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پیشگفتار

ــتر  ــتگی در بس ــای بازنشس ــات صندوق ه ــداوم حی ــا و ت ــول، کارکرده ــکل گیری، تح ــت ش ــلم اس ــه مس آنچ

ــتند و  ــم هس ــدازه مه ــه ان ــا چ ــی ت ــای سیاس ــه محدودیت ه ــت ک ــیده نیس ــد. پوش ــی رخ می ده ــاد سیاس اقتص

ــای  ــی از کارکرده ــد. یک ــرف کنن ــی منح ــادی - اجتماع ــه اقتص ــای بهین ــا را از تصمیم ه ــد م ــور می توانن چط

اساســی سیســتم های بازنشســتگی افزایــش همبســتگی اجتماعــی اســت و اصطالحــاً گفتــه می شــود ارائــه خدمــات 

تأمیــن اجتماعــی دولــت ســاز اســت. لــذا نبایــد صرفــاً موضــوع مدیریــت صندوق هــای بازنشســتگی را بــه امــور 

کمــی تقلیــل داد. بــه عبــارت دیگــر اصالحــات در ایــن صندوق هــا صرفــاً اقتصــادی نیســت. چــرا کــه موضــوع 

صندوق هــای بازنشســتگی و اصــالح آن هــا موضوعــی اســت کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت کشــور را تحــت تاثیــر 

قــرار می دهــد. وضعیــت ایــن صندوق هــا روی زندگــی قشــر ســالمند جامعــه بــه صــورت مســتقیم و افــراد در ســن 

کار بــه صــورت غیرمســتقیم و بــا گذشــت زمــان تاثیرگــذار خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس هــر گونــه تغییــر و اصــالح 

ــا برنده هــا و  ــر ذینفعــان می گــذارد و ب ــر بانشســتگی، تأثیــرات متفاوتــی ب ــر گــذار ب در پارامترهــا و مولفه هــای اث

ــود، از اینــرو موضــوع اصالحــات در صندوق هــای بازنشســتگی، انتخابــی عمومــی  بازنده هایــی مواجــه خواهیــم ب

اســت و کاهــش بازنده هــا و افزایــش برنده هــا یــک مبحــث اقتصــادی در بســتر انتخــاب سیاســی اســت. بهمیــن 

جهــت عــالوه بــر کنــکاش دقیــق مــدل درونــی یــک نظــام بازنشســتگی، بایســتی عوامــل محیطــی تأثیرگــذار بــر 



ایــن نظــام را بــه دقــت و در یــک بســتر تاریخــی و زمانــی، مــورد مداقــه قــرار داد تــا فهــم بیشــتری از کارکردهــا و 

تحــوالت آن بــه دســت آورد تــا در نهایــت بتــوان تصویــر روشــن تری از ادامــه حیــات آن ترســیم کــرد.

ــه اصالحــات بازنشســتگی  ــوط ب ــت در مســایل بازنشســتگی در بحث هــای مرب ــی و منطــق حضــور دول چرای

نقــش محــوری دارد. سیاســتگذاران، متخصصیــن و جامعــه مدنــی قبــل از تصمیــم دربــاره گزینه هــای اصالحــات، 

بایــد تصویــر روشــنی از اهــداف اجتماعــی کــه از طریــق نظام هــای “بازنشســتگی عمومــی” دنبــال می کننــد، ارائــه 

دهند.هرچنــد روشــن اســت هــدف برنامــه اصالحــات بازنشســتگی بایســتی اعتــالی اهــداف اجتماعــی و در همــان 

حــال، بــه حداقــل رســاندن کاهــش اختــالالت اقتصــاد خــرد و کالن ،لیکــن راهبردهــای متعــدد بازنشســتگی وجود 

دارنــد کــه هــر کــدام در پــی دســتیابی بــه اهــداف معیــن اجتماعــی می باشــند.

نظام هــای  بازنشســتگی در اغلــب کشــورها بــا نواقــص اساســی روبــه رو بــوده اســت. بســیاری از کشــورها در 

ــع  ــاز مناب ــن سیســتم ها در آغ ــرا ای ــد. زی ــرن بیســتم سیســتم های بازنشســتگی PAYG را انتخــاب کــرده بودن ق

ــه  ــا گذشــت زمــان و اضافــه شــدن ب ــد. امــا ب ــد، در حالی کــه هزینــه چندانــی ندارن و جریــان ورودی خوبــی دارن

جمعیــت افــراد بازنشســته، عملکــرد آن هــا افــت می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، طــی ســی ســال گذشــته، بــه ویــژه 

بعــد از بحــران ســال ۲۰۰۸، بســیاری از کشــورها بــه ســمت اصــالح اساســی صندوق هــای بازنشســتگی حرکــت 

ــه،  ــن هم ــا ای ــد. ب کرده ان

اغلــب ابعــاد مالــی صندوق هــای بازنشســتگی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد و منظــور از ابعــاد مالــی، پایــداری 

مالــی صنــدوق و توانایــی پرداخــت تعهــدات در بلندمــدت اســت. ایــن در حالــی اســت کــه صندوق های بازنشســتگی 

دارای ابعــاد اجتماعــی و اقتصــاد خــرد یعنــی میــزان پوشــش، کفایــت مســتمری پرداخــت شــده، رعایت عدالــت و در 

نهایــت تنظیــم انگیزه هــای اقتصــادی افــراد نیــز هســتند.

ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــدوق تامی ــد. صن ــت می کنن ــور فعالی ــتگی در کش ــدوق بازنشس ــر، 1۸ صن ــال حاض در ح

ــدوق  ــت، صن ــتخدمین دول ــرای مس ــوری ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی، صن ــش خصوص ــاغلین بخ ــران و ش کارگ

بازنشســتگی لشــگری بــرای نیروهــای مســلح، صنــدوق کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــراي جمعیــت روســتایی 

کشــور و 14 صنــدوق دیگــر نیــز بــرای پوشــش شــاغلین حوزه هــای دیگــر وجــود دارنــد. حــدود 9۰ درصــد جمعیــت 

ــد. بیمه شــدگان کشــور در دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و تامیــن اجتماعــی قــرار دارن

مطالعــه حاضــر کــه بــه همــت اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر بهــروز هــادی زنــوز و بــا حمایــت موسســه 



راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )نهــاد پژوهشــی وابســته بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری( انجــام شــده اســت؛ 

بــرای نخســتین بــار توانســته اســت بــا رویکــرد تحلیــل اقتصــاد سیاســی در بســتر تاریخــی، بــه ابعــاد مختلــف و 

اثرگــذار بــر حیــات عملکــردی دو صنــدوق عمــده کشــور بپــردازد. 

امیــد اســت مجموعــه حاضــر ضمــن افزایــش غنــای مطالعــات موجــود، بتوانــد بــرای تصمیم گیــران و بازیگــران 
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مقدمه

ــود در  ــای موج ــن نهاده ــی بزرگ تری ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوری و س ــتگی کش ــدوق بازنشس صن

نظــام بیمه هــای اجتماعــی کشــورند. موضــوع اصلــی ایــن تحقیــق، مطالعــه نحــوه شــکل گیری و تحــول 

ایــن دو صنــدوق از بــدو تأســیس تــا ســال 1395 و پیش بینــی تحــول وضعیــت آنهــا در آینــده بــا توجــه 

بــه چالش هــای موجــود و پیشــروی ایــن صندوق هــا و محاســبات بیمــه ای انجام شــده در مــورد ایــن 

دو صنــدوق اســت. اهــداف ایــن تحقیــق به طــور مشــخص عبــارت اســت از:

ــن  - ــازمان تأمی ــوری و س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــرد صن ــت عملک ــول وضعی ــناخت تح ش

اجتماعــی در دوره قبــل و بعــد از انقــاب اســامی از منظــر پوشــش، کفایــت مســتمری ها و 

ــی. ــداری مال پای

تحلیــل چالش هــای عمــده صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در  -

بســتر تحــول عوامــل محیطــی )شــامل محیــط سیاســی، تحــوالت جمعیت و بــازار کار کشــور، 

ــی  ــه در طراح ــی ک ــور( و تغییرات ــی در کش ــای مل ــت بازاره ــت و وضعی ــی دول ــع مال وض

سیســتم بیمــه ای در دوره بعــد از انقــاب بــه وجــود آمــده اســت.

پیشــنهاد راهبردهــای اصاحــی بــه منظــور تضمیــن تــداوم خدمــات ایــن دو صنــدوق در  -

چارچــوب نظــام چندالیــه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت.

به نام خالق هستی
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اصــاح وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه در جوامــع مــدرن، 

ــرو  ــازار در گ ــر ب ــی ب ــادی مبتن ــای اقتص ــرای نظام ه ــی ب ــی و اجتماع ــروعیت سیاس ــب مش کس

حــل تعارضــات اجتماعــی بــر اســاس جلــب رضایــت جامعــه مدنــی اســت؛ از ایــن رو دولت هــای 

ــد: ــاش می کنن ــدف ت ــه اه ــل ب ــرای نی ــعه گرا ب توس

ــن  ــد و از ای ــان دهن ــت نش ــه سیاس ــی در عرص ــول دموکراس ــه اص ــود را ب ــدی خ اوالً، پای بن

ــت  ــی اس ــد. گفتن ــن کنن ــی تضمی ــه مدن ــال جامع ــت را در قب ــفافیت دول ــخگویی و ش ــق پاس طری

ریشــه های تاریخــی دموکراســی در دولــت مــدرن را بایــد در انقــاب شــکوهمند انگلســتان )1688(، 

ــرد. ــتجو ک ــه )1799- 1789( جس ــر فرانس ــاب کبی ــکا )1789- 1757( و انق آمری

ثانیــًا، به منظــور مشــروعیت بخشــیدن بــه نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار، فرصتهــای برابــر 

اقتصــادی و اجتماعــی را بــرای آحــاد جامعــه فراهــم ســازند. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 

ــت  ــب دول ــت گذاری های مناس ــه آن سیاس ــه الزم ــد، بلک ــن نمی کن ــازار تأمی ــام ب ــا را نظ فرصته

بــرای ایجــاد محیــط مســاعد به منظــور رشــد پایــدار اقتصــادی، تأمیــن آمــوزش و ســامت همگانــی 

ــع، ایــن رویکــرد جامــع  ــن اجتماعــی اســت. درواق ــاه و تأمی ــرای رف و اســتقرار نظامــی کارآمــد ب

متعلــق بــه دولــت رفــاه اســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم در کشــورهای پیشــرفته غربــی بــه 

وجــود آمــد.

بــا بررســی تحــول نهادهــا و ایدئولوژی هــا در گــذار از جوامــع ســنتی اروپــا بــه جوامــع مــدرن 

درمی یابیــم کــه انتقــال وظیفــه رســیدگی بــه وضــع فقــرا و اقشــار آســیب پذیر از کلیســا بــه دولــت 

مــدرن بــه زمــان زیــادی نیــاز داشــت، ایــن تحــول ابتــدا در ســده های شــانزده و هفــده میــادی در 

بریتانیــا، و بــه دنبــال اســتقرار نظــام ســرمایه داری رخ داد. در ایــن بیــن، در پــی انقــاب صنعتــی در 

ســده هجدهــم، وظیفــه تأمیــن اجتماعــی بــر عهــده دولــت قــرار گرفــت و از اواخــر ســده نوزدهــم و 

اوایــل ســده بیســتم نهادهــای الزم در کشــورهای اروپــای غربــی بــرای انجــام ایــن وظیفــه شــکل 

گرفتنــد. )ایــن موضــوع در قســمت اول ایــن پژوهــش بــه تفصیــل تشــریح شــده اســت(

از نتایج عمده این بخش می توان به دو نکته مهم اشاره کرد:

ــور  - ــی به ط ــی های غرب ــص و دموکراس ــور اخ ــا به ط ــت در اروپ ــا از دول ــی کلیس جدای
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اعــم، یکــی از نقــاط عطــف تاریــخ غــرب در گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه اســت.

بــدون پیدایــش دولــت مــدرن بر اســاس تقســیم کار کارکردی اجــزای آن و شایسته ســاالری  -

و تقویــت بوروکراســی بــه دنبــال ظهــور نظــام ســرمایه داری در جامعــه غربــی، امــکان مداخله 

مؤثــر دولــت در توزیــع درآمــد و ثــروت و رشــد صندوق هــای بیمــه اجتماعــی و دولــت رفــاه 

در غــرب متصــور نبوده اســت.

در کشــور مــا آشــنایی بــا تمــدن صنعتــی، بــا تأخیــر و در نیمــه دوم ســده نوزدهــم میــادی رخ داد. 

در اواخــر ســده نــوزده و بیســت بــا رونــق گرفتــن تجــارت خارجــی، طبقــه تجــار بــزرگ بــه عرصــه 

ــه  ــی، ب ــرکت های خارج ــکاری ش ــا هم ــا ب ــج در رأس ی ــد و به تدری ــادی وارد ش ــای اقتص فعالیت ه

تأســیس کارخانه هــای ماشــینی جدیــد در ایــران اقــدام کــرد؛ امــا به واســطه وضعیــت نیمــه اســتعماری 

ایــران، شــکل گیری نظــام ســرمایه داری و توســعه آن در کشــور مــا بــا تأخیــر تــوأم شــد و تاش هــای 

ــاب  ــس از انق ــن، پ ــن بی ــد. در ای ــی مواجــه گردی ــا ناکام ــدرن ب ــت م ــرای ایجــاد دول ــت قاجــار ب دول

مشــروطه و اســتقرار دولــت نویــن در ایــران، به تدریــج قوانیــن الزم بــرای بازنشســتگی کارکنــان دولــت 

و کارگــران ســاختمانی و صنعتــی تصویــب و اجــرا شــد.

شــایان ذکــر اســت پــس از جنــگ جهانــی دوم و بــا تقویــت اتحادیه هــای کارگــری، دولــت قوانیــن 

ــای  ــای1340 و 1350، تاش ه ــت در دهه ه ــرد و درنهای ــع ک ــران را وض ــی کارگ ــن اجتماع کار و تأمی

دولــت در زمینــه تأمیــن اجتماعــی و توجــه بــه رفــاه اجتماعــی، شــکلی نظام منــد و متمرکــز بــه خــود 

ــه  ــه ب ــل در بخــش دوم پژوهــش حاضــر مطــرح شــده اســت. در ادام ــن تحــوالت به تفصی ــت. ای گرف

عوامــل مؤثــر در شــکل گیری تــوأم بــا وقفــه نظــام ســرمایه داری در ایــران، تاقــی ایدئولــوژی ســنتی 

و مــدرن در مــورد رســیدگی بــه وضعیــت فقــرا، مســائل شــکل گیری دولــت نویــن در ایــران، تشــکیل 

ــده  ــه ش ــف توج ــا در ادوار مختل ــن اتحادیه ه ــت ای ــه فعالی ــت ب ــش دول ــری و واکن ــای کارگ اتحادیه ه

اســت.

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در بهمن مــاه 1357 و تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی 

ایــران در ســال 1358، توجــه بــه رفــاه اجتماعــی و فقرزدایــی از جامعــه بــه دغدغــه اصلــی دولتمــردان 

جدیــد تبدیــل شــد. در ایــن دوره تأمیــن خدمــات آموزشــی و درمانــی رایــگان بــرای تــوده مــردم، ایجــاد 
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مســکن ارزان قیمــت بــرای اقشــار آســیب پذیر، پرداخــت باتبعیــض یارانــه مــواد غذایــی و انــرژی 

بــه همــگان، گســترش پوشــش بیمه هــای اجتماعــی بــرای در بــر گرفتــن اقشــار مختلــف مــردم و 

بســط مســاعدت های اجتماعــی بــرای اقشــار آســیب پذیر از طریــق دولــت و نهادهــای انقابــی، در 

ــا  ــی، احی ــای اجتماع ــوزه حمایت ه ــا در ح ــت؛ ام ــرار گرف ــت ق ــذاران و دول ــه قانون گ ــون توج کان

ــداری صنعتــی و مالــی،  و تقویــت نهادهــای ســنتی همپــای نهادهــای مــدرن، بــه شــکل گیری تیول

مــوازی کاری، اتــاف منابــع و عــدم کارایــی گســترده انجامیــده اســت، ایــن تحــوالت در قســمت 

ســوم تحقیــق حاضــر به تفصیــل مطــرح شــده اســت.

گفتنــی اســت به رغــم نیــت خیــر مســئوالن امــر در راســتای گســترش خدمــات تأمیــن اجتماعــی 

ــی در  ــار بی تعادل ــا دچ ــن صندوق ه ــف ای ــل مختل ــه دالی ــه، ب ــای جامع ــیع ترین بخش ه ــه وس ب

ــوب  ــا در چارچ ــات آنه ــه حی ــر ادام ــروزه دیگ ــه ام ــدند؛ به نحوی ک ــود ش ــارف خ ــع و مص مناب

ــت از:  ــارت اس ــر عب ــن ام ــل ای ــن دالی ــت. مهم تری ــور نیس ــته متص ــت های گذش سیاس

1. رشد کارکنان کشوری و لشکری در دهه اول انقاب؛

2. عملکرد ضعیف بازار کار به علت رشد اندک اقتصادی در دوره )1395- 1355(؛

3. مداخات غیر کارشناسی دولت و مجلس در طراحی نظام تأمین اجتماعی؛

ــدات  ــع تعه ــا نکــردن به موق ــن اجتماعــی و ایف ــع ســازمان تأمی ــه مناب ــت ب 4. دســت اندازی دول

ــا. ــه صندوق ه ــود ب خ

گفتنی است بررسی این چالش ها موضوع قسمت پنجم تحقیق است.

ــن  ــور، یافت ــه ای کش ــازمان های بیم ــران س ــت و مدی ــم دول ــغله های مه ــی از مش ــروزه یک ام

ــس در  ــت و مجل ــد دول ــت. هرچن ــی صندوق هاس ــای مال ــروج از دام تنگن ــرای خ ــی ب راه حل های

ــده  ــل پیچی ــن معض ــل ای ــتای ح ــت هایی را در راس ــم توســعه )-1400 1396(، سیاس ــه شش برنام

ــای  ــالی پ ــنین کهن س ــه س ــه ب ــا ک ــن نهاده ــاری ای ــل بیم ــفای عاج ــه ش ــد، ب ــاذ کرده ان ــی اتخ مل

گذاشــته اند، چنــدان امیــدی نیســت؛ از ایــن رو در قســمت پنجــم تحقیــق حاضــر در پرتــو تجــارب 

ملــی و جهانــی بــه ارائــه راهبردهــای دیگــری بــرای اصــاح صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان دولــت 

ــم پرداخــت. ــن اجتماعــی خواهی و ســازمان تأمی
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ــاه اجتماعــی از  ــق، سیاســت گذاران عرصــه رف ــی گــزارش تحقی ــد توجــه داشــت مخاطــب اصل بای

ــه کارشناســان شــاغل در ســازمان های بیمــه ای و ســازمان برنامــه و بودجــه، مقامــات دولتــی-  جمل

کــه در شــوراهای عالــی ســازمان های بیمــه ای و هیئــت دولــت سیاســت گذاری می کننــد- و نماینــدگان 

ــن  ــات تأمی ــمول خدم ــه ش ــترش دامن ــتار گس ــته خواس ــه پیوس ــتند ک ــس هس ــردم در مجل ــرم م محت

ــه سیاســتگذاران  ــام ب ــن پی ــاغ ای ــزارش در اب ــن گ ــر ای ــد. اگ ــه اقشــار وســیع تر جامعه ان ــی ب اجتماع

ــدون  ــد و ب ــت می کن ــژه ای تبعی ــی وی ــه »اصاحــات بیمه هــای اجتماعــی از قواعــد مال ــق باشــد ک موف

توجــه بــه عوامــل محیطــی و محدودیت هــای مالــی صندوق هــا و دولــت نمی تــوان نظام هــای بیمــه ای 

طراحــی نمــود و انتظــار عملکــرد پایــدار و مؤثــر از ایــن نظام هــا داشــت« شــاید بتــوان گفــت انجــام ایــن 

تحقیــق بیهــوده نبــوده اســت.
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فصل یکم:





ــیای  ــه اش ــت ب ــود در طبیع ــع موج ــل مناب ــرای تبدی ــان را ب ــاش انس ــادی ت ــای اقتص نظام ه

ــی از  ــا، نظام های ــن، ایدئولوژی ه ــن بی ــد. در ای ــا کاالهــای اقتصــادی ســازمان می دهن ــردی ی کارب

اندیشــه ها و باورهــا هســتند کــه بــرای توجیــه اخاقــی روابــط اقتصــادی و اجتماعــی در چارچــوب 

ــد. در دوران معاصــر، کســب مشــروعیت سیاســی و اجتماعــی  ــه کار می آین نظامــی اقتصــادی ب

ــب  ــر اســاس جل ــازار، در گــرو حــل تعارضــات اجتماعــی ب ــر ب ــی ب ــرای نظــام اقتصــادی مبتن ب

رضایــت جامعــه مدنــی اســت. تجربــه کشــورهای اروپــای قــاره ای و بریتانیــا گــواه آن اســت کــه 

در گــذار از جامعــه فئودالــی بــه جامعــه ســرمایه داری، به تدریــج کار بــه کاال تبدیــل شــد و عرضــه 

ــه دور از حمایت هــای اجتماعــی و ســنتی  ــی ب ــی و مل ــروی کار در بازارهــای محل و تقاضــای نی

نظــام فئودالــی صــورت گرفــت. در ایــن وضعیــت، بیــکاری و بینوایــی ابعــاد بــزرگ و بی ســابقه ای 

بــه خــود گرفــت و تنش هــای میــان کار و ســرمایه بــر زندگــی اجتماعــی ســایه انداخــت. در ایــن 

دوره کارگــران بــرای دفــاع از حقــوق 

ــه  ــد و طبق ــاد می کنن ــود را ایج ــاص خ ــری خ ــندیکاهای کارگ ــی و س ــزاب سیاس ــود اح خ

متوســط جدیــد )بــورژوازی( بــا توســل بــه اصــول لیبرالیســم اقتصــادی تــاش می کنــد کــه ضمــن 

برچیــدن نهادهــای حمایتــی ســنتی، فعالیــت احــزاب سیاســی دارای گرایش هــای سوسیالیســتی و 

ســندیکاهای کارگــری را محــدود کنــد و قوانینــی را بــه تصویــب برســاند کــه دسترســی بــه نیروی 

ــد. ــر کن ــی امکان پذی ــازار رقابت کار ارزان را در ب

بررســی تاریــخ تحــول نهادهــا و ایدئولوژی هــا در گــذار از جامعــه ســنتی بــه مــدرن بیانگــر آن 
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اســت کــه در واکنــش بــه ایــن چالش هــا- چــه در رژیم هــای اقتدارگــرا و فاشیســتی قبــل از جنــگ 

ــته  ــاه کاش ــت رف ــال دول ــت نه ــد از آن- درنهای ــد بع ــی های جدی ــه در دموکراس ــی دوم و چ جهان

ــاه و  ــان دموکراســی، رف ــژه ای می ــق وی ــن دوره تلفی ــد می گــردد. در ای ــج تنومن می شــود و به تدری

ــد.  ــه وجــود می آی ســرمایه داری ب

در ادامــه، بــا مــرور اجمالــی ایدئولوژی هــا و نهادهــا در دوره گــذار از فئودالیســم بــه 

ســرمایه داری و تحوالتــی کــه نظــام اخیــر در دوره حیــات خــود از ســر گذرانــده، ابعــاد مختلــف 

ایــن موضــوع شناســایی می شــود و بدیــن ترتیــب چارچــوب علمــی مناســبی بــرای تحلیــل تجربــه 

ــد. ــم می آی ــوزه فراه ــن ح ــا در ای ــی م مل

1-1. اخالق پدرساالرانه مسیحی در عصر فئودالی1

ــط اجتماعــی و  ــی و رواب ــه اقتصــاد فئودال ــرای توجی ــرد اخــاق پدرســاالرانه مســیحی ب کارب

اقتصــادی موجــود در  آن بــود، ایــن ایدئولــوژی عناصــری در خــود داشــت کــه بــا کارکــرد نظــام 

ســرمایه داری مبتنــی بــر بــازار در تعــارض بــود. گفتنــی اســت در مقایســه خانــواده بــا جامعــه، 

ــانی را  ــوان کس ــن می ت ــن بی ــرد. در ای ــایی ک ــی را شناس ــول اخاق ــن اص ــوان ای ــانی می ت به آس

کــه در موقعیــت قــدرت و ثــروت قــرار دارنــد بــه پــدر تشــبیه کــرد، ایــن افــراد مســئولیت ســنگین 

پدرانــه ای در قبــال مــردم عــادی، فقــرا- یــا در مثــال مــا- بــه فرزنــدان دارنــد، امــا انتظــار مــی رود 

ــه  ــگاه خــود در جامع ــا جای ــز ب ــادی نی ــرد ع ــرد، ف ــدر را می پذی ــدار پ ــد ،اقت ــه فرزن ــه ک همان گون

آشــنا باشــد و خــود را بــا رضایــت تســلیم رهبــری ثروتمنــد و قدرتمنــد کنــد. گفتنــی اســت کــه 

آبــای کلیســا به تدریــج ایــن اخــاق پــدر ســاالرانه را تدقیــق کردنــد؛ بــرای مثــال کلمنــت اســکندرانی 

در کتــاب »رســتگاری ثروتمنــدان«2 گرایــش ســنتی کلیســای ابتدایــی را بیــان می کنــد. از نظــر او 

ــرای  ــد و از آن ب ــی بدانن ــه ای خدای ــروت را هدی ــن ث ــه ای ــد ک ــاص دارن ــئولیتی خ ــدان مس ثروتمن

پیشــبرد رفــاه دیگــران، بــه ترتیبــی عاقانــه اســتفاده کننــد. آمبــروز3 بــا طــرز فکــر مشــابهی چنیــن 

1. هانت، ای.ک. )1381(، تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی، ترجمه سهراب بهداد، نشر آگه، ص 44 تا 49.
2. Rich Man’s Salvation
3. Ambrose
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نوشــته اســت کــه »بــرای اســتفاده صحیــح از ثــروت، بایــد متقابــًا یــاور یکدیگــر باشــیم و در انجام 

دادن وظایــف خــود بــا یکدیگــر رقابــت کنیــم.  بایــد تمامــی امتیازاتمــان را در برابــر همــه قــرار دهیم 

و هــر یــک یــاور دیگــری باشــیم«.  فهرســت اســامی پــدران مقــدس مســیحی کــه گفته هــای بلنــدی 

در همیــن بــاره از آنهــا نقــل شــده، بســیار طوالنــی اســت. کافــی اســت بگوییــم کــه تــا زمــان آغــاز 

فئودالیســم، اخــاق پدرســاالرانه مســیحی در فرهنــگ اروپــای غربــی پایــه ای مســتحکم یافتــه بــود 

و حــرص، آز، دنبــال کــردن منافــع مــادی فــردی، میــل بــه انباشــتن ثــروت و تمامــی انگیزه هــای 

فــردی و مــادی از ایــن دســت به شــدت محکــوم می شــد. شــخص ثروت انــدوز فردگــرا، درســت در 

نقطــه مقابــل انســان صالحــی قــرار داشــت کــه بــه رفــاه همــه برادرانــش توجــه می کــرد.

1-2. ماهیت ضد سرمایه داری ایدئولوژی فئودالی

ــه  ــد، دنبال ــل می کردن ــاس آن عم ــر اس ــطی ب ــردم قرون وس ــه م ــی ک ــفی و مذهب ــروض فلس ف

ــژه - هــم از نظــر موضوعــی و هــم  ــم وی ــود. بســیاری از ضمای اخــاق پدرســاالرانه مســیحی ب

از نظــر محتــوا - کــه بــه ایــن اخاقیــات اضافــه شــد، عمیقــًا محافظه کارانــه بــود. در نوشــته های 

ــداوم و هــم اصاحــات  ــوان هــم ت ــرون وســطی، می ت ــاس1، ســخنگوی برجســته ق تومــاس اکوین

محافظه کارانــه ایــن اخاقیــات را مشــاهده کــرد. او بــا تأکیــد بــر اینکــه مالکیــت خصوصــی از نظــر 

اخاقــی تنهــا بــه ایــن دلیــل توجیــه مــی شــود کــه شــرط الزم خیــرات اســت، ایــن ســنت را تصدیــق 

کــرد. بــه نظــر او ثروتمنــدان همیشــه بایــد بــرای »بخشــش و ســهیم کــردن دیگــران آمــاده باشــند«. 

او ماننــد پــدران مقــدس گذشــته بــاور داشــت کــه »ثروتمنــد اگــر صدقــه ندهــد، دزد اســت«.

ــا توجــه  ــد ب ــی و اقتصــادی قرون وســطی بای ــکار اجتماع ــه بررســی اف ــر اســت ک شــایان ذک

بــه نظــر تحقیرآمیــز شــدید مــردم آن زمــان بــه بازرگانــی و روحیــه آن صــورت گیــرد. اســاس 

ــای  ــام اعض ــنت ها و مق ــرش س ــه پذی ــای آن ب ــنت، و بق ــم و س ــر رس ــطایی ب ــی قرون وس زندگ

جامعــه وابســته بــود. در جایــی کــه اخــاق بازرگانــی ســرمایه داری برقــرار باشــد بیشــتر مــردم، 

حــرص، طمــع کاری و میــل بــه بهبــود وضــع مــادی و اجتماعــی را به عنــوان خصوصیــات ذاتــی 

1. Thomas Aquinas



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 24

ــی )ســرف ها(1 و گاهــی  ــه زمین هــای کشــاورزی یعن ــان وابســته ب ــد. بســیاری از دهقان می پذیرن

نجیــب زادگان پایین مرتبــه از ســنن و رســوم جامعــه قرون وســطایی راضــی نبودنــد کــه ایــن امــر 

ثبــات نظــام فئودالــی را تهدیــد می کــرد؛ بنابرایــن جــای تعجــب نیســت اگــر قیــود اخاقــی شــدیدی 

بــرای ســرکوبی چنیــن انگیزه هایــی یــا بــرای کاســتن از آنهــا بــه وجــود آمــده بــود.

یکــی از مهم تریــن ایــن قیــود کــه در طــول ایــن دوره بارهــا بیــان می شــود، پافشــاری بــر ایــن 
ســنت اســت کــه وظیفــه اخاقــی بازرگانــان و فروشــندگان، تجــارت و مبادلــه بــه »قیمــت عادالنــه«2 

اســت، ایــن اندیشــه نمایانگــر نظــارت اجتماعــی پدرســاالرانه در عصــر فئودالــی بــود. در ایــن بیــن، 

قیمــت عادالنــه قیمتــی بــود کــه زحمــات فروشــنده در حمــل کاال و یافتــن خریــدار را تنهــا در آن 

حــد جبــران می کــرد کــه او را در مقــام ســنتی یــا مرســوم زندگانــی خــود نــگاه دارد و بــه شــکل 

ثــروت مــادی انباشــته مــی شــد. درواقــع، اخــاق پدرســاالرانه مســیحی، شــهوت ثروت انــدوزی 

را پیوســته ســرزنش می کــرد؛ بدیــن ترتیــب دکتریــن قیمــت عادالنــه وســیله ای بــرای مهــار چنیــن 

کــردار ســودجویانه و مخــل اجتماعــی بــود. انباشــت ثــروت مــادی در آن زمــان هــم ماننــد امــروز 

ــج  ــن تحــرک اجتماعــی به تدری ــود، ای ــدرت بیشــتر و تحــرک اجتماعــی ب ــرای کســب ق جــوازی ب

ــه  ــی را ک ــله مراتب اجتماع ــرا سلس ــت؛ زی ــطایی گذاش ــام قرون وس ــر نظ ــر ب ــًا ویرانگ ــری کام اث

ســتون فقــرات جامعــه قرون وســطایی بــود، بــر هــم زد.

نمونــه دیگــر از ســرزنش کــردار آزمندانــه، منــع رباخــواری، یعنــی قــرض دادن پــول در مقابــل 

ــب رســید - نشــانه ای از  ــه تصوی ــه در انگلســتان ب ــز - ک ــع رباخــواری نی ــون من ــود. قان ــره ب به

گرایــش فکــری بیشــتر افــراد آن زمــان بــود. 

گفتنــی اســت پیــروی از قیمــت عادالنــه و منــع رباخــواری در میــان فقیهــان شــیعه ایــران نیــز رواج 

دارد و از آغــاز انقــاب اســامی تــا بــه امــروز مدافعــان ایــن دیدگاه هــا همــواره نظــرات خــود را بــا قوت 

در مقابــل طرفــداران اقتصــاد بــازار )لیبرال هــا( بیــان کرده انــد. در مــواردی نیــز نظــرات آنــان بــه قانون 

مصــوب مجلــس تبدیــل شــده اســت3 )نــگاه کنیــد به قانــون بانکــداری اســامی مصــوب ســال 1362(.

1. Serf
2. Jus t Price

3. نگاه کنید به قانون بانکداری بدون ربا در ایران، مصوب سال 1362.
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1-3. گذار به سرمایه داری اولیه و پیدایش نظریه سوداگری

ــر اســت و  ــی در آن فراگی ــی دارد. نخســت اینکــه روابــط پول ســرمایه داری ســه مشــخصه اصل

ــه در  ــود. دوم اینک ــن می ش ــازار تأمی ــول و از ب ــا پ ــی ب ــدات اجتماع ــه تولی ــرد ب ــای ف نیازمندی ه

ایــن نظــام چهــار طبقــه معیــن اجتماعــی ســرمایه داران، پیشــه وران و صاحبــان حــرف، کارگــران، 

وامانــدگان و درمانــدگان وجــود دارنــد کــه با توســل بــه امدادهــای اجتماعــی، دزدی، فحشــا و هر کار 

دیگــر روزگار می گذراننــد. ســوم، اینکــه در جامعــه ســرمایه داری انگیــزه ســودآوری تعییــن می کنــد 

چــه کاالیــی، چگونــه، کجــا، توســط چــه کســی و بــرای کــه تولیــد شــود )هانــت، 1381، ص 56(.

جامعــه قــرون وســطایی، جامعــه ای کشــاورزی بــود و مرتبــه اجتماعــی در آن براســاس پیونــد 

فــرد بــا زمیــن بــود و تمامــی نظــام اجتماعــی بــر پایــه کشــاورزی قــرار داشــت؛ امــا جالــب اســت 

کــه افزایــش بــاروری کشــاورزی، انگیــزه اصلــی مجموعــه ای از تحــوالت ژرف را در ایــن جامعــه 

ــم  ــیدگی فئودالیس ــب ازهم پاش ــرن روی داد، موج ــد ق ــی چن ــه در ط ــوالت ک ــن تح ــد آورد، ای پدی

ــن  ــرفت در ف ــوالت، پیش ــن تح ــن ای ــاید مهم تری ــد. ش ــرمایه داری ش ــش س ــطی و پیدای قرون وس

کشــاورزی بــود کــه بیــن قــرن یازدهــم و اواخــر قــرن ســیزدهم رخ داد. پیشــرفت های فــن زراعــت، 

ــرای  ــا طــول کشــید و راه را ب ــه قرن ه ــی را ک ــره وقایع ــه زنجی ــود ک ــه ای ب ــه اولی ــروی محرک نی

ســرمایه داری بــاز کــرد، بــه حرکــت درآورد. نهضــت حصارکشــی، رســتاخیز فکــری، اکتشــافات 

جهانــی، کشــف مقادیــر عظیــم فلــزات قیمتــی، تــورم قیمت هــا در قــرن شــانزدهم و هفدهــم و ایجــاد 

دولت هــای ملــی جدیــد راه را بــرای نظــام جدیــد ســرمایه داری گشــود.

در ایــن دوره طوالنــی، جمعیــت اروپــا افزایــش یافــت و تمرکــز شــهری بیشــتر شــد، همیــن امــر 

تجــارت را در راه هــای دور رونــق داد. در شــهرها، نظــام تولیــد خانگــی بــرای تولیــد کاالهایــی کــه 

ــن امــر تخصــص شــهری- روســتایی را  ــه ای ــا شــد ک ــت، برپ ــروش می رف ــه ف ــن تجــارت ب در ای

ایجــاد کــرد کــه تنهــا در صــورت پولــی شــدن وظایــف و فعالیت هــای تولیــدی میســر بــود. گفتنــی 

اســت تبدیــل روابــط اجتماعــی فئودالــی بــه روابــط پولــی بــازار، پایــه اجتماعــی فئودالیســم را در 

هــم شکســت. تاش هایــی کــه بــرای حفــظ نظــام فئودالــی بــه عمــل آمــد، ســرکوبی شــورش های 

ــی  ــاب - رعیت ــر مناســبات ارب ــی اســت تغیی ــی را ســبب شــد )همــان، ص 80(. گفتن ــن دهقان خونی
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در ایــران در مقایســه بــا اروپــا، بــا تأخیــر بســیار طوالنــی و بــه دنبــال اجــرای مراحــل مختلــف 

اصاحــات ارضــی در دهــه 1340 شمســی )1960 میــادی( صــورت گرفــت. هرچنــد ایــن اصاحات 

بــا مقاومــت اربابــان و بخشــی از روحانیــت مواجــه شــد، در پــی آن روابــط پولــی -کاالیــی میــان 

شــهر و ده، و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها بــه نحــو بی ســابقه ای افزایــش یافــت. بــه دنبــال 

اصاحــات ارضــی، بــرای نخســتین بــار بــازار ملــی کاالهــا و نیــروی کار در کشــور شــکل گرفــت 

و به تدریــج تقویــت شــد. از ســوی دیگــر روســتاها در حیطــه اقتــدار دولــت مــدرن قــرار گرفتنــد و 

زمینــه بــرای ورود فناوری هــای جدیــد کشــاورزی و افــکار نویــن بــه روســتاها فراهــم شــد.

ــت را در  ــیع حکوم ــت وس ــوداگرانه دخال ــت های س ــرمایه داری، سیاس ــتین س ــل نخس در مراح

ــوط می شــد، منجــر شــد،  ــی مرب ــی بین الملل ــه بازرگان ــه ب ــواردی ک ــازار، به خصــوص در م کار ب

ایــن سیاســت ها معمــواًل به منظــور تأمیــن ســودهای هنگفــت بــرای شــرکت های بــزرگ تجــاری، 

افزایــش درآمــد حکومــت ملــی و به طورکلــی وارد کــردن حداکثــر مقــدار فلــزات قیمتــی بــه داخــل 

کشــور بــود. در دوران فئودالــی، اخــاق پدرســاالرانه مســیحی- کــه رفتــار مال اندوزانــه را 

ســرزنش می کــرد- در تضــاد شــدیدی بــا منافــع تجــار قــرار گرفــت و بــا افزایــش اهمیــت تجــارت 

ــتین  ــی از نخس ــه یک ــتان، ک ــل در انگلس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــدت یاف ــاد ش ــن تض ــب و کار،ای و کس

کشــورهای واردشــده در راه ســرمایه داری بــود، نقــش کلیســا در تفســیر و اجــرای اصــول اخــاق 

ــان، مســئله اساســی  ــن می ــت. در ای ــرار گرف ــت ق ــده دول ــر عه ــج ب پدرســاالرانه مســیحی به تدری

ــر-  ــه تاج ــه طبق ــود ب ــا می ش ــه آی ــود ک ــن ب ــوداگری ای ــت های س ــذاران سیاس ــتین بنیان گ نخس

ــه  ــدون توجــه ب ــدون ماحظــه و ب ــع خــود را ب ــی داشــت- اجــازه داد مناف ــت روزافزون ــه اهمی ک

پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی آن دنبــال کننــد. اخــاق مســیحی مقــرر می کــرد کــه بــا توجــه بــه 

ــد. ــارت می ش ــر آن نظ ــیدگی و ب ــار رس ــای تج ــه، فعالیت ه ــی جامع ــاه تمام رف

شــایان ذکــر اســت کــه در دوره ســلطنت هنــری هشــتم در ســده شــانزده میــادی، انگلســتان از 

اصــول کاتولیکــی رم کنــاره گرفــت. ایــن واقعــه از آن رو مهــم اســت کــه نشــانه دنیــوی شــدن نهایــی 

ــری و در دوره حکومــت  ــل در انگلســتان( اســت. در حکومــت هن ــش کلیســای قرون وســطی )الاق نق

ــا  ــل آنه ــه دلی ــا شــد ک ــر پ ــی ب ــز اول )1649-1558(، آشــوب های اجتماعــی بزرگ ــت اول، جمی الیزاب
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فقــر بــود، دلیــل عمــده فقــر هــم  بیــکاری بــود )هانــت، 1381، ص 83 و 84(. در ایــن بیــن، بخــش عمــده 

بیــکاری را نهضــت حصارکشــی موجــب شــده بــود؛ امــا عامــل دیگــر، کاهــش صــادرات کاالهــای 

پشــمی بــود کــه در نیمــه دوم ســده شــانزدهم، بیــکاری وســیعی را در مهم تریــن صنعــت انگلســتان 

بــه وجــود آورد. بازرگانــی نیــز دســتخوش بحران هــای مکــرر شــد کــه بــه دوره هــای بعــدی رکــود 

فعالیــت اقتصــادی بســیار شــبیه بــود و تنهــا تــداوم آنهــا را نداشــت. عــاوه بــر ایــن، بیــکاری فصلــی 

نیــز بســیاری از کارگــران را بــرای چهــار مــاه از ســال از داشــتن درآمــد و کار محــروم کــرد. مــردم 

دیگــر نمی توانســتند بــرای دریافــت کمــک در اثــر بیــکاری و فقــر به کلیســای کاتولیک متوســل شــوند. 

درهم شکســته شــدن قــدرت کلیســا، ســازمان خیریــه آن را از بیــن بــرده بــود و دولــت کوشــید تــا 

مســئولیت رفــاه عمومــی جامعــه را بــر عهــده بگیرد؛ بــه این منظــور رهبران انگلســتان برنامــه عمومی 

و هماهنگــی را بــرای ســازمان دهی مجــدد و عقانــی ســاختن صنعــت از راه ایجــاد ضوابط مشــخصی 

بــرای تولیــد و فــروش شــروع کردنــد.1 تمامــی ایــن تدابیــر بــرای تشــویق تجــارت انگلســتان و از بیــن 

بــردن مشــکل بیــکاری تــدارک دیــده شــده بــود. درواقــع میــل بــه تأمیــن اشــتغال کامــل، موضــوع 

اساســی سیاســت هایی اســت کــه نویســندگان مکتــب ســوداگری بــه حمایــت از آنهــا پرداخته انــد. ایــن 

افــراد اعتقــاد داشــتند کــه تجــارت خارجــی اثــر عمده تــری در ایجــاد اشــتغال و افــزودن بــه ثــروت و 

قــدرت ملــی دارد. نویســندگان بعــد از ســال 1600، در مــورد اثــر تورمــی ناشــی از فزونــی صــادرات 
بــر واردات و افزایشــی کــه در نتیجــه تــورم در میــزان اشــتغال بــه وجــود می آیــد، تأکیــد می کردنــد.2

ــن  ــون صنعتگــران )1563( شــرایط کار و مــدت کارآمــوزی را معی ــد توجــه داشــت کــه قان بای

کــرد و ارزیابــی متنــاوب مزدهــا و تعییــن حداکثــر نــرخ مــزد پرداختــی ممکــن بــه کارگــران را نیــز 

مقــرر داشــت. ایــن قانــون از آن جهــت شایســته توجــه اســت کــه نشــان می دهــد اصــول اخاقــی 

ــب  ــران موج ــی کارگ ــگاه اجتماع ــای پای ــرای ارتق ــی را ب ــه تاش ــت، هیچ گون ــاالرانه حکوم پدرس

نشــده اســت. پادشــاهان ایــن دوره بــرای حمایــت از طبقــات کارگــر احســاس مســئولیت می کردنــد؛ 

1. William Appleman Williams (1966), the Contours of American His tory, Chicago, 
Quadrangle Books, p. 40.
2. William D. Grampp(1965), Economic Liberalism, Vol.1, New York, Random House, 
p. 59.
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امــا ماننــد پیشــینیان خــود در قرون وســطی بــاور داشــتند کــه طبقــات کارگــر بایــد در جــای مقــرر 

خــود نــگاه داشــته شــوند. در ایــن بیــن، تعییــن حداکثــر مــزد بــرای حمایــت از ســرمایه داران بــود 

و قضاتــی کــه ایــن حداکثرهــا را تعییــن و اجــرا می کردنــد، بــه طبقــه کارفرمایــان متعلــق بودنــد.

ــائل  ــا مس ــید ب ــد، می کوش ــع ش ــه در 1531 و 1536 وض ــان ک ــن بینوای ــت، قوانی ــی اس گفتن

بیــکاری، فقــر و بدبختــی- کــه در آن هنــگام در انگلســتان عمومیــت یافتــه بــود - مقابلــه کنــد. قانون 

اول ســعی داشــت بیــن بینوایــان مســتحق و غیرمســتحق تمایــزی قائــل شــود. در قانــون اول تنهــا 

بینوایــان مســتحق می توانســتند گدایــی کننــد و در قانــون دوم مقــرر شــد کــه در سراســر انگلســتان 

هــر بخشــی مســئول بینوایــان خــود باشــد و از راه جمــع آوری اعانــه، صندوقــی بــرای آنــان ایجــاد 

کنــد، ایــن روش اصــًا کارآمــد نبــود و مســئله فقــرا پیوســته شــدت می یافــت. ســرانجام در ســال 

ــد از محــل وجــوه مالیاتــی حمایــت شــوند؛  ــان بای ــن اصــل را پذیرفــت کــه بینوای ــت ای 1572 دول

ــرای ولگــردان  ــی ب ــان را وضــع کــرد. در ســال 1576 دارالتأدیب های ــاری بینوای ــات اجب ــس مالی پ

اصاح ناپذیــر در نظــر گرفتــه و بــرای بخشــداری ها1 امکاناتــی فراهــم شــد تــا مــواد اولیــه ای را در 

اختیــار فقــرا و ولگــردان اصاح پذیــر بگذارنــد تــا بــا آن کار کننــد. 

ــون  ــان وضــع شــد. قان ــرای بینوای ــون ب ــن قان ــرن شــانزدهم، چندی ــان ق ــا پای ــان ت ــن زم از ای

بینوایــان ســال 1601 را تئودورهــا، به منظــور هماهنگ ســازی تمامــی ایــن قوانیــن وضــع 

ــرای دریافــت  ــان ب ــه رســمیت شــناختن حــق بینوای ــون شــامل ب ــن قان ــد. مقــررات عمــده ای کردن

کمــک، برقــراری مالیات هــای اجبــاری بــرای کمــک بــه آنــان در بخش هــا و مقــررات مربــوط بــه 

رفتــار متفــاوت بــا انــواع مختلــف بینوایــان بــود. پیرهــا و بیمــاران در خانــه خــود کمــک دریافــت 

ــه  ــه نوانخان ــد ب ــه ســن کارآمــوزی در پیشــه ای نرســیده بودن ــری کــه ب ــد، کــودکان فقی می کردن

ــارده  ــه کار گم ــون 1576 ب ــررات قان ــب مق ــکار به موج ــتحق بی ــان مس ــدند، بینوای ــپرده می ش س

ــد. ــی رفتن ــدان م ــب و زن ــه دارالتأدی ــر ب ــردان اصاح ناپذی ــدند و ولگ می ش

ــوداگری  ــت دوره س ــه خصوصی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد، می ت ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج  ب

انگلســتان پذیــرش ایــن نظــر در چارچــوب اخــاق پدرســاالرانه مســیحی بــود کــه »دولــت وظیفــه 

1. Counties
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دارد بــا قبــول مســئولیت و اقــدام در مــورد تأمیــن رفــاه اجتماعــی بــه جامعــه خدمــت کنــد«1. قوانین 

متعــددی کــه در ایــن دوره وضــع شــد »بــر اســاس ایــن انــگار بــود کــه فقــر نــه یــک گنــاه فــردی 

بلکــه تابعــی از نظــام اقتصــادی اســت«.2 در ایــن قوانیــن اعــام شــده بــود کســانی کــه از نظــام بهره 

می برنــد بایــد بــه افــرادی کــه قربانــی قصــور نظــام اقتصــادی هســتند یــاری برســانند. طبقه بنــدی 

بینوایــان و تعییــن نحــوه کمــک بــه هــر گــروه از آنــان و تأمیــن مالــی پرداخت هــای باعــوض دولــت 

بــه آنهــا از محــل مالیات هــا، تمهیداتــی بــود کــه طبقــه ســرمایه دار نوپــای بریتانیــا بــرای جلوگیــری 

ــت. ــه کار می بس ــی، در آن دوره ب ــوب های اجتماع ــی و آش از بی نظم

1-4. طلوع فردگرایی جدید

ــت  ــتان تح ــت انگلس ــکوهمند )1688(، حکوم ــاب ش ــی )1660- 1648( و انق ــگ داخل ــس از جن پ

ــی  ــان، جهان بین ــن می ــه متوســط درآمــد. در ای ــه و ســرمایه داران طبق ــن مرتب تســلط اشــراف پایی

ــه زوال  ــی داد- رو ب ــکیل م ــیحی را تش ــاالرانه مس ــاق پدرس ــای اخ ــه مبن ــطایی- ک ــرون وس ق

ــت در جامعــه رخ  ــی اساســی در فلســفه نقــش دول ــن، در صدســال بعــد تحول گذاشــت. پــس از ای

داد. بــا انتشــار کتــاب »ثــروت ملــل« آدام اســمیت در ســال 1776 میــادی در انگلســتان، فلســفه ای 

جدیــد در فردگرایــی )لیبرالیســم کاســیک( شــایع شــد، ایــن فلســفه در سراســر دوره ســوداگری 

وجــود داشــت و بــا جهان بینــی پدرســاالرانه قدیمــی در ســتیز بــود. ســرانجام لیبرالیســم کاســیک 

ــی  ــان جهان بین ــه اصــوالً هم ــم- ک ــی قدی ــه جهان بین ــی و ن ــن جهان بین ــرا ای ــد؛ زی ــق آم ــد فائ جدی

ــرد. ــس می ک ــرمایه داری را منعک ــد س ــام جدی ــای نظ ــود- نیازه ــطایی ب قرون وس

ــًا  ــا اواخــر ســده هیجدهــم تقریب ــازار ســرمایه داری -کــه ت ــر ب ــی ب گفتنــی اســت اقتصــاد مبتن

ــار  ــه رفت ــود ب ــه خ ــرد پیروزمندان ــرای کارک ــود- ب ــه ب ــترش یافت ــد گس ــل تولی ــی مراح به تمام

ــدی در مــورد  ــه نظریه هــای جدی ــن زمین ــود. در ای ــد ب ــدوزی نیازمن ــی و مال ان ــر خودبین ــی ب مبتن

چگونگــی رفتــار انســان ظاهــر شــد و نویســندگان مدعــی شــدند خودخواهــی و خودپرســتی اگــر 

تنهــا انگیــزه انســان نباشــد، از انگیزه هــای اصلــی و عاملــی بــرای فعالیــت وی بــه شــمار مــی رود. 

1. Williams, Op. cit., p. 41.
2. همان، ص 44.
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رســاله لویاتــان تومــاس هابــز، منتشــر شــده در ســال 1651 ایــن نظــر رایــج را مطــرح می کــرد کــه 

سرچشــمه تمامــی انگیزه هــای انســانی، تمایــل بــه چیزهایــی اســت کــه حرکــت حیاتــی ارگانیســم 

)انســان( را موجــب می شــوند. وی بــاور داشــت تمامــی انگیزه هــای انســانی، حتــی ترحــم، چیــزی 
جــز نوعــی انگیــزه پنهانــی بــرای منافــع شــخصی نیســت.1

یکــی از مهم تریــن نمونه هــای ایــن فلســفه فردگرایانــه )و فلســفه طبقــه متوســط( اصــول مذهبــی 

ــه  ــا طبق ــتان نه تنه ــب پروتس ــد. مذه ــی می ش ــن2 ناش ــاح دی ــت اص ــه از نهض ــود ک ــتان ب پروتس

ســرمایه دار جدیــد را از ســرزنش مذهبــی رهانیــد، انگیزه هــای خودپســندی، خودخواهــی و 

ــل  ــه فضای ــج ب ــوم می دانســت- به تدری ــه کلیســای قرون وســطی به شــدت مذم ــدوزی را- ک مال ان

اخاقــی مبــدل کــرد. در ایــن مــورد ماکــس وبــر و ریچــارد تاونــی، بررســی های اصیلــی در مــورد 

ــد.3 نظــر بانیــان جنبــش پروتســتان  رابطــه بیــن مذهــب پروتســتان و ســرمایه داری انجــام داده ان

دربــاره موضوعاتــی چــون ربــا و قیمــت عادالنــه نیــز بــه نظــر کلیســای کاتولیــک بســیار شــبیه 

ــان  ــود. به رغــم محافظــه کاری بانی ــًا محافظــه کار ب ــاره بســیاری از مســائل اجتماعــی عمیق و درب

مذهــب پروتســتان، ایــن دیــدگاه مذهبــی بــه نفــوذ روزافــزون فلســفه جدیــد فردگرایــی کمــک کــرد.

اصــل بنیــادی مذهــب پروتســتان ایــن عقیــده بــود کــه اعتقــادات انســان موجــب بخشــودگی او 

می شــود نــه اعمالــش. گفتنــی اســت زمینــه ایــن مذهــب، گرایش هــای مذهبــی را فراهــم کــرد کــه در 

آن فعالیت هــای بازرگانــی طبقــه متوســط تشــویق می شــد. برخــاف مذهــب پروتســتان، کلیســای 

کاتولیــک رســتگاری را در اعمالــی می دانســت کــه بیشــتر بــه معنــی شــرکت در مراســم مذهبــی 

بــود. ایــن تأکیــد فردگرایانــه بــر وجــدان خصوصــی شــخص، بــرای صنعتگــران و خــرده تاجــران 

طبقــه متوســط بســیار خوشــایند بــود. بــه گفتــه کریســتوفر هیــل، تاریــخ دان معاصــر انگلیســی، 

ایــن افــراد »از صمیــم قلــب و صادقانــه احســاس می کردنــد کــه اگرچــه فعالیــت اقتصــادی آنــان 

بــا قوانیــن ســنتی کلیســای قدیــم در تضــاد اســت، مخالــف خواســت الهــی نیســت و در چشــم آنــان 

1. برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به: هابز، توماس )1393( لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، تهران. 
2. Reformation

ــة  ــس )1373(، اخــاق پروتســتانی و روح ســرمایه داری، ترجم ــر، ماک ــه: وب ــد ب ــگاه کنی ــرای توضیحــات بیشــتر ن 3. ب
عبدالکریــم رشــیدیان و پریســا منوچهــری کاشــانی، بــا مقدمــه ای از آنتونــی گیدنــز، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، تهــران.
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ایــن اعمــال در بزرگداشــت خداونــد بــود«.1

1-5. سیاست های اقتصادی فردگرایانه

در دوره ســوداگری، فردگرایــی جدیــد موجــب اعتراضــات بســیار بــه انقیــاد امــور اقتصــادی 

ــب  ــندگان مکت ــی نویس ــًا تمام ــم، تقریب ــرن هفده ــه ق ــد. از نیم ــت ش ــته دول ــدوده خواس در مح

ســوداگری، انحصــارات اعطایــی دولــت و دیگــر اشــکال حمایــت جانب دارانــه در بــازار داخلــی را 

مــورد نکوهــش قــرار دادنــد، اگرچــه بــا حمایــت دولــت در بازرگانــی بین المللــی مخالفتــی نداشــتند. 

بســیاری از آنــان بــاور داشــتند کــه در بــازار رقابتــی خریــدار در مقابــل خریــدار، فروشــنده در 

ــت  ــه دس ــا را ب ــر قیمت ه ــرد و اگ ــرار می گی ــنده ق ــل فروش ــدار در مقاب ــنده و خری ــل فروش مقاب

ــع ممکــن را  ــی برســد، جامعــه بیشــترین نف ــه ســطح تعادل ــا خــود ب ــازار بســپاریم ت نوســانات ب

ــت، 1381، ص 93(. ــرد )هان ــد ب خواه

ــد و تجــارت در  ــه محدودیت هــای تولی ــده ک ــن عقی ــرن هجدهــم، ای ــل ق ــرن هفدهــم و اوای در ق

کشــور بــه زیــان همــه افــراد اســت، به طــور وســیعی اشــاعه یافــت. در میــان افــرادی کــه از ایــن 

ــی نــورث2 )1691- 1641(، نخســتین ســخنگوی آشــکار  ــد، شــاید ســر دادل ایــده حمایــت می کردن

اخــاق فردگرایانــه بــود کــه نظریــات او بعدهــا اســاس لیبرالیســم کاســیک را تشــکیل داد. او بــاور 

داشــت انگیــزه اصلــی همــه افــراد خودخواهــی اســت و اگــر قــرار اســت رفــاه عمومــی بــه حداکثــر 

ــده ای  ــن محدودکنن ــر بیشــتر قوانی ــده او اگ ــه عقی ــد. ب ــت کنن ــازار رقاب ــه در ب ــد آزادان برســد، بای

ــه بهتریــن  ــاه عمومــی ب ــان برداشــته شــود، رف ــازات خــاص اســت از می ــده امتی کــه فراهــم آورن

ــاب »افســانه  ــل3 کت ــارد مندوی ــت، 1381، ص 93(. در ســال 1714، برن ــن می شــود )هان وجــه تأمی

زنبــوران، یــا رذایــل خصوصــی، منافــع عمومــی«4 را منتشــر کــرد و در آن ایــن معماگونــه ظاهــراً 

شــگفت انگیز را مطــرح کــرد کــه اگــر همــه مــردم رذایلــی را بــه کار بندنــد کــه در اصــول اخاقــی 

1. Chris topher Hill, (1966), Protes tantism and the Rise of Capitalism, New York, Mc-
Millan, pp.46 and 47.
2. Sir Dudley North
3. Bernard Mandeville
4. The Fable of the Bees: or Private Vice, Public Benefits
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قدیمــی به شــدت ســرزنش می شــده اســت، خیــر عمومــی بــه بهتریــن وجــه تأمیــن خواهــد شــد. 

بــه گفتــه هانــت، ســودجویی تنهــا در جامعــه ای موفــق  اســت کــه در آن حمایــت از حقــوق مالکیــت 

ــازه ای کــه در  ــوژی ت ــراد وجــود دارد. ایدئول ــن اف ــراردادی بی ــن غیرشــخصی تعهــدات ق و تضمی

اواخــر ســده هفدهــم و هیجدهــم در حــال ریشــه گرفتــن بــود، ایــن انگیزه هــا و روابــط بیــن افــراد 

ــرد. ــه می ک را توجی

1-6. لیبرالیسم کالسیک و پیروزی سرمایه داری صنعتی

ــان در  ــیک هم زم ــم کاس ــا لیبرالیس ــرمایه داری ی ــوژی س ــروزی ایدئول ــی و پی ــاب صنعت انق

ــت. لیبرالیســم، فلســفه ســرمایه داری  ــرن نوزدهــم صــورت گرف ــل ق ــم و اوای ــرن هجده اواخــر ق

صنعتــی جدیــد بــود و انگاره هــای لیبرالــی جدیــد شــرایط سیاســی و فکــری را در انگلســتان ســده 

هجدهــم بــه وجــود آورد؛ شــرایطی کــه ســبب رشــد نظــام ســرمایه داری کارخانــه ای شــد. در ایــن 

بیــن، تقاضــا بــرای کاالهــای انگلیســی کــه به ســرعت رو بــه افزایــش بــود و امیــد بــه دســت آوردن 

ــل ســده نوزدهــم، موجــب جهشــی واقعــی در  ســودهای بیشــتر در اواخــر ســده هجدهــم و اوای

ــای  ــتان، اروپ ــی، انگلس ــاب صنعت ــه انق ــای1 همه جانب ــن نوآوری ه ــد. ای ــه ش ــای مبتکران فعالیت ه

غربــی و آمریــکای شــمالی را بــه جوامعــی شــهری مبــدل کــرد کــه زیــر ســلطه شــهرهای بــزرگ 

صنعتــی قــرار داشــتند. در ایــن شــهرها انبوهــی از کارگــران در انقیــاد انضبــاط غیرانســانی تولیــد 

کارخانــه ای قــرار داشــتند.

نتیجــه عملــی دکتریــن فــوق گســترش ایــن عقیــده در آن زمــان بــود کــه کارگــران به گونــه ای 

ــت  ــنگی و محرومی ــرس از گرس ــا ت ــده ی ــی عم ــط پاداش ــب فق ــن ترتی ــد. بدی ــر تنبل ان درمان ناپذی

ــاالرانه  ــاق پدرس ــی اخ ــی، یعن ــر قدیم ــا نظ ــه ب ــن نظری ــه کار وا دارد. ای ــان را ب ــت آن می توانس

ــاوت  ــان شــد، تف ــرای دســتگیری از بینوای ــون الیزابــت ب کــه در ســال 1601 موجــب تصویــب قان

بنیــادی داشــت. توجــه پدرســاالرانه بــه بینوایــان دو ســده طــول کشــید و در ســال 1795 در نظــام 

»اســپینهاملند«2 بــه اوج خــود رســید. ایــن نظــام بــرای هرکــس، توانــا یــا ناتــوان و شــاغل یــا بیــکار، 

1. Psychological Hedonism
2. Speenhamland
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ــور  ــن می کــرد. نظــام مزب ــه از مالیات هــای عمومــی پرداخــت می شــد، تأمی ــل معیشــتی را ک حداق

نوعــی از کمــک بــرای مقابلــه بــا فقــر روســتایی در انگلســتان در پایــان ســده هجدهــم و اوایــل ســده 

نوزدهــم بــود. قانــون اســپینهاملند اصاحیــه ای بــود بــر قانــون الیزابتــی بینوایــان. کارل پوالنــی 

نقــد مهمــی بــر قانــون اســپینهاملند نوشــته اســت کــه در ادامــه بــه نظــرات ایــن نویســنده پــرآوازه 

تاریــخ اقتصــادی پرداختــه می شــود. او در فصــل هفتــم کتــاب خــود بــه نــام »دگرگونــی بــزرگ« 
ــن نوشــته اســت:1 ــاره چنی دراین ب

جامعــه ســده هجدهــم ناآگاهانــه در مقابــل هرگونــه تاشــی بــرای تبدیــل آن بــه زائــده بــازار 

ــود،  ــور نمی ش ــازاری تص ــاد ب ــه اقتص ــازار کار هیچ گون ــاب ب ــه در غی ــرد. اگرچ ــت می ک مقاوم

اســتقرار چنیــن بــازاری به ویــژه در تمــدن روســتایی انگلســتان، متضمــن نابــودی کامــل انســجام 

ســنتی جامعــه بــود. در فعال تریــن دوره انقــاب صنعتــی )از 1795 تــا 1834(، قانــون اســپینهاملند 

مانــع بزرگــی بــرای ایجــاد بــازار کار در انگلســتان بــود.

بــه گفتــه پوالنــی عمــًا بــازار نیــروی کار، آخریــن بــازاری بــود کــه قــرار بــود تحــت نظــم نویــن 

صنعتــی ایجــاد شــود و ایــن گام نهایــی تنهــا زمانــی برداشــته شــد کــه اقتصــاد بــازار بــرای شــروع 

بــه کار آمــاده شــده بــود. در ایــن زمــان نبــود بــازار بــرای نیــروی کار، مــردم عــادی را بیــش از 

ــای  ــم روش ه ــازار آزاد کار به رغ ــرد. ب ــا ناخوشــایندی مواجــه ک ــازار ب ــن ب ــوار ای ــای ناگ پیامده

غیرانســانی کــه بــرای ایجــاد آن بــه کار رفــت، درنهایــت امــر از نظــر مالــی بــرای همــه دخیــان مفید 

بــود. بــا ایــن همــه بعــد از ایجــاد بــازار کار مشــکل اساســی خودنمایــی کــرد. مزایــای اقتصــادی 

بــازار آزاد نتوانســت ویرانــی اجتماعــی بــه بــار آورده را جبــران کنــد؛ بــه همیــن منظــور بایدمقررات 

جدیــدی وضــع می شــد تــا از نیــروی کار در برابــر کارکــرد خودســاز و کار بــازار حمایــت شــود.

گفتنــی اســت کــه لیبرال هــای کاســیک به نظــام »اســپینهاملند« حملــه کردند و ســرانجام توانســتند 

قانــون بینوایــان 1834 را  تصویــب کننــد. بــه گفتــه آلبــرت دایســی، متخصــص در زمینه ارتبــاط قانون 

ــا از بیــن بــردن  و عقایــد عمومــی، به ویــژه در ســده نوزدهــم هــدف قانــون، فــوق ایــن بــود کــه »ب

1. Polanyi, Karl (2001), The Great Transformation, The Political and Economic Origins 
of Our Time, ch.7.
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ــر دوش  ــود را ب ــی خ ــار زندگ ــاش ب ــه ت ــدون هیچ گون ــا، ب ــه در آن بیکاره ه ــت باری ک ــام دهش نظ
همســایگان کوشــای خــود می افکندنــد، از اتــاف امــوال مــردم زحمتکــش جلوگیــری کنــد«.1

در ایــن دوره ایدئولــوژی لیبرالــی کاســیک ســرمایه داری بــر افــکار اجتماعــی و اقتصــادی تفوق 

یافــت. ایدئولــوژی جدیــد افــراد را بــه شــکلی خودخــواه، حســابگر، تنبــل و به طورکلــی مســتقل از 

جامعــه ای کــه جزئــی از آن بودنــد، جلــوه مــی داد. ایــن نکتــه در آثــار لیبرال هــای بعــدی، به خصوص 

جرمــی بنتهــام2 بــا لذت گرایــی روانــی آمیختــه شــد. طبــق ایــن نظــر، انگیــزه همــه اعمــال انســان 

تمنــا بــرای کســب لــذت و احتــراز از درد اســت. ســرانجام در نظریــه جمعیــت مالتــوس کــه جزئــی 

اساســی و مهــم از دکتریــن اقتصــادی و اجتماعــی لیبرال هــای کاســیک بــود بیــان شــد کــه انجــام 

دادن فعالیت هــای اجتماعــی به منظــور تســکین درد و رنــج بینوایــان نه تنهــا کار عبثــی اســت، حتــی 

پیامدهــای زیان بــار اجتماعــی هــم بــه دنبــال دارد. در ایــن بیــن، الزمــه قبــول ایــن نظــر رد کامــل 
اخــاق پدرســاالرانه مســیحی بــود.3

 تحلیــل آدام اســمیت دربــاره بــازار به صــورت دســتی نامرئــی پشــتیبان دکتریــن آزادی بی قیــد 

و شــرط اقتصــادی بــود؛ دســتی کــه خواســت های خودخواهانــه را در جهــت فعالیت هایــی هدایــت 

می کــرد کــه از نظــر اجتماعــی ارزش بیشــتری داشــتند. ســرمایه دار اســمیت تنهــا بــه منافــع خویــش 

و نــه بــه منافــع جامعــه توجــه دارد؛ امــا تعقیــب منافــع خویــش الزامــًا او را بــه ســمت برگزیــدن 
کاری کــه بیــش از همــه بــه نفــع جامعــه اســت هدایــت می کنــد.4

ــی سیاســی شــد.  ــش اعتقادات ــًا ســبب پیدای ــی کاســیک، طبع دکترین هــای اقتصــادی و جمعیت

بنــا بــر ایــن دکتریــن، دولــت یــا حکومــت مصیبتــی اســت کــه تنهــا هنگامــی تحمــل می شــود کــه 

یگانــه وســیله احتــراز از مصیبتــی عظیم تــر باشــد. در ایــن بیــن، تنهــا نقشــی کــه ایــن فلســفه بــرای 

حکومــت تعییــن می کــرد، انجــام دادن کارهایــی بــود کــه پشــتیبان و مشــوق فعالیت هــای ســودآور 

1. Albert V. Dicey, (1961), Law and Public Opinion in England, Second ed., London, 
McMillan, p. 203.
2. Jeremy, Bentham (1955), An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 
Prentice –Hall, p.341.
3. Malthus, Thomas Robert (1999). Gilbert, Geoffrey, Ed.An Essay on the Principle of 
Population, Oxford World’s classics.Oxford University Press.

4. در این زمینه نگاه کنید به: محمدعلی کاتوزیان )1358(، آدام اسمیت و ثروت ملل، شرکت سهامی کتاب های جیبی.
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بــود. لیبرال هــای کاســیک معتقــد بودنــد دولــت به منظــور تضمیــن کوشــش فــراوان نخبــگان، بایــد 

حمایــت از مالکیــت خصوصــی را باالتریــن و ضروری تریــن هــدف خــود قــرار دهــد. آدام اســمیت 

در کتــاب »ثــروت ملــل« خــود ســه وظیفــه اساســی را بــرای دولــت برمی شــمارد: حمایــت از کشــور 

ــهروندان و  ــر ش ــی دیگ ــل بی عدالت ــهروندان در مقاب ــت از ش ــی، حمای ــاوزان خارج ــر متج در براب

مســئولیت ایجــاد و ترمیــم نهادهــا و تأسیســات عمومــی.

1-7. هزینه های اجتماعی انقالب صنعتی و اعتراضات سوسیالیستی

بــه گفتــه هانــت )1381، ص 139( هــرگاه در طــول تاریــخ جامعــه ای ناچــار بــوده اســت زندگــی 

در ســطح بخــور و نمیــر را بــر گروهــی از اعضــای خــود تحمیــل کنــد، ایــن فداکاری همیشــه بــر 

ــاب  ــدرت را داشــته اند. در انق ــن ق ــه از نظــر اقتصــادی و سیاســی کمتری ــوده ک ــده کســانی ب عه

ــوال بــود. در ســال 1750 میــادی، طبقــه کارگــر در  صنعتــی انگلســتان هــم وضــع بــر همیــن من

ســطح حداقــل معــاش زندگــی می کــرد و ایــن ســطح )برحســب قــدرت خریــد مزدهــا( در نیمــه دوم 

ســده هجدهــم کاهــش یافــت. رونــد تغییــرات در ســطح زندگــی طبقــه کارگــر در نخســتین دهه هــای 

ســده نوزدهــم از مســائل بحث شــده تاریخ دانــان اســت. شــکی نیســت کــه در تمامــی دوره انقــاب 

صنعتــی ســطح زندگــی بینوایــان به شــدت تنــزل یافــت.

گفتنــی اســت زیــان حاصــل از کاهــش مصــرف به هیچ وجــه تنهــا دشــواری یــا حتــی 

ــد  ــام جدی ــرد. نظ ــل ک ــر تحمی ــه کارگ ــر طبق ــی ب ــاب صنعت ــه انق ــود ک ــواری نب ــخت ترین دش س

کارخانــه ای شــیوه ســنتی زندگــی کارگــران را بــر هــم زد و آنــان را در دنیایــی کابــوس ماننــد رهــا 

کــرد کــه به هیــچ روی آمادگــی مقابلــه بــا آن را نداشــتند. در ایــن بیــن، کارگــران غــرور حرفــه ای 

خــود و روابــط شــخصی نزدیکــی را کــه در صنایــع دســتی داشــتند از دســت دادنــد. در ایــن نظــام 

جدیــد رابطــه آنــان بــا کارفرمــا تنهــا از طریــق بــازاری غیرشــخصی یــا ارتبــاط پولــی بــود. آنــان 

ارتبــاط مســتقیم خــود را بــا ابــزار تولیــد از دســت دادنــد و تــا حــد فروشــندگان نیــروی کار کــه 

ــت، 1381، ص 140(. ــد )هان ــزل یافتن ــازار وابســته اند، تن ــه شــرایط ب ــاش خــود ب ــرای مع ب

در ایــن زمــان، ماشــین کــه پیش تــر ابــزاری بــرای کمــک بــه انســان بــود، در مرکــز فراینــد تولیــد 
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ــده  ــه تعیین کنن ــزاری در دســت ماشــین ســنگدل بی احســاس ک ــه اب ــم ب ــت و انســان ه ــرار گرف ق

ســرعت کار بــود تبدیــل شــد. در اواخــر ســده هجدهــم و اوایــل ســده نوزدهــم، شورشــی ناگهانــی 

علیــه نظــام جدیــد کارخانــه ای برپــا شــد و گروه هــای کارگــران ماشــین ها و کارخانه هــا را نابــود 

ــه شــورش های  ــن شــورش ها ک ــی خــود می دانســتند، ای ــا را مســئول نگون بخت ــرا آنه ــد؛ زی کردن

لودایــت1 نامیــده می شــد، در ســال 1813 بــا اعــدام یــا تبعیــد تعــداد بســیاری از کارگــران بــه جــرم 

ــت. ــه یاف ــا خاتم ــه فعالیت ه این گون

در ایــن بیــن، کارفرمایــان بــرای پرداخــت مزدهــای کمتــر زنــان و کــودکان را اســتخدام کردنــد. 

ــه 21 ســالگی  ــه ب ــا زمانی ک ــا ت ــت ســال ی ــدت هف ــه م ــودکان ب ــوزی، ک ــرارداد کارآم به موجــب ق

می رســیدند، در اختیــار کارخانه هــا قــرار می گرفتنــد. در ایــن مــوارد، در مقابــل ســاعات طوالنــی 

ــون  ــان قان ــد و مجری ــت نمی ش ــزی پرداخ ــًا چی ــودکان تقریب ــه ک ــرایط، ب ــخت ترین ش کار در س

ــات  ــئله معام ــن مس ــد. ای ــوزی ببندن ــرارداد کارآم ــوا ق ــودکان بین ــا ک ــتند ب ــان می توانس بینوای

ــان قانــون  ــه وجــود آورد کــه در آن کــودکان همچــون کاال بیــن ریســندگان و مجری منظمــی را ب

بینوایــان معاملــه می شــدند. دســته های پنجــاه، هشــتاد یــا صــد نفــری کــودکان بســیج می شــدند 

و ماننــد گلــه گوســفند بــه کارخانــه روانــه می گشــتند و در آنجــا بــرای ســال های زیــادی زندانــی 

ــی  ــا طوالن ــه ب ــود. کار در کارخان ــن حــد ب ــًا در همی ــز تقریب ــان نی ــا زن ــاری ب ــد«.2 بدرفت می ماندن

بــودن، دشــواری و یکنواختــی همــراه و انضبــاط آن بســیار خشــن بــود. در بســیاری مــوارد نیــز 

ــت، 1381، ص 416(. ــا ســرکارگر مواجــه می شــدند )هان ــا ی ــا تجــاوز جنســی کارفرم ــان ب زن

ــاجی،  ــع نس ــه ای در صنای ــد کارخان ــروع تولی ــل ش ــتین مراح ــه از نخس ــت ک ــه داش ــد توج بای

ــر متحــد شــوند. در  ــا یکدیگ ــش ب ــع مشــترک خوی ــت از مناف ــران کوشــیدند به منظــور حمای کارگ

ــا افزایــش  ــده همــراه ب ــن پدی ــد و ای دهــه 1790، ســازمان های کارگــری به ســرعت وســعت گرفتن

ــرات  ــان خاط ــرد. آن ــرب ک ــخت مضط ــاال را س ــات ب ــادی، طبق ــی و اقتص ــای اجتماع نارضایتی ه

ــد.  ــراس بودن ــران در ه ــکل کارگ ــدرت متش ــتند و از ق ــاد داش ــه ی ــی ب ــه را به خوب ــاب فرانس انق

1. Luddite
2. Paul Mantoux (1927), The Indus trial Revolution in the Eighteen Century, New York: 
Harcurt Brce Jovanovich, pp. 410-411.
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در ایــن بیــن، نتیجــه قانــون اجتماعــات 1799 هــر نــوع اجتمــاع کارگــری را به منظــور بــاال بــردن 

مزدهــا، کاهــش ســاعات کار، یــا ایجــاد هــر نــوع مقرراتــی کــه آزادی عمــل کارفرمایــان را محــدود 

ــاز بــه  ــه اهمیــت و نی می کــرد، ممنــوع کــرد. طرفــداران ایــن قانــون اســتدالل های خــود را بــر پای

رقابــت آزاد و مضــرات انحصــار )کــه ارکان اساســی لیبرالیســم کاســیک بــود( قــرار دادنــد؛ امــا 

در ایــن اســتدالل ها بــه اجتمــاع و تبانــی کارفرمایــان یــا رویه هــای انحصارطلبانــه ســرمایه داران 

اشــاره ای نشــد.

ــه  ــک ب ــور کم ــال 1795به منظ ــه در س ــپینهاملند ک ــام اس ــن نظ ــت، برانداخت ــر اس ــایان ذک ش

ــخت  ــق آن س ــیک در راه تحق ــای کاس ــه لیبرال ه ــود ک ــری ب ــدف دیگ ــد، ه ــیس ش ــان تأس بینوای

ــور، نظامــی خشــن را در ســال 1834  ــن نظــام مزب ــت در برانداخت ــس از موفقی ــا پ کوشــیدند. آنه

جایگزیــن کردنــد. نظــر لیبرال هــای کاســیک ایــن بــود کــه کارگــران بایــد تمــام کارهــای موجــود 

در بــازار را بــدون توجــه بــه میــزان مــزد یــا شــرایط آن بپذیرنــد. در ایــن بیــن، بــه هرکــس کــه 

ــرد  ــک ک ــدازه ای کم ــا به ان ــد تنه ــد بای ــروی کن ــرط پی ــن ش ــت از ای ــا نمی توانس ــت ی نمی خواس

کــه بــرای پیشــگیری از مــرگ او در اثــر گرســنگی کافــی باشــد. ســهم ایــن افــراد به طــور عمــده 

ــن  ــی ای ــع عموم ــود و وض ــر ب ــد، پایین ت ــت می ش ــازار پرداخ ــه در ب ــی ک ــن مزدهای از پایین تری

کارگــران نیــز بایــد آن قــدر ســبب بدنامی شــان می شــد تــا آنــان را بــه جســت وجوی کار مفیــدی 

ــوده  ــان 1834 غیرانســانی تر ب ــون بینوای ــون از قان ــد قان ــا چن ــخ تنه برمی انگیخــت. در طــول تاری

ــت، 1381، ص 148(. ــت )هان اس

لیبرالیســم کاســیک نه تنهــا در مقابــل مصیبــت کارگــران بی اعتنــا بــود، حتــی ایــن نظــر را بیــان 

ــه شکســت اســت؛  ــز و محکــوم ب ــرا جنون آمی ــود بخشــیدن شــرایط فق ــه بهب ــل ب ــه می می کــرد ک

امــا برخــی لیبرال هــای کاســیک نظــرات متفاوتــی داشــتند؛ مثــًا تامــاس هاجســکین1 معتقــد بــود 

ســرمایه مولــد نیســت. ســود ســهم هــم غیرمنصفانــه و اجبــاری اســت و نخبــگان انــگل از محصول 

تولیدکننــدگان، یعنــی کارگــران، برداشــت می کننــد. بــاور او ایــن بــود کــه دســت نامرئــی در نظــام 

بــازار رقابتــی تنهــا در نظــام سوسیالیســتی مبتنــی بــر بــازار مؤثــر اســت.

1. Thomas Hodgskin
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شــایان ذکــر اســت کــه رابــرت اوئــن، ســرمایه دار ثروتمنــد، نهضــت سوسیالیســم تعاونــی را 

اشــاعه داد و بــرای اســتقرار آن کوشــید. بــه گفتــه کارل پوالنــی، جنبــش اوئنــی در اصل نه سیاســی 

بــود و نــه متعلــق بــه طبقــه کارگــر، بلکــه مظهــر آرزوهــای مردمانــی عــادی بــه ســتوه آمــده از 

ــاب  ــان را ارب ــه انس ــد ک ــف کنن ــی را کش ــکلی از زندگ ــتند ش ــه می خواس ــود ک ــه ب ــور کارخان ظه
ماشــین آالت کنــد. از زاویــه عملــی، اوئنیســم ســرآغاز جنبــش مــدرن اتحادیه هــای کارگــری بــود.1 

سوسیالیســت های دیگــر نیــز همگــی بــه نابرابری هــای ســرمایه داری معتــرض بودنــد. آنــان بــاور 

ــی  ــه ای صنعت ــد جامع ــرمایه می توانن ــر س ــی ب ــت خصوص ــردن مالکی ــان ب ــا از می ــه ب ــتند ک داش

ــه توزیــع شــود. در بیــن  ــد عادالن بســازند کــه در آن حرمــت مــرد و زن حفــظ، و پیامدهــای تولی

سوسیالیســت ها، کارل مارکــس )1883- 1818( بانفوذتــر از همــه بــود. نوشــته های او نه تنهــا 

بــر افــکار سوسیالیســتی، بــر سیاســت هایی کــه زندگــی قســمت عظیمــی از جمعیــت جهــان را در 

ــی داشــت.  ــر عمیق ــرد، اث برمی گی

گفتنــی اســت در ماتریالیســم تاریخــی مارکــس، شــیوه تولیــد مهم تریــن رکــن نظــام اجتماعــی 

اســت. در شــیوه تولیــد ســرمایه داری، تخصیــص نیــروی کار و منابــع تولیــد بــا بــازار اســت. در 

ســرمایه داری کارگــران و ســرمایه داران مهم تریــن طبقــات اجتماعــی محســوب می شــوند و قــدرت 

ــز رابطــه ای  ــد اســت. مالکیــت خصوصــی نی ــر وســایل تولی ــه مالکیتشــان ب ــر پای ســرمایه داران ب

اجتماعــی همــراه بــا امتیــازات و اختیاراتــی اســت کــه بــا اعمــال قهــر بــه وجــود آمــده و همان گونــه 

نیــز بــر پــا مانــده اســت. همچنیــن، ســرمایه صرفــًا ابــزار و ماشــین آالت نیســت، بلکــه مالکیــت بــر 

آنهــا در چارچــوب روابــط اجتماعــی و اقتصــادی میــان ســرمایه داران و کارگــران اســت. مــزدی که 

کارگــران می گیرنــد تنهــا بخشــی از ارزش تولیدشــده آنهاســت کــه ســرمایه داران مابقــی ایــن ارزش  

را بــه ازای اجــازه ای کــه بــه کارگــران داده انــد تــا بــا آنهــا کار کننــد، طلــب می کننــد.

شــایان ذکــر اســت کــه هــدف آثــار اقتصــادی مارکس بــرای شــناخت تعارض بیــن نظــام طبقاتی 

)یــا نظــام مالکیــت خصوصــی( ســرمایه داری و روش هــای تولیــدی و مبادلــه کاالیــی ســرمایه داری 

ــراری  ــرمایه داری و برق ــی س ــب واژگون ــرانجام موج ــارض س ــن تع ــس، ای ــر مارک ــه نظ ــت. ب اس

1. کارل پوالنی )1391(، دگرگونی بزرگ، خاستگاه سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمدجواد مالجو، پردیس دانش، ص 316 و 317.
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جامعــه سوسیالیســتی بــدون طبقــه خواهــد شــد. همان طــور کــه می دانیــم پیش گویی هــای 

مارکــس در کشــورهای صنعتــی اروپــا درســت نبــود و جامعــه اروپــا در ســده بیســتم عمــًا بــه 

ســمت سوســیال دموکراســی و فاشیســم حرکــت کــرد. همچنیــن تجربــه ایجــاد سوسیالیســم در 

کشــوری واحــد در روســیه تــزاری، پــس از ســال ها کشــمکش در عرصــه داخلــی و بین المللــی بــا 

ناکامــی مواجــه شــد و عمــًا »اردوگاه سوسیالیســتی« اتحــاد شــوروی در اروپــای غربــی در دهــه 

1990 فروپاشــید. گفتنــی اســت سوسیالیســم در روســیه تــزاری را لنیــن بــه دنبــال انقــاب اکتبــر 

1917 مطــرح کــرد و تروتســکی بــا آن مخالــف بــود.

1-8. طلوع سرمایه داری شرکتی

خصوصیــت ســرمایه داری در اواخــر ســده نــوزده میــادی رشــد شــرکت های غول آســا بــود. 

در آن زمــان کنتــرل بیشــتر صنایــع مهــم بیــش از پیــش متمرکــز شــد و هم زمــان بــا ایــن تمرکــز 

در صنعــت، درآمــد هــم در دســت درصــد معــدودی از جمعیــت قــرار گرفــت. بــا در نظــر گرفتــن این 

واقعیــات بــه نظــر می رســد کــه ایدئولــوژی لیبــرال کاســیک- کــه بــه تحلیــل اقتصــادی مبتنــی بــر 

تعــداد بســیاری شــرکت های کوچــک و نســبتًا ناتــوان وابســته بــود- بایــد کنــار گذاشــته می شــد؛ 

زیــرا شــکافی کــه نظریــه و واقعیــت را از هــم جــدا می کــرد، ســخت وســعت گرفتــه بــود؛ امــا ایــن 

عقیــده کــه اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار رفتــار ســودجویانه را در جهــت اعمالــی کــه متضمــن خیــر 

اجتماعــی اســت هدایــت می کنــد، توجیــه بســیار فریبنــده ای بــرای فعالیت هــای ســودجویانه بــود؛ 

بنابرایــن، ایدئولــوژی ســرمایه داری لیبــرال کاســیک بــا جدیــدت هرچــه بیشــتر در قالــب نظریــات 

مکتــب تــازه نئوکاســیک جــای گرفــت.

ــه  ــتفاده از نظری ــا اس ــیک ب ــان نئوکاس ــاد دان ــت )1381، ص 256 و 257(، اقتص ــه هان ــه گفت ب

قیاســی اســتادانه ای توانســتند از سیاســت آزادی بی قیــد و شــرط اقتصــادی کاســیک دفــاع کننــد. 

ــود  ــن ب ــال حکومــت داشــتند ای ــان محافظــه کار نئوکاســیک در قب ــی کــه اقتصــاد دان ــا وظایف تنه

کــه به طــور مســتقیم یاغیرمســتقیم ســبب پیشــبرد منافــع بازرگانــی شــوند. اقتصاددانــان لیبــرال 

نئوکاســیک نیــز معتقــد بودنــد حکومــت بایــد در زمینه هــای معــدود دیگــری دخالــت کنــد کــه در آن 
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عملکــرد بــازار نمی توانــد رفــاه اجتماعــی را افزایــش دهــد. اقتصــاد نئوکاســیک، خــواه در دســت 

جنــاح محافظــه کار یــا لیبــرال، دفاعــی ایدئولوژیکــی از وضــع موجــود بــود.

بســیاری  از  دفــاع  بازرگانــان  بیشــتر  و  داروین گرایــان  ایدئولــوژی  هــدف  درنهایــت، 

ــری  ــاس دیگ ــر اس ــًا ب ــاع کام ــن دف ــه ای ــود، البت ــیک ب ــان نئوکاس ــای اقتصاددان نتیجه گیری ه

ــخصی را  ــد ش ــروت و درآم ــرکت ها، ث ــدرت ش ــراوان در ق ــز ف ــود تمرک ــان وج ــود. آن ــتوار ب اس

می پذیرفتنــد و بــاور داشــتند کــه ایــن نشــانه ای از برتــری ثروتمنــدان در فراینــد تکاملــی، و بــه ایــن 

ــت. ــودمند اس ــی س ــر اجتماع ــت از نظ جه

ــر لیبرالیســم کاســیک را  ــن دوره بســیاری از اندیشــه پردازان ســرمایه داری، شــیوه تفک در ای

بــه دلیــل اســتواری بــر فرض هــای غیرواقع بینانــه مــردود اعــام کردنــد. ایــن متفکــران نوعــی تــازه 

از اخــاق پدرســاالرانه مســیحی را بــه کار گرفتنــد کــه به موجــب آن ســرمایه داران همچــون پــدر 

ــات  ــد. گفتنــس اســت کــه ایــن اخاقی ــاه اجتماعــی حمایــت می کنن خیرخواهــی از سیاســت های رف

جدیــد اهمیــت ویــژه ای در تصویــب قوانیــن سیاســت جدیــد دهــه 1930 در ایاالت متحــده داشــت.

1-9. درهم آیی قدرت های انحصاری در ایاالت متحده و آثار وبلن 1

فراینــد صنعتــی شــدن ایاالت متحــده پــس از جنــگ داخلــی، در مراحــل نخســت، رقابتــی حــاد میــان 

ســرمایه داران صنعتــی و مالــی بــه همــراه آورد. بیــن ســال های 1860 تــا اوایــل دهــه 1880 بازرگانــان 

توانــا و حیله گــر توانســتند از ثمــره دســت اندازی های اقتصــادی خــود، امپراتوری هــای عظیــم 

اقتصــادی برپــا کننــد. پیشــرفت های عمــده حمــل و نقــل در ایــن دوران، همسان ســازی در لوازم یدکــی 

و کاالهــا و افزایــش کارایــی در تولیــد انبــوه، بازارهایــی را در پهنــه کشــور بــه وجــد آورد. بــرد و باخت 

در ایــن کشــمکش اقتصــادی نیــز فــراوان بــود و در ایــن میــان کســی بــه دنبــال صدقــه نبــود.

در ســده نوزدهــم، تولیــد صنعتــی و بــازار وســیع ملــی امکانــات وســیعی بــرای کســب ســود 

فراهــم آورد کــه ســبب شــکل گیری مقابله هــای صنعتــی حــادی شــد. چنــد شــرکت بســیار 

بــزرگ از راه مغلــوب کــردن رقبــا و در مــواردی بســیار از راه کاه بــرداری از مــردم، بــر اقتصــاد 

1. Thors tein Veblen
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ــزرگ  ــن ســده انباشــت ســرمایه درون شــرکت های ب ــد. در اواخــر ای ایاالت متحــده ســایه انداختن

ــین روال  ــت، جانش ــی مدیری ــرد علم ــم1 و کارب ــود و تایلوریس ــده ب ــه ش ــب و نهادین ــی، مرت عقای

قدیمــی و روش هایــی شــد کــه کارفرمایــان به منظــور انباشــت ســرمایه بــرای خــود اختیــار کــرده 

بودنــد. افــزون بــر ایــن، در ایــن دوره مدیــران بــه مثابــه قشــری جدیــد اهمیــت یافتنــد.

ــی  ــرکت ها و بی توجه ــن ش ــی از ای ــت عموم ــزرگ، مخالف ــرکت های ب ــعه ش ــا توس ــان ب هم زم

آشــکار آنهــا بــه رفــاه عمومــی شــکل گرفــت. ایــن خصومــت عمومی چنــان شــدت و وســعتی یافت که 

ــرای ریاســت جمهوری، هــم دموکرات هــا و هــم جمهوری خواهــان از تصویــب  ــات 1888 ب در انتخاب

ــد.  ــت فــدرال کــه سوءاســتفاده شــرکت های بــزرگ را محــدود می کــرد پشــتیبانی کردن قوانیــن دول

در ایــن بیــن، هــدف تصویــب قانــون ضــد تراســت شــرمن2 در ســال 1889 و برپایــی چنــد مؤسســه 

ناظــر دولتــی کنتــرل نحــوه فعالیــت ایــن شــرکت ها بــود؛ امــا دولــت در عمــل بــه ایــن شــرکت ها کمــک 

می کــرد تــا بــه تحکیــم و تثبیــت امپراتــوری عظیمشــان ادامــه دهنــد. در دهه هــای بعــد، تأثیــر اساســی 

قانــون ضــد تراســت شــرمن تضعیــف اتحادیه هــای کارگــری بــود. آنچــه در آغــاز حالــت تســلیم در 

ــه  ــی علی ــزرگ را داشــت، به صــورت قانون ــی از سوءاســتفاده های شــرکت های ب ــر عموم ــر تنف براب

ــود کــه اعتصاب هــای  ــن ب ــر ای ــی ب ــم دادگاه هــا مبن ــری نتیجــه تصمی ــن تأثی کارگــران درآمــد. چنی

کارگــری نیــز نوعــی محدودیــت بــرای تجــارت اســت و بــر ایــن اســاس حکومــت تعــداد بی شــماری از 

رهبــران اتحادیه هــا را دســتگیر کــرد و بســیاری از اتحادیه هــا را در هــم شکســت.

بایــد توجــه داشــت کــه آثــار توریســتن وبلــن، بــه بهتریــن وجهــی نشــان دهنده و تبیین کننــده 

پیامدهــای مخربــی اســت کــه تبانــی میــان حکومــت و شــرکت های بــزرگ در پــی دارد. وبلــن بــر 

تمایــز میــان صنعــت )ســازنده اشــیای مــورد نیــاز بــرای رفــاه عامــه( و بازرگانــی کــه بــا تخریــب 

صنایــع بــرای مالــکان ثروتمنــد غایــب ســودهای هنگفتــی فراهــم می کنــد، بســیار تأکیــد دارد. توجــه 

او بــه تحلیــل امپریالیســم و نظامی گــری اســت و بــر فاکــت مزمــن عمومــی کــه حاصــل چشــم و 

ــد.  ــد می کن ــت تأکی ــدوزی و رقاب ــر مال ان ــی ب ــرمایه دار مبتن ــه ای س ــرف در جامع ــمی مص هم چش

1. Tailorism
2. Sherman Anti-Trus t Act
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می تــوان گفــت در تاریــخ تفکــر آمریــکا، عمــق بســیاری از تحلیل هــای وبلــن بی همتاســت )هانــت، 

1381، ص 306(.

1-10. رونق اقتصادی و سوسیالیسم تدریجی

ــل سوسیالیســتی ســرمایه داری تحــت  ــل ســده بیســتم، تحلی  در اواخــر ســده نوزدهــم و اوای

تأثیــر شــدید دو تحــول زیــر قــرار گرفــت:

به دست آوردن امتیازات اقتصادی و سیاسی توسط طبقه کارگر؛ ●

دست اندازی امپریالیستی قدرت های سرمایه داری بر اقتصاد کمتر توسعه یافته جهان . ●

ایــن تحــوالت نهضــت سوسیالیســتی را بــه دو جنــاح تقســیم کــرد. برخــی معتقــد بودنــد کــه 

ــرای  ــد و آن را ب ــت گیرن ــالمت آمیز در دس ــور مس ــه ط ــت را ب ــد حکوم ــت ها می توانن سوسیالیس

پیشــبرد اصاحــات اقتصــادی و اجتماعــی سوسیالیســتی کــه به تدریــج بــه تکامــل سوسیالیســم 

ــات  ــروی از نظری ــه پی ــخت تر ب ــت های سرس ــا سوسیالیس ــد؛ ام ــه کار گیرن ــود، ب ــر می ش منج

مارکــس در مــورد ماهیــت طبقاتــی حکومت هــای ســرمایه داری ادامــه دادنــد و بــر لــزوم انقــاب 

پای فشــاری کردنــد. بــا توجــه بــه موضــوع در دســت بررســی، در اینجــا بــه گرایش هــای 

ــت. ــم داش ــه خواهی ــه توج اصاح طلبان

تــا آنجــا کــه بــه امتیــازات طبقــه کارگــر مربــوط می شــود، در نیمــه دوم ســده نوزدهــم درآمــد 

واقعــی کارگــران در تمامــی جهــان ســرمایه داری افزایــش )هانــت، 1381، ص 308( و بــا پیدایــش 

روش هــای تولیــد انبــوه، قیمــت بســیاری از کاالهــای مصرفــی کارگــران کاهــش یافــت. روش هــای 

تــازه تولیــد و قــدرت خریــد بیشــتر کارگــران تغییــری اساســی در انــگاره مصــرف آنــان بــه وجــود 

آورد؛ به طــوری کــه آنهــا توانســتند گوشــت، میــوه و شــیرینی بیشــتری بخورنــد. از ســوی دیگــر، 

کفــش، لبــاس، لــوازم منــزل، روزنامــه، دوچرخــه و کاالهــای دیگــری کــه به صــورت انبــوه تولیــد 

می شــد، در محــدوده امکانــات مصرفــی تعــداد بیشــتری از مــردم قــرار گرفــت. بــدون شــک، در 

ایــن دوران وضــع کارگــران بــه طــور متوســط بهبــود یافــت )همــان(.

ــر  ــده در اواخ ــی انجام ش ــی اجتماع ــت. دو بررس ــده اس ــا گمراه کنن ــه میانگین ه ــه ب ــه توج البت
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ســده نوزدهــم نشــان مــی داد کــه 40 درصــد از طبقــه کارگــر در شــهرهای لنــدن و یــورک هنــوز 

درنهایــت فقــر می زیســتند. اینکــه به رغــم بیــش از نیم قــرن افزایــش ســریع در میانگیــن مزدهــای 

واقعــی، هنــوز چنیــن وضعــی وجــود داشــت، حاکــی از شــرایط رقت بــار اوایــل ســده نوزدهــم بــود. 

ــت  ــه دس ــابهی ب ــازات مش ــز امتی ــده نی ــی و ایاالت متح ــای غرب ــران در اروپ ــن دوران، کارگ در ای

آوردنــد. در بیشــتر ایــن کشــورها امتیــازات اقتصــادی بــا امتیــازات سیاســی همــراه بــود. اغلــب 

کشــورهای صنعتــی ســرمایه دار نیــز تــا اوایــل ســده بیســتم به تمامــی مــردان خــود حــق رأی و 

انتخــاب داده بودنــد. در ایــن دوران احــزاب سیاســی بــه منظــور پیشــبرد خواســت های کارگــران 

بــه وجــود آمدنــد کــه موفق تریــن آنهــا حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان بــود کــه در ســال 1875 

ــم لیبکنخــت2 و آگوســت  در جلســه ای در گوتــا1 بــا شــرکت پیــروان مارکــس و بــه رهبــری ویلهل

ببــل3 و پیــروان فردینانــد الســال4 تشــکیل شــد. برنامــه ای کــه در نخســتین کنگــره حــزب تصویــب 

شــد و بــه برنامــه گوتــا معــروف بــود نوعــی ســازش کاری را نشــان مــی داد کــه به شــدت مــورد 

ــان در حــزب  ــی و اصاح طلب ــن سوسیالیســت های انقاب ــاف بی ــت. اخت ــرار گرف ــه مارکــس ق حمل

سوســیال دموکــرات در چهــل ســال بعــد نیــز به صــورت اختافــی عمــده باقــی مانــد.

ایــن حــزب جدیــد در انتخابــات 1877، بیــش از 500 هــزار رأی آورد و دوازده نماینــده بــه مجلس 

نماینــدگان فرســتاد. ایــن قدرت نمایــی، بیســمارک را بــه وحشــت انداخــت. در 1878 نیــز مجموعــه ای 

از قوانیــن مشــهور ضــد سوسیالیســتی بــه تصویــب رســید. بســیاری از سوسیالیســت هایی کــه 

ــیال  ــزب سوس ــرای ح ــه ب ــار روزنام ــه و انتش ــکیل جلس ــدند. تش ــد ش ــد تبعی ــخت تر بودن سرس

دموکــرات هــم در ایــن ســال ممنــوع شــد. به رغــم ایــن فشــارها رشــد حــزب سوســیال دموکــرات 

ادامــه یافــت. بــا فرارســیدن ســال 1890، ایــن حــزب 1427 هــزار رأی بــه دســت آورد و مهم تریــن 

حــزب مجلــس نماینــدگان شــد. فشــار حکومــت نتیجــه ای نداشــت؛ درنهایــت قوانیــن ضــد 

سوسیالیســتی کنــار گذاشــته شــد. بیســمارک در واکنــش بــه فشــار سوسیالیســت ها بــه منظــور 

1. Gotha
2. Wilhelm Leibknecht
3. Augus t Bebel
4. Ferdinand Lassale



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 44

ــری را  ــی، تدابی ــب نظــر کارگــران آلمان ــوذ حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان و جل کاســتن از نف

ــامت در 1883،  ــه س ــون بیم ــت، قان ــی اس ــت. گفتن ــه کار گرف ــی ب ــای اجتماع ــورت برنامه ه به ص

ــت  ــون حمای ــی در 1889، قان ــری و ازکارافتادگ ــه پی ــون بیم ــوانح در 1884، قان ــه س ــون بیم قان

ــب رســید. ــه تصوی ــت از کــودکان در 1903 در آلمــان ب ــون حمای کارگــران در 1891 و قان

ــیاری از  ــی بس ــای غرب ــورهای اروپ ــری از کش ــداد دیگ ــن تع ــان، همچنی ــتان و آلم در انگلس

سوسیالیســت ها تصــور می کردنــد کــه نظــام ســرمایه داری نردبانــی بــرای ترقــی کارگــران فراهــم 

ــد بــه طــور مــداوم و مســالمت آمیز، از جهــت رفــاه اقتصــادی و قــدرت  کــرده اســت کــه می توانن

سیاســی ارتقــا یابنــد. نهضــت سوسیالیســم در انگلســتان غیــر مارکسیســتی، و از جامعــه فابین هــا 

متأثــر بــود، فابین هــا1 برخــاف مارکــس اعتقــاد داشــتند کــه در دموکراســی های پارلمانــی مبتنــی 

بــر حــق رأی همگانــی، دولــت ســازمانی بی طــرف اســت کــه اکثریــت می تواننــد آن را بــرای پیشــبرد 

اصاحــات در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی بــه کار گیــرد. ازآنجاکــه در اقتصــاد ســرمایه داری طبقــه 

کارگــر اکثریــت را تشــکیل می دهــد، آنــان مطمئــن بودنــد کــه می تواننــد گام بــه گام بــا اصاحــات 

تدریجــی امتیــازات طبقــه صاحب مــال را از آن بگیرنــد و بــه جــای انقابــی یک بــاره از راه تکاملــی 

ــی  ــزب پارلمان ــت در ح ــج توانس ــن به تدری ــه فابی ــد. جامع ــت یابن ــم دس ــه سوسیالیس ــی ب تدریج

کارگــر نفــوذ یابــد. حــزب کارگــر نیــز تــا فرارســیدن ســال 1918، برنامــه ای سوسیالیســتی را برای 

خــود انتخــاب کــرد کــه بازتابــی از عقایــد و گرایش هــای جامعــه فابیــن بــود، و بــا فرارســیدن دهــه 

1920 توانســت دولتــی تشــکیل دهــد؛ بدیــن ترتیــب بــرای بســیاری از مــردم اعتقــاد دســتیابی بــه 

سوسیالیســم از طریــق صنــدوق آرا راه پیــروزی را می پیمــود.

در آلمــان، برنشــتاین و تجدیدنظرطلبــان نهضــت سوسیالیســم را به ســوی اصاح طلبــی هدایــت 

ــور  ــت آرا مجب ــرای کســب اکثری ــاش ب ــز در ت ــی نی ــان آلمان ــن و اصاح طلب ــه فابی ــد. جامع کردن

شــدند اساســی ترین رکــن سوسیالیســم، یعنــی اجتماعــی کــردن ابــزار تولیــد را کنــار بگذارنــد.

ــتی  ــورهای امپریالیس ــتم، کش ــده بیس ــل س ــم و اوای ــده نوزده ــر س ــن، در اواخ ــر ای ــزون ب اف

بیشــتر مناطــق جهــان را کــه از نظــر اقتصــادی کمتــر توســعه یافتــه بودنــد تقســیم بندی کردنــد. 

1. Fabian Socialis ts
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ســاکنان ایــن مناطــق بــه وضعــی خشــن و بی رحمانــه اســتثمار می شــدند تــا شــرکت های بــزرگ 

ــج در  ــد. موضــوع امپریالیســم به تدری ــد ســود برن ــه ســرمایه داری بتوانن کشــورهای توســعه یافت

نهضــت سوسیالیســم شــکاف انداخــت. بســیاری از سوسیالیســت های اصاح طلــب، ماننــد جــورج 

برنــارد شــاو و ادوارد برنشــتاین، به شــدت طرفــدار امپریالیســم بودنــد. برخــی دیگــر و از آن جملــه 

جــی.ا. هابســون نیــز بــا آن مخالفــت داشــتند. تحلیــل هابســون از امپریالیســم بــر توزیــع نامطلــوب 

ــداران  ــد داشــت. او از طرف ــده اجتماعــی- اقتصــادی تأکی ــن پدی ــل ای ــوان عل ــروت و درآمــد به عن ث

اصاحاتــی بــود کــه توزیــع مجــدد ثــروت و درآمــد را در نظــام ســرمایه داری بــه وجــود آوردند .در 

ایــن بیــن، همــه سوسیالیســت های مارکسیســت بــا امپریالیســم مخالفــت کردنــد. روزالوگزامبــورگ 

ــار  ــری او دچ ــوب نظ ــه چارچ ــت. اگرچ ــی می دانس ــی غیرکاف ــای کل ــئله را در تقاض ــه مس ریش

کمبودهایــی بــود، وی درکــی عمیــق از ماهیــت ســرمایه داری، ملی گرایــی، نژادگرایــی و نظامی گــری 

.)R. Luxemburg, 2015( ــت داش

1- 11. پایان صلح صدساله و جنگ جهانی اول

ــه در آن  ــی ک ــد؛ دوران ــادی نامیده ان ــکوفایی اقتص ــح و ش ــا 1914 را دوران صل ــده 1815 ت س

 .)Polanyi, Karl, 2001( ــد ــر می جنگیدن ــا یکدیگ ــاه ب ــه دوره کوت ــط در س ــی فق ــورهای اروپای کش

ــرده  ــه 1920 را درک ک ــل ده ــامانی های اوای ــی اول و نابس ــگ جهان ــه دوره جن ــیاری ک ــرای بس ب

ــا  ــد اروپ ــاد واح ــود و اقتص ــی ب ــری طای ــال 1914 عص ــش از س ــل پی ــای بافص ــد، دهه ه بودن

دســتاورد ایــده آل تــاش انســانی تلقــی می شــد. ثبــات اقتصــادی، امنیــت و پیشــرفت کــه پــس از 

ســال 1914 کمیــاب بــود، ویژگی هــای غالــب دوره هــای پیــش از آن شــمرده می شــد )شــیرد کاف 

ــران، 1368، ص 7(. و دیگ

ــود کــه از نظــر اقتصــادی یــک دوره را از دوره  ــزرگ« شــکافی ب ــگ ب از نظــر معاصــران، »جن

ــگ  ــک جن ــرای ی ــیعی ب ــطح وس ــن س ــا در چنی ــچ گاه اروپ ــن هی ــش از ای ــرد. پی ــدا می ک ــر ج دیگ

ســازمان دهی نشــده بــود. در فاصلــه ســال های 1914 تــا 1918 حــدود 65 میلیــون ســرباز از همــه 

ــه حــدود  ــز ب ــی نی ــرای مقاصــد نظام ــا ب ــه کل دولت ه کشــورهای متخاصــم بســیج شــدند. هزین
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200 میلیــارد دالر رســید. بدیهــی اســت ایــن جنــگ مصیبت بــار خســارت های اقتصــادی عظیمــی 

ــرار  ــا در شــرف فروپاشــی ق ــا از هــم فروپاشــید ی ــن فشــار، برخــی اقتصاده ــر ای داشــت. در اث

ــی  ــان و کشــورهای توســعه نیافته و از نظــر صنعت ــزی تحریم شــده متفق ــای مرک ــت. قدرت ه گرف

ضعیــف ایتالیــا و روســیه همــه در شــرایطی بودنــد کــه تــا پایــان جنــگ بــه انحطــاط کامــل منتهــی 

ــات  ــه بازگشــت ســریع حی ــر ب ــد، تظاه ــج ســقوط کردن ــه به تدری ــی در کشــورهایی ک شــدند. حت

اقتصــادی بــه حالــت عــادی بیهــوده بــود. همه جــا دولت هــا جیره بنــدی مــواد راهبــردی و غذایــی، 

کنتــرل تجــارت خارجــی، تنظیــم قیمت هــا و دســتمزدها و اســتفاده از نیــروی کار را اجــرا کــرده 

ــد )همــان، ص 16(. بودن

یکــی از نابســامانی های جنــگ جهانــی اول فروپاشــی نظــام پولــی مبتنــی بــر طــا بــود. در ایــن 

ــری  ــه وام گی ــه طــور گســترده ب ــا ب ــد و دولت ه ــق درآم ــه حــال تعلی ــای طــا ب ــان، پرداخت ه زم

فــراوان و چــاپ اســکناس روی آوردنــد. تــورم گاهــی آن قــدر شــدت می یافــت کــه ارزش پــول را 

بــه طــور کامــل از میــان می بــرد. نتیجــه محتــوم تــورم زمــان جنــگ و پــس از آن، توزیــع درآمــد 

ــز  ــف نی ــای مختل ــد گروه ه ــرد. درآم ــان ب ــا را از می ــرا پس اندازه ــرد؛ زی ــون ک ــروت را دگرگ و ث

ــی  ــه خارج ــارت و مبادل ــت و تج ــش یاف ــورم کاه ــش ت ــه افزای ــت رو ب ــر حرک ــرعت در براب به س

مختــل شــد )همــان، ص 15(. حتــی پــس از آنکــه نابســامانی های ناشــی از جنــگ و بحــران بعــد از 

جنــگ )یعنــی حــدوداً تــا ســال 1924 یــا 1925( مهــار شــد، اروپــا بــه الگوهــای اقتصــادی پیــش از 

جنــگ بازنگشــت. پرداخــت غرامــت و وام متفقــان از یکدیگــر موجــب نابســامانی مالیــه بین المللــی 

و کاهــش قــدرت خریــد برخــی کشــورها می شــد. ازآنجاکــه دولت هــا مســئولیت های بیشــتری در 

رفــاه شــهروندان خــود بــر عهــده گرفتــه بودنــد، مالیات هــا و هزینه هــای عمومــی بــاال باقــی مانــد 

ــا هزینــه مســتمری بگیران جنگــی، بیمــه بیــکاری و بیمــاری و هزینه هــای ســنگین تر آمــوزش و  ت

پــرورش، مســکن عمومــی و دیگــر تســهیات تأمیــن شــود. رویــه تنظیــم شــرایط کار و پرداخــت 

یارانــه بــه برخــی از صنایــع اعمال شــده در زمــان جنــگ، در بســیاری از کشــورها تــداوم یافــت. 

کشــاورزی اروپــای شــرقی نیــز به شــدت بــه یارانــه یــا نظــارت بــر قیمــت وابســته شــد.

ــه  ــف به حــدی از اســاس متباعــد شــد ک ــه اقتصــادی ملت هــای مختل ــگ اول، تجرب ــس از جن پ
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عبــارت »اقتصــاد اروپــا« کــه تــا ایــن حــد مناســب ســال های پیــش از 1914 بــود، دیگــر در اینجــا 

ــه  ــوب -ک ــح و مغل ــای فات ــردن قدرت ه ــدا ک ــا ج ــای، ب ــه ورس ــگ و عهدنام ــت. جن ــداق نداش مص

پیامدهــای اقتصــادی گســترده ای داشــت- بــر ایــن امــر تأثیرگــذار بــود. به طورکلــی، پــس از جنــگ 

ــه  ــی تعقیــب می شــد. ایــن گرایــش ب ــا بین الملل ــه ای ی ــه منطق ــی و ن ــود اقتصــادی در قالبــی مل بهب

ناسیونالیســم اقتصــادی در خــال رکــود بــزرگ دهــه 1930 تقویــت شــد. باالخــره پــس از جنــگ، 

ــی  ــم دولت ــام سوسیالیس ــد؛ نظ ــر برآوردن ــادی س ــم اقتص ــف لیبرالیس ــادی مخال ــام اقتص دو نظ

ــان. ــا و آلم ــورهای ایتالی ــتی در کش ــاد فاشیس ــوروی و اقتص ــیه ش ــده در روس برنامه ریزی ش

ــگ  ــه جن ــود را ب ــای خ ــی ج ــق طوالن ــح و رون ــن صل ــرا ای ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــش مه  پرس

جهانــی اول داد و بــه دنبــال آن اروپــا شــاهد فروپاشــی ســهمگین اقتصــادی و برآمــدن قدرت هــای 

فاشیســتی دولتــی بــود. بــه عقیــده پوالنــی، لیبرالیســم اقتصــادی کــه ابتــدا در بریتانیــا ســپس در 

نقــاط دیگــر اروپــا رواج یافــت، بــا واکنشــی اجتناب ناپذیــر کــه عبــارت بــود از تاش هــای هماهنــگ 

بــرای حمایــت جامعــه در برابــر بــازار مواجــه شــد. ایــن تاش هــا بــدان معنــی بــود کــه لیبرالیســم 

ــای  ــی تنش ه ــر اقتصــاد جهان ــم ب ــای حاک ــرد و نهاده ــت کار نمی ک ــار می رف ــه انتظ ــازار چنان ک ب

ــدن  ــه برآم ــن اســت ک ــر ای ــن بیانگ ــد. همچنی ــل ایجــاد می کردن ــن مل ــل و بی ــی درون مل روزافزون

فاشیســم بــه مثابــه دومیــن دگرگونــی بــزرگ، محصــول دگرگونــی بــزرگ اول یعنــی لیبرالیســم 

بــازار بــوده اســت.

ــد،  ــا می کنن ــادی ادع ــم اقتص ــداران لیبرالیس ــه طرف ــاف آنچ ــی برخ ــه پوالن ــع در نظری درواق

ــاد  ــت انقی ــرد و تح ــکل می گی ــی ش ــبات اجتماع ــت، درون مناس ــان نیس ــری خودبنی ــاد ام اقتص

ــر نظــام  ــازار ب ــرل ب ــل اســت کــه کنت ــن دلی ــه همی سیاســت، مذهــب و روابــط اجتماعــی اســت، ب

اقتصــادی پیامدهــای مهمــی بــرای کل ســازمان اجتماعــی به دنبــال دارد. در ایــن بیــن لیبرال هــای 

بــازار بــه جــای تجســم اقتصــاد درون مناســبات اجتماعــی تــاش می کننــد مناســبات اجتماعــی را 

درون نظــام اقتصــادی جــای دهنــد و سیاســتمداران را بــرای ترغیــب ایــن نگــرش تعقیــب کننــد. ایــن 

هــدف در بــازار بــدون نابــود کــردن جوهــر انســانی و طبیعــی جامعــه دوامــی نــدارد. بــا ایــن کار 

ــل می شــود. ــای وحــش تبدی ــه دنی ــود، و محیــط پیرامــون او ب انســان ناب
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از نظــر پوالنــی میــان دکترین هــای بــازار کار و تجــارت آزاد، همچنیــن اســتاندارد طــا روابــط 

ــزرگ و  ــوآوری ب ــا ن ــتاندارد ط ــم ارزی اس ــده وی رژی ــه عقی ــود دارد. ب ــل وج ــتگی متقاب همبس

نهــادی اســت کــه نظریــه بازارهــای خــود تنظیم گــر را اجــرا کــرد و تــا زمانــی کــه اســتاندارد طــا 

وجــود داشــت، ایــن تصــور را بــه وجــود مــی آورد کــه بازارهــای خودتنظیــم امــری طبیعی هســتند. 

ــد.  ــد کــه تجــارت جهانــی را تســهیل کن ــال پــول جهــان روایــی بودن ــه دنب لیبرال هــای بازارگــرا ب

آنهــا اعتقــاد داشــتند اگــر هــر کشــور بــه ســه قاعــده زیــر ملــزم باشــد، اقتصــاد جهانــی ســاز و کار 

کاملــی را بــرای خودتنظیمــی در ســطح جهانــی خواهــد داشــت:

هــر کشــور ارزش پــول خــود را بــه مقــدار معینــی طــا پیونــد دهــد و ملــزم شــود کــه طــا را  ●

بــه قیمــت مذکــور خریــد و فــروش کنــد.

در هر کشور عرضه پول فقط تا سقف میزان ذخیره طای آن افزایش یابد.  ●

هر کشور حداکثر آزادی شهروندان خود را در تجارت خارجی تضمین کند. ●

ــش  ــش نق ــی و کاه ــد جهان ــازار واح ــردن ب ــاد ک ــور ایج ــا به منظ ــتاندارد ط ــت اس ــی اس گفتن

ــداع شــده بــود؛ امــا پیامدهــای آن درســت برعکــس انتظــار  ــی اب ــی و دولت هــای مل واحدهــای مل

ــه کار  ــترده ب ــور گس ــال های 1870 به ط ــا در س ــتاندارد ط ــه اس ــی ک ــی زمان ــر پوالن ــود. از نظ ب

گرفتــه شــد، برخــاف انتظــار موجــب شــد ملت هــا به عنــوان هویت هــای متحــد اهمیــت یابنــد. بــه 

ــوده  ــی اول و دوم ب ــگ جهان ــروز دو جن ــی ب ــل اصل ــه اســتاندارد طــا عام ــدی ب ــده او پای بن عقی

اســت. در توضیــح اســتدالل وی بایــد افــزود قواعــد اســتاندارد طــا هزینه هــای اقتصــادی غیرقابــل 

تحملــی بــر دوش مــردم قــرار مــی داد. زمانــی کــه ســاختار قیمت هــای داخلــی کشــوری از ســطح 

ــرای جلوگیــری از خــروج طــا بایســتی ســطح قیمت هــای  قیمت هــای جهانــی منحــرف می شــد، ب

داخلــی کاهــش پیــدا می کــرد، ایــن بــه معنــای انقبــاض اقتصــاد ملــی بــود کــه موجــب کاهــش ســطح 

دســتمزدها و کاهــش تقاضــای مصرفــی بــه میزانــی می شــد کــه تعــادل خارجــی اقتصــاد باردیگــر 

برقــرار شــود. ایــن کار مســتلزم کاهــش درخــور توجــه دســتمزد کارگــران و درآمــد کشــاورزان، 

افزایــش نــرخ بیــکاری و افزایــش شکســت کســب و کارهــا و بانک هــا می شــد. بدیــن ترتیــب تنهــا 

ــب و  ــان کس ــه صاحب ــد، بلک ــل نمی کردن ــا را تحم ــن هزینه ه ــه ای ــد ک ــان نبودن ــران و دهقان کارگ
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ــی  ــی و بی ثبات ــتند بی اطمینان ــتند و نمی توانس ــاد می دانس ــل را زی ــوع تعدی ــن ن ــه ای ــز هزین کار نی

ناشــی از ایــن نــوع تعدیــل را تحمــل کننــد؛ ازایــن رو بــا حاکــم شــدن رژیــم ارزی اســتاندارد طــا، 

ــه  ــش اولی ــد. واکن ــار آن را آغــاز کردن ــی کــردن پیامدهــای زیان ب ــرای خنث ــی ب همــه جوامــع تبان

کشــورها توســل بــه تعرفه هــای حمایتــی بــرای محصــوالت کشــاورزی و صنعتــی بــود. بــا کاســتن 

از حساســیت جریانــات تجــاری بــه قیمت هــا، کشــورها می توانســتند تــا حــدی مبــادالت خارجــی 

خــود را پیش بینــی کننــد و آســیب پذیری خــود را در برابــر خــروج ناگهانــی طــا از کشــور کاهــش 

دهنــد.

ــده  ــی، ایاالت متح ــزرگ اروپای ــای ب ــورها روی آوردن قدرت ه ــرای کش ــر ب ــاده دیگ ــل س راه ح

ــارت آزاد  ــق تج ــود. منط ــم ب ــده نوزده ــر س ــع آخ ــمی در رب ــتعمرات رس ــاد مس ــه ایج ــن ب و ژاپ

به شــدت ضــد اســتعماری بــود؛ زیــرا اگــر همــه کشــورها بــه نحــو یکســان بــه بــازار و فرصت هــای 

ــتر از  ــتعماری بیش ــوری اس ــاد امپرات ــای ایج ــتند، هزینه ه ــی داش ــابه دسترس ــرمایه گذاری مش س

مزایــای آن می شــد؛ امــا بــا افزایــش حمایت گرایــی در تجــارت بین المللــی ایــن محاســبات معکــوس 

ــت و تجــار  ــرار می گرف ــد تحــت پوشــش تعرفه هــای کشــور اســتعمارگر ق شــد. مســتعمرات جدی

ــد؛  ــدا می کردن ــه بازارهــا و مــواد خــام مســتعمرات پی کشــورهای مذکــور دســتیابی راحت تــری ب

ــت از  ــه حمای ــی ب ــه واکنش ــود، بلک ــه نب ــا نهفت ــتی در ژن ملت ه ــات امپریالیس ــب تمای ــن ترتی بدی

کشــورهای صنعتــی بــرای پرهیــز از پیامدهــای منفــی رژیــم تجــارت آزاد بــود. حتــی زمانــی کــه 

نظــام ارزی اســتاندارد طــا بــه دنبــال جنــگ جهانــی اول فروپاشــید، چنــان در ذهــن دولتمــردان 

جــا افتــاده بــود کــه از تــاش بیهــوده بــرای بازگردانــدن و احیــای آن دســت نمی شســتند. همیــن 

داســتان غم انگیــز در دهه هــای 1920 و 1930 زمانــی کــه دولت هــا ناگزیــر شــدند میــان حمایــت از 

نــرخ ارز و حمایــت از مــردم خــود یکــی را انتخــاب کننــد، بــار دیگــر تکــرار شــد. از مجــرای همیــن 

بــازی دو ســر باخــت بــود کــه فاشیســم ســر بــرآورد. فاشیســت ها می خواســتند بــه قیمــت ســلب 

آزادی و دموکراســی از مــردم، جامعــه را از پیامدهــای منفــی اقتصــاد بــازار حفــظ کننــد.

ــی  ــازوکارهای قدیم ــد، س ــرعت رخ می ده ــزرگ به س ــی ب ــه دگرگون ــی ک ــت زمان ــی اس گفتن

ــد  ــه ســازوکارهای جدی ــش از آنک ــن پی ــرد. همچنی ــان می ب ــی ســنتی را از می ــور ایمن ــاق و ت انطب
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در ایــن حــوزه ایجــاد شــود، مجموعــه ای از خواســته ها بــه میــان می آیــد، ایــن درســی اســت کــه 

ــن  ــی نمی شــود. شکســت ای ــه آن توجه ــب ب ــا اغل ــم؛ ام ــادی گرفته ای ــم می ــخ ســده نوزده از تاری

ــان رفتــن ســرمایه اجتماعــی شــد. ــاق نیــز موجــب از می ســازوکارهای انطب

ــا  ــد ت ــت می کنن ــا آن مخالف ــتند و ب ــرد می ایس ــن رویک ــل ای ــردم در مقاب ــی م ــده پوالن ــه عقی ب

جامعــه را از پیامدهــای مخــرب آن نجــات دهنــد. اقتصــاد بــازار نــه در تئــوری بلکه در عمــل نیازمند 

حضــور دولــت بــه منظــور ایفــای نقــش فعــال در مدیریــت بازارهاســت. ایفای چنین نقشــی مســتلزم 

ــل  ــک تقلی ــی و بوروکراتی ــه کارکردهــای فن ــوان آن را ب تصمیم گیری هــای سیاســی اســت و نمی ت

داد. زمانــی کــه دولت هــا بــه قــدرت خودتنظیمــی بازارهــا بیشــتر متکــی می شــوند، مــردم عــادی 

ناگزیرنــد هزینه هــای بیشــتری را تحمــل کننــد. کارگــران و خانواده شــان بیشــتر در مقابــل بیــکاری 

ــاورزی  ــوالت کش ــت محص ــرض رقاب ــش در مع ــش از پی ــاورزان بی ــوند، کش ــیب پذیر می ش آس

ــا مســاعدت های اجتماعــی کمتــری  ــر می شــوند ب ــد و هــر دو گــروه ناگزی وارداتــی قــرار می گیرن

ــه بیشــتری بــرای تحمیــل هزینه هــای اجتماعــی  ــد. در ایــن وضعیــت دولت هــا بایــد هزین ســر کنن

بــه مــردم و جلوگیــری از اغتشاشــات سیاســی بپردازنــد.

1-12. رکود اقتصادی بزرگ و اقتصاد کینزی

درحالی کــه در ایاالت متحــده فاصلــه میــان جنــگ داخلــی و ســال 1900 دوران گســترش ســریع 

اقتصــادی بــود، ایــن پیشــرفت در مقایســه بــا رشــدی کــه بیــن ســال های 1900 و 1929 صــورت 

گرفــت، بســیار ناچیــز بــود. ایــن رشــد خیره کننــده ســبب برتــری عمــده ایاالت متحــده در تولیــدات 

صنعتــی شــد. بیــن ســال های 1914 و 1929 محصــول ناخالــص داخلــی آمریــکا بــه قیمــت ثابــت 62 

درصــد افزایــش یافــت. در ســال 1929 تنهــا 3,2 درصــد نیــروی کار در ایاالت متحــده بیــکار بــود و 

بهــره وری نیــروی کار در ایــن دهــه الاقــل به ســرعت دســتمزدها افزایــش یافتــه بــود.

گفتنــی اســت پیشــتازی ایاالت متحــده در زمینــه تولیــد صنعتی بــا پیشــتازی آن کشــور در زمینه 

مالــی در اقتصــاد جهانــی تــوأم بــود؛ امــا ایــن دوره رشــد ســریع و وفــور اقتصــادی در 24 اکتبــر 

1929 بــه ســر آمــد. در آن پنجشــنبه ســیاه، بــازار ســهام نیویــورک شــاهد چنــان کاهشــی در ارزش 
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اوراق بهــادار بــود کــه هرگونــه اعتقــاد و ایمانــی را نســبت بــه آینــده ســرمایه داری از بیــن بــرد. 

بیــن ســال های 1929 و 1932، بیــش از 85 هــزار شــرکت ورشکســته شــدند، 5 هــزار بانــک فعالیــت 

ــارد  ــه 19 میلی ــارد دالر ب ــورک از 87 میلی ــازار نیوی ــد و ارزش ســهام در ب ــف کردن خــود را متوق

دالر ســقوط کــرد. تعــداد بیــکاران بــه 1,2 میلیــون نفــر رســید و تقریبــًا یــک چهــارم جمعیــت راهــی 

بــرای تأمیــن معــاش خــود نداشــتند. درآمــد کشــاورزی نیــز بــه کمتــر از نصــف رســید و تولیــد 

صنعتــی تقریبــًا 50 درصــد کاهــش یافــت. ایاالت متحــده از مرفه تریــن کشــور جهــان بــه مرحلــه ای 

ســقوط کــرد کــه در آن فقــر عمیــق و فاکت بــاری گریبانگیــر ده هــا میلیــون نفــر بــود. شــدت رکــود 

عظیــم اقتصــادی دهــه 1930 موجــب شــد بســیاری از اقتصاددانــان بــه تفکــر ســنتی اقتصاددانــان 

کاســیک جدیــد، مبنــی بــر اینکــه بیــکاری تنهــا وضــع تعدیلــی کوتاه مــدت و بی دوامــی اســت کــه 

در اثــر بی تعادلــی موقــت در بــازار کار بــه وجــود می آیــد، احســاس نارضایتــی کننــد.

بــه نظــر می رســید نظــام اقتصــادی ســرمایه داری تــا واژگونــی کامــل فاصلــه چندانــی نــدارد. 

در ایــن بیــن، اتخــاذ تدابیــر خنثی کننــده شــدیدی الزم بــود؛ امــا بیــش از نجــات نظــام از ایــن مهلکــه، 

تشــخیص بهتــر درد ضــرورت داشــت. ایــن وظیفــه را یکــی از هوشــیارترین اقتصاددانــان ســده 

بیســتم، یعنــی جــان مینــارد کینــز )1946- 1883(، بــر عهــده گرفــت.1 اقتصاددانــان معــروف نیــز 

ــد. در ســال 1932 کــه یکــی از تیره تریــن ســال های  ــز را پذیرفتن ــد کین به ســرعت انگاره هــای جدی

ــد. زمانــی کــه در ســال  رکــود بــزرگ بــود، حداقــل یــک چهــارم نیــروی کار آمریــکا بیــکار بودن

ــات  ــه دســت گرفــت، به آرامــی تــاش کــرد ثب ــت زمــام امــور کشــور را ب 1933 پرزیدنــت روزول

اقتصــادی را برقــرار کنــد، بــه پیــروی از نظــرات کینــز بــرای مــردم شــغل ایجــاد نمایــد و کمک هــای 

ــده  ــت ایاالت متح ــد، دول ــال بع ــت س ــول هش ــد. در ط ــرار ده ــد ق ــراد نیازمن ــار اف ــی در اختی رفاه

تعــدادی پــروژه آزمایشــی و برنامــه ای را بنــا کــرد کــه مجموعــه آنهــا » نیودیــل«2 نــام گرفــت. ایــن 

ــر از آن  ــد. مهم ت ــکا ش ــردم آمری ــس م ــت اعتمادبه نف ــادی و بازگش ــق اقتص ــب رون ــه موج برنام

نیودیــل موجــب تغییــر دائمــی رابطــه دولــت فــدرال و مــردم ایاالت متحــده شــد. 

1. برای اطالع از نظریات کینز در مورد بحران اقتصادی نگاه کنید به کتاب زیر که بعد از بحران ۲۰۰۸ تألیف شده است:
Skidelsky, Robert (2010), Keynes, The Return of the Mas ter, Public Affairs, New York.
2. New Deal
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در ایــن بیــن، جنــگ جهانــی دوم نیــز یک بــار دیگــر نشــان داد دخالــت وســیع دولــت در اقتصــاد 

بــازار ســبب ایجــاد اشــتغال کامــل می شــود. گفتنــی اســت قبــل از جنــگ دوم، آلمــان هیتلــری ایــن 

موضــوع را در دهــه 1930 ثابــت کــرده بــود.

رویکردهــای جدیــد در واکنــش بــه رکــود بــزرگ جهانــی- کــه بیــکاری و بینوایــی را در مقیــاس 

ــاه در بســیاری از کشــورها تأثیــری  ــت رف ــه ســمت دول ــه وجــود آورد- در حرکــت ب میلیونــی ب

تعیین کننــده داشــت. در دوره رکــود بــزرگ، دولــت رفــاه بــه مثابــه راهــی میانــه بیــن افراط گرایــی 
کمونیســتی در جنــاح چــپ و اقتصــاد بــازار تنظیــم نشــده در جنــاح راســت تلقــی می شــد.1

1-13. دولت رفاه بعد از جنگ جهانی دوم

در دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم، بســیاری از کشــورهای اروپایــی از ارائــه خدمــات 

ــواره  ــت از گه ــه ســمت پوشــش نســبتًا جامــع جمعی ــا گزینشــی ب ــی ی اجتماعــی به صــورت جزئ

تــا گــور حرکــت کردنــد. تحقیقــات رابــرت پاکســتون تاریــخ دان، گویــای آن اســت کــه در اواخــر 

ــد ســپس  ــه دادن ــاه را ارائ ــت رف ــای دول ــدا محافظــه کاران مزای ــا، ابت ــاره اروپ ســده نوزدهــم در ق

ــی کارگــران از احــزاب سوسیالیســتی و  ــا هــدف رویگردان ــل ســده بیســتم فاشیســت ها ب در اوای

ــا ایــن  ــد؛ بــه همیــن دلیــل چپ هــا و رادیکال هــا ب ــان کردن ــا را بی اتحادیه هــای کارگــری ایــن مزای

امــر مخالفــت کردنــد. از دیــدگاه رابــرت پاکســتون، بیســمارک صــدر اعظــم آلمــان، دولــت رفــاه را 

در دهــه 1880 بــه وجــود آورد؛ شــخصی کــه به تازگــی از انتشــار 45 روزنامــه جلوگیــری کــرده 

و قوانینــی را در زمینــه ممنوعیــت فعالیــت حــزب سوسیالیســت آلمــان و جلوگیــری از برگــزاری 

ــی  ــود. گفتن ــه تصویــب رســانده ب ســایر میتینگ هــای اتحادیه هــای کارگــری و سوسیالیســت ها ب

اســت ایــن محدودیت هــا دوامــی نداشــت و پــس از زمــان کوتاهــی لغــو شــد. چنــد ســال بعــد، کنــت 

ادوارد ون تافــه2 اصاحــات مشــابهی را در امپراتــوری اتریشــی- مجارســتانی ایجــاد کــرد. بــه قول 

او همــه دیکتاتوری هــای مــدرن ســده بیســتمی راســت گرا- خــواه فاشیســت و خــواه اقتدارگــرا- 

1. “Welfare S tate”, O’Hara, Phillip Anthony, editor, Encyclopedia of political econo-
my (Routledge 1999), p. 1245.
2. Count Eduard von Taaffe
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ــت و  ــکن ارزان قیم ــتگی، مس ــکی، بازنشس ــای پزش ــا مراقبت ه ــه آنه ــد. هم ــاه بودن ــای رف دولت ه

سیســتم حمــل و نقــل عمومــی را بــه منظــور حفــظ بهــره وری نیــروی کار، وحــدت ملــی و صلــح 
ــد.1 ــه می کردن ــی ارائ اجتماع

مارکسیســت های اروپــای قــاره ای بــدان جهــت بــا ایــن تدابیــر جزئــی مخالفــت می کردنــد کــه 

ــی  ــش رزمندگ ــب کاه ــدرت، موج ــروت و ق ــع ث ــی در توزی ــول اساس ــدن تح ــود آم ــدون به وج ب

ــد از  ــا بع ــا تنه ــری اروپ ــای کارگ ــت و اتحادیه ه ــزاب سوسیالیس ــد. اح ــش می ش ــات زحمتک طبق

جنــگ جهانــی دوم، یعنــی زمانــی کــه از مارکسیســم دســت برداشــته بودنــد، دولــت رفــاه را هــدف 

ــرال و در دوره  ــزب لیب ــاه در دوره ح ــت رف ــای دول ــا، بنیاده ــتند. در بریتانی ــود می دانس ــی خ غای

ــی  ــی حام ــای بریتانیای ــت. لیبرال ه ــکل گرف ــورج3 ش ــد ج ــد لوی ــکویت2 و دیوی ــت وزیری اس نخس

اقتصــاد ســرمایه داری در ســده نوزدهــم، اساســًا بــه مســائلی همچــون تجــارت آزاد توجه داشــتند. 

آنهــا در ســده بیســتم، از اقتصــاد آزاد دســت برداشــتند و بــرای تضمیــن فرصت هــای برابــر بــرای 

همــه شــهروندان، از قانون گــذاری پیشــگیرانه اجتماعــی حمایــت کردنــد تــا از جاذبــه حــزب کارگــر 

بکاهنــد. آنهــا در ایــن کار مســتقیمًا از موفقیــت اصاحــات اجتماعی بیســمارک در آلمــان الهام گرفته 

ــی سیاســی سوسیالیســت ها و  ــاه در فرانســه در دهــه 1930، در دوره قدرت یاب ــت رف ــد. دول بودن

ــا  ــن اصاحــات بعدهــا ب ــه پاکســتون ای ــه گفت ــد ب اصاحــات جبهــه مردمــی شــکل گرفــت. هرچن

تدابیــر رژیــم ویشــی در دهــه 1940 تکمیــل شــد.

 در دولــت رفــاه، نقــش کلیــدی حمایــت و ارتقــای رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی شــهروندان بــر 

ــروت  ــب ث ــع مناس ــا، توزی ــری فرصت ه ــل براب ــر اص ــی ب ــاه مبتن ــت رف ــود. دول ــت ب ــده دول عه

ــرای  ــروری ب ــای ض ــل نیازه ــن حداق ــه از تأمی ــت ک ــانی اس ــال کس ــی در قب ــئولیت اجتماع و مس

ــژه ای از  ــق وی ــاهد تلفی ــدرن ش ــاه م ــای رف ــد. در دولت ه ــوب ناتوانن ــی خ ــورداری از زندگ برخ

ــامل  ــی ش ــای غرب ــا در اروپ ــن دولت ه ــتیم. ای ــی هس ــاه اجتماع ــرمایه داری و رف ــی، س دموکراس

1. Robert O. Paxton, “Vichy Lives! -In a way,” The New York Review of Books, 25 
April 2013.
2. H. H. Asquith
3. David Lloyd George
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آلمــان، فرانســه، بریتانیــا، هلنــد، همچنیــن کشــورهای اســکاندیناوی ماننــد ایســلند، ســوئد، نــروژ، 

ــود دارد. ــد وج ــارک و فنان دانم

ــی  ــات )یعن ــه خدم ــت ارائ ــت باب ــوه از دول ــال وج ــتلزم انتق ــاه مس ــت رف ــن، دول ــر ای ــزون ب اف

مراقبت هــای بهداشــتی، آمــوزش و غیــره(، و پرداخت هــای مســتقیم بــه افــراد اســت. ایــن مخــارج 

از محــل درآمدهــای مالیاتــی بازتوزیعــی یــا بــه عبــارت روشــن تر مالیــات تصاعــدی بــر درآمدهــا 

ــکاف  ــن کار ش ــا ای ــه ب ــد ک ــتدالل می کنن ــا اس ــوع مالیات ه ــن ن ــداران ای ــود. طرف ــن می ش تأمی

ــد. ــر کاهــش می یاب ــی و فقی ــراد غن ــان اف درآمــدی می

در ســال 1941 در کابینــه جنگــی چرچیــل کمیتــه ای مرکــب از چنــد وزارت بــه نام بیمــه اجتماعی 

و خدمــات وابســته، بــه سرپرســتی ســر ویلیــام بوریــچ تشــکیل شــد. بوریــج بــر اســاس نتایــج کار 

ــاج،  ــر احتی ــت در براب ــن امنی ــه در آن تأمی ــه داد ک ــی ارائ ــال 1942 گزارش ــور در س ــه مذک کمیت

مراقبت هــای بهداشــتی و اشــتغال بــرای همــه شــهروندان بایــد هــدف اصلــی سیاســت اقتصــادی 

ــا  ــود کــه ب ــان شــده ب ــرای بیمــه اجتماعــی بی ــی ب ــن گــزارش طرحــی تفصیل ــت باشــد. در ای دول

اســتقبال گــرم مــردم روبــه رو شــد و بــه عنــوان اصــل اساســی سیاســت بعــد از جنــگ مــورد قبول 
هــر دو حــزب محافظــه کار و کارگــر قــرار گرفــت.1

ــع  ــب مجم ــه تصوی ــم دســامبر 1948 ب ــه در ده ــوق بشــر ک ــی حق ــه جهان ــاده 22 اعامی در م

ــرات  ــاف نظ ــود، برخ ــدگان آن ب ــی از امضاکنن ــز یک ــران نی ــید و ای ــل رس ــازمان مل ــی س عموم

سیاســی و اقتصــادی لیبرال هــا، بــر حــق برخــورداری افــراد از تأمیــن اجتماعــی تأکیــد، و بــه عنوان 

بخشــی از حقــوق بشــر تلقــی شــد. در تعریــف ســازمان بین المللــی کار )ILO( از تأمیــن اجتماعــی 

آمــده اســت کــه ایــن ســازمان »حمایت هایــی اســت کــه جامعــه در مقابــل پریشــانی های اقتصــادی 

ــی،  ــالمندی، ازکارافتادگ ــر س ــر اث ــد ب ــش درآم ــا کاه ــع ی ــطه قط ــده به واس ــد آم ــی پدی و اجتماع

فــوت، بیــکاری، بیمــاری، بــارداری و همچنیــن جبــران هزینه هــای درمانــی و نگهــداری فرزنــدان، 

ــب  ــال تصوی ــه دنب ــی کار، ب ــن الملل ــازمان بی ــس س ــد«.2 از آن پ ــه می ده ــود ارائ ــای خ ــه اعض ب

1. بــرای اطــاع از گــزارش بوریــج نــگاه کنیــد بــه: شــپرد کاف و دیگــران )1368(، تاریــخ اقتصــادی اروپــا در قرن بیســتم 
)1950-1910 م(، ترجمــه محمدحســین وقــار، نشــر گســتره، ص 400 تا 410.

2. سازمان تأمین اجتماعی )1394(، معاونت فرهنگی و اجتماعی، تأمین اجتماعی برای همه، ص 11.
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ــه  ــوم را ب ــرای عم ــی ب ــل اســتاندارد زندگ ــه شــماره 102 خــود، ضــرورت ایجــاد حداق مقاوله نام

ــف خــود مطــرح کــرده اســت. در شــعار  ــر در کنوانســیون ها و توصیه نامه هــای مختل طــور فراگی

اصلــی انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی )ISSA(  نیــز کــه ایــران هــم عضــو آن اســت، تصریــح 

شــده اســت: »تحقــق عدالــت اجتماعــی بــدون تأمیــن اجتماعــی میســر نخواهد بــود« )همــان، ص 12(.

1-13. تغییرات نابرابری درآمد در دوره 1945- 1914

دولــت رفــاه بــا تأمیــن خدمــات آموزشــی و درمانــی بــرای عمــوم مــردم و گســتردن پوشــش 

چتــر حمایــت اجتماعــی و امــدادی، همچنیــن اجــرای طرح هــای بازنشســتگی قطعــًا در تعدیــل توزیــع 

ــای  ــد. در دولت ه ــش می کن ــای نق ــوان از کار ایف ــال و نات ــراد کهن س ــرا و اف ــع فق ــه نف ــا ب درآمده

رفــاه معمــواًل از طریــق دریافــت مالیــات تصاعــدی هــم بــه پوشــش هزینه هــای خدمــات عمومــی 

اقــدام می کننــد و هــم بــه دنبــال اهــداف بازتوزیعــی درآمــد هســتند. هــدف ایــن قســمت و بخــش 

بعــدی ایــن فصــل مــرور اثربخشــی سیاســت های اجتماعــی و رفاهــی دولت هــای رفــاه در جوامــع 

صنعتــی در دوره قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت.

تومــاس پیکتــی در کتــاب »ســرمایه در ســده 21 میــادی« در مــورد کشــورش فرانســه می گویــد: 

»در ســال های 1945-1914، دوره نابرابــری درآمــد عمدتــًا بــه دلیــل هــرج و مرج جنگ و شــوک های 

ــه تحــول  ــد کــه هیچ گون ــان می کن ــه اســت«. وی بی سیاســی و اقتصــادی ناشــی از آن کاهــش یافت

تدریجــی مبتنــی بــر اجمــاع و بــدون تنشــی بــرای ایــن تحــول وجــود نداشــته اســت. بــه عقیــده او 

ــگ،  ــت هماهن ــه عقانی ــوده ن ــگ ب ــا جن ــی درآمده ــی همگرای ــل اصل ــادی عام در ســده بیســتم می

دموکراتیــک و اقتصــادی.1 شــواهدی کــه پیکتــی در مــورد فرانســه بــرای ایــن دوره زمانــی ارائــه 

می دهــد، بــه ســهم گــروه درآمــدی بــاال از مجمــوع درآمــد مربــوط اســت. اتکینســون می گویــد کــه 

بــرای هشــت کشــور دیگــر در ســال های 1914 و 1945 آمارهــای مشــابهی وجــود دارد کــه بیــان 

می کنــد در ایــن کشــورها نیــز به جــز نــروژ و آفریقــای جنوبــی ســهم یــک درصــد بــاالی درآمدهــا 

ــه زمانــی حداقــل 3 واحــد درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــه  در کل درآمــد ناخالــص در ایــن فاصل

1. Thomas Piketty, Capital in the Twenty- Firs t Century, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge, 
MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2014),p. 275
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گفتــه اتکینســون ســهم یــک درصــد بــاالی درآمــدی در ایــن دوره در ایاالت متحــده از 18.6 درصــد 

بــه 7.4 درصــد تنــزل یافــت )ایــن ارقــام بســیار شــبیه ارقــام موجــود در فرانســه اســت کــه در آن 

ســهم از 18.3 درصــد بــه 7.5 درصــد تنــزل یافتــه بــود(.

ــد در  ــری درآم ــی اول نابراب ــگ جهان ــاف جن ــی دوم )1945-1939( برخ ــگ جهان در دوره جن

پانــزده کشــور از هفــده کشــوری کــه آمــار آنهــا در دســترس اســت، کاهــش یافــت. در میــان ایــن 

ــوارد کاهــش  ــد. در برخــی م ــی اســتثنا بودن ــای جنوب ــی و رودزی ــای جنوب ــط آفریق کشــورها فق

ــی  ــا حت ــبت داد؛ ام ــورها نس ــغال کش ــگ و اش ــی از جن ــفتگی ناش ــه آش ــوان ب ــری را می ت نابراب

در کشــورهایی کــه اســتمرار حکومــت در آنهــا بــه اختــال دچــار نشــده بــود، کاهــش نابرابــری 

ــی رخ داد. در  ــتگی اجتماع ــاس همبس ــش احس ــی و افزای ــد اجتماع ــای جدی ــطه رویکرده به واس

ــگ  ــان جن ــا پای ــد و ت ــون آمــوزش انجامی ــب قان ــه تصوی ــن تحــوالت در ســال 1944 ب ــا ای بریتانی

جهانــی دوم، دولــت برخــاف دهــه 1930، توجــه بیشــتری بــه ســامت و رفــاه مــردم پیــدا کــرد. در 

ســال 1945 دولــت کارگــری در انتخابــات پیــروز شــد و نظــام ملــی ســامت و نظــام واحــد بیمــه 

ــج ایجــاد کــرد. در ایاالت متحــده  ــدرج در گــزارش بوری اجتماعــی را در راســتای پیشــنهادهای من

بــا کاهــش پراکندگــی دســتمزدها و دخالــت »هیئــت کار جنــگ ملــی« نابرابــری در بــازار کار کاهــش 
ــون، 2015، ص 57 و 58(.1 ــت )اتکینس یاف

1-14. تحول نابرابری درآمد در کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم

بــه گفتــه اتکینســون )ص 58 و 89(، بافاصلــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم توزیــع درآمدهــا در 

ایاالت متحــده آمریــکا گســترده تر شــد، ایــن گســترش را حتــی می تــوان پیــش از ایــن و تــا ســال 

1951 نیــز مشــاهده کــرد. ایــن وضعیــت بــه جهانــی شــدن یــا فناوری هــای جدیــد کامپیوتــری هیــچ 

ارتباطــی نداشــت. توزیــع دســتمزدها حتــی پیــش از آمــدن فنــاوری جدیــد کامپیوتــری بــه بــازار 

ــش  ــا افزای ــتمزدها، ب ــع دس ــدن توزی ــیع تر ش ــه وس ــت ک ــه اینجاس ــا نکت ــود؛ ام ــده ب ــیع تر ش وس

نابرابــری درآمــد خانوارهــا همــراه نشــد. نابرابــر شــدن توزیــع درآمــد خانوارهــا بســیار دیرتــر 

1. Atkinson, Anthony B. (2015). Harvard University Press, London.Pp. 57, 58.
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ــدن  ــیع تر ش ــه وس ــود ک ــده ب ــب ش ــددی موج ــل متع ــع عوام ــه 1980 رخ داد. درواق ــی در ده یعن

ــن عوامــل  ــی درآمــد خانوارهــا نینجامــد. یکــی از ای ــب جین ــه افزایــش ضری ــع دســتمزدها ب توزی

ــان  ــد زن ــط 22 درص ــال 1947 فق ــع در س ــود. درواق ــروی کار ب ــان در نی ــارکت زن ــش مش افزای

متأهــل کــه بــا خانــواده خــود زندگــی می کردنــد، در بــازار کار حضــور داشــتند. در حالــی کــه ایــن 

نســبت ســی ســال بعــد از آن بــه 47 درصــد افزایــش یافتــه بــود. بــه نظــر می رســد ورود بیشــتر 

زنــان بــه بــازار کار در دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم، موجــب افزایــش درآمــد خانواده هــای فقیــر 

شــد و ایــن امــر در تعدیــل نابرابــری درآمــد خانوارهــا تأثیرگــذار بــود؛ امــا بعــد از 1970 افزایــش 

ــان در نیــروی کار به طــور عمــده در گروه هــای درآمــدی رخ داد کــه ســطح درآمــد  مشــارکت زن

آنهــا از میانگیــن جامعــه باالتــر بــود؛ ازایــن رو همــان عامــل در ایــن دوره بــه افزایــش نابرابــری 

ــا  ــردان خانواره ــان و م ــد زن ــان درآم ــش همبســتگی می ــع افزای ــد. درواق ــا انجامی ــع درآمده توزی

موجــب افزایــش نابرابــری توزیــع درآمدهــا بــود.

عامــل دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، نقــش درآمــد غیــرکاری در درآمــد خانوارهاســت. 

ایــن نــوع درآمدهــا مشــتمل بــر ســه جــزء اســت: درآمــد ســرمایه، پرداخت هــای انتقالــی 

خصوصــی و پرداخت هــای باعــوض دولــت. شــواهد موجــود گویــای آن اســت کــه توزیــع ثــروت 

ــت. در  ــوده اس ــر ب ــه 1920 متوازن ت ــا ده ــه ب ــگ در مقایس ــد از جن ــده در دوره بع در ایاالت متح

ســال های 1920 تــا 1929 ســهم یــک درصــد بــاالی درآمــد از ثــروت در آمریــکا حــدود 36 درصــد 

بــود؛ امــا همیــن ســهم در دهــه 1950 بــه حــدود 24 درصــد تنــزل یافتــه بــود. بعــد از ایــن دهــه دیگر 

شــاهد کاهــش نابرابــری در توزیــع ثــروت نبوده ایــم؛ از ایــن رو می تــوان گفــت درآمــد حاصــل از 

ســرمایه بــرای خنثــی کــردن افزایــش پراکندگــی در توزیــع درآمدهــا تأثیــری نداشــته اســت.

از دیــد اتکینســون )2015، ص 60(، پرداخت هــای باعــوض دولــت کــه به ســرعت افزایــش یافــت، 

ــال های  ــن س ــت. بی ــوده اس ــده ب ــری در ایاالت متح ــش نابراب ــت از افزای ــی در ممانع ــل اصل عام

ــر شــد.  ــراد در درآمــد خانوارهــا دو براب ــه اف ــت ب ــی دول 1955 و 1970 ســهم پرداخت هــای انتقال

رشــد پرداخت هــای انتقالــی دولــت، شــامل بــه ثمــر رســیدن برنامــه نیودیــل )1935(، بــرای بیمــه 

ــه شــد، موجــب کاهــش  ــادگان کــه در ســال 1954 اضاف ــدگان و ازکارافت ــران، بازمان اجتماعــی پی
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ــا رشــد درخــور توجــه  ــی کــه ب نابرابــری درآمــد خانوارهــا شــد. ایــن رشــد پرداخت هــای انتقال

متوســط درآمدهــا در دهه هــای اولیــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم همــراه بــود، بــه کاهــش نمایــان 

تعــداد جمعیتــی کــه در زیــر خــط رســمی فقــر زندگــی می کردنــد، منجــر شــد.

نابرابــری توزیــع درآمدهــا در ایاالت متحــده )ضریــب جینــی( در اواخــر دهــه 1970 مشــابه آن 

در اواخــر دهــه 1940 بــود. برخــاف ایاالت متحــده برخــی کشــورهای اروپایــی در دهه هــای اول 

بعــد از جنــگ، کاهــش ضریــب جینــی را مشــاهده کردنــد. بــه گفتــه اتکینســون دو پرســش در اینجــا 

ــود:  ــرح می ش مط

کاهش نابرابری درآمدها چگونه به دست آمد؟. 1

چرا این تنزل در دهه 1980 متوقف شد؟. 2

ــری  ــش نابراب ــدی را در کاه ــات تصاع ــاه و مالی ــت رف ــش دول ــش اول نق ــخ پرس وی در پاس

درآمدهــا مؤثــر می دانــد و می گویــد در دوره بعــد از جنــگ، بــه ثمــر رســیدن حقــوق بازنشســتگی 

ــوض  ــای باع ــط پرداخت ه ــان، و بس ــان آن ــر در می ــش فق ــب کاه ــالمندان، موج ــه س ــی ب دولت

اجتماعــی بــه گروه هــای دیگــر موجــب گســترش میــزان اثربخشــی تــور ایمنــی اجتماعــی شــد. در 

همــان حــال تحــوالت جمعیتــی، به ویــژه ســالمندتر شــدن جمعیــت، نیــاز بــه حمایت هــای اجتماعــی 

را افزایــش داد. به مــوازات افزایــش انــدازه جمعیــت وابســته، توزیــع درآمــد بــازاری )شــامل درآمــد 

حاصــل از کار، درآمــد خوداشــتغالی، اجــاره، ســود ســهام، بهــره و طرح هــای بازنشســتگی 

خصوصــی و ســایر پرداخت هــای باعــوض خصوصــی( نابرابرتــر شــد. درآمــد افــراد بیشــتری 

بــه دلیــل تــرک کار بــه صفــر رســیده بــود؛ بدیــن ترتیــب عمــًا مســابقه فزاینــده ای میــان گســترش 

ــواهد  ــد. ش ــود آم ــه وج ــا ب ــن پرداخت ه ــه ای ــردم ب ــاز م ــش نی ــی و افزای ــای اجتماع پرداخت ه

موجــود در کشــورهای مختلــف اروپایــی گویــای آن اســت کــه دولــت رفــاه بــرای مــدت زیــادی 

ــد  ــظ کن ــت خــود را حف ــود موقعی ــادر نب ــا گذشــت زمــان، دیگــر ق ــا ب ــی عمــل می کــرد، ام به خوب

ــون، 2015، ص 60(. )اتکینس

او در پاســخ بــه ایــن وضعیــت کــه چــرا کاهــش نابرابــری متوقــف شــد، می گویــد بریتانیــا بعــد 

ــازاری  از 1984 داســتان خــاص خــود را دارد. در ایــن کشــور نابرابــری درآمــد در درآمدهــای ب
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ــا  ــر مالیات ه ــس از کس ــد پ ــری درآم ــه نابراب ــد ک ــب ش ــن موج ــه داد و ای ــود ادام ــش خ ــه افزای ب

به ســرعت افزایــش یابــد. در بریتانیــا بیــن ســال های 1984 و 1990 نقــش بــاز توزیعــی مالیات هــا 

و پرداخت هــای انتقالــی بــرای کاهــش ضریــب جینــی 8 واحــد درصــد کاهــش یافــت. ایــن مســائل 

ــی در ایــن کشــور رخ داد )همــان، ص 66(. شــواهد  بــه دنبــال تغییــر در سیاســت های اجتماع

موجــود در مــورد آلمــان غربــی گویــای آن اســت کــه ابتــدا نابرابــری درآمدهــای بــازاری در ایــن 

کشــور گســترش یافــت، امــا ایــن تحــول همــراه بــا افزایــش همســان در نابرابــری درآمدهــای قابــل 

تصــرف نبــود. درواقــع نظــام مالیات هــا و پرداخت هــای انتقالــی آلمــان، به رغــم شــرایط نامســاعد 

ــای  ــری درآمده ــال می شــود، موجــب کاهــش در خــور توجــه نابراب ــر آن اعم ــه ب ــی ک روزافزون

بــازاری در دوره 1973 تــا 1993 شــده اســت.

گــزارش ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه در ســال 2011، حاکــی از آن اســت کــه 

از اواســط دهــه 1990 تــا 2005، کاهــش ظرفیــت بازتوزیعــی مزایــای مالیاتــی، برخــی اوقــات عامــل 

ــان، ص 67(. اتکینســون در  ــوده اســت )هم ــا ب ــدی خانواره ــی وســیع تر شــدن شــکاف درآم اصل

ــگ  ــد از جن ــه بع ــای اولی ــه در دهه ه ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــه چنی ــن زمین ــود در ای ــث خ ــان بح پای

جهانــی دوم، دولــت رفــاه در مســابقه بــرای رویارویــی بــه نابرابــری فزاینــده درآمدهــای بــازاری 

پیشــگام بــود، امــا از دهــه 1980 بــه بعــد در کاهــش نابرابــری موفــق نبــوده اســت. او علــت ایــن 

توفیــق نیافتــن را عمومــًا ناشــی از تصمیمــات سیاســتی دولت هــا بــرای کاهــش مزایــای اجتماعــی و 

پوشــش آن می دانــد )همــان، ص 68(. بــه عقیــده اتکینســون کاهــش نابرابــری درآمدهــا را در دوره 

بعــد از جنــگ جهانــی دوم نمی تــوان بــه دولــت رفــاه نســبت داد؛ زیــرا در ایــن میــان اجــزای درآمــد 

نیــز در چگونگــی توزیــع آن تأثیرگــذار هســتند:

افزایش سهم دستمزدها در درآمد کل؛ ●

توزیع بهتر درآمد حاصل از سرمایه؛ ●

توزیع بهتر درآمد مزد و حقوق بگیران. ●

بــه گفتــه وی بایــد توجــه داشــت کــه عوامــل فــوق بــا یکدیگــر وابســتگی متقابــل دارنــد. مطالعــات 

انجام شــده گویــای آن اســت کــه ســهم دســتمزدها درمجمــوع درآمــد در ســال های 1970 تــا 
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ســال های 2000 رو بــه کاهــش بــوده اســت. تحقیقــات پیکتــی گویــای آن اســت کــه ســهم ســرمایه 

از درآمــد کل در کشــورهای پیشــرفته بیــن ســال های 2010-1970 افزایــش یافتــه اســت )همــان، ص 

.)69

اتکینســون ســازوکارهایی را کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم، در کشــورهای پیشــرفته بــه تغییــر 

نابرابــری درآمــد انجامیــده، بــه شــرح جــدول زیــر تلخیــص کــرده اســت.
جدول 1. سازوکارهایی که به تغییر در نابرابری انجامیده است.

دوره های دهه 19۸۰ و بعد از آندهه های بعد از جنگ جهانی تا سال های 197۰ساز وکار

پراکندگی مزدها
در مواردی از پراکندگی مزدها کاسته شده که از چانه زنی 
دسته جمعی و دخالت دولت در بازار کار ناشی شده است.

 OECD در بسیاری از کشورهای
پراکندگی درآمد گروه های باال وجود 

داشته است.

بیکاری و جمعیت 
غیرفعال

افزایش جمعیت غیرفعال به موازات پیر شدن جمعیت، موجب 
افزایش نابرابری درآمد بازاری شده که به وسیله پرداخت های 

اجتماعی انتقالی خنثی شده است.
بیکاری مزمن باال

سهم مزدها در درآمد 
ملی

تمایل سهم مزدها به افزایش که موجب کاهش نابرابری کل 
درآمد شده است.

تمایل به کاهش سهم دستمزدها که 
موجب افزایش نابرابری کل درآمد شده 

است.

تمرکز درآمد حاصل 
از سرمایه )سودها و 

اجاره ها(

کاهش اساسی در سهم ثروت گروه باالی درآمدی، اما رشد 
ثروت مردم نیز باید در نظر گرفته شود.

به نظر می رسد کاهش سهم طبقات باال 
از ثروت متوقف شده است.

سهم درآمد انتقالی
پرداخت های بالعوض اجتماعی که نابرابری درآمد بازاری را 

خنثی کرده است.
کاهش میزان پرداخت های بازتوزیعی

تأثیر مالیات مستقیم 
تصاعدی

مالیات تصاعدی بر درآمد که موجب تعدیل اثر افزایش درآمد 
گروه باالی درآمدی شده است.

نرخ مالیات گروه های درآمدی باال به 
طور اساسی کاهش یافته است.

Source: Antony B. Atkinson (2015), Inequality, What Can Be Done, Harvard University Press, P. 76.
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 نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از 
انقالب اسالمی

فصل دوم:





در ایــن قســمت تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی و ایدئولوژی هــا در ایــران بــا تأکیــد بــر چنــد 

موضــوع مهــم زیــر تحلیــل شــده اســت:

ــی در  ● ــی طوالن ــر زمان ــا تأخی ــران، ب ــرمایه داری در ای ــد س ــبات تولی ــکل گیری مناس ش

ــا. ــا اروپ مقایســه ب

پیدایــش طبقــات اجتماعــی جدیــد در ایــران بــه دنبــال تحــول نظــام پیــش ســرمایه داری بــه  ●

ــرمایه داری. نظام س

شــکل گیری دولــت مــدرن در ایــران و تعهــدات فزاینــده ای کــه ایــن دولــت بــه پیــروی از  ●

ارزش هــای جهانــی و در واکنــش بــه مســائل مــزد و حقوق بگیــران جدیــد، در طــول زمــان 

نســبت بــه تنظیــم بــازار کار و رفــاه اجتماعــی )شــامل ســامت، آمــوزش، تأمیــن اجتماعــی 

ــرد. ــده می گی ــر عه ــای اجتماعــی( ب و حمایت ه

ارزیابــی عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ادوار  ●

مختلــف تاریخــی.

ناگفتــه پیداســت کــه انجــام پژوهش هــای ژرف تاریخــی در حوزه هــای فــوق، مســتلزم طراحــی 

ــات  ــن موضوع ــه ای ــی ب ــور اجمال ــه به ط ــن رو در ادام ــت؛ ازای ــدد اس ــای متع ــرای پروژه ه و اج

خواهیــم پرداخــت.

نخســتین مســئله ای کــه در ایــن بررســی تاریخــی مطــرح می شــود، تعییــن کــردن آغــاز دوره 

ــد نخســتین رویارویی هــای تمــدن  ــد گفــت هرچن ــن پرســش بای ــه ای بررســی اســت. در پاســخ ب
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ایرانــی بــا تمــدن غربــی، تاریــخ درازدامنــی دارد، بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه از نیمــه دوم ســده 

نوزدهــم میــادی مناســبات تجــاری ایــران بــا غــرب گســترش یافــت و در ربــع آخــر ایــن ســده بود 

کــه بذرهــای نظــام جدیــد ســرمایه داری در اقتصــاد ایــران بــه بــار نشســت؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن 

پژوهــش تاریخــی آغــاز مطالعــه را دورتــر از نیمــه دوم ســده نــوزده میــادی نخواهیــم بــرد.

پرســش دوم ایــن اســت کــه ایــن دوره طوالنــی )1978- 1850 میــادی، 1357- 1229 شمســی( 

بــر اســاس چــه معیارهایــی و بــه چنــد دوره فرعــی تقســیم می شــود. در پاســخ بــه ایــن پرســش 

ــی دوره قاجــار و دوره  ــه دو دوره فرعــی یعن ــل ب ــوان حداق ــن دوره را می ت ــه نظــر می رســد ای ب

پهلــوی تقســیم کــرد.

ــا  ــور م ــی(، کش ــادی، 1304- 1229 شمس ــاله اول )1925- 1850 می ــع در دوره 75 س درواق

ــه از آن  ــوده اســت ک شــاهد تحــوالت بزرگــی در عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ب

ــرد. ــر اشــاره ک ــل زی ــه عوام ــوان ب ــه می ت جمل

شکســت نظامــی دولــت و جامعــه ســنتی قاجــار در رویارویــی بــا تمــدن غــرب، گســترش تجارت 

خارجــی و ظهــور طبقــه تاجــر پرنفــوذ در اقتصــاد ایــران، تــاش بــرای برپایــی صنایــع ماشــینی 

در کشــور و ظهــور طبقــه کارگــر صنعتــی و شــکل گیری تشــکل های اتحادیــه ای آن، انقــاب 

مشــروطیت کــه تــاش ســترگ ملــت ایــران بــرای رهایــی از انقیــاد دولــت مســتبد قاجــار و بندهــای 

اســتعماری دو قــدرت امپریالیســتی آن زمــان )روســیه و بریتانیــا( بــود و تــاش نــاکام دولت هــای 

مشــروطه بــرای ایجــاد ارتــش و بوروکراســی نویــن در کشــور.

ــی  ــر زمان ــه از نظ ــی(، ک ــادی، 1304- 1357 شمس ــاله دوم )1925- 1978 می در دوره 53 س

کوتاه تــر از دوره اول اســت، کشــور مــا تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی ریشــه دارتر و بزرگ تــری 

را تجربــه کــرد و تــا جایــی کــه بــه موضــوع بررســی مــا )یعنــی تأمیــن اجتماعــی و دولــت رفــاه( 

مربــوط می شــود، تعــداد قوانینــی کــه در ایــن دوره در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه تصویــب رســید 

و بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد، اساســًا بــا دوره اول قابــل قیــاس نیســت. بــه دالیلــی کــه در ادامــه 

بیــان می شــود تقســیم بندی دوره اخیــر حداقــل بــه دو دوره زیــر توجیــه منطقــی دارد:

ــا کودتــای 28 مــرداد  ــا تاج گــذاری رضاخــان در ســال 1304 شمســی آغــاز و ب دوره ای کــه ب
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ــدر در  ــزی مقت ــت مرک ــک حکوم ــکل گیری ی ــاهد ش ــن دوره ش ــد. در ای ــان می یاب ــال 1332 پای س

کشــور هســتیم کــه بــا ایجــاد ارتــش و بوروکراســی نویــن، اقتصــاد و جامعــه ایــران را بــه ســمت 

نوســازی هدایــت می کنــد. در همیــن دوره شــاهد شــتاب گیری رشــد جمعیــت و شهرنشــینی، رشــد 

ــت در  ــزون دول ــه روزاف ــر از دوره قاجــار، مداخل ــب بزرگ ت ــع ماشــینی در مقیاســی به مرات صنای

ــن  ــط کار و تأمی ــم رواب ــه تنظی ــدد در زمین ــن متع ــب قوانی ــی و تصوی ــادی و اجتماع ــور اقتص ام

ــه  ــای 1332 را از دوره ای ک ــا کودت ــهریور 1320 ت ــوان دوره ش ــد می ت ــتیم. هرچن ــی هس اجتماع

رضاشــاه بــا اقتــدار فــردی حکمرانــی می کــرد )1320- 1304( از یکدیگــر متمایــز دانســت، می تــوان 

اســتدالل کــرد کــه دوره دوازده ســاله بعــد از خلــع او از ســلطنت و تبعیــدش بــه جزیــره موریــس، 

ــی  ــع لشکرکش ــت. درواق ــردی او گذش ــی ف ــده از دوره حکمران ــکات باقیمان ــق مش ــق و فت ــه رت ب

متفقــان بــه ایــران تــا حــدودی پیامــد سیاســت جانب دارانــه رضاشــاه از دولــت نــازی آلمــان بــود، 

ــری  ــی و کارگ ــای مردم ــی جنبش ه ــذار، بالندگ ــن دوره گ ــت در ای ــف ارکان حکوم ــن ضع همچنی

تــا حــد زیــادی در واکنــش بــه سیاســت های اتخــاذ شــده در دوره رضاشــاه بــه وقــوع پیوســت 

ــد   ــر کار آمدن ــر س ــران ب ــه ای ــان ب ــاوز متفق ــد از تج ــاله بع ــه در دوره دوازده س ــی ک و دولت های

ــد کــه تشــنجات در مناســبات  ــادر نبودن ــد و ق ــت را ســامان دهن ــت- مل نتوانســتند مناســبات دول

ــول  ــز محص ــرداد نی ــای 28 م ــانند. کودت ــرانجام برس ــه س ــران ب ــت ای ــع مل ــه نف ــی را ب بین الملل

ــود. ــل ب ــن دو معض ــاماندهی ای ــای آن دوره در س ــی دولت ه ناکام

هرچنــد دوره پهلــوی دوم از نظــر سیاســی بــا خلــع رضاخــان از ســلطنت و بــه قــدرت رســیدن 

محمدرضــا شــاه بــا وســاطت محمدعلــی فروغــی نــزد دولــت »فخیمــه« بریتانیــا آغــاز شــده بــود، 

ــای 28 مــرداد ســال 1332 آغــاز شــد.  ــد از کودت ــن دوره بع ــت ای ــوان گف از نظــر اقتصــادی می ت

درواقــع در ســال های اشــغال کشــور بــه دســت متفقــان و بی ثباتــی سیاســی کشــور و ســال های 

ملی شــدن نفــت، مجالــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی بــه وجــود نیامــد. امــا بعــد از کودتــا بــا 
ــچ،1  ــران در چارچــوب توافــق امینــی- بی رفــع حصــر اقتصــادی و ازســرگیری صــادرات نفــت ای

ــل  ــتاندارد اوی ــرکت اس ــل ش ــچ مدیرعام ــوارد بی ــران و ه ــت ای ــت وق ــه دول ــر مالی ــی وزی ــی امین ــال 1334 عل 1. در س
نیوچرســی بــود کــه بــه نمایندگــی از شــرکت های عضــو کنسرســیوم نفــت بــا امینــی بــه مذاکــره پرداخــت و قــرارداد 

ــه امضــا رســانید. ــا او ب ــی را ب کنسرســیوم نفت
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ــه  ــی ب ــکا و روی آوری شــرکت های فراملیت ــت آمری ــغ دول ــی بی دری ســرازیر شــدن کمک هــای مال

بــازار داخلــی ایــران و باالخــره اتخــاذ سیاســت جایگزینــی واردات در کشــور، چرخ هــای اقتصــاد 

کشــور بــا ســرعتی بی ســابقه بــه گــردش درآمــد و چهــره ایــران از کشــوری عقب مانــده و نیمــه 

روســتایی و عشــایری بــه کشــوری نیمه صنعتــی کــه در آن طبقــه کارگــر و طبقــه متوســط شــهری 

تحصیل کــرده جایــگاه مهمــی در حیــات اقتصــادی و اجتماعــی بدســت آوردنــد، دگرگــون شــد.

بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه مطــرح شــد، حــال می توانیــم مطالعــه تاریخــی خــود را بــر اســاس 

ســه دوره ای کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد مطــرح کنیــم.

2-1. دوره گذار ایران از جامعه و دولت سنتی قاجار به جامعه و دولت مدرن )1925- 1850 
م، 1304- 1229 ش(

2- 1- 1. اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار

سلســله قاجــار بــه مــدت 130 ســال بــر ایــران حکومــت کــرد )1925- 1895 میــادی، 1304- 1174 

شمســی(. قــدرت احمدشــاه آخریــن پادشــاه قاجــار بــا کودتــای 1299 محــدود شــد و درنهایــت بــا 

تاج گــذاری رضاشــاه در 9 آبــان ســال 1304 قــدرت از سلســله قاجــار بــه دودمــان پهلــوی منتقل شــد. 

در دوره قاجــار رویارویــی جــدی تمــدن کهــن و جامعــه ســنتی ایــران بــا جامعــه و اقتصــاد صنعتــی 

اروپــا افزایــش یافــت و توســعه مناســبات تجــاری ایــران در ایــن دوره سرمنشــأ قدرت یابــی طبقــه 

ــد کارگــر در شــهرهای  ــه جدی ــن کارخانه هــای صنعتــی و ظهــور طبق ــی اولی ــوذ، برپای تاجــر ذی نف

ایــران شــد. گزارش هــای تمــام ســیاحانی کــه در آغــاز ســده نوزدهــم از ایــران دیــدن کره انــد، مبیــن 

بدبختی هــای مملکــت در زمینه هــای کاهــش جمعیــت، فقــر و انحطــاط اقتصــادی و اجتماعــی و جدایــی 

آن از جریــان اصلــی امــور سیاســی، تجــاری، علــوم و فرهنــگ جهانــی اســت )چارلز عیســوی، 1362، 
ص 18(.1

ــا تمــدن  ــوان جامعــه ای ســنتی دانســت کــه به رغــم آشــنایی آن ب ــران دوران قاجــار را می ت ای

غــرب از اواســط ســده نــوزده میــادی و افزایــش مبــادالت تجــاری آن بــا خــارج در آغــاز ســده 

1. عیســوی، چارلــز )1362(، تاریــخ اقتصــادی ایــران )عصــر قاجــار، 1332-1215 ه. ق.(، ترجمــه یعقــوب آژنــد، تهــران، 
چــاپ اول، نشــر گســتره.
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بیســتم )1900 میــادی، 1279 شمســی( هنــوز کشــوری بــدوی، تقریبــًا منــزوی بــود و به ســختی 

واحــد منســجم اقتصــادی قابــل تمیــز بــه شــمار می آمــد. بخــش عمــده جمعیــت ایــران در آن زمــان 

به صــورت ایاتــی و روســتایی، و شــغل عمــده مــردم کشــاورزی بــود؛ امــا بــه دلیــل نبــود کامــل 

جــاده، راه آهــن و ســایر تســهیات حمــل و نقــل، هــر ناحیــه ای بــه خودکفایــی از نظــر مــواد غذایــی 

ــرای  ــچ اقدامــی جــدی ب ــود و هی ــده و محــدود ب ــی پراکن ــوده اســت. فعالیت هــای صنعت ــر ب ناگزی

کشــف یــا اســتخراج منابــع بالقــوه سرشــار کشــور بــه عمــل نیامــده بــود. نفــت، جانمایــه آینــده 

اقتصــاد، هنــوز بــه مقــدار باصرفــه ای کشــف نشــده بــود و عمــر مؤسســات نویــن بانکــی بــه ده 

ــید. ــال نمی رس س

در اوایــل ســده بیســتم میــادی، عقب ماندگــی و درآمــد انــدک  نه تنهــا بــه ایــران منحصــر نبــود، 

بلکــه سرنوشــت مشــترک همــه کشــورهایی بــود کــه بــا تأخیــر در راه صنعتــی شــدن گام گذاشــته 

ــعه  ــورهای درحال توس ــن کش ــان از میانگی ــرانه ایرانی ــد س ــدک، درآم ــد ان ــم درآم ــد. به رغ بودن

باالتــر، و تنهــا 20 درصــد از درآمــد ســرانه مــردم آمریــکای التیــن و ژاپــن پایین تــر بــود 

)مدیســون، 2007، بــه نقــل از پســران و صالحــی اصفهانــی(.1 اقتصــاد ایــران در آن زمــان، برحســب 

جمعیــت و کل تولیــد ناخالــص داخلــی جــزو ســی اقتصــاد بــزرگ جهــان بــه شــمار می رفــت. ایــن 

موقعیــت نســبی بعــد از انقــاب مشــروطه ایــران بــه ســال 1906 و جنــگ جهانــی اول به تدریــج از 

بیــن رفــت. انقــاب مشــروطه تاشــی بــرای مــدرن کــردن دولــت ایــران بــود کــه از طریــق محــدود 

کــردن قــدرت پادشــاه، ایجــاد حاکمیــت قانــون و پذیرفتــن نهادهــای لیبــرال دموکراســی غربــی در 

عیــن لحــاظ کــردن شــرایط فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی پیــروز شــد. بــا این حــال، در عمــل ثابــت 

شــد کــه ترکیــب ایجادشــده، متناقــض نماســت و فرآینــد مذکــور بــه آشــفتگی های سیاســی بــزرگ 
ــًا بی نظمــی منتهــی شــد.2 و نهایت

ــد  ــرداری کردن  انگلیــس و روســیه، دو قــدرت امپریالیســتی آن زمــان، از ایــن وضعیــت بهره ب

1. Hadi Salehi Esfahani M. Hashem Pesaran (March 2008).Iranian Economy in the 
Twentieth Century: A Global Perspective. Paper presented in the conference on Iran and 
Iranian Studies in the 20th Century at the University of Toronto.
2. Banani, Amin (1961), The Modernization of Iran, 1921-1941, Stanford University Press.



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 70

ــی و اقتصــادی  و مداخــات خــود در ایــران را شــدت بخشــیدند؛ به این ترتیــب شــرایط سیاس

ــی و  ــفتگی سیاس ــز آش ــی اول نی ــگ جهان ــوع جن ــد. وق ــوش کردن ــش مغش ــش از پی ــور را بی کش

به هم ریختگــی اقتصــادی بیشــتری ایجــاد کــرد. کمبــود غــذا موجــب بــروز قحطــی و مــرگ و میــر 

ــه نقــل از  ــاد در شــهرهای متعــدد شــد )عیســوی، 1362، ص 373، ســاووری، 1978، ص 88، ب زی

پســران و صالحــی اصفهانــی، همــان(.

 وصــول مالیــات و اداره ضرابخانــه بــه مزایــده گذاشــته می شــد و از بودجــه عمومــی دولــت 

ــت  ــد دول ــًا 50 درصــد عوای ــه تقریب ــرآورد شــده ک ــود. ب ــری نب ــغ حســاب ها خب و صــورت تفری

ــت  ــه پرداخ ــم ب ــد از آن ه ــیده و 24 درص ــل می رس ــًا عاط ــی کام ــای نظام ــرف نیروه ــه مص ب

مســتمری ها تخصیــص می یافتــه اســت. تــورم شــدید بــوده و تــراز تجــارت مرئــی پیاپــی کســری 

داشــته اســت، البتــه ممکــن اســت مبــادالت نامرئــی ایــن کســری را جبــران کــرده باشــد. در ایــن 

بیــن، بــا وجــود نشــانه هایی از توســعه اقتصــادی، در آســتانه ســده بیســتم، ایــران هنــوز در شــمار 
ــر، 1363، ص 22 و 23(.1 ــاری ی ــود )ب ــان ب ــورهای جه ــن کش ــی از عقب مانده تری یک

ــع آن اتحادیه هــای کارگــری  ــا و به تب ــرن بیســتم نوپ ــدای ق ــر در ابت ــه کارگ ــی اســت طبق بدیه

ضعیــف بــود. تــاش بــرای نوســازی ارتــش و بوروکراســی نیــز در ایــن دوره عقیــم مانــده بــود؛ 

ــاهد  ــذار، ش ــال گ ــر و در ح ــده، فقی ــه ای عقب مان ــه در جامع ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــن نمی ت بنابرای

ــیم.  ــرفته باش ــورهای پیش ــه روال کش ــی ب ــتگی و حمایت ــن بازنشس ــون کار و قوانی ــش قان پیدای

به طــور خاصــه می تــوان گفــت در دو دهــه آخــر ســده نوزدهــم میــادی، بــه دلیــل رشــد تجــارت 

خارجــی طبقــه جدیــدی از تجــار ثروتمنــد پــای بــه عرصــه اقتصــاد کشــور گذاشــتند کــه هــم بــه 

ایجــاد مالکیــت بی قیــد و شــرط اراضــی کشــاورزی و تجــاری کــردن محصــوالت کشــاورزی کمــک 

کردنــد و هــم در جهــت صنعتــی کــردن کشــور تــاش نمودنــد؛ امــا تاش هــای آنــان به دلیــل تحمیل 

وضعیــت نیمــه اســتعماری بــر کشــور و ناتوانــی دولــت ســنتی قاجــار در تأمیــن امنیــت داخلــی، در 

غیــاب تعریــف و تضمیــن حقــوق مالکیــت، ایجــاد پــول ملــی باثبــات، پــرورش ســرمایه انســانی و 

احــداث زیرســاخت های فیزیکــی الزم، بــا موفقیــت همــراه نشــد. بعــد از برقــراری مشــروطیت در 

1. باری یر، جولیان )1363( اقتصاد ایران 1970-1900، موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه 
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کشــور در دوره 1906 تــا 1920، بــه دلیــل بی ثباتــی مزمــن سیاســی، سرکشــی نیروهــای گریــز از 

مرکــز، تجــاوز نیروهــای بیگانــه بــه کشــور )در ســال های جنــگ جهانــی اول(، اقتصــاد ایــران از 

چنبــره عقب ماندگــی و فقــر و قحطــی نجــات نیافــت.

2-1-2. جمعیت و شهرنشینی در دوره قاجار

ــود  ــن زده می ش ــت، تخمی ــود نیس ــن دوره موج ــرای ای ــر ب ــی معتب ــای جمعیت ــد آماره هرچن

ــا 6  ــادی(، 5 ت ــرن 19 می ــری، ق ــری قم ــرن 13 هج ــن دوره )ق ــاز ای ــور در آغ ــت کل کش جمعی

ــم  ــک پنج ــتاییان و ی ــم آن را روس ــات، دو پنج ــم آن را ای ــه دو پنج ــت ک ــوده اس ــر ب ــون نف میلی

باقــی مانــده را شهرنشــینان تشــکیل می دادنــد. در نیمــه دوم دهــه 1920 میــادی، جمعیــت کشــور 

حــدود 12 میلیــون نفــر بــود و ســهم نســبی جمعیــت عشــایر بــه حــدود یــک چهــارم کل جمعیــت 

کاهــش یافتــه بــود. بخــش شــهری در حــد همــان یــک پنجــم بــدون تغییــر باقــی مانــده و جمعیــت 

ــدی ســه گانه  ــن بخش بن ــود؛ بنابرای ــه ب ــش یافت ــت افزای ــی از کل جمعی ــش از نیم ــه بی روســتایی ب

و دیرپــای ایلــی- روســتایی- شــهری مشــخصه مســلط ســاختار جامعــه ایــران در عصــر قاجــار 

بــا تفاوت هــای مهمــی در تقســیم بندی ســه گانه جمعیــت کــه از لحــاظ سرشــت فعالیت هــای 

ــای  ــی و رهیافت ه ــی، ســبک زندگ اقتصــادی، ســازمان های سیاســی- اجتماعــی، مناســبات طبقات
ــزی، 1387، ص 43 و 44(.2 ــرف و بنوعزی ــت1 )اش ــداوم یاف ــان ت ــی رخ داد، همچن فرهنگ

2-1-3. طبقات اجتماعی سنتی در دوره قاجار

در ایــران عصــر قاجــار )1796-1925 میــادی، 1344- 1210 شمســی(، تقســیم بندی بنیادینــی 

بیــن قشــر کوچکــی از درباریــان، کارگــزاران دولتــی، رؤســای قبایــل، برجســتگان مذهبــی، 

زمیــن داران و تجــار بــزرگ در رأس سلســله مراتب اجتماعــی و تعــداد زیــادی از دهقانــان، مــردم 

ــود  ــان وج ــرم همچن ــده ه ــات در قاع ــدگان خدم ــه وران و ارائه کنن ــان، پیش ــین و زارع چادرنش

1. اشــرف، احمــد، بنوعزیــزی، علــی )1387( طبقــات اجتماعــی، دولــت و انقــاب در ایــران، ترجمــه ســهیا ترابی فارســانی، 
ــارات نیلوفر. انتش

2. بــرای اطــاع از بــرآورد متفــاوت از وضعیــت جمعیــت و شهرنشــینی در ایــران در اوایــل قــرن بیســتم نــگاه کنیــد بــه 
فصــل اول کتــاب زیــر:

باری یر، جولیان )1363( اقتصاد ایران 1970-1900، موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه.
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داشــت. منابــع قاجــاری اغلــب ایــن تمایــز را مابیــن اعیــان و اشــراف از یکســو و عوام النــاس یــا 

عامــه رعایــا از ســوی دیگــر ذکــر می کردنــد. اصطاحاتــی همچــون خــواص و عــوام، اغنیــا و فقــرا، 

اقویــا و ضعفــا آگاهــی تلویحــی را از ســه وجــه نابرابــری اجتماعــی در ایــن دوره نشــان می دهــد 

ــدرت سیاســی. ــادی و ق ــه اجتماعــی، مواهــب م ــد از: مرتب ــه عبارت ان ک

 میــان افــراد بــا امتیــاز و قــدرت در رأس و توده هــا در قاعــده سلســله مراتب اجتماعــی، چندیــن 

قشــر میانــی )اوســاط النــاس( وجــود داشــت کــه شــامل اشــراف محلــی، کدخدایــان محله های شــهری 

و روســتاها، علمــای محلــی، زمیــن داران و تجــار خرد، پیشــه وران و کســبه و ماننــد آن بودنــد. از نظر 

شــئون اجتماعــی و اقتصــادی، بعــد از تجــار کدخدایــان و ریش ســفیدان اصنــاف و پیشــه های مختلف 

قــرار داشــتند. اصنــاف و پیشــه وران در گروه هایــی ســازمان یافتــه بودنــد کــه مطابــق نظــم پیچیده ای 

از معیــار و مــاک، از جملــه ماهیــت فعالیتشــان، نــوع و ســطح مهارتشــان، انــواع مــوادی کــه در حرفه 

ــرای جامعــه و ارزش نســبی حرفه شــان و  ــت نســبی محصولشــان ب ــد، اهمی ــه کار می بردن خــود ب

بنــا بــه ارزش هــای اخاقــی موجــود در سلســله مراتب بــازار جــای می گرفتنــد. اعضــای هــر حرفــه 

و پیشــه در جــای خاصــی در بازارهــای مســقف فعالیــت داشــتند. هرکــدام از آنهــا ریش ســفیدانی 

به عنــوان نماینــده داشــتند و دولتمــردان بــه منظــور جمــع آوری مالیــات و بیــگاری کشــیدن از آنــان 

به صــورت جمعــی بــا آنهــا برخــورد می کردنــد. میرزاحســین تحویلــدار از 168 جماعــت پیشــه وران، 

بازرگانــان و کســانی کــه در ارائــه خدمــات مختلــف فعالیــت داشــتند در اصفهــان دهــه  1290شمســی 

)1870 میــادی( نــام می بــرد )اشــرف و بنــو عزیــزی، 1387، ص 60(.

هــر صنــف بــه دســتور حکومــت یــک طبقــه مالیاتــی تشــکیل مــی داد؛ بنابرایــن هیــچ کاســب یــا 

پیشــه وری اجــازه نداشــت خــارج از صنــف کار کنــد. ایــن قانــون پیوســته اجــرا می شــد و بــا اینکــه 

اجبــار صنفــی وجــود نداشــت، بســیاری از تــازه واردان بــه اصنــاف فرزنــدان یــا خویشــان اعضــای 

اصنــاف بودنــد تــا بتواننــد از نظــر مالــی جــای آنهــا را اشــغال کننــد. گفتنــی اســت، غالــب اعضــای 

اصنــاف تحصیــات رســمی نداشــتند؛ زیــرا در آغــاز کودکــی بــرای کســب پــول و یادگرفتــن حرفــه 

کار خــود را به صــورت یــک آدم همــه کاره از پادویــی شــروع کــرده بودنــد. در ایــن بیــن، مشــخص 

نیســت کــه پــادو در چــه مرحلــه ای بــه دســتیاری یــا شــاگردی می رســیده و چــه شــرایطی را بــرای 
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رســیدن بــه مقــام شــاگردی الزم داشــته اســت. بســیاری از اصنــاف دوره ای را بــرای شــاگردی الزم 

می دانســتند. نمی دانیــم ایــن دوره چــه مــدت طــول می کشــیده اســت، امــا مســلماً آن طــور کــه پــوالک 

می گویــد فقــط »چنــد مــاه« نبــوده اســت، بلکــه گویــا برحســب نــوع حرفــه، اســتعداد شــاگرد و میــل 

اســتاد، مــدت آن تغییــر می کــرده اســت. لرینــی1 می نویســد: »شــاگردان باالجبــار مــدت مدیــدی کار 
می کردنــد و در ایــن مــدت زندگــی بســیار دشــواری داشــتند« )ویلــم فلــور، 1365، ص 50(.2

ــط رودررو  ــامل رواب ــار ش ــردم در دوره قاج ــره م ــی روزم ــی، زندگ ــای طبقات ــم تمایزه به رغ

در چارچــوب محله هــای شــهری و جماعت هــای ایلــی و روســتایی نســبتًا کوچــک، خودکفــا و بــا 

پیوندهــای نزدیــک می شــد کــه گرایــش بــه آن داشــت کــه دســت کم در ســطح ذهنــی، فاصلــه میــان 

صاحبــان امتیــاز و قشــرهای اجتماعــی محــروم را کــم کنــد.

2-1-4. ظهور طبقات اجتماعی جدید و بازار کار در دوره قاجار

ادغــام ایــران در اقتصــاد نوظهــور جهانــی در دهه هــای پایانــی قــرن نــوزده میــادی، موجــب 

تغییــرات مهمــی در ســاختار اجتماعــی کشــور شــد. اقتصــاد از شــیوه پیشــاتجاری و نظــام مبادلــه 

چندپــاره کــه در آن بیشــتر تولیــد بــرای تأمیــن قــوت الیمــوت بــود، بــه اقتصــاد بــازار تبدیــل شــد 

ــود  ــز انجــام می شــد. تجــاری شــدن کشــاورزی، بهب ــدار کمــی تجــارت خارجــی نی کــه در آن مق

حمــل و نقــل و ارتباطــات و ایجــاد صنایــع کوچــک جدیــد ســبب افزایــش درآمد ملــی، عوایــد دولت و 

معیارهــای زندگــی شــهری شــد. ایــن تغییــرات اقتصــادی منجــر بــه پیدایش طبقــات جدیــد اجتماعی 

در کنــار طبقــات ســنتی شــد. به ویــژه گــروه کوچکــی از روشــنفکران دیوان ســاالر و حرفــه ای در 

چارچــوب دســتگاه دولــت، گــروه جدیــدی از تجــار بــزرگ و ســرمایه گذاران و یــک طبقــه کارگــر 

صنعتــی نوپــا اهمیــت خاصــی داشــتند )اشــرف و بنوعزیــزی، 1387، ص 63(.

ــی و  ــوم دین ــاب عل ــز ط ــروه متمای ــه دو گ ــامدرن ب ــران پیش ــم در ای ــل قل ــا اه ــنفکران ی روش

ــد؛  ــاالران بودن ــاً از دیوان س ــی غالب ــنفکران غیرمذهب ــدند. روش ــیم می ش ــی تقس ــنفکران مذهب روش

1. Lorini
2. فلــور، ویلــم )1365(، جســتارهایی از تاریــخ اجتماعــی ایــران در عصــر قاجــار، جلــد دوم، ترجمــه ابوالقاســم ســری، 

انتشــارات تــوس.
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ــا و  ــان، نسب شناســان، منجمــان، اطب ــر آن شــامل نویســندگان، مورخــان، جغرافی دان ــا عــاوه ب ام

شــعرا بودنــد کــه گــذاران زندگی شــان بــه حفــظ ارتبــاط نزدیــک آنهــا بــا صاحب منصبــان دولتــی 

در ســطوح مختلــف بســتگی داشــت. ورود عقایــد غربــی در اواخــر قــرن ســیزدهم هجــری )نــوزده 

میــادی(، شــکافی بیــن روشــنفکران مذهبــی و غیرمذهبــی ایجاد کــرد. بازگشــت دانشــجویان اعزامی 

از اروپــا، ایجــاد مــدارس جدیــد در ایــران، مســافرت بــه خــارج و حضــور اروپایی هــا در شــهرهای 

بــزرگ ســبب آشــنایی بســیاری از ایرانی هــا بــا عقایــد و ارزش هــای اروپایــی شــد. روشــنفکران نقش 

مهمــی در مــدرن کــردن نظــام اداری دولتــی و نیروهــای ارتــش در نیمــه دوم قــرن 13 هجــری )19 

ــد و ایدئولوگ هــای انقــاب مشــروطه شــدند )همــان، ص 64(. میــادی(، ایفــا کردن

ــرای انباشــت  ــد در اواخــر قــرن نوزدهــم ب گروهــی از تجــار بــزرگ از فرصت هــای تجــاری جدی

ســرمایه مالــی و تجــاری فراوانــی از طریــق تجــارت بین المللــی بهــره گرفتنــد. نفــوذ سیاســی تجــار 

بــه دلیــل نیــاز دولــت بــه نقدینگــی و ضعــف دولــت پــس از شــورش تنباکــو )1892- 1891 میــادی، 

1309- 1308 هجــری( افزایــش یافــت. آنهــا در مقابــل مالیات هــای بیــش از حــد و عــوارض گمرکــی 

مقاومــت می کردنــد، بــه تصمیم هــای زورگویانــه کارگــزاران دولتــی و بــه ناامنــی جاده هــا اعتــراض 

ــک گــروه از  ــال ی ــرای مث ــد؛ ب ــد و خواهــان آزادی عمــل بیشــتر در انجــام امــور خــود بودن می کردن

تجــار و صراف هــا بــرای مقابلــه بــا تعدی هــای بانــک شاهنشــاهی، بانکــی در شــیراز تأســیس کردنــد. 

همچنیــن به طــور مســتقیم در سیاســت درگیــر می شــدند؛ مثــاً تجــار تهــران، تبریــز، شــیراز و مشــهد 

در شــورش تنباکــو بــه علمــا کمــک کردنــد تــا جنبش هــای اعتراضــی را ســازمان دهنــد. پانــزده ســال 

بعــد آنهــا نقــش مهم تــری در انقــاب مشــروطه ایفــا کردنــد )اشــرف و بنوعزیــزی، ص 64 و 65(.

گفتنــی اســت طبقــه کارگــر صنعتــی نوپــا نیــز در ایــن دوره شــکل گرفــت. تــا نیمــه دوم قــرن 

ــران در بخــش کشــاورزی، صنایع دســتی ســنتی و  13 هجــری )19 میــادی(، بیشــتر کارگــران ای

خدمــات به عنــوان کارگــران غیرماهــر اســتخدام می شــدند. در واپســین دهه هــای قــرن 13 هجــری 

ــد  )19 میــادی( و نخســتین دهه هــای قــرن 14 هجــری )20 میــادی(، طبقــه کارگــر صنعتــی جدی

ــکان یافته  ــه اس ــکان یافته و نیم ــان اس ــر، مردم ــان فقی ــن دهقان ــران از بی ــن کارگ ــت. ای ــکل گرف ش

ــر  ــود را در براب ــوالت خ ــازار محص ــه ب ــد ک ــر برآمدن ــتادکاران ماه ــهری و اس ــرای ش ــی، فق ایل
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ــری  ــی و به کارگی ــارت خارج ــد تج ــن، رش ــن بی ــد. در ای ــت داده بودن ــی از دس ــای خارج کااله

ســرمایه خارجــی عواقــب گوناگونــی بــرای بخش هــای مختلــف نیــروی کار داشــت؛ بــرای مثــال در 

حالــی کــه بــه دلیــل رقابــت خارجــی و ورود کاالهــای کارخانــه ای تولیــد انــواع پارچــه کاهــش یافت، 

صنعــت فــرش دســتباف دســتخوش گســترش چشــمگیری شــد کــه دلیــل آن بــاز شــدن بازارهــای 

ــی  ــازار داخل ــن صنایعــی کــه ب ــود، همچنی ــی ب ــن کاال توســط تجــار اروپای ــر ای ــد ب خارجــی جدی

داشــت و بــا کاالهــای خارجــی رقابــت نداشــت نه تنهــا کاهــش نیافــت، رشــد ناچیــزی نیــز داشــت.

ــد.  ــدود می ش ــک مح ــای کوچ ــه کارگاه ه ــی ب ــت صنعت ــادی، فعالی ــتم می ــرن بیس ــل ق ــا اوای ت

اگرچــه کاالهــای مختلفــی در ایــن کارگاه هــا تولیــد می شــد، فقــط تولیــد فــرش، شــال، منســوجات 

پشــمی و پنبــه ای، ابریشــمی و محصــوالت چرمــی از نظــر ارزش و حجــم اهمیــت داشــتند. در اواخر 

ســده نوزدهــم میــادی، ایرانیــان و خارجی هــا کوشــش های متعــددی بــرای ایجــاد کارخانه هــای 

جدیــد انجــام دادنــد؛ امــا بــه گفتــه احمــد اشــرف در کتــاب »موانــع رشــد ســرمایه داری در ایــران 

دوره قاجــار« بــه ســبب خســایس تجــاری، بی ثباتــی و به ویــژه رقابــت و اشکال تراشــی دول روس 

و انگلیــس، نتیجــه مطلوبــی بــه دســت نیامــد. کارخانه هــای ایجادشــده در اواخــر قــرن نوزدهــم و 
اوایــل قــرن بیســتم بــه 30 واحــد می رســید؛ امــا مقیــاس آنهــا کوچــک بــود.1

ــه  ــد ک ــن زده ان ــر تخمی ــزار نف ــدود 126 ه ــان را ح ــن زم ــهری در همی ــروی کار ش ــوع نی مجم

نزدیــک بــه 17 هــزار نفــر آنــان در صنایــع ماشــینی و فعالیت هــای نویــن و بقیــه در صنایع دســتی 

ــه  ــت، بلک ــوده اس ــوط نب ــی مرب ــال معین ــه س ــداد ب ــن تع ــد. ای ــنتی کار می کردن ــای س و فعالیت ه

مجمــوع تعــداد کارگرانــی را کــه در دهــه آخــر ســده نوزدهــم میــادی تــا دوران جنــگ جهانــی اول 
ــرام، 1367، ص 142(.2 ــرد )وره ــته اند، در برمی گی ــتغال داش ــف اش ــته های مختل در رش

کارگــران خارجــی بیــش از 5 هــزار نفــر از روســیه بودنــد کــه 3 هــزار نفــر در ســاختن راه آهــن 

جلفا-تبریــز، 300 نفــر در جاده ســازی، 1200 نفــر در شــیات لیاتــازوف در دریــای خــزر و بقیــه 

1. نــگاه کنیــد بــه: اشــرف، احمــد )1359(، موانــع تاریخــی رشــد ســرمایه داری در ایــران: دوره قاجــار، تهــران، انتشــارات 
زمینــه.

ــه  ــران، مؤسس ــار، ته ــر قاج ــران در عص ــی ای ــازمان های اجتماع ــی و س ــام سیاس ــا )1367(، نظ ــرام، غامرض 2. وره
ــن. انتشــارات معی
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ــت  ــرکت نف ــف، ش ــتاریا و اولینک ــری خوش ــداری و چوب ب ــرکت جنگل ــون ش ــی همچ در بخش های

بــرادران نوبــل، شــرکت نفــت رمضــان اف و شــرکت های مشــابه کار می کردنــد. کارگــران عــرب 

و هنــدی، همچنیــن تعــداد کمــی کارگــران ماهــر فرانســوی، آلمانــی، ایتالیایــی، اســپانیایی و کانادایی 

در شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس اســتخدام شــده بودنــد )اشــرف و بنــو عزیــزی، ص 66 و 67(.

در اواخــر ســده نــوزده و اوایــل ســده بیســتم میــادی، بــا وخیم تــر شــدن شــرایط اقتصــادی در 

ایــران و وجــود فرصت هــای شــغلی بهتــر در ایــاالت جنوبــی روســیه، قفقــاز و ترکمنســتان، ده هــا 

ــا در بخش هــای  ــه ایــن مناطــق ترغیــب شــدند ت هــزار تــن از کارگــران ایرانــی بــرای مهاجــرت ب

کشــاورزی، صنعــت، ســاختمان، راه آهــن و مناطــق نفتــی بــه کار پردازنــد. در ســال 1901 میــادی، 

فقــط کنســول روســیه در تبریــز تعــداد 26 هــزار و 855 و در ســال  1903میــادی، تعــداد 32 هــزار 

و 866 ویــزای ورود روســیه صــادر کــرد. در ســال 1904 میــادی، تعــداد ویزاهــای صادرشــده 

ــارده  ــید. در چه ــزار و 836 رس ــه 54 ه ــه ب ــز و ارومی ــی در تبری ــر ایران ــران غیرماه ــرای کارگ ب

ســاله نخســت قــرن بیســتم، بــه طــور متوســط ســالیانه 126 هــزار ایرانــی بــه روســیه می رفتنــد، 

در حالــی کــه 101 هــزار نفــر از آنهــا بــه ایــران بازمی گشــتند. درمجمــوع بــه نظــر می رســد تعــداد 

353 هــزار و 743 نفــر ایرانــی طــی ایــن دوره در روســیه باقــی ماندنــد. کارگــران ایرانــی همچنیــن 

بــه هنــد، ترکیــه، هــرات، مســکو و حتــی زنگبــار مهاجــرت می کردنــد )همــان، ص 67(.

کــودکان و زنــان بخــش فراوانــی از نیــروی کار مزدبگیــر را در ایــران تشــکیل می دادنــد. آنهــا 

ــع ســنتی همچــون  ــا در صنای ــد و نه تنه ــت می کردن ــغ دریاف ــر از مــردان بال ــب کمت مــزدی به مرات

قالیبافــی و پارچه بافــی کــه بیشــتر کارگــران در ایــن قســمت محســوب می شــدند، بلکــه در صنایــع 

جدیــدی همچــون کارخانــه ابریشــم بافی متعلــق بــه امین الضــرب در رشــت بــا 150 کارگــر- کــه 

بیشــتر آنهــا زن بودنــد- بــه کار مشــغول بودنــد. در شــیات لیانــازوف، کارخانــه قالی بافــی محمــد 

اوف در تبریــز، 500 کــودک بیــن 6 تــا 14 ســاله اســتخدام شــده بودنــد و در کارخانه هــای نســاجی 

در تبریــز، الهیجــان و کرمــان نیــز چنیــن بــود. بــه همیــن ترتیــب از 5 هــزار و 400 نفــر کارگــران 

کارخانــه شــال بافی کرمــان در ســال 1904 میــادی، بیشــتر آنهــا کــودک بودنــد. در همــان ســال، 

بــا فشــار علمــا فرمــان حکومتــی صادر شــد مبنــی بــر آنکه اســتخدام زنــان و کــودکان زیــر دوازده 
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ــد؛ امــا بیشــتر شــرکت های  ــق بــه خارجی هــا )مســیحی ها( ممنــوع می گردی ســال در صنایــع متعل

خارجــی بــه روال معمــول و از طریــق رشــوه دادن توانســتند از اجــرای ایــن فرمــان شــانه خالــی 

کننــد )اشــرف، بنوعزیــزی، ص 67 و 68(

2-1-5. نقش دولت در اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار

ــران در جامعــه قــرون وســطا رواج کوچ نشــینی عشــایر صحراگــرد اســت.  ــز ای ویژگــی متمای

حتــی تــا ســده نوزدهــم تخمیــن زده می شــود کــه حــدود نیمــی از جمعیــت ایــران را کوچ نشــینان 

تشــکیل می دادنــد )عیســوی، 1362(. همزیســتی دو شــیوه تولیــد گلــه داری و زمین داری در ســاختار 

ــی اقتصــاد سیاســی ایــران در قرون وســطی تأثیــر مهمــی داشــت. در ســطح سیاســی نیــروی  کل

بالقــوه نظامــی و معمــوالً پراکنــده کوچ نشــینان، ســتون فقــرات ظهــور سلســله های قبیلــه ای مختلــف 

را تشــکیل مــی داد کــه از طریــق اعتــاف گروه هــای مختلــف قبیلــه ای بــه قــدرت می رســیدند. ظهــور 

ــی  ــدی سیاس ــن دوره، صورت بن ــول ای ــف در ط ــه ای مختل ــله های قبیل ــگی سلس ــقوط همیش و س

بی ثبــات خاصــی را بــه وجــود مــی آورد کــه نوعــی الگــوی متمرکــز و تمرکززدایــی اقتــدار سیاســی 

را در طــول مراحــل مختلــف حکومــت دودمانــی به نمایــش می گذاشــت )کارشــناس، 1382، ص 59(1. 

ایــن صورت بنــدی سیاســی بی ثبــات، بــر ســاختار اقتصــادی پیامدهــای مســتقیمی داشــت. تأثیــر 

ــازاد اقتصــادی به وســیله  ــر م ــرل ب ــن و درجــه کنت ــداری زمی ــام نگه ــژه در ســاختار نظ آن به وی

طبقــات مختلــف هیئــت حاکمــه بــه طــور بــارز ماحظــه می شــد )همــان، ص 60(.

ــم در  ــات حاک ــردم ســاکن و کوچ نشــینی، ســبب قشــربندی طبق ــی م ــن شــیوه زندگ ــل بی تعام

ــه  ــات حاکمــه ب ــی کــه دســته بندی های وســیع در طبق ــن معن ــود؛ بدی ــران قرون وســطی شــده ب ای

شــرح زیــر بــود:

الف( اشرافیت نظامی قبایل کوچ نشین مغول، ترک، کرد و...؛

ب( نجبای مقیم در ایاالت محلی که در خدمت دولت مرکزی نبودند؛

ج( کارگزاران دولتی؛

1. کارشــناس، مســعود )1382(، نفــت، دولــت و صنعتــی شــدن در ایــران، ترجمــه علی اصغــر ســعیدی و یوســف حاجــی 

عبدالوهــاب، انتشــارات گام نــو. 
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د( روحانیون.

طبــق نظــر پتروشفســکی »ایــن گروه هــا کــه بــرای کنتــرل دولــت بــا یکدیگــر منازعــه می کردنــد، 

دو گرایــش سیاســی مــوازی را نمایندگــی می کردنــد: یکــی پراکندگــی قبیلــه ای همــراه بــا یــک نظــام 

تیولــداری نظامــی1 و دیگــری یــک دولــت متمرکــز همــراه بــا دســتگاه دیوان ســاالری چنــد شــاخه« 

)پتروشفســکی، 1968، ص 515، بــه نقــل از کارشــناس، 1382(. ایــن منازعــه قــدرت، بــه ظهــور و 

ســقوط سلســله های قبیلــه ای از قــرن دهــم تــا پایــان ســده نــوزه میــادی انجامیــده اســت.

ــه اول  ــز داد. مرحل ــوان تمی ــه را می ت ــه مرحل ــقوط س ــور و س ــد ظه ــت، در فراین ــی اس گفتن

ــه ای  ــاختار قبیل ــنگین س ــایه س ــر س ــاالری زی ــه در آن دیوان س ــود ک ــترش ب ــح و گس دوره فت

ــا توســعه تدریجــی  ــی ب ــی نداشــت؛ یعن ــه دوام ــاف سیاســی اولی ــت؛ بااین حــال ائت ــرار می گرف ق

ــه در  ــدند و در نتیج ــا می ش ــن قدیمی ه ــدی جایگزی ــدان جدی ــی، متح ــاالری اداری و نظام دیوان س

ــد )مینورســکی، 1980،  ــرار می گرفتن ــی ق ــای محل ــل و دودمان ه ــگاه فئودالیســم ســرکش قبای جای

ــناس، 1382(. ــل از کارش ــه نق ص 14، ب

ــه ایرانــی کــردن  ــه عنــوان مرحل ــه حکومــت دودمانــی ب شــایان ذکــر اســت کــه دومیــن مرحل

ــذار  ــوان گ ــه می ت ــن مرحل ــون2، 1363(. در ای ــت )لمبت ــده اس ــر ش ــه ای ذک ــی قبیل ــه سیاس جامع

اشــرافیت صحراگــرد بــه نظــام اداری ایــران را مشــاهده کــرد. دولــت مرکــزی در ایــن مرحلــه تاش 

می کــرد حاکمــان قبیلــه ای ایالتــی را بــا انتصــاب مســتقیم ســران قبایــل و کاهــش اســتقال آنــان بــا 

ســپردن بســیاری از کارکردهایشــان بــه نظــام اداری متمرکــز تحــت کنتــرل درآورد. در ایــن بیــن 

ــی  ــر یعن ــه مفهــوم وب ــه متمرکــز شــدن، ویژگی هایــی شــبیه ب ــی و نظامــی در مرحل دســتگاه مدن

نظــام اداری ســنتی شــه پدری را بــه نمایــش می گذاشــت )وبــر، 1978، ص 1006 و 1071 بــه نقــل 

از کارشــناس، 1382(. شــاه بــرای از میــان برداشــتن نجبــای محلــی بــه ســازمان اداری بــرای خــود 

نیــاز داشــت کــه جایگزیــن آنها شــود. اســتفاده از غامان شــاه کــه ســرفرماندهی نظامی را داشــتند 

و مجریــان اداری کــه جایگزیــن نجبــای قبیلــه ای می شــدند، بازتابــی از ایــن نیــاز بــود )مینورســکی، 

1. Patriarcal Officialdom
ــارات  ــه انتش ــد، مؤسس ــوب آژن ــه یعق ــام، ترجم ــد از اس ــران بع ــخ ای ــیری در تاری ــون، آن. ک. س. )1363(، س 2. لمبت

ــر. امیرکبی
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1980، ص، 12- 19 بــه نقــل از کارشــناس(. بدیــن ترتیــب برخــاف دیوان ســاالری مــدرن، موقعیــت 

مقامــات از اطاعــت محــض آنــان از مقــام ارشدشــان ناشــی می شــد. ایــن امــر موجــب شــد تمایــز 

مشــخصی بیــن قلمــرو عمومــی و قلمــرو خصوصــی حاکــم، کــه تعلقــات شــخصی اش را در رأس 

ــی  ــچ مقام ــی هی ــوزه قضای ــن ح ــد. همچنی ــته باش ــود نداش ــرد، وج ــذار می ک ــی واگ ادارات سیاس

ــار  ــه در اختی ــی ک ــه قدرت های ــه ب ــد، بلک ــف نمی ش ــررات تعری ــخصی و مق ــای غیرش ــا هنجاره ب

ــن ادعــای دیگــر مقامــات و ســنت محــدود می شــد.  ــود، همچنی ــان بخشــیده ب ــه آن ــود و ب شــاه ب

نتیجــه ســیالیت حــوزه قضایــی ایــن نظــام ســنتی شــه پدری، تضــادی شــدید بــا قوانیــن رســمی 

ــت. ــدرن داش ــاالری م دیوان س

بــاز تولیــد ایــن الگــوی سیاســی بســیار ناپایــدار بــود. بــا توســعه قلمــرو امپراتــوری، نیروهــای 

مرکزگریــز- چــه آنهایــی کــه داخــل نظــام اداری بودنــد و چه آنهایــی که خــارج از آن قرار داشــتند- 

به تدریــج ســبب ازهم پاشــیدگی قــدرت سیاســی مرکــزی می شــدند؛ بدیــن شــکل ســومین مرحلــه 

حکومــت دودمانــی در دوره افــت و ازهم پاشــیدگی سیاســی دولــت شــروع می شــد. در ایــن مرحلــه 

طبــق نظــر لمبتــون »کارکردهــای اســتانداران، فرماندهــان نظامــی اســتان ها، مأموریــن مالیــات و 

ــل از کارشــناس،  ــه نق ــج در یــک شــخص جمــع می شــد« )1969، ص 21 و 22 ب ــداران به تدری تیول

ــرد  ــل صحراگ ــا تهاجــم قبای ــی ی ــی داخل ــه شــورش های شــدید اجتماع ــا ب ــه ی ــن مرحل 1382(. ای

دوردســت منجــر می شــد کــه بــا بازســازی صورت بنــدی سیاســی و آغــاز دوره ای جدیــد همــراه 

بــود )کارشــناس، 1382، ص 62(.

ــت  ــتقیم در ماهی ــور مس ــرات دوره ای آن به ط ــی و تغیی ــدرت سیاس ــیالیت ق ــت س ــی اس گفتن

زمیــن داری منعکــس می شــد کــه نشــان دهنده نوعــی بی ثباتــی و ســیالیت بــود. ســیالیت مناســبات 

ــه  ــت ب ــبات مالکی ــی را در مناس ــی ذات ــه ناامن ــات- ک ــن دار باثب ــرافیت زمی ــف اش ــی و ضع سیاس

ــره  ــت خــود بیشــترین به ــت مالکی ــوق موق ــرد از حق ــن داران را وادار می ک ــی آورد- زمی وجــود م

را ببرنــد کــه ایــن امــر به غفلــت از کشــاورزی منجــر شــد. می تــوان گفــت تفــاوت نظامــی شــیوه 

ــلط  ــت مس ــتحکام موقعی ــده ای در اس ــش عم ــینی، نق ــاورزی یکجانش ــا کش ــینی ب ــی کوچ نش زندگ

طبقــات حاکــم در مقابــل رعایــا و حفــظ مناســبات رایــج تولیــد داشــته اســت. تفــوق سیاســی نظامی 
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ــل مهمــی در  ــش از حــد روســتاییان عام ــا و در نتیجــه اســتثمار بی ــر رعای ــم ب ــه حاک ــق طبق مطل

توضیــح رکــود بخــش کشــاورزی بــه شــمار می آیــد. بــه گفتــه لمبتــون مالیات گیــری بیــش از حــد 

و گرایــش مقامــات دولتــی بــه اخــذ مالیــات همــراه باوجــود ناامنــی، از علــل اصلــی زوال کشــاورزی 

بــود کــه در فروپاشــی امپراتــوری عباســی آشــکار شــد و بــا وقفه هــای مشــخص تــا امــروز ادامــه 

یافــت )لمبتــون، 1363(.

طــی قــرن نوزدهــم و دو دهــه اول قــرن بیســتم، تحــوالت مهمــی در نظــام اقتصــادی- اجتماعــی 

قرون وســطایی ایــران متأثــر از ســرمایه داری غربــی مــدرن صــورت گرفــت. در ایــن بیــن، بنیادهای 

ــدی از رابطــه  ــی و شــکل جدی ــد از نهادهــای دولت ــل رفــت و مجموعــه ای جدی ــت ســنتی تحلی دول

متقابــل دولــت و اقتصــاد ایجــاد شــد. ســاز و کار اساســی ایــن فراینــد تحــول، ادغــام اقتصــاد ایــران 

در درون بــازار جهانــی بــود کــه از اســاس در وضعیــت طبقــات اجتماعــی مختلــف جامعــة ایــران 

تأثیــر گذاشــت. ایــران در اوایــل ســده نــوزده میــادی دچــار انحطــاط اقتصــادی و جمعیتــی شــده و 

بــه قــدرت رســیدن سلســله قاجــار درواقــع بیانگــر مرحلــه اول قدرتمنــدی نیــروی جدیــد سلســله ای 

و قبیلــه ای بــود.

رقابــت دو دولــت اســتعماری روس و انگلیــس در ســده نــوزده بــرای تفــوق سیاســی بــر دولــت 

قاجــار، موجــب شــد وضعیــت نیمه مســتعمره در کشــور شــکل بگیــرد و دولــت مرکــزی ضعیــف 

شــود. نخبــگان سیاســی ســنتی متفــرق و غیرمتحــد در راســتای عایــق رقابتــی دو قــدرت روســیه 

ــق  ــتعماری، تعمی ــای اس ــت قدرت ه ــی دخال ــر آن ــب تأثی ــن ترتی ــدند؛ بدی ــدی ش ــا قطب بن و بریتانی

ضعــف ســاختاری موجــود دولــت مرکــزی و محدودیــت بیشــتر قلمــرو نفــوذ آن بــود.

مقامــات دولتــی در نخســتین واکنــش بــه ایــن وضعیــت و در مقابــل تهدیــد نظامــی و برتــری 

فنــاوری غــرب ســعی کردنــد ســازمان دهی نیروهــای نظامــی را بــه شــیوه غربــی و بــا اســتفاده از 

اســلحه آتشــین، وجهــه همــت خــود قــرار دهنــد و دیوان ســاالری ســنتی را تقویــت کننــد. در مرحلــه 

دوم جنبــش اصاحــی در طــول نیمــه دوم ســده نوزدهــم، طــرح آگاهانــه و از پیــش طراحی شــده ای 

ــی از  ــروه کوچک ــا گ ــه ب ــات ک ــن اصاح ــد. ای ــرح گردی ــی مط ــتگاه دولت ــازی کل دس ــرای بازس ب

نخبــگان دیوان ســاالر و تحــت حمایــت شــاه نظریه پــردازی و عملــی شــد، به منزلــه نتیجــه فراینــد 
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تراکــم ارتبــاط بــا غــرب طــی نیمــه اول قــرن نــوزده بــود. ایــن ارتبــاط از یــک ســو بحــران سیاســی 

و مالــی جــدی بــرای دولــت ایجــاد کــرده و از ســوی دیگــر امکاناتــی بــرای ســازمان دهی مجــدد 

ــن  ــی ترین و ابتکاری تری ــان، اساس ــن اصاح طلب ــود. ای ــه داده ب ــادی ارائ ــی- اقتص ــی اجتماع زندگ

ویژگــی نظــام ســرمایه داری غــرب را در شــکل نهادهــای دولــت می دانســتند؛ بنابرایــن نوســازی 

دســتگاه های اجرایــی دولــت از قبیــل ابــداع اصاحــات دیوان ســاالری جدیــد، تفکیــک قــوا و ترویــج 

نظام نامــه قانونــی، مفهــوم محــوری اصاحــات در ایــن دوره بــود؛ امــا ایــن برنامــه اصاحــی نیــز 

بــه دلیــل مقابلــه بدنــه دیوان ســاالری کهــن قریــن موفقیــت نشــد.

گفتنــی اســت، شکســت ایــن تاش هــا بــرای بازســازی دســتگاه اداری دولــت کــه فراینــد گسســت 

سیاســی را متراکــم کــرد، تــا پایــان قــرن بــه فروپاشــی کلــی اقتــدار دولــت مرکــزی و مشــروعیت آن 

انجامیــد. مشــکل مالــی دولــت و تغییــرات اساســی اقتصــادی در ایــن فراینــد متراکــم نقشــی محــوری 

داشــت. از آغــاز بــه ســلطنت رســیدن ناصرالدین شــاه تــا انقــاب مشــروطیت، دولــت مرکــزی همواره 

ــا گســترش تجــارت  ــع ب ــم می شــد. درواق ــان بیشــتر ه ــه در طــول زم ــود ک ــا کســری مواجــه ب ب

خارجــی، ایــران بــه صادرکننــده مــواد خــام کشــاورزی بــدل شــد. بــا توســعه کشــاورزی تجــاری، 

ــود کــه مقامــات  ــه شــمار آمــد. در ایــن وضعیــت ب ــی انباشــت ثــروت ب ــع اصل مالکیــت زمیــن منب

ــن  ــد. در ای ــا را رواج دادن ــت و تیول ه ــای دول ــیع زمین ه ــب وس ــی، غص ــدان محل ــی و قدرتمن دولت

بیــن، مالیــات جنســی بــه نقــدی تبدیــل شــد و بــه شــکل مبالــغ کلــی خــاص )تســعیر( در هــر روســتا 

ــز  ــاالی تــورم نی ــه همــراه نرخ هــای ب ــت در افزایــش ایــن نرخ هــای خــاص ب درآمــد. ناتوانایــی دول

ســهم زمیــن داران از مــازاد ارضــی را بــه قیمــت کاهش عوایــد دولــت افزایــش داد )جمــال زاده، 1362(. 

همچنیــن، بــه نظــر می رســد طــی ایــن دوره ســهم مــازاد ارضــی بــا تغییــر اساســی روبــه رو شــد؛ بــه 

نحــوی کــه ســهم حاصــل از زمیــن طبقــات حاکــم ســنتی کاســته شــد و ســهم ســرمایه داران تجــاری 

کــه بــا تجــارت خارجــی مرتبــط بــود افزایــش یافــت. فراینــد انباشــت اولیــه تحــت اختیــار بازرگانــان 

بــزرگ- کــه از درجــه باالیــی از انحصــار در تجــارت خارجــی بهره منــد بودنــد- طــی ترقــی صــادرات 

در ســال های 1906- 1860 شــایان توجــه بــود؛ زیــرا دولــت مرکــزی قــدرت نداشــت مالیــات مســتقیم 

یــا غیرمســتقیمی را بــه تاجــران تحمیــل کنــد )گیلبــر، 1977، بــه نقــل از کارشــناس(.
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در ایــن بیــن، از یــک ســو تشــدید بحــران مالــی دولــت و شکســت اصاحــات در تشــکیات اداری 

در رفــع ایــن بحــران، بــه اجــرای منظــم فــروش پســت های اداری و عناویــن و واگــذار کــردن امــور 

بــه افــراد حقیقــی، و از ســوی دیگــر بــه اعطــای امتیــازات بــه خارجی هــا منجــر شــد. درنهایــت، تــا 

آخریــن دهــه ســده نوزدهــم، همــه اداره هــای دولتــی بــه انحصــار خصوصــی )یعنــی اشــخاصی که 

هــدف اصلــی آنهــا کــم کــردن از هزینــه اولیــه و افــزودن بــر منافعشــان بــود( درآمــد.

شــایان ذکــر اســت کــه دولــت ایــران در دوره قاجــار، دولتــی حداقلــی بــود کــه دســتگاه دیوانــی 

محــدودی داشــت و اصلی تریــن فعالیــت آن بــه حفــظ امنیــت داخلــی و حراســت از مرزهــای کشــور 

ــت  ــه ای از بودجــه ســنتی دول ــرزن نمون ــرد ک ــت ل ــد گف ــه بای ــن نکت ــد ای محــدود می شــد. در تأیی

ــر آن  ــت بیانگ ــه دول ــای بودج ــک هزینه ه ــت. تفکی ــرده اس ــان ک ــی بی ــال 1267 شمس ــرای س را ب

ــار و  ــرای هزینه هــای نظامــی، مخــارج درب ــت در آن زمــان ب اســت کــه چهــار پنجــم مخــارج دول

رشــوه دهی قانونــی بــه مقامــات بلندمرتبــه و نجبــای کشــور در نظــر گرفتــه می شــد )خلعتبــری، 

1368، ص 4(.1 از دســت رفتــن ســرزمین های ایــران و ناامنــی درون مرزهــای ملــی در ایــن دوره 

بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه دولــت ســنتی قاجــار حتــی از ایفــای وظیفــه دولــت حداقــل بازمانــده 

بــود چــه رســد بــه ایفــای نقــش مثبــت در زمینــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور.

2-1-6. بحران دولت و انقالب مشروطیت در دوران قاجار

ــال توســعه تجــارت خارجــی دو تحــول عمــده در اقتصــاد  در نیمــه دوم ســده نوزدهــم به دنب

ایــران رخ داد؛ پیدایــش نظــام بــزرگ مالکــی در بخــش کشــاورزی، و ورشکســتگی صنایع دســتی 

ســنتی ایــران بــر اثــر رقابــت مصنوعــات صنعتــی وارداتــی به ویــژه منســوجات. افــزون بــر ایــن، 

کشــت محصــوالت نقــدی بــرای صــادرات بــه قیمــت کاهــش کشــت محصــوالت معیشــتی، ســبب 

بــروز کمبــود محصــوالت غذایــی و قحطــی در کشــور شــد و مهاجــرت روســتاییان بــه چنــد مرکــز 

شــهری بــر خیــل بیــکاران شــهری افــزوده بــود.

به رغــم میــزان بــاالی رشــد تجــارت و افزایــش ســطح پولــی شــدن اقتصــاد، چارچــوب قانونــی 

1. خلعتبری، فیروزه )1368(، ایران، کالبدشکافی یک توسعه، دست نویس.
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موجــود بــرای تجــارت هنــوز توســعه نیافتــه بــود. در مــوارد بســیاری بازرگانــان ایرانی بــه تابعیت 

روســیه یــا انگلســتان درمی آمدنــد تــا هــم از اعمــال خودســرانه حاکمــان و دادگاه هــا بگریزنــد و 

ــد  ــد، اســتفاده کنن ــان خارجــی از آنهــا بهــره می بردن ــازات تبعیض آمیــزی کــه بازرگان هــم از امتی

)اشــرف: فصــل چهــارم(.1 بانکــداری مــدرن عمــًا وجــود نداشــت و کمبــود پــول نقــره وضعیــت 

حــادی را بــه وجــود مــی آورد، به ویــژه در فصــل برداشــت محصــول کــه زمــان اوج فعالیت هــای 

صادراتــی بــود. افــزون بــر ایــن، نظــام حمــل و نقــل نیــز در وضعیــت بــدی قــرار داشــت.

ــود را در  ــی خ ــای صنعت ــرمایه گذاری در فعالیت ه ــا س ــان ب ــه بازرگان ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

محیــط پــر هــرج و مــرج کشــور و ترتیبــات نهــادی و زیرســاختی ناکافــی دســت بســته می یافتنــد 

ــارج  ــی در خ ــام دادن فعالیت های ــور انج ــاه به منظ ــن ش ــه مظفرالدی ــی ک ــناس، 85(. هنگام )کارش

از کشــور بــه شــیوه مالیات گیــری از بازرگانــان از طریــق بــه رهــن گذاشــتن عوایــد گمرکــی بــه 

ــت قاجــار به صــورت  ــان ســرمایه داران تجــاری و دول ــول متوســل شــد، تضــاد می ــع آوری پ جم

ــه  ــا ب ــدد گمرک ه ــازمان دهی مج ــا س ــتم، ب ــرن بیس ــه ق ــل ده ــد و در اوای ــکار درآم ــمنی آش دش

کمــک مجریــان بلژیکــی تحــت حمایــت روســیه بــه اوج رســید )گیلبــر، 1976، به نقــل از کارشــناس(.

بایــد توجــه داشــت کــه تحــوالت اقتصــاد ایــران طــی ســده نــوزده، نیــاز بــه وظایــف جدیــدی را 

در ســطح ملــی بــه وجــود آورد کــه دولــت ســنتی بــا نهادهــای نیمــه قبیلــه ای- نیمــه دیوان ســاالری 

ــی  ــتگاه دولت ــازی دس ــار در نوس ــت قاج ــی دول ــت و ناکام ــد. شکس ــی کن ــت آن را عمل نمی توانس

بــه فروپاشــی ســریع دولــت ســنتی انجامیــد و دولــت بــا شکســت در عملــی کــردن کارکردهــای 

ســنتی خــود منبــع بی نظمــی و ناامنــی شــد. حتــی در تهیــه نیازهــای عمومــی در حــال ظهــور نیــز 

نمی توانســت نیازهــای زیربنایــی اقتصــادی را فراهــم کنــد چــه رســد بــه آرام کــردن ابعــاد آشــکار 

بحــران اقتصــادی شــدید در حــال ظهــور. در نتیجــه ایــن امــر بــود کــه انقــاب مشــروطیت )1909- 

1906(، بــر ضــد ایــن زمینه هــای کلــی اقتصــادی- اجتماعــی و سیاســی شــکل گرفــت.

ــا علت هــای ســاختاری و ریشــه دار،  ــب ب ــرای نجــات از بحــران اقتصــادی غال ــی اســت ب گفتن

بــه دولتــی نیــاز بــود کــه کارکردهایــش بیــش از مفهومــی باشــد کــه قانــون اساســی نیمه لیبرالــی 

1. اشرف، احمد )1359(، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجار، انتشارات زمینه. 
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1906 مشــروطیت و اصاحــات بعــدی آن در ســال 1907 از دولــت تلقــی می کــرد. اهــداف انقــاب 

مشــروطیت عبــارت بــود از کوتــاه کــردن دســت کشــورهای اســتعماری در ایــران و ایجــاد حکومت 

ــوزده  ــده ن ــر س ــع آخ ــر در رب ــه تاج ــار طبق ــوذ و اعتب ــش نف ــد افزای ــون. بی تردی ــر قان ــی ب مبتن

ــاب و  ــن انق ــداف ای ــکل گیری اه ــد، در ش ــع تقلی ــت و مراج ــا روحانی ــق آن ب ــای عمی و پیونده

ســازمان دهی مــردم بــرای مقابلــه بــا دســتگاه اســتبداد قاجــار عاملــی تعیین کننــده بــود. واقعیــت 

ایــن اســت کــه انقــاب مشــروطیت، قــدرت طبقــات حاکــم مســلط در روســتاها را تضعیــف نکــرد و 

در مناســبات زمیــن داری مســلط بــا تغییــر اندکــی مواجــه بــود. ســاختار راکــد اقتصــاد ایــران حاکی 

از آن بــود کــه هیچ یــک از طبقــات موجــود در جامعــه ظرفیــت حــل ایــن بحــران اقتصــادی را ندارنــد 

و دولــت بایــد دیــر یــا زود نقــش مســتقیمی در بازســازی اقتصــاد بــر عهــده گیــرد.

انقــاب مشــروطیت پدیــده ای کامــًا شــهری بــود و توده هــای منــزوی جمعیــت روســتایی در 

آن نقشــی نداشــتند. بازرگانــان توانســتند ســلطه خــود را در مجلــس اول اعمــال کننــد کــه ایــن عمــل 

در نخســتین الیحــه اقتصــادی عمــده مجلــس، یعنــی تأســیس بانــک ملــی بــا ســهامداری بازرگانــان 

ــه حــق رأی عمومــی پــس از مجلــس  ــات و ارائ ــون انتخاب بــزرگ منعکــس اســت، امــا اصــاح قان

ســوم، پایــان تســلط بازرگانــان را در مجلــس مشــخص کــرد. در ایــن میــان، تــاش دو دوره اول 

ــز و  ــی متمرک ــرای بازســازی دســتگاه دولت ــاب مشــروطیت ب ــس از انق ــی پ ــس شــورای مل مجل

یکپارچــه- کــه قــدرت متمرکــز انقابــی را در مجلــس نهادینــه کنــد- به جایــی نرســید. محمدعلــی 

شــاه مجلــس اول را بــه تــوپ بســت و مجلــس دوم بــا دخالــت روســیه کــه اشــغال کننده بخش هــای 

ــته  ــال 1911 بس ــت و در س ــت برداش ــود دس ــات خ ــر از اصاح ــه ناگزی ــود ب ــور ب ــمالی کش ش

شــد. دولــت بــا موافقــت کامــل ایــن مجلــس، یــازده افســر ســوئدی را بــرای تشــکیل ژاندارمــری و 

شــانزده کارشــناس مالــی آمریکایــی را بــه ریاســت مــورگان شوســتر بــرای ســازمان دهی امــور 

مالــی اســتخدام کــرد، امــا انتظــارات بزرگــی کــه بــرای اصــاح ارتــش و دســتگاه مالــی بــه وجــود 

ــت  ــن رف ــی از بی ــارهای خارج ــی و فش ــای داخل ــدت درگیری ه ــر ش ــر اث ــه زودی ب ــود، ب ــده ب آم
ــان، 128 و 129(.1  )آبراهامی

1. آبراهمیان، یرواند )1377(، ایران بین دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی.
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بیــن ســال های 1911 و 1921، کشــور درگیــر آشــوب سیاســی شــدید و ازهم گســیختگی 

ــن در  ــت نوی ــکل گیری دول ــر ش ــه ب ــم رخ داد ک ــول مه ــن دوره دو تح ــا در ای ــود، ام ــادی ب اقتص

ــران نقــش مهمــی داشــت. یکــی انقــاب اکتبــر 1917 در روســیه و دیگــری کشــف و اســتخراج  ای

ــران. ــت در ای نف

2-1-7. تالش های ناموفق برای انتظام امور مالی دولت

ــامان دادن  ــرای س ــران ب ــت ای ــس از آن، دول ــه پ ــروطه و چ ــاب مش ــل از انق ــه در دوره قب چ

بــه وضــع مالــی وخیــم خــود بــه اســتخدام مستشــاران خارجــی دســت زد. در ســال 1900 اداره 

ــی،  ــوز بلژیک ــیو ن ــال 1903 مس ــد و در س ــپرده ش ــی س ــان خارج ــه کارشناس ــران ب ــرکات ای گم

رئیــس کل گمــرک ایــران، مــدت کوتاهــی امــور مالــی دولــت را اداره کــرد. در ســال 1907 مســیو 

بیــزو1 فرانســوی بــه ســمت مشــاور امــور مالــی دولــت منصــوب شــد و بــرای دو ســال در ایــن 

ســمت خدمــت کــرد؛ امــا در ایــن مــدت نــه قــدرت قانونــی داشــت و نــه از کار او نتیجــه مثبتــی عایــد 
شــد )میلیســپو، 1356، ص 35(.2 

در ســال 1911 مــورگان شوســتر همــراه عــده ای از دســتیاران آمریکایــی بــه ایــران آمــد و پــس 

از ورود بــه ایــران مجلــس قانونــی تصویــب کــرد و خــود به عنــوان خزانــه دار کل مملکــت اختیــارات 

ــا  ــاورد و ب ــاه دوام نی ــش از هشــت م ــران بی ــا کار او در ای ــه دســت آورد؛ ام ــی ب ــدرت فراوان و ق

اولتیماتــوم دولــت روســیه تــزاری ناگزیــر شــد ایــران را تــرک کنــد. بــه دنبــال انقــاب مشــروطیت، 

نخســتین قانــون بودجــه کشــور بــا کمــک مــورگان شوســتر بــرای ســال مالــی 1290 شمســی تهیــه 

شــد. در بودجــه مزبــور برخــاف بودجه هــای پیــش از مشــروطیت، هزینه هــای وزارتخانه هــا بــه 

تفکیــک درج شــد. مخــارج مجلــس، وزارت دربــار، مالیــه، عدلیــه، وزارت خارجــه، وزارت معــارف، 

اوقــاف و امــور عمومــی، وزارت داخلــه، وزارت جنــگ، وزارت پســت و تلگــراف و وزارت فاحــت، 

صناعــت و تجــارت در ایــن بودجــه قــرار گرفــت. ایــن بودجــه بیانگــر آن بــود کــه دســتگاه دیوانــی 

جدیــد در اواخــر دوره قاجــار، حتــی به صــورت ظاهــری در حــال شــکل گیری بــود و دولــت حیطــه 

1.Bizot
2. میلیسپو )1356(، مأموریت آمریکایی ها در ایران، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات پیام.



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 86

ــا  ــناخت؛ ام ــاز ش ــدی ب ــور تولی ــرورش و ام ــوزش و پ ــی، آم ــور زیربنای ــود را در ام ــف خ وظای

درگیری هــای سیاســی بعــد از انقــاب مشــروطه تــاش در راه تنظیــم بودجــه بــه شــیوه جدیــد را 

عقیــم گذاشــت )خلعتبــری، 1368، ص 3 و 4(. جنــگ اول جهانــی نیــز بــر وخامــت اوضــاع اقتصــادی 

و سیاســی کشــور تأثیــر گذاشــت و اصــاح امــور کشــور را بــا وقفــه مواجــه کــرد و پــس از آن 

آرمیتــاژ اســمیت انگلیســی بــه عنــوان مشــاور مالــی در خدمــت دولت ایــران درآمــد )میلیســپو، 36(.

در قانــون اساســی مشــروطیت، تنظیــم امــور مالــی، تهیــه و اجــرای بودجــه، بســتن مالیات هــای 

جدیــد، معافیت هــای مالیاتــی، فــروش یــا انتقــال امــاک و منابــع ملــی، واگــذاری امتیــاز بــرای امــور 

تجــاری و صنعتــی و کشــاورزی، عقــد قراردادهــای وام و ســاختمان راه آهــن و جــاده موکــول بــه 

تصویــب مجلــس شــده بــود، همچنیــن در قانــون اساســی مشــروطه بودجــه هــر وزارتخانــه بایــد 

ــوای  ــه ق ــار و هزین ــژه مخــارج درب ــم می شــد و به وی ــی تنظی ــان ســال مال ــل از پای ــا 15 روز قب ت

نظامــی هرســاله بــه تصویــب مجلــس می رســید. در ایــن قانــون قیــد شــده بــود کــه هیــچ حوالــه ای 

ــه  ــد شــد و رســیدگی ب ــام اجــرا نخواه ــا انع ــرری ی ــرای پرداخــت مق ــه داری کل ب ــوان خزان به عن

اجــرای قانــون و حســاب های دولتــی بــه تشــکیل دیــوان محاســبات نیــاز داشــت.

در ســال 1294 شمســی، قانــون تشــکیات مالیــه کل مملکــت ایــران بــه تصویــب مجلــس رســید 

کــه به موجــب آن وزارت مالیــه شــامل دایــره وزارتــی و هشــت اداره کل و کمیســیون بــود. همچنیــن 

در ایــن قانــون بیــان شــده بــود کــه از جملــه وظایــف مهــم ادارات محاســبات کل مالیــه، مرکزیــت 

دادن و نگاهــداری تمــام محاســبات اعــم از عایــدات و مخــارج، تهیــه و تنظیــم بودجــه کل ســالیانه 

بــرای تقدیــم بــه مجلــس و تهیــه الیحــه تفریــغ بودجــه بــرای تقدیــم به مجلــس بــود )یکتایــی، 1352، 

ص 167(1.

ــت،  ــس گذش ــادی( از مجل ــال 1289 )1911- 1910 می ــه در س ــی ک ــبات عموم ــون محاس قان

ترتیــب تنظیــم بودجــه و پرداخت هــا، وضعیــت و مراحــل محاســبات دولتــی و کنتــرل امــوال دولــت 

را توصیــف کــرده بــود، امــا بــه دلیــل ضعــف دولــت اجــرا نشــد. طــی دوازده ســالی کــه از زمــان 

تصویــب قانــون محاســبات عمومــی گذشــت، هیــچ بودجــه ای بــرای کشــور تهیــه نشــد و بودجــه 

1. یکتایی، مجید )1352(، تاریخ دارایی ایران، چاپ سوم، مرکز انتشار کتاب فروشی دهخدا.
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ــس  ــب مجل ــه تصوی ــا ب ــش هزینه ه ــت افزای ــه عل ــز ب ــی 1301 نی ــا در ســال مال ــی وزارتخانه ه مال

نرســید )میلیســپو، 81(. بــه گفتــه میلیســپو کســری بودجــه دولــت در این ســال در حــدود 20 درصد 

درآمــد بودجــه تخمیــن شــده بــود. در ایــن بیــن، حقــوق کارمنــدان چندیــن مــاه بــه تأخیــر افتــاد؛ 

ــدان وزارت مالیــه و فعالیــت نکــردن مأمــوران  ــرا درآمــد دولــت به دلیــل رکــود خدمــات کارمن زی

وصــول مالیــات کــم شــده بــود )همــان، 78(.

2-1-8- شکل گیری و فعالیت اتحادیه های کارگری در دوره قاجار

ایــران در ســال 1900 کشــوری ماقبــل صنعتــی بــود کــه بخــش اعظــم کارگرانــش در کارگاه های 

ســنتی کار می کردنــد و بخشــی کوچــک امــا فزاینــده آن از کارگــران روزمــزد تشــکیل می شــد، امــا 

بیشــتر نیــروی کار شــهری در پیشــه های ســنتی و اتحادیــه اصنــاف- کــه بیــش از آنکــه نماینــده 

کارگــران باشــند نماینــده کارفرمایــان بودنــد- ســازمان یافتــه بــود. افــزون بــر ایــن، نیــروی کار 

ــم  ــره ای نداشــت )ویل ــه به ــری هیچ گون ــای کارگ ــا اتحادیه ه ــای سوسیالیســتی ی ــوق از آرمان ه ف
فلــور، 1371، ص 9(.1

گفتنــی اســت کــه ســال 1285 شمســی بــرای ایــران ســالی مهــم بــود؛ زیــرا انقــاب مشــروطیت 

بــه ثمــر رســید و نخســتین اتحادیه هــای کارگــری در کشــور شــکل گرفــت. از جملــه مــواد قانــون 

ــود و  ــا )اصــل 21( ب ــا و انجمن ه ــان )اصــل 20( و آزادی اتحادیه ه اساســی مشــروطیت آزادی بی

بدین ســان بــا انقــاب مشــروطیت، بنیــاد قانونــی بــرای فعالیت هــای کارگــری پدیــد آمــد. بــا وجــود 

ــی  ــال 1285 شمس ــری را از س ــش کارگ ــی جنب ــوان نوع ــران می ت ــر ای ــه کارگ ــی طبق عقب ماندگ

ــتر  ــش بیش ــن جنب ــرد، ای ــاهده ک ــادی( مش ــی )1912 می ــال 1291 شمس ــا س ــادی(، ت )1906 می

مرهــون فعالیت هــای سوســیال دموکرات هــای ایــران بــود کــه بــرای مثــال مــرام خــود را در تبریــز 

ــده  ــان پیچی ــی هم زم ــای سیاس ــا هدف ه ــری ب ــای کارگ ــن فعالیت ه ــی ای ــد. گاه ــغ می کردن تبلی

ــران  ــر ای ــه کارگ ــه طبق ــا ک ــی(. از آنج ــت و انزل ــی در رش ــد روس ــای ض ــد اقدام ه ــد )مانن می ش

ــر ابوالقاســم ســری،  ــه دکت ــران 1941- 1900، ترجم ــون کار در ای ــری و قان ــای کارگ ــم )1371(، اتحادیه ه ــور، ویل 1. فل

انتشــارات تــوس. 
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ــد. در  ــراز می ش ــت اب ــری از راه مخالف ــش کارگ ــدک جنب ــای ان ــت، فعالیت ه ــی نداش ــده واقع نماین

ایــن بیــن، دالیــل اصلــی ظهــور درخواســت های یکســره کارگــری عبــارت بــود از: ضعــف حکومــت 

و احســاس همــدردی بــا کارگــران در میــان سیاســتگزاران اصاح طلــب، امــا بــا بــروز واکنــش و 

افزایــش نفــوذ روســیه در 1910، ایــن فعالیت هــای کارگــری دیگــر تحمــل نشــد. تنهــا اقــدام هماهنــگ 

ــام داد و  ــران انج ــا در ته ــران چاپخانه ه ــه کارگ ــه اتحادی ــود ک ــی ب ــران اقدام ــت کارگ ــا خواس ب

آخریــن عملکــرد جنبــش کارگــری پیــش از جنــگ جهانــی اول در تهــران بــود )همــان، 10(.

تنهــا در پایــان جنــگ جهانــی اول در ســال 1918، جنبــش کارگــری دوبــاره نیــرو گرفــت. از همــان 

آغــاز، اتحادیه هــای کارگــری و شــکل های دیگــر فعالیت هــای آن زیــر نفــوذ حــزب کمونیســت ایــران 

قــرار گرفــت. از ســال 1921 اتحادیه هــای ایرانــی بــه اتحادیــه کارگــری بین المللــی کمونیســت1 مســکو و 

جنبــش بین المللــی اتحادیــه کارگــری وابســته بــود. کنتــرل حــزب کمونیســت ایــران بر جنبــش کارگری 

دلیــل مهمــی بــرای بیــان ایــن مســئله بــود کــه چــرا جنبــش کارگــری روزگاری چنــد زنــده باقــی مانــد، 

درعین حــال همیــن عامــل یکــی از دلیل هــای اصلــی نابــودی و ناکامــی آن بــود )همــان، 10(.

ــای  ــری موفقیت ه ــش کارگ ــه 1920، جنب ــال های ده ــتین س ــه در نخس ــت ک ــه داش ــد توج بای

درخورتوجهــی در مســئله تقاضاهــای نــان و قاتــق بــه دســت آورد کــه تــا انــدازه ای بیانگــر رشــد و 

موفقیــت نســبی اولیــه آن بــود. ایــن پیشــرفت بــه ســبب وجــود وضــع بــه نســبت ســیال و نااســتوار 

سیاســی و نبــود حکومــت نیرومنــد بیــن ســال های 1297 شمســی )1918 میــادی( و 1303 

شمســی )1923 میــادی(، امکان پذیــر شــد. کابینه هــای ضعیــف، پیوســته از حمله هــای گروه هــای 

ــظ  ــرای حف ــد ب ــح می دادن ــد و ترجی ــه اتحادیه هــای کارگــری در هــراس بودن ــی« وابســته ب »مترق

خــود در عرصــه سیاســی، در برابــر برخــی از ایــن امــور کارگــری تســلیم شــوند. اهمیــت موفقیــت 

ــری  ــای کارگ ــازمان های اتحادیه ه ــه س ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــران ب ــری در ای ــش کارگ ــه جنب اولی

ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــف بودن ــد ضعی ــال کنن ــر اعم ــی مؤث ــی، قدرت ــد در چانه زن ــه بتوانن بیشــتر از آنک

ســبب ســازمان ضعیــف آنهــا بــود کــه خــود از نــا آگاهــی طبقاتــی و گســیختگی نیــروی کارگــر 

شــهری نشــئت می گرفــت. افــزون بــر ایــن، بــه ســبب فقــر شــدید اعضــای اتحادیه هــای کارگــری 

1. Profintern
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ــی  ــز نمی توانســت به خوب ــی ســفارت شــوروی نی ــی کمک هــای مال ــی نداشــتند و حت ســرمایه کاف

مشــکل آنهــا را از میــان بــردارد. بدین ســان تنهــا اقــدام اقتصــادی ســاحی بــه نســبت بی اثــر بــود، 

به خصــوص کــه رابطــه میــان تقاضــای نیــروی کار و نیــروی ذخیــره کار مســاعد نبــود. هرچنــد از 

میــزان بیــکاری در آن زمــان آمــاری در دســت نیســت، تعــداد زیــاد مهاجــران بــه روســیه در پیــش 

از ســال 1914 نشــانگر آن اســت کــه در ایــران شــمار زیــادی کارگــر اضافــی وجــود داشــته اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه بــا ظهــور حکومــت مســتبد قــوی مرکــزی در ســال 1301 شمســی )1923 

میــادی( بــه رهبــری رضاخــان، دیگــر جایــی بــرای شــورش علیــه جامعــه باقــی نمانــد. رضاخــان 

حــزب کمونیســت و جنبــش کارگــری را تعقیــب، و ســرانجام فعالیــت آنهــا را ممنــوع کــرد. بــه قــول 

فلــور، ســرکوبی جنبــش کارگــری بــا ســهولت بســیار انجــام گرفــت )همــان، 12(. 

2-1-9. نخستین تالش ها برای تنظیم قانون کار در دوره قاجار

ــا  ــور  ب ــن کش ــت وای ــود داش ــران وج ــد در ای ــی جدی ــختی صنعت ــال 1921، به س ــش از س پی

دشــواری های سیاســی و اقتصــادی احاطــه شــده بــود. حکومــت مرکــزی پــس از ســال 1911 دیگــر 

ــر  ــی و نامؤث ــدارد کــه به جــز کوششــی جزئ ــی ن ــر والیت هــا ســلطه ای نداشــت، درنتیجــه تعجب ب

بــرای قانــون کار در ســال 1904، در ایــن دوره کار چندانــی صــورت نگرفــت. در ایــن زمــان، تنها در 

کرمــان کوشــش هایی بــرای اصــاح وضــع کارگــران قالی بــاف صــورت گرفــت؛ امــا ایــن کوشــش 

نیــز بــه دلیــل تعقیــب نفع پرســتی شــخصی کارفرمایــان بــه هیــچ نتیجــه ای نرســید.

در توضیــح نــکات فــوق بایــد گفــت در 28 اوت 1904، بــه فرمــان مظفرالدیــن شــاه کارخانه هــای 

خارجــی از اســتخدام زنــان مســلمان منــع شــدند و بــه مالــکان کارخانه هــا پیشــنهاد شــد بــه جــای 

ــت حکومــت در اوضــاع  ــه دیگــر دخال ــد. نمون ــا 12 ســاله اســتفاده کنن ــان از پســربچه های 10 ت زن

کارگــری در 1913 در کرمــان رخ داد. نایــب حکومــت کرمــان مقرراتــی بــرای اجــرا در کارگاه هــای 

ــد  ــه قص ــا ب ــت و آنه ــان را برانگیخ ــم کارفرمای ــررات خش ــن مق ــرد، ای ــع ک ــهر وض ــی ش قالی باف

اعتــراض بــه کنســولگری انگلیــس پناهنــده شــدند. بنــا بــه گفتــه کنســول وقــت انگلیــس در کرمــان، 

اگرچــه بیشــتر آن مقــررات به خودی خــود پســندیده بودنــد، برخــی از آنهــا به ســختی اجــرا می شــد 
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ــود  ــده ب ــام ش ــه اع ــود. حال آنک ــرا ب ــی قابل اج ــت مدت زمان ــس از گذش ــط پ ــادی فق ــد زی ــا ح و ت

کــه بایــد بی درنــگ اجــرا شــود. از ســوی دیگــر شــرایط کار نامســاعد، و بــرای ســامت و بهداشــت 

کارگرانــی کــه بیشترشــان کــودکان خردســال بودنــد زیان منــد بــود )ویلــم فلــور، همــان، 107(.

2-1-10. حمایت و تأمین اجتماعی در دوره سنت و آغاز مدرنیته در ایران

در دوران پیــش از مشــروطیت، حمایــت اجتماعــی عمومــًا در حیطــه نهادهــای مدنــی قرار داشــت 

ــه  ــر در اســام ب ــک خــدای واحــد و قاه ــوم ی ــن عرصــه وارد می شــد. مفه ــه ای ــر ب ــت کمت و دول

ــن مســئله  ــا ای ــوق او هســتند، ام ــه طــور یکســان مخل ــراد ب ــه اف ــه هم ــده منجــر شــد ک ــن عقی ای

بــا ایــن پرســش مواجــه شــد کــه چگونــه چنیــن خدایــی قــادر اســت جهانــی ناقــص و مبتنــی بــر 

سلســله مراتب اجتماعــی و نابرابــری خلــق کــرده باشــد! ازایــن رو مدرســان مســلمان در ســده های 

میانــه و بعــد از آن ناگزیــر بودنــد نظریه هایــی را دربــاره عــدل الهــی مطــرح کننــد؛ یعنــی روش هایی 

ــد  ــان در جهــان، عــدل خداون ــج کشــیدن آدمی ــری و رن کــه به رغــم وجــود شــر حاصــل از نابراب

را توجیه پذیــر کنــد. راه حلــی کــه بــرای ایرانیــان جذابیــت داشــت، نویــد عدالــت و برابــری بــود کــه 

عقیــده بــه مهدویت گرایــی را بــه وجــود مــی آورد. ایــن شــکل از فهــم عــدل الهــی بــرای غــاة شــیعه 

وســیله ای در برانگیختــن شــورش های متعــدد طــی ســده های میانــه شــد. برخــاف ایــن، اهــل ســنت 

و شــیعیان محافظــه کار همــواره می کوشــیدند نابرابــری را معقــول جلــوه دهنــد؛ بــرای مثــال غزالــی 

بــر ایــن بــاور بــود کــه خداونــد مقــدر کــرده اســت کــه فقــر و بدبختــی و رنــج بــرای گروهــی از 

مــردم و ثــروت، ســعادت و خوشــبختی بــرای گروهــی دیگــر باشــد )اشــرف و بنــو عزیــزی، 23(.

ــود و پادشــاهان،  ــه ب ــوژی رســمی جامع ــن اســام ایدئول ــه ســنتی دوران قاجــار دی در جامع

ــه  ــت شــیعه ب ــن جامع الشــرایط روحانی ــن می دانســتند. مجتهدی ــد روی زمی خــود را ســایه خداون

دلیــل اعتقــاد بــه عدالــت خداونــد- کــه بــا ظهــور حضــرت مهــدی )عــج( تحقــق خواهــد یافــت- خــود 

را ولــی مســلمین در دوران غیبــت تلقــی می کردنــد و بدیــن ترتیــب ملــزم نبودنــد از ســلطان جابــر 

تابعیــت کننــد، درنتیجــه ضمــن پذیــرش دوگانگــی در قــدرت سیاســی خــود را بــه اقتضــای زمانــه 

ــاف و  ــت اوق ــا وصــول خمــس و زکات از مســلمین و تولی ــد و ب ــی می کردن ــت تلق شــریک حکوم
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اماکــن متبرکــه بــه منابــع عظیــم مالــی و انباشــت ثــروت از ایــن طریــق می پرداختنــد. قــدرت آنهــا 

در بســیج توده هــای مــردم علیــه حکومــت وقــت، اســتطاعت مالــی آنهــا بــرای کمــک بــه محرومــان 

ــواره  ــردم محــروم و فرودســت، هم ــا و م ــاف، لوطی ه ــان، اصن ــت بازاری و برخــورداری از حمای

آنــان را در موقعیــت برتــر در مقایســه بــا شــاهان فاســد و جابــر قــرار مــی داد. نقشــی کــه روحانیت 

در انقــاب مشــروطه ایفــا کــرد، بــدون برخــورداری آن از ایــن پایــگاه اجتماعــی تصورشــدنی نبود.

در آن زمــان مجتهــدان از طریــق جمــع آوری خمــس و زکات، و نهادهــای مذهبــی از طریــق تولیت 

اوقــاف و اداره مســاجد و اماکــن متبرکــه بــه محرومــان جامعــه کمــک می کردنــد، امــا از آنجــا کــه 

جامعــه مدنــی نظارتــی بــر امــور عام المنفعــه نداشــت، بخــش مهمــی از وجوهــات شــرعی بــه جــای 

توزیــع میــان طــاب علــوم دینــی و محرومــان جامعــه نــزد خانواده هــای مهــم روحانــی انباشــته، و 

در طــول زمــان بــه منبــع عظیــم ثــروت خاندان هــای معــروف روحانــی در شــهرهای مهــم کشــور 

ــوی  ــس و زکات از س ــات خم ــوع مالی ــول دو ن ــیعه وص ــه ش ــت در فق ــی اس ــد. گفتن ــل می ش تبدی

مراجــع تقلیــد مرســوم بــود کــه امــروزه نیــز رواج دارد. خمــس )یــک پنجــم( از انــواع مالیات هــای 

ــی امــت اســامی و  ــه منظــور رفــع مشــکات مال ــد و ب ــدان معتقدن اســامی اســت کــه شــیعیان ب

توزیــع عادالنــه ثــروت و تقویــت بنیــه مالــی حکومــت اســامی وضــع شــده اســت. در قــرآن کریــم 

تنهــا یک بــار در آیــه 41 ســوره انفــال از خمــس نامبــرده شــده و چنیــن آمــده اســت: »و بدانیــد کــه 

هــر چیــزی را بــه غنیمــت گرفتیــد یــک پنجــم آن بــرای خــدا و پیامبــر و بــرای خویشــاوندان ]او[ و 

یتیمــان و بینوایــان و در راه مانــدگان اســت«. از دیــد فقهــای شــیعه برخــاف اهــل ســنت، خمــس بــر 

هفــت چیــز واجــب اســت.

منفعــت کســب: یعنــی مالــی کــه انســان از طریــق تجــارت یــا صنعــت یــا کســب های دیگــر بــه  ●

دســت مــی آورد و از مخــارج ســال او و عیالــش زیــاد بیایــد.

گنج: مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند. ●

معــدن: اگــر از معــدن طــا، نقــره یــا مــس، یــا معــدن ســرب، آهــن، نفــت، زغــال یــا ســنگ یــا  ●

ــدار  ــه مق ــد و ب ــه دســت آی ــزی ب ــا معدن هــای دیگــر چی ــا نمــک ی ــق ی ــروزه، عقی معــدن فی

نصــاب باشــد.



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 92

مال حالی که مخلوط به حرام باشد. ●

جواهری که به واسطه فرورفتن در دریا به دست می آید. ●

ــار جنــگ کننــد و غنایمــی در جنــگ بــه دســت  ● غنیمــت: اگــر مســلمانان بــه امــر امــام بــا کّف

ــد. آورن

زمینــی کــه کافــر ذّمــی از مســلمان بخــرد. کافــر ذّمــی کافــری اســت کــه به صــورت اقلیــت در  ●

کنــار مســلمانان زندگــی می کنــد و شــرایط ذّمــه را می پذیــرد.

بایــد توجــه داشــت کــه خمــس دو نصــف می شــود: نیمــی بــه عنــوان ســهم ســادات کــه بــا اجازه 

فقیــه می تــوان بــه ســادات فقیــر داد و نیــم دیگــر بــه عنــوان ســهم امــام کــه فقیــه جامع الشــرایط 

طبــق صاحدیــد خــود بــرای ارتقــای حــوزه علمیــه و امــور خیریــه دیگــر مصــرف می کنــد.

ــره، شــتر، گاو و  ــدم، جــو، خرمــا، کشــمش، طــا، نق ــز واجــب اســت: گن ــه چی ــر ُن ــز ب زکات نی

گوســفند. اگــر کســی مالــک یکــی از ایــن ُنــه چیــز باشــد، بــا شــرایطی بایــد مقــداری را که در اســام 

معیــن شــده، بــه یکــی از مصرف هایــی کــه دســتور داده انــد، برســاند. زکات در لغــت، بــه دو معنــا 

ــه ســهمی اطــاق می شــود کــه انســان  آمــده اســت: یکــی رشــد و نمــّو و دیگــری پاکــی. زکات ب

ــل اســت در پرداخــت آن،  ــه همیــن دلی ــرا می دهــد، ب ــه فق ــد و ب مؤمــن از مــال خــود خــارج می کن

امیــد رشــد و افزایــش مــال همــراه بــا خیــرات و بــرکات وجــود دارد و موجــب تزکیــه و پاکــی روح 

ــرآن گســترده اســت، در  ــه ق ــات کریم ــه در آی ــه کار رفت ــای زکات ب ــده می شــود. معن پرداخت کنن

حالی کــه معنــای خمــس یــک چیــز بیشــتر نیســت. همــه آیاتــی کــه دربــاره زکات در قــرآن کریــم 

آمــده اســت، بــه زکات واجــب اصطاحــی فقهــی مربــوط نیســت، بلکــه زکات بــا معانــی متفــاوت و 

همــراه بــا عناویــن مختلــف ذکــر شــده اســت؛ ماننــد زکات واجــب، زکات بــه معنــای انفــاق و صدقــه 

مســتحبی، وزکات بــه معنــای پاکــی. البتــه بیشــتر آیــات مربــوط بــه زکات، در مــورد زکات مــال 

)اعــم از واجــب یــا مســتحب( اســت. همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه در صــدر اســام زکات در 

معنــای لغــوی )انفــاق مــال( بــه کار می رفتــه نــه درخصــوص زکات واجــب، امــا هریــک از ایــن دو 

منبــع اقتصــادی و عبــادی جامعــه اســامی، جایــگاه ویــژه خــود را دارد و بــر اســاس مصلحت هــا 

و منفعت هایــی در مــواردی واجــب و در مــواردی مســتحب قــرار داده شــده اســت.
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زکات در فقــه اســامی عبــارت اســت از: حــّق واجبــی کــه بــه بخشــی از امــوال برخــی افــراد غنّی 

و ثروتمنــد جامعــه تعلــق می گیــرد و بایــد بــه نفــع فقــرا بــرای صــرف در مصالــح عمومــی پرداخــت 

شــود. اغنیــا بــا دادن زکات، از صفــات زشــتی ماننــد حــرص و بخــل )تــا انــدازه ای( پــاک می شــوند 

ــن از  ــرد. همچنی ــد ک ــّو خواه ــد و نم ــروی، رش ــوی و اخ ــت دنی ــر و برک ــا خی ــز ب ــان نی و اموالش
دیــدگاه فقهــا، اصــل وجــوب زکات از ضروریــات و ارکان دیــن مقــدس اســام اســت.1

عــاوه بــر ایــن دســتگاه مذهبــی مشــابه دســتگاه مذهبــی مســیحیت، از یک ســو در مقــام توجیــه 

ــه  ــک ب ــاالرانه، کم ــاق پدرس ــوب اخ ــر در چارچ ــوی دیگ ــد و از س ــی برمی آم ــری اجتماع نابراب

ــژه  ــه به وی ــف جامع ــای مختل ــه خــود می دانســت و در نتیجــه بخش ه ــه را وظیف ــان جامع محروم

صنــوف جوامــع شــهری، از طریــق ســاز و کارهــای خــاص بــه مــدد اقشــار آســیب پذیر و 

آســیب دیده اجتماعــی می شــتافتند. همچنیــن ســاخت گســترده خانــواده نیــز موجــب حــل و فصــل 

آســیب دیدگی هــای اجتماعــی می شــد و دولــت در ایــن امــور دخالــت نداشــت؛ بااین حــال در برابــر 

ــت  ــئولیت داش ــی مس ــیب دیدگان اجتماع ــیب دیدگی ها و آس ــکال آس ــی از اش ــه بعض ــیدگی ب رس

ــه وضــع بیمــاران و  ــال رســیدگی ب ــرای مث ــی انجــام مــی داد؛ ب ــه را در ســطح حداقل ــن وظیف و ای

ــا جبــران خســارت برخــی حــوادث  ــت عرف ــا دول ــت بــود. ی مجانیــن بی سرپرســت بــر عهــده دول

ــر  ــد- ب ــا می ش ــی آنه ــی کل ــب ازکارافتادگ ــه موج ــود -ک ــان خ ــورد کارکن ــی از کار را در م ناش

ــر و  ــاران فقی ــه احــوال بیم ــرای رســیدگی ب ــگان ب ــی رای ــت. تأســیس مراکــز درمان ــده می گرف عه

ــر  ــه ب ــی ک ــران دولت ــان و کارگ ــق کارکن ــتمری در ح ــراری مس ــه و برق ــت و نوانخان بی سرپرس

ــر  ــت در عص ــی دول ــات حمایت ــه اقدام ــد، از جمل ــت داده بودن ــوان کار را از دس ــه ای ت ــر حادث اث

پیــش از مشــروطیت بــود. در سرمشــق حمایت گــرای ســنتی، دولــت اســامی می بایســت بــه فقــرا، 

درمانــدگان، پیــران بی سرپرســت و مجانیــن احســاس مســئولیت، و بودجــه و ترتیــب خاصــی را 

بــرای سرپرســتی ایــن امــور معیــن می کــرد. گفتنــی اســت، دولــت پیــش از مشــروطیت بــه وراث 

ــه  ــود؛ به طوری ک ــد نب ــر قاعده من ــن ام ــا ای ــرد ام ــت می ک ــه« پرداخ ــود »وظیف ــان خ ــی کارکن برخ

هنــگام تصویــب متمــم قانــون وظیفــه در مجلــس یکــی از نماینــدگان در صحــن علنــی مجلــس گفــت: 

1. عامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 8 - 7، مؤسسه آل البیت )ع(، قم، چاپ اول، بی تا.  
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»در زمــان مرحــوم مظفرالدیــن شــاه... تقریبــًا هشــت کــرور بــه اســم وظیفــه داده شــد کــه معلــوم 
ــری، 1395، ص 20(.1 ــد« )علی اکب ــتحقاق داده ش ــه اس ــه چ ــت ب نیس

بــا تأســیس نظــام مشــروطیت در 14 مــرداد 1285، کوشــش بــرای اســتقرار دولــت بــه ســبک 

نویــن آغــاز شــد. بــه بیــان دقیق تــر، پیدایــش مقدمــات شــکل گیری دولــت مــدرن موجبــات ظهــور 

ــه ارزش هــای  ــر پای ــی کــه ب ــه وظایف ــت فراهــم آورد. از جمل ــی را در حــوزه دول ارزش هــای نوین

نویــن دولــت می بایســت متکفــل آن می شــد، حمایــت از کارکنانــش بــه هنــگام پیــری و وراث آنــان 

ــورهای  ــه کش ــر تجرب ــت تأثی ــرد تح ــن رویک ــری، 1395، ص 20(. ای ــود )علی اکب ــرگ ب ــس از م پ

اروپایــی قــرار داشــت.

ــه  ــار ب ــرای نخســتین ب ــران ب ــی در ای ــان دولت ــت ســازمان یافته از کارکن ــزوم حمای موضــوع ل

هنــگام تصویــب قانــون »وظایــف« در ســال 1286 شمســی تجلــی یافــت. مطابــق ایــن قانــون، وظیفــه 

مرســومی، حقوقــی بــود کــه می بایســت بــه بازمانــدگان اربــاب حقــوق دیوانــی پرداخــت می شــد. از 

قانــون وظیفــه، تحــت عنــوان قانــون متوفیــات نیــز یــاد شــده اســت. هــدف دولــت از تصویــب قانون 

ــف در اردیبهشــت ســال  ــون وظای ــود. قان ــت ب ــای دول ــان متوف ــدگان کارکن ــن بازمان ــور تأمی مزب

1288 شمســی تجدیــد نظــر شــد و متمــم آن از تصویــب نماینــدگان گذشــت. برابــر مــاده دوم قانون 

اخیــر »نصــف باکســر مرســوم متوفــی تــا مــدت پانــزده ســال دربــاره ورثــه برقــرار می شــود«. 

در قانــون بــرای تشــخیص میــزان برخــورداری کارکنــان کشــوری اختیاراتــی بــرای شــورایی بــه 

نــام شــورای دولتــی پیش بینــی شــد. بــا تصویــب قانــون وظایــف، دولــت در قبــال کارکنــان )فــارغ 

از مرتبــه اداری و وابســتگی های خاندانــی و اشــرافی و موقعیــت سیاســی( مســئولیت پیــدا کــرد.

 نظام نامــه »حقــوق تقاعــدی متقاعدیــن« بــر طبــق مــواد 5، 63، 64 و 69 تــا 72 قانــون اســتخدام 

کشــوری در ســال 1302 بــه تصویــب وزیــر مالیــه و رئیــس مالیه کشــوری رســید. در مــاده یازدهم 

ایــن نظام نامــه بــه وظیفــه شــورای دولتــی پرداختــه شــده اســت. ایــن مســئولیت بــا تصویــب قانــون 

ــن،  ــش از ای ــت. پی ــود گرف ــه خ ــری ب ــورت کامل ت ــال 1304 ص ــوری در 22 آذر س ــتخدام کش اس

دولــت در قبــال کهولــت و ازکارافتادگــی ناشــی از آن و در قبــال وراث متوفــی مســئولیتی بــر عهــده 

1. علی اکبری، دکتر محمد )1395( رفاه اجتماعی در ایران معاصر، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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ــا پایــان ســال 1301 شمســی، مــوارد برقــراری حقــوق بازنشســتگی و حقــوق وظیفــه  نداشــت. ت

ازکارافتادگــی و حقــوق وراث مســتخدمان شــاغل متوفــای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی جمعــًا 

بــه 2 هــزار و 60 نفــر می رســید.1 به طوری کــه ماحظــه می شــود در ایــن دوره نــه قانونــی بــرای 

تنظیــم روابــط کار بــه تصویــب رســید و نــه میــزان پوشــش قانــون بیمــه و بازنشســتگی گســترده 

بــود و قانــون اخیــر فقــط کارکنــان دولــت را شــامل می شــد.

2-2. دوره پهلوی اول، جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن )1332- 1304(

ــران  ــال اشــغال ای ــه دنب ــه ســلطنت رســید و در شــهریور 1320 ب رضاشــاه در ســال 1304 ب

ــه ســلطنت  ــوی ب ــس از او محمدرضــا پهل ــع شــد. پ ــام خــود خل ــن از مق ــای متفقی توســط نیروه

رســید. در دوره اشــغال ایــران توســط متفقیــن )1325- 1320(، اقتصــاد بــه مشــکات جــدی دچــار 

شــد و بی ثباتــی مزمــن سیاســی و تغییــر مکــرر دولت هــا تــا کودتــای 28 مــرداد ســال 1332 در 

کشــور ادامــه یافــت. بــه دالیــل فــوق وضــع معیشــت مــردم دچــار افــول شــد و در انتهــای ایــن 

دوره، ســطح زندگــی هــر ایرانــی پایین تــر از ســال 1320 بــود. در همیــن دوران پرتنــش سیاســی 

ــه  ــن اجتماعــی در کشــور ب ــط کار و تأمی ــه رواب ــن متعــددی در زمین ــه قوانی ــود ک و اقتصــادی ب

تصویــب رســید.

2-2-1. تحوالت جمعیت، شهرنشینی و طبقات اجتماعی

در دوره 1335- 1305، جمعیــت شــهری و روســتایی کشــور افزایــش یافــت )جــدول 2( و نــرخ 

شهرنشــینی از حــدود 21 درصــد بــه  31/4 درصــد رســید.

1. مؤسســه راهبــردی بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، از کار افتــادگان 
و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 1359- 1301، جــدول 1.
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جدول 2. جمعیت شهری و روستایی کشور در دوره 1335- 1305 )میلیون نفر(

کلجمعیتجمعیتروستاییجمعیتشهریسال ها

1305۲/499/3711/۸6

1316/1317۲/641۲/۲314/۸7

13355/9513/0018/95

ــی  ــات تخصص ــز تحقیق ــران )1349- 1279(، مرک ــاد ای ــر )1363(، اقتص ــاری ی ــل از ب ــه نق ــدول ب ــطر اول ج ــذ: س مأخ
حســابداری و حسابرســی، ص 40. ســطر دوم جــدول بــه نقــل از: پاک دامــن، ناصــر )1355(، آمارنامــه اقتصــاد ایــران در 
آغــاز جنــگ جهانــی دوم )جلــد اول(، انتشــارات دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه تهــران، ص ج. ســطر ســوم جــدول بــه نقــل از: 

نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1335، ســایت مرکــز آمــار ایــران.

نتایــج آمارگیــری بانــک ملــی ایــران، تعــداد افــراد خانوارهــای مرتبــط بــا مشــاغل مختلــف را در 

اواخــر دوره پهلــوی اول بیــان می کنــد )جــدول 3(. در آن زمــان در کل کشــور 57/76 درصــد جمعیــت 

از محــل اشــتغال بــه فعالیــت کشــاورزی امــرار معــاش می کرده انــد؛ امــا ایــن نســبت در مناطق شــهری 

کمتــر و معــادل 14/86 درصــد گــزارش شــده اســت. بــه دلیــل گســترش دســتگاه های اداری و نظامــی 

در دولــت نویــن، شــمار مســتخدمان دولــت و اعضــای خانــوار آنهــا در ســال 1317- 1316، بــه حــدود 

550 هــزار نفــر می رســید. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه تعــداد افــراد ایــن گــروه از نیــروی کار، دولــت 

نمی توانســت در برابــر بازنشســتگی و ازکارافتادگــی کارکنــان لشــکری و کشــوری خــود بی توجــه 

باشــد. درواقــع گســترش بوروکراســی نویــن، رســیدگی بــه ایــن امــور را اجتناب ناپذیــر می کــرد.

افــزون بــر ایــن، شــمار افــراد طبقــه کارگــر جدیــد )صنعتگــر ماشــین و غیــره( و افــراد خانــواده 

ــر  ــزار نف ــه 868/4 ه ــود و ب ــه ب ــور توج ــیار درخ ــار بس ــا دوره قاج ــنجی ب ــز در هم س ــا نی آنه

ــن گــروه در اتحادیه هــای کارگــری و افزایــش حــوادث ناشــی  می رســید. بدیهــی اســت تشــکل ای

از کارهــای صنعتــی، راه ســازی و راه آهــن، دولــت را بــه تنظیــم روابــط کار و تأمیــن اجتماعــی ایــن 

ــراد  ــن اســت کــه در آن زمــان ســهم اف ــه مهــم ای ــر می کــرد. نکت بخــش از جمعیــت کشــور ناگزی

ــب 3/54 و 2/48  ــه ترتی ــدک و ب ــت در شــهر و روســتا ان ــا در کل جمعی ــکار و خانواده هــای آنه بی

درصــد بــوده اســت.
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جدول 3. جمعیت ایران و طرز ترکیب آن در سال 1317- 1316

ترکیبجمعیت
جمعیتکلجمعیتحوزهجمعیتمحل

درصدکلدرصدکلدرصدکل

34564913/11۲۰4۰571/675497۰63/7۰مستخدماندولت

۲۸13361۰/6775۰۰۰۲6/131۰3133۸6/93دارندگانمشاغلآزاد

1354415/1469۲74۰/57۲۰47151/3۸تجارعمدهفروش

64۲75۰۲4/37639۲775/۲۲1۲۸۲۰۲7۸/6۲کسبهودکانداران

39195614/۸6۸۲۰۰۲7567/۰1۸59۲۲3157/76برزگرها)کشاورزان(

44۰1۲316/694۲۸۲5۸3/5۰۸6۸3۸15/۸4صنعتگرماشینوغیره

3۰64۰711/6۲5۸57444/79۸9۲1516/۰۰دارندگانمشاغلمتفرقه

934۰۲3/543۰3766۲/4۸397169۲/67بیکاران

1۰566۸6۸/631۰566۸67/1۰------صحراگردان

مأخــذ: پاک دامــن، ناصــر )1355(، آمارنامــه اقتصــاد ایــران در آغــاز جنــگ جهانــی دوم )جلــد اول(، انتشــارات دانشــکده 
اقتصــاد دانشــگاه تهــران، ص ج.

ــان  ــر عی ــه ای دیگ ــروی کار را به گون ــب نی ــول ترکی ــال 1335 تح ــماری س ــج سرش ــه، نتای البت

می ســازد )جــدول 4(. درواقــع آمارهــای جــدول زیــر بــا جــدول قبــل مقایسه شــدنی نیســت؛ زیــرا 

ــداد  ــا تع ــراه ب ــکاران هم ــل شــمار شــاغان و بی ــر شــمار شــاغان و در جــدول قب در جــدول زی

اعضــای خانــواده آنهــا درج شــده اســت.
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جدول 4. شاغالن ده ساله و بیشتر کشور به تفکیک وضعیت شغلی در سال 1335

سهم)درصد(شاغالن10سالهوبیشتروضعیتشغلی

59۰76661۰۰جمع

6۸7771/۲کارفرمایان

۲43534541/۲کارکنانیکهبرایخودکارمیکنند

45۰7۸77/6مستخدمیندولت

۲۲457793۸/۰مزدبگیر

594۲3۲1۰/1کارکنانخانوادگیبدونمزد

11۲7461/9اظهارنشده

مأخذ: مرکز آمار ایران نتایج سرشماری سال 1335

بــه گفتــه آبراهمیــان در کتــاب »ایــران بیــن دو انقــاب« شــمار مســتخدمان دولــت و ارتــش ایران 

در عصــر رضاشــاه بــه حــدود 217 هــزار نفــر می رســید کــه در ســال 1335 بــه حــدود 591 هــزار 

نفــر افزایــش یافــت. شــمار مــزد و حقوق بگیــران خصوصــی نیــز در ایــن دوره افزایــش یافــت و بــه 

بیــش از 2/2 میلیــون نفــر رســید. بــا ایــن همــه شــمار فــوق در ســال 1335 هنــوز کمتــر از تعــداد 

کســانی بــود کــه بــرای خــود کار می کردنــد. گفتنــی اســت کشــاورزان، کســبه و اصنــاف خرده پــا 

در زمــره افــراد گــروه اخیــر طبقه بنــدی می شــوند. در ایــن بیــن، در ســال 1335 ســهم مزدبگیــران 

خصوصــی و کارکنــان دولــت از نیــروی کار شــاغل بــه حــدود 35/6 درصــد می رســید و ایــن گروه 

می توانســتند به طــور بالقــوه از خدمــات بیمه هــای اجتماعــی برخــوردار شــوند.

2-2-2. ظهور دولت نوگرا و ایجاد اقتدار برای دولت مرکزی در دوره بین دو جنگ جهانی

ــن در  ــت نوی ــتین دول ــار، نخس ــله قاج ــراض سلس ــال انق ــه دنب ــی و ب ــگ جهان ــان دو جن در می

ــی  ــم، برپای ــش منظ ــاد ارت ــزی، ایج ــت مرک ــی در دول ــدرت سیاس ــز ق ــت. تمرک ــکل گرف ــران ش ای

ــتگاه  ــه دس ــراً ب ــوزش منحص ــاوت و آم ــه قض ــردن وظیف ــول ک ــترده، مح ــی گس ــتگاه دیوان دس

دولتــی، از نشــانه ها و پیامدهــای شــکل گیری دولــت نویــن در ایــران اســت. ایــن دولــت بــه دنبــال 
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انقــاب اکتبــر 1917 و بــا کمــک بریتانیــا در ایــران شــکل گرفــت. جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم بــه 

ســرزمین های شــرقی و مســتعمرات انگلیــس و حفــظ منافــع انگلیــس در نفــت ایــران دو نقــش مهمــی 

بــود کــه بــه آن محــول شــده بــود.

ــا پشــتیبانی  ــا و ب ــال کودت ــه دنب شــایان ذکــر اســت دولــت ســید ضیاءالدیــن طباطبایــی کــه ب

ــد  ــه دولــت جدی ــت انگلیــس بــر ســر کار آمــده بــود، پــس از مــدت کوتاهــی جــای خــود را ب دول

ــود را در  ــوری خ ــتگاه دیکتات ــاه دس ــی کوت ــان در مدت ــان داد. رضاخ ــی رضاخ ــا رئیس الوزرای ب

ــفند  ــوم اس ــای او در س ــرد. کودت ــی ک ــران حکمران ــر ای ــهریور 1320 ب ــا ش ــتقر، و ت ــور مس کش

1299 شمســی، بــرای ایجــاد دســتگاه دولتــی متمرکــز و پایــان دادن بــه دوره ای از هــرج و مــرج و 

تعــدد مراکــز قــدرت سیاســی در کشــور انجــام شــد. تــرس از توســعه کمونیســم روســی در زمــان 

ــن نیروهــای مســلط  ــی سســت بی ــراری ائتاف ــه برق ــون در کشــور، ب ازهم گســیختگی نظــم و قان

ــک  ــران کم ــوی در ای ــی ق ــت از دولت ــه حمای ــار( ب ــاکان و تج ــون، م ــارم )روحانی ــس چه در مجل

کــرد )آبراهمیــان، 1377، فصــل ســوم(. ایــن قضیــه هم زمــان در موقعیتــی اتفــاق افتــاد کــه دولــت 

ــد. ــران می دی ــع خــود در ای ــظ مناف ــه مصلحــت حف ــز آن را ب ــا نی بریتانی

ــتگاه  ــعه دس ــردن و توس ــی ک ــرای عقای ــددی ب ــات متع ــزی اقدام ــت مرک ــا، دول ــس از کودت پ

اجرایــی مرکــزی انجــام داد. محــور ایــن اصاحــات ایجــاد ارتــش ملــی یکدســت و متمرکــز بــود کــه 

بتوانــد بــه راهزنــی گســترده و اســتقال سیاســی حاکمــان محلــی و ســران عشــایر پایــان دهــد. در 

زمــان ســلطنت رضاشــاه )1320- 1304(، شــمار افــراد نیروهــای مســلح از 40 هــزار نفــر بــه 127 

هــزار نفــر رســید و بودجــه دفاعــی بیــش از پنــج برابــر شــد )همــان، ص 169(. همچنیــن رضاشــاه  

ــه گاه  ــع گاه ب ــج تجم ــرد. او به تدری ــت ک ــی تقوی ــن دولت ــی نوی ــا بوروکراس ــد را ب ــام جدی ــن نظ ای

مســتوفیان ســنتی، میرزاهــای موروثــی و وزرای بــدون ادارات ایالتــی را بــه حکومتــی بــا حــدود 

ــه  ــه، مالی ــه، امــور خارجــه، عدلی ــه داخل ــد تمام وقــت مســتقر در ده وزارتخان ــر کارمن 90 هــزار نف

)دارایــی(، معــارف )فرهنــگ(، تجــارت و بازرگانــی، پســت و تلگــراف، اداره فاحــت )کل کشــاورزی( 

ــن دوره تقســیمات کشــوری قدیمــی  ــل کــرد. در ای ــگ تبدی ــر( و جن و راه و صناعــت )پیشــه و هن

منســوخ شــد و بــه جــای آن یــازده اســتان، 49 شهرســتان و تعــداد زیــادی بخــش و دهســتان بــه 
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وجــود آمــد، همچنیــن بــرای نخســتین بــار در دوران جدیــد، دولــت بــه شــهرهای اســتانی و حتــی 

برخــی از روســتاهای بــزرگ دسترســی یافــت )همــان، ص 170(.

طــی نیمــه دوم دهــه 1920، امــور مالــی دولــت با کمــک مشــاوران خارجــی دوباره ســازمان دهی 

شــد و اقدامــات مؤثــری بــرای قانونمنــد کردن خدمــات اداری بــا برقراری اســتانداردهای آموزشــی، 

ارائــه وضعیــت زندگــی و فراهــم کــردن جدولــی از مقــررات رده و ردیــف بــرای ارتقــای شــغلی بــا 

حقــوق ثابــت انجــام شــد. همیــن معیــار دیوان ســاالری بــرای مشــاغل قضایــی و آموزشــی نیــز 

بــه کار گرفتــه شــد. در ایــن دوره بــود کــه بــرای اولیــن بــار قانــون مجــازات عمومــی )در ســال 

1304(، قانــون مدنــی )جلــد اول در مــورد امــوال در ســال 1307، جلــد دوم و ســوم قانــون مدنــی در 

ســال های 1313 و 1314(، قانــون ثبــت اســناد و امــاک )در ســال 1310(، قانــون تجــارت )در ســال 

1311( بــه تصویــب رســید و عرفــی کــردن دســتگاه قضایــی انجــام گرفــت. عرفــی کــردن آمــوزش 

و نوســازی نهادهــای آموزشــی کــه از دو دهــه آخــر ســده نــوزده میــادی در ایــران و در دوره 

قاجــار شــروع شــده بــود، در ایــن دوره بــا شــدت و وســعت بی ســابقه تحقــق یافــت. عقانــی کــردن 

دســتگاه اجرایــی دولــت بــا تفکیــک کارکــردی و ســاختاری دســتگاه دولــت کــه همــراه بــا ایجــاد 

ــادی  ــای اقتص ــا در فعالیت ه ــکان داد ت ــه آن ام ــود، ب ــی ب ــتگاه های تخصص ــا و دس وزارتخانه ه

نقــش فعال تــری ایفــا کنــد.

در ســال 1304 بانــک ســپه، و در ســال 1307 بانــک ملــی تأســیس شــد و دو ســال بعــد دولــت 

حــق انحصــاری انتشــار اســکناس را از بانــک شاهنشــاهی خریــداری کــرد. تعــداد بانک هــای کشــور 

کــه در ســال 1300 دو واحــد بــود، در ســال 1317 بــه هشــت واحــد رســید و شــعب و نمایندگــی این 

واحدهــا از 21 بــه 107 واحــد افزایــش یافــت )مرکــز آمــار ایــران، 1353(.

دیوان ســاالری کــردن دســتگاه دولــت بــه مثابــه تفکیــک نهــادی دولــت از اقتصــاد وابســته بــه 

ــت از  ــبی دول ــتقال نس ــرط اس ــر پیش ش ــن ام ــناس، ای ــه کارش ــه گفت ــطایی، و ب ــن قرون وس زمی

طبقــات مســلط اقتصــادی بــود )کارشــناس، 1382، 108(. نبــود ســاختارهای طبقاتــی محکــم و منافع 

طبقاتــی کــه در ســطح ملــی بــه هــم پیوســته باشــد، دولــت را تــا حــد زیــادی مســتقل کــرد؛ بــه همین 

دلیــل رضاشــاه توانســت بــا اتــکا بــه قــدرت ارتــش، بوروکراســی و دربــار به تدریــج از حامیــان 
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ــس  ــف را از مجل ــا کمــک نیروهــای نظامــی، ترکیــب مجالــس مختل ــرد و ب ــه گی ــه خــود فاصل اولی

ــاف و روحانیــون در زندگــی اجتماعــی  ــد. در ایــن دوره نقــش اصن ــا ســیزدهم تعییــن کن پنجــم ت

و سیاســی کاهــش یافــت و دولــت بــا ســرکوب عشــایر تــاش پرهزینــه ای بــرای انضمــام آنهــا بــه 

اقتصــاد ملــی انجــام داد. در ایــن بیــن، ملت ســازی از طریــق ضدیــت بــا اقــوام مختلــف ایرانــی و 

تــاش دولــت بــرای ایجــاد ملتــی واحــد بــا زبــان و فرهنگــی واحــد از یــک امپراتــوری چنــد قومیتــی 

بــا شــدت فــراوان ادامــه یافــت )آبراهمیــان، 1377(. خط مشــی اجتماعــی دولــت صرفــًا بــه ایجــاد 

وحــدت مدنــی ملــت محــدود نبــود، بلکــه در ایــن دوره هــر منبــع مســتقل قــدرت سیاســی در جامعــه 

مدنــی ســرکوب شــد.

رژیــم بــه رغــم ســازمان اداری و نظامــی گســترده خــود و شــاید بــه دلیــل فقــدان حمایــت مدنــی 

در برابــر بــزرگ مالــکان ضعــف نشــان داد. رونــد تحکیــم قــدرت مالــکان غایــب کــه از نیمــه ســده 

نــوزده میــادی آغــاز شــده بــود، در دوره بیــن دو جنــگ جهانــی ادامــه یافــت و آنــان را از مالکیــت 

ــد و شــرطی  ــه مالــک خصوصــی زمیــن بــدون هیــچ قی زمین هــای تحــت قیمومــت شــاهزادگان ب

تبدیــل کــرد )لمبتــون1، 1378(. طــی ســلطنت رضاشــاه مناســبات دولــت و مالــکان از نظــر سیاســی 

آشــتی جویانه بــود و در ایــن دوره بــه اصاحــات ارضــی توجهــی نمی شــد. همچنیــن مالیات هــای 

زمیــن و عوایــد اجــاره آن لغــو شــد و هزینه هــای دولــت کــه تــا آن زمــان بــر مبنــای مالیــات بــر 

زمیــن تأمیــن مالــی می شــد بــه ســمت منابــع درآمــدی جدیــدی ســوق یافــت.

  2-2-3. دولت نوین و انباشت سرمایه )1300-1320(

ــزی متمرکــز در اتحــاد شــوروی،  ــه برنامه ری ــه تجرب ــا توجــه ب ــران ب ــت ای ــن دوره دول  در ای

اصاحــات آتاتــرک در ترکیــه و ضرورت هــای ناشــی از بحــران بــزرگ ســال های 1933- 1929، 

ــراری نظــم و آرامــش در کشــور و  ــه برق ــران، در زمین ــردم ای ــام از خواســته های م ــن اله همچنی

رهایــی آن از ورطــه فقــر و عقب ماندگــی نقــش فعالــی در امــور اقتصــادی ایفــا کــرد و بــرای ایــن 

منظــور اقدامــات زیــر را انجــام داد:

1. لمبتون آن )1378(، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، نشر کتاب. 



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 102

حمایت تجاری از تولید داخلی؛ ●

احداث راه های شوسه و راه آهن در کشور؛ ●

گسترش آموزش و پرورش نوین به سبک مدارس غربی؛ ●

ایجاد دانشگاه تهران و چندین مؤسسه آموزش عالی دیگر؛ ●

نظم بخشیدن به امور مالیه و بودجه کشور به کمک میلیسپو آمریکایی؛ ●

ایجاد بانک سپه، بانک ملی ایران و چندین بانک جدید در کشور؛ ●

تنظیم قوانین مدنی، ثبتی و قانون تجارت؛ ●

عمران شهری؛ ●

ــت در امــور بانکــی، تجــاری و  ● ــی و ســرمایه گذاری مســتقیم دول ایجــاد شــرکت های دولت

تولیــدی؛

در ســایه نظــم و امنیــت داخلــی و اقدامــات دولــت مرکــزی، اقتصــاد ایــران در ایــن دوره شــاهد 

ــن  ــت یافت ــال اهمی ــود و به دنب ــور ب ــینی در کش ــع ماش ــکل گیری صنای ــب و کار و ش ــق کس رون

ــتری  ــل بیش ــی آزادی عم ــای اصاح ــرای برنامه ه ــت در اج ــن دوره دول ــی در ای ــای نفت درآمده

داشــت. بودجــه دولــت در دوره 1319- 1311، شــروع فعالیت هــای آن را در راه صنعــت و 

اوج گیــری فعالیت هــای زیــر بنایــی نشــان می دهــد )کارشــناس، 1382، ص 32(. در ایــن دوره 

بودجــه کشــور وضــع متعادلــی داشــت. سیاســت اقتصــادی دولــت نیــز در ایــن دوره بــر اســاس 

ایدئولــوژی اقتصــادی منســجم و نظام منــدی نبــود. گرایــش کلــی دولــت، هماننــد خط مشــی 

ــی و فراهــم کــردن بنیان هــای حقوقــی- سیاســی و نیازهــای  ــه ایجــاد اقتصــاد مل اجتماعــی آن ب

زیــر بنایــی آن معطــوف بــود. دولــت در دهــه اول به طورکلــی نقــش نظارتــی در اقتصــاد داشــت. 

در ایــن میــان، رژیــم تجــارت آزاد تــا ســال 1307 بــه قــوت خــود باقــی مانــد و بــه احیــای تجــارت 

خارجــی بــا همــان الگــوی قبــل از دوره جنــگ جهانــی اول منجــر شــد. تاش هــای دولــت طــی ایــن 

دوره عمدتــًا حــول اصــاح نهادهــای سیاســی و حقوقــی و بهبــود وســایل حمــل و نقــل متمرکــز 

ــه  ــی و خارجــی ب ــب ســرمایه داخل ــن اقدامــات نتوانســت در حــد انتظــار موجــب جل ــا ای ــود؛ ام ب

فعالیت هــای اقتصــادی شــود. درواقــع ســرمایه تجــاری ایــران در ارتبــاط بــا رکــود جنــگ جهانــی 
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ــود و از ســرمایه خارجــی، به جــز در صنعــت نفــت  اول و پیامدهــای آن صدمــه جــدی خــورده ب

ایــران کــه تحــت مالکیــت بریتانیــا بــود، چیــزی عایــد کشــور نشــد.

ــع  ــن دوره وض ــت در ای ــورت گرف ــه 1300 ص ــی ده ــه ط ــازمانی ک ــات س ــم اصاح ــه رغ ب

اقتصــادی ایــران اســفبار بــود. رابطــه مبادلــه کاالهــای صادراتــی ایــران در دوره 1913 و اواســط 

دهــه 1920 قبــل از رکــود جهانــی دهــه 1930 میــادی افــت چشــمگیری را تجربــه کــرد. در همــان 

حــال صــادرات تــا زیــر ســطح قبــل از جنــگ پاییــن آمــده بــود )کارشــناس، 1382، ص 113(. در 

ایــن دوره 80 درصــد واردات ایــران بــه کاالهــای مصرفــی شــامل منســوجات، کتــان، نفــت، شــکر 

و چــای مربــوط بــود. کســری دائــم در حســاب جــاری تــراز پرداخت هــا طــی دهــه 1300 تــا آخــر 

دهــه بــه حداقــل 30 میلیــون دالر بالــغ می شــد کــه عمدتــًا بــا فــروش فلــزات قیمتــی تأمیــن شــد و 

ایــن بــدان معنــی بــود کــه حتــی دســتیابی بــه اســتاندارد پاییــن زندگــی نیــز امــکان نداشــت. رکــود 

بــزرگ دهــه 1930 ایــن مشــکات را بیشــتر کــرد و نیــاز فــوری بــرای بازســازی ریشــه ای اقتصــاد 

را بــه وجــود آورد. در ایــن دوره دیگــر دولــت سیاســت خــود را تغییــر داد و خــود را بــه دخالــت 

مســتقیم در انباشــت ســرمایه در کشــور متعهــد کــرد.

ــه اجــرا درآمــدن اولیــن برنامــه پنج ســاله اتحــاد  درواقــع رکــود بــزرگ اوایــل دهــه 1930 و ب

شــوروی کــه دسترســی آزاد بازرگانــان ایرانــی بــه بازارهــای روســیه را در تنگنــا قــرار داد، ماننــد 

کاتالیــزوری بــرای جهت گیــری جدیــد اقتصــادی دولــت عمــل کــرد. در ایــن میــان ســقوط ارزش 

قــران نقــره بــه دلیــل کاهــش قیمــت نقــره در بــازار جهانــی وضــع کشــور را وخیم تــر کــرد و دولــت 

ایــران ناگزیــر شــد ابتــدا کنترل هــای ارزی را اجــرا کنــد ســپس قانــون انحصــار تجــارت خارجــی 

ــراه  ــه هم ــی ارز ب ــد نرخ ــام چن ــه 1310 نظ ــر ده ــرا درآورد. در سراس ــه اج ــال 1311 ب را در س

ــب شــد. ــداری واردات و سیاســت افزایــش تعرفه هــای گمرکــی تعقی کنترل هــای مق

در دوره 1320- 1310 درآمدهــای دولــت بــه قیمــت جــاری از 373/3 میلیــون ریــال بــه 3613/8 

میلیــون ریــال افزایــش یافــت و از رشــد متوســط ســاالنه 25/5 درصــد برخــوردار شــد. در ایــن 

ــی کــه ســهم درآمــد  ــن معن ــر کــرد. بدی ــز در بودجــه تغیی ــف درآمــد نی ــع مختل مــدت ســهم مناب

گمــرکات از 27/6 درصــد بــه 11/7 درصــد کاهــش یافــت؛ ولــی ســهم درآمــد انحصــارات دولتــی از 
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26/1 درصــد بــه 28/1 درصــد رســید. در همیــن مــدت ســهم مالیات هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 

ــل  ــران، فص ــار ای ــز آم ــت )مرک ــش یاف ــد کاه ــه 16/1 درص ــد ب ــت از 25/4 درص ــد دول در درآم

بودجــه دولــت(.1 هزینه هــای عــادی بودجــه دولــت در دوره 1320-1310 از 373/3 میلیــون ریــال 

بــه 4323/9 میلیــون ریــال افزایــش یافــت. گفتنــی اســت کــه هزینــه ایجــاد راه آهــن سراســری تــا 

ــود،  ــت نب ــه جــزو بودجــه دول ــد و شــکر و چــای ک ــال عــوارض قن ــک ری ســال 1314 از محــل ی

ــدار الزم را  ــی مق ــت از محــل بودجــه عموم ــر آن دول ــن ســال عــاوه ب ــا از ای ــن می شــد. ام تأمی

تأمیــن کــرده اســت.

طــی دهــه 1310، بــه علــت نبــود ســازمان های نوینــی کــه اعتبــارات بلندمــدت اعطــا کننــد و نبــود 

انباشــت وســیع ســرمایه پولــی در دســت تاجــران ایرانــی، تمرکــز وجــوه از طریــق بودجــه دولــت و 

شــرکت های بازرگانــی انحصــاری نقــش مهمــی در تأمیــن ســرمایه ثابــت داشــت. تشــکیل ســرمایه 

به خصــوص در نیمــه دوم ایــن دهــه تشــدید شــد. قســمت عمــده ســرمایه گذاری را در ایــن دوره 

ــًا در حمــل  بخــش دولتــی انجــام داد. بیــش از 40 درصــد هزینه هــای دولــت طــی ایــن دهــه عمدت

ــا و  ــت در جاده ه ــرمایه گذاری دول ــد س ــدود 60 درص ــد. ح ــرمایه گذاری ش ــت س ــل و صنع و نق

راه آهــن بــه کار گرفتــه شــد کــه تــا حــدودی زیــادی بــه یکپارچــه کــردن بــازار ملــی کمــک کــرد. 

تــا آخــر دهــه 1310 مــدت مســافرت بــه یک دهــم آنچــه قبــل از جنــگ جهانــی اول بــود، رســید و 

ــل یافــت )عیســوی، 1362، ص 375(. حــوزه مهــم بعــدی  ــه ســه چهارم تقلی ــل ب ــه حمــل و نق هزین

ســرمایه گذاری دولــت صنعــت بــود. تــا ســال 1320 ســرمایه گذاری صنعتــی بــه رقــم تقریبــی 58 

میلیــون پونــد بالــغ شــده بــود کــه 28 میلیــون پونــد آن در دولــت انجــام گرفــت. ســرمایه گذاری 

ــه به شــدت  ــی ک ــازار داخل ــه دوم دهــه 1310 انجــام شــد و ب ــا در نیم خصوصــی در صنعــت تنه

تحــت حمایــت گمرکــی قــرار داشــت، همــراه بــا تشــویق دولــت به صــورت معافیــت گمرکــی، حــق 

اســتفاده از ارز ترجیحــی و معافیــت از هزینــه حمــل و نقــل بــرای ماشــین آالت وارداتــی و انگیــزه 

الزم بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را بــه وجــود مــی آورد. تــا آخــر دهــه 1310 بیــش از 

260 کارخانــه بــا حــدود 48 هــزار نفــر کارگــر شــاغل احــداث شــده بــود.

1. مرکز آمار ایران )بی تا(، بیان آماری تحوالت اقتصادی- اجتماعی ایران در دوره پهلوی.
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ــی  ــا منابــع داخل گفتنــی اســت تأمیــن مالــی بخــش عمــده انباشــت ســرمایه طــی دهــه 1310 ب

انجــام شــد و کمــک خارجــی تنهــا بــه کمک هــای فنــی محــدود بــود. در وضعیتــی کــه رشــد انباشــت 

ســرمایه ســریع تر از رشــد تولیــد داخلــی بــود و حجــم واردات نیــز چنــدان افزایــش نیافتــه بــود، 

ــورت  ــی ص ــرف داخل ــش مص ــت کاه ــه قیم ــرمایه گذاری ب ــد س ــه رش ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس می ت

گرفتــه بــود. متأســفانه در ایــن بیــن، بــار مالیــات تورمــی و مالیات هــای غیرمســتقیم به طــور عمــده 

بــر دوش تــوده مــردم ایــران بــود نــه اربابــان زمیــن کــه دولــت سیاســت مماشــات و ســازش بــا 

آنهــا را در پیــش گرفتــه بــود.

در وضعیتــی کــه هزینه هــای دولــت به ســرعت افزایــش می یافــت و دیگــر ممکــن نبــود وضــع 

مالیات هــای غیرمســتقیم بیشــتر شــود و اســتفاده از قــدرت انحصــارات خــود بیــش از پیــش مــردم 

ــاد،  ــت افت ــاز نف ــل امتی ــود از مح ــدات خ ــش عای ــر افزای ــه فک ــت ب ــد، دول ــه کن ــش مواج ــا چال را ب

ــه دلیــل تعقیــب سیاســت کشــتی های  امــا قــدرت چانه زنــی آن در مقابــل شــرکت نفــت انگلیــس ب

تــوپ دار و قــدرت انحصــاری کامــل آن شــرکت چنــدان زیــاد نبــود. هرچنــد تجدیدنظــر در قــرارداد 

ــد در  ــن درآم ــد، ای ــل ش ــن مح ــران از ای ــت ای ــد دول ــش درآم ــب افزای ــال 1312 موج ــت در س نف

مقایســه بــا ســودی کــه عایــد شــرکت نفــت انگلیــس می شــد، انــدک بــود. خاصــه اینکــه در ایــن 

دوره دولــت اقتدارگرایــی در ایــران بــر ســر کار آمــد کــه بــا ایجــاد ارتــش و بوروکراســی نویــن در 

کشــور حــوزه اقتــدار دولــت را در سراســر کشــور گســترش داد و بــه برقــراری امنیــت در ســطح 

ــده  ــر عه ــه و نظــام آموزشــی، ب ــوه قضایی ــردن ق ــی ک ــا عرف ــت ب ــن دول ــت گماشــت. ای ــی هم مل

گرفتــن وظایفــی همچــون آمــوزش و بهداشــت عمومــی، ایجــاد پــول واحــد ملــی، بدســت گرفتــن 

کنتــرل تجــارت خارجــی و حمایــت از صنایــع داخلــی، احــداث راه و راه آهــن سراســری، ســیلوها و 

کارخانه هــا، در راه نوســازی اقتصــاد ملــی قــدم نهــاد. در دهــه 1310 ش نیــز رشــد اقتصــاد ملــی 

و افزایــش جمعیــت و شهرنشــینی در مقایســه بــا دهه هــای قبــل از آن نمایــان بــود.

2-2-4. اصالحات مالی در دوره بین دو جنگ جهانی

ــی  ــت مال ــرای سیاس ــی ب ــیرالدواله، طرح ــی مش ــت الوزرای ــان ریاس ــال 1921 و در زم در س
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مملکــت پیشــنهاد شــد کــه شــامل ترتیــب اســتخدام مستشــاران آمریکایــی بــرای وزارت مالیــه و 

ــه  ــران ب ــاالت شــمالی ای ــاز اســتخراج نفــت ای ــن اعطــای امتی ــه تهــران، همچنی ــد عامــه و بلدی فوای

ــس  ــود. مجل ــکا ب ــی و اخــذ وام از آمری ــب ســرمایه های آمریکای ــی، جل ــی آمریکای کمپانی هــای نفت

شــورا در جلســه اول مــرداد 1301 و در زمــان ریاســت الوزرایــی قوام الســلطنه، الیحــه پیشــنهادی 

دولــت در زمینــه اســتخدام هیئــت مستشــاری آمریــکا را تصویــب کــرد. به موجــب قانــون مذکــور 

دکتــر میلیســپو بــه مــدت پنــج ســال ریاســت کل مالیــه ایــران را بــر عهــده گرفــت و رئیــس کل مالیه 

موظــف شــد تحــت نظــر وزیــر مالیــه بــه کار مشــغول شــود و تهیــه بودجــه و اصــاح تشــکیات 

ــبه و  ــع و محاس ــا جم ــتقیمًا ب ــه مس ــی را ک ــر دولت ــعب آن و ادارات دیگ ــام ش ــه و تم وزارت مالی

ــت رضاخــان- کــه  ــا حمای ــرد. میلیســپو ب ــده بگی ــر عه ــود، ب ــوط ب پرداخــت وجــوه عمومــی مرب

ابتــدا وزیــر جنــگ بــود ســپس بــه ســمت نخســت وزیری و پــس از آن پادشــاهی ایــران گمــارده 

شــد- برنامــه خــود را بــا کمــک هیئــت مستشــار همــراه خــود پیــش بــرد. در پایــان دوره خدمــت او 

تحــوالت زیــر در مالیــه کشــور مشــهود بــود:

درآمد دولت افزایش یافته بود و با کنترل مخارج، میزان صرفه جویی بیشتر شده بود. ●

ــاه  ● ــادی و رف ــعه اقتص ــبب توس ــه س ــد ک ــوری می ش ــرف ام ــج ص ــت به تدری ــد دول  عوای

ــد. ــه می گردی جامع

 کسر بودجه دائمی و اجتناب ناپذیر و عادت استقراض از بین رفته بود. ●

 پرداخت و تسویه مطالبات مختلف شروع شده بود. ●

 اعتبارات دولت افزایش یافته بود. ●

 فسادی که پیش تر در امور اداری وجود داشت از بین رفته بود. ●

 قوانین مختلف اجرا شده بود. ●

ــیله  ● ــات به وس ــش مالی ــی از راه افزای ــارج اضاف ــن مخ ــه و تأمی ــوازن بودج ــل ت  دو اص

ــود. ــد شــده ب ــس تأیی مجل

در مجلــس چهــارم در ســوم اوت 1301 قانونــی بــه پیشــنهاد میلیســپو بــه تصویــب رســید کــه 

به موجــب آن تــا پایــان قــرارداد وی بــا دولــت ایــران، خزانــه دار کل ایــران شــخصی آمریکایــی بــه 

انتخــاب میلیســپو باشــد. مجلــس پنجــم مشــروطه در دوره نخســت وزیــری رضاخــان نیــز به دلیــل 
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هماهنگــی در تنظیــم برنامه هــای اقتصــادی و عمرانــی مملکــت، کمیســیونی را بــا عضویــت هفــت 

نفــر از وکا بــه نــام »کمیســیون اقتصادیــات« بــه ریاســت تقــی زاده تشــکیل داد که نخســتین کار آن 

تنظیــم برنامــه درازمــدت بــرای امــور راه ســازی و پیشــنهاد مالیات هــای جدیــد بــرای انجــام ایــن 

برنامه هــا بــود. دولــت ایــن اقــدام مجلــس را تأییــد کــرد و در ایــن کمیســیون میلیســپو همــراه وزیــر 

مالیــه شــرکت داشــت )میلیســپو، ص 209(. 

پــس از میلیســپو در زمــان وزارت مالیــه تقــی زاده و داور، تشــکیات وزارت مالیــه تغییــر کــرد و 

قوانیــن جدیــد مالیاتــی تصویــب شــد. در ســال 1309 قانــون مالیــات بــر شــرکت ها و تجــارت بــه 

تصویــب رســید کــه قانــون نخســتین قانــون اخــذ مالیــات از درآمدهــا بــود. در ســال 1315 قانــون 

تعرفــه گمرکــی تصویــب شــد کــه بــرای حمایــت صنایــع داخلــی اهمیــت بســیاری داشــت. در آبــان 

ســال 1316 قانــون مالیــات بــر ارث و نقــل و انتقــاالت باعــوض تصویــب شــد کــه نخســتین قانــون 

مالیــات بــر ارث بــود کــه در ایــران وضــع شــد )یکتایــی، 1352، ص 186(.

ــه  ــی، ب ــت بی طرف ــمی سیاس ــام رس ــم اع ــه رغ ــران ب ــت ای ــی دوم، دول ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ب

توصیه هــای متفقــان دربــاره فاصلــه گرفتــن از سیاســت های آلمــان نــازی عمــل نکــرد. درنتیجــه 

در شــهریور 1320 کشــور بــه اشــغال نیروهــای متفقیــن درآمــد و طومــار ســلطنت رضاشــاه در 

هــم پیچیــد و بــه نقطــه پایــان خــود رســید.

2-2-5. اقتصاد سیاسی ایران در دوره 1332- 1320

حضــور متفقیــن در ایــران و تبعیــد رضاشــاه، خــأ قدرتــی در کشــور بــه وجــود آورد. در ایــن 

ــه  ــت ب ــا اســتفاده از ضعــف دول ــد و ب ــد احــزاب و گروه هــای متعــددی شــکل گرفتن فضــای جدی

ــا فضــای آشــفته سیاســی ایجــاد شــود؛ زیــرا در آن  ــد. ایــن امــر موجــب شــد ت فعالیــت پرداختن

ــای  ــی تقاض ــور هماهنگ ــت گذاری  به منظ ــی و سیاس ــاده سیاس ــا افت ــای ج ــور نهاده ــان کش زم
متعــارض سیاســی بــا هــم بــود )پســران، 1997(.1

1. Pesaran, M. Hashem. 1997. “The Iranian Economy during the Pahlavi Era,” in Ehsan 
Yarshater, Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII Fascicle 2, Economy V-Education XX. Cos-
ta Mesa, CA: Mazda Publishers: 143-156.
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در ایــن بیــن، جنــگ موجــب اختــال در تجــارت خارجــی کشــور شــد و از ایــن طریــق انباشــت 

ســرمایه در کشــور بــا اختــال مواجــه گردیــد. تضعیــف ارزش پــول ملــی به دلیل انتشــار اســکناس 

ــی نیروهــای اشــغالگر موجــب تــورم افسارگســیخته و وخیم تــر شــدن  بــرای رفــع نیازهــای ریال

توزیــع درآمــد در کشــور شــد و شــاخص هزینــه زندگــی در ســال های 1320، 1321 و 1322 بــه 

ترتیــب 50، 95/5 و 110/7 درصــد رشــد کــرد )خــاوری نــژاد، 1381، ص 33(. در ایــن بیــن، میــزان 

ــه  ــود. در ســال های 1320 و 1321 ب ــن ب ــدم کــه در ســال 1318 در حــدود 231 هــزار ت ــد گن تولی

140 هــزار تــن کاهــش یافــت. هرچنــد در ســال 1323 بــه 200 هــزار تــن رســید، تــا ســال 1330 بــه 

ســطح ســابق خــود نرســید )همان جــا، ص 56(. کاهــش در تولیــد قنــد و شــکر نیــز در خــور توجــه 

بــود. تــورم بــاال و کمبــود کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم آنهــا را بــه ورطــه فقــر و محرومیت 

انداختــه بــود.

در ایــن دوره کــه از قــدرت حکومــت مرکــزی کاســته شــده بــود، شــهرهای بــزرگ کشــور بــه 

کانــون فعالیــت سیاســی اقشــار مختلــف مــردم تبدیــل شــد؛ امــا روســتاها کــه تحــت ســیطره بزرگ 

مالــکان اداره می شــد کــم و بیــش از ایــن تحــوالت دور مانــد. در ایــن بیــن، از یــک ســو مبــارزات 

مــردم در ضدیــت بــا دیکتاتــوری دربــار و در جهــت برقــراری دموکراســی در کشــور و از ســوی 

دیگــر در مخالفــت بــا ســلطه انگلیــس بــر منابــع نفتــی کشــور بــود. فقــر و نکبتــی نیــز کــه بــر اثــر 

جنــگ دامن گیــر کشــور شــده بــود بــر توقعــات مــردم از دولــت بــرای بهبــود وضعیــت معیشــت 

ــزود. ــا می اف آنه

به دنبــال مخــارج نیروهــای متفقیــن در ایــران طــی ســال های جنــگ، ذخایــر خارجــی چشــمگیری 

به صــورت طــا، نقــره و ارز بدســت آمــده بــود. ارزش ایــن اندوخته هــا بــه نــرخ بین المللــی وقــت 

بــه 5800 میلیــون ریــال یعنــی بــه 18/5 برابــر ذخایــر ارزی کشــور در ســال 1319 بالــغ گردیــد. 

ــر  ــر فک ــار دیگ ــور، ب ــاد کش ــوب اقتص ــع نامطل ــا وض ــان ب ــه ارزی هم زم ــن اندوخت ــود چنی وج

ترمیــم و توســعه اقتصــادی و طــرح برنامه هــای عمرانــی را تقویــت کــرد )گــزارش اجــرای برنامــه 

ــر ارزی انباشــته شــده در کشــور، تجدیدنظــر در  هفت ســاله دوم، 1343، ص 1(. اســتفاده از ذخای

ــه اول مــورد  ــی برنام ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــک جهان ــزان پشــتوانه اســکناس و اســتقراض از بان می
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ــه ای از  ــوی گوش ــت جوابگ ــز نمی توانس ــع نی ــن مناب ــه ای ــا مجموع ــود؛ ام ــردان ب ــه دولتم توج

نیازهــای فــراوان کشــور باشــد. دولــت در ســوم آبــان 1325 از طریــق ســفارت ایــران در آمریــکا از 

بانــک بین المللــی ترمیــم و توســعه مبلــغ 250  میلیــون دالر وام درخواســت کــرد. در پــی ایــن بانــک 

بــه دولــت ایــران اطــاع داد کــه در چنیــن مــواردی کشــور متقاضــی وام، بایــد منظــور از تقاضــای 

وام، نــوع عملیــات، هزینــه بــه ریــال و ارز، ترتیــب زمانــی اســتفاده از اعتبــار و مــدت اســتهاک وام 

را بــه بانــک گــزارش دهــد. بــرای تهیــه ایــن گــزارش در 26 آذر 1325 قــراردادی میــان دولــت ایــران 

و شــرکت مشــاور آمریکایــی منعقــد شــد. کارشناســان ایــن شــرکت پــس از ســفر بــه ایــران و چنــد 

مــاه بررســی، بــا اســتفاده از آمــار و اطاعاتــی کــه هیئــت عالــی برنامــه جمــع آوری کــرده بــود، در 

مــرداد مــاه 1326 گــزارش خــود را تحــت عنــوان »برنامــه توســعه و عمــران ایــران« بــه دولــت ایران 

دادنــد )ســازمان برنامــه و بودجــه، پیشــینه برنامه ریــزی در ایــران، 1374، ص 7(.

دولــت در شــهریور1327  )هفتــم اکتبــر1948 ( پیمانــی بــا شــرکت مشــاوره مــاورای بحــار- کــه 

از طــرف بانــک بین المللــی ترمیــم و توســعه توصیــه شــده بــود- منعقــد کــرد. هیئــت پنــج نفــره 

شــرکت مزبــور نیــز پــس از مطالعــه اوضــاع اقتصــادی ایــران و بازدیــد از فعالیت هــای اقتصــادی، 

ــم  ــران تقدی ــت ای ــه دول ــاره برنامــه هفت ســاله ب ــه 1949 گــزارش خــود را درب در دوازدهــم ژانوی

ــزی، 1382، ص 21 و 22(. ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــرد )س ک

ــای  ــی از اعض ــی یک ــرف نفیس ــن مش ــر حس ــلطنه دکت ــال، قوام الس ــان س ــاه هم ــان م در 11 آب

هیئــت عالــی برنامــه را مأمــور کــرد تــا بــا ســمت وزیــر مشــاور و معــاون نخســت وزیر، بــا کمــک 

هیئــت عالــی برنامــه و بــا توجــه بــه گــزارش شــرکت موریســون نودســن، برنامــه ای قابــل اجــرا 

تهیــه کنــد. گــزارش مشــرف نفیســی در دهــم آذر آمــاده و بــه نخســت وزیر ارائــه شــد )گــزارش 

مشــرف نفیســی، 1326(. در ایــن گــزارش هزینــه اجــرای برنامــه 21 میلیــارد ریــال )در حــدود 650 

ــال  ــارد ری ــی 6/7 میلی ــن مال ــرای تأمی ــود ب ــی شــده ب ــه پیش بین ــد ک ــرآورد گردی ــون دالر( ب میلی

آن )در حــدود 200 میلیــون دالر( از بانــک بین المللــی ترمیــم و توســعه وام گرفتــه شــود. در 

ایــن گــزارش تمــام عایــدات ایــران از محــل نفــت بــه مخــارج عمرانــی تخصیــص داده و بــه دولــت 

اجــازه داده شــد 4/5 میلیــارد ریــال از بانــک ملــی قــرض کنــد. ســرانجام بــر اســاس ایــن گــزارش 
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در 14 اردیبهشــت 1327، دولــت )کابینــه حکیــم الملــک( الیحــه قانــون برنامــه هفت ســاله عمرانــی 

کشــور را بــه مجلــس شــورای ملــی ارائــه کــرد. فوریــت الیحــه نیــز در همــان جلســه تصویــب و 

بــه کمیســیون مخصوصــی ارجــاع شــد. الیحــه مزبــور در 4 شــهریور 1327، بــا اصاحاتــی کــه از 

طــرف کمیســیون مخصــوص مجلــس بــا موافقــت دولــت در آن بــه عمــل آمــده بــود بــه ضمیمــه 

گــزارش کمیســیون بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای ملــی تقدیــم گردیــد.

قانــون برنامــه هفت ســاله عمرانــی در 26 بهمــن 1327 یعنــی در زمــان کابینــه محمــد ســاعد بــه 

تصویــب مجلــس رســید کــه به موجــب آن دولــت مکلــف شــد گــزارش شــماره 1 مــورخ 4 شــهریور 

1327 کمیســیون برنامــه را به موقــع اجــرا کنــد و برنامــه عملــی هفت ســاله را در مــدت ســه مــاه بــه 

تصویــب کمیســیون برنامــه برســاند. تاریــخ شــروع ایــن برنامــه اول مهرمــاه 1327 و تاریــخ پایــان 

ــر مجموعــه ای از طرح هــا  ــن برنامــه مشــتمل ب ــود. ای ــی شــده ب آن آخــر شــهریور 1334 پیش بین

بــود و هــدف رشــد اقتصــادی در آن تعییــن نشــده بــود.

ــب و اجــرا شــد. در مــورد  ــه، تصوی ــران تهی ــط بســیار متشــنج سیاســی ای برنامــه اول در محی

ــی دوره ای کــه فکــر  ــا بهمــن 1327 یعن ــت از شــهریور  1324 ت ــد گف ــی سیاســی کشــور بای بی ثبات

ــون  ــب قان ــه تصوی ــار دیگــر مطــرح شــد و ب ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــزی در کشــور بع برنامه ری

برنامــه اول رســید، شــش کابینــه بــر ســر کار آمــد و وزیــر مالیــه هشــت بــار تغییــر کــرد. در حیــن 

اجــرای برنامــه نیــز کشــور شــاهد تشــدید تشــنجات سیاســی، ملی شــدن صنعت نفــت، تحریــم خرید 

نفــت ایــران و تیــره شــدن مناســبات دولــت ایــران بــا انگلســتان و آمریــکا و کودتــای 28 مــرداد بــود.

در اوایــل ســال 1330 بحــران نفــت و قطــع درآمــد آن دولــت را بــه مضیقــه شــدید مالــی دچــار 

کــرد و نه تنهــا ســبب رکــود و وقفــه در اجــرای طرح هــا شــد، قســمت عمــده ای از وجــوه برنامــه 

ــا ســال 1333 ادامــه یافــت )گــزارش  ــد و ایــن وضــع ت ــت گردی نیــز صــرف بودجــه مســتمر دول

ــاله دوم، 1343، ص 3(. ــه هفت س ــرای برنام اج

در مــدت پنــج ســال )1334- 1329(، بدهــی دولــت بــه بانــک ملــی و ســایر بانک هــا جمعــًا مبلــغ 

11/9 میلیــارد ریــال افزایــش یافــت کــه از ایــن مبلــغ 5 میلیــارد ریــال بــه افزایــش بدهــی دولــت بــه 

ــغ بیــش از رقــم پیش بینــی شــده در  ــن مبل ــد ای ــود )همان جــا، ص 3(. هرچن ــی مربــوط ب بانــک مل
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برنامــه اســت، شــواهد موجــود بیانگــر ایــن اســت کــه همــه ایــن وجــوه صــرف برنامــه عمرانــی 

نشــده اســت.

ــکا و انگلیــس  ــزرگ آمری ــا قدرت هــای ب ــران ب ــات ای ــی اســت، بی ثباتــی سیاســی و اختاف گفتن

مانــع اعطــای وام بانــک جهانــی بــه ایــران شــد. مجموعــه شــرایط فــوق هــم ســبب شــد کل درآمــد 

ــزارش  ــاس گ ــر اس ــد. ب ــش یاب ــده کاه ــی ش ــم پیش بین ــوم رق ــک س ــه ی ــول دوره ب ــه در ط برنام

اجــرای برنامــه هفت ســاله دوم کــه ســازمان برنامــه انتشــار داده بــود، در دوره 1334- 1328، از 

21 میلیــارد ریــال اعتبــارات مصــوب فقــط 5/1 میلیــارد ریــال پرداخــت شــد و 9 میلیــارد ریــال نیــز 

وجــوه معــوق بــه وجــود آمــد. نســبت تحقــق بــه برنامــه اولیــه 67 درصــد بــود؛ امــا اگــر مبنــا را 

برنامــه تجدیدنظــر شــده در نظــر بگیریــم کل اعتبــار آن 26/3 میلیــارد ریــال اســت کــه ایــن نســبت 

ــد. ــزل می یاب ــه 53/6 درصــد تن ب

ــه  ــدت 3 ســال ب ــرای م ــه هفت ســاله ب ــران، برنام ــی ای ــم نفت ــا تحری ــه ب ــد توجــه داشــت ک بای

حالــت تعلیــق درآمــد و ســرانجام در شــهریور ســال 1334 پرونــده آن بســته شــد. ناکامــی برنامــه 

ــه  ــود، بلک ــی ب ــع مال ــود مناب ــت و کمب ــی دول ــه مال ــر مضیق ــت تأثی ــا تح ــاله اول نه تنه هفت س

ــودن  ــاده نب ــور، آم ــزی در کش ــر برنامه ری ــودن ام ــابقه ب ــه و بی س ــازمان برنام ــودن س ــا ب نوپ

ــاوره و  ــی در مش ــی و ناتوان ــی و اصاح ــای عمران ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــی ب ــتگاه های دولت دس

پیمانــکاری داخلــی در کشــور نیــز مزیــد بــر علــت شــد. در دوره مــورد بررســی بــه رغــم موفــق 

ــان  ــت در آن زم ــی اس ــود. گفتن ــش ب ــاورزی رضایت بخ ــش کش ــرد بخ ــه اول عملک ــودن برنام نب

تولیــدات کشــاورزی ســهم زیــادی در محصــول ناخالــص داخلــی داشــت و بخــش مهمــی از تولیــد 

کشــاورزی نیــز بــه غــات مربــوط می شــد. در ســال های 1334- 1327 تولیــد گنــدم از 1,9 میلیــون 

تــن بــه بیــش از 2/7 میلیــون تــن، تولیــد جــو از 694 هــزار تــن بــه یــک میلیــون تــن و تولیــد برنــج 

شــلتوک از 574 هــزار تــن بــه 659 هــزار تــن در ســال 1332 رســید؛ امــا دو ســال بعــد کاهــش، و در 

ســال 1334 بــه 443 هــزار تــن تقلیــل یافــت )مرکــز آمــار ایــران، بیــان آمــاری تحــوالت اقتصــادی 

ــران، 1353، ص 103(. و اجتماعــی ای

از ســوی دیگــر، تولیــد و صــادرات نفــت ایــران برخــاف کشــاورزی به دلیــل ملــی شــدن نفــت 
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و تحریــم نفتــی کشــور دســتخوش نوســانات زیان بــار شــد. تولیــد نفــت ایــران کــه در ســال 1329 

شمســی )1950 میــادی( در اوج خــود بــود بــه 242 میلیــون بشــکه رســید و به دنبــال ملــی شــدن 

نفــت در اســفند 1329، در ســال 1951 بــه 128 میلیــون بشــکه کاهــش یافــت و در طــی ســه ســال 

متعاقــب آن تقریبــًا متوقــف شــد؛ یعنــی ظــرف ســه ســال )1954- 1951(، میانگیــن تولیــد حــدود 14 

میلیــون بشــکه بــود. تولیــد نفــت در ســال 1955 و بــه دنبــال انعقــاد قــرارداد کنسرســیوم بــه 120 

میلیــون بشــکه افزایــش یافــت کــه تقریبــًا نصــف ســال 1950 بــود )مرکــز آمــار ایــران، بیــان آماری 

تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی ایــران 1353، ص 49(.

کاهــش درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت بــر موازنــه بازرگانــی ایــران تأثیــر منفــی 

گذاشــت و مضیقــه ارزی مانــع از واردات کاالهــای ســرمایه ای و انباشــت ســرمایه در بخــش صنعت 

شــد. در عیــن حــال بــا کاهــش درآمدهــای دولــت از محــل صــدور نفــت خــام منابــع مالــی دولــت 

بــرای تأمیــن مالــی برنامــه عمرانــی دیگــر کفایــت نمی کــرد. تحریــم اقتصــادی ایــران نیــز مانــع از 

اخــذ وام از بانــک جهانــی شــده بــود. افــول در ســطح تولیــد به دلیــل کاهــش مــواد اولیــه و افزایــش 

بی اطمینانــی سیاســی و اقتصــادی بــا افزایــش شــدید تــورم همــراه شــد کــه قــدرت خریــد خانوارها 

را به مــرور کاهــش داد و تقاضــای موجــود را بــه ســمت نیروهــای اشــغالگر منحــرف ســاخت.

ــای  ــوان بخش ه ــر می رســد بت ــه نظ ــه ب ــزی ک ــا چی ــت آشــفته سیاســی کشــور تنه در وضعی

متفــرق جامعــه را حــول آن متحــد ســاخت، آرزوی کنتــرل بــر صنعــت نفــت و دســتیابی بــه ســهم 

قابــل قبولــی از درآمــد آن بــود. در گذشــته، ســهم ناچیــزی از ثــروت نفــت ایــران بــه دولــت ایــران 

داده می شــد: قبــل از دهــه 30 میــادی، بهــره مالکانــه ای کــه دارنــدگان انگلیســی امتیــاز نفــت تقریبــًا 

در تمــام ایــران بــه دولــت پرداخــت می کردنــد از 8 درصــد درآمــد نفــت ایــران تجــاوز نمی کــرد. 

ــرد،  ــره ک ــت مذاک ــور دول ــاز مذک ــاره امتی ــاه درب ــدداً رضاش ــه 1930 مج ــل ده ــه در اوای وقتی ک

ســهم ایــران بــه 15 درصــد ارتقــا یافــت )آمــوزگار و فکــرت، ص 21(؛1 امــا ایــن قــرارداد بــه نحــوی 

تنظیــم نشــده بــود تــا همــراه بــا افزایــش قیمــت جهانــی نفــت، ســهم ایــران افزایــش یابــد. در نتیجــه، 

1. Amuzegar, Jahangir, and M. Ali Fekrat. 1971. Iran: Economic Development under 
Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.
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ــت  ــت نف ــی دوم قیم ــگ جهان ــس از جن ــت داد و پ ــود را از دس ــس ارزش خ ــد انگلی ــه پون وقتی ک

افزایــش یافــت، ســهم ایــران از درآمــد نفــت کاهــش پیــدا کــرد کــه ایــن امــر تقاضــای ملــی بــرای 

ــای  ــه فرآینده ــد ک ــان آگاه بودن ــان در آن زم ــرد. ایرانی ــعله ور ک ــت را ش ــت نف ــردن صنع ــی ک مل

ــت  ــده نف ــه حــال کشــور صادرکنن ــی ســودمندتر ب ــه قراردادهای ــان ب ــاط جه ــر نق مشــابه در دیگ

منتهــی شــده بــود. جنبــش ملــی شــدن نفــت عاقبــت بــا کودتــای 28 مــرداد ســال 1332کــه آمریــکا 

و انگلیــس طراحــی، و بــه کمــک آنهــا اجــرا کردنــد، شکســت خــورد.

ــف  ــد، ضع ــغال کردن ــران را اش ــن ای ــای متفقی ــه نیروه ــل اینک ــه دلی در دوره 1320-1332، ب

دولــت مرکــزی و تقویــت نیروهــای گریــز از مرکــز، بی ثباتــی مزمــن سیاســی و اختــال در تجــارت 

ــی از  ــی ناش ــی و داخل ــای بین الملل ــره تنش ه ــا و باالخ ــی قیمت ه ــطح عموم ــش س ــی، افزای خارج

ملــی کــردن نفــت توســط دکتــر مصــدق و نهضــت ملــی، وضعیــت اقتصــاد و صنعــت کشــور ســیر 

قهقرایــی پیمــود؛ بــه نحــوی کــه در پایــان ایــن دوره درآمــد ســرانه هــر ایرانــی کمتــر از اواخــر دهه 

1310 بــود.

2-2-6. جنبش های کارگری و چارچوب های قانونی روابط کار و تأمین اجتماعی

بیــن ســال های 1285 و 1304 کارگــران ماهــر و کارگــران ســاده، گهگاهــی همبســتگی خــود را 

ــق می شــدند شــرایط کار خــود  ــوارد موف ــد و در برخــی م ــات کوچــک نشــان می دادن در اعتصاب

ــس از  ــود و پ ــق ب ــًا ناموف ــا عموم ــال های 1305 و 1314 اعتصاب ه ــن س ــند. بی ــود بخش را بهب

تصویــب قانــون مربــوط بــه منــع فعالیــت اتحادیه هــای کارگــری در ســال 1315، کارگــران امکانــات 

محــدودی بــرای طــرح خواســته های خــود داشــتند. در ســال 1319 نخســتین الیحــه قانونــی بــرای 

تنظیــم دســتمزدها بــه تصویــب رســید و حداکثــر و حداقــل دســتمزد کارگــران ســاختمانی در تهران 

تنظیــم، و بــه زودی بــرای ســایر صنایــع نیــز قوانیــن مشــابهی وضــع شــد. همــه کارگــران ملــزم 

بودنــد مــدارک مربــوط بــه طبقه بنــدی شــغلی خــود را از میــان 42 گــروه مختلــف دریافــت کننــد 

)بــاری یــرر، ص 49(.

شــایان ذکــر اســت آیین نامــه تشــکیل ســندیکاهای کارگــری ایــران در ســال 1324 بــه تصویــب 
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ــت  ــری تح ــف کارگ ــای مختل ــندیکاها و اتحادیه ه ــیونی از س ــن دوره فدراس ــید. در ای ــت رس دول

ــد. در ســال 1326  ــران تشــکیل گردی ــوان شــورای متحــده مرکــزی کارگــران و زحمتکشــان ای عن

ــام  ــه ن ــه ای ب ــری دچــار انشــعاب شــد و ســازمان جداگان ــای کارگ ــی اتحادیه ه فدراســیون جهان

»کنفدراســیون بین المللــی اتحادیه هــای آزاد کارگــری« تشــکیل شــد. در همــان ســال »کنگــره 

ــود،  ــران )قوام الســلطنه( ب ــه حــزب دموکــرات ای ــران« کــه وابســته ب ســندیکاهای آزاد کارگــری ای

ــوق پیوســت. ــی ف ــه کنفدراســیون بین الملل تشــکیل شــد و ب

در ســال های 1327- 1325 اعتصابــات کارگــری بســیاری صــورت گرفــت کــه تعــدادی از آنهــا 

ــود کــه  ــران در تیرمــاه 1325 ب ــت ای ــا اعتصــاب کارگــران نف ــن آنه ــود. از مهم تری ــز ب موفقیت آمی

درنهایــت بــا 47 نفــر کشــته و  173نفــر زخمــی بــه پیــروزی رســید و شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس 
بــه برخــی از خواســته های اعتصابیــون گــردن نهــاد )مصطفــی فاتــح، ص 438 تــا 444(.1

ــط کارگــر و  ــم شــرایط اســتخدام و رواب ــرای تنظی ــون ب شــایان ذکــر اســت کــه نخســتین قان

ــون کار در  ــب رســید. ســپس قان ــه تصوی ــک دوره آزمایشــی ب ــرای ی ــا، در ســال 1325 ب کارفرم

ســال 1328 نهایــی شــد. در ایــن قانــون، ســاعات کار هفتگــی )48 ســاعت(، تعطیــات و ضوابــط 

ــر کارگــر و بیشــتر داشــتند، مشــخص شــده  ــی کــه ده نف خاتمــه خدمــت کارگــران در کارگاه های

بــود. طبــق قانــون مزبــور کار کــودکان ممنــوع و دســتگاهی بــرای تعییــن حداقــل دســتمزد و حــل 

اختافــات کارگــر و کارفرمــا ایجــاد شــد. البتــه ایــن قانــون، به ویــژه در بخــش خصــوص، کارایــی 

ــان  ــه نمی رفتند،نش ــه مدرس ــه ب ــاله ای ک ــا 12 س ــودکان 7 ت ــار ک ــی آم ــت. بررس ــی نداش چندان

می دهــد کــه در آن زمــان کار کــودکان کمــاکان پدیــده ای رایــج بــوده اســت و بــه نظــر می رســد 

میــزان دســتمزد به صــورت فــردی و نــه دســته جمعی تعییــن می شــد و شــرایط کار در بســیاری 

از واحدهــای کوچــک صنعتــی هماننــد شــرایط کار در گذشــته بــود. مصوبــات قانونــی مربــوط بــه 

ــه بعــد شــامل قانــون حمایــت صنعتــی در  کارگــران و شــرایط کار آنهــا از اواســط دهــه 1330 ب

ســال 1334، قانــون بیمه هــای اجتماعــی کارگــران در همــان ســال و قانــون ســهیم کــردن کارگــران 

ــر  ــزرگ را در ب ــی مؤسســات اقتصــادی ب ــه همگ ــا در ســال 1342 می شــد ک در ســود کارخانه ه

1. فاتح، مصطفی )1358(، پنجاه سال نفت ایران، چاپ دوم، انتشارات علمی.
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ــا 51(. ــد بــود )بــاری یــر، ص 49 ت ــه اداری و اجرایــی کن می گرفــت؛ امــا پیشــرفت آنهــا در زمین

2-2-7. قوانین مربوط به تأمین اجتماعی کارگران

همان طــور کــه بیــان شــد، در ایــن دوره دولــت مــدرن در ایــران تشــکیل شــد. در ایــن دوره بــود 

کــه دولــت بــا تأســیس وزارت طــرق و شــوارع، بنــگاه دولتــی راه آهــن و کارخانه هــای دولتــی، در 

جهــت عمــران و آبادانــی کشــور گام هــای مهمــی. بدیهــی اســت کــه دولــت نمی توانســت در برابــر 

سرنوشــت هــزاران نفــری کــه در احــداث راه و راه آهــن و بهره بــرداری از کارخانه هــای ماشــینی 

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــای صنعت ــه الگــوی اروپ ــاوت باشــد، به خصــوص ک کشــور نقــش داشــتند بی تف

ــای  ــه فشــار اتحادیه ه ــرار داشــت و نمی توانســت ب ــردان ق ــش روی دولتم ــران پی اجتماعــی کارگ

کارگــری نیــز بی توجــه باشــد.

ــه  ــال 1309 ب ــن« در س ــران راه آه ــاط کارگ ــدوق احتی ــکیل »صن ــرح تش ــدام، ط ــتین اق در نخس

تصویــب دولــت رســید. در ایــن مصوبــه، دولــت تســهیات خاصــی را بــرای کارگــران ضایعه دیــده 

ــفند  ــران در 30 اس ــع، هیئت وزی ــرد. درواق ــی ک ــن پیش بین ــداث راه آه ــن اح ــده در حی ــا فوت ش ی

1309 بنــا بــه پیشــنهاد وزارت طــرق و شــوارع موضــوع  »کســر روزی یــک شــاهی از مــزد هــر 

ــا و  ــام روزمزده ــوق تم ــدی دو از حق ــر »ص ــد« و کس ــرق کار می کن ــه در ط ــه ک ــر عمل ــک نف ی

کنتراتی هایــی کــه در طــرق کار می کننــد« را به منظــور تأمیــن منابــع مالــی بــرای پرداخــت حــوادث 

ناشــی از کار تصویــب کــرد. برابــر ایــن مصوبــه، نهــادی تحــت عنــوان »صنــدوق احتیــاط ادارات 

طــرق« تشــکیل شــد. هیئت وزیــران در جلســه نهــم مــرداد 1310 بنــا بــه پیشــنهاد وزارت طــرق و 

ــاده  ــرق را در 14 م ــاط ادارات ط ــدوق احتی ــه صن ــی نظام نام ــه قبل ــم تصویب نام ــوراع در تنظی ش

ــری، 1395، ص 88 و 89(. ــرد )علی اکب ــب ک تصوی

هیئت وزیــران برحســب پیشــنهاد اداره کل صناعــت و معــادن در 19 مــرداد ســال 1315، 

»نظام نامــه کارخانه هــا و مؤسســات صنعتــی« بــرای کارگــران بخــش صنعــت را مشــتمل بــر 69 

مــاده تصویــب کــرد. مطابــق مــاده 48 ایــن نظام نامــه، صاحــب کار موظــف شــده بــود بــرای تأدیــه 

خســارت حــوادث ناشــی از کار، از اجــرت مــزدوران روزمــزد )عملــه(، روزی 5 دینــار و از اجــرت 
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مــزدوران دیگــر )اعــم از متخصصــان و صنعتگــران کنتراتــی و غیــر کنتراتــی( صــدی 2 دینار کســر 

ــه  ــران ب ــی ای ــک مل ــه بان ــی« ب ــاط و صرفه جوی ــدوق احتی ــام »صن ــه ن ــور را ب ــد و وجــوه مزب کن

حســابی  کــه بــه نــام »صنــدوق احتیــاط« آن کارخانــه بــاز می شــود، بســپارد )همــان، ص 89 و 90(.

در مــاده بیســتم قانــون متمــم بودجــه یک ســاله ســال1311، تصریــح شــد کــه وزارت مالیــه بایــد 

بــه »عمــال و مزدورانــی کــه حیــن اشــتغال بــه امــور ســاختمانی و امــور مشــابه آن دچــار خســارت 

می شــوند، از محــل اعتبــار مربــوط بــه موضــوع اشــتغال آنهــا در وجــه مشــارالیهم و در صــورت 

ــن 1317،  ــران در 26 بهم ــن، هیئت وزی ــن بی ــد«. در ای ــازی کن ــا کارس ــه آنه ــه ورث ــوت در وج ف

ــران، آیین نامــه اســتخدامی  ــی ای ــگاه راه آهــن دولت ــون تشــکیل بن ــررات مــاده 4 قان ــر حســب مق ب

ــام  ــوق تم ــه از حق ــرر شــد ک ــه مق ــن آیین نام ــاده 22 ای ــب کــرد. در م ــان راه آهــن را تصوی کارکن

مســتخدمان و کارکنــان بنــگاه اعــم از خدمت گــزاران فنــی یــا دفتــری و کارگــران موقتــی صــدی 

ــه  ــد ک ــح ش ــاده تصری ــن م ــد دوم ای ــود. در بن ــر ش ــت« کس ــدوق بهداش ــیس »صن ــرای تأس 2، ب

بنــگاه راه آهــن حســاب مخصوصــی بــرای وجــوه صنــدوق بهداشــت بــاز خواهــد کــرد کــه درآمــد 

جمع آوری شــده و منافــع حاصــل از آن معلــوم، و مخــارج آن در حــدود مقــررات پرداخــت شــود. در 

بنــد چهــارم آن نیــز پــاداش نقــدی خاصــی بــرای پرداخــت بــه کســانی کــه در اثــر حــوادث ناشــی 

ــد  ــه شــده بــود. در ایــن آیین نامــه نیــز همانن کار دچــار صدمــه جســمی می شــدند، در نظــر گرفت

کمیســیون کارگــران طــرق و کارخانجــات، کمیســیون خاصــی پیش بینــی شــده بــود. »کمیســیون 

صنــدوق احتیــاط کارکنــان بنــگاه راه آهــن دولتــی ایــران« مرکــب از ســه نفــر از اعضــای بنــگاه بــود 

ــری، 1395، ص 91(. ــرد )علی اکب ــن می ک ــا را تعیی ــرکل آنه ــه مدی ک

پــس از عــزل رضاشــاه از ســلطنت در شــهریور 1320، دولت هــا تحــت تأثیر فضای باز سیاســی 

و رواج ایدئولــوژی و احــزاب چــپ ناگزیــر می دیدنــد خــود را بــا خواســته های اتحادیه هــای 

کارگــری همســو نشــان دهنــد. قوانینــی کــه در ایــن دوره بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید 

نیــز تحــت تأثیــر همیــن عامــل در محیــط سیاســی کشــور بــود. در ســال 1322 نخســتین قانــون 

بیمــه بیــکاری کارگــران، کارخانجــات و کارگاه هــای دولتــی و غیردولتــی بــه تصویــب رســید. در 

مــاده اول ایــن قانــون تصریــح شــده بــود:
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ــری و  ــی، بارب ــی، معدن ــی، صنعت ــادی، بازرگان ــات اقتص ــی  و مؤسس ــران تمام ــور ای »در کش

ــا  ــی ی ــم از دولت ــود دارد اع ــتخدام خ ــر در اس ــه کارگ ــه ای ک ــر مؤسس ــی ه ــن و به طورکل راه آه

ــا شــرکت  ــران ی ــزد شــرکت ســهامی بیمــه ای ــد کارگــران خــود را ن ــه، مکلف ان ــی و بقی ــر دولت غی

بیمــه داخلــی دیگــری کــه دولــت مقتضــی بدانــد در مقابــل فــوت و حوادثــی چــون نقــص عضــو 

یــا ازکارافتادگــی اعضــای بــدن، همچنیــن هزینــه معالجــه و دســتمزد کارگــران در مــدت بیمــاری و 

حــوادث کار،بیمــه کنــد« در مــاده چهــارم هــم آمــده بــود:» کارفرمایــان موظف انــد تمامــی مقرراتــی 

ــد«. در  ــد، اجــرا کنن ــران وضــع می کن ــن تندرســتی بهداشــت کارگ ــظ و تأمی ــرای حف ــت ب ــه دول ک

ــا و مؤسســات  ــام کارخانه ه ــان 1323 تم ــران مصــوب 17 آب ــه هیئت وزی ــاده ســوم تصویب نام م

اقتصــادی، بازرگانــی، صنعتــی، معدنــی، ترابــری و راه آهــن کــه بیــش از بیســت نفــر کارگــر داشــته 

باشــند، موظــف شــدند کارگــران خــود را نــزد شــرکت ســهامی بیمــه ایــران بیمــه کننــد.

گفتنــی اســت پیــش از تصویــب نخســتین قانــون کار در اردیبهشــت مــاه ســال 1325، 

هیئت وزیــران هیئتــی بــه نــام »شــورای عالــی کار« را به منظــور »تهیــه الیحــه قانــون کار« تشــکیل 

داد. اولیــن قانــون کار کشــور مشــتمل بــر 48 مــاده بــرای اجــرای آزمایشــی بــه تصویــب رســید که 

مطابــق آن کارفرمایــان، عــاوه بــر اینکــه بــه رعایــت قانــون بیمــه کارگــران مکلــف بودنــد، وظیفــه 

داشــتند دو صنــدوق را شــامل صنــدوق بهداشــت )بــرای کمــک بــه کارگــر در مــورد بیماری هایــی 

کــه ناشــی از کار نباشــد( و صنــدوق تعــاون )بــرای کمــک در امــور ازدواج، عایله منــدی، بیــکاری، 

ــب  ــس از تصوی ــد. پ ــکیل دهن ــر کارگاه تش ــره( در ه ــی و غی ــتگی، حاملگ ــی، بازنشس ازکارافتادگ

ــه  ــود را ب ــای خ ــی ج ــورای موقت ــن ش ــات، ای ــکیل وزارت کار و تبلیغ ــون کار و تش ــتین قان نخس

ــورای  ــه ش ــتین آیین نام ــون کار داد. نخس ــه قان ــده در تصویب نام ــی ش ــی پیش بین ــورای قانون ش

عالــی کار بــه ســال 1325 و پــس از تصویــب قانــون کار بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید. مطابــق 

فصــل نخســت ایــن آیین نامــه، وظایــف شــورای عالــی کار بدیــن صــورت بــود:

تهیه لوایح قانونی مربوط به کار؛ ●

تهیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به قانون کار؛ ●

ــه  ● ــون بیم ــه آن و قان ــوط ب ــای مرب ــون کار و آیین نامه ه ــرای قان ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
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ــه کار؛ ــوط ب ــی مرب ــح قانون ــران و ســایر لوای کارگ

ــه کار و تهیــه طرح هایــی بــرای ایجــاد کار و جلوگیــری از  ● مطالعــه تمــام امــور مربــوط ب

ــادی؛ ــای اقتص ــع بحران ه ــکاری و رف بی

حل اختافاتی که در مراجع پیش بینی شده در قانون کار حل نشده است؛ ●

تصویب حداقل دستمزد؛ ●

نظــارت در اداره امــور صنــدوق تعاونــی مرکــزی و صنــدوق بیــکاری و بهداشــت کارگــران  ●

کــه از جملــه امــور مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی اســت.

ــوب 17  ــون کار مص ــاده 16 قان ــق م ــد و طب ــیس ش ــمًا تأس ــال 1328، وزارت کار رس در س

خــرداد 1328، مقــرر شــد صندوقــی بــه نــام »صنــدوق تعــاون و بیمــه کارگــران« تشــکیل شــود. این 

صنــدوق به منظــور تصــدی امــر بیمــه کارگــران در قبــال مــوارد زیــر بــه وجــود آمــد:

حوادث و امراض ناشی از کار و غیر آن و خانواده بافصل کارگر؛ ●

پیری و ازکارافتادگی؛ ●

ازدواج و حاملگی و وضع حمل؛ ●

هزینه کفن و دفن؛ ●

کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. ●

ــب  ــه تصوی ــاده در جلســه ســوم خــرداد 1329 ب ــر 27 م ــدوق مشــتمل ب ــن صن اساســنامه ای

هیئت وزیــران رســید. برابــر مــاده پنجــم ایــن اساســنامه، تعییــن هیئت مدیــره صنــدوق بــر عهــده 

ــی کار قــرار داده شــد. به عــاوه مطابــق مــاده دوازدهــم، هیئت مدیــره موظــف شــده  شــورای عال

ــب شــورای  ــه تصوی ــدوق را ب ــه صن ــوط ب ــی و آیین نامه هــای مرب ــام آیین نامه هــای داخل ــود تم ب

عالــی کار برســاند. دولــت در دوره نخســت وزیری دکتــر مصــدق در بهمــن ســال 1331، »الیحــه 

قانونــی بیمه هــای اجتماعــی کارگــران« را بــا اســتفاده از اختیــارات فوق العــاده نخســت وزیر 

ــران«  ــی کارگ ــای اجتماع ــازمان بیمه ه ــام »س ــه ن ــتقلی ب ــازمان مس ــق آن س ــرد. طب ــب ک تصوی

تأســیس شــد کــه مکلــف و متعهــد بــود کمک هــا و مزایــای مقــرر در الیحــه را در مــورد کارگــران و 

کارمندانــی کــه بیمــه می شــدند، اعمــال کنــد. به موجــب ایــن قانــون تمــام کارخانه هــا و بنگاه هــای 
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مشــمول قانــون کار موظــف شــدند کارگــران خــود را در قبــال حــوادث و بیماری هــا، ازکارافتادگــی 

ــر، ازدواج و حاملگــی و  ــواده بافصــل کارگ ــر آن، حــوادث و بیماری هــای خان ناشــی از کار و غی

ــی و  ــر متوف ــدگان کارگ ــه بازمان ــک ب ــن، کم ــن و دف ــتگی، کف ــدی، بازنشس ــل، عائله من ــع حم وض

ــت  ــرح از اول اردیبهش ــن ط ــد. ای ــه کنن ــران بیم ــی کارگ ــای اجتماع ــازمان بیمه ه ــزد س ــکاری ن بی

مــاه ســال 1332 اجــرا شــد و ارکان ایــن ســازمان مطابــق مــاده ســوم قانــون فــوق عبــارت بــود از 

شــورای ســازمان، هیئت مدیــره، مدیرعامــل و هیئــت نظــارت )علی اکبــری، 1395، ص 100 و 101(.

2-2-8. تأسیس صندوق بازنشستگی کارکنان دولت

همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، پــس از برقــراری حکومــت مشــروطه در 14 مــرداد 1285، 

موضــوع لــزوم حمایــت ســازمان یافته از کارکنــان دولتــی بــرای نخســتین بــار بــه هنــگام تصویــب 

ــود،  ــدارک موج ــناد و م ــر اس ــرد. براب ــدا ک ــی پی ــی تجل ــال 1286 شمس ــف« در س ــون »وظای قان

بــرای تصدی گــری امــر وظایــف در ســاختار وزارت مالیــه بخــش خاصــی تحــت عنــوان »دایــره 

وظایــف« تشــکیل شــد کــه از نظــر نهــادی، وظیفــه رســیدگی به امــور موظفــان را عهــده دار بــود. در 

اردیبهشــت ســال 1288 شمســی، متمــم »قانــون وظایــف« وضــع شــد کــه بــرای وراث اربــاب حقوق 

دیوانــی یعنــی عائلــه کارمنــدان متوفــای دولــت حقــوق مشــخص کــرد. طبــق ایــن قانــون پــدر، مادر، 

عیــال، اوالد و نوادگانــی کــه تحــت تکفــل مســتخدم متوفــی بودنــد، از نصــف حقــوق ماهانــه کارمنــد 

اســتفاده می کردنــد و ســهم انــاث از حقــوق وظیفــه معــادل نصــف ســهم ذکــور تعییــن شــده بــود. 

ــواده  ــر خان ــراد نفقه بگی ــامل اف ــط ش ــه فق ــی ک ــه صورت ــوق ب ــورت ف ــی به ص ــر وراث قانون حص

ــون  ــه قان ــد ک ــان می ده ــور نش ــهم ذک ــف س ــر نص ــه براب ــاث از وظیف ــهم ان ــن س ــد و تعیی می ش

مذکــور متأثــر از اصــول مذهبــی بــوده اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون مذکــور بــرای زمــان حیــات کارمنــد و دوران ســالخوردگی یــا 

ازکارافتادگــی او فکــری نشــده بــود و تنهــا وراث وی از حمایــت اجتماعــی برخــوردار می شــدند، 

ــرا در  ــت؛ زی ــت دانس ــان دول ــی کارکن ــن اجتماع ــه تأمی ــع در زمین ــی جام ــوان آن را قانون نمی ت

شــرایطی کــه اصــل اســتخدام و تعییــن حقــوق زمــان اشــتغال ضوابــط قانونــی نداشــت و بــرای 
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ــوق  ــت حق ــود، پرداخ ــده ب ــل نیام ــی الزم بعم ــز پیش بین ــی نی ــتگی و ازکارافتادگ ــوق بازنشس حق

وظیفــه بــه وراث تنهــا قدمــی بــرای تأمیــن کارکنــان دولــت بــود.

ــت،  ــان دول ــی کارکن ــن اجتماع ــه تأمی ــذاری در زمین ــتین قانون گ ــه نخس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

به عنــوان قســمتی از حقــوق اســتخدامی و به منظــور حمایــت از آنــان و وارث آنــان در مقابــل پیــری 

ــت مــدرن مســتلزم  ــه تصویــب رســید. ســاماندهی دول و فــوت و ازکارافتادگــی در ســال 1301 ب

اســتخدام نیــروی کار متخصــص در دســتگاه های دولتــی بــود. وجــود طــرح بازنشســتگی کارکنــان 

دولــت نیــز می توانســت جــذب نیــروی انســانی متخصــص و تحصیل کــرده را بــه مشــاغل دولتــی 

تســهیل کنــد و موجــب امیــدواری آنــان بــه سرنوشــت خویــش شــود. در حقیقــت می تــوان گفــت 22 

آذر 1301 روز پیدایــش نظــام بازنشســتگی در ایــران اســت. قبــل از آن در روابــط اســتخدامی دولت 

ــد شــود،  ــرری بهره من ــا مق ــوق ی ــدون انجــام دادن کار از حق ــه مســتخدم ب ــی ک و مســتخدم حالت

وجــود نداشــت. در فصــل چهــارم قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب آذر ســال 1301 اصولــی کــه 

در زمینــه بازنشســتگی پیش بینــی شــده، عبــارت بــود از:

کارمنــد پــس از مــدت معینــی انجــام خدمــت و رســیدن بــه ســنی کــه قاعدتــًا توانایــی انجــام  ●

کار خــود را از دســت می دهــد، بــدون آنکــه خدمتــی انجــام دهــد از حقــوق بهره منــد شــود.

هرکــس کــه بــه علــت حادثــه ای علیــل و ازکارافتــاده شــود و بــه ادامــه خدمــت قــادر نباشــد،  ●

بــدون رعایــت خدمــت و ســن از مقــرری خــاص اســتفاده می کنــد.

هر مستخدم که فوت شود، خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد. ●

ــت  ــت می توانس ــابقه خدم ــال س ــن و 25 س ــال س ــتن 55 س ــا داش ــد ب ــور کارمن ــون مذک در قان

بازنشســته شــود و امــکان بازنشســتگی بــرای کســانی که حداقل دو شــرط مزبــور را نداشــتند،وجود 

نداشــت و ســن بازنشســتگی اجبــاری نیــز هفتــاد ســال بــوده اســت. در ســال 1309 شــرط ســنی 

حــذف شــد و کارمنــد می توانســت بــا داشــتن 20 ســال ســابقه خدمــت متوالــی یــا 25 ســال خدمــت 

متنــاوب مشــروط بــه اینکــه 20 ســال آن را متصــدی باشــد، بــدون توجــه بــه ســن بازنشســته شــود.

 گفتنــی اســت مســئولیت دولــت در قبــال کارکنــان خــود بــا تصویــب قانــون اســتخدام کشــوری 

ــه  ــون ب ــن قان ــر ای ــت براب ــان دول ــت. کارکن ــود گرف ــه خ ــری ب ــورت کامل ت در 22 آذر 1304 ص
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ــون  ــاده 43 قان ــر م ــد. براب ــرار گرفتن ــت ق ــورد حمای ــرگ م ــری و م ــال پی ــاوی و در قب ــور مس ط

اســتخدام، عمــوم کارکنــان دولتــی حــق داشــتند بــا رعایــت ضوابــط قانونی،بازنشســته شــوند و 

در هنــگام بازنشســتگی از حقــوق و مزایــای دولتــی اســتفاده کننــد. اصــل چهــل و ســوم به طــور 

مشــخص مقــرر می کــرد کــه »عمــوم مســتخدمان دولتــی حــق دارنــد پــس از ســی ســال خدمــات و 

شــصت ســال عمــر و 55 ســال عمــر و 25 ســال خدمــت مشــروط، بــر اینکــه بیســت ســال متصــدی 

شــغل بــوده باشــند، از حقــوق بازنشســتگی برخــوردار شــوند«. مــاده 44 قانــون تصریــح می کنــد 

هریــک از کارکنــان کــه بازنشســتگی خــود را تقاضــا کــرد یــا بازنشســته شــد، حــق دریافــت حقــوق 

ــه  ــت ک ــان دول ــام کارکن ــاده 46، تم ــد داشــت. به عــاوه به موجــب م ــت خواه بازنشســتگی از دول

ــد، مادام العمــر حقوقــی را  ــه ای ناقــص شــده و از کارکــردن بازمانده ان ــه واســطه حادث ــا ب ــل ی علی

برابــر ضوابــط قانونــی دریافــت خواهنــد کــرد. همچنیــن در مــاده 47 قانــون اســتخدام بیــان شــد 

کــه وارث تمــام کارکنــان دولــت در صــورت فــوت ایشــان حــق دارنــد حقوقــی را مطابــق ضوابــط 

قانونــی از دولــت دریافــت کننــد )محمدعلــی اکبــری، 1395، ص 20 و 21(. در مــواد چهــل و نهــم و 

پنجاهــم، نحــوه محاســبه و پرداخــت حقــوق تقاعــد دقیقــًا معیــن شــده اســت و ضوابــط و قواعــد 

خاصــی را بــه طــور عمومــی و عــام بــرای همــه کارکنــان دولــت برقــرار می کنــد. مخبــر کمیســیون 

مربــوط بــه قانــون اســتخدام کشــوری، نکاتــی را در توضیــح خــود بــه عــرض مجلــس رســاند کــه 

ــد: ــان می کن ــت از مســتخدمین خــود را بی ــت دول ــی ارزشــی حمای به وضــوح مبان

»موافــق ایــن قانــون هرکــس کــه مســتخدم شــده قبــول کــرده اســت کــه بایــد آن کســور را بدهد، 

اعــم از اینکــه بعــد چیــزی ببــرد یــا نبــرد و کســانی کــه در ســر خدمــت می ماننــد یــا بــه حــد تقاعــد 

)بازنشســتگی( می رســند یــا اینکــه جــوان بــوده و مــرده اســت، از اول در زمــان حیــات وی بــه او 

می گوینــد بــه تــو صــدی پنــج در زمــان تقاعــد می دهیــم، ایــن قانــون او را ملــزم کــرده و حقــوق او 

را صــدی پنــج کســر قــرار داده اســت، از اول بــه او می گوینــد از او صــدی پنــج کســر خواهیــم کــرد. 

اگــر بــه ســن تقاعــد رســیدی آن وقــت حقــوق تقاعــد بــه تــو خواهیــم داد. همین طــور بــرای اینکــه 

ورثــه ات در احتیــاج نباشــد، ثلــث حقــوق تــو را تــا 21 ســال بــه ورثــه ات خواهیــم داد. در هــر حــال 

ایــن صندوقــی اســت کــه بایــد خــودش را اداره کنــد و نمی توانــد تحمیلــی بــه خزانــه دولــت باشــد؛ 



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 122

ــاد  ــت خارجــه زی ــا در مملک ــل صندوق ه ــن قبی ــت خــودش علی حــده خــرج دارد و از ای ــرا دول زی

اســت و کارگــران بــرای تأمیــن آینــده خودشــان ایــن صنــدوق را تأســیس می کننــد. بــرای اینکــه در 

موقــع تنگدســتی و فقــر بــرای آنهــا تأمیــن باشــد. حــاال مــا تــازه می خواهیــم یــک صندوقــی بــرای 

تأمیــن آینــده مســتخدمین و وراث آنهــا تشــکیل بدهیــم و در ســایر قوانیــن هــم چیــزی بــه ورثــه 

آنهــا از ایــن پولــی کــه می دهنــد، پرداخــت نمی شــود. منتهــی بــا در نظــر گرفتــن وضعیــات فعلــی 

مملکــت مــا ایــن مــاده را وضــع کرده ایــم« )روزنامــه رســمی کشــور، مشــروح مذاکــرات مجلــس 

دوره دوم، ص 1275 بــه نقــل از محمدعلــی اکبــری، ص 21 و 22(.

بــا تصویــب قانــون اســتخدام کشــوری، مســئولیت های جدیــدی بــه دولــت محــول شــد و دولــت 

نیــز بــرای تکفــل و تصــدی ایــن مســئولیت ها، بــه توســعه نهــادی خــود مبــادرت ورزیــد. تأســیس 

دایــره تقاعــد در کنــار دایــره وظایــف و پــس از آن تبدیــل دایــره تقاعــد و وظایــف بــه اداره تقاعــد 

کشــوری )بازنشســتگی(، از جملــه اقدامــات دیگــری بــود کــه دولــت بــرای تصــدی امــور مربــوط به 

حــوزه تأمیــن اجتماعــی انجــام داد. 

قانــون فــوق یک بــار در ســال 1308 و بــار دیگــر در ســال 1324 ســپس در ســال 1337 شمســی 

ــادی و اساســی مواجــه شــد و درنهایــت در تاریــخ 1345/3/31 قانــون اســتخدام  ــرات بنی ــا تغیی ب

کشــوری فعلــی بــه جــای قانــون گذشــته قــرار گرفــت. فصــل هشــتم قانــون اخیــر نیــز- کــه بــه 

مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه اختصــاص دارد- از ســال 1345 تاکنــون چنــد بــار دچــار تغییــرات 

گوناگــون شــده اســت. اصاحــات متعــدد ایــن قانــون بیشــتر مــواد آن را از صــورت اولیــه خــارج 
کــرد و در جهــت تأمیــن آینــده کارکنــان دولــت ارتقــاء داد.1

2-2-9. عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

برقــراری حقــوق بازنشســتگی و حقــوق وظیفــه ازکارافتادگــی، همچنین حقــوق وراث مســتخدمان 

شــاغل متوفــای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســال 1301 تــا ســال 1332 بــه شــرح 

ــی  ــع تراکم ــود، جم ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــزارش ش ــدول )5( گ ــودار )1( و ج نم

1. به نقل از سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری.
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ایــن افــراد از 2 هــزار و 60 نفــر در ســال 1301 بــه 12 هــزار و 926 نفــر در ســال 1332 رســیده بــود.
جدول 5. موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای 

مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1301 تا سال 1332

وضعیت
فوتشدهحینازکارافتادهبازنشستهسال

جمعکل)جمعجمعاشتغال
تراکمی(

3411531566۲۰6۰۲۰6۰تاآخرسال1301

1310۲51۲955۲4۲۸

1320141۲1793۲۲3۸97

133256۸74۸71۰6۲1۲9۲6

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

نمودار 1: موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای 
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1301 تا سال 1332 )نفر(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

در آن زمــان صندوق هــای بازنشســتگی متعــدد هنــوز شــکل نگرفتــه بــود و تعــداد بازنشســتگان 

مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــور بــه تفکیــک رســمی کشــوری، قضــات، اعضــای هیئت علمــی 

دانشــگاه ها و پلیــس )شــامل بازنشســتگان متوفــی(، بــه شــرح جــدول و نمــودار زیــر بــود.
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جدول 6. تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 1324-1332 به تفکیک رسمی 
کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پلیس )شامل بازنشستگان متوفی(

نوعمستخدمان
قضاترسمیکشوریسال

اعضایهیئتعلمی
دانشگاهها

جمعپلیس
جمعکل
تراکمی

1166۲5۲۲5۸14511451قبل از 13۲4

13۲44۸1۰136۲1513

13۲543۸۰۲17۲15۸5

13۲6793۰179916۸4

13۲7913۰141۰۸179۲

13۲۸11۰73۰۲7۰1۲۰9۲۰۰1

13۲966۰1۰۰1۲7797379۸

133۰۲355۰53۲934۰91

13311۰535۸۲5۰۲161557۰6

133۲35۰5۰۲1356۸6۲74

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

نمودار 2. تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 1324-1332 به تفکیک رسمی 
کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پلیس )شامل بازنشستگان متوفی(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
ازکارافتادگان و فوت شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری.
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تحــول میانگیــن حقــوق بازنشســتگان در هــر ســال در دوره 1320-1332 در جدول و نمــودار زیر 

ــل وخامــت اوضــاع  ــه دلی آمــده اســت. شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه در دوره اشاره شــده ب

مالــی دولــت، میانگیــن حقــوق بازنشســتگی کارکنــان دولــت نتوانســته بــه تناســب تــورم افزایــش 

یابــد. مبلــغ اســمی ایــن میانگیــن در ســال های 1322 و 1323 کاهــش یافــت؛ درحالــی کــه در دو ســال 

متوالــی یعنــی 1321 و 1322 نــرخ تــورم در کشــور بــه ترتیــب 95.5 و 110.7 درصــد بــود.
جدول 7. میانگین حقوق بازنشستگان در هر سال طی دوره 1332- 1320 )ریال(

میانگینحقوقبازنشستگیسالبازنشستگی

13۲۰۲۲۲۰

13۲1۲۸۲4

13۲۲1795

13۲31۸5۲

13۲43۰5۸

13۲53614

13۲6377۲

13۲73796

13۲۸439۲

13۲94531

133۰3614

133137۸9

133۲434۲

توضیح: میانگین حقوق هر سال مربوط به بازنشستگان همان سال است.
مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 

بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 
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نمودار 3. میانگین حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1320-1332 )ریال(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

2-2-10. حمایت اجتماعی

بــا تأســیس دولــت بــه ســبک مــدرن، نهادهــای حمایتــی غیردولتــی نیــز در ســطح وزارتخانه هــای 

مختلــف تحــت عنــوان »صنــدوق تعــاون« و »صنــدوق امــداد« راه اندازی شــدند. ایــن نهادها عمومــاً برای 

کمــک و مســاعدت بــه کارکنــان کم بضاعــت و دســتگیری از آنــان بــه هنــگام بــروز حادثــه تأســیس 

شــده بــود )محمدعلــی اکبــری، ص 22(. افــزون بــر ایــن، جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ به عنــوان 

نهــاد عمومــی وابســته بــه دولــت بــا عنایــت بــه هــدف حمایــت اجتماعــی در ســال 1301 تأســیس شــد. 

در قســمت مقاصــد آن آمــده اســت: »شــیر و خورشــید ســرخ ایــران بــرای ارائــه خدمــت خیریه بــه نوع 

بشــر و تخفیــف مصائــب و بهبــودی صحــت عمومــی تأســیس یافتــه اســت«. همچنیــن در جــای دیگــر 

مقاصــد جمعیــت را بــا تصریــح بیشــتری بیــان مــی دارد: »امــداد صحیــح در مــوارد بلیــات و مصائــب 

ــم و بی بضاعــت،  ــال یتی ــم و تربیــت اطف ــدگان، نگهــداری و تعلی ــرا و درمان عمومــی، دســتگیری از فق

ــان:23(. ــت و ســیار« )هم ــای ثاب ــا و مریض خانه ه ــی و دواخانه ه ــی مجان ــای عموم تأســیس مطب ه

بنــگاه حمایــت از خانواده هــای بینــوا و مــادران و نــوزادان را نیــز همســر ولیعهــد وقــت تشــکیل 
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داد کــه از جملــه اقدامــات حمایتــی بــود کــه متأثــر از فشــار ارزشــی آن زمــان در جامعــه شــکل 

گرفــت. ایــن بنــگاه در 25 آذر ســال 1319 بــه فرمــان رضاشــاه کار خــود را آغــاز کــرد. بــه عــاوه 

مــوادی از قانــون انجمن هــای ایالتــی و والیتــی کــه بــر امــور حمایتــی شــهروندان اشــعار داشــت، 

ــرای  ــی ب ــور وظایف ــون مذک ــت. در قان ــای می گرف ــت ج ــی دول ــات حمایت ــره تصمیم ــز در زم نی

ــر،  ــاران فقی ــه »بیم ــاره ای از آن ب ــه پ ــود ک ــه شــده ب ــی در نظــر گرفت ــی و والیت ــای ایات انجمن ه

اداره داراالیتــام، اداره دارالعجــزه ایالتــی و کمــک خــرج تحصیــل شــاگردان بی بضاعــت« اختصــاص 

ــی اســت، از مجمــوع  ــت. گفتن ــه خــود نگرف ــن وظایــف در عمــل جامــع عمــل ب ــا ای ــود؛ ام ــه ب یافت

تصمیمــات و اقدامــات دولــت در ایــن زمینــه چنیــن مســتفاد می شــود کــه الــزام دولــت بــه حمایــت 

ــت.  ــده اس ــی می ش ــلط تلق ــی مس ــی، ارزش اجتماع ــیب پذیر اجتماع ــار آس ــازمان یافته از اقش س

البتــه، بایــد اذعــان داشــت کــه تصمیمــات و اقدامــات دولــت در زمینــه حمایــت اجتماعــی در مقایســه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــر و کم اثرت ــیار کم رنگ ت ــی بس ــن اجتماع ــا تأمی ب

دولــت طــی ســال های 1331 الــی 1335، تصمیماتــی را اتخــاذ کــرد کــه بــر مبنــای آن درصدی از 

ســهم مالکانــه بــه صنــدوق عمــران و تعــاون ده و دهســتان و بخــش واریــز می شــد و ایــن صنــدوق 

هزینه هایــی را بــرای کمــک و یاری رســاندن بــه اقشــار نیازمنــد روســتایی و کمــک بــه نگاهــداری 

عجــزه و پیــران علیــل و بیمــاران بی سرپرســت صــورت مــی داد )علی اکبــری: 33(.

2-3. دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقالب اسالمی

ــود را  ــی خ ــی تاریخ ــتر بررس ــر و بیش ــاری بهت ــات آم ــود اطاع ــل وج ــمت به دلی ــن قس در ای

ــم: ــح می دهی ــر توضی ــی زی ــوان کل ــه عن ــت س تح

عوامل محیطی و بسترهای سیاسی؛ ●

چارچوب های قانونی و نحوه طراحی سیستم صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی؛ ●

عملکرد صندوق های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی. ●

شــایان ذکــر اســت کــه در قســمت های پیشــین ایــن فصــل نیــز کــم و بیــش همیــن روش دنبــال 

شــده اســت، امــا به دلیــل کمبــود اطاعــات و آمارهــای موثــق، بندهــای دوم و ســوم مذکــور در بــاال 
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به تفصیــل مــورد نظــر تشــریح نشــده اســت. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه تدابیــر و اقدامــات 

ــته  ــران در ادوار گذش ــی کارگ ــن اجتماع ــت و تأمی ــان دول ــتگی کارکن ــه بازنشس ــت در زمین دول

ــه بخــش کوچکــی از  ــر ب ــن تدابی ــت تحــت پوشــش ای ــن، جمعی ــوده؛ بنابرای به صــورت مــوردی ب

ــازار کار شــهری کشــور محــدود می شــده اســت. کوشــندگان ب

2-3-1. شاخص های محیطی و بستر سیاسی

گفتنــی اســت ســه دســته از عوامــل موجــود در محیــط بیرونــی، بســیاری از ویژگی های اساســی 

نظــام بازنشســتگی هــر کشــور را تعییــن می کننــد. ایــن عوامــل عبارت انــد از: کــم و کیــف جمعیــت، 

وضعیــت بــازار کار و وضــع مالــی دولــت. عوامــل مذکــور تأثیــر عمیقــی بــر اهــداف برنامــه و تــا 

حــد زیــادی بــر نتایــج در دســترس نظــام بازنشســتگی بــر جــای می گذارنــد. ذکــر ایــن نکتــه مهــم 

ــازار کار  ــط ب ــه ســمت محی ــز از ســمت طراحــی و عملکــرد سیســتم ب ــت نی اســت کــه جهــت علی

اســت؛ بــرای مثــال نــرخ مشــارکت نیــروی کار ســالمندان به شــدت تحــت تأثیــر نظــام بازنشســتگی 

ــورهای  ــت. در کش ــت ها برون زاس ــن سیاس ــه ای ــبت ب ــدی نس ــا ح ــی ت ــل جمعیت ــت و عوام اس

درحال توســعه ای ماننــد ایــران از آنجــا کــه به واســطه رشــد اقتصــادی و تحــوالت سیاســی شــاهد 

تحــول در نهادهــای اقتصــادی و سیاســی هســتیم، الزم اســت در بررســی شــاخص های محیطــی 

بــه بســترهای اقتصــادی و سیاســی نیــز توجــه کنیــم.

پــس از کودتــای 28 مــرداد ســال 1332، رژیــم سیاســی ایــران جنبش هــای کارگــری و احــزاب 

ــد از  ــوص بع ــور، به خص ــی در کش ــداد سیاس ــت و انس ــت بازداش ــی را از فعالی ــه مل ــپ و جبه چ

ســرکوب جنبــش 15 خــرداد ســال 1342 بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( تشــدید شــد. بدیــن ترتیــب 

دولــت بــا پشــتیبانی قدرت هــای بــزرگ در ســطح بین المللــی و بهره گیــری از تــوان ارتــش، 

ــت و در  ــش گرف ــه را در پی ــه اقتصــاد و جامع ســاواک و بوروکراســی، راه نوســازی اقتدارگرایان

غیــاب نهادهــای مدنــی در نقــش دولتــی پدرســاالر بــه توزیــع رانت هــا و امتیــازات اقتصــادی میــان 

ــا  ــت ب ــان اقــدام کــرد. در ایــن بیــن، دول ــان، تکنوکرات هــا، کارگــران و دهقان ســرمایه داران، نظامی

ــار  ــی در اختی ــی فراوان ــای مال ــه 1330، انگیزه ه ــر ده ــی واردات از اواخ ــرد جایگزین ــاذ رویک اتخ
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ســرمایه داران صنعتــی قــرار داد و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی آنــان را تقویــت کــرد. دولــت بــه 

بهره گیــری از درآمدهــای نفتــی و کمک هــای ایاالت متحــده تعــداد نیروهــای نظامــی را بــه میــزان 

ــن  ــرد. همچنی ــت ک ــی تقوی ــزات نظام ــد تجهی ــا خری ــای مســلح را ب ــش داد و نیروه ــی افزای فراوان

بــا انجــام اصاحــات ارضــی در دهــه 1340، بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ایــران نویــن اربابــان 

زمیــن دار را طبقــه ذی نفــوذ دانســت و عمــًا از صحنــه اقتصــادی و اجتماعــی حــذف کــرد و دهقانان 

ــای  ــت در برنامه ه ــه دول ــود ک ــن دوران ب ــود. در همی ــاورزی نم ــی کش ــک اراض ــا را مال خرده پ

عمرانــی خــود تأمیــن بهداشــت و درمــان، آمــوزش رایــگان، تأمین اجتماعــی و حمایت هــای اجتماعی 

را بــه نحــو جــدی در دســتور کار خــود قــرار داد و بدیــن ترتیــب تعــداد کارکنــان خــود را در شــهر 

و روســتا افزایــش داد. شــاه انتظــار داشــت بــا انجــام اصاحــات از بــاال، مشــروعیت سیاســی رژیم 

خــود را- کــه در جریــان ســرکوب نهضــت ملــی و کودتــا از دســت داده بــود- بازیابــد؛ ازایــن رو 

انجــام اصاحــات ارضــی و ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانه هــا از جملــه اقداماتــی بــود 

ــاب اســامی  ــا انق ــد. ام ــده کن ــای زحمتکــش زن ــر شــاه را در دل توده ه ــت مِه ــه انتظــار می رف ک

نشــان داد تقلیــل مســائل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بــه اکونومیســم تنگ نظرانــه حــال 

تناقضــات درونــی یــک رژیــم سیاســی اقتدارگــرا نیســت.

2-3-1-1. شاخص های جمعیتی کشور در دوره 1355- 1335

ترکیــب جمعیــت هــر کشــور تابعــی اســت از الگوهــای بــاروری، مــرگ و میــر و مهاجــرت در آن 

کشــور. بیشــتر کشــورهای جهــان، بــه اســتثنای آنهایــی کــه به شــدت تحــت تأثیــر ویــروس ایــدز یا 

درگیــر جنــگ بوده انــد، افزایــش مــداوم متوســط امیــد بــه زندگــی را تجربــه کرده انــد. در دهه هــای 

ــاروری  ــرخ ب ــا کاهــش چشــمگیر ن ــد متوســط، ب ــا درآم ــد و ب ــر، بیشــتر کشــورهای پردرآم اخی

ــد  ــن خواه ــده را تعیی ــت در آین ــع ســنی جمعی ــل، توزی ــن عوام ــرات ای ــد تغیی ــد. رون مواجــه بودن

ــام  ــک نظ ــی ی ــداری مال ــدت و پای ــای بلندم ــده پویایی ه ــی تعیین کنن ــل اصل ــع عام ــه درواق ــرد ک ک

بازنشســتگی اســت. اطاعاتــی ماننــد نرخ هــای بــاروری، امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد و امیــد بــه 

زندگــی در ســنین باالتــر )ســنین 60 و 65 کــه ســن متــداول بــرای اســتحقاق دریافــت مزایــای بیمــه 
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ــل نظام هــای بازنشســتگی اســت. ــه و تحلی ــن شــاخص های تجزی بازنشســتگی اســت(، مرتبط تری

بیمه شــوندگان  بالقــوه  تعــداد  خــال  از  جمعیت شناســی  ویژگی هــای  اســت،  گفتنــی 

ــتقیم  ــر مس ــتگی تأثی ــای بازنشس ــر نظام ه ــدگان(، ب ــتگان )دریافت کنن ــدگان( و بازنشس )پرداخت کنن

می گــذارد. بــاروری تأثیــر مســتقیمی بــر تعــداد کارگــران دارد و تعــداد آنهــا بــه نوبــه خــود هــم تعداد 

بیمــه شــوندگان یــا همــان پرداخت کننــدگان بــه نظام هــای بیمــه ای در هــر مقطعــی از زمــان و هــم 

تعــداد افــراد واجــد شــرایط در آینــده بــرای دریافــت حقــوق و مزایــای بازنشســتگی را تعییــن می کند. 

ــا اســت کــه بیمــه بازنشســتگی بــرای دوره هــای طوالنی تــری  افزایــش امیــد بــه زندگــی بــدان معن

پرداخــت خواهــد شــد. ایــن مســئله در تعییــن نســبت پرداخت کننــدگان حــق بیمــه بــه دریافت کننــدگان 

حقــوق و مزایــای بازنشســتگی کــه یکــی از نخســتین عوامــل تعیین کننــده تعادل هــای مالــی داخلــی 

نظــام بیمــه ای می باشــد، مهــم اســت. مهاجــرت نیــز بــر نظام هــای بیمــه ای تأثیرگــذار اســت. البتــه ایــن 

تأثیــر بســته بــه ســاختار ســنی و تعــداد مهاجــران می توانــد کمتــر یــا بیشــتر باشــد.

جمعیــت ایــران در دوره 1345- 1335 و 1355- 1345 بــه ترتیــب بــا رشــد متوســط ســاالنه 3/1 

و 2/7 درصــد افزایــش یافــت. بــه نظــر می رســد در دوره دوم برنامه هــای کنتــرل جمعیــت و تنظیــم 

خانــواده موجــب کاهــش رشــد جمعیــت شــده باشــد. بااین حــال کاهــش نــرخ مــرگ و میــر اطفــال و 

رواج ســنت های فرهنگــی پدرســاالرانه، به ویــژه در مناطــق روســتایی، نــرخ رشــد بــاالی جمعیــت 

را حتــی در دوره دوم نیــز بــه ارمغــان آورده اســت. در ســال 1355 میــزان خــام موالیــد 42/9 در 

ــدو  ــه زندگــی در ب ــد ب ــن ســال امی ــود. در ای ــر 11/5 در هــزار ب ــزان خــام مــرگ و می هــزار و می

تولــد 56 ســال بــوده اســت.1 جمعیــت ایــران در دوره مــورد نظــر بــه دلیــل رشــد ســریع آن جــوان 

بــوده و میانگیــن ســنی آن در دو دوره بــه ترتیــب 22/2 و 22/4 ســال گــزارش شــده اســت )جــدول 

ــر انداخــت و مشــکات  ــه تأخی ــران را ب ــاالی جمعیــت در ایــن دوره، گــذار جمعیتــی ای 8(. رشــد ب

اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی جامعــه را حادتــر کــرد.

1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی )1383(، گزارش ربع قرن، ص 27.
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جدول 8. تحول جمعیت ایران در سال های 1335، 1345 و 1335

میانگینسنیجمعیت)سال(متوسطرشدساالنهنسبتبهدههقبل)درصد(جمعیت)بهمیلیوننفر(سال

13351۸/96۲/96

1345۲5/793/1۲۲/۲

135533/71۲/7۲۲/4

مأخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1377، زمستان 1378.

در دوره زمانــی 1355-1335 رشــد جمعیــت شــهری ســریع تر از نــرخ رشــد کل جمعیــت کشــور 

بــود. بــه همیــن دلیــل در انتهــای ایــن دوره نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت کشــور در شــهرها زندگــی 

ــد )جــدول 9(. می کردن
جدول 9. تحول شهرنشینی در ایران )هزار نفر(

133513451355شرح

1۸955۲57۸9337۰9کلجمعیتایران

1/۰3/۰۲/7میزانرشدساالنهجمعیت

6۰۰3979615۸55جمعیتشهریطبقسرشماریها

31/43۸/۰47/۰میزانشهرنشینی)درصد(

۲/۰5/۰4/9رشدساالنهشهرنشینی
مأخذ: مستخرج از مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

نمودار 4. جمعیت کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی )نفر(

مأخذ: مستخرج از مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
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2-3-1-2. رشد درازمدت اقتصادی و عملکرد بازار کار

ــه  ــت در ســن کار اســت ک ــازار کار هــر کشــور از یکســو تابعــی از تحــوالت جمعی ــرد ب عملک

عرضــه بالقــوه نیــروی کار را تعییــن می کنــد و از ســوی دیگــر تحــت تأثیــر نــرخ رشــد اقتصــادی 

و ماهیــت تحــوالت فّناورانــه قــرار دارد؛ ازایــن رو در ادامــه رشــد درازمــدت اقتصــادی و پــس از آن 

ــم. ــازار کار را بررســی می کنی تحــوالت ب

رشد درازمدت اقتصادی ●

پــس از کودتــای ســال 1332 تــا انعقــاد قــرار داد کنســریوم نفتــی در ســال 1334، هنــوز تولیــد 

و صــادرات نفــت چنــدان افزایــش نیافتــه بــود. بعــد از ایــن تاریــخ شــرکت های عضــو کنسرســیوم، 

ســرمایه گذاری های جدیــدی در بخــش باالدســتی صنعــت نفــت آغــاز کردنــد و ایــران نیــز توانســت 

از عایــدات روزافــزون نفــت بهره منــد شــود. دولــت در بقیــه ســال های دهــه 1330 بــرای جبــران 

ــال جــذب کمک هــای باعــوض نظامــی  ــه دنب ــه تجــارت خارجــی خــود از یکســو ب کســری موازن

ــرمایه گذاری  ــذب س ــون ج ــب قان ــا تصوی ــر ب ــوی دیگ ــود و از س ــده ب ــی ایاالت متح و غیرنظام

خارجــی در ســال 1334، درصــدد جلــب مشــارکت شــرکت های فراملیتــی بــرای نوســازی صنایــع 

کشــور بــود. بــا ایــن همــه، نبــود سیاســت روشــن تجــاری و صنعتــی در ســال های 1339- 1335 

و زیــاده روی در توســعه واردات ارزان بــا نــرخ ثابــت ارز، موجــب رکــود در صنایــع رقیــب واردات 

ماننــد نســاجی شــد و بــه کســری تــراز پرداخت هــا دامــن زد. ایــن بحــران اقتصــادی بــا روی کار 

آمــدن دولــت علــی امینــی و محــدود کــردن مخــارج نظامــی و غیرنظامــی دولــت به تدریــج مهــار 

شــد.

ــا  ــل داشــت ب ــت کــه تمای ــران شــکل گرف ــری در ای ــت رانتی ــی، دول ــا افزایــش درآمدهــای نفت ب

ــداز و  ــکاف پس ان ــز ش ــی و نی ــای خارج ــه پرداخت ه ــکاف موازن ــا ش ــن درآمده ــتفاده از ای اس

ــد نوســازی اقتصــاد  ــا تســهیل انباشــت ســرمایه در کشــور، رون ــد و ب ــر کن ســرمایه گذاری را پ

و جامعــه ایرانــی را ســرعت بخشــد؛ بــه همیــن دلیــل عــزم و اراده سیاســی مقامــات بــاالی نظــام، 

به خصــوص شــاه بــر ایــن قــرار گرفــت کــه از ســازمان برنامــه حمایــت کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
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ایــن ســازمان از حمایت هــای فــوق برخــوردار بــود، می توانســت در جنگ هــای موضعــی بــر ســر 

تخصیــص منابــع بــا وزارتخانه هــا در جایــگاه باالیــی قــرار گیــرد و درعین حــال اختافــات خــود 

بــا وزارت دارایــی را بــه نحــو معقولــی حــل و فصــل کنــد.

ــس  ــور پ ــادی در کش ــزی اقتص ــد، برنامه ری ــح داده ش ــل توضی ــمت قب ــه در قس ــور ک همان ط

از پایــان جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد. در ابتــدا بــا شــکل گیری شــورای عالــی برنامــه بــه کمــک 

مشــاوران خارجــی و همــکاری دســتگاه های دولتــی، برنامــه اول به صــورت مجموعــه ای از 

پروژه هــای عمرانــی و اصاحــی تنظیــم شــد؛ امــا ایــن برنامــه به دلیــل بی ثباتــی مزمــن سیاســی 

ــا  ــاز ب ــورد نی ــی م ــل اجرای ــی و عوام ــع مال ــه مناب و اقتصــادی در کشــور، دسترســی نداشــتن ب

شکســت مواجــه شــد. بااین حــال در همیــن دوره بــود کــه ســازمان برنامــه تأســیس، و بــه عنــوان 

دســتگاه مســتقل و دارای هویــت حقوقــی عهــده دار برنامه ریــزی مرکــزی شــد. برنامــه دوم نیــز بــه 

ــا همــکاری  همــان ســیاق برنامــه اول به صــورت مجموعــه ای از طرح هــای عمرانــی و اصاحــی ب

ســازمان برنامــه و وزاتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی تهیــه شــد. اجــرای ایــن برنامــه از اول مهــر 

1334 آغــاز شــد و تــا آخــر شــهریور 1341 بــه پایــان رســید. ایــن برنامــه برخــاف برنامــه اول بــا 

عواملــی کــه در ادامــه بیــان می شــود بــه موفقیــت رســید. 

وجود ثبات سیاسی در داخل؛ ●

تنش زدایی در مناسبات بین المللی و قرار گرفتن ایران در جرگه متحدان غرب؛  ●

دسترسی دولت به درآمدهای روزافزون نفت و کمک های مالی خارجی؛  ●

بهره گیــری ســازمان برنامــه از تجــارب ارزنــده ابتهــاج در ســمت مدیریــت ایــن ســازمان  ●

و پشــتیبانی شــاه از او. 

ــت،  ــی را داش ــی و بین الملل ــی داخل ــات مال ــی کار در مؤسس ــه غن ــه تجرب ــاج ک ــع ابته درواق

توانســت بــا جلــب نظــر مســاعد مؤسســات بین المللــی کارشناســان فنــی و اقتصــادی مــورد نیــاز 

ــیس  ــازمان تازه تأس ــتقال س ــن دوره اس ــرد. در ای ــه کار گی ــم آورد و ب ــرد ه ــزی را گ برنامه ری

ــی  ــای اجرای ــزی و ظرفیت ه ــای برنامه ری ــه تخصص ه ــور ک ــتگاه های اداری کش ــه از دس برنام

ــد. ــی ش ــای عمران ــریع طرح ه ــبرد س ــن پیش ــتند، ضام نداش
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ــروه اول و دوم  ــک گ ــا کم ــه ب ــازمان برنام ــزی س ــای برنامه ری ــه دوم ظرفیت ه در دوران برنام

ــازمان  ــتخدام س ــه اس ــه ب ــور- ک ــارج از کش ــی خ ــان ایران ــاروارد و فارغ التحصی ــان ه کارشناس

برنامــه درآمدنــد- افزایــش یافــت و دفاتــر فنــی و اقتصــادی ایــن ســازمان با کمــک کارشناســان بانک 

جهانــی و دانشــگاه هــاروارد فعــال شــد. در همیــن دوره بــود کــه بــا تأســیس ســازمان هواشناســی، 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــار و اطاع ــف، آم ــای مختل ــام آمارگیری ه ــه برداری و انج ــازمان نقش س

برنامه ریــزی فراهــم گردیــد؛ امــا در دوره برنامــه دوم، اختافــات ســازمان برنامــه بــا وزارت دارایــی 

و وزارتخانه هــای دیگــر افزایــش یافــت و مشــخص شــد کــه نخســت وزیر تمایلــی نــدارد ســازمان 

برنامــه قــوی بــا اســتقال نســبی به صــورت دولتــی در درون دولــت فعالیــت داشــته باشــد. ضمنــًا 

بــه دلیــل اصــاح نکــردن نظــام مالیاتــی کشــور و افزایــش هزینه هــای جــاری دســتگاه های اداری و 

نظامــی، وسوســه بــرای برداشــت بخــش بیشــتری از عایــدات نفتــی به منظــور تأمیــن کســری بودجــه 

ــی  ــدات نفت ــز ســهم ســازمان برنامــه از عای ــه روز بیشــتر می شــد. در عمــل نی ــت روزب جــاری دول

کاهــش یافــت و ایــن ســازمان ناگزیــر شــد بیــش از پیــش به ســمت تأمیــن مالی خارجــی گام بــردارد.

بی ســبب نیســت کــه در ایــن دوره دو گرایــش متضــاد شــکل گرفــت، گرایشــی کــه در آن تنظیــم 

بودجــه جــاری از وزارت دارایــی بــه ســازمان برنامــه منتقــل شــد و گرایشــی کــه بــا توجــه بــه آن، 

ــه  ــس ســازمان برنام ــرر شــد رئی ــال مق ــر اقب ــان نخســت وزیری دکت ــی در زم ــب قانون ــا تصوی ب

به صــورت معــاون نخســت وزیر و وزیــر مشــاور فعالیــت داشــته باشــد. همیــن قانــون بــود کــه در 

ســال 1337، بــه اســتعفای ابتهــاج از ســمت خــود منجــر شــد.

یکــی دیگــر از تجــارب ارزنــده کسب شــده در دوران برنامــه دوم، ایــن بــود کــه به دلیــل ناهماهنگی 

ــی و تجــاری، مشــکات عدیــده ای بــرای  ــی، پول ــا سیاســت های مال ــت ب ــان برنامــه عمرانــی دول می

اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــد. سیاســت مالــی و پولــی انبســاطی در ســال های اولیــه برنامــه دوم 

بــه افزایــش نــرخ تــورم و کســری تــراز پرداخت هــای خارجــی در ســال های پایانــی برنامــه انجامیــد 

و دولــت ناگزیــر شــد سیاســت تثبیــت اقتصــادی را در پیــش گیــرد. ایــن موضــوع نیــز ضــرورت 

ــل از  ــم قب ــارم و پنج ــوم، چه ــای س ــل برنامه ه ــن دلی ــه همی ــش آورد؛ ب ــع را پی ــزی جام برنامه ری

انقــاب به صــورت برنامــه جامــع تنظیــم شــد؛ امــا برنامه ریــزی جامــع، بــه اطاعــات آمــاری بیشــتر 
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ــل ایجــاد  ــود. در عم ــد ب ــت نیازمن ــه ای و سیاســت های دول ــات برنام ــک تصمیم ــی ارگانی و هماهنگ

عقانیــت و هماهنگــی بیشــتر در نظــام تصمیم گیــری کشــور دشــوارتر از آن بــود کــه در بــدو امــر 

بــه نظــر می رســید؛ بــه همیــن دلیــل بــا شــروع برنامه ریــزی جامــع در کشــور -کــه تــا بــه امــروز 

ادامــه دارد- مشــکات جدیــدی مطــرح شــد کــه هرگــز بــرای آنهــا راه حل هــای مناســبی پیــدا نشــد.

برنامــه عمرانــی ســوم، نخســتین برنامــه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــی اســت کــه در ایــران بــه 

کمــک گــروه مشــاوران هــاروارد و دفتــر اقتصــای ســازمان برنامــه در ســال 1336 تأســیس شــد. 

هرچنــد تعــدادی از صاحب نظــران، ایــن برنامــه را یکــی از موفق تریــن برنامه هــای عمرانــی کشــور 

ــزی  ــات برنامه ری ــنی از الزام ــن آن درک روش ــان تدوی ــد در زم ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام می دانن

ــگ  ــازمانی هماهن ــیوه های س ــی و ش ــتگاه های دولت ــه و دس ــازمان برنام ــل س ــوه تعام ــع، نح جام

ــن  ــه، همی ــود. درنتیج ــده ب ــود نیام ــه وج ــی ب ــه عمران ــا برنام ــادی ب ــت های اقتص ــردن سیاس ک

ــوده اســت. ــزی کشــور ب ــر نظــام برنامه ری ــز دامن گی ــروز نی ــه ام ــا ب کاســتی ها ت

چنیــن بــه نظــر می رســد کــه تــداوم ایــن حمایت هــا تــا زمانــی بــود کــه دولــت ایــران بــه رغــم 

افزایــش درآمدهــای نفتــی بــا کســری موازنــه بازرگانی خارجی و شــکاف پس انــداز و ســرمایه گذاری 

مواجــه بــود و چــاره ای جــز ایــن نداشــت کــه عــاوه بــر درآمدهــای نفتــی بــه اســتقراض خارجــی 

و جلــب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی دســت یابــد. در زمــان تنگنــای مالــی دســت نامرئــی بــازار 

کارســاز نبــود و نظــام برنامه ریــزی در خدمــت تجهیــز و تخصیــص منابــع کمیــاب و هماهنــگ کــردن 

برنامه هــای بخشــی و کان بــود؛ امــا بــا چهــار برابــر شــدن درآمدهــای نفتــی و رفــع تنگنــای مالــی 

ــل فزون طلبی هــای  ــه خــود را در مقاب ــه پنجــم )1356-1352(، ســازمان برنام ــت در دوره برنام دول

ــد. ــاع می دی ــاه بی دف ــر ش ــد و حص ــای بی ح ــی و جاه طلبی ه ــتگاه های دولت ــی از دس بخش های

ــه و  ــازمان برنام ــه س ــاه ب ــخص ش ــی و ش ــتگاه های دولت ــرات دس ــل نظ ــت، تحمی ــی اس گفتن

تجدیدنظــر در برنامــه پنجــم، آغــاز شکســت نظــام برنامه ریــزی در ایــران بــود. در ایــن نزاع ســازمان 

برنامــه بــدان ســبب شکســت خــورد کــه نظــام سیاســی ایــران غیردموکراتیــک بــود و مجلــس در آن 

نقــش مهمــی ایفــا نمی کــرد؛ ازایــن رو کســی یــارای مقاومــت در برابــر نظــرات شــاه و دســتگاه های 

ــاً در صــورت وجــود مجلســی  ــه لزوم ــی نیســت ک ــدان معن ــه ب ــن گفت ــه ای ــی را نداشــت. البت دولت
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دموکراتیــک و مســتقل، آرایــش قــوای سیاســی در آن بــه نحــوی می بــود کــه از ســازمان برنامــه 

بــه عنــوان حافــظ منافــع بیــن نســلی و تســهیل کننده رشــد درازمــدت اقتصــادی حمایــت می کــرد، 

بلکــه تنهــا می خواهیــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه در آن صــورت ایــن احتمــال تقویــت می شــد.

ــزی جامــع،  ــداول شــدن برنامه ری ــد اذعــان کــرد کــه ســازمان برنامــه به رغــم مت درعین حــال بای

هرگــز نتوانســت در چارچــوب برنامــه جامــع و بــا اســتفاده از ابزار شــورای اقتصــاد، هماهنگــی الزم را 

میــان برنامــه عمرانــی دولــت و سیاســت های مالــی، پولی، تجــاری و صنعتــی بــه وجــود آورد. درواقع، 

در دوره برنامه هــای ســوم و چهــارم مناســبات مقامــات بــاالی تکنوکراســی ایــران با یکدیگــر صمیمانه 

ــری و سیاســت گذاری  ــر حیطــه تصمیم گی ــوز ســیطره کامــل خــود را ب ــود و درعین حــال شــاه هن ب

در شــورای اقتصــاد برقــرار نکــرده بــود؛ امــا در دوره برنامــه پنجــم نــه مدیریــت ســازمان برنامــه 

صاحــب اقتــدار ابتهــاج و اصفیــا بــود و نــه وزرای اقتصــادی کابینــه، تکنوکرات هــای صاحــب رأی و 

نفــوذ چندانــی بودنــد؛ بــه همیــن ســبب نظــام تصمیم گیــری اقتصــادی به شــدت آســیب پذیر شــده بــود.

ــت  ــود کــه سیاســت های تجــاری و اقتصــادی دول ــی در کار ب ــز تحوالت در عرصــه اقتصــاد نی

ــع دسترســی  ــرد. درواق ــت می ک ــه ســمت و ســوی نامناســبی هدای را مســتقل از اراده سیاســی ب

دولــت رانتیــر بــه درآمدهــای ارزی فــراوان، موجــب تثبیــت نــرخ اســمی ارز، بــه رغــم بیشــتر بــودن 

نــرخ تــورم داخلــی از نــرخ تــورم در کشــورهای پیشــرفته طــرف تجــارت ایــران، می شــد؛ یعنــی 

ــن وضعــی  ــود. در چنی ــه صــادرات ب ــی تبعیــض آشــکار علی ــری صادرات ــت از جهت گی ــل غفل دلی

ــه سیاســت جانشــینی واردات و تســهیل واردات کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای  روی آوردن ب

از طریــق ارز ارزان چنــدان تصادفــی نبــود. ایــن گفتــه بــدان معنــی نیســت کــه در مراحــل اولیــه 

صنعتــی شــدن، سیاســت جایگزینــی واردات نامطلــوب اســت؛ امــا ایــن وضع در مــورد ایران نشــانه 

بیمــاری مزمــن و درازمدتــی بــود کــه دامــن کشــور را گرفتــه بــود و رهایــی از اقتصــاد نفتــی را 

موکــول بــه کاهــش اهمیــت صــادرات نفــت در تــراز بازرگانــی کشــور می کــرد. ایــن وضــع نه تنهــا 

رقابت پذیــری اقتصــاد کشــور را موکــول بــه محــال می کــرد، بلکــه اقتصــاد کشــور را در معــرض 

ــرد. ــیب پذیر می ک ــی داد و آن را آس ــرار م ــت ق ــای پرداخ ــوک های ترازه ش

دولــت بــا اتخــاذ سیاســت جایگزینــی، واردات همــه صنایــع داخلــی را باتبعیــض و بــرای مدتــی 
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ــه  ــر )ن ــام عم ــرای تم ــی ب ــای مالیات ــی ارزان و معافیت ه ــارات بانک ــق ارز و اعتب نامحــدود از طری

دوران نــوزادی( در کنــف حمایــت خــود قــرار داد. ایــن وضــع بــه رانت جویــی غیرمولــد، پیدایــش 

ــل  ــی و تحصی ــازار داخل ــادوام در ب ــای ب ــیاری از کااله ــرای بس ــاری ب ــازار انحص ــاختار ب س

ســودهای انحصــاری توســط صاحبــان ایــن صنایــع انجامیــد. مهم تریــن زیــان ایــن سیاســت، زیــان 

ــاد  ــن اقتص ــه دام ــود ک ــه ب ــوت فّناوران ــه رخ ــود، بلک ــاه او نب ــش رف ــی و کاه ــده داخل مصرف کنن

کشــور را گرفتــه بــود و رهایــی از آن بــا تــداوم ایــن سیاســت میســر نبــود.

رشــد خدمــات بازرگانــی و مســکن بــه دلیــل تحــول قیمت هــای نســبی بــه نفــع ایــن بخش ها، یکــی از 

پیامدهــای فراوانــی ارز و تزریــق منابــع ارزی بــه اقتصــاد کشــور بــود. یکــی دیگــر از خصایــص دولــت 

رانتیــر رشــد بی قــواره بخــش خدمــات عمومــی بــود. دسترســی دولــت به منابــع مالــی حاصــل از رانت 

نفــت، زمینــه مســاعدی بــرای گســترش غیرمعقــول نیروهــای نظامــی و بوروکراســی اداری و پرداخــت 

ــاب مشــروعیت  ــود. در غی ــرده ب ــه آن را فراهــم ک ــروی کار ب ــره وری نی ــر از به ــوق باالت ــزد و حق م

سیاســی نظــام دیکتاتــوری، همــراه بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی، حامــی پــروری و رشــد فســاد اداری 

در بســتر اقتصــادی مبتنــی بــر رانــت نفتــی و توزیــع بخشــی از آن میان بســتگان نزدیک محافــل قدرت 

اعــم از دربــار، ســاواک، ســران نظامــی، وزرا و بخــش خصوصــی بــزرگ ابعــاد روزافزونــی پیــدا کــرد.

ــار ایجــاد  گفتنــی اســت رشــد ســریع جمعیــت و عرضــه نیــروی کار فــراوان بــه بــازار کار در کن

فرصت هــای شــغلی محــدود بــه رغــم رشــد بــاالی اقتصــادی یکــی دیگــر از پیامدهــای اقتصــاد رانتــی 

ــاس و ســرمایه بر  ــزرگ مقی ــی ب ــود و طرح هــای صنعت ــه نســبی ســرمایه ارزان ب ــع هزین ــود. درواق ب

نمی توانســت فرصت هــای شــغلی فراوانــی بــه وجــود آورد. درعین حــال مــازاد جمعیــت روســتایی بــه 

شــهرها ســرازیر شــده و در این وضعیت، اقتصاد کشــور شــاهد گســترش بیکاری، فقر و حاشیه نشــینی 

و توزیــع نابرابــر درآمــد بــود. تمرکــز و توجــه برنامه هــای عمرانــی بــه قطب هــای صنعتــی مســتقر در 

شــهرهای بــزرگ کشــور، بی توجهــی بــه توســعه متــوازن منطقــه ای و نداشــتن برنامــه مــدون در زمینه 

فقرزدایــی، موجــب افزایــش شــکاف فقــر و بــه دنبــال آن افزایــش شــکاف دولــت و ملــت می شــد.

ــت  ــهری خواس ــط ش ــه متوس ــی طبق ــواد و قدرت یاب ــطح س ــش س ــینی، افزای ــترش شهرنش گس

جامعــه مدنــی را بــرای مشــارکت در سرنوشــت سیاســی خــود و برخــورداری از آزادی هــای مدنــی 
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در پــی داشــت؛ امــا انســداد سیاســی و ایجــاد نظــام تک حزبــی مانــع از بــروز ایــن تمایــات در عرصه 

سیاســت رســمی می شــد. شکســت برنامــه پنجــم و گمــاردن بازرســی شاهنشــاهی بــرای رســیدگی 

بــه مفاســد مالــی و ســوءمدیریت ها بیــش از پیــش موجــب ســلب اعتمــاد عمومــی بــه دســتگاه های 

اداری و وجهــه سیاســی رژیــم شــد. باالخــره طنــز تاریــخ ایــن بــود کــه رژیــم پهلــوی در اوج توانایــی 

مالــی خــود و در آســتانه ورود بــه دروازه تمــدن بــزرگ در جبهــه اقتصــادی و سیاســی بــا شکســت 

آشــکاری مواجــه شــد. همچنیــن در پــی طغیــان مــردم، در حاشــیه قــرار گرفــت و از گردونه سیاســت 

و اقتصــاد ملــی خــارج شــد. ایــن به منزلــه پایــان کار ســازمان برنامــه و بودجــه بــود و تــا یــک دهــه 

بعــد از انقــاب نیــز ایــن ســازمان نتوانســت از پیامدهــای ایــن شکســت ســر بیــرون آورد.

عملکــرد اقتصــاد ایــران در دوره برنامه هــای ســوم، چهــارم و پنجــم بــا هــر مقیاســی در خــور 

توجــه بــوده اســت )جــدول 10(. در برنامــه عمرانــی پنجــم تجدیــد نظــر شــده رشــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی بــه قیمــت پایــه بــدون نفــت، در حــد 15 درصــد پیش بینــی شــده بــود کــه در حــد 13 درصــد 

ــی زایدالوصــف در  ــه دلیــل خوش بین در ســال تحقــق یافــت. رشــد پیش بینــی شــده 25.9 درصــد ب

مــورد بهبــود رابطــه مبادلــه خارجــی و افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت بــوده اســت که تحقــق نیافت.
جدول 10. پیش بینی و عملکرد رشد اقتصادی در سه برنامه عمرانی قبل از انقالب )درصد(

رشدتولیدناخالص
داخلیبهقیمتعوامل

برنامهسوم
1341-1346

برنامهچهارم
1347-1351

برنامهپنجم
1352-1356

متوسطدوره
1341-1356

6/۰1۰/۰۲5/913/۲پیشبینی

9/۲13/۰7/۸9/9عملکرد

7/711/413/۰1۰/5عملکردبدوننفت

مأخــذ: برنامه هــای عمرانــی تجدیــد نظــر شــده بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، حســاب های ملــی 
ایــران، اســفند 1381، جلــد دوم.

گفتنــی اســت رشــد درآمــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت ســال 1376 در دوره برنامــه ســوم، چهــارم 

و پنجــم بــه ترتیــب 4.2، 12.3 و 16.9 درصــد بــوده اســت )مســتخرج از بانــک مرکــزی جمهــوری 

اســامی، 1381، ص 595(. اگــر تجــارب دوره بعــد از انقــاب نبــود، می توانســتیم ایــن اســتدالل را 

بپذیریــم کــه وجــود درآمدهــای نفتــی خــود عامــل اصلــی پس انــداز و ســرمایه گذاری در اقتصــاد 
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ملــی بــوده اســت. امــا بی تردیــد امــروزه دریافته ایــم کــه گرچــه وجــود درآمدهــای نفتــی شــرط 

ــات  ــاب ترتیب ــا در غی ــوده، ام ــران ب ــاد ای ــاال در اقتص ــد ب ــای رش ــه نرخ ه ــتیابی ب ــرای دس الزم ب

نهــادی مناســب و نظــام انگیزشــی الزم هرگــز ایــن اســتعداد از قــوه بــه فعــل درنمی آمــد1.

بــه طــور خاصــه، در دوره 1333-1357، دولــت توانســت بــا حمایــت کشــورهای صنعتــی غــرب، 

تولیــد نفــت خــام را از ســر گیــرد و بــه بودجــه و برنامه هــای عمرانــی خــود سروســامان دهــد. در این 

دوره دولــت بــا ســرکوب نیروهــای اپوزیســیون سیاســی، انجام اصاحات ارضی و تشــویق ســرمایه 

داخلــی و بین المللــی بــه ورود بــه بخــش صنعــت کشــور، تــاش فراگیــری را در راه نوســازی اقتصاد 

کشــور بــه عمــل آورد و توانســت از طریــق تعریــف و تضمیــن حقــوق مالکیــت خصوصــی، ســرکوب 

اتحادیه هــای کارگــری، برقــراری ثبــات اقتصــاد کان، توســعه ســرمایه انســانی و زیرســاخت های 

فیزیکــی و در پیــش گرفتــن سیاســت جایگزینــی واردات، بــه ایجــاد قطب هــای صنعتــی در کشــور 

اقــدام کنــد و ســرمایه های خصوصــی داخلــی و خارجــی را بــه بخــش صنعــت کشــور جــذب کنــد. 

رشــد اقتصــادی ایــران در دهــه 1340 و اوایــل دهــه 1350 ، در مقایســه بــا کشــورهای مشــابه در آن 

زمــان بی همتــا بــود. در پایــان ایــن دوره می تــوان گفــت اقتصــاد ایــران قــادر بــه تولیــد محصــوالت 

متنــوع صنعتــی بــود و در زمــره اقتصادهــای بــا درآمــد متوســط رو بــه بــاال طبقه بنــدی می شــد. 

سرنوشــت ایــن الگــوی رشــد کــه از طریــق دولــت مداخله گــر اقتدارطلــب شــکل گرفتــه بــود بــه دلیــل 

ــه، فســاد  ــف جامع ــان اقشــار مختل ــا می ــر درآمده ــع بســیار نابراب ــه ای و توزی نابرابری هــای منطق

دســتگاه بوروکراســی و اختنــاق سیاســی بــا انقــاب اســامی بــه پایــان رســید.

2-3-1-3. شاخص های بازار کار ایران

تعــداد نیــروی کار شــاغل، مــواردی چــون پایــه بالقــوه پرداخت کننــدگان حــق بیمــه بــه نظــام 

بازنشســتگی و گروه هــای آینــده منتفع شــوندگان از صنــدوق بازنشســتگی و مســتمری را تعییــن 

ــرار  ــتگی ق ــام بازنشس ــر نظ ــت تأثی ــز تح ــال نی ــروی کار فع ــداد نی ــر تع ــوی دیگ ــد. از س می کن

ــه  ــروی کار ک ــارکت نی ــرخ مش ــت از ن ــارت اس ــار عب ــی ترین معی ــن، اساس ــن بی ــرد. در ای می گی

ــی  ــر محمدعل ــران نوشــته دکت ــه اقتصــاد سیاســی ای ــد ب ــگاه کنی ــن موضــوع ن ــه ای ــاوت ب ــگاه متف ــت ن ــرای دریاف 1. ب
ــناس. ــعود کارش ــته مس ــران نوش ــی در ای ــعه صنعت ــت و توس ــت، دول ــاب نف ــان و کت کاتوزی
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ــا  ــق کار ی ــا از طری ــال اســت )ی ــازار کار فع ــت در ســن کاری اســت کــه در ب بیانگــر ســهم جمعی

بــه واســطه جســت وجوی کار(. ایــن معیــار، شــاخصی از عرضــه نیــروی کار در دســترس بــرای 

اشــتغال در تولیــد کاالهــا و خدمــات را بــه دســت می دهــد. تقســیم نیــروی کار برحســب جنســیت و 

ــد. ــه دســت می ده ــک کشــور را ب ــال ی ــت فع ــع جمعی ــز برشــی از توزی ــای ســنی نی گروه ه

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه افزایــش امیــد بــه زندگــی تــوأم بــا کاهــش نــرخ مشــارکت 

ــروی  ــارج از نی ــن خ ــراد مس ــه اف ــت ک ــده اس ــال هایی ش ــداد س ــش تع ــب افزای ــروی کار، موج نی

کار باقــی می ماننــد. اگــر ایــن وضــع همــراه بــا کاهــش نــرخ بــاروری باشــد، جایگزینــی کارگــران 

مســن تر بــا جوانــان را دشــوار می کنــد؛ بدیــن ترتیــب نــرخ بازنشســتگی یــا نــرخ مشــارکت نیــروی 

کار ســالمند بــه مخــارج دولــت وابســته اســت.

ــر  ــی ب ــی مبتن ــن مال ــق تأمی ــه، از طری ــق بیم ــت ح ــر پرداخ ــی ب ــتگی مبتن ــای بازنشس نظام ه

ــد. ــط می کنن ــازار کار مرتب ــه ب ــتگی را ب ــوق بازنشس ــتگی، حق ــورات بازنشس کس

تحــول جمعیــت فعــال، شــاغل و بیــکار کشــور در دوره 1335 تــا 1355 به شــرح جــدول )11( بوده 

اســت. طــی ایــن دوره رشــد عرضــه نیــروی کار بیــش از رشــد تقاضــای آن بــود. بــه همیــن ســبب 

ــا حــدودی  شــاهد رشــد نــرخ بیــکاری هســتیم. علــت پاییــن بــودن نــرخ بیــکاری در ســال 1335 ت

ــی در  ــکاران فصل ــری آن ســال برخــاف دو دوره بعــد بی ــن امــر اســت کــه در آمارگی ناشــی از ای

ــای  ــاالی اشــتغال در کشــاورزی و فعالیت ه ــل ســهم ب ــه دلی شــمار شــاغان محاســبه شــده اند. ب

ســاختمانی می تــوان اســتدالل کــرد کــه بیــکاری فصلــی در اقتصــاد ایــران نســبتاً بــاال بــوده اســت. 

ــترش  ــژه گس ــی به وی ــات عموم ــترش خدم ــی و گس ــاورزی دهقان ــل رواج کش ــه دلی ــال ب درعین ح

دیوان ســاالری و نیروهــای نظامــی می تــوان گفــت بیــکاری پنهــان نیــز در ایــن دوره بــاال بــوده اســت.

در دوره مــورد نظــر، ســهم زنــان در نیــروی کار شــاغل انــدک، ولــی رو بــه افزایــش بوده اســت. 

ــی  ــش پوشــش تحصیل ــت و افزای ــی جمعی ــروی کار، جوان ــان در نی ــدک زن ــل مشــارکت ان ــه دلی ب

جوانــان ده ســاله و بیشــتر، نــرخ مشــارکت جمعیــت ده ســاله و باالتــر در نیــروی کار تنــزل و بــار 

ــه دوره 1335، 1345 و 1355  ــتغال در س ــول اش ــدول 11(. تح ــت )ج ــش یاف ــص افزای ــل ناخال تکف

ــد )جــدول 11(. ــکات مهمــی را بازگــو می کن ن
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تعــداد شــاغان بخــش کشــاورزی و اهمیــت نســبی اشــتغال در ایــن بخــش در ظــرف بیســت  ●

ــه 34 درصــد رســیده اســت. ــه و از 56/3 درصــد ب ســال کاهــش یافت

تعــداد شــاغان و اهمیــت نســبی بخــش صنایــع و معــادن )شــامل صنعــت، معــدن، ســاختمان و  ●

آب و بــرق و گاز( بیشــتر شــده و ســهم ایــن گــروه از فعالیت هــا از 20/1 درصــد در ســال 1335 

بــه 34/2 درصــد در ســال 1355 رســیده اســت.

تعــداد شــاغان گــروه خدمــات )شــامل بازرگانی، رســتوران و هتلــداری، حمــل و نقل، انبــارداری  ●

و ارتباطــات و ســایر خدمــات( و اهمیــت نســبی آن در کل اشــتغال افزایــش یافتــه و ســهم ایــن 

گــروه از فعالیت هــای اقتصــادی از 23/6 درصــد بــه 31/8 درصــد رســیده اســت.

هرچنــد بــه اســتثنای بخــش کشــاورزی ســایر بخش هــا در ایجــاد فرصت های اشــتغال جدید ســهیم  ●

بوده انــد، امــا در ایــن میــان ســهم بخــش صنعــت و ســایر خدمات بســیار برجســته بوده اســت.

در دوره 1345- 1335 رشد اشتغال 1/5 درصد در سال و در دوره دوم 2/5 درصد بوده است.
جدول 11. تحول اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی در سال های 1335، 1345 و 1355

فعالیتهایعمدهاقتصادی
133513451355

هزار
نفر

سهم
)درصد(

هزار
نفر

سهم
)درصد(

هزار
نفر

سهم
)درصد(

33۲656/3316۸/546/۲۲991/934/۰کشاورزی

۲4/7۰/4۲6/3۰/4۸9/91/۰استخراجمعادن

۸15/713/۸1۲67/61۸/5167۲19/۰صنعت

336/۸5/75۰9/۸7/411۸۸/713/5ساختمان

11/7۰/۲5۲/9۰/۸61/6۰/7برق،گازوآب

3556/۰55۲۸/166۸/57/6بازرگانی،رستورانوهتلداری

حملونقل،انبارداریو
ارتباطات

۲۰۸3/5۲۲4/13/3431/54/9

۸3۰/114/11۰57/۲15/41695/319/3سایرخدمات

59۰۸1۰۰6۸5۸/41۰۰۸799/41۰۰جمع

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1335، 1345 و 1355.
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بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت بخــش اعظــم رشــد اقتصــادی در دوره ســه برنامــه جامــع عمرانــی 

ــه دســت آمــده و متوســط رشــد تعــداد  )1356- 1341(، از طریــق رشــد بهــره وری نیــروی کار ب

ــص  ــد ناخال ــد تولی ــط رش ــا متوس ــه ب ــاغان در دوره 1345- 1340 و 1355- 1345 در مقایس ش

داخلــی بــدون نفــت در ایــن مــدت انــدک بــوده اســت )جــدول 12(؛ امــا در تبییــن علــل رشــد ســریع 

بهــره وری نیــروی کار می تــوان دالیــل زیــر را برشــمرد:

ــی  ــترده زیربنای ــرمایه گذاری های گس ــل س ــه دلی ــن دوره ب ــروی کار در ای ــرانه نی ــرمایه س س

ــای  ــد و از صرفه ه ــرمایه بر بودن ــه س ــی ک ــع بخش های ــه نف ــد ب ــاختار تولی ــر س ــت و تغیی دول

ــده  ــع تولیدکنن ــاد صنای ــاورزی، ایج ــیون کش ــت. مکانیزاس ــش یاف ــد افزای ــره می بردن ــاس به مقی

کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای کــه نیازمنــد ســرمایه ســرانه بیشــتر اســت و ســرمایه گذاری در 

صنعــت نفــت و گاز، بــرق، ارتباطــات و خدمــات بانکــی را می تــوان بــه عنــوان شــاهد مثــال آورد.

دوم آنکــه نیــروی کار شــاغل در ایــن دوره بــه ســمت فعالیت هایــی حرکــت کــرد کــه بهــره وری 

نیــروی کار در آنهــا بیشــتر بــود )تغییــرات ســاختاری(.

ــداد  ــم. در ســال 1345 تع ــود ســرمایه انســانی شــاغل بوده ای ــورد نظــر شــاهد بهب در دوره م

53/2 هــزار نفــر از جمعیــت شــاغل کشــور یــا 0/78 درصــد دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد. 

در حالــی کــه ایــن ارقــام در ســال 1355 بــه ترتیــب 244/5 هــزار نفــر و 2/78 درصــد شــده بــود 

)مســتخرج از مرکــز آمــار ایــران، نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن ســال های 1345 و 1355(.

در دوره )1356- 1341( تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت از رشــد مســتمر و بی وقفــه 

برخــوردار شــد و تولیــد ناخالــص داخلــی )بــا نفــت( تنهــا در ســال 1356 بــه میــزان 2/3 درصــد 

کاهــش یافــت؛ یعنــی نــرخ اســتفاده از ظرفیت هــا در کل اقتصــاد بــه میــزان در خــور توجهــی کاهــش 

نیافــت تــا از ایــن طریــق اثــر ســویی بــر بهــره وری نیــروی کار ایجــاد شــود.
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جدول 12. تحول بهره وری نیروی کار در دوره 1345- 1340 و 1355- 1345

گروهفعالیت

میانگینرشدساالنه
بهرهورینیرویکارشاغل

نسبتبهرهوریهرگروهبهکل
بهرهورینیرویکاردراقتصاد

1340-13451345-1355134013451355

۲/97/1۰/51۰/45۰/33کشاورزی

1/5۰/991/59۰/51-16/1معدن)باستثناینفتوگاز(

7/41۲/1۰/41۰/44۰/5۲صنعت

4/91۰/1۰/۸4۰/۸1۰/79ساختمان

14/519/۲۰/17۰/۲6۰/56برق،گازوآب

۰۸/۸3/9۲/93۲/53بازرگانی،رستورانوهتلداری

5/77/4۲/74۲/74۲/۰9حملونقل،انبارداریوارتباطات

11/۲1۰/۸1/71۲/74۲/55سایرخدمات

5/71۰/4111بهرهورینیرویکاردراقتصاد

متوسطرشدساالنهGDPبدوننفت)به
قیمتپایه(

7/۲13/۲---

---1/5۰۲/5۲متوسطرشدساالنهاشتغال

ــد دوم،  ــت، جل ــاری و ثاب ــای ج ــه قیمت ه ــران ب ــی ای ــاب های مل ــران، حس ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــذ: بان مأخ
ــفند 1381. اس

مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه سال 1335، 1345 و 1355.
توضیــح: بــرای محاســبه اشــتغال در ســال 1340 در غیــاب اطاعــات آمــاری موثــق از روش میان یابــی آمارهــای ســال 
1335 و 1345 اســتفاده شــده اســت کــه چنــدان دقیــق نیســت. ضمنــًا تعــداد شــاغان بخــش اســتخراج نفــت و گاز در هــر 

ســه دوره 1340، 1345 و 1355، از شــاغان بخــش معــدن کســر شــده اســت.

ــره وری کل  ــد به ــط 33 درص ــاورزی فق ــش کش ــال 1355 در بخ ــروی کار در س ــره وری نی به

اقتصــاد بــود. ایــن وضعیــت بیانگــر عقب ماندگــی فنــی بخــش کشــاورزی، کمبــود ســرمایه ســرانه 

و مقیــاس کوچــک بهره برداری هــای دهقانــی در اقتصــاد ایــران اســت؛ امــا بهــره وری نیــروی کار 

در بخــش خدمــات در همــان زمــان 2 تــا 2.5 برابــر متوســط بهــره وری ملــی بــود. ایــن وضــع بیــان 

ــوق و دســتمزد  ــی می توانســت ســطح حق ــه درآمدهــای نفت ــکا ب ــا ات ــر ب ــت رانتی می کــرد کــه دول



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 144

کارکنــان اداری و نظامــی خــود را باالتــر از بازدهــی نهایــی آنهــا تعییــن کنــد. درعین حــال تــا جایــی 

کــه بــه بخــش بازرگانــی و حمــل و نقــل مربــوط اســت، در دوره رونــق نفتــی بــه دلیــل بیمــاری 

هلنــدی قیمــت نســبی کاالهــای غیــر قابــل مبادلــه در بــازار جهانــی بــه شــدت افزایــش یافتــه بــود. 

تحــول وضعیــت شــغلی نیــروی کار در دهــه 1345-1355 نیــز بیانگــر نــکات جالبــی اســت )جــدول(:

سهم کارکنان مستقل در نیروی کار به شدت کاهش یافت. ●

ســهم مــزد و حقوق بگیــران )مســتخدمان دولتــی و مــزد و حقوق بگیــران خصوصــی  ●

ــت. ــش یاف افزای

به دلیــل گســترش خدمــات اداری، نیروهــای مســلح و تصدی هــای اقتصــادی دولــت، ســهم  ●

مســتخدمان دولــت در نیــروی کار افزایــش یافــت.

ــهم  ● ــداد و س ــر تع ــد ب ــای جدی ــغلی در بخش ه ــای ش ــودن فرصت ه ــدود ب ــل مح به دلی

ــد. ــزوده ش ــی اف ــای صنف ــتی و کارگاه ه ــع دس ــاورزی، صنای ــش کش ــی در بخ ــان فامیل کارکن

مجمــوع تعــداد مســتخدمان دولتــی و مــزد و حقوق بگیــران خصوصــی کــه به موجــب قوانیــن  ●

آن زمــان می توانســتند بــه عضویــت صندوق هــای بازنشســتگی در آینــد از حــدود 3/0 میلیون 

نفــر در ابتــدای ایــن دوره بــه حــدود 4/5 میلیــون نفــر در انتهــای ایــن دوره افزایــش یافت.
جدول 13. وضعیت شغلی شاغالن 15 ساله و بیشتر در سال های 1345 و 1355

شرح
سال1355سال1345

سهمازکل)درصد(تعداد)نفر(سهمازکل)درصد(تعداد)نفر(

6۲157391۰۰۸۲۸7۸661۰۰جمع

15۰۸64۲/41۸19۰4۲/۲کارفرمایان

۲55391541/1۲7۸135533/6کارکنانمستقل

66۲6641۰/7167۰۰5۲۲۰/۲مستخدماندولت

۲35147337/۸۲۸5759534/5مزدوحقوقبگیرانخصوصی

4467767/۲7599349/۲کارکنانفامیلیبدونمزد

11۰۰6۰/۲۰/۰کارآموزانبدونمزد

39۰41۰/637۰۲6۰/4اظهارنشده

مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1345 و 1355
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2-3-1-4. شاخص های مالی

ســنجش وضــع مالــی دولــت از آن جهــت مهــم اســت کــه معمــوالً دولت هــا وظیفــه دارنــد بخــش 

مهمــی از هزینــه مســاعدت های اجتماعــی و هزینه هــای بیمــه بازنشســتگی و درمانــی را بپردازنــد. 

همچنیــن، سیاســت مالــی دولت هــا بــر ســطح فعالیت هــای اقتصــادی و اشــتغال و عملکــرد 

بازارهــای مالــی تأثیرگــذار اســت.

شاخص های مالی دولت ●

ســهم مخــارج دولــت در تولیــد ناخالــص داخلــی در ادوار مختلــف متفــاوت بــوده اســت. بررســی 

منابــع مالــی دولــت در دوران ســه برنامــه جامــع قبــل از انقــاب بیانگــر آن اســت که ســهم درآمدهای 

مالیاتــی در بودجــه دولــت انــدک و ســهم درآمدهــای نفتــی در تأمیــن درآمدهــای آن در خــور توجــه 

بــوده اســت. به دنبــال رونــق نفتــی اوایــل دهــه 1350، اتــکای بودجــه دولــت بــه درآمدهــای نفــت و 

ــر  ــت رانتی ــه شــدت افزایــش یافــت )جــدول 14(. در ایــن مــدت دول گاز در برنامــه پنجــم عمرانــی ب

نیــاز جــدی بــه بهبــود نظــام مالیاتــی کشــور احســاس نمی کــرد. در دوره برنامــه ســوم درآمدهــای 

ــاری آن را  ــای ج ــد هزینه ه ــدود 46 درص ــع( ح ــایر مناب ــا و س ــل مالیات ه ــت )از مح ــی دول غیرنفت

پوشــش مــی داد؛ امــا ایــن نســبت در دوره برنامــه چهــارم بهبــود یافــت و بــه 64/9 درصــد رســید. 

البتــه ایــن رونــد در دوره برنامــه پنجــم ادامــه نیافــت و ســهم درآمدهــای غیرنفتــی دولــت در تأمیــن 

مخــارج جــاری آن به شــدت کاهــش و بــه 38/4 درصــد تنــزل یافــت؛ بدیــن ترتیــب درآمدهــای حاصل 

از منبــع بیــن نســلی ثــروت ملــی بیــش از پیــش صــرف هزینه هــای جــاری خدمــات عمومــی شــد.

گفتنــی اســت هزینه هــای بودجــه دولــت در دوره مــورد نظــر به ســرعت افزایــش یافــت؛ 

به نحوی کــه در برنامــه چهــارم مصــارف دولــت 75/6 درصــد بیــش از برنامــه ســوم بــود کــه در 

برنامــه پنجــم در همســنجی بــا برنامــه چهــارم 5/76 برابــر شــد. نکتــه در خــور تأمــل ایــن اســت 

کــه آهنــگ رشــد هزینه هــای جــاری در برنامــه پنجــم از هزینه هــای ســرمایه گذاری پیشــی گرفــت 

)جــدول 14(. گســترش نیروهــای نظامــی و اداری، پیامــد گســترش امکانــات مالــی دولــت و نقــش 

روز افــزون آن در اقتصــاد ملــی بــود.
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جدول 14: منابع و مصارف دولت در برنامه های سوم، چهارم و پنجم عمرانی )میلیارد ریال- درصد(

شرح
برنامهسوم

1341-1346
برنامهچهارم
1347-1351

برنامهپنچم
1352-1356

سهممبلغسهممبلغسهممبلغ

درآمدهایدولت
درآمدنفتوگاز
درآمدهایمالیاتی
سایردرآمدها

49۲/7
۲41/7
163/5
۸7/5

1۰۰
49/1
33/۲
17/7

1۰۰9/7
557/۸
36۸/3
۸3/6

1۰۰
55/4
36/5
۸/1

731۲/۰
56۸۲/6
1344/5
۲۸4/9

1۰۰
77/7
1۸/4
3/9

هزینهها
هزینههایجاری
سرمایهگذاریثابت

سایرهزینهها

75۰/5 
545/9
۲۰4/6

-

1۰۰
7۲/7
۲7/3

-

131۸/1
696/۸
574/7
46/6

1۰۰
5۲/9
43/6
3/5

759۸/6
4۲44/۲
۲549/9
۸۰4/5

1۰۰
55/۸
33/6
1۰/6

-۲۸6/6--۲۰۸/4--۲57/۸-کسری)-(یامازاد)+(

مأخذ:
برنامــه ســوم، بــرای ایــن دوره آمــار کاملــی در دســت نیســت. درآمدهــای مالیاتی و هزینه هــای جــاری، از پایــگاه داده های . 1

اقتصــادی مرکــز تحقیقــات اقتصــاد ایــران دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عامــه اســتفاده شــده اســت. درآمدهــای دولــت از 
محــل نفــت و گاز در دروه 1342- 1346 از زنجانــی و ســرمایه گذاری ثابــت معــادل مخــارج برنامــه عمرانــی ســوم.

برنامه چهارم از بانک مرکزی ایران، گزارش ساالنه و ترازنامه سال 1351، ص 164 و 165.. 2
برنامه پنجم از بانک مرکزی ایران، گزارش ساالنه و ترازنامه سال 1356، ص 80.. 3

گفتنــی اســت کــه در ایــن دوره ســهم ارزش افــزوده صنعــت نفــت، بــرق و آب و گاز و خدمــات 

ــه 51/1 درصــد  ــی از 47/6 درصــد ب ــص داخل ــد ناخال ــود از تولی ــت ب ــه در دســت دول عمومــی ک

ــوان  ــه را بت ــداری و بیم ــات بانک ــی، خدم ــع، بازرگان ــت در صنای ــهم دول ــر س ــت. اگ ــش یاف افزای

محاســبه کــرد و بــه ارقــام فــوق افــزود، ماحظــه خواهــد شــد کــه ســهم بخــش عمومــی در اقتصــاد 

ایــران ســیر صعــودی داشــته اســت.

ترکیــب هزینــه ناخالــص داخلــی و تحــول آن طــی دوره مــورد نظــر نیــز گویــای بــزرگ شــدن اندازه 

دولــت اســت. در ســال 1340 ســهم هزینه هــای مصرفــی دولــت از هزینــه ناخالــص داخلــی 7/3 درصــد 

بــود کــه در ســال 1356 بــه 22/2 درصــد رســیده بــود. بــه همیــن ترتیــب ســهم تشــکیل ســرمایه ثابــت 

ناخالــص بخــش عمومــی در هزینــه ناخالــص داخلــی از 44/4 درصــد بــه 15/5 درصد رســید.

ــی  ــات مال تمایــل بــه گســترش نقــش دولــت در اقتصــاد بســیار قــوی بــود و همــواره از امکان

دولــت فراتــر می رفــت. در دوره برنامــه ســوم کســری منابــع مالــی دولــت در خــور توجــه بــود و 



 نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از انقالب اسالمی  /  147

ــرای  ــر ب ــت ناگزی ــه 34/4 درصــد می رســید. دول ــت ب ــه مجمــوع هزینه هــای دول نســبت کســری ب

پوشــش ایــن کســری متوســل بــه دریافــت وام از خــارج و اســتقراض از بانــک مرکــزی شــد. البتــه 

ــری  ــبت کس ــارم نس ــه چه ــود. در دوره برنام ــده ب ــی ش ــوم پیش بین ــه س ــر دو در برنام ــن ه ای

بودجــه دولــت بــه کل مصــارف آن کاهــش یافــت و بــه 15/8 درصــد رســید. پیامــد سیاســت مالــی 

انبســاطی و کســری بودجــه در اواخــر برنامــه چهــارم بــا افزایــش نــرخ تــورم خودنمایــی کــرد؛ امــا 

هنــوز ماجــرای اصلــی در پیــش بــود.

گفتنــی اســت، سیاســت مالــی انبســاطی دولــت در دوره برنامــه پنجــم موجــب تزریق منابــع مالی 

بــه اقتصــاد بــه میزانــی بیــش از تــوان جــذب آن بــود و موجــب بــروز تنگناهای جــدی در بــازار کار 

و زیرســاخت های فیزیکــی شــد. دولــت بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت ناگزیــر شــد بــه وارد کــردن 

نیــروی کار متخصــص و اعمــال سیاســت درهــای بــاز اقــدام کنــد. بــه رغــم افزایــش بــی ســابقه 

واردات، اقتصــاد کشــور در دوره برنامــه پنجــم شــاهد نرخ هــای تــورم دو رقمــی بــود.

باوجــود ادغــام بودجه ریــزی در ســازمان برنامــه، ایــن ســازمان موفــق نشــد بودجــه جــاری و 

عمرانــی کشــور را به منظــور نیــل بــه اهــداف توســعه ملــی ســازگار کنــد. درواقــع تمایــل درونــی 

بوروکراســی بــه گســترش خــود و میــل ســیری ناپذیر شــاه بــرای تبدیــل ایــران بــه قــدرت نظامــی 

ــی  ــت سیاس ــل ماهی ــرد. به دلی ــارج می ک ــزان خ ــت برنامه ری ــار را از دس ــام اختی ــه، زم ــر منطق برت

رژیــم، مــردم در نظــارت بــر تصمیمــات و اعمــال دولــت نقشــی نداشــتند. تکنوکرات هــا نیــز با تشــدید 

دیکتاتــوری فــردی شــاه ناگزیــر خــود را در پیشــبرد اهــداف ملــی در وضعیــت دشــواری می دیدنــد. 

نتیجــه طبیعــی ایــن وضعیــت عبــارت بــود از گســترش بی مهــار نظامی گــری و بوروکراســی دولتــی. 

موقعیــت منحصربه فــرد دولــت در توزیــع رانــت مانــع از شــکل گیری بخــش خصوصــی مســتقل و 

تشــکل های صنفــی مســتقل از دولــت می شــد. ســرکوب سیاســی و نبــود نهادهــای مدنــی فرصــت 

مناســبی بــرای رانت جویــی و فســاد مالــی در دســتگاه های دولتــی بــه وجــود آورده بــود.

وضعیت بازارهای مالی ●

ســازمان های بیمــه ای معمــوالً مــازاد منابــع مالــی خــود را در بازارهــای مالــی بــه کار می اندازنــد 
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ــل تــورم، از منافــع خالــص  ــد خــود در مقاب ــا از ایــن طریــق ضمــن حفــظ ارزش دارایی هــای نق ت

آن نیــز بهره منــد شــوند. الیحــه مربــوط بــه تأســیس بــورس اوراق بهــادار تهــران در ســال 1345 

بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید. بــا ورود ســهام بانــک صنعــت و معــدن و نفــت پــارس 

در بهمــن مــاه ســال 1346، فعالیــت بــورس اوراق بهــادار تهــران آغــاز شــد و متعاقــب آن اوراق 

قرضــه دولتــی، اســناد خزانــه و اوراق قرضــه ســازمان گســترش مالکیــت صنعتــی و اوراق قرضــه 

عباس آبــاد بــه بــورس راه یافــت. طــی یــازده ســال فعالیــت بــورس در دوره قبــل از انقــاب، تعــداد 

شــرکت های پذیرفته شــده در ایــن ســازمان از 6 بنــگاه اقتصــادی بــا ســرمایه 6/2 میلیــارد ریــال 

ــادالت در  ــال در ســال 1357، و ارزش مب ــارد ری ــش از 230 میلی ــا ســرمایه ای بی ــگاه ب ــه 105 بن ب

بــورس از 15 میلیــارد ریــال بــه بیــش از 150 میلیــارد ریــال در ســال 1357 افزایــش یافــت.

از شــواهد تاریخــی موجــود چنیــن اســتنباط می شــود کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق 

بازنشســتگی کارکنــان دولــت و نیروهــای مســلح ایــران در دوره پیــش از انقــاب، بــرای ورود بــه 

بــازار ســرمایه تاشــی نکرده انــد و اندوخته هــای خــود را به صــورت ســپرده های بانکــی مــدت دار 

نگهــداری می کردنــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی در مردادمــاه ســال 1338 بانــک رفــاه کارگــران را 

به عنــوان بــازوی ارائــه خدمــات مالــی خــود تأســیس کــرد، ایــن بانــک در اجــرای تبصــره مــاده 

39 قانــون بودجــه ســال 1338 کشــور و مــاده 38 قانــون ســازمان بیمه هــای اجتماعــی، به منظــور 

ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از وجــوه بیمــه کارگــران بــا هــدف کمــک بــه تأمیــن رفــاه و ایجــاد 

تســهیات الزم بــرای رفــع نیازهــای طبقــه کارگــر در 27 مــرداد 1339 بــه ثبــت رســید و عملیــات 

خــود را از ششــم فروردیــن 1340 بــا افتتــاح شــعبه مرکــزی در تهــران و شــعبه اصفهــان آغــاز 

ــال بــود کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأمیــن شــد.  ــه بانــک 400 میلیــون ری کــرد. ســرمایه اولی

بدیهــی اســت کــه مــازاد منابــع ســازمان نــزد ایــن بانــک نگهــداری می شــد.

2-3-1-5. فقر و نابرابری توزیع درآمدها

یکــی از وظایــف دولت هــای مــدرن پشــتیبانی از فقراســت. درواقــع عملکــرد نظــام بــازار 

نمی توانــد ضامــن عدالــت اجتماعــی باشــد و در ایــن زمینــه بــه نتایــج چشــمگیری از نظــر جامعــه 
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ــه مقامــات برنامه ریــزی کشــور، اصاحــات ارضــی و ســهیم کــردن  ــه گفت ــه اســت. ب دســت یافت

ــج  ــی و تروی ــش و بهداشــت، ســپاه آبادان ــا، ایجــاد ســپاه دان ــژه کارخانه ه کارگــران در ســود وی

ــع  ــه ســوم به منظــور توزی ــه طــی برنام ــود ک ــی ب ــن برنامه های ــا از مهم تری ــی شــدن جنگل ه و مل

ــر آن، برنامه هــای آمــوزش و بهداشــت و شهرســازی در  ــد اجــرا شــد. عــاوه ب ــر درآم عادالنه ت

مناطــق تقریبــًا عقب مانــده بــه تأمیــن ایــن هــدف کمــک کــرد )بــه نقــل از ســازمان برنامــه، 1347(.

توزیــع عادالنه تــر درآمــد یکــی از اهــداف برنامــه چهــارم عمرانــی بــود. در گــزارش ســازمان 

برنامــه وقــت تحــت عنــوان برنامــه چهــارم کشــور می خوانیــم کــه وجــود اختــاف شــدید میــزان 

ــه  ــر ن ــن شهرنشــینان و ده نشــینان از طــرف دیگ ــف از یک طــرف و بی ــات مختل ــن طبق ــد بی درآم

فقــط موجــب محدودیــت بــازار داخلــی کشــور، بلکــه مانــع از آن اســت کــه از بهتریــن اســتعدادهای 

ــه نفــع ترقــی و پیشــرفت بیشــتر کشــور  موجــود بیــن روســتاییان و ســایر طبقــات کم درآمــد، ب

اســتفاده شــود )ص 46(. در تعقیــب هــدف مزبــور سیاســت برنامــه چهــارم مبتنــی بــر ایــن بــود کــه 

در توزیــع خدمــات اجتماعــی )شــامل آمــوزش ابتدایــی و متوســطه و خدمــات درمانــی و بهداشــتی 

و عملیــات عمــران ده و شــهر(، بــه مناطقــی از کشــور کــه از ایــن نظــر عقــب مانده انــد، حــق تقــدم 

داده شــود و از طریــق مطالعــات جامــع کشــاورزی و آبیــاری، امکانــات رشــد و توســعه در مناطــق 

عقب مانــده ارزیابی شــده بهره بــرداری شــود )همان جــا(.

در گــزارش دیگــری کــه ســازمان برنامــه و بودجــه وقــت در خــرداد ســال 1352، تحــت عنــوان 

خاصــه برنامــه پنجــم عمرانــی منتشــر کــرد، در قســمت سیاســت ها و خط مشــی های کلــی اقتصادی 

و اجتماعــی دولــت در زمینــه توزیــع عادالنه تــر درآمــد سیاســت های زیــر مطــرح شــده اســت:
ایجاد اشتغال مولد؛. 1
سرمایه گذاری بیشتر دولت در امور اجتماعی؛. 2
باالبردن بازده کشاورزی در واحد سطح؛. 3
تأکید بر ازدیاد قطب های کشاورزی، صنعتی و جهانگردی و فرهنگی؛. 4
اتخاذ سیاست عمران نواحی؛. 5
تأکید بر تمرکز نداشتن اداری؛. 6
تأکید بر ارتقای سطح آموزش فنی و حرفه ای کارگران و کشاورزان؛. 7
تعیین حداقل دستمزد کارگران؛. 8
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ادامه گسترش و فروش سهام مؤسسات تولیدی به کارکنان.. 9

ــود.  ــر ب ــیار نابراب ــه بس ــک جامع ــور، ی ــادی در کش ــعه اقتص ــل کار توس ــه، حاص ــن هم ــا ای ب

ــق  ــد در مناط ــری درآم ــاب، نابراب ــش از انق ــه در دوره پی ــت ک ــر آن اس ــدد بیانگ ــات متع مطالع

ــدول 15(. ــت )ج ــوده اس ــاال ب ــهری ب ش
جدول 15. ضریب جینی در مناطق شهری ایران

ناممحققمناطقضریبجینیسال

بانک جهانیشهری1338۰/54

1347۰/5۰

اوشیماایران/درآمدها۰/6 تا 1348۰/7

1348۰/41

هاشم پسرانشهری
1349۰/45

1350۰/44

1351۰/4۲

1352
۰/4۰
۰/36

شهری/ هزینه های مصرفی
روستایی/ هرینه های مصرفی

فرهاد مهران

1351۰/4۸۸9

حمید سهرابی و مدیک سلمانی آقاجام زادهشهری/ هزینه های مصرفی

1352۰/4757

1353۰/46۸۸

1354۰/513۲

1355۰/4794

1356۰/4569

مأخــذ: ســازمان برنامــه و بودجــه، دفتــر برنامه ریــزی اجتماعــی و نیــروی انســانی، مطالعــه تطبیقــی وضــع درآمدهــا و 
هزینه هــا در مناطــق شــهری ایــران 135-1357، حمیــد ســهرابی و مدیــک آقاجانیــان، فروردیــن 1360، ص 52.

 - Oshima, H. T. Employment and Income Policies for Iran, Icome Distribution, Mission Working 
Paper, ILO, Geneva, 1973.

 - Pesaran, M.H. Income Distribution and Its Major Detrminants in Iran, in Iran past Present and 
Future, Aspen Institute for Humanistic Studies.Colorado,1976.

 - Mehran,F. Income Distribution of Iran, statistic of inequality, ILO, Geneva, 1975.

ــت  ــوان گف ــا می ت ــر دارد، ام ــا یکدیگ ــکاری ب ــای آش ــوق مغایرت ه ــات ف ــج مطالع ــد نتای هرچن

کــه همــه آنهــا بیانگــر نابرابــری توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری ایــران اســت. همچنیــن نشــان 
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می دهــد کــه رونــد نابرابــری در توزیــع درآمــد حداقــل تــا ســال 1352 رو بــه کاهــش بــوده اســت. 

از ســوی دیگــر، بیــان می کنــد کــه در دوره برنامــه پنجــم تغییــر محسوســی بــه نفــع بهبــود توزیــع 

درآمــد در کشــور رخ نــداده اســت.

ــال 1356 در  ــت، در س ــده اس ــاد ش ــاال از آن ی ــه در ب ــه ک ــازمان برنام ــه س ــب مطالع به موج

مناطــق شــهری، ســهم 20 درصــد بــاالی هزینــه از هزینــه خانوارهــا 51/5 درصــد بــوده اســت. در 

همــان ســال متوســط هزینــه ناخالــص خانــوار شــهری بیــش از دو برابــر خانــوار روســتایی بــود 

ــدول ص 79(. ــزی، 1383، ج ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــتخرج از س )مس

مطالعــات حســین عظیمــی بیانگــر آن اســت کــه فقــر در ایــران در دوره پیــش از انقــاب گســترده 

بــوده اســت. وی در مطالعــات خــود ســه خــط فقــر را تعییــن کــرده اســت:

 الف( خانوارهایی که بین 90 تا 99 درصد نیاز کالری خود را تأمین می کنند؛

 ب( خانوارهایی که بین 75 تا 90 درصد نیاز کالری خورد را تأمین می کنند؛

پ( خانوارهایی که کمتر از 75 درصد نیازشان تأمین می شود.

عظیمــی بــر اســاس ایــن تقســیم بندی نشــان داده اســت کــه در ســال 1351، وضــع فقــر در شــهر 

و روســتا بــه شــرح جــدول )16( بوده اســت.
جدول 16. سوءتغذیه در ایران، 1351 )درصد جمعیت(

کلخطپخطبخطالفشرح

34۲۸۲64جمعیتشهری

1۲134۲9جمعیتروستایی

۲1۲۰344کلکشور

ــه  ــوی، ترجم ــله پهل ــان سلس ــا پای ــروطیت ت ــران از مش ــی ای ــاد سیاس ــون، اقتص ــی همای ــان، محمدعل ــذ: کاتوزی مأخ
محمدرضــا نفیســی و کامبیــز عزیــزی، نشــر مرکــز 1372، ص 318.

 در بیــان علــل فقــر و نابرابــری در اقتصــاد ایــران آن دوره بایــد گفــت، پــس از جنــگ جهانــی 

ــادی آن  ــای اقتص ــت و فعالیت ه ــده جمعی ــش عم ــه بخ ــود ک ــده ب ــب مان ــوری عق ــران کش دوم، ای

در مناطــق روســتایی ســاکن بودنــد. وجــود بــزرگ مالکــی و رعایــای صاحــب نســق زراعــی کــه 

ــع  ــه فعالیت هــای صنای ــان می شــد و روســتاییان خوش نشــینی کــه ب ــب آن ــد نصی ســهمی از تولی
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دســتی و غیرکشــاورزی کم بــازده اشــتغال داشــتند، فقــر و نابرابــری را در جامعــه روســتایی بــه 

امــری مألــوف تبدیــل کــرده بــود. در مناطــق شــهری نیــز عــده ای از مــردم در واحدهــای صنفــی 

کوچــک بــه کار اشــتغال داشــتند و بیــکاری و فقــر بیــداد می کــرد. در آن زمــان درآمــد ســرانه هــر 

ایرانــی انــدک بــود.

بایــد توجــه داشــت در دوره ای کــه برنامه هــای عمرانــی کشــور اجــرا شــد، درآمــد ســرانه در 

ــر و  ــه از شــدت فق ــر آن اســت ک ــز بیانگ ــت و شــواهد موجــود نی ــش یاف کشــور به ســرعت افزای

نابرابــری در کشــور کاســته شــده اســت. بااین حــال ایــران در انتهــای دوره مــورد نظــر یکــی از 

نمونه هــای جوامــع نابرابــر در جهــان بــه شــمار می رفــت. بــه راســتی چــرا بــه رغــم آنکــه در هــر 

ســه برنامــه عمرانــی جامــع قبــل از انقــاب برقــراری عدالــت اجتماعــی و بهبــود توزیــع درآمدهــا 

مــورد توجــه برنامه ریــزان بــوده اســت، در ایــن جهــت گام هــای مهمــی برداشــته نشــده و موفقیــت 

نمایانــی بــه دســت نیامــده اســت. در ایــن زمینــه بایــد بــه نــکات چنــدی اشــاره شــود.

تحــوالت جمعیتــی ایــران بیانگــر آن اســت کــه در دوره 1355- 1325 رشــد جمعیــت کشــور بــاال 

بــود. در دهه هــای 1335- 1325، 1345- 1335 و 1355- 1345 بــه ترتیــب رشــد متوســط ســاالنه 

جمعیــت 2/6، 3/1 و 2/7 درصــد بــود. ایــن افزایــش جمعیــت موجــب عرضــه نیــروی کار فــراوان 

بــا تأخیــر زمانــی در بــازار کار شــد؛ امــا فرصت هــای شــغلی کافــی بــرای جــذب مــازاد نیــروی 

کار در زمــان و مــکان مناســب به وجــود نیامــد؛ بــه همیــن دلیــل نــرخ بیــکاری در ســال های 1335، 

1345 و 1355 بــه رغــم رشــد ســریع اقتصــادی افزایــش یافــت و بــه ترتیــب بــه 2/6، 9/3 و 10/2 

ــدک  ــد ان ــی رش ــزان کاف ــه می ــد ب ــتغال جدی ــای اش ــدن فرصت ه ــاد نش ــت ایج ــید. عل ــد رس درص

اقتصــادی نبــود، بلکــه بخــش کشــاورزی ایــران در ایــن دوره بــا مــازاد نیــروی کار مواجــه بــود و 

اقتصــاد روســتایی ایــران بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع اراضــی، کمبــود آب، بی ســوادی دهقانــان 

و کمبــود منابــع مالــی در بســیاری از نقــاط کشــور، بــا رشــد اندکــی مواجــه بــود و نمی توانســت 

فرصت هــای شــغلی فراوانــی به وجــود آورد. درواقــع در فاصلــه ســال های 1355- 1335 از شــمار 

شــاغان بخــش کشــاورزی کاســته شــد؛ از ایــن رو در دوره مــورد نظــر شــاهد مهاجــرت مــازاد 

نیــروی کار روســتایی بــه شــهرها بودیــم.
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ــور  ــاد کش ــای اقتص ــای پوی ــی از بخش ه ــوق یک ــه در دوره ف ــت ک ــش صنع ــت بخ ــی اس گفتن

بــود، به دلیــل ارزانــی نســبی کاالهــای ســرمایه ای وارداتــی )کــه خــود بــه علــت کــم بــودن نــرخ ارز 

اســمی و تنــزل نــرخ واقعــی ارز در طــول زمــان بــود( و پاییــن بــودن هزینــه ســرمایه )بــه دلیــل 

ــل  ــرمایه بر تمای ــای س ــذ فناوری ه ــه اخ ــی(، ب ــای تخصص ــط بانک ه ــت توس ــه وام ارزان قیم ارائ

ــات  ــش خدم ــود آورد. بخ ــه وج ــی ب ــغلی فراوان ــای ش ــت فرصت ه ــن رو نمی توانس ــت؛ از ای داش

در ایــن دوره از رشــد چشــمگیری برخــوردار شــد و در ســایه گســترش بوروکراســی و ارتــش، 

فرصت هــای شــغلی فراوانــی در بخــش خدمــات دولتــی بــه وجــود آمــد. بااین حــال بخــش مهمــی 

از مــازاد نیــروی کار در اقتصــاد شــهری ایــران بــه حاشــیه رانــده شــد و نتوانســت در بخش هــای 

ــد. نویــن بــه فرصت هــای اشــتغال و درآمــد دســت یاب

گفتنــی اســت، دوگانگــی اقتصــادی در ایجــاد شــکاف درآمــدی در شــهر و ده مؤثــر بــود. هرچنــد 

ــل کوچــک  ــود، به دلی ــت ســریع تر ب رشــد بخــش کشــاورزی در دوره مــورد نظــر از رشــد جمعی

بــودن اراضــی کشــاورزی و عقب ماندگــی فنــاوری تولیــد در ایــن بخــش، همچنیــن وجــود موانــع 

ســاختاری، رشــد بهــره وری نیــروی کار در بخــش کشــاورزی بــه مراتــب کمتر از رشــد بهــره وری 

ــره وری  ــط به ــه متوس ــاورزی ب ــره وری کش ــبت به ــل نس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــاد ب ــه اقتص در بقی

اقتصــاد کشــور از 51 درصــد در ســال 1340 بــه 45 درصــد در ســال 1345 ســپس 33 درصــد در 

ســال 1355 رســید. ایــن وضعیــت همــراه بــا تمرکــز تدریجــی مالکیــت در دوره بعــد از اصاحــات 

ارضــی و افزایــش تعــداد روســتاییان بــدون زمیــن، ســطح پاییــن زندگــی در روســتاهای ایــران و 

توزیــع نابرابــر آن را در ایــن مناطــق رقــم زد.

ــت در  ــرمایه و مالکی ــز س ــینی، تمرک ــده حاشیه نش ــوأم پدی ــود ت ــز وج ــهری نی ــق ش  در مناط

بخــش بازرگانــی و صنایــع نویــن، بهــره وری انــدک بســیاری از صنایــع کوچــک و تفــاوت حقــوق 

و دســتمزد بیــن رده هــای مختلــف کارکنــان دولــت موجــب توزیــع نابرابــر درآمدهــا شــده بــود. در 

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه سیاســت های مالــی دولــت چــه تأثیــری بــر توزیــع درآمــد در کشــور 

ــر  ــی ب ــر سیاســت های مالیات ــی تأثی ــرد: یک ــه دو جــزء تقســیم ک ــد مســئله را ب داشــته اســت، بای

توزیــع ثــروت و درآمــد، و دیگــری تأثیــر مخــارج دولــت بــر توزیــع درآمدهــا.
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واقعیــت ایــن اســت کــه هرچنــد در دوره 1341 تــا 1356 درآمــد ســرانه رشــد ســریعی داشــت، 

امــا درآمدهــای مالیاتــی چنــدان رشــد نکــرد و ســهم آن در تولیــد ناخالــص داخلــی در همســنجی 

بــا بســیاری از کشــورهای غیرنفتــی بســیار کــم بــود. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســهم مالیات هــای 

مســتقیم در مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی دولــت کــم بــود و در ســال 1356 بــه 21/7 درصد می رســید. 

از آنجــا کــه مالیــات بــر درآمــد امــاک و مســتغات شــهری و ســود معامــات بازرگانــی انــدک بــود، 

نمی تــوان گفــت کــه نظــام مالیاتــی کشــور تأثیــر بــاز توزیعــی مهمــی داشــته اســت. مطالعــات مهــران 

در زمینــه شــمول مالیــات بــر دهک هــای مختلــف هزینــه ای در دوره 1356- 1342 بیانگــر آن اســت که 

درصــد شــمول مالیــات بــرای تمــام دهک هــا معــادل 8/3 درصــد، و ایــن نســبت در میــان دهک هــای 

ــات تصاعــدی در کشــور  ــرخ مالی ــوان از ن ــب نمی ت ــن ترتی ــود؛ بدی ــش یکســان ب ــم و بی ــف ک مختل

ســخن گفــت )بــه نقــل از کارشــناس، ص 265(. محاســبات کارشــناس نشــان می دهــد اگــر دولــت در 

آن زمــان تنهــا 3 درصــد افزایــش در نــرخ مالیــات مؤثــر بــر 10 درصــد ثروتمندتریــن خانوارها وضع 

می کــرد، درآمــد حاصــل بــرای تأمیــن مالــی حــذف کل مالیــات 60 درصــد پایین تریــن خانوارهــا و 

ــا، ص 270(. ــرد )همان ج ــت می ک ــاد کفای ــداز در اقتص ــرخ پس ان ــظ ن ــان حف هم زم

ــش از حــد آن  ــدازه بی ــت ان ــه عل ــت ب ــای دول ــورد نظــر، هزینه ه ــه نظــر می رســد در دوره م ب

ــه  ــق کلم ــای دقی ــت در معن ــد داشــته اســت. دول ــع درآم ــری در توزی ــری از مالیات گی ــر مهم ت تأثی

در اینجــا شــامل وزارتخانه هــا و مؤسســات وابســته بــه دولــت، شــهرداری ها و ســازمان تأمیــن 

ــاری و  ــی، ج ــای عمران ــته هزینه ه ــه دس ــه س ــوان ب ــت را می ت ــای دول ــت. هزینه ه ــی اس اجتماع

ــرور  ــا م ــًا ب ــوان صرف ــب نمی ت ــن ترتی ــرد؛ بدی ــدی ک ــی طبقه بن ــای انتقال ــا و پرداخت ه یارانه ه

بودجــه عمومــی دولــت بــه قضــاوت دقیقــی از پیامدهــای توزیعــی مخــارج آن پــی بــرد، بلکــه بــا 

ــد. ــت می آی ــه دس ــن تری ب ــر روش ــی تصوی ــاب های مل ــه حس ــه ب مراجع

2-3-2 چارچوب های قانونی و طراحی سیستم صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

2-3-2-1. صندوق بازنشستگی کارکنان دولت

نخســتین قانــون اســتخدامی کارکنــان دولــت کــه در ســال 1301 بــه تصویــب رســیده بــود، در 
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ســال 1345 بازنگــری شــد. در قانــون جدیــد دولــت نــوع و نحــوه برنامه هــای بیمــه ای و حمایتــی 

ــال  ــون س ــاده دوم قان ــر م ــرد. براب ــرح ک ــتری مط ــوح بیش ــا وض ــش ب ــال کارکنان ــود را در قب خ

ــت  ــات و امنی ــازمان اطاع ــاهی، س ــار شاهنش ــز وزارت درب ــت به ج ــان دول ــام کارکن 1345، تم

کشــور، مؤسســات دولتــی، شــهرداری ها و مؤسســات تابــع آنهــا، مســتخدمان تابــع مقــررات قانون 

ــیاری،  ــتادی و دانش ــی و اس ــای قضای ــدگان رتبه ه ــاهی، دارن ــلح شاهنش ــای مس ــتخدام نیروه اس

ــای  ــمول برنامه ه ــان مش ــور یکس ــه ط ــی، ب ــای اجتماع ــازمان بیمه ه ــین و س ــتخدمان مجلس مس

بیمــه ای و حمایتــی دولــت قــرار گرفتنــد. برابــر مــاده 71 ایــن قانــون، وزارتخانه هــا و مؤسســات 

ــاوت  ــوق و تف ــم درصــد از جمــع حق ــف شــدند هــر مــاه هشــت و نی ــون مکل ــی مشــمول قان دولت

تطبیــق حقــوق و مزایــای مســتمر و فوق العــاده مســتخدمان رســمی و آزمایشــی را، بــه اســتثنای 

فوق العــاده تضمیــن و اضافــه کار و کســر صنــدوق و مأموریــت، کــم کــرده و بابــت ســهم 

مســتخدمین، بــرای برخــورداری از خدمــات بیمــه ای، بــه صنــدوق بازنشســتگی بپردازنــد. در قانون 

ــه طــور کامــًا مشــخص  ــل و ب ــه تفصی ــی 79 شــرایط بازنشســتگی ب مذکــور و طــی مــواد 74 ال

توضیــح داده و دربــاره حقــوق کارکنــان بــه هنــگام بازنشســتگی بحــث شــد. همچنیــن در مــواد 80 

و 81 دربــاره حقــوق کارکنــان بــه هنــگام حادثــه منجــر بــه فــوت صحبــت و در مــواد 82 الــی85 

نیــز، بــه حقــوق وظیفــه کارکنــان توجــه شــد. در مــاده 86 وراث قانونــی بــه تفکیــک معیــن شــد و در 

مــاده 87 هــم نحــوه پرداخــت حقــوق وظیفــه بــه وراث تعییــن گردیــد.

دولــت در ســال 1351 »قانــون تأمیــن خدمــات درمانــی مســتخدمان کشــور« را به منظــور ارئــه 

خدمــات بیشــتر بــه کارکنــان دولتــی تصویــب کــرد. در مــاده یــک قانــون مزبــور تصریــح شــد کــه 

»دولــت مکلــف اســت خدمــات درمانــی تمامــی کارکنــان وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی وابســته 

بــه دولــت و شــرکت های دولتــی اعــم از شــاغل و بازنشســته و موظــف و همســر و فرزنــدان تحــت 

تکفــل آنــان، همچنیــن وراث قانونــی کارکنــان مذکــور را تــا زمانــی کــه از حقــوق وظیفــه اســتفاده 

می کننــد، در نقاطــی کــه موجبــات و امکانــات آن فراهــم می گــردد، به تدریــج تأمیــن نمایــد«.

در ســال 1349 قانــون دیگــری تحــت عنــوان قانــون حمایــت کارمنــدان در برابــر اثــرات ناشــی از 

پیــری، ازکارافتادگــی و فــوت بــه تصویــب رســید. عــاوه بــر ایــن، دولــت در زمینــه امــور بیمــه ای و 
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حمایتــی ســایر کارکنــان دولتــی نیــز کــه از قانون اســتخدام کشــوری مســتثنا شــده بودنــد اقداماتی 

بــه عمــل آورد؛ بــرای مثــال در زمینــه کارکنــان شــهرداری ها و حقــوق بیمــه ای و حمایتــی آنــان 

تصمیمــات مشــابهی اتخــاذ شــد، همچنیــن دربــاره نظامیــان و افزارمنــدان کارگاه هــا و کارخانه های 

ارتــش نیــز تصمیمــات الزم گرفتــه شــد )علی اکبــری، 1395، ص 32(.

2-3-2-2. بیمه اجتماعی کارگران

همان طــور کــه در قســمت قبــل بیــان شــد، در اواخــر ســال 1331 و در دوره نخســت وزیــری 

دکتــر مصــدق، »الیحــه قانونــی بیمه هــای اجتماعــی کارگــران« بــرای اولیــن بــار بــه تصویــب رســید 

ــران« تأســیس  ــام »ســازمان بیمه هــای اجتماعــی کارگ ــه ن ــر اســاس آن، ســازمان مســتقلی ب و ب

شــد، ایــن ســازمان در ســال 1342 بــا مصوبــه هیئت وزیــران بــه »ســازمان بیمه هــای اجتماعــی« 

تغییــر نــام داد تــا زیــر نظــر وزارت کار و امــور اجتماعــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. ارکان آن 

نیــز عبــارت بــود از:
شورای عالی؛ ●
هیئت مدیره؛ ●
مدیر عامل؛ ●
هیئت بازرسی. ●

لوایحــی کــه دولــت بایســت بــه تصویــب می رســاند، الزم بــود در گام نخســت در شــورای عالــی 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی مطــرح شــود. ســازمان پرداخــت نیــز حــق بیمــه کارگــران حائــز شــرایط 

را در قبــال امــور زیــر بــر عهــده داشــت:
حوادث، بیماری ها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر آن؛ ●
حوادث و بیماری های خانواده بافصل کارگران؛ ●
بازنشستگی؛ ●
کمک به بازماندگان کارگر متوفی، ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله مندی و کفن و دفن. ●

ــه اقدامــات مهــم  ــاری کارگــران ســاختمانی در ســال 1352، از جمل ــون بیمــه اجب ــب قان تصوی

دیگــری اســت کــه قبــل از انقــاب در ایــن زمینــه بــه عمــل آمــد. به موجــب ایــن اقدامــات، اقشــار 

ــد. ــرار گرفتن ــا بیمه هــای اجتماعــی ق ــی ی ــات حمایت ــت کشــور مشــمول خدم ــی از جمعی مختلف
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2-3-2-3. بیمه اجتماعی روستاییان

دولــت طــی ســال های 1331 الــی 1335 تصمیم گیری هایــی کــرد کــه بــر مبنــای آن درصــدی از 

ســهم مالکانــه بــه صنــدوق عمــران و تعــاون ده و دهســتان و بخــش واریــز می شــد، ایــن صنــدوق 

هزینه هایــی را بــرای کمــک و یــاری رســاندن بــه اقشــار نیازمنــد روســتایی و کمــک بــه نگهــداری 

عجــزه و پیــران علیــل و بیمــاران بی سرپرســت در نظــر می گرفــت. بــا انجــام اصاحــات ارضــی، 

تدابیــر حمایتــی و بیمــه ای دولــت در ســطح روســتاها ابعــاد گســترده تری بــه خــود گرفــت. در ســال 

1348، دولــت قانــون »بیمه هــای اجتماعــی روســتاییان« را بــه تصویــب مجلــس رســاند. در مــاده 

یکــم قانــون مذکــور آمــده بــود کــه »بــه وزارت اصاحــات ارضــی و تعــاون روســتایی اجــازه داده 

می شــود به منظــور تأمیــن و اجــرای بیمــه اجتماعــی درمــورد روســتاییان کــه بــا اجــرای قوانیــن و 

مقــررات اصاحــات ارضــی صاحــب نســق های زراعتــی خــود شــده یــا بشــوند، ســازمان بیمه هــای 

اجتماعــی روســتاییان را تأســیس کنــد«. ایــن ســازمان موظــف بــود روســتاییان و خانــواده تحــت 

ــوت  ــی، ف ــا، ازکارافتادگ ــی از کار، بیماری ه ــوادث ناش ــل ح ــان را در مقاب ــت آن ــا والی ــل و ی تکف

ــد. کارگــران کشــاورزی کــه در خــارج از محــدوده  و ســایر مــوارد بیمه هــای اجتماعــی بیمــه کن

شــهرها در مشــاغل کشــاورزی فعالیــت داشــتند نیــز مشــمول مقــررات قانــون یادشــده گردیدنــد.

2-3-2-4. حمایت اجتماعی

بخشــی از وظایــف حکومــت در قبــال افــراد نیازمنــد جامعــه در قانــون شــهرداری ها، مصــوب 

ــررات  ــن و مق ــال در قوانی ــرای مث ــود؛ ب ــده ب ــی ش ــدی آن پیش بین ــات بع ــال 1334 و اصاح س

ــه مشــاغل  ــودکان بی سرپرســت و تهی ــان و ک ــه گدای ــع آوری و ســرپناه دادن ب شــهرداری ها، جم

ــف  ــه تکالی ــیرخوارگاه از جمل ــگاه و ش ــزه و پرورش ــه و دارالعج ــیس نوانخان ــا و تأس ــرای آنه ب

ــی  ــاعدت های اجتماع ــه مس ــت در زمین ــن دوره، دول ــت. در ای ــده اس ــوب ش ــهرداری ها محس ش

تصمیمــات متعــددی گرفــت. تشــکیل هیئــت تعــاون عمومــی، کمــک دولــت بــه ســازمان های خیریــه 

عمومــی، تشــکیل انجمــن خدمــات اجتماعــی و شــیر و خورشــید ســرخ و دیگــر نهادهایــی کــه در 

ایــن دوره تعــداد آنهــا رو بــه افزایــش بــود، از دیگــر کوشــش های دولــت در زمینــه ارائــه خدمــات 
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ــود. ــوب می ش ــه محس ــد جامع ــار نیازمن ــه اقش ــی ب ــی و توان بخش ــی، رفاه ــن اجتماع تأمی

ــام  ــه انج ــز زمین ــی نی ــور اجتماع ــی در وزارت کار و ام ــور اجتماع ــی ام ــورای عال ــکیل ش تش

برخــی خدمــات تأمیــن اجتماعــی را در چارچــوب دولــت، بیــش از پیــش فراهــم کــرد؛ زیــرا نهــاد 

جدیــد وظیفــه داشــت شــرایط الزم را بــرای رســیدگی دولــت بــه اقشــار نیازمنــد فراهــم کنــد. رفــاه 

ــف  ــه تکالی ــی گروه هــای خاصــی، از جمل ــواده و کــودکان بی سرپرســت، روســتاییان و ناتوان خان

دولــت بــود کــه وزارت کار و امــور اجتماعــی تحــت راهنمایــی شــورای عالــی امــور اجتماعــی، بایــد 

بــه انجــام برســاند.

ــه  ــت در زمین ــر از تصمیمــات دول ــز یکــی دیگ ــه ســال 1348 نی تشــکیل انجمــن توان بخشــی ب

حمایــت اجتماعــی بــود. بــر اســاس مــاده یــک قانــون تشــکیل انجمــن توان بخشــی، دولــت مکلــف 

بــود به منظــور تجدیــد فعالیــت و آمــوزش حــرف و مشــاغل مناســب و تقویــت روحــی کســانی کــه 

بــه علــت نقــص عضــو یــا از دســت دادن قســمتی از توانایــی خــود نمی تواننــد کار کننــد، خدمــات 

الزم را ارائــه کنــد.

2-3-2-5. تمرکز امور بیمه ای و حمایتی

درعین حــال بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن اقدامــات موجــب تعــدد قوانیــن و چندپارگــی ســازمانی 

ــه 1350 ســازمان ها  ــدای ده ــه در ابت ــی شــد؛ به طوری ک ــای اجتماع ــا و حمایت ه در حــوزه بیمه ه

و نهادهــای مختلفــی )هرکــدام وابســته بــه یــک وزارتخانــه( عهــده دار امــور تأمیــن اجتماعــی و ارائه 

خدمــات درمانــی، بهزیســتی یــا رفاهــی بــرای اقشــار مختلــف کشــور بودنــد. باوجودایــن، بخــش 

ــچ  ــش هی ــت پوش ــل تح ــان در عم ــتاییان و خویش فرمای ــژه روس ــت به وی ــمگیری از جمعی چش

برنامــه بیمــه ای یــا حمایتــی قــرار نگرفتــه بودنــد.

ــه  ــل ده ــور در اوای ــی کش ــن اجتماع ــوزه تأمی ــدی در ح ــای ج ــانی ها و خأه ــود همپوش وج

ــن اجتماعــی در  ــرای انســجام حــوزه تأمی ــری را ب ــر آن داشــت کــه تدابی ــت را ب ــت وق 1350 دول

ــف و  ــال 1353 وظای ــی در س ــاه اجتماع ــکیل وزارت رف ــا تش ــن ، ب ــاس همی ــر اس ــرد؛ ب ــر بگی نظ

ــه  ــی ب ــتی و رفاه ــات بهداش ــا و خدم ــی، حمایت ه ــای اجتماع ــور بیمه ه ــه ام ــوط ب ــارات مرب اختی
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ایــن وزارتخانــه واگــذار شــد؛ امــا نظــم جدیــد حتــی بــا تشــکیل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال 

1354 و تأســیس ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــی دوام زیــادی نیافــت. پــس از آن، در ســال 1355 

بــا ادغــام دو وزارتخانــه رفــاه اجتماعــی و بهــداری، »وزارت بهــداری و بهزیســتی« تشــکیل شــد و 

تمامــی ســازمان ها، نهادهــا، مراکــز بیمــه ای، رفاهــی، بهداشــتی و درمانــی بــه ایــن وزارت منتقــل 

یــا وابســته شــدند. بــا ایــن اقــدام، گام دیگــری بــرای تمرکــز و یکپارچگــی در حــوزه رفــاه و تأمیــن 
اجتماعــی کشــور برداشــته شــد.1

2-3-3. عملکرد صندوق های بازنشستگی

متأســفانه دسترســی بــه آمارهــای ســری زمانــی بــرای دوره بلندمــدت در کشــور مــا دشــوار 

اســت. یکــی از دالیــل ایــن فقــر آمــاری در کشــور فقــدان تقاضــا از ســوی مدیــران و کارشناســان 

دســتگاه های دولتــی و متخصصــان و محققــان دانشــگاهی اســت. مســئله دیگــر، دشــواری 

دسترســی بــه بانــک اطاعــات داده هــای آمــاری دســتگاه های دولتــی اســت. خوشــبختانه، در دوره 

ــی بازنشســتگان،  ــة گــردآوری آمارهــای ســری زمان ــاش چشــمگیری در زمین ــاب ت ــل از انق قب

ــتگی  ــدوق بازنشس ــود در صن ــای موج ــاس پرونده ه ــر اس ــتمری بگیران ب ــادگان و مس از کار افت

ــا را  ــا در ســال 1395 آنه ــای بازنشســتگی صب ــه مؤسســه راهبرده ــه ک کشــوری صــورت گرفت

مجــدداً منتشــر کــرده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه مشــکل ایــن آمارهــا، مشــخص نبــودن تعــداد 

ــت. ــرداز در آن اس ــی بیمه پ ــان دولت کارکن

ــت،  ــر اس ــوری جوان ت ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی از صن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــا ک از آنج

ــان  ــت کارشناس ــه هم ــه ب ــود دارد ک ــو وج ــه این س ــال 1342 ب ــی آن از س ــری زمان ــای س آماره

ســازمان مــدون شــده و در ســایت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دســترس عمــوم قــرار گرفته اســت.

2-3-3-1. عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

در دوره 1333-1359 جمــع تراکمــی تعــداد افــراد بازنشســته، ازکارافتــاده و فوت شــده حیــن کار بــه 

میــزان چشــمگیری افزایــش یافــت و در ســال 1359 بــه 183.7 هزار نفر رســید )نمــودار 5 و جــدول 17(.

1. گرجی پور، اسماعیل، تجارت فردا، 26 تیرماه 1395 شماره 184.
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نمودار 5. موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای 
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1333 تا سال 1359 )نفر(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

جدول 17. موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای 
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1333 تا سال 1359

وضعیت
سال

ازکارافتادهبازنشسته
فوتشده

حیناشتغال
جمع

جمعکل
)جمعتراکمی(

133349۰654۸1۰441397۰

1340153۸44131955364۲9

135036۲73۲74۸44۰7۸5147

13576۲77476۸۲7۰۰613۲۰97

1358174775114۸۰19۰۰۸1511۰5

13593۰7151۰۰17۸53۲6۰۰1۸37۰5

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

ــده و فوت شــدگان مشــترک بازنشســتگی  ــادگان زن ــده و از کار افت شــمار کل بازنشســتگان زن

ــن  ــت. در ای ــش یاف ــودار )6( افزای ــدول )18( و نم ــرح ج ــه ش ــا 1359 ب ــال 1333 ت ــوری از س کش
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مــورد الزم اســت بــه توضیحــات کارشناســان مســئول جمــع آوری ایــن آمارهــا از طریــق بررســی 

ــر توجــه شــود: ــه شــرح زی پرونده هــا ب

ــس  ● ــده پلی ــورد فوت ش ــس و 5770 م ــاده پلی ــته و ازکارافت ــورد بازنشس ــداد 14761 م تع

ــه  ــا ب ــال پرونده هــای آنه ــل انتق ــه دلی ــر 20531 مــورد می شــود. ب ــغ ب ــه درمجمــوع بال ک

ــت. ــده اس ــر گردی ــوط کس ــتون های مرب ــداد س ــب از اع ــه ترتی ــهربانی از اول 1354 ب ش

ــده  ● ــادگان و 226 پرون ــده بازنشســتگان و از کار افت در ســال 1359 تعــداد هشــتصد پرون

ــه  ــه شــهرداری ها و ســازمان های منحل ــوط ب ــورد( مرب ــًا 1026 م ــی )جمع ــان متوف کارکن

بــه بایگانــی بازنشســتگان و وظیفه بگیــران مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری منتقل 

شــد کــه در ســتون های مربــوط اضافــه شــده اســت.

در ایــن جــدول و جداولــی کــه بــر اســاس آن تنظیــم شــده اســت، پرونده هــای راکــد بــه  ●

ــد. ــک نگردیده ان ــاری تفکی ــای ج ــده اند از پرونده ه ــایی نش ــاً شناس ــون دقیق ــه تاکن ــت آنک عل
جدول 18. تعداد کل بازنشستگان و از کار افتادگان زنده و فوت شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در هر 

سال )جمع تراکمی( 1333 تا 1359

وضعیت
سال

جمعتراکمی

کلمشترکینفوتشدگانبازنشستگانوازکارافتادگانزنده

13335163۸۸۰71397۰

1340۲11۰۸153۲1364۲9

1350531693197۸۸5147

13546369۸347799۸477

1357۸96514۲44613۲۰97

13581۰5179459۲61511۰5

1359133۸9449۸111۸37۰5

13591346945۰۰371۸4731

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 
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نمودار 6. تعداد کل بازنشستگان و از کار افتادگان زنده و فوت شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در هر 
سال )جمع تراکمی( 1333 تا 1359

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

ــا 1353  ــال های 1333 ت ــوری در س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــترک صن ــتگان مش ــداد بازنشس تع

بــه تفکیــک کارکنــان رســمی وزارتخانه هــا، قضــات، اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها و پلیــس بــه 

ترتیــب در جــدول )19( درج شــده و در نمــودار )7( نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه ماحظــه 

می شــود:

ســهم کارکنــان رســمی کشــوری در ایــن میــان بــا فاصلــه زیــاد از دیگــر اعضــا بیشــتر . 1

اســت.

از ســال 1354- همان طــور کــه قبــًا توضیــح داده شــد پرونــده کارکنــان بازنشســته پلیــس . 2

از صنــدوق بازنشســتگی کنار گذاشــته شــده اســت.

ــدوق بازنشســتگی کشــوری در  ــن اســت کــه تعــداد بازنشســتگان مشــترک صن ــه مهــم ای نکت

ظــرف بیســت ســال از حــدود 6/8 هــزار نفــر بــه 88/1 هــزار نفــر رســیده کــه ایــن پدیــده بیانگــر 

ــت. ــای 1310 و 1320 اس ــت در دهه ه ــمی دول ــان رس ــمگیر کارکن ــش چش افزای
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جدول 19. تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 1353- 1333 به تفکیک رسمی 
کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پلیس )شامل بازنشستگان متوفی(

نوعمستخدمین
قضاترسمی کشوریسال

اعضا هیئت علمی 
دانشگاه ها

جمعپلیس
جمع کل )جمع 

تراکمی(

1333۲94611۸949۰6764

134011۲۸3۰6374153۸۲57۸4

13503۰۸1۲1175۰۸36۲76۸۸۲4

1353۸5۸966131۲139۸۸1۸۸۰63

6۸7۰16614551۸۲46۸۸۰63جمعتاآخر1353
مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 

بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

نمودار 7. تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 1353- 1333 به تفکیک رسمی 
کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پلیس )شامل بازنشستگان متوفی(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

کفایت حقوق بازنشستگی اعضای صندوق بازنشستگی کشوری ●

ــه قیمــت اســمی و واقعــی  ــوق بازنشســتگان هــر ســال طــی دوره 1333-1359 ب ــن حق میانگی

بــه ترتیــب در جــدول )20( و نمــودار )8( آمــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه در جــدول و نمــودار 
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مــورد نظــر، میانگیــن حقــوق هــر ســال بــه بازنشســتگان همــان ســال مربــوط اســت کــه با اســتفاده 

از شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی بــه قیمــت ثابــت ســال 1390 تبدیــل شــده اســت. البتــه 

بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه شــاخص های قیمــت ســال های 1333 تــا 1337، ایــن مقــدار بــرای 

ایــن ســال ها حســاب نشــده اســت. همان طــور کــه ماحظــه می شــود میانگیــن حقــوق بازنشســتگی 

برقــرار شــده در هــر ســال بــرای بازنشســتگان جدیــد بــه قیمت هــای ثابــت ســال 1390، طــی دوره 

1338 تــا 1359 نوســان زیــادی داشــته اســت )از کمتریــن معــادل 4525 هــزار ریــال در ســال 1351 

تــا بیشــترین معــادل 11576 هــزار ریــال در ســال 1358(. رونــد میانگیــن حقــوق بازنشســتگان هــر 

ســال بــه قیمــت ثابــت ســال 1390 طــی دوره 1338-1359 در نمــودار )8( نشــان داده شــده اســت.
جدول 20. میانگین حقوق ماهانه اسمی و واقعی بازنشستگان هر سال در دوره 1359- 1333

سال بازنشستگی
میانگین حقوق

بازنشستگی )ریال(
میانگین حقوق بازنشستگی

به قیمت ثابت سال 139۰ )هزار ریال(
13333747---
13344۲11---
13354۲9۲---
133646۸3---
13374۸۸7---
133۸53335333
133963966396
134۰69746974
134169۸669۸6
134۲69666966
1343۸7۰7۸7۰7
1344۸534۸534
1345۸796۸796
134611۲7۰11۲7۰
13471۰1131۰113
134۸96399639
1349۸93۲۸93۲
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سال بازنشستگی
میانگین حقوق

بازنشستگی )ریال(
میانگین حقوق بازنشستگی

به قیمت ثابت سال 139۰ )هزار ریال(
135۰۸443۸443
13519۰4945۲5
135۲1۲5۰۰6۲5۰
13531۸3149157
1354۲۲6۸611343
1355۲611۲۸7۰4
1356۲757۰919۰
13573۰3۸41۰1۲۸
135۸463۰411576
13594۰957۸191

توضیــح: بــه دلیــل در دســترس نبــودن شــاخص های قیمــت ســال های 1333 تــا 1337، ایــن مقــدار بــرای ایــن ســال ها 
حســاب نشــده اســت.

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

نمودار 8. میانگین حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1359-1333

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 
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پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری ●

آمارهــای موجــود بیانگــر آن اســت کــه در دوره زمانــی 1340-1359، دولــت همــواره بخشــی 

از منابــع مالــی صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان خــود را پرداختــه اســت و ایــن ســهم پیوســته در 

نوســان بــوده و بیــن حداقــل 19 درصــد و حداکثــر 60 درصــد قــرار داشــته اســت )نمــودار 9(.
نمودار 9. سهم کمک دولت و کسورات بازنشستگی از منابع صندوق بازنشستگی کشوری )درصد(

مأخــذ: مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا )1395(، خاصــه اطاعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان، 
بازنشســتگی کشــوری. ازکارافتــادگان و فوت شــدگان مشــترک صنــدوق 

2-3-3-2. عملکرد سازمان تأمین اجتماعی

تعداد افراد تحت پوشش سازمان ●

ــی و تبعــی  ــراد تحــت پوشــش ســازمان شــامل بیمه شــدگان و مســتمری بگیران اصل ــداد اف تع

در مــدت هفــده ســال منتهــی بــه انقــاب اســامی به ســرعت افزایــش یافــت و در ســال 1357 بــه 

ترتیــب بــه 6/6 و 2/5 میلیــون نفــر رســید )جــدول 21(.
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جدول 21: تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357 )نفر(

سال
تحتمستمریبگیرانبیمهشدگان

پوشش جمعتبعیاصلیجمعتبعیاصلی

13403۰613۰۸9۲45۲119۸5۸۲1۸9۲۲1511۸34۰4۰1۲3۲6۲۲

1350۸335۸4۲43674۸3۲7۰33۲6416751119115۲۸633۸561۸

13571۸117364۸3796766497۰31443951۰۲461۲46۸566۸96559
مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

ضریب پوشش بیمه تأمین اجتماعی ●
ــب  ــراد تحــت پوشــش ســازمان در دوره 1357-1340، ضری ــداد اف ــل رشــد ســریع تع ــه دلی ب

پوشــش بیمــه در کشــور بیــش از ســه برابــر شــد و در انتهــای ایــن دوره بــه حــدود 19 درصــد 

ــودار 10(. رســید )جــدول 22 و نم
جدول 22. ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

ضریبپوشش)درصد(جمعیتکلکشور)نفر(تعدادافرادتحتپوشش)نفر(سال

13401۲3۲6۲۲۲۲۰79۰۰۰5/5۸

135033۸561۸۲9464۰۰۰11/49

13576۸96559363۸9۰۰۰1۸/95
مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

نمودار 10. ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.
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ضریب نفوذ بیمه ای سازمان ●

در دوره 1357-1340، ضریــب نفــوذ بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز هماننــد ضریــب 

پوشــش آن افزایــش زیــادی داشــت )جــدول 23 و نمــودار 11(؛ یعنــی در دوره مــورد نظــر، تعــداد 

ــه اســت. ــت شــاغل کشــور ســریع تر رشــد یافت ــی از جمعی بیمه شــدگان اصل
جدول 23. ضریب نفوذ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

ضریبنفوذ)درصد(جمعیتشاغلکشور)نفر(تعدادبیمهشدهاصلی)نفر(سال

13403۰613۰6477۸۸74/73

1350۸335۸479146111۰/53

13571۸117369۲۰41۰419/6۸
مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

نمودار 11. ضریب نفوذ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی ●

ــتفاده  ــی اس ــاخص های متنوع ــه ای از ش ــازمان های بیم ــی س ــداری مال ــنجش پای ــور س به منظ

می شــود. در اینجــا بــر اســاس داده هــای آمــاری در دســترس فقــط بــه نســبت پشــتیبانی اشــاره 

شــده اســت کــه ایــن نســبت یکــی از شــاخص های متــداول بــرای ارزیابــی پایــداری مالــی اســت. 
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صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی در دوره جوانــی خــود کــه میــزان پوشــش و ضریــب نفــوذ خــود 

را به ســرعت افزایــش می دهنــد، از نســبت بــاالی پشــتیبانی برخــوردار می شــوند؛ امــا بــا گذشــت 

زمــان انتظــار مــی رود، ایــن نســبت تنــزل یابــد. همان طــور کــه در جــدول زیــر آمــده اســت نســبت 

پشــتیبانی در بــدو تأســیس ســازمان بیــش از 25 نفــر بــوده؛ امــا در ســال های 1350 و 1357 ایــن 

نســبت کاهــش یافتــه و بــه حــدود 20 نفــر رســیده اســت )جــدول 24 و نمــودار 12(.
جدول 24. نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

نسبتپشتیبانیمستمریبگیران)پرونده(تعدادبیمهشدهاصلی)نفر(سال

13403۰613۰1۲111۲5/۲۸

1350۸335۸441۰3۲۲۰/3۲

13571۸11736۸91۰4۲۰/33
مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

نمودار 12. نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

نســبت پشــتیبانی بیشــتری کــه در دوره جوانــی ســازمان وجــود داشــته، بیانگــر پایــداری مالــی 

آن در دوره مــورد نظــر بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه آســتانه بحرانــی ایــن نســبت در حــدود 

6 تعییــن شــده و در آن زمــان، ســازمان از ایــن آســتانه فاصلــه قابــل ماحظــه ای داشــته اســت.
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کفایت مستمری ها در سازمان تأمین اجتماعی ●

به منظــور اندازه گیــری میــزان حفاظــت و پشــتیبانی مســتمری دریافتــی بازنشســتگان در مقابــل 

فقــر و کاهــش اســتانداردهای زندگــی در دوران بازنشســتگی از شــاخص کفایــت اســتفاده شــده 

اســت. 
نمودار 13. مقایسه میانگین مستمری برقراری بازنشستگان و حداقل و حداکثر مستمری آنها به قیمت ثابت سال 

1390 طی سال های 57- 1340 )هزار ریال(

توضیــح بــرای تبدیــل بــه قیمــت ثابــت ســال 1390، از شــاخص قیمــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی بانــک مرکــزی ایــران 
اســتفاده شــده اســت.

مأخذ: محاسبات تحقیق بر اساس آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

ــی در  ــر چندان ــا 1349 تغیی ــاله 1340 ت ــده، در دوره 18 س ــودار 13 آم ــه در نم ــور ک همان ط

میانگیــن و حداقــل مســتمری برقــراری بــه قیمــت ثابــت صــورت نگرفــت. بعــد از آن تــا ســال 1353 

مقــدار ایــن دو شــاخص حتــی کاهــش یافــت؛ امــا بــه دنبــال افزایــش قیمــت نفــت در بــازار جهانــی 

و گشایشــی کــه در وضــع مالــی دولــت رخ داد حداقــل متوســط مســتمری بــه قیمــت ثابــت افزایــش 

یافــت. نکتــه مهــم آن اســت کــه میــزان افزایــش حداکثــر مســتمری ها در دوره رونــق نفتــی بیــش از 

متوســط و حداقــل مســتمری های برقــرار شــده بــود.
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کارایی سازمان تأمین اجتماعی ●

ــان ســازمان اجتماعــی گویــای آن اســت کــه در  نســبت بیمه شــده و مســتمری بگیران بــه کارکن

ســال 1340 بــه ازای هــر 114 نفــر بیمه شــده و مســتمری بگیر یــک نفــر در ســازمان بــه کار اشــتغال 

داشــته اســت. ایــن نســبت در ســال 1350 کمتــر شــد؛ امــا در ســال 1357 بــه 284 نفــر افزایــش یافــت.
نمودار 14. نسبت بیمه شده و مستمری بگیر به کارکنان بیمه ای در سال های 1340، 1350 و 1357 )نفر(

مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.

ــای  ــج کارگاه ه ــان به تدری ــذر زم ــا گ ــه ب ــت ک ــه اس ــش یافت ــی افزای ــازمان در حال ــی س کارای

کوچک تــر شناســایی، و شــاغان آنهــا مشــمول بیمــه اجتماعــی شــده اند )جــدول 25 و نمــودار 15(.
جدول 25. نسبت بیمه شدگان اجباری به کارگاه فعال در سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357

سال
بیمهشدگاناجباری

)نفر(
نسبتبیمهشدگاناجباریبهکارگاهفعالکارگاهفعال)تعداد(

13403۰613۰6۲954۸/6

1350۸33۲1۸5۰64916/5

13571۸1۰۰۲11۸7۰939/7
مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.
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نمودار 15. نسبت بیمه شدگان اجباری به کارگاه فعال در سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340، 1350 و 1357 
)نفر(

مأخذ: آمار پنجاه ساله سازمان تأمین اجتماعی 1390- 1340.
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فهرست منابع فصل دوم

اشــرف، احمــد )1359(، موانــع تاریخــی رشــد ســرمایه داری در ایــران: دوره قاجــار، تهــران، انتشــارات  -

زمینــه.

اشــرف، احمــد، بنوعزیــزی، علــی )1387( طبقــات اجتماعــی، دولــت و انقــاب در ایــران، ترجمــه ســهیا  -

ترابــی فارســانی، تهــران: انتشــارات نیلوفــر.

آبراهمیــان، یروانــد )1377(، ایــران بیــن دو انقــاب، ترجمــه احمــد گل محمــدی و محمدابراهیــم فتاحــی،  -

تهــران: نشــر نــی.

بــاری یــر، جولیــان )1363( اقتصــاد ایــران 1900-1970، مؤسســه حسابرســی ســازمان صنایــع ملــی و  -

ســازمان برنامــه.

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، حساب های ملی ایران. -

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، گزارش ساالنه و ترازنامه، برای سال های مختلف. -

ــی  - ــران، حســاب های مل ــوری اســامی ای ــک مرکــزی جمه ــد نظــر شــده، بان ــی تجدی برنامه هــای عمران

ــران، اســفند 1381، ای

خلعتبری، فیروزه )1368(، ایران؛ کالبد شکافی یک توسعه، دست نویس. -

ــزی  - ــر برنامه ری ــه، دفت ــه و بودج ــازمان برنام ــن 1360(، س ــان )فروردی ــک آقاجانی ــد و مدی ــهرابی حمی س

اجتماعــی و نیــروی انســانی، مطالعــه تطبیقــی وضــع درآمدهــا و هزینه هــا در مناطــق شــهری ایــران -135
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 نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره 
پس از انقالب اسالمی

فصل سوم:





ــه  ــامی مطالع ــاب اس ــس از انق ــی در دوره پ ــن اجتماع ــام تأمی ــوالت نظ ــمت تح ــن قس در ای

خواهــد شــد. دامنــه زمانــی ایــن مطالعــه، دوره نســبتًا طوالنــی 1395-1358 را در برمی گیــرد و در 

مــواردی کــه اطاعــات آمــاری وجــود دارد، مباحــث مــورد بحــث بــا توجــه بــه ایــن داده هــا تحلیــل 

خواهــد شــد؛ امــا دامنــه موضوعــی ایــن بخــش از مطالعــه بــه ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن 

ــی  ــات درمان ــتگی و خدم ــه بازنشس ــوزه بیم ــوری در ح ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی و صن اجتماع

محــدود خواهــد بــود. بااین حــال به منظــور نشــان دادن تصویــری جامــع از وضعیــت کشــور در 

ایــن حــوزه، بــه ارزیابــی نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در کشــور نیــز توجــه خواهیــم کرد. 

رویکــرد مــا در ایــن بخــش از مطالعــه، ایــن اســت کــه موضــوع مــورد بررســی را از ســه منظــر 

مــورد تحلیــل قــرار دهیــم:

بستر سیاسی و شاخص های محیطی؛. 1

مشخصات نظام رفاه و تأمین اجتماعی در دوره بعد از انقاب اسامی؛. 2

ــد . 3 ــدوق بازنشســتگی کشــوری از دی ــن اجتماعــی و صن ــی عملکــرد ســازمان تأمی ارزیاب

ــا. ــن طرح ه ــوندگان از ای ــع ش منتف

ــر  ــرح زی ــه ش ــوع ب ــج موض ــه پن ــی ب ــاخص های محیط ــی و ش ــتر سیاس ــوان بس ــت عن تح

پرداخته ایــم:

ــه  ــاع ب ــا ارج ــران ب ــامی ای ــاب اس ــت انق ــد گف ــورد بای ــن م ــی: در ای ــتر سیاس 1. بس
ارزش هــای اســامی در امــر حکمرانــی و عدالــت اجتماعــی، تحولــی اساســی در ســاختار قــدرت 
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سیاســی، نظــام اقتصــادی و اولویت هــای مربــوط بــه عدالــت توزیعــی و رفــاه اجتماعــی بــه وجــود 

ــاه  ــای رف ــی و برنامه ه ــاختار سیاس ــا در س ــن ارزش ه ــاب ای ــه بازت ــت ب ــن رو الزم اس آورد؛ ازای

ــت طرح هــای  ــان ماهی ــز می ــردن تمای ــه نظــر می رســد، درک نک اجتماعــی کشــور توجــه شــود. ب

بیمــه ای و حمایت هــای اجتماعــی، تفــرق ســازمان های بیمــه اجتماعــی و درمانــی و تداخــل وظایــف 

ســازمان ها و نهادهــای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــن دوره بــه تلفیــق مباحــث عدالــت اســامی 

ــبت داده  ــر نس ــوی دیگ ــی از س ــدرت سیاس ــی در ق ــو و دوگانگ ــاه از یک س ــت رف ــف دول و وظای

می شــود.

2. تحــول جمعیــت و تأثیــر آن بــر عرضــه نیــروی کار: افزایــش نــرخ بــاروری و 
کاهــش نــرخ مــرگ و میــر در دهــه اول انقــاب، موجــب افزایــش چشــمگیر عرضــه نیــروی کار در 

دهــه ســوم و چهــارم بعــد از انقــاب شــد. گســترش آمــوزش عالــی در کشــور نیــز بــازار کار را بــا 

ورود خیــل عظیــم نیــروی کار تحصیل کــرده مواجــه کــرد. در ایــن میــان افزایــش امیــد بــه زندگــی 

در میــان زنــان و مــردان، ســبب افزایــش مصــارف ســازمان های بیمــه ای و درمانــی شــد.

3. رشــد اقتصــادی و تقاضــای نیــروی کار: مهم تریــن عاملــی کــه در محیــط اقتصادی 
بــر سرنوشــت بــازار کار و ســازمان های بازنشســتگی تأثیــر گذاشــت، عملکــرد ضعیــف اقتصــاد 

ایــران در دوره پــس از انقــاب اســامی و به تبــع آن کنــدی افزایــش تقاضــا بــرای نیــروی کار بــود. 

ایــن عامــل ســبب شــد تــا اقتصــاد کشــور نتوانــد بــه نحــو مطلــوب از پنجــره جمعیتــی کــه در ایــن 

ــد. بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور بــود کــه  دوره ایجــاد شــده بــود، بهره بــرداری کن

ــان،  ــان جوان ــژه در می ــکاری به وی ــرخ بی ــروی کار کاهــش یافــت و ن ــرخ مشــارکت اقتصــادی نی ن

ــر  ــل ب ــن عوام ــه ای ــت. مجموع ــش یاف ــابقه ای افزای ــاس بی س ــرده در مقی ــراد تحصیل ک ــان و اف زن

ــترس  ــی در دس ــع مال ــع آن مناب ــتمزدها و به تب ــطح دس ــتگی و س ــای بازنشس ورودی صندوق ه

صندوق هــای بازنشســتگی اثــر نامطلــوب گذاشــت.

4. وضــع مالــی دولــت: در همــه کشــورها وضــع مالــی دولــت یکــی از عوامــل مهــم مؤثــر 
بــر اعمــال سیاســت های رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه در دوره پــس از 

انقــاب اســامی، به رغــم افزایــش وظایــف اقتصــادی و اجتماعــی قــوه مجریــه، ایــن قــوه بــا مســتثنا 
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ــن  ــت، همچنی ــری دول ــارت و مالیات گی ــوزه نظ ــادی از ح ــای اقتص ــیاری از فعالیت ه ــردن بس ک

ــی و  ــتیصال مال ــار اس ــواره دچ ــی، هم ــه عموم ــوازی از بودج ــای م ــیاری از نهاده ــزاق بس ارت

کســری بودجــه بــوده اســت. درواقــع پاییــن بــودن نــرخ رشــد اقتصــادی موجــب کاهــش پایه هــای 

مالیاتــی می شــد و ضعــف قــدرت مالیات ســتانی دولــت بودجــه آن را بــه عایــدات نفتــی پرنوســان 

وابســته می کــرد. همیــن عوامــل موجــب اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی شــد 

ــای  ــه صندوق ه ــود ب ــی خ ــدات مال ــع تعه ــای به موق ــت را از ایف ــادی دول ــالیان متم ــی س و در ط

بازنشســتگی بازداشــت. در دوره پــس از انقــاب قانون گــذاران بــا مصوبــات خــود در حــدود 29 

مــورد تعهــدات مالــی اضافــی را بــه ســازمان های بیمــه ای محــول کــرده اســت کــه جنبــه حمایتــی 

ــی ایــن تعهــدات اضافــی مکلــف کــرده اســت. در اینجــا عــاوه  ــه تأمیــن مال ــت را ب داشــته و دول

ــت  ــاد کان، انباش ــات اقتص ــر ثب ــت ب ــه دول ــن بودج ــری مزم ــی کس ــای منف ــح پیامده ــر توضی ب

بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه تفصیــل و 

بــه تفکیــک منشــأ قانونــی آن بررســی شــده اســت.

 5. ارتبــاط صندوق هــای بازنشســتگی بــا بازارهــای مالــی:صندوق هــای بیمــه ای 
کــه بــر ذخیــره مالــی کامــل1 یــا جزئــی2 مبتنــی هســتند، به منظــور حفــظ ارزش ذخایــر مالــی خــود 

و کســب ســود بــه بازارهــای مالــی وارد می شــوند. ایــن مؤسســات در طرح هــای بیمــه انفــرادی در 

دوره انباشــت ســرمایه نیــز، بــه وکالــت از شــخص بیمه گــذار وجــوه پس انــداز او را در بازارهــای 

مالــی ســرمایه گذاری می کننــد و در آغــاز دوره بازنشســتگی افــراد، شــرکت های بیمــه خصوصــی 

در ازای دریافــت اصــل و فــرع پس انــداز شــخص در دوره قبــل، پرداخــت مســتمری ثابتــی را تــا 

پایــان عمــر شــخص بــه او تعهــد می کننــد؛ بدیــن ترتیــب میــان بازارهــای مالــی و طرح هــای بیمــه 

بازنشســتگی رابطــه وثیقــی برقــرار می شــود. در ایــن قســمت، پــس از توضیــح نحــوه عمــل انــواع 

بازارهــای مالــی و اهمیــت آنهــا بــرای صندوق هــای بازنشســتگی، بــه عقب ماندگــی بازارهــای مالــی 

ایــران پرداخته ایــم ســپس رابطــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را 

1.  Fully Funded
2.  Partially Funded
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بــا بازارهــای پــول، بدهــی و ســرمایه توضیــح داده ایــم. درواقــع هرچنــد هــر دو ســازمان قبــل از 

ــی،  ــون به صــورت واگــذاری شــرکت های دولت ــت و انتخــاب شــیوه رد دی افزایــش بدهی هــای دول

ــی  ــای صنعت ــا اداره بنگاه ه ــد، ام ــام داده بودن ــف انج ــای مختل ــرمایه گذاری هایی را در حوزه ه س

و معدنــی از ســوی صندوق هــای بازنشســتگی امــری اســت کــه به طــور عمــده بعــد از اتخــاذ ایــن 

ــق،  ــن تحقی ــمت دوم ای ــت. در قس ــه اس ــوق یافت ــا تف ــت در صندوق ه ــون دول ــرای رد دی ــیوه ب ش

مشــخصات نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در دوره بعــد از انقــاب اســامی تحــت عناویــن زیــر 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت:

1. راهبردهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی: در ایــن قســمت راهبردهــای بیمــه ای، حمایتی و 
امــدادی به اجمــال تعریــف شــده اســت.

ــتگی  ــات بازنشس ــش خدم ــدا پوش ــا ابت ــی: در اینج ــن اجتماع ــوزه تأمی ــات ح 2. خدم
صندوق هــای اصلــی و اختصاصــی و ســهم آنهــا از بــازار طرح هــای بازنشســتگی تشــریح شــده، 

ســپس ســازمان های متولــی ارائــه بیمــه درمانــی بــا تأکیــد بــر ســازمان بیمــه ســامت مشــخص 

شــده اســت. پــس از ایــن ســازمان های متولــی خدمــات حمایتــی و امــدادی احصــاء شــده و درنهایت 

دربــاره پیامدهــای منفــی تداخــل و تــوازی وظایــف ســازمان های مختلــف در حــوزه بازنشســتگی، 

درمــان، حمایت هــای اجتماعــی و امــدادی بحــث شــده اســت.

ــی،  ــاه اجتماع ــور رف ــاختارها در ام ــن س ــت گذاری: ای ــی و سیاس ــاختار حاکمیت 3. س
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه تفکیــک ارزیابــی شــده اســت. نتایــج 

مطالعــه گویــای آن اســت کــه اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )مصــوب 

ســال 1383( معطــل مانــده و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه از ســال 1390 متولــی اجــرای 

ایــن قانــون شــده اســت، فاقــد ســاختار ســازمانی و اجرایــی مناســب بــرای بــه ثمــر رســاندن اهــداف 

قانــون مذکــور اســت. شــورای عالــی رفــاه نیــز در دولت هــای نهــم و دهــم عمــًا تشــکیل جلســه نــداد 

و در دولــت یازدهــم نیــز به عنــوان نهــاد سیاســت گذار،  از جایــگاه الزم برخــوردار نبــوده اســت. در 

بیــش از دوازده ســالی کــه از تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع می گــذرد، بــه تکالیــف تعییــن 

شــده در قانــون مبنــی بــر ســاماندهی امــور بیمــه بازنشســتگی، حمایتــی و امــدادی توجهــی نشــده 
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ــرای صندوق هــا و شــرکت های بیمــه بازنشســتگی و عمــر  ــام تنظیم گــر1 ب ــه مق اســت و امــروزه ن

وجــود دارد و نــه بــر ســازمان ها و نهادهــای دولتــی، نهادهــای متولــی برآمــده از انقــاب اســامی و 

مؤسســات خیریــه خصوصــی نظــارت مؤثــری صــورت می گیــرد.

ــه ســاختار حاکمیتــی و سیاســت گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط  ــا آنجــا کــه ب ت

ــای  ــای هیئت امن ــتر اعض ــی، بیش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکیل وزارت تع ــس از تش ــود، پ می ش

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مدیرعامــل ایــن ســازمان را وزیــر انتخــاب کــرده اســت. عجیــب آنکــه 

ــای همــه صندوق هــای بازنشســتگی  ــه هیئت امن ــی، به مثاب ــای دولت ــن هیئت امن ــون ای به موجــب قان

عمــل می کنــد، بــدون آنکــه نمایندگانــی از ذینفعــان ایــن صندوق هــا در آن عضویــت داشــته باشــند.

تــا جایــی کــه بــه ســاختار حاکمیتــی و سیاســت گذاری صنــدوق بازنشســتگی مربــوط 

ــو،  ــن س ــه ای ــال 1353 ب ــدوق از س ــن صن ــی ای ــه متول ــا و وزارتخان ــت اداره ه ــد گف ــود، بای می ش

چهــار مرتبــه تغییــر یافتــه و تنهــا از ســال 1373 محاســبات بیمــه ای در آن معمــول شــده اســت. 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری صندوقــی دولتــی اســت کــه دولــت بــرای ســالیان متوالــی ســهم 

خــود را بــه عنــوان کارفرمــا بــه آن پرداخــت نکــرده و ایــن صنــدوق از ابتــدای تشــکیل همــواره بــه 

کمک هــای مالــی دولــت وابســته بــوده اســت. امــروزه بــا افزایــش کمک هــای دولــت بــه ایــن صندوق 

و صنــدوق نیروهــای مســلح، دولــت بــا مخمصــه مالــی جــدی مواجــه شــده اســت. نکتــه مهــم ایــن 

اســت کــه کارکنــان همــه وزارتخانه هــا از خدمــات ایــن صنــدوق اســتفاده نمی کننــد؛ مثــًا وزارت 

دفــاع، وزارت نفــت و وزارت اطاعــات. کارکنــان شــرکت های مهــم دولتــی، بانک هــا و شــهرداری 

ــی اســت کــه در ســال 1395 از کل  ــد. گفتن ــز هریــک صندوق هــای خــاص خــود را دارن تهــران نی

حقوق بگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، بیــش از 57 درصــد مربــوط بــه وزارت آمــوزش و 

پــرورش بــوده اســت. وضعیــت مالــی ایــن صنــدوق بیــش از آنکــه تحــت تأثیــر تصمیمــات مدیریــت 

ــن  ــامی و قوانی ــاب اس ــه اول انق ــتخدامی ده ــی و اس ــت های جمعیت ــی از سیاس ــد، ناش آن باش

متعــددی اســت کــه در زمینــه مقــررات بازنشســتگی، اســتخدامی و سیاســت های حقــوق و دســتمزد 

کارکنــان دولــت بــه تصویــب رســیده اســت.

1.  Regulator
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4. معمــاری سیســتم و پارامترهــای عملیاتی آن: ســازمان تأمین اجتماعــی و صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، هــر دو به صــورت صندوق هــای بــا مزایــای معیــن1 طراحــی شــده اند؛ امــا 

چــون تعدیــل ســالیانه مســتمری ها در هیچ یــک از دو صنــدوق از قواعــد معینــی تبعیــت نمی کنــد، 

ــن  ــازمان تأمی ــز س ــرد. تمای ــرار می گی ــتمری بگیران ق ــر دوش مس ــادی ب ــوالت اقتص ــک تح ریس

اجتماعــی بــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن اســت کــه اولــی بــر اندوختــه جزئــی مبتنــی 

اســت؛ امــا دومــی به صــورت بــدون اندوختــه اســت2. بــا ایــن توضیــح کــه از همــان ابتــدا ذخایــر 

صنــدوق بازنشســتگی حتــی بــرای اجــرای سیســتم بــدون اندوختــه نیــز کفایــت نمی کــرده اســت. 

ــوده  ــرای ســالیان دراز ب ــت از حــق بیمــة بازنشســتگی ب ــز عــدم پرداخــت ســهم دول ــل آن نی دلی

اســت. پارامترهــای عملیاتــی سیســتم شــامل ســن اســتحقاق بازنشســتگی، ســابقه پرداخــت حــق 

بیمــه، نــرخ حــق بیمــه و نحــوه شــاخص بندی حقــوق بازنشســتگی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری متفــاوت، و در طــول زمــان دســتخوش تغییــر بــوده اســت. نکتــه 

مهــم ایــن اســت کــه ایــن پارامترهــا نه تنهــا در طــول زمــان هرگــز بــه تناســب نیازهــای محاســبات 

ــس از  ــت و مجل ــغ دول ــل حمایت هــای بی دری ــه دلی ــل ب ــه در عم ــرده اســت، بلک ــر نک ــه ای تغیی بیم

گروه هــای خــاص بــدون توجــه بــه اصــول بیمــه ای رو بــه وخامــت گذاشــته اســت.

در قســمت ســوم تحقیــق حاضــر، بــه عملکرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق بازنشســتگی 

کشــوری از دیــد ذینفعــان پرداخته ایــم. در ایــن قســمت، انــواع خدمــات ایــن دو ســازمان بیمــه ای 

ــه در دوره  ــه نشــان می دهــد ک ــج مطالع ــل شــده اســت. نتای ــا تحلی ــت تحــت پوشــش آنه و جمعی

پــس از انقــاب، تعــداد بیمه شــدگان اصلــی و تبعــی ایــن صندوق هــا افزایــش، و ضریــب پوشــش 

و ضریــب نفــوذ بیمــه بازنشســتگی آنهــا بهبــود یافتــه اســت. همچنیــن هزینه هــای بیمــه ســامت 

به دنبــال اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت در دوره دولــت یازدهــم بــه نحــو چشــمگیری بیشــتر 

شــده اســت. ایــن مســئله بــار مالــی بیمــه درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را به شــدت افزایــش 

ــن افزایــش هزینه هــای  ــه وجــود آورد. همچنی ــرای ایــن ســازمان ب ــی جــدی ب داد و مشــکات مال

1.  Defined Benefits
2.  Pay as you go
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ســازمان بیمــه ســامت بــر بودجــه عمومــی دولــت کــه بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت، پیامدهــای 

زیانبــاری گذاشــته اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه ادامــه ایــن طــرح در دوره برنامــه ششــم بــه 

روال گذشــته مقــدور نخواهــد بــود.

بدیهــی اســت در بررســی عملکــرد ســازمان های بیمــه بازنشســتگی الزم اســت شــاخص های 

پوشــش، پایــداری مالــی، کفایــت مســتمری، بــه برابــری و کارایــی اقتصــادی طرح های بازنشســتگی 

نیــز توجــه قــرار گیــرد. ایــن مباحــث را در بخــش بعــدی مطالعــه در قســمت چالش هــای پیــش روی 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مطــرح خواهیــم کــرد.

3-1. بستر سیاسی و شاخص های محیطی

پنــج دســته عوامــل در محیــط بیرونــی وجــود دارنــد کــه بســیاری از ویژگی هــای اساســی نظــام 

بازنشســتگی هــر کشــور را تعییــن می کننــد. ایــن عوامــل محیطــی عبارت انــد از: بســتر سیاســی، 

کــم و کیــف جمعیــت، وضعیــت بــازار کار، وضــع مالــی دولــت و عملکــرد بازارهــای مالــی. ایــن 

عوامــل محیطــی تأثیــر عمیقــی بــر اهــداف برنامــه بازنشســتگی و تــا حــد زیــادی بــر نتایــج قابــل 

دســتیابی نظــام، بــر جــای می گذارنــد. تــا جایــی کــه بــه بســتر سیاســی جامعــه مربــوط اســت بایــد 

گفــت انقــاب اســامی ایــران بــر ارزش هــای اســامی در امــر حکمرانــی و عدالــت اجتماعــی مبتنــی 

ــی  ــاه اجتماع ــای رف ــی و برنامه ه ــاختار سیاس ــا در س ــن ارزش ه ــاب ای ــت بازت ــی اس ــود. بدیه ب

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

تــا آنجــا کــه بــه عوامــل جمعیتی و بــازار کار مربوط اســت ایــن نکته اهمیــت دارد کــه جهت علیت 

از ســمت طراحــی و عملکــرد سیســتم بــه ســمت محیــط بــازار کار اســت؛ بــرای مثــال نرخ مشــارکت 

نیــروی کار ســالمندان بــه شــدت تحــت تأثیــر نظــام بازنشســتگی اســت و عوامــل جمعیتــی تــا حدی 

نســبت بــه ایــن سیاســت ها برون زاســت. بایــد توجــه داشــت کــه در مطالعــه تحــوالت بــازار کار، 

ارزیابــی نظــام اقتصــادی از نظــر عملکــرد آن در حــوزه رشــد درازمــدت اقتصــادی ضــرورت دارد. 

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در کشــورهای درحال توســعه ســرمایه داری، وجــود بازارهــای مالــی 

توســعه یافته از نظــر تأمیــن رشــد اقتصــادی پایــدار بســیار مهــم اســت و در کشــورهای پیشــرفته 
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تعامــل میــان صندوق هــای بازنشســتگی و ایــن بازارهــا بدیهــی انگاشــته می شــود؛ امــا در کشــور 

درحال توســعه ای ماننــد ایــران، توســعه بازارهــای مالــی بــا وقفــه زمانــی نســبت بــه شــکل گیری 

ــار سیاســت های  ــی در کن صندوق هــای بازنشســتگی رخ داده اســت و عقب ماندگــی بازارهــای مال

ــی صندوق هــای بازنشســتگی وارد  ــداری مال ــه پای ســرمایه گذاری صندوق هــا، لطمه هــای جــدی ب

می کنــد. ازایــن رو در مطالعــه حاضــر بــه تفصیــل بــه ایــن موضوعــات خواهیــم پرداخــت.

3-1-1. تحول نظام سیاسی و پیامدهای آن بر نظام اقتصادی

دهــه اول انقــاب را می تــوان دوره تنش هــای سیاســی در داخــل و اختــال در مناســبات 

ــمنان  ــا دش ــارزه ب ــرف مب ــن دوره، ص ــام در ای ــئوالن نظ ــی مس ــاش اصل ــت. ت ــی دانس بین الملل

داخلــی و خارجــی و اســتقرار قــدرت بامنــازع جمهــوری اســامی در درون مرزهــای ملــی شــد. 

ایجــاد یــک نظــام سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی آرمانــی بــر پایــه اصــول اســامی کــه بایــد از 

نظام هــای ســرمایه داری و سوسیالیســتی حاکــم در آن زمــان متمایــز می بــود، یکــی از دغدغه هــای 

مهــم نظریه پــردازان و سیاســتمداران دهــه اول انقــاب بــه شــمار می آمــد؛ ازایــن رو جــای شــگفتی 

نیســت کــه در دهــه اول برپایــی چارچوب هــای حقوقــی نظــام جدیــد، تعریــف مجــدد نقــش دولــت 

و بخــش خصوصــی در اقتصــاد و رویکــرد جدیــد بــه سیاســت گذاری اقتصــادی، در دســتور کار 

ــرد. ــرار می گی ــردان ق دولتم

3-1-1-1. ساختار دوگانه قدرت سیاسی )تلفیق سنت و تجدد در سیاست(

ــدا الزم اســت  ــون اساســی جمهــوری اســامی، ابت ــت قــدرت سیاســی در قان ــرای درک ماهی ب

تحــوالت مهــم نظریه هــای فقــه سیاســی شــیعه را )حداقــل در دوره گــذار از ســنت بــه تجــدد( بــه 

اجمــال مــرور کنیــم.

ــن  ــه مهم تری ــه فق ــود دارد ک ــاع وج ــر اجم ــن نظ ــر ای ــر س ــامی ب ــه اس ــزرگان اندیش ــان ب می

دســتاورد فکــری مســلمانان در حــوزه دانش هــای عملــی اســت کــه وظیفــه عمومــی آن اســتنباط 

احــکام شــرعی از ادلــه تفصیلــی شــریعت اســت و در نــزد اهــل ســنت کتــاب و ســنت تنهــا منابــع 

اســتنباط احــکام شــرعی بــه شــمار مــی رود؛ امــا در نــزد علمــای شــیعه، اجتهــاد نیــز در کنــار کتاب 
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و ســنت می توانــد منبــع اســتنباط احــکام شــرعی باشــد. اعتقــاد بــه عقــل مجتهــد واجــد شــرایط 

در اســتنباط احــکام شــرعی، انعطاف پذیــری فقــه شــیعه را در مواجهــه بــا امــور حــادث افزایــش 

می دهــد.

 نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه هرچنــد در ظاهــر احــکام فقهــی از حیــث اســتنباط احــکام شــرعی 

ظاهــراً محــدود بــه زمــان و مــکان خاصــی نیســت، امــا فقــه بــه اعتبــار خاســتگاه تاریخــی خــود، 

دانشــی ســنتی اســت و در زمینــه و زمانــه ای زاده شــده کــه عصــر اقتدارهــا در جهــان اســام بــوده 

اســت. »ســنت فقــه سیاســی مــا انباشــته از ادبیــات دولــت ســنتی و وجــوه اقتــداری مکنــون در آن 

اســت«1.

گفتنــی اســت پیــش از دوران مشــروطیت، در میــان فقهــای شــیعه نظریــه ســلطنت اســامی رایــج 

بــود. بــه گفتــه فیرحــی نقطــه ثقــل نظریــه ســلطنت اســامی بــر تفکیــک شــرع و عــرف از یک ســو 

و رابطــه علمــا و ســلطان از ســوی دیگــر اســتوار بــود. پادشــاهان صفــوی خــود را وارث به حــق 

شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی می دانســتند و به این ترتیــب رابطــه نســبی خــود را بــا روحانیــت 

ــون  ــدار بی چ ــا، اقت ــرل علم ــف و کنت ــرات مخال ــرکوب نظ ــا س ــان ب ــد. آن ــه می کردن ــیعه توجی ش

و چــرای خــود را بــر دســتگاه روحانیــت اعمــال می کردنــد؛ امــا پادشــاهان قاجــار بــه دلیــل تبــار 

غیرمذهبــی خــود و ضعــف دولــت مرکــزی در مقابــل نیروهــای گریــز از مرکــز، حداقــل در نیمه اول 

ســده نوزدهــم چنیــن جایگاهــی در نــزد روحانیــون نداشــتند. در ســده نــوزده، حضــور تعــدادی از 

مجتهــدان بــزرگ در عتبــات عالیــات- کــه در محــدوده حکمرانــی امپراتــوری عثمانــی قــرار داشــت، 

موجــب اســتقال بیشــتر روحانیــت از حکومــت قاجــار می شــد. البتــه پــس از جنــگ جهانــی اول و 

زوال امپراتــوری عثمانــی آزادی عمــل روحانیــان نجــف و کربــا بیشــتر شــد. در آن دوره تعــدادی 

از علمــا، مشــروعیت پادشــاهان قاجــار را بــه تأییــد خــود موکــول می دانســتند. قــدرت علمــا حداقــل 

تــا زمــان بــه قــدرت رســیدن ناصرالدین شــاه بــه ســیاق گذشــته ادامــه داشــت. به نحوی کــه برخــی 

از آنــان بــه اصــرار عبــاس میــرزای ولیعهــد و دســتور فتحعلــی شــاه قاجــار بــرای صــدور فتــوای 

جهــاد علیــه روســیه بــه ایــران آمدنــد و در برانگیختــن عــوام، نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. همچنیــن 

1. فیرحی، داود )1394(، فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، ص 12.
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ــاد  ــان و انعق ــی از آذربایج ــن بخش ــت رفت ــه از دس ــه ب ــران و روس- ک ــگ دوم ای ــی جن در برپای

قــرارداد خفت بــار ترکمانچــای )1828 م( انجامیــد نیــز نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. در نیمــه دوم ســده 

نوزدهــم، بخشــی از علمــا و روحانیــون ذی نفــوذ بــا برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا تجــار و اصنــاف 

بــازار، جایــگاه قدرتمنــدی در جامعــه مدنــی بــه دســت آوردنــد؛ امــا موقعیــت آنهــا نــزد پادشــاه و 

دربــار در مقایســه بــا نیمــه اول ســده نــوزده میــادی تنــزل یافتــه بــود. به هرحــال در ایــن دوره 

ــت برخــورد می کــرد و پادشــاهان  ــا روحانی ــز ب ــز دســتگاه حکومــت به صــورت کــج دار و مری نی

قاجــار بــرای کســب مشــروعیت در نــزد مــردم خــود را »ســایه خداونــد« روی زمیــن می دانســتند. 

بخشــی از علمــا بــه عنــوان امام جمعــه و رئیــس دســتگاه قضــاوت شــرعی بــا دولــت وقــت ارتبــاط 

نزدیــک داشــتند و در توجیــه اســتبداد ســاطین قاجــار می کوشــیدند؛ امــا بخــش قدرتمندتــر علمــای 

شــیعه در میــان مــردم وجهــه باالیــی داشــتند و به عنــوان واســطه بیــان اعتراضــات مــردم در نــزد 

ــد. حکومــت عمــل می کردن

همان طــور کــه در قســمت دوم ایــن تحقیــق بــه تفصیــل بیــان شــد، از نیمــه دوم ســده نوزدهــم 

میــادی بــه دنبــال گســترش روابــط سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی میــان جامعــه و دولــت ســنتی 

بــا تمــدن غــرب، به تدریــج ســاختار اقتصــادی ایــران متحــول شــد، طبقــات جدیــدی در ایــران قــدرت 

گرفــت و ایرانیــان تحصیل کــرده بــا فرهنــگ غربــی و شــیوه حکومــت داری در غــرب آشــنا شــدند. 

پادشــاهان و دولتمــردان قاجــار نیــز کــه در طــی چنــد جنــگ، ســرزمین های وســیعی از کشــور را 

بــه قدرت هــای اســتعماری روســیه و بریتانیــا واگــذار کــرده بودنــد و قــدرت و انضبــاط ارتش هــای 

منظــم و مســلح بــه اســلحه آتشــین غــرب را از نزدیــک حــس کــرده بودنــد، به منظــور چاره جویــی 

ضعــف مفــرط دســتگاه دولــت، بــه فکــر نوســازی دســتگاه های اداری، نظامــی و آموزشــی افتادنــد. 

ــدد  ــای متع ــا تاش ه ــد، ام ــر می رس ــدارت امیرکبی ــه دوره ص ــات ب ــن اصاح ــابقه ای ــد س هرچن

ــد.  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــن ب ــش نوی ــاد ارت ــت و ایج ــه دول ــی و مالی ــازی بوروکراس ــرای نوس ب

وابســتگی دولــت قاجــار بــه اســتعمار روس و انگلیــس و ناتوانــی آن در درمــان فســاد، ناامنــی و 

بی قانونــی حاکــم بــر کشــور، موجــب افزایــش شــکاف میــان دولــت و مــردم شــد و اختــاف منافــع 

ــت اوج  ــار و دول ــا درب ــا ب ــی از علم ــر و بخش ــراد منورالفک ــاف، اف ــان، اصن ــای بازاری و دیدگاه ه
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گرفــت. ایــن نارضایتــی ابتــدا در نهضــت تنباکــو )1269( و بعدهــا در انقــاب مشــروطیت )1285( 

بــه مقابلــه مســتقیم دولــت و ملــت تحــت رهبــری روحانیــت مبــارز ظاهــر شــد. ایــن تقابــل بــه یــک 

معنــی رویارویــی نیروهــای طرفــدار تجــدد بــا نیروهــای طرفــدار اقتــدار ســلطانی و اســتبداد دولــت 

بــود. مجتهــدان بــزرگ در هــر دو نهضــت نقــش فعالــی ایفــا کردنــد و در همــان حــال در حــوزه 

نظــری نیــز واکنــش علمــای ترقی خــواه بــه خواســت مــردم به صــورت در افکنــدن طرحــی نــو در 

فقــه سیاســی نمــود یافــت کــه بعدهــا فقــه مشــروطه نــام گرفــت.

ــوان  ــا شــرع دارد، می ت ــه ب ــه نســبتی ک ــا توجــه ب ــه دموکراســی اســت و ب ــه مشــروطه، فق فق

آن را یکــی از مدل هــای دموکراســی دینــی نامیــد. تأمــل در مختصــات فقــه مشــروطه از آن روی 

اهمیــت دارد کــه پژوهشــگران فقــه شــیعه را بــا یکــی از بزرگ تریــن تاش هــای نوگرایانــه ای آشــنا 

می کنــد کــه توســط فقهــا و بــه پیشــگامی آخونــد خراســانی و عامــه نائینــی، تأســیس و تدویــن 

کرده انــد. فقــه مشــروطه تــاش نســبتًا موفقــی در پیونــد بیــن ســنت و تجــدد بــود و ایــن دســتگاه 

فقهــی، از درون ابــواب »وکالــت، وقــف و حســبه«، راهــی بــه تبییــن انتخابــات و نمایندگــی، حــدود 

اختیــارات مجلــس ملــی، قانــون موضوعــه و تفکیــک قــوا گشــود. همچنیــن در برابــر انــواع اســتبداد 

موضــع گرفــت و نخســتین نظریــه شــیعه از دولــت مــدرن و مردم ســاالر را عرضــه کــرد. بــه گفتــه 

فیرحــی ایــن دســتگاه فقهــی البتــه محدودیت هــای منطقــی و لــوازم محیطــی خاصــی نیــز دارد کــه 

موجــب ناکارآمــدی تاریخــی ایــن نظریــه، ناکامــی مشــروطه و ظهــور دولــت مطلقــه در ایــران عصر 

پهلوی شــده اســت1.

در مــورد محدودیت هــای فقــه مشــروطه کــه بعدهــا در جمهــوری اســامی نیــز اعمــال شــد بایــد 

بــه دو مســئله مهــم اشــاره کــرد:

یکــی از مهم تریــن فصل هــای فقــه، قضــاوت اســت؛ امــا از نظــر اغلــب فقیهــان، تنهــا حکــم  ●

قاضــی مجتهــد معتبــر اســت. در پــی برپایــی دســتگاه مشــروطه نهــاد عرفــی دادگســتری 

بنیــاد گذاشــته شــد و ایــن موضــوع همــواره بــا اعتــراض روحانیــان مواجــه بــود.

اگرچــه جنبــش مشــروطیت آغــاز عرفــی شــدن سیاســت در ایــران شــناخته می شــود، امــا  ●

1. فیرحی، داود )1391(، فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه، تهران نشر نی.
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در متمــم قانــون اساســی مشــروطه، مذهــب رســمی ایــران »اســام و طریقــه حقــه اثنــی 

ــس  ــن مجل ــر ای ــزون ب ــروج آن باشــد. اف ــد م ــران بای ــه پادشــاه ای ــد شــده ک عشــری« قی

ــری از  ــچ عص ــه »در هی ــود ک ــف ب ــذاری موظ ــاد قانون گ ــوان نه ــه عن ــی ب ــورای مل ش

اعصــار مــواد قانونیــه آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســه اســام و قوانیــن موضوعــه حضرت 

خیراالنــام )پیامبــر اســام( صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم نداشــته باشــد«. بــرای نظــارت بــر 

ــواد  ــن مســئول بررســی »م ــه متدی ــد و فقی ــر مجته ــج نف ــی از پن ــز هیئت ــن موضــوع نی ای

معنونــه« هســتند تــا آن طرح هــا و لوایــح مخالــف را بــا »قواعــد مقدســه اســام« رد کننــد1.

بــر اســاس ایــن ، نهــاد قانون گــذاری کشــور تنهــا در »منطقــه فــراغ شــرع« یعنــی آن دســته 

از موضوعاتــی کــه شــارع حکمــی بــرای آنهــا تعییــن نکــرده اســت، امــکان قانون گــذاری 

ــت در قانون گــذاری تنهــا در مرزهــای شــریعت گشــوده اســت. ــن دســت دول داشــت؛ بنابرای

ــل ناکامــی انقــاب مشــروطیت اختــاف  ــران در مــورد عل ــخ ای ــان تاری ــان محقق ــد در می هرچن

نظــر وجــود دارد و بســیاری از آنــان برخــاف فیرحــی، علــت ایــن شکســت را بــه محدودیت هــای 

نظریــه فقــه مشــروطه مربــوط نمی داننــد، امــا در ایــن نکتــه میــان همــه آنــان اتفاق نظــر وجــود دارد 

کــه انقــاب مشــروطیت نتوانســت بــه آرمان هــای ضــد اســتعماری و ضــد اســتبدادی خــود جامــع 

عمــل بپوشــاند. بــه دنبــال جنــگ جهانــی اول بــا برافتــادن سلســله قاجــار و برآمــدن سلســله پهلوی، 

نظــام ســلطنت اســتبدادی بــرای یــک دوره طوالنــی بــار دیگــر بــر کشــور حاکم شــد. تمایز اســتبداد 

ســنتی قاجــار بــا اســتبداد جدیــد در آن بــود کــه سلســله پهلــوی بــه دنبــال نوســازی جامعــه ایــران 

ــت داری دوره  ــش در حکوم ــال چرخ ــر ح ــه ه ــود. ب ــه ب ــز و اقتدارگرایان ــه روش قهرآمی ــاال ب از ب

مشــروطه و برخــورد ســرکوب گرانه رضاشــاه بــا علمــای اســام و نهادهــای مذهبــی، بی توجهــی 

او بــه آموزه هــای مذهبــی و حتــی ضدیــت آشــکار او بــا ایــن آموزه هــا، موجــب واکنــش مجتهــدان 

شــیعه بــه ایــن وضعیــت شــد؛ امــا در آن دوره کــه حــوزه علمیــه قــم ضعیــف و حکومــت قــوی 

بــود، عبدالکریــم حائــری، رئیــس حــوزه علمیــه قــم بــا احتیــاط عمــل می کــرد. درواقــع او مرجعــی 

در کنــار مراجــع دیگــر بــود کــه توانایــی مالــی باالیــی نداشــت و از بیــم بــه مخاطــره افتــادن نهــاد 

1. متمم قانون اساسی، مصوب 14 ذی القعده الحرام 1324، اصل دوم.



191 نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی /

روحانیــت بــا حکومــت بــا احتیــاط برخــورد می کــرد.

بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم و عــزل رضاشــاه از قــدرت در شــهریور 1320، حوزه هــای علمیــه 

ــا  ــردی ب ــین بروج ــت اهلل محمدحس ــن رو آی ــد؛ ازای ــت ش ــت سس ــدرت حکوم ــد و ق ــدرت گرفتن ق

ــرای  ــود کــه بســتر مناســب تری ب ــا شــاه برخــورد می کــرد. در ایــن دوره ب جســارت بیشــتری ب

ظهــور تفســیر رادیکال تــری از اســام سیاســی فراهــم شــد و رابطــه فقــه و حکومــت در اندیشــه 

امــام خمینــی و نظریــه او در بــاب والیت فقیــه شــکل گرفــت.1 درواقــع فقــه حکومــت اســامی، حداقــل 

ــی  ــت. گفتن ــی اس ــر آن مبتن ــد و ب ــه می چرخ ــدار والیت فقی ــر م ــهور آن ب ــج و مش ــت رای در روای

اســت کــه قدمــت نظریــه والیت فقیــه در نــزد شــیعه امامیــه بــه قبــل از ایــن دوره بازمی گــردد؛ امــا 

ــد. ــه ش ــری از آن ارائ ــدی کامل ت ــن دوره صورت بن در ای

البتــه در همــان دوره فقیهــان و متفکــران مذهبــی نواندیــش دیگــری نیــز در حوزه هــای علمیــه و 

خــارج از آن بودنــد کــه بــه همزیســتی میــان ســنت و تجــدد و به عبارت دیگــر اســام و دموکراســی 

اعتقــاد داشــتند. آیــت اهلل ســید محمــود طالقانــی بــه حکومــت شــورایی اعتقــاد داشــت و آیــت اهلل ســید 

محمــد حســینی بهشــتی از نخســتین فقیهــان عصــر جمهــوری اســامی اســت کــه بــه جمــع بیــن 

والیت فقیــه، حاکمیــت ملــی، حــزب و دموکراســی کوشــیده اســت. او بــا همیــن دیــدگاه بــه یــاری 

مجتهــدان دیگــر مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، بــه تدویــن قانــون اساســی ســال 1358 جمهوری 

اســامی پرداخــت. امــروزه در جمهــوری اســامی دو دیــدگاه متفــاوت در مــورد والیت فقیــه وجــود 

دارد. تفــاوت ایــن دو دیــدگاه را می تــوان در نظریــه »نصــب« و »انتخــاب« خاصــه کــرد. عــده ای از 

روشــنفکران دینــی و اصاح طلبــان تــاش دارنــد بــا ارجــاع بــه فقــه مشــروطه و نظریــات آخونــد 

ــان  ــل آن ــد. در مقاب ــات کنن ــری اســام و دموکراســی را اثب ــی، جمع پذی ــرزای نائین خراســانی و می

فقیهــان و اصولگرایانــی قــرار دارنــد کــه بــا ارجــاع بــه نظریــه والیت فقیــه، طرفــدار نظریــه نصب انــد 

و بــر ضدیــت بــا دموکراســی و سکوالریســم )بــه معنــای جدایــی دیــن از سیاســت( پای فشــاری 

ــد. ــت را الهــی می دانن ــد و منشــأ مشــروعیت دول می کنن

بــا مــرور اجمالــی ســیر تطــور اندیشــه علمــا و صاحب نظــران اســامی در زمینــه رابطــه فقــه 

1. خمینی، روح اله )1423 ق(، والیت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
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ــون  ــه ارزیابــی ارزش هــای دینــی و دموکراتیــک قان ــا بصیــرت بیشــتری ب ــوان ب و سیاســت می ت

اساســی جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت. درواقــع انقــاب اســامی واکنــش قاطبــه مــردم ایــران 

بــه اســتبداد، اســتعمار و نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــود. هرچنــد احــزاب و گروه هــای 

متعــددی در انقــاب شــرکت داشــتند، امــا امــام خمینــی )ره(، رهبــری انقــاب را بــر عهــده داشــت 

ــا توجــه  ــه پیــروزی رســید. ب ــا زعامــت او و حمایــت مــردم و بخشــی از روحانیــت ب و انقــاب ب

ــای  ــت، ج ــرح آن گذش ــه ش ــی ک ــوالت تاریخ ــیعه و تح ــی ش ــه سیاس ــری در فق ــوالت فک ــه تح ب

شــگفتی نیســت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه در ســال 1358 بــا مراجعــه بــه 

آرای عمومــی بــه تصویــب رســید، هــم حــاوی ارزش هــای دینــی و هــم در بردارنــده ارزش هــای 

ــت. ــاالری اس ــت و مردم س جمهوری

ارزش هــای دینــی قانــون اساســی در اصــول مختلــف آن به صراحــت بیــان شــده اســت کــه از 

آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

ــدم  ــب )اصــل 2(، ع ــن و مذه ــه اصــول دی ــان ب ــرآن )اصــل 1(، ایم ــدل و ق ــت حــق و ع حکوم

مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی بــا احــکام اســام )اصــل 96(، اســامی بــودن کلیــه 

قوانیــن و مقــررات )اصــل 4(، والیت فقیــه عــادل و بــا تقــوی و ... در غیبــت ولیعصــر )اصــل 5، 57 

و 110 و ...(، امربه معــروف و نهــی از منکــر )اصــل 8(، تعییــن دیــن اســام و مذهــب جعفــری اثنــی 

عشــری بــه عنــوان دیــن و مذهــب رســمی کشــور )اصــل 12(.

 ارزش هــای جمهوریــت و مردم ســاالری نیــز در اصــول متعــدد قانــون اساســی منــدرج اســت. 

از جملــه: آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی در حــدود قانــون )بنــد 7 اصــل 3(، مشــارکت عامــه مردم 

در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی خویــش )بنــد 8 اصــل 3(، تســاوی 

همــه در مقابــل قانــون )بنــد 14 اصــل 3(، اداره امــور کشــور بــه اتــکای آرای عمومــی از راه انتخــاب 

رئیس جمهــور، نماینــدگان مجلــس، اعضــای شــوراها و نظایــر این هــا از راه برگــزاری انتخابــات یــا 

همه پرســی )اصــل 6(، حقــوق ملــت )اصــول 19 تــا 22(.

گفتنــی اســت واضعــان قانــون اساســی جمهــوری اســامی، با ایــن فرض بــه تدویــن آن پرداختند 

ــل  ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــی وجــود ن ــک تباین ــی و ارزش هــای دموکراتی ــان ارزش هــای دین ــه می ک
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تــاش کردنــد میــان جمهوریــت و اصــول بنیادیــن دینــی پیونــد عمیقــی برقــرار کننــد و جمهــوری 

اســامی را بــر پــا دارنــد؛ بدیــن ترتیــب آنهــا میــان ســنت و تجــدد پلــی برقــرار کردنــد. بایــد توجــه 

داشــت کــه در دوره 53 ســاله ســلطنت پهلــوی )1357-1304(، بــا عرفــی کــردن آمــوزش، قضــاوت 

ــان در عرصــه سیاســی  ــت آن ــد و دخال ــری مراجــع تقلی ــود از قدرت گی و حکومــت تــاش شــده ب

جلوگیــری شــود. ایــن بــدان معنــی بــود کــه از دیــد آنــان بــر قــرار کــردن هم زیســتی میــان مذهــب 

ــر آشــتی  ــی ب ــد مبتن ــرش رویکــرد جدی ــه پذی ــی اســت ک ــود. گفتن ــه غیرممکــن ب تشــیع و مدرنیت

ــه  ــت ک ــیری اس ــول تفس ــری اص ــتلزم به کارگی ــک، مس ــای دموکراتی ــی و ارزش ه ــای دین ارزش ه

بتوانــد هــم متــون دینــی را بــا چنیــن دیدگاهــی تفســیر کنــد و هــم اصــول قانــون اساســی را کــه 

ملهــم از ارزش هــای دینــی و دموکراتیــک اســت، در راســتای دولــت شــفاف و پاســخگو و حکمرانــی 

خــوب تفســیر و اعمــال کنــد. به موجــب قانــون اساســی، شــورای نگهبــان وظیفــه اخیــر را بــر عهــده 

ــن  ــه اســتفاده از ای ــان ب ــای شــورای نگهب ــه فقه ــد نشــان داد ک ــه ســال های بع ــا تجرب داشــت؛ ام

شــیوه تفســیر عاقه منــد نیســتند. شــاید بتــوان گفــت بــه دلیــل ناکامــی شــورای نگهبــان در انطبــاق 

احــکام دینــی بــا مقتضیــات زمانــه بــود کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه دســتور رهبــر 

انقــاب تأســیس شــد. ایــن مجمــع در مــوارد ضــروری بــر اســاس احــکام ثانویــه آرای خــود را 

ــد. ــادر می کن ص

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قانــون اساســی و گرایــش بــه آن، یــک مفهــوم و پدیــده اجتماعــی و 

ــژه  ــی به وی ــی و سیاس ــی، اخاق ــای تاریخ ــر پیش فرض ه ــاس ب ــت و دراس ــدرن اس ــی م سیاس

ارزش هــای دموکراتیــک و آزادی خواهانــه مبتنــی اســت. دولــت قانونمنــد و پاســخگو مســتلزم آن 

اســت کــه نظــام سیاســی از نظــام ارزشــی و هنجــاری یگانه، منســجم و یکپارچــه و هدفمنــد و بدون 

ــر ســازگاری  ــز مشــتمل ب ــد و نظــام حقوقــی آن نی تعــارض ســاختاری و کارکــردی تبعیــت نمای

ــه گمــان  ــن آن باشــد. ب ــن آن و اصــول و قواعــد ُفرودی ــن ُنرم هــای فرازی ــی و هماهنگــی بی درون

برخــی از صاحب نظــران حقــوق اساســی، در قانــون اساســی مــا ایــن تجانــس و ســازگاری رعایــت 

نشــده اســت و علــت آن دوگانگــی و ابهــام در نظــام ارزشــی آن و ناســازگاری در روابــط درونــی 

ــم  ــل فه ــه از قب ــت ک ــی اس ــکام مذهب ــا و اح ــا هنجاره ــک آن ب ــای دموکراتی ــینی هنجاره و هم نش
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مشــترکی بــر آن وجــود نــدارد و در طــول زمــان نیــز چنیــن فهــم مشــترکی حاصــل نشــده اســت. 

بــر اســاس دیــد ایــن دســته از صاحب نظــران، در قانــون اساســی مــا توزیــع متناســب و منطقــی 

قــدرت سیاســی، تعییــن قواعــد بــازی منصفانــه و نظــام مؤثــر تعامــل قــوای حکومتــی، تعییــن نظــام 

پاســخگویی جامــع و کارآمــد و تعییــن شــفاف حقــوق و آزادی هــای فــردی و عمومــی و ضمانــت 

اجــرای مؤثــر آنهــا به درســتی رعایــت نشــده اســت.

تجربــه نزدیــک بــه چهــار دهــه حکومــت داری در جمهــوری اســامی گویــای آن اســت کــه پیونــد 

ســنت و تجــدد در قانــون اساســی بــه دوگانگــی ســاختار دولــت در جمهــوری اســامی انجامیــده 

ــت و  ــای درون حاکمی ــب جناح بندی ه ــر موج ــه اخی ــار ده ــدرت در چه ــی ق ــن دوگانگ ــت. همی اس

تنــازع دائمــی میــان ارکان انتخابــی و انتصابــی آن شــده اســت. اختــاف نظــر ایــن جناح هــا امــروزه 

حــول حــدود قــدرت قــوای حکومــت، سیاســت خارجــی، حــدود آزادی هــای مدنــی، نحــوه تضمیــن 

و اجــرای اصــول قانــون اساســی و شــیوه اداره کشــور دور می زنــد.

ایــن دوگانگــی ســاختاری در عمــل بــه ایجــاد نهادهــا و ســازمان های مــوازی در درون دولــت 

)بــه معنــای مجموعــه قــوای حاکمیــت( انجامیــده اســت کــه بــا یکدیگــر ســر ســازگاری ندارنــد. بدین 

معنــی کــه:

ــات مجلــس و ریاســت جمهــوری تحــت نظــارت و گزینــش نامزدهــای واجــد . 1 برگــزاری انتخاب

ــود را  ــارت خ ــه نظ ــورا دامن ــن ش ــرد، ای ــورت می گی ــان ص ــورای نگهب ــوی ش ــرایط از س ش

بــه مــرور زمــان در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی گســترش داده اســت و از ســوگیری 

ــدارد. ــی ن ــه ابای ــن زمین سیاســی در ای

ــان و . 2 ــورای نگهب ــذاری، ش ــه قانون گ ــامی در زمین ــورای اس ــس ش ــت مجل ــوازات فعالی به م

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام حــق ِوتــو یــا اصــاح تصمیمــات مجلــس را در ایــن زمینــه 

ــه اســت. ــوه مقنن ــی اســتقال ق ــن نهادهــای مــوازی ناف ــد و وجــود ای دارن

ضعــف احــزاب سیاســی بــا پشــتوانه اجتماعــی گســترده، موجــب غلبــه دیدگاه هــای محلــی در . 3

مقابــل منافــع ملــی در میــان نماینــدگان مجلــس شــده و محدودیــت فعالیــت تشــکل های صنفــی 

و حرفــه ای مســتقل از دولــت، مشــارکت مــردم را در تصمیمــات اقتصــادی و اجتماعــی محــدود 



195 نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی /

کــرده اســت. محــدود کــردن و انحصــاری کــردن برخــی از رســانه های عمومــی نیــز مانــع از 

پاســخگویی و شــفافیت ارکان حاکمیــت در قبــال مــردم گردیــده و ایــن همــه موجــب تضعیــف 

جامعــه مدنــی شــده اســت.

نحــوه انتصــاب ریاســت قــوه قضاییــه، ســایه ســنگین تمایــات سیاســی و امنیتــی را در ایــن قوه . 4

فراگیــر کــرده اســت. بازگشــت ایــن قــوه بــه قواعــد فقهــی، موجــب غیرعرفــی و غیرتخصصــی 

شــدن آن گردیــده اســت. روشــن نبــودن بســتر قانونــی و آییــن دادرســی بــرای محاکمــه متهمان 

سیاســی، دســت نهادهــای اطاعاتــی را بــرای نیــل بــه اهــداف خــود بازگذاشــته اســت؛ بدیــن 

ترتیــب تضمیــن حقــوق شــهروندی و حقــوق مالکیــت تضعیــف شــده، پاســخگویی و شــفافیت 

از ایــن قــوه رخــت بــر بســته اســت و زمینــه بــرای گســترش فســاد در آن ایجــاد شــده اســت.

ــل . 5 ــه دالی ــا ب ــده دارد؛ ام ــر عه ــنگینی را ب ــف س ــی وظای ــون اساس ــب قان ــه به موج ــوه مجری ق

متعــدد تجزیــه و تضعیــف شــده اســت؛ ازایــن رو تــوان انجــام تــوأم بــا کارایــی ایــن وظایــف 

ــرد: ــااًل اشــاره ک ــر اجم ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــًا از آن ســلب شــده اســت. ب عم

ــس شــورای  ● ــردم، بخــش خصوصــی و مجل ــه م ــه عام ــر پاســخگویی ب ــوه عــاوه ب ــن ق ای

اســامی، بایــد بــه نیازهــای تمــام نهادهــای غیرانتخابــی حاکمیــت پاســخگو باشــد. در مــورد 

ــد. ــری کن ــد تصمیم گی ــب صاحدی ــد برحس ــه نمی توان ــوه مجری ــر ق اخی

ایجــاد نیروهــای نظامــی مــوازی و الــزام دولــت بــه تأمیــن مالــی آنهــا بــدون نظــارت مالــی  ●

مؤثــر بــر ایــن نیروهــا و بــدون ایفــای نقــش اصلــی در تعییــن سیاســت های دفاعــی کشــور، 

کاربــرد قهــر قانونــی را کــه از وظایــف همــه دولت هــای مــدرن اســت، از رئیــس قــوه مجریــه 

ســلب کــرده اســت.

ــت توســط نهادهــای مختلــف کــه  ● شــکل گیری بنیادهــای اقتصــادی بــزرگ و مســتقل از دول

ــا در صــورت پرداخــت  ــد ی ــا مالیاتــی بــه آن نمی پردازن ــال دولــت پاســخگو نیســتند ی در قب

مالیــات حسابرســی مســتقل بــرای نظــارت بــر فعالیــت آنهــا وجــود نــدارد، ضمــن محــدود 

ــن  ــادی ای ــرد اقتص ــر عملک ــت ب ــارت دول ــی، نظ ــای مالیات ــه درآمده ــی آن ب ــردن دسترس ک

ــی را بــه وجــود آورده اســت. ــه فســاد مال بنیادهــا را غیرممکــن کــرده و از ایــن طریــق زمین
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ــای اقتصــادی و  ● ــی و گســترش بی ســابقه فعالیت ه ــه و مذهب ــری مؤسســات موقوف قدرت گی

مالــی آنهــا خــارج از نظــارت و قــدرت مالیات گیــری دولــت و نامشــخص بــودن کــم و کیــف 

خدمــات حمایتــی، اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا، تــوان مالــی دولــت را محــدود کــرده و دســت این 

مؤسســات را در هزینــه کــردن عایــدات خــود بــاز گذاشــته اســت.

انتقــال هزینــه حوزه هــای علمیــه و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی آنهــا بــه بیــت رهبــری  ●

و بودجــه دولــت به مــوازات جمــع آوری و هزینــه کــردن خمــس و زکات توســط آیــات عظــام، 

ــی و  ــاز توزیع ــش ب ــی نق ــت و کارای ــا، صح ــر آنه ــی ب ــارت دولت ــی و نظ ــدون گزارش ده ب

رفاهــی ایــن نهادهــا را بــا ابهــام مواجــه کــرده اســت.

3-1-1-2. شکل گیری نظام اقتصادی در چارچوب ساختار دوگانه قدرت سیاسی

شــکل گیری نظــام اقتصــادی تحــت تأثیــر ســاختار قــدرت سیاســی و ایدئولــوژی رهبــران انقاب 

در زمــان تنظیــم قانــون اساســی بــوده اســت. بی تردیــد تضعیــف اســتقال قــوای ســه گانه و نبــود 

ســازوکار مناســب نظــارت بــر ایــن قــوا و ایجــاد تــوازن میــان آنهــا به منظــور تضمیــن کارکــرد 

ــادی  ــام اقتص ــکل گیری نظ ــر ش ــود را ب ــی خ ــای منف ــا، پیامده ــایش آنه ــکاک و فرس ــدون اصط ب

نیــز بــر جــای گذاشــته اســت. به موجــب اصــل 44 قانــون اساســی نظــام اقتصــادی ایــران مشــتمل 

بــر ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی اســت؛ امــا بــه دلیــل بدبینــی بــه ســاز و کار بــازار، 

ــه  ــًا ب ــر و بخــش خصوصــی عم ــون اساســی بســیار فراگی ــی در قان محــدوده تصدی هــای دولت

زائــده بخــش عمومــی تبدیــل شــده اســت. از محتــوای قانــون اساســی می تــوان دریافــت کــه از نظــر 

ــای  ــاس فعالیت ه ــد در مقی ــکان بای ــی حتی االم ــش خصوص ــل بخ ــه عم ــدگان آن، حیط تدوین کنن

کوچــک و متوســط تعییــن شــود.

به واســطه بدبینــی بــه ســاز و کار اقتصــاد جهانــی، در قانــون اساســی نیــل بــه خوداتکایــی و 

خودکفایــی، سیاســت تجــاری مطلــوب تلقــی شــده اســت. درافکنــدن طرحــی بــرای دولتــی کــردن 

ــمت  ــه س ــان ب ــورهای جه ــه کش ــادی ک ــه 1980 می ــاز ده ــاد در آغ ــردن اقتص ــرا ک و درون گ

خصوصی ســازی و مشــارکت فعــال در تقســیم کار جهانــی پیــش می رفتنــد، گویــای آن اســت کــه 
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ــم  ــون اساســی حاک ــدگان قان ــر اندیشــه اقتصــادی تدوین کنن دیدگاه هــای اقتصــادی دهــه 1960 ب

بــوده اســت.

وظایــف دولــت در حــوزه رفــاه اجتماعــی در قانــون اساســی بــا توجــه بــه منابــع ارزشــی ایــن 

ــه از  ــه از احــکام اســامی اســت و تجــدد ک ــه برگرفت ــی اســت از ســنت ک ــه خــود تلفیق ــون ک قان

ــا توجــه  ــه شــده اســت. ب ــر سوســیال دموکراتیــک آن اســت، گرفت ــه تعبی ــاه ب ــت رف وظایــف دول

بــه توضیحــات فــوق، در قانــون اساســی جمهــوری اســامی چارچوب هــای حقوقــی یــک اقتصــاد 

ــر  ــه از نظ ــادی و چ ــای اقتص ــر تصدی ه ــه از نظ ــت چ ــه در آن دول ــده ک ــزی ش ــط پی ری مختل

ــی ســاختار سیاســی  ــا دوگانگ ــه دارد؛ ام ــش فائق ــی نق ــات اجتماع ــه خدم ــی و ارائ ــن اجتماع تأمی

قــدرت بــه شــرحی کــه گذشــت موجــب شــکل گیری یــک نظــام اقتصــادی چندپــاره شــده کــه بــه 

نظــام تیــول داری و ملوک الطوایفــی دوران قاجــار بی شــباهت نیســت. بــا ایــن تفــاوت کــه در زمــان 

قاجــار، دولــت حــق بهره بــرداری از اراضــی کشــاورزی را در قبــال تعهــد ســران و خوانیــن محلــی 

به منظــور ارائــه خدمــات نظامــی و جمــع آوری مالیــات بــه آنهــا مــی داد؛ امــا در چهــار دهــه اخیــر 

بســیاری از بنیادهــا و نهادهــای انقابــی و صندوق هــای بازنشســتگی، مالکیــت شــرکت های مختلفی 

را در اختیــار گرفتنــد و از آنهــا انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از درآمــد خالــص ایــن شــرکت ها تمــام 

یــا بخشــی از مخــارج خــود را تأمیــن کننــد. ایــن وضعیــت بــه فســاد مالــی گســترده و اختــال در 

ــزای  ــت. اج ــده اس ــی انجامی ــی و مال ــی، خدمات ــی، معدن ــرکت های صنعت ــرمایه در ش ــت س انباش

تشــکیل دهنده ایــن نظــام در تعامــل ســازنده بــا یکدیگــر نیســتند؛ یعنــی نظــام اقتصــادی کشــور بــر 

اجــزای ناهمگــون و گاه متعــارض زیــر مشــتمل اســت:

ــی  ● ــل مصــادره شــرکت های داخل ــه دلی ــاب ب ــه اول انق ــی در ده ــش شــرکت های دولت افزای

و خارجــی و ایجــاد شــرکت های نســل دوم و ســوم توســط شــرکت های نســل اول در 

دهــه دوم، نقــش دولــت را در زمینــه تصدی هــای اقتصــادی افزایــش داد. شــرکت های 

ــع  ــی تجمی ــادر تخصص ــرکت های م ــوم )1383- 1379(، در ش ــه س ــی در دوره برنام دولت

شــدند و باالخــره مطابــق قانــون سیاســت های اجرایــی اصــل 44 کــه در بهمــن ســال 1386 

بــه تصویــب رســید، دولــت بــه خصوصی ســازی بخــش عمــده آنهــا اقــدام کــرد؛ امــا ایــن 
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خصوصی ســازی موجــب تملــک بیشــتر شــرکت های صنعتــی و معدنــی توســط صندوق های 

بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی )بــا هــدف رد دیــون دولــت(، 

بانک هــا، بنیادهــا و نهادهــای انقابــی شــد و تنهــا ســهم کمــی از ســهام شــرکت های دولتــی 

نصیــب بخــش خصوصــی مســتقل از قــدرت سیاســی و مــردم )به صــورت ســهام عدالــت( 

شــد.

ــی صــورت  ● ــران در زمان ــه بخــش خصوصــی در اقتصــاد ای ــی ب ــذاری بنگاه هــای دولت واگ

گرفــت کــه نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی بــه دلیــل تعریــف نامناســب کارکردهــا، 

وجــود مــازاد منابــع مالــی، دیــون دولــت و توســعه نداشــتن بازارهــای مالــی در شــرایطی 

بودنــد کــه متقاضیــان اصلــی خریــد بنگاه هــای دولتــی بودنــد. گفتنــی اســت فعالیــت 

ــفافیت و  ــاب ش ــوده و در غی ــارج ب ــت خ ــارت دول ــواره از نظ ــا هم ــن نهاده ــادی ای اقتص

ــر  ــم ب ــل حاک ــواره در معــرض سوءاســتفاده بوروکراســی عریــض و طوی پاســخگویی، هم

آنهــا قــرار داشــته اســت. ایــن نهادهــا بــا اتــکا بــه حمایــت سیاســی و اداری و موقعیــت شــبه 

انحصــاری خــود در بــازار کاالهــا و خدمــات بــه رقابــت ناســالم بــا بخــش خصوصــی داخلی 

ــدی  ــای کلی ــی در بخش ه ــی و خارج ــی داخل ــرمایه خصوص ــارکت س ــد و از مش می پردازن

ــای  ــه در فعالیت ه ــی را ک ــی غیردولت ــای عموم ــد. نهاده ــت می کنن ــور ممانع ــاد کش اقتص

ــرد : ــدی ک ــر طبقه بن ــرح زی ــه ش ــته ب ــد دس ــه چن ــوان ب ــته اند، می ت ــادی گام گذاش اقتص

شــرکت ها و بانک هــای وابســته بــه نهادهــای نظامــی و انتظامــی کــه زیــر نظــر بنیادهــای . 1

تعــاون نیروهــای مســلح قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا وابســته بــه ســپاه قــرار دارنــد.

نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی ذیــل مــاده 5، نهادهــای انقــاب اســامی . 2

ــه  ــات خیری ــهید(، مؤسس ــاد ش ــام و بنی ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــتضعفان، س ــاد مس )بنی

ــال  ــوص انتق ــی در خص ــم قانون ــه. مکانیس ــتان های متبرک ــه آس ــته ب ــای وابس و نهاده

امــوال و دارایی هــای مجهول المالــک، مصــادره ای یــا وقــف ســبب شــده تــا ایــن نهادهــا 

ــر ارزش  ــان ب ــت زم ــا گذش ــوند و ب ــزرگ ش ــاس ب ــادی در مقی ــای اقتص وارد فعالیت ه

ــد. ــود بیفزاین ــای خ دارایی ه
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صنــدوق . 3 اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان  به خصــوص  بازنشســتگی  صندوق هــای 

بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح نیــز از دو طریــق بــر 

ــا  ــن صندوق ه ــه ای ــت ب ــون دول ــطه رد دی ــو به واس ــد. از یکس ــود افزوده ان ــر خ ذخای

ــرمایه گذاری  ــطه س ــر به واس ــوی دیگ ــی و از س ــرکت های دولت ــذاری ش ــورت واگ به ص

در شــرکت های بورســی و غیــر بورســی و اجــرای پروژه هــای ســرمایه گذاری جدیــد.

    بخــش خصوصــی شــرکتی کــه پیــش از انقــاب نیــز فعالیــت داشــت و در دوره بعــد از جنــگ  ●

ــن  ــری های مزم ــت و کس ــی دول ــلطه مال ــن، س ــن بی ــت. در ای ــترش یاف ــراق گس ــران و ع ای

بودجــه آن کــه موجــب محدودیــت اعتبــارات بانکــی در دســترس بــرای بخــش خصوصــی 

می شــود، باتکلیــف بــودن قانــون کار بــرای مدتــی مدیــد در دهــه اول انقــاب کــه ســاماندهی 

بــازار کار کشــور در غیــاب آن ممتنــع بــوده اســت، مداخلــه گســترده دولــت در قیمت گــذاری 

ــر  ــه ای و غی ــای تعرف ــد از آن، محدودیت ه ــادی بع ــگ و ســال های متم ــان جن ــا در زم کااله

تعرفــه ای تجــارت خارجــی، رقابــت شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی کــه از موقعیــت 

ــتگاه های  ــترده در دس ــی گس ــاد مال ــد، فس ــوردار بوده ان ــی برخ ــازار داخل ــاری در ب انحص

ــاب،  ــد از انق ــب و کار در دوره بع ــط کس ــودن محی ــاعد ب ــه نامس ــور خاص اداری و به ط

مانــع از رشــد و شــکوفایی ســالم ایــن بخــش و مشــارکت فعــال کارفرمایــان خصوصــی در 

اقتصــاد کشــور شــده اســت.

    برخــی اصنــاف کــه تعــداد پرشــماری از صاحبــان حــرف و مشــاغل را شــامل می شــوند و  ●

در اتــاق اصنــاف، به ویــژه در تعییــن مالیــات اصنــاف بــا دولــت رابطــه برقــرار می کننــد، بــا 

بــازار پیونــد ســنتی دارنــد، از قــدرت چانه زنــی باالیــی بــا دولــت برخوردارنــد و در مــواردی 

منافــع صنفــی خــود را بــدون توجــه بــه مصالــح عمومــی پیــش می برنــد.

ــش  ● ــی در بخ ــی و غیرقانون ــای قانون ــر فعالیت ه ــتمل ب ــه مش ــاد ک ــمی اقتص ــش غیررس     بخ

واقعــی و مالــی اســت و بخــش قانونــی آن )به اســتثنای کشــاورزان( از حمایت هــای دولــت و 

مجوزهــای رســمی محــروم مانده انــد. ایــن بخــش در دوره بعــد از انقــاب به واســطه موانــع 

ــه ای  ــد قارچ گون ــاد، رش ــمی اقتص ــای رس ــتغال در بخش ه ــت اش ــب و کار و محدودی کس
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ــن،  ــت، دارو، بنزی ــاق نف ــکل، قاچ ــر متش ــترده و غی ــواری گس ــبکه رباخ ــت. ش ــته اس داش

مشــروبات الکلــی و برخــی از کاالهــای بــا دوام و بــی دوام، بــدون نظــارت دســتگاه قضایــی 

ــان  ــا صاحب ــد؛ ام ــدگان شــبکه های قاچــاق می کن ــب گردانن ــت ســود سرشــاری نصی و دول

حــرف و مشــاغل کوچــک از حمایت هــای مالــی، فنــی و بازاریابــی دولتــی محروم انــد )نــگاه 

کنیــد بــه عــرب مــازار و همــکاران، 1396(.

ایــن مجموعــه ناهمگــون اقتصــادی بعــد از انقــاب اســامی ابتــدا تحــت نظــارت شــدید 

ــات،  ــا و خدم ــذاری کااله ــب و کار، قیمت گ ــای کس ــت مجوزه ــه دریاف ــزام ب ــورت ال ــت به ص دول

ــه  ــا از برنام ــت می کــرد؛ ام ــه ای در تجــارت خارجــی، فعالی ــر تعرف ــه ای و غی محدودیت هــای تعرف

اول توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی )1373-1368( به تدریــج از فشــار 

ایــن محدودیت هــا کاســته شــد. بــا ایــن همــه نظــام اقتصــادی ایــران هنــوز مختصــات یــک نظــام 

اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار را نــدارد. در ایــن نظــام اقتصــادی نزدیکــی بــه حــوزه اقتــدار سیاســی، 

ــی  ــت نفت ــت انحصــاری و رانت هــای اقتصــادی دول ــده در برخــورداری از موقعی نقشــی تعیین کنن

ایفــا می کنــد؛ بنابرایــن، رقابــت منصفانــه بــر اســاس اصــول اقتصــاد بــازار و کارایــی اقتصــادی 

ــا دسترســی  ــت ب ــک دول ــران ی ــان در ای ــه نهادگرای ــه گفت ــع ب ــگاه کمرنگــی دارد. درواق در آن جای

محــدود شــکل گرفتــه اســت کــه بــرای اجتنــاب از خشــونت گروه هــای ذی نفــوذ، ناگزیــر بــه توزیــع 

رانت هــای اقتصــادی میــان جمــع محــدودی از ایــن گروه هــای صاحــب نفــوذ سیاســی می شــود. 

بدیهــی اســت در یــک نظــام اقتصــادی بــا مختصــات فــوق، حرکــت در جهــت ایجــاد فرصت هــای 

ــت در  ــی، خاقی ــود کارای ــی، بهب ــی و خارج ــازار داخل ــت در ب ــق رقاب ــد از طری ــه مول رانت جویان

فنــاوری و بهره گیــری از صرفه هــای مقیــاس، نمی توانــد در شــمار اولویت هــای بازیگــران 

اقتصــادی باشــد. عوامــل تــداوم حیــات ایــن نظــام اقتصــادی و نحــوه اســتحصال رانــت در آن را 

ــر برشــمرد: ــه شــرح زی ــوان ب می ت

افزایش درآمدهای نفتی و توزیع آن میان صاحبان قدرت سیاسی. ●

بازتوزیــع درآمــد و ثــروت بــه نفــع اغنیــا و بــه زیــان دســتمزد بگیــران و تهیدســتان از طریــق  ●

ــت به واســطه کســری های مزمــن بودجــه. ایجــاد تورم هــای دو رقمــی توســط دول
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کاهــش دســتمزد واقعــی کارکنــان بخــش دولتــی و خصوصــی بــا توجــه بــه بیــکاری گســترده  ●

به ویــژه در میــان جوانــان تحصیل کــرده و مقررات گــذاری دســتمزدها و شــاخص بندی 

ناقــص آن بــا تــورم دو رقمــی مزمــن.

ــی بــه بهانــه حفــظ تــوان رقابــت اقتصــاد کشــور کــه خــود در غیــاب  ● کاهــش ارزش پــول مل

ــاد  ــی در اقتص ــای تورم ــد گرایش ه ــب بازتولی ــی، موج ــی و پول ــئوالنه مال ــت های مس سیاس

ــت. ــی اس ــتمزدهای واقع ــش دس ــای آن کاه ــود و معن می ش

ایجــاد نظــام مالــی ناکارآمــد و مبتنــی بــر رباخــواری و رانت جویــی گســترده کــه نــه در خدمــت  ●

تولیــد اســت و نــه در خدمــت رفــاه آحــاد جامعه.

ــه  ● ــت ک ــای آن اس ــته اند گوی ــابهی داش ــای مش ــه اقتصاده ــورهایی ک ــیاری از کش ــه بس تجرب

چنیــن نظام هایــی مانــع پیشــرفت فنــاوری، صنعتــی شــدن شــتابان، رشــد پایــدار اقتصــادی و 

توزیــع منصفانــه درآمدهــا در جامعــه می شــوند و درنهایــت بــه دلیــل تعارضــات درونــی خــود 

ــد. بــه بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی از ادامــه حیــات بــه شــیوه مألــوف بازمی مانن

در ایــن وضعیــت، خانوارهــای طبقــه متوســط کــه ســتون فقــرات بیمه هــای اجتماعــی را تشــکیل  ●

می دهنــد بــا توجــه بــه ریســک های موجــود در بــازار کار و بازارهــای مالــی، بــا تهدیــد کاهــش 

مــزد و حقــوق در اثــر رشــد انــدک اقتصــادی، بیــکاری و تــورم و از دســت رفتــن ارزش ثــروت 

ــکان و  ــوند و ام ــه می ش ــی مواج ــای مال ــز بازاره ــت و خی ــل اف ــه دلی ــود ب ــای خ و پس اندازه

انگیــزه پس انــداز در میــان آنهــا تضعیــف می شــود، بدیــن ترتیــب از داشــتن زندگــی مناســب 

در هنــگام بازنشســتگی و ازکارافتادگــی محــروم می شــوند.

3-1-2. تلفیق عدالت اسالمی با دولت رفاه و تأمین اجتماعی

قانــون اساســی ایــران نــه تنهــا زمینــه تصدی هــای اقتصــادی حــوزه عمــل دولــت را گســترش 

داد، بلکــه بــا الهــام از اصــول عــدل اســامی و در رقابــت آشــکار بــا سیاســت تشــکل های چپ گــرا 

در عرصــه سیاســی کشــور، درصــدد برآمــد عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی را بــرای مــردم تأمیــن 

کنــد؛ بدیــن ترتیــب بــه برپایــی یــک جامعــه آرمانــی اســامی تــوأم بــا عدالــت توزیعــی در قانــون 
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ــتر  ــر بس ــران ب ــاه در ای ــت رف ــک دول ــی ی ــای حقوق ــرش پایه ه ــن نگ ــا ای ــد. ب ــه ش ــی توج اساس

اقتصــاد عقب مانــده متکــی بــه درآمدهــای نفتــی بــا نظــام مالیاتــی ناکارآمــد بنــا شــد:

ــق  ● ــر طب ــه ب ــح و عادالن ــاد صحی ــزی اقتص ــی، پی ری ــون اساس ــوم قان ــل س ــد 12 اص در بن

ضوابــط اســامی بــرای ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف کــردن هــر نــوع محرومیــت در 

ــح شــده اســت. ــه تصری ــم بیم ــه، مســکن، کار، بهداشــت و تعمی ــه تغذی زمین

در اصــل بیســت و نهــم قانــون اساســی »برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی از نظر بازنشســتگی،  ●

بیــکاری، پیــری، ازکارافتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی، مراقبت هــای پزشــکی به صــورت بیمــه و غیــره« حقــی همگانــی 

ــی و  ــای عموم ــل درآمده ــن از مح ــق قوانی ــده »طب ــف گردی ــت مکل ــت و دول ــده اس ــی ش تلق

درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای مالــی فــوق را بــرای یــک یــک 

افــراد کشــور تأمیــن کنــد«.

در اصــل ســی ام قانــون اساســی، دولــت تأمیــن آمــوزش رایــگان را بــرای همــه ملــت تــا پایــان  ●

دوره متوســطه پیش بینــی کــرده اســت.

ــراد  ● ــه اف ــرای هم ــت ب ــف اس ــی، موظ ــون اساس ــتم قان ــت و هش ــل بیس ــب اص ــت به موج دول

ــم آورد. ــه کار را فراه ــتغال ب ــکان اش ام

 بــر اســاس اصــل ســی و یکــم قانــون اساســی، دولــت بایــد بــرای تأمیــن مســکن نیازمنــدان  ●

اقــدام کنــد.

ــتی  ــعارهای سوسیالیس ــه ش ــه ب ــا- ک ــن آرمان ه ــق ای ــود، تحق ــه می ش ــه ماحظ به طوری ک

تأمیــن کار، نــان و مســکن شــباهت بســیاری داشــت- بــر عهــده دولــت گذاشــته شــد. گفتنــی اســت 

نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــامل راهبردهــای زیــر اســت:

راهبردهای بیمه ای شامل تأمین اجتماعی، صندوق های احتیاط و مسئولیت کارفرما؛  ●

راهبردهای حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی؛  ●

راهبردهای امدادی شامل حوادث و بایای طبیعی و حوادث و بایای غیرطبیعی.  ●

اداره دولــت رفــاه در اقتصــاد در حــال گــذاری ماننــد ایــران کــه در آن تــاش مالیاتــی انــدک و 
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فرهنــگ مالیاتــی در نــزد مــردم نــازل اســت، به طــور ضمنــی بــه معنــای اســتفاده از ثــروت بیــن 

نســلی نفــت در جهــت ارتقــای ســطح زندگــی نســل حاضــر اســت. ایــن سیاســت در دوره بعــد از 

انقــاب اســتفاده شــد و سیاســت مالــی دولــت و بودجــه آن بــه شــدت تحت تأثیــر انجام ایــن وظایف 

انبســاطی قــرار گرفــت. بــا ایــن همــه تجربــه چهــار دهــه گذشــته بــه همــه کســانی کــه بــه منافــع 

عمومــی جامعــه توجــه داشــتند، آموخــت کــه تحقــق عدالــت توزیعــی در غیــاب رشــد اقتصــادی 

ســرابی بیــش نیســت؛ امــا از آنجــا کــه گروه هــای ذی نفــوذ محــدود بــه شــرح مطرح شــده از ایــن 

وضعیــت منتفــع می شــوند، طبعــًا در مقابــل تغییــر ســاختار اقتصــاد کشــور و نظــام انگیزش هــای 

مالــی آن از خــود مقاومــت نشــان می دهنــد و آمــاده پذیــرش ایــن واقعیــات آشکارشــده نیســتند.

بایــد توجــه داشــت دوگانگــی قــدرت سیاســی بــه شــرحی کــه در بنــد قبــل آمــد، موجــب از هــم 

گســیختگی درونــی نهادهــا و ســازمان های مســئول امــور بیمــه ای، حمایتــی و امــدادی در کشــور 

شــد و از ایــن طریــق دوبــاره کاری و اتــاف منابــع در نظــام رفــاه اجتماعــی کشــور راه یافــت. بــا 

نگاهــی بــه وظایــف متداخــل دســتگاه های مختلــف در ایــن زمینــه می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد 

)نــگاه کنیــد بــه بنــد 3-2 ایــن مطالعــه(.

در فصــل پنجــم برنامــه ســوم توســعه )83-1379( بــا عنوان »نظــام تأمیــن اجتماعــی و یارانه ها« 

بــه موضــوع رفــع تداخــل وظایــف و پراکنــده کاری ســازمان های بیمــه ای و اجتماعــی توجــه شــده 

ــت موظــف شــده  ــون برنامــه ســوم توســعه کشــور دول ــاده 40 قان ــر اســاس م ــع، ب ــود. درواق ب

بــود ســاختار ســازمانی مناســب رفــاه اجتماعــی و تأمیــن اجتماعــی را بــا راهبردهــای کلــی ماننــد 

رفــع تداخــل وظایــف دســتگاه های موجــود، تأمیــن پوشــش کامــل جمعیتــی و افزایــش کارآمــدی و 
اثربخشــی خدمــات، تدویــن و بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه کنــد.1

ــه  ــس الیح ــال 1379، پیش نوی ــت س ــه نخس ــعه در نیم ــوم توس ــه س ــاد برنام ــرای مف در اج

نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی پــس از تأییــد وزارت بهداشــت، جمعیــت هال احمــر، 

ســازمان بهزیســتی و ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی بــا امضــای وزیــر وقــت بهداشــت تقدیــم 

1. ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور )1380(، برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
اســامی )1379-1383(.
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رئیس جمهــور شــد. قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور نیــز در ســال 1383، کــه 

به منظــور تحقــق اصــول 29، 3 و 43 و بندهــای 2 و 4 اصــل بیســت و یکــم قانــون اساســی و بــرای 

ایجــاد انســجام کان در سیاســت های رفاهــی کــه به منظــور توســعه عدالــت اجتماعــی و حمایــت از 

همــه افــراد کشــور در برابــر رویدادهــای اجتماعــی، اقتصــادی، طبیعــی و پیامدهــای آن تدوین شــد، 

بــه تصویــب رســید. بــر اســاس همیــن قانــون، وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تشــکیل و متولــی 

عملیاتــی کــردن اهــداف قانــون شــد.

ــری، در راه  ــکاری، پی ــوت، بی ــی و ف ــتگی، ازکارافتادگ ــد بازنشس ــواردی مانن ــون م ــن قان در ای

ماندگــی، بی سرپرســتی و آســیب های اجتماعــی، حــوادث و ســوانح، ناتوانی هــای جســمی ذهنــی و 

روانــی، بیمــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی، حمایــت از مــادران به خصــوص 

ــه  ــاد بیم ــت، ایج ــان بی سرپرس ــودکان و زن ــت از ک ــد، حمای ــت فرزن ــارداری و حضان در دوره ب

خــاص بیــوگان، زنــان ســالخورده و خودسرپرســت، کاهــش نابرابــری و فقــر و امــداد و نجــات مــد 

نظــر قــرار گرفــت؛ امــا عمــر وزارت رفــاه مســتعجل بــود. در دی مــاه ســال 1389 موضــوع ادغــام 

ــال  ــه دنب ــب رســید و ب ــه تصوی ــون برنامــه پنجــم توســعه ب ــب مــاده 53 قان وزارتخانه هــا در قال

ــاه  ــاون، کار و رف ــاه ســال 1390 منحــل و وزارت تع ــن اجتماعــی در تیرم ــاه و تأمی آن وزارت رف

اجتماعــی تشــکیل شــد.

شــایان ذکــر اســت کــه وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را دولتــی منحــل کــرد کــه مهــرورزی و 

عدالت پــروری، و الگــوی رشــد ایرانــی و اســامی را در صــدر برنامه هــای خــود قــرار داده بــود. 

همیــن دولــت بــدون تمایــز میــان وظایــف بیمــه ای و حمایتــی در نظــام تأمیــن اجتماعــی و افــزودن 

ــه مخاطــره  ــن صندوق هــا را ب ــی ای ــداری مال ــر حجــم مصــارف صندوق هــای بازنشســتگی، پای ب

انداخــت. درواقــع، هیچ یــک از نهادهایــی کــه از بودجــه دولــت ارتــزاق می کردنــد و مشــمول 

ــن  ــوذ همی ــی اعمال نف ــد و در پ ــن ندادن ــن کار ت ــه ای ــد، ب ــون بودن ــن قان ــدرج در ای نظارت هــای من

نهادهــا بــود کــه وزارت رفــاه منحــل و اجــرای مفــاد قانــون فــوق معطــل مانــد.

ــه ای به واســطه شــمول  ــت در سیاســت بیم ــای دول ــم، مداخله ه ــم و ده ــای نه در دوره دولت ه

ــدگان تاکســی و ضــرورت  ــان و رانن ــد قالیباف ــی مانن ــه گروه های ــن اجتماعــی ب ــی بیمــه تأمی قانون
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تخصیــص منابــع دولتــی بــه عنــوان نقــش جایگزیــن کارفرمایــی، ســبب ایجــاد اختــال بودجــه ای 

ــن  ــردن ســهم بودجــه ای ای ــل رشــد نک ــع، به دلی ــه بازنشســتگی کشــور شــد. درواق در نظــام بیم

بخــش متناســب بــا رشــد حداقــل دســتمزدها و به تبــع ســهم جایگزینــی کارفرمایــی دولــت، انباشــت 

ــم. ــاهد بودی ــا را ش ــدی پرداخت ه ــا و ناکارآم بدهی ه

امــروزه مســئله مهمــی کــه بر کارایــی و اثربخشــی نظام تأمیــن اجتماعی ایــران بســیار تأثیرگذار 

ــای  ــا و برنامه ه ــان نهاده ــتی می ــی سیاس ــی و هماهنگ ــودِ یکپارچگ ــاد و نب ــتردگی زی ــت، گس اس

مختلــف ایــن نظــام اســت. همچنیــن ناهماهنگــی سیاســتی در تمــام ســطوح نظــام حمایــت اجتماعــی 

مشــاهده می شــود کــه ایــن امــر بــه هزینــه اداری زیــاد، تخصیــص منابــع پایین تــر از ســطح بهینــه، 

ــای  ــه برنامه ه ــی و ارائ ــف جمعیت ــای مختل ــن گروه ه ــری بی ــا، نابراب ــن برنامه ه ــانی بی هم پوش

مختلــف در مقابــل تقاضاهــای مشــابه منجــر می شــود. نبــودِ چارچــوب یکپارچــه نظــام حمایــت 

اجتماعــی، ســبب ایجــاد ناســازگاری بیــن برنامه هــای متفــاوت و مانــع بهره بــرداری و اســتفاده از 

ظرفیت هــای مکمــل می شــود. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور بــا 

طراحــی موجــود موجــب انحــراف بــازار کار می شــود و ســطوح فعالیت هــای اقتصــادی و اشــتغال 

ــتی ها در  ــا و کاس ــه کمبوده ــه ب ــا توج ــکات ب ــن مش ــد. ای ــش می ده ــمی کاه ــش رس را در بخ

ســاختار، اداره و مدیریــت از طریــق پاســخگویی ضعیــف بــه مزایابگیــران و دولــت، پیچیده تــر شــده 

اســت و در بیشــتر ســازمان ها نظــام مناســب ارزیابــی اجــرا و ارزشــیابی پیامدهــای برنامه هــای 

مختلــف وجــود نــدارد.

بــا مــروری اجمالــی بــر عملکــرد برنامه هــای کان درمی یابیــم کــه تصمیم گیــری، به ویــژه دربــاره 

برنامه هــای جدیــد، تخصیــص منابــع و انتخــاب مزایابگیــران، اغلــب بــا تمایــل شــخصی و به صــورت 

خلق الســاعه صــورت می گیــرد؛ به بیان دیگــر از برنامه هــای رفاهــی بــرای منافــع سیاســی اســتفاده 

ــران،  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــاد سیاس ــردم در اقتص ــش رأی م ــه نق ــه ب ــا توج ــود. ب می ش

دولت هــا و مجالــس از ابزارهــای گســترش رفــاه و توزیــع منابــع اســتفاده می کننــد و ایــن رونــد در 

دو دهــه گذشــته رشــد کــرده اســت. درنهایــت، فــارغ از مســئله ناکارایــی در تخصیــص منابــع بیــن 

ــات  ــب انحراف ــه موج ــود دارد ک ــا وج ــل برنامه ه ــی داخ ــوص طراح ــکاتی در خص ــا، مش برنامه ه
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اقتصــادی غیرضــروری و کاهــش آثــار مثبــت توزیــع درآمــد می شــود )همــان(.

در ایــن میــان دولت هــای پــس از انقــاب اســامی کــه وظایــف ســنگینی بــر دوش آنهــا گذاشــته 

شــده بــود، امــا بــه دلیــل وجــود جزایــر مســتقل فعالیــت اقتصــادی از قــدرت مالیــات ســتانی آنهــا 

کاســته شــده بــود، خــود را ناگزیــر می دیدنــد بــه منابــع بیــن نســلی دســت اندازی کننــد:

مصــرف عایــدات نفــت و گاز، بــرای تأمیــن کســری بودجــه جــاری دولــت و دســت اندازی  ●

بــه منابــع حســاب ذخیــره ارزی و منابــع صنــدوق توســعه ملــی.

اســتفاده بی رویــه دولــت، شــرکت های دولتــی، شــهرداری ها و کشــاورزان از منابــع  ●

طبیعــی تجدیدپذیــر )به ویــژه آب(، تحــت عنــوان توســعه کشــاورزی و تأمیــن اراضــی الزم 

بــرای احــداث شــهرها و توســعه محــدوده قانونــی شــهرها.

دســت اندازی بــه منابــع صندوق هــای بیــن نســلی بازنشســتگی در زمــان جنــگ و تحمیــل  ●

قوانیــن حمایتــی هزینــه زا بــرای ایــن صندوق هــا در دهــه اخیــر.

ایــن اقدامــات چنــان گســترده بــود کــه گویــی اســتفاده بی قاعــده از همــه ایــن منابــع بــه زیــان 

نســل های آتــی مجــاز اســت. در چنیــن شــرایطی ســخن گفتــن از رفــاه آحــاد مــردم، توســعه پایــدار 

و عدالــت بیــن نســلی فقــط ممکــن اســت در بهتریــن حالــت بیانگــر حســن نیــت مســئوالن امــر باشــد 

امــا ریشــه در فهــم نادرســت از مســئله دارد. در قســمت های بعــدی ایــن تحقیــق، برخــی از مصادیق 

ایــن رفتــار دولت هــا در قبــال صندوق هــای بازنشســتگی بــه تفصیــل بیشــتر واکاوی خواهــد شــد.
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3-1-3. تحوالت جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهن سالی جمعیت

در کادر )1( رونــد اصلــی شــاخص های جمعیتــی و بــازار نیــروی کار در جهــان ترســیم شــده 

اســت.
کادر 1. روند اصلی شاخص های جمعیتی و بازار نیروی کار

جمعیت سالمند در سراسر جهان به طور روزافزون در حال افزایش است. ●
نرخ باروری کاهش یافته و امید به زندگی تقریباً در همه کشورها در حال افزایش است. ●
نــرخ مشــارکت نیــروی کار یکــی از مهم تریــن عوامــل تعیین کننــده پایــه بالقــوه پرداخت کننــدگان  ●

بــه نظام هــای بازنشســتگی اجباری اســت.
ــد و  ● ــری دارن ــتگی کمت ــه بازنشس ــش بیم ــزرگ، پوش ــمی ب ــر رس ــازار کار غی ــا ب ــورهایی ب کش

به تبــع آن، پوشــش فعالیت هــای اقتصــادی کــه تمایــل کمتــری بــه رســمی شــدن دارنــد، دشــوارتر 
اســت. معمــواًل در کشــورهای درحال توســعه، پوشــش بیمــه بازنشســتگی بــرای خــود اشــتغاالن و 
کشــاورزان پاییــن اســت. از ســوی دیگــر مشــارکت بخــش عمومــی در اقتصــاد، بــا پوشــش تأمیــن 

اجتماعــی اجبــاری در کشــورها رابطــه مثبــت دارد.
ــروی کار  ● ــرخ مشــارکت نی ــر ن برنامه هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی در طــول ســالیان ب

 ،OECD افــراد ســالمند تأثیــر گذاشــته اســت. ســالمندان کشــورهای توســعه یافته و پردرآمــد عضــو
ــد. در کشــورهایی کــه پوشــش بیمــه باالســت، نــرخ مشــارکت  پایین تریــن نــرخ مشــارکت را دارن

ــر اســت. ــالمندان پایین ت ــروی کار س نی

Source: Pallares-Miralles et al., 2012.

ــت.  ــرت اس ــر و مهاج ــرگ و می ــاروری، م ــای ب ــی از الگوه ــور تابع ــر کش ــت ه ــب جمعی ترکی

در بیشــتر کشــورهای جهــان، بــه اســتثنای آنهایــی کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر ویــروس ایــدز یــا 

درگیــر جنــگ بوده انــد، افزایــش مــداوم متوســط امیــد بــه زندگــی وجــود دارد. در دهه هــای اخیــر 

اغلــب کشــورهای پردرآمــد و بــا درآمــد متوســط، بــا کاهــش چشــمگیر در نــرخ بــاروری مواجــه 

بوده انــد. رونــد تغییــرات ایــن عوامــل توزیــع ســنی جمعیــت در آینــده را تعییــن خواهــد کــرد کــه 

ــتگی  ــام بازنشس ــی نظ ــداری مال ــدت و پای ــای بلندم ــده پویایی ه ــی تعیین کنن ــل اصل ــع عام درواق

ــه زندگــی  ــد ب ــد و امی ــه زندگــی در زمــان تول ــد ب ــاروری، امی ــد نرخ هــای ب ــی مانن اســت. اطاعات



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 208

در ســنین باالتــر )ســنین 60 و 65 ســال کــه ســن متــداول بــرای اســتحقاق دریافــت مزایــای بیمــه 

ــتگی اند. ــای بازنشس ــل نظام ه ــه و تحلی ــاخص های تجزی ــن ش ــت( مرتبط تری ــتگی اس بازنشس

ویژگی هــای جمعیت شناســی، از خــالل تعــداد بالقــوه بیمه شــوندگان )پرداخت کننــدگان( و 
بازنشســتگان )دریافت کننــدگان( بــر نظام هــای بازنشســتگی تأثیــر مســتقیم می گــذارد. گفتنــی اســت 
بــاروری تأثیــر مســتقیمی بــر تعــداد کارگــران دارد و تعــداد کارگــران تعــداد بیمه شــوندگان یــا همــان 
پرداخت کننــدگان بــه نظام هــای بیمــه ای در هــر مقطعــی از زمــان و تعــداد افــراد واجــد شــرایط را در 
آینــده بــرای دریافــت حقــوق و مزایــای بازنشســتگی تعییــن می کنــد. افزایــش امیــد بــه زندگــی بــدان 
معناســت کــه بیمــه بازنشســتگی بــرای دوره هــای طوالنی تــری پرداخــت خواهــد شــد. ایــن مســئله در 
تعییــن نســبت پرداخت کننــدگان حــق بیمــه بــه دریافت کننــدگان حقــوق و مزایــای بازنشســتگی کــه 
یکــی از نخســتین عوامــل تعیین کننــده تعادل هــای مالــی داخلــی نظــام بیمــه ای اســت، مهــم اســت. 
مهاجــرت نیــز بــر نظام هــای بیمــه ای تأثیرگــذار اســت کــه البتــه ایــن تأثیــر بــا توجــه بــه ســاختار 

ســنی و تعــداد مهاجــران ممکــن اســت کمتــر یــا بیشــتر باشــد.

3-1-3-1- تحول باروری در کشور

ــت و کاهــش ســن ازدواج،  ــل عمومی ــه دلی ــاروری ب ــزان ب ــاب اســامی، می ــس از انق در دوره پ

همچنیــن برچیــده شــدن برنامــه کنتــرل زاد و ولــد در کشــور بــه شــدت افزایــش یافــت. ایــن عامــل 

همــراه بــا کاهــش درخــور توجــه مــرگ و میــر کــودکان، موجــب افزایــش ســریع جمعیــت کشــور در 

دوره 1365-1355 شــد؛ امــا پــس از جنــگ ایــران و عــراق بــه دالیل مختلــف از جمله نبــود فرصت های 

اشــتغال و درآمــد کافــی بــرای جوانــان، همچنیــن رواج تحصیــات دانشــگاهی زنــان و مــردان، ســن 

ــددار شــدن  ازدواج افزایــش یافــت و از عمومیــت آن کاســته شــد و خانوارهــای جــوان زمــان فرزن

خــود را بــه دالیــل اقتصــادی بــه تأخیــر انداختنــد. در ایــن دوره دولــت نیــز بیــش از پیــش متوجــه 

عواقــب ناگــوار رشــد مهارنشــده جمعیــت شــد و برنامه هــای تنظیــم خانــواده را از ســر گرفــت. بــه 

دالیــل فــوق در ایــن دوره شــاهد کاهــش تدریجــی میــزان بــاروری جمعیــت بوده ایــم )نمــودار 16(.

از اواخــر دهــه هشــتاد تعــدادی از دولت مــردان و جمعیت شناســان بــه خطــرات پیــری و کاهــش 
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قــدر مطلــق جمعیــت کشــور در آینــده توجــه کردنــد و سیاســت رســمی کشــور بــار دیگــر به ســمت 

افزایــش زاد و ولــد و عمومیــت ازدواج ســوق یافــت. در پرتــو ایــن سیاســت ها مرکــز آمــار ایــران 

ــه حــدود 2.16 در ســال 1420  ــد از 1.80 در ســال 1390 ب ــزان زاد و ول ــد کــه می ــی می کن پیش بین

افزایــش یابــد و بدیــن ترتیــب میــزان زاد و ولــد اندکــی باالتــر از آنچــه بــرای جایگزینــی جمعیــت 

موجــود الزم اســت، افزایــش یابــد )نمــودار 16(.
نمودار 16. نرخ باروری کل کشور طی دوره 99- 1351 )تعداد فرزندان به ازای زنان واقع در گروه سنی 15 تا 49 سال(

Source: Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal (2015), An assessment of recent Iranian 
fertility trends using parity progression ratios. (http://www.demographic-research.org/
Vol32/58).

3-1-3-2. افزایش امید به زندگی

یکــی از دســتاوردهای مهــم جمهــوری اســامی، افزایــش امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد نــزد 

ــد  ــگام تول ــاردار هن ــان ب ــر زن ــرگ و می ــودار 17(. کاهــش چشــمگیر م ــردان اســت )نم ــان و م زن

ــای  ــداث راه ه ــور و اح ــاط کش ــی نق ــی در اقص ــتی و درمان ــز بهداش ــاد مراک ــه ایج ــد، نتیج فرزن

روســتایی بــوده اســت. کاهــش مــرگ و میــر کــودکان از بــدو تولــد تــا پنج ســالگی در کشــور نیــز 

مرهــون پیشــرفت واکسیناســیون گســترده اطفــال در مناطــق شــهری و روســتایی در دوره پــس 

از انقــاب اســامی اســت. افــزون بــر ایــن، پرداخــت یارانــه کاالهــای اساســی مــورد نیــاز عمــوم 
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مــردم، تأمیــن بــرق و گاز در سراســر کشــور و افزایــش نــرخ باســوادی جمعیــت و مراقبت هــای 

بهداشــتی و درمانــی هــر یــک ســهم بســزایی در افزایــش امیــد بــه زندگــی در کشــور داشــته اســت.
نمودار 17. امید به زندگی مردان و زنان کشور در بدو تولد، 60 سالگی و 65 سالگی

Source: United Nation, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revision, Depart-
ment of Economic and Social Affairs.

افزایــش امیــد بــه زندگــی زنــان و مــردان کشــور در 60 ســالگی بیانگــر آن اســت کــه 

ــه  ــد ک ــوق بازنشســتگی و مســتمری بپردازن ــد مــدت بیشــتری حق صندوق هــای بازنشســتگی بای

ایــن مســئله بــار ســنگینی بــر دوش ایــن صندوق هــا قــرار می دهــد. ایــن وضعیــت در کشــور مــا 

ــورت  ــت، به ص ــال اس ــر از 60 س ــا کمت ــان در صندوق ه ــردان و زن ــتگی م ــن بازنشس ــه میانگی ک

حادتــری خودنمایــی می کنــد. تأثیــرات تــوأم کاهــش میــزان بــاروری جمعیــت و افزایــش امیــد بــه 

زندگــی در کشــور، موجــب افزایــش تعــداد جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر کشــور و در نتیجــه نــرخ 

وابســتگی ســالمندان کشــور شــده اســت )نمــودار 18(.
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نمودار 18. نرخ وابستگی سالمندان کشور )درصد(

مأخذ: مستخرج از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران.

ــت  ــت جمعی ــار مشــکل حــاد کهول ــوز گرفت ــا هن ــای آن اســت کــه کشــور م ــوق گوی نمــودار ف

ــه در درازمــدت  ــای آن اســت ک ــی گوی ــک جهان ــی کارشناســان بان ــه هــر حــال پیش بین نیســت. ب

ســهم جمعیــت 65 ســال و بیشــتر در کل جمعیــت کشــور از حــدود 5 درصــد در ســال 2015 بــه 

بیــش از 18 درصــد در ســال 2050 افزایــش خواهــد یافــت و نســبت جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر بــه 

جمعیــت در ســن کار نیــز به مــوازات آن نزدیــک بــه 4 برابــر خواهــد شــد. آمارهــای جمعیتــی ایــران 

گویــای آن اســت کــه نبایــد نگرانــی اصلــی بیمه هــای بازنشســتگی در ایــران را در یــک افــق زمانــی 

ده ســاله در ترکیــب ســنی جمعیــت آن دیــد، بلکــه بایــد در عملکــرد بــازار کار و نحــوه تعییــن عوامــل 

پارامتریــک در طراحــی نظــام بازنشســتگی جســت وجو کــرد.

3-1-3-3. رشد جمعیت کشور

جمعیــت ایــران در دوره 1395-1355 یعنــی در مــدت 40 ســال اخیــر 2.4 برابــر شــد و در ایــن 

مــدت از 33.7 میلیــون نفــر بــه 79.9 میلیــون نفــر افزایــش یافــت )نمــودار 19(. رشــد جمعیــت در 

دهــه 1365-1355 بــه باالتریــن مقــدار خــود در 60 ســال اخیــر رســید و معــادل 3.91 درصــد در 

ــرخ رشــد ســاالنه  ــرد و در دوره 1395-1390 ن ــدا ک ــی پی ــس ســیر نزول ــا از آن پ ســال شــد؛ ام
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جمعیــت بــه 1/24 درصــد تنــزل یافــت )نمــودار 19(.ایــن در حالــی اســت کــه در دوره 1355-1395 

تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال 1383 تنهــا 1/5 برابــر شــده اســت؛ یعنــی ســطح تولید 

ســرانه در ایــن دوره کاهــش یافتــه و هــر فــرد ایرانــی درآمــد کمتــری بــه دســت آورده اســت. رشــد 

بــاالی جمعیــت زمانــی کــه بــا رشــد انــدک اقتصــادی همــراه می شــود، قطعــًا پیامدهــای منفــی بــر 

بــازار کار، ســطح دســتمزدها و ســطح پس انــداز خانوارهــا بــر جــای می گــذارد. بدیهــی اســت در 

ــان  ــود و کارفرمای ــم ب ــاس گســترده خواهی ــکاری در مقی ــر و بی ایــن وضعیــت شــاهد افزایــش فق

ــه  ــود در زمین ــف خ ــه وظای ــه ب ــند ک ــی باش ــرکایی اجتماع ــد ش ــا نمی توانن ــی و دولت ه خصوص

تأمیــن اجتماعــی عمــل کننــد. در همیــن فصــل ایــن مباحــث را بــه تفصیــل بیشــتر مطــرح خواهیــم 

کــرد.
نمودار 19. تحول جمعیت کشور 1335-1395

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت در دهــه 1365-1355، بــا وقفــه زمانــی 

ــه  ــا وقف ــی ب ــت اضاف ــن مــوج جمعی ــر گذاشــت و ای ــم کشــور اث ــت واجب التعلی ــر جمعی 6 ســاله ب

هجده ســاله بــر جمعیــت آمــاده بــرای ورود بــه تحصیــات عالــی کشــور تأثیــر گذاشــت. بدیهــی 
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اســت واکنــش دولــت در دوره جنــگ ایــران و عــراق، افزایــش کارکنــان آمــوزش و پــرورش بــود؛ 

ــون نفــر رســید؛ امــا از  ــه مــرز 18.5 میلی ــی تعــداد دانش آمــوزان کشــور ب ــازه ای زمان ــرا در ب زی

ــم. جــای شــگفتی نیســت کــه در ســال 1395  آن پــس شــاهد کاهــش تعــداد دانش آمــوزان بوده ای

مشــاهده می شــود در حــدود 57/8 درصــد کل حقوق بگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه 

ــان و  ــت، درم ــه وزارت بهداش ــران ب ــن حقوق بگی ــد ای ــرورش، و 13/8 درص ــوزش و پ وزارت آم

آمــوزش پزشــکی مربــوط اســت. درواقــع، دولــت به موجــب قانــون اساســی موظــف اســت آمــوزش 

و درمــان مــردم را تأمیــن کنــد.

از ســوی دیگــر، اکنــون کــه تعــداد دانــش آمــوزان کشــور بــه حــدود 12 میلیــون نفــر کاهــش 

ــن  ــرورش، ای ــوزش و پ ــان اداری آم ــان و کارکن ــدادی از معلم ــتگی تع ــم بازنشس ــه، به رغ یافت

ــان بازنشســتگی  ــا زم ــه ت ــی ک ــان مواجــه اســت؛ کارکنان ــازاد کارکن ــا م ــوع ب ــه درمجم وزارتخان

بایــد حقــوق و مزایــای آنهــا از محــل بودجــه عمومــی دولــت تأمیــن شــود و در زمــان بازنشســتگی 

نیــز بــه دلیــل ناتوانــی مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، عمــًا پرداخــت حقــوق و مســتمری 

آنهــا بــر دوش دولــت خواهــد بــود. اکنــون بــا نــگاه بــه پیامدهــای رشــد بی رویــه جمعیــت، نبــود 

ــت،  ــی و محیط زیس ــع طبیع ــترده مناب ــب گس ــان و تخری ــرای جوان ــد ب ــتغال جدی ــای اش فرصت ه

نادرســتی سیاســت ترغیــب رشــد جمعیــت آشــکارتر از هــر زمــان دیگــری پیــش روی مــا قــرار 

دارد و جالــب آن اســت کــه هرچنــد خانوارهــا بــا کاهــش بــاروری بــه ایــن معضــل پاســخ مناســب 

ــد. ــت می کوبن ــل افزایــش جمعی ــر طب ــان ب ــد؛ امــا دولتمــردان همچن داده ان

3-1-3-4. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت و عرضه نیروی کار

ــبت  ــا نس ــور، ب ــر کش ــی ه ــر اجتماع ــای بیمه گ ــازمان ها و صندوق ه ــارف س ــع و مص مناب

ــد  ــرا جمعیــت جــوان کشــور نیــروی مول و هــرم جمعیتــی آن کشــور ارتباطــی مســتقیم دارد؛ زی

محســوب می شــود و در صــورت اشــتغال بــه کار، توانایــی پرداخــت حــق بیمــه را خواهــد 

داشــت؛ به این ترتیــب هرچقــدر تعــداد بیمه پــردازان صنــدوق بازنشســتگی بیشــتر از تعــداد 

ــدوق در  ــد و صن ــد ش ــر خواه ــتیبانی باالت ــب پش ــاح ضری ــند، به اصط ــتمری بگیران آن باش مس
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ــرد. ــد ب ــر خواه ــه س ــری ب ــت پایداری ت وضعی

جمعیــت در ســن کار در ســی ســال گذشــته )1395- 1365(، بــا 119/7 درصــد رشــد، از 25/4 

میلیــون نفــر بــه 55/8 میلیــون نفــر افزایــش یافــت )نمــودار 20( و در همیــن مــدت جمعیــت فعــال 

کشــور بــا نــرخ کمتــر 111/6 درصــد رشــد کــرد؛ بــه همیــن دلیــل نــرخ مشــارکت اقتصــادی جمعیت 

بــا 1/8 واحــد درصــد کاهــش مواجــه شــد )نمــودار 20(.
نمودار 20. عرضه نیروی کار جمعیت 15 تا 64 ساله در دوره 1395-1365)میلیون نفر- درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های مختلف.

دلیــل اصلــی کاهــش نــرخ مشــارکت در ایــران در مقایســه بــا متوســط جهانــی، مشــارکت انــدک 

زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی اســت. ایــن مشــارکت انــدک را نمی تــوان بــه نداشــتن تحصیــات و 

تخصــص زنــان یــا تمایــل نداشــتن آنــان بــه کار در خــارج از خانــه تعبیــر کــرد؛ زیــرا نــرخ بیــکاری 

ــز  ــط تبعیض آمی ــت محی ــوان گف ــن می ت ــت؛ بنابرای ــیار باالس ــرده بس ــان تحصیل ک ــان زن در می

قانونــی، شــرعی و عرفــی و نبــود تقاضــای کافــی در بــازار کار، موجــب نومیــدی زنــان از یافتــن 

کار و خانه نشــینی آنهــا شــده و نتایــج نمونه گیــری مرکــز آمــار ایــران از بــازار کار کشــور مؤیــد 

مشــارکت انــدک زنــان در اقتصــاد ایــران اســت )نمــودار 21(.
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نمودار 21. نرخ مشارکت جمعیت 15 تا 64 سال طی سال های 95- 1384 )درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار، سال های 1384 تا 1395

کــم بــودن نــرخ مشــارکت زنــان در نیــروی کار از یک ســو بــه معنــای اســتفاده نکــردن کامــل از 

تــوان بالقــوه نیمــی از جمعیــت کشــور اســت؛ از ســوی دیگــر ایــن نــرخ در میــان خانواده هــای فقیــر 

موجــب نابرابــری بیشــتر توزیــع درآمــد میــان خانوارهــا می شــود. بــا توجــه بــه کاهــش عمومیــت 

ــای  ــه حمایت ه ــود ک ــم ب ــان کهن ســال مجــردی خواهی ــدت شــاهد زن ازدواج در کشــور در درازم

اجتماعــی به صــورت مســتمری بازنشســتگی ندارنــد. ایــن مســئله به مــوازات کاهــش حمایت هــای 

خانوادگــی کــه در گذشــته مرســوم بــود، بــه معضــل اجتماعــی بزرگــی تبدیــل خواهــد شــد کــه 

ــاوت باشــد. ــه آن بی تف ــد ب ــت نمی توان دول

ــه  ــر ب ــت نظ ــد گف ــوط اســت بای ــروی کار در کشــور مرب ــوه نی ــه عرضــه بالق ــه ب ــا ک ــا آنج ت

ــرار داشــته اند،  ــا 64 ســال ق ــت در ســنین 15 ت ــه در ســال 1395 در حــدود 70 درصــد جمعی اینک

کشــور مــا در وضعیــت پنجــره جمعیتــی قــرار گرفتــه اســت و ایــن پنجــره جمعیتــی در صورتــی 

کــه شــرایط رشــد پایــدار اقتصــادی در کشــور مهیــا می بــود، می توانســت دوران طایــی را بــرای 

ــد. ــم زن ــه ای رق ــای بیم صندوق ه

پیش بینــی جمعیت شناســان گویــای آن اســت کــه ســهم جمعیــت در ســن کار )15 تــا 64 ســال( 

ــر شــدن  ــی موجــب بدت ــن گــذار جمعیت ــود. ای ــان در حــال افزایــش خواهــد ب ــا ســال 2040 همچن ت
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نســبت های پشــتیبانی جمعیــت کــه بیانگــر ســامت مالــی طرح هــای بازنشســتگی اســت می شــود. 

در ســال 1395 به طــور میانگیــن 16/6 میلیــون بیمه پــرداز در کشــور وجــود داشــت کــه بــا توجــه بــه 

جمعیــت در ســن کار در همــان ســال، تنهــا 29/7 درصــد جمعیــت در ســن کار بیمه پــرداز طرح هــای 

بیمــه اجتماعــی بوده انــد. کاهــش ســطح پوشــش نتیجــه نرخ هــای بــاالی جمعیــت غیرفعــال اقتصــادی 

و افزایــش نــرخ بیــکاری اســت. در مقایســه بــا جمعیــت 6/8 میلیونــی ســالمندان، 4/3 میلیون نفــر مزایا 

دریافــت می کننــد؛ امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه به طــور متوســط 60 درصــد ایــن مســتمری بگیران 

از 60 ســال جوان ترنــد؛ بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت تنهــا 25 درصــد ســالمندان از طــرح مشــارکتی 

به عنــوان یــک بیمه پــرداز قبلــی یــا بازمانــدگان مســتمری دریافــت می کننــد.

3-1-4. رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوق ها

رشــد اقتصــادی بــر تقاضــای نیــروی کار تأثیــری تعیین کننــده دارد. هرچنــد بهبــود بهــره وری 

نیــروی کار بــر اثــر پیشــرفت فنــی و افزایــش ســرمایه ســرانه نیــروی کار موجــب کاهــش تقاضــای 

نیــروی کار بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص داخلــی می شــود، همیــن عامــل- بــه دالیلــی کــه در 

ادامــه بیــان می شــود- پیامدهــای مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی بــر جــای می گــذارد کــه خــود موجــد 

تقاضــای بیشــتر بــرای نیــروی کار اســت:

به واســطه افزایــش تــوان رقابتــی اقتصــاد کشــور در بــازار جهانــی، در صــورت برقــراری . 1

شــرایط مناســب بــرای تجــارت و تعییــن نــرخ حقیقــی مناســب بــرای ارز، موجــب افزایــش 

تقاضــای کشــورهای دیگــر بــرای محصــوالت داخلــی شــود.

به مــوازات پیشــرفت فنــاوری و بهبــود بهــره وری نیــروی کار و دســتمزدها به تبــع . 2

ــرمایه بر و  ــای س ــمت کااله ــه س ــر ب ــای کارب ــد کااله ــور از تولی ــبی کش ــت نس آن، مزی

فّناوری بــر تغییــر می یابــد و ســاختار تولیــد در ســایه ایــن تحــوالت متحــول می شــود.

ــازار . 3 ــروی کار، ب ــره وری نی ــود به ــر بهب ــر اث ــی ب ــتمزدهای واقع ــش دس ــال افزای ــه دنب ب

ــود. ــتر می ش ــور بیش ــدات کش ــرای تولی ــی ب داخل

ــاش  ــی، ت ــه دوره تاریخ ــور در س ــدت کش ــادی درازم ــد اقتص ــی رش ــن ارزیاب ــه ضم در ادام
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می شــود کــه موانــع رشــد پایــدار در هــر دوره مشــخص، و رابطــه رشــد تولیــد بــا رشــد تقاضــا 

بــرای نیــروی کار برجســته شــود.

3-1-4-1. رشد اقتصادی در دوره پس از انقالب اسالمی

رؤیــای مردمــی کــه انقــاب کردنــد ایــن بــود کــه در ســایه تغییر رژیــم دیکتاتــوری، بــه حکومتی 

مردم ســاالر، اقتصــاد پیشــرفته و مســتقل همــراه بــا رفــاه و عدالــت اجتماعــی بیشــتر دســت یابنــد؛ 

امــا بــه رغــم ســپری شــدن نزدیــک بــه چهــل ســال از انقــاب اســامی، هنــوز ایــن رؤیاهــا تحقــق 

نیافتــه اســت. سرنوشــت دولــت رفــاه و صندوق هــای بازنشســتگی کشــور نیــز تفــاوت ماهــوی بــا 

سرنوشــت اقتصــاد و جامعــه ایرانــی در ایــن دوره پرتاطــم از تاریــخ کشــور مــا نــدارد؛ بــه همیــن 

دلیــل در اینجــا ایــن مســئله را در حــد اجمــال توضیــح خواهیــم داد. متأســفانه رشــد اقتصــاد ایــران 

در دوره 13951355 کمتــر از رشــد جمعیــت کشــور بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل تولیــد ناخالــص 

داخلــی ســرانه بــه قیمــت ثابــت در انتهــای ایــن دوره کمتــر از ابتــدای آن بــود. پیــش از هــر تحلیلــی 

در مــورد علــل ایــن رونــد درازمــدت الزم اســت بــه تحــوالت ســاالنه نــرخ رشــد در ایــن دوره 40 

ســاله توجهــی داشــته باشــیم )نمــودار 22(.
نمودار 22. رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال 1383 در دوره 1355-1395 )%(

توضیح: نرخ های رشد سال های 1394 و 1395 به قیمت ثابت سال 1390 است.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، حساب های ملی 13931338 و نماگرهای اقتصادی شماره 87.
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همان طــور کــه ماحظــه می شــود، رشــد منفــی اقتصــاد ایــران به دنبــال کاهــش درآمدهــای نفتــی 

کشــور در ســال 1356 آغــاز شــد و اقتصــاد ایــران در اغلــب ســال های پرتنــش انقــاب و جنــگ )1367- 

1357( بــا رشــد منفــی مواجــه بــود. در ایــن دوره فقــط در دو ســال به دلیــل شــوک مثبــت قیمــت نفــت در 

بــازار جهانــی، وضعیــت رشــد اقتصــادی بهبــود یافــت. درواقــع، در ســال پایانــی جنــگ تولیــد ناخالــص 

داخلــی کشــور بــه قیمــت ثابــت بــه 60/2 درصــد ســال 1355 تنــزل یافتــه بــود.1 مدت زمــان الزم بــرای 

بازگشــت تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ســطح قبــل دوازده ســال بود؛ یعنــی تولیــد ناخالص داخلی کشــور 

در ســال 1379 )پایــان اولیــن ســال برنامــه ســوم( بــه ســطح ســال 1355 رســید؛ در حالــی کــه در دهــه 

1365-1355 اقتصــاد کشــور بــا باالتریــن نــرخ رشــد جمعیــت در تاریــخ خــود مواجــه شــد )3/9 درصــد 

در ســال( و جمعیــت ایــران در دهــه بعــد 1375-1365 بــا نــرخ رشــد ســاالنه 1/6 درصــدی افزایــش یافته 

بــود. بــا بــرآورد جمعیــت کشــور بــرای ســال 1379 بــه میــزان 64 میلیــون نفــر می تــوان نتیجــه گرفــت 

تولیــد ناخالــص ســرانه کشــور در ایــن ســال معــادل 53/3 درصــد ســال 1355 بــود. جنــگ ویرانگــر 

ــد از  ــه دفاعــی داشــت، بع ــران جنب ــرای ای ــه در دو ســال اول ب ــران ک ــه ای ــان آن علی عــراق و هم پیمان

ــگ  ــن جن ــای ای ــت. زیان ه ــه خــود گرف ــی ب ــه تهاجم ــری خرمشــهر جنب ــران در بازپس گی ــروزی ای پی

طوالنــی هشت ســاله از نظــر اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی بــا عــدد و رقــم برآوردشــدنی نیســت. 

در ایــن جنــگ ظرفیت هــای تولیــدی کشــور از بیــن رفــت و همــه منابــع انســانی و مالــی کشــور بــرای 

اهــداف جنگــی بســیج شــد. خســارات مالــی مســتقیم ناشــی از جنــگ به طــور دقیــق روشــن نیســت. بــر 

اســاس اطاعــات ارائه شــده مقامــات رســمی کشــور، در ایــن جنــگ بیــش از 213 هــزار نفــر بــه شــهادت 

رســیدند و حــدود ســه برابــر ایــن تعــداد مجــروح شــدند. بــر اســاس آمارهــای بین المللــی، جنــگ عــراق 

و ایــران 627 میلیــارد دالر هزینــه بــرای دولــت ایــران و 561 میلیــارد دالر هزینــه بــرای دولــت عــراق بــه 

همــراه داشــت. همچنیــن هزینــه بازســازی خرابی هــای ناشــی از جنــگ بــرای ایــران 644 و بــرای عــراق 

452 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.2 گفتنی اســت رشــد منفــی اقتصــاد ایــران در اوایل دهــه 1390 از 

پیامدهــای سیاســت های نادرســت دولت هــای نهــم و دهــم و تشــدید تحریم هــای بین المللــی ناشــی بــود.

1. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، سری زمانی حساب های ملی ایران به قیمت ثابت سال 1383.
2. Rajaee, Farhang, (1997), Iranian Perspectives on the Iran-Iraq War, University Press of 
Florida.
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گفتنــی اســت ســازمان بهــره وری آســیایی عملکــرد رشــد اقتصــادی ایــران و منابــع رشــد را از 

1970 تــا 2014 محاســبه کــرده اســت )جــدول 26(، ایــن محاســبات نــکات مهمــی را آشــکار می کنــد:

رشــد اقتصــادی ایــران در ایــن دوره 44 ســاله بــا نوســان بســیاری همــراه بوده و متوســط  ●

رشــد اقتصــادی ســاالنه 3/6 درصد اســت.

3 واحــد درصــد یــا بیــش از 83/3 درصــد از ایــن رشــد ناشــی از انباشــت ســرمایه فیزیکــی  ●

)غیــر فنــاوری اطاعــات( بوده اســت.

ســهم نیــروی انســانی در رشــد اقتصــادی نیــز انــدک و در حــد 0/6 واحــد درصــد گــزارش  ●

شــده؛ یعنــی حــدود 17 درصــد رشــد ناشــی از افزایــش نیــروی کار بــوده اســت.

ســهم ســرمایه گذاری در IT در رشــد اقتصــادی ایــن دوره بســیار ناچیــز و فقــط 0/1 واحــد  ●

درصــد بــوده کــه بــا ســهم منفــی بهــره وری کل عوامــل تولیــد بــا قــدر مطلــق مشــابه خنثی 

ــران در 44 ســال از پیشــرفت  ــه اقتصــاد ای ــت نشــان می دهــد ک ــن وضعی شــده اســت. ای

فناورانــه محــروم مانــده اســت.
جدول 26. رشد اقتصادی ایران )درصد( و سهم منابع رشد )واحد درصد( در دوره )2014-1970(

رشدستاندهدوره
نیرویکار

بهرهوریکلسرمایه
عواملتولید ITITغیر

سهمرشدسهمرشدسهمرشدسهمرشد

1970-19759/5۰/45۰/116/۰633/۰31

1975-1980-۲/۸1/۰-36۰/1-۲7/1-۲4۸-11/۰3۸6

1980-19853/۸۰/۸۲1۰/۰1۲/۸73۰/۲4

1985-19901/3۰/۸6۲۰/14۰/3۲5۰/19

1990-19953/7۰/515۰/1۲1/۰۲۸۲/۰55

1995-20004/1۰/۸۲۰۰/131/3311/947

2000-20056/9۰/۸11۰/۲3۲/۸413/۰44

2005-20105/۰۰/۰-1۰/۲33/46۸1/4۲9

2010-2014۰/1۰/۲191۰/11۰11/9----۲/1---

1970-20143/6۰/617۰/133/۰۸3-۰/1-3
 Source: Asian Productivity Organization (APO), databook, 2016, p 82
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شــایان ذکــر اســت ذات ایــن الگــوی رشــد ناپایــدار اســت و تجربــه کشــورهای موفــق نشــان 

می دهــد کــه هرچنــد در مراحــل اولیــه رشــد اقتصــادی، ســرمایه فیزیکــی و بهره بــرداری بیشــتر 

از منابــع طبیعــی نقــش مهمــی در رشــد تولیــد ملــی دارد، ایــن پیشــرفت در گــذار بــه اقتصــاد متنــوع 

ــی  ــزوای سیاس ــد. ان ــدا می کن ــادی پی ــد اقتص ــری در رش ــهم عمده ت ــه س ــت ک ــی اس ــی فن صنعت

ایــران در دوره پــس از انقــاب موجــب محرومیــت آن از مشــارکت فعــال در تقســیم کار جهانــی 

ــع طبیعــی و  به صــورت تجــارت و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی شــده اســت. در ضمــن مناب

ــت. ــده اس ــری ش ــدی و جبران ناپذی ــیب های ج ــار آس ــور دچ ــت کش محیط زیس

رشــد تولیــد ناخالــص ســرانه در درازمــدت، ابعــاد دیگــری از تشــدید عقب ماندگــی اقتصــادی 

کشــور را در مقایســه بــا کشــورهای موفــق آســیایی و ترکیــه نشــان می دهــد. در نظریــه اقتصــادی 

ایــن تئــوری پذیرفتــه شــده اســت کــه تولیــد ســرانه کشــورها در درازمــدت همگــرا می شــود؛1 ایــن 

مطلــب بــدان معنــی اســت کــه انتظــار مــی رود کشــورهای عقب مانــده از نظــر فنــاوری از طریــق 

یادگیــری و انتقــال فنــاوری از کشــورهای صنعتــی پیشــرفته بــا ســرعت بیشــتری رشــد یابنــد. ایــن 

ــن  ــت ای ــان دادن صح ــرای نش ــت. ب ــده اس ــی نامی ــای عقب ماندگ ــنگرون مزای ــوع را گروش موض

پیش بینــی، ســازمان بهــره وری آســیایی کشــورها را از نظــر شــکاف تولیــد ســرانه بــا ایاالت متحــده 

در وضعیــت اولیــه در چهــار گــروه دســته بندی کــرده اســت و نــرخ همگرایــی آنهــا را در درازمــدت 

نیــز در چهــار گــروه آورده اســت )جــدول 27(.

1. ویلیــام. جــی. بامــول، رشــد بهــره وری، همگرایــی و رفــاه: داده هــای آمــاری درازمــدت بیانگــر چیســت، ترجمــه بهــروز 
هــادی زنــوز، نشــریه پژوهش هــای اقتصــادی ایــران، پاییــز 1375، شــماره 2.
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جدول 27. گروه کشورها بر اساس سطح اولیه اقتصاد و جایگاه آنها از نظر پر کردن شکاف درآمدی سطح تولید ناخالص 
داخلی سرانه واقعی و رشد ساالنه آن به قیمت بازار با استفاده از برابری قدرت خرید ارزها در سال 2011 میالدی

سطح اولیه تولید ناخالص 
داخلی سرانه نسبت به 

ایاالت متحده

نرخ ساالنه نزدیک شدن به ایاالت متحده

کمتر از ۰ درصدبین ۰ تا 1 درصدبین 1 تا 3 درصدبیش از 3 درصد

ژاپن، عمانبیش از 6۰ درصد
استرالیا، بحرین، برونئی، پانزده 

عضو اتحادیه اروپا،* کویت، قطر، 
عربستان سعودی، امارات

ایرانترکیههنگ کنگ، سنگاپوربین ۲۰ تا 6۰ درصد

جمهوری چینبین ۸ تا ۲۰ درصد
مالزی، مغولستان، 

سریالنکا، تایلند
فیجیفیلیپین

کلمبیا، چینکمتر از ۸ درصد
بوتان، هند، اندونزی، 

الئوس، میانمار، 
ویتنام

بنگالدش، نپال، 
پاکستان

ــا،  ــد، ایتالی ــان، ایرلن ــان، یون ــه، آلم ــد، فرانس ــارک، فنان ــک، دانم ــش، بلژی ــد از: اتری ــی عبارت ان ــور اروپای ــزده کش * پان
ــال، اســپانیا، ســوئد و انگلســتان ــد، پرتغ ــورگ، هلن لوکزامب

Source: Asian Productivity Organization (APO), databook, 2016, p 37

این نمودار گویای آن است که:

کــره جنوبــی و چیــن بــا ســرعتی بیــش از 3 درصــد در ســال در حــال پــر کــردن شــکاف . 1

GDP ســرانه خــود بوده انــد. گفتنــی اســت رتبــه ایــن دو کشــور در وضعیــت اولیــه از نظــر 

شــکاف GDP ســرانه در مقایســه بــا آمریــکا در گــروه ســوم و چهــارم قــرار دارد.

ترکیــه کــه از نظــر طبقه بنــدی تولیــد ســرانه در گذشــته وضعیــت بهتــری از دو کشــور فوق . 2

داشــته ، بــا ســرعت کمتــر از یــک درصــد در ســال بــه ســمت تولیــد ســرانه ایاالت متحــده 

حرکــت کرده اســت.

ــه . 3 ــکا در درازمــدت برخــاف انتظــار نظری متأســفانه شــکاف تولیــد ســرانه ایــران و آمری

ــه افزایــش بــوده اســت. اقتصــادی رو ب

گفتنــی اســت، ایــن عملکــرد ضعیــف اقتصــاد ایــران را  عــاوه بــر شــوک های بیرونــی حاصــل 

ــه  ــوان ب ــگ، می ت ــادی و جن ــای اقتص ــی، تحریم ه ــازار جهان ــام در ب ــت خ ــت نف ــانات قیم از نوس
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ســاختارها، نهادهــا و سیاســت های نادرســت اتخاذشــده در درازمــدت نســبت داد1. عملکــرد 

ضعیــف بــازار کار کشــور، بازتابــی از عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور از نظــر رشــد اقتصــادی 

اســت. درواقــع، پیشــی گرفتــن رشــد جمعیــت از رشــد اقتصــادی یکــی از دالیــل اصلــی گســترش 

بیــکاری پیــدا و پنهــان در اقتصــاد کشــور و کاهــش تولیــد ناخالــص ســرانه )بــدون احتســاب نفــت( 

از ســال 1355 تــا ســال 1394 بــوده اســت. در ایــن دوره طوالنــی اقتصــاد ایــران بــه دالیــل مختلــف 

از رشــد پایــدار اقتصــادی محــروم بــوده اســت )کادر 2(.
کادر 2. علل رشد اندک و پرنوسان اقتصاد ایران در دوره بعد از انقالب اسالمی

ــن  ● ــد، تنهــا عامــل ای ــل بوده ان ــن عملکــرد ضعیــف دخی ــد در ای انقــالب، جنــگ و تحریم هــای اقتصــادی هرچن

وضعیــت نیســتند.

نبــود ترتیبــات نهــادی مناســب بــرای برپایــی اقتصــاد بــازار و شــکل گیری جزایــری از منافــع متعــارض به صــورت  ●

ــر  ــمی و غی ــی رس ــش خصوص ــی، بخ ــی و مذهب ــای نظام ــه نهاده ــته ب ــرکت های وابس ــی، ش ــرکت های دولت ش

رســمی و نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار، از عوامــل اصلــی عقب ماندگــی اقتصــادی کشــور بــوده اســت. در ایــن 

خصــوص در ابتــدای ایــن گــزارش توضیحــات تفصیلــی ارائــه شــده اســت و نیــازی بــه بازگویــی آن نیســت.

پیامدهــای منفــی وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت شــامل رانت جویــی غیرمولــد، تضعیــف نهادهــای پشــتیبان  ●

توســعه و فســاد مالــی و پیامدهــای بی ثبات کننــده نوســانات درآمدهــای نفتــی نیــز یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در 

عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور بــه شــمار مــی رود.

ــری  ● ــای نســبی و پیش بینی ناپذی ــالل در قیمت ه ــب اخت ــی اقتصــاد کالن موج ــتمرار بی ثبات ــی، اس ــن دوره طوالن در ای

جهــت حرکــت قیمت هــا و تقاضــای آتــی شــده و ریســک ســرمایه گذاری در اقتصــاد کشــور را به شــدت افزایــش داده اســت. 

ایــن اســتمرار به صــورت تورم هــای دو رقمــی و مزمــن بدهی هــای انباشــته دولــت و وابســتگی موازنــه بازرگانــی کشــور بــه 

نوســانات قیمــت نفــت و اصــرار دولت هــا بــر پیگیــری سیاســت های مالــی و پولــی غیرمســئوالنه خودنمایــی می کنــد.

نبــود بازارهــای مالــی قــوی و هدایــت منابــع مالــی تجهیزشــده بــه فعالیت هــای ســوداگرانه در غیــاب نقش ســازنده  ●

نهادهــای تنظیم گــر پشــتیبان توســعه اقتصــادی، در راه انباشــت ســرمایه در بخش هــای دارای اولویــت اقتصــاد ملــی 

اختــالل ایجــاد کــرده اســت.

1. بــرای توضیــح مفصل تــر ایــن موضــوع نــگاه کنیــد بــه: هــادی زنــوز، بهــروز )1395( موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد 
پایــدار درازمــدت در اقتصــاد ایــران، مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی.
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3-1-4-2. رابطه رشد اقتصادی و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران

ــا آنجــا کــه بــه تقاضــای نیــروی کار در اقتصــاد بــازار مربــوط می شــود، اســتدالل می شــود  ت

کــه در نظریــه اقتصــادی تقاضــای نیــروی کار بــا مــزد واقعــی رابطــه معکــوس دارد و هــر بنــگاه تــا 

جایــی بــه اســتخدام نیــروی کار ادامــه می دهــد کــه بهــره وری نهایــی نیــروی کار بــا ســطح دســتمزد 

واقعــی آخریــن فــردی کــه اســتخدام می شــود، برابــر باشــد. در ضمــن در هر ســطحی از دســتمزدها:

اگــر ســرمایه ســرانه نیــروی کار افزایــش یابــد، بــرای هــر واحــد تولیــد بــه نیــروی کار  ●

ــن  ــود و عامــل ســرمایه جانشــین نیــروی کار خواهــد شــد. در ای ــاز خواهــد ب کمتــری نی

ــد. ــش می یاب ــل ســرمایه افزای ــک عام ــه کم ــروی کار ب ــره وری ســرانه نی ــت به وضعی

اگــر بهــره وری کل عوامــل تولیــد بــر اثــر پیشــرفت فنــی یــا اســتفاده از صرفه هــای مقیــاس  ●

افزایــش یابــد؛ یعنــی بــه ازای مقــدار معینــی کار و ســرمایه بتوانــد تولید بیشــتری به دســت 

آورد، تقاضــا بــرای نیــروی کار کاهــش خواهــد یافــت. در ایــن وضعیــت نیــز بهــره وری 

ســرانه نیــروی کار بیشــتر می شــود.

اگــر ســرمایه انســانی بهبــود یابــد )بــرای مثــال ســال های متوســط تحصیــل نیــروی کار  ●

ــری  ــروی کار افزایــش خواهــد یافــت و ســاعات کمت ــد(، بهــره وری نی شــاغل افزایــش یاب

بــرای تولیــد هــر واحــد محصــول بایــد صــرف شــود.

بــه دالیــل فــوق معمــوالً کشــش تقاضــای نیــروی کار نســبت بــه تولیــد، کمتــر از واحــد و معمــواًل 

مثبــت اســت. در شــرایط خاصــی می تــوان شــاهد رشــد بــدون اشــتغال بــود؛ امــا معمــوالً انتظــار 

مــی رود بــا رشــد اقتصــادی، شــاهد رشــد تقاضــا بــرای نیــروی کار باشــیم. ناگفتــه پیداســت کــه 

در درازمــدت به دلیــل تغییــر ســهم بخش هــای مختلــف از تولیــد ملــی و دگرگونــی ســاختار تولیــد 

ــر کشــش تقاضــای  ــا، شــاهد تغیی ــاوت بخش ه ــاوری متف ــت شــدت ســرمایه بری و ســطح فن به عل

نیــروی کار نســبت بــه تولیــد باشــیم. همچنیــن در اقتصادهایــی کــه قانــون کار موانعــی در راه تعدیــل 

نیــروی کار بنگاه هــا قــرار می دهــد و هزینــه آن را بــرای بنگاه هــا بیشــتر می کنــد، بــه رغــم کاهــش 

مقــدار تولیــد در بنگاه هــا شــاهد حفــظ افــراد شــاغل مــازاد و کاهــش بهــره وری نیــروی کار بوده ایــم. 

ــردان و  ــی( گاه دولتم ــرکت های دولت ــی و ش ــتگاه های اجرای ــم از دس ــز )اع ــی نی ــش دولت در بخ
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سیاســتمداران بنــا بــر ماحظــات اجتماعــی و سیاســی، صرف نظــر از نیــاز واقعــی بــه نیــروی کار 

تمایــل دارنــد کــه از بیــکار کــردن افــراد شــاغل مــازاد خــود اجتنــاب کننــد )ماننــد دوره جنــگ ایــران و 

عــراق( و حتــی در مــواردی عامدانــه نیــروی کار مــازاد اســتخدام می کننــد )ماننــد رویکــرد دولت هــای 

ــد  ــه اســتخدام نیــروی کار غیرضــروری در وزارت نفــت و ســایر وزارتخانه هــا(. بای نهــم و دهــم ب

توجــه داشــت کــه در بخــش عمومــی، اســتخدام رســمی کارکنــان دولــت در عمــل دســت دولت هــا 

ــوزان،  ــداد دانش آم ــش تع ــل کاه ــال به دلی ــرای مث ــدد؛ ب ــانی می بن ــروی انس ــل نی ــه تعدی را در زمین

بخشــی از کارکنــان آموزشــی و دفتــری وزارت آمــوزش و پــرورش مــازاد بــر نیــاز ایــن وزارتخانــه 

ــی اخــراج  ــای اجتماع ــدت ناشــی از اســتخدام رســمی و پیامده ــدات درازم ــل تعه ــا به دلی اســت؛ ام

کارکنــان، دولــت از ایــن کار اجتنــاب می کنــد. در کشــاورزی دهقانــی و کارگاه هــای کوچــک صنفــی 

و خانوادگــی نیــز قاعــده اســتخدام تــا زمــان تســاوی بهــره وری نیــروی کار بــا ســطح مــزد واقعــی 

رعایــت نمی شــود؛ بنابرایــن شــاهد بیــکاری پنهــان در بخــش غیــر رســمی اقتصــاد هســتیم.

مجموعــه ایــن عوامــل ســبب انحــراف از تعــادل در بــازار کار می شــود. ایــن مســائل در اقتصــاد 

ایــران در برخــی مــوارد موجــب افزایــش اشــتغال بــه رغــم کاهــش تولیــد شــده اســت )دهــه 1365-

1355( و هم گرایــی رشــد اقتصــادی و رشــد تقاضــای نیــروی کار از دســت رفتــه اســت. در ادامــه 

بــرای ســنجش ایــن مســئله، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی )بــدون نفــت( را بــه قیمــت ثابــت با رشــد 

اشــتغال در چنــد دهــه گذشــته ارزیابــی خواهیــم کــرد. تحــول تعــداد شــاغان و بیــکاران در اقتصاد 

کشــور در درازمــدت بــه شــرح جــدول )28( بــوده اســت.
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جدول 28. تعداد افراد شاغل و بیکاران 15 تا 64 ساله در اقتصاد ایران )میلیون نفر- درصد(

1395**13551365137513۸5*شرح
۸/۸۰1۰/3613/6۰19/51۲1/99تعداد شاغالن
1/۰1/551/۲7۲/۸93/19تعداد بیکاران

9/۸۰11/9114/۸7۲۲/4۰۲5/1۸جمعیت فعال از نظر اقتصادی
1۰/۲13/۰1۸/541۲/91۲/67نرخ بیکاری )درصد(

۲3/6517/7331/۲743/461۲/71رشد ده ساله شاغالن )درصد(
رشد ده ساله تولید ناخالص داخلی بدون نفت

)به قیمت ثابت سال 13۸3(
۲79/1-۰/۰633/۲76/۲۲9/1

۰/94۲۰/57۰۰/437-۰/۰۸5کشش تقاضای نیروی کار
6۸5۰۰5۸15۰5۸9۸۲7۲454۸3۰۰1بهره وری نیروی کار )هزار ریال(

15/11/4۲۲/۸14/6-۲۰6/6رشد ده ساله بهره وری )درصد(

* ارقــام ایــن ســتون جمعیــت شــاغل و بیــکار ده ســاله و بیشــتر را نشــان می دهــد. همچنیــن در سرشــماری ســال 1355 
برخــاف ســال های بعــد از انقــاب بیــکاران فصلــی در شــمار بیــکاران آمــده اســت؛ ازایــن رو نــرخ بیــکاری در ایــن ســال 

باالتــر از واقــع اســت و بــا ارقــام مشــابه ســال های بعــد قابــل مقایســه نیســت.
** تعداد شاغان و بیکاران سال 1395 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ارائه شده است.

از مطالعه جدول فوق می توان نتایج زیر را استنباط کرد:

در دهــه 1355-1345، اقتصــاد کشــور نــرخ رشــد بــاالی تولیــد و رشــد انــدک اشــتغال را  ●

تجربــه کــرد و در همــان حــال بهــره وری ســرانه نیــروی کار تقریبــًا 3 برابــر شــد. در ایــن 

دوره کشــش اشــتغال نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ناچیــز بــود )جــدول 28(.

در انتهــای دهــه 1365-1355 بــه دلیــل شــوک انقــاب و جنــگ، تولیــد ناخالــص بــدون نفــت  ●

تقریبــاً معــادل ابتــدای ایــن دوره ثابــت باقــی مانــد؛ امــا بــه رغــم رکــود اقتصــادی ظــرف ایــن 

دهــه در حــدود 1560 هــزار نفــر بــر تعــداد شــاغان افــزوده شــد. افزایــش تعــداد نیروهــای 

مســلح بــه دلیــل جنــگ، گســترش بوروکراســی بــه رغــم تصفیه هــای وســیع کارکنــان اداری، 

آموزشــی و قضایــی و تــاش دولــت بــرای حفــظ مشــاغل موجــود در شــرکت های بــزرگ 

تحــت پوشــش خــود، از جملــه عوامــل مؤثــر در ایــن افزایــش بــود؛ بــه همیــن دلیل بهــره وری 

نیــروی کار در پایــان ایــن دهــه 15.1 درصــد کمتــر از آغــاز آن بــود. بــه رغــم همــه مســاعی 

دولــت در ایــن دوره اقتصــاد کشــور شــاهد افزایــش نــرخ بیــکاری بــود.
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دوره 1375- 1365 مقــارن بــا پایــان جنــگ )در ســال 1367( و آغــاز برنامــه اول توســعه  ●

ــازندگی  ــاهد س ــران ش ــاد ای ــن دوره اقتص ــود. در ای ــامی )1373-1368( ب ــوری اس جمه

خرابی هــای ناشــی از جنــگ، از ســرگیری پروژه هــای عمرانــی نیمه تمــام و بهبــود 

ــن دوره  ــل در ای ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــت ب ــش صنع ــد در بخ ــای تولی ــتفاده از ظرفیت ه اس

اشــتغال بــا رشــد خوبــی مواجــه شــد؛ امــا بهــره وری نیــروی کار رشــد چندانــی نداشــت؛ 

بــه همیــن دلیــل نــرخ بیــکاری کاهــش یافــت و در ایــن دوره کشــش اشــتغال نســبت بــه 

ــود. ــاال و در حــد 0.942 ب ــد بســیار ب تولی

ــادی،  ● ــد اقتص ــر رش ــران از نظ ــاد ای ــه اقتص ــن ده ــوان بهتری دوره 1385-1375 را می ت

تکویــن فرصت هــای شــغلی جدیــد در اقتصــاد و بهبــود بهــره وری نیــروی کار تلقــی کــرد. 

بــا آنکــه در برنامــه دوم توســعه )1378-1374( دولــت بــا بدهی هــای خارجــی در حــد 29 

میلیــارد دالر مواجــه بــود و عایــدات نفتــی کشــور تنــزل یافتــه بــود، اصاحــات اقتصــادی 

دولــت در برنامــه ســوم توســعه )1383-1379( بــه رشــد بــاالی اقتصــاد کشــور انجامیــد. 

ــا افزایــش عایــدات نفتــی کشــور و رونــق ناشــی از آن  ــز ب دو ســال پایانــی ایــن دهــه نی

همــراه شــد. در ایــن اشــتغال و بهــره وری نیــروی کار رشــد یافــت و بــه همیــن دلیل کشــش 

اشــتغال بــه تولیــد در مقایســه بــا دوره قبــل کاهــش یافــت و بــه 0.57 رســید.

عملکــرد اقتصــاد کشــور در دهــه منتهــی بــه ســال 1395 چنــدان رضایت بخــش نبــود؛ زیــرا  ●

در ایــن دوره بی انضباطــی دولــت دهــم در هزینــه کــردن عایــدات نفتــی بــه بیمــاری هلنــدی، 

کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی و افزایــش گرایش هــای تورمــی در اقتصــاد منجــر شــده بــود. 

تشــدید تحریم هــای بین المللــی در اوایــل دهــه 1390، تولیــد و صــادرات نفتــی را به شــدت 

ــا  ــی ب ــارت خارج ــال در تج ــه ارزی و اخت ــل مضیق ــور به دلی ــاد کش ــش داد و اقتص کاه

ــد در بخــش صنعــت مواجــه  ــرخ اســتفاده از ظرفیت هــای تولی کاهــش ســرمایه گذاری و ن

شــد. در همیــن دوره بــود کــه حبــاب مســکن در بــازار دارایی هــا شکســت و بخــش ســاخت 

و ســاز خصوصــی دچــار رکــود عمیــق و طوالنــی شــد. در ایــن دوره تقاضــای کل از ناحیه 

ــد و  ــی آســیب دی ــا، کاهــش ســرمایه گذاری خصوصــی و دولت کاهــش مصــرف خانواره
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همیــن امــر بــه تــداوم رکــود اقتصــادی بعــد از رفــع تحریم هــا انجامیــد. در ایــن دهــه رشــد 

ــا دهــه قبــل بســیار کمتــر بــود و کمتــر از هــر دوره دیگــر در  اقتصــادی در هم ســنجی ب

اقتصــاد کشــور شــاهد افزایــش تعــداد شــاغان بودیــم. اگرچــه در ســال 1395 بــه دلیــل 

رشــد مثبــت اقتصــادی شــاهد بهبــود بهــره وری نیــروی کار نســبت بــه ابتــدای ایــن دهــه 

بودیــم، امــا ایــن رشــد در مقایســه بــا دهــه قبــل بســیار کمتــر بــود. در ایــن دوره بــه دلیــل 

ارزان شــدن هزینــه ســرمایه و نیــز رکــود بخــش ســاختمان، رشــد فعالیت هــای ســرمایه بر 

بیشــتر از رشــد فعالیت هــای کاربــر بــود و بــه همیــن دلیــل کشــش تقاضــای نیــروی کار 

نســبت بــه تولیــد بــه کمتریــن مقــدار خــود یعنــی 0/437 رســید.

3-1-4-3. اشتغال ناقص و بیکاری در اقتصاد ایران

مســئله دیگــر در بــازار کار کشــور، اشــتغال ناقــص زمانــی نیــروی کار اســت. افــراد دارای ایــن  

اشــتغال شــامل تمــام شــاغانی هســتند کــه در هفتــه مرجــع، حاضــر در ســرکار یــا غایــب موقت از 

محــل کار بودنــد و بــه دالیــل اقتصــادی نظیــر رکــود کاری، پیــدا نکــردن کار بــا ســاعت کار بیشــتر، 

قــرار داشــتن در فصــل غیــرکاری و غیــره کمتــر از 44 ســاعت کار کردنــد و خواهــان و آمــاده برای 

انجــام کار اضافــی در هفتــه مرجــع بوده انــد. بــر اســاس نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار مرکــز 

آمــار ایــران، در فاصلــه زمانــی 1395-1384 اشــتغال ناقــص نیــروی کار برحســب اوضــاع و احوال 

اقتصــادی در نوســان بــوده؛ امــا از 1.5 میلیــون نفــر در ابتــدای دوره بــه بیــش از 2/3 میلیــون نفــر 

در انتهــای دوره رســیده اســت. گفتنــی اســت کســانی کــه بــه ایــن نــوع مشــاغل روی می آورنــد، 

معمــوالً تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی قــرار نمی گیرنــد.
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نمودار 23. تحول اشتغال ناقص جمعیت ده ساله و بیشتر کشور طی دوره 1384-1395

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار، سال های 1384 تا 1395

شــایان ذکــر اســت کــه در دوره 1395-1365 شــمار بیــکاران بیــش از دو برابــر شــد و از 1.6 

ــن دوره 13  ــز کــه در آغــاز ای ــکاری نی ــرخ بی ــر افزایــش یافــت. ن ــون نف ــه 3.2 میلی ــر ب ــون نف میلی

درصــد بــود، تنهــا بــه 12.7 درصــد در انتهــای ایــن دوره تقلیــل پیــدا کــرد )جــدول 29(. افزایــش 

ــازار کار ناشــی  ــه ب ــی ب ــم جوانان ــل عظی ــس از ســال 1375، اساســًا از ورود خی ــکاری پ ــرخ بی ن

بــود کــه در دوره رونــق بچــه داری در دهــه اول انقــاب بــه دنیــا آمدنــد. در دو ســال اخیــر نیــز 

ــه اســت. ــش یافت ــن مســئله افزای ــاد ای ــروی کار، ابع ــرخ مشــارکت نی ــش ن به واســطه افزای

نتایــج آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران در ســال 1395 )جــدول 29( گویــای آن اســت 

کــه نــرخ بیــکاری زنــان تقریبــًا دو برابــر مــردان اســت. در ضمــن نــرخ بیــکاری در میــان جوانــان 

کشــور بــه نحــو نگران کننــده ای باالســت؛ در حالــی کــه بعــد از جنــگ ایــران و عــراق منابــع مالــی 

ــان  ــی در کشــور صــرف شــده اســت و بســیاری از جوان و انســانی عظیمــی در راه آمــوزش عال

جویــای کار تحصیــات دانشــگاهی دارنــد.
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جدول 29. شاخص های عمده نیروی کار در سال 1395 برحسب جنسیت

زنمردکلواحدشاخصهاینیرویکار

مشارکتاقتصادیجمعیت10سالهوبیشتر
39.464.114.9نرخ
۲579145۰۲۰۸9۸۸164۸9۲634تعداد

بیکاریجمعیت10سالهوبیشتر
1۲.41۰.5۲۰.7نرخ
3۲۰339۸۲19156۸1۰11۸3۰تعداد

بیکاریجوانان24-15ساله
۲9.۲۲5.444.۲نرخ
۸695316۰4۸34۲64697تعداد

بیکاریجوانان29-15ساله
۲5.9۲1.44۲.3نرخ
1۸۲75۲511۸۲۲1۲64531۲تعداد

نسبتاشتغال
34.557.411.۸نرخ
۲۲5۸۸۰5۲1۸7۰7۲473۸۸۰۸۰4تعداد

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، سال 1395.

گفتنــی اســت دولت هــا به منظــور کاهــش بحــران بیــکاری بــا اجــرای سیاســت هایی چــون طــرح 

ــه از  ــد ک ــعی کردن ــازده س ــای زودب ــه طرح ه ــاری ب ــی و اعتب ــای مال ــتغال و کمک ه ــی اش ضربت

ــار  ــد آث ــی نیســتند، نمی توانن ــدار و دائم ــن مشــاغل پای ــه ای ــا ازآنجاک ــد؛ ام ــکاران بکاهن لشــکر بی

بلندمدتــی بــر روی منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند.

3-1-4-4. تحول مزد و حقوق و سهم آن در درآمد ملی

واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــران حســاب های ملــی بــه روش درآمــد عوامــل تولیــد محاســبه 

نمی شــود تــا بتــوان بــر اســاس وضعیــت شــغلی نیــروی کار بــه آمــار ســری زمانــی دســتمزدهای 

اســمی و واقعــی دســت یافــت. تنهــا ســری زمانــی معتبــر در ایــن مــورد، بــه حداقــل دســتمزدهای 

اســمی مربــوط اســت کــه مطابــق قانــون کار همه ســاله محاســبه و بــا توافــق دولــت، نماینــدگان 

تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی تصویــب می شــود. بــرای محاســبه مبلــغ دقیــق حداقــل 

دســتمزدی کــه کارگــران در عمــل دریافــت می کننــد، بایــد دو مــاه حقــوق و پــاداش آخــر ســال، و 

پرداخــت بابــت اضافــه کاری و ســایر پرداختی هــا بــه نیــروی کار نیــز بــه ایــن مبلــغ اضافــه شــود.

در ســال 1358 حداقــل دســتمزد 17 هــزار ریــال بــود. در دوره زمانــی 1368-1358 دســتمزد 
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اســمی تقریبــًا ثابــت مانــد و حداقــل دســتمزد تغییــر محسوســی نکــرد؛ امــا بافاصلــه بعــد از جنــگ 

دســتمزدها افزایــش یافــت؛ به طــوری کــه در ســال 1378 ســطح حداقــل دســتمزدها بــه 360 هــزار 

ریــال، در ســال 1384 بــه 1220 هــزار ریــال، در ســال 1390 بــه 3303 هــزار ریــال و در ســال 1395 

بــه 9310 هــزار ریــال رســید. در جــدول )30( و نمــودار )24(، رشــد ســاالنه دســتمزدهای اســمی و 

واقعــی در درازمــدت نمایــش داده شــده اســت.
جدول 30. تحول دستمزد اسمی و حقیقی در دوره )1348-1389(

1395-13891393-13681368-13571358-1348شرح

1/163/9۲6۲3رشدساالنهحداقلمزداسمی

رشدساالنهحداقلمزدواقعی
1376=100

4/4-136-۰/16

مأخــذ: ســه ســتون اول از طایــی، حســن، خانــدوزی، احســان و ذبیحــی، زهــرا )1394(، محاســبه ســهم بــری عوامــل کار و 
ســرمایه در فعالیت هــای اقتصــادی بــا اســتفاده از جــداول داده- ســتانده و ماتریــس حســابداری اجتماعــی.

ستون آخر محاسبات محقق.

نمودار 24. تحول حداقل دستمزد اسمی و حقیقی به قیمت سال 1390 )تومان(

مأخذ: مستخرج از داده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هرچنــد در دوره بعــد از جنــگ ایــران و عــراق ســطح حداقــل دســتمزد حقیقــی افزایش یافــت، هرگز 

بــه ســطح ســال 1358 نرســید؛ امــا آنچــه در کشــور مــا چالــش اساســی در رابطــه بــا درآمدهــای 
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کاری بــه شــمار می آیــد، ســهم نیــروی کار از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت کــه کمتــر از عــدد مشــابه 

در کشــورهای پیشــرفته و نوظهــور جهــان اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تــا دهــه 1980 در مباحــث 

ــی  ــی اصل ــد مل ــروی کار از آم ــات ســهم نی ــی، ثب رشــد اقتصــادی در کشــورهای پیشــرفته صنعت

پذیرفتــه شــده بــود؛ امــا از آن پــس ایــن تصویــر دگرگــون شــد و ســهم نیــروی کار در تولیــد ملــی 

کاهــش یافــت. مطالعــات OECD بیانگــر آن اســت کــه در دوره زمانی 2009- 1990 ســهم نیــروی کار 

از درآمــد ملــی در میــان 30 کشــور پیشــرفته جهــان، در 26 کشــور از 68/1 درصــد بــه 61/7 درصــد 

کاهــش یافتــه اســت. مطالعاتــی در مــورد کشــورهای درحال توســعه نیــز بیانگــر کاهش ســهم نیروی 
کار از درآمــد ملــی اســت.1

طایــی و همــکاران بــا اســتفاده از ماتریــس حســابداری اجتماعــی نشــان دادنــد که در دهــه 1380 

در ایــران ســهم دســتمزدها در اقتصــاد کشــور رو بــه افــول بــوده اســت )جــدول 31(. بــا نگاهــی 

ــوان آن را  ــدک اســت و می ت ــرات ســتون اول ان ــن جــدول، ماحظــه می شــود تغیی ــه ای ــر ب دقیق ت

بــه اشــتباهات آمــاری نســبت داد؛ امــا تغییــرات ســتون های ســوم و چهــارم معنــی دار و درخــور 

توجــه اســت.
جدول 31. تغییرات سهم عوامل تولید از ارزش افزوده در دهه 1380

سال
سهمنیرویکارازارزشافزوده

سهمسرمایه
ازارزشافزوده

جمع سهمنیرویکارمزدوحقوقبگیر
ازارزشافزوده

سهمنیرویکارخویشفرما
ازارزشافزوده

جمع

1380۲1/۲331/575۲/۸47/۲1۰۰

13851۸/67۲4/۲4۲/۸657/141۰۰

139019/46۲5/6945/1554/۸51۰۰

ــرمایه در  ــل کار و س ــهم بری عوام ــبه س ــرا )1394(، محاس ــی، زه ــان و ذبیح ــدوزی، احس ــن، خان ــی، حس ــذ: طای مأخ
ــی. ــابداری اجتماع ــس حس ــتانده و ماتری ــداول داده- س ــتفاده از ج ــا اس ــادی ب ــای اقتص فعالیت ه

1. Organisation for Economic Co-operation and Development with contributions from 
International Monetary Fund and World Bank Group و The Labour Share in G20 Econ-
omies, International Labour Organization, Report prepared for the G20 Employment 
Working Group Antalya, Turkey, 26-27 February 2015,p3.
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تــا آنجــا کــه بــه تحــول ســهم نیــروی کار از تولیــد ملــی در ســال 1395 در مقایســه بــا ســال 

ــار نداریــم و تنهــا می دانیــم کــه در ایــن 5 ســال: 1390 مربــوط اســت، اطاعــات دقیقــی در اختی

رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب 5/1 درصــد و 8/6 درصــد  ●
بــوده اســت.1

رشــد تعــداد شــاغان در اقتصــاد کشــور 18/6 درصــد بــوده و از رشــد اقتصــادی پیشــی  ●

گرفتــه اســت.

بهــره وری نیــروی کار بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب 11/2 درصــد و 9/2 درصــد کاهش  ●

ــت. یافته اس

حداقل دستمزدهای حقیقی تقریبًا ثابت باقی مانده است. ●

بــر اســاس شــواهد فــوق و فــرض اینکــه رشــد میانگیــن دســتمزدهای حقیقــی در کشــور  ●

هماننــد رشــد حداقــل دســتمزد صفــر بــوده اســت، شــاید بتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســهم 

دســتمزدها در تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1395 در هم ســنجی بــا ســال 1390 

افزایــش یافتــه اســت؛ امــا ایــن نتیجه گیــری چــون بــه وجــود همبســتگی بــاال میــان رفتــار 

مزدهــای حقیقــی و حداقــل دســتمزدها مشــروط اســت و مــا از صحــت و ســقم ایــن فــرض 

اطــاع موثقــی نداریــم، چنــدان مطمئــن نیســت.

3-1-4-5. ریسک های بازار کار و پیامد آن بر پس انداز و بازنشستگی

مطالعــه مــا از تحــول جمعیــت و بــازار کار در دوره پــس از انقــاب و شــواهد موجــود گویای آن 

اســت کــه ریســک های بــازار کار در دوره پــس از انقــاب به شــدت افزایــش یافتــه اســت )کادر 3(:

1. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، نماگرهای اقتصادی، سه ماهه چهارم سال 1395 شماره 87.
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کادر 3. افزایش ریسک های بازار کار و پیامدهای آن بر صندوق های بازنشستگی

بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و رشــد کنــد اقتصــاد کشــور، عرضــه نیــروی کار بــر تقاضــای آن پیشــی گرفتــه اســت.  ●

اســتمرار نــرخ بیــکاری بــاال، اشــتغال ناقــص زمانــی نیروی کار شــاغل، بیــکاری پنهــان و کاهش نرخ مشــارکت نیــروی کار 

بیانگــر بحــران مزمــن در بــازار کار ایران اســت.

اســتخدام های بی رویــه در دســتگاه های اداری، نظامــی و غیــره و تســهیالت ارائه شــده دولــت به منظــور اجــرای طرح هــای  ●

زودبــازده و اشــتغال زا نتوانســته اســت بــر التیام بحران بیــکاری کمک مؤثــری کند.

در ایــن دوره تشــکل های کارگــری مســتقل صنفــی کارگــران بــه دلیــل نبــود پشــتوانه قانونــی و بی میلــی دولتمــردان  ●

شــکل نگرفتــه یــا در صــورت شــکل گیری فعالیــت آنهــا بــا انــواع موانــع مواجه شــده اســت. ایــن موضــوع البته بــه تحقیق 

مســتقلی نیازمنــد اســت کــه مــا بــه آن نپرداخته ایــم.

شــواهد آمــاری موجــود بیانگــر آن اســت که دســتمزد واقعــی کارگــران و کارمنــدان در بخش عمومــی و خصوصــی در این  ●

دوره طوالنــی هرچنــد بــا تغییــرات زیــادی همــراه بوده اســت، در ســال 1395 در مقایســه بــا ســال 135۸ کاهش یافته اســت.

بــه نظــر می رســد در دهــه 13۸۰، ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی تنــزل یافتــه باشــد. معلــوم نیســت بهبــودی  ●

احتمالــی ایــن ســهم در 5 ســال اول دهــه 139۰، آیــا کاهــش دوره 15 ســاله را جبــران کــرده اســت یــا خیــر.

ــق  ● ــده از طری ــن آین ــرای تأمی ــد خــود ب ــداز بخشــی از درآم ــرای پس ان ــران ب ــزد و حقوق بگی ــت، م ــن وضعی در ای

ــل  ــرادی مکم ــای انف ــرکت در طرح ه ــادار و ش ــد اوراق به ــا، خری ــپرده گذاری در بانک ه ــکونی، س ــد مس ــد واح خری

ــوند. ــار مشــکل می ش بازنشســتگی دچ

صندوق هــای بازنشســتگی نیــز بــه دلیــل ورودی انــدک نیــروی کار و پرداخــت ســهم بیمــه ای ســرانه کمتــر بــه قیمــت  ●

واقعــی دچــار مشــکالت ناپایــداری مالــی می شــوند. پوشــش بیمه هــای اجتماعــی تنهــا ۲9 درصــد جمعیــت در ســن کار 

اســت. مشــارکت پاییــن جمعیــت در ســن کار در فعالیت هــای اقتصــادی و بــاال بــودن نــرخ بیــکاری مانــع اصلــی افزایــش 

ورودی صندوق هــای بازنشســتگی اســت.

ــازار کار و  ● ــاال در ب ــی و ریســک های ب ــی بی ثبات ــن فصــل مطــرح خواهــد شــد، هم زمان ــدی ای ــه در مباحــث بع چنان ک

ــی دشــواری قــرار می دهــد. ــی، صندوق هــای بازنشســتگی را در وضعیــت مال بازارهــای مال

3-1-5. وضع مالی دولت و تأثیرات آن بر صندوق های بازنشستگی

ــد  ــه دارن ــا وظیف ــواًل دولت ه ــه معم ــم اســت ک ــل مه ــن دلی ــه ای ــت ب ــی دول ســنجش وضــع مال

ــی را  ــتگی و درمان ــه بازنشس ــای بیم ــی و هزینه ه ــاعدت های اجتماع ــه مس ــی از هزین ــش مهم بخ
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ــر  ــای اقتصــادی و اشــتغال و ب ــر ســطح فعالیت ه ــا ب ــی دولت ه ــن سیاســت مال ــد. همچنی بپردازن

ــی تأثیرگــذار اســت. عملکــرد بازارهــای مال

ــر اســاس  ــی توجــه شــود. ب ــت عموم ــرد دول ــه عملک ــد ب ــت بای ــی دول ــی وضــع مال در ارزیاب
ــت عمومــی1  ــت، دول ــی دول ــرای آمارهــای مال ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــه شــده صن چارچــوب ارائ

ــر اســت: شــامل مؤسســات زی

1.  دولت مرکزی، استانی و محلی )شهرداری ها و دهیاری ها(؛

ــه وجــود  ــد اول ب ــدرج در بن ــی من ــه واحدهــای دولت ــن اجتماعــی ک ــای تأمی ــه صندوق ه 2. هم

آورده انــد یــا تحــت کنتــرل آنهــا قــرار دارنــد.

3. همه مؤسسات غیرانتفاعی که در کنترل واحدهای دولتی قرار دارند.

4. دولــت عمومــی شــرکت های مالــی و غیرمالــی دولتــی را در برنمی گیــرد؛ امــا همــه بنگاه هایــی 

را کــه در شــمار دو گــروه فــوق نیســتند و بــه ثبــت نرســیده اند شــامل می شــود.

هــدف از تدویــن چارچــوب آمــاری بــرای عملیــات مالــی دولــت ایــن اســت کــه آمارهایــی ارائــه 

ــی آن را  ــت مال ــت و وضعی ــی دول ــات مال ــد عملی ــران بتوانن ــت گذاران و تحلیلگ ــا سیاس ــود ت ش

مطالعــه کننــد. همچنیــن GFS ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه ارزیابــی روشــنی از نقدشــوندگی 

و پایــداری مالــی دولــت عمومــی و بخــش عمومــی2 بــه روش ســازگار و نظام منــد بــه عمــل آیــد؛ 

ــی  ــد اوقــاف، ســتاد اجرای ــی مانن ــران بنیادهــای انقاب امــا در دوره بعــد از انقــاب اســامی در ای

فرمــان امــام، بنیــاد شــهید، بنیــاد مســتضعفان، کمیتــه امــداد امــام و شــهرداری ها، مطابــق قوانیــن 

مصــوب جدیــد تحــت عنــوان »بخــش عمومــی غیردولتــی« طبقه بنــدی شــدند. جالــب اســت کــه همــه 

یــا بخــش اعظــم ایــن مؤسســات بــه رغــم اشــتغال بــه فعالیت هــای اقتصــادی انتفاعــی، از بودجــه 

ــع ســاختار سیاســی  ــد. درواق ــی نمی پردازن ــت مالیات ــه دول ــا ب ــد؛ ام ــت می کنن ــت کمــک دریاف دول

دوگانــه در کشــور بــه ایجــاد نهادهــای مــوازی انجامیــده اســت کــه در بســیاری از مــوارد وظایفــی 

مشــابه نهادهــای غیرانتفاعــی دولتــی دارنــد؛ ولــی مســتقل از دولــت عمــل می کننــد و بــه شــفافیت 

1.General Government
2. Public Sector
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مالــی و پاســخگویی پایبنــد نیســتند. بــا توجــه بــه نــکات یادشــده، بودجــه عمومــی دولــت در ایــران 

بــه دالیــل زیــر تصویــر جامعــی از عملکــرد مالــی دولــت عمومــی را بــه دســت نمی دهــد:

آمــار بودجــه مصــوب و عملکــرد بودجــه شــهرداری های کشــور جــدا از بودجــه دولــت ارائــه  ●

ــهرداری ها در  ــای ش ــا و بدهی ه ــورد دارایی ه ــی در م ــات دقیق ــر آن اطاع ــاوه ب ــود. ع می ش

دســت نیســت.

ــی  ● ــت، یعن ــع و مصــارف و دارایی هــای صندوق هــای بازنشســتگی تحــت نظــارت دول ــه مناب ب

ســازمان تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای 

مســلح و صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان فــوالد و خالــص تعهــدات درازمــدت آنهــا در بررســی 

وضعیــت مالــی دولــت توجهــی نمی شــود و تنهــا میــزان کمــک دولــت بــه ایــن صندوق هــا در 

ــت مشــخص می شــود. بودجــه دول

از آنجــا کــه خزانــه واحــدی در کشــور وجــود نــدارد، کل عایــدات دولــت در بودجــه عمومــی  ●

ــی را  ــدات نفت ــت موظــف اســت 14.5 درصــد عای ــون دول ــال هم اکن ــرای مث ــد؛ ب ــاب نمی یاب بازت

ــدوق  ــه صن ــی را ب ــدات نفت ــد عای ــران، و 32 درص ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش ــتقیم ب ــور مس به ط

ــت  ــی دول ــع و مصــارف در جــداول بودجــه عموم ــن بخــش از مناب ــردازد. ای ــی بپ توســعه مل

ــد. ــدا نمی کن ــاب پی بازت

دولــت بــرای تأمیــن کســری بودجــه معمــواًل در تبصره هــای تکلیفــی قانــون بودجــه هرســال،  ●

تعهداتــی را بــرای بانک هــا و صنــدوق توســعه مالــی از بابــت پرداخــت تســهیات ریالــی و ارزی 

ــد. ــد کــه معمــواًل در جــداول بودجــه انعــکاس نمی یاب ــی می کن پیش بین

بــه دلیــل پرداخــت یارانــه پنهــان بــه حامل هــای انــرژی، انــدازه مخــارج دولــت کمتــر از واقــع  ●

ــی آنهــا  گــزارش می شــود. یعنــی مابه التفــاوت قیمــت مــرزی حامل هــای انــرژی و قیمــت داخل

بــه مصرف کننــدگان ایــن حامل هــا تعلــق می گیــرد؛ امــا در بودجــه به صراحــت بــه ایــن 

ــود. ــاره ای نمی ش ــوع اش موض

بــا توجــه بــه نارســایی های فــوق و نبــود چارچــوب آمــاری جامــع نمی تــوان تصویــر روشــن 

ــا و پرداخت هــای آن و پیامدهــای اقتصــاد  ــت عمومــی، دریافت ه ــی دول ــت مال ــی از وضعی و دقیق
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کان بودجــه بــه دســت داد. گفتنــی اســت قبــل از دولــت یازدهــم، حتــی میــزان دقیــق بدهی هــای 

دولــت بــه بانک هــا، بانــک مرکــزی، صندوق هــای بازنشســتگی و مشــاوران و پیمانــکاران و غیــره 

مشــخص نبــود. در کشــور مــا دولــت در طــول زمــان، تعهــدات مالــی بزرگــی را در قبــال ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی بــر عهــده گرفــت کــه از ایفــای آن فــرو مانــد. نحــوه برخــورد دولــت در آینــده 

بــا ایــن بدهی هــا تأثیــر تعیین کننــده ای بــر سرنوشــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی خواهــد داشــت. 

ــه  ــن برنامــه ب ــان ای ــا پای ــون برنامــه ششــم موظــف شــده ت ــت به موجــب احــکام قان اگرچــه دول

ــورد  ــی در م ــوز وفاق ــد، هن ــدام کن ــتگی اق ــای بازنشس ــه صندوق ه ــود ب ــای خ ــت بدهی ه پرداخ

ــور اقتصــادی و  ــان وزارت ام ــای بازنشســتگی می ــه صندوق ه ــت ب ــای دول ــق بدهی ه ــزان دقی می

ــدارد. ــود ن ــا وج ــی و صندوق ه دارای

ــدید  ــب تش ــه موج ــه ای داده ک ــت چرخ ــه آن خصل ــم ب ــت ه ــه نف ــت ب ــه دول ــتگی بودج وابس

نوســانات اقتصــادی می شــود و پیگیــری سیاســت تجــاری و صنعتــی ســازگار بــا رشــد پایــدار را 

ممتنــع کــرده اســت؛ بدیــن ترتیــب در کوتاه مــدت و درازمــدت پیامدهــای منفــی بــر تقاضــای نیــروی 

کار دارد.1 تــا جایــی کــه بــه تأثیــر دولــت بــر رشــد اقتصــادی و ثبــات اقتصــاد کان مربــوط اســت 

بایــد گفــت کــه در دوره بعــد از انقــاب اســامی:

ــاخص آزادی . 1 ــاس »ش ــر اس ــادی ب ــور اقتص ــت در ام ــه ای دول ــر بودج ــات غی ــزان مداخ می

ــت. ــوده اس ــترده ب ــادی« گس اقتص

ــازار و . 2 ــازوکار ب ــه س ــردان ب ــی دولتم ــل بدبین ــه دلی ــی ب ــای دولت ــاب، تصدی ه ــل انق در اوای

ــه اســت. ــش یافت ــر اقتصــاد کشــور افزای ــم ب شــرایط حاک

ــل . 3 ــه دلی ــارم و پنجــم ب ــی در دوره برنامه هــای ســوم، چه ــذاری گســترده شــرکت های دولت واگ

اختصــاص بخــش عمــده ســهام شــرکت های دولتــی بــرای رد دیــون دولــت بــه ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی و ســایر نهادهــا، توزیــع ســهام عدالــت میــان مــردم و تبعیــض علیــه بخــش خصوصــی 

در واگذاری هــا و در نظــر گرفتــن منافــع هولدینگ هــای وابســته بــه نهادهــای نظامــی و غیرنظامــی 

1. در ایــن مــورد نــگاه کنیــد بــه هــادی زنــوز، بهــروز )1394(، موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد درازمــدت اقتصــادی در 
ایــران، مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی.
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نزدیــک بــه قــدرت سیاســی، بــه تقویــت بخــش خصوصــی نینجامیــد. بــه رغــم ایــن واگذاری هــا، 

ــگاه داری و در چارچــوب  ــوان یــک کارفرمــای بــزرگ، در موضــع بن ــت به عن ــگاه دول ــوز جای هن

عملیــات شــرکت ها و مؤسســات دولتــی قــوی اســت.

وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت و تمایــل دولت هــا بــرای مصــرف تمــام درآمدهــای نفتــی . 4

در بودجــه، موجــب ســلطه سیاســت مالــی بــر سیاســت پولــی، اســتفاده از لنگــر نــرخ اســمی 

ارز بــرای کنتــرل تــورم و هم ســو شــدن بودجــه بــا چرخه هــای اقتصــادی شــده اســت. ایجــاد 

ــری اقتصــاد کشــور را از نوســانات  ــد تأثیرپذی ــه ســوم هرچن ــره ارزی در برنام حســاب ذخی

درآمدهــای نفتــی در بودجــه کاســت؛ امــا عمــر آن مســتعجل بــود.

هرچنــد دولــت بــر اســاس مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در برنامــه پنجــم بــه ایجاد . 5

صنــدوق توســعه ملــی اقــدام کــرد، نتوانســت از جایــگاه مقــام حافــظ منافــع نســل های حاضــر 

و آینــده، بــه نمایندگــی از جانــب حکومــت نقــش ســازنده ای ایفــا کنــد. درواقــع، در هیئت مدیــره 

ــه،  ــای بودج ــب تبصره ه ــد و به موج ــت بودن ــت دارای اکثری ــدگان دول ــعه نماین ــدوق توس صن

دولــت بــر نحــوه مصــرف ذخایــر صنــدوق تأثیرگــذار اســت. بــه صنــدوق توســعه ملــی دو نقــش 

متعــارض محــول شــده اســت؛ بدیــن صــورت کــه هــم بایــد در نقــش بانــک توســعه ای در جهــت 

تقویــت بخــش خصوصــی فعالیــت کنــد و هــم در نقــش حافــظ منافــع بیــن نســلی مدیریــت مالــی 

وجــوه واریــزی بــه آن را انجــام دهــد. متأســفانه صنــدوق تــا امــروز نتوانســته اســت هیچ یــک از 

ــد. ــا کن ــتی ایف ــا را به درس ــن نقش ه ای

3-1-5-1. سهم بودجه دولت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص ملی

ارقــام رســمی بــه دالیــل مختلــف، ســهم بودجــه دولــت را در تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر از واقع 

نشــان می دهــد. پرداخــت یارانــه پنهــان انــرژی در چهــل ســال گذشــته، وجــود خزانه هــای متعــدد در 

کشــور به جــای خزانــه داری کل، انعــکاس نیافتــن بســیاری از تعهــدات مالــی دولــت در تبصره هــای 

ــت. از  ــل اس ــن دالی ــورد از ای ــد م ــا چن ــه، تنه ــه ای بودج ــای هزین ــنواتی در ردیف ه ــای س بودجه ه

ایــن رو در تفســیر ارقــام رســمی عملکــرد بودجــه عمومــی دولــت بایــد محتــاط بــود. ســهم مخــارج 
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دولــت در تولیــد ناخالــص داخلــی در ادوار مختلــف متفــاوت بــوده اســت )نمــودار 25(:

ــودن . 1 ــاال ب ــا ب ــن دوره ب ــود. ای ــد ب ــش از 40 درص ــهم بی ــن س ــال های 1357-1355 ای در س

ــود. ــخص می ش ــور مش ــاد کش ــه اقتص ــق آن ب ــت و تزری ــی دول ــای نفت درآمده

در ســال های 1361-1358 به واســطه کاهــش ســطح تولیــد ملــی و افزایــش مخــارج جنــگ، ایــن . 2

ســهم کمتــر از 40 درصــد؛ ولــی بیشــتر از 30 درصــد بــود. در ایــن دوره ســهم کســری بودجــه 

از تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از هــر زمــان دیگــر در دوره بعــد از انقــاب اســامی بــود.

در دوره 1367-1362 به جز یک سال، این سهم بین 20 تا 30 درصد بود.. 3

ــت . 4 ــانات قیم ــوازات نوس ــت، به م ــی دول ــه عموم ــارج بودج ــه ای مخ ــت چرخ ــس خصل از آن پ

نفــت در بــازار جهانــی، تحریم هــای اقتصــادی و نوســانات نــرخ ارز موجــب افــت و خیــز ســهم 

بودجــه عمومــی دولــت از تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت؛ امــا عمومــًا ایــن ســهم کمتــر از 

20 درصــد بــوده اســت.

افزایــش کســری های بودجــه دولــت در دوره جنــگ طبیعــی بــود؛ امــا بــا کمــال شــگفتی ایــن . 5

ــار دیگــر آشــکار شــد کــه ناشــی از اتخــاذ  ــز ب ــی دهــه 1380 نی ــق نفت افزایــش در دوره رون

ــت. ــن دوره اس ــئوالنه در ای ــی غیرمس ــت های مال سیاس

نمودار 25. نسبت پرداخت ها و کسری بودجه دولت به GDP کشور طی دوره 1355-95 (%)

توضیح: پرداخت های دولت مجموع هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت است.
ــادی  ــر اقتص ــادی و نماگ ــی اقتص ــری های زمان ــات س ــک اطاع ــران، بان ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــذ: بان مأخ

ــماره 86 ش
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ناتوانــی دولــت در برقــراری تــوازن بودجــه، گــواه بــر وجــود فشــارهای ســنگین سیاســی . 6

قانون گــذار و محافــل ذی نفــوذ سیاســی و نظامــی در تحمیــل مخــارج پروژه هــای عمرانــی 

ــت  ــوان پرداخ ــارج از ت ــاری خ ــارج ج ــل مخ ــت و تحمی ــی دول ــت مال ــر ظرفی ــازاد ب م

دولــت اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه در دوره بعــد از انقــاب به موجــب قانــون اساســی 

جمهــوری اســامی، وظایــف اجتماعــی و اقتصــادی ســنگینی بــر عهــده دولــت گذاشــته شــد 

ــدان ســازگاری نداشــت. در ایــن دوره تعــداد  ــی آن چن ــا ظرفیت هــای اجرایــی و مال کــه ب

ــت.  ــش یاف ــارزی افزای ــو ب ــه نح ــا ب ــان آنه ــی و کارکن ــتگاه های دولت ــا و دس وزارتخانه ه

عــاوه بــر ایــن نهادهــای انقابــی و مذهبــی کــه از کمک هــای دولــت برخــوردار می شــدند، 

به تدریــج افزایــش یافتنــد و ســهم آنهــا در کمک هــای دولــت در خــور توجــه شــد؛ امــا در 

عیــن حــال فعالیت هــای اقتصــادی بنیادهــا، نهادهــای انقابــی و مذهبــی از نظــارت مالــی 

دولــت خــارج شــد و قــدرت مالیــات ســتانی دولــت از آنهــا تضعیــف شــد. کســری فزاینــده 

ــت  ــر دوش دول ــی ب ــار ســنگین مال ــز ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری نی دو صن

قــرار داده اســت کــه گریــز از آن متصــور نیســت.

3-1-5-2. منابع بودجه دولت

بودجــه دولــت در ایــران در دوره پــس از انقــاب، همچــون دهــه 1350 به طــور عمــده از محــل 

منابــع بیــن نســلی نفــت تأمیــن شــده اســت؛ امــا در دوره بعــد از انقاب بــه دلیــل افزایــش هزینه های 

جــاری دولــت، ایــن منبــع درآمــد بیــن نســلی ســهم بزرگ تــری در پوشــش کســری عملیاتــی بودجه 

داشــته اســت. بــا توجــه بــه پرنوســان بــودن درآمدهــای نفتــی دولــت -کــه اساســًا ناشــی از کاهش 

عایــدات نفتــی بــه دلیــل کاهــش صــادرات نفــت )بــه دلیــل جنــگ و یــا تحریم هــای بین المللــی( یــا 

کاهــش قیمــت نفــت خــام در بــازار جهانــی )ماننــد چنــد ســال اخیــر( بــه وجــود می آیــد- و بــه دلیــل 

عــدم انعطــاف هزینه هــای جــاری و مســتمر دولــت بــه ســمت کاهــش، همــواره شــاهد ایجــاد ادوار 

اقتصــادی به صــورت رونــق و رکــود در اقتصــاد ایــران بوده ایــم.

ــاف هزینه هــای  ــت هرگــز کف ــع بودجــه عمومــی دول ــت در مناب ــی دول ســهم درآمدهــای مالیات
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ــه  ــی ب ــن مالیات ــم در قوانی ــورد بررســی دو اصــاح مه ــی داده اســت. در دوره م جــاری آن را نم

ــات  ــرخ مالی ــع ن ــه وض ــه ب ــال 1381 ک ــتقیم در س ــای مس ــون مالیات ه ــه قان ــد. اصاحی ــل آم عم

ثابــت 25 درصــدی بــر ســود شــرکت ها منجــر شــد و تصویــب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 

ــات بــر مجمــوع درآمــد خانوارهــا، معافیت هــای  در اردیبهشــت ســال 1387. متأســفانه نبــود مالی

مالیاتــی گســترده و ناکارآمــدی دســتگاه تشــخیص و وصــول مالیــات در کشــور ســبب شــده اســت 

ــص  ــد ناخال ــزی در تولی ــت مرک ــای دول ــهم مالیات ه ــد. س ــده باش ــور عقب مان ــی کش ــام مالیات نظ

داخلــی در دوره پــس از انقــاب هرگــز از حــدود 7 درصــد فراتــر نرفتــه اســت.

منابــع بودجــه عمومــی دولــت در دوره 1395-1380 در نمــودار زیــر ارائــه شــده اســت. 

می شــود: ماحظــه  کــه  همان طــور 

ــل  ● ــه از مح ــش از هم ــت بی ــه دول ــوم )1383-1380(، بودج ــه س ــی برنام ــال پایان ــار س در چه

واگــذاری دارایی هــای مالــی )فــروش نفــت و میعانــات گازی و فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول 

دولتــی( تأمیــن شــد و ســهم درآمدهــای عمومــی شــامل درآمدهــای مالیاتــی و ســایر درآمدهــای 

دولــت ســهم کمتــری در تأمیــن مالــی بودجــه داشــت. در ســه ســال پایانــی برنامه ســوم کســری 

ــا افزایــش ســهم واگــذاری دارایی هــای مالــی  بودجــه دولــت در خــور توجــه بــود. ایــن نکتــه ب

دولــت در تأمیــن بودجــه مشــخص می شــود؛ امــا در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن 

دوره بــا ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی دولــت حــدود 20 میلیــارد دالر در ایــن حســاب انباشــته کــرد.

در دوره برنامــه چهــارم )1389-1384( دولــت درآمدهــای عمومــی را افزایــش داد و بــا  ●

ــت و  ــادرات نف ــل از ص ــزون حاص ــدات روزاف ــره ارزی و عای ــاب ذخی ــری از حس بهره گی

میعانــات گازی توانســت مخــارج خــود را به شــدت افزایــش دهــد. بــا ایــن همــه ایــن درآمدهــا 

اشــتهای ســیری ناپذیر دولــت بــرای افزایــش مخــارج را کــم نکــرد و بی انضباطــی مالــی دولــت 

ــک مرکــزی و بانک هــا شــد. ــه اســتقراض بیشــتر از بان موجــب توســل آن ب

در دوره برنامــه پنجــم توســعه )1395-1390( دولــت از یک ســو بــا تشــدید تحریم هــای بین المللــی  ●

و از ســوی دیگــر بــا شــوک حاصــل از کاهــش قیمــت نفــت در بــازار جهانــی مواجــه شــد. در ایــن 

دوره دولــت بــا اتخــاذ سیاســت انضبــاط مالــی تــاش کــرد بــا مضیقــه ارزی و ریالــی مقابلــه و 
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تــورم را مهــار کنــد. بــه هــر حــال کاهــش ارزش ریــال در ایــن دوره یکــی از منابــع تأمیــن مالــی 

بودجــه بــود. باالخــره در ســال پایانــی دولــت یازدهــم، کســری بودجــه بــار دیگــر در تأمیــن مالی 

بودجــه عمومــی اهمیــت پیــدا کــرد. در ســال های 1395 و 1396 اســتقراض از بانــک مرکــزی و 

بانک هــا دوبــاره بــه ناگزیــر در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت.
نمودار 26. منابع بودجه عمومی دولت )1395-1380( )سهم به درصد(

مأخذ: مستخرج از سری های زمانی بانک مرکزی

3-1-5-3. مصارف بودجه دولت

ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت در دوره 1395-1380 گویای آن است که:

ــت از کل  ● ــه دول ــه ای بودج ــارف هزین ــهم مص ــواره س ــی هم ــود نفت ــق و رک ــای رون در دوره ه

ــد  ــی مانن ــا 84 درصــد نوســان داشــته اســت. در دوره هــای رکــود نفت ــن 64 ت مصــارف آن بی

ــل کاهــش هزینه هــای  ــه دلی ــه ای در بودجــه ب ــا 1394، ســهم مصــارف هزین ســال های 1391 ت

ــی داشــته اســت. ســرمایه ای، افزایــش نمایان

ــش  ● ــی و کاه ــای بین الملل ــدید تحریم ه ــت در دوره تش ــرمایه ای دول ــارج س ــهم مخ ــش س کاه

قیمــت نفــت از ســال 1391 بــه بعــد بســیار نگران کننــده اســت و قطعــاً آثــار نامطلوبــی بــر رشــد 

درازمــدت اقتصــاد خواهــد داشــت.
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بازپرداخــت بدهی هــای دولــت شــامل اصــل اوراق مشــارکت، تســهیات بانکــی، وام هــای خارجی  ●

و نیــز تعهــدات پرداخت نشــده ســال های قبــل، در ســه ســال آخــر برنامــه ســوم و ســال 1386 

درمجمــوع در حــدود ده درصــد مصــارف بودجــه را بــه خــود اختصــاص داد.
نمودار 27. مصارف هزینه ای و سرمایه ای بودجه عمومی دولت )1395-1380( )سهم به درصد(

مأخذ: مستخرج از سری های زمانی بانک مرکزی

ــت در  ــای دول ــر اولویت ه ــته بیانگ ــات وابس ــا و مؤسس ــی وزارتخانه ه ــرف نهای ــب مص ترکی

ــب نشــان داده شــده اســت.  ــن ترکی ــه ای خــود اســت. در نمــودار )28( ای تخصیــص بودجــه هزین

بایــد توجــه داشــت کــه بــرای انجــام محاســبات ایــن نمــودار ســال 1373 را بــا دوره برنامــه اول 

تجمیــع کرده ایــم و دوره برنامــه پنجــم بــه دلیــل نبــود داده هــا تــا 1394 محاســبه شــده اســت. ایــن 

مطلــب کــه آیــا ایــن تخصیص هــا برحســب خواســته های رأی دهنــدگان صــورت گرفتــه یــا خیــر و 

آیــا بــازده اجتماعــی آنهــا درخــور توجــه بــوده یــا نــه، موضوعــات مهمــی اســت کــه می تــوان آن 

را بیشــتر بررســی کــرد. بــه هــر حــال ترکیــب مصــارف نهایــی دولــت برحســب وظایــف بــه قیمــت 

ثابــت گویــای نــکات مهمــی اســت )نمــودار 27(:

در دوره پــس از انقــاب، دفــاع ملــی و حفــظ نظــم و امنیــت داخلــی بیشــترین ســهم را در مصــرف  ●

نهایــی دولــت مرکــزی داشــته اســت، ایــن ســهم در دوره جنــگ بیــش از هــر زمان شــد و بــه 50/6 
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ــی  درصــد رســید. در دوره برنامــه اول، دوم، ســوم و پنجــم ســهم دفــاع و نظــم و امنیــت داخل

به شــدت کاهــش یافــت و از 31.1 درصــد فراتــر نرفــت؛ امــا در دوره برنامــه چهــارم کــه بــا دوره 

رونــق نفتــی مقــارن بــود، بــه طــرز بی ســابقه ای افزایــش یافــت و بــه 36.2 درصــد رســید.

پــس از مصــارف نظامــی، امنیتــی و انتظامی، ســهم خدمــات اقتصــادی دولت از مصــارف عمومی  ●

در مقــام دوم قــرار دارد. ســهم ایــن بخــش از مصــارف نهایــی دولــت در دوره برنامــه چهــارم بــه 

حداکثــر رســید و معــادل 20.4 درصــد مصــارف نهایــی دولت شــد.

درمجمــوع، ســهم آمــوزش و پــرورش، و بهداشــت و درمــان که در ارتقای ســرمایه انســانی نقش  ●

مهمــی دارد، در مقــام ســوم قــرار گرفتــه اســت. ایــن ســهم در برنامــه اول بیشــتر از دوره هــای 

دیگــر بــود و بــه 17.0 رســید.

ســهم رفــاه اجتماعــی در دوره پــس از انقــاب همــواره ســیر صعــودی داشــته و در برنامــه  ●

پنجــم بــه 16.1 درصــد رســیده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش مهمــی از مصــارف رفــاه 

اجتماعــی صــرف کمــک باعــوض دولــت بــه دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهــای 

مســلح شــده اســت.
نمودار 28. ترکیب مصرف نهایی وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته برحسب وظایف به قیمت ثابت سال 1383 )درصد(

مأخذ: مستخرج از حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
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3-1-5-4. نحوه تأمین مالی کسری های مزمن بودجه دولت

وابســتگی بودجــه دولــت بــه عایــدات پرنوســان درآمدهــای نفتــی، عقب ماندگــی نظــام مالیاتــی 

ــری  ــود کس ــر وج ــر ب ــده مؤث ــل عم ــت، عوام ــتمر دول ــای مس ــاف هزینه ه ــدم انعط ــور و ع کش

بودجــه مزمــن در دوره پــس از انقــاب بــوده اســت. دولــت حســب موقعیــت تــاش کــرده اســت 

ــه شــیوه های  ــه اینجاســت ک ــا نکت ــد؛ ام ــن کن ــف تأمی ــه صــور مختل ــن کســری های مزمــن را ب ای

اتخــاذ شــده بــرای تأمیــن مالــی کســری بودجــه، عمومــًا پیامدهــای مالــی و اقتصــادی زیانبــاری 

بــرای اقتصــاد کشــور و بازارهــای مالــی و پولــی داشــته اســت:

 یکــی از متداول تریــن روش هــا، تأمیــن کســری بودجــه از طریــق کاهــش هزینه هــای بودجه . 1

عمرانــی دولــت بــوده اســت. درواقــع، دولــت بــه دلیــل فشــار نماینــدگان مجلــس در لوایــح 

بودجــه اعتبــارات عمرانــی را بیــش از واقــع بــرآورد می کنــد؛ ولــی در عمــل هنــگام مواجهــه 

بــا کســری بودجــه، تخصیــص بودجــه طرح هــای عمرانــی را در حــد پیش بینی شــده 

ــته در  ــال های گذش ــام س ــی ناتم ــای عمران ــه طرح ه ــه هزین ــرای نمون ــد؛ ب ــام نمی ده انج

پایــان دولــت دهــم بــه قیمــت جــاری 400 هــزار میلیــارد تومــان بــود.

اســتقراض از بانــک مرکــزی یکــی دیگــر از روش هــای تأمیــن مالــی کســری بودجــه اســت. . 2

ــا  ــه ب ــه البت ــل شــد ک ــج تبدی ــه امــری رای ــران و عــراق ب ــگ ای ــن موضــوع در دوره جن ای

ممنوعیــت آن، دســت اندازی دولــت بــه منابــع بانــک مرکــزی محــدود گردیــد؛ امــا هرگــز 

متوقــف نشــد. در ایــن بیــن بدهــی دولــت، شــرکت ها و مؤسســات دولتــی بــه بانــک مرکــزی 
در ســال 1395 بــه ترتیــب در حــدود 273 و 302 هــزار میلیــارد ریــال بــود.1

دولــت بــه دلیــل اســتیصال مالی بخشــی از هزینه هــای مورد نظــر خــود را از طریــق تبصره های . 3

تکلیفــی بانک هــا و بخــش دیگــر آن را از طریــق اســتقراض از بانک هــا انجــام داد؛ بــرای مثــال در 

پایــان ســال 1395 بدهــی دولــت و شــرکت ها و مؤسســات دولتــی بــه بانک هــا بــه ترتیــب 1584 

و 37 هــزار میلیــارد ریــال بــود )همــان( کــه بــا پرداخــت نکــردن بدهی هــای دولــت بــه بانک هــا 

آنهــا ناگزیــر شــدند از بانــک مرکــزی اســتقراض کننــد و بر نقدینگــی بیفزایند.

1. نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره 87.
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در دولــت دهــم، وخامــت وضــع مالــی دولــت بــه جایــی رســید کــه از پرداخــت بدهی هــای . 4

ــرارداد خــود ســر  ــکاران و مشــاوران و شــرکت های خصوصــی طــرف ق ــه پیمان خــود ب

بــاز زد.

در دولــت یازدهــم، دولــت بــرای مقابلــه بــا بحــران مالــی ناگزیــر شــد عــاوه بــر مراجعه به . 5

بانــک مرکــزی اقــدام بــه انتشــار اوراق بدهــی در بــازار ســرمایه کنــد. گفتنــی اســت هرچنــد 

ــای  ــه بانک ه ــی ک ــت، در زمان ــج اس ــری رای ــا ام ــوی دولت ه ــی از س ــار اوراق بده انتش

ــرای جــذب ســپرده ها  ــر رقابــت ســختی ب ــل بحــران ترازنامــه خــود درگی ــه دلی کشــور ب

ــک مرکــزی  ــار و بان ــول و اعتب ــر شــورای پ ــه تدابی ــدون توجــه ب ــن راه ب هســتند و در ای

ســطح نــرخ بهــره ســپرده ها را بــه 20 تــا 22 درصــد رســانده اند، بخــش خصوصــی نیــز 

ــازار  ــه ب ــی بانک هــا ب ــای مال ــه دلیــل تنگن ــی ســرمایه گذاری های خــود ب بــرای تأمیــن مال

اولیــه ســهام و اوراق بدهــی ســوق داده می شــود، ورود دولــت بــه بــازار بدهــی دو پیامــد 

منفــی خواهــد داشــت. اول آنکــه بازپرداخــت اوراق قرضــه دولتــی بــا نرخ هــای بهــره بــاال 

بــار مالــی بودجــه دولــت را در ســال های آتــی ســنگین تر خواهــد کــرد و حتــی می توانــد 

ــازار  ــت ب ــا رقاب ــه ب ــی منجــر شــود. دوم آنک ــای بیشــتر دولت ــه انباشــته شــدن بدهی ه ب

ســرمایه و بــازار پــول بــر ســر جــذب منابــع مالــی، نــرخ بهــره اســمی ســپرده ها همچنــان 

در ســطوح بــاال باقــی خواهــد مانــد کــه عاقبتــی جــز ورشکســتگی بانک هــا و تشــدید رکــود 

اقتصــادی نخواهــد داشــت.

واگــذاری شــرکت های دولتــی نیــز در دولت هــای نهــم، دهــم و یازدهــم بــه یکــی از . 6

ابزارهــای تأمیــن کســری بودجــه دولت هــا تبدیــل شــده اســت. ایــن واگذاری هــا در عمــل 

ــده  ــه بخــش عم ــده اســت، بلک ــت بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور نینجامی ــه تقوی ب

ارزش دارایــی ایــن شــرکت ها بــه صندوق هــای بازنشســتگی، نهادهــای نظامــی و انقابــی 

ــه عمــوم مــردم واگــذار شــده اســت.  ــت ب ــا به صــورت ســهام عدال ی

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن وضعیــت اســفبار مالــی بــه دالیــل زیــر بــرای دولــت بــه وجــود 

آمــده اســت:
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قانــون اساســی وظایــف مهمــی را در حــوزه اقتصــادی و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــرای . 1

دولــت تعییــن کــرده اســت.

ــتی و . 2 ــی و بهداش ــای آموزش ــار هزینه ه ــاب، ب ــه اول انق ــت در ده ــده جمعی ــد بی قاع رش

درمانــی و حمایتــی دولــت را بســیار ســنگین کــرده اســت.

ــواده . 3 ــی از خان ــت اجتماع ــی از آن و حمای ــای ناش ــازی خرابی ه ــگ، بازس ــی جن ــار مال ب

ــت. ــرده اس ــنگینی ک ــت س ــر دوش دول ــر ب ــای اخی ــول دهه ه ــازان در ط ــهدا و جانب ش

در همــان حــال، متولیــان اماکــن متبرکــه و اوقــاف، نهادهــای انقابــی و بنیادهــای مختلــف، . 4

ــع  ــورداری از مناب ــن برخ ــه ضم ــای علمی ــامی و حوزه ه ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ص

ــدون شــفافیت و پاســخگویی و بعضــًا  ــف، جملگــی ب ــم درآمــدی و دارایی هــای مختل عظی

بــدون تولیــد خدمــات عمومــی مــورد نیــاز مــردم از محــل بودجــه عمومــی ارتــزاق می کننــد.

در ایــن میــان نقــش ناکارآمــدی دولــت در اداره امــور کشــور و فســاد مالــی گســترده را . 5

نیــز در آن نبایــد در اتــاف منابــع عمومــی نادیــده گرفــت.

نکتــه اینجاســت کــه اتــاف منابــع عمومــی از یک ســو بــه قیمــت صــرف منابــع بیــن نســلی . 6

نفــت بــه نفــع نســل حاضــر و از ســوی دیگــر بــه تخریــب منابــع طبیعــی و محیط زیســت 

کشــور تمــام شــده اســت. در مــورد اخیــر صــرف منابــع هنگفــت بــرای احــداث ســدها بیش 

از ظرفیــت حوزه هــای آبریــز کشــور، یکــی از نمونه هــای بــارز اســت.

ــی شــدن  ــًا موجــب خنث ــن کســری ها عم ــن ای ــت و شــیوه های تأمی ــی مزمــن دول کســری مال

ــی و پیدایــش و اســتمرار تورم هــای دو رقمــی در اقتصــاد کشــور شــده و  ــر سیاســت های پول اث

انباشــته شــدن بدهی هــای دولــت بــه میــزان 750 هــزار میلیــارد تومــان نیــز از پیامدهــای همیــن 

کســری های مزمــن بودجــه اســت. در ایــن وضعیــت می تــوان گفــت دولــت فرمــان هدایــت اقتصــاد 

ــی و ارزی را از کــف داده اســت و تســلیم  ــی، پول ــق اعمــال سیاســت های مال کان کشــور از طری

فشــارهای سیاســی گروه هــای ذی نفــوذ در مجلــس، دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصــی و 

مطالبــات مــردم شــده اســت.
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کادر 4. تعارض افق کوتاه مدت سیاست گذاری با سیاست های رفاه اجتماعی

بــا توجــه بــه مطالــب مطرح شــده، پرســش اصلــی ایــن اســت کــه دولتــی کــه بــرای ایفــای وظایــف خــود بــه  ●

ــد شــرایط  ــه می توان ــه نســل آینــده را پیش خــور می کنــد، چگون هــر وســیله ای متوســل می شــود و منابــع متعلــق ب

الزم را بــرای رشــد پایــدار اقتصــادی، توزیــع عادالنه تــر درآمــد و بهبــود رفــاه و بهــروزی نســل های آتــی کشــور را 

از طریــق اعمــال سیاســت های رفــاه اجتماعــی فراهــم آورد.

ــد،  ● ــتگی برنمی آی ــای بازنشس ــه صندوق ه ــود ب ــته خ ــای انباش ــت بدهی ه ــده پرداخ ــه از عه ــی ک ــن دولت چنی

ــای تحــت  ــی صندوق ه ــداری مال ــال ناپای ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ش ــای آت ــت بدهی ه ــن پرداخ ــد ضام ــه می توان چگون

ــد. ــه وجــود خواهــد آم نظــارت آن در درازمــدت ب

3-1-5-5. بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری

 در دوره دولت هــای نهــم و دهــم )1391-1384(، بدهی هــای معــوق دولــت بــه ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــه 

نحــو بی ســابقه ای افزایــش یافــت. در مــورد میــزان ایــن بدهی هــا و نحــوه محاســبه جرائــم تأخیــر 

ــاف نظــر  ــی اخت ــور اقتصــادی و دارای ــای بازنشســتگی و وزارت ام ــن صندوق ه ــرد آن، بی دیرک

وجــود دارد؛ بــرای مثــال میــزان بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال 1395 از نظــر 

ایــن ســازمان 120 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده کــه معــادل 9/4 درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی همــان ســال اســت؛ امــا بــه ادعــای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایــن بدهــی در حــدود 

30.2 هــزار میلیــارد تومــان یــا 2.4 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. وضعیــت ایــن بدهی هــا 

ــه شــرح جــدول )32( اســت. ــر اســاس بــرآورد صندوق هــای بازنشســتگی ب ب
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جدول 32. برآورد بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی

سالنامصندوق
مبلغ

)میلیاردتومان(
سهمدرتولیدناخالصداخلی

سالبرآورد

13951۲۰۰۰۰9/4تأمیناجتماعی

1395367۸۰/۲9بازنشستگیکشوری

139۲19746۰/۲۰بازنشستگیکارکنانفوالد

139۲1554۰1/5۸تأمیناجتماعینیرویهایمسلح

-15۸964-جمع

مأخذ: 1. نشریه ثمر شماره 319، فروردین و اردیبهشت 1396، ص 13.
       2. گزارش بانک جهانی )2017(، ارزیابی نظام بازنشستگی در ایران، ترجمه مجید حسن زاده.

      3. سالنامه آماری 1395 صندوق بازنشستگی کشوری، ص 80.

 در ادامــه بــه موضــوع بدهی هــای دولــت بــه دو صنــدوق بازنشســتگی اصلــی کشــور یعنــی 

صنــدوق بازنشســتگی تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری خواهیــم پرداخــت.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ●

دولــت و مجلــس شــورای اســامی اساســًا تمایــزی میــان منابــع صندوق هــای بازنشســتگی و 

منابــع مالــی خــود قائــل نبوده انــد. گــواه ایــن مدعــا ایــن اســت کــه پــس از انقــاب:

دولــت بانــک رفــاه کارگــران را کــه عمــده ســهام آن بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی متعلــق . 1

ــن  ــازمان تأمی ــهام س ــال ها س ــت س ــد از گذش ــرد و بع ــی ک ــاب مل ــدای انق ــود در ابت ب

ــد. ــه آن برگردان ــک را ب ــن بان اجتماعــی در ای

در دوره جنــگ هشت ســاله ایــران و عــراق برخــاف قانــون، بــه دارایی هــای نقــدی برخــی . 2

از صندوق هــا دســت انداخــت.

 بخشــنامه هایی بــه بانک هــا صــادر کــرد تــا از پرداخــت ســود بــه ســپرده های صنــدوق . 3

تأمیــن اجتماعــی اجتنــاب کننــد.

سهم قانونی کسورات بازنشستگی مربوط به خود را به صندوق ها نپرداخت.. 4

 مجلــس شــورای اســامی بــا قوانیــن متعــددی تعهــدات مالــی جدیــدی بــرای صندوق هــا . 5

ایجــاد کــرد کــه بــه رغــم پیش بینــی تأمیــن مالــی آن از طریــق بودجــه دولــت، اعتبــارات 
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الزم بــرای پرداخــت ایــن تعهــدات مالــی در بودجه هــای ســنواتی دولــت منظــور و پرداخــت 

ــی را کــه  ــن متعهــد شــده اســت پرداخــت حــق بیمه های ــن قوانی ــت به موجــب ای نشــد. دول

از کارگــران و کارفرمایــان در گروه هــای خــاص شــغلی تقبــل کــرده و تعهــدات ناشــی از 

ــًا به عنــوان کارگــزار پرداخــت آنهاســت،  مزایایــی را کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی صرف

بپــردازد.

بدیــن ترتیــب اصــل و فــرع تعهــدات مالــی دولــت به مــرور ایــام انباشــته شــد و کار بــه مرحلــه 

بحرانــی رســید. آخریــن برآوردهــای کارشناســی در دوره دولــت یازدهــم گویــای آن اســت کــه کل 

ــی و  ــر اشــخاص حقیق ــای بازنشســتگی و دیگ ــا، صندوق ه ــه بانک ه ــت ب ــای انباشــته دول بدهی ه

حقوقــی بــه 750 هــزار میلیــارد تومــان می رســد. در ایــن بیــن، بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی تنهــا ناشــی از ســهم 3 درصــدی حــق بیمــه نیســت. منشــأ اصلــی بدهی هــای دولــت را 

ــع  ــل مناب ــه از مح ــت پذیرفت ــه دول ــت ک ــه ای دانس ــدگان یاران ــوان بیمه ش ــاده می ت ــورت س به ص

ــون  ــاده اســت. هم اکن ــر افت ــه تأخی ــا ب ــن پرداخت ه ــا ای ــردازد؛ ام ــا را بپ ــه آنه ــه بیم ــی، هزین دولت

نزدیــک بــه 3/5 میلیــون نفــر بیمه شــده در ســازمان وجــود دارد کــه دولــت نقــش کارفرمایــی آنهــا 

را نیــز بــر عهــده دارد. یعنــی عــاوه بــر 3 درصــد ســهم دولــت، 23 درصــد ســهم کارفرمــا را هــم 

ــت رشــد تصاعــدی داشــته باشــد.  ــن ســبب شــده اســت کــه بدهــی دول ــردازد. ای ــد بپ ــت بای دول

منشــأ قانونــی بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــرآورد تأثیــر انباشــته آنهــا بــر 

ــوده  ــال ب ــارد ری ــان ســال 1392 حــدود 631239 میلی ــا پای ــن ســازمان ت ــه ای ــت ب بدهی هــای دول

اســت )معاونــت رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی(. در جــدول )33( فقــط اقــام تعهــدات 

دولــت در دو ســال 1396 و 1397 بــرآورد شــده اســت.
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جدول 33. برآورد اقالم تعهدات قانونی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1396 و 1397 )میلیارد ریال(

سال1397سال1396مستنداتقانونیمنشأتعهداتردیف
77533914۸9تبصره ۲ بند 6 ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعیسه درصد حق بیمه سهم دولت1

معافیت از سهم بیمه کارفرما )در ۲
کارگاه های حداکثر 5 نفر کارکن(

ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم 
کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند و 

تبصره 6 آن
۲15۲4۲539۸

تبصره ۲ ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حرف و دو درصد قانون حرف و مشاغل آزاد3
19۲۲۲۲67مشاغل آزاد مصوب 1366/7/۲9 هیئت وزیران

حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، 4
گلیم و زیلو

قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی 
بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 

11/9/76 و آیین نامه اجرایی آن
1153۸13615

تخفیف در میزان حق بیمه سهم 5
کارفرما در ازای اشتغال جدید

ماده 49 قانون برنامه سوم تنفیذشده در ماده 
1۰335۰14131 قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 1۰ تنظیم بخشی از مقررات نوسازی 5۰ حق بیمه تا بازنشستگی6
4646صنایع کشور

مستمری سنوات ارفاقی تا احراز 7
شرایط قانونی ماده 65 قانون 

نوسازی صنایع

قانون اصالح مواد 9 و 1۰ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و 

اصالح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و 
تبصره آن

۲۰9۲۰9

ایام اسارت آزادگان و مزایای گروه ۸
تشویقی همکار فرزند شهید

قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/136۸ و 
1۰51۲4اصالحات بعدی

حق بیمه کارکنان جانباز سهم بیمه 9
شده و سهم کارفرما

قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون 
برنامه چهارم توسعه در اجزای بند ج ماده 37 

قانون برنامه شوم
991111695

۲3 درصد حق دوران سربازی و 1۰
حضور داوطلبانه در جبهه

ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصالح تبصره 
141۰75۲1۲6۸7 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن 

حق بیمه رانندگان، خادمان مساجد 11
951111۲۲3و باربران
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سال1397سال1396مستنداتقانونیمنشأتعهداتردیف

احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه 1۲
5۲6357۸9اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

هم سان سازی حقوق بازنشستگان 13
و مستمری بگیران سازمان تأمین 

اجتماعی
13۰۰۰13۰۰۰

حق بیمه کارگزاران مخابرات 14
روستایی

بند 99 قانون بودجه کل کشور سال 139۰ و موافق 
نامه شماره ۸79۲۸ مورخ 139۰/1۰/۲۰ فی مابین 
تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور

5۲6357۸9

1141113465تعهد دولت بابت اقشار خاص15

حق بیمه و مستمری پیش از موعد 16
کارکنان بنیاد شهید و کمیته امام 

)ره(

مصوبه شماره 7۸1۸۰/ت 4۲6۸۲ هـ مورخ 
13۸۸/4/1۰ هیأ وزیران و نامه شماره 

17۸9/۸۲۰/4۰۰ مورخ 13۸۸/۸/1۰ معاونت 
ریاست جمهوری

47۸47۸

برخورداری فرزندان ایثارگران و 17
شهدا از تمام امتیازات مقرر جهت 

جانبازان 5۰ درصد و باالتر

)بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه(
11.۲

35۰۲413۲افزایش مدت مرخصی ایام بارداری1۸

7۲۰۰۰بند »ب« ماده 1۲ قانون برنامه ششم توسعه همسان سازی19

36۲1-بند »ت« ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعهسنوات ارفاقی کارکنان دولت۲۰

معافیت از پرداخت حق بیمه ۲1
کارفرمایی

ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه
-۲9۰۰۰

65-تبصره ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعهبازنشستگی رانندگان۲۲

سنوات ارفاقی برای فرزندان و ۲3
همسران شهدا

بند »خ« ماده ۸7 قانون برنامه ششم توسعه
-3.4

1۸۲6۰4316۸3۸جمع کل

مأخــذ: مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، معاونــت پژوهش هــای اجتماعــی- فرهنگــی )آبــان 1396(، بررســی 
وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ضــرورت اصاحــات بنیــادی در آن )علــل و اقدامــات فــوری مــورد نیــاز(.
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در نمــودار )29( ســهم هــر یــک از منابــع بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی مشــخص 

شــده اســت.
نمودار 29. منشأ بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ: ماهنامه قلمرو رفاه، 1394، ص 8

ــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ــت ب ــت نهــم، بدهــی تجمیعــی نهــاد دول در ســال 1384 و آغــاز دول

ــا 84  ــارد تومــان بــوده کــه ایــن بدهــی بــه 30 ســال یعنــی از ســال 54 ت معــادل 4 هــزار و 200 میلی

مربــوط بــوده اســت؛ امــا طــی 8 ســال بعــد از آن یعنــی تــا ســال 1392 ایــن بدهــی بــه 63 هــزار میلیارد 

تومــان رســید. از دالیــل اصلــی ایــن افزایــش، تبدیــل تعهــدات دولــت از 3 مــورد بــه 21 مــورد اســت. بــر 

اســاس قوانیــن و مصوباتــی کــه طــی ایــن 8 ســال تصویــب شــد، دولــت تعهــدات جدیــدی را تقبــل کرد.

طبــق قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، دولــت بایــد بــر اســاس نــرخ ســود 

ــود  ــبب می ش ــورد س ــن م ــه ای ــد ک ــت کن ــز پرداخ ــر را نی ــی از تأخی ــود ناش ــارکت س اوراق مش

بدهی هــای دولــت بــه ســازمان هرلحظــه بیشــتر و بیشــتر شــود )نمــودار 30(. در ایــن بین، ســازمان 

بــرای محاســبه مانــده بدهی هــای معــوق دولــت از نــرخ بهــره مرکــب اســتفاده می کنــد؛ در حالــی 

ــرد.  ــه کار می ب کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نرخ هــای بهــره ســاده را ب
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نمودار 30. روند افزایش بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ: ماهنامه قلمرو رفاه، 1394، ص 9

نمودار 31. پیش بینی مانده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سال 1400

مأخذ: ماهنامه قلمرو رفاه، 1394، ص 9
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بیــش از 70 درصــد ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بدهی هــای دولــت تشــکیل می دهــد. از 

نظــر محاســبات بیمــه ای )اکچوئــری( ارزش حــال تعهــدات درازمــدت ســازمان 500 هــزار میلیــارد 

ــن  ــر ســازمان شــرکت های بورســی و غیربورســی خــود را بفروشــد، ارزش ای ــان اســت. اگ توم
ــارد تومــان می شــود.1 ــط 150 هــزار میلی ــد فق دارایی هــای مول

بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ●

ــزار و 678  ــادل 3 ه ــال 1395 مع ــوری در س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــت ب ــی دول  بده

میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود )جــدول 32(. تعهــدات منشــأ بدهی هــای دولــت اساســًا دو عامــل 

بــوده اســت. یکــی پرداخــت نکــردن ســهم دولــت بابــت کســور بازنشســتگی بــه صنــدوق و دیگــری 

تعهــدات مالــی کــه دولــت در ســنوات گذشــته بــر اســاس قوانیــن حمایتــی مجلــس شــورای اســامی 

بــر دوش گرفتــه اســت. مــوارد زیــر از آن جملــه اســت:

ــوب  ● ــه مص ــتگی و وظیف ــررات بازنشس ــن و مق ــاح قوانی ــون اص ــف« قان ــد »ال ــب بن به موج

1374/11/25 کلمــه »خالــص« از متــن مــاده )1( قانــون اصــاح مقــررات بازنشســتگی و وظیفه 

مصــوب 1368/12/13 حــذف شــد.

در اجــرای بنــد »ب« قانــون اصــاح قوانیــن و مقــررات... مصــوب 1374/11/25 مقــرر شــد تــا  ●

در محاســبه حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه عــاوه بــر حقــوق و فوق العــاده شــغل و تفــاوت 

تطبیــق حقــوق در ســه ســال آخــر اشــتغال خدمــت، ســایر فوق العاده هــای مشــمول برداشــت 

کســور نیــز محاســبه شــود.

به موجــب تبصره هــای )4( و )5( و )6( موضــوع بنــد »ث« قانــون مصــوب 1374/11/25،  ●

تعییــن حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه مشــترکان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری »ضریــب« 

ســال بازنشســتگی مبنــای محاســبه قــرار گرفــت.

ــی  ● ــت عموم ــورخ 1381/11/27 هیئ ــماره 71-70 م ــه ش ــوع دادنام ــه موض ــدت روی رأی وح

ــد »ث« قانــون مصــوب  ــر اینکــه به موجــب تبصــره )6( ذیــل بن ــت اداری مبنــی ب دیــوان عدال

1374/11/25، حقــوق بازنشســتگی قضــات دادگســتری بــدون محاســبه معــدل حقــوق و مزایــا 

1. مشیری، حسین، 1394، ص 11.
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ســه ســال آخــر اشــتغال خدمــت و صرفــًا بــر اســاس »آخریــن« حقــوق و مزایــای مشــمول 

پرداخــت کســور محاســبه شــود.

به موجــب قانــون اصــاح نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و  ●

معلــوالن عــادی و شــاغان مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1383/2/22، بازنشســتگی 

جانبــازان بــدون الــزام بــه رعایت 50 ســال شــرط ســنی و بــا آخریــن حقــوق و فوق العاده های 

مشــمول برداشــت کســور ممکــن شــد.

ــه حقــوق  ● ــوط ب ــررات مرب ــاره ای از مق ــون اصــاح پ ــون اصــاح مــاده )9( قان ــر اســاس قان ب

ــوق  ــوب 1385/8/30، حق ــان مص ــایر کارکن ــا و س ــاغل، خانواده ه ــوان ش ــتگی، بان بازنشس

بازنشســتگی مشــموالن تبصــره 2 مــاده 133 قانــون اســتخدام کشــور )مدیران عامــل و اعضای 

هیئت مدیــره شــرکت های دولتــی( بــدون نیــاز بــه هم تــرازی شــورای امــور اداری و اســتخدامی 

کشــور و بــر اســاس حقــوق و مزایــای دریافتــی مشــمول پرداخــت کســور محاســبه می شــود.

اســتمرار نداشــتن تأمیــن بــار مالــی هماهنگ ســازی حقــوق بازنشســتگان حاصــل از اجــرای  ●

مــواد 109 و 110 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در تاریــخ 1386/7/8 )اجــرای مــاده 109( 

و 1386/1/1 )اجــرای مــاده 110( ســپس اجــرای مســتمر آن بــرای تمــام کارکنانــی که از ســال 

1386 بــه بعــد بازنشســته و ازکارافتــاده یــا فــوت شــده اند، بنــا بــه حکــم بنــد )ج( مــاده 50 

قانــون برنامــه پنجــم توســعه.

ــی و  ● ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــان دانش ــتمزد کارکن ــوق و دس ــت حق ــام پرداخ ــر نظ تغیی

ــاده 20  ــد )ب( م ــرای بن ــه در اج ــتخدامی ک ــای اس ــاس آیین نامه ه ــر اس ــی ب ــوزش عال آم

ــا اجــرای  ــب رســانده اند. ب ــه تصوی ــا ب ــاء آنه ــای امن ــه پنجــم توســعه، هیئت ه ــون برنام قان

ــم  ــل ده ــا فص ــه ب ــور در مقایس ــان مزب ــتمزد کارکن ــوق و دس ــده حق ــای یادش آیین نامه ه

قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری افزایــش چشــمگیری داشــته کــه به صــورت قهــری تأثیــر 

ــان داشــته اســت. ــا وظیفــه آن قابــل توجهــی بــر حقــوق بازنشســتگی ی

ادغــام صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان جهــاد کشــاورزی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  ●

مصــوب 1390/10/21 مجلــس شــورای اســامی و تحمیــل یک بــاره صنــدوق کامــًا 
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ــاغل. ــنل ش ــر پرس ــزار نف ــر و 70 ه ــر حقوق بگی ــزار نف ــش از 15 ه ــا بی ــته ب ورشکس

بــار مالــی ناشــی از قوانیــن و مقــررات تحمیل شــده در ســنوات اخیر بــرای صندوق بازنشســتگی 

ســنگین بــوده اســت )جــدول 34(. البتــه بایــد توجــه داشــت رقــم منــدرج در جــدول زیــر بــه دلیــل 

پرداخــت بخشــی از دیــون دولــت، بــا مانــده بدهــی دولــت بــه صنــدوق تفــاوت دارد.

جــدول 34. بــار مالــی قوانیــن و مقــررات تحمیل شــده بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســنوات اخیــر تــا 
پایــان ســال 1394

میلیاردریالموضوعقوانین

۲36۰۲۸قانونمدیریتخدماتکشوریبرایبازنشستگانقبلوبعدازسال1386

ماده10قانونمصوب1379/2/13موضوعاحتسابمیانگیندوسال
بهجایسهسالدرتعیینحقوق

6۸۸33

1۰614هماهنگیموضوعبند)ل(تبصره4قانونبودجهسال1381برایبازنشستگان

3493۲قانوننظامهماهنگسال1374

44۰964بند)و(وبند)ی(تبصره10قانونبودجهسال1378

احتساب2.5درصدبهازایخدماتمازادبرسیسال
ماده104قانونمدیریتخدماتکشوری

7۸۸۸

معافیتکسورسهمکارمندخدماتمازادبرسیسال
موضوعتبصره2ماده3قانونمصوب1368/12/13

13۰۸

1146مواد15و16قانوننظامهماهنگپرداختمصوب1370/6/13

۸۰4۸۲۲جمع

مأخذ: معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.



257 نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی /

کادر 5. احتمال ضعیف پرداخت بدهی های دولت به صندوق ها در میان مدت

ابتــدا الزم اســت میــان وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، و صنــدوق هــای بازنشســتگی کــه از دولــت طلــب دارنــد،  ●
بــر ســر نحــوه محاســبه هزینــه دیرکــرد پرداخــت جریمــه تفاهــم حاصــل شــود و میــزان دقیــق مطالبــات صندوق هــا 

ــخص گردد. مش

 مجلــس شــورای اســالمی الزم اســت بــر اجــرای مقــررات قانــون برنامــه ششــم در مــورد بازپرداخــت بدهی هــای دولت  ●
بــه صندوق هــا نظــارت داشــته باشــد؛ یعنــی در زمــان ارائــه لوایــح بودجــه در دوره ایــن برنامــه توســعه، دولــت موظف شــود 
برنامــه زمان بندی شــده بازپرداخــت بدهی هــای خــود را اعــالم کنــد و ملــزم بــه پیش بینــی ارقــام هرســال در بودجــه شــود. 

مجلــس می توانــد گزارشــات شــش ماهــه منظــم از صندوق هــای ذیربــط در ایــن خصــوص دریافــت دارد.

بــا ایــن همــه و بــه رغــم آن کــه دولــت یازدهــم در صــدد برآمــده از طریــق انتشــار اوراق بدهــی در بــازار ســرمایه،  ●
ــره اقــدام  ــکاران و غی ــه صندوق هــای بازنشســتگی، بانک هــا، پیمان ــه پرداخــت بدهی هــای معــوق خــود ب نســبت ب
نمایــد، امــا بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاخت های الزم در بــازار ســرمایه و محدودیــت ظرفیــت بــازار اولیــه و بــاال بــودن 

نرخ هــای بهــره رایــج در بــازار، اقدامــات دولــت در میان مــدت بــه ثمــر نخواهــد رســید.

ــدت و  ● ــت در میان م ــن وضعی ــداوم ای ــاد ت ــال زی ــی و احتم ــازار جهان ــت در ب ــت نف ــش قیم ــه کاه ــه ب ــا توج ب
درازمــدت، بعیــد اســت دولــت از طریــق فــروش اوراق بدهــی قــادر بــه پرداخــت بدهی هــای خــود بــه ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و دیگــر صندوق هــای بازنشســتگی باشــد. درواقــع، بایــد اصــل و فــرع اوراق بدهــی دولــت روزی از محــل 

ــا افزایــش مالیات هــا بازپرداخــت شــود. ــدات نفتــی ی عای

ــر  ● ــه نظ ــد ب ــاً بعی ــرکت ها تقریب ــهام و ش ــذاری س ــب واگ ــی در قال ــم بده ــم عظی ــن حج ــه ای ــن تصفی  همچنی
می رســد. از ایــن رو پیــش بینــی می شــود مانــده بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تــا پایــان برنامــه ششــم، همچنــان 

ســیر صعــودی داشــته باشــد.

اگــر ایــن نکتــه پذیرفتــه شــود کــه دولــت هرگــز قــادر بــه پرداخــت کلیــه بدهی هــای خــود بــه ســازمان تأمیــن  ●

ــه  ــا ب ــدار از بدهی ه ــه مق ــه چ ــود ک ــن ش ــد معی ــل بای ــود، الاق ــد ب ــتگی نخواه ــای بانشس ــی و صندوق ه اجتماع

صندوق هــا طــی دوره ده ســاله پرداخــت شــود. در ایــن صــورت تکلیــف صندوق هــای بازنشســتگی از نظــر محاســبات 

بیمــه ای و انجــام اصالحــات الزم در نظــام پرداخت هایشــان روشــن خواهــد شــد.

3-1-6. تحول بازارهای مالی در ایران و نحوه مدیریت ذخایر صندوق های بازنشستگی

ــا و  ــا، ابزاره ــان از نظــر نهاده ــی جه ــای مال ــی در بازاره ــر، تحــوالت عظیم ــه اخی در ســه ده

مقــررات و حجــم معامــات صــورت گرفتــه اســت. متأســفانه به دلیــل انــزوای سیاســی و اقتصــادی 
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ایــران در جهــان و بازگشــت بــه معیارهــای اقتصــاد ســنتی به جــای هم پــا شــدن بــا ابداعــات مالــی 

اخیــر در جهــان، بازارهــای مالــی ایــران از ایــن ابداعــات عقــب مانــده اســت. به دلیــل بی اطاعــی از 

کارکــرد انــواع بازارهــای مالــی، عمومــًا انتظــارات کارشناســان و مدیــران داخلــی از نحــوه تعامــل 

ــا  ــور در اینج ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــه نیس ــا واقع بینان ــن بازاره ــا ای ــتگی ب ــای بازنشس صندوق ه

ابتــدا بــه کارکــرد و انــواع بازارهــای مالــی در جهــان خواهیــم پرداخــت ســپس نوبــت بــه مســائل 

ســاختاری و نهــادی بازارهــای مالــی در ایــران می رســد. باالخــره در بخــش پایانــی ایــن بنــد بــه 

ارزیابــی تحــول رابطــه صندوق هــای بازنشســتگی بــا بازارهــای مالــی ایــران خواهیــم پرداخــت.

3-1-6-1. انواع بازارهای مالی در جهان

ــه روش هــای متنوعــی عمــل  ــد و ب ــه خــود می گیرن ــی ب ــی اشــکال بســیار گوناگون بازارهــای مال

ــد بــورس اوراق بهــادار تهــران( و  ــد؛ امــا همــه آنهــا خــواه بســیار ســازمان یافته باشــند )مانن می کنن

خــواه غیــر رســمی )ماننــد صرافــان بــدون مجــوزی کــه در خیابان هــا و پاســاژها کار می کننــد(، همگی 

ــرمایه،  ــز س ــراژ، تجهی ــا، آربیت ــذاری دارایی ه ــذاری، ارزش گ ــی قیمت گ ــای اصل ــت کارکرده در خدم

انجــام مبــادالت تجــاری، ســرمایه گذاری و مدیریــت ریســک1 قــرار دارنــد. امــروزه می تــوان بازارهــای 
مالــی را از نظــر کارکــرد و ابزارهایــی کــه در آنهــا بــه کار مــی رود به صــورت زیــر طبقه بنــدی کــرد:2

بازارهــای ارز، کــه مســتقیمًا بــر الگــوی تجــارت خارجــی هــر کشــور تأثیــر می گذارنــد، جریــان . 1

ــد.  ــر می گذارن ــور تأثی ــورم در کش ــرخ ت ــر ن ــد و ب ــت می کنن ــی را هدای ــرمایه گذاری بین الملل س

بازارهــای ارزهــای خارجــی مشــتمل بــر چهــار نــوع بــازار متفــاوت لحظــه ای،3 آتــی، اختیــار و بازار 

مشــتقات مالــی اســت. مشــارکت کنندگان ایــن بــازار عبارت انــد از واردکننــدگان و صادرکننــدگان، 

ــا. ــوداگران ارز و دولت ه ــرمایه گذاران، س س

بازارهــای پــول بــه شــبکه ای از شــرکت ها، نهادهــای مالــی، ســرمایه گذاران و دولت هــا . 2

اشــاره دارد کــه بــا جریــان ســرمایه کوتاه مــدت ســر و کار دارنــد. در چنــد دهــه اخیــر در جهــان، 

1. Levinson, Mark (2014), Guide to Financial Markets, Sixth Edition, The Econo-
mist,pp. 2and 3.
2. Ibid, Different Chapters.
3. Spot Market
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به واســطه مقررات زدایــی مالــی و امــکان نقــل و انتقــال الکترونیکــی پــول، ســهم بانک هــای تجــاری 

ــک گریزند و  ــًا ریس ــول عموم ــای پ ــرمایه گذاران در بازاره ــت. س ــه اس ــش یافت ــازار کاه ــن ب از ای

بــرای پرهیــز از ریســک های بــاال حاضرنــد از ســرمایه گذاری های پربازده تــری کــه ریســک 

ــد. ــر کنن ــد، صرف نظ ــری دارن باالت

ــان رواج دارد. . 3 ــر در جه ــی دیگ ــزار مال ــر اب ــش از ه ــروزه بی ــه ام ــی ک ــای اوراق بده بازاره

ــگ و در  ــان جن ــا در زم ــد. دولت ه ــا و بخــش خصوصــی انتشــار می دهن اوراق قرضــه را دولت ه

دوره هــای رکــود اقتصــادی بــرای تأمیــن کســری بودجــه مالــی خــود اقــدام بــه انتشــار اوراق بدهی 

ــب انتشــاردهندگان اوراق بدهــی می شــود.  ــن موجــب ترغی ــره پایی ــد. معمــوالً نرخ هــای به می کنن

خریــداران اوراق قرضــه، ســود اوراق را در فواصــل زمانــی معیــن و اصــل پــول خــود را در انتهــای 

ــد. ــت می کنن دوره دریاف

بازارهایــی کــه اوراق بهــادار را بــه پشــتوانه وام هــای پرداختــی مؤسســات مالــی . 4

منتشــر می کننــد.1 بــه ایــن کار تبدیــل دارایــی مؤسســات مالــی )کــه ناشــی از مطالبــات آنهــا از 

ــی  ــای رهن ــه بدهی ه ــازار ثانوی ــد ایجــاد ب ــد )مانن ــادار می گوین ــه اوراق به ــدگان اســت( ب وام گیرن

مــردم و شــرکت ها بــه بانــک مســکن(. به طــور ســنتی ســرمایه گذاران در بازارهــای مالــی خریــد 

اوراق خزانــه و اوراق بدهــی دولــت را کــه بــدون ریســک اســت، ترجیــح می دادنــد؛ امــا بــا انتشــار 

اوراق بهــادار مبتنــی بــر دارایی هــای مالــی2 توســط بانک هــا دیگــر چنیــن تضمینــی وجــود نــدارد. 

ــی، بســته هایی از  ــواع دارایی هــای مال ــری ریســک ان ــت اندازه گی ــا ادعــای قابلی ــا ب ــع بانک ه درواق

اوراق مبتنــی بــر دارایی هــا بــا ریســک های متفــاوت انتشــار دادنــد؛ امــا در عمــل معلــوم شــد کــه 

ایــن ادعاهــا گزافه گویــی اســت، همچنیــن یکــی از علــل اصلــی بحــران بانکــی در ایاالت متحــده در 

ــا و انتشــار اوراق  ــی مســکن بانک ه ــش بی قاعــده وام هــای رهن ــی 2007 و 2008 افزای بحــران مال

بهــادار بــه پشــتوانه ایــن نــوع وام هــا توســط مؤسســات مالــی بــود.

بازارهــای مالــی بین المللــی بــا درآمــد ثابــت. در گذشــته اغلــب فعالیت هــای بازارهــای مالــی . 5

1. Securitization Markets
2. Asset –Backed Securities
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درون مرزهــای ملــی هــر کشــور و به طــور عمــده بــا اســتفاده از پــول ملــی انجــام مــی شــد؛ امــا 

امــروزه بــه دلیــل آنکــه عــده ای وجــوه خــود را بــا انگیــزه کســب بــازده بیشــتر بــرای ســرمایه های 

خــود در بــازار بین المللــی بــه پول هــای دیگــر کشــورها تبدیــل می کننــد و عــده ای دیگــر بــه امیــد 

ــر ســنتی به ســرعت  ــد، ایــن تصوی ــه ایــن بازارهــا مراجعــه می کنن ــر ب ــی ارزان ت ــع مال یافتــن مناب

ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــوان ب ــول را می ت ــرای پ ــی ب ــازار بین الملل ــن ب ــت. ای ــی اس ــال دگرگون در ح

ــور  ــی را در کش ــاالت مال ــل و انتق ــدگان وام، نق ــرمایه گذاران و دریافت کنن ــواردی س ــرد. در م ک

ــال  ــل و انتق ــر نق ــوارد دیگ ــد. در م ــام می دهن ــورها انج ــول آن کش ــتفاده از پ ــا اس ــی و ب خارج

مالــی در کشــور خــودی امــا بــا اســتفاده از پــول کشــور دیگــر انجــام می شــود. به تدریــج تمایــز 

ــه  ــهامی ک ــی و اوراق س ــی بین الملل ــردد. اوراق بده ــر می گ ــه کم رنگ ت ــوع معامل ــن دو ن ــن ای بی

ــات  ــتند. مؤسس ــم هس ــی مه ــادالت بین الملل ــان مب ــوند، در می ــه می ش ــی مبادل ــطح بین الملل در س

ــک  ــی و بان ــک جهان ــد بان ــی مانن ــازمان های بین الملل ــی و س ــرکت های فراملیت ــا، ش ــی، دولت ه مال

ســرمایه گذاری اروپایــی نقــش مهمــی در انتشــار اوراق بدهــی بین المللــی دارنــد. انــواع ابزارهایــی 

کــه در بازارهــای بین المللــی مبادلــه می شــوند، مشــابه ابزارهایــی اســت کــه در کشــورهای دارای 

بــازار مالــی پیشــرفته اند: اوراق قرضــه بــا نــرخ ثابــت کــه دو ســوم اوراق بدهــی منتشرشــده را در 

ســطح بین المللــی بــه خــود اختصــاص می دهنــد، اوراق بدهــی بــا نــرخ متغیــر کــه عمومــًا مؤسســات 

مالــی منتشــر می کننــد و ســهم آنهــا در بــازار بدهــی بین المللــی حــدود 30 درصــد اســت و باالخــره 

ــد. اوراق بدهــی تبدیل شــدنی بــه اوراق ســهام کــه ســهم ناچیــزی در بــازار بین المللــی دارن

بازارهــای ســهام. بــه گفتــه کینــز اقتصــاددان انگلیســی، مزیــت بازارهــای ســهام ایــن اســت کــه . 6

بهتریــن شــیوه بــرای نزدیــک کــردن و معاملــه افــرادی کــه پــول دارنــد بــا افــرادی کــه می تواننــد 

ــد اختصــاص دهنــد، بــه شــمار می رونــد. هــر برگــه ســهام بیانگــر  پــول آنهــا را بــه فعالیــت مول

مالکیــت دارنــده آن بــر بخشــی از مؤسســه کســب و کار معیــن اســت. هرچنــد ســابقه شــرکت های 

ــازار  ــی ب ــرد اصل ــا کارک ــاز تنه ــز ســرمایه از دیرب ــردد، تجهی ــه قرون وســطی بازمی گ ســهامی ب

ســهام بــوده اســت. بنگاه هــا پیــش از مراجعــه بــه بــازار ســهام بــرای تأمیــن مالــی، تحلیــل تفصیلــی 

ــن  ــی تأمی ــتقراض روش اصل ــد. اس ــل می آورن ــه عم ــود ب ــی خ ــاز مال ــرآوردن نی ــای ب از روش ه
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ــی  ــای بانک ــا وام ه ــد؛ ام ــهام نزده ان ــار س ــه انتش ــت ب ــه دس ــت ک ــرکت هایی اس ــرای ش ــی ب مال

ــا  ــد؛ ام ــرکت وام دهن ــر ش ــه ه ــدودی ب ــغ مح ــط مبل ــد فق ــا می توانن ــد و بانک ه ــوالً پرهزینه ان معم

ســهام برخــاف اشــکال دیگــر تأمیــن مالــی، بیانگــر ســرمایه گذاری مالــک در بنــگاه اســت. هرقــدر 

ســرمایه ســهامی یــک شــرکت بیشــتر باشــد، بانک هــا و ســرمایه گذاران در اوراق بدهــی بــا رغبــت 

ــکان  ــه مال ــد ک ــان می ده ــهامی نش ــرمایه س ــرا س ــد داد؛ زی ــرکت وام خواهن ــه آن ش ــتری ب بیش

شــرکت قبــل از مراجعــه بــه بازارهــای مالــی، ســرمایه خــود را در معــرض ریســک کســب و کار 

قــرار داده انــد. نداشــتن مزیــت انتشــار اوراق ســهام ایــن اســت کــه ســود بنــگاه بایــد میــان تعــداد 

ــه  ــران و ســرمایه گذاران اولی ســهامداران بیشــتری توزیــع شــود. همچنیــن در ایــن وضعیــت مدی

ناگزیــر می شــوند به جــای اولویــت دادن بــه راهبردهــای درازمــدت کســب و کار خــود، بــه عاقــه 

ســرمایه گذاران ســهامی بــه بهبــود درآمــد کوتاه مــدت، توجــه بیشــتر نشــان دهنــد؛ زیــرا هــر شــیوه 

تأمیــن مالــی مزایــا و معایبــی دارد و بنگاه هــا بــه طــرق مختلــف اقــدام بــه تجهیــز ســرمایه می کننــد. 

گفتنــی اســت انــواع ســهام وجــود دارد کــه از آن جملــه ســهام عــادی و ســهام ویــژه اســت.

ــی، . 7 ــن نقش هــای بازارهــای مال ــت ریســک یکــی از اصلی تری ــار.1 مدیری ــی و اختی ــای آت بازاره

و یکــی از بزرگ تریــن ایــن ریســک ها زمــان اســت. اتمــام هــر مبادلــه کســب و کار نیازمنــد زمــان 

اســت؛ امــا اگــر در خــال ایــن مــدت قیمت هــا تغییــر یابنــد یــک معاملــه بالقــوه ســودآور می توانــد 

بــه اشــتباه بــزرگ پرهزینــه تبدیــل شــود. هــدف بازارهــای آتــی و اختیــار کمــک بــه حمایــت در مقابل 

ریســک های ذاتــی محیطــی اســت کــه قیمت هــا در آن تغییــر می یابنــد. ســاز و کار کاربــردی بــرای 

کســب ایــن حمایــت عبــارت اســت از قراردادهــای آتــی و اختیــار، اینهــا قراردادهایــی هســتند بــرای 

خریــد و فــروش دارایی هــا بــه قیمــت معیــن تحــت شــرایط خــاص. ایــن بازارهــا محصــول مقابلــه بــا 

تغییــرات قیمــت کاالهــا در بــازار اســت. قراردادهــای آتــی و اختیــار برخــاف اوراق بدهــی و ســهام 

ــا ســود بالقــوه نیســتند و برعکــس آن دو، قراردادهــای آتــی و  بیانگــر ســرمایه گذاری درازمــدت ب

اختیــار را نمی تــوان بــرای دریافــت ســود بــه کار بــرد. کســانی کــه وارد ایــن قراردادهــا می شــوند 

1. Futures and Options Markets
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یکــی از دو هــدف ســوداگری یــا کســب حمایــت بــرای مقابلــه بــا تغییــر قیمت هــا1 را دنبــال می کننــد

ــی در دهــه . 8 ــی مشــتقه.2 سریع الرشــدترین بخش هــای بازارهــای مال بازارهــای ابزارهــای مال

اخیــر بــازار معامــات مســتقیم مشــتقات مالــی اســت؛ مشــتقاتی کــه از طریــق مذاکــره رودررو و 

ــی  ــه واســطه های مال ــدون مداخل ــن معامــات ب ــه می شــوند. ای ــان دو طــرف معامل خصوصــی می

ــک  ــا بان ــک ی ــد بان ــه )dealer( مانن ــای معامل ــی از طرف ه ــول یک ــور معم ــوند. برط ــام می ش انج

ســرمایه گذاری اســت و طــرف دیگــر اســتفاده کننده اســت؛ ماننــد شــرکت های غیرمالــی، صنــدوق 

ســرمایه گذاری، مؤسســه دولتــی یــا شــرکت بیمــه. واژه مشــتقات بــه تعــداد زیــادی از بازارهــای 

مالــی اشــاره دارد کــه ارزش آنهــا مبتنــی بــر قیمــت یــا مشــتق از قیمــت اوراق بهــادار، کاالهــا، پــول 

یــا دیگــر متغیرهــای بیرونــی اســت. ایــن مشــتقات به صــورت صدهــا گونــه مختلــف هســتند؛ امــا 

ــدی می شــوند: ــی طبقه بن ــه دو دســته اصل ــه رغــم تنوعشــان ب ب

قراردادهای آتی که قیمت چیزی را تعیین می کنند که قرار است در آینده تحویل شود. ●

ــازه  ● ــر اج ــرف دیگ ــا ط ــرف ی ــک ط ــه ی ــه ب ــتند ک ــی هس ــه قراردادهای ــار ک ــای اختی قرارداده

می دهنــد، منافــع معینــی را تحــت شــرایط معیــن کســب کننــد. در محاســبه ارزش یــک قــرارداد 

اختیــار بایــد ایــن احتمــال در نظــر گرفتــه شــود کــه ایــن اختیــار اعمــال خواهــد شــد.

 قراردادهــای خصوصــی دو طرفــه ایــن حســن را دارنــد کــه در آن نیازهــای ســرمایه گذار در 

نظــر گرفتــه می شــوند. ایــن امــر موجــب انعطاف پذیــری زمــان انقضــا و حجــم معاملــه می شــود. 

ایــن مزیــت در دیگــر مبــادالت بازارهــای مالــی وجــود نــدارد.

3-1-6-2. عقب ماندگی بازارهای مالی در ایران

اولیــن بانــک ایرانــی در ســال 1304 تأســیس شــد و قبــل از انقــاب عــاوه بــر بانک هــای تجــاری 

تعــدادی بانــک تخصصــی و توســعه ای در حــوزه کشــاورزی، مســکن و صنعــت و معــدن تشــکیل 

گردیــد و بــورس اوراق بهــادار تهــران در ســال 1346 تأســیس شــد؛ امــا توســعه بازارهــای مالــی 

ــن  ــه همی ــت و ب ــه نیاف ــان ادام ــی در جه ــای مال ــعه بازاره ــای توس ــاب هم پ ــد از انق در دوره بع

1. Hedging
2. Derivatives Makets
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دلیــل امــروزه شــاهد عقب ماندگــی نظــام مالــی کشــور هســتیم. در اوایــل انقــاب همــه بانک هــای 

خصوصــی در کشــور ملــی شــدند و فعالیت هــای بــورس اوراق بهــادار کشــور به دلیــل ملــی کــردن 

بســیاری از صنایــع و خــروج شــرکت های صنعتــی و معدنــی بســیار از بــورس در آســتانه تعطیلــی 

قــرار گرفــت. بدبینــی بــه کارکردهــای نظــام بــازار و وخامــت صنعــت بانکــداری و صنایــع بــزرگ 

کشــور موجــب ملــی کــردن بانک هــا و صنایــع بــزرگ شــد. البتــه ایــن موضــوع در اصــل 44 قانــون 

اساســی نیــز پیش بینــی شــده بــود.

ــان رباخــواری1 و بهــره  ــز می ــه اســامی و عــدم تمای ــا در فق ــه حرمــت رب ــه نظری بازگشــت ب

ــز  ــس نی ــد. از آن پ ــر ش ــال 1362 منج ــا در س ــدون رب ــداری ب ــون بانک ــب قان ــه تصوی ــی2 ب بانک

دولت هــا بــه دالیــل مختلــف تــاش کردنــد نــرخ ســود ســپرده های بانکــی و عقــود اســامی مربــوط 

بــه اعطــای تســهیات را به صــورت دســتوری تعییــن کننــد. ســرکوب مالــی بــه رغــم تــورم بــاال 

در اقتصــاد ایــران موجــب منفــی شــدن نــرخ ســود ســپرده های بانکــی در بخــش اعظــم ســال های 

بعــد از انقــاب شــد )نمــودار 32(.
نمودار 32. نرخ سود اسمی و حقیقی سپرده های یک ساله، بازده اوراق درآمد ثابت 4 ساله و نرخ بازده شاخص 

بورس تهران )درصد(

1. Usury
2. Intrest Rate
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ــه صندوق هــای  ــت ب ــه بدهی هــای دول ــر در تأدی ــران تأخی ــا، جب ــه دلیــل حرمــت رب ــن ب همچنی

بازنشســتگی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه یکدیگــر محــل تردیــد قــرار گرفــت. به موجــب نظریه 

ــا، انتشــار اوراق قرضــه دولتــی و خصوصــی و شــکل گیری بــازار بدهــی در اقتصــاد  حرمــت رب

کشــور بــه تعویــق افتــاد. باالخــره دولــت یازدهــم بــه دلیــل فشــار مضیقــه مالــی از ســال 1394 

نقــش فعالــی در انتشــار اوراق بدهــی در بــورس کشــور بــر عهــده گرفــت. البتــه بــرای ایــن منظــور 

عقــود اســامی مجــاز مــورد اســتفاده در بــازار بدهــی را دولــت و مجلــس تصویــب کردنــد.

در دوره بعــد از انقــاب اســامی بــه دلیــل ســهمیه بندی اعتبــارات بانکــی و خــودداری بانک هــا 

از اعطــای تســهیات بــه خانوارهــا و صنایــع کوچــک، بــازار غیــر رســمی پــول کــه قبــل از انقــاب 

ــب  ــه شــکل ســازمان یافته در قال ــه شــکل ســنتی و هــم ب ــراوان داشــت، هــم ب ــق ف ــران رون در ای

شــرکت های مضاربــه ای و بعدهــا به صــورت مؤسســات اعتبــاری غیــر بانکــی بــدون مجــوز قانونی 

ــی  ــای خصوص ــه بانک ه ــوز ب ــای مج ــا و اعط ــردن بانک ه ــی ک ــت. خصوص ــیاری یاف رواج بس

ــپرده ها و  ــود س ــای س ــرل نرخ ه ــرایط کنت ــعه )1383-1379(، در ش ــوم توس ــه س ــد از برنام جدی

تســهیات بانکــی، موجــب ورود بانک هــا بــه عرصــه بنــگاه داری و عــدم رعایــت کفایــت ســرمایه و 
محــدود کــردن اعتبــارات اعطایــی بــه شــرکت های بــزرگ دولتــی و خصوصــی شــد.1

نقــش نهادهــای مالــی در اقتصــاد ایــران در مطالعــه مهدویــان به دقــت ارائه شــده اســت کــه در 

کادر زیــر خاصــه ای از آن ارائــه می شــود.

1. برای تحلیل تفصیلی سیاست های پولی بانک مرکزی و عملکرد نظام بانکی نگاه کنید به:
هــادی زنــوز، بهــروز و برمکــی، افشــین )1395(، ارزیابــی سیاســت های پولــی و نظــام بانکــی در ایــران )چــرا نظام بانکــی ایران 

در خدمــت توســعه صنعتــی و اقتصادی نیســت(، اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان خراســان رضوی.
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کادر 6. عقب ماندگی بازارهای مالی در ایران

نظــام مالــی کشــورها از پنــج مؤلفــه عمــده نظــام بانکــی، بــورس اوراق بهــادار، نظــام بیمــه ای، نظــام پرداخــت و تســویه  ●
و ســایر نهادهــای مالــی بــازار تشــکیل شــده اســت. ایــن ســاختار و اجــزا و عناصــر آن از نظــر مأموریــت، ســاختار، تنظیــم و 
مقــررات، نظــارت و پایــش و نقــش موردنظــر هریــک از اجــزا در زمینــه تجهیــز و تخصیــص منابــع، انتخــاب و غربالگــری 
پروژه هــا، مدیریــت ریســک و حاکمیــت شــرکتی، آن چنــان مهــم اســت کــه هرگونــه شــکاف و گسســت در ایــن مجموعــه 
یــا مقــررات نامناســب در زمینــه آن می توانــد آثــار و پیامدهــای گرانبــار بــرای بخــش حقیقــی اقتصــاد به دنبــال داشــته باشــد. 
اغــراق نیســت اگــر گفتــه شــود کــه نظــام مالــی ایــران در زمینــه مأموریــت اصلــی آنکــه تأمین مالــی بخــش تولید اســت، در 
نظــام بانکــی خالصــه می شــود. متأســفانه نظــام بانکی نیــز در دوره پــس از انقــالب با گســترش بانکــداری مشــارکتی، اصرار 

بــر مشــارکتی کــردن فعالیــت بانک هــا و ضعــف مفــرط عملکــرد اقتصــاد کالن کشــور، درمانــده و زمین گیــر شــده اســت.

گفتنــی اســت، نهادهــای مالــی غیربانکــی نظــام تأمیــن مالــی در بــازار اولیــه، در بازارهــای مالــی ایــران هیــچ گاه بــه  ●

نحــو مؤثــر و ســاختارمند تعریــف نشــد و شــکل نگرفــت. صــرف نظــر از نظــام بانکــی، ســه نهــاد عمــده دیگــر یعنــی 

ــی1   ــای آت ــتگی و صندوق ه ــای بازنشس ــر آن(، صندوق ه ــر و غی ــه عم ــات بیم ــرکت ها و مؤسس ــه )ش ــات بیم مؤسس

از مؤسســات غیرپولــی در بازارهــای مالــی هســتند کــه بــا ظرفیــت و قابلیــت مالــی فراوانــی، امــکان تأمیــن مالــی در 

بازارهــای اولیــه را دارنــد. ســایر مؤسســات بازارهــای مالــی و ســرمایه )نظیــر صندوق هــای مشــترک و ســرمایه گذاری و 

امثــال آن( را می تــوان به گونــه ای بازیگــران دســت دوم بــازار بــا اســتفاده از منابــع مالــی ایــن نهادهــا بــه حســاب آورد.

منابــع مالــی مجموعــه نهادهــای مالــی غیربانکــی فعــال در بــازار ســرمایه، معمــواًل از دو طریــق رشــد پایــه یــا  ●

ــی  ــع مال ــد مناب ــد. رش ــدا می کنن ــترش پی ــعه و گس ــد، توس ــای جدی ــی ابزاره ــداع و معرف ــت و اب ــوآوری در فعالی ن

نهادهــای مالــی غیربانکــی از طریــق رشــد پایــه بــه دلیــل توســعه و گســترش فعالیت هــا در بخــش واقعــی اقتصــاد 

کشــور و به تبــع آن افزایــش پوشــش فعالیــت نهادهــای بیمــه ای، بازنشســتگی و صندوق هــای آتــی بــه لحــاظ رشــد 

تولیــد و اشــتغال حاصــل می شــود. راهــکار دیگــر رشــد منابــع مالــی نهادهــای غیربانکــی بــه دلیــل نــوآوری، ابــداع 

ــن نهادهــا محقــق می شــود.  ــن انباشــت ســود و بازدهــی ســرمایه گذاری های ای ــن، همچنی و معرفــی ابزارهــای نوی

ــتوانه ای شــدن آن و  ــت و اس ــرم ســنی جمعی ــب ه ــر ترکی ــی، تغیی ــای اقتصــادی در بخــش حقیق ــدی فعالیت ه ُکن

افزایــش تعهــدات پرداخــت و خروجــی منابــع ایــن نهادهــا بــه دلیــل مســن شــدن جمعیــت هم زمــان بــا کنــد شــدن 

ورودی منابــع از جملــه دالیــل عمــده کاهــش نقــش نهادهــای غیــر بانکــی تأمیــن مالــی اولیــه در بازار ســرمایه اســت.

ــــــــــــــــــــــــ
1. Provident Funder
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ــف در  ● ــز ضع ــا و نی ــن نهاده ــار ای ــع در اختی ــد مناب ــش رش ــق کاه ــی از طری ــش حقیق ــا در بخ ــود فعالیت ه رک

سیاســت گذاری های معطــوف بــه تثبیــت وضعیــت کالن اقتصــاد کــه عامــل عمــده ترغیــب جمعیــت تحــت پوشــش 

بــه پس انــداز بیشــتر اســت و نیــز عــدم ابــداع و نــوآوری در ابزارهــای نویــن تأمیــن آتــی، از جملــه چالش هــای اساســی 

ــران از  ــه در ای ــت ک ــوان گف ــد. می ت ــاب می آی ــه حس ــا ب ــن نهاده ــت ای ــوزه فعالی ــور در ح ــت گذاری کالن کش سیاس

مجمــوع چهــار نهــاد مالــی بــا ظرفیــت فعالیــت چشــمگیر در تأمیــن مالــی اولیــه و بــازار ســرمایه )بیمــه، بازنشســتگی، 

صندوق هــای آتــی و بیمه هــای اعتبــاری(، فقــط ظرفیت هــای بســیار محــدودی درزمینــه صنعــت بیمــه و صندوق هــای 

بازنشســتگی فعــال بــوده و مورداســتفاده واقــع شــده اســت. در حــوزه فعالیت هــای بیمــه ای فقــط بیمــه غیر عمــر و تأمین 

اجتماعــی و آن هــم در حــد بیمه هــای اجبــاری در کشــور رایــج شــده اســت کــه آن هــم بــه دلیــل کســرت وقایــع و 

حــوادث، مداخلــه دولــت درزمینــه نرخ هــای بیمــه و اســتفاده غیــر بیمــه ای از صــرف )حاشــیه( منابــع مالــی فعالیــت و 

نیــز عــدم تعمیــق ایــن فعالیــت در اقتصــاد کشــور، منابــع مالــی مــازاد قابل توجهــی ایجــاد نکــرده اســت. ســایر انــواع 

فعالیت هــای بیمــه ای در کشــور یــا غایــب اســت و یــا انباشــت منابــع و ارزش افــزوده قابل توجهــی جهــت اســتفاده در 

بازارهــای مالــی ایجــاد نمی کنــد. همیــن تعبیــر در مــورد صندوق هــای بازنشســتگی از بابــت محدودیت هــای ناظــر بــر 

مأموریت هــای آن و عــدم تســری ایــن مأموریت هــا بــه حوزه هــای اقتصــادی و قــراردادی نیــز صــادق اســت. بیمه هــای 

اعتبــاری بــه معنــای واقعــی کلمــه هنــوز در کشــور بــه نحــو مطلوبــی تبییــن نشــده اســت.

مأخــذ: مهدویــان، محمدهــادی )1393(، مشــکات بخــش مالــی و بانکــی در اقتصــاد ایــران، اولیــن اجــاس اقتصــاد ایــران، 
14 و 15 دی مــاه 1393

ــا در  ــن بازاره ــی ای ــد عقب ماندگ ــز مؤی ــران نی ــی در ای ــای مال ــعه بازاره ــاخص های توس ش

ــدول 35(. ــت )ج ــور ماس کش
جدول 35. وضعیت شاخص های توسعه بازار مالی ایران در سال 2017- 2016 در میان 138 کشور

رتبهشاخصها

117دسترسیپذیریخدماتمالی

1۰۸قیمتخدماتمالی

1۰6تأمینمالیازطریقبازارسرمایه

1۲4سهولتدسترسیبهوام

11۰دسترسیپذیریسرمایهگذاریخطرپذیر
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رتبهشاخصها

1۲۲امنیتبانکها

1۲۸مقرراتبورسسهام

1۰۸شاخصحقوققانونی

131توسعهبازارهایمالی

مأخذ: گزارش رقابت پذیری جهانی )2017- 2016(، ص 207

عــاوه بــر نگــرش ســنتی دولتمــردان و قانون گــذاران ایــران بــه نظــام بانکــی و بــازار ســرمایه 

ــاد  ــدک اقتص ــد ان ــت، رش ــده اس ــد ش ــان تأکی ــل مهدوی ــه در تحلی ــور ک ــور، همان ط ــی کش و بده

ــی کشــور ســهم داشــته اســت.  ــی نظــام مال ــز در عقب ماندگ ــی اقتصــاد کان نی کشــور و بی ثبات

در مــورد رشــد انــدک و پرنوســان اقتصــاد کشــور قبــًا توضیحــات الزم ارائــه شــد؛ امــا درمــورد 

ــاب  ــد از انق ــاد در دوره بع ــاالی اقتص ــن و ب ــورم مزم ــه ت ــا ب ــور در اینج ــاد کش ــی اقتص بی ثبات

ــودار 33(. ــود )نم ــاره می ش اش
نمودار 33. میانگین ساده نرخ تورم در دوره بعد از انقالب )درصد(

مأخــذ: مســتخرج از شــاخص قیمــت خرده فروشــی بانــک مرکــزی تــا ســال 1395و قانــون برنامــه ششــم توســعه بــرای 
پیش بینــی دوره 1396-1400.

وجــود تورم هــای بــاال در اقتصــاد کشــور بیانگــر آن اســت کــه سیاســت های پولی بانــک مرکزی 

ــت گذاری  ــای سیاس ــدان ابزاره ــر آن و فق ــی ب ــت های مال ــلطه سیاس ــل س ــورم، به دلی ــار ت در مه
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ــازار جهانــی و تــداوم ایــن وضعیــت  ــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت در ب مؤثــر نبــوده اســت. ب

ــرای  ــه ب ــن آنک ــه مزم ــری های بودج ــت و کس ــته دول ــای انباش ــم، بدهی ه ــه شش در دوره برنام

ــورد  ــه در م ــداف برنام ــه اه ــتیابی ب ــد دس ــر نمی رس ــه نظ ــود، ب ــی می ش ــم پیش بین ــه شش برنام

تــورم تک رقمــی امکان پذیــر باشــد. در ســال 1396 یعنــی اولیــن ســال اجــرای برنامــه ششــم، همــه 

قرایــن و شــواهد حاکــی از افزایــش نــرخ تــورم و دو رقمــی شــدن آن اســت. نرخ هــای تــورم در 

اغلــب کشــورهای جهــان از دهــه 1980 بــه ایــن ســو رونــدی کاهشــی را طــی کــرده اســت و ایــران 

جــزو معــدود کشــورهایی اســت کــه هنــوز بــا تــورم دو رقمــی مواجــه اســت. گفتنــی اســت توســعه 

ســریع بازارهــای مالــی هم زمــان بــا کاهــش نــرخ تــورم در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ســپس 

در اقتصادهــای نوظهــور صــورت گرفــت.

ــاب  ــد از انق ــای بع ــی دهه ه ــران ط ــی ای ــادی و سیاس ــزوای اقتص ــی و ان ــای بین الملل تحریم ه

موجــب گسســت روابــط میــان بازارهــای مالــی ایــران و جهــان شــده اســت. عــدم پایبنــدی ایــران 

ــدی  ــدم پایبن ــی پول شــویی، ع ــررات بین الملل ــال مق ــدم اعم ــک، دو و ســه، ع ــازل ی ــررات ب ــه مق ب

ــی،  ــابداری و حسابرس ــتانداردهای حس ــه اس ــران ب ــی ای ــرکت های غیرمال ــی و ش ــات مال مؤسس

نبــود نظــام معتبــر ســنجش ارزش اعتبــاری مؤسســات مختلــف و وضعیــت ترازنامــه بانک هــای 

ــی و  ــی غیربانک ــات مال ــا، مؤسس ــان بانک ه ــاط می ــراری ارتب ــی در راه برق ــع بزرگ ــی، موان ایران

ــه کشــور  ــان و جــذب ســرمایه خارجــی ب ــی جه ــای مال ــا بازاره ــران ب ــی ای شــرکت های غیرمال

و گشــایش اعتبــارات اســنادی بــرای مبــادالت تجــاری از طریــق نظــام بانکــی ایجــاد کــرده اســت.

عامــل مهــم دیگــری کــه اساســًا از شــکل گیری بــازار بدهــی در ایــران جلوگیــری کــرده، حــرام 

بــودن ربــا در فقــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل نــام نــرخ بهــره در بانکــداری مشــارکتی کــه تحــت عنــوان 

بانکــداری اســامی از آن یــاد می شــود، بــه نــرخ ســود ســپرده ها تبدیــل شــد و در قانــون بانکــداری 

بــدون ربــا، نــام اعتبــارات بانکــی تحــت عقــود اســامی مجــاز بــه تســهیات بانکــی تغییــر یافــت. 

باالخــره به جــای انتشــار اوراق قرضــه، »اوراق مشــارکت« انتشــار می یافــت کــه عمــًا اوراق قرضــه 

کوپــن دار بــا بازدهــی ثابــت بــود؛ امــا شــگفت آنکــه در برخــی از ســال ها بانــک مرکــزی نیــز بــرای 

اعمــال سیاســت پولــی از ابــزار فــروش اوراق مشــارکت بــرای کنتــرل نقدینگــی اســتفاده می کــرد؛ 
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در حالــی کــه بانــک مرکــزی در بــازار کاالهــا مداخلــه ای نداشــت تــا ســود حاصــل از مشــارکت آن 

در فعالیت هــای اقتصــادی میــان خریــداران اوراق مشــارکت توزیــع شــود. شــایان توضیــح اســت 

کــه در برنامــه دوم توســعه )1378-1374( و برنامه هــای بعــدی، اصــاح بازارهــای مالــی همــواره 

مــورد توجــه سیاســت گذار بــوده و در عمــل نیــز تحــوالت مهمــی در ایــن بازارهــا رخ داده اســت؛ 

امــا بــا گذشــت ســالیان طوالنــی ایــن بازارهــا هنــوز بــا کاســتی های جــدی مواجه انــد )کادر 7(.
کادر 7. اهم چالش های بازار سرمایه در سند برنامه ششم توسعه

عدم هماهنگی بین بازارهای مالی، ●

کندی روند بین المللی شدن بازار سرمایه کشور، ●

ضعف فرایندهای نظارتی در بازار سرمایه کشور، ●

اجرای ناقص ماده 99 برنامه پنجم توسعه، ●

به روز نبودن قانون تجارت، ●

نبود بازار و ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، ●

پایین بودن نسبی عمق بازار و محدود بودن امکان اثرگذاری سرمایه گذاران بر روند معامالت بازار سرمایه، ●

کم بودن حجم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( در بازار سرمایه، ●

ــژه قوانیــن حمایــت از ســرمایه گذاران  ● ــف اقتصــادی به وی ضعــف برخــی قوانیــن و مقــررات در بخش هــای مختل

بخــش خصوصــی، ابهــام در وظایــف حاکمیتــی و تصدی گــری دولــت.

مأخذ: سند برنامه ششم، 1394، ص 70.

3-1-6-3. اهمیت بازارهای مالی برای صندوق های بازنشستگی

ــی ســرو کار  ــازار مال ــد ب ــا چن ــک ی ــا ی ــد ب ــورد می توانن ــای بازنشســتگی حســب م صندوق ه

داشــته باشــند. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در گذشــته دور )دهــه 1990 و حتــی در برخی از کشــورها 

ــاد.  ــاق افت ــتگی اتف ــت های بازنشس ــی در سیاس ــول مهم ــورها تح ــیاری از کش ــل از آن( در بس قب

در ســال های دهــه 1930 و حتــی قبــل از آن، در برخــی از کشــورها طرح هــای بازنشســتگی 

ــوق  ــت حق ــرح پرداخ ــد ط ــد؛ مانن ــرا ش ــتگان اج ــد بازنشس ــن درآم ــرای تأمی ــه1 ب ــدون اندوخت ب

1. Pay-as-you-go Schemes
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بازنشســتگی بریتانیــا و برنامــه تأمیــن اجتماعــی ایاالت متحــده. در ایــن بیــن، از کارگــران شــاغل 

مالیــات اخــذ می شــد تــا بــه بازنشســتگان همــان دوره مســتمری پرداخــت شــود و بدیــن ترتیــب 

هیــچ پس انــداز و ســرمایه گذاری مطــرح نبــود؛ امــا تحــوالت جمعیتــی و الگوهــای کار موجــب شــد 

از تعــداد تــازه واردان بــه بــازار کار کاســته شــود و اســتفاده از روش بازنشســتگی بــدون اندوختــه 

بــرای دولت هــای کشــورهای پیشــرفته گــران تمــام شــود. ایــن مســئله موجــب افزایــش عاقــه بــه 

ــا هــر  ــن طرح ه ــد. در ای ــی شــده بودن ــن مال ــل تأمی ــه از قب ــردی بازنشســتگی شــد ک طرح هــای ف

فــرد شــاغل حســابی داشــت کــه پــول خــود را در آن پس انــداز می کــرد؛ بنابرایــن، ایــن اندوخته هــا 

تــا زمــان بازنشســتگی فــرد در بــازار ســرمایه، ســرمایه گذاری می شــد. هرچنــد ایــن برنامه هــای 

ــرای  ــن طرح هــای خصوصــی بازنشســتگی شــرکت ها ب ــا حــدودی جایگزی ــردی ت بازنشســتگی ف

کارکنــان خــود می شــد، در کشــورهایی کــه قبــًا طرح هــای فــردی بازنشســتگی ســابقه نداشــت، 

ــر  ــی ب ــتگی مبتن ــای بازنشس ــن رو طرح ه ــد؛1 از ای ــی انجامی ــای مال ــم دارایی ه ــت عظی ــه انباش ب

اندوختــه2 کامــل یــا جزئــی یکــی از عوامــل مهــم در توســعه بازارهــای مالــی غــرب بــوده اســت.

امــروزه صندوق هــای بازنشســتگی، پس انــداز تعــداد کثیــری از کارگــران را بــرای دوره 

بازنشســتگی تجمیــع می کننــد. در غــرب صندوق هــای بازنشســتگی را کارفرمایــی معیــن، گروهــی 

از کارفرمایــان یــا اتحادیه هــای کارگــری اداره می کننــد. برخــاف حســاب های فــردی بازنشســتگی، 

در صندوق هــای بازنشســتگی حــق نظــارت مســتقیم فــردی بــر نحــوه ســرمایه گذاری پس اندازهــا 

بــه اعضــا داده نمی شــود؛ امــا معمــواًل منافــع تضمین شــده ای )DB(3 بــرای ســن بازنشســتگی آنهــا 

ــتگی  ــای بازنشس ــای صندوق ه ــال 2009 ارزش دارایی ه ــرد. در س ــرار می گی ــراد ق ــار اف در اختی

ــه  ــده آن ب ــش عم ــه بخ ــید ک ــارد دالر می رس ــزار میلی ــه 16 ه ــو OECD ب ــورهای عض در کش

صندوق هــای بازنشســتگی آمریــکای شــمالی، ژاپــن و بریتانیــا متعلــق بــود. هرچنــد صندوق هــای 

بازنشســتگی بــزرگ هســتند، بــا گســترش طرح هــای بازنشســتگی فــردی در غــرب از اهمیــت آنهــا 

ــان: 12(. ــج کاســته می شــود )هم ــی به تدری ــای مال در بازاره
1. Levinson, Mark (2014), Guide to Financial Markets, Sixth Edition, The Economist,pp 
7 and 8.
2. Founded Schemes
3. Defined Benefit
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ــازار  ــرمایه گذاری در ب ــات س ــن مؤسس ــه عمده تری ــرکت های بیم ــه ش ــت ک ــه داش ــد توج بای

ســرمایه هســتند کــه یــک ســوم همــه دارایی هــای مالــی مؤسســات ســرمایه گذاری را در اختیــار 

دارنــد. در گذشــته بخــش عمــده ایــن دارایی هــا بــرای پشــتیبانی از سیاســت های بیمــه عمــر مــورد 

ــن  ــه ســمت تضمی ــران ب ــی از کســب و کار بیمه گ ــا در دهــه 2010 ســهم روزافزون ــود؛ ام ــاز ب نی

پرداخــت عایــدات ســاالنه منظــم1 بــه دارنــدگان وجــوه بــرای طــول زندگــی آنهــا تــا زمــان مــرگ 

اختصــاص یافتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه رشــد طرح هــای بازنشســتگی مبتنــی بــر اندوختــه 

بــه نفــع شــرکت های بیمــه بــوده اســت؛ زیــرا در زمــان بازنشســتگی اغلــب کارگــران پس اندازهــای 

ــر  ــه عم ــرای بقی ــن ب ــدات معی ــا عای ــای ب ــد طرح ه ــه خری ــود را ب ــده خ ــتگی انباشته ش بازنشس

ــان: 12(. ــد )هم ــاص می دهن اختص

شــناخت ابزارهــای مالــی و راهبردهــای ســرمایه گذاری الزم بــرای موفقیــت نظام هــای 

ــتگان در  ــرای بازنشس ــب ب ــتمری مناس ــه مس ــور ارائ ــه به منظ ــر اندوخت ــی ب ــتگی مبتن بازنشس

ــردارد.  ــران در ب ــرای کشــور درحال توســعه ای همچــون ای ــی را ب کشــورهای پیشــرفته درس های

در ایــن نــوع طرح هــا درک تمایــز میــان مرحلــه انباشــت و مرحلــه توزیــع مهــم اســت. در مرحلــه 

ــرای شــرکت های بیمــه عمــر اهمیــت  ــر ب ــا ریســک های تــورم و مــرگ و می ــه ب ــز مقابل ــع نی توزی

ــه  ــده و اوراق قرض ــاخص بندی ش ــه ش ــی اوراق قرض ــا معرف ــد ب ــت می توان ــی دارد. دول فراوان

ــد. ــک کن ــرکت ها کم ــن ش ــه ای ــک ها ب ــن ریس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــدگان، ب بازمان

بایــد توجــه داشــت ســرمایه گذاری طرح هایــی بــا منافــع معیــن )DB( راهبــرد مناســب در مرحلــه 

انباشــت، درواقــع همــان طرح هــای بــا پرداخــت معیــن )DC( اســت کــه بــا اســتفاده از فنــون مدیریــت 

دارایــی- بدهــی بــه نحــوی مدیریــت می شــوند کــه منافــع معینــی را در دوره بازنشســتگی ایجــاد کننــد. 

برحســب اینکــه طــرح مــورد نظــر DB یــا DC باشــد، عملکــرد ســرمایه گذاری بــه ترتیــب بــر هزینه های 

 DC و بــر منافــع بازنشســتگی عضــو طــرح DB خالــص صنــدوق مســئول بازنشســتگی مبتنــی بــر

تأثیــر خواهــد گذاشــت. تجربــه نشــان داده اســت کــه در بریتانیا و ســایر کشــورهای پیشــرفته عملکرد 

ــر از  ــوده و کمت ــدان درخشــان نب ــه ســرمایه گذاری چن ــای بازنشســتگی در زمین متوســط صندوق ه

1. Annuities
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متوســط عملکــرد بــازار ســرمایه بــوده اســت. مطالعــات انجام شــده گویــای آن اســت کــه صندوق هــای 

ــروی از  ــن پی ــد. همچنی ــل کرده ان ــر عم ــای بزرگ ت ــر از صندوق ه ــرمایه بهت ــازار س ــر در ب کوچک ت

سیاســت فعــال ســرمایه گذاری لزومــاً بــه منافــع بیشــتر از سیاســت غیرفعــال نینجامیــده اســت. ضمنًا 

ــال ســرمایه گذاری  ــای غیرفع ــه روش ه ــری را نســبت ب ــی باالت ــای مدیریت ــال هزینه ه ــای فع روش ه

ــر ســرمایه گذاری صندوق هــای  ــت کارآمدت ــب مدیری ــد موجــب ترغی ــا بخواهن ــر دولت ه ــد. اگ می طلب

ــای  ــتر در داده ه ــفافیت بیش ــاد ش ــون ایج ــبی را همچ ــای مناس ــد انگیزه ه ــوند، بای ــتگی ش بازنشس

ــت به تناســب عملکــرد را در  ــی شــارژ هزینه هــای مدیری ــد و معرف گزارش هــای عملکــرد منتشــر کنن

دســتور کار خــود قــرار دهنــد. در مطالعــه ای کــه منبــع مطالــب مطرح شــده در باالســت، چنیــن نتیجــه 

گرفتــه شــده کــه انتخــاب ابزارهــا و راهبردهــای مناســب ســرمایه گذاری از ســاختار بازارهــای مالــی یا 
ماهیــت مؤسســات مالــی درگیــر در ارائــه طرح هــای بازنشســتگی بخــش خصوصــی مهم تــر اســت.1

در مطالعــه ای کــه در مــورد پرتفــوی ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی در کشــورهای 

ــیم  ــروه تقس ــه گ ــه س ــر ب ــن نظ ــورها از ای ــت کش ــه اس ــام گرفت ــال 2015 انج ــرای س ــب ب منتخ

:)OECD, 2017( شــده اند 

ــد کــه باالتریــن ســهم از ســرمایه گذاری صندوق هــای  ● در گــروه اول کشــورهایی قــرار دارن

بازنشســتگی خــود را بــه اوراق ســهام اختصــاص داده انــد. در ایــن گــروه ایاالت متحــده بــا 

44 درصــد در رتبــه اول و فنانــد بــا 38.8 درصــد در مقــام دوم قــرار گرفتــه اســت. کشــور 

هلنــد نیــز بــا 38 درصــد در رتبــه ســوم قــرار دارد.

در گــروه دوم کشــورهایی قــرار دارنــد کــه باالتریــن ســهم از ســرمایه گذاری صندوق هــای  ●

بازنشســتگی خــود را بــه »اســناد خزانــه و اوراق قرضــه« اختصــاص داده انــد. در ایــن گــروه 

ــا 82 درصــد  ــه اول و مجارســتان ب ــا حــدود 89 درصــد دارایی هــا در رتب جمهــوری چــک ب

در رتبــه دوم قــرار دارد. کشــورهای اســلونی و یونــان نیــز بــه ترتیــب بــا 76 و 71 درصــد در 

رتبه هــای ســوم و چهــارم جــای دارنــد.

1. Blake, David (2003), Financial System Requirements for Successful Pension Reform, 
Pension Institute, Brikbeck College University of London.
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در گــروه ســوم کشــورهایی قــرار دارنــد کــه باالتریــن ســهم از ســرمایه گذاری صندوق هــای  ●

ــن گــروه کــره  ــد. در ای ــد و ســپرده« حفــظ کرده ان ــب »وجــه نق بازنشســتگی خــود را در قال

جنوبــی بــا 53 درصــد در رتبــه اول قــرار گرفتــه اســت.

ــداز  ● ــر پس ان ــی ب ــا پیامدهــای منف ــران ب ــی در ای ــاد بازارهــای مال عقب ماندگــی و ریســک زی

ــوده اســت )کادر 8(. ــای بازنشســتگی مواجــه ب ــا و بازدهــی طرح ه خانواره
کادر 8. عقب ماندگی و ریسک زیاد بازارهای مالی در ایران و پیامد آن بر پس انداز و طرح های بازنشستگی

ــی آن را  ● ــپرده بانک ــورت س ــود به ص ــول خ ــداری پ ــای نگه ــد به ج ــح می دهن ــردم ترجی ــی، م ــرکوب مال ــا س ب
به صــورت دارایی هــای غیرمالــی همچــون مســتغالت، ارز و طــال نگهــداری کننــد. ایــن گرایــش در اغلــب ســال های 

بعــد از انقــالب وجــود داشــته اســت.
نــرخ بهــره اوراق خزانــه در وضعیــت تعادلــی بــازار، پایــه تعییــن انــواع نرخ هــای بهــره دیگــر در اقتصــاد اســت و  ●

خــود نــرخ بهــره بــر ارزش همــه دارایی هــای مالــی کــه در بــازار مبادلــه می شــوند تأثیــر می گــذارد. بــا تنــزل شــدید 
ــن بازارهــا  ــی در ای ــاب قیمت ــد و حب ــی و واقعــی به شــدت افزایــش می یاب ــرخ بهــره واقعــی ارزش دارایی هــای مال ن

ــرخ بهــره واقعــی موجــب کاهــش ارزش دارایی هــا می شــود. ــرد. برعکــس افزایــش ن شــکل می گی
در غیــاب نــرخ بهــره تعادلــی، بــازار بدهــی کــه یکــی از ارکان مهــم بازارهــای مالــی اســت شــکل نمی گیــرد و  ●

ــزار محــروم می ماننــد. دولــت، بانــک مرکــزی و بخــش خصوصــی از ایــن اب
بــه دلیــل بی ثباتــی اقتصــاد کالن )نرخ هــای بــاالی تــورم، تغییــرات نــرخ ارز، شــوک های ناشــی از تغییــر قیمــت  ●

ــا  ــر نوســان اســت و درنتیجــه ب ــازار ســرمایه پ ــی ب ــی و تحریم هــای اقتصــادی( بازدهــی واقع ــازار جهان نفــت در ب
ریســک بســیار بــاال همــراه می شــود )نــگاه کنیــد بــه نمــودار 3۲(.

ــا افزایــش ریســک بازارهــای مالــی و محــدود بــودن ابزارهــای مالــی، پس انــداز خانوارهــا دســتخوش ریســک  ● ب
ــود. ــاال می ش ــی ب مال

ــدت  ● ــز به ش ــتگی نی ــای بازنشس ــرمایه گذاری صندوق ه ــی س ــان از بازده ــک اطمین ــر ریس ــت پ ــن وضعی در ای
کاهــش می یابــد و بدیــن ترتیــب تأمیــن مالــی مســتمری هایی کــه بــرای هزینــه زندگــی مناســب در ایــام پیــری و 

ــی باشــد، غیرممکــن می شــود. ــی کاف ازکارافتادگ
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3-1-6-4. رابطه صندوق های بازنشستگی ایران با بازار پول

ــازار  ــران، ب ــادار در ای ــورس اوراق به ــکل گیری ب ــش از ش ــی پی ــا 1345 یعن در دوره 1304 ت

ــه در آن دوره  ــت ک ــبب نیس ــود. بی س ــی ب ــام بانک ــار نظ ــًا در اختی ــران صرف ــکل ای ــی متش مال

ــران، دو  ــتگی کارگ ــدوق بازنشس ــون و صن ــتگی قش ــدوق بازنشس ــکل گیری صن ــا ش ــان ب هم زم

بانــک بــا اســتفاده از منابــع مالــی ایــن دو صنــدوق شــکل گرفتنــد و هم زمــان بــا اداره منابــع مالــی 

صندوق هــای مزبــور، اقــدام بــه عملیــات بانکــداری تجــاری کردنــد. همان طــور کــه در قســمت دوم 

ــه دنبــال شــکل گیری صنــدوق بازنشســتگی قشــون،  تحقیــق حاضــر بیــان شــد، در کشــور مــا ب

بانکــی بــه نــام قشــون در ســال 1304 تأســیس شــد کــه بعدهــا نــام آن بــه بانــک ســپه تغییــر یافــت.

ــون بودجــه ســال 1338  ــاده 39 قان ــران در اجــرای تبصــره م ــاه کارگ ــک رف ــن، بان ــن بی در ای

ــرداری  ــون ســازمان بیمه هــای اجتماعــی به منظور ســرمایه گذاری و بهره ب کشــور و مــاده 38 قان

ــع  ــرای رف ــهیات الزم ب ــاد تس ــاه و ایج ــن رف ــه تأمی ــک ب ــدف کم ــا ه ــران ب از وجوه بیمه کارگ

ــت  ــید و فعالی ــت رس ــه ثب ــد و ب ــکیل ش ــخ 1339/5/27 تش ــر در تاری ــه کارگ ــای طبق نیازمندی ه

خــود را از ششــم فروردیــن 1340 آغــاز کــرد. اعضــای شــورای پــول و اعتبــار در آخریــن جلســه 

ســال 1395، اصــاح اساســنامه بانــک رفــاه کارگــران را مطابــق بــا اساســنامه نمونــه بانک هــای 

تجــاری غیردولتــی در 147 مــاده و 22 تبصــره تصویــب کــرد. همچنیــن مقــرر شــد ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی بــا توجــه بــه محدودیــت مقــرر در مــاده 5 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44، 

طــی یــک برنامه زمان بنــدی معیــن حداکثــر ظــرف مــدت یــک ســال، بــرای واگــذاری مــازاد حــدود 

ــه  ــد ب ــقف 90 درص ــا س ــتقیم، ت ــتقیم و غیرمس ــور مس ــران، به ط ــاه کارگ ــک رف ــهام بان ــک س تمل

بخــش غیردولتــی و کامــًا مســتقل از ســازمان یادشــده اقــدام کنــد.

ــع  ــه اداره مناب ــخیص داده ک ــاز تش ــذار از دیرب ــه قانون گ ــت ک ــای آن اس ــوق گوی ــه ف دو نمون

ــور  ــه منص ــی ک ــت. در گزارش ــوده اس ــی ب ــات مال ــده مؤسس ــر عه ــتگی ب ــای بازنشس صندوق ه

کاشــانیان در 12 اردیبهشــت ســال 1356 تحــت عنــوان »ویژگی هــای سیســتم بازنشســتگی 

خودکفــا« تهیــه و بــه دبیــر کل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی وقــت ارائــه کــرده بــود، پیشــنهاد 

ــز مطــرح شــده  ــت نی ــان دول ــرای اداره وجــوه بازنشســتگی کارکن تأســیس بانــک بازنشســتگی ب
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بــود کــه در عمــل ایــن ایــده اجرایــی نشــد. گفتنــی اســت صندوق هــای بازنشســتگی در دوره بعــد 

ــپرده  ــورت س ــود را به ص ــی خ ــع مال ــی از مناب ــاب، بخش ــل از انق ــد دوره قب ــز مانن ــاب نی از انق

بانکــی نگهــداری می کردنــد؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه بــه دلیــل ســرکوب مالــی، نــرخ بهــره واقعــی 

ســپرده ها در دهــه اول انقــاب و بســیاری از ســال های بعــد از جنــگ ایــران و عــراق منفــی بــود. 

بدیــن ترتیــب صندوق هــا نمی توانســتند از ایــن طریــق ارزش اســمی منابــع مالــی خــود را حداقــل 

ــد. ــش دهن ــورم افزای ــب ت به تناس

بایــد توجــه داشــت کــه در زمــان جنــگ، نه تنهــا بانک هــا ســودی بــه ســپرده های ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی نمی پرداختنــد، بلکــه بابــت نگهــداری وجــوه ســازمان کارمــزد طلــب می کردنــد. همیــن عامل 

انگیــزه ای شــد بــرای ســرمایه گذاری منابــع ســازمان در خریــد برخــی از شــرکت ها و دارایی هــای 

بانک هــا. از زمــان تشــکیل ســازمان تأمیــن اجتماعــی تــا ســال 1357 یعنــی بــه مــدت 25 ســال، امــکان 

ســرمایه گذاری منابــع ایــن ســازمان وجــود نداشــته اســت؛ امــا در دوره بعــد از انقــاب تــا قبــل از 

ــدت  ــت بلندم ــش از 85 درصــد ســرمایه گذاری های ســازمان به صــورت ســپرده ثاب ــه 1370، بی ده

)بــا ســود کمتــر از نــرخ تــورم( بــوده اســت. پــس از انقــاب اســامی، شــبهه دار بــودن بیمــه از نظــر 

شــرعی مطــرح شــد؛ بــه همیــن دلیــل در شــورای انقــاب نــرخ جریمــه تأخیــر در پرداخــت حــق بیمــه 

قطــع شــد و ســازمان تأمیــن اجتماعــی دیگــر ابــزاری بــرای وصــول جرائــم تأخیر در دســت نداشــت.

وجــود دیدگاه هــای متفــاوت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، میــان وزارت کار و وزارت بهــداری 

وقــت، مخــل سیاســت گذاری بــرای ســرمایه گذاری بلندمــدت منابــع ایــن ســازمان بــوده اســت. افــزون 

بــر ایــن، دولــت بــرای تأمیــن کســری های مالــی خــود، چشــم بــه منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

ــب  ــد، به موج ــپرده گذاری می ش ــران س ــاه کارگ ــک رف ــه در بان ــع ک ــن مناب ــی از ای ــت. بخش داش

ــن  ــود؛ بدی ــان ب ــورم آن زم ــزان ت ــر از می ــب کمت ــدک و به مرات ــت مشــمول ســود ان بخشــنامه دول

ترتیــب در زمــان جنــگ عمــًا ارزش منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه قیمــت واقعــی کاهــش یافــت 

و ســازمان فرصــت ســرمایه گذاری منابــع مــازاد خــود را پیــدا نکــرد. در دوره 5 ســاله )1390-1394( 

میانگیــن ســاالنه ســود دریافتــی ســازمان بازنشســتگی از محل ســپرده های بانکــی و نگهــداری اوراق 

مشــارکت در حــدود 1044 میلیــارد ریــال بــوده اســت )ســالنامه 1394: 71(.
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3-1-6-5. رابطه صندوق های بازنشستگی ایران با بازار بدهی

صندوق هــای بازنشســتگی در دنیــا بخشــی از منابــع خــود را به صــورت اوراق قرضــه دولتــی 

ــه  ــان ب ــی آس ــا دسترس ــا ب ــن صندوق ه ــی از ای ــروزه برخ ــد. ام ــداری می کنن ــی نگه و خصوص

بازارهــای مالــی جهانــی بــه خریــد اوراق خزانــه کشــورهای پیشــرفته صنعتــی اقــدام می کننــد. ایــن 

نــوع دارایی هــا به رغــم بــازده مالــی انــدک بــه دلیــل نقدشــوندگی ســریع و بــدون ریســک بــودن 

بــرای نگهــداری بخشــی از دارایی هــای صندوق هــا بســیار مناســب اســت. در دوره بعــد از انقــاب 

ــرکت های  ــی از ش ــا برخ ــد و تنه ــر نمی ش ــی منتش ــه دولت ــال 1394، اوراق قرض ــا س ــامی ت اس

ــازده  ــل ب ــه دلی ــز ب ــن اوراق نی ــد، ای ــار می دادن ــارکت را انتش ــزی اوراق مش ــک مرک ــی و بان دولت

ثابــت باالتــر از ســپرده های بانکــی مــدت دار، قابلیــت نقدشــوندگی ســریع و بــدون ریســک بــودن 

می توانســت بــرای صندوق هــا پرجاذبــه باشــد؛ امــا از دهــه 1380 بــه دلیــل پرداخــت نشــدن بدهــی 

ــار  ــتگی دچ ــای بازنشس ــج صندوق ه ــا، به تدری ــارف آنه ــش مص ــا و افزای ــه صندوق ه ــت ب دول

مضیقــه مالــی شــدند و منابــع مــازاد فراوانــی بــرای خریــد اوراق مشــارکت نداشــتند.

در دولــت یازدهــم بســتر قانونــی انتشــار اوراق بدهــی از طریــق بــورس اوراق بهــادار فراهــم شــد 

ــا 1395، حجــم  ــوق خــود در ســال های 1393 ت ــای مع ــت به منظــور پرداخــت بخشــی از بدهی ه و دول

چشــمگیری از اوراق خزانــه را منتشــر کــرد و به موجــب قانــون بودجــه ســال 1396 نیز مجــوز الزم برای 

انتشــار اوراق بدهــی بــه میــزان 345 هــزار میلیــارد ریــال را یافــت؛ امــا بــه دالیلی که پیشــتر توضیــح داده 

شــد، مبالــغ مصــوب در بودجه هــای دوره 1393 تــا 1396 هــر گــز به طــور کامــل محقــق نشــد.

3-1-6-6. رابطه صندوق های بازنشستگی ایران با بازار سرمایه

 بــا افزایــش بدهی هــای دولــت بــه صندوق هــای بازنشســتگی کارگــران و کارمنــدان کشــوری 

ــال تصویــب قانــون اجرایــی اصــل 44 در  ــه دنب ــژه ب و لشــکری در دهه هــای 1370 و 1380، به وی

ســال 1386، دولــت نهــم و دهــم بــه فکــر رد دیــون خــود بــه ایــن صندوق هــا از طریــق واگــذاری 

ــودن  ــی ب ــل منف ــه دلی ــده ب ــرکت های واگذارش ــی از ش ــاد. بخش ــا افت ــه آنه ــی ب ــرکت های دولت ش

ارزش ویــژه آنهــا اساســًا در بــازار ســرمایه عرضــه نمی شــدند؛ امــا برخــی دیگــر از شــرکت ها بــه 

بــازار بــورس وارد شــدند. هرچنــد تصــدی شــرکت هایی کــه بیشــتر ســهام آنهــا بــه صندوق هــا 
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تعلــق داشــت قبــل از ایــن زمــان نیــز متــداول بــود؛ به جرئــت می تــوان گفــت کــه رد دیــون دولــت 

ــی  ــرکت های دولت ــهام ش ــرد. س ــل ک ــا تحمی ــه صندوق ه ــرکت داری را ب ــًا ش ــیوه عم ــن ش ــه ای ب

ــوان رد  ــت عن ــی تح ــال دارای ــارد ری ــزار میلی ــاه 1396-1380( 315/5 ه ــر )تیرم ــال اخی در 16 س

ــا 69/7  ــارد ی ــزار میلی ــه 220 ه ــت ک ــه اس ــال یافت ــکاران آن انتق ــه طلب ــت ب ــوی دول ــون از س دی

درصــد آن فقــط در ظــرف ســال های 1390 تــا 1392 صــورت گرفتــه اســت. گفتنــی اســت در ایــن 

مــدت ســازمان خصوصی ســازی 205 هــزار میلیــارد )معــادل 14 درصــد ارزش ســهام مشــمول 

ــه صندوق هــای بازنشســتگی منتقــل کــرده اســت. خصوصی ســازی( را بابــت بدهی هــای خــود ب

ــای  ــی، صندوق ه ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــی سیاس ــون اجرای ــاده 5 قان ــب م به موج

ــن  ــم، ای ــه شش ــذار در برنام ــل قانون گ ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــداری نیس ــه بنگاه ــاز ب ــتگی مج بازنشس

صندوق هــا را بــه واگــذاری ســهام کنترلــی خــود در شــرکت های تحــت پوشــش ملــزم کــرده اســت؛ 

بــرای مثــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی ملــزم شــده اســت ســهام بانــک رفــاه را در بــورس عرضــه کند، 

ایــن شــیوه پرداخــت دیــون بــه دالیــل حقوقــی و الزامــات ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی از 

ســوی کارشناســان فــن محــل ایــراد بــوده اســت؛ یعنــی از نظر حقوقــی، جز در شــرایط اســتثنایی اصل 

بــر ایــن اســت کــه »عیــن بدهــی« بــه بســتانکار مســترد شــود و در شــرایطی که بدهــی به صــورت پولی 

اســت، اغلــب اثــر زمــان بــر کاهــش ارزش پــول )تــورم( و هزینــه فرصــت پــول )به صــورت بازدهــی 

واقعــی ازدســت رفته( در محاســبه اصــل و فــرع بدهــی در نظــر گرفتــه و باالخــره در زمان ایجــاد بدهی 

نحــوه بازپرداخــت و زمان بنــدی آن بیــن بدهــکار و بســتانکار مشــخص شــود.

ــه به عنــوان  همان طــور کــه بیــان شــد، منشــأ بدهی هــای دولــت ایــن بــوده اســت کــه دولــت ن

کارفرمــا و نــه به عنــوان یکــی از شــرکای اجتماعــی صندوق هــای بازنشســتگی بــه پرداخــت ســهم 

خــود از حــق بیمــه اقــدام نکــرده اســت. همچنیــن در موضــع حکمرانــی نیــز بــه تعهــدات مالــی خــود 

ــن  ــرده اســت؛ بدی ــل نک ــه عم ــس پذیرفت ــن مصــوب مجل ــق قوانی ــر طب ــه ب ــا ک ــال صندوق ه در قب

ترتیــب در ســه زمینــه زیــر کوتاهــی کــرده اســت:

بدهی های خود را به صورت نقد در هرسال به صندوق ها نپرداخته است. ●

بر سر نحوه محاسبه ارزش زمانی پول با صندوق ها به تفاهم کامل نرسیده است. ●
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بــر ســر یــک برنامــه زمان بندی شــده بــرای بازپرداخــت دیــون معــوق خــود بــه صندوق هــا  ●

توافــق نکــرده اســت.
کادر 9. حکمرانی ضعیف و انباشت بدهی های دولت به صندوق ها

منشــأ اصلــی نابســامانی صندوق هــای بازنشســتگی تحمیل شــده کــه عامــل آن قــوه مجریــه و مقننــه هســتند 

ناشــی از عوامــل زیــر اســت:

درک نکردن صحیح دولت و مجلس از ماهیت بین نسلی منابع صندوق ها و نحوه مدیریت آنها. ●

ــه  ● ــی آن ب ــدات مال ــای تعه ــورد ایف ــالمی درم ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــن مص ــه قوانی ــت ب ــودن دول ــد نب پایبن

ــس. ــوی مجل ــن از س ــرای قوانی ــن اج ــر حس ــارت ب ــود نظ ــر نب ــر اث ــا ب صندوق ه

نبــود شــفافیت و پاســخگویی دولــت و صندوق هــا در قبــال ذی نفعــان صندوق هــا شــامل کارگــران و کارمنــدان  ●

)و خانــواده آنــان( و کارفرمایــان.

تضعیــف نقــش تشــکل های کارفرمایــی و کارگــری در اداره امــور صندوق هــای بازنشســتگی و انتصــاب مدیــران  ●

ــره آنهــا. ــرای مدیریــت عامــل صندوق هــا و هیئت هــای مدی دولتــی ب

انتخــاب شــیوه رد دیــون دولــت از طریــق واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی بــدون مشــورت بــا هیئت مدیــره  ●

صندوق هــا.

پرســش دیگــری کــه در زمینــه انتخــاب شــیوه رد دیــون مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا 

ــا سیاســت درازمــدت  ــه صندوق هــا تحمیل شــده ب ــق ب ــگاه داری کــه به طــور عمــده از ایــن طری بن

ســرمایه گذاری صندوق هــا ســازگاری دارد یــا خیــر. در پاســخ بایــد گفــت هرچنــد در تعــدادی از 

ــا  ــه خصوصی ســازی دولت ه ــق برنام ــش مهمــی در تحق کشــورها صندوق هــای بازنشســتگی نق

ایفــا کرده انــد، بایــد بــه خاطــر داشــت کــه آنهــا تــاش کرده انــد بازدهــی منابــع خــود را بــا توجــه 

بــه محدودیت هــای زیــر حداکثــر کننــد:

ریسک سرمایه گذاری، یعنی خطراتی که کسب بازده مورد انتظار را تهدید می کند.. 1

نقدشوندگی، یعنی میزان قابلیت و سرعتی که در تبدیل مجدد سرمایه به پول الزم است.. 2

زمان هــای دریافــت ســود، یعنــی دریافــت اولیــن ســود حاصــل از ســرمایه گذاری و . 3

ــدی. ــودهای بع ــت س ــی دریاف ــل زمان فواص

بدیــن ترتیــب اگــر صندوق هــا اختیــار داشــته باشــند، بــه انتخــاب و خریــد ســهام آن دســته از 
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ــان  ــود را چن ــوی خ ــر پرتف ــد )به عبارت دیگ ــدام می کنن ــهام اق ــازار س ــا در ب ــرکت ها و دارایی ه ش

ــا  ــورد نظــر آنه ــی، ریســک و نقدشــوندگی م ــای ســه گانه بازده ــا معیاره ــه ب ــد( ک شــکل می دهن

ــه بــرای صندوق هــا بســته بــه  هم خوانــی داشــته باشــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پرتفــوی بهین

اینکــه در مرحلــه انباشــت منابــع مالــی باشــند یــا در مرحلــه افزایــش مصــارف بازنشســتگی، قطعــًا 

متفــاوت خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه داشــتن راهبــرد درازمــدت ســرمایه گذاری بــرای 

ــای آن اســت کــه: ــران گوی ــه ای ــد؛ امــا تجرب ــدا می کن صندوق هــا ضــرورت پی

ــورد  ● ــن م ــه در ای ــد. البت ــان ده بوده ان ــا زی ــه صندوق ه ــدادی از شــرکت های واگذارشــده ب تع
ــاف نظــر وجــود دارد.1 ــان ســازمان خصوصی ســازی و صندوق هــای بازنشســتگی اخت می

ــدان  ● ــا چن ــه صندوق ه ــری ســهام واگذارشــده ب ــازار ســرمایه، نقدپذی ــم ب ــق ک ــل عم ــه دلی ب

زیــاد نیســت؛ از ایــن رو صندوق هــا نمی تواننــد در مواقــع ضــروری بخشــی از دارایــی خــود 

را بــه نقــد تبدیــل کننــد.

ــده اند  ● ــرکت ها ش ــهام ش ــتر س ــک بیش ــق مال ــن طری ــا از ای ــوارد صندوق ه ــیاری از م در بس

و ناگزیــر اداره مســتقیم ایــن شــرکت ها را بــر عهــده گرفته انــد. تجربــه نشــان داده اســت در 

ــن  ــا از ای ــوده و ســودآوری آنه ــاوت ب ــن شــرکت ها متف ــت اداره ای ــف، کیفی دوره هــای مختل

طریــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت.

ــه دلیــل تحریم هــای اقتصــادی، بی ثباتــی اقتصــاد کان و ریســک های  ● ــر، ب در ســال های اخی

ــک  ــوده و ریس ــیار ب ــانات بس ــتخوش نوس ــران دس ــهام ای ــازار س ــی، ب ــادی و سیاس اقتص

ــت. ــه اس ــش یافت ــرمایه گذاری ها افزای ــن س ــی ای بازده

ــی از  ● ــل بخش ــود حداق ــای خ ــق برنامه ه ــرای تحق ــی ب ــتگاه های دولت ــته، دس در ادوار گذش

ــه ســمت فعالیت هــای مــورد نظــر خــود ســوق  ســرمایه گذاری های مســتقل صندوق هــا را ب

ــظ مالکیتشــان در بخــش  ــا حف ــه از نظــر آنه ــذاری شــرکت هایی ک ــا واگ ــون ب ــد و اکن داده ان

ــد. ــت می کنن ــت، مخالف ــروری اس ــی ض عموم

ــوی یکپارچــه  ــول )2017(، در ســال 1395 ارزش پرتف ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن ــر اســاس گ ب

1. نــگاه کنیــد بــه مصاحبــه حجت الــه میرزایــی معــاون ســابق امــور اقتصــادی و برنامه ریــزی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و علی اشــرف عبــداهلل پــوری حســینی، رئیــس ســازمان خصوصی ســازی بــا تجــارت فــردا، 17 مهــر 1395.
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ــتگی  ــدوق بازنشس ــورد صن ــال و درم ــارد ری ــزار میلی ــدود 560 ه ــی در ح ــن اجتماع ــازمان تأمی س

کشــوری در حــدود 160 هــزار میلیــارد ریــال بــود. در هــر دو طــرح بیــش از 95 درصــد پرتفــو شــامل 

ســهام شــرکت های تحــت مالکیــت اســت. برخــی از ایــن شــرکت ها در بــورس اوراق بهــادار فهرســت 

شــده و برخــی از آنهــا وارد بــورس نشــده اند؛ بنابرایــن ارزش پرتفــو ایــن دو صنــدوق در مــواردی بــه 

قیمــت بــازاری و در مــوارد دیگــر بــه قیمــت دفتــری گــزارش شــده اســت. بقیــه پرتفــو ایــن دو صنــدوق 

نیــز در قالــب ســپرده های بانکــی، وام هــای اعطایــی، مســتغات و ســایر دارایی هاســت. گفتنی اســت 35 

تــا 40 درصــد شــرکت ها به طــور کامــل یــا بــا بیشــتر ســهام در مالکیــت ایــن دو صنــدوق قــرار دارنــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، عــاوه بــر 

شــرکت هایی کــه در ازای مطالبــات خــود از دولــت دریافــت می کننــد، خریــداران فعــال دارایی هــای 

ــه ارزش 113  ــهام ب ــته، س ــال گذش ــده س ــت در هف ــد. دول ــمار می رون ــه ش ــز ب ــی نی خصوص

ــای  ــه طرح ه ــازی( را ب ــای خصوصی س ــد کل دارایی ه ــادل 7/9 درص ــال )مع ــارد ری ــزار میلی ه

بازنشســتگی فروختــه اســت. ایــن معامــات یــا از طریــق بــازار بــورس یــا فراینــد رقابتــی مزایــده 

صــورت گرفته انــد. همچنیــن صندوق هــای بازنشســتگی شــرکت های زیرمجموعــه نهادهــای مالــی 

ــرط  ــه ش ــد؛ ب ــداری می کنن ــز خری ــا( را نی ــه و بانک ه ــرکت های بیم ــر ش ــت )نظی ــت دول ــا مالکی ب

ــت  ــز مالکی ــی جهــت احــراز شــرایط محدودیت هــای تمرک ــک اصل ــا توســط مال ــروش آنه ــه ف آنک

الزم باشــد. بــا توجــه بــه ترکیــب هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری -کــه شــامل وزرا از جملــه مقامــات مســئول اجــرای راهبــرد خصوصی ســازی کشــورند- 

اســتقال تصمیمــات ســرمایه گذاری ســازمان و صنــدوق محــل تردیــد اســت. بــا توجــه بــه نــکات 

ــوری و  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــرمایه گذاری های صن ــورد س ــوان در م ــون می ت ــوق، اکن ــی ف کل

ســازمان تأمیــن اجتماعــی به تفصیــل بیشــتر ســخن گفــت.

شرکت های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ●

برخــاف تصــور رایــج، همــه شــرکت های تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی در شــمار 

ــمار  ــه ش ــازمان ب ــه س ــرکت های تابع ــی از ش ــا یک ــتا تنه ــد. شس ــرار ندارن ــتا ق ــرکت های شس ش
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مــی رود. در ادامــه و در جــدول )36( وضعیــت مالــی مهم تریــن شــرکت های تابعــه ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی آمــده اســت.
جدول 36. وضعیت مالی برخی از مهم ترین شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی )میلیارد ریال(

داراییسرمایهنامشرکت
تعداد
کارکنان

حقوقصاحبان
سهام

شرکتسرمایهگذاریتأمیناجتماعی)شستا(
95/3/31

39۰۰۰153۲43۸۰9۰766

شرکتسرمایهگذاریخانهسازیایران
)1395/2/31(

1۲71۲4661۰6147۸

۰.51۰۸1536مؤسسهامالکومستغالت)1394/12/29(

۲33۲64577671۰۰1۰41۰۸9بانکرفاهکارگران)1394/12/29(

مأخذ: سالنامه آماری 1394 و 1395 سازمان تأمین اجتماعی.

ــی کاری  ــف انتفاع ــای مختل ــوزه فعالیت ه ــازمان در ح ــرد س ــات عملک ــی جزیی ــد ارزیاب هرچن

ــاری ســازمان  ــه اســت، اطاعــات انتشــاریافته در ســالنامه های آم ــن مطالع ــه ای خــارج از حوصل

ــد.  ــه دســت ده ــت ســرمایه گذاری ها ب ــی از وضعی ــری کل ــی تصوی ــه حت ــز در حــدی نیســت ک نی

ــت. ــوده اس ــر ب ــرح زی ــه ش ــازمان در دوره 1395-1391 ب ــادی س ــای اقتص ــود فعالیت ه س
نمودار 34. سود حاصل از فعالیت های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در دوره )1395-1391( به میلیارد ریال

مأخذ: سالنامه آماری 1395 سازمان تأمین اجتماعی، ص 138.
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ــی در  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــع س ــادی از کل مناب ــای اقتص ــل از فعالیت ه ــود حاص ــهم س س

جــدول )37( ارائــه شــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه ســهم درآمــد ســرمایه گذاری ها در اینجــا 

بــه فعالیت هــای شســتا منحصــر نیســت. عایــدات ســرمایه گذاری ها و دارایی هــای مالــی ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی در صورت هــای مالــی ســازمان به صــورت ســود ســهام، ســود یــا زیــان فــروش 

ســهام، ســود ســپرده های بانکــی و اوراق بدهــی نگهــداری شــده، درآمــد اجــاره، ســود تســهیات 

مالــی اعطایــی )بــه کارگــران عضــو صنــدوق بازنشســتگی ســازمان و کارکنــان ســازمان( و درآمــد 

ــد. حاصــل از وجــوه اداره شــده انعــکاس می یاب
جدول 37. سهم درآمد حاصل از سرمایه گذاری در کل درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی )درصد(

توضیحاتمیانگینسهمساالنه)درصد(دورهزمانی

از سال تشکیل سازمان )133۲( تا سال 1357 به مدت ۲5 سال 1340-58۰
امکان سرمایه گذاری وجود نداشته است.

تا قبل از دهه 137۰ بیش از ۸5 درصد سرمایه گذاری های سازمان به 
شکل سپرده ثابت بلندمدت با سود کمتر از نرخ تورم بوده است.

طی دو دهه 137۰ و 13۸۰، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و 
امالک و مستغالت، موجب شده است که ارزش دارایی های سازمان 

در مقایسه با تورم به نحوه چشمگیری افزایش یابد.
باالترین سهم درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در منابع سازمان 
مربوط به سال 13۸3 )معادل 15.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به 

سال 13۸4 با 1.۸ درصد است.

1360-64۸

1365-695/9

1370-745/5

1375-799/۲

1380-846/۲

1385-897/4

1390۸/۲

1391-13954/6

مآخــذ: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، معاونــت رفــاه اجتماعــی )زمســتان 1394(، وضعیــت موجــود و پیــش روی 
صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران و اصاحــات پیشــنهادی.

سال های 1391 تا 1395 مستخرج از سالنامه 1395 سازمان تأمین اجتماعی.

در گــزارش اخیــر کارشناســان بانــک جهانــی کــه وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق 

ــن  ــازمان تأمی ــه »س ــت ک ــده اس ــد آم ــی کرده ان ــال 2017 بررس ــوری را در س ــتگی کش بازنشس

ــد؛ امــا هریــک از  ــه کن اجتماعــی نتوانســت آمارهــای مــورد نظــر را بــرای کل پرتفــوی خــود ارائ

ــی از 6  ــی واقع ــازده منف ــط ب ــور متوس ــگاه ها( به ط ــتا و پاالیش ــی شس ــزرگ آن )یعن ــزای ب اج

ــد. ــج ســال نشــان می دهن ــا 15 درصــد را طــی پن درصــد ت
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تشکیل شستا و بزرگ شدن آن با واگذاری شرکت های دولتی ●

شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی )شســتا( در ســال 1365 برای ســرمایه گذاری 

و مشــارکت از محــل ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی )پرداخــت حــق بیمــه کارگــران و مشــموالن( 

ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــازده ســرمایه گذاری تأســیس شــد. نکت ــب ب ــد در قال ــع جدی و ایجــاد مناب

ــتقیم  ــور مس ــی به ط ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــرمایه گذاری هایی ک ــاد س ــه هفت ــه اول ده در نیم

ــای  ــر دارایی ه ــًا دو براب ــرد، تقریب ــاد ک ــازمان( ایج ــادی آن س ــت اقتص ــه معاون )در زیرمجموع

ــا  شســتا می شــد کــه به عنــوان بــازوی تخصصــی ســازمان تأســیس شــده بــود. در ایــن بیــن، ب

تاش هــای مدیریــت وقــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــرای نخســتین بــار در قانــون بودجــه ســال 

1371 مقــرر شــد کــه دولــت مجــاز اســت بدهــی خــود را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی از طریــق 

امــوال و ســهام تحــت پوشــش خــود پرداخــت کنــد. در همــان ســال، تفاهمــی میــان ســازمان تأمیــن 

ــرکت  ــداد 14 ش ــت تع ــب آن مالکی ــه به موج ــت ک ــورت گرف ــت ص ــع وق ــی و وزارت صنای اجتماع

صنعتــی در ازای پرداخــت 50 درصــد ارزش به صــورت نقــدی و 50 درصــد ارزش به صــورت رد 

دیــون دولــت، بــه شــرکت شســتا انتقــال یافــت.

از اواســط دهــه 1380، بــه دنبــال مصوبــات متعــدد مجلــس شــورای اســامی، تعهــدات ســازمان 

ــرف،  ــاغل و ح ــان مش ــتاییان، صاحب ــرار دادن روس ــش ق ــت پوش ــه تح ــی در زمین ــن اجتماع تأمی

ــش  ــازمان افزای ــال س ــت در قب ــی دول ــدات مال ــره، تعه ــران و غی ــاجد، بارب ــان مس ــان، خادم قالیباف

یافــت. در دهه هــای بعــد، دولــت کــه ناتــوان از پرداخــت دیــون خــود بــه ســازمان بــود، بــا رونــق 

خصوصی ســازی ناگزیــر بخشــی از ســهام شــرکت های دولتــی را به عنــوان رد دیــون بــه ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی )شســتا( واگــذار کــرد. واگــذاری ســهام مربــوط بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه 

ــون بودجــه، شــرکت ســرمایه گذاری  ــب تبصره هــای قان ــت در قال ــون دول شســتا و بازپرداخــت دی

ــرد. ــل ک ــی از قطب هــای ســرمایه گذاری کشــور تبدی ــه یک ــه 1380 ب ــن اجتماعــی را در ده تأمی

ــه در ســایت رســمی شــرکت شســتا منتشــر شــده اســت نشــان  ــی ک ــات و گزارش های اطاع

ــروه آن در  ــه 7 گ ــی دارد ک ــزرگ فعالیت ــه ب ــگ شســتا 9 زیرمجموع ــون هلدین ــه هم اکن ــد ک می ده

ــت.  ــو اس ــتا، تاپیک ــرکت شس ــرمایه گذاری ش ــروه س ــن گ ــتند. مهم تری ــال هس ــرمایه فع ــازار س ب
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ــه  ــد ک ــار دارن ــه ای از شــرکت های ســرمایه پذیر را در اختی ــف مجموع ــای اقتصــادی مختل گروه ه

یــا به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر مدیریــت و کنتــرل شــرکت ها تســلط دارنــد. در برخــی 

از مــوارد، مالکیــت و به تبــع آن مدیریــت شــرکت به صــورت متقاطــع زیــر نظــر شســتا اســت کــه 

می تــوان بــا توجــه بــه حاکمیــت شــرکتی نیــز ایــن نــوع از مالکیــت و مدیریــت را تحلیــل کــرد.
جدول 38. نام هلدینگ های شستا و تعداد شرکت های سرمایه پذیر هر هلدینگ به تفکیک

نامهلدینگ
تعدادشرکتهایسرمایهپذیر

1394/3/311393/3/31

3131شرکتسرمایهگذاریداروییتأمین)تیپیکو(

3636شرکتسرمایهگذاریسیمانتأمین

3614شرکتسرمایهگذاریصباتأمین

۲۰۲۰شرکتسرمایهگذاریصدرتأمین

۲1۲1شرکتسرمایهگذاریصنایععمومیتأمین

1616شرکتسرمایهگذاریعمرانوحملونقلتأمین

3۰3۲شرکتسرمایهگذارینفتوگازوپتروشیمیتأمین)تاپیکو(

55شرکتسرمایهگذاریانرژیتأمین

11شرکتسرمایهگذاریشمستأمین
مأخذ: سالنامه تأمین اجتماعی، سال 1394

ــادار نیســتند  ــورس اوراق به ــه شســتا عضــو ب ــق ب ــه شــرکت های متعل ــه هم ــی اســت ک گفتن

ــدول 39(. )ج
جدول 39. تعداد شرکت های بورسی و غیربورسی شستا در خرداد 1394

درصدتملک
غیربورسیبورسی

درصدتعداددرصدتعداد

1۸91۰۰13۸1۰۰جمع

14۲75.۲۲9۲1زیر10درصد

10۲41۲.7533۸.4تا50درصد

50۲31۲.136۲6.۲تا99درصد

100۰۰۲۰14.4درصد
مأخذ: سالنامه تأمین اجتماعی، سال 1394.
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ــتا در آن  ــه شس ــرکت های زیرمجموع ــه ش ــت ک ــی اس ــوع فعالیت های ــای تن ــودار )35( گوی نم

ــع  ــرمایه گذاری های صنای ــهم س ــود س ــه می ش ــه ماحظ ــور ک ــد. همان ط ــت می کنن ــه فعالی زمین

پتروشــیمی تقریبــًا یــک ســوم دارایی هــای شســتا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از آن 

صنایــع فلــزات اساســی، نفــت و گاز، دارو و بانکــداری بــه ترتیــب در مقام هــای دوم تــا پنجــم قــرار 

دارنــد. در حــدود 20 درصــد دیگــر دارایی هــای شســتا مربــوط بــه 8 فعالیــت دیگــر اســت. نکتــه 

مهــم ایــن اســت کــه ســودآوری صنایــع پتروشــیمی، نفــت و گاز و فلــزات اساســی -کــه جمعــًا 61 

درصــد دارایی هــای شســتا را شــامل می شــود- به شــدت از قیمــت جهانــی منابــع هیدروکربــوری 

و سیاســت های دولــت در قبــال قیمت گــذاری خــوراک پتروشــیمی ها متأثــر اســت. نظــر بــه اینکــه 

در دهــه پیــش رو رونــق نفتــی دهــه قبــل تکــرار نخواهــد شــد و دولــت نیــز بــا مضیقــه مالــی شــدید 

مواجــه خواهــد بــود، کاهــش ســودآوری ایــن صنایــع از طریــق کاهــش قیمــت جهانــی محصــوالت 

آنهــا و افزایــش هزینــه حامل هــای انــرژی و خــوراک پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها بســیار محتمــل 

اســت و بدیــن ترتیــب نمی تــوان انتظــار داشــت عملکــرد شــرکت های تحــت پوشــش در ســال های 

آتــی چنــدان نویدبخــش باشــد.
نمودار 35. تخصیص دارایی ها در هلدینگ شستا

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس، 1395، ص 3



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 286

تــا جایــی کــه بــه نقــش شســتا در تأمیــن مالــی مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط 

ــت  ــان و دول ــران، کارفرمای ــه ســهم کارگ ــل از وصــول حــق بیم ــع حاص ــه مناب ــی ک ــت، زمان اس

کفــاف مصــارف جــاری ســازمان را بــرای ایفــای تعهــدات بیمــه ای و درمانــی و باالســری آن بدهــد، 

ــد  ــازی نخواه ــتا نی ــادی شس ــای اقتص ــل از فعالیت ه ــود حاص ــه س ــت یازی ب ــه دس ــازمان ب س

ــی رود.  ــه کار م ــد ب ــرمایه گذاری های جدی ــام س ــرای انج ــازمان ب ــته س ــودهای انباش ــت و س داش

ــن  ــوغ ای ــا بل ــا ب ــود؛ ام ــد ب ــده آل خواه ــه ای ای ــرای هــر ســازمان بیم ــی ب ــن وضعیت ــع، چنی درواق

ــع آنهــا پیشــی می گیــرد و در چنیــن وضعیتــی اســتفاده از  ــر مناب ســازمان ها میــزان مصــارف ب

ــد. ــدا می کن ــرورت پی ــرم ض ــرمایه گذاری ها الج ــود س س

به دلیــل عــدم پرداخــت بــه موقع تعهــدات مالی دولت بــه ســازمان تأمین اجتماعــی، فــرار کارفرمایان 

از پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمــا و در مــوارد بســیار محاســبه حــق بیمــه بر اســاس حداقل دســتمزدها، 

همچنیــن و بــاال بــودن هزینه هــای باالســری ســازمان تأمیــن اجتماعــی، همــواره تعــادل الزم میــان 

ــر بخشــی از  ــه ناگزی ــع و مصــارف ســازمان برقــرار نبــوده و در برخــی از ســال ها ســازمان ب مناب

نیازهــای مالــی خــود را از طریــق منابــع شــرکت شســتا و اســتقراض از نظام بانکــی تأمین کرده اســت.

راهبرد مناسب برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در شستا ●

درواقــع مهــم ایــن اســت کــه ســازمان های بیمــه ای چنــان راهبــردی بــرای ســرمایه گذاری های 

خــود برگزیننــد کــه:

ــت  ● ــد گف ــورد بای ــن م ــد. در ای ــش یاب ــورم افزای ــب ت ــل به تناس ــرمایه گذاری ها حداق ارزش س

کــه شســتا به دلیــل دریافــت ســهام شــرکت های دولتــی به منظــور رد دیــون دولــت، همــواره 

ــوع ســرمایه گذاری های خــود را نداشــته اســت. ــدرت انتخــاب ن ق

ســود واقعــی حاصــل از ســرمایه گذاری ها بیشــتر از نــرخ بهــره تعادلــی ســپرده گذاری در بانک هــا  ●

بــه قیمــت واقعــی باشــد. عملکــرد گذشــته شســتا گویــای اتخــاذ راهبــردی آگاهانــه بــرای خریــد و 

فــروش ســهام در اختیــار به منظــور بهینه ســازی مجمــوع شــرکت های تحــت پوشــش نبــوده اســت.

ــرض  ● ــازمان در مع ــه س ــود ک ــاب ش ــوی انتخ ــه نح ــازمان ب ــرمایه گذاری های س ــبد س س

ــازمان های  ــرد. س ــرار نگی ــرخ ارز ق ــادی و ن ــانات اقتص ــی از نوس ــاالی ناش ــک های ب ریس
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ــبد  ــازی س ــک و بهینه س ــت ریس ــه مدیری ــتا ب ــا در شس ــک گریزند؛ ام ــًا ریس ــه ای عموم بیم

ــت. ــده اس ــه ش ــر توج ــا کمت دارایی ه

حداقــل بخشــی از ســرمایه گذاری ها نقدپذیــری باالیــی داشــته باشــند تــا در مواقــع اضطــراری  ●

بتــوان آنهــا را بــه پــول نقــد تبدیــل کــرد. الزمــه رعایــت ایــن اصــل دسترســی بــه ابزارهــای 

ــفانه  ــت. متأس ــول اس ــازار پ ــی در ب ــرکوب مال ــدم س ــرمایه و ع ــازار س ــی در ب ــوع مال متن

تاکنــون ایــن شــرایط در اقتصــاد ایــران فراهــم نبــوده اســت.
 1)ROE( در ســال 1393، نســبت بازدهــی بیشــتر شــرکت های شســتا بــه ســرمایه ســهامی آنهــا

از نــرخ ســود بانکــی و متوســط بازدهــی بــازار بــورس باالتــر بــوده اســت. در ایــن میــان باالتریــن 

بازدهــی در پتروشــیمی ها مشــاهده می شــود و کمتریــن بازدهــی مربــوط بــه شــرکت های حــوزه 

معدنــی )لعابیــران و خــاک چینــی ایــران( اســت )جــدول 40(.
جدول 40. شرکت های تحت تملک شستا و ROE آنها در پایان سال 1393

ROEنامشرکتROEنامشرکتROEنامشرکت

15.53کاشی سعدی44.63سرمایه گذاری دارویی تأمین9۲.54شرکت پتروشیمی نوری
14.5۸بیمه ملت3۸.۸9داروسازی فارابی9۲.33مجتمع پتروشیمی خارک
14.۲3داروسازی اکسیر37.56پشم شیشه ایران۸۰.97شرکت پتروشیمی مارون

13.63کشتیرانی ج. ا. ا.35.۸3شرکت سرمایه گذاری شاهرود7۲.16پارس دارو
1۲.76صنایع مس شهید باهنر35.۰4شرکت پتروشیمی شیراز67.46داروسازی زهراوی

11بیمه البرز34.44کارخانه های داروپخش65.57شرکت سیمان قائن
۸.46بانک تجارت33.96شیمی دارویی دارو پخش64.97معدنی امالح ایران

7.۸5بیمه میهن33.19شرکت سیمان سوفیان63.19پتروشیمی شازند
6.9بیمه دانا۲۸.4شرکت کارتن ایران57.۰1فرآورده های نسوز ایران

3.31ذوب آهن اصفهان۲5.76شرکت سیمان فارس و خوزستان56.64دارو پخش
3.۲5پارس الکتریک۲5.1بانک ملت56.36داروسازی ابوریحان

4.۰4-خاک چینی ایران۲4.67بانک کارآفرین56صنایع کاغذسازی کاوه
5.43-لعابیران۲1.۰۲شرکت نیرو کلر53.6۸تولید موارد اولیه داروپخش

۲۰.19مجتمع های توریستی آبادگران5۲.96نفت و گاز پتروشیمی تأمین
1۸.56کاشی الوند4۸.39شرکت سیمان ارومیه

مأخذ: مرکز پژوهش های مجلس، 1395، ص ۸

1. Return On Equity
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در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی و کشــورهای نوظهــور، ســازمان های تأمیــن اجتماعــی معمواًل 

ــد. در ایــن  ــه شــرکت داری نمی پردازن ــد و ب ــار ندارن ــی ســهام شــرکت ها را در اختی مالکیــت کنترل

ــه ســپرده گذاری در  ــی ب ــن اجتماع ــی ســهام، ســازمان های تأمی ــت کنترل کشــورها به جــای مالکی

بانک هــا، خریــد ســهام و اوراق قرضــه دولتــی و خصوصــی در بــازار ســرمایه اقــدام، و پورتفــوی 

خــود را بــر اســاس ریســک متوســط یــا کــم و بازدهــی متوســط اداره می کننــد. مقایســه عملکــرد 

ــورهای  ــتگی کش ــای بازنشس ــا صندوق ه ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرمایه گذاری س ــرکت س ش

ــد. ــا را به وضــوح آشــکار می کن ــان آنه ــاوت ماهــوی می پیشــرفته و درحال توســعه تف

وجــود شســتا در کنــار ســازمان تأمیــن اجتماعی، موجــب سوءاســتفاده سیاســتمداران و مدیران 

ــوق و  ــت حق ــق پرداخ ــن طری ــه و از ای ــرکت های تابع ــره ش ــت در هیئت مدی ــب موقعی ــرای کس ب

پاداش هــای غیرمتعــارف بــه مدیــران می شــود؛ بدیــن ترتیــب این گونــه شــرکت ها کــه بــا مالکیــت 

تودرتــو و هلدینگ هــای فرعــی اداره می شــوند، به طــور قطــع در معــرض فســاد مالــی قــرار دارنــد.

در گزارش کارشناسان بانک جهانی )2017، ص 18( ادعا شده است که:

1. بــه دلیــل آنکــه ســاختار دارایی هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی، نتیجــه بدهی هــای دولــت و 

ــی ســازمان  ــا توانمندی هــای اصل ــده اولویت هــا ی ــال شرکت هاســت، ایــن ســاختار منعکس کنن انتق

ــانی  ــع انس ــاال و مناب ــارت ب ــص و مه ــتا تخص ــه شس ــی و ن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت. ن نیس

ــوع  ــن موض ــد. ای ــود ندارن ــرل خ ــارت و کنت ــت نظ ــرکت های تح ــت ش ــرای مدیری ــب را ب مناس

به ویــژه درصورتی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تســلط و مالکیــت کامــل بــر صنایــع را از دســت 

ــد. ــد ش ــکل آفرین خواه ــد مش ده

ــی، شــرکت ســرمایه گذاری و  ــن اجتماع ــن ســازمان تأمی ــه بی ــر، رابط ــای مؤث 2. از نظــر کنترل ه

هریــک از هلدینگ هــا، مبهــم و غیرشــفاف اســت. شــرکت ها و دارایی هــای بــه شــکل ســهام در ذخایــر 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی به رغــم اینکــه به صــورت هلدینــگ ســازمان یافته انــد، بــه ســاختار غیردولتی 

یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش می دهنــد و در شــرکت کامــاً تحت مالکیت ســازمان )شســتا( 

فعالیــت دارنــد؛ امــا دارایــی دولــت محســوب می شــوند. همچنیــن ایــن شــرکت ها کارفرمایــان بزرگــی 

ــی اقتصــادی آن محقــق  ــن اینکــه جهت گیری هــای سیاســت کل ــر تضمی ــت عــاوه ب هســتند کــه دول



289 نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی /

شــود بــه دنبــال سیاســت اجتماعــی و ماحظــات بــازار کار نیــز هســت. بــه نظــر می رســد شســتا از 

نظــر تصمیم گیری هــای خــود و اســتفاده از درآمدهــای محقق شــده، برخــی آزادی هــا و اســتقال عمــل 

ــی کــه لزومــًا  از ســازمان مــادر یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارد. ایــن تصمیم گیری هــا در حال

در راســتای اولویت هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیســتند، احتمــاالً فــارغ از منافــع مالــی ســازمان 

به صــورت پنهانــی از دولــت پشــتیبانی می کننــد )بــرای مثــال انطبــاق دارایــی -تعهــدات یــا حرکــت بــه 

وضعیــت ریســک- بازدهــی متناســب بــا کارکردهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی(.

مسائل ناشی از رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در قالب انتقال  ●
مالکیت شرکت های دولتی

بــر اســاس اولیـــن صورت هــای مالــی صادرشــده از ســوی صنـــدوق بــرای ســـال 1377 -کــه 

ــه  ــت ب ــرد- بدهی هــای دولـ ــان ســال 1377 را در برمی گی ــا پای ــدای تأســیس ت ــی ابتـ ــازه زمان بـ

صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری معـادل 68 درصـــد دارایی های آن بــــود؛ اما این نسبت در پایان 

ســال 1391 بــه 22/5 درصـــد تنــزل یافــت و مانــده بدهــی دولــت به صندوق بازنشســتگی کشــوری 

در ســال 1392 حــدود 29 هــزار میلیــارد ریــال بــود. دولـــت بــر اســاس مفـــاد بودجه هــای مصوب، 

به تصفیه آن از طریـــق واگـــذاری ســـهام شــرکت ها و امـــوال دولتـــی مکلف بـــوده اســـت. ضمنًا 

بــر اســاس مفـــاد اساســنامه قانونــی صنـــدوق، در صورت تصفیـــه نکــردن بدهی های فـــوق مکلف 

اســـت هزینــــه پرداخــت نکــردن آن را واریــز کند.

 با اجرای قانون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری، ســهام 28 شــرکت بــــه مبلــغ 18 هــزار و 300 

میلیـــارد ریـال بابـت بدهی مســـتقیم دولــت بــه بازنشستگان بـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری 

واگــذار شــد تــــا صنــدوق از طریــق فــــروش یــــا تملیــک آنها و فــــروش ســایر دارایی های خـــود 

نســـبت بـــه تصفیــه بدهی هــای خــود بــه بازنشســتگان اقــدام کنــد؛ امــا صنــدوق بازنشســتگی در 

ایــن کار بــا مشــکاتی مواجــه شــد:
صنــدوق بــــه اعمــال حقــوق مالکانــه در مـــورد 7 هـــزار و 67 میلیــارد ریــال آنهـــا قــادر . 1

نبـوده است. در مـورد آن دسـته از سـهامی کـه صنـدوق قـادر بـه اعمـال حقـوق مالکانـه 

در ارتبـــاط بـــا آنهـا نیسـت مسئله همچنـــان مسـکوت اســت.
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بخشــی از ســهام بـــه میــزان 7 هــزار و 312 میلیــارد ریــال را -کـــه بـــازده مناســب دارد- . 2

ســـازمان خصوصی ســازی فروختــه بــود )یــــا قبــًا فــروش رفتــه و بــــه دلیـــل انتقــال 

وجــه، پیش پرداخــت آن بــــه وکالــت از صندوق تلقـــی شـــد( کـــه چک های فـــروش مذکور 

به اســتثنای 707 میلیـــارد ریال ســـهم سـررســــید آتـــی آنها وصــــول شــد.

درنهایــت تعـــدادی از شــرکت های زیـــانده باقــی مانــد کــــه بعضــًا حتــی پــــس از چنــد بار . 3

آگهــی فـــروش، متقاضــی خریــد نداشــتند و درواقــع ارزش ویــژه ایــن گــروه از شــرکت ها 

منفــی بــوده اســت.

بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم، انجــام هرگونــه فعالیــت بنــگاه داری جدیــد بــرای صندوق هــای 

دولتــی ممنــوع اســت، همچنیــن مــوارد قبلــی و موجــود و ســهام مدیریتــی کــه در ازای مطالبــات بــه 

صندوق هــا واگــذار می شــود، بایــد طــی برنامــه زمان بندی شــده ای کــه بــه تصویــب هیئت وزیــران 

ــی  ــی و تعاون ــای خصوص ــه بخش ه ــررات ب ــت مق ــا رعای ــه ب ــرای برنام ــان اج ــا پای ــد، ت می رس

ــب  ــه ای به موج ــازمان های بیم ــرای س ــژه بــ ــگاه داری به وی ــروج از بن ــه خــ ــود. اگرچ ــذار ش واگ

قانــون برنامــه ششــم الــزام قانونــی دارد، ایــن کار بــا محدودیت هــای اساســـی مواجــه اســـت:

ناگزیــــر بــــودن مدیریــــت ارشــــد صنــــدوق بازنشســـتگی کشـــوری بــه پذیــرش اموال و  ●

ســـهام شــرکت های دولتـــی بابـــت رد دیـــون دولت، بـه دلیـــل ارائه نکردن گزینـــه و امـــکان 

دیگری در ایـــن ارتبـــاط.

ممکن نبودن فــــروش بخــــشی از ســــهام فــوق در بــازار ســــرمایه )بــه دلیــل اینکه قبــل  ●

از آنکــه خالــــص دارایــــی تلقــــی شــــوند، خالــــص بدهــــی بوده انــد(. درواقــع تعــدادی از 

شــرکت های فـــوق زیـــان انباشــته دارنــد و بــدون متقاضــــی خریدنــد.

 ممکــن نبــودن فــروش بخشـــی از شــرکت های صنـــدوق بـه دلیـــل ماهیـــت راهبــردی آنها )از  ●

قبیـــل شـــرکت ملـی نفت کش بـــرای حوزه وزارت نفـــت یـا شـرکت کشـــتیرانی بـرای حـوزه 

وزارت بازرگانـــی( کـــه در ایـــن ارتبـــاط می تــوان بـــه انتقـــال نــدادن برخــی از شــرکت های 

مصوبـــه اســـفندماه 1390 هماننـــد 67 درصـد سـهام شـرکت پتـرو پـــارس اشـاره کـرد کـه 

بـه دلیـــل عـــدم تمایـــل مســـئوالن وزارت نفـت اساسًا تحقـــق نیافته اســـت؛ از این رو مدیـران 

ارشـــد صنـــدوق ناگزیـر از تعامـل بـا وزارتخانه های متبـوع آنهـا برای نهایـی کـردن فـروش 

یـــا اخـــذ دارایی هــای دیگــر )تهاتر( هســــتند.
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تحقـــق نیافتن کامـــل تغییـر کارکـــرد دارایی های برخــــی از شرکت های کــم بــازده از قبیــل  ●

پــــروژه نیمه کاره تأسیس بانــــک امیرکبیـــر از طریـــق بخشـــی از دارایی های کفـــش ملـی از 

نظر الزامـات اجرایـی و قانونــی صنــدوق در چارچوب دســتورات اداری مســئوالن وقــت. 

همچنیــــن ایجــــاد هرگونـــه تعهـد بیمه ای و بـــار مالـی خـــارج از ارقــام مقــــرر در جـداول 
قوانیــــن بودجــه ســنواتی بــــرای صندوق ها ممنــوع اســت.1

سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری ●

ارزش کل ذخایــر صنــدوق تقریبــاً 158 هــزار میلیــارد ریــال و نزدیــک بــه 60 درصد مصــارف مزایای 

ســاالنه صنــدوق اســت. بخشــی از ایــن ذخایــر تحــت مدیریــت صنــدوق و بخش دیگــر آن تحــت مدیریت 

شــرکت ســرمایه گذاری صنــدوق اداره می شــود. ایــن شــرکت به طــور کامــل در مالکیــت صنــدوق اســت. 

ذخایــر صنــدوق نیــز عبارت انــد از شــرکت هایی بــا مالکیــت کامــل یــا حداکثــری صنــدوق )کــه همــه آنهــا 

در فهرســت بــازار بــورس قــرار ندارنــد(، ســهام شــرکت های بــا مالکیــت حداقلــی، ذخایر نقدی، ســپرده ها 

بانکــی و اوراق خزانــه )بانــک جهانــی، 2017، ص 21(. امــروزه ســرمایه گذاری های صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری شــامل حــدود 117 شــرکت، در هفــت هلدینــگ بــه شــرح جــدول زیر ســازمان دهی شــده اســت.
جدول 41. مجموعه شرکت های سرمایه پذیر صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1394

تعدادکلسایرشرکتهاتعدادشرکتوابستهتعدادشرکتفرعینامهلدینگ

91۰133۲هلدینگصنایعومعادن

۲1۲۲۲5هلدینگمالی

45716هلدینگانرژی

۲439هلدینگصنایعغذاییودارویی

7۲9هلدینگگردشگری

11هلدینگعمرانوساختمان

۲3۲۰۲5شرکتهایزیرمجموعهصندوق

۲7۲565117جمع
مأخذ: سالنامه آماری 1394، صندوق بازنشستگی کشوری.

1. نشریه ثمر شماره 319، فروردین و اردیبهشت 1396، ص 14 
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مهم ترین شرکت های پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است.
جدول 42. مهم ترین شرکت ها در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک هلدینگ های تخصصی

درصدمالکیتمجموعهصندوقنامشرکتنامهلدینگ

هلدینگنفت،گاز،
پتروشیمیونیروگاه

)انرژی(

46/11پتروشیمی جم
16/591پتروشیمی امیرکبیر

4۰/39نفت ایرانول
44/36نفت پاسارگاد
1۰۰نیرو آتیه صبا

55/5لوله سازی اهواز
1۰۰صبا فوالد خلیج فارس

هلدینگصنایعو
معدن

96/5۸گروه صنعتی ملی
71/67آپادانا سرام

47/65سیمان یاسوج
1۰۰شرکت بین المللی تأمین قطعات آتیه صبا

هلدینگبورس،بانک،
بیمهوامورسهام

)مالی(

96کارگزاری صبا جهاد
1۰۰سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

14/3تأمین سرمایه امین

هلدینگغذایی،
داروییوکشاورزی

65/75صنایع شیر ایران )پگاه(
13/43فرآورده های تزریقی ایران

۲6/3۲داروسازی ثامن

هلدینگحملونقلو
گردشگری

5۰ایران گردی و جهانگردی
1۰۰توسعه آب درمانی محالت

33شرکت ملی نفت کش ایران
99/99خدمات هوایی کشور )آسمان(

1۰۰انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
6۰گلف اجنسی

هلدینگعمرانو
ساختمان

1۰۰سرمایه گذاری تراز پی ریز
1۰۰صبا آرمه

1۰۰محراب عمران تهران
مأخذ: سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری ها.
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ــاله  ــوری در دوره پنج س ــتگی کش ــازمان بازنشس ــادی س ــای اقتص ــل از فعالیت ه ــود حاص س

ــار ســال  ــای اقتصــادی در چه ــغ اســمی ســود فعالیت ه ــر اســت. مبل ــه شــرح جــدول زی ــر ب اخی

ــع  ــوده اســت؛ امــا ســهم ســود ســرمایه گذاری ها در مناب ــده ب ــده و در ســال 1394 کاهن اول فزاین

)مصــارف( ســازمان بازنشســتگی همــواره کمتــر از ده درصــد بــوده اســت. نکتــه مهــم دیگــر ایــن 

اســت کــه در هرســال ســرمایه گذاری ســاالنه در فعالیت هــای اقتصــادی به مراتــب بیــش از ســود 

ــع-  ــادل مناب ــا روی تع ــن فعالیت ه ــص ای ــر خال ــب اث ــن ترتی ــوده و بدی ــا ب ــن فعالیت ه ــاالنه ای س

مصــارف نقــدی ســازمان منفــی بــوده اســت. درواقــع بــه ایــن ترتیــب صنــدوق از محــل بخشــی از 

ــی دولــت در حــال انباشــت ســرمایه اســت. کمک هــای مال
جدول 43. سود حاصل از فعالیت های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1395- 1390 )میلیارد ریال(

139013911392139313941395شرح

167۸1۸937537991۰755۲1۰۸71سودسهامشرکتسرمایهگذاریصندوق

1۰۸۰149۲1۸9۲41367۸7۰13۰4سودسهامشرکتهایفرعیووابسته)غیربورس(

۲4164367649۸74۲765۰۲5۲5۲سودسهامسایرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

394۲۸۸16۰1۲37۲7۰4۰7سودحاصلازفروشسهام

995115۲۸۰91۰4۲1۲۲۰۲47۰سودسپردهبانکیواوراقمشارکت

441۸۰۰۲99343736۸347سودحاصلازتسهیالتوجوهادارهشده

5594۰۰159661۲57)4۸4(سایردرآمدها

65۲۰1551۲۰۲۸9۲57۸5۲3۸43۲۰9۰۸جمع

5۸۸3455۸166۰3۸5651۸76۸71۰۸4499سرمایهگذاریدرفعالیتهایاقتصادی

11.1۲.۸33.539.634.7۲4.7سهمسوددرمنابعصندوقبرایسرمایهگذاری)درصد(

مأخذ: مستخرج از سالنامه آماری 1394 و 1395 صندوق بازنشستگی کشوری.

همان طــور کــه در جــدول فــوق مشــخص اســت ســرمایه گذاری صنــدوق در فعالیت هــای 

اقتصــادی به مراتــب بیشــتر از ســود حاصــل از فعالیت هــای اقتصــادی آن اســت. ایــن امــر بیانگــر 

تناقــض آشــکاری درمــورد کســری مالــی طــرح بازنشســتگی هم زمــان بــا رشــد ذخایــر آن اســت. 

ــل  ــد تبدی ــه نق ــر خــود را ب ــی کســری خــود ذخای ــرای تأمیــن مال ــدوق ب مشــخص اســت کــه صن
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نمی کنــد. هرچنــد ایــن امــر بــه نفــع صنــدوق اســت، بــر بودجــه دولــت تأثیــر منفــی دارد.

3-2. نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران در دوره پس از انقالب

ــی  ــد: نظام ــف می کن ــه تعری ــی را این گون ــاه اجتماع ــی، رف ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین الملل  اتحادی

کــه به منظــور خدمــت و کمــک بــه افــراد بــه وجــود می آیــد تــا ســامت، زندگــی بهتــر و موجبــات 

روابــط مناســب تری را بــرای پیشــرفت اســتعدادها، قابلیت هــا و توانایی هــای انســان فراهــم کنــد.

مفهــوم نویــن رفــاه اجتماعــی بــر مســئولیت جامعــه در برابــر آحــاد مــردم متکــی اســت، به ویــژه 

ــه  ــای جامع ــازار از مزیت ه ــات خــود در ب ــا و خدم ــع کااله ــد و توزی ــد تولی ــه در فراین کســانی ک

ــد و  ــز پوشــش دهن ــد خــود را نی ــی ناشــی از تولی برخــوردار شــده اند، الزم اســت پیامدهــای منف

هزینه هــای آن را بپردازنــد. البتــه چگونگــی توزیــع درآمــد بیــن اقشــار مختلــف جامعــه نیــز نمــادی 

از ایــن پیامدهــای منفــی اســت. تاریــخ تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی اروپــا -کــه در بخــش اول 

ایــن تحقیــق به اجمــال دربــاره آن مطالعــه شــد- نحــوه انتقــال وظایــف کلیســا بــه دولــت مــدرن را 

ــد. ــان می ده ــه اقشــار آســیب پذیر به روشــنی نش ــیدگی ب ــه رس در زمین

تأمیــن اجتماعــی از ابزارهــای اساســی در تأمیــن حقوق انســانی، حاکمیت ملی و برقــراری امنیت، 

عدالــت و ثبــات اجتماعــی اســت. توســعه پایــدار اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی رابطــه مســتقیمی 

بــا کــم و کیــف نظــام تأمیــن اجتماعــی دارد. تأمیــن اجتماعــی در معنــای عــام آن مقوله هایــی نظیــر 

ــای  ــرد و در معن ــی را دربرمی گی ــای اجتماع ــی و بیمه ه ــت زندگ ــتی، کیفی ــی، بهزیس ــاه اجتماع رف

خــاص آن صرفــًا شــامل بیمه هــای اجتماعــی اســت. بــر اســاس مقاوله نامــه شــماره 102 ســازمان 

ــور  ــه به منظ ــت ک ــه ای اس ــرح و برنام ــه ط ــای هرگون ــه معن ــی ب ــن اجتماع ــی کار1 تأمی بین الملل

حمایــت از اعضــای جامعــه در برابــر شــرایط اضطــراری و خطــرات اجتماعــی و اقتصــادی ارائــه 

می شــود. ایــن شــرایط و خطــرات ممکــن اســت به واســطه قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد بــر 

اثــر بیــکاری، بیمــاری، بــارداری، ازکارافتادگــی، ســالمندی، فــوت و افزایــش هزینه هــای درمــان و 

نگهــداری خانــوار )عائله منــدی( پدیــد آمــده باشــد. بــر اســاس ایــن تعریــف، تحقــق عدالــت اجتماعــی 

1. International Labor Organization (ILO)
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بــدون تأمیــن اجتماعــی میســر نخواهــد بــود. تأمیــن رفــاه اجتماعــی در اصــول و بندهــای مختلــف 

در قانــون اساســی ایــران نیــز مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت )نــگاه کنیــد بــه بنــد 3-1 ایــن مطالعــه(.

3-2-1. راهبردهای نظام تأمین اجتماعی

ــی و  ــه اجتماع ــت. بیم ــر گرف ــی در نظ ــن اجتماع ــرای تأمی ــی را ب ــای مختلف ــوان راهبرده می ت

مســاعدت اجتماعــی دو راهبــرد رایــج و فراگیــر در نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت؛ امــا راهبردهــای 

ــاط،  ــای احتی ــی، صندوق ه ــتمر مل ــای مس ــه طرح ه ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــز در ای ــری نی دیگ

طرح هــای مبتنــی بــر مســئولیت کارفرمــا، حســاب پس انــداز انفــرادی و بیمه هــای تکمیلــی از جملــه 

مهم تریــن آنهــا بــه شــمار می رونــد. کشــورهای مختلــف به منظــور اســتقرار نظــام جامــع رفــاه و 

تأمیــن اجتماعــی، بــر اســاس شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی و بــر پایــه نیازهای 

افــراد جامعــه، ســه گــروه از راهبردهــا را بــه کار می گیرنــد:

گــروه اول راهبــرد بیمــه ای اســت کــه بــر اشــتغال افــراد جامعــه مبتنــی بــوده و شــامل 

ــر  ــام ب ــن نظ ــت. ای ــا3 اس ــئولیت کارفرم ــاط2 و مس ــای احتی ــی،1 صندوق ه ــای اجتماع بیمه ه

مشــارکت مالــی بیمه شــده، کارفرمــا و کمــک دولــت اســتوار اســت و نیــروی شــاغل جامعــه را 

تحــت پوشــش دارد. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح، 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی خــاص دســتگاه های مختلــف در ایــران 

بــه لحــاظ راهبــردی در ایــن گــروه قــرار دارنــد.

گــروه دوم راهبردهــای حمایتــی اســت کــه بــر تابعیــت یــا اقامــت شــهروندان به صــورت 

همگانــی مبتنــی اســت و مســاعدت اجتماعــی و خدمــات اجتماعــی را شــامل می شــود. ایــن نظــام 

عمدتــًا بــه اعتبــارات دولتــی )بودجــه عمومــی( وابســته بــوده و دایــره وســعت آن شــامل اقشــار 

آســیب پذیر جامعــه )بــه دلیــل ناتوانــی در کســب درآمــد(، معلــوالن و ازکارافتــادگان جســمی و 

ذهنــی، کــودکان بی سرپرســت، خانــواده زندانیــان و ... اســت. در کشــور مــا ســازمان بهزیســتی، 

1. Social Insurance
2. Provident Funds
3. Liability of Employers
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کمیتــه امــداد امــام خمینــی و خیریه هــا در ایــن ســطح فعالیــت دارنــد.

گــروه ســوم راهبردهــای امــدادی اســت کــه کمک هــای دولتــی، مردمــی و گاه بین المللــی 

ــوزی های  ــه، آتش س ــیل، زلزل ــد س ــری مانن ــی و قه ــای طبیع ــوادث و بای ــا ح ــاط ب را در ارتب

وســیع و جنــگ به صــورت مقطعــی شــامل می شــود. ایــن نظــام، عــاوه بــر اعتبــارات دولتــی 

)بودجــه عمومــی(، بــه کمک هــا و مشــارکت های داوطلبانــه مردمــی )خیریــه( نیــز وابســته بــوده 

و دایــره وســعت آن، افــراد آســیب دیده از بایــای طبیعــی و غیرطبیعــی را در داخــل و خــارج از 

کشــور در برمی گیــرد. گفتنــی اســت نظــام امــدادی بــر اســاس تعاریــف دفتــر بین المللــی کار و 

انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی از اجــزای نظــام تأمیــن اجتماعــی نیســت؛ ولــی حســب نیــاز 

هریــک از کشــورها یکــی از راهبردهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی محســوب می شــود؛ 

بدیــن ترتیــب راهبرهــای اصلــی نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی عمدتــًا شــامل مــواردی 

بــه شــرح نمــودار )36( اســت:

نمودار 36. راهبردهای اصلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی1

1. بــرای مطالعــه در خصــوص زیرشــاخه های هــر یــک از راهبردهــای ســه گانه، بــه کتــاب »نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن 
اجتماعــی )خاصــه گــزارش(«، موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی )1378( مراجعــه کنیــد.
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3-2-2. خدمات حوزه تأمین اجتماعی

پــس از انحــال وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تشــکیل 

شــد و مســئولیت های زیــر را در راســتای تحقــق وظایــف منــدرج در قانــون نظــام جامــع رفــاه و 

تأمیــن اجتماعــی بــر عهــده گرفــت:

برنامه ریــزی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن . 1

اجتماعی؛

برنامه ریــزی به منظــور ســاماندهی و هدفمنــد کــردن یارانه هــا و منابــع حمایتــی در جهــت . 2

نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی؛

ــه . 3 ــاد جامع ــرای آح ــی ب ــل زندگ ــن حداق ــور تأمی ــزی به منظ ــت گذاری و برنامه ری سیاس

ــون  ــوب قان ــی در چارچ ــمی و روان ــوالن جس ــد و معل ــای کم درآم ــت خانواده ه ــا اولوی ب

ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی؛

برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تأمین اجتماعی چندالیه؛. 4

سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و نظــارت بــر نحــوه جــذب منابــع مالــی و کمک هــای . 5

ــی. ــی غیردولت ــای عموم ــی و نهاده ــه مردم داوطلبان

ــه  ــر بازنشســتگی، بیمــه درمــان، ارائ ــی نظی ــده خدمات ــن اجتماعــی دربرگیرن بهزیســتی و تأمی

خدمــات درمانــی، توان بخشــی معلــوالن و آســیب دیدگان، حمایــت از نیازمنــدان، ســالمندان و 

کــودکان و زنــان بی سرپرســت، و پرداخــت مســتمری بــه آنهاســت. وظیفــه انجــام هریــک از ایــن 

موضوعــات بــه عهــده دســتگاه ها و نهادهــای متعــددی در کشــور اســت کــه در ادامــه و در جــدول 

ــم. ــا پرداخته ای ــک از آنه ــر در هری ــتگاه های درگی ــات و دس ــن موضوع ــه ای )48( ب

3-2-2-1. بازنشستگی

ــده  ــه عه ــه ب ــف جامع ــار مختل ــتگی اقش ــوق بازنشس ــراری حق ــور و برق ــئولیت اداره ام مس

ــور بازنشســتگی اقشــار تحــت  ــده دار ام ــک عه ــر ی ــه ه ــددی اســت ک ــای متع دســتگاه ها و نهاده

پوشــش خــود هســتند. مشــخصات کلــی 4 ســازمان و صنــدوق اصلــی و 14 صنــدوق اختصاصــی 

ــر آمــده اســت: فعــال در کشــور در جــدول زی
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا 85.7 درصــد جمعیــت زیر . 1

پوشــش، عمده تریــن طرح هــای بیمــه اجتماعــی کشــور بــه شــمار می آینــد.

نســبت پشــتیبانی تنها در صندوق تازه تأســیس و جوان بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان . 2

و عشــایر و صنــدوق حمایــت وکا خــوب اســت، امــا این نســبت در ســازمان تأمیــن اجتماعی در 

مــرز بحــران قــرار دارد و در ســایر صندوق هــا بــا وضعیــت بحرانــی مواجه اســت.
جدول 44. مشخصات کلی سازمان ها و صندوق های بیمه های اجتماعی )هزار نفر- درصد(

سالسازمان/صندوق
تعداد

بیمهشده
اصلی

تعداد
مستمریبگیر

اصلی

کلجمعیتزیر
نسبتپوشش

پشتیبانی
تعداد

درصد
ازکل

1395137۸۰3۲3717۰1774/354/۲6سازمانتأمیناجتماعی
13951۲6۲/3134۲۲67911/3۸۰/94صندوقبازنشستگیکشوری

13951315/135/۰135۰/15/9۰37/57صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستاییانوعشایر
13935۸۰647/۰1۲۲7/75/36۰/9۰سازمانتأمیناجتماعینیروهایمسلح

139393/۸73/9167/7۰/731/۲7صندوقبازنشستگیکارکنانصنعتنفت
139311/674/6۸6/۲۰/3۸۰/16صندوقحمایتکارکنانفوالد
1393163/۸1۰۲/3۲66/11/161/6۰صندوقبازنشستگیبانکها

13931/3۲/13/41/16۰/6۲صندوقکارکنانبندرهاودریانوردی
13933۰۰/7۸3۰/7۸۰/733۸/5صندوقحمایتوکال

13931۰/9۰/4۲11/3۲۰/۰7۲/6۰صندوقآیندهساز
139363/156/5119/6۰/5۲1/1۲سایرصندوقهایاختصاصی)شامل8صندوق(

17311/9۲5575/3۸۲۲۸۸71۰۰3/11جمعکل
ــادر و  ــک مرکــزی، بیمــه مرکــزی، ســازمان بن ــدوق بان ــد از صن ــدرج در جــدول عبارت ان ــح: ســایر صندوق هــای من توضی
کشــتیرانی، شــهرداری تهــران، وکای دادگســتری، آینده ســاز، بیمــه ایــران، صــدا و ســیما، هواپیمایــی هما و صنایــع ملی مس.

مأخذ: 
دو سطر اول، مستخرج از سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1395.  -
ــم-   - ــت و پنج ــماره بیس ــاری ش ــای آم ــی، 1396، گزیده ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــذ وزارت تع ــوم از مأخ ــطر س س

ــردی. ــات راهب ــار و اطاع ــز آم ــتان 1395، مرک زمس
سایر سطرها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -

بازنشســتگی در ســال 1393 در  مالــی صندوق هــای  پایــداری  بــر  شــاخص های مؤثــر 

جــدول )45( آمــده اســت. مندرجــات ایــن جــدول نیــز بیانگــر ناپایــداری مالــی اکثــر صندوق هــای 
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ــت: ــور اس ــتگی در کش بازنشس

نســبت مصــارف بــه منابــع در دو صنــدوق دولتــی بازنشســتگی کشــوری و لشــکری در . 1

ــت  ــرار دارد و بخــش مهمــی از بودجــه آنهــا از بودجــه عمومــی دول ــی ق وضعیــت بحران

ــود. ــن می ش تأمی

فاصلــه ســن بازنشســتگی زنــان و مــردان بــا امیــد بــه زندگــی به دلیــل بازنشســتگی های . 2

پیــش از موعــد و در ســنین پاییــن، به اســتثنای صنــدوق بازنشســتگی کشــاورزان، 

روســتاییان و عشــایر بســیار باالســت و ایــن امــر موجــب تعهــدات مالــی ســنگینی بــرای 

ــت. ــده اس ــا ش صندوق ه

ــال، در . 3 ــی 4 س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاالنه در س ــارف س ــه مص ــر ب ــبت ارزش ذخای نس

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 5 مــاه و صنــدوق نیروهــای مســلح یــک ســال اســت. ایــن 

ــب صندوق هاســت. ــی اغل ــودن وضــع مال ــی ب ــز بیانگــر بحران نســبت نی
جدول 45. مقایسه شاخص های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی ایران در سال 1395

شاخص
سازمان
تأمین
اجتماعی

صندوق
بازنشستگی
کشوری

صندوق
کشاورزان،
روستاییانو

عشایر

نیروهای
مسلح

فوالد
سایر

صندوقها

5/5۰/95۸/۲۰/9۰/171/51نسبتپشتیبانی

۰/۸3۰/۸7۰/65۰/9۸۰/57۰/91نرخجایگزینی

فاصلهسنبازنشستگیباامیدبه
زندگیمردان)سال(

17۲۰/۰۸11/۲۲6/1۲۲۲1

فاصلهسنبازنشستگیباامیدبه
زندگیزنان)سال(

۲۲۲4/51۲/۸33/6۲5۲4

توضیحات: امید به زندگی مردان 72 سال و زنان 76 سال
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه )1396( خاصه سند برنامه راهبردی بخش رفاه و تأمین اجتماعی، ص 75.

ــاده )3(  ــد »د« و تبصــره »2« م ــه اســتناد بن ــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر ب ــدوق بیم صن

قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، بــا تصویــب هیئت وزیــران تشــکیل شــده و 
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مأموریــت اصلــی آن اجــرا، تعمیــم و گســترش بیمه هــای اجتماعــی در بیــن روســتاییان و عشــایر 

کشــور اســت. تعهــدات اصلــی ایــن صنــدوق شــامل مســتمری پیــری، ازکارافتادگــی کلــی و فــوت 

)بیمــه بازمانــدگان( اســت. کلیــه افــرادی کــه به طــور ثابــت در نقــاط روســتایی و عشــایری ســاکن 

باشــند و مــزد و حقوق بگیــر نباشــند، می تواننــد زیــر پوشــش ایــن صنــدوق قــرار گیرنــد.
 جدول 46. تعداد خانوارهای بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در پایان شهریور 1396

تعداد)هزارخانوار(نوعبیمه

13۸4/4خانوارهایبیمهشدهعادی)روستاییانوعشایر(

14۲/3خانوارهایتحتپوششکمیتهامدادامامخمینی

51/7خانوارهایتحتپوششسازمانبهزیستی

157۸/4جمعخانوارهایبیمهشده

54/9تعدادخانوارمستمریبگیر

ــاه اجتماعــی، 1396، گزیده هــای آمــاری شــماره ســی و یکــم- تابســتان 1396، مرکــز  مأخــذ: وزارت تعــاون، کار و رف
آمــار و اطاعــات راهبــردی.

به واســطه قدمــت انــدک ایــن صنــدوق، نســبت پشــتیبانی در آن بــرای ســال 1395 در حــدود 37.6 

گــزارش شــده کــه باالتریــن رقــم در میــان طرح هــای بازنشســتگی اســت )جــدول 44(؛ امــا بــه دالیــل 

زیــر وضعیــت پایــداری مالــی ایــن صنــدوق نیــز در آینــده مشــابه صندوق هــای دیگــر نامســاعد اســت:

بــه دلیــل ســطح درآمــد نقــدی پایین تــر روســتاییان، به ویــژه کشــاورزان خویش فرمــا  ●

ــی کــف درآمــد  ــر اســت؛ یعن ــای پرداخــت حــق بیمــه در طــرح بیمــه روســتاییان پایین ت مبن

ــل دســتمزد و ســقف درآمــد مشــمول معــادل  مشــمول حــق بیمــه معــادل یــک ســوم حداق

حداقــل دســتمزد اســت. مشــارکت کنندگان دســتمزد مبنــای کســر حــق بیمــه را بــدون توجــه 

بــه ســطح درآمــد واقعــی و میــزان دارایــی کشــاورزی خــود انتخــاب می کننــد. بدیهــی اســت 

ــن طــرح  ــه شــده در ای ــای ارائ ــت مزای ــر کفای ــی ب ــای حــق بیمــه محدودیت ــودن مبن ــن ب پایی

ــی طــرح موضــوع دیگــری اســت. ــداری مال ــد توجــه داشــت کــه پای محســوب می شــود؛ امــا بای

حــق بیمــه تعیین شــده بــرای عضویــت در ایــن صنــدوق پایین تــر از ســازمان تأمیــن اجتماعــی و  ●

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، و معــادل 15 درصــد درآمــد مقطــوع نقــاط روســتایی اســت کــه 
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5 واحــد درصــد آن بــر عهــده بیمه شــده و 10 واحــد درصــد باقی مانــده بــر عهــده دولــت اســت. 

انتظــار مــی رود بــا افزایــش اعضــای ایــن طــرح در ســال های آتــی بــار تعهــدات مالــی دولــت نیــز 

افزایــش یابــد. اگــر دولــت مشــابه ســال های گذشــته تعهــدات خــود را به موقــع انجــام ندهــد، ایــن 

طــرح نیــز پــس از مدتــی بــا کاهــش نســبت پشــتیبانی دچــار کســری مالــی خواهد شــد.

حداقــل ســابقه الزم بــرای احــراز مزایــا در ایــن صنــدوق 15 ســال اســت، بــا ایــن ســابقه فــرد  ●

اســتحقاق دریافــت حــق مســتمری تضمین شــده معــادل دو ســوم آخریــن دســتمزد مبنــای 

کســر حــق بیمــه را بــه دســت میــاورد.

ســاز و کار فــوق بدیــن معنــی اســت که برای 15 ســال نخســت ســابقه عضو نرخ تعلق مســتمری  ●

بابــت هرســال 4/4 درصــد اســت و از ســال شــانزدهم تــا بیســتم ایــن نــرخ کاهــش می یابــد و بــه 

صفــر می رســد. بــرای ســال های بیســت و یکــم تــا ســی ام، اعضــا یــک نــرخ جایگزینــی نهایــی 

3/3 درصــد در هــر ســال را کســب می کننــد کــه مشــابه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری اســت. ســوابق نیــز بیــش از ســی ســال احتســاب نمی شــود.

به طــوری کــه ماحظــه می شــود ایــن طــرح ســخاوتمندانه تر از طــرح ســازمان تأمیــن  ●

ــت. ــوری اس ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی و صن اجتماع

ــودن  ــاری ب ــت، اختی ــه دول ــه بودج ــتگی ب ــر وابس ــاوه ب ــدوق، ع ــن صن ــش ای ــن چال مهم تری

عضویــت در آن و نبــود ســاز و کاری مؤثــر بــرای توســعه پوشــش جمعیتــی آن اســت. از ســوی 

دیگــر، بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار کــه بــا معرفــی و توافــق نهادهــای حمایتــی )کمیتــه امــداد 

ــدی  ــکل ج ــا مش ــد، ب ــدوق درآمده ان ــن صن ــت ای ــه عضوی ــتی( ب ــازمان بهزیس ــی و س ــام خمین ام

ــوده  ــف ب ــًا متوق ــر عم ــال اخی ــد س ــه در چن ــق بیم ــردن ح ــت نک ــل پرداخ ــده و به دلی ــه ش مواج

ــت  ــا فعالی ــرکت ها و نهاده ــان برخــی از ش ــتقل بازنشســتگی کارکن ــدوق مس ــدادی صن اســت. تع

ــدوق  ــب صن ــه در قال ــی ن ــتگی اختصاص ــای بازنشس ــم بیمه ه ــوارد ه ــی م ــه در برخ ــد. البت دارن

ــه  ــد ک ــد. هرچن ــت می کنن ــط فعالی ــی ذی رب ــتگاه اجرای ــه دس ــورت اداره در زیرمجموع ــه به ص بلک

ــد،  ــر نمی کنن ــود را منتش ــی خ ــاخص های وضعیت ــات ش ــی، اطاع ــای اختصاص ــب صندوق ه اغل

اختصاصــی  صندوق هــای  اصلــی  چالــش  کــه  می دهــد  نشــان  کارشناســی  بررســی های 

دســتگاه ها، کوچــک بــودن جامعــه هــدف آنهاســت کــه صنــدوق را در برابــر تحــوالت اقتصــادی و 
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ــی موجــب برهــم  ــه عــدم تعــادل جمعیت ــد و هرگون ــی به شــدت آســیب پذیر می کن ــرات جمعیت تغیی

خــوردن تعــادل منابــع و مصــارف آن می شــود. اغلــب صندوق هــای بازنشســتگی اختصاصــی بــا 

ــد، 1393، ص 21-24(. ــدری، احم ــتند )می ــه رو هس ــابهی روب ــای مش چالش ه

ــا اشــاره شــد، دو طــرح دیگــر در  ــه آنه ــاال ب ــی کــه در ب ــر ســازمان ها و صندوق های عــاوه ب

کشــور فعــال اســت:
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( )پرداخــت مســتمری بــه ســالمندان روســتایی در قالــب طرح . 1

ــهید رجایی(، ش

بنیاد شهید و امور ایثارگران،. 2

3-2-2-2. بیمه درمان

در حــال حاضــر 4 ســازمان اصلــی بــه شــرح زیــر مســئول پوشــش اقشــار مختلــف جامعــه در 

زمینــه بیمــه درمــان هســتند:
سازمان تأمین اجتماعی: مسئول بیمه درمان کارگران و مشاغل آزاد،. 1
ســازمان بیمــه ســامت ایــران: مســئول بیمــه درمــان کارکنــان دولــت، روســتاییان و ســایر . 2

اقشــار )شــامل ایثارگــران، خانــواده شــهدا و نهادهــا(،
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح،. 3
کمیته امداد امام خمینی )ره(: مسئول اجرای بیمه درمان اقشار آسیب پذیر.. 4

عــاوه بــر مــوارد فــوق بیــش از 10 صنــدوق بیمــه دیگــر نیــز در ســطح پایــه در زمینــه بیمــه 

ــاده )38(  ــد »ب« م ــب بن ــران به موج ــامت ای ــه س ــازمان بیم ــد.1 س ــت می کنن ــه خدم ــان ارائ درم

قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــا تغییــر نــام ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی از ســال 1391 آغــاز 

بــه کار کــرد و مقــرر شــد بخــش بیمــه درمانــی از ســایر ســازمان ها و صندوق هــای بیمــه ای در 

ــل به صــورت  ــه از قب ــت -ک ــان دول ــر کارکن ــن ســازمان، عــاوه ب ــن ســازمان ادغــام شــود. ای ای

ــته  ــال های گذش ــی س ــف ط ــای مختل ــرای طرح ه ــا اج ــت ب ــته اس ــد- توانس ــه بوده ان ــاری بیم اجب

بخــش قابــل توجهــی از جامعــه هــدف را زیــر پوشــش قــرار دهــد )جــدول 47(.

1. اســامی ایــن صندوق هــا عبــارت اســت از: صنعــت نفــت، کارکنــان فــوالد، آینده ســاز، صداوســیما، بنیــاد مســتضعفان، 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، شــرکت مخابــرات، شــهرداری تهــران، صنــدوق بازنشســتگی، ذخیــره و رفــاه کارکنــان 

همــا، بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
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جدول 47. ترکیب جمعیتی بیمه شدگان زیر پوشش سازمان بیمه سالمت در پایان آذر 1394  

سایراقشار2کارکناندولتجامعههدف
روستاییانو

عشایر
بیمهایرانیانو
خویشفرمایان

بیمهسالمت
همگانی

جمع

5/۸191/656۲1/64۸156۸/76۸3۸/۰46تعداد)هزارنفر(
15/34/456/9۰/4۲3/۰1۰۰سهم)درصد(

مأخــذ: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 1395، گزیده هــای آمــاری شــماره بیســت و پنجــم- زمســتان 1394، مرکــز 
آمــار و اطاعــات راهبــردی.

ــت و  ــه دول ــه بودج ــد آن ب ــش از ح ــتگی بی ــامت، وابس ــه س ــازمان بیم ــش س ــن چال مهم تری

اجبــاری نبــودن پوشــش بــرای حــدود 80 درصــد از اعضــای آن اســت. در مــورد روســتاییان و 

عشــایر 100 درصــد حــق بیمــه و در مــورد بیمــه ایرانیــان 50 درصــد حــق بیمــه بــر عهــده دولــت 

اســت و درمــورد ســایر اقشــار هــم دولــت به تناســب ســهمی بیــن 50 تــا 80 درصــد دارد. حتــی در 

مــورد کارکنــان دولــت کــه به طــور کامــل تابــع ســاز و کارهــای بیمــه ای هســتند، چــون کارفرمــای 

آنهــا دولــت )دســتگاه های اجرایــی( اســت، حــق بیمــه مربــوط بــه آنــان از محــل بودجــه عمومــی 

دولــت تأمیــن می شــود؛ بــه همیــن دلیــل در غالــب اوقــات ایــن ســازمان از ناحیــه تخصیــص بودجــه 

ــن رو  ــا مشــکل مواجــه اســت؛ از ای ــات ب ــدگان خدم ــه ارائه کنن ــای خــود ب ــرای پرداخــت بدهی ه ب

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت اعام کــرد بیمه شــدگان همگانــی از ابتــدای مــرداد 1396 خدمات 

درمانــی الزم را صرفــًا از مراکــز دولتــی دریافــت می کننــد )خبرگــزاری ایســنا 31 تیرمــاه 1396(

3-2-2-3. امداد

دســتگاه اصلــی متولــی امــور امــداد در هنگام بــروز حــوادث و ســوانح طبیعی، همچنین پیشــگیری 

از آنهــا، جمعیــت هال احمــر جمهــوری اســامی ایــران اســت لیکــن کمیتــه امــداد و شــهرداری ها نیــز 

در زمینــه امــداد حــوادث طبیعــی وظایــف مصــوب دارنــد. به عــاوه وزارت کشــور و نهــاد ریاســت 

جمهــوری نیــز در زمینــه رســیدگی بــه امــور حــوادث غیرمترقبــه فعالیــت می کننــد. بــا اســتناد بــه 

قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کشــور مصــوب 25 دی مــاه 1386، ایــن ســازمان به منظــور 

ــجام در  ــی و انس ــاد هماهنگ ــزی، ایج ــت گذاری، برنامه ری ــر سیاس ــه در ام ــت یکپارچ ــاد مدیری ایج
ــــــــــــــــــــــــ

2. سایر اقشار شامل جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا، روحانیون و طاب، دانشجویان و افراد نیازمند است.
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ــت  ــف مدیری ــل مختل ــر مراح ــارت ب ــز و نظ ــانی متمرک ــی، اطاع رس ــی و پژوهش ــای اجرای زمینه ه

بحــران و ســاماندهی و بازســازی مناطــق آســیب دیده و اســتفاده از همــه امکانــات و لــوازم مــورد 

ــی،  ــای دولت ــا و بیمه ه ــی، بانک ه ــی و عموم ــرکت های دولت ــات و ش ــا، مؤسس ــاز وزارتخانه ه نی

ــی، شــوراهای اســامی، شــهرداری ها،  ــی غیردولت ــی، مؤسســات عموم ــی و انتظام ــای نظام نیروه

تشــکل های مردمــی، مؤسســاتی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت، دســتگاه های 

تحــت امــر مقــام معظــم رهبــری و نیروهــای مســلح در صــورت تفویــض اختیــار معظــم لــه، بــرای 

ــی و  ــوادث طبیع ــا ح ــه ب ــی در مواجه ــه ای و محل ــی منطق ــای مل ــه از توانمندی ه ــدی بهین بهره من

ــول  ــتناد اص ــه اس ــران ب ــر 1388 هیئت وزی ــه 7 تی ــد. در جلس ــکیل ش ــده تش ــوانح پیش بینی نش س

134 و 138 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران به منظــور هماهنگــی اجرایــی کلیــه دســتگاه ها 

اعمــال مدیریــت عالــی مؤثــر بحــران در هنــگام وقــوع حــوادث و ســوانح غیرمترقبــه »آیین نامــه ســتاد 

ــب رســاند.  ــه تصوی ــه« را ب ــت بحــران در حــوادث طبیعــی و ســوانح غیرمترقب پیشــگیری و مدیری

ریاســت ایــن ســتاد برعهــده معــاون اول رئیس جمهــور بــوده و وزرای کشــور، مســکن، دفــاع، رئیــس 

ســتاد کل نیروهــای مســلح، رؤســای هال احمــر، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و صداوســیما و 

دو نفــر متخصــص بــه انتخــاب رئیــس، اعضــای اصلــی هســتند.

 3-2-2-4. توان بخشی معلوالن

در تقســیم بندی وظایــف دولــت، مســئولیت اصلــی برنامه ریــزی، ارائــه خدمــات و رســیدگی بــه 

امــور توان بخشــی معلــوالن جســمی و روانــی بــر عهــده ســازمان بهزیســتی کشــور اســت. درعیــن 

حــال در شــرح وظایــف مصــوب ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی، جمعیــت هال احمــر و 

شــهرداری ها نیــز وظایفــی در زمینــه توان بخشــی و حمایــت از معلــوالن پیش بینــی شــده اســت.

3-2-2-5. حمایت و پرداخت مستمری به نیازمندان

در زمینــه حمایــت، پرداخــت مســتمری و کمک هزینــه بــه نیازمنــدان و محرومــان، دســتگاه های 

زیــر وظایــف مصــوب و قانونــی دارنــد:
کمیتــه امــداد: ایــن کمیته در ســال 1394 حــدود 117 هزار نفــر از زنان سرپرســت خانوارهای . 1
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ــه اجتماعــی روســتاییان و  ــر از مشــموالن بیم ــر 50 ســال، حــدود 95 هــزار نف شــهری زی
عشــایر و نزدیــک بــه 99 هــزار نفــر از مشــموالن طرح هــای اشــتغال را زیــر چتــر بیمه هــای 

اجتماعــی قــرار داد )مرکــز آمــار ایــران، آمارهــای خدمــات اجتماعــی و حمایتــی(.
ــوار . 2 ــزار خان ــًا 341 ه ــال 1394 جمع ــازمان در س ــن س ــور: ای ــتی کش ــازمان بهزیس س

)همان جــا(. داشــت  مســتمری بگیر 
ــاهد . 3 ــوار ش ــزار خان ــال 1394، 74.3 ه ــاد در س ــن بنی ــران: ای ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی

حقوق بگیــر و 111.2 هــزار خانــوار شــاهد مســتمری بگیر داشــت )همان جــا(.

3-2-2-6. حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و سالمندان

ــر  ــان بی سرپرســت و ســالمندان، دســتگاه های زی ــودکان، زن ــداری ک ــت و نگه ــه حمای در زمین

وظایــف مصــوب و قانونــی دارنــد:
سازمان بهزیستی کشور؛. 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛. 2
شهرداری ها.. 3

3-2-2-7. حمایت از دانش آموزان و دانشجویان

در شــرح وظایــف کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( به طــور مشــخص اعطــای وام تحصیلــی بــه 

ــوز و  ــزار دانش آم ــدود 344 ه ــال 1394 ح ــت. در س ــده اس ــی ش ــروم پیش بین ــای مح خانواده ه

حــدود 79 هــزار دانشــجو از خدمــات تحصیلــی و فرهنگــی ایــن بنیــاد بهره منــد بودنــد )همان جــا(. 

ــااًل  ــاال اجم ــه در ب ــف ک ــتگاه های مختل ــه دس ــده ب ــابه محول ش ــه ای مش ــی و بیم ــف حمایت وظای

ــور  ــیار درخ ــتگاه ها بس ــن دس ــان ای ــف در می ــل وظای ــه تداخ ــود ک ــخص می ش ــد مش ــاره ش اش

توجــه اســت. ایــن موضــوع بــه نظــر مــا خــود از دوگانگــی قــدرت سیاســی متأثــر اســت. هریــک 

از اجــزای متعــارض ســاختار قــدرت سیاســی منافــع متفاوتــی را دنبــال می کننــد و بــرای پیشــبرد 

اهــداف خــاص خــود ایجــاد دســتگاه های مــوازی را در دســتور کار خــود قــرار می دهنــد. تداخــل 

وظایــف قانونــی دســتگاه های مســئول حمایتــی، تأمیــن اجتماعــی و امــدادی در جــدول )48( 

ــه اســت. ــرار گرفت ــده ق به وضــوح در معــرض قضــاوت خوانن
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جدول 48. دستگاه هایی که در بخش تأمین اجتماعی نظام رفاه اجتماعی دارای وظایف قانونی هستند

وظایفقانونیومصوبعنواندستگاههایمسئولموضوعرفاهردیف

بهزیستی1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- تدوین سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی 

برای خدمات بهزیستی و تأمین اجتماعی.

سازمان بهزیستی کشور
- برنامه ریزی، نظارت و تعیین استانداردها و توسعه 

دامنه اجرای برنامه های بهزیستی.

بازنشستگی۲

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- اداره امور بازنشستگان و وظیفه کارکنان دولت و نظارت 

بر صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت های دولتی.

صندوق بازنشستگی کشوری

- اداره امور بازنشستگی و وظیفه، ازکارافتادگی و وظیفه 
وراث مستخدمان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری 

و کارکنان شرکت های دولتی و شهرداری کشور.
- حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب 

ساختن دریافتی آنان با افزایش هزینه های زندگی.

سازمان تأمین اجتماعی
- اجرا و گسترش انواع بیمه های اجتماعی.

- جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه 
مشموالن قانون تأمین اجتماعی.

وزارت دفاع )سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح(
- انجام امور بیمه و بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان 

نیروهای نظامی وابسته به وزارت و سازمان های تابعه.

کمیته امداد امام خمینی )ره(
- اجرای طرح شهید رجایی )پرداخت مستمری به 

سالمندان روستایی(.

بنیاد شهید و امور ایثارگران
- پرداخت مستمری به خانواده شهدا، جانبازان و 

ایثارگران.

صندوق های بازنشستگی کارکنان: 1. آینده ساز، ۲. بیمه 
ایران، 3. بیمه مرکزی ایران، 4. صداوسیما، 5. شرکت 

ملی فوالد، 6. صنایع مس، 7. بانک مرکزی، ۸. مشترک 
بانک ها، 9. شرکت ملی نفت، 1۰. شرکت هواپیمایی 

ملی ایران، 11. سازمان بنادر و کشتیرانی، 1۲. شهرداری 
تهران، 13. شرکت مخابرات.

- پرداخت مستمری و انجام امور بازنشستگی کارکنان 
تحت پوشش.

صندوق بیمه روستاییان و عشایر
پرداخت مستمری و انجام امور بازنشستگی روستاییان 

و عشایر تحت پوشش.
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بیمه درمان3

سازمان تأمین اجتماعی

- اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی.
- انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی.

- جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه حق بیمه مشموالن 
قانون تأمین اجتماعی.

سازمان بیمه سالمت ایران
- تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان 

دولت و افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های 
اجتماعی در سطح کشور.

- انجام امور بیمه و بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح.وزارت دفاع )سازمان بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح(

- اجرای برنامه بیمه درمان اقشار آسیب پذیر.کمیته امداد امام خمینی )ره(

- صندوق های بیمه پایه کارکنان )نظیر 1. صنعت نفت،۲. 
کارکنان فوالد،3. آینده ساز و ....(

- انجام بیمه پایه کارکنان تحت پوشش

امداد4

جمعیت هالل احمر
- ارائه خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز 

حوادث و سوانح طبیعی.

کمیته امداد خمینی )ره(
- آمادگی برای جبران نارسایی ها و رویدادهای طبیعی در 

مناطق مختلف کشور.

- اتخاذ تدابیر الزم برای شهر از خطر سیل، حریق و...شهرداری ها

سازمان مدیریت بحران

- ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های 
اجرایی و پژوهشی، اطالع رسانی متمرکز و نظارت بر 

مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی 
مناطق آسیب دیده
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وظایفقانونیومصوبعنواندستگاههایمسئولموضوعرفاهردیف

5
توان بخشی 

معلولین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- تأمین و ارائه خدمات الزم به معلوالن جسمی، ذهنی و 
اجتماعی قابل توان بخشی در حدود امکانات.

- تعیین ضوابط و استانداردهای هزینه خدمات، 
تجهیزات، صدور مجوز و ارزیابی امور توان بخشی.

سازمان بهزیستی کشور

- تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی 
به منظور اقدامات حمایتی برای معلوالن جسمی و ذهنی.

- برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تعیین 
استانداردها و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در 

زمینه پیشگیری.

سازمان آموزش وپرورش استثنایی

- ارائه خدمات به معلوالن قابل توان بخشی و نگهداری و 
مراقبت معلوالن غیرقابل توان بخشی و توان بخشی معلوالن 

جسمی و روانی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
- طرح سیستم آموزش وپرورش و توان بخشی 

به نحوی که ناتوانی های ذهنی و جسمی کودکان و 
دانش آموزان استثنایی جبران گردد.

جمعیت هالل احمر

- کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی های جسمی و 
ذهنی قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق باال 

بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه بروز معلولیت ها.
- کمک در امر توان بخشی

- تأسیس بیمارستان روانیشهرداری ها

6

حمایت از 
نیازمندان 
و پرداخت 
مستمری

سازمان بهزیستی کشور

- هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر.
- توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت 

از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و جلب مشارکت 
گروه های داوطلب و مؤسسات غیردولتی در این زمینه.

کمیته امداد امام خمینی )ره(

- تأمین هزینه زندگی گروه های نیازمند زیر خط فقر با 
اولویت کودکان و زنان.

- بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی 
افراد و خانواده های محروم و اقدام به نفع آنها در حد آنان.

- پرداخت مستمری، کمک های نقدی و جنسی به 
محرومان و فراهم آوردن امکانات الزم برای خودکفا 

کردن افراد محروم و مستمند در حد توان.
- اعطای وام به خانواده های محروم برای خودکفا شدن، درمان، 

کمک به تعمیر و تهیه مسکن، تحصیل، ازدواج و جهیزیه.

- پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکارشده تابع قانون کار.سازمان تأمین اجتماعی
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7

حمایت از 
کودکان 
و زنان 

بی سرپرست و 
سالمندان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات برای کودکان، 

سالمندان و افراد بی سرپرست،

سازمان بهزیستی کشور

- حمایت از خانواده های بی سرپرست.
- نگهداری کودکان بی سرپرست، معلوالن غیرقابل 

توان بخشی و سالمندان نیازمند و تأمین موجبات 
مشارکت بخش دولتی.

شهرداری ها
- تأسیس پرورشگاه و شیرخوارگاه.

- نگهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.

۸
حمایت از 

دانش آموزان و 
دانشجویان

- اعطای وام تحصیل به خانواده های محروم.کمیته امداد امام خمینی )ره(

مأخذ: پژوهشکده عالی تأمین اجتماعی )1395(، آشنایی با تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی.

کادر 10. پیامدهای تداخل وظایف مشابه میان دستگاه های مسئول

ــتگاه ها و  ● ــه دس ــود ک ــخص می ش ــی مش ــاه اجتماع ــور رف ــی ام ــتگاه های متول ــی دس ــف قانون ــی وظای ــا بررس ب

نهادهــای متعــددی در بخش هــای مختلــف رفــاه اجتماعــی دارای وظایــف، اختیــارات و مســئولیت اند. بدیهــی اســت 

تــوازی وظایــف و فعالیت هــا بیــن دســتگاه ها در زمینه هایــی کــه بــه لحــاظ موضــوع و اقشــار تحــت پوشــش مشــابه 

همدیگرنــد، مانــع از ارائــه خدمــات مناســب، و موجــب اتــالف منابــع مالــی و انســانی کشــور به ویــژه در بخــش رفــاه 

ــود. ــی می ش اجتماع

چهــار ســازمان اصلــی )ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســازمان بیمــه ســالمت، ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای  ●

مســلح و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( مســئول تحــت پوشــش قــرار دادن اقشــار مختلــف جامعــه هســتند و حداقــل 

1۰ صنــدوق دیگــر بــرای بیمــه درمــان کارکنــان دســتگاه های خــاص ایجــاد شــده اند.

اگرچــه وجــود صندوق هــای متعــدد بیمــه درمانــی در ســطح بیمــه تکمیلــی توصیــه می شــود، تجــارب نظــری و  ●

عملــی گویــای آن اســت کــه بیمــه پایــه درمــان بایــد در یــک صنــدوق ملــی انجــام شــود.

توزیــع ریســک، رفــع تبعیــض میــان شــهروندان و پوشــش همگانــی از محاســن ایجــاد صنــدوق واحــد بیمــه پایــه  ●

درمــان اســت.

مأخــذ: مســتخرج از: ســبحانیان، ســید محمدهــادی )1395( نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــران، برخــی چالش هــا و 
راهکارهــای برون رفــت از آن، موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
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3-2-3. ساختار حاکمیتی و سیاست گذاری
3-2-3-1. ساختار حاکمیتی و سیاست گذاری رفاه اجتماعی

ــال 1383، وزارت  ــی در س ــن اجتماع ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــاختار نظ ــون س ــب قان ــا تصوی ب

رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مســئولیت امــور حاکمیتــی نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور و ســاماندهی 

نهادهــای بیمــه ای و حمایتــی را بــر عهــده گرفــت. ایــن وزارتخانــه در ســال 1390 بــا دو وزارتخانــه 

تعــاون و کار و امــور اجتماعــی ادغــام شــد و وزارتخانــه جدیــدی بــه نــام »وزارت تعــاون، کار و 

ــن اجتماعــی  ــاه و تأمی ــت. در حــال حاضــر مســئولیت های وزارت رف ــاه اجتماعــی« شــکل گرف رف

ســابق در زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه بــر عهــده معاونــت رفــاه اجتماعــی قــرار دارد. از ســوی 

دیگــر شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه ریاســت رئیس جمهــور و عضویــت هشــت وزیــر، 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی )ســابق( و ســه نفــر نماینــده مجلــس شــورای اســامی، 

ــف  ــن وظای ــن اجتماعــی اســت. مهم تری ــاه و تأمی ــن مرجــع سیاســت گذاری در حــوزه رف عالی تری

ایــن شــورا عبــارت اســت از:
هماهنگی سیاست های اجتماعی کشور؛ ●
تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی؛ ●
بررســی، اصــاح و تأییــد سیاســت های رفاهــی و تأمیــن اجتماعــی و پیشــنهاد آن بــه  ●

هیئت وزیــران بــا رعایــت سیاســت های کلــی نظــام؛
ــه  ● ــنهاد آن ب ــی و پیش ــن اجتماع ــاه و تأمی ــاالنه رف ــه س ــد بودج ــاح و تأیی ــی، اص بررس

هیئت وزیــران بــا رعایــت سیاســت های کلــی نظــام؛
پیشــنهاد ضوابــط کلــی نحــوه مدیریــت وجــوه و ذخایــر و ســرمایه گذاری های دســتگاه های  ●

اجرایــی... در قلمروهــای مختلــف نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا تصویــب هیئت وزیــران؛

بــا وجــود ایــن، بــه دلیــل تشــکیل نشــدن جلســات شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در دولــت 

نهــم و دهــم و برگــزاری بســیار محــدود ایــن جلســات در دولــت یازدهــم، وظایــف ایــن شــورا بــر زمین 

مانــده اســت. مشــکات سیاســت گذاری رفــاه اجتماعــی در کشــور اساســاً بــه اجــرا نکــردن قانــون 

مصــوب در ایــن زمینــه و انحــال وزارت رفــاه اجتماعــی مربــوط اســت. بــه گفته دکتــر شــریف زادگان، 

نخســتین وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ایــن مشــکات را می تــوان بــه شــرح کادر زیــر برشــمرد:
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کادر 11. دالیل اجرا نکردن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی1

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نتوانســته اســت در عمــل بــر روی سیاســت گذاری اجتماعــی و رفاهــی کــه در  ●
ســال های 13۸3 تــا 139۲ پراکنــده و در دســتگاه های مختلــف قــرار گرفتــه اســت تمرکــز کــرده و اهــداف قانونــی 

ســاختار نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را اجــرا کنــد.
ــات  ● ــل خدم ــر از سیاســت پوشــش کام ــه غی ــده ای روی سیاســت های اجتماعــی و رفاهــی ب سیاســت گذاری عم

ــرد. ــورت نمی پذی ــی ص درمان
سیاســت گذاری یارانه هــا خــارج از نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه شــکل بســیار ناکارآمــدی  ●

ــف می شــود. ــی تل ــه همگان ــام یاران ــه ن ــان ب ــارد توم ــوز هــزاران میلی ــری می شــود و هن تصمیم ســازی و تصمیم گی
هماهنگــی الزم از نظــر سیاســتی و تخصیــص منابــع بیــن نهادهــای غیردولتــی حمایتــی و کمــک بگیــر از خزانــه،  ●

نظیــر کمیتــه امــداد و ســازمان های دولتــی مســئول امــور حمایتــی نظیــر ســازمان امــور بهزیســتی برقــرار نشــده اســت.
ــایر  ● ــا س ــاط ب ــی آن در ارتب ــود کارای ــا وج ــالمت، ب ــت های س ــر سیاس ــی نظی ــت های اجتماع ــی از سیاس بعض

ــود. ــی نمی ش ــور عمل ــی کش ــاه اجتماع ــی رف ــر ایمن ــوب چت ــی در چارچ ــرار دارد؛ ول ــی ق ــاه اجتماع ــای رف بخش ه
تشــکیالت مســئول رفــاه اجتماعــی در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در حــوزه اختیــارات و امکانــات محدودی  ●

فعالیــت می کنــد کــه تناســبی بــا مســئولیت اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه اجتماعــی نــدارد.
ــازمان های  ● ــر و س ــر هالل احم ــری نظی ــت گذار و مج ــای سیاس ــن نهاده ــدادی بی ــوزه ام ــی الزم در ح هماهنگ

ــرد. ــی صــورت نمی گی ــاه اجتماع ــام رف ــع نظ ــاختار جام ــون س ــوب قان ــر در چارچ مســئول دیگ
سیاســت های پیشــگیری و ارتقایــی بــرای همــه اقشــار اجتماعــی )همان طــور کــه در مصوبــه چتــر ایمنــی اجتماعی  ●

ــر اســاس سیاســت گذاری معیــن و برنامه ریزی شــده صــورت نمی گیــرد. پیش بینــی شــده اســت( ب

بــر اســاس پیشــنهادهای معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در هنــگام 

تهیــه برنامــه ششــم، عــاوه بــر ضــرورت برگــزاری جلســات شــورا الزم اســت:
ــم در  ● ــور منظ ــت حض ــه فرص ــود ک ــن ش ــوی تعیی ــه نح ــی ب ــورای عال ــای ش ــب اعض ترکی

ــند. ــته باش ــات آن را داش جلس
ــت گذاری  ● ــع سیاس ــن مرج ــر باالتری ــال حاض ــی در ح ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س هیئت امن

ــال  ــه ای فع ــای بیم ــای صندوق ه ــان هیئت امن ــور هم زم ــه به ط ــت ک ــه ای اس ــوزه بیم در ح
ــکیل  ــی تش ــی قانون ــا مبان ــود؛ ام ــوب می ش ــز محس ــی نی ــن اجتماع ــاه و تأمی ــرو رف در قلم
ــن  ــی مواجــه اســت کــه ای ــا ابهامــات و ایرادات ــن اجتماعــی هــم ب ــای ســازمان تأمی هیئت امن

1. ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق، اسفند 1393.
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ــود. ــرف ش ــا برط ــدن هیئت امن ــر ش ــت کارآمدت ــد در جه ــا بای ایراده
همچنیــن، نهادهــای حمایتــی فعــال در قلمــرو رفــاه و تأمیــن اجتماعــی نیــز بایــد هیئت امنــا،  ●

شــورا یــا مجمــع خــاص خــود را طبــق ترتیبــات مــاده 17 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و 
تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند؛ امــا ایــن بخــش از قانــون مذکــور تاکنــون اجــرا نشــده اســت.

ــده اســت در  ــول مان ــد سیاســت گذاران بخــش عمومــی مغف ــه از دی ــم دیگــری را ک مســائل مه
کادر زیــر برشــمرده ایم:

کادر 12. چند پیشنهاد برای بهبود شفافیت و پاسخگویی برخی از نهادهای متولی رفاه اجتماعی

اداره اوقــاف برحســب ماهیــت وظایــف آن عمــاًل بایــد از محــل عایــدات خــود انجــام بخشــی از وظایف رفــاه اجتماعی  ●
را عهــده دار شــود و برنامه هــای خــود را در ایــن حــوزه بــه تصویــب شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی برســاند. 
ضمنــاً حسابرســان دیــوان محاســبات می تواننــد بــا بررســی دفاتــر دســتگاه های تحــت پوشــش ایــن ســازمان بــر منابــع 
و مصــارف آنهــا نظــارت داشــته باشــند. در غیــر ایــن صــورت، متولیــان اوقــاف و دســتگاه های عریــض و طویلــی کــه 
ــدون آنکــه اقشــار آســیب پذیر از  ــرد. ب ــد ک ــل خواهن ــف و می ــع عظیمــی را حی ــات هســتند مناب عهــده دار اداره موقوف
مســاعدت های اجتماعــی آنهــا بهــره کافــی ببرنــد. گفتنــی اســت کــه در بنــد 7 مــاده 7 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفاه 

و تأمیــن اجتماعــی اســتفاده از منابــع حاصــل از وقــف در قلمروهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی پیش بینــی شــده اســت.
دیــوان محاســبات بایــد کلیــه ســازمان های حمایتــی و امــدادی را کــه از بودجــه دولــت اســتفاده می کننــد، تحــت نظارت  ●

و حسابرســی خــود داشــته باشــد. در غیــاب چنیــن نظارتــی احتمــال راه یافتــن فســاد در ایــن ســازمان ها و سوءاســتفاده 
افــرادی کــه اســتحقاق آنهــا بــرای برخــورداری از حمایت هــای اجتماعــی بــه اثبــات نرســیده اســت افزایــش می یابــد.

ــی  ● ــراً غیرانتفاع ــات ظاه ــی و مؤسس ــه غیردولت ــازمان های خیری ــت س ــر فعالی ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــارت س نظ
ــن  ــی از ای ــه بخش ــود دارد ک ــران- وج ــه در ای ــا و چ ــه در دنی ــی -چ ــانه های فراوان ــن و نش ــت. قرای ــروری اس ض
ســازمان ها تحــت پوشــش خیــر عمومــی، بــه فعالیت هــای ســودجویانه ای می پردازنــد کــه بــرای هیئت هــای مدیــره 

ــد. ــن می کنن ــات تأمی ــاف از مالی ــد مع ــا درآم آنه
در اینکــه مجتهــدان واجــد شــرایط بــه جمــع آوری خمــس و زکات و دیگــر وجــوه شــرعی از مؤمنــان می پردازنــد تردیــدی  ●

نیســت؛ امــا در غیــاب شــفافیت و پاســخگویی، احتمــال فســاد مالــی و جمــع آوری ثــروت غیرمشــروع از محــل وجوه شــرعیه 
را نمی تــوان نادیــده گرفــت؛ از ایــن رو پیشــنهاد می شــود دفاتــر آنهــا ملــزم شــوند صورت هــای دخــل و خــرج خــود را بــه 
ســازمان امــور مالیاتــی گــزارش کننــد. ضمنــاً در قانون ســاختار نظام جامــع رفاه و تأمیــن اجتماعی، اســتفاده از منابــع حاصل از 
خمــس و زکات و ســایر وجــوه شــرعی در قلمروهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی بــه مجــوز مراجــع تقلید پیش بینی شــده اســت.

ضمنــاً بــا توجــه بــه منابــع مالــی بزرگی کــه مجتهــدان جمــع آوری می کننــد، دلیلــی نــدارد کــه بخشــی از هزینه های  ●
مــدارس علمیــه و مؤسســات تحقیقاتــی و آمــوزش عالــی حوزه هــا از محــل منابــع بودجــه عمومــی تأمین مالی شــود.
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دوگانگــی قــدرت سیاســی کــه در آغــاز ایــن بخــش از مطالعــه بــه آن اشــاره شــد، الجــرم بــه 

جزیــره ای شــدن حکمرانــی در حــوزه رفــاه و کاهــش شــدید درآمدهــای مالیاتــی دولــت انجامیــده 

اســت؛ امــا کمتــر مقــام دولتــی جســارت طــرح ایــن مســائل و یافتــن راه حل هایــی را کــه امــروزه در 

ــد. ــا پذیرفتــه شــده و بــه آن عمــل می شــود پیــدا می کن دنی

3-2-3-2. ساختار حاکمیتی و سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی

 ســازمان تأمیــن اجتماعــی موضــوع مــاده )1( قانــون تأمین اجتماعــی )مصــوب 1354(، به موجب 

تبصــره )2( مــاده )12( قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه صنــدوق تأمیــن 

اجتماعــی تغییــر نــام یافــت. بــا توجــه بــه مــاده 1 قانــون تأمیــن اجتماعــی ایــن صنــدوق مبتنــی 

ــای  ــوه و درآمده ــل وج ــت از مح ــرر اس ــده و مق ــی ش ــی« طراح ــای اجتماع ــرد بیمه ه ــر »راهب ب

ــی از شــرکای اجتماعــی خــود  ــای وصول ــژه حــق بیمه ه ــن اجتماعــی به وی ــون تأمی موضــوع قان

ــی  ــدات قانون ــای تعه ــت هزینه ه ــن و پرداخ ــرای تأمی ــت ب ــدگان و دول ــان، بیمه ش ــی کارفرمای یعن

اقــدام کنــد.

تأکیــد بــر ماهیــت بیمــه اجتماعــی ســازمان در قانــون بدیــن مفهــوم اســت کــه بــر اســاس اصول 

ــن  ــون تأمی ــع تعریف شــده در قان ــد از محــل مناب ــرد، مصــارف ســازمان بای ــن راهب ــر ای حاکــم ب

شــود؛ بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا به گونــه ای باشــد کــه 

همــواره تعــادل مالــی در ســاختار مربوطــه حفــظ شــود. در غیــر ایــن صــورت بــه مداخلــه دولت در 

تأمیــن هزینه هــا نیازمنــد هســتیم کــه بــه علــت رونــد تصاعــدی مصــارف در ایــن قلمــرو بی شــک 

شــاهد آثــار مخــرب آن بــر ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه خواهیــم بــود.

ــدوق  ــنامه صن ــاده )2( اساس ــر در م ــار دیگ ــدوق( یک ب ــازمان )صن ــی س ــه اجتماع ــت بیم ماهی

)مصــوب ســال 1389( تأکیــد شــده اســت. در ایــن مــاده آمــده اســت کــه هــدف صنــدوق تأمیــن 

اجتماعــی کــه در ایــن اساســنامه به اختصــار صنــدوق نامیــده می شــود، اجــرا، تعمیــم و گســترش 

انــواع بیمه هــای اجتماعــی و درمانــی و اســتقرار نظــام هماهنــگ متناســب بــا اهــداف نظــام جامــع 

ــا  ــی ب ــن اجتماع ــون تأمی ــوع قان ــای موض ــوه و درآمده ــز وج ــی و تمرک ــن اجتماع ــاه و تأمی رف
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به کارگیــری اصــول محاســبات بیمــه ای در حــوزه بیمــه و رعایــت اصــول بنــگاه داری و اقتصــادی 

ــت. ــدوق اس ــار صن ــر در اختی ــوه و ذخای ــری از وج ــا بهره گی ــرمایه گذاری ب ــوزه س در ح

در مــاده )3( اساســنامه، موضــوع فعالیــت صنــدوق در راســتای تحقــق اهــداف بیمــه ای مقــرر 

در قوانیــن و مقــررات مربــوط از جملــه قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و 

قانــون تأمیــن اجتماعــی همچــون بازنشســتگی، بیــکاری، حــوادث و بیماری هــا، غرامــت دســتمزد، 

مســتمری ازکارافتادگــی و بازمانــدگان، همچنیــن خدمــات درمانــی و تشــکیل، اداره و نظــارت بــر 

ــی و فعالیت هــای اقتصــادی )شــرکت های ســرمایه گذاری  بخش هــای بیمه هــای اجتماعــی و درمان

تحــت پوشــش( مربــوط اســت.

صنــدوق به موجــب مــاده )4( اساســنامه آن »دارای شــخصیت حقوقــی و اســتقال مالــی« اســت 

ــن اجتماعــی اداره  ــاه و تأمی ــی« زیرمجموعــه وزارت رف و به صــورت »مؤسســه عمومــی غیردولت

می شــود. بدیهــی اســت قســمت اخیــر ایــن مــاده بــا »شــخصیت حقوقــی و اســتقال مالــی صنــدوق« 

کــه به صــورت »مؤسســه عمومــی غیردولتــی« اداره می شــود، مغایــرت آشــکار دارد.

ــره،  ــا، هیئت مدی ــن شــده اســت: هیئت امن ــن شــرح معی ــه ای ــدوق در اساســنامه آن ب ارکان صن

ــه مهــم آن اســت کــه به موجــب مــاده 7 اساســنامه، بیشــتر  مدیرعامــل و هیئــت نظــارت؛ امــا نکت

هیئت امنــا به جــای آنکــه در اختیــار شــرکای اجتماعــی اصلــی صنــدوق )یعنــی کارگــران و 

کارفرمایــان( باشــند، در اختیــار دولــت هســتند. درواقــع تعــداد اعضــای هیئت امنــای صنــدوق بــر 

اســاس قانــون اصــاح مــاده )113( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و چگونگــی تعییــن مدیریــت 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی و بیمه هــای درمانــی )مصــوب 1388( نــه 

نفــر تعییــن شــده اســت کــه شــش نفــر آنــان بــا پیشــنهاد وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و تصویب 

شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، و ســه نفــر مطابــق جــزء )2( بنــد )الــف( مــاده )17( قانــون 

ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، از نماینــدگان خدمات گیرنــدگان تعییــن می شــوند. 

ــد.  ــادر می کن ــی ص ــن اجتماع ــاه و تأمی ــر رف ــا را وزی ــای هیئت امن ــس و اعض ــاب رئی ــم انتص حک

وظایــف و اختیــارات هیئت امنــا در مــاده 8 اساســنامه بــه شــرح زیــر مشــخص شــده اســت:
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تصویب خط مشی و راهبردهای کان صندوق؛. 1

تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد ساالنه صندوق؛. 2

ــه نصــب و عــزل . 3 ــی اســت ک ــت نظــارت. گفتن ــره و هیئ نصــب و عــزل اعضــای هیئت مدی

مدیرعامــل صنــدوق بــا پیشــنهاد هیئت امنــا و تأییــد و حکــم وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 

ــرد. ــام می پذی انج

ــت . 4 ــه هیئ ــل و حق الزحم ــره، مدیرعام ــاداش اعضــای هیئت مدی ــا و پ ــوق و مزای ــن حق تعیی

نظــارت در حــدودی کــه شــورای حقــوق و دســتمزد )بــا رعایــت مــاده 74 قانــون مدیریــت 

ــد. ــن می نمای خدمــات کشــوری( تعیی

تصویــب آیین نامه هــای مالــی، معاماتــی، اداری اســتخدامی و ســایر آیین نامه هــای . 5

ــدوق؛ ــاز صن ــورد نی م

تصویــب شــاخص های عملکــرد بــر اســاس اهــداف و راهبردهایــی کــه هیئت مدیــره تدویــن . 6

و پیشــنهاد می کنــد.

بررسی و تصویب تشکیات کان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره؛. 7

ــی و در . 8 ــت بررس ــی جه ــن اجتماع ــاه و تأمی ــه وزارت رف ــنامه ب ــاح اساس ــنهاد اص پیش

ــاذ  ــی و اتخ ــران، بررس ــی در هیئت وزی ــب نهای ــت تصوی ــال آن جه ــد، ارس ــورت تأیی ص

ــدوق در  ــره صن ــنهاد هیئت مدی ــه پیش ــا ب ــه بن ــواردی ک ــایر م ــوص س ــم در خص تصمی

هیئت امنــا مطــرح می شــود.

پیشــنهاد تغییــر یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی )ازجملــه نــرخ حــق بیمه و ســن . 9

ــه زندگــی و محاســبات بیمــه ای  ــد ب ــی امی ــر اســاس شــاخص های جمعیت بازنشســتگی( ب

بــرای تصویــب در هیئت وزیــران و ســیر مراحــل قانونــی.

واقعیــت ایــن اســت کــه علــت اصلــی عــدول ســازمان تأمیــن اجتماعــی از اصــول بیمــه ای ترکیــب 

هیئت امنــای آن اســت )کادر 13(.
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کادر 13. عامل اصلی انحراف صندوق تأمین اجتماعی از اصول بیمه ای

ــاده  ● ــض م ــی ناق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــط وزی ــدوق توس ــای صن ــل و اعضــای هیئت امن ــن مدیرعام تعیی

)4( اساســنامه آن اســت؛ یعنــی صنــدوق مؤسســه عمومــی غیردولتــی اســت کــه اســتقالل حقوقــی و مالــی نــدارد؛ 

بنابرایــن اگــر مالحظــه می شــود کــه هیئت امنــای صنــدوق آن دســته از قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی و 

مصوبــات هیئــت دولــت را کــه ناقــض اداره صنــدوق بــا رعایــت اصــول بیمــه ای اســت، بی چــون و چــرا پذیرفته انــد 

و اجــرا می کننــد، جــای شــگفتی نیســت.

در عمــل وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نه تنهــا مدیرعامــل و بیشــتر اعضــای هیئت امنــای صنــدوق را تعییــن  ●

ــم  ــای آن و شــرکت های مه ــره هلدینگ ه ــتا و اعضــای هیئت مدی ــل شس ــران عام ــن مدی ــر تعیی ــه ب ــد، بلک می کن

تحــت پوشــش آنهــا نظــارت کامــل دارد. بــا توجــه بــه فشــارهای سیاســی ســنگینی کــه نماینــدگان مجلــس بــر وزیــر 

ــر اســاس شایسته ســاالری  ــای او ممکــن اســت ب ــل بخشــی از انتصاب ه ــه الاق ــا شــود ک ــر ادع ــد، اگ وارد می کنن

نباشــد و بنــا بــر مالحظــات سیاســی صــورت گیــرد، ســخن گزافــی نخواهــد بــود.

بــا توجــه بــه ترکیــب شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و هیئت امنــای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی، راه بــرای  ●

تحمیــل سیاســت های نادرســتی کــه بــر اســاس جلــب رضایــت پایــگاه سیاســی رئیس جمهــور و نماینــدگان مجلــس 

اتخــاذ می شــود، همــوار گردیــده اســت. در ایــن میــان بــه دلیــل ضعــف تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی و عــدم 

ــا  ــدای آنه ــه ص ــت ک ــی اس ــی، بدیه ــن اجتماع ــت گذاری تأمی ــع سیاس ــن مرج ــا در عالی تری ــی آنه ــی کاف نمایندگ

ــود. ــنیده نمی ش ش

ــدوق »اعضــای هیئــت نظــارت مرکــب از ســه نفــر دارای  ــر اســاس مــاده 16 اساســنامه صن ب

تخصص هــا و تجــارب مختلــف مــورد نیــاز، از ســوی هیئت امنــا بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب 

خواهنــد شــد و انتخــاب مجــدد آنهــا بامانــع اســت«. به موجــب تبصــره )4( همیــن مــاده، انتخــاب 

رئیــس هیئــت نظــارت از بیــن اعضــای هیئــت نظــارت، بــه عهــده رئیــس هیئت امنــای صنــدوق اســت. 

ضمنــًا به موجــب تبصــره )5( مــاده 16، »صـــدور احــکام اعـــضاء و رئیــس هیئــت نظــارت بــه عهــده 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت«؛ بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه ترکیــب دولتــی 

هیئت امنــا و ضــرورت صــدور احــکام هیئــت نظــارت توســط وزیــر، ایــن هیئــت نمی توانــد مســتقل 

از منویــات نماینــده عالــی دولــت در وزارتخانــه وظایــف خــود را انجــام دهــد.
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3-2-3-3- ساختار حاکمیتی و سیاست گذاری در صندوق بازنشستگی کشوری

ــال 1345  ــرداد س ــوری در خ ــتخدام کش ــون اس ــب قان ــس از تصوی ــتگی پ اداره کل بازنشس

به موجــب مــاده 70 قانــون مزبــور، بــا کلیــه دارایــی و موجــودی صنــدوق بازنشســتگی و اســناد و 

اوراق و بودجــه و تعهــدات خــود از وزارت دارایــی منتــزع و تابــع ســازمان امور اداری و اســتخدامی 

کشــور شــد و بــر اســاس اصاحیه مــاده مذکور از اول ســال 1354 صندوق بازنشســتگی کشــوری 

ــه ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور تشــکیل  به صــورت مؤسســه ای مســتقل وابســته ب

گردیــد. از آن زمــان تــا ســال 1372 کســورات کارکنــان بــه صنــدوق پرداخــت نمی شــد. در ســال 

1373 صنــدوق ســامان پیــدا کــرد و محاســبات مالــی در آن آغــاز شــد.1 بــا ادغــام ســازمان های 

امــور اداری و اســتخدامی کشــور و برنامــه و بودجــه در اســفند ســال 1378 و تشــکیل ســازمان 

مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز یکــی از مؤسســات تابعــه 

ایــن ســازمان شــد.

بــا تصویــب قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در فروردیــن ســال 1383 و 

به موجــب تبصــره 2 مــاده 17 ایــن قانــون، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریــزی کشــور منتــزع و تابــع وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــد. باالخــره پــس از انحــال 

وزارت رفــاه اجتماعــی در ســال 1389، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال 1390 به صــورت 

یکــی از مؤسســات تابعــه وزارت جدیدالتاســیس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درآمــد.

ــه ای،  ــه ای بیم ــازمان مؤسس ــن س ــوری، ای ــتگی کش ــدوق بازنشس ــنامه صن ــتناد اساس ــه اس ب

دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل و وابســته بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت کــه 

مســئولیت اداره امــور صنــدوق بازنشســتگی مســتخدمان مشــمول مقــررات بازنشســتگی کشــوری 

را بــا رعایــت مقــررات اســتخدامی مربــوط بــر عهــده دارد. به موجــب مــاده 3 اصاحــی اساســنامه 

ــتگی  ــدوق بازنشس ــور صن ــوری اداره ام ــتگی کش ــازمان بازنشس ــاه 1383(، س ــوب تیرم )مص

مســتخدمان مشــمول مقــررات بازنشســتگی کشــوری را بــا رعایــت مقــررات اســتخدامی مربــوط 

1. ویژه نامه اقتصادی شرق، اسفند 1393، مصاحبه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
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عهــده دار اســت. می دانیــم کــه همــه وزارتخانه هــا مشــمول مقــررات اســتخدام کشــوری نیســتند و 

بــه همیــن دلیــل و ماحظــات دیگــر بــرای پوشــش وزارتخانه هــای مختلــف ســازمان های بیمــه ای 

خــاص بــه وجــود آمــده اســت؛ بــرای مثــال از دهــه 1300 هجــری شمســی صنــدوق بازنشســتگی 

نیروهــای مســلح جــدا از صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان کشــوری دولــت شــکل گرفــت. امــروزه 

ــدوق  ــی و صن ــن اجتماع ــد از ســازمان تأمی ــای مســلح بع ــی نیروه ــن اجتماع ــز ســازمان تأمی نی

ــود. ــوب می ش ــور محس ــه ای کش ــرح بیم ــن ط ــوری بزرگ تری ــتگی کش بازنشس

وزارت نفــت از ابتــدای تشــکیل آن تعــداد کارکنــان اندکــی داشــته و بخــش عمده کارکنــان صنعت 

نفــت کشــور در شــرکت ملــی نفــت، شــرکت ملــی گاز و ســایر شــرکت های وابســته بــه صنعــت 

نفــت بــه کار اشــتغال داشــته اند. ضمنــًا ایــن شــرکت ها تابــع قانــون اســتخدام کشــوری نبوده انــد 

ــوان  ــه اســت؛ به عن ــت شــکل گرفت ــان صنعــت نف ــدوق بازنشســتگی کارکن ــل صن ــن دلی ــه همی و ب

مثــال بایــد گفــت کارکنــان وزارت اطاعــات بــه دالیــل امنیتــی طــرح بیمــه ای جداگانــه ای دارنــد کــه 

آمارهــای آن نیــز محرمانــه اســت. چــون مقــررات متفاوتــی بــر اســتخدام و بازنشســتگی شــرکت ها 

و بانک هــای دولتــی حاکــم بــوده اســت، ایــن مؤسســات انتفاعــی نیــز بــه فراخــور حــال خــود بــه 

ــررات اســتخدامی در  ــی اســت پراکندگــی مق ــد. بدیه ــدام کرده ان تأســیس صندوق هــای مســتقل اق

ــوده کــه  ــت و شــکل گیری صندوق هــای متعــدد ب ــان دول بخــش عمومــی منشــأ نارضایتــی کارکن

بعضــًا بــه دلیــل کوچــک بــودن پایــداری مالــی آنهــا از بــدو تشــکیل محــل تردیــد بــوده اســت.

ــابرس.  ــازمان و حس ــس س ــورا، رئی ــد از ش ــنامه آن عبارت ان ــق اساس ــدوق مطاب ارکان صن

ترکیــب اعضــای شــورای ســازمان و نحــوه انتخــاب ریاســت ســازمان بیانگــر آن اســت کــه ایــن 

ســازمان بیمــه ای اساســًا ســازمانی دولتــی اســت و چــون هیچ گونــه تشــکل صنفــی بــرای کارکنــان 

دولتــی در کشــور وجــود نــدارد، بدیهــی اســت کــه نماینــده دی نفعــان در شــورای ســازمان حضــور 

نداشــته باشــند.

بــر مبنــای قوانیــن موجــود، هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی به طــور هم زمــان 

ــت  ــاوت در ماهی ــل تف ــه دلی ــه ب ــت. درحالی ک ــز هس ــته نی ــای وابس ــایر صندوق ه ــای س هیئت امن

ــاوت باشــد. در وضــع  ــد متف ــًا بای ــز قاعدت ــا نی ــای آنه ــف هیئت امن ــا، وظای ــت صندوق ه و مأموری
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موجــود، یکــی بــودن هیئت امنــا موجــب تمرکــز نداشــتن بــر مســائل تخصصــی و کمرنــگ شــدن 

ــت. ــده اس ــی آن ش ــت گذاری و نظارت ــف سیاس وظای

ــوان  ــتگی، بان ــوق بازنشس ــه حق ــوط ب ــررات مرب ــاره ای مق ــاح پ ــون اص ــاده 12 قان ــق م مطاب

شــاغل و خانــواده ســایر کارکنــان )مصــوب ســال 1379(، بــه دولــت اجــازه داده شــد نــرخ کســور 

ــان  ــورت یکس ــکری را به ص ــوری و لش ــم از کش ــی اع ــش دولت ــان بخ ــه کارکن ــتگی کلی بازنشس

ــهم  ــد( س ــادل 13/5 درص ــر آن )مع ــم براب ــک و نی ــان و ی ــهم کارکن ــد س ــا 9 درص ــر ت و حداکث

دولــت تصویــب و اجــرا کنــد؛ بدیــن ترتیــب منابــع اصلــی صنــدوق از محــل 22/5 درصــد کســور 

ــود. ــن می ش ــت تأمی ــهم دول ــتگی و س بازنشس

ــه  ــررات بازنشســتگی و وظیف ــون اصــاح مق ــق قان ــه مطاب ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ موضــوع مه

ــن  ــمول ای ــت مش ــا ثاب ــمی ی ــتخدمان رس ــفند 1368، مس ــوب اس ــوری مص ــتخدام کش ــون اس قان

ــا دارا بــودن 25 ســال ســابقه خدمــت بازنشســته شــوند. شــرط ســنی بــرای  ــد ب قانــون می توانن

بازنشســتگی مــردان و زنــان بــه ترتیــب 50 و 45 ســال تعییــن شــده بــود؛ امــا بــا تصویــب قانــون 

مدیریــت خدمــات کشــوری در ســال 1386 ایــن مســئله حــل شــد.

تــورم مزمــن نیــز عامــل مهمــی در ناپایــداری مالــی صنــدوق بازنشســتگی و ســایر صندوق هــا 

بــه شــمار مــی رود. در حالــی کــه میانگیــن نــرخ تــورم در کشــور از اواســط دهــه 1350، دو رقمــی 

بــوده و مــزد و حقــوق اســمی ولــو به طــور ناقــص بــا تــورم شــاخص بندی شــده اســت و صنــدوق 

بازنشســتگی ملــزم می شــود حقــوق بازنشســتگی را بــر اســاس حقــوق دریافتــی مســتخدم در دو 

ســال آخــر اشــتغال او محاســبه کنــد. بدیهــی اســت پرداختــی ســاالنه بــه هــر فــرد بازنشســته هیــچ 

تناســبی بــا کســورات ســاالنه دوران خدمــت او نخواهــد داشــت. بــا محاســبات اکچوئــری می تــوان 

ــد از نظــر  ــال زای دیگــر نمی توان ــاب هــر عامــل اخت ــی در غی ــن صندوقــی حت نشــان داد کــه چنی

مالــی پایــدار باشــد.

چــون اولیــن احــکام بازنشســتگی کارکنــان دولــت در ســال 1304؛ یعنــی فقــط ســه ســال بعــد از 

تشــکیل صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان کشــوری دولــت صــادر شــده اســت، می تــوان گفــت هرگــز 

ــز ایــن ســازمان بخشــی از  ــل از انقــاب نی منابــع ســازمان کفــاف مصــارف آن را نمــی داده و قب
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منابــع مــورد نیــاز خــود را از محــل کمک هــای بودجــه دولــت تأمیــن می کــرده اســت )نــگاه کنیــد بــه 

بخــش دوم ایــن مطالعــه(؛ امــا در دوره بعــد از انقــاب بازنشســتگی های پیــش از موعــد، محدودیــت 

ــدوق(،  ــه صن ــد ب ــای جدی ــدید ورودی ه ــش ش ــی )کاه ــتگاه های دولت ــد در دس ــتخدام های جدی اس

ــتگان  ــوق بازنشس ــدید حق ــش ش ــا، افزای ــایر صندوق ه ــه س ــدگان ب ــوابق بیمه ش ــی س جابه جای

بــا اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری )مصــوب ســال 1386( و...، موجــب شــده کــه ایــن 

ــدای بنیان گــذاری ایــن  ــت وابســته شــود. درواقــع از ابت ــه بودجــه دول ــادی ب ــا حــد زی صنــدوق ت

ــا نداشــته اســت یــک ســازمان بیمــه ای خودکفــا بــرای کارکنــان خــود  صنــدوق ظاهــراً دولــت بن

ایجــاد کنــد. بعــد از انقــاب نیــز بــه دالیلــی کــه مطــرح شــد، عــدم تعــادل میــان منابــع و مصــارف 

صنــدوق تشــدید شــده اســت. ایــن وضعیــت درمــورد صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح نیــز 

پیــش آمــده اســت )جــدول 49(.
جدول 49. کمک های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )میلیارد ریال(

سازماننیروهایمسلح صندوقبازنشستگی سال
63/4۸7 69/63۲ 1390

7۸49۲ ۸۲353 1391

1۰3/۲14 1۲193۸ 1392

1۲4/553 14۸/5۰۰ 1393

147/۰15 1۸۰/5۰۰ 1394

174/34۸ ۲19/91۰ 1395

1۸5/195 ۲19/755 )مصوب(1396

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، امور رفاه اجتماعی

ــنوات  ــور در س ــی کش ــور رفاه ــه ام ــدوق از بودج ــن دو صن ــه ای ــوض ب ــک باع ــهم کم س

ــه ایــن  اخیــر پیوســته در حــال افزایــش بــوده اســت )جــدول 50(. اگــر امــروزه پرداخــت کمــک ب

ــار مالــی ســنگینی بــرای دولــت ایجــاد کــرده اســت، بی تردیــد می تــوان گفــت ایــن  دو صنــدوق ب

ــر  ــوی دیگ ــه ای و از س ــای بیم ــن صندوق ه ــت ای ــی نادرس ــول طراح ــو محص ــت از یکس وضعی
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محصــول تصویــب قوانیــن حمایتــی از ســوی مجلــس و تحمیــل آن بــه ســازمان های بیمــه ای اســت.
جدول 50. سهم بودجه صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی )درصد(

13871388138913901391139213931394صندوق/سازمان

15/71۸/4۲7/6۲7/1۲6/4۲9/3۲9/931/3بازنشستگیکشوری

۲۰/9۲1/1۲4/3۲4/۲۲5/1۲4/7۲5/1۲6/9بازنشستگاننیروهایمسلح

36/639/551/951/451/65455/15۸/1جمعدوصندوق/سازمان

مأخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی

ــی از  ــر بخش ــر ب ــل مؤث ــی از عوام ــازمان ها یک ــن س ــرکتی در ای ــی ش ــت حکمران ــه کیفی گرچ

ــی و  ــه بســترهای قانون ــا توجــه ب ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــن صندوق هاســت، اســتدالل م معضــات ای

نهــادی موجــود، عوامــل بیرونــی نقــش عمــده ای را در عــدم تعــادل مالــی ایــن صندوق هــا داشــته 

ــت  ــل رشــد جمعی ــه دلی ــزرگ ب ــاس ب ــد در مقی ــان جدی ــل محــرز، اســتخدام معلم ــک دلی اســت. ی

واجب التعلیــم در دو دهــه اول انقــاب اســت کــه امــروزه پیامدهــای آن به صــورت افزایــش ســهم 

فرهنگیــان حقوق بگیــر صنــدوق بازنشســتگی بــروز یافتــه اســت. در ســال 1395 از 1325 هــزار نفــر 

حقوق بگیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 766 هــزار نفــر یــا 57/8 درصــد مربــوط بــه وزارت 

آمــوزش و پــرورش بــوده اســت.1 بدتــر آنکــه موج عظیــم بازنشســتگی کارکنــان ایــن وزارتخانه در 

آینــده قابــل پیش بینــی همچنــان ادامــه خواهــد داشــت؛ امــا بــه دلیــل تغییــر ترکیــب ســنی جمعیــت، 

تقاضــای نیــروی کار در ایــن وزارتخانــه )کــه تعیین کننــده منابــع مالــی ورودی صنــدوق اســت( در 

آینــده کمتــر و کمتــر خواهــد شــد.

3- 2- 4. طراحی سیستم و پارامترهای عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری

3-2-4-1. معماری کلی سیستم

ســاز و کار محاســبه مســتمری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 

1.  سالنامه آماری 1395 صندوق بازنشستگی کشوری، جدول 1-6. 



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 322

ــه  ــتمری و درنتیج ــبه مس ــول محاس ــن روش فرم ــت. در ای ــن )DB(1 اس ــای معی ــر مزای ــی ب مبتن

میــزان مزایــا کــه بــر اســاس همــان فرمــول اســت، از ابتــدا در قانــون تعریــف می شــود. درواقــع 

ــق  ــمول ح ــتمزدهای مش ــزان دس ــا می ــب ب ــه متناس ــا ک ــی از مزای ــطح معین ــا س ــن نظام ه در ای

ــرای بیمه شــده  ــل ب ــه اســت از قب ــن و ســابقه پرداخــت حــق بیم ــی معی ــازه زمان ــک ب ــه در ی بیم

ــدارد.  ــود ن ــتقیمی وج ــاط مس ــی ارتب ــای دریافت ــه و مزای ــق بیم ــزان ح ــن می ــود و بی ــد می ش تعه

ــن نســلی و شــکل گیری نظــام  ــاالت درون و بی ــه انتق ــن ســازوکار توجــه ب ــه قابل توجــه در ای نکت

بازتوزیعــی افقــی و عمــودی اســت، ضمــن آنکــه بــا توزیــع خطــر میــان جامعــه تحــت پوشــش، از 

ــن روش  ــت در ای ــوان گف ــر می ت ــود؛ به عبارت دیگ ــاب می ش ــردی اجتن ــای ف ــکل گیری بحران ه ش

ــده شــده اســت. ــردی دی ــت ف ــر از عدال ــت اجتماعــی پررنگ ت عدال

ــوق و  ــالیانه حق ــل س ــوه تعدی ــود نح ــن موج ــه در قوانی ــت ک ــن اس ــه ای ــور توج ــه درخ نکت

مســتمری های پرداختــی بــه اعضــا مشــخص نشــده اســت و ایــن کار مبتنــی بــر تشــخیص انجــام 

می شــود. نظــر بــه اینکــه نــرخ تــورم در کشــور در اغلــب ســال های چهــار دهــه اخیــر دو رقمــی 

ــوق و مســتمری بازنشســتگان و از کار  ــان شــاغل و حق ــوق و دســتمزد کارکن ــوده اســت و حق ب

ــود،  ــاخص بندی نمی ش ــًا ش ــورم دقیق ــب ت ــده برحس ــتگان فوت ش ــواده بازنشس ــادگان و خان افت

همیــن عامــل بــه ســهم خــود بــر مبلــغ حــق بیمــه پرداختــی و کفایــت حقــوق بازنشســتگی تأثیــر 

ــوری از  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی و صن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س ــذارد و در عم ــی می گ منف

وضعیــت مزایــای معیــن فاصلــه می گیرنــد و بــه وضعیــت پرداخــت حــق بیمــه معیــن )DC( نزدیــک 

می شــوند. درواقــع هــدف از تعبیــه روش DB انتقــال ریســک های محیطــی بــر دوش ســازمان یــا 

صنــدوق بازنشســتگی اســت؛ در حالــی کــه در عمــل ایــن ریســک ها متوجــه اعضــای بازنشســته و 

ــرد. ــرار می گی ــدوق ق ــاده صن ازکارافت

نظــام مالــی ســازمان بــر روش اندوخته گــذاری جزئــی2 مبتنــی اســت. در ایــن روش میــزان نــرخ 

حــق بیمــه بــر چگونگــی شــکل گیری میــزان ذخایــر طــرح بســیار مؤثــر اســت. ایــن ذخایــر به منظــور 

1.  Defined Benefit
2.  Partially Funded
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حفــظ تعــادل مالــی و اجتنــاب از نوســانات نــرخ حــق بیمــه، ســرمایه گذاری بلندمــدت می شــوند. در 

طرح هــای مبتنــی بــر روش هــای تأمیــن مالــی جزئــی معمــوالً دو نــوع ذخیــره فنــی در راســتای ایفــای 

تعهــدات بلندمــدت و ذخیــره احتیــاط جهــت جبــران کســری های ناشــی از بــروز اتفاقــات غیرمترقبــه 

وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت بلندمــدت ذخایــر فنــی، عمدتــاً در زمینــه ســرمایه گذاری های 

ــدوق  ــن اجتماعــی و صن ــورد ســرمایه گذاری های ســازمان تأمی ــدت اســتفاده می شــوند. درم بلندم

بازنشســتگی قبــًا توضیحــات تفصیلــی ارائــه شــده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی از ایــن 

ســرمایه گذاری ها ناشــی از تصمیــم مدیــران ســازمان بــه انجــام فعالیــت اقتصــادی بــوده؛ امــا بخــش 

بزرگ تــری از آن، از شــیوه رد دیــون دولــت بــه ســازمان گرفتــه شــده اســت.

نظــام مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ابتــدای تشــکیل آن به صــورت بــدون اندوختــه 

بــوده اســت. درواقــع از بــدو تأســیس صنــدوق، مصــارف آن بیــش از منابــع آن بــوده اســت. حتــی 

از ســال 1354 تــا 1372 کســور بازنشســتگی کارکنــان بــه حســاب صنــدوق بازنشســتگی واریــز 

ــردن  ــا نک ــت. ایف ــده اس ــاز ش ــال 1373 آغ ــدوق از س ــی در صن ــبات مال ــت. محاس ــده اس نمی ش

تعهــدات قانونــی دولــت در دو دهــه اخیــر نیــز موجــب انباشــته شــدن دیــون دولــت بــه صنــدوق 

شــده اســت کــه دولــت از بابــت رد دیــون، تعــدادی از شــرکت های خــود را بــه صنــدوق واگــذار 

کــرده و بدیــن ترتیــب اداره ایــن دارایی هــا ناخواســته بــه صنــدوق تحمیــل شــده اســت.

نــوع دیگــر نظــام رایــج در کشــورهای جهــان، مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن )DC(1 اســت. در ایــن 

ــه حــق بیمــه بازنشســتگی کــه از طــرف وی  ــا توجــه ب ــوق بازنشســته ب نظــام بازنشســتگی، حق

ــه میــزان مشــارکت فــرد در  پرداخــت شــده اســت محاســبه می شــود و در زمــان بازنشســتگی ب

ذخایــر صنــدوق و ســود حاصــل از ســرمایه گذاری ها کــه اندوختــه مشــترک صنــدوق را تشــکیل 

می دهــد و می توانــد در بــازار ســهام ســرمایه گذاری شــود، مــاک محاســبه حقــوق بازنشســتگی 

خواهنــد بــود. در زمــان بازنشســتگی اصــل و فــرع ســرمایه گذاری های اندوختــه شــده در حســاب 

را می تــوان بــه خریــد یــک مســتمری ســالیانه2 اختصــاص داد. در ایــن روش ریســک های جمعیتــی 

ــل می شــود. ــه بیمه شــده منتق و اقتصــادی ب
1.  Defined Contributions
2.  Annuity
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3-2-4-2. پارامترهای عملیاتی سیستم

این پارامترها در سازمان تأمین اجتماعی ایران به شرح جدول زیر است.
جدول 51. پارامترهای عملیاتی سیستم در سازمان تأمین اجتماعی

شرحپارامتر

سنیناستحقاقبازنشستگی
سن قانون بازنشستگی: زنان 55 سال و مردان 6۰ سال

کمترین سن بازنشستگی: زنان 45 سال و مردان 5۰ سال

سابقهپرداختحقبیمه

حداقل 1۰ سال و رسیدن به سن قانونی بازنشستگی
حداکثر 3۰ سال و در نظر گرفتن کمترین سن بازنشستگی

35 سال و بدون در نظر گرفتن سن بازنشستگی
زنان کارگر با ۲۰ سال پرداخت و حداقل 4۲ سال سن

نرخحقبیمه
کارگر: 7 درصد

کارفرما: ۲۰ درصد
دولت: 3 درصد

فرمولهایبرخورداریازمزایا

پایه حقوق بازنشستگی: تعداد سال های نهایی )۲ سال(
میزان مستمری: پایه حقوق ضرب در نسبت سال های بیمه 

پردازی تقسیم بر 3۰ مشروط به آنکه سال های بیمه پردازی بیشتر 
از 35-3۰ سال نباشد.

نحوهشاخصبندیحقوقبازنشستگیو
مستمری

بر اساس صالحدید )به جای شاخص بندی بر اساس تورم یا مزدها(
الزام سازمان تأمین اجتماعی به همسان سازی حقوق بازنشستگان 

و مستمری بگیران

مأخذ: قانون تأمین اجتماعی و اصاحات بعدی آن
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بــا توجــه بــه تنــوع و تکثــر قوانیــن بازنشســتگی توجــه بــه جــدول زیــر در ایــن مــورد راهگشــا 

خواهــد بــود:
جدول 52. قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع بازنشستگی

نوع
بازنشستگی

شرطسابقهشرطسن
توضیحات

وضعیت
اجرا زنانمردانزنانمردان

پلکانی6۰55عادی

از تاریخ 13۸۰/7/14 با اجرای قانون اصالح تبصره 
الحاقی به ماده 76 حداقل سابقه مورد نیاز جهت برقراری 
مستمری به ازای هرسال پس از اولین سال اجرا به صورت 

پلکانی افزایش یافت )الزام اجرای ماده 111(

در حال اجرا

6۰551۰1۰عادی

با پیش بینی موضوع بازنشستگی افراد با سوابق معادل و 
کمتر از 1۰ سال در بودجه هر سال و از سال 9۲ تحت 
عنوان »قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی« بدون 

لحاظ ماده 111 انجام می گیرد.

در حال اجرا

عادی
)تبصره1ماده

)76
در حال اجرا5۰453۰3۰

عادی
)تبصره3ماده

)76

بدون شرط 
سنی

در حال اجرا3535

عادی)تبصره
4ماده76(

-4۲-۲۰
طبق تبصره 4 ماده 76 قانون زنان کارگر با دارا بودن 
سن 4۲ سال و سابقه ۲۰ سال می توانند با ۲۰ روز 

حقوق بازنشسته شوند )مشمول ماده 111(
در حال اجرا

پیشازموعد
)اصالحیه

تبصره2ماده
)76

بدون شرط 
سنی

بیست سال 
متوالی و ۲5 
سال متناوب

با تصویب قانون اصالح تبصره الحاقی به ماده 76 مصوب 
13۸۰/7/14 در صورت احراز شرایط مندرج در اصالحیه 

مذکور بدون شرط سنی می توانند بازنشسته گردند.
در حال اجرا

مأخــذ: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی )1394(، ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی بــر اســاس اســتاندارد شــماره ۲7 
در ســال 1393، ص ۲7.

ــه  ــد نکت ــر چن ــتگان ذک ــه بازنشس ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــوق و قوانی ــدول ف ــوص ج در خص

ــت: ــروری اس ض
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ــون . 1 ــا قان ــق ب ــر، مطاب ــال و کمت ــابقه 40 س ــان دارای س ــه متقاضی ــتمری ب ــت مس پرداخ
ــا پایــان ســال 1391 اجــرا شــد و از نیمــه دوم ســال  بودجــه کل کشــور از ســال 1386 ت
1392 بــا عنــوان »قانــون تعییــن تکلیــف تأمیــن اجتماعــی« جنبــه کامــًا رســمی بــه خــود 
ــود. ــرا نمی ش ــتگان اج ــروه بازنشس ــن گ ــوص ای ــون در خص ــاده 111 قان ــاً م ــت. ضمن گرف

نحــوه محاســبه مســتمری درخصــوص بازنشســتگان عــادی مطابــق بــا مــاده 77 قانــون . 2
ــوق دو ســال آخــر  ــا حق ــزد ی ــک ســی ام متوســط م ــارت اســت از ی ــن اجتماعــی عب تأمی
بیمه شــده ضــرب در ســنوات پرداخــت بیمــه مشــروط بــر آنکــه از 35.3 متوســط مــزد یــا 

حقــوق تجــاوز نکنــد.

مقــررات و شــرایط احــراز مســتمری بازنشســتگی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی آســان اســت. 

ســن اســتاندارد بازنشســتگی 60 ســال بــرای مــردان و 55 ســال بــرای زنــان بــا حداقــل ســابقه 

ــداری  ــا ده ســال ســابقه را خری ــد ت ــر می توانن ــا ســابقه کمت ــراد ب ــاز 10 ســال اســت. اف مــورد نی

ــن  ــد. بازنشســتگی پیــش از ای ــغ مقطوعــی معــادل حــق بیمه هــای خــود دریافــت دارن ــد و مبل کنن

ســن بابــت ســوابق طوالنــی بیمه پــرداز مهیــا اســت و مــردان بــا ســن 50 ســال و زنــان بــا ســن 

45 ســال می تواننــد بــا 30 ســال ســابقه بازنشســته شــوند. همچنیــن افــرادی کــه 35 ســال ســابقه 

ــد بــدون رعایــت شــرط ســنی بازنشســته شــوند. دارنــد می توانن

ــت.  ــخاوتمندانه اس ــبتًا س ــز نس ــدگان نی ــی و بازمان ــتمری های ازکارافتادگ ــراز مس ــرایط اح ش

مزایــای ازکارافتادگــی جزئــی به صــورت مبلــغ مقطــوع بــرای ازکارافتادگــی کمتــر از 33 درصــد و 

مزایــا به صــورت مســتمری بــرای درجــه ازکارافتادگــی باالتــر از 33 درصــد فراهــم اســت. شــرایط 

ــا درجــه ازکارافتادگــی حداقــل 66 درصــد  دریافــت مســتمری ازکارافتادگــی کامــل بــرای افــراد ب

مهیاســت. مقــررات احــراز مســتمری بازمانــدگان نیــز بــا تجــارب جهانــی متفــاوت اســت.

گــزارش جامــع مســتمری بگیران تــا پایــان ســال 1394 گویــای آن اســت کــه در ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی، میانگیــن ســن برقــراری بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و فــوت بــه ترتیــب 56/5، 43/6 و 

ــه زندگــی در نــزد  ــد ب ــا امی ــه ســن بازنشســتگی ب 55/1 ســال بــوده اســت. در ســال 1393 فاصل

ــودن  ــن ب ــدول 45(. پایی ــت )ج ــده اس ــزارش ش ــال گ ــب 17/5 و 21/9 س ــه ترتی ــان ب ــردان و زن م

میانگیــن ســن بازنشســتگی و افزایــش امیــد بــه زندگــی بزرگ تریــن چالــش مالــی ســازمان تأمیــن 
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ــود. ــوب می ش ــی محس اجتماع

عوامــل قانونــی اختــال زا در پارامترهــای عملیاتــی سیســتم در ایــران بســیار زیــاد اســت کــه بر 

اثــر تصمیمــات قانون گــذار بــر دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحمیــل شــده اســت.

پارامترهای عملیاتی در صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است:
جدول 53. پارامترهای عملیاتی سیستم در صندوق بازنشستگی کشوری

شرحپارامتر

سنین استحقاق بازنشستگی

حداقل 3۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل 
تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر به درخواست کارمند برای 

سنوات باالتر از 3۰ سال.
حداقل 6۰ سال سن و حداقل ۲5 سال سابقه خدمت با ۲5 روز حقوق

سابقه مذکور در بندهای فوق برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، جانبازان و 
معلوالن تا 5 سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی شود.

نرخ حق بیمه
کارمند: 9 درصد

دولت: 13/5

فرمول های برخورداری از مزایا
حقوق و مزایای مستمر ۲ سال  نهایی خدمت

برای کارمندانی که بیش از 3۰ سال خدمت کرده اند، به ازای هر سال ۲.5 درصد رقم 
تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می شود.

نحوه شاخص بندی حقوق بازنشستگی و 
مستمری

بر اساس صالحدید )به جای شاخص بندی بر اساس تورم یا مزدها(
الزام صندوق به همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 

ــم بیشــترین اثرگــذاری  ــم اتخاذشــده در ســه دهــه گذشــته، تعــداد 9 تصمی ــان 28 تصمی از می

مالــی بــر حجــم تکالیــف صنــدوق بازنشســتگی کشــور را دارد. ایــن مــوارد پیــش از ایــن در قســمت 

ــی آنهــا  ــار مال ــا ذکــر ب بررســی بدهی هــای دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اجمــااًل ب

بیــان شــده اســت.

ــخت تر از  ــتگی س ــرایط بازنشس ــه ش ــوط ب ــررات مرب ــوری مق ــتگی کش ــدوق بازنشس در صن

ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت؛ امــا امــکان اعمــال صاحدیــد کارفرمــا در ایــن صنــدوق بیشــتر 

ــان  ــان( و کارفرمای ــردان و زن ــرای م ــب ب ــه ترتی ــابقه )ب ــال س ــای دارای 25 و 20 س ــت. اعض اس

آنهــا می تواننــد درخواســت بازنشســتگی داشــته باشــند؛ امــا ایــن درخواســت بایــد مــورد موافقــت 
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بیمه شــده قــرار گرفتــه باشــد. هنگامی کــه کارمنــد 30 ســال ســابقه خدمــت یــا بیشــتر داشــته باشــد، 

کارفرمــا می توانــد به طــور یــک جانبــه و بــدون توجــه بــه ســن کارمنــد او را بازنشســته کنــد. 65 

ــد  ســالگی ســن اجبــاری بازنشســتگی اســت. مقــررات مذکــور بیانگــر ایــن اســت کــه یــک کارمن

نمی توانــد قبــل از 65 ســالگی بــدون موافقــت کارفرمــا بازنشســته شــود؛ بنابرایــن کــم بــودن ســن 

مؤثــر بازنشســتگی بیانگــر خــط مشــی دولــت در اشــتغال بخــش عمومــی و وابســتگی کمتــر بــه 

تصمیمــات کارمنــدان در زمینــه بازنشســتگی اســت. ایــن درواقــع تمایــز مهــم نســبت بــه مقــررات و 

قواعــد حاکــم در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت.

ــن اســت و به طــور  ــدوق بازنشســتگی کشــوری بســیار پایی ــر بازنشســتگی در صن ســن مؤث

ــان بازنشســتگی در  ــن ســن در زم ــی طــرح می شــود. میانگی ــداری مال ــروز ناپای عمــده موجــب ب

ــال 1393،  ــت. در س ــال اس ــردازی 28/6 س ــه پ ــال های بیم ــن س ــال و میانگی ــال 1395 51/5 س س

فاصلــه ســن بازنشســتگی بــا امیــد بــه زندگــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای مــردان 

ــان 24/5 ســال گــزارش شــده اســت)جدول 45(. ــرای زن 20/1 و ب

شــرایط آســان بازنشســتگی و افزایــش امیــد بــه زندگــی موجــب افزایــش فاصلــه ســن 

بازنشســتگی و امیــد بــه زندگــی مــردان و زنــان شــده اســت. تعهــدات مالــی ســنگین ایــن وضعیــت 

چالــش بزرگــی را بــرای پایــداری مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعی و صندوق بازنشســتگی کشــوری 

ایجــاد کــرده اســت. بایــد میانگیــن ســن بازنشســتگی در هــر دو صنــدوق بــه 60 ســال ارتقــا یابــد 

ــری در شــرایط بازنشســتگی  ــن کار بازنگ ــه ای ــد. الزم ــا کاهــش یاب ــی صندوق ه ــا مصــارف آت ت

ــن پیشــنهاد،  ــدان اســت. در صــورت اجــرای ای ــران و کارمن ــش از موعــد کارگ و بازنشســتگی پی

ــش  ــن امــر موجــب افزای ــت و ای ــز افزایــش خواهــد یاف ــه نی ــت حــق بیم ــن ســال های دریاف میانگی

ــد.  ــد ش ــا خواه ــع ورودی صندوق ه مناب

3-3. عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری

ــدوق بازنشســتگی کشــوری از  ــن اجتماعــی و صن ــه عملکــرد ســازمان تأمی ــن قســمت ب در ای

دیــد ذی نفعــان پرداخته ایــم. بــرای ایــن منظــور ابتــدا بــه گســترش پوشــش بیمه هــای اجتماعــی در 
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دوره بعــد از انقــاب و ســهم ایــن دو ســازمان در بــازار بیمــه بازنشســتگی پرداخته ایــم. آنــگاه در 

هــر یــک از دو ســازمان، انــواع خدمــات و جمعیــت تحــت پوشــش آنهــا مطالعــه شــده اســت. افــزون 

بــر مــوارد فــوق، دربــاره ارائــه خدمــات بیمــه درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و خدمــات رفاهــی 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز بحــث شــده اســت.

ــر مــوارد یادشــده الزم اســت  در بررســی عملکــرد ســازمان های بیمــه بازنشســتگی عــاوه ب

ــی، کارایــی اقتصــادی و کارایــی اداری نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.  شــاخص های پایــداری مال

ــن اجتماعــی و  ــن مباحــث در بخــش  بعــدی مطالعــه کــه چالش هــای پیــش روی ســازمان تأمی ای

ــدوق بازنشســتگی کشــوری بررســی می شــود، مطــرح خواهــد شــد. صن

از آنجــا کــه دو صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی کشــوری، مجموعــاً حــدود 85 درصــد 

بیمه شــدگان و حــدود 70 درصــد مســتمری بگیران کشــور را زیــر پوشــش دارنــد، بررســی 

شــاخص های ایــن دو صنــدوق تــا حــد زیــادی بیانگــر وضعیــت نظــام بیمــه اجتماعــی کشــور اســت.

متأســفانه دسترســی بــه ســری های زمانــی داده هــای الزم بــرای دوره 1395-1357 از طریــق 

ســایت های رســمی یــا نشــریات آمــاری ایــن دو مؤسســه وجــود نــدارد. آمارهــای انتشــاریافته دو 

ــی، آمارهــای  ــد. بــه دلیــل نبــود شــفافیت مال ســازمان نیــز از اســتاندارد یکســانی پیــروی نمی کن

ــع  ــتی ها مان ــن کاس ــت ای ــی اس ــد. بدیه ــار نمی یاب ــی انتش ــم و تفصیل ــور منظ ــواًل به ط ــی معم مال

ــرار می دهــد.  ــق ق ــل محق بزرگــی در مقاب

3-3-1. عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های بازنشستگی در ایران

خانوارهای کشور را از نظر سطح درآمد می توان به سه گروه تقسیم کرد:

گــروه اول خانوارهایــی هســتند کــه زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. ایــن گــروه بــه  ●

حمایت هــای اجتماعــی نیازمندنــد. تأمیــن مالــی ایــن حمایت هــا به طــور عمــده وظیفــه دولــت 

اســت؛ امــا نهادهــای مذهبــی و مؤسســات خیریــه مردمــی نیــز در ایــن کار مشــارکت می کننــد. 

بدیهــی اســت اگــر ســهم ایــن گــروه از خانوارهــا در کشــور بــاال باشــد، دولــت منابــع کافــی 

ــن حمایت هــای اجتماعــی نخواهــد داشــت. ــرای تأمی ب
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ــن  ● ــد ای ــت. درآم ــی اس ــطح میان ــا در س ــد آنه ــه درآم ــتند ک ــی هس ــروه دوم خانوارهای گ

خانوارهــا به طــور عمــده از محــل فــروش نیــروی کار تأمیــن می شــود. کارگــران صنعتــی و 

کارمنــدان بخــش خصوصــی و دولتــی و بخشــی از دارنــدگان مشــاغل آزاد در این گــروه قرار 

می گیرنــد. ایــن گــروه از خانوارهــا در جوامــع پیشــرفته صنعتــی امــکان پس انــداز بخشــی از 

درآمــد خــود را بــرای تأمیــن درآمــد دوران بازنشســتگی دارنــد.

گــروه ســوم خانوارهــای هســتند کــه درآمــد و ثــروت درخــور توجهــی دارنــد. منبــع اصلــی  ●

ــرمایه گذاری های  ــود س ــود. س ــن می ش ــرمایه تأمی ــت س ــل انباش ــروه از مح ــن گ ــد ای درآم

تجــاری، صنعتــی، مســتغاتی و ســرمایه های مالــی )شــامل ســود پس اندازهــا، اوراق بدهــی 

و ســهام خریداری شــده( بــرای ایــن گــروه نه تنهــا بــرای تأمیــن نیازهــای نســل موجــود بلکــه 

بــرای نســل های آتــی ایــن خانوارهــا کفایــت می کنــد. بدیهــی اســت ایــن گــروه از خانوارهــا 

ــه نیازمنــد طرح هــای بازنشســتگی هســتند. ــد کمک هــای باعــوض دولــت و ن ــه نیازمن ن

مســئله اصلــی طراحــی نظــام بازنشســتگی ایــن اســت کــه معمــاری ایــن طرح هــا و کمیت هــای 

پارامتریــک آن بایــد چگونــه باشــد کــه خانوارهــای گــروه دوم بتواننــد در زمــان بازنشســتگی از 

ــود  ــر خ ــان عم ــا پای ــده ت ــی تضمین ش ــد کاف ــتغال، درآم ــه ای در دوران اش ــورات بیم ــل کس مح

ــا  ــا اســت. ام ــی آنه ــی مال ــن طرح هــا خودکفای ــب اصــل اساســی در ای ــن ترتی داشــته باشــند. بدی

بــرای تحقــق موفقیت آمیــز طرح هــای بازنشســتگی شــرایط متعــددی الزم اســت کــه دســتیابی بــه 

آن معمــواًل امــری اســت دشــوار.

شــرط اول وجــود یــک بــازار کار رو به گســترش اســت کــه در آن بهره وری ســرانه نیــروی کار رو 

بــه افزایــش باشــد و به تبــع آن ســطح دســتمزدهای واقعــی در درازمــدت رو بــه رشــد باشــد. امــا بــرای 

برخــورداری از بــازار کاری کــه واجــد چنیــن خصوصیاتــی اســت، رشــد پایــدار اقتصــادی ضــرورت 

دارد. امــا نتایــج مطالعــه مــا در ایــن فصــل گویــای آن اســت کــه رشــد تولیــد ناخالــص ســرانه در دوره 

1395-1355 منفــی بــوده، رشــد بهــره وری ســرانه نیــروی کار انــدک و پرنوســان بــوده و نــرخ بیکاری 

همــواره دو رقمــی بــوده اســت. در ایــن وضعیــت ســطح مزدهــای واقعــی می توانــد نزولــی باشــد و 

منابــع مالــی تجهیــز شــده از محــل کســورات بازنشســتگی رشــد باالیی نداشــته باشــد.
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شــرط دوم ایــن اســت کــه بازارهــای مالــی پیشــرفته ای وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان مــازاد 

منابــع صندوق هــای بازنشســتگی را در آن ســرمایه گذاری کــرد و بــا اطمینــان قابــل قبولــی بــازده 

ــی  ــای آن اســت کــه بازارهــای مال ــه دســت آورد. امــا مطالعــه مــا در ایــن فصــل گوی مناســبی ب

ــته  ــال های گذش ــب س ــی در اغل ــداز بانک ــازار پس ان ــی ب ــازده واقع ــت و ب ــده اس ــب مان ــران عق ای

ــا  ــر نوســان ی ــال شــده اســت پ ــه فع ــی ک ــز از زمان ــازار ســهام نی ــازده ب ــوده اســت و ب ــی ب منف

ــت. ــوده اس ــک ب ــر ریس ــر پ به عبارت دیگ

شــرط ســوم ایــن اســت کــه ســازمان یــا صنــدوق بازنشســتگی بــر اســاس اصــل ســه جانبه 

گرایــی اداره شــود و بــه اصــول حکمرانــی خــوب پایبنــد باشــد؛ امــا مطالعــه مــا گویــای آن اســت 

کــه هــر دو صنــدوق مــورد مطالعــه به شــدت تحــت تأثیــر تصمیمــات سیاســی دولــت و مجلس انــد 

و اصــول حکمرانــی خــوب یعنــی شــفافیت، پاســخگویی، تعریــف روشــن وظایــف و مســئولیت ها، 

مدیریــت تضــاد منافــع و کنتــرل فســاد و باالخــره اســتقال از فرایندهــای سیاســی در آنهــا مــورد 

عمــل نیســت.

ــود و  ــده اداره ش ــع تعریف ش ــل مناف ــاس اص ــر اس ــدوق ب ــه صن ــت ک ــارم آن اس ــرط چه ش

ریســک فعالیت هــای آن متوجــه بازنشســتگان نشــود. در ایــن صــورت پارامترهــای بیمــه ای چنــان 

ــود  ــرآورده ش ــدوق ب ــارف صن ــع و مص ــان مناب ــدت می ــادل درازم ــه تع ــد ک ــد ش ــف خواه تعری

ــی  ــه بازده ــد ک ــته باش ــرمایه گذاری داش ــرد س ــد راهب ــد دی ــف خواه ــود را موظ ــدوق خ و صن

مطلــوب ســرمایه گذاری های آن تــا حــد زیــادی قابــل پیش بینــی باشــد؛ امــا ایــن قواعــد بیشــتر در 

طرح هــای انفــرادی بازنشســتگی رعایــت می شــود. ضمنــًا در ایــران تحمیــل وظایــف حمایتــی بــه 

ــای  ــر پارامتره ــا و تغیی ــه صندوق ه ــت ب ــای دول ــع بدهی ه ــردن به موق ــت نک ــا، پرداخ صندوق ه

سیســتم بازنشســتگی به واســطه تحمیــل نظــر سیاســتمداران بــه صندوق هــا موجــب شــده اســت 

اعضــای صندوق هــای بازنشســتگی تمــام ریســک های سیاســی و اقتصــادی را بــر دوش کشــند.

شــرط پنجــم ایــن اســت کــه دولــت بــه قانــون پایبنــد باشــد و تاجایــی کــه بــه صندوق هــای 

ــر را طراحــی و اجــرا، و  ــی و تنظیمــی1 مؤث ــک سیســتم نظارت ــوط اســت، اواًل ی بازنشســتگی مرب

1.  Regulatory 
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ــتگی  ــای بازنشس ــان و صندوق ه ــران، کارفرمای ــوی کارگ ــه ای را از س ــن بیم ــر قوانی ــرای مؤث اج

ــاد  ــچ ســازمان تنظیم گــر مســتقلی ایجــاد نشــده و انعق ــران هی ــه در ای ــی ک ــد. در حال ــن کن تضمی

ــری  ــان ام ــوی کارفرمای ــتمزد از س ــوق و دس ــع حق ــر از واق ــزارش کمت ــت و گ ــای موق قرارداده

ــه  ــه مــورد آن از حوصل ــر مــورد ب ــه ذک ــز وجــود دارد ک ــر نی ــات دیگ ــواع تقلب ــداول اســت. ان مت

ایــن بحــث خــارج اســت. از همــه بدتــر اینکــه دولــت درمــورد پرداخــت ســهم خــود بــه صنــدوق 

بازنشســتگی بــه مــدت 23 ســال کوتاهــی کــرده و در پرداخــت تعهــدات مالــی کــه به موجــب قانــون 

ملــزم بــوده نیــز قصــور داشــته اســت.

تجربــه جهانــی گویــای آن اســت کــه صندوق هــای بازنشســتگی حتــی بــا رعایــت همــه شــرایط 

ــروی کار  ــن نی ــای جایگزی ــت و پیشــرفت فناوری ه ــر شــدن جمعی ــل پی ــه دلی ــکان دارد ب ــوق ام ف

ــود  ــداف خ ــه اه ــد ب ــوند و نتوانن ــی ش ــکات مال ــار مش ــاد دچ ــاختاری در اقتص ــوالت س و تح

برســند. هرچنــد تجربــه انباشــته فراوانــی بــرای مواجهــه بــا ایــن چالش هــا وجــود دارد، مشــکات 

ــه آن  ــاال ب ــه در ب ــت ک ــرایطی اس ــی از ش ــده ناش ــور عم ــران به ط ــتگی ای ــای بازنشس صندوق ه

اشــاره کردیــم. ماحصــل بحــث درمــورد عملکــرد ایــن دو صنــدوق ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه 

ــه: ــوان انتظــار داشــت ک ــن فصــل مطــرح شــد نمی ت ــه در ای ــی ک مباحث

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــدون کاهــش ارزش واقعــی مســتمری پرداختــی بــه اعضــای . 1

خــود، بــه گســترش پوشــش خدمــات خــود اقــدام کــرده باشــد.

ــوض . 2 ــای باع ــش کمک ه ــدون افزای ــت، ب ــوری دول ــان کش ــتگی کارکن ــدوق بازنشس صن

ــرای بازنشســتگان و از کار  ــول ب ــل قب ــن زندگــی قاب ــرای تأمی ــت مســتمری الزم را ب دول

ــم آورد. ــدگان فراه ــادگان و بازمان افت

3-3-2. گسترش پوشش بیمه های اجتماعی در کشور بعد از انقالب اسالمی

ــت و  پــس از انقــاب اســامی، پوشــش بیمه هــای اجتماعــی در کشــور به ســرعت افزایــش یاف

از 29 درصــد جمعیــت در ســال 1355 بــه 70 درصــد در ســال 1394رســید؛ بدیــن ترتیــب تنهــا 30 

درصــد از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی قــرار ندارنــد کــه عمدتــًا روســتاییانی 
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هســتند کــه علی االصــول بایــد مشــمول صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان باشــند کــه بــه دلیــل 

اختیــاری بــودن پوشــش بیمــه ای ایــن صنــدوق یــا کمــی درآمــد تحــت پوشــش قــرار ندارنــد. بخــش 

ــه  ــر بیمه شــدگان در کشــور شــاغان بخــش غیررســمی اقتصــاد هســتند ک ــده دیگــری از غی عم

بــه دلیــل دریافــت مــزد و حقــوق پایین تــر از حداقــل دســتمزد اعامــی ســاالنه، نمی تواننــد تحــت 
پوشــش بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار گیرنــد.1 

به موجــب ســند برنامــه ششــم، هــدف تعیین شــده بــرای ضریــب پوشــش بیمه هــای اجتماعــی 

ــاغان  ــد ش ــال 1390 23.2 درص ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــه 75 درص ــان برنام در پای

ــداد  ــته اند و تع ــتغال داش ــه کار اش ــاورزی( ب ــش کش ــه بخ ــمی )از جمل ــش غیررس ــور در بخ کش

ــت  ــوان نتیجــه گرف ــی هســتند، می ت ــه  تحــت پوشــش ســازمان های حمایت ــادی از خانوارهــا ک زی

کــه نیــل بــه هــدف فــوق موکــول بــه خــروج بخشــی از جمعیــت زیــر خــط فقــر در دوران برنامــه 

ششــم خواهــد بــود. 

پــس از انقــاب، پوشــش جمعیــت ســالمند کشــور )جمعیــت باالتــر از 60 ســال( نیــز بهبــودی 

نمایانــی داشــته اســت )نمــودار 37(.
 نمودار 37. جمعیت سالمند تحت پوشش بیمه های اجتماعی در ایران )میلیون نفر(

مأخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، 1394

1.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1394، خاصه سند برنامه راهبردی بخش رفاه و تأمین اجتماعی، ص 298.  
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گفتنــی اســت گزارش هــای رســمی تصویــر خوش بینانــه ای از وضعیــت پوشــش جمعیــت کشــور 

بــه دســت می دهــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال 1395، تعــداد شــاغان بیمه پــرداز )بــدون در 

نظــر گرفتــن بیمــه روســتاییان و عشــایر(  حــدود 16 میلیــون نفــر بــوده اســت )جــدول 44(. بــا توجــه 

بــه نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران می تــوان گفــت فقــط 28/6 درصــد جمعیــت 

ــن نســبت  ــد. ای ــرار دارن ــر پوشــش بیمــه بازنشســتگی ق ــا 64 ســال( زی در ســن کار کشــور )15 ت

بــرای جمعیــت شــاغل 72 درصــد اســت. پوشــش پاییــن جمعیــت در ســن کار را می تــوان بــه نــرخ 

مشــارکت پاییــن جمعیــت در ســن کار و بــاال بــودن نــرخ بیــکاری در کشــور نســبت داد. در مقایســه 

بــا جمعیــت 6/8 میلیــون نفــری افــراد 60 ســاله و بیشــتر 4/3 میلیــون نفــر مســتمری بگیر وجــود دارد؛ 

ــراد  ــا 25 درصــد اف ــر از 60 ســال اســت. درنتیجــه تنه ــا ســن60  درصــد مســتمری بگیران  کمت ام

.)IMF, p.6( کهن ســال به عنــوان شــاغان قبلــی یــا بازمانــدگان آنهــا مســتمری دریافــت می کننــد

در ســال 1395 تعــداد بیمه پــردازان و مســتمری بگیران اصلــی صندوق هــای بازنشســتگی 

ــدود 21/5  ــایر در ح ــتاییان و عش ــه روس ــیس بیم ــازه تأس ــدوق ت ــبه صن ــدون محاس ــوری ب کش

میلیــون نفــر بــوده اســت کــه  17/1 میلیــون نفــر آنــان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 

2/7 میلیــون نفــر آنهــا تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری قــرار داشــتند و ســهم ایــن 

ــش  ــت پوش ــی تح ــتمری بگیران اصل ــردازان و مس ــتگی از کل بیمه پ ــزرگ بازنشس ــدوق ب دو صن

صندوق هــا بــه ترتیــب 79/4 و 12/5 درصــد بــود. بدیــن ترتیــب جمعــًا 91/9 درصــد بیمه شــدگان 

ــرار داشــته اند )مســتخرج از جــدول 44(. ــدوق ق ــن دو صن ــر پوشــش ای ــی زی اصل

3-3-3. عملکرد سازمان تأمین اجتماعی

در ایــن قســمت عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی از نظــر خدمــات ارائه شــده، ضریــب نفــوذ و 

میــزان کفایــت مســتمری های آن ارزیابــی می شــود.

3-3-3-1. انواع خدمات سازمان تأمین اجتماعی 

خدمــات ایــن ســازمان را ســازمان بین المللــی کار و ســازمان بین المللــی تأمیــن اجتماعــی برابــر 

ــد.  ــن اســتانداردها را در نظــر گرفته ان ــن حــد ای ــم کــرده و باالتری اســتانداردهای تعیین شــده تنظی
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ــرده اســت.  ــن ک ــون معی ــن ســازمان را قان ــات در ای ــه خدم ــدات و ارائ ــن تعه ــق ای ــی تحق چگونگ

تعهــدات ســازمان بــه بیمه شــدگان بــه تعهــدات کوتاه مــدت و درازمــدت تقســیم می شــود. تعهــدات 

ــد از : ــازمان عبارت ان ــدت س کوتاه م

1. حمایت های درمانی در موارد بیماری، بارداری، حوادث و...؛

۲. غرامت دستمزد ایام بیماری؛

3. غرامت دستمزد ایام بارداری؛

4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه؛

5. پروتز و اورتز )تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی(؛ 

6. غرامت نقص عضو مقطوع؛

7. کمک هزینه ازدواج؛

8. هزینه کفن و دفن؛

9. مقرری بیمه بیکاری.

ــدت  ــدات بلندم ــب تعه ــدگان در قال ــوص بیمه ش ــازمان درخص ــه س ــی ک ــه حمایت های مجموع

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــد ب ــام می ده انج

1. مستمری بازنشستگی؛

2. مستمری ازکارافتادگی کلی؛

3. مستمری ازکارافتادگی جزئی؛

4. مستمری بازماندگان.

بــر اســاس قانــون الــزام ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه اجــرای بندهــای الــف و ب مــاده 3 قانــون 

تأمیــن اجتماعــی، حمایــت در برابــر حــوادث و بیماری هــا و بــارداری از تعهــدات ســازمان و اجــرای 

ــن خط مشــی ها و سیاســت گذاری  ــان ســازمان اســت. درنتیجــه تدوی ــت درم ــده معاون ــه عه آن ب

ــط  ــزی، توس ــتاد مرک ــی در س ــدات درمان ــام تعه ــی در انج ــارت و هماهنگ ــزی و نظ و برنامه ری

معاونــت امــور درمــان و مدیریت هــای تابعــه مربوطــه )اداره کل درمــان مســتقیم، اداره کل درمــان 

غیرمســتقیم، اداره کل پشــتیبانی درمــان( انجــام می گیــرد و در اســتان ها اجــرای برنامه هــا 
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و تعهــدات درمانــی بــه عهــده مدیریت هــای درمــان اســتان ها و واحدهــای تابعــه مربــوط 

ــده را  ــرد بیمه ش ــازمان ف ــای س ــی حمایت ه ــت. به طورکل ــا و ....( اس ــتان ها، دی کلینیک ه )بیمارس

ــرد. ــرگ در برمی گی ــان م ــا زم ــد ت از روز تول

در ســال 1395 ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا ارائــه بالــغ بــر 20 حمایت شــامل انواع مســتمری ها، 

خدمــات درمانــی، مقــرری بیــکاری و حمایت هــای کوتاه مــدت بــه حــدود 51/7 درصــد از جمعیــت 

کشــور به عنــوان بزرگ تریــن ســاختار ارائه دهنــده حمایت هــای تأمیــن اجتماعــی در قالــب راهبــرد 

ــدان،  ــران، کارمن ــف اعــم از کارگ ــر اقشــار مختل ــی را ب ــر حمایت ــن چت ــه اجتماعــی، پهناورتری بیم

معلمیــن، دانشــگاهیان و روحانیــون، اصنــاف، قالیبافــان، بســیجیان و ... گســترده اســت.

عــاوه بــر ایــن ســازمان بزرگ تریــن خریــدار و دومیــن تولیدکننــده خدمــات درمانــی در کشــور 

ــروی کار اســت کــه نقــش  ــازار ســرمایه در کشــور و حامــی نی ــن بازیگــران ب و یکــی از بزرگ تری

انکارشــدنی در توســعه کشــور و فراهــم کــردن محیطــی امــن و تــوأم بــا آرامــش در جامعــه ایفــا 

می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل انتظــار مــی رود به عنــوان یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای توزیــع مجــدد درآمدهــا 

در جامعــه و وســیله ای بــرای اســتقرار عدالــت اجتماعــی اســتفاده شــود. بی تردیــد هرگونــه اختال در 

ســاختار مالــی آن و درنتیجــه ناتوانــی ایــن ســازمان ملــی در پاســخگویی بــه مطالبــات اعضــای خود 

بــا توجــه بــه دامنــه گســترده پوشــش آن پیامدهــای ناخوشــایندی را بــه همــراه دارد.

3-3-3-2. پوشش بیمه ای مشموالن قانون تأمین اجتماعی

ــش  ــت. بخ ــی اس ــن اجتماع ــون تأمی ــموالن قان ــه ای مش ــش بیم ــده دار پوش ــازمان عه ــن س ای

ــی  ــش دولت ــراردادی بخ ــان ق ــی، کارکن ــش خصوص ــران بخ ــزد و حقوق بگی ــراد، م ــن اف ــده ای عم

ــران  ــن، کارگ ــر ای ــاوه ب ــه شــده اند. ع ــاری بیم ــه به طــور اجب ــون کار هســتند ک و مشــموالن قان

ســاختمانی، راننــدگان، قالی بافــان و صاحبــان صنایــع دســتی شناســه دار قوانیــن بیمــه ای خــاص 

ــد. خــود را دارن

در نمــودار زیــر تحــول تعــداد بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک زن و مــرد در 

ــی  ــی 1394-1364 درج شــده اســت. به طوری کــه ماحظــه می شــود در یــک دوره زمان دوره زمان
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30 ســاله ایــن تعــداد 7 برابــر شــده و از رشــد باالیــی برخــوردار بــوده اســت.

نمودار 38. تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک جنسیت ) 1364-1395(

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی آمار پنجاه ساله 1390-1340 و سالنامه  آماری 1395

ــی و تبعــی  ضریــب پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه نســبت مجمــوع بیمه شــدگان اصل

ایــن ســازمان بــه کل جمعیــت کشــور اســت، از ســال 1340 تــا ســال 1356 از 5/1 درصــد بــه 19/6 

درصــد رســید؛  امــا پــس از انقــاب )در یــک دوره 38 ســاله( به رغــم افــت و خیــز مــوردی ســیر 

صعــودی داشــت و بــه حــدود 52 درصــد در ســال 1395 افزایــش یافــت )نمــودار 39(.
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نمودار 39. ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی 1340-1395

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی، آمار پنجاه ساله 1390-1340 و آمارنامه سال 1395

ضریــب نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه نســبت جمعیــت بیمه شــده اصلــی را بــه جمعیــت 

شــاغل نشــان می دهــد، از 4/7 درصــد در ســال 1340 بــه 19/6 درصــد در ســال 1356 افزایــش یافــت 

و بــا افزایــش ســریع در دوره بعــد از انقــاب بــه 61/5 درصــد در ســال 1395 رســید )نمــودار 40(.
نمودار 40. ضریب نفوذ سازمان تأمین اجتماعی )1340-1395(

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی، آمار پنجاه ساله 1390-1340 و آمارنامه سال 1394 و 1395
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هرچنــد ضریــب نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی در کشــور باالســت، 

نســبت بیمه شــدگان بــه جمعیــت در ســن کار  بــه دلیــل پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت نیــروی کار و 

نیــز بــاال بــودن نــرخ بیــکاری در کشــور پاییــن اســت.

ــه شــرح  ــان ســال 1395 ب ــا پای ــن اجتماعــی ت ــر پوشــش ســازمان تأمی ــت زی ــت جمعی وضعی

ــرد: ــی ب ــم پ ــه مه ــد نکت ــه چن ــوان ب ــن جــدول می ت ــه ای ــا مطالع جــدول )54( اســت. ب

اول آنکــه کل بیمه شــدگان اصلــی تحــت پوشــش ســازمان 13780 هــزار نفرنــد کــه فقــط 

ــد و در  ــه اجباری ان ــمول بیم ــًا مش ــه قانون ــتند ک ــاغلی هس ــراد ش ــا اف ــد آنه 68/3 درص

ــات  ــر اســاس مصوب ــده ب ــی ســازمان به طــور عم حــدود 31/7 درصــد بیمه شــدگان اصل

ــدون توجــه  ــات ب ــن مصوب ــن جمــع پیوســته اند. ای ــه ای ــس در دوره بعــد از انقــاب ب مجل

بــه محاســبات بیمــه ای و پارامترهــای مناســب طرح هــای بیمــه ای صــورت گرفتــه و مقــرر 

بــوده اســت دولــت بــار مالــی ایــن تعهــدات جدیــد را بپذیــرد.

ــاده  و  ــته، ازکارافت ــم از بازنشس ــازمان اع ــی س ــتمری بگیران اصل ــداد مس ــه تع دوم آنک

ــان ســال  ــب نســبت پشــتیبانی ســازمان در پای ــن ترتی ــد؛ بدی ــزار نفرن فوت شــده 3237 ه

ــی ســازمان اســت. ــداری مال ــی از ناپای ــت حاک ــن وضعی ــوده و ای ــر ب 1395  حــدود 4/3 نف

ســوم آنکــه متوســط تعــداد اعضــای تحــت تکفــل بیمه شــدگان و مســتمری بگیران اصلــی در 

ــن  ــج آخری ــی کــه به موجــب نتای ــوده اســت. در حال ــر ب ــه ترتیــب 2/6 و 1/8 نف ســال 1395 ب

سرشــماری نفــوس و مســکن، میانگیــن بعــد خانــوار در ســال 1395 در کشــور 3/5 نفــر بــوده 

اســت. 
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جدول 54. آمار جمعیت زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال 1395)هزار نفر/درصد(

نوعبیمهشرح
تبعیاصلی

جمعاصلیوتبعی
سهمتعدادسهمتعداد

ان
دگ
هش

یم
ب

194۰۸6۸/۲7139۸463/76۲339۲. اجباری 

۲4۰۲1۲9/1۸731۸33/3611339. خاص

---) 6/۲6( )۸6۲(حرف و مشاغل آزاد -

---)۲/67 ( ) 36۸(بافندگان -

---) 7/۰9() 977(رانندگان -

---) 5/1۲( )7۰5 (اختیاری -

---) 7/17() 9۸۸(کارگران ساختمانی -

---) ۰/36( ) 5۰(باربران -

---) ۰/۲3() 3۲(خادمان مساجد -

---) ۰/۲6()36(کارفرمایان صنفی -

---) ۰/۰۲()3 (سایر -

3۲۰51/4934۸1/59553. مقرری بگیران بیمه بیکاری

41461/۰6۲۸41/3۰43۰. توافقی

---) ۰/7۸()1۰7 (طالب و روحانیون فعال -

---)۰/۰۸ () 11 (رزمندگان و بسیجیان فعال -

---) ۰/۲( ) ۲۸(سایر -

137۸۰1۰۰/۰۰۲19341۰۰/۰135714جمع بیمه شدگان 

ان
یر
بگ
ری

تم
س
116315۰/39۲۲7491/5۸39۰5- بازنشستهم

۲1344/14۲۰9۸/4۲343- ازکارافتاده )کلی و جزئی(

۰/۰۰147۲-3147۲45/47- بازماندگان

3۲371۰۰/۰۰۲4۸31۰۰57۲۰جمع  مستمری بگیران

41434-۲4417-17۰17کل جمعیت تحت پوشش جمع

مأخذ: مستخرج از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)1396(، سالنامه آماری 1395
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3-3-3-3. ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی

ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســال 1369 هجــری شمســی بــا تصویــب قانــون الــزام، عهــده دار 

ــدگان  ــه بیمه ش ــتقیم ب ــورت مس ــی را به ص ــن اجتماع ــه تأمی ــی بیم ــات درمان ــه خدم ــد ک ــن ش ای

ارائــه کنــد و درعین حــال مجــاز شــد خدمــات درمانــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی یــا خــود تأمیــن را 

بــه بیمه شــدگان ارائــه کنــد، یــا از بخش هــای دولتــی و خصوصــی بیمــه را تأمیــن کنــد. تعهــدات 

درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در قبــال بیمه شــدگان بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــامل مــوارد زیــر 

اســت:
ارائه تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی به بیمه شدگان؛. 1
ارائه خدمات توان بخشی برای بیمه شدگان آسیب دیده بیمه تأمین اجتماعی؛. 2
تحویــل وســایل و لــوازم کمــک پزشــکی بــرای اعــاده ســامت، جبــران نقــص جســمانی یــا . 3

تقویــت حــواس بیمه شــده.

خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از طریــق دفترچه هــای خدمــات درمانــی بیمــه تأمین 

ــان  ــه بیمه شــدگان تحــت پوشــش  ســازمان تأمیــن اجتماعــی و افــراد تحــت تکفــل آن اجتماعــی ب

ــی و  ــز درمان ــه مراک ــا ب ــن دفترچه ه ــا ای ــد ب ــواده وی می توانن ــده و خان ــود. بیمه ش ــه می ش ارائ

بیمارســتانی اختصاصــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی مراجعــه و به طــور رایــگان از خدمــات درمانــی 

بیمــه تأمیــن اجتماعــی اســتفاده کننــد.

درمــان مســتقیم و درمــان غیرمســتقیم بیمه شــده دو شــیوه ارائــه خدمــات درمانــی بــه 

بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. درمــان مســتقیم شــیوه ای از درمــان بیمــه تأمیــن 

اجتماعــی اســت کــه در آن بیمه شــده ای کــه دفترچــه درمانــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی معتبــر دارد بــا 

داشــتن آن بــه یکــی از بیمارســتان ها یــا مراکــز بهداشــتی - درمانــی متعلــق بــه ســازمان تأمیــن 

ــا  ــگان ب ــاز را به صــورت رای ــورد نی ــی و پزشــکی م ــات درمان ــد و خدم ــه می کن اجتماعــی مراجع

ــد. ــت می نمای ــن اجتماعــی دریاف ــه تأمی دفترچــه بیم
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جدول 55. تعداد مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی )پایان سال 1395(

تعدادشرح
7۲بیمارستان*

7دیکلینیک**

۲۸4جمعدرمانگاههایعمومیوتخصصی

363جمعکل

* تعداد بیمارستان های تهران بدون احتساب بیمارستان های میاد، صدر، البرز، هدایت و امیرکبیر است.
** از مجموع 7 دی کلینیک تنها 5 مرکز بخش بستری فعال دارد.

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی، سال نامه آماری 1395 

ــی از  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــده س ــه در آن بیمه ش ــت ک ــیوه ای اس ــز ش ــتقیم نی ــان غیرمس درم

خدمــات درمانــی بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد و غیــر آن در بخــش دولتــی و 

ــن  ــه تأمی ــرارداد بیم ــی طــرف ق ــز درمان ــه مراک ــر بیمه شــده ب ــد. اگ خصوصــی اســتفاده می نمای

اجتماعــی مراجعــه کنــد، تنهــا فرانشــیز هزینه هــای درمانــی را خواهــد پرداخــت؛ امــا در مراجعــه 

ــی را  ــای درمان ــد کل هزینه ه ــی، بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــا س ــرارداد ب ــرف ق ــر ط ــز غی ــه مراک ب

خــود پرداخــت کننــد و دفاتــر اســناد پزشــکی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، طبــق تعرفه هــای مصــوب 

ــن بیمه شــده ای  ــی چنی ــران درخصــوص خدمــات پزشــکی، بخشــی از هزینه هــای درمان هیئت وزی

ــد. ــه او بازمی گردانن را ب
جدول 56. تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی )پایان سال1395(

تعدادشرح

۸۲۰بیمارستان

1776درمانگاهوپلیکلینیک

1۲۲دیکلینیک

3۰95مراکزبهداشتیودرمانی

5۸13جمعکل
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی، سال نامه آماری سال 1395.

مشموالن استفاده از حمایت های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیرند:
بیمه شدگان اصلی شاغل در کارگاه های مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی؛ ●
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بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد؛ ●
مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی؛ ●
همسر بیمه شده یا مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی؛ ●
پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده؛ ●
ــدت  ● ــان م ــا پای ــا ت ــالگی ی ــن 19س ــا س ــتمری بگیران ت ــدگان و مس ــر بیمه ش ــدان پس فرزن

ــل؛ تحصی
فرزندان دختر بیمه شدگان و مستمری بگیران تا قبل از ازدواج؛ ●
کارگران مشمول بیمه اجباری کارگران ساختمانی )در صورت بروز حوادث ناشی از کار(. ●

ــت  ــی اس ــات درمان ــده خدم ــن تولیدکنن ــدار و دومی ــتین خری ــی نخس ــن اجتماع ــازمان تأمی س

و بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور زیــر پوشــش آن قــرار دارنــد؛ امــا نقــش ســازمان در 

سیاســت گذاری های حــوزه ســامت متناســب بــا جمعیــت زیــر ایــن پوشــش قــرار نــدارد. 

3-3-3-4. تشکیل سازمان بیمه سالمت و پیامد آن برای سازمان تأمین اجتماعی

ــای  ــی و مراقبت ه ــات بهداشــتی و درمان ــه خدم ــاز ب ــون اساســی، نی ــم قان اصــل بیســت و نه

ــت  ــف دول ــی و تکلی ــق همگان ــمرده آن را ح ــی« برش ــن اجتماع ــق »تأمی ــز مصادی ــکی را ج پزش

می دانــد؛ امــا تحقــق ایــن هــدف مهــم قانــون اساســی در عمــل بــه دالیــل مختلــف بــا تأخیــر مواجــه 

شــده اســت.

ــت( از  ــدان دول ــران و کارمن ــل کارگ ــه )از قبی ــر جامع ــار مزدبگی ــان اقش ــه درم ــه بیم ــا آنک ب

ســال ها قبــل اجــرا شــده بــود، دو قشــر بــزرگ و نســبتًا پرجمعیــت کشــور، یعنــی روســتاییان و 

خویش فرمایــان تــا زمــان اجــرای قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی )1374( پوشــش بیمــه ای 

نداشــتند. متأســفانه به رغــم تصویــب قانــون مذکــور موانــع فــراروی ایــن هــدف، از جملــه دشــوار 

بــودن دریافــت حــق بیمــه از ایــن دو قشــر جمعیــت، اختیــاری بــودن بیمــه، کمبــود منابــع مالــی و ... 

ــس، 1390، ص 2(. ــود )مرکــز پژوهش هــای مجل ــع از تحقــق کامــل آن ب مان

در قانــون برنامــه پنجــم توســعه مصــوب ســال 1389، احــکام متعــددی بــرای ســاماندهی بیمــه 

ــر  ــون ب ــن قان ــاده 38 ای ــد »ب« م ــن احــکام بن ســامت کشــور وضــع شــد. موضــوع محــوری ای
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ادغــام بیمه هــای درمانــی مختلــف در ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی و تغییــر نــام آن بــه ســازمان 

ســامت مبنــی اســت. بــر اســاس ابــاغ اساســنامه تشــکیل ســازمان در تاریــخ 91/5/22 و مــاده 38 

ــع ســازمان های بیمه گــر کشــور، ســازمان بیمــه ســامت  ــا تجمی ــون برنامــه پنجــم توســعه ب قان

ایــران در تاریــخ اول مهرمــاه ســال 91 تشــکیل شــد تــا خدمــات پایــه ســامت به طــور یکســان بــه 

تمامــی مــردم در قالــب ســازمان ارائــه شــود.

ســازمان بیمــه ســامت ایــران مأموریــت یافــت اقدامــات الزم را به منظــور تمرکــز تمــام امــور 

ــای  ــای بیمه ه ــریع بخش ه ــع س ــا تجمی ــن کار ب ــد و ای ــورت ده ــازمان ص ــامت در س ــه س بیم

درمانــی تمــام صندوق هــای موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده 5 قانــون 

محاســبات عمومــی کشــور بــا رعایــت مفــاد مــاده 38 قانــون برنامــه پنجــم توســعه و اساســنامه 

ســازمان انجــام داد تــا بــه ایــن ترتیــب اهــداف عالیــه مدنظــر قانون گــذار از جملــه تجمیــع منابــع 

مالــی ســامت، رفــع هم پوشــانی بیمه هــای درمانــی، برقــراری عدالــت اجتماعــی در بخــش ســامت، 

تأمیــن پوشــش کامــل بیمــه ســامت، یکسان ســازی سیاســت ها و روش هــای اجرایــی حــوزه بیمــه 

ســامت، تشــکیل امــور مراکــز طــرف قــرارداد، تشــکیل پرونــده ســامت، فعال ســازی نظــام ارجــاع 

و پزشــک خانــواده و کاهــش ســهم مــردم از هزینه هــای درمــان بــه 30 درصــد محقــق شــود.

ــازمان  ــی در س ــای درمان ــام بیمه ه ــه ادغ ــه ب ــی ک ــا جای ــم ت ــه پنج ــی برنام ــکام قانون در اح

بیمــه ســامت مربــوط اســت، اســتثناهایی بــرای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده 

کــه تمامــی امکانــات و خدمــات مربــوط بــه درمــان مســتقیم )تبصــره 2 بنــد ب( و همچنیــن تمــام 

ــات،  ــاری، امکان ــی و اعتب ــانی، مال ــع انس ــول، مناب ــول و غیرمنق ــوال منق ــدات، ام ــا، تعه دارایی ه

ــرد.  ــر می گی ــره 4( را در ب ــی )تبص ــای درمان ــش بیمه ه ــه بخ ــوط ب ــزات مرب ــاختمان و تجهی س

ــد. بــا وجــود ایــن اگــر  درواقــع درمــورد ایــن ســازمان هیــچ چیــز بــرای واگــذاری باقــی نمی مان

بخواهیــم ادغــام بیمــه درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را در ســازمان بیمــه ســامت بپذیریــم، 

می تــوان گفــت کــه ایــن ادغــام صرفــًا ادغــام وظایــف خریــد خدمــات درمانــی بــدون انتقــال منابــع 

اســت. در ایــن صــورت ســازمان بیمــه ســامت، خدمــات مــورد نیــاز خــود و بیمه شــدگان تأمیــن 

اجتماعــی را خریــداری و تأمیــن می کنــد و ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــر اســاس عملکــرد در 
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ــردازد. ــای آن را می پ ــاده 38( هزینه ه ــد ب م ــره 4 بن ــق تبص ــات )مطاب ــه خدم ــال ارئ قب

ــام  ــم ادغ ــامت، به رغ ــه س ــان در بیم ــت و درم ــت گذاری وزارت بهداش ــه سیاس ــه ب ــا توج ب

نشــدن خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســازمان بیمه ســامت، ایــن ســازمان متکفل 

ســهم بیشــتری از هزینه هــای خدمــات درمانــی افــراد بیمه شــده تحــت پوشــش خــود خواهــد شــد. 

بــار اضافــی مالــی ناشــی از ایــن سیاســت ها در آینــده بــرای ســازمان بســیار ســنگین و کمرشــکن 

ــازمان  ــی از س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــات درمان ــی خدم ــر جدای ــرار ب ــن رو اص ــت؛ از ای اس

بیمــه ســامت در حالــی کــه وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی سیاســت گذاری بیمــه 

ســامت همگانــی را در اختیــار دارد، وجاهــت منطقــی خــود را از دســت می دهــد. درواقــع، از زمــان 

ــه ســرعت افزایــش  ــن اجتماعــی ب اجــرای طــرح بیمــه ســامت هزینه هــای درمــان ســازمان تأمی

ــز  ــت نی ــرای دول ــه ســامت ب ــای بیم ــی هزینه ه ــار مال ــی اســت ب ــودار 41(. گفتن ــه اســت )نم یافت

کمرشــکن بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت به دلیــل مضیقــه مالــی از مــرداد مــاه ســال 1396 

ــتان های  ــه بیمارس ــد ب ــط می توانن ــس فق ــن پ ــامت از ای ــه س ــه بیم ــدگان دفترچ ــرد دارن ــرر ک مق

دولتــی مراجعــه کننــد.
نمودار 41. میزان هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی )93-1389( ارقام به میلیارد ریال

مأخذ: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی سال 1393
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از مزایــای ایجــاد صنــدوق واحــد بیمــه درمــان می تــوان بــه توزیــع ریســک، رفــع تبعیــض میــان 

شــهروندان و پوشــش همگانــی آن اشــاره کرد.

3-3-4. عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری 

ــات ارائه شــده،  ــواع  خدم ــر ان ــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظ ــرد صن ــن قســمت عملک در ای

تعــداد افــراد تحــت پوشــش، ضریــب نفــوذ و میــزان کفایــت مســتمری های آن ارزیابــی می شــود.

3-3-4-1. مشموالن مقررات بازنشستگی کشوری

ــه ای  ــه ای بیم ــدوق مؤسس ــن صن ــوری، ای ــتگی کش ــدوق بازنشس ــنامه صن ــتناد اساس ــه اس ب

اســت کــه مســئولیت اداره امــور صنــدوق بازنشســتگی مســتخدمان مشــمول مقــررات بازنشســتگی 

ــد از: ــررات بازنشســتگی کشــوری عبارت ان ــده مشــموالن مق ــده دار اســت. عم کشــوری را عه

مستخدمان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛. 1

ــگاه ها و . 2 ــی دانش ــای هیئت علم ــتخدامی اعض ــه اس ــمول آیین نام ــمی مش ــتخدمان رس مس

مؤسســات آمــوزش عالــی؛

قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات؛. 3

مســتخدمان رســمی )کادر سیاســی( وزارت امــور خارجــه مشــمول مقــررات اســتخدامی . 4

وزارت امــور خارجــه؛

مستخدمان ثابت شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران؛. 5

مســتخدمان پیمانــی دســتگاه های اجرایــی )متقاضــی اســتفاده از مقــررات بازنشســتگی و . 6

وظیفــه بازنشســتگی کشــوری(؛

خویش فرمایان.. 7

ــای  ــات بیمه ه ــترش خدم ــه و گس ــرای ارائ ــت دارد ب ــوری مأموری ــتگی کش ــدوق بازنشس صن

ــترکان و  ــش مش ــه افزای ــام ب ــا اهتم ــوت ب ــی و ف ــتگی، ازکارافتادگ ــور بازنشس ــی در ام اجتماع

ــد.  ــت کن ــی( فعالی ــان تکمیل ــوادث و درم ــر، ح ــه ای )عم ــای بیم ــترش فعالیت ه گس
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3-3-4-2. تعداد افراد تحت پوشش صندوق

در آســتانه انقــاب، تعــداد حقوق بگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در مقایســه بــا امــروز 

ــاب  ــال اول انق ــه س ــید. در س ــر می رس ــزار نف ــدود 132 ه ــه ح ــال 1357 ب ــود و در س ــدک ب ان

تعــدادی از مســتخدمان دولــت بــه دالیــل مختلــف مشــمول بازنشســتگی شــدند و درنتیجــه آن تعداد 

حقوق بگیــران صنــدوق در ســال 1360 بــا  40 درصــد افزایــش، بــه حــدود 185 هــزار نفــر رســید. 

ایــن تعــداد در ظــرف 20 ســال بــه 536 هــزار نفــر در ســال 1380 رســید. بعــد از آن فقــط 15 ســال 

زمــان الزم بــود تــا شــمار حقوق بگیــران صنــدوق در ســال 1395 بــه 1325 هــزار نفــر برســد.

تعــداد اعضــای کســورپرداز و مســتمری بگیر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره 1395-

1383 در نمــودار زیــر آمــده اســت. گفتنــی اســت کــه شــمار ایــن دو گــروه در ســال 1392 تقریبــًا 

برابــر شــد و نســبت پشــتیبانی صنــدوق بــه یــک رســید و از آن پــس کمتــر از یک شــد. گفتنی اســت 

ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــه صن ــر 9 نفــر شــاغل ب ــه ازای هــر حقوق بگی کــه در ســال 1355، ب

ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــه هــر حــال نســبت پشــتیبانی درمــورد صن ــد. ب کســور می پرداختن

شــاخص مناســبی بــرای ســنجش پایــداری مالــی آن نیســت؛ زیــرا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 

از بــدو تشــکیل آن نیازمنــد کمک هــای مالــی دولــت بــوده اســت. ضمنــًا ایــن صنــدوق بــه مــدت 24 

ســال واحــدی در ســازمان امــور اســتخدامی کشــوری بــوده کــه کســورات حقــوق کارکنــان بــرای 

دوران بازنشســتگی را بــه آن پرداخــت نمی کــرد. از ســال 1373 صنــدوق ســامان جدیــدی بــه خــود 
گرفــت و محاســبات مالــی در آن آغــاز شــد.1  

1. به نقل از رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در ضمیمه اقتصادی شرق، اسفند 1393 
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نمودار 42. تعداد شاغالن و حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری)1395-1383( )هزار نفر(

مأخذ: صندوق بازنشستگی کشوری، دفتر برنامه ریزی و توسعه

ــدوق بازنشســتگی کشــوری در حــدود  ــران صن ــداد حقوق بگی ــان اســفند ســال 1395، تع در پای

1325 هــزار نفــر بودنــد. از ایــن تعــداد 1076 هــزار نفــر یــا 81/2 درصــد بازنشســته، 174 هــزار نفــر 

یــا 13/3 درصــد بازنشســته متوفــی و بقیــه آنهــا ازکارافتــاده یــا شــاغل متوفی بوده انــد )جــدول  57(.
جدول 57. تعداد حقوق بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفند 1395

سهم)درصد(تعداد)نفر(شرح
13۲53۸61۰۰جمعکلحقوقبگیرانصندوقبازنشستگی

1۰75797۸1/۲بازنشسته
1۲447۰/9ازکارافتاده

6۰۸۰94/6شاغلمتوفی

17633313/3بازنشستهمتوفی
---1۲6۲3۰۰مشترکانشاغل

مأخذ: صندوق بازنشستگی کشوری، سالنامه آماری 1395 صندوق بازنشستگی کشوری

بازنشســتگان وزارت آمــوزش و پــرورش، و وزارت بهداشــت و درمــان باالتریــن ســهم را در 

میــان حقوق بگیــران صنــدوق دارنــد )نمــودار 43(. بــا توجــه بــه شــمار کنونی شــاغان کســورپرداز 
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ایــن دو وزارتخانــه، در ســال های آینــده انتظــار مــی رود ســهم بــاالی ایــن دو وزارتخانــه همچنــان 

حفــظ شــود.
نمودار 43. سهم وزارتخانه های اصلی از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1395

مأخذ: مستخرج از سالنامه آماری سال 1395 صندوق بازنشستگی کشوری

ــر 14/10  ــت؛ به عبارت دیگ ــوده اس ــد ب ــال 1375، 14/10 درص ــدوق در س ــوذ صن ــب نف ضری

درصــد شــاغان کشــور تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بوده انــد کــه ایــن نســبت 

در ســال 1395 بــه 11/8 درصــد رســیده اســت؛ در حالــی کــه بخشــی از جامعــه هــدف بالقــوه از 

جملــه کارکنــان پیمانــی و قــراردادی دولتــی نمی تواننــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را صنــدوق 

بازنشســتگی خــود انتخــاب کننــد.

3-3-4-3. شاخص های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری

ــت، از  ــان دول ــتگی کارکن ــر بازنشس ــذار ب ــد اثرگ ــن جدی ــع قوانی ــته، وض ــال های گذش ــی س ط

ــد )کاهــش شــدید ورودی  ــه بازنشســتگی های پیــش از موعــد، محدودیــت اســتخدام های جدی جمل

ــدید  ــش ش ــا، افزای ــایر صندوق ه ــه س ــدگان ب ــوابق بیمه ش ــی س ــدوق(، جابه جای ــه صن ــد ب جدی

ــن  ــه ای ــات کشــوری و...، موجــب شــده ک ــت خدم ــون مدیری ــا اجــرای قان ــوق بازنشســتگان ب حق

ــه نحــوی کــه در ســال 1392،  ــت وابســته شــود؛ ب ــه بودجــه دول ــا حــد چشــمگیری ب ــدوق ت صن

حــدود 75 درصــد هزینه هــای آن از محــل کمک هــای دولــت )بودجــه عمومــی( تأمیــن شــده اســت. 
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تشــدید وابســتگی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه بودجــه عمومــی، یکــی از چالش هــای جــدی 

نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت. 

شــاخص های اصلــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در جــدول )58( آمــده اســت. همان طــور 

کــه ماحظــه می شــود میانگیــن مــدت پرداخــت حقــوق در ایــن صنــدوق بیشــتر از میانگیــن مــدت 

پرداخــت کســور از زمــان اشــتغال اســت. ضمنــًا پوشــش حمایتــی صنــدوق کمتــر از یــک اســت. بــا 

توجــه بــه ایــن دو شــاخص و بــاال بــودن شــاخص نــرخ جایگزینــی، بخــش مهمــی از علــل ناپایداری 

ــگام و  ــداد بازنشســتگی های زودهن ــا کاهــش تع ــًا ب ــًا واضــح می شــود. قطع ــدوق کام ــی صن مال

اصــاح ســن بازنشســتگی می تــوان بــه بخشــی از ایــن مشــکل فائــق آمــد.
جدول 58. شاخص های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1395

مقدارواحدشاخص

1511937۰ریالمتوسطحقوقپرداختیماهانه)میانگینحقوقحقوقبگیران(

میانگینمدتپرداختحقوق

۲7/۰سال)میانگیندریافتحقوقازتاریخبازنشستگیتاقطعرابطهمالی(

۲۸/79سالمیانگینمدتخدمت)میانگینمدتپرداختکسوراززماناشتغال(

۰/95پوششحمایتی)نسبتتعدادشاغالنکسورپردازبهتعدادحقوقبگیران(

9۲درصدنرخجایگزینی)میانگینحقوقحقوقبگیرانبهمیانگینحقوقشاغالن(

4/۲9درصدنرخنفوذخدمات)تعدادخدماتگیرندگانصندوقبهکلجمعیتکشور(

5۰/7۸سالمیانگینسنبازنشستگی)سنبازنشستهدرتاریخبازنشستگی(

6۲/51سالمیانگینسنفعلیبازنشستگان)درپایاناسفند1395(

مأخذ: صندوق بازنشستگی کشوری، دفتر برنامه ریزی و توسعه

3-3-4-4. خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری
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تمــام کارکنــان دولــت مشــمول بیمه ســامت هســتند و صنــدوق بازنشســتگی برخاف ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی بــه بیمــه درمانــی اعضــای شــاغل و بازنشســته خــود اقــدام نمی کنــد؛ بــه همیــن 

ــا  ــر اســت؛ ام ــن اجتماعــی کمت ــدوق از ســازمان تأمی ــت در صن ــد و دول ــه کارمن ــل ســهم بیم دلی

صنــدوق بــه بیمــه تکمیلــی درمــان بازنشســتگان و وظیفه بگیــران و بیمــه عمــر و حــوادث برخــی 

از افــراد تحــت پوشــش خــود اقــدام می کنــد و بخشــی از هزینــه آن را می پــردازد. خدمــات رفاهــی 

صنــدوق در جــدول زیــر برحســب نــوع خدمــات و تعــداد هــر یــک نشــان داده شــده اســت.
جدول 59. خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سال
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13901195354۲1۸7341۲3۰۰۰۰۰1۰1۲466659۰3356۰

139114۲34۲6۲1۲۰314۲۲۰۰۰۰۰1۰۰3۰۰۰6۲۰۲3۰4۰۰

1392151۸156411616۲۲۰5۸۰151۰4115563۸94516۰

1393469۲719645۰۲3۲۲۰1۰۰۰۰1۰34613636۲۲۸۰۰۰

1394471۸4۲13۰9۰145۲۰۰۰۰۰۰1۰۲۲93763۰۸۲۸945

13957۲۲57۲1359۸۰/۰195۲۰5۲9۸۸7135۲9۰171۲۲

مأخذ: صندوق بازنشستگی کشوری )1396(، سالنامه 1395
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فهرست منابع فصل سوم

ادغــام صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان جهــاد کشــاورزی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مصــوب  -

.1390/10/21

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری مصوب 1387/3/26هیئت وزیران. -

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مصوب 20/ 4 /1389 هیئت وزیران.  -

بانک جهانی )2017(، ارزیابی نظام بازنشستگی در ایران، ترجمه مجید حسن زاده. -

بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری جهانی )2017- 2016(. -

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، بانک اطاعات سری های زمانی اقتصادی. -

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، حساب های ملی 1338-93. -

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، سری زمانی شاخص قیمت بهای کاالها و خدمات مصرفی. -

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، نماگرهای اقتصادی شماره 87. -

پژوهشکده عالی تأمین اجتماعی )1395(، آشنایی با تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی. -

خمینی، روح اله )1423ق(، والیت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. -

روزنامه دنیای اقتصاد، ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد، باد ما را خواهد برد، 17 مهر 1395. -

سازمان تأمین اجتماعی، سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، سال 1394. -

سازمان تأمین اجتماعی، ماهنامه قلمرو رفاه، 1394. -

ســازمان تأمیــن اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی )اســفند 1395(، گــزارش توصیفــی جامــع  -

مســتمری بگیران تــا پایــان ســال 1394.

سازمان خصوصی سازی، گزارش عملکرد تفصیلی سازمان خصوصی سازی. -

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور )1380(، برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی  -

جمهوری اســامی )1379-1383(.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )1394(، سند برنامه ششم. -

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور )1394( خاصــه ســند برنامــه راهبــردی بخــش رفــاه و تأمیــن  -

اجتماعی.
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ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور )1394( مســتندات برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی  -

و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران.

ــا و  - ــی چالش ه ــران، برخ ــی در ای ــن اجتماع ــاه و تأمی ــام رف ــادی )1395(، نظ ــید محمده ــبحانیان، س س

ــی. ــن اجتماع ــش تأمی ــی پژوه ــه عال ــت از آن، مؤسس ــای برون رف راهکاره

صندوق بازنشستگی کشوری )1396(، نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، زمستان 1395 -

صندوق بازنشستگی کشوری، سالنامه آماری 1394. -

صندوق بازنشستگی کشوری، سالنامه آماری 1395. -

صندوق بازنشستگی کشوری، نشریه ثمر شماره 319 فروردین و اردیبهشت 1396. -

طایــی، حســن، خانــدوزی، احســان و ذبیحــی، زهــرا )1394(، محاســبه ســهم بــری عوامــل کار و ســرمایه  -

در فعالیت هــای اقتصــادی  بــا اســتفاده از جــداول داده-ســتانده و ماتریــس حســابداری اجتماعــی.

عــرب مــازار یــزدی، علــی و همــکاران )1395(، اقتصــاد غیررســمی در ایــران، اتــاق بازرگانــی، صنایــع ،  -

معــادن و کشــاورزی تهــران.

 فیرحــی، داود )1394(، فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر؛ تحــول حکومــت داری و فقــه حکومت اســامی،  -

تهــران نشــر نی.

فیرحــی، داود)1391(، فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر؛ فقــه سیاســی و فقــه مشــروطه، تهــران نشــر  -

نــی.

ــایر  - ــواده س ــاغل و خان ــوان ش ــتگی بان ــوق بازنشس ــه حق ــوط ب ــررات مرب ــاره ای مق ــاح پ ــون اص قان

ــوب 1379. ــان، مص کارکن

قانــون اصــاح مــاده 113 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و چگونگــی تعییــن مدیریــت ســازمان تأمین  -

اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی و بیمه هــای درمانــی، مصــوب ســال 1388.

قانون اصاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال 1368. -

قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مصوب سال 1389. -

قانون برنامه سوم توسعه کشور، مصوب 28 فروردین 1379. -

قانون برنامه ششم توسعه کشور، مصوب 6 اسفند 95. -
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قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب سال 1383. -

قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 -

قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1373. -

گزارش رقابت پذیری جهانی )2017- 2016(. -

گزارش رقابت پذیری جهانی )2017- 2016(. -

گزیده های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1396، شماره 29. -

 متمم قانون اساسی، مصوب 14 ذی القعده 1324. -

مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال های 1384 تا 1395. -

مرکز آمار ایران، نتایح سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در سال های مختلف. -

ــی  - ــن اجتماع ــرمایه گذاری تأمی ــرکت س ــگاه ش ــه جای ــی ب ــس )1395(، نگاه ــای مجل ــز پژوهش ه مرک

ــرمایه. ــازار س ــتا( در ب )شس

ــان  - ــی )آب ــی- فرهنگ ــای اجتماع ــت پژوهش ه ــامی، معاون ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک

ــل و  ــادی در آن )عل ــن اجتماعــی و ضــرورت اصاحــات بنی ــت ســازمان تأمی 1396(، بررســی وضعی

ــاز(. ــوری مــورد نی ــات ف اقدام

مشیری، حسین، 1394، بحران بدهی های دولت، ماهنامه قلمرو رفاه، شماره سوم. -

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی )1378(، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. -

ــاس  - ــن اج ــران، اولی ــاد ای ــی در اقتص ــی و بانک ــش مال ــکات بخ ــادی )1393(، مش ــان، محمده مهدوی

اقتصــاد ایــران، 14 و 15 دی مــاه 1393.

نشریه ثمر شماره 319 فروردین و اردیبهشت 1396. -

وزارت تعــاون، کار و امــور اجتماعــی، معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس، دفتــر قوانین و مقــررات )1393(،  -

مجموعــه قانــون تأمیــن اجتماعــی و آیین نامه هــای آن.

ــاری شــماره بیســت و پنجــم- زمســتان  - ــای آم ــی )1395(، گزیده ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

1395، مرکــز آمــار و اطاعــات راهبــردی.
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ــود  - ــت موج ــتان 1394، وضعی ــی زمس ــاه اجتماع ــت رف ــی، معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

بازنشســتگی. صندوق هــای 

ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق، اسفند 1393. -

ویلیام.جــی. بامــول، رشــد بهــره وری، همگرایــی و رفــاه: داده هــای آمــاری درازمــدت بیانگــر چیســت،  -

ــز 1375، شــماره 2. ــران، پایی ــای اقتصــادی ای ــال نشــریه پژوهش ه ــادی زنوزری ــروز ه ــه به ترجم

ــز  - ــران، مرک ــادی در ای ــدار اقتص ــد پای ــاختاری رش ــادی و س ــع نه ــروز )1394(، موان ــوز، به ــادی زن ه

ــامی. ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه

هــادی زنــوز، بهــروز و برمکــی افشــین )1395(، ارزیابــی سیاســت های پولــی و نظــام بانکــی در ایــران  -

)چــرا نظــام بانکــی ایــران در خدمــت توســعه صنعتــی و اقتصــادی نیســت(، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 

معــادن و کشــاورزی اســتان خراســان رضــوی.
 - Asian Productivity Organization (APO), databook, 2016.
 - Blake, David(2003), Financial System Requirements for Successful Pension Reform, Pension 
Institute, Brikbeck College University of London. 
 - IMF (2017) Technical Assisstance Report, IRI, Pension System assessment.
 - Levinson, Mark (2014), Guide to Financial Markets, Sixth Edition, the Economist.
 - Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (2015), An assessment of recent Iranian fertility trends using 
parity progression ratios. (http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol32/58).
 - OECD with contributions from IMF and World Bank Groupو The Labour Share in G20 Econ-
omies, ILO, Report prepared for the G20 Employment Working Group Antalya, Turkey, 26-27 
February 2015
 - Pallares-Miralles et al (2012 .(International Patterns of Pension Provision II. A Worldwide Over-
view of Facts and Figures, The World Bank. Social Protection and Labor. Discussion paper.
 - Rajaee, Farhang, (1997), Iranian Perspectives on the Iran-Iraq War, University Press of Florida.
 - United Nation, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revision, Department of Economic 
and Social Affairs. 
 - OECD(2017), Pension Funds in Figures.

 





چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی در 
آینده دور )درازمدت(

فصل چهارم:





یکــی از اهــداف مهــم ایــن مطالعــه عبــارت اســت از شــناخت چالش هــای پیــش روی ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری به منظــور تســهیل سیاســت گذاری در حــوزه 

ــخ تحــول نهادهــا و چالش هــای پیــش روی آنهــا،  ــن اجتماعــی. شــناخت علمــی تاری ــاه و تأمی رف

مســتلزم در اختیــار داشــتن نظریــه پایــه و مطالعــه روشــمند آن نهادهــا بــا ارجــاع بــه آن چارچوب 

نظــری اســت.

چارچــوب نظــری ایــن مطالعــه بــر اســاس رویکــرد اقتصــاد سیاســی بنــا شــده اســت. درواقــع، 

نتایــج تحلیــل تاریخــی- کــه در فصــل دوم صــورت گرفــت- بیانگــر آن اســت کــه ایــن دو طــرح 

ــاد  ــران بنی ــذار ای ــال گ ــه در ح ــای جامع ــه نیازه ــخ ب ــدرن و در پاس ــت م ــتگی را دول بازنشس

ــی  ــن در کشــور و گســترش دســتگاه های دولت ــت نوی ــذاری دول ــا پایه گ ــع، ب ــاده اســت. درواق نه

جدیــد، ضــرورت ایجــاد طــرح بازنشســتگی کارکنــان کشــوری و لشــکری پیــش آمــد و بــه دنبــال 

نوســازی اقتصــاد ملــی و پیدایــش طبقــه کارگــر جدیــد از طریــق ایجــاد صنعــت ماشــینی و اجــرای 

پروژه هــای عمرانــی در حــوزه راه و راه آهــن، دولــت ضــرورت ایجــاد طــرح بازنشســتگی کارگران 

ــاذ  ــر دوره اتخ ــا در ه ــذاران و دولت ه ــه قانون گ ــت هایی ک ــت سیاس ــی اس ــرد. بدیه ــرح ک را مط

می کننــد، بــر اســاس ایدئولــوژی حاکــم در آن دوره و بــا توجــه بــه خواســته های جامعــه مدنــی و 

ــوان  ــن رو می ت ــد؛ از ای ــا شــکل می گیرن ــش روی دولت ه ــای سیاســی و اقتصــادی پی محدودیت ه

ــت گذاری  ــاز و کار سیاس ــر س ــی ب ــا آگاه ــری ب ــوب نظ ــن چارچ ــاب ای ــه انتخ ــرد ک ــتدالل ک اس

عمومــی صــورت گرفتــه اســت.



ــر  ــادی ه ــی و اقتص ــج سیاس ــی، نتای ــاد سیاس ــه  اقتص ــت ک ــد گف ــرد بای ــن رویک ــح ای در توضی

سیاســتی را بــا بررســی عوامــل اقتصــادی از یکســو و مشــوق ها و محدودیت هــای سیاســی از ســوی 

دیگــر توضیــح می دهــد. در اقتصــاد سیاســی ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چگونــه محدودیت هــای 

سیاســی بــر انتخــاب سیاســت ها در بخــش عمومــی و خروجی هــای آن )به صــورت پیامدهــای 

ــذارد.  ــر می گ ــی( تأثی ــادی و اجتماع اقتص

ــن اســت کــه اصــاح نهادهــای  ــرای انتخــاب چارچــوب نظــری اقتصــاد سیاســی ای ــل دیگــر ب دلی

رفاهــی و بازنشســتگی مربــوط بــه حــوزه بازتوزیــع درآمدهاســت. در اینجــا بــا توزیــع بیــن نســلی 

پس اندازهــای نســل کنونــی در میــان نســل آینــده ســر و کار داریــم؛ بنابرایــن ماهیــت تصمیماتــی کــه 

در هــر دوره در حــوزه اصــاح نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اتخــاذ می شــود، خصلــت سیاســی دارد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه در اینجــا بــا سیاســت بهینــه پارتویــی ســر و کار نداریــم؛ زیــرا افزایــش رفــاه 

هــر نســل مســتلزم کاهــش رفــاه نســل دیگــر اســت و رفــاه کلــی جامعــه را افزایــش نمی دهــد؛ از ایــن رو 

اصــاح نظــام بازنشســتگی مســتلزم درک عمیــق از اولویت هــای ذینفعــان و محیــط سیاســی اســت کــه 
ــن اقدامــی انجــام می شــود.1  در آن چنی

در فصــول دوم و ســوم بــا عنایــت بــه چارچــوب نظــری فــوق عوامــل زیــر در مرکــز توجــه قــرار 

گرفــت:

ــادی و . 1 ــی، اقتص ــترهای سیاس ــل بس ــامل تحلی ــر دوره ، ش ــی در ه ــل محیط ــناخت عوام ش

ــی؛ اجتماع

 نحــوه طراحــی نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در هــر دوره بــا تأکیــد بــر ســاختار حاکمیتــی و 2. 

سیاســت گذاری در هــر دو نهــاد؛ 

 نحوه معماری کلی سیستم بازنشستگی و پارامترهای عملیاتی آن در این نهادها؛3. 

ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا تأکیــد بــر . 4

نــوع خدمــات و  پوشــش جمعیــت و نیــروی کار توســط ایــن دو طــرح.

1. در ایــن مــورد نــگاه کنیــد بــه: پامــپ، اولیــور )2015(، اقتصــاد سیاســی اصاحــات بازنشســتگی، مترجــم علی رضــا اشــرفی 
احمدآبــاد، مؤسســه عالــی پژوهــش تأمین اجتماعــی، تهــران 1395.
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ــوارد  ــر از م ــتگی فرات ــای بازنشس ــرد صندوق ه ــی عملک ــاخص های ارزیاب ــت ش ــی اس بدیه

ــداری  ــراد در ســن کار و شــاغل، پای ــد پوشــش اف ــد 4 فــوق اســت و مــواردی مانن یادشــده در بن

مالــی، کفایــت مســتمری ها، عدالــت و برابــری، امنیــت مزایــا در برابــر انــواع ریســک ها و نداشــتن 

قطعیت هــا و کارایــی اقتصــادی را نیــز شــامل می شــود. ارزیابــی ایــن شــاخص ها در ایــن مرحلــه 

انجــام خواهــد گرفــت. بــه اعتقــاد مــا بی توجهــی بــه اصــول بیمــه ای در مقررات گــذاری و اجــرا در 

ــروز چالش هــای عمــده در نظــام بازنشســتگی کشــور شــده اســت. ــوق موجــب ب حوزه هــای ف

در ایــن فصــل، عــاوه بــر ارزیابــی شــاخص های فــوق، چشــم انداز تحــول شــاخص های محیطــی 

و بســتر سیاســی بــا توجــه بــه عوامــل زیــر ترســیم خواهــد شــد تــا بتــوان تصویــر روشــن تری از 

کــم و کیــف چالش هــای پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 

در افــق آینــده بــه دســت داد:

ــاه اجتماعــی در  ● ــه نظــام رف ــگاه مســئوالن ب ــر ن تحــول نظــام سیاســی و ضــرورت تغیی

ــران؛ ای

پیش بینی تحوالت جمعیتی  و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهن سالی جمعیت؛ ●

محدودیت های رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوق ها؛ ●

تحول بازارهای مالی و پیامدهای آن بر استفاده از ذخایر صندوق های بازنشستگی. ●

بــه نظــر مــا بــدون پیش بینــی شــاخص های محیطــی نمی تــوان پیشــنهادهایی ارائــه داد کــه بــا 

توجــه بــه محدودیت هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اجــرا شــود. 

4-1. پوشش بیمه ای جمعیت در سن کار، فعال و شاغل

ــال( 55/8  ــا 64 س ــنین 15 ت ــع در س ــراد واق ــران )اف ــت در کار در ای ــن جمعی ــال 1395 س در س

میلیــون نفــر و نــرخ مشــارکت اقتصــادی ایــن افــراد 45/1 درصــد بــود؛ بدیــن ترتیــب جمعیــت فعــال 

کشــور 25/2 میلیــون نفــر بــوده اســت. از ایــن تعــداد در حــدود 3/2 میلیــون نفــر بیــکار و حــدود  22 

ــای  ــده در صندوق ه ــاغل بیمه ش ــراد ش ــداد اف ــال تع ــان س ــد.1 در هم ــاغل بوده ان ــر ش ــون نف میلی

1.  مرکــز آمــار ایــران، سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1395 و نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی انســانی، 
گــزارش ســال 1395. 
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بازنشســتگی بــه اســتثنای صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر حــدود 16 میلیون نفــر و با 

در نظــر گرفتــن آن حــدود 17.3 میلیــون نفــر بــوده اســت )جــدول 44 فصــل 3(؛ بدیــن ترتیــب می توان 

گفــت در ســال 1395 وضعیــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی در ایــران بــه شــرح جــدول )60( اســت.
جدول 60. پوشش بیمه ای جمعیت در سن کار، فعال و شاغل کشور در سال 1395

واحدشرح
بدونمحاسبهبیمه
اجتماعیروستاییانو

عشایر

بامحاسبهبیمه
اجتماعیروستاییانو

عشایر

16/۰17/3میلیون نفرجمعیتشاغلتحتپوشش

پوششجمعیتدرسنکار)15تا64
سال(

۲۸/631/۰درصد

63/46۸/7درصدپوششجمعیتفعال)15تا64سال(

7۲/77۸/6درصدپوششجمعیتشاغل)15تا64سال(

مستخرج از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران )1395( و جدول شماره 44 همین گزارش

به طــوری کــه ماحظــه می شــود پوشــش جمعیــت در ســن کار در کشــور پاییــن اســت. علــل آن 

نیــز همان طــور کــه در فصــل ســوم به تفصیــل توضیــح داده شــد، عبــارت اســت از:

1. پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــروی کار کــه به طــور عمــده ناشــی از مشــارکت 

انــدک زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی اســت؛

2. بیکاری 3/2 میلیون نفری نیروی کار و اشتغال ناقص زمانی  10/3 درصد شاغان؛

3. گسترده بودن فعالیت های غیررسمی و خوداشتغالی در کشور؛

بــا توجــه بــه تحلیــل فــوق در درازمــدت ممکــن اســت بخــش کمتــری از افراد ســالخورده کشــور 

از مزایــای مســتمری بازنشســتگی برخوردار شــوند.

پوشــش جمعیــت فعــال کشــور بیــش از دو برابــر پوشــش جمعیــت در ســن کار آن اســت؛ امــا 

ــت  ــز اســت. باالخــره پوشــش جمعی ــکاری در کشــور ناچی ــه بی ــد توجــه داشــت پوشــش بیم بای

شــاغل بــدون محاســبه بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر 72/7 درصــد و بــا محاســبه آن 78/6 

درصــد اســت.
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افزایــش پوشــش بیمــه بازنشســتگی در دوره برنامــه ششــم بــه دلیــل رشــد انــدک اقتصــادی، 

ســهم بــاالی جمعیــت زیــر خــط فقــر -کــه بایــد تحــت برنامه هــای حمایتــی قــرار گیرند- و مشــکات 

اجــرای طــرح بیمــه روســتاییان و عشــایر کنــد خواهــد بــود. 

4-2. ارزیابی پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی ایران

ــن  ــن هســتند.1 بخــش عمــده ای ــای معی ــوع مزای ــا از ن صندوق هــای بازنشســتگی در کشــور م

صندوق هــا بــا اندوخته گــذاری جزئــی2 فعالیــت می کننــد و برخــی از آنهــا بــدون اندوخته انــد.3 در 

صندوق هــای مبتنــی بــر مزایــای معیــن، تعهدات طــرح در قبــال افــراد بازنشســته به تناســب افزایش 

ــر  ــای ه ــا و دریافت ه ــان پرداخت ه ــتقیمی می ــاط مس ــد و ارتب ــش می یاب ــتغال افزای ــال های اش س

فــرد وجــود نــدارد. طرح هــای بازنشســتگی مبتنــی بــر مزایــای معیــن عمومــًا تحــت نظــر و ضمانــت 

دولــت فعالیــت می کننــد، کارکــرد بازتوزیعــی )در ترازهــای افقــی و عمــودی( دارنــد و حمایــت بیــن 

ــد. تجربــه  ــد؛ یعنــی بــه توزیــع درآمــد میــان نســل های متوالــی می پردازن نســلی را فراهــم می کنن

کشــورهای پیشــرفته نشــان می دهــد کــه چشــم اســفندیار ایــن طرح هــا حساســیت تــوازن مالــی 

آنهــا بــه تحــوالت جمعیتــی اســت. 

از آنجــا کــه در صندوق هــای بازنشســتگی ایــران منابــع اصلــی مالــی از طریــق دریافــت حق بیمه 

ــع  ــن مناب ــی در تأمی ــهم بزرگ ــرمایه گذاری ها س ــل از س ــود حاص ــود و س ــن می ش ــاری تأمی اجب

مالــی صندوق هــا نــدارد، ایــن صندوق هــا به شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات اعضــای شــاغل اصلــی 

)ورودی( و تعــداد مســتمری بگیران )خروجــی( قــرار دارنــد. بدیهــی اســت در وضعیتــی کــه نســبت 

پشــتیبانی در ایــن صندوق هــا کاهــش می یابــد، تغییــر نــرخ حــق بیمــه، افزایــش ســن بازنشســتگی 

یــا کاهــش مزایــای بازنشســتگی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. افزایــش نــرخ حــق بیمــه بــه زیان 

ــه  ــای بازنشســتگی ب ــع مســتمری بگیران اســت و کاهــش مزای ــه نف ــر شــاغل و ب ــان جوان ت کارکن

زیــان مســتمری بگیران اســت؛ بنابرایــن اصاحــات بازنشســتگی بازنــدگان و برندگانــی دارد؛ امــا 

1.  Defined Benefit (DB)
2.  Partial Funded
3.  Pay As You Go
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دولــت و مجلــس در ایــران بــا توجــه بــه افــق زمانــی محــدود خــود، مشــروعیت سیاســی خــود را 

ــات  ــی تصمیم ــادی و اجتماع ــب اقتص ــه عواق ــد و ب ــف می کنن ــدت تعری ــدت و میان م در کوتاه م

خــود درمــورد صندوق هــای بازنشســتگی توجهــی ندارنــد. در فصــل ســوم نشــان داده شــد کــه 

تصمیمــات دولــت در مــوارد زیــر چــه تأثیــرات منفــی را بــر تعــادل مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گذاشــته اســت:

ــی 20  ● ــه زمان ــک وقف ــا ی ــاب )1367-1358( ب ــه اول انق ــت در ده ــش جمعی سیاســت افزای

ســاله تأثیــر مهمــی بــر افزایــش جمعیــت در ســن کار و جمعیــت فعــال گذاشــت. درواقــع 

خیــل عظیــم متولدیــن ایــن دوره در ســال های )1387-1378( به تدریــج در ســن کار قــرار 

ــازار کار شــدند. ــا وارد ب ــد و بخشــی از آنه گرفته ان

 سیاســت گســترش ســریع و بی ســابقه آمــوزش عالــی، بــدون توجــه بــه نیازهــای بــازار  ●

ــک  ــا ی ــز ب ــازار کار عمــل کــرد؛ امــا در اینجــا نی ــر ب ــه ضربه گی کار به طــور عمــده به مثاب

ــم. در  ــازار کار بوده ای ــه ب ــرده ب ــوان تحصیل ک ــت ج ــرریز جمعی ــاهد س ــی ش ــه زمان وقف

دوران برنامــه ششــم نیــز ورود ایــن گــروه از جوانــان بــه بــازار کار در مقیــاس بی ســابقه 

اســتمرار خواهــد داشــت.

دولت هــای پــس از انقــاب نتوانســتند از طریــق تعریــف درســت چارچــوب مالکیــت  ●

خصوصــی و تضمیــن اجــرای آن، اتخاذ سیاســت همزیســتی مســالمت آمیز را در مناســبات 

بین المللــی و بهبــود محیــط کســب و کار، زمینــه مســاعدی بــرای پی ریــزی بنیان هــای الزم 

بــرای رشــد پایــدار اقتصــادی فراهــم کننــد؛ بــه همیــن دلیــل رشــد اقتصــادی کشــور پــس 

از انقــاب بســیار کنــد و پرنوســان بــود و همیــن عامــل موجــب کاهــش تقاضــای نیــروی 

ــور  ــروی کار در کش ــادی نی ــارکت اقتص ــرخ مش ــش ن ــکاری و کاه ــرخ بی ــش ن کار، افزای

شــد؛ بدیــن ترتیــب ورودی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی 

کاهــش یافــت.

متکــی بــودن رشــد اقتصــادی در کشــور بــه انباشــت ســرمایه و نداشــتن پیشــرفت فنــی  ●

ــتگی  ــورات بازنشس ــغ کس ــده و مبل ــا ش ــروی کار در درآمده ــز نی ــهم ناچی ــب س موج
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کارمنــدان و کارگــران نیــز به تبــع آن درخــور توجــه نیســت. ایــن عامــل نیــز بــر وخامــت 

ــد. ــتگی می افزای ــای بازنشس ــی صندوق ه ــع مال وض

دولــت و مجلــس بــا اتخــاذ سیاســت های نادرســت درصــدد برآمدنــد بــا تســهیل  ●

بازنشســتگی زودهنــگام افــراد مشــمول طرح هــای بیمــه بازنشســتگی، فرصت هــای شــغلی 

ــا بازگشــت  ــد؛ امــا برخــاف انتظــار، ب ــای کار فراهــم آورن ــان جوی ــرای جوان بیشــتری ب

مجــدد بازنشســتگان بــه بــازار کار مواجــه شــدند. ایــن تصمیمــات بــا افزایــش خروجــی 

ــزود. ــا اف ــی صندوق ه ــار مال ــر ب ــتگی ب ــای بازنشس طرح ه

دولــت و مجلــس پــا را از ایــن هــم فراتــر نهادنــد و بــا نادیــده گرفتــن قانــون ســاختار نظــام  ●

ــه ای  ــای بیم ــا حمایت ه ــای اجتماعــی را ب ــان حمایت ه ــز می ــن اجتماعــی تمای ــاه و تأمی رف

ــد و  ــه صندوق هــا تســهیل کردن ــراد مســن را ب ــی کــه ورود اف ــن معن ــد؛ بدی ــده گرفتن نادی

خــروج آنهــا را از صندوق هــا به رغــم ســابقه انــدک پرداخــت حــق بیمــه مجــاز دانســتند. 

ــه مهلکــی بــه صندوق هــای بازنشســتگی به ویــژه بزرگ تریــن آنهــا یعنــی  ایــن نیــز ضرب

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــود.

تعهــدات مالــی اضافــی قانون گــذار بــرای بازنشســتگی های زودهنــگام و امتیــازات حمایتــی  ●

کــه بــر عهــده دولــت گذاشــته بــود، به موقــع پرداخــت نشــد و همیــن امــر بــر وخامــت وضع 

مالــی صندوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی افزود. 

ــای بازنشســتگی بی توجــه شــد و محاســبات  ● ــه اســتقال نســبی طرح ه ــت ب ــع دول درواق

بیمــه ای جــدی بــرای شناســایی بدهی هــای ضمنــی آن در حــوزه طرح هــای بازنشســتگی 

تحــت حمایــت آن عمــًا نادیــده گرفتــه شــد. طبعــًا در ایــن وضعیــت موضــوع اصاحــات 

ــد. ــا خــارج مان ــه ای از دســتور کار دولت ه بیم

ــاس  ● ــر اس ــه ب ــوری( ک ــی )رگوالت ــازمانی نظارت ــود س ــی از نب ــأ ناش ــت خ ــی اس گفتن

ــتگی  ــای بازنشس ــت صندوق ه ــرای فعالی ــخصی ب ــای مش ــه ای چارچوب ه ــبات بیم محاس

ــه و  ــق بیم ــرخ ح ــورد ن ــذار درم ــت و قانون گ ــرانه دول ــرات خودس ــد و از تغیی ــم کن تنظی

ــد  ــه و قواع ــق بیم ــت ح ــدت پرداخ ــا، م ــه صندوق ه ــرایط ورود ب ــتمری ها، ش ــزان مس می
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ناظــر بــر بازنشســتگی و برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی جلوگیــری کنــد، عرصــه را 

ــت. ــوزه بازگذاش ــن ح ــس در ای ــت و مجل ــازی دول ــرای یکه ت ب

نبــود تشــکل های قــوی کارگــری و کارفرمایــی و ســاختار مدیریتــی و حاکمیتــی ســازمان  ●

ــوران  ــد مأم ــبب ش ــز س ــوری نی ــتگی کش ــدوق بازنشس ــن صن ــی، همچنی ــن اجتماع تأمی

دولتــی در رأس ایــن دو نهــاد و هیئت مدیــره آنهــا قــرار گیرنــد و منویــات دولــت را در ایــن 

ــد. ــش ببرن ــازمان ها پی س

 به طــور خاصــه می تــوان گفــت ناپایــداری مالــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی،  ●

بازنشســتگی کشــوری و بازنشســتگی لشــکری، کــه انتظــار می رفــت در درازمــدت بــه دلیل 

ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــرد، ب ــرار گی ــا ق ــن صندوق ه ــش روی ای ــی در پی ــوالت جمعیت تح

ــه حــاد خــود رســید.  ــه مرحل ــی ب ــل پیش بین نادرســت تســریع شــد و پیــش از موعــد قاب

ــش  ــد. افزای ــر ش ــه براب ــال های 1394-1384 س ــتگان در س ــداد بازنشس ــت تع ــی اس گفتن

ــبب  ــن دوره س ــاغان در ای ــداد ش ــاد تع ــردن زی ــر نک ــار تغیی ــتگان در کن ــداد بازنشس تع

کاهــش درخــور توجــه نســبت پشــتیبانی شــد؛ بــه نحــوی کــه ایــن نســبت در صندوق هــای 

ــزل یافــت. ــه 3 تن بازنشســتگی از 6 ب

ــس از  ــا پ ــوغ ی ــه بل ــران در مرحل ــزرگ ای ــتگی ب ــای بازنشس ــیاری از صندوق ه ــروزه بس  ام

ــی  ــش خروج ــش ورودی و افزای ــل کاه ــتیبانی به دلی ــبت پش ــه نس ــن مرحل ــد. در ای ــرار دارن آن ق

صنــدوق، همچنیــن افزایــش امیــد بــه زندگــی کاهــش می یابــد و خالــص ارزش حــال دارایی هــا و 

منابــع درآمــد مــورد انتظــار آتــی صنــدوق کمتــر از ارزش حــال تعهــدات درازمــدت آن می شــود 

ــی آورد. در  ــود م ــه وج ــتگی ب ــای بازنشس ــی را در صندوق ه ــن مال ــرازی مزم ــر نات ــن ام و همی

ایــران ایــن چالــش ذاتــی بــا تســهیل بازنشســتگی های زودهنــگام و تحمیــل تعهــدات حمایتــی بــه 

ــا را تســریع  ــی صندوق ه ــداری مال ــوأم شــده و ناپای ــد ت ــه ای دارن ــت بیم ــه ماهی ــی ک صندوق های

و تشــدید کــرده اســت. امــروزه نســبت پشــتیبانی در  صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیروهــای 

مســلح و فــوالد کمتــر از یــک اســت )نمــودار 44(. بایــد توجــه داشــت کــه هــر ســه ایــن صندوق هــا 

بــرای تأمیــن مالــی پرداخــت مســتمری ها از بودجــه عمومــی کشــور کمــک دریافــت می دارنــد. ایــن 
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ــت. ــش نیس ــدان رضایت بخ ــز چن ــا نی ــایر صندوق ه ــبت در س نس

نمودار 44. نسبت پشتیبانی در طرح های بازنشستگی منتخب )1395( به ازای هر 100 نفر مستمری بگیر در 
صندوق های بازنشستگی

مأخذ مستخرج از جدول 44 فصل سوم

بــا مطالعــه ایــن نمــودار نــکات مهمــی درمــورد وضعیــت ناپایــدار مالــی صندوق هــای 

می شــود: مشــخص  کشــور  بازنشســتگی 

تنهــا صنــدوق دولتــی کــه وضعیــت مالــی مناســبی دارد، صندوق بازنشســتگی کشــاورزان،  ●

روســتاییان و عشــایر اســت؛ امــا بایــد به خاطــر داشــت کــه ایــن صنــدوق فعالیــت خــود 

را از ســال 1391 آغــاز کــرده و بســیار جــوان اســت. بــه نظــر می رســد بــا گذشــت زمــان 

و افزایــش مســتمری بگیران ایــن صنــدوق و ناتوانــی دولــت در پرداخــت تعهــدات قانونــی 

ــا  ــایر صندوق ه ــی س ــت بحران ــه وضعی ــرعت ب ــی آن به س ــت مال ــه آن، وضعی ــود ب خ

نزدیــک خواهــد شــد. 

صنــدوق تــازه تأســیس حمایــت وکا نیــز از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت. امــا بایــد  ●

توجــه داشــت کــه ایــن صنــدوق کوچــک اســت و در ســال 1393 تنهــا 30 هــزار عضــو بیمــه 
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پرداز داشــته اســت.

ــی  ● ــت مال ــه وضعی ــه نظــر می رســد ک ــن ب ــوق، چنی ــازه تأســیس ف ــدوق ت ــد از دو صن بع

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــا بهت ــایر صندوق ه ــان س ــی در می ــن اجتماع ــازمان تأمی س

تحلیلــی کــه در ایــن فصــل ارائــه می شــود، می تــوان نتیجــه گرفــت ایــن ســازمان در مــرز 

ــده وخیــم خواهــد شــد. ــی آن در آین ــی قــرار دارد و وضعیــت مال ــداری مال ناپای

نســبت پشــتیبانی در صندوق بازنشســتگی کشــوری، صندوق بازنشســتگی نیروهای مسلح   ●

و صنــدوق کارکنــان فــوالد از یــک کمتــر، و در هــر ســه صنــدوق مصــارف بر منابع پیشــی 

گرفتــه اســت. همان طــور کــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد، ایــن صندوق هــا به شــدت 

بــه کمک هــای مالــی دولــت وابســته اند. در آینــده نیــز بــه دلیــل آنکــه ممکــن اســت ورودی 

اعضــای شــاغل بــه ایــن صندوق هــا کاهــش و خروجــی )مســتمری بگیران( آنهــا افزایــش 

یابــد، ایــن کســری ها تشــدید خواهــد شــد و ایــن مســئله بــار گــران و تحمل نشــدنی را بــر 

بودجــه عمومــی دولــت تحمیــل خواهــد کــرد.

وضعیــت مالــی تعــداد زیــادی از صندوق هــای بازنشســتگی اختصاصــی نیــز وخیــم اســت؛  ●

یعنــی نســبت پشــتیبانی در ایــن صندوق هــا انــدک، نســبت مصــارف بــه منابــع نزدیــک بــه 

ــال در ســال 1393 نســبت پشــتیبانی  ــرای مث ــا باالســت؛ ب ــی در آنه ــرخ جایگزین ــک و ن ی

در صنــدوق صنایــع ملــی مــس ایــران 0/05، کارکنــان فــوالد 0/16، بانــک مرکــزی 0/61، 

ــن نســبت در  ــوده اســت.1 ای ــادر و کشــتیرانی 0/62 و صــدا و ســیما  0/98 ب ســازمان بن

صنــدوق بازنشســتگی صنعــت نفــت، هواپیمایــی همــا، بیمــه مرکــزی و شــهرداری تهــران 

کمتــر از 1/5 اســت و ایــن رقــم نیــز بیانگــر ناپایــداری مالــی ایــن صندوق هاســت. کوچــک 

بــودن اغلــب ایــن صندوق هــا آنهــا را در مقابــل ریســک های محیطــی آســیب پذیرتر کــرده 

اســت؛ امــا برخــی از ایــن صندوق هــا دارایی هــای ارزشــمندی دارنــد کــه ارزش حــال آنهــا 

تکافــوی ارزش حــال مخــارج آتــی ایــن صندوق هــا را تــا مــدت مدیــدی می دهــد. درواقــع، 

ــی و  ــزرگ صنعت ــه بانک هــا و هولدینگ هــای ب واگــذاری برخــی از شــرکت های وابســته ب

1.   تجارت فردا، 17 مهر 1395 ، صص 46 و 47.
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معدنــی بــه صندوق هــای بازنشســتگی بــه قیمتــی کمتــر از ارزش بــازار آنهــا، گویــای آن 

ــه در  ــوده ک ــا و شــرکت هایی ب ــی بانک ه ــه ســهامدار اصل ــی ک ــت در زمان ــه دول اســت ک

ــن صندوق هــا  ــه ای ــال ب ــادی از بیت الم ــان زی ــه پنه دهــه 1380 خصوصــی شــده اند، یاران

پرداختــه اســت.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان بازنشســتگی نیروهــای 

ــد، از  ــکیل می دهن ــور را تش ــی کش ــتگی عموم ــای بازنشس ــن طرح ه ــه بزرگ تری ــور ک ــلح کش مس

ــدات  ــا و تعه ــی تفاضــل ارزش حــال کســورات آنه ــد؛ یعن ــی خــود ناتوان ان ــدات مال پرداخــت تعه

مستمری شــان کمتــر از ارزش دارایی هــای آنهاســت. درضمــن، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و 

ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــا مشــکل نقدینگــی نیــز مواجهنــد؛ یعنــی قــادر بــه پرداخت 

مســتمری های جــاری خــود نیســتند و بــه دریافــت کمــک از بودجــه دولــت نیازمندنــد. ممکــن اســت 

ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز تــا ســال 1406 بــه پایــان برســد و در آن زمــان این ســازمان 

.)IMF, 2017, P.6(محتــاج کمــک دولــت خواهــد شــد

محاســبات بیمــه ای صنــدوق بین المللــی پــول گویــای آن اســت کــه در افــق زمانــی 2017-2080، 

ارزش کنونــی تعهــدات مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری به مراتب 

بیــش از ارزش حــال دارایی هــا و کســورات بازنشســتگی در دوره فــوق می شــود. تعهــدات مالــی 

ــد  ــدود 187 درص ــوق در ح ــی ف ــوری در دوره زمان ــتگی کش ــدوق بازنشس ــتوانه صن ــدون پش ب

GDP  کنونــی کشــور اســت. همیــن شــاخص بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 220 درصــد اســت. 

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اعضــای طــرح اخیــر در حــدود ده برابــر طــرح بازنشســتگی کشــوری 
اســت.1

و  پارامتریــک  در جهــت اصاحــات  هیــچ سیاســتی  نه تنهــا  و 1390  دهه هــای 1380  در 

غیرپارامتریــک به منظــور بهبــود وضعیــت مالــی صندوق هــا اتخــاذ نشــده اســت، بلکــه قانون گــذار 

ــی  ــی صندوق هــای دولت ــر تعهــدات مال ــر بیمــه ای داشــته، ب ــت غی ــی کــه ماهی ــب قوانین ــا تصوی ب

1. IMF (2017), Technical Assistance Report, Islamic Republic of Iran, Pension System 
Assessment.p.35.
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ــب  ــت موج ــی دول ــی مال ــا ناتوان ــت؛ ام ــه اس ــت انداخت ــر دوش دول ــدات را ب ــن تعه ــزوده و ای اف

افزایــش مطالبــات صندوق هــا از دولــت شــده اســت. ایــن غفلــت بیانگــر ضعــف حکمرانــی بخــش 

ــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری  ــن اجتماعــی، صن عمومــی در حــوزه اداره ســازمان تأمی

ــی  ــاخص های جمعیت ــررات و ش ــا مق ــتگی ب ــدوق بازنشس ــران، 18 صن ــی در ای ــت؛ به طورکل اس

متفــاوت وجــود دارنــد. طرح هــا آزادنــد تــا مقــررات خــود را تنظیــم کننــد. بــه لحــاظ تاریخــی نــه 

پایــش تنظیــم مقــررات و نــه نظــارت از ســوی نهادهــای دولتــی وجــود نداشــته اســت. بــا وجــود 

ــاه  ــاون، کار و رف ــا در وزارت تع ــن طرح ه ــر ای ــر ب ــارت دقیق ت ــرای نظ ــی ب ــی اقدامات ــن به تازگ ای

اجتماعــی آغــاز شــده اســت و در گام نخســت، وزیــر کار، رئیــس رســمی بیرونــی هیئت مدیــره ایــن 

ــع شــده اســت. ــررات بازنشســتگی ذینف ــم مق ــت در تنظی ــا شــده و دول طرح ه

5 صنــدوق از صندوق هــای بــزرگ بازنشســتگی کشــور 99 درصــد بیمه شــدگان و 95 درصــد 

ــد. اصــول و قواعــد طــرح، ســاختار جمعیتــی و وضعیــت  مســتمری بگیران را تحــت پوشــش دارن

مالــی 13 طــرح کوچک تــر و همچنیــن شــکل و انــدازه ای کــه ایــن طرح هــا از بودجــه دولــت 

ــتگی  ــدوق بازنشس ــدات صن ــد. تعه ــم متفاوت ان ــا ه ــمگیری ب ــور چش ــوند، به ط ــد می ش بهره من

فــوالد، از هنــگام خصوصی ســازی صنعــت به تدریــج از محــل بودجــه تأمیــن می شــود. صنــدوق 

روســتاییان حــق بیمــه ای معــادل دو برابــر درآمــد حــق بیمــه خــود را از دولــت دریافــت می کنــد 

و کســری های صنــدوق بازنشســتگی نفــت از طریــق شــرکت ملــی نفــت تأمیــن می شــود. گفتنــی 

اســت مــوارد اندکــی از ایــن روابــط مالــی در آمارهــای مالــی دولــت منعکــس می شــود و هیچ گونــه 

ــی  ــارج مال ــام مخ ــه تم ــدارد ک ــود ن ــی کل وج ــتمری عموم ــارف مس ــاره مص ــی درب گزارش ده
پشــتیبان پرداخــت تعهــدات مســتمری کنونــی و آتــی را پوشــش دهــد.1 

 4-2-1. پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن

در ایــن ســازمان گزارش دهــی مالــی ضعیــف اســت؛ یعنــی گــزارش منابــع و مصــارف ســاالنه 

ــم  ــی منظ ــل زمان ــه ای در فواص ــبات بیم ــود. محاس ــر نمی ش ــی آن منتش ــزای اصل ــک اج ــه تفکی ب

1.  صندوق بین المللی پول )2017(، ارزیابی نظام بازنشستگی ایران، گزارش کمک فنی، ترجمه مجید حسن زاده.  
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ــود و در  ــام نمی ش ــی انج ــی و بین الملل ــده مل ــتانداردهای پذیرفته ش ــتفاده از اس ــا اس ــاالنه و ب س

صــورت انجــام، گزارش هــای تفصیلــی ایــن محاســبات بــرای انجــام اصاحــات بیمــه ای و اطــاع 

ــه  ــت ک ــوان دریاف ــود می ت ــواهد موج ــن و ش ــه، از قرائ ــن هم ــا ای ــود. ب ــر نمی ش ــان منتش ذینفع

وضعیــت مالــی ایــن ســازمان ســال بــه ســال رو بــه وخامــت گراییــده و تــا پایــان برنامــه ششــم 

ــت، کاهــش نســبت پشــتیبانی و  ــه دلیــل انباشــته شــدن بدهی هــای دول توســعه در ســال 1400، ب

ــی مواجــه خواهــد  ــا بحــران مال افزایــش مخــارج ناشــی از اجــرای سیاســت های بیمــه ســامت ب

شــد. کســری مالــی درازمــدت ایــن ســازمان نیــز همان طــور کــه در بنــد قبلــی مطــرح شــد درخــور 

توجــه اســت. 

4-2-1-1. کاهش نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی

نســبت پشــتیبانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی )نســبت بیمه شــدگان اصلــی بــه مســتمری بگیران 

اصلــی( از ســال 1340 تــا 1357 بــا شــیب آهســته از 25/3 نفــر بــه 20/3 نفــر کاهــش یافــت. ایــن 

رقــم در ســال 1361 تقریبــًا نصــف شــد و بــه 10/3 نفــر رســید. ایــن کاهــش بــدان ســبب رخ داد کــه 

در ایــن فاصلــه زمانــی کوتــاه، تعــداد بیمه شــدگان اصلــی بــه میــزان 2/9 درصــد کاهــش یافــت و در 

همــان حــال بــر تعــداد مســتمری بگیران بــه میــزان 92/6 درصــد افــزوده شــد. ایــن تحــول نامســاعد 

را می تــوان بــه پیامدهــای منفــی انقــاب و جنــگ نســبت داد.

از آن پــس ایــن نســبت تــا ســال 1364 تقریبــًا ثابــت باقــی مانــد. در دوره زمانــی 1365-1380 

ــا از آن زمــان کاهــش درازمــدت نســبت  ــود؛ ام ــر در نوســان ب ــا 9 نف ــن 8 ت نســبت پشــتیبانی بی

پشــتیبانی بــا نوســاناتی ادامــه یافــت و در ســال 1395 بــه 5/5 نفــر رســید. درواقــع، در دوره 1395-

ــر شــد و از حــدود  ــا رشــد درخــور توجــه 2/2 براب ــی ســازمان ب 1380 شــمار بیمه شــدگان اصل

6358 هــزار نفــر بــه 13737 هــزار نفــر رســید؛ امــا در همیــن دوره شــمار مســتمری بگیران اصلــی 

از آن ســبقت گرفــت و 3/2 برابــر شــد؛ یعنــی از 775 هــزار نفــر بــه 2480 هــزار نفــر رســید. تحوالت 

نســبت پشــتیبانی در ســازمان در دوره بعــد از انقــاب در نمــودار )45( ترســیم شــده اســت. 
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نمودار 45. نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی )1357-1395(

مأخذ: محاسبات محقق بر اساس سری زمانی پنجاه ساله و آمارنامه های ساالنه سازمان تأمین اجتماعی

ــرای  ــب و اج ــد در تصوی ــر را بای ــال اخی ــزده س ــبت در پان ــن نس ــه ای ــور توج ــش درخ کاه

بازنشســتگی های زودهنــگام درمــورد زنــان و کارهــای ســخت و زیــان آور دانســت در ســال 1394 

در حــدود 25/4 درصــد بازنشســتگی های تأمیــن اجتماعــی بــه بازنشســتگی های زودتــر از موعــد 

مربــوط بــود )جــدول 61(. بــه گفتــه ســید محمدعلــی جنانــی، مدیــرکل امــور فنــی مســتمری های 

ــه بازنشســتگی های  ــر از موعــد، ب ــن اجتماعــی، 78 درصــد بازنشســتگی های زودت ســازمان تأمی

ــی کاهــش  ــه او ســهم اصل ــه گفت ــوط اســت. ب ــان آور مرب ــد مشــاغل ســخت و زی ــر از موع زودت

ــردد. ــد بازمی گ ــش از موع ــتگی های پی ــه بازنشس ــازمان، ب ــتیبانی در س ــبت پش نس
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جدول 61. توزیع فراوانی و میانگین شاخص های مهم بیمه ای بازنشستگان به تفکیک نوع بازنشستگی در سازمان 
تأمین اجتماعی )1394(

نوعبازنشستگی
تعداد
)نفر(

سهم
)درصد(

مستمری
ماهانه

)هزارریال(

سابقه
اصلی
)سال(

سن
برقراری
)سال(

سنفعلی
)سال(

11۰۸69374/597۲۸۲۲/۰59/166/4عادی

377919۲5/415656۲6/۲49/۰55/9پیشازموعد

1971۰/144411۲/۸6۲/566/6نامشخص

مأخــذ: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی )1395(، گــزارش جامــع مســتمری بگیران 
ــال 1394 تا س

 قوانیــن ازکارافتادگــی صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بازنشســتگی زودهنــگام را امکان پذیــر کــرده 

اســت )جــدول 62(.
جدول 62. قوانین ازکارافتادگی مشموالن سازمان تأمین اجتماعی

توضیحاتشرطسابقهنوعازکارافتادگی

ازکارافتادگیکلیناشی
ازکار

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه
در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری 

حرفه ای ازکارافتاده کلی شناخته می شود.

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمهازکارافتادگیجزئی
در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری 

حرفه ای ازکارافتاده جزئی شناخته می شود.

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمهغرامتنقصعضو
در اثر حادثه ناشی از کار و از دست دادن 

توانایی فرد بین 1۰ تا 33 درصد

ازکارافتادگیکلیغیرناشی
ازکار

ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه یا ابتال به بیماری 
حداقل یک سال سابقه و نود روز سابقه ظرف یک 

سال قبل از وقوع حادثه

حادثه ای که ناشی از کار یا ابتال به 
بیماری عادی نیست

بــه گفتــه جنانــی، پیــش از ایــن به موجــب قانــون کارگــران حــوزه ســخت و زیــان آور بایــد 20 

ســال متوالــی یــا 25 ســال غیرمتوالــی بــه کار ســخت و زیــان آور می پرداختنــد تــا مشــمول ایــن 

قانــون شــوند. ایــن قانــون شــرط ســنی هــم داشــت کــه آن هــم لغــو شــد؛ از ایــن رو در بــازه زمانــی 

1380 تــا 1390 نزدیــک 218 هــزار نفــر بــا اســتفاده از ایــن قانــون خــود را بازنشســته کردنــد. بعــد 
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از آن نیــز بــر اســاس استفســاریه، هرســال کار زیــان آور و ســخت را یــک ســال و نیــم محســوب 

ــره مشــاغل ســخت و  ــع دای ــر بازنشســته شــدند. درواق ــز 138 هــزار نف ــن مجــرا نی ــد. از ای کردن

زیــان آور در کشــور مــا بســیار گســترده تر از کشــورهای دیگــر اســت کــه ایــن نیــز مشــکاتی را 

ایجــاد کــرده اســت. بــه عقیــده وی بــرای پرهیــز از این مشــکات الزم اســت کار ســخت و زیــان آور 

ــران  ــرای ســامت کارگ ــط کار را ب ــرات محی ــدا مخاط ــد ابت ــر او بای ــف شــود. از نظ ــت تعری به دق

کاهــش دهیــم. بعــد بــا انجــام مراقبت هــای پزشــکی و معاینــات منظــم ســامت کارگــران را تحــت 

نظــر داشــته باشــیم و در صــورت نیــاز اقدامــات درمانــی الزم را انجــام دهیــم. باالخــره در مرحلــه 

نهایــی کارگــران را از کارهــای ســخت و زیــان آور دور کنیــم. در کشــور مــا دو مرحلــه اول و دوم 
بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده و مســتقیمًا بــه ســراغ بازنشســتگی پیــش از موعــد رفته ایــم.1

ــر از موعــد خدمــات  ــان آور 9 ســال زودت ــن اجتماعــی در کارهــای ســخت و زی ســازمان تأمی

ــردازد. از  ــدت کســورات بازنشســتگی نمی پ ــن م ــه همی ــر ب ــن کارگ ــد؛ بنابرای بازنشســتگی می ده

ســوی دیگــر کارگــر 530 هــزار تومــان نیــز مســتمری بیشــتر دریافــت می کنــد، همچنیــن ایــن افــراد 

ــتمری  ــز مس ــی نی ــدت اضاف ــن م ــد و در ای ــادی دارن ــتگان ع ــر از بازنشس ــن پایین ت ــال س 11 س

ــر  ــد. عــاوه ب ــد می کن ــع ســازمان را تهدی ــن عوامــل مناب ــد. بدیهــی اســت همــه ای دریافــت می کنن

کارهــای ســخت و زیــان آور، مــردان در 60 ســالگی و زنــان در 55 ســالگی، اگــر 10 ســال حــق بیمــه 

پرداختــه باشــند، می تواننــد طبــق قانــون از ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســتمری دریافــت کننــد. ایــن 

افــراد نیــز بــر منابــع ســازمان فشــار وارد می آورنــد. 

ــتمری بگیر«  ــداد مس ــی« و »تع ــده اصل ــداد بیمه ش ــزء »تع ــتیبانی دو ج ــبت پش ــه نس ــا ک از آنج

دارد، هــر عاملــی کــه اثــر افزاینــده یــا کاهنــده بــر هریــک از ایــن دو جــزء داشــته باشــد، بــر مقــدار 

ایــن شــاخص تأثیرگــذار خواهــد بــود. عوامــل اثرگــذار بــر نســبت پشــتیبانی  عبــارت اســت از:

نرخ رشد اشتغال، دوره پایداری مشاغل و دوره بیکاری؛ ●

ــتغال  ● ــت، اش ــمی، پاره وق ــاغل غیررس ــزان مش ــازار کار )می ــمی در ب ــتغال رس ــهم اش س

ــان و ...(؛ پنه

1.   نشریه آتیه نو، ویژه تشکل ها، اول مرداد 1396 شماره 112.
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سن ورود به بازار کار، متوسط دوره اشتغال و ساعات کار رسمی؛ ●

سن قانونی بازنشستگی )بازنشستگی عادی، پیش از موعد، سخت و زیان آور و ...(؛ ●

نرخ وقوع حوادث و بیماری های منجر به معلولیت و ازکارافتادگی یا فوت؛ ●

شرایط قانونی برقراری مستمری و مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان؛ ●

دوره زمانی برخورداری بازماندگان از مزایای بیمه ای. ●

ــکاری، رواج اشــتغال  ــاالی بی ــرخ ب ــداوم ن ــروی کار، ت ــن نی ــرخ مشــارکت پایی ــه ن ــا توجــه ب ب

ــازمان  ــای س ــور، ورودی ه ــاد کش ــمی در اقتص ــش غیررس ــودن بخ ــزرگ ب ــی و ب ــص زمان ناق

کاهــش یافتــه اســت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل محدودیــت قانونــی بازرســی از کارگاه هــا و ســهولت 

قوانیــن ازکارافتادگــی و پرداخــت مســتمری بــه افــراد مســنی کــه ســوابق بیمــه ای کافــی ندارنــد، 

ــش  ــدت کاه ــدوق به ش ــتیبانی صن ــبت پش ــه نس ــه و درنتیج ــش یافت ــازمان افزای ــای س خروجی ه

یافتــه اســت. 

تــا جایــی کــه بــه پیامدهــای کاهــش نســبت پشــتیبانی بــر تــراز مالــی ســازمان مربــوط اســت، 

در وضعیتــی کــه پرداخــت بخشــی از کســورات بیمــه ای اعضــای شــاغل ایــن ســازمان بــر عهــده 

دولــت گذاشــته شــده و دولــت نمی توانــد ایــن کســورات را بپــردازد، ایــن نســبت به تنهایــی شــاخص 

کاملــی بــرای ارزیابــی وضعیــت پایــداری مالــی ســازمان نیســت.

4-2-1-2. منابع و مصارف فعالیت های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در دوره )1391-1395(

جــدول  در   1391-1395 دوره  در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  ســرمایه گذاری  مصــارف 

)63( آمــده اســت. همان طــور کــه ماحظــه می شــود، در دوره پنج ســاله فــوق بخــش عمــده 

ــرکت ها  ــایر ش ــته و س ــی، وابس ــرکت های فرع ــب در ش ــه ترتی ــازمان ب ــرمایه گذاری های س س

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
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جدول 63. وضعیت مصارف سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی در دوره 1395- 1391 )میلیارد ریال(

13911392139313941395مصارفسرمایهگذاری
6915771۲95۸69411۰5۸5۲1۲97۸1جمعسرمایهگذاری

55۸1۸6۰56175494۸۰۰6۲911۰3سرمایهگذاریدرشرکتهایفرعی
19۲۸151753713676373سرمایهگذاریدرشرکتهایوابسته

۸695645364511676۲۲39۲9سرمایهگذاریدرسایرشرکتها
1۰4۰9۸۰۲139539۲6455تسهیالتاعطایی
13341414161115۲91447سپردههایبانکی
3433717۰974۰474وجوهادارهشده

توضیــح: آمــار مربــوط بــه ســال های 1394 و 1395 حسابرســی نشــده و ارقــام منــدرج در جــداول بــر اســاس ارزش 
ــی ســازمان اســت. دفتــری و مطابــق صورت هــای مال

مأخذ: سالنامه آماری 1395 سازمان تأمین اجتماعی

در جــدول )64( برخــاف عنــوان جــدول به جــای گــزارش منابــع تأمیــن مالــی ســرمایه گذاری های 

ــد  ــه »درآم ــای اقتصــادی آن درج شــده اســت. از آنجــا ک ــا ســود ناشــی از فعالیت ه ســازمان، تنه

ــارف  ــی از مص ــد بخش ــت، الب ــارف آن اس ــر از مص ــب کمت ــازمان« به مرات ــرمایه گذاری های س س

ســرمایه گذاری آن بایــد عــاوه بــر ســود فعالیت هــای اقتصــادی، از محــل فــروش ســهام، انتشــار 

ــره  ــر اســتهاک و ســود انباشــته و غی اوراق بدهــی، دریافــت تســهیات بانکــی و اســتفاده از ذخای

تأمیــن شــده باشــد؛ امــا در ســالنامه ســال 1395 ســازمان مطلبــی در ایــن مــورد مطــرح نشــده اســت.
جدول 64. وضعیت منابع)درآمد( سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی در دوره 1395- 1391 )میلیارد ریال(

13911392139313941395مصارفسرمایهگذاری
1164133۰7۲51۰41333۰۸14415جمعدرآمدها
1۰994۲99۰۲47۸793۲4۰7135۰9سودسهام

1151۰9۲۰6۲194۲4سودتسهیالتمالیاعطایی
47۰۸37۸365۰33۲9سودسپردهبانکیواوراقمشارکت

۰/775۲13۰۲۰467143سود)زیان(فروشسهام
3554۲93934درآمدحاصلازوجوهادارهشده

۲639457۰76درآمداجاره
توضیــح: آمــار مربــوط بــه ســال های 1394 و 1395 حسابرســی نشــده و ارقــام منــدرج در جــداول بــر اســاس ارزش 

ــی ســازمان اســت. دفتــری و مطابــق صورت هــای مال
مأخذ: سالنامه آماری 1395 سازمان تأمین اجتماعی
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در گــزارش شســتا بــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )بــه تاریــخ اول تیرمــاه 1396( منابــع 

و مصــارف ایــن شــرکت مــادر از اول تیرمــاه ســال 1390 تــا 25 خردادمــاه 1396 ارائه شــده اســت. 

بــر اســاس ایــن گــزارش می تــوان نــکات مهمــی را دریافــت:

جمع منابع )یا مصارف( شستا در دوره فوق 180067 میلیارد ریال بوده است. ●

ــرمایه گذاری ها و  ● ــود س ــه س ــتا ب ــع شس ــد مناب ــا  85/7 درص ــال ی ــارد ری 154295 میلی

ــوده اســت.  ــع فــروش ســهام مربــوط ب مناف

ــت تســهیات  ● ــی شســتا از محــل دریاف ــع مال ــا 13/4 درصــد مناب ــال ی ــارد ری 24140 میلی

تأمیــن شــده اســت.

109068 میلیــارد ریــال از مصــارف مالــی شســتا  یــا 60/6 درصــد آن بــه پرداخــت ســود  ●

شســتا بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط بــوده اســت.

یکــی دیگــر از اقــام عمــده مصــارف شســتا در این دوره بــه مشــارکت در افزایش ســرمایه  ●

بانــک رفــاه در ســه مرحلــه مربــوط بــوده اســت. شســتا بــرای ایــن منظــور 30079 میلیــارد 

ــی  ــورد بررس ــارف آن را در دوره م ــد مص ــه 16/7 درص ــت ک ــرده اس ــت ک ــال پرداخ ری

ــد. تشــکیل می ده

ــن  ● ــرمایه گذاری آن در ذوب آه ــه س ــوط ب ــت مرب ــب اهمی ــه ترتی ــتا ب ــارف شس ــه مص بقی

ــا رایتــل )4/4 درصــد(، تســویه اصــل و  اصفهــان )7/6 درصــد(، هلدینــگ صنایــع نویــن ی

ــوده اســت.  ــی مــس )1/3 درصــد( ب ــک ســهام شــرکت مل ســود تســهیات )3/8 درصــد( و تمل

4-2-1-3. درآمدها و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در دوره 1387-1395

در جــدول )65( درآمدهــا و هزینه هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای دوره زمانــی 9 ســاله بــا 

قیــد جزییــات در دســترس نشــان داده شــده اســت. نکتــه اینجاســت کــه در ایــن جــدول درآمدهــای 

ــا محاســبه  ــا ب ــار دیگــر تنه ــدی و تعهــدی« ب ــا منظــور کــردن »درآمدهــای نق ــار ب ســازمان یک ب

ــت و  ــادی، دول ــال های متم ــم در س ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــدی« درج ش ــای نق »درآمده

برخــی از کارفرمایــان به موقــع ســهم حــق بیمــه قانونــی خــود بــه ســازمان را پرداخــت نکرده انــد 
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و اصــل و فــرع بدهی هــای دولــت در دهــه 1395-1384 انباشــته شــده و بــه ارقــام بزرگــی رســیده 

اســت؛ از ایــن رو تفــاوت فاحشــی میــان درآمدهــای نقــدی و مجمــوع درآمدهــای نقــدی و تعهــدی 

ســازمان وجــود دارد.

گفتنــی اســت در دوره نــه ســاله 1395-1387، 93/7  درصــد درآمدهــای نقــدی و تعهــدی 

ســازمان از محــل حــق بیمــه تأمیــن شــده اســت. بــا مطالعــه هزینه هــای ســازمان در دوره 9 ســاله 

ــه: ــود ک ــه می ش ــوق، ماحظ ف

65/5 درصــد هزینه هــای ســازمان صــرف پرداخــت حقــوق و ســایر مزایــای بازنشســتگی  ●

اعضــا شــده و در ایــن دوره طوالنــی ســهم اجــزای ایــن هزینــه از ثبــات نســبی برخــوردار 

ــن  ــه در ای ــای بازنشســتگی ک ــوق و ســایر مزای ــای حق ــی از کل هزینه ه ــوده اســت؛ یعن ب

دوره 9 ســاله پرداخــت شــده، ســهم مســتمری بازنشســتگی 60/6 درصــد، ســهم مســتمری 

ــد  ــو 3/3 درص ــص عض ــت نق ــادگان و غرام ــهم از کار افت ــد و س ــدگان 19/8 درص بازمان

بــوده اســت.

ــان شــده  ● ــن دوره به طــور متوســط 28/7 درصــد هزینه هــای ســازمان صــرف درم در ای

ــوده  ــر ب ــاله باالت ــن دوره 9 س ــا 1395 از میانگی ــال های 1393 ت ــهم در س ــن س ــت. ای اس

اســت. ایــن مشــاهده احتمــااًل از تأثیــر طــرح بیمــه ســامت بــر هزینه هــای درمــان ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی ناشــی اســت. 

 5/5 درصــد هزینه هــای ســازمان در ایــن دوره مربــوط بــه اداره طــرح و درصــد ناچیــزی  ●

از آن بــرای ســایر هزینه هــا صــرف شــده اســت. 
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جدول 65. درآمدها و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در دوره 1395- 1387 )میلیارد ریال(

جمع
دوره

1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387
سال

عنوان

درآمدها

359۲13۸ ۸54777 76731۰ 55351۸ 4۰7115 3۲4۲9۰ ۲495۸7 19697۸ 134۰57 1۰45۰6 1. درآمد حق بیمه 

3766 91۲ 69۸ 563 45۸ 37۸ ۲75 ۲15 154 113
۲. حق بیمه انتقالی 

از سایر طرح ها

۲34۲9 79 9445 6731 6۲16 414 ۲۲۰ 167 6۰ 97
3. درآمد حاصل از 

کمک های بالعوض

49۰۲5 1۰663 1۰137 739۲ 54۸۲ 45۰۸ 4۰6۲ 3۰۲۸ ۲153 16۰۰
4. سایر درآمدهای 

طرح

167143 -674 ۲9394 47716 ۲3413 1۲34۰ ۲3۲9۲ 1۰۰۰6 11356 1۰3۰۰ مازاد درآمد بر هزینه

3۸355۰1 ۸65757 ۸169۸4 6159۲۰ 44۲6۸4 34193۰ ۲77436 ۲1۰394 1477۸۰ 116616
جمع در آمدهای 
نقدی و تعهدی 

سازمان

۲36۲3۲5 545۲۲3 473797 4۰۲7۰۰ ۲59۰31 ۲1۸1۸3 15۰91 1۲691۰ 1۰1۲۸9 ۸۰1۰1
جمع درآمدهای 

نقدی سازمان

هزینهها

167469۲ 3965۸9 3۲53۲5 ۲63۰4۰ 195۰69 14664۰ 111141 95433 ۸۰66۰ 6۰795
1. حقوق و سایر 

مزایای بازنشستگی 

733۰3۸ 196۲۲3 161464 11۸۲61 777۰9 5۲5۰۰ 4۰۰۸5 34417 ۲۸6۸4 ۲3695 ۲. هزینه های درمان 

6۸36 1346 1496 1695 ۸۰۲ 651 333 ۲5۲ 16۸ 93
3. حق بیمه انتقالی 

به سایر طرح ها

14۰466 3165۲ ۲9۸74 ۲1۸۸۲ 16534 117۰9 7۸67 7۸۰9 6۲9۸ 6۸41 4. هزینه اداره طرح 

۲555۰3۲ 6۲5۸1۰ 51۸159 4۰4۸7۸ ۲9۰114 ۲115۰۰ 1594۲6 137911 115۸1۰ 914۲4 جمع هزینه ها

1/5۰ 1/3۸ 1/5۸ 1/5۲ 1/56 1/6۲ 1/74 1/53 1/۲۸ 1/۲۸
نسبت درآمد با لحاظ 

تعهدات به هزینه ها

۰/9۲ ۰/۸7 ۰/91 ۰/99 ۰/۸9 1/۰3 ۰/97 ۰/9۲ ۰/۸7 ۰/۸۸
نسبت درآمد نقدی 

به هزینه ها

مأخذ: مستخرج از سالنامه های آماری 1395، 1394 و 1391 سازمان تأمین اجتماعی
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ــر  ــه اگ ــد ک ــان می ده ــای آن نش ــه هزینه ه ــازمان« ب ــدی س ــدی و تعه ــای نق ــبت »درآمده نس

ــازمان در دوره  ــد، س ــل می کردن ــود عم ــی خ ــدات قانون ــه تعه ــع ب ــان به موق ــت و کارفرمای دول

بررســی شــده بــا مشــکل مالــی مواجــه نمی شــد؛ امــا نتیجــه محاســبه نســبت درآمدهــای نقــدی 

بــه هزینه هــا در ایــن دوره جــز در یــک ســال، کوچک تــر از یــک بــوده اســت و ایــن بیانگــر وجــود 

ــاله  ــرای کل دوره نه س ــر ب ــبت اخی ــع، نس ــودار 46(. درواق ــت )نم ــازمان اس ــی در س ــکل مال مش

ــادل 0/92 اســت. مع
نمودار 46. نسبت درآمد نقدی به هزینه ها و نسبت درآمد با لحاظ تعهدات به هزینه های سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ: جدول شماره 65

مهم تریــن علــت کســری نقدینگــی ســازمان، افزایــش بی رویــه تعهــدات قانونــی دولــت ناشــی از 

قوانیــن حمایتــی و پرداخــت نکــردن اصــل و فــرع بدهی هــای ناشــی از آن اســت. در مرحلــه بعــد، 

بدهی هــای معوقــه کارفرمایــان غالبــًا بــه دلیــل تصویــب قوانیــن بخشــودگی جرائــم، تأثیــر زیــادی 

ــن اجتماعــی در  ــی ســازمان تأمی ــش اصل ــر کســری نقدینگــی ســازمان داشــته اســت. ســه چال ب

ــد از: ــذاری عبارت ان ــوزه قانون گ ح

تعهــدات قانونــی دولــت: حجــم ایــن بدهی هــا طــی ده ســال اخیــر حــدود 18 برابــر شــده . 1
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اســت. بــا رونــد کنونــی، هــر ســال حــدود 32 درصــد بــه بدهی هــای معوقــه دولــت اضافــه 

می شــود؛

بازنشستگی های زودهنگام؛. 2

 بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان.3. 

4-2-1- 4. بازدهی دارایی های سازمان و نقد شوندگی آن

پیــش از ایــن در جــدول )63( آمــار درآمدهــای حاصــل از ســرمایه گذاری های ســازمان در دوره 

5 ســاله 1395-1391 بــه دســت آمــده اســت؛ امــا از ارزش دارایی هــای ســازمان در ایــن ســال ها 

اطاعــات موثقــی در دســت نداریــم تــا بــا مقایســه آن بــا درآمدهــا، بازدهــی ســرمایه گذاری ها را 

ــبه کنیم.   محاس

براســاس داده هــای مالــی ارائه شــده در گــزارش محاســبات بیمــه ای ســال 1393 ســازمان کــه 

در ســال 1394 منتشــر شــده اســتترکیب دارایی هــای ســازمان در ســال 1393 و میانگیــن بازدهــی 

آنهــا در دوره 1393-1384 بــه شــرح جــدول زیــر بــوده اســت.
جدول 66. ارزش دارایی های سازمان در سال 1393 و محاسبه بازدهی آنها بر اساس عملکرد دوره 1384-1393

شرحداراییردیف
ارزشدوره
)میلیاردریال(

سهمازکل
)درصد(

بازدهدارایی
)درصد(

بازدهازکل
دارایی
)درصد(

3747۲7۲7/64۲۲/636/۲6سرمایه گذاری به ارزش روز1

۸57۸۰463/۲۸17/9۰11/33بدهی دولت2

1611۰/1۲۲۲۰/۰3سپرده بانکی3

1۰917۰/۸117/53۰/14امالک4

4۰۲6۲۲/97۲4۰/71حق بیمه قطعی5

7۰۲۸65/1۸۲41/۲4سایر6

مأخــذ: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی ) 1394(، ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی مبتنــی 
بــر اکچوئــری بــر اســاس اســتاندارد شــماره 27 در ســال 1393
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همان طــور کــه ماحظــه می شــود در ســال 1393 بدهــی دولــت بــه ســازمان بیــش از 63 درصــد 

دارایی هــای آن بــوده اســت. بــه گفتــه دکتــر نوربخــش، مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی، تــا 

ســال 1384 حجــم ایــن بدهی هــا فقــط 4200 میلیــارد تومــان بــوده کــه در دولــت نهــم و دهــم بــه 

ــا  ــن بدهی ه ــاد ای ــت ایج ــن عل ــه وی، مهم تری ــه گفت ــت.1 ب ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی 60 ه

ــان  ــل ســازمان در 18 آب ــوده اســت. مدیرعام ــم ب ــم و ده ــای نه ــع در دولت ه ــدون منب ــدات ب تعه

ســال 1395 میــزان بدهی هــای دولــت بــه ســازمان را 110 هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد.2 در 

گــزارش کارشناســان بانــک جهانــی کــه در ســال 2017 انتشــار یافتــه میــزان ایــن بدهی هــا 120 

هــزار میلیــارد تومــان قیــد شــده اســت. 

بــازده ایــن بخــش از دارایی هــا در جــدول فــوق بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 7 قانــون ســاختار نظــام 

جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، معــادل میانگیــن نــرخ بــازده اوراق مشــارکت در دوره 1384-1393 

ــا نحــوه  ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــه وزارت ام ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــه شــده؛ ام در نظــر گرفت

محاســبه بدهی هــای معــوق بــر اســاس نــرخ مرکــب مخالــف اســت؛ بنابرایــن میــزان بدهــی دولــت 

بــه ســازمان را به مراتــب کمتــر از ایــن مبلــغ می دانــد، همچنیــن حتــی اگــر بــرآورد ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی از اصــل و فــرع بدهی هــای معــوق مــورد پذیــرش دولــت باشــد، امــروزه بــا توجــه بــه 

ــات  ــمار مطالب ــد در ش ــی بای ــن دارای ــی از ای ــل بخش ــت حداق ــوان گف ــت می ت ــی دول ــت مال وضعی

ــرع  ــل و ف ــازی آن و درج اص ــود مج ــبه س ــع، محاس ــود. درواق ــدی ش ــکوک الوصول طبقه بن مش

ایــن مطالبــات در صورت هــای مالــی ســازمان، کارگــران، کارفرمایــان و احیانــًا دولــت و مجلــس و 

ــد.  ــی می کن ــن اجتماعــی را دچــار توهــم مال سیاســت گذاران تأمی

ــا انتشــار اوراق  ــه ششــم موظــف شــده اســت ب ــون برنام ــت به موجــب قان ــی اســت دول گفتن

بدهــی، بدهی هــای معــوق خــود را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بازپرداخــت کنــد؛ امــا بــاال بــودن 

ــت  ــت دول ــران، دس ــرمایه در ای ــه س ــازار اولی ــم ب ــق ک ــی و عم ــازار بده ــمی در ب ــره اس ــرخ به ن

ــار  ــورت انتش ــته در ص ــن گذش ــدد. از ای ــیع می بن ــاس وس ــی در مقی ــار اوراق بده ــرای انتش را ب

1.   پایگاه اطاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی 18 اردیبهشت 1396.
2.   سایت خبری تابناک 18 آبان 1395.
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چنیــن اوراقــی، بدهــی انباشــته دولــت در طــول زمــان به ســرعت افزایــش خواهــد یافــت و تنهــا راه 

ــود. ــد ب ــی خواه ــای دو رقم ــه تورم ه ــن دادن ب بازپرداخــت آن ت

درواقــع شــیوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در تنظیــم صورت هــای مالــی آن، بــه رویــه بانک هــای 

کشــور در برخــورد بــا مطالبــات معــوق آنهــا شــبیه اســت. بــه نظــر می رســد بــا کاهــش قیمــت 

نفــت و افزایــش سرســام آور هزینه هــای جــاری دولــت، امــکان وصــول اصــل و فــرع ایــن مطالبــات 

در دوره برنامــه ششــم امکان پذیــر نخواهــد بــود.

ــه ســرمایه گذاری های آن مربــوط  ــم دارایــی ســازمان ب ــن قل ــت مهم تری بعــد از بدهی هــای دول

ــان ســال 1393 معــادل27/64 درصــد گــزارش شــده  اســت کــه ســهم آن در کل دارایی هــا در پای

اســت. بخشــی از ارزش روز ایــن دارایی هــا بــه دلیــل عرضــه ســهام برخــی از شــرکت های شســتا 

ــری  ــه قیمــت دفت ــن دارایی هــا ب ــه ای ــوده؛ امــا بقی ــم ب ــل تقوی در بــورس اوراق بهــادار به دقــت قاب

ارزیابــی شــده اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن بخــش از دارایی هــای ســازمان نیــز به ســادگی 

قابلیــت نقدشــوندگی نــدارد.

ــورس  ــه در ب ــازمان ک ــرکت های س ــته از ش ــای آن دس ــمی دارایی ه ــازده اس ــرخ ب ــن ن میانگی

ــورم  ــرخ ت ــن ن ــدود  22/63 و میانگی ــت، در دوره 1393-1384 ح ــده اس ــه ش ــادار عرض اوراق به

در کشــور 18/1 درصــد بــوده اســت؛ بنابرایــن نــرخ بــازده واقعــی دارایی هــای بورســی ســازمان 

4/5 درصــد بــوده اســت؛ امــا بــا دقــت در رونــد زمانــی ایــن نــرخ بــازده ماحظــه می شــود تنــزل 

ــن  ــی ای ــأ اصل ــال های 1391 و 1392 منش ــی در س ــای خارج ــر ارزه ــال در براب ــدید ارزش ری ش

بازدهــی بــاال بــوده اســت. در ایــن دو ســال نــرخ بــازده اســمی ســهام ســازمان بــه ترتیــب 40 و 

81/3 درصــد شــد. در حالــی کــه نــرخ تــورم در ایــن دو ســال بــه ترتیــب 30/5 و 34/5 درصــد بــود.  

ــاالی بــورس اوراق  ــن دوره نشــان دهنده ریســک ب ــه بــزرگ نوســانات بازدهــی ســهام در ای دامن

بهــادار بــرای پرتفــوی دارایی هــای بورســی ســازمان اســت.

4-2-1-5.  خالص ارزش حال تعهدات درازمدت سازمان در پایان سال 1393

نتایــج محاســبات بیمــه ای ســازمان بــرای ســال مالــی منتهــی بــه پایــان اســفند 1393 گویــای آن 
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اســت کــه ارزش فعلــی تعهــدات درازمــدت ســازمان تأمیــن اجتماعــی 16555 هــزار میلیــارد ریــال 

ــدات  ــه تعه ــا 23/7 درصــد ب ــال ی ــارد ری ــزار میلی ــط 3922 ه ــغ فق ــن مبل اســت )جــدول 67(. از ای

مســتمری بگیران ســازمان در ســال محاســبه مربــوط بــوده اســت و 12633 هــزار میلیــارد ریــال 

از ایــن مبلــغ یــا 76/3 درصــد آن بــه تعهــدات درازمــدت ســازمان در قبــال اعضــای شــاغل کنونــی 

مربــوط اســت.
جدول 67. ارزش فعلی مزایای بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی  بر اساس اکجوئری در پایان سال 1393)میلیارد ریال(

ارزشفعلیمزایایبازنشستگیشرح

7۰3۲34تعهداتجاریمربوطبهبازماندگان

۲9۸۸9۸99تعهداتجاریمربوطبهبازنشستگان

۲۲۸674تعهداتجاریمربوطبهازکارافتادگان

39۲1۸96مجموعتعهداتجاریکلمستمریبگیران

1۲63۲7۲6مجموعتعهداتبیمهشدگان

165546۲۲جمعکل)1+2(

مأخــذ: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی )1394(، ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی مبتنــی 
بــر اکچوئــری بــر اســاس اســتاندارد شــماره 27 در ســال 1393

ــه  ــال 1393 ماحظ ــه ای س ــبات بیم ــه در محاس ــادی به کاررفت ــات اقتص ــه مفروض ــا مطالع ب

می شــود کــه تحــول نــرخ تــورم، دســتمزدها و مســتمری های اســمی از نــگاه کارشناســان 

مالــی ســازمان در درازمــدت هماننــد دوره زمانــی 1393-1384 خواهــد بــود. بدیهــی اســت 

چنیــن مفروضاتــی به شــدت غیرواقعــی اســت. در ضمــن بــا تفاضل گیــری از نــرخ تنزیــل و نــرخ 

ــازمان در  ــای س ــازده دارایی ه ــی ب ــرخ واقع ــت ن ــده اس ــرض ش ــه ف ــت ک ــوان دریاف ــورم می ت ت

درازمــدت کمتــر از یــک )0/74( خواهــد شــد کــه ایــن نیــز یــک فــرض نادرســت اســت. بــر اســاس 
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ایــن مفروضــات ممکــن اســت نــرخ رشــد انــواع دســتمزدهای اســمی در درازمــدت بیــن 17 تــا 24 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــا 19 درص ــن 17 ت ــتمری ها بی ــواع مس ــمی ان ــرخ اس ــد و ن درص

ــای  ــش از 63 درصــد آن را بدهی ه ــه بی ــای ســازمان )ک ــن محاســبات، دارایی ه ــر اســاس ای ب

دولــت تشــکیل می دهــد(، بــرای پرداخــت 4 ســال از تعهــدات درازمــدت آن کفایــت می کنــد؛ بدیــن 

ترتیــب بی پایــه بــودن ایــن بــرآورد بــا توجــه بــه بی اعتبــار بــودن مفروضــات اقتصــادی محاســبات 

بیمــه ای مشــخص می شــود.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اساســًا در ایــن گــزارش، ارزش حــال پرداخت هــای شــاغان فعلــی و 

آتــی عضــو صنــدوق ســازمان محاســبه نشــده اســت تــا از ایــن طریــق بــا در دســت داشــتن ایــن 

ــوان  ــدت، بت ــدات درازم ــی تعه ــال 1393 و ارزش فعل ــازمان در س ــای س ــم و ارزش دارایی ه رق

کســری مالــی ســازمان را بــرآورد کــرد.

4-2-1- 6. کاهش میانگین کسورات سرانه اعضای شاغل سازمان به قیمت ثابت

یکــی از عوامــل مؤثــر در وخامــت مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، کاهــش پرداختــی ســرانه 

اعضــای شــاغل صنــدوق تأمیــن اجتماعــی اســت. بــر اســاس آمــار ســازمان تأمیــن اجتماعــی 70 

درصــد افــراد تحــت پوشــش ایــن ســازمان در ســال 1393، بــر مبنــای حداقــل دســتمزد حــق بیمــه 

ــتمزدها  ــد دس ــدود 10 درص ــط ح ــط و فق ــا متوس ــد مزده ــدود 20 درص ــد. ح ــت می کردن پرداخ

مناســب طبقه بنــدی شــده اســت. علــل ایــن وضعیــت را می تــوان بــه عوامــل چنــدی نســبت داد؛ امــا 

تعییــن ســهم هریــک از ایــن عوامــل بــا اطاعــات موجــود امکان پذیــر نیســت:

ــازار کار، . 1 ــت ب ــودن وضعی ــاعد ب ــه 1390 و نامس ــل ده ــادی اوای ــود اقتص ــل رک ــه دلی ب
ــت.1  ــه اس ــش یافت ــال 1393 کاه ــا س ــی از 1390 ت ــتمزدهای واقع دس

کارفرمایــان بــرای کاهــش هزینه هــای دســتمزدی خــود، آمــار دســتمزدهای پرداختــی را . 2

کمتــر از واقــع نشــان می دهنــد. کارگــران نیــز از تــرس اخــراج بــه ایــن عمــل غیرقانونــی 

ــد. ــراض نمی کنن اعت

1.   ســری زمانــی داده هــای اقتصــادی ایــران، بانــک مرکــزی، شــاخص دســتمزدهای تعدیــل شــده بــه قیمــت ســال 1390 
بــرای دوره 1390-1394.
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ــن اجتماعــی در نظــارت . 3 ــاه اجتماعــی و ســازمان تأمی ــاون، کار و رف ــوران وزارت تع مأم

ــاری  ــدگان اجب ــرای بیمه ش ــی ب ــن اجتماع ــررات کار و تأمی ــرای مق ــوه اج ــر نح ــود ب خ

کوتاهــی می کننــد.

از آنجــا کــه میــزان مســتمری در بــدو بازنشســتگی فقــط بــه حقــوق دو ســال آخــر بیمــه . 4

پــرداز و نــه طــول دوره کار او مربــوط می شــود، کارگــران نیــز از کم گویــی مــزد و حقــوق 

ــد. ــان نمی بینن خــود در دیگــر ســال ها زی

ــد  ــرخ رش ــن ن ــه میانگی ــت ک ــای آن اس ــازار کار در دوره 1393-1384 گوی ــته ب ــرد گذش عملک

ســاالنه حداقــل دســتمزد، حداکثــر دســتمزد و ســایر دســتمزدها بــه ترتیــب 19/0، 23/9 و 17 درصد 

بــوده و در همیــن دوره میانگیــن نــرخ تــورم بــه حــدود 19/0 درصــد رســیده اســت؛ بدیــن ترتیــب 

دســتمزد حداقــل واقعــی کــه 70 درصــد کســورات بیمــه ای بــر اســاس آن انجــام می شــود، در ایــن 

ــر نکــرده اســت. از ارزش واقعــی ســایر دســتمزدها ســاالنه 2 درصــد کاســته شــده و  دوره تغیی

بــر ارزش واقعــی دســتمزدهای حداکثــر بــه میــزان 4/9 درصــد افــزوده شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب 

می تــوان گفــت بــا توجــه بــه ســهم کســورات بیمــه ای از انــواع دســتمزدها، در ایــن دوره ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی از نظــر درآمــد کســورات بازنشســتگی بابــت تــورم زیــان کار نبــوده اســت.

محاســبات مــا درمــورد ارزش حداقــل دســتمزد بــه قیمــت ثابــت ســال 1390 گویــای آن اســت 

ــد  ــزان 4/5 درص ــه می ــال ب ــر س ــال های 1394 و 1395 در ه ــتمزدها در س ــن دس ــد ای ــه هرچن ک

افزایــش یافتــه، امــا مبلــغ حداقــل دســتمزدهای واقعــی )بــه قیمــت ثابــت ســال 1390( در ســال 1395 

اندکــی کمتــر از ســال 1390 بــوده اســت.  

4-2-1- 7.کارایی اداری سازمان تأمین اجتماعی 

ــق  ــه تحقی ــه ب ــت ک ــی اس ــث مفصل ــود مبح ــا خ ــازمان ها و نهاده ــی اداری س ــی کارای بررس

ــی اداری قســمت  ــرای ســنجش کارای ــد شــاخص  ب ــد اســت. در اینجــا تنهــا چن ــه ای نیازمن جداگان

ــود.  ــتفاده می ش ــبه و اس ــی محاس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــه ای و درمان بیم

ــر  ــی در ه ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــتمری بگیران اصل ــدگان و مس ــوع بیمه ش ــبت مجم  نس
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ــن  ــن شاخص هاســت. ای ــی از ای ــان ســال یک ــه ای ســازمان در هم ــان بیم ــداد کارکن ــه تع ســال، ب

نســبت درواقــع بیانگــر آن اســت کــه یــک نفــر کارمند بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعی پاســخگوی 

چنــد نفــر بیمه شــده و مســتمری بگیر اصلــی ســازمان اســت. نتایــج ایــن محاســبه در نمــودار )47( 

گویــای آن اســت کــه ایــن نســبت در دوره بعــد از انقــاب افزایــش یافتــه اســت. اگــر در ســال 1357 

ــتمری بگیران  ــدگان و مس ــر از بیمه ش ــخگوی 284 نف ــازمان پاس ــه ای س ــان بیم ــر از کارکن ــر نف ه

اصلــی بــوده، ایــن عــدد در ســال 1395 بــه 805 نفــر رســیده اســت. افزایــش کارایــی ســازمان را در 

ایــن دوره طوالنــی می تــوان بــه عوامــل زیــر نســبت داد:

ــی ســازمان، . 1 ــا افزایــش شــمار بیمه شــدگان و مســتمری بگیران اصل ــاس: ب صرفه هــای مقی

تعــداد افــراد الزم بــرای پاســخگویی بــه آنــان بــه همــان نســبت افزایــش نیافتــه اســت.

مهم تــر از عامــل اول، انقــاب اطاعاتــی و ارتباطــی در ســه دهــه اخیــر اســت؛ یعنــی ســازمان . 2

ــرآوری  ــا و ف ــوابق اعض ــداری س ــرای نگه ــری ب ــای کامپیوت ــری از نرم افزاره ــا بهره گی ب

داده هــا و بهره گیــری از ارتباطــات اینترنتــی توانســته اســت کارایــی خــود را افزایــش دهــد. 

کاهــش ســهم بیمه شــدگان و مســتمری بگیران اصلــی اجبــاری ســازمان و افزایــش ســهم . 3

ســایر بیمه شــدگانی کــه دولــت پرداخــت ســهم بیمــه ای آنهــا را بــر عهــده گرفتــه اســت. 

ــه  ــمول بیم ــه مش ــی ک ــت کارگاه های ــه وضعی ــیدگی ب ــرای رس ــم کار الزم ب ــع حج درواق

اجباری انــد، بیشــتر از زمــان الزم بــرای رســیدگی بــه بیمه شــدگان انفــرادی و داوطلبانــه 

و غیــره اســت.
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نمودار 47. نسبت تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی به تعداد کارکنان بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
)1357-1395(

مأخذ: محاسبات محقق بر اساس داده های سازمان تأمین اجتماعی

ــدوق )بیمــه  ــی صن ــه ســرانه اداره اعضــای اصل ــارت اســت از هزین ــر دیگــر عب شــاخص معتب

ــاخص در  ــن ش ــبه ای ــج محاس ــت. نتای ــت ثاب ــه قیم ــی( ب ــتمری بگیران اصل ــی و مس ــردازان اصل پ

ــه ازای هــر  ــه قیمــت ثابــت ب ــه اداره طــرح ب ــر نشــان داده شــده اســت. میانگیــن هزین نمــودار زی

ــزار  ــت از 737 ه ــارت اس ــی( عب ــتمری بگیران اصل ــی و مس ــدگان اصل ــازمان )بیمه ش ــو س عض

ریــال. در ســال های 1390 تــا 1393 ایــن رقــم از میانگیــن دوره کمتــر و در بقیــه ســال ها بیشــتر از 

آن بــوده اســت. در اینجــا کاهــش هزینــه ســرانه اداره طــرح به منزلــه افزایــش کارایــی اداری امــور 

بیمــه ای ســازمان اســت.
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نمودار 48. هزینه سرانه اداره طرح طی دوره 1395- 1387 )هزار ریال(

مأخذ: محاسبات محقق بر اساس داده های سازمان تأمین اجتماعی

تا جایی که به هزینه درمان مربوط است باید گفت:

میانگیــن نســبت هزینــه درمــان بــه کل هزینه هــای ســازمان بــه قیمــت جــاری در دوره 9  ●

ســاله 28/7 درصــد بــوده اســت.

ایــن نســبت در دوره 1392- 1388 تقریبــًا ثابــت و کمتــر از میانگیــن، امــا در دوره 1393 تــا  ●

1395 بیشــتر از آن بــوده اســت.

ــه  ● ــر بیمه شــده تحــت پوشــش درمــان ســازمان ب ــه ســرانه درمــان هــر نف ــن هزین میانگی

قیمــت ثابــت ســال 1390 در طــول دوره مــورد بررســی 1382 هــزار ریــال بــوده اســت. این 

رقــم در ســه ســال آخــر به شــدت افزایــش یافتــه و بیشــتر از میانگیــن بــوده اســت. ایــن 

مشــاهده از افزایــش هزینــه اجــرای طــرح ســامت در ســازمان ناشــی اســت )نمــودار 49(. 

در صــورت ادامــه اجــرای طــرح ســامت بــه شــیوه کنونــی، بــار مالــی اضافــی ناشــی از آن  ●

بــر پایــداری مالــی ســازمان تأثیــر منفــی می گــذارد.
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نمودار 49. هزینه سرانه درمان به قیمت ثابت سال 1390 طی دوره 1395- 1387 )هزار ریال(

مأخذ: محاسبات محقق بر اساس داده های سازمان تأمین اجتماعی

4-2-3. پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری 

در ایــن قســمت ابتــدا بــه تحــول شــاخص نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی اشــاره 

ــدوق مشــخص خواهــد  ــن صن ــی ای ــداری مال ــر ناپای ــن مصــوب ب ــر قوانی می شــود و ســپس تأثی

ــز تعهــدات درازمــدت صنــدوق بازنشســتگی را بــر اســاس محاســبات بیمــه ای  ــان نی شــد. در پای

ــود. ــریح می ش تش

4-2-3-1. کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری

ــس  ــه پ ــود ک ــال 1357، 12/6 ب ــوری در س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــتیبانی در صن ــبت پش نس

ــدوق  ــاغل صن ــای ش ــداد اعض ــال 1379 تع ــه در س ــن هم ــا ای ــت. ب ــی داش ــیر نزول ــاب س از انق

ــته،  ــم بازنشس ــدوق )اع ــی صن ــتمری بگیران اصل ــداد مس ــر و تع ــزار نف ــورپرداز( 1510/4 ه )کس

ازکارافتــاده، شــاغل متوفــی و بازنشســته متوفــی(، جمعــًا 480/3 هــزار نفــر می شــد؛ بدیــن ترتیــب 

ــاغل  ــای ش ــداد اعض ــس، از تع ــید. از آن پ ــر می رس ــه 3/1 نف ــدوق ب ــتیبانی در صن ــبت پش نس

صنــدوق کاســته و بــه اعضــای حقوق بگیــر آن افــزوده شــد. بــا تصویــب و اجــرای سیاســت های 
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ــن  ــردان، ای ــان و م ــگام زن ــتگی زودهن ــن بازنشس ــی و قوانی ــتگاه های دولت ــتخدام در دس ــع اس من

نســبت به ســرعت کاهــش یافــت و در ســال 1395 بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه ســال قبــل از آن 

ــودار 50(. ــه 0/95 رســید )نم ب
نمودار 50. نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1395-1382 )نفر(

مأخذ مستخرج از آمار صندوق بازنشستگی کشوری

علــل اصلــی کاهــش نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را می تــوان اجــرای 

ــی  ــو خروج ــه از یک س ــت ک ــده اس ــب ش ــات موج ــن مصوب ــت. ای ــر دانس ــی زی ــات قانون مصوب

جمعیــت از ایــن صنــدوق تســریع شــود و از ســوی دیگــر ورودی هــای آن به شــدت کاهــش یابــد:

اجــرای قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد )بــا ارفــاق پنــج ســال ســنوات( بــرای مدتــی  ●

طوالنــی؛

محدودیت استخدام های دولتی )کاهش ورود اعضای جدید به صندوق(؛ ●

مجاز دانستن کارکنان دولت به انتخاب صندوق خود در بدو خدمت. ●

همان طــور کــه در فصــل ســوم اشــاره شــد، پــس از انقــاب چنــد اتفــاق در دســتگاه های دولتــی 

رخ داد کــه بــر ورودی و خروجی هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تأثیرگــذار بــود:
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رشــد بــاالی جمعیــت در دهــه اول انقــاب، پــس از 6 ســال بــر جمعیــت در ســن تحصیــل . 1

افــزود. ایــن مــوج ورودی بــه مــدارس و دبیرســتان ها تــا اواخــر دهــه 1370 ادامــه یافــت. 

در ایــن مــدت اســتخدام در آمــوزش و پــرورش کشــور به منظــور تعلیــم و تربیــت دانــش 

ــورت  ــرورش به ص ــوزش و پ ــتخدام ها در آم ــه اس ــه هم ــت. اگرچ ــش یاف ــوزان افزای آم

ــدوق شــد. ــه صن ــود، ایــن مــوج جمعیــت دانش آمــوزان موجــب افزایــش ورودی ب رســمی نب

ــوزش و . 2 ــته و آم ــدت کاس ــت به ش ــد جمعی ــان، از رش ــت زم ــا گذش ــد ب ــای بع در دهه ه

پــرورش بــا مــازاد نیــروی کار مواجــه شــد؛ بــه ایــن ترتیــب نه تنهــا اســتخدام در آمــوزش 

و پــرورش محــدود شــد، دولــت انگیــزه پیــدا کــرد تــا کارکنــان مــازاد آمــوزش و پــرورش 

را زودتــر از موعــد بازنشســته کنــد.

مســئله دیگــر اخــراج بخشــی از کارکنــان دســتگاه های اجرایــی و خــروج داوطلبانــه برخــی . 3

از مدیــران از ایــن دســتگاه ها در دهــه اول انقــاب بــود. در آن زمــان بحــث تعهــد در مقابــل 

تخصــص اولویــت یافتــه و در مرکــز توجــه دولــت بــود. ایــن جابجایــی نه تنهــا بــر کیفیــت 

نیــروی انســانی در بخــش عمومــی تأثیــر گذاشــت، بلکــه صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان 

دولــت را نیــز متأثــر کــرد.
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4-2-3-2. منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1390-1394

منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره 1394-1390 بــه شــرح جــدول زیــر 

گــزارش شــده اســت )جــدول 68(.
جدول 68. منابع صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1395-1390 )میلیارد ریال(

مصارفشرحمصارفمنابعشرحمنابع

99556۲حقوقوسایرمزایایبازنشستگی۲53917حقبیمهدریافتی

۲196۰حقبیمهانتقالیبهسایرصندوقها1۰7۸96فعالیتهایاقتصادی

۲551هزینههایکارکنانیواداری65741۲کمکدولتبابتپرداختحقوق

3۸79۰1سرمایهگذاریدرفعالیتهایاقتصادی1۸9۲95بدهیدولت

۲5۸۰6سایر6665۲حقبیمهانتقالیازسایرصندوقها

--5۸6۲داراییثابتصندوق

--3133جریمهماده11

--149613سایر

14337۸۰جمع14337۸۰جمع
مأخذ: مستخرج از سالنامه 1394 و 1395صندوق بازنشستگی کشوری

ــی  ــدوق منف ــرمایه گذاری صن ــای س ــی از فعالیت ه ــص ناش ــان خال در دوره 1395-1390، جری

بــوده؛ یعنــی عایــدات صنــدوق از محــل ســود فعالیت هــای اقتصــادی آن در ایــن مــدت جمعــًا 108 

ــان دوره  ــدوق در هم ــرمایه گذاری های صن ــه س ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه

ــدات فعالیت هــای  ــش از عای ــدوق بی ــع، صن ــال اســت. درواق ــارد ری ــزار میلی ــادل 388 ه ــًا مع جمع

ــان  ــص جری ــل خال ــن از مح ــت؛ بنابرای ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــا س ــن فعالیت ه ــادی در ای اقتص

ــده،  ــدوق نش ــاری صن ــای ج ــی فعالیت ه ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــا کمک ــا نه تنه ــن فعالیت ه ــدی ای نق

ــرمایه گذاری  ــه س ــده ب ــز ش ــی تجهی ــع مال ــی از مناب ــش مهم ــذب بخ ــب ج ــا موج ــن فعالیت ه ای

ــع و  ــدول مناب ــر ج ــا ب ــن فعالیت ه ــص ای ــر خال ــت.1 اث ــده اس ــای وام ش ــپرده گذاری و اعط و س

1. نگاه کنید به جداول منابع و مصارف سرمایه گذاری در بخش مالی سالنامه 1394 و 1395 صندوق بازنشستگی کشور.
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ــای آن اســت  ــب گوی ــال بــوده اســت. ایــن مطل ــارد ری ــدوق منهــای 280 هــزار میلی مصــارف صن

ــر ســود فعالیت هــای  ــدوق بازنشســتگی طــی 6 ســال گذشــته تعهــدات خــود را عــاوه ب کــه صن

اقتصــادی و دریافــت بخشــی از مطالبــات خــود از دولــت از کمک هــای باعــوض دریافتــی از دولــت 

تأمیــن مالــی کــرده اســت. ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه اینکــه در همیــن دوره صنــدوق مبلــغ 657 

هــزار میلیــارد ریــال از دولــت بابــت پرداخــت مســتمری ها کمــک باعــوض دریافــت داشــته اســت، 

شــگفت انگیز اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه مطابــق اســتانداردهای مالــی، الزم اســت صنــدوق تمــام 

دارایی هــای خــود را به تدریــج بفروشــد و صــرف پرداخــت کســری مســتمری های خــود کنــد. در 

ایــن صــورت تأمیــن کســری های صنــدوق از طریــق بودجــه عمومــی دولــت از منطــق اقتصــادی 

ــود. ــوردار می ش برخ

ســهم اقــام مختلــف منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی در دوره 1396-1390 بــه شــرح 

نمــودار زیــر محاســبه شــده اســت. همان طــور کــه ماحظــه می شــود در ســمت منابــع:

ــع آن اســت.  ● ــا 45/9 درصــد کل مناب ــت ب ــدوق کمک هــای دول ــی صن ــع مال ــن منب عمده تری

ایــن مبلــغ از حــدود 57 هــزار میلیــارد ریــال در ســال 1390 بــه حــدود 158 هــزار میلیــارد 

ریــال در ســال 1395 افزایــش یافتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه عملکــرد بودجــه دولــت 

در ســال 1395 گویــای آن اســت کــه از محــل بودجــه عمومــی مبلــغ 219910 میلیــارد ریــال 

ــت 219775  ــز پرداخ ــال 1396 نی ــوب س ــه مص ــده و در بودج ــت ش ــدوق پرداخ ــه صن ب

میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده اســت. تفکیــک وجــوه پرداختــی دولــت بــه صنــدوق بابــت 

پرداخــت حقــوق و ســایر مزایــای بازنشســتگی و یــا بازپرداخــت بخشــی از بدهــی آن بــه 

صنــدوق بــرای ایــن دو ســال در دســترس نیســت. در هــر حــال تناقــض آمارهــای ســازمان 

برنامــه و بودجــه و صنــدوق در ایــن زمینــه درخــور توجــه اســت.

حــق بیمــه دریافتــی صنــدوق فقــط 17/7 درصــد منابــع آن را تأمیــن می کنــد. مبلــغ حــق بیمــه  ●

دریافتــی صنــدوق در ظــرف 6 ســال جمعــاً 254 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت و ســازمان از 

ایــن طریــق می توانســت تنهــا 25/5 درصــد مزایــای بازنشســتگی را پوشــش دهــد. 

ــارف  ● ــد مص ــا 7/5 درص ــازمان تنه ــادی س ــای اقتص ــود فعالیت ه ــل از س ــع حاص مناب
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ــر  ــودار زی ــه شــده و در نم ــًا گفت ــه قب ــور ک ــه همان ط ــد. البت ســازمان را پوشــش می ده

نیــز آمــده اســت بــار مالــی مصــارف ســرمایه گذاری ســازمان به مراتــب بیشــتر از ســهم 

ــت. ــارف آن اس ــد مص ــادل 27/1 درص ــادی آن و مع ــای اقتص ــود فعالیت ه س
نمودار 51. سهم اقالم منابع و مصارف مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دوره )1390-1395(

مأخذ: جدول شماره 68

ایــن مطالعــه اجمالــی به وضــوح گویــای آن اســت کــه صنــدوق در دوره 1396-1390 همــواره 

بــا کســری فــراوان منابــع مالــی مواجــه بــوده اســت. مطالعــات مــا در فصــل دوم تحقیــق نیــز بیانگر 

آن اســت کــه ایــن صنــدوق از بــدو تأســیس کســری مزمــن مالــی داشــته و هرگــز پایــداری مالــی 

الزم را نداشــته اســت. البتــه بایــد اذعــان کــرد کــه در دوره قبــل از انقــاب کــه نســبت پشــتیبانی 

ــع  ــردن به موق ــدوق ناشــی از پرداخــت نک ــوده، کســری های صن ــاال ب ــدوق بازنشســتگی ب در صن
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ســهم دولــت بابــت بیمــه کارکنــان خــود به صــورت ماهانــه بــوده اســت. درواقــع، اســتقال مالــی 

صنــدوق از دولــت از ســال 1373 شــکل گرفــت؛ یعنــی زمانــی کــه محاســبات بیمــه ای در صنــدوق 

مطــرح شــد. 

4-2-3-3. تأثیر قوانین مصوب بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری و برآورد 
بدهی دولت از این محل

ــداری  ــر ناپای ــر ب ــم مؤث ــل مه ــود از عوام ــن موج ــر قوانی ــی و تغیی ــه زندگ ــد ب ــش امی افزای

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت. میانگیــن ســن بازنشســتگی کشــوری بــرای مــردان و زنــان 

ــوب  ــا ســن مطل ــادی ب ــه زی ــب 52/5 و 49/4 ســال اســت کــه فاصل ــه ترتی ــدوق امــروزه ب در صن

بازنشســتگی یعنــی 60 یــا 65 ســال دارد. همان طــور کــه در جــدول زیــر نشــان داده شــده، متوســط 

پرداخــت کســور شــاغان مــرد و زن بــه ترتیــب 30 و 28 ســال، امــا متوســط ســال های دریافــت 

مســتمری بــرای بازنشســتگان مــرد )بــا احتســاب دریافــت مســتمری توســط وراث( و زن برابــر 36 

و 28 ســال اســت کــه ایــن دو هیــچ رابطــه منطقــی بــا یکدیگــر ندارنــد.
جدول 69. متوسط مدت پرداخت کسور در مقابل متوسط مدت زمان دریافت مستمری در صندوق بازنشستگی 

کشوری در سال 1393

زنمردشرح

3۰۲۸متوسطسابقهجهتاحرازشرایطبازنشستگی)سال(

5۲/5449/37متوسطسندرزمانبازنشستگی)سال(

۲5۲۸مدتاحتمالیدریافتبازنشستگیفردشاغل

-11مدتاحتمالیدریافتمستمریهمسر

36۲۸برآوردکلمدتپرداختمستمری

مأخذ: نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، سال 1394

بــا توجــه بــه ایــن پارامترهــا قطعــًا ناپایــداری مالــی بــه صنــدوق بازنشســتگی تزریــق شــده 

اســت. در گزارشــی کــه در تیرمــاه ســال 1394 منتشــر شــده،1 ارزش روز مطالبــات ایــن صنــدوق 

1. سازمان بازنشستگی کشوری )تیرماه 1394(، گزارش تعیین مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت.
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از دولــت بــه روش زیــر محاســبه شــده اســت. 

از 28 قانون اثرگذار بر وضع مالی صندوق ، 15 قانون مهم بررسی شده است. ●

از طــرف دیگــر برابــر گــزارش تأییدشــده اداره کل مالــی صنــدوق، دولــت به منظــور تســویه  ●

ــات  ــا 1392 و مصوب ــه 1369 ت ــن بودج ــرای قوانی ــدوق در اج ــه صن ــود ب ــای خ بدهی ه

ــه  ــی ب ــوه دولت ــوال و وج ــهام، ام ــدادی از س ــال تع ــه انتق ــبت ب ــت، نس ــران وق هیئت وزی

ــه ارزش روز  ــود ک ــرده ب ــدام ک ــال اق ــارد ری ــه ارزش 22680/8 میلی ــًا ب ــدوق مجموع صن

آنهــا ماننــد بدهی هــای دولــت بــه صنــدوق و بــا همــان اســتاندارد ســود اوراق مشــارکت 

بــه قیمــت روز محاســبه شــد.

ــد 5 از  ● ــه مندرجــات بن ــا توجــه ب ــدوق ب ــه صن ــت ب ــن محاســبات، پرداخت هــای دول در ای

ــه میــزان 17  مــاده 7 قانــون ســاختار نظــام جامــع معــادل نــرخ ســود اوراق مشــارکت ب

درصــد محاســبه شــده اســت.

ایــن بــار مالــی بــرای 15 قانــون اثرگــذار بــه قیمــت اول ســال 1394 بــه بیــش از 5070/4 هــزار 

ــی  ــه قوانین ــرای رعایــت اختصــار فقــط ب ــن جــدول ب ــال می رســید )جــدول 70(. در ای ــارد ری میلی

اشــاره شــده کــه بیشــترین تأثیــر مالــی را بــر تعهــدات صنــدوق داشــته اســت.
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جدول 70. بار مالی 15 قانون اثرگذار بر صندوق بازنشستگی کشوری به ارزش 1/1/1394 )میلیارد ریال(

عنوانقانونردیف
بارمالیبهارزشسال1394)با

احتسابسودسرمایهگذاری17درصد(
سهمازکلبارمالی

)درصد(

1
اجرای قانون نظام هماهنگ سال 1374 برای 
تمام بازنشستگان و ازکارافتادگان اعم از زنده 

و متوفی، و زن و مرد
349۸55۸69/۰

2
مواد 15 و 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت 

مصوب 137۰/6/13
9۰61۰۰17/9

3

اجرای ماده 1۰ قانون مصوب 1379/۲/13 
و احتساب میانگین دو سال به جای سه 

سال در تعیین حقوق بازنشستگی برای تمام 
بازنشستگان اعم از زنده و متوفی، و مرد و زن

3794۰77/5

4

اجرای قانون خدمات کشوری برای تمام 
بازنشستگان بعد از سال 13۸6 شامل 

بازنشستگان و ازکارافتادگان زنده و متوفی، و 
زن و مرد

1۰3769۲/1

5
اجرای هماهنگی سال 13۸1 برای تمام 

بازنشستگان اعم از زنده و متوفی، و زن و مرد
7۸9۸61/6

1۰355۸۲/۰بار مالی ده قانون دیگر6

5۰7۰37۸1۰۰جمع
ــدوق بازنشســتگی کشــوری از  ــات صن ــن مطالب مأخــذ: ســازمان بازنشســتگی کشــوری )تیرمــاه 1394(، گــزارش تعیی

دولــت

ــر وضــع  ــی را ب ــر منف ــی بیشــترین تأثی ــه قانون ــه ماحظــه می شــود ســه مصوب همان طــور ک

مالــی صنــدوق داشــته اســت. گفتنــی اســت در گــزارش اشاره شــده، ارزش حــال بدهی هــای دولــت 

اندکــی متفــاوت و معــادل 5022/8 هــزار میلیــارد ریــال درج شــده کــه در مقایســه بــا رقــم منــدرج 

در جــدول فــوق 47/6 هــزار میلیــارد ریــال کمتــر از آن اســت؛ از ایــن رو در محاســبه مانــده بدهــی 

دولــت بــه ایــن رقــم اســتناد شــده اســت.

ــدوق بازنشســتگی کشــوری )به صــورت  ــه صن ــت ب ــون دول ــه بخشــی از دی ارزش روز تصفی

ارزش روز ســهام، امــوال و وجــوه دولتــی(، طبــق صورت هــای مالــی در اجــرای قوانیــن بودجــه 

ــزار  ــادل 146/8 ه ــت، مع ــران وق ــات هیئت وزی ــال 1394 و مصوب ــان س ــا پای ــال های 1369 ت س
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میلیــارد ریــال محاســبه شــده اســت. از طــرف دیگــر وجــوه و اعتبــارات دریافتــی از دولــت در قالــب 

ــرخ ســود 17 درصــد معــادل 744/4  ــر اســاس ن ــه ارزش روز ب ــز ب ــدوق نی ــه صن ــت ب کمــک دول

هــزار میلیــارد ریــال محاســبه شــده؛ بدیــن ترتیــب مانــده بدهــی دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری بــه میــزان 4131/6 هــزار میلیــارد ریــال شــده اســت.

4-2-3-4. نتایج گزارش محاسبات بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1392

ــرای  ــا را ب ــی صندوق ه ــی مال ــتگی، توانای ــای بازنشس ــه ای صندوق ه ــبات بیم ــی محاس ارزیاب

ــی  ــداری مال ــنجش پای ــی س ــئله اصل ــا مس ــد. در اینج ــی می کن ــدت بررس ــدات بلندم ــت تعه پرداخ

طــرح بازنشســتگی اســت. بــرای ایــن منظــور الزم اســت ارزش حــال تعهــدات درازمــدت صنــدوق با 

ارزش حــال دارایی هــا و کســورات بازنشســتگی اعضــای شــاغل در آینــده مقایســه شــود. در پایــان 

ســال 1392 ترکیــب ســرمایه گذاری های صنــدوق بــه شــرح جــدول زیــر بــوده اســت.
جدول 71. ترکیب سرمایه گذاری صندوق و ارزش خالص دارایی ها در پایان سال 1392

سهم)درصد(مبلغ)میلیاردریال(سرمایهگذاری

9۸3۸۲56/6سرمایهگذاریدرشرکتهایبورسی

666۰۸3۸/3سرمایهگذاریدرشرکتهایغیربورسی

493۲۲/۸سرمایهگذاریدرامالک

سهامدریافتیازدولتمصوبه
1390/12/23

3۸66۲/۲

1737۸۸1۰۰جمعکل
مأخــذ: صنــدوق بازنشســتگی کشــوری )اردیبهشــت 1394(، گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جهــت 

پایــان ســال 1392

سیســتم صنــدوق بازنشســتگی از منظــر نحــوه هزینه کــرد درآمدهــا یــا نحــوه پرداخــت   

ــده ای  ــه تعریف ش ــچ رابط ــی هی ــد؛ یعن ــل می کن ــن)DB( عم ــای معی ــاس روش مزای ــر اس ــا، ب مزای

ــل  ــدوق از قب ــدارد و صن ــدوق وجــود ن ــا درآمدهــای صن ــای بازنشســتگی ب ــوق و مزای ــان حق می

تضمیــن کــرده اســت کــه در صــورت احــراز شــرایط اســتفاده از مزایــا را بــا فرمــول زیــر مزایــا بــه 

افــراد پرداخــت کنــد.
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حقوق بازنشستگی= 

ــای  ــوق و مزای ــن حق ــن آخری ــد عی ــی از کار، بای ــوت ناش ــی و ف ــرای ازکارافتادگ ــن ب همچنی

ــع خــود را  ــدوق بازنشســتگی بخشــی از مناب ــه صن مشــمول کســور پرداخــت شــود. از آنجــا ک

ســرمایه گذاری می کنــد، می تــوان سیســتم بازنشســتگی صنــدوق را سیســتم مزایــای معیــن 

ــی  ــث ارزیاب ــی بح ــور طبیع ــتم به ط ــن سیس ــد. در ای ــی کار می کن ــره جزئ ــا ذخی ــه ب ــت ک دانس

ــا را  ــوان مزای ــه ای نمی ت ــچ بهان ــه هی ــرا ب ــد؛ زی ــت مضاعــف می یاب ــدون پشــتوانه اهمی ــدات ب تعه

کاهــش داد. همچنیــن در ایــن سیســتم تأمیــن مالــی، خــروج زودهنــگام اعضــا از سیســتم و نبــود 

سیاســت های ســرمایه گذاری مناســب توأمــان وضعیــت مالــی طــرح را بــا مشــکل مواجــه خواهــد 

کــرد. بــرای محاســبات بیمــه ای از اطاعــات پایــان ســال 1392 بــه شــرح جــدول زیر اســتفاده شــده 

اســت )جــدول 72(.
جدول 72. اطالعات پایه مورد استفاده در محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ1393/1/1شرحردیف

1135۰۰۰تعداد شاغالن تحت پوشش )نفر(1

1496774۲میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور )ریال(2

996۲44تعداد بازنشستگان و ازکارافتادگان )نفر(3

۲16395تعداد فوتی )نفر(4

11344499میانگین حقوق بازنشستگان )ریال(5

۸۸4۰791میانگین مستمری ازکارافتادگان و فوتی )ریال(6

۰/94نسبت اعضای شاغل به تعداد مستمری بگیران7

مأخــذ: صنــدوق بازنشســتگی کشــوری )اردیبهشــت 1394(، گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جهــت 
پایــان ســال 1392
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سایر اطاعات جمعیتی و مقرراتی منظورشده در محاسبات بیمه ای به شرح زیر است:

1 .. TD88-90 جدول مرگ ومیر

بــرای پوشــش هزینه هــای جانبــی اعــم از عیــدی و ســایر پرداخت هــا بــه مســتمری بگیران . 2

)عــاوه بــر پرداخت هــای مســتمر ماهانــه( پرداخت هــای ســاالنه صنــدوق بــر پایــه 13مــاه 

در ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت.

تأثیــرات بازنشســتگی پیــش از موعــد از طریــق منظــور کــردن متوســط ســال های خدمــت . 3

ــط  ــی متوس ــت؛ یعن ــده اس ــه ش ــر گرفت ــبات در نظ ــل در محاس ــال های قب ــه س ــوط ب مرب

ســابقه خدمــت بــرای بازنشســتگی مــردان و زنــان بــه ترتیــب برابــر 30 و 28 ســال در نظر 

گرفتــه شــده اســت.

اختاف سن مردان و زنان )زوجین( 5 سال در نظر گرفته شده است.. 4

بــرای محاســبه مســتمری بازمانــدگان فــرض شــده اســت کــه همســر بازمانــده تــا پایــان . 5

ــد. ــت می کن عمــر مســتمری دریاف

محاســبات احتمالــی بــه روش آخریــن بازمانــده و بــا در نظــر گرفتــن مســتمری مشــترک . 6

شــوهر و همســر )joint annuity( انجــام شــده اســت.

ــش . 7 ــازده ســرمایه گذاری 17 درصــد، افزای ــرخ ب ــه ای ن ــی محاســبات بیم در ســناریو اصل

حقــوق 15 درصــد و افزایــش مســتمری 13 درصــد در ســال بــرآورد شــده اســت.
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نتایج محاسبات بیمه ای بر اساس سناریو پایه به شرح جدول زیر گزارش شده است.
جدول 73. نتیجه محاسبات بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1392 بر اساس نرخ های 

سرمایه گذاری 17 درصد، افزایش حقوق 15 درصد و افزایش مستمری 13 درصد

داراییهایآتیبهمیلیاردریال تعهداتآتیبهمیلیاردریال شرح

۲۰۸۰35
1461۸77 ناشی از بازنشستگی

مرد
شاغالن

تی
یآ

ها
یی

ارا
ود
ت

هدا
تع

71375 ناشی از فوت

۲119۰۲ 1۰49357 ناشی از بازنشستگی زن

419937 ۲5۸۲6۰9 مجموع

14۲1۰13 مرد بازنشستگان و 
57۲۰73ازکارافتادگان زن

1993۰۸6 مجموع

19۰1۸1 همسران وظیفه بگیر

وظیفه بگیران
9114 پسران وظیفه بگیر

56۸33 دختران وظیفه بگیر

1964 سایر وظیفه بگیران

۲5۸۰9۲ مجموع

17۰۰۰۰ ارزشبازارداراییهادرزمانارزیابی

5۸9937 4۸337۸۸ جمعکل

)4۲43۸51( مازاد)کسری(

مأخــذ: صنــدوق بازنشســتگی کشــوری )اردیبهشــت 1394(، گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای 
پایــان ســال 1392

خاصــه نتایــج محاســبات بیمــه ای در ســناریوهای مختلــف بــه شــرح جــدول زیــر اســت. بــه 

ــدوق  ــدت صن ــری درازم ــال کس ــناریو، ارزش ح ــه س ــر س ــود در ه ــه می ش ــه ماحظ ــوری ک ط

)بدهــی ضمنــی دولــت( مهــم اســت.
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جدول 74. کسری درازمدت ارزش حال خالص دارایی ها و بدهی های درازمدت صندوق بازنشستگی کشوری در پایان 
سال 1392 بر اساس محاسبات بیمه ای

سناریو
نرخبازده

سرمایهگذاری
)درصد(

نرخافزایش
حقوق)درصد(

نرخافزایشمستمری
مازاد)کسری(
)میلیاردریال(

117۲1/۸۲1/6)۲۰74۰594(
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مأخــذ: صنــدوق بازنشســتگی کشــوری )اردیبهشــت 1394(، گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای 
پایــان ســال 1392

4-3. برابری و کفایت مستمری ها

4-3-1. برابری

محاســبه مســتمری بــر مبنــای میانگیــن دســتمزدهای آخــر دوران اشــتغال بســیار پرهزینــه و 

نابرابــر اســت و انگیزه هــای افزایــش دســتمزد پیــش از بازنشســتگی را ایجــاد می کنــد. بــر اســاس 

ــا  ــه تنه ــود، بلک ــور نمی ش ــبات منظ ــراد در محاس ــتمزدی اف ــوابق دس ــام س ــود تم ــررات موج مق

ــه  ــاز و کار ب ــن س ــود. ای ــن می ش ــتگی تعیی ــش از بازنشس ــر پی ــال آخ ــتمزد دو س ــن دس میانگی

ســود کســانی اســت کــه در اواخــر دوران اشــتغال رشــد دســتمزدی داشــته اند و بــه زیــان افــرادی 

ــراد  ــن روش موجــب تشــویق اف ــی ای ــی داشــته اند. در مشــاغل دولت ــه دســتمزد یکنواخت اســت ک

ــن ســال های خدمــت  ــوق آخری ــش حق ــت شــغلی و افزای ــای موقعی ــگام و ارتق ــل دیرهن ــه تحصی ب

ــاز  ــورد نی ــای م ــا مهارت ه ــراد ب ــده اف ــی انتخاب ش ــته تحصیل ــًا رش ــه لزوم ــدون آنک ــود. ب می ش

شــغلی آنهــا مطابقــت داشــته باشــد.

طوالنی تــر شــدن دوره مبنــای محاســبه مســتمری، یعنــی منظــور کــردن دوران اشــتغال فــرد 

در بهتریــن حالــت یــا در نظــر گرفتــن حقــوق مشــمول بازنشســتگی فــرد در 20 ســال آخــر دوران 

ــا  ــازگار ب ــاری س ــد، رفت ــش می ده ــتمری را کاه ــای مس ــارف و هزینه ه ــا مص ــتغال، نه تنه اش

عملکــرد بیمه پــردازی افــراد )بــدون توجــه بــه شــکل پروفایــل ســن- درآمــد آنهــا( ایجــاد می کنــد.
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ســطح حداقــل مســتمری مشــارکتی )بیمــه اجتماعــی( تضمین شــده در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری برابــر حداقــل دســتمزد اســت. قضــاوت درمــورد بــاال یــا پاییــن 

بــودن ایــن مبلــغ بــه ایــن بســتگی دارد کــه آیــا حداقــل دســتمزد در ســطح خــط فقــر تعییــن شــده 

اســت یــا خیــر. در کشــور مــا بــه دلیــل بی ثباتــی اقتصــادی، تورم هــای دو رقمــی و تنــزل ادواری 

ارزش پــول ملــی، قضــاوت در ایــن مــورد دشــوار اســت. به طورکلــی کارکــرد حداقــل مســتمری های 

مشــارکتی دوگانــه اســت: 

ــا درآمدشــان . 1 ــد، ام ــار ســابقه در طــرح را احــراز کرده ان ــه معی ــرادی ک ــرای اف ــن ب تضمی

ــد. ــت نمی کن ــر کفای ــر فق ــان در براب ــت از آن ــرای حمای ــوده اســت و ب ــن ب پایی

حداقــل مســتمری در نظــام بیمــه مشــارکتی افــرادی را کــه بیمه پــردازی می کننــد و آنهایــی . 2

را کــه بیمــه نمی پردازنــد، متمایــز می کنــد.

ســطح حداقــل مســتمری الزم اســت به انــدازه ای کــم باشــد کــه انگیــزه اشــتغال و کار طوالنی تــر 

را بــرای افــراد ایجــاد و توزیــع داخلــی را محــدود کنــد و درعین حــال به انــدازه ای زیــاد باشــد کــه 

فضــای الزم را بــرای ایجــاد تمایــز بیــن حداقــل نظــام بیمــه ای و کمک هــای نظــام غیــر مشــارکتی 

ماننــد مســاعدت های اجتماعــی ایجــاد کنــد.

4-3-2. قابلیت پیش بینی

مقــررات مربــوط بــه ترمیــم مســتمری ها در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری، امــکان اعمــال صاحدیــد سیاســت گذاران را فراهــم، و درخصــوص ارزش واقعــی 

ــازمان  ــی س ــررات کنون ــول و مق ــد. در اص ــاد می کن ــی ایج ــتمری ها بی اطمینان ــار مس ــورد انتظ م

تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، ترمیــم مســتمری بــر اســاس شــاخص قیمــت 

مصرف کننــده تصریــح شــده اســت، امــا الــزام روشــنی بــر شــاخص بندی کامــل مســتمری ها بــا 

توجــه بــه تــورم وجــود نــدارد. نبــود چنیــن الزامــی ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه در ســال هایی 

کــه نــرخ تــورم بــاال بــوده، ترمیــم مزایــا به طــور چشــمگیری از تــورم کمتــر باشــد و درعین حــال 

ــاف  ــن انعط ــرد. ای ــورت پذی ــد ص ــتمری بگیران کم درآم ــت از مس ــرای حمای ــتمری ب ــم مس ترمی
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درعین حــال کــه امــکان انجــام تعدیــل مالــی و افزایــش فــارغ از حقــوق مکتســبه و حمایــت بیشــتر 

از فقــرا را فراهــم می کنــد، اعمــال سیاســت های غیرمســئوالنه مالــی را نیــز تســهیل می بخشــد؛ در 

ــداول  ــی کــه امــروزه شــاخص بندی مســتمری ها در بســیاری از کشــورهای جهــان امــری مت حال

اســت. بــا ایــن کار می تــوان از زایــل شــدن قــدرت خریــد مســتمری بگیران جلوگیــری کــرد و قــدرت 

خریــد مســتمری ها را در طــول زمــان تضمیــن نمــود. بــا ایــن اقــدام می تــوان درآمــد بازنشســتگی 

ــرد. ــی ک را پیش بین

4-3-3. کفایت مستمری

ــر  ــه ازای ه ــق 3/3 درصــد ب ــرخ تعل ــق مســتمری بســیار ســخاوتمندانه اســت. ن ــای تعل نرخ ه

ــی  ــذار اروپای ــرخ مشاهده شــده در اقتصادهــای در حــال گ ــر ن ــش از دو براب ســال ســابقه کار بی

اســت و نتیجــه آن نــرخ جایگزینــی نزدیــک بــه 100 درصــد آخریــن دســتمزد مبنــای کســر حــق 

بیمــه در فرمــول محاســبه مســتمری یــا حتــی فراتــر از آن اســت. نــرخ مؤثــر تعلــق مســتمری بــرای 

مســتمری بگیران حداقــل )کــه حــدود 60 درصــد بازنشســتگان جدیــد را شــامل می شــود(، حتــی بــه 

5 درصــد هــم می رســد. نــرخ جایگزینــی بــاال همچنیــن انگیزه هــای مانــدن طوالنی تــر در بــازار کار 

را کاهــش می دهــد و عامــل مهمــی در بــروز کســری طرح هــای مســتمری اســت.

بازنشســتگی کشــوری، ســازمان  تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق  مســتمری ها در ســازمان 

ــد  ــب صاحدی ــوالد برحس ــان ف ــتگی کارکن ــدوق بازنشس ــلح و صن ــای مس ــتگی نیروه بازنشس

ــرخ  ــر از ن ــورم و در برخــی از ســال ها کمت ــی در برخــی ســال ها بیــش از ت ــل می شــود؛ یعن تعدی

تــورم مــورد تعدیــل قــرار می گیــرد؛ بــرای مثــال میــزان افزایــش مســتمری های ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال های 1389 تــا 1392 کمتــر از نــرخ تــورم و 

در ســال های 1393 تــا 1395 بیشــتر از نــرخ تــورم افزایــش یافتــه اســت. در گــزارش بانــک جهانــی 

ــی و 35  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتگان س ــد بازنشس ــی 77 درص ــتمری دریافت ــه مس ــت ک ــده اس آم
ــرار دارد.1 ــر ق ــر خــط فق ــدوق بازنشســتگی کشــوری زی درصــد بازنشســتگان صن

1. بانک جهانی )بهار 1396(، ناظر اقتصادی ایران )بهبود نفت محور(، ص 17. 
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4-3-3-1. کفایت مستمری ها در سازمان تأمین اجتماعی 

نمــودار زیــر ارزش اســمی و واقعــی مســتمری پرداختــی ماهانــه را بــه اعضــای مســتمری بگیر 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی نشــان می دهــد. 
نمودار 52. مستمری ماهانه سازمان تأمین اجتماعی به قیمت جاری و ثابت )1395-1358( به ریال در ماه

مأخذ: مستخرج سازمان تأمین اجتماعی، آمار پنجاه ساله سازمان، 1390-1340 و سالنامه های آماری سازمان

این نمودار گویای موارد زیر است:

حداقــل، حداکثــر و میانگیــن مســتمری پرداختــی ســازمان بــه قیمــت اســمی، پیوســته رونــدی . 1

صعــودی داشــته و ســرعت افزایــش آن بعــد از ســال 1380 بیشــتر از گذشــته بــوده اســت.

فاصلــه انــدک میانگیــن مســتمری پرداختــی بــا حداقــل مســتمری بــه قیمــت اســمی گویــای . 2

ــه  ــتمری بگیران، ب ــتر مس ــه بیش ــی ماهان ــی، دریافت ــورد بررس ــه در دوره م ــت ک آن اس

حداقــل مســتمری نزدیــک بــوده اســت.

فاصلــه مهــم حداکثــر مســتمری پرداختــی بــا میانگیــن مســتمری بــه قیمــت اســمی بیانگــر . 3

آن اســت کــه در دهــه اخیــر، دریافتــی ماهانــه درصــد کمــی از مســتمری بگیران به مراتــب 

بیــش از میانگیــن آن بــوده اســت.
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ــن  ــی را روش ــکات جالب ــز ن ــت نی ــت ثاب ــه قیم ــه ب ــی ماهان ــتمری پرداخت ــن مس ــول میانگی تح

می کنــد؛ یعنــی:

ــد . 1 ــب ش ــته موج ــم گذش ــر رژی ــال آخ ــران در دو س ــتمزد کارگ ــوق و دس ــش حق افزای

ــون  ــش از 10 میلی ــت ســال 1390 بی ــه قیمــت ثاب ــاب ب مســتمری بگیران دو ســال اول انق

ــند.  ــته باش ــی داش ــاه دریافت ــال در م ری

در دوره جنــگ مبلــغ فــوق به طــور مســتمر کاهــش یافــت و در ســال 1367 بــه 2/8 میلیــون . 2

ریــال رســید. ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال 1358، کاهــش عظیمــی بــه میــزان 75/4 درصد 

ــورم دو  ــود اقتصــادی، ت ــگ هشت ســاله )1367-1359( موجــب رک ــد. جن را نشــان می ده

رقمــی مزمــن در اقتصــاد و افزایــش بیــکاری در جامعــه شــد و مجموعــه ایــن عوامــل تأثیــر 

منفــی بــر ســطح دســتمزدهای واقعــی و مســتمری کارگــران گذاشــت. کارگــران بازنشســته 

ــن دوره  ــت در ای ــی اس ــد. گفتن ــگ دیدن ــه را از جن ــن لطم ــا بزرگ تری ــدگان آنه و بازمان

ــف  ــز ضعی ــری نی ــکل های کارگ ــاعد، تش ــی نامس ــادی و سیاس ــط اقتص ــطه محی به واس

شــدند. 

پایــان جنــگ و آغــاز دوران ســازندگی در دوره برنامه اول نیز نتوانســت بهبود چشــمگیری . 3

ــه  ــم مســتمری ماهان ــی در ســال 1372 رق ــد؛ یعن ــت مســتمری بگیران ایجــاد کن در وضعی

پرداختــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــه قیمــت ثابــت ســال 1390 معــادل 3/2 میلیــون ریال 

بــود. ایــن رقــم هرچنــد در مقایســه بــا رقــم مشــابه ســال 1367 افزایشــی در حــدود 14/3 

ــل  ــور کام ــگ را به ط ــتمر دوران جن ــش مس ــه کاه ــی داد، به هیچ وج ــان م ــد را نش درص

ــرد. ــران نمی ک جب

ــد . 4 ــاال و رش ــورم ب ــی، ت ــای نفت ــش درآمده ــا کاه ــارن ب ــا 1375، مق ــال های 1373 ت در س

ــدا  ــار دیگــر تنــزل پی ــه قیمــت واقعــی  ب اقتصــاد انــدک بــود. دریافتــی مســتمری بگیران ب

ــم 21/4  ــن رق ــی اســت ای ــال رســید. گفتن ــون ری ــه 2/2 میلی ــن دوره ب ــان ای کــرد و در پای

درصــد از دریافتــی مســتمری بگیران در ســال آخــر جنــگ کمتــر بــود. تنــزل ارزش پــول 

ــری  ــکل های کارگ ــف تش ــادی و ضع ــدک اقتص ــد ان ــاال و رش ــورم ب ــای ت ــی، نرخ ه مل
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مســبب ایــن وضعیــت بــود. در ســال 1375 مســتمری بگیران در قعــر چاهــی افتــاده بودنــد 

کــه اقتصاددانــان لیبــرال ایرانــی از ابتــدای برنامــه اول توســعه بــرای آنــان کنــده بودنــد.

ــد؛ . 5 ــتمری ها نامی ــد مس ــدرت خری ــود ق ــوان دوران بهب ــی 1384-1376 را می ت دوره زمان

زیــرا در ایــن دوره مبلــغ مســتمری ماهانــه، به جــز در یــک ســال بــه قیمــت ثابــت افزایــش 

یافــت و در انتهــای ایــن دوره بــه 7/7 میلیــون ریــال رســید. در ایــن دوره، نــرخ تــورم کمتــر 

و نــرخ رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از دوره قبــل بــود. ایــن دوره همچنیــن بــا دولــت 

ــرورزی و  ــا شــعار مه ــس آن ب ــه رئی ــود ک ــارن ب ــم مق ــت نه اصاحــات و ســال اول دول

فقرزدایــی بــه میــدان سیاســت پــا گذاشــته بــود.

دوره 1394-1385 دوره تورم هــای بــاال و نــرخ رشــد اقتصــادی پرنوســان و انــدک . 6

بــود. در ایــن دوره هرچنــد به صــورت مــوردی مبلــغ مســتمری پرداختــی بــه کارگــران و 

ــان افزایــش می یافــت، ایــن افزایش هــا دوامــی نداشــت. باالخــره در ســال های  خانــواده آن

ــود اقتصــادی،  ــی، رک ــای بین الملل ــا تشــدید تحریم ه ــه، اقتصــاد کشــور ب ــن ده ــی ای پایان

ــد  ــل کلی ــن دلی ــه همی ــود. ب بحــران بانکــی و بحــران صندوق هــای بازنشســتگی مواجــه ب

رئیــس دولــت یازدهــم نیــز نتوانســت گــره از کار فــرو بســته مســتمری بگیران بگشــاید و 

در ســال 1394 میانگیــن مبلــغ مســتمری دریافتــی هــر خانــواده در مــاه بــه قیمــت ثابــت 

ســال 1390بــه رقــم 4/9 میلیــون ریــال تنــزل یافــت. گفتنــی اســت ایــن رقــم، 36/4 درصــد 

کمتــر از رقــم پرداختــی بــه آنهــا در ســال 1384 بــود: بــه طــوری کــه ماحظــه می شــود 

میــزان مســتمری واقعــی دریافتــی مســتمری بگیران به شــدت تحــت تأثیــر محیــط سیاســی 

ــد: و اقتصــادی اســت کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در چارچــوب آن فعالیــت می کن

همان طــور کــه در مباحــث قبلــی ایــن فصــل به تفصیــل تشــریح شــد، کشــور بعــد از . 1

انقــاب بــا رشــد منفی ســرانه تولیــد ناخالــص داخلی و رشــد ناچیــز بهره وری ســرانه 

نیــروی کار و نرخ هــای بــاالی بیــکاری مواجــه بــود؛ از ایــن رو افزایــش دســتمزدهای 

واقعــی و به تبــع آن کســورات بازنشســتگی بــه ازای هــر کارگــر نمی توانســت چنــدان 

ــد. درخورتوجه باش
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ــه . 2 ــت ب ــت و دول ــوده اس ــی ب ــاب دو رقم ــد از انق ــر بع ــورم در سراس ــن ت میانگی

مــوازت گســترش افــراد تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی، کارگــران شــاغل، 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــی باالی ــات تورم ــمول مالی ــاده را مش ــته و ازکارافت بازنشس

ــب . 3 ــوان نتیجــه گرفــت کــه گســترش ضری ــن تحــوالت می ت ــه ای ــا توجــه ب ــع ب درواق

پوشــش و نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی بعــد از انقــاب عمــًا بــه هزینــه کارگــران 

تحــت پوشــش ســازمان اتفــاق افتــاده اســت.

ــه  ــه و آبرومندان ــی پذیرفت ــن زندگ ــرای تأمی ــی ب ــت مســتمری های پرداخت ــرای بررســی کفای ب

ــه اشــاره  ــه دو نکت ــراد فوت شــده در اینجــا فقــط ب ــواده اف ــاده و خان ــراد ازکا افت بازنشســتگان، اف

می شــود:

ــه قیمــت جــاری در حــدود 11/1 . 1 ــی ب ــه پرداخت ــن مســتمری ماهان در ســال 1394، میانگی

میلیــون ریــال بــود کــه در مقایســه بــا میانگیــن هزینــه خانــوار شــهری در همــان ســال فقط 

ــد. ــد آن می ش ــادل 50/7 درص مع

ــی . 2 ــع فراوان ــن اجتماعــی درمــورد مســتمری بگیران، توزی در گــزارش جامــع ســازمان تأمی

ــرای ســال 1394  ــادگان و فوت شــدگان ب ــک بازنشســتگان، از کار افت ــه تفکی مســتمری ها ب

ــد  ــود 47 درص ــه می ش ــدول ماحظ ــن ج ــه در ای ــور ک ــدول 75(. همان ط ــت )ج ــده اس آم

بازنشســتگان، 91 درصــد از کار افتــادگان و 61 درصــد پرونده هــای فوت شــدگان کمتــر از 

حداقــل دســتمزد ســال 1394 دریافــت داشــته اند )جــدول 75 و نمــودار 53(. گفتنــی اســت کــه 

مبلــغ حداقــل دســتمزد بــرای ســال 1394، بــر اســاس گــزارش یادشــده 7/1 میلیــون ریــال 

بــوده اســت. اگــر بپذیریــم کــه بــا حداقــل دســتمزد تعییــن شــده بــرای ســال 1394 نمی تــوان 

زندگــی بــا حداقــل اســتاندارد بــرای یــک خانــواده 2 نفــره را تأمیــن کــرد، مشــخص می شــود 

ــع  ــایر مناب ــا س ــی ی ــکونی ملک ــزل مس ــه من ــتمری بگیرانی ک ــد مس ــش از 50 درص ــه بی ک

درآمــدی ندارنــد،در زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. البتــه بایــد گفــت نتیجه گیــری مشــروط 

فــوق بیانگــر ضــرورت مطالعــات کارشناســی جدی تــر در ایــن زمینــه اســت. در جــدول )75( 

ــغ دریافتــی هــر یــک از انــواع مســتمری بگیران، گروه بنــدی، و ارائــه شــده اســت. مبال
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جدول 75. توزیع فراوانی انواع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک رده های مستمری در سال 1394

مبلغمستمری
فوتشدگانازکارافتادگانبازنشستگان

درصدفراوانی
درصد
تجمعی

درصدفراوانی
درصد
تجمعی

درصدفراوانی
درصد
تجمعی

19679۰13/۲13/۲153951۲/۰1۲/۰4۰5575/95/9کمترازحداقلدستمزد

5۰319633/۸471۰1۸4179/۲91/۲3۸164۸55/16۰/9حداقلدستمزد

حداقلدستمزدتا10
میلیونریال

۲۰46۰۲13/76۰/۸97157/69۸/71۸5914۲6/۸۸7/۸

10۲6۰93۸17/57۸/313۸۰1/199/۸6366۸9/۲97/۰تا15میلیونریال

1515۰6431۰/1۸۸/4171۰/199/9133141/99۸/9تا20میلیونریال

17۲41411/61۰۰۸3۰/11۰۰77۰41/11۰۰باالتراز20میلیونریال

-69۲۸۰51۰۰-1۲۸5۸51۰۰-14۸۸5۸31۰۰کل

مبلغ حداقل دستمزد در سال 1394 معادل 7124250 ریال است.

نمودار 53. تعداد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک رده های مستمری در سال 1394

مأخــذ: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، معاونــت اقتصــادی و برنامه ریــزی)1395(، گــزارش جامــع مســتمری بگیران تــا پایــان 
ســال 1394
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4-3-3-2. کفایت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در صندوق بازنشستگی 
کشوری

نســبت جایگزینــی نشــانگر نســبت متوســط حقــوق بازنشســتگان و موظفــان بــه متوســط حقوق 

ــا گذشــت زمــان به مــرور  ــا ب ــوده، ام ــن نســبت 44 درصــد ب مشــترکان اســت. در ســال 1370 ای

ــده  ــی ش ــانات باالی ــار نوس ــتگی دچ ــور بازنشس ــر کس ــمول کس ــوارد مش ــدن م ــزوده ش ــا اف ب

ــت.  ــیده اس ــز رس ــک نی ــر از ی ــه باالت ــی ب ــبت حت ــن نس ــال 1387 ای ــه در س ــه ای ک ــت؛ به گون اس

ــد )1385(  ــه در ســال بع ــود ک ــارم توســعه 69 درصــد ب ــه چه ــاز برنام ــی در آغ نســبت جایگزین

بــه دلیــل افزایــش 70 درصــدی حداقــل حقــوق بازنشســتگان و موظفــان )از مبلــغ 1170000 ریــال 

بــه 2000000 ریــال( ایــن نســبت افزایــش یافــت. در ســال 1387، اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات 

کشــوری )مصــوب 1386/07/08( موجــب رشــد 21 درصــدی و 67 درصــدی حقــوق بازنشســتگان 

ــد. در  ــی 1/01 ش ــود یعن ــم خ ــن رق ــه باالتری ــی ب ــرخ جایگزین ــش ن ــه افزای ــان و درنتیج و موظف

ــش  ــال های افزای ــوری، س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــعه در صن ــارم توس ــه چه ــال های برنام کل س

ــا در  ــی آنه ــار مال ــن ب ــر گرفت ــدون در نظ ــدوق ب ــدات صن ــتگی و تعه ــای بازنشس ــه مزای بی روی

ــه ای کــه حقــوق بازنشســتگان و موظفــان طــی برنامــه چهــارم  ســنوات آتــی بــوده اســت. به گون

توســعه 239 درصــد رشــد داشــته اســت؛ در حالــی کــه حقــوق مشــمول کســر کســور مشــترکان 

بــا 149 درصــد رشــد مواجــه بــوده اســت. در ســال آغــاز برنامــه پنجــم توســعه، نســبت جایگزینــی 

ــون  ــاده 86 قان ــد 5 م ــاده شــغل موضــوع بن ــراری فوق الع ــوده اســت. در ســال 1392، برق 0/98 ب

اســتخدام کشــوری، موجــب رشــد حقــوق شــاغلین و نتیجتــًا کاهــش نســبت جایگزینــی گردیــد. ایــن 

ــتگی  ــدوق بازنشس ــورد صن ــد، درم ــه 87 درص ــدوق ب ــن صن ــورد ای ــال 1393 درم ــبت در س نس
ــید.1  ــد می رس ــا 91 درص ــایر صندوق ه ــد و س ــلح 98 درص ــای مس نیروه

ــن  ــای ای ــال 1395 گوی ــوری در س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــران صن ــی حقوق بگی ــع فراوان توزی

ــت  ــاه دریاف ــال در م ــون ری ــا 18 میلی ــن 9 ت ــران بی ــد حقوق بگی ــه 85/2 درص ــت ک ــت اس واقعی

می کننــد )نمــودار 54(. 

1. سازمان برنامه و بودجه )1394(، خاصه سند راهبردی رفاه و تأمین اجتماعی، صص 71 و 73. 
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نمودار 54. توزیع فراوانی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفند سال 1395

مأخذ: صندوق بازنشستگی کشوری، دفتر برنامه ریزی و توسعه

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا حقــوق پرداختــی توســط صنــدوق کفــاف مخــارج بازنشســتگان 

را می دهــد یــا خیــر در غیــاب دادهــای تکمیلــی زیــر دشــوار اســت:

تعداد اعضای خانوار در هر گروه درآمدی؛. 1

وضع مالکیت مسکن در هر گروه درآمدی؛. 2

سایر منابع درآمدی فرد بازنشسته.. 3

واقعیــت ایــن اســت کــه طبقــه متوســط مرفــه در شــهرها در زمــان کار، بخــش مهمــی از پس انداز 

دوره کاری خــود را صــرف تهیــه مســکن ملکــی می کننــد تــا هنــگام بازنشســتگی دچــار اســتیصال 

مالــی نشــوند. در ســال 1395 نیــز 54/5 درصــد خانوارهــای شــهری کشــور مالــک مســکن مــورد 

اســتفاده خــود بوده انــد )نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن، ســال 1395(.

نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه تعــداد اعضــای خانوارهایــی که از حقــوق بازنشســتگی اســتفاده 

می کننــد، به دلیــل تــرک منــزل توســط فرزنــدان بالــغ، کمتــر از میانگیــن وســعت خانــوار در مناطــق 

شــهری اســت. در سرشــماری جمعیــت در ســال 1395، وســعت خانــوار 3/5 نفــر گــزارش شــده 

. ست ا



413 چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی در آینده دور )درازمدت(  /

4-3-4. کارایی اقتصادی

چالــش دیگــر نظــام بازنشســتگی فعلــی چندپارگــی آن اســت. به ویــژه اختــاف میــان بخش هــای 

خصوصــی و دولتــی مســئله مهــم سیاســت گذاری اســت؛ زیــرا مانــع تحــرک نیــروی کار در داخــل 

یــک بخــش و میــان بخش هــا می شــود، هزینه هــای اداری را بــاال می بــرد و ســبب رفتــار نابرابــر 

ــی  ــو روزافزون ــه نح ــان ب ــورهای جه ــرد کش ــود. رویک ــران می ش ــف کارگ ــای مختل ــا گروه ه ب

به ســوی ادغــام طرح هــای بازنشســتگی مــی رود، امــا ایــن کار چنــدان ســاده نیســت.

مقــررات متنــوع طرح هــا و اصــول حاکــم بــر نقــل و انتقــال بیــن طرح هــا مانــع جابه جایــی نیــروی 

کار می شــود. مقرراتــی بــا تنــوع بیــش از 300 حالــت بــرای هــر ترکیــب و حرکتــی جهت تغییــر صندوق 

وجــود دارد. ســوابق بیمــه پــردازی بــه طــرح جدیــد منتقــل می شــود و در عــوض طــرح قبلــی )یــا گاهی 

خــود فــرد( مبالــغ مربــوط ناشــی از اختــاف نرخ هــای حــق بیمــه را بــه طــرح جدیــد پرداخــت می کنــد. 

تعهــدات مســتمری به طــور کامــل و فــارغ از اینکــه چگونــه دارایی هــا و تعهــدات منتقل شــده مقایســه 

شــود بــر عهــده طــرح جدیــد قــرار می گیــرد. زمانــی کــه فــرد تغییــر صنــدوق می دهــد ســوابق بیمــه ای 

وی از ســوی طــرح جدیــد بــر اســاس اصــول حاکــم در آن پذیرفتــه می شــود، ایــن ســازوکار به دلیــل 

آنکــه الــزام بــه پرداخــت مابه التفــاوت نــرخ حــق بیمــه دارد و دارایــی منتقــل شــده بــه طــرح جدیــد هیــچ 

رابطــه ای بــا تعهــدات متقبــل شــده نــدارد، برخــاف اصــول جابه جایــی نیــروی کار اســت.

4-4. مدیریتذخایر1

ســازمان های بازنشســتگی به واســطه ذخایــر خــود بخــش مهمــی از اقتصــاد ایــران را در 

مالکیــت دارنــد. ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی تقریبــاً 560 هــزار میلیــارد ریــال )3/8 درصــد تولید 

ناخالــص داخلــی( و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 160 هــزار میلیــارد ریــال )1/6 درصــد تولیــد 

ناخالــص داخلــی( اســت. ایــن دو طــرح روی هــم حــدود 400 شــرکت دارنــد و در صنایــع متعــددی 

ســهم بزرگــی از بــازار را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی مالــک بیــش از 

200 شــرکت اســت کــه ســهام حــدود 35 درصــد آنهــا در بــورس اوراق بهــادار فهرســت شــده اند. 

1. IMF (2017). Technical Assistance Report, Evaluation of Pension system in Iran.
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صنــدوق بازنشســتگی نیــز مالــک حــدود 180 شــرکت اســت کــه 40 درصــد آنهــا در بورس فهرســت 

شــده اســت. مالکیــت مشــترک شــرکت ها بیــن طرح هــای بازنشســتگی )یــا دیگــر صاحبــان ســهام( 

نیــز رایــج اســت. به موجــب سیاســت های اتخاذشــده، طرح هــای بازنشســتگی ملــزم شــده اند ســهام 

خــود را در صنایــع مختلــف حداکثــر بــه 40 درصــد کاهــش دهنــد، امــا بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی 

توســعه بــازار ســرمایه مشــخص نیســت تــا چــه حــد ایــن سیاســت در میان مــدت عملــی شــود.

در حالــی کــه عمدتــًا شــرکت های فعــال ســرمایه گذاری مدیریــت ذخایــر طرح هــای بازنشســتگی 

ــد.  ــه شــمار می رون ــورس ب ــازار ب ــی در ب ــا ســرمایه گذاران مهم ــن طرح ه ــد، ای ــده دارن ــر عه را ب

ــت؛  ــی اس ــهام خصوص ــدوق س ــای صن ــبیه عملکرده ــتگی ش ــای بازنشس ــرمایه گذاری طرح ه س

ــا  وظایــف امانــت داری، تخصــص و ســاختار سررســید تعهــدات در طرح هــای  بــه همیــن دلیــل ب

ــال ارزش  ــارد ری ــزار میلی ــب 775 ه ــتگی صاح ــای بازنشس ــدارد. طرح ه ــی ن ــتگی انطباق بازنشس

ســهام فهرســت شــده اند کــه از ایــن مبلــغ 400 هــزار میلیــارد ریــال بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مربــوط اســت. بدیــن ترتیــب 24 درصــد ســرمایه بــازار بــورس 

ــورس اوراق  ــتگی در ب ــای بازنشس ــال صندوق ه ــت. درعین ح ــن طرح هاس ــار ای ــران در اختی ته

بهــادار، ســرمایه گذاران فعالــی بــه شــمار نمی رونــد. آنهــا عمومــًا ســهام خــود را معاملــه نمی کننــد 

ــد. ــب اســناد ســهام را خریــداری و نگهــداری می کنن و اغل

ســاختار کنونــی ذخایــر منعکس کننــده اولویت هــا و محدودیت هــای دولــت اســت. درواقــع، هــم 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و هــم صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بخــش عمــده پورتفــوی خــود 

ــال های  ــن س ــازی بی ــازمان خصوصی س ــد. س ــت کرده ان ــت دریاف ــون از دول ــوان رد دی را به عن

1380 تــا 1395، ســهامی بــه ارزش 205 هــزار میلیــارد ریــال )معــادل 14 درصــد ارزش دارایی هــای 

ــل کــرده  ــه طرح هــای بازنشســتگی منتق ــه جــای بدهی هــای خــود ب خصوصی ســازی شــده( را ب

اســت. پورتفوهــای منتقل شــده شــامل شــرکت های ســودده و زیــان ده بــوده اســت. ایــن معامــات 

یــا از طریــق بــازار بــورس یــا فراینــد رقابتــی مزایــده صــورت گرفتــه اســت. برخــی از شــرکت های 

کــه بــه روش دوم عرضــه شــده بعــداً در بــورس فهرســت قــرار گرفته انــد. همچنیــن صندوق هــای 

ــرکت های  ــر ش ــی )نظی ــت دولت ــا مالکی ــی ب ــای مال ــه نهاده ــرکت های زیرمجموع ــتگی، ش بازنشس
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بیمــه یــا بانک هــا( را نیــز خریــداری می کننــد؛ بــه شــرط آنکــه فــروش آنهــا توســط مالــک اصلــی 

بــرای احــراز شــرایط محدودیت هــای تمرکــز مالکیــت الزم باشــد.

ــت  ــای دول ــه اولویت ه ــرکت ها ب ــت ش ــوص مدیری ــتگی درخص ــای بازنشس ــات طرح ه تصمیم

ــود. در  ــروی کار ش ــش نی ــب کاه ــد موج ــرکت نبای ــازی ش ــال بازس ــرای مث ــت؛ ب ــدود اس مح

ــه  ــروش ب ــا ف ــود را ب ــای خ ــد هلدینگ ه ــاش می کنن ــتگی ت ــای بازنشس ــوارد، طرح ه ــی از م برخ

ــت  ــرای دریاف ــا نهادهــای خصوصی ســازی ب ــی ب ــد و توافقات ــل کنن ــد تبدی ــه نق ســرمایه گذاران، ب

مســاعدت بــرای بازاریابــی و انعقــاد قــرارداد صــورت دهنــد. به تازگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

تــاش دارد بــرای بهبــود ســودآوری پورتفــوی خــود، از همــکاری واســطه های مالــی )شــرکت های 

ــرد. ــره گی ــود به ــرکت های خ ــرمایه گذاری( در ش ــای س ــی، بانک ه ــزاری داخل کارگ

بــا توجــه بــه ترکیــب هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری- 

کــه شــامل وزرای کابینــه از جملــه مقامــات مســئول اجــرای راهبــرد خصوصی ســازی کشــورند- 

اســتقال تصمیمــات ســرمایه گذاری طرح هــای بازنشســتگی مســئله برانگیز شــده اســت. 

همان طورکــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد، ذخایــر مســتمری از طریــق نهادهــای 

ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــن اجتماعــی و صن ــی ســرمایه گذاری می شــوند. ســازمان تأمی مختلف

ســرمایه گذاری های خــود را بــا ســاختارهای قانونــی مختلفــی انجــام می دهنــد. بخشــی از پورتفــوی 

آنهــا به طــور مســتقیم تحــت مالکیــت خــود طرح هــا و بخــش غالــب دیگــر تحــت کنتــرل شــرکت های 

ــای  ــتند. هلدینگ ه ــا هس ــل آنه ــت کام ــا مالکی ــی ب ــه زیرمجموعه های ــت ک ــه اس ــرمایه گذاری تابع س

ــرار  ــده اند ق ــاد ش ــی ایج ــای صنعت ــرای بخش ه ــه ب ــی ک ــی مجزای ــخصیت قانون ــا ش ــی ب تخصص

ــرمایه گذاری  ــرکت س ــتگی و ش ــای بازنشس ــترک صندوق ه ــت مش ــدد مالکی ــوارد متع ــد. در م دارن

ــا  ــوازی ی ــت م ــود. مالکی ــاهده می ش ــازوکاری مش ــن س ــرای چنی ــفاف ب ــق ش ــچ منط ــدون هی آن ب

ــه گــزارش  ــوط ب مشــترک شــرکت ها و چندگانگــی ســازمان مدیریــت ســرمایه گذاری، مســائل مرب

دهــی شــفاف را بــه همــراه دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه هــم در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و هــم در 

ــه  ــر ایــن صندوق هــا ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری، نهادهایــی کــه بــرای ســرمایه گذاری ذخای صن

وجــود آمده انــد، عمــًا فــارغ از نیــاز صندوق هــا بــه نقدینگــی، ســرمایه گذاری می کننــد و بــه اهــداف 
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هیئت هــای مدیــره خــود در مقایســه بــا اهــداف هیئت مدیــره صندوق هــا اولویــت بیشــتری می دهنــد.

از ســال 1393، مقــررات داخلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســقف 40 درصــد را بــر ســهم مالکیــت 

هــر شــرکت اعمــال کــرد و در برنامــه راهبــردی اخیــر ســازمان حفــظ فقــط 20 درصد ســهم مالکیت در 

هــر شــرکت و فــروش مابقــی ســهام باالتــر از ایــن حــد پیش بینــی شــد. مدیریت کنونــی ســازمان تأمین 

ــد ســرمایه گذاری مســتقیم خــود را در شــرکت ها  ــد کــه بای ــی می دان اجتماعــی آن را مؤسســه ای مال

ــت  ــود در مدیری ــی خ ــران ناتوان ــال نگ ــا، درعین ح ــن برنامه ه ــرای ای ــا اج ــازمان ب ــد. س ــدود کن مح

ریســک پرتفــوی خــود اســت. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری راهبــرد متفاوتــی را دنبــال کــرده اســت 

و ریســک های مربــوط بــه تصمیمــات ســرمایه گذاری آنهــا درنهایــت از ســوی مالیات دهنــدگان تحمــل 

ــن  ــه ای ــز ب ــرادی نی ــی ای ــدارد و حت ــا ن ــه ســرمایه گذاری های آنه ــچ اعتراضــی ب ــت هی می شــود. دول

مســئله نــدارد کــه درواقــع ایــن صنــدوق در حــال ســرمایه گذاری بخشــی از کمک هــای دولتــی اســت.

ــازار گسســته و ناقــص، و بانــک مرکــزی مســئول  بایــد توجــه داشــت کــه مقــررات نظــارت ب

تنظیــم مقــررات بانکــی اســت. ســازمان بــورس اوراق بهــادار مؤسســات مالــی غیربانکــی )نظیــر 

ــل و  ــای متقاب ــرمایه گذاری، صندوق ه ــاوران س ــا و مش ــورس، بانک ه ــزاری ب ــرکت های کارگ ش

غیــره( را تنظیــم می کنــد و بیمــه مرکــزی ایــران مســئول تنظیــم مقــررات مربــوط بــه شــرکت های 

ــی و  ــت حکمران ــًا تح ــد و صرف ــی ندارن ــی و نظارت ــاد تنظیم ــتمری نه ــای مس ــت. طرح ه ــه اس بیم

نظــارت مقــررات و اصولــی هســتند کــه هیئت مدیــره آنهــا را تعییــن کــرده اســت. اغلــب اعضــای 

ــتند. ــت هس ــدگان دول ــا نماین ــره صندوق ه هیئت مدی

4-5. ضعف حکمرانی و امنیت مزایا در مقابل انواع ریسک ها و نداشتن قطعیت در 
صندوق های بازنشستگی تحت نظر دولت

در طرح هــای بازنشســتگی کــه تحــت نظــر دولــت اداره می شــوند، شــناخت ریســک های ناشــی 

از دخالــت دولــت کــه متوجــه ذینفعــان صنــدوق بازنشســتگی اســت، ضــرورت دارد. ایــن ریســک ها 

را می تــوان بــه چهــار گــروه طبقه بنــدی کــرد:

شکست دولت در عمل به وعده های بازنشستگی؛. 1

اســتفاده )یــا سوءاســتفاده( دولــت از وجــوه متعلــق بــه بیمه شــدگان، بــرای دســتیابی بــه . 2
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اهــداف اجتماعــی بــه جــای تــاش بــرای تحقــق وعــده تأمیــن درآمــد بازنشســتگی؛

ــرای . 3 ــدگان ب ــه بیمه ش ــق ب ــوه متعل ــتفاده از وج ــل اس ــدوق به دلی ــف صن ــرد ضعی عملک

ــت؛ ــرای دول ــی ب ــره مال ــع ذخی ــوان منب ــا به عن ــتقیم ی ــای مس ــای وام ه اعط

از دست رفتن وجوه صندوق به دلیل فساد یا ضعف مدیریت.. 4

ریســک های فــوق بــه ضعــف حکمرانــی بخــش عمومــی در حــوزه اداره صندوق هــای 

بازنشســتگی عمومــی مربــوط اســت. بی تردیــد می تــوان ضعف هــای فــوق را در ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ماحظــه کــرد. قانون گــذار بــا نادیــده گرفتــن قواعــد 

بیمــه ای و تبدیــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه ســازمان حمایتــی در دهــه 1380، تصویــب قوانینــی 

را کــه بــر اســاس اراده قانون گــذار، دولــت تعهــدات مالــی آنهــا را بــر عهــده گرفتــه امــا در عمــل 

ــاز مانــده اســت. اعمــال نفــوذ در ســرمایه گذاری های شســتا و صنــدوق  از ایفــای ایــن تعهــدات ب

بازنشســتگی کشــوری بــرای اجــرای پروژه هــای دارای اولویــت دولتــی، گمــاردن افــراد ناشایســت 

ــی  ــره شــرکت های فرعــی و وابســته و حت ــدی در هیئت مدی ــه پســت های کلی ــدون تخصــص ب و ب

پســت ریاســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دولــت نهــم و دهــم و اعمــال نفــوذ نماینــدگان مجلــس 

ــی در  ــف حکمران ــانه های ضع ــه از نش ــش، هم ــت پوش ــرکت های تح ــره ش ــن هیئت مدی در تعیی

بخــش عمومــی اســت.

حاکمیــت یک جانبــه دولــت بــه جــای رعایــت اصــل ســه جانبه گرایــی بــه دلیــل ضعــف 

تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی، پایبنــد نبــودن دولــت بــه اجــرای نــص صریــح قوانیــن مصــوب 

در ایــن زمینــه، عــدم التــزام وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه شــفافیت و پاســخگویی زمینــه 

ــرده اســت. ــم ک ــا را فراه ــن کج روی ه ای

حکمرانی خوب در صندوق ها مستلزم

تعریف واضح مسئولیت ها و تعهدات؛ ●

انتخاب ساختار و سازمانی که مستقل از فرایندهای سیاسی باشد؛ ●

نظام های مدیریت تضاد منافع و کنترل فساد؛ ●

به مورد اجرا گذاشتن اصول شفافیت و پاسخگویی است. ●



/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی 418

متأســفانه هیچ یــک از قواعــد فــوق در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی 

ــران1 را  ــتگی ای ــای بازنشس ــی در صندوق ه ــم مدیریت ــای مه ــود. چالش ه ــت نمی ش ــور رعای کش

ــر برشــمرد: ــه شــرح کادر زی ــوان ب می ت
کادر 14. چالش های حاکمیتی و مدیریتی صندوق های بازنشستگی در ایران

ــس  ● ــت و مجل ــی دول ــار سیاس ــتند. فش ــون نیس ــی مص ــه سیاس ــا از مداخل ــت صندوق ه ــره و مدیری هیئت مدی

ــر ایــن  ــدون پرداخــت هزینه هــای اضافــی مترتــب ب ــه صندوق هــای بیمــه ای ب ــرای تحمیــل وظایــف حمایتــی ب ب

سیاســت ها از ســوی دولــت. تضــاد بیــن عالیــق دولــت و عالیــق اعضــای طــرح، فقــط منحصــر بــه مــورد فــوق 

نیســت. انتقــال شــرکت های ورشکســته بــه صندوق هــا به منظــور رد بدهــی دولــت نیــز از جملــه مــوارد دیگــر اســت 

کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.

ــوی  ● ــه نح ــون ب ــا در قان ــل صندوق ه ــره و مدیرعام ــا، هیئت مدی ــارات هیئت امن ــف و اختی ــا و وظای ــب اعض ترکی

تعییــن نشــده اســت کــه پایبنــدی دقیــق آنهــا را بــه قانــون، الــزام آنهــا را بــه گــزارش دهــی بــه اعضــای طــرح و 

مطلــع کــردن آنهــا درمــورد وظایــف و حقــوق آنهــا تضمیــن کنــد.

مدیــران عامــل بایــد فهمــی از بازارهــای مالــی، مدیریــت ریســک و اصــول محاســبات بیمــه ای داشــته باشــند، امــا  ●

عملکــرد گذشــته وزارتخانــه درمــورد مدیــران عامــل گویــای آن اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجه الزم نشــده اســت..

بــرای ارزیابــی عملکــرد و نحــوه مدیریــت مدیرعامــل و هیئت مدیــره صندوق هــا بــر پایــه اهــداف روشــن تصریــح  ●

شــده قــرار نــدارد.

ــن نشــده  ● ــدوق تدوی ــن دو صن ــر و مدیریــت پرتفــو در هیچ یــک از ای ــرای ســرمایه گذاری ذخای ــچ قاعــده ای ب هی

ــورد  ــای م ــه و نرخ ه ــوی پذیرفت ــوص پورتف ــنی درخص ــت های روش ــا سیاس ــن صندوق ه ــدام از ای ــت. هیچ ک اس

انتظــار ندارنــد کــه راهبردهــای ســرمایه گذاری را هدایــت کننــد. دربــاره سیاســت های ســرمایه گذاری بــدون هرگونــه 

مالحظاتــی درخصــوص نقدینگــی آتــی مــورد نیــاز و ســاختار بدهی هــای مســتمری تصمیم گیــری می شــود. ضمــن 

ــدارد. ــرخ بازگشــت ســرمایه گذاری ها وجــود ن ــا و ن ــذاری دارایی ه ــرای ارزش گ ــازار ب آنکــه ســازوکار ب

پاســخگویی بســیار ضعیــف و مبهــم صندوق هــا بــه اعضــای طــرح. درواقــع صندوق هــای بازنشســتگی هیچ گونــه  ●

گــزارش شــفاف ســالیانه ای را بــرای اطــالع ذینفعــان منتشــر نمی کننــد. هیچ یــک از ایــن دو ســازمان گزارش هــای 

اکچوئــری دوره ای را به طــور مرتــب انجــام نمی دهنــد و یــا در صــورت انجــام جزییــات نتایــج آن را منتشــر نمی کننــد.

ــای  ــود صندوق ه ــت موج ــتان 1394، وضعی ــی زمس ــاه اجتماع ــت رف ــی، معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف 1.  وزارت تع
ــتگی.  بازنشس
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ــارات  ــف و اختی ــودن وظای ــدوق و نامشــخص ب ــای ســازمان و صن ــوب هیئت امن ســاختار معی

هیئت هــای مدیــره و مدیرعامــل نیــز مســائل جــدی را در جهــت اداره ســازمان های بیمــه ای ایجــاد 
کــرده اســت:1

ــاون، کار . 1 ــر تع ــط وزی ــدوق توس ــای صن ــای هیئت امن ــل و اعض ــن مدیرعام تعیی

ــه ای  ــدوق مؤسس ــی صن ــت؛ یعن ــنامه آن اس ــاده )4( اساس ــض م ــی: ناق ــاه اجتماع و رف

ــر  ــن اگ ــدارد؛ بنابرای ــت ن ــی از دول ــی و مال ــه اســتقال حقوق ــی اســت ک عمومــی غیردولت

ــس شــورای  ــن مصــوب مجل ــدوق، آن دســته از قوانی ــای صن ماحظــه می شــود هیئت امن

اســامی و مصوبــات هیئــت دولــت را کــه ناقــض اداره صنــدوق بــا رعایــت اصــول بیمــه ای 

ــی اســت  ــد، جــای شــگفتی نیســت. گفتن ــه و اجــرا می کنن اســت، بــی چــون و چــرا پذیرفت

کــه مطابــق قوانیــن موجــود هیئت امنــای صنــدوق بازنشســتگی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 

ــز اســت. ــدوق بازنشســتگی کشــوری نی ــای صن هیئت امن

تعییــن مدیــران عامــل شســتا و اعضــای هیئت مدیــره هولدینگ هــای آن و شــرکت های . 2

مهــم تحــت پوشــش آنهــا در عمــل وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: بــا توجــه بــه 

ــد، اگــر ادعــا  ــر وارد می کنن ــدگان مجلــس بــر وزی فشــارهای سیاســی ســنگینی کــه نماین

شــود کــه الاقــل بخشــی از انتصاب هــای وزیــر ممکــن اســت بــر اســاس شایسته ســاالری 

نباشــد و بنــا بــر ماحظــات سیاســی صــورت گیــرد، ســخن گزافــی نخواهــد بــود.

ــن . 3 ــاه و تأمی ــی رف ــورای عال ــب ش ــه ترکی ــه ب ــا توج ــت: ب ــت های نادرس ــل سیاس تحمی

اجتماعــی و هیئت امنــای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی، راه بــرای تحمیــل سیاســت های 

ــدگان  ــور و نماین ــی رئیس جمه ــگاه سیاس ــت پای ــب رضای ــاس جل ــر اس ــه ب ــتی ک نادرس

مجلــس اتخــاذ می شــود، همــوار گردیــده اســت. در ایــن میــان بــه دلیــل ضعــف تشــکل های 

کارگــری و کارفرمایــی و عــدم نمایندگــی کافــی آنهــا در عالی تریــن مرجــع سیاســت گذاری 

تأمیــن اجتماعــی، بدیهــی اســت کــه صــدای آنهــا شــنیده نمی شــود.  

ــای . 4 ــه اعض ــده ک ــد ش ــون تأکی ــا: در قان ــره صندوق ه ــش هیئت مدی ــدی در نق ناکارآم

1. ســبحانیان، ســید محمدهادی )1395(، همان، صص 54 و 55.
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ــی انتخــاب شــوند. در  ــدون پذیــرش مســئولیت اجرای ــره به صــورت موظــف و ب هیئت مدی

ایــن صــورت، بــا وجــود وظایفــی کــه در اساســنامه ها بــرای هیئت مدیــره پیش بینــی شــده، 

ســاز و کار اجــرای ایــن وظایــف مشــخص نیســت.؛ بــه همیــن دلیــل در برخــی دوره هــا، 

ــت  ــا قابلی ــرد ت ــض می ک ــل تفوی ــه مدیرعام ــف خــود را ب ــده وظای ــره بخــش عم هیئت مدی

ــی اعضــای آن بســتگی دارد ،   ــه توانای ــره ب ــع، کارآمــدی هیئت مدی ــد. درواق ــدا کن اجــرا پی

نــه جایــگاه قانونــی آن. 

ــی . 5 ــی و تجرب ــرایط تحصیل ــه ش ــد ک ــره: هرچن ــای هیئت مدی ــودن اعض ــی نب تخصص

ارکان صندوق هــای بازنشســتگی در قانــون مشــخص شــده اســت؛ امــا ایــن صاحیت هــا 

عــام هســتند و جنبــه تخصصــی ندارنــد. درحالــی کــه هیئت مدیــره عمــًا »رکــن اجرایــی« 

ــی و  ــای تخصص ــد از صاحیت ه ــز بای ــای آن نی ــود و اعض ــوب می ش ــدوق محس صن

ــه مهــم  ــن نکت ــون از ای ــدوق برخــوردار باشــند کــه در قان ــا همــان صن ــط ب ــی مرتب تجرب

غفلــت شــده اســت.

ــف و . 6 ــام در وظای ــل: ابه ــره و مدیرعام ــن هیئت مدی ــه اداری بی ــودن رابط ــفاف نب ش

اختیــارات هیئت مدیــره از یک ســو و گســتردگی دامنــه مســئولیت ها و وظایــف مدیرعامــل 

ــن  ــس از اجــرای ای ــی پ ــای مدیریت ــه دوره ه ــر، موجــب شــده اســت در هم از ســوی دیگ

قانــون تاکنــون، عمــًا مســیر قانونــی انتخــاب ارکان صندوق هــا رعایــت نشــود و برخــاف 

قانــون، ابتــدا مدیرعامــل و پــس از آن اعضــای هیئــت مدیــره تعییــن شــوند بــا ایــن هــدف 

کــه اعضــای هیئــت مدیــره بــا مدیرعامــل هماهنــگ باشــند؛ در حالــی کــه قانون گــذار عکــس 

ایــن وضعیــت را در نظــر داشــته اســت.

ــن . 7 ــرای قوانی ــش از اج ــا پی ــل: ت ــئولیت های مدیرعام ــارات و مس ــب اختی ــدم تناس ع

بــا  متناســب  اختیــارات  از  مدیــره  هیئــت  رئیــس  به عنــوان  مدیرعامــل  موجــود، 

ــا  ــی ی ــز جــز از مســیر شــورای عال ــوع نی ــر متب ــود و وزی مســئولیت هایش برخــوردار ب

مجمــع در امــور ســازمان ها مداخلــه ای نداشــت؛ امــا در وضــع موجــود، مدیرعامــل بــرای 

ایفــای مســئولیت هایش نیازمنــد تفویــض اختیــار از طــرف وزیــر یــا هیئــت مدیــره اســت 
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کــه ایــن امــر بــا »اســتقال اداری و مالــی صنــدوق« کــه در قوانیــن تصریــح شــده، منافــات 

دارد.

4-6. چشم انداز تحول شاخص های محیطی و بستر سیاسی و چالش های ناشی از آن

در ایــن قســمت چشــم انداز شــاخص های سیاســی و اقتصــادی ایــران در میان مــدت و 

چشــم انداز تحــول ســاختار ســنی جمعیــت در درازمــدت ترســیم خواهــد شــد. اهمیــت ایــن مبحــث 

در آن اســت کــه محدودیت هــای سیاســی، اقتصــادی و جمعیتــی حاکــم  بــر اصاحــات طرح هــای 

بازنشســتگی دولتــی در کشــور را نشــان می دهــد. درواقــع بــر اســاس تجــارب داخلــی و بین المللــی 

و چالش هــای نظــام بازنشســتگی در کشــور،  اکنــون می تــوان اصاحــات پارامتریــک و ســاختاری 

در ایــن نظــام را طراحــی نمــود؛ امــا بــدون توجــه بــه تحــوالت در حــوزه اقتصــاد سیاســی کشــور 

ــن کــرد. ــودن آن را تضمی ــی ب ــوان اجرای نمی ت

4-6-1. تحول نظام سیاسی و ضرورت تغییر نگاه مسئوالن به نظام رفاه اجتماعی در ایران

در فصــل ســوم ایــن مســئله اساســی به تفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه در دوره بعــد از 

انقــاب اســامی، تلفیــق ارزش هــای ســنت و تجــدد در تنظیــم قانــون اساســی و شــیوه حکومت داری 

در ایــران موجــب دوگانگــی ســاخت قــدرت سیاســی و تشــدید مجــادالت و کشــمکش های سیاســی 

میــان جناح هــای مختلــف حاکمیــت شــده اســت. پیامــد ایــن وضعیــت در حــوزه سیاســت های رفــاه 

و تأمیــن اجتماعــی بــه بــروز مســائل جــدی زیــر انجامیــده اســت:

ایجــاد نهادهــای حمایتــی مــوازی بــدون پاســخگویی و شــفافیت ایــن نهادهــا و تغذیــه آنهــا  ●

از بودجــه عمومــی دولــت:

بــا بررســی وظایــف قانونــی دســتگاه های متولــی امــور رفــاه اجتماعــی مشــخص  ●

ــی  ــاه اجتماع ــف رف ــای مختل ــددی در بخش ه ــای متع ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــود ک می ش

دارای وظایــف، اختیــارات و مســئولیت اند. بدیهــی اســت کــه تــوازی وظایــف و فعالیت هــا 

بیــن دســتگاه ها در زمینه هایــی کــه بــه لحــاظ موضــوع و بــه لحــاظ اقشــار تحــت پوشــش، 

مشــابه یکدیگرنــد، مانــع از ارائــه خدمــات مناســب شــده و موجــب اتــاف منابــع مالــی و 
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ــود. ــی می ش ــاه اجتماع ــش رف ــژه در بخ ــور به وی ــانی کش انس

چهــار ســازمان اصلــی )ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســازمان بیمه ســامت، ســازمان تأمین  ●

اجتماعــی نیروهــای مســلح و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( مســئول تحــت پوشــش قــرار 

دادن اقشــار مختلــف جامعــه در  زمینــه بیمــه خدمــات درمانی انــد و حداقــل 10 صنــدوق 

دیگــر بــرای بیمــه درمــان کارکنــان دســتگاه های خــاص ایجــاد شــده اند.

اگرچــه وجــود صندوق هــای متعــدد بیمــه درمانــی در ســطح بیمــه تکمیلــی توصیــه می شــو  ●

، تجــارب نظــری و عملــی گویــای آن اســت کــه بیمــه پایــه درمــان را بایــد صنــدوق ملــی 

انجــام دهــد. توزیــع ریســک، رفــع تبعیــض میــان شــهروندان و پوشــش همگانی از محاســن 

ایجــاد صنــدوق واحــد بیمــه پایــه درمــان اســت.

محــدود کــردن منابــع مالیاتــی دولــت از طریــق ایجــاد مؤسســات اقتصــادی عمومــی کــه  ●

تحــت نظــارت و شــمول قوانیــن مالیاتــی نیســتند؛ امــا تعــدادی از آنهــا از بودجــه دولــت 

ــد. ــه می کنن تغذی

دست اندازی دولت به منابع صندوق ها برای پیشبرد اهداف سرمایه گذاری خود. ●

ایجــاد بســترهای قانونــی بــرای تبدیــل صندوق هــای بازنشســتگی تحــت نظــر دولــت بــه  ●

ســازمان های حمایتــی کــه ظاهــراً و قانونــا مقــرر شــده، دولــت تکفــل هزینه هــای اضافــی 

ایــن حمایت هــا را بــر عهــده گیــرد.

عــدم ایفــای تعهــدات مالــی دولــت بــه صندوق هــا و افزایــش بدهی هــای آن بــه صندوق هــای  ●

بازنشســتگی تحت نظــارت دولت.

عــدم اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و انحــال وزارت رفــاه  ●

به واســطه اعمــال نفــوذ مراکــز ذینفــع و قدرتمنــد در نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور. 

در ضــرورت اصــاح مســائل فــوق تردیــدی نیســت. امــا نکتــه درخــور توجــه ایــن اســت کــه 

بــدون حــل تعارضــات عمــده در ســطح ســاختار سیاســی و اقتصــادی کشــور، امــکان برون رفــت 

از چنبــر معضــات پیچیــده کنونــی وجــود نخواهــد داشــت. حــل ایــن تعارضــات در گــرو تغییــر 

موزانــه قــوا بــه نفــع جناح هایــی از حکومــت اســت کــه بــه دنبــال مشــارکت بیشــتر جامعــه مدنــی 
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ــه  ــی ســاختار دوگان ــت از پیامدهــای منف ــرای برون رف ــد. به طــور مشــخص ب در ســاختار قدرت ان

ــن  ــق ای ــا تحق ــر ضــروری اســت. ام ــه شــرح زی ــی ب ــاه اجتماعــی اصاحات ــر حــوزه رف ــدرت ب ق

ــت: ــارج اس ــی خ ــی به تنهای ــوه اجرای ــا و ق ــده تکنوکرات ه ــات از عه اصاح

ــای  ● ــه نهاده ــام کلی ــی و ادغ ــن اجتماع ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــون ســاختار نظ اجــرای قان

مــوازی حمایتــی در ســازمان واحــد رفــاه اجتماعــی، و یکپارچه ســازی نظــام پایــه 

ــود  ــع موج ــه از وض ــازمان هایی ک ــت س ــا مقاوم ــه ب ــارکتی ک ــه ای مش ــتگی بیم بازنشس

بهره منــد می شــوند مواجــه خواهــد شــد.

ــت  ● ــا مقاوم ــه ب ــتگی ک ــای بازنشس ــک در طرح ه ــاختاری و پارامتری ــات س ــام اصاح انج

ــد. ــد ش ــه خواه ــتگی مواج ــای بازنشس ــتمری بگیران صندوق ه ــاغان و مس ش

اصــاح قانــون کار و حمایــت قانونــی از شــکل گیری و فعالیــت تشــکل های کارگــری  ●

ــه  ــوان ب ــق می ت ــن طری ــی کار. از ای ــازمان بین الملل ــیون های س ــق کنوانس ــتقل مطاب مس

رعایــت حداقــل اســتانداردهای ایمنــی و شــرایط کار،  تعییــن حداقــل دســتمزدها بــر پایــه 

معیــار تکافــوی نیازهــای خانوارهــای شــاغان و جلوگیــری از انعقــاد قراردادهــای موقــت 

کار دســت یافــت. ایــن وضــع بــر افزایــش درآمدهــای کارگــران و ســازمان تأمیــن اجتماعی 

ــا  ــرد. ام ــد ک ــک خواه ــی کم ــل ازکارافتادگ ــه دلی ــگام ب و کاهــش بازنشســتگی های زودهن

تجــارب گذشــته بیانگــر آن اســت کــه  ایــن قانــون مــورد حمایــت کارفرمایــان و نماینــدگان 

مجلــس و دولــت نخواهــد بــود.

بهبــود بســترهای نهــادی و انگیزشــی کشــور به منظور تســریع رشــد پایــدار درازمــدت و افزایش 

تقاضــای نیــروی کار به مــوازات افزایــش عرضــه آن  بــرای حفــظ مشــروعیت اجتماعــی دولــت در 

نــزد آحــاد جامعــه نیــز بــرای تقویــت طرح هــای بازنشســتگی امــری حیاتــی امــا دشــوار اســت :

ایجــاد احــزاب سیاســی قــوی بــا پایــگاه اجتماعــی گســترده و تســهیل حضــور نماینــدگان  ●

ایــن احــزاب در مجلــس. بــه نحــوی کــه مصوبــات قانونــی مجلــس بازتــاب اراده ملــی باشــد 

ــی و  ــی و محل ــت های قوم ــر خواس ــی ب ــطح مل ــی در س ــادی و اجتماع ــای اقتص و نیازه

مــوردی اولویــت پیــدا کنــد. مجلــس بایــد بــه جــای کانــون فشــار بــرای افزایــش مخــارج 
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دولــت، پشــتیبان سیاســت های مالــی تــوأم بــا انضبــاط دولــت باشــد. بــا توجــه بــه انســداد 

سیاســی موجــود موافقــت بــا شــکل گیری احــزاب مســتقل بعیــد بــه نظــر می رســد.

ــاه و  ● ــت های رف ــاد و سیاس ــوزه اقتص ــر ح ــی ب ــدرت سیاس ــی ق ــات دوگانگ ــش تبع کاه

تأمیــن اجتماعــی. ایــن امــر بــه دلیــل مخالفــت ذینفعــان و بازیگــران قــوی امــری دشــوار 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب

کاهــش تنــش در مناســبات بین المللــی بــرای همــوار کــردن راه بــرای جــذب ســرمایه گذاری  ●

ــر و  ــی در اقتصــاد کشــور و خــروج از دور باطــل فق خارجــی و اتخــاذ رویکــرد صادرات

بهبــود رشــد درازمــدت اقتصــادی. ایــن موضــوع نیــز بــا توجــه بــه سیاســت های خصمانــه 

دولــت امریــکا، وخامــت روابــط ایــران بــا کشــورهای عربــی منطقــه و تحــوالت سیاســی 

ــه نظــر نمی رســد. عــراق و ســوریه در میان مــدت محتمــل ب

بهبــود فضــای کســب و کار از طریــق کاهــش مقــررات و تنظیمــات مزاحــم دولــت و تســهیل  ●

ــه  ــت تجرب ــد گف ــه بای ــن زمین ــی. در ای ــارات بانک ــه اعتب ــی ب ــش خصوص ــی بخ دسترس

ــز در  ــدت نی ــی در کوتاه م ــررات حت ــهیل مق ــه تس ــت ک ــای آن اس ــر گوی ــورهای دیگ کش

صــورت وجــود اراده سیاســی امکان پذیــر اســت. امــا حــل بحــران بانکــی و ایجــاد زمینــه 

ــدور  ــدت مق ــی در میان م ــارات بانک ــه اعتب ــب و کار ب ــان کس ــه صاحب ــی منصفان دسترس

نیســت.

مبــارزه بــا فســاد و رانــت جویــی غیــر مولــد در اقتصــاد کشــور. چنیــن مبــارزه ای بــدون  ●

دســتگاه قضایــی مســتقل، کارآمــد و پایبنــد بــه قانــون بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.

ــت  ● ــاص از پرداخ ــای خ ــت نهاده ــش معافی ــق کاه ــور از طری ــی کش ــام مالیات ــاح نظ اص

ــع شــده و پرداخــت  ــر کل درآمــد و ســود ســهام توزی ــات تصاعــدی ب ــات، اخــذ مالی مالی

کمک هــای باعــوض هدفمنــد بــه فقــرا. ایــن امــر تحقــق سیاســت های بــاز توزیعــی را بــا 

ــازد. ــر می س ــور امکان پذی ــر در کش ــش فق ــدف کاه ه

امــا اگــر بــا واقع بینــی نگرش هــای دولتمــردان، قانون گــذاران و مســئوالن کشــور را در مــوارد 

فــوق ارزیابــی کنیــم، احتمــال ایجــاد تحــول اساســی در عرصه هــای فــوق الاقــل در دوره برنامــه 
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ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــه در قان ــت ک ــا آن اس ــن ادع ــاهد ای ــود. ش ــد ب ــدک خواه ــم، ان شش

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور بســیاری از سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط 

بــا اصاحــات فــوق مســکوت مانــده اســت.

مطلبــی کــه در نــزد تحلیــل گــران عرصــه رفــاه اجتماعــی مفقــود مانــده اســت، رفــاه اجتماعــی 

محصــول دوران تجــدد اســت. در دوران معاصــر، در بســیاری از کشــورها، عــزل و نصــب 

دولتمــردان بــا رأی جمهــور مــردم صــورت می گیــرد. بــه همیــن دلیــل دولت هــا در قبــال اقدامــات 

ــاه اجتماعــی  خــود در برابــر مــردم پاســخگویند. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه در عرصــه رف

بــدون عوام گرایــی و وعده هــای فریبنــده بــا همــکاری شــرکای اجتماعــی وفاقــی بــر ســر عدالــت 

اجتماعــی صــورت می گیــرد و بــه عمــل در میایــد. بدیهــی اســت کــه در غیــر ایــن صــورت، شــاهد 

ــی در  ــا، شــیوع فســاد مال ــل اجــرا از ســوی دولت ه ــر قاب ــای پوپولیســتی غی شــکل گیری وعده ه

ــه  ــود ک ــم ب ــی خواهی ــازمان های حمایت ــتگی و س ــای بازنشس ــی و صندوق ه ــتگاه های دولت دس

نتیجــه محتــوم آن بــه مخاطــره افتــادن منافــع درازمــدت شــاغان و بازنشســتگان خواهــد بــود.  

4-6-2- پیش بینی تحوالت جمعیتی  و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهن سالی جمعیت

مطابــق پیش بینــی مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بــاروری جمعیــت در آینــده افزایــش خواهــد یافــت و 

پیش بینــی می شــود در 1420 بــه حــدود 2.16 فرزنــد برســد کــه بیــش از نــرخ جایگزینــی جمعیــت 

اســت )نمــودار 55(.
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نمودار 55: برآورد نرخ باروری کل کشور 1420-1370

مأخذ: مرکز آمار ایران، 1394، شورای برنامه ریزی جمعیت در برنامه ششم، ص 34.

ــق جمعیــت بــاالی 65 ســال کشــور افزایــش  همچنیــن انتظــار مــی رود در میان مــدت قــدر مطل

یابــد و در پایــان برنامــه ششــم بــه حــدود 5/5 میلیــون نفــر برســد )نمــودار 56(.
نمودار 56: پیش بینی جمعیت 65 ساله و بیشتر کشور )هزار نفر(

ــت در  ــزی جمعی ــورای برنامه ری ــی، ش ــای جمعیت ــعه و آماره ــم توس ــه شش ــران )1394(، برنام ــار ای ــز آم ــذ: مرک مأخ
ــم، ص 34. ــه شش برنام
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در درازمــدت نســبت جمعیــت بــاالی 65 ســال بــه کل جمعیــت و جمعیــت در ســن کار بــه میــزان 

درخــور توجهــی افزایــش خواهــد یافــت. بدیــن ترتیــب افزایــش نــرخ وابســتگی ســالمندان در آینــده 

دور بــه احتمــال زیــاد یکــی از چالش هــای بــزرگ طرح هــای بازنشســتگی کشــور خواهــد بــود.

تجربــه کشــورهای پیشــرفته کــه بــا کهولــت جمعیــت دســت بگریباننــد، گویــای آن اســت کــه 

ــوند  ــتگان ش ــتمری بازنشس ــوی مس ــد جوابگ ــره، نمی توانن ــد ذخی ــتگی فاق ــای بازنشس صندوق ه

ــت  ــد جمعی ــرخ رش ــش ن ــر کاه ــه اخی ــا در ده ــور م ــد. در کش ــد ش ــه خواهن ــران مواج ــا بح و ب

ــت  ــای دول ــع بدهی ه ــدم پرداخــت به موق ــوازات ع ــد به م ــش از موع شــاغل و بازنشســتگی های پی

ــدوق بازنشســتگی مسئله ســاز شــده اســت.  ــن اجتماعــی و صن ــرای ســازمان تأمی ــون ب از هم اکن

بدیهــی اســت کــه اگــر در آینــده نــرخ وابســتگی جمعیــت بــا ایــن ســرعت افزایــش یابــد، امــا نــرخ 

ــه  ــت در زمین ــدات دول ــای تعه ــورت ایف ــی در ص ــد، حت ــر از آن باش ــاغل کندت ــت ش ــد جمعی رش

ــی مواجــه  ــا بحــران مال ــز طرح هــای بازنشســتگی ب ــا نی ــه صندوق ه پرداخــت بدهی هــای خــود ب

خواهنــد شــد. بدیهــی اســت کــه در صــورت عــدم انجــام اصاحــات ســاختاری و پارامتریــک بــا 

ــر خواهــد شــد. ــن بحــران جدی ت ــه زندگــی ای ــد ب افزایــش امی
نمودار 57: پیش بینی وابستگی سالمندان

Source: Pallares-Miralles, Montserrat. Et al, 2012, p 102
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4-6-3- محدودیت های رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوق ها

در فصــل ســوم، ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه عملکــرد رشــد اقتصــادی کشــور در دوره بعــد از 

انقــاب درمجمــوع ضعیــف بــوده اســت. بدیــن معنــی کــه میانگیــن رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی به 

قیمــت ثابــت در دوره 40 ســاله )1395-1355( بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب 1/54 و 2/85 درصد 

بــوده اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مــدت میانگیــن رشــد ســاالنه جمعیــت 2/18 درصــد 

بــوده اســت، میانگیــن رشــد ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ایــران بــا نفــت و بــدون نفــت 

بــه ترتیــب 0/63-  و 0/66+  درصــد بــوده اســت. در فصــل ســوم مســتنداتی ارائــه شــد کــه  نشــان 

مــی داد اقتصــاد ایــران در درازمــدت  بــه جــای پــر کــردن شــکاف درآمــدی خــود بــا بزرگ تریــن 

قــدرت اقتصــادی جهــان در حــال فاصلــه گرفتــن از آن بــوده اســت. 

ناتوانــی دولــت در ایجــاد نهادهــای مناســب بــرای رشــد پایــدار درازمــدت اقتصــادی، افزایــش 

ــب توســط بخــش  ــرمایه گذاری های مناس ــور و کاهــش س ــادی و سیاســی کش ریســک های اقتص

خصوصــی داخلــی و خارجــی بــه محــدود شــدن رشــد اقتصــادی و به تبــع آن تقاضــا بــرای نیــروی 

کار انجامیــده اســت و ضعــف رشــد درازمــدت اقتصــادی بــه مــوازت سیاســت افزایــش جمعیــت 

ــازار کار منجــر شــده اســت. کاهــش فرصت هــای  ــه افزایــش ریســک های ب در دهــه اول انقــاب ب

درآمــد و اشــتغال، افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار و گســترش بخــش 

غیررســمی اقتصــاد، مانــع از افزایــش ورودی صندوق هــای بازنشســتگی شــده اســت. 

در فصــل ســوم،  علــل رشــد اقتصــادی انــدک و پرنوســان اقتصــاد ایــران را بــه ترتیــب زیــر 

برشــمردیم:

انقــاب، جنــگ و تحریم هــای اقتصــادی هرچنــد در ایــن عملکــرد ضعیــف دخیــل . 1

ــتند. ــت نیس ــن وضعی ــل ای ــا عام ــا تنه ــد، ام بوده ان

ــری . 2 ــازار و شــکل گیری جزای ــی اقتصــاد ب ــرای برپای ــادی مناســب ب ــات نه ــدان ترتیب فق

ــه نهادهــای  ــی، شــرکت های وابســته ب ــع متعــارض به صــورت شــرکت های دولت از مناف

ــط  ــودن محی ــی، بخــش خصوصــی رســمی و غیررســمی و نامســاعد ب نظامــی و مذهب

ــوده اســت.  ــی اقتصــادی کشــور ب ــی عقب ماندگ ــل اصل کســب و کار، از عوام
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ــد، . 3 ــر مول ــی غی ــه نفــت شــامل رانت جوی ــی وابســتگی اقتصــاد کشــور ب پیامدهــای منف

تضعیــف نهادهــای پشــتیبان توســعه و فســاد مالــی و اثــرات بی ثبــات کننــده نوســانات 

درآمدهــای نفتــی نیــز یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور 

بــه شــمار مــی رود.

ــای . 4 ــورت تورم ه ــه به ص ــاد کان ک ــی اقتص ــتمرار بی ثبات ــی، اس ــن دوره طوالن در ای

انباشــته دولــت و وابســتگی موازنــه بازرگانــی  دو رقمــی و مزمــن، بدهی هــای 

کشــور بــه نوســانات قیمــت نفــت و اصــرار دولت هــا بــر پیگیــری سیاســت های مالــی 

و پولــی غیرمســئوالنه خودنمایــی می کنــد، موجــب اختــال در قیمت هــای نســبی 

ریســک  و  آتــی شــده  تقاضــای  و  قیمت هــا  پیش بینی ناپذیــری جهــت حرکــت  و 

ســرمایه گذاری در اقتصــاد کشــور را به شــدت افزایــش داده اســت.

ــای . 5 ــه فعالیت ه ــده ب ــز ش ــی تجهی ــع مال ــت مناب ــوی و هدای ــی ق ــای مال ــدان بازاره فق

ســوداگرانه در غیــاب نقــش ســازنده نهادهــای تنظیم گــر پشــتیبان توســعه اقتصــادی، 

ــاد  ــال ایج ــی اخت ــاد مل ــت اقتص ــای دارای اولوی ــرمایه در بخش ه ــت س در راه انباش

کــرده اســت.  

هرچنــد در برنامه هــای متعــدد رفــع برخــی از موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد پایــدار اقتصــادی 

مــورد توجــه برنامــه ریــزان قــرار گرفتــه اســت، امــا در عمــل بســیاری از این سیاســت ها عقیــم مانده 

اســت. علــت ایــن مســئله نیــز آن اســت کــه به رغــم آنکــه سیاســت ها بــر اســاس عقانیــت اقتصــادی 

مطــرح و بــه تصویــب رســیده اند، امــا سیاســتگزاران بــه پیامــد سیاســت ها بــر گروه هایــی کــه از آن 

منتفــع یــا متضــر می شــوند و موقعیــت آنهــا در ســاختار قــدرت سیاســی بی توجــه بوده انــد.

در برنامــه ششــم توســعه )1400-1396(  میانگیــن رشــد اقتصــادی کشــور 8 درصــد و میانگیــن 

رشــد تولیــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت 6/7 درصــد پیش بینــی شــده اســت. در حــدود یک ســوم رشــد 

ــزان متوســط 2/8  ــه می ــد ب ــل تولی ــره وری کل عوام ــق رشــد به ــه ششــم از طری اقتصــادی برنام

درصــد در ســال بــه دســت خواهــد آمــد و برنامه ریــزان وعــده داده انــد کــه در صــورت تحقــق ایــن 

نرخ هــای رشــد در ســال پایانــی برنامــه نــرخ بیــکاری بــه 7 درصــد کاهــش خواهــد یافــت. 
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ــت  ــش قیم ــه کاه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی می دانن ــر از هرکس ــا بهت ــذاران م ــردان و قانون گ دولتم

نفــت در بــازار جهانــی، تنــش در مناســبات بین المللــی، خشک ســالی درازمــدت، بدهی هــای ســنگین 

دولــت، بحــران در نظــام بانکــی و بحــران صندوق هــای بازنشســتگی، امــکان تحقــق اهــداف بلنــد 

پروازانــه اقتصــادی برنامــه ششــم وجــود نــدارد. امــا چــون نیــک می داننــد کــه در صــورت عــدم 

ــد شــد،  ــکاری گســترده تر خواه ــری بیشــتر و بی ــر و نابراب ــه دچــار فق ــداف جامع ــن اه ــق ای تحق

پیامدهــای رشــد انــدک و پرنوســان را بازگــو نمی کننــد. احتمــااًل افــق کوتــاه دوران وزارت و وکالــت 

آنــان نیــز دســت آنهــا را بــرای دادن وعده هــای شــیرین بــه مــردم و کســب محبوبیــت موقــت بــاز 

می گــذارد. پیش بینــی صنــدوق بین المللــی پــول درمــورد چشــم انداز عملکــرد اقتصــادی ایــران در 

دوره 2018 تــا 2021  گویــای آن اســت کــه در ایــن دوره میانگیــن ســاالنه رشــد اقتصــادی ایــران 

.)IMF, )2017( World Economic Outlook( در حــدود 3.9 درصــد خواهــد بــود

نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن اســت کــه بــا اتــکای صــرف بــه رشــد عوامــل تولیــد )کار و ســرمایه( 

در غیــاب رشــد بهــره وری، نمی تــوان بــه رشــدهای بــاال و پایــدار اقتصــادی دســت یافــت. 

درعین حالــدر عیــن حــال بــه فــرض تحقــق رشــد باالتــر از 4 درصــد نیــز بــه احتمــال زیــاد نــرخ 

بیــکاری در اقتصــاد ایــران افزایــش خواهــد یافــت. امینــی و فرهــادی کیــا )1394(، بــا مطالعــه رابطــه 

تولیــد و اشــتغال، تحــول رشــد اقتصــادی و اشــتغال را در برنامــه ششــم توســعه بــر اســاس ســه 

ــروی کار را  ــا افزایــش ســاالنه عرضــه نی ــد. آنه ــرآورد کرده ان ــر ب ــه شــرح جــدول زی ســناریو ب

کــه توســط کارشناســان ســازمان برنامــه 655 هــزار نفــر اســت در پیش بینــی نــرخ بیــکاری دوره 

ــد. ــه ششــم پذیرفته ان برنام
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جدول 76: رشد اقتصادی و اشتغال در برنامه ششم توسعه در سه سناریو

شرح
سناریواول

)افزایشنرخ
بیکاری(

سناریودوم
)افزایشنرخ

بیکاری(

سناریوسوم
)کاهشنرخ
بیکاری(

5/36/1۸/1رشدساالنهاقتصادی)درصد(

متوسطرشدساالنهتشکیلسرمایه
ثابتناخالصداخلی)درصد(

7/49/615/۲

متوسطرشدبهرهوریکلعوامل
تولیدمعادلیکسومنرخرشدساالنه

)درصد(
1/۸۲/۰۲/7

متوسطرشدساالنهبهرهورینیروی
کار)درصد(

3

متوسطساالنهخالصایجاداشتغالدر
برنامهششم)هزارنفر(

495/۲655/۸1۰53/۸

19/516/79/9نرخبیکاری)درصد(

مأخــذ: امینــی و فرهــادی کیــا )بهــار 1394(، تحلیــل رابطــه تولیــد بــا اشــتغال در بخش هــای اقتصــادی ایــران بــا نگاهــی 
بــه برنامــه ششــم توســعه، مجموعــه مســتندات اولیــن اجــاس اقتصــاد ایــران، موسســه آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و 

برنامه ریــزی.

همان طــور کــه ماحظــه می شــود در ســناریو اول و دوم کــه متضمــن رشــد باالتــر از 4 درصــد 

اســت، نــرخ بیــکاری در دوره برنامــه ششــم افزایــش خواهــد یافــت. ضمنــاً بــا توجــه بــه پیش بینــی 

قیمــت جهانــی نفــت در دوره برنامــه ششــم بــه ازای هــر بشــکه بیــن 50 تــا 60 دالر کــه موجــب  تنگنای 

ارزی در اقتصــاد و مضیقــه مالــی در بودجــه دولــت خواهــد شــد امــکان دســتیابی بــه رشــد ســاالنه 

ســرمایه گذاری بــه میــزان 15/2 درصــد در ســال  در ســناریو ســوم محتمــل نیســت. از ایــن رو نیــل بــه 

نــرخ رشــد اقتصــادی  8 درصــد در دوران برنامــه ششــم قابــل تحقــق نخواهــد بــود. گذشــته از ایــن در 

برنامــه ششــم توســعه، تمهیداتــی بــرای بهبــود بســترهای نهــادی اقتصــاد ایــران در نظــر گرفته نشــده 

ــادی اقتصــاد  ــع ســاختاری و نه ــد موان اســت و سیاســت های اتخاذشــده در برنامــه ششــم نمی توان

کشــور را از پیــش پــای اقتصــاد ایــران بــردارد. در گزارشــی کــه بــرای مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
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تهیــه شــده، بــر ایــن نکتــه کلیــدی تأکیــد شــده اســت، کــه بــه دلیــل عقب ماندگــی بــازار ســرمایه، بحران 

عمیقــی کــه دامن گیــر اقتصــاد ایــران اســت و مشــکاتی کــه در عرصــه جهانــی کشــور بــا آن مواجــه 

اســت، تجهیــز منابــع مالــی الزم بــرای نیــل بــه اهــداف برنامــه ششــم امکان پذیــر نخواهــد بــود.1 

واقعیــت ایــن اســت کــه ســناریو ســوم یــا ســناریو برنامــه ششــم همــان ســناریو منتخــب در 

برنامه هــای چهــارم و پنجــم توســعه بــوده کــه جامــع عمــل بــه خــود نپوشــیده اســت. بــا توجــه بــه 

تجربــه رشــد درازمــدت ایــران، بــه نظــر می رســد احتمــال وقــوع ســناریو اول بیشــتر از دو ســناریو 

دیگــر اســت. در ایــن وضعیــت شــاهد تشــدید بحــران بیــکاری در جامعــه به واســطه ورود خیــل 

عظیــم مــردان و زنــان جــوان و تحصیل کــرده بــه بــازار کار خواهیــم بــود. افزایــش نــرخ بیــکاری 

پیامدهــای وخیمــی بــر بــازار کار و صندوق هــای بازنشســتگی خواهــد داشــت:

موجب کاهش سطح دستمزد کارگران به سطح حداقل معیشت خواهد شد. ●

پرداخــت حقــوق ایــام بیــکاری بــه جوانانــی کــه تــازه بــه بــازار کار وارد می شــوند از نظــر  ●

قانونــی و بــار مالــی عظیــم آن امکان پذیــر نخواهــد بــود.

در ایــن صــورت احتمــال افزایــش فقــر و نابرابــری اقتصــادی در جامعــه زیــاد خواهــد بــود  ●

و دولــت ناگزیــر بایــد چتــر حمایت هــای اجتماعــی خــود را گســترش دهــد. امــا ایــن کار 

مســتلزم گشــایش در وضــع مالــی دولــت اســت.

اگــر نیمــی از تــازه واردان بــه بــازار کار تحــت پوشــش صندوق هــای بازنشســتگی قــرار  ●

گیرنــد، ورودی ایــن صندوق هــا ســاالنه بیــش از 200 هــزار نفــر خواهــد شــد. امــا درآمــد 

حاصــل از حــق بیمــه آنهــا به واســطه فشــار بــر ســطح دســتمزدها درخــور توجــه نخواهــد 

بــود.

صرف نظــر از آثــار نه چنــدان مطلــوب تحقــق ایــن ســناریو بــر صندوق هــای بازنشســتگی،  ●

پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا ایــن نــرخ بیــکاری از نظــر جامعــه قابل تحمــل خواهــد بــود.

نــکات فــوق گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه نتیجه گیــری مــا در فصــل گذشــته مبنــی بــر  ●

ــس  ــی برنامــه ششــم توســعه، مرکــز پژوهش هــای مجل ــن مال ــی نحــوه تأمی ــوز، بهــروز ) 1395(، ارزیاب 1.   هــادی زن
شــورای اســامی ایــران.
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ــز مصــداق خواهــد داشــت. ــازار کار در دوره برنامــه ششــم نی افزایــش ریســک های ب

بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و رشــد بطئــی اقتصــاد کشــور، عرضــه نیــروی کار بــر  ●

تقاضــای آن پیشــی خواهــد گرفــت. اســتمرار نــرخ بیــکاری بــاال، اشــتغال ناقــص زمانــی 

نیــروی کار شــاغل و بیــکاری پنهــان و کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار، بیانگــر بحــران 

مزمــن در بــازار کار ایــران اســت. ایــن بحــران در دوره برنامــه ششــم نیــز ادامــه خواهــد 

داشــت.

ــده  ● ــه ش ــهیات ارائ ــره و تس ــی و غی ــتگاه های اداری، نظام ــه در دس ــتخدام های بی روی اس

ــت  ــته اس ــتغال زا نتوانس ــازده و اش ــای زودب ــرای طرح ه ــور اج ــت به منظ ــوی دول از س

کمــک مؤثــری بــر التیــام بحــران بیــکاری بنمایــد. به رغــم ایــن تجربــه یک بــار دیگــر شــاهد 

سیاســت گذاری های مشــابه در ایــن حــوزه توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

هســتیم.

ــی و  ● ــتوانه قانون ــدان پش ــل فق ــه دلی ــران ب ــی کارگ ــتقل صنف ــری مس ــکل های کارگ تش

ــواع  ــا ان ــا در صــورت شــکل گیری فعالیــت آنهــا ب ــه و ی ــی دولتمــردان شــکل نگرفت بی میل

موانــع مواجــه شــده اســت. شــواهد آمــاری موجــود بیانگــر آن اســت کــه دســتمزد واقعــی 

ــد  ــی هرچن ــن دوره طوالن ــی در ای ــی و خصوص ــش عموم ــدان در بخ ــران و کارمن کارگ

بــا تغییــرات زیــادی همــراه بــوده اســت، امــا در ســال 1395 در مقایســه بــا ســال 1358، 

کاهــش یافتــه اســت. ایــن وضعیــت در دوران برنامــه ششــم نیــز بــه دلیــل افزایــش نــرخ 

ــت ادامــه خواهــد داشــت.  بیــکاری و کســری بودجــه مزمــن دول

همچنیــن بــه نظــر می رســد در دهــه 1380، ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی تنــزل یافتــه  ●

باشــد. معلــوم نیســت کــه بهبــود انــدک ایــن ســهم در 5 ســال اول دهــه 1390، آیــا کاهــش 

دوره 15 ســاله را جبــران کــرده اســت یــا خیــر.

ــرای  ● ــود ب ــد خ ــی از درآم ــداز بخش ــرای پس ان ــران ب ــزد و حقوق بگی ــت، م ــن وضعی در ای

ــد اوراق  ــا، خری ــد واحــد مســکونی، ســپرده گذاری در بانک ه ــق خری ــده از طری ــن آین تأمی

ــل بازنشســتگی دچــار مشــکل می شــوند. ــرادی مکم ــای انف ــادار و شــرکت در طرح ه به
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ــهم  ● ــت س ــروی کار و پرداخ ــدک نی ــل ورودی ان ــه دلی ــز ب ــتگی نی ــای بازنشس صندوق ه

ــوند.  ــی می ش ــداری مال ــکات ناپای ــار مش ــی دچ ــت واقع ــه قیم ــر ب ــرانه کمت ــه ای س بیم

ــای  ــی، صندوق ه ــای مال ــازار کار و بازاره ــاال در ب ــک های ب ــی و ریس ــی بی ثبات هم زمان

ــد. ــرار می ده ــواری ق ــی دش ــت مال ــتگی را در وضعی بازنشس

4-6-4- تحول بازارهای مالی و پیامدهای آن بر صندوق های بازنشستگی

همان طــور کــه در فصــل ســوم به تفصیــل مطــرح شــد، بازارهــای مالــی ایــران )اعــم از نظــام بانکــی، 

ــن  ــت. ای ــوردار نیس ــی الزم برخ ــق مال ــت و از عم ــده اس ــب مان ــا( عق ــادار و بیمه ه ــورس اوراق به ب

ــی و  ــط بین الملل ــی در رواب ــای سیاس ــادی و تنش ه ــی اقتص ــر  بی ثبات ــت تأثی ــدت تح ــا به ش بازاره

شــوک های منفــی قیمــت نفــت و گاز در بــازار جهانــی اســت. از ایــن رو ریســک ایــن بازارهــا به واســطه 

ــه نمــودار  ــد ب ــگاه کنی ــاال اســت )در ایــن مــورد ن ــازار بــورس ب نوســانات شــدید قیمــت ســهام در ب

ــان از بازدهــی ســرمایه گذاری صندوق هــای  ــر ریســک، اطمین ــت پ ــن وضعی 32 فصــل ســوم(. در ای

بازنشســتگی در اوراق ســهام نیــز به شــدت کاهــش می یابــد و بدیــن ترتیــب تأمین مالی مســتمری هایی 

کــه بــرای هزینــه زندگــی مناســب در ایــام پیــری و ازکارافتادگــی کافــی باشــد، غیرممکــن می شــود. 

افــزون بــر ایــن بحــران در نظــام بانکــی ایــران نیز اخــذ تســهیات بانکی بــرای تأمیــن مالی ســرمایه در 

گــردش بــرای شــرکت های متعلــق بــه صندوق هــای بازنشســتگی را دشــوار ســاخته اســت.

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی )شســتا( 

بــه دلیــل شــرکت داری و نفــوذ دولــت در هیئت هــای مدیــره ایــن صندوق هــا، دچــار ناکارآمــدی و 

انعطاف ناپذیــری در واکنــش بــه نوســانات بــازار ســهام اند و فاقــد راهبردهــای مشــخص ســرمایه 

ــت  ــد برخــی از پروژه هــای دارای اولوی ــت تــاش می کن ــوق، دول ــر معضــل ف ــد. عــاوه ب گذاری ان

ــه همیــن دلیــل دســت صندوق هــا در واگــذاری  ــد و ب ــق ایــن صندوق هــا اجــرا کن خــود را از طری

ســهام ایــن نــوع شــرکت ها بــه بخــش خصوصــی بــاز نیســت. همچنیــن تعــدادی از اعضــای هیئــت 

ــی و  ــات دولت ــوذ مقام ــال نف ــق اعم ــدوق از طری ــن دو صن ــت ای ــت مالکی ــرکت های تح ــره ش مدی

نماینــدگان مجلــس، انتخــاب می شــوند. شــرکت ها و هولدینــگ هــای ایــن صندوق هــا فاقــد شــفافیت 
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مالی انــد. 

ــه  ــی و عمــق بخشــیدن ب ــت بحران ــا از وضعی ــرای خــروج بانک ه ــه ششــم ب ــد در برنام هرچن

بازارهــای مالــی و ایجــاد تنــوع در ابزارهــای مالــی تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت، پیشــرفت در 

ایــن زمینــه در غیــاب حمایــت از ســرمایه گذاران در ایــن بازارهــا و در حضــور قانــون بانکــداری 

ــت اســتانداردهای پاســخگویی و شــفافیت از ســوی شــرکت های عضــو  ــا و عــدم رعای ــدون رب ب

بــازار ســهام و گرداننــدگان بــازار اوراق بهــادار به کنــدی صــورت خواهــد گرفــت. در اینجــا نیــز 

ماننــد بــازار کار نااطمینانــی هــا، کــم و بیــش ادامــه خواهــد یافــت:

بحــران بانکــی و تــداوم آن موجــب بــاال رفتــن نــرخ ســود ســپرده ها و تســهیات بانکــی  ●

در ســال های اخیــر شــده اســت. تمهیــدات بانــک مرکــزی بــرای پاییــن آوردن نــرخ ســود 

ــون اثربخشــی اندکــی داشــته اســت. ــز تاکن بانک هــا نی

ــامی و  ● ــار اوراق اس ــی و انتش ــازار بده ــه ب ــت ب ــا روی آوردن دول ــم ب ــه شش در برنام

ــود  ــپرده های خ ــد داد س ــح خواهن ــی ترجی ــپرده گذاران بانک ــی از س ــه، بخش ــناد خزان اس

ــر  ــن امــر موجــب وخیم ت ــد. ای ــازار بدهــی ســرمایه گذاری کنن را از بانک هــا خــارج و در ب

شــدن بحــران بانکــی خواهــد شــد. درعین حــال بــا پرداخــت نرخ هــای بهــره بــاال بــه اوراق 

قرضــه دولتــی، دولــت در ظــرف چنــد ســال آتــی بــه ســمت ناپایــداری مالــی بیشــتر پیــش 

خواهــد رفــت.

ــرخ ارز،  ● ــرات ن ــورم، تغیی ــاالی ت ــی اقتصــاد کان )نرخ هــای ب ــل بی ثبات ــه دلی در گذشــته ب

شــوک های ناشــی از تغییــر قیمــت نفــت در بــازار جهانــی و تحریم هــای اقتصــادی( 

ــاال همــراه  ــا ریســک بســیار ب ــر نوســان و درنتیجــه ب ــازار ســرمایه پ بازدهــی واقعــی ب

بــوده اســت )نــگاه کنیــد بــه نمــودار 32 فصــل ســوم(. بــا دو رقمــی شــدن تــورم در ســال 

1396، نوســانان در بــازار ارز و خطــر افزایــش ســرعت گــردش پــول، نوســان پذیری بــازار 

ــد  ــتمرار خواه ــز اس ــم نی ــه شش ــاد کان در دوره برنام ــی اقتص ــر بی ثبات ــرمایه بر اث س

داشــت.

بــا افزایــش ریســک بازارهــای مالــی و محــدود بــودن ابزارهــای مالــی، پس انــداز خانوارهــا  ●
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دســتخوش ریســک مالــی بــاال می شــود.

ــتگی  ــای بازنشس ــرمایه گذاری صندوق ه ــی س ــان از بازده ــک، اطمین ــت پرریس ــن وضعی در ای

ــه  ــرای هزین ــه ب ــتمری هایی ک ــی مس ــن مال ــب تأمی ــن ترتی ــد و بدی ــش می یاب ــدت کاه ــز به ش نی

ــود.   ــن می ش ــد، غیرممک ــی باش ــی کاف ــری و ازکارافتادگ ــام پی ــب در ای ــی مناس زندگ

ــای  ــر صندوق ه ــت ذخای ــود مدیری ــد بهب ــه هرچن ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــه ذک البت

بازنشســتگی ضــرورت دارد، امــا از ایــن طریــق نمی تــوان ناپایــداری مالــی صندوق هــا را برطــرف 

کــرد.

4-6-5. کسری مزمن بودجه دولت و افزایش بدهی های معوقه دولت به صندوق های بیمه 
و بازنشستگی

در فصــل ســوم اجمــااًل بــه کســری مزمــن بودجــه دولــت اشــاره شــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 

منابــع اصلــی بودجــه عمومــی دولــت عبارت انــد از درآمــد نفــت و گاز و درآمدهــای مالیاتــی. امــا 

در دوره برنامــه ششــم افزایــش درآمــد نفــت تنهــا موکــول بــه افزایــش تولیــد آن خواهــد بــود. بعــد 

ــت  ــادرات نف ــد و ص ــش تولی ــت افزای ــری در جه ــم و پرثم ــای مه ــت تاش ه ــام وزارت نف از برج

ــه ایــن صنعــت   ــد ب انجــام داد و امــروزه تــاش آن در جهــت جــذب ســرمایه و فناوری هــای جدی

ولــو به کنــدی در حــال بــه ثمــر رســیدن اســت. در مــدت کوتاهــی بعــد از توافــق برجــام، وزارت 

نفــت موفــق شــد بــا پیشــبرد ســریع فازهــای مختلــف اســتخراج گاز از میدان هــا پــارس جنوبــی 

ــی شــده اســت  ــر اســاس نظــرات کارشناســی پیش بین ــد. ب ــش ده ــد و صــادرات گاز را افزای تولی

ــد.  ــش یاب ــکه در روز افزای ــون بش ــه 2/5 میلی ــال 1396 ب ــی در س ــات نفت ــت و میعان ــادرات نف ص

ــز ســرمایه گذاری های  ــع باالدســت پتروشــیمی نی ــت و گاز و توســعه صنای ــش نف در حــوزه پاالی

ســنگینی انجــام شــده اســت کــه در برنامــه ششــم شــاهد بهره بــرداری از آنهــا خواهیــم بــود. امــا 

ــه اســتخراج نفــت شــیل و روی آوری کارخانه هــا  تغییــر بنیانــی در صنایــع انــرژی جهــان از جمل

خودروســازی بــه تولیــد اتومبیل هــای برقــی و همچنیــن ســرمایه گذاری های ســنگین بســیاری از 

کشــورهای پیشــرفته و درحال توســعه در حــوزه تولیــد انرژی هــای پــاک، گویــای آن اســت کــه در 

آینــده قیمت هــای بــاالی نفــت و گاز بــه رؤیــای غیــر قابــل تحقــق تبدیــل خواهــد شــد. ایــن مســئله 
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ــار  ــت و گاز را یک ب ــه نف ــران ب ــت و تجــارت خارجــی ای ضــرورت کاهــش وابســتگی بودجــه دول

ــد. ــر مطــرح می کن دیگ

تــا جایــی کــه بــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت مربــوط اســت بایــد گفــت نظــام مالیاتــی کشــور 

به رغــم تاش هــای چنــدی بــرای بهبــود آن عقــب مانــده اســت. بدیــن معنــی کــه سیســتم تشــخیص 

و وصــول آن ضعیــف اســت و فــرار مالیاتــی در ایــران بــاال اســت. معافیت هــای مالیاتــی، کــه برخــی 

از آنهــا به واســطه کمــک دولــت بــه توســعه بخش هــای دارای اولویــت اتخاذشــده و برخــی دیگــر از 

آنهــا ناشــی از دوگانگــی قــدرت سیاســی در کشــور اســت، بســیار گســترده اســت. ضمنــًا مالیــات 

بــر ســود ســهام و کل درآمــد خانوارهــا در ایــران معمــول نیســت. هرچنــد درآمــد دولــت از محــل 

مالیــات بــر ارزش افــزوده در حــال افزایــش اســت، درآمــد دولــت از محــل مالیــات بــر قراردادهــای 

ــده  ــر ش ــت محدودت ــی دول ــای عمران ــود فعالیت ه ــل رک ــه دلی ــکار ب ــاور و پیمان ــرکت های مش ش

اســت. 

ــر ســیر صعــودی  ــه اخی ــت هزینه هــای بودجــه جــاری در ده ــد گف ــا در ســمت مخــارج بای ام

داشــته اســت و در دوران برنامــه ششــم نیــز ایــن وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت. انتظــار مــی رود 

ــش  ــم افزای ــه شش ــور در دوران برنام ــی کش ــه نظام ــی و بودج ــاه عموم ــه رف ــی بودج ــار مال ب

درخــور توجهــی داشــته باشــد. میــزان کمــک دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان لشــکری و 

کشــوری در دوران برنامــه افزایــش خواهــد یافــت و در ضــرورت افزایــش بودجــه دفاعــی کشــور 

ــاد پروژه هــای  ــدارد. تعــداد زی ــدی وجــود ن ــه تردی ــه خاورمیان ــل تحــوالت سیاســی منطق ــه دلی ب

ــه دیگــری کــه بایــد در  عمرانــی نیمه تمــام بــرای دولــت دردســر بزرگــی محســوب می شــود. نکت

نظــر داشــت ضــرورت ســاماندهی بدهی هــای نکــول شــده دولــت در برنامــه ششــم اســت. بیــش 

از یــک پنجــم ایــن بدهی هــا مربــوط بــه بدهــی دولــت بــه صندوق هــای بازنشســتگی و ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی اســت.

همان طــور کــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد، دولت هــا در گذشــته بــا مراجعــه بــه بانــک 

مرکــزی، اســتقراض از بانک هــا، انتشــار اوراق بدهــی و بــه تعویــق انداختــن مطالبــات صندوق هــای 

بازنشســتگی و فــروش شــرکت ها و دارایی هــای خــود تــاش کرده انــد بــر مشــکل مضیقــه مالــی 
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ــا کســری بودجــه و  ــه ب ــرای مقابل ــت دوازدهــم درصــدد برآمــده ب ــد. ظاهــراً دول ــق آین خــود فائ

بازپرداخــت اصــل و فــرع بدهی هــای معــوق خــود، ایــن بــار بــه فتــح بــازار بدهــی نائــل آیــد و از 

طریــق انــواع اوراق بدهــی در بــازار بــورس اقــدام بــه پرداخــت دیــون معــوق خــود نمایــد. بــه نظــر 

مــا ظرفیــت ایــن بــازار محدودتــر از آن اســت کــه جوابگــوی نیازهــای دولــت باشــد.

ــه صندوق هــای بازنشســتگی مجــدداً  ــت ب ــل انباشــت بدهی هــای دول ــد دالی از ایــن گذشــته بای

مــرور شــود و دولــت و مجلــس اکیــداً از توســل بــه شــیوه های گذشــته خــود دســت بردارنــد. در 

فصــل ســوم دربــاره دالیــل انباشــت بدهی هــای دولــت بــه صندوق هــا توضیحاتــی ارائــه شــد.  در 

آینــده نیــز ایــن مخاطــرات همچنــان پابرجــا خواهــد بــود. همان طــور کــه در فصــل ســوم مطــرح 

شــد، منشــأ اصلــی نابســامانی کــه از ســوی قــوه مجریــه و مقننــه بــر صندوق هــای بازنشســتگی 

تحمیل شــده ناشــی از عوامــل زیــر اســت:

ــوه  ● ــا و نح ــع صندوق ه ــلی مناب ــن نس ــت بی ــس از ماهی ــت و مجل ــت دول ــدم درک درس ع

مدیریــت آنهــا.

عــدم پایبنــدی دولــت بــه قوانیــن مصــوب مجلس شــورای اســامی درمــورد ایفــای تعهدات  ●

مالــی آن بــه صندوق هــا بــر اثــر نبــود نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن از ســوی مجلــس.

ــی  ● ــذاری ســهام شــرکت های دولت ــق واگ ــت از طری ــون توســط دول انتخــاب شــیوه رد دی

ــا. ــره صندوق ه ــت مدی ــا هیئ ــدون مشــورت ب ب

بــا توجــه بــه نــکات فــوق احتمــال پرداخــت همــه بدهی هــای دولــت بــه صندوق هــا و ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی در برنامــه ششــم ضعیــف اســت. هرچنــد دولــت درصــدد اســت از طریــق انتشــار 

ــای  ــه صندوق ه ــوق خــود ب ــای مع ــه پرداخــت بدهی ه ــازار ســرمایه، نســبت ب ــی در ب اوراق بده

بازنشســتگی، بانک هــا، پیمانــکاران و غیــره اقــدام نمایــد، امــا بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاخت های 

الزم در بــازار ســرمایه و محدودیــت ظرفیــت بــازار اولیــه و همچنیــن بــاال بــودن نرخ هــای بهــره 

ــه ثمــر نخواهــد نشســت. همچنیــن  ــت در کوتاه مــدت و میان مــدت ب ــازار، اقدامــات دول رایــج در ب

ــر  ــه نظ ــد ب ــًا بعی ــذاری ســهام و شــرکت ها تقریب ــب واگ ــی در قال ــم بده ــن حجــم عظی ــه ای تصفی

ــن اجتماعــی  ــه ســازمان تأمی ــت ب ــای دول ــده بدهی ه ــی می شــود مان ــن رو پیش بین می رســد. از ای
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تــا پایــان برنامــه ششــم، همچنــان ســیر صعــودی داشــته باشــد.

4-6-6. تداوم ناپایداری مالی صندوق ها و تشدید وابستگی مالی آنها  به بودجه دولت در 
آینده

مطالعه ما در این فصل گویای آن بود که:

نســبت پشــتیبانی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال 1395 بــه مــرز هشــدار رســیده  ●

اســت. ایــن نســبت در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بســیار پاییــن و کمتــر از یــک اســت. 

تحــول منابــع و مصــارف جــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دهــه اخیــر گویای آن اســت 

کــه مصــارف ســازمان بــر منابــع آن پیشــی گرفتــه اســت.

بــا توجــه وضعیــت نامســاعد بــازار کار در ســال های پیــش رو انتظــار نمــی رود وضعیــت  ●

ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ایــن نظــر بهبــود یابــد. پوشــش گروه هــای جمعیتــی جدیــد بــا 

میانگیــن ســنی بــاال و  تســهیل در مقــررات بازنشســتگی پیــش از موعــد، دو آفــت بزرگــی 

اســت کــه بــه ایــن وضعیــت دامــن می زنــد. تعهــدات جدیــدی کــه مجلــس در برنامــه ششــم 

بــرای دولــت از نظــر بــر عهــده گرفتــن پرداخت هــای بیمــه ای ایجــاد کــرده اســت و مــا قبــًا 

در فصــل ســوم بــه آن اشــاره کردیــم نیــز مزیــد بــر علــت خواهــد شــد.

ــچ اصاحــی در  ● ــول اگــر هی ــی پ ــدوق بین الملل ــر کارشناســان صن به موجــب گــزارش اخی

ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت نگیــرد و ایــن ســازمان ناتــرازی مســتمری های خــود 

را از محــل فــروض دارایی هــای خــود تأمیــن کنــد، باالخــره بعــد از ده ســال یعنــی در ســال 

1406 نیازمنــد کمــک دولــت خواهــد شــد. امــا بــا ترکیبــی از اصاحــات به صــورت افزایــش 

ســن بازنشســتگی، کاهــش نــرخ جایگزینــی و ســخت تر کــردن شــرایط احــراز مســتمری، 

می تــوان ایــن مشــکل را تــا ســال 1425 بــه تعویــق انداخــت. ) وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی، 1396، ص 11(.

وضــع صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز از نظــر ورودی اعضــای جدیــد بــه صنــدوق  ●

ــاز آمــوزش  ــل و کاهــش نی ــت در ســن تحصی ــه تحــول ســاختاری در جمعی ــا توجــه ب ب

ــروی  ــد نی ــش از ح ــورم بی ــش رو و ت ــال های پی ــم در س ــتخدام معل ــه اس ــرورش ب و پ
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ــت.  ــد یاف ــود نخواه ــش رو بهب ــال های پی ــی، در س ــتگاه های دولت ــایر دس ــانی در س انس

مطالعــه وضــع منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گویــای آن اســت کــه در 

دوران برنامــه ششــم نیــز هماننــد ســال های اخیــر، بخــش عمــده حقــوق مســتمری و ســایر 

مزایــای بازنشســتگی ایــن صنــدوق از محــل کمــک دولــت پرداخــت خواهــد شــد.

ــک در  ● ــول، اگــر همــه اصاحــات پارامتری ــی پ ــدوق بین الملل ــر صن به موجــب گــزارش اخی

ــدوق از  ــن صن ــم ای ــاز ه ــد، ب ــان رخ ده ــور هم زم ــوری به ط ــتگی کش ــدوق بازنشس صن

کمک هــای مالــی دولــت بی نیــاز نخواهــد بــود و فقــط از بــار مالــی آن تــا حــدودی کاســته 

ــا، ص 11(. ــد )همان ج ــد ش خواه

مطالعــات مــا درمــورد تأثیــر ســرمایه گذاری های شســتا و صنــدوق بازنشســتگی  ●

کشــوری گویــای آن اســت کــه مصــارف ســرمایه گذاری ایــن ســازمان ها بیــش از ســود 

ســالیانه آنهــا اســت. از ایــن رو بــر تأثیــر خالــص آنهــا بــر تعــادل منابــع و مصــارف مالــی 

ایــن مؤسســات منفــی اســت.

ــتگی  ● ــدوق بازنشس ــی، صن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــورد س ــه ای درم ــبات بیم ــح محاس نتای

کشــوری و لشــکری گویــای آن اســت کــه خالــص ارزش حــال دریافت هــا و پرداخت هــای 

درازمــدت ایــن صندوق هــا منفــی اســت و چــون ایــن صندوق هــا تحــت نظــر دولــت اداره 

ــی  ــای ضمن ــدن بدهی ه ــته ش ــه انباش ــن به منزل ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــوند، می ت می ش

دولــت اســت کــه در محاســبه حجــم بدهی هــای دولــت نادیــده گرفتــه می شــود. بــا توجــه 

بــه نکاتــی کــه درمــورد نســبت پشــتیبانی در آینــده مطــرح شــد، افزایــش ایــن بدهی هــا در 

آینــده قطعــی اســت.

بــا توجــه بــه تحلیــل انجــام شــده درمــورد مضیقــه مالــی دولــت، بــه دلیــل انباشــته شــدن  ●

بدهی هــای معــوق دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ناتوانــی دولــت بــرای پرداخــت 

ــن خطــر وجــود دارد  ــا، ای ــن ســازمان و ســایر صندوق ه ــه ای ــوق خــود ب ــای مع بدهی ه

کــه در برنامــه ششــم بدهی هــای دولــت تصفیــه نشــود و بــار بدهــی ضمنــی دولــت نیــز 

افــزوده شــود. ایــن بــدان  معنا اســت که ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق بازنشســتگی 
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ــن  ــد. ایــن ســؤال محتــوم در ای ــرار دارن ــات خــود ق کشــوری در نقطــه عطــف تاریــخ حی

وضعیــت بــه ذهــن خطــور می کنــد کــه آیــا نظــام بازنشســتگی ایــران در خطــر اضمحــال 

قــرار گرفتــه اســت.

ایــن نکتــه مطــرح شــد کــه امیــد بــه زندگــی در کشــور افزایــش یافتــه و نســبت وابســتگی  ●

جمعیــت پیــر بــر جمعیــت در ســن کار در حــال افزایــش اســت. امــا به رغــم ایــن تحــوالت 

نه تنهــا تــاش نظام منــدی بــرای انجــام اصاحــات پارامتریــک و ســاختاری در صندوق هــا 

ــه  ــاال ب ــن ب ــا س ــراد ب ــرش اف ــهیل پذی ــا تس ــذار ب ــه قانون گ ــت، بلک ــده اس ــل نیام ــه عم ب

عضویــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تســهیل بازنشســتگی های زودهنــگام بــر وخامــت 

ــد. ــا می افزای ــی صندوق ه ــع مال وض

ــت  ● ــا رعای ــی ب ــن اســت کــه اگــر صندوق هــای بازنشســتگی دولت ــه درخــور توجــه ای نکت

اصــول بیمــه ای بــه دور از فســاد اداری و ناکارآمــدی اداری اداره می شــدند و قانون گــذار 

نیــز در تصویــب قوانیــن مربــوط بــه صندوق هــای بازنشســتگی گشاده دســتی نمی کــرد، 

ــود و  ــن می ب ــر از ای ــیار بهت ــت بس ــر دول ــت نظ ــای تح ــی صندوق ه ــداری مال ــًا پای قطع

ــد. ــود نمی بودن ــاد موج ــی در ابع ــکات مال ــار مش ــا دچ چه بس

امــا حتــی بــا مفروضــات فــوق کــه بیشــتر شــبیه اصــاح مســیر طــی شــده اســت و بــه  ●

همیــن جهــت از نظــر منطقــی غیرممکــن اســت، بــاز هــم تهدیدهــای موجــود در بــازار کار و 

بازارهــای مالــی گریبــان گیــر صندوق هــا بــود.

ــه  ● ــاس تجرب ــر اس ــود، ب ــان نمی ب ــد در می ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــی ک ــه چالش های ــر هم اگ

کشــورهای دیگــر می تــوان اســتدالل کــرد در آینــده دور بــه دلیــل تغییــر ســاختار ســنی 

جمعیــت و افزایــش وابســتگی جمعیــت کهن ســال بــه جمعیــت در ســن کار، صندوق هــای 

ــدند. ــی می ش ــداری مال ــی و ناپای ــه مال ــار مضیق ــتگی دچ بازنشس

بــا توجــه بــه پیش بینی هــای نه چنــدان خــوش بینانــه فــوق، ضــرورت انجــام اصاحــات در  ●

صندوق هــای بازنشســتگی از نــان شــب واجب تــر بــه نظــر می رســد و نپرداختــن بــه ایــن 

مســئله مبــرم اجتماعــی مخاطــرات بزرگــی را در آینــده متوجــه دولــت و جایــگاه مردمــی 
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آن خواهــد کــرد.

ــه  ● ــتمری ها مواج ــی مس ــش ارزش واقع ــا کاه ــج ب ــی به تدری ــن اصاحات ــاب چنی در غی

ــج  ــرد به تدری ــن می ک ــد را روش ــر و نیازمن ــراد پی ــه اف ــه خان ــی ک ــود و چراغ ــم ب خواهی

کم فروغ تــر خواهــد شــد و احتمــااًل رو بــه خاموشــی خواهــد گذاشــت.  



چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی در آینده دور )درازمدت(  /443

فهرست منابع فصل چهارم

امینــی و فرهــادی کیــا )بهــار 1394(، تحلیــل رابطــه تولیــد بــا اشــتغال در بخش هــای اقتصــادی ایــران بــا  -
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مقدمه

در فصــل اول ایــن موضــوع تبییــن شــد کــه بــا گــذر از ســنت بــه مدرنیتــه در اروپــا، نظریــه 

ــی،  ــروزی ســرمایه داری صنعت ــال پی ــي به دنب ــت؛ یعن ــن یاف ــج تکوی ــی به تدری و سیاســت اجتماع

ــری  ــترده کارگ ــات گس ــب اعتراض ــر موج ــن ام ــت و ای ــش یاف ــی افزای ــاب صنعت ــای انق هزینه ه

در جوامــع صنعتــی شــد. در اواخــر ســده نــوزده میــادی، دولــت بیســمارک به منظــور تضعیــف 

ــری و  ــه پی ــون بیم ــه قان ــرد ک ــب ک ــددی را تصوی ــن متع ــان قوانی ــش سوسیالیســتی در آلم جنب

ــمارکی،  ــدل بیس ــود. در م ــوب می ش ــن آن محس ــادی مهم تری ــال 1891 می ــی در س ازکارافتادگ

شــاغان از طریــق مالیــات بــر دســتمزد به صــورت اجبــاری در بیمــه اجتماعــی مشــارکت می کننــد. 

گفتنــی اســت امــروزه در بســیاری از کشــورها از جملــه در ایــران همیــن مــدل اســتفاده مي شــود.

ــال گــزارش تأثیرگــذار بوریــج در ســال  ــر ایــن موضــوع تأکیــد شــد کــه به دنب در همان جــا ب

1942، بعــد از جنــگ جهانــی دوم در بریتانیــا ســپس در برخــی از کشــورهای دیگــر، زمینــه بــرای 

حرکــت بــه ســمت طرح هــای پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف تضمیــن حداقــل معیشــت بــرای 

افــراد جامعــه فراهــم شــد. در ایــن مــدل بخــش عمــده تأمیــن مالــی بیمه هــای اجتماعــی از محــل 

ــود. ــن می ش ــت تأمی ــی دول ــای عموم مالیات ه

در فصــل دوم ایــن مطلــب مطــرح شــد کــه از نیمــه دوم ســده نــوزده میــادی، تجــارت خارجــی 

ایــران گســترش یافــت و در ربــع آخــر ایــن ســده و دو دهــه اول ســده بیســتم، به تدریــج صنایــع 

ماشــینی در مقیــاس محــدود در کشــور ایجــاد شــد. ایــن تحــوالت موجــب ظهــور طبقــات اجتماعــی 



جدیــد در ایــران شــد. در ایــن بیــن،  انقــاب مشــروطیت )1909- 1906( بــر ضــد ایــن زمینه هــای کلــی 

ــت ســنتی قاجــار در حــل مشــکات اقتصــادی و  ــی دول ــه ناتوان اقتصــادی- اجتماعــی و در پاســخ ب

اجتماعــی شــکل گرفــت. بعــد از جنــگ جهانــی اول، نخســتین قانون گــذاری در زمینــه تأمیــن اجتماعــی 

ــان و وارث شــان  ــت از آن ــوق اســتخدامی و به منظــور حمای ــوان قســمتی از حق ــت به عن ــان دول کارکن

در مقابــل پیــری، فــوت و ازکارافتادگــی در ســال 1301 شمســی تصویــب شــد. در اوایــل دهــه 1300 

مقرراتــی بــرای بازنشســتگی کارکنــان نیروهــای مســلح وضــع و اجــرا شــد. درواقــع ســاماندهی دولــت 

مــدرن مســتلزم اســتخدام نیــروی کار متخصــص در دســتگاه های دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری 

بــود. 

ــص و  ــانی متخص ــروی انس ــذب نی ــت ج ــان دول ــتگی کارکن ــرح بازنشس ــود ط ــت وج ــي اس گفتن

تحصیل کــرده را بــه مشــاغل دولتــی تســهیل کــرد و موجــب امیــدواری آنــان بــه سرنوشــت خویــش 

ــران راه آهــن«  ــاط کارگ ــدوق احتی ــت، طــرح تشــکیل »صن ــن دوره و در ســال 1309 دول شــد. در همی

ــن  ــا فوت شــده در حی ــده ی ــران ضایعه دی ــرای کارگ ــه در آن تســهیات خاصــی ب ــرد ک ــب ک را تصوی

ــود. ــده ب ــی ش ــن پیش بین ــداث راه آه اح

ــور از  ــری در کش ــت کارگ ــن، نهض ــوي متفقی ــران از س ــغال ای ــی دوم و اش ــگ جهان ــد از جن بع

ســر گرفتــه شــد و بــر اســاس موازنــه جدیــد در قــدرت سیاســی، قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی بــه 

تصویــب رســید. در اواخــر ســال 1331، »الیحــه قانونــی بیمه هــای اجتماعــی کارگــران« بــرای اولیــن 

بــار تصویــب، و بــر اســاس آن، ســازمان مســتقلی بــه نــام »ســازمان بیمه هــای اجتماعــی کارگــران« 

تأســیس شــد کــه در ســال 1342 بــا مصوبــه هیئت وزیــران بــه »ســازمان بیمه هــای اجتماعــی« تغییــر 

نــام یافــت. همان طــور کــه اشــاره شــد، قانــون اســتخدامی کارکنــان دولــت نیــز در ســال 1345 بازنگری 

شــد. در قانــون جدیــد، دولــت نــوع و نحــوه برنامه هــای بیمــه ای و حمایتــی خــود را در قبــال کارکنانــش 

ــا 1356 را می تــوان دوره رشــد ســریع اقتصــادی و  ــا وضــوح بیشــتری مطــرح کــرد. دوره 1340 ت ب

صنعتــی و دوران شــکوفایی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نامیــد.

ــن  ــاه و تأمی ــه رف ــه ب ــت و توج ــی دول ــان اداری و نظام ــش کارکن ــل افزای ــاب، به دلی ــس از انق پ
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ــس از  ــت. پ ــش یاف ــرعت افزای ــتگی به س ــه بازنشس ــی و بیم ــای حمایت ــش طرح ه ــی، پوش اجتماع

جنــگ ایــران و عــراق نیــز تعــداد صندوق هــای بازنشســتگی اختصاصــی افزایــش پیــدا کــرد؛ امــا 

بــا گذشــت دو دهــه از ایــن توســعه به تدریــج آثــار ســوء رشــد اقتصــادی بــر ورودی صندوق هــا 

ــا افزایــش خروجــی صندوق هــا، نســبت پشــتیبانی را در آنهــا  ــده همــراه ب ــن پدی ظاهــر شــد و ای

کاهــش داد. امــروزه بــه دلیــل تحوالتــی کــه در فصــل ســوم و چهــارم به تفصیــل بــه آنهــا پرداختــه 

ــت وابســته، و ســازمان  ــی دول ــه کمک هــای مال ــدوق بازنشســتگی کشــوری به شــدت ب شــد، صن

تأمیــن اجتماعــی بــا کمبــود نقدینگــی مواجــه اســت. در قســمت اول ایــن فصــل بیــان کردیــم کــه در 

صــورت ادامــه وضــع موجــود یعنــی در غیــاب اتخــاذ هرگونــه سیاســت اصاحــی، ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی در معــرض ورشکســتگی قــرار خواهــد گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن فصــل اصاحــات 

بازنشســتگی را در دو صنــدوق بــزرگ بازنشســتگی کشــور در دســتور کار قــرار داده ایــم.

ــن فصــل چارچــوب مفهومــی اصاحــات بازنشســتگی و تجــارب کشــورها  در قســمت دوم ای

ــوب  ــه چارچ ــر ارائ ــاوه ب ــا ع ــدف م ــا ه ــم. در اینج ــریح کرده ای ــال تش ــه به اجم ــن زمین را در ای

مفهومــی، تأکیــد بــر ایــن اســت کــه نمی تــوان فــارغ از ماحظــات اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، 

ــز کــرد. ــرای همــه کشــورها تجوی توصیه هــای اصاحــی یکســانی ب

ــی بحــران زا را درمــورد ســازمان  ــق یکــی از عوامــل اصل ــن تحقی ــارم ای در فصــل ســوم و چه

ــم.  ــان کردی ــی و بیمــه ای بی ــان اقدامــات حمایت ــز قانون گــذار می ــود تمای ــي نب ــن اجتماعــی، یعن تأمی

بدیهــی اســت نخســتین گام اصاحــی، تفکیــک ایــن دو موضــع از یکدیگــر اســت؛ یعنــي اقشــار محروم 

ــاً از محــل کمک هــای باعــوض  ــدون مشــارکت و صرف ــد ب ــی بای ــوان جســمی و قابلیت ــراد نات و اف

دولــت، مشــمول بیمــه اجتماعــی شــوند. خوشــبختانه بــه ایــن موضــوع در نظــام تأمیــن اجتماعــی 

ــم. ــل مطــرح کرده ای ــن فصــل به تفصی ــه توجــه شــده اســت و مــا آن را در قســمت ســوم ای چندالی

در پنــج بنــد متوالــی دربــارة اصاحــات ســاختاری در نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بحث شــده 

اســت. ایــن اصاحــات بــه ترتیــب عبارت انــد از:

تفکیــک میــان وظایــف ســازمان های حمایتــی و صندوق هــای بازنشســتگی و نحــوه  ●

الیه بنــدی طرح هــای حمایتــی در اســناد سیاســتی موجــود؛



452/   مطالعه وضعیت صندوق های بازنشستگی

ایجاد نظام بازنشستگی چندالیه شامل الیه اجتماعی پایه و بیمه تکمیلی؛ ●

الیه بنــدی بیمــه ســامت در اســناد سیاســتی و جایــگاه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــام  ●

سامت؛

ادغــام کامــل یــا جزئــی صندوق هــای بازنشســتگی و تعییــن رابطــه دولــت بــا صندوق هــا  ●

بــر اســاس توصیه هــای منــدرج در گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول؛

ایجاد سازمان رگوالتور مستقل برای طرح های بازنشستگی. ●

در بنــد )5-8( دربــارة اصاحــات پارامتریــک در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی 

ــدوق  ــان صن ــزارش کارشناس ــه گ ــتناد ب ــا اس ــات ب ــن اصاح ــج ای ــده و نتای ــث ش ــوری بح کش

بین المللــی پــول ارائــه شــده اســت. در ایــن قســمت نشــان دادیــم کــه در صــورت انجــام اصاحــات 

ــود نقدینگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در میان مــدت حــل خواهــد شــد؛  پارامتریــک، مســئله کمب

ولــی در درازمــدت ایــن ســازمان ناگزیــر بایــد از کمک هــای بودجــه دولــت اســتفاده کنــد. در مــورد 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز انجــام ایــن اصاحــات فقــط بــر انــدازه کمک هــای دولــت بــه 

ایــن صنــدوق خواهــد کاســت.

در بند )5-9( سایر اصاحات نظام بازنشستگی به شرح زیر مطرح شده است:

بهبود مدیریت ذخایر صندوق ها؛ ●

ایجاد پایگاه یکپارچه اطاعات، برای صندوق های بازنشستگی و طرح های حمایتی؛ ●

پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛ ●

بهبود پوشش بیمه های بازنشستگی. ●

ــن  ــام تأمی ــات نظ ــه اصاح ــور در زمین ــددی در کش ــای متع ــناد و گزارش ه ــت اس ــی اس گفتن

اجتماعــی وجــود دارد کــه از آن میــان در ایــن فصــل بــه اســناد و گزارش هــای مهــم زیــر توجــه 

کرده ایــم:

ــون . 1 ــن اجتماعــی و قان ــاه و تأمی ــون ســاختار نظــام جامــع رف ــژه قان ــی به وی اســناد قانون

برنامــه ششــم توســعه؛

اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور کــه در ســال 1395 بــه کوشــش . 2
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اســماعیل گرجی پــور تدویــن و توســط معاونــت رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

انتشــار یافتــه اســت.

گــزارش کارشناســان صنــدوق بین المللــی پــول کــه بــه دعــوت دولــت ایــران بــه کشــور . 3

آمدنــد و در ســال 1396 نتایــج مطالعــات خــود را بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

تحویــل دادنــد. گفتنــی اســت نســخه انگلیســی و فارســی گــزارش موجــود اســت.

ــای  ــه توصیه ه ــًا در هم ــا لزوم ــناد و گزارش ه ــن اس ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــور توج ــه در خ نکت

ــا وجــود  ــان آنه ــی یکدســت نیســتند و بعضــًا تناقضــات آشــکاری می سیاســتی و الزامــات قانون

دارد؛بــه هــر حــال وجــود اســناد و گزارش هــاي فــوق بیانگــر عــزم دولــت در ســطح کارشناســی بــه 

اصــاح نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در کشــور اســت؛ امــا در کشــور مــا میــان مباحــث سیاســتی 

مطــرح در ســطح کارشناســی و حتــی احــکام قانونــی بــا سیاســت پیــش گرفتــه در عمــل، معمــواًل 

ــادی و ســاختاری در  ــده نه ــا مســائل عدی ــت ب ــری دول شــکاف بزرگــی مشــاهده می شــود. درگی

جامعــه امــروزی کشــور و ماحظــات سیاســی و پراکندگــی و تعــدد مراکــز تصمیم گیــری و تــوان 

کارشناســی ضعیــف بدنــه دولــت و مجلــس همــه و همــه دســت بــه دســت هــم می دهنــد و انجــام 

اصاحــات را بــه تأخیــر می اندازنــد و در عیــن حــال از مســیر اولیــه منحــرف می کننــد؛ از ایــن رو 

ــاال اســت. ــوان گفــت عــدم قطعیــت در اجــرای سیاســت ها بســیار ب می ت

5-1- تعمیق بحران ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
کشوری در صورت ادامه وضع موجود

مطالعات ما در فصول سوم و چهارم این مطالعه بیانگر آن است که:

ــا  ● ــت؛ ام ــش یاف ــدوق به ســرعت افزای ــاب اعضــای تحــت پوشــش هــر دو صن ــس از انق پ

بــه دلیــل پاییــن بــودن رشــد اقتصــادی و رشــد انــدک تقاضــا بــرای نیــروی کار، نســبت 

پشــتیبانی در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بــه مــرز بحــران رســید و ایــن نســبت در صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری کمتــر از یــک شــد. در همــان حــال در 15 ســال اخیــر، کاهــش تقاضا 

بــرای خدمــات آمــوزش عمومــی به دلیــل تغییــر ترکیــب ســنی جمعیــت و تصمیــم دولــت 

بــه محــدود کــردن اســتخدام های رســمی خــود، موجــب کاهــش شــدید ورودی صنــدوق 
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بازنشســتگی کشــوری شــده اســت.

ــت  ● ــه پرداخ ــت ب ــردن دول ــف ک ــاری و مکل ــه اختی ــورد بیم ــدد در م ــن متع ــع قوانی وض

تعهــدات بیمــه ای ایــن گــروه از اعضــای جدیــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و وضــع مقــررات 

ــده  ــر عه ــی ب ــی بزرگ ــدات مال ــگام، تعه ــورد بازنشســتگی های زودهن ســخاوتمندانه در م

ــود  ــی خ ــات قانون ــت مطالب ــازمان نتوانس ــن س ــرار داد و ای ــی ق ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــت  ــه پرداخ ــان داد ک ــه 1380 و 1390 نش ــه ده ــد. تجرب ــت کن ــت دریاف ــع از دول را به موق

بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دوره رونــق و رکــود نفتــی در شــمار 

اولویت هــای دولــت نبــوده اســت. به رغــم وظیفــه قانونــی دولــت در برنامــه ششــم بــرای 

ــه  ــان برنام ــا پای ــا ت ــن بدهی ه ــی رود ای ــار نم ــا، انتظ ــه صندوق ه ــود ب ــدات خ ــای تعه ایف

ــود. ــت ش ــن پرداخ ــورت مرضی الطرفی به ص

پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی به رغــم افزایــش امیــد بــه زندگــی در دوره بعــد از انقــاب،  ●

محاســبه مســتمری بازنشســتگی بــر اســاس حقــوق و دســتمزد دو ســال پایانــی خدمــت و 

تعییــن نــرخ ســخاوتمندانه جایگزینــی بــرای مســتمری ها، عمــًا رابطــه کســورات بیمــه ای و 

مزایــای دریافتــی اعضــا را ازهم گســیخته و خــود منشــأ اصلــی بي تعادلــي مالــی هــم در 

صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و هــم در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــوده اســت.

عقب ماندگــی بازارهــای مالــی و ســرکوب نــرخ بهــره بانکــی بــرای دوره طوالنــی و  ●

واگــذاری شــرکت های دولتــی بــرای رد دیــون، هــر دو صنــدوق را بــه بنــگاه داری ســوق 

داده اســت. بــه  دلیــل ســوء مدیریت و اعمــال نفــوذ دولــت در تصمیمــات ســرمایه گذاری ها، 

شــرکت ها و هولدینگ هــای تحــت پوشــش ایــن دو ســازمان بیمــه ای، بازدهــی مالــی باالیــی 

نداشــته اند. حتــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بخشــی از ســرمایه گذاری ها از 

ــه اســت. ــی دولــت صــورت گرفت محــل کمک هــای مال

تــا جایــی کــه بــه تحــول عوامــل محیطــی مربــوط اســت مطالعــات مــا در فصــل چهــارم نشــان 

ــه: ــد ک می ده
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ممکــن اســت در میان مــدت قــدر مطلــق جمعیــت بــاالی 65 ســال کشــور افزایــش یابــد و  ●

در پایــان برنامــه ششــم بــه حــدود 5/5 میلیــون نفــر برســد. در درازمــدت نســبت جمعیــت 

بــاالی 65 ســال بــه کل جمعیــت و جمعیــت در ســن کار بــه میــزان زیــادي افزایــش خواهــد 

یافــت؛ بدیــن ترتیــب افزایــش نــرخ وابســتگی ســالمندان در آینــده دور، به احتمــال زیــاد یکی 

از چالش هــای بــزرگ طرح هــای بازنشســتگی کشــور خواهــد بــود.

ــران در  ● ــادی ای ــرد اقتص ــم انداز عملک ــورد چش ــول در م ــی پ ــدوق بین الملل ــی صن پیش بین

دوره 2018 تــا 2021 گویــای آن اســت کــه در ایــن دوره میانگیــن ســاالنه رشــد اقتصــادی 
ایــران در حــدود 3/9 درصــد خواهــد بــود.1

ــا اتــکای صــرف بــه رشــد عوامــل تولیــد )کار و  ● نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن اســت کــه ب

ــادی  ــدار اقتص ــاال و پای ــدهای ب ــه رش ــوان ب ــره وری، نمی ت ــد به ــاب رش ــرمایه( در غی س

دســت یافــت. در عیــن حــال بــه فــرض تحقــق رشــد باالتــر از 4 درصــد نیــز بــه احتمــال 

ــاد نــرخ بیــکاری در اقتصــاد ایــران افزایــش خواهــد یافــت. زی

ــر  ● ــروی کار ب ــت و رشــد بطــیء اقتصــاد کشــور، عرضــه نی ــل رشــد ســریع جمعی به دلی

تقاضــای آن پیشــی خواهــد گرفــت. اســتمرار نــرخ بیــکاری بــاال، اشــتغال ناقــص زمانــی 

نیــروی کار شــاغل و بیــکاری پنهــان و کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار، بیانگــر بحــران 

مزمــن در بــازار کار ایــران اســت کــه در دوره برنامــه ششــم نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

تجربــه اصاحــات اقتصــادی دولــت یازدهــم و دوازدهــم تــا ســال 1396 گویــای آن اســت  ●

کــه ایــن دولــت نتوانســته اســت ثبــات اقتصــاد کان را به صــورت پایــدار حفــظ کنــد؛ یعنــي 

نــرخ تــورم بــار دیگــر دورقمــی شــده و نــرخ ارز بــه آســتانه هــر دالر 5000 تومــان رســیده 

ــداری  ــای مق ــه محدودیت ه ــا ب ــراز پرداخت ه ــری ت ــرل کس ــرای کنت ــز ب ــت نی ــت. دول اس

واردات و افزایــش تعرفه هــای گمرکــی اقــدام کــرده و در مقابلــه بــا بحــران بانکــی موفقیــت 

ــد و  ــش می یاب ــی افزای ــای مال ــک بازاره ــت ریس ــن وضعی ــت. در ای ــته اس ــی نداش چندان

انباشــت ســرمایه دچــار اختــال می شــود.

1. IMF (2017), World Economic Outlook
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ــار  ● ــت و ب ــد یاف ــه خواه ــز ادام ــه ششــم نی ــت در طــول برنام کســری مزمــن بودجــه دول

مالــی کمــک دولــت بــه صندوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و صنــدوق بازنشســتگان 

فــوالد بــر بودجــه دولــت ســنگینی خواهــد کــرد.

در محاســبات بیمــه ای عمومــًا از مفروضاتــی در مــورد تحــول عوامــل محیطــی و پارامتریــک 

بــرای پیش بینــی اســتفاده می شــود. تــا جایــی کــه بــه عوامــل پارامتریــک مربــوط اســت، صنــدوق 

ــود در  ــی خ ــه را در پیش بین ــت پای ــه وضعی ــود، ادام ــال 2017 خ ــزارش س ــول در گ ــی پ بین الملل

قالــب ســناریو بــدون هرگونــه تغییــر در سیاســت ها در نظــر گرفتــه؛ امــا مفروضــات جمعیتــی آن 

بــه اســتناد داده هــای دورنمــای جمعیــت جهانــی ســازمان ملــل )2015( اتخــاذ شــده اســت. بــرای 

ــول اســتفاده شــده و  ــی پ ــدوق بین الملل ــی متغیرهــای کان اقتصــادی از برآوردهــای صن پیش بین

در خصــوص تــورم، یــک نــرخ 10 درصــدی بــرای کل افــق پیش بینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

فــرض شــده اســت کــه رشــد دســتمزدها بــه قیمــت واقعــی تــا ســال 2022 حــدود 3 درصد باشــد و 

پــس از آن مطابــق بــا ســری زمانــی بهــره وری کار و رشــد دســتمزدهای گذشــته، به تدریــج کاهــش 

 )GDP( یابــد و بــه 2 درصــد برســد. چنیــن فــرض شــده اســت کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی

در بلندمــدت معــادل مجمــوع رشــد دســتمزد و اشــتغال خواهــد بــود. به عــاوه کاهــش تدریجــی در 

تولیــدات نفتــی تــا پایــان افــق پیش بینــی در ســال 2100 در نظــر گرفتــه شــده اســت. نــرخ بــازده 

واقعــی ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و نــرخ تنزیــل 3 درصد 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. نتایــج ایــن پیش بینی هــا بــه شــرح زیــر اســت:1

ــتگی  ● ــدوق بازنشس ــی و صن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــارف س ــب مص ــی رود ترکی ــار م انتظ

کشــوری از 5 درصــد GDP در ســال 2015 )1394 شمســی( بــه 11 درصــد در ســال 2040 

)1419 شمســی( برســد و از آن پــس رونــد رشــد ادامــه پیــدا کنــد. از ایــن افزایــش، مصارف 

ــی  ــه 7 درصــد می رســد؛ در حال ــن اجتماعــی از 3 درصــد GDP ب ــای ســازمان تأمی مزای

کــه پیش بینــی می شــود مصــارف صنــدوق بازنشســتگی از 2 درصــد بــه 4 درصــد بالــغ 

1. صنــدوق بین المللــی پــول )1396(، ارزیابــی نظــام بازنشســتگی، ترجمــه مجیــد حســن زاده، وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، معاونــت رفــاه اجتماعــی، دبیرخانــه هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای تابعــه، ص 35.
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شــود. رشــد مصــارف ناشــی از تغییــرات جمعیتــی اســت. بــر اثــر ایــن تحــوالت جمعیتــی 

ســهم افــراد ســالمند )60 ســال و باالتــر( از 8 درصــد کل جمعیــت بــه 20 درصــد در ســال 

2040 می رســد. انتظــار مــی رود مجمــوع کســری دو طــرح رشــد داشــته باشــد و در ســال 

2040 بــه 7 درصــد GDP برســد.

ــش از  ● ــی پی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر س ــه ذخای ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــر، ف ــر ذخای از نظ

درخواســت منظــم تأمیــن کســری از بودجــه، تهــی شــود. در حالــی کــه زمان بنــدی تهــی 

ــازار محــدود اســت.  ــای جــذب ب ــه محدودیت ه ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب شــدن صن

پیش بینــی می شــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی تــا ســال 2026 )1405 شمســی( تــا حــدودی 

بــه دلیــل نقــد کــردن ذخایــر خــود از آغــاز ســال 2018 )1397 شمســی( بــه نقدینگی برســد. 

ــان  ــا نش ــت و پیش بینی ه ــخت تر اس ــوری س ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــت مال موقعی

می دهــد کــه بــرای کاهــش کســری کــه از محــل خزانــه داری تأمیــن مالــی می شــود، ذخایــر 

آن بایــد بافاصلــه نقــد شــوند. از منظــر ســختگیرانه تأمیــن منابــع، ایــن صنــدوق بایــد تمام 

ذخایــر خــود را فــوراً نقــد کنــد )بازهــم بــراي تأمیــن کمبــود منابــع حــق بیمــه در یــک ســال 

ــه ای  ــی به گون ــت توســعه یافتگی بخــش مال ــن حــال وضعی ــا ای ــد(، ب ــت نمی کن واحــد کفای

ــی مي شــود؛  ــا اجرای ــازل دارایی ه ــذاری به شــدت ن ــا قیمت گ ــا ب ــدام تنه ــن اق ــه ای اســت ک

ــورت  ــوری به ص ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــود ک ــد ب ــن خواه ــر ای ــرض ب ــن ف بنابرای

مرحلــه ای تحــت تأثیــر ظرفیــت جــذب بــازاری و نیازهــای خــود تهــی می شــود.

به موجــب پیش بینــی صنــدوق بین المللــی پــول، ذخایــر هــر دو طــرح در ســال 2027 )1406  ●

شمســی( تهــی خواهــد شــد. برداشــت تدریجــی ذخایــر کمــک خواهــد کــرد تــا تأمین کســری 

از محــل بودجــه دولــت محــدود شــود؛ بنابرایــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــراي پرداخــت 

تعهــدات خــود بــا فــرض اینکــه بدهی هــای دولــت پرداخــت شــده باشــند، بــرای نخســتین بــار 

در ســال 2027 بــه کمــک دولــت نیــاز پیــدا خواهــد کــرد. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیز 

همچنــان عمــده تعهــدات خــود را از محــل کمــک بودجــه تأمیــن مالــی خواهــد کــرد کــه بــه 

میــزان اندکــی بــه  دلیــل برداشــت از ذخایــر صنــدوق ایــن کمــک کاهــش خواهــد یافــت.
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جدول 81. مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در وضعیت پایه

)GDP برحسب درصدی از(

13941399140914191459وضعیتپایه

5/36/16/711/۲19/6جمعمصارفدوصندوق

3/13/۸4/97/۲1۲/9سازمانتأمیناجتماعی

۲/1۲/3۲/74/۰6/۸صندوقبازنشستگیکشوری

مأخــذ: صنــدوق بین المللــی پــول )1396(، ارزیابــی نظــام بازنشســتگی، ترجمــه مجیــد حســن زاده، وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، معاونــت رفــاه     اجتماعــی، ص 10.

ــال  ــران در 22 س ــاد ای ــر اقتص ــه اگ ــت ک ــر آن اس ــول بیانگ ــی پ ــدوق بین الملل ــی صن پیش بین

آینــده دســتخوش جنــگ و ازســرگیری تحریم هــای اقتصــادی بین المللــی نباشــد و رشــد متوســط 

پایــدار داشــته باشــد، مجمــوع کســری ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کــه بایــد 

از ســوی دولــت مرکــزی تأمیــن مالــی شــود معــادل 7 درصــد GDP کشــور خواهــد بــود. بدیهــی 

ــادی در نظــام مالیاتــی کشــور مقــدور  ــزان کســری بــدون اصاحــات بنی اســت پرداخــت ایــن می

نخواهــد بــود. ایــن اصاحــات عمیــق همچنان کــه در فصــل ســوم بــر آن تأکیــد شــد، بایــد شــامل 

ــارکت  ــادی مش ــای اقتص ــه در فعالیت ه ــد ک ــی باش ــی و مذهب ــای انقاب ــام نهاده ــی تم مالیات ده

دارنــد. افــزون بــر ایــن، ماحظــات اجتماعــی حکــم می کنــد کــه در هزینه هــای دولــت صرفه جویــی 

شــود و اولویت هــای تخصیــص منابــع در بودجــه کشــور بــه نفــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تغییــر 

یابــد. بدیهــی اســت در غیــاب چنیــن اصاحاتــی، نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور در معــرض 

فروپاشــی قــرار خواهــد گرفــت. گفتنــی اســت انجــام اصاحــات پارامتریــک- چنان کــه در ایــن فصل 

دربــاره آن بحــث مي شــود- می توانــد ایــن بحــران را بــه تعویــق انــدازد؛ امــا همــه مشــکات نظــام 

تأمیــن اجتماعــی کشــور را حــل نخواهــد کــرد.
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5-2- چارچوب اصالحات بازنشستگی1

پیــش از ارائــه گزینه هــای اصاحــی بــرای نظــام بازنشســتگی کشــور، در ایــن قســمت چارچوبی 

ــت در  ــه دول ــی مداخل ــدا ضابطــه منطق ــه می شــود. ابت ــت مباحــث سیاســت گذاری ارائ ــرای هدای ب

طراحــی و اجــرای نظــام بازنشســتگی عمومــی و اهــداف اجتماعــی آن مطــرح، ســپس گونه شناســی 

از ســاز و کارهایــی کــه تحقــق ایــن اهــداف را تضمیــن می کنــد، پیشــنهاد می شــود.

اصاحــات مســتمری در قالــب ســه گــروه وســیع دســته بندی می شــوند: تغییــرات پارامتریــک، 

ــا  ــظ؛ ام ــی حف ــک اهــداف نظــام و ابزارهــای اصل ســاختاری و پارادایمــی. در اصاحــات پارامتری

برخــی پارامترهــا نظیــر ســن بازنشســتگی، قواعــد محاســبه مزایــا، ترمیــم آن و... تعدیــل می شــوند. 

در اصاحــات ســاختاری اهــداف نظــام )پوشــش مــورد نظــر، اهمیــت کاهــش فقــر و ...( بــدون تغییر 

ــن  ــئولیت ها بی ــر مس ــق تغیی ــا از طری ــه آنه ــتیابی ب ــی دس ــیرهای اصل ــا مس ــوند. ام ــظ می ش حف

دولــت، بخــش خصوصــی و فــرد بیمه شــده یــا اصــاح ماهیــت عناصــر تشــکیل دهنده نظــام )ماننــد 

معرفــی طرح هــای مســتمری اجبــاری اندوختــه گــذاری و ســوق دادن کارکــرد کاهــش فقــر بــه یــک 

ــد.  ــر می کن طــرح مجــزا( اصــاح می شــوند. در اصاحــات پارادایمــی اهــداف اساســی نظــام تغیی

معرفــی پوشــش همگانــی، ایجــاد یک الیــه کاهــش فقــر در نظامــی کــه هــدف آن برابــری افقــی اســت 

ــا اساســًا بازنگــری در انــدازه تعهــد توزیــع بیــن نســلی و بیــن فــردی در ایــن نــوع اصاحــات  ی

ــود. ــه مي ش توج

5-2-1- اهداف نظام بازنشستگی عمومی، هزینه ها و ساز و کارهای اجرایی آن

ــت  ــت، اهمی ــتگی چیس ــوزه بازنشس ــت در ح ــه دول ــی مداخل ــه منطق ــه ضابط ــش ک ــن پرس ای

محــوری بــرای بحــث اصــاح نظــام بازنشســتگی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر بایــد بــه ایــن پرســش 

پاســخ قانع کننــده ای بدهیــم کــه چــرا ایجــاد نظــام بازنشســتگی از ســوی دولــت بهتــر از آن اســت 

کــه بگذاریــم مــردم از طریــق ســاز و کارهــای رســمی )مثــًا بــاز کــردن حســاب پس انــداز( و ســاز 

1. بخش عمده مطالب این قسمت از گزارش زیر برگرفته است:
World Bank (2003), Islamic Republic of Iran, The Pension System in Iran: challenges 
and opportunities, Main Report, Volume 1, pp. 47 -54.
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و کارهــای غیــر رســمی )حمایــت خانوادگــی یــا جامعــه محلــی( بــرای دوران بازنشســتگی خــود 

ــرد: ــه ک ــه ارائ ــن زمین ــوان در ای ــل می ت ــل ســه دلی ــد. حداق ــزی کنن برنامه ری

ــد 1.  ــاً نمی توانن ــرر اساس ــای مک ــا بیکاری ه ــد ی ــن درآم ــطح پایی ــل س ــه دلی ــراد ب ــی اف  برخ

ــی  ــری مشــمول برنامه هــای حمایت ــد در ســنین پی ــراد بای ــن گــروه از اف ــد. ای ــداز کنن پس ان

ــد. ــت کنن ــت کمک هــای باعــوض دریاف ــی دول ــدات مالیات ــد و از محــل عای ــرار گیرن ــت ق دول

افــراد امــکان دارد دوراندیــش نباشــند و در نتیجــه زمانــی کــه جــوان هســتند، بیــش از حــد . 2

مصــرف کننــد. در اینجــا مســئله هموارســازی مصــرف از دوران کار تــا کهن ســالی یعنــی 

ــه مــدرن و توســعه  ــذار از جامعــه ســنتی ب ــا گ در طــی چرخــه عمــر مطــرح می شــود. ب

شهرنشــینی نظــام حمایــت غیــر رســمی در جامعــه ضعیــف می شــود. در همــان حــال افــراد 

بــه دلیــل نزدیک بینــی، درآمدهــای آینــده را بــا نرخ هــای بــاال تنزیــل می کننــد و تمایــل بــه 

مصــرف بیشــتر دارنــد. ضمنــًا آنهــا بــه اطاعــات الزم در مــورد درآمدهــای آتــی و امیــد 

ــتند. از  ــز آگاه نیس ــات نی ــن اطاع ــردازش ای ــوه پ ــد و از نح ــی ندارن ــی دسترس ــه زندگ ب

ــام کهن ســالی خــود  ــد ای ــود درآم ــا نب ــی ب ــداز کاف ــا پس ان ــد ب ــی نمی توانن ــن رو به راحت ای

و اعضــای خانــواده مقابلــه کننــد.

 حتــی آن دســته از افــرادی کــه تــوان پس انــداز دارنــد و مایل انــد ایــن کار را انجــام دهنــد، 3. 

ممکــن اســت در مــورد مدیریــت ریســک ســرمایه گذاری های خــود مشــکل داشــته باشــند. 

شــواهد چندانــی در مــورد قابلیــت افــراد بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت مؤثــر تصمیمــات 

ــت  ــدون دخال ــز ب ــا نی ــدارد. بازاره ــود ن ــر وج ــه عم ــی چرخ ــرف در ط ــداز و مص پس ان
ــد.1 ــن کار برنمی آین ــت از عهــده انجــام ای دول

ــد  ــری در مــورد گزینه هــای اصاحــات، بای ــل از تصمیم گی ــی قب سیاســت گذاران و جامعــه مدن

ــق اصــاح نظــام بازنشســتگی عمومــی درصــدد  ــی کــه از طری دریافــت روشــنی در مــورد اهداف

دســتیابی بــه آن هســتند، داشــته باشــند. بــه دالیلــی کــه آمــد اســتدالل می شــود کــه اصــاح نظــام 

ــی  ــه، مترجــم رضــا غــزال، موسســه عال ــده طرح هــای بازنشســتگی چندالی ــران )1396(، آین ــس و دیگ ــرگ، الن 1. بوینب
ــی، ص 73 و 74. ــن اجتماع پژوهــش تأمی
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بازنشســتگی بایــد بــا توجــه بــه ســه هــدف زیــر انجــام شــود:

تضمیــن حداقــل مســتمری زمــان بازنشســتگی بــرای افــرادی کــه امــکان پس انــداز کافــی . 1

نداشــته اند؛

ترغیب افراد به پس انداز برای دوران بازنشستگی؛. 2

کمک به افراد برای مدیریت ریسک های سرمایه گذاری شان.. 3

بدیهــی اســت ســاز و کارهــای بازنشســتگی کــه موجــب تحقــق ایــن اهــداف می شــوند، هزینــه زا 

ــتلزم  ــد مس ــراد کم درآم ــرای اف ــل ب ــد حداق ــن درآم ــه تضمی ــت ک ــه آن اس ــن هزین ــتند. اولی هس

ــه ایــن گــروه اســت کــه از محــل مالیات هــا تأمیــن می شــود و مالیات هــا  پرداخت هــای باعــوض ب

موجــب انحــراف در تخصیــص منابــع در اقتصــاد می شــوند. چنیــن تضمین هایــی همچنیــن موجــب 

کاهــش انگیــزه کار نــزد ایــن گــروه از افــراد می شــود و بــرای دولــت بــار ســنگینی در پــی دارد. دوم 

آنکــه بــا اجبــاری کــردن پس انــداز اگــر ســهم بیمــه افــراد خیلــی بــاال تعییــن شــود، می توانــد آثــار 

منفــی داشــته باشــد )فــرار از پرداخــت ســهم بیمــه، رفــاه اجتماعــی پایین تــر و انحرافــات بیــش از حــد 

در بــازار کار(. ســوم آنکــه اگــر دولــت ریســک های مالــی اضافــی را بپذیــرد، ثبــات اقتصــاد کان و 

رفــاه نســل های آتــی بــه مخاطــره مي افتــد؛ از ایــن رو زمانــی کــه در مــورد اصــاح نظام بازنشســتگی 

تصمیم گیــری می شــود، ایــن تصمیمــات بایــد بــا توجــه بــه چهــار نکتــه زیــر اتخــاذ شــود:
سهم پس انداز و نرخ جایگزینی هدف باید چه مقدار باشد؟ ●
چه مقدار بازتوزیع درآمد مقدور است؟ ●
توزیع ریسک های مالی میان دولت، افراد و بیمه گران خصوصی باید چگونه باشد؟ ●
چــه کســی بایــد مدیریــت ســرمایه گذاری را بــر عهــده داشــته باشــد و چــه مقامــی بایــد  ●

تنظیــم مقــررات ایــن کار را بپذیــرد؟

ــان  ــی هم زم ــداف اجتماع ــازی اه ــد حداکثرس ــتگی بای ــام بازنشس ــاح نظ ــه اص ــدف برنام ه

ــای  ــاز و کاره ــادی از س ــداد زی ــد. تع ــرد و کان باش ــطوح خ ــات در س ــردن انحراف ــل ک ــا حداق ب

بازنشســتگی را کــه در تحقــق اهــداف اجتماعــی موفق انــد، می تــوان برحســب برخــورد بــا چهــار 

عنصــر زیــر مشــخص کــرد:
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مزایا چگونه محاسبه می شود؟. 1

طرح بازنشستگی چگونه تأمین مالی می شود؟. 2

چه کسی طرح را مدیریت می کند؟. 3

چه کسی ریسک های مالی را متحمل می شود؟. 4

ــابقه کار و  ــاس س ــر اس ــرد: ب ــبه ک ــر محاس ــورت زی ــه ص ــی از س ــه یک ــوان ب ــا را می ت مزای

دســتمزد )طرح هــای بــا مزایــای معیــن(، یــا بــر اســاس کل کســورات بیمــه ای انباشــته شــده، بــازده 

دریافت شــده از ســرمایه گذاری آنهــا و امیــد بــه زندگــی )نظام هــای مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن( 

یــا ترکیبــی از دو حالــت قبــل.

ــورد  ــه )م ــورات بیم ــل کس ــوان از مح ــتگی را می ت ــتمری بازنشس ــی، مس ــن مال ــر تأمی از نظ

سیســتم پرداخــت از محــل عایــدات جــاری(؛ از محــل پس اندازهــای انباشته شــده )سیســتم مبتنــی 

بــر اندوختــه گــذاری کامــل( یــا تلفیقــی از دو حالــت فــوق پرداخــت کــرد.

مدیریــت صندوق هــا می توانــد عمومــی یــا خصوصــی و بــا ســهم پس انــداز اجبــاری و 

اختیــاری متفــاوت باشــد، مقــررات متفاوتــی بــرای ســرمایه گذاری ذخایــر صنــدوق وجــود داشــته 

ــع آوری  ــرای جم ــی ب ــای متفاوت ــاز و کاره ــز( و س ــا غیرمتمرک ــز ی ــت متمرک ــًا مدیری ــد )مث باش

ــه کار رود. ــی ب ــراد و گزارش ده ــه ای اف ــوابق بیم ــداری س ــه ای، نگه ــورات بیم کس

باالخــره، ریســک های مالــی را می تــوان بــه شــیوه های مختلفــی میــان دولــت، بیمه گــران 

ــرد؛ ــع ک ــدوق توزی ــای صن ــی و اعض خصوص

ــای  ــاز و کاره ــتقرار س ــرای اس ــی ب ــیار متنوع ــای بس ــود، حالت ه ــه می ش ــه ماحظ ــوری ک به ط

بازنشســتگی وجــود دارد کــه می تــوان بــا انتخــاب از میــان اجــزای هــر یــک از چهــار عنصــر بــاال آن را 

طراحــی کــرد. ایــن مطلــب کــه هریــک از ایــن انتخاب هــا تــا چــه حــد در دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی 

هم زمــان بــا حداقــل کــردن انحــراف قیمت هــا در بــازار کارآمدنــد، بعــداً واکاوی خواهــد شــد.

هدف اجتماعی اول: حمایت از فقرای کهن سال	 

ــه نفــع فقــرای کهن ســالی کــه معمــوالً خــارج از نظــام  ــع ب ــان بازتوزی در اینجــا الزم اســت می
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ــا  ــران ب ــتگی )از کارگ ــدوق بازنشس ــای صن ــان اعض ــع می ــد و بازتوزی ــرار می گیرن ــارکتی ق مش

درآمــد بــاال بــه کارگــران بــا درآمــد پاییــن( تمایــز قائــل شــویم. 

ــای  ــی به صــورت پرداخت ه ــای حمایت ــرای کهن ســال، مســتلزم برنامه ه ــع فق ــه نف ــع ب بازتوزی

ــی شــود.  ــن مال ــت تأمی ــد مســتقیمًا از محــل بودجــه دول ــه بای ــدی و جنســی اســت ک ــی نق انتقال

فقــرای کهن ســال و افــرادی کــه احتمــال دارد در ایــام پیــری فقیــر شــوند، معمــوالً خــارج از نظــام 

ــد  ــدت مواجه ان ــی و ریســک های کوتاه م ــت نقدینگ ــا محدودی ــراد ب ــن اف ــد. ای ــرار دارن مشــارکتی ق

کــه مهم تــر از ریســک امیــد بــه زندگــی اســت. بــرای ایــن افــراد پیوســتن بــه یــک نظــام مشــارکتی 

موجــب کاهــش رفــاه خواهــد شــد؛ بنابرایــن اســتقرار نظام هــای مســاعدت اجتماعــی بــرای حمایــت 

آنــان ضــرورت دارد. نکتــه اینجاســت کــه چنیــن تدابیــری نبایــد موجــب کاهــش انگیــزه کار در افراد 

و مشــارکت آنهــا در صندوق هــای بازنشســتگی شــود.

اغلــب کشــورها نــوع دیگــری از نظــام بازتوزیعــی را از کارگــران بــا درآمــد بــاال بــه کارگــران 

بــا درآمــد پاییــن در چارچــوب نظــام مشــارکتی تعقیــب می کننــد کــه معمــواًل به صــورت مزایــای 

معیــن و تــوازن پرداخــت اســت؛ امــا هزینه هــای ایــن ســازوکار بازتوزیعــی ممکــن اســت بیشــتر 

ــدگان درآمــد  ــه دارن ــر ب ــدگان درآمــد باالت ــع از دارن ــب کــه بازتوزی ــن مطل ــع آن باشــد. ای از مناف

پایین تــر مطلــوب اســت یــا خیــر بــه ترجیحــات اجتماعــی بســتگی دارد. در صورتــی کــه از نظــر 

اجتماعــی چنیــن کاری مرجــح باشــد، سیاســت گذاران بایــد از ســازوکارهایی اســتفاده کننــد کــه بــا 

انحرافــات قیمتــی کمتــری همــراه  اســت. دســتیابی بــه بازتوزیــع درآمــد از طریــق نظام بازنشســتگی 

ــتخوش  ــای کار را دس ــل بازاره ــن دلی ــه همی ــت و ب ــروی کار اس ــه نی ــتن ب ــات بس ــتلزم مالی مس

ــل  ــن حداق ــی تضمی ــی )یعن ــای انتقال ــه پرداخت ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــد. گزین ــراف می کن انح

مســتمری بازنشســتگی( مســتقیمًا از بودجــه دولــت تأمیــن شــوند. در اســترالیا، شــیلی و نیوزیلنــد 

رویکــرد اخیــر بــه کار بســته شــده اســت.

ــد  ــی می توان ــوازن پرداخــت«، پرداخت هــای انتقال ــن- ت ــای معی ــن در نظــام »مزای ــر ای عــاوه ب

نزولــی باشــد؛ یعنــي افــراد بــا درآمــد کمتــر در مقایســه بــا افــراد بــا درآمــد باالتــر بــازده کمتــری 

ــع  ــد. درواق ــاری مي گیرن ــل ج ــری از نس ــی کمت ــز بازده ــی نی ــل های آت ــد. نس ــت مي کنن دریاف
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ــن و  ــای معی ــورت مزای ــه به ص ــتگی ک ــدوق بازنشس ــرد در صن ــر ف ــرمایه گذاری ه ــی س بازده

تــوازن پرداخــت اداره می شــود بــه دو عامــل اصلــی بســتگی دارد: میانگیــن رشــد مــزد حقیقــی و 

امیــد زندگــی فــرد. افــرادی کــه مــزد آنهــا ســریع تر رشــد می کنــد و طــول عمــر بیشــتری دارنــد، 

ــری  ــی باالت ــت، و بازده ــری دریاف ــرای دوره طوالنی ت ــود را ب ــتگی خ ــتمری دوران بازنشس مس

کســب می کننــد. ایــن افــراد عمومــًا تحصیل کــرده و ســالم اند و بــه احتمــال زیــاد بــه خانواده هــای 

بــا درآمــد متوســط و بــاال متعلــق هســتند. هرچنــد می تــوان سیســتم را طــوری طراحــی کــرد کــه 

بازدهــی افــراد بــا درآمــد پایین تــر افزایــش یابــد، امــا تصاعــدی بــودن، ذاتــی نظــام »مزایــای معین- 

تــوازن پرداخــت« نیســت. خصیصــه دیگــر نظــام »مزایــای معیــن- تــوازن پرداخــت« آن اســت کــه 

در طــول زمــان بازدهــی پایــداری کــه سیســتم می توانــد بپــردازد به تدریــج کاهــش می یابــد. پیامــد 

ایــن وضعیــت آن اســت کــه نســل های جدیــد در مقایســه بــا نســل های قدیمی تــر بازدهــی کمتــری 

دریافــت می  کننــد؛ بدیــن ترتیــب انتقالــي ضمنــی از نســل جــوان بــه افــراد کهن ســال وجــود دارد. 

حتــی اگــر ایــن نظــام بــه نحــوی طراحــی شــود کــه درجــه ای از تصاعــدی بــودن بیــن نســلی در 

آن تعبیــه شــود، بــاز هــم اعضــای بــا درآمــد بــاالی نســل قدیمی تــر، انتقــاالت ضمنــی از اعضــای 

بــا درآمــد پاییــن نســل جوان تــر دریافــت خواهنــد داشــت. در اهمیــت نــکات فــوق بــرای ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کــه هــر دو بــر اســاس »مزایــای معیــن- تــوازن پرداخت« 

ــت. ــد داش ــوان تردی ــوند، نمی ت اداره می ش

هدف اجتماعی دوم: تشویق افراد به پس انداز	 

چالــش سیاســت گذار ایــن اســت کــه نظــام بازنشســتگی اي طراحــی کنــد کــه در آن تــوازن میــان 

ــق  ــتگی از طری ــاز و کار بازنشس ــی از س ــر نوع ــود. ه ــرار ش ــاری برق ــاری و اختی ــداز اجب پس ان

تعییــن ســهم مشــارکت بیمه شــده بــراي افزایــش پس انــداز اجبــاری عمــل می کنــد؛ امــا اگــر نــرخ 

مشــارکت و نرخ هــای بازدهــی به درســتی تعییــن نشــوند، آن الــزام اثــر معکــوس خواهــد داشــت. 

ــاال باشــد، یعنــی از افــراد خواســته شــود بیــش از نرخ هــای  اگــر ســهم بیمه شــده بیــش از حــد ب

ــای  ــار به ج ــت(، اجب ــخص اس ــا نامش ــرای آنه ــود ب ــرض می ش ــه ف ــد )ک ــداز کنن ــان پس ان بهینه ش
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ــا بازدهــی مــورد  ــاالی بیمــه همــراه ب ــاه اجتماعــی آن را کاهــش خواهــد داد. ســهم ب افزایــش رف

انتظــار پاییــن )کــه بــرای مثــال می توانــد ناشــی از بي اطمینانــی سیاســی باشــد( می توانــد موجــب 

گریــز از پرداخــت و کمتــر از واقــع اعــام کــردن دســتمزد شــود؛ بدیــن ترتیــب میــزان پوشــش و 

پایــداری مالــی کاهــش مي یابــد. اعــام کمتــر از واقــع دســتمزدها، ســاز و کار دیگــری بــرای فــرار 

ــا  از پرداخــت ســهم اجبــاری به منظــور کســب بازدهــی مــورد انتظــار باالتــر بــرای پس اندازهــا ی

ــی از  ــن بخش ــی بی ــه ارتباط ــی ک ــت. زمان ــرف و دارایی هاس ــان مص ــد می ــر درآم ــص بهت تخصی

ــا میــزان حــق بیمــه پرداختــی توســط عضــو وجــود نداشــته باشــد، احتمــال  مزایــای دریافتــی ب

ــن، در  ــای معی ــال در روش مزای ــرای مث ــود؛ ب ــتر می ش ــتمزدها بیش ــع دس ــر از واق ــام کمت اع

صورتــی کــه مزایــای بازنشســتگی تنهــا بــر اســاس دســتمزدهای آخریــن ســنوات خدمــت فــرد 

محاســبه شــود، اعــام دســتمزد واقعــی در دوره هــای قبــل از دو ســال آخــر تأثیــری بــر دریافتــی 

مســتمری فــرد نخواهــد داشــت. بــه طــور کلــی تعییــن ســهم بیمــه مطلــوب بــرای بیشــتر اعضــای 

صنــدوق بازنشســتگی کاری بــس دشــوار اســت.

ســاز و کار جایگزیــن بــرای پس انــداز اجبــاری، تأمیــن انگیزه هــای الزم بــرای ترغیــب افــراد بــه 

پس انــداز اســت. ابزارهــای مرســوم بــرای تشــویق افــراد بــه پس انــداز بــرای درازمــدت عبارت انــد 

از معافیــت مالیاتــی بــرای عایــدات بهــره و نرخ هــای بهــره ترجیحــی. اگــر ایــن ابزارهــا به درســتی 

اســتفاده شــود، بازدهــی نســبی پس انــداز درازمــدت افــراد افزایــش مي یابــد. معذالــک ایــن ابزارهــا 

بــه خــودی خــود کفایــت نمی کننــد. شــرط الزم بــرای افزایــش پس انــداز داوطلبانــه آن اســت کــه 

خانوارهــا بــه ثبــات اقتصــاد کان در آینــده بــاور داشــته باشــند و بــه نظــام مالــی اعتمــاد کننــد. در 

ــاال، نرخ هــای ارز پرنوســان، فرصت هــای محدودشــده ســرمایه گذاری و  ــورم ب ــا ت اقتصادهــای ب

بانک هایــی کــه به خوبــی تحــت نظــارت مقــررات مناســب قــرار نگرفته انــد، پس اندازهــای داوطلبانــه 

ــه موجــب  ــی ک ــه ابزارهای ــل از توجــه ب ــن رو قب ــد داشــت؛ از ای ــی نخواهن ــال توســعه چندان احتم

افزایــش بازدهــی مــورد انتظــار در بــازار بــرای پس اندازهــای درازمــدت می شــوند، دولت هــا بایــد 

چنــان محیــط اقتصــاد کانــی ایجــاد کننــد و چنــان نهادهــای تنظیم گــری را بــه وجــود آورنــد کــه 

نــرخ بازدهــی مــورد انتظــار در بــازار را افزایــش دهنــد.
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هدف اجتماعی سوم: کمک به افراد برای مدیریت ریسک های سرمایه گذاری	 

ــا و  ــه نحــوه محاســبه مزای ــت ب ــراد، بیمه گــران خصوصــی و دول ــان اف تخصیــص ریســک می

ــتگی دارد. ــد، بس ــه می  کن ــرح ارائ ــئول ط ــه مس ــی ک ــوع تضمین های ن

ــه  ــرای ارائ ــری ب ــل محکم ت ــت دلی ــه باشــند، دول ــی توســعه نیافت ــه بازارهــای مال ــی ک  در جای

طرحهــای بازنشســتگی دارد. در ایــن حالــت، افــراد بــه ابزارهــای الزم بــرای انتقــال درآمــد بــه آینده 

ــای  ــه پرداخت ه ــری ک ــه عم ــای بیم ــی بازاره ــود )یعن ــر خ ــول عم ــک ط ــت ریس ــور مدیری به منظ

ــد. حتــی اگــر ایــن ابزارهــا موجــود  ــد( دسترســی ندارن منظــم دوره بازنشســتگی را تأمیــن می کن

ــش از  ــا را بی ــن ابزاره ــک ای ــد ریس ــتی می توان ــی و سرپرس ــب تنظیم ــوب نامناس ــند، چارچ باش

حــد افزایــش دهــد. افــرادی کــه در آینــده نزدیــک بازنشســته خواهنــد شــد، در مقایســه بــا کاهــش 

شــاخص های بازارهــای مالــی به شــدت آســیب پذیر خواهنــد بــود. دولت هــا می تواننــد ایــن اثــرات 

منفــی را از طریــق تضمیــن حداقــل مســتمری بازنشســتگی محــدود کننــد. ایــن کاری اســت کــه در 

ــد. روش  ــه باش ــور توج ــد درخ ــا می توان ــن تضمین ه ــای ای ــا هزینه ه ــود؛ ام ــام می ش ــیلی انج ش

ــرای هموارســازی  ــه نظــر می رســد ســاز و کار مناســبی ب ــوازن پرداخــت« ب ــن- ت ــای معی »مزای

مصــرف در طــول زمــان باشــد و در عیــن حــال افــراد را در مقابــل ریســک های مالــی و ریســک 

طــول عمــر محافظــت کنــد.

ــه  ــوازن پرداخــت« ریســک های بیش ازحــدی را ب ــن- ت ــای معی ــه، روش هــای »مزای ــن هم ــا ای ب

دولــت و در نتیجــه بــه نســل های بعــدی منتقــل مي کنــد. در سیســتم های »مزایــای معیــن- تــوازن 

پرداخــت« از آنجــا کــه نــرخ بازدهــی دریافتــي فــرد بــه نــرخ رشــد مزدهــای حقیقــی و امیــد بــه 

ــا ریســک  ــراد ب ــاب شــاخص بندی مناســب، اف ــن نیســت. در غی ــل معی زندگــی بســتگی دارد، از قب

ــت بخــش  ــه هــر حــال دول ــد. ب ــز مواجهن ــد نی ــل می کن ــی مســتمری را زای ــه ارزش حقیق ــورم ک ت

ــش از حــد باشــد،  ــت بی ــی دول ــای ضمن ــر بدهی ه ــد. اگ ــل می کن ــی را تحم ــی از ریســک مال بزرگ

ثبــات بودجــه ای و ثبــات اقتصــاد کان بــه مخاطــره می افتــد و همــراه بــا آن رفــاه نســل های آتــی 

ــرد. ــرار می گی ــز در معــرض آســیب ق نی

تخصیــص بهتــر ریســک میــان دولــت و افــراد را می تــوان از طریــق تلفیــق سیســتم های مزایــای 
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ــت از طریــق مرتبــط کــردن بخشــی  ــه دســت آورد. دول ــا سیســتم های پرداخــت معیــن ب معیــن ب

از مزایــای مســتمری بــه حــق بیمــه پرداختــی افــراد و تحــوالت اقتصــاد کان و تحــوالت جمعیتــی 

ــال در  ــرای مث ــد؛ ب ــش ده ــی کاه ــور ضمن ــه ط ــی ب ــک های مال ــود را از ریس ــهم خ ــد س می توان

سیســتم حــق بیمــه معیــن اســمی1، مزایــای مســتمری دریافتــی تابعــی از انباشــت حــق بیمه هــای 

پرداختــی بــا نــرخ بهــره برابــر بــا رشــد اقتصــادی اســت. ضمانــت دولــت را در ایــن حالــت نیــز 

ــرد  ــد ف ــادی عای ــر کاری ع ــان عم ــل در پای ــتمری حداق ــب مس ــن ترتی ــرد و بدی ــرا ک ــوان اج می ت

می شــود.

5-2-2- تجربه جهانی در زمینه اصالح صندوق های بازنشستگی و نبود رویه واحد جهانی 
در این زمینه

مــرور تجــارب جهانــی اصــاح نظام هــای بازنشســتگی گویــای آن اســت کــه ایــن اصاحــات 

اساســًا ماهیــت متفاوتــی دارنــد و یکســان نیســتند. عمــًا در اصــاح نظــام بازنشســتگی یکــی از دو 

ــال می شــود: ــر دنب مســیر زی

ــا تغییــرات پارامتریــک، بــه اصاحاتــی از قبیــل تغییــر ســن . 1 اصاحــات غیــر سیســتمی ی

بازنشســتگی، نــرخ جایگزینــی، تغییــر طــول دوره مبنــای محاســبه مزایــا و ســخت کــردن 

ــدگان اطــاق می شــود. شــرایط احــراز مســتمری بازمان

ــام . 2 ــی نظ ــن مال ــت و تأمی ــوه مدیری ــًا نح ــت و نوع ــر اس ــتمی پیچیده ت ــات سیس اصاح

بازنشســتگی یــا روش تعییــن مزایــا را متأثــر مي کنــد. در جهــان ســه نــوع اصلــی اصاحات 

سیســتمی تجربــه شــده کــه عبــارت  اســت از:

1. انتقــال جزئــی یــا کلــی از سیســتم »مزایــای معیــن- تــوازن پرداخــت« بــه 

ــاب های  ــوه در حس ــه وج ــل« ک ــذاری کام ــن- اندوخته گ ــای معی ــتم »مزای سیس

ســرمایه گذاری شــخصی افــراد نگهــداری می شــود و توســط بخــش خصوصــی 

اداره می شــود.

2. انتقــال از سیســتم »اندوخته گــذاری و مزایــای معیــن« بــه سیســتم »تــوازن 

1. Nominal Defined Contribution
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پرداخــت بــا مزایــای معیــن« کــه بخــش عمومــی آن را اداره مي کنــد )یعنــی دقیقــًا 

برعکــس اصاحــات قبلی(.
3. معرفی حساب های حق بیمه معین صوری.1

ــه اصاحــات  ــود، ب ــم انجــام شــده ب ــل ســده بیســت و یک ــا اوای ــه ت ــی ک 70 درصــد اصاحات

پارامتریــک مربــوط بــود و بقیــه در شــمار اصاحــات سیســتمیک قــرار داشــت. روش »حســاب های 

ــتگی  ــات بازنشس ــه اصاح ــن ک ــکای التی ــورهای آمری ــب کش ــذاری« در اغل ــا اندوخته گ ــردی ب ف

انجــام داده انــد، اتخــاذ شــده اســت )بــرای مثــال در آرژانتیــن، بولیــوی، شــیلی، کلمبیــا، کوســتاریکا، 

ــد. در  ــروی کرده ان ــرد پی ــن رویک ــز از ای ــا نی ــترالیا و بریتانی ــه(. اس ــرو و اوروگوئ ــالوادور، پ الس

حســاب های فــردی اندوخته گــذاری، حــق بیمــه در حســاب ســرمایه گذاری فــرد انباشــته می شــود 

ــرد. در زمــان بازنشســتگی ســرمایه موجــود در حســاب  ــق می گی ــازار تعل ــرخ بهــره ب ــه آن ن و ب

بــه یــک پرداخــت منظــم ماهانــه تبدیــل می شــود )یعنــی مزایــای بازنشســتگی کــه تــا پایــان عمــر 

شــخص بــه او تعلــق می گیــرد(. هرچنــد رویکــرد معکــوس )یعنــی انتقــال از سیســتم اندوخته گــذاری 

کامــل بــا مزایــای معیــن بــه طــرح تــوازن پرداخــت- مزایــای معیــن( کمتــر معمــول بــوده، امــا در 

برخــی از کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا ماننــد نیجریــه انجــام شــده کــه بــا شکســت مواجــه 

گردیــده اســت. ســومین رویکــرد اصاحــات سیســتمی )یعنــی حســاب های صــوری بــا پرداخــت 

معیــن(، حداقــل در شــکل کنونــی آن روش نســبتًا جدیــدی بــود. در ایــن رویکــرد اصاحــی، روش 

مــورد اســتفاده در محاســبه مزایــای بازنشســتگی )از فرمــول کاســیک مزایــای معیــن بــه فرمولــی 

بــر اســاس حــق بیمــه معیــن( تغییــر می یابــد. بــدون آنکــه طــرح پرداخــت از محــل عایــدات جــاری 

تغییــر یابــد. ایــن روش در کشــورهای لیتوانــی، ســوئد، لهســتان و مغولســتان اســتفاده شــده اســت. 

در مــورد ســه کشــور اروپایــی ایــن فهرســت بایــد گفــت حــق بیمــه معیــن صــوری بــا حســاب های 

ــی شــود و  ــت توســعه بازارهــای مال ــا موجــب تقوی ــل شــده اســت ت ــردی اندوخته گــذاری تکمی ف

نرخ هــای جایگزینــی باالتــری را عایــد کنــد.

ایــن رویکردهــای کلــی بــه اصاحــات، تفاوت هــای بــارزی دارنــد؛ بــرای مثــال برحســب برنامــه 

1. Notional Defined Contributions
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ــا  ــه روش دیگــر و اینکــه آی ــال از یــک روش ب ــی انتق ــن مال ــدی اصاحــات، روش هــای تأمی زمان بن

اصاحــات بازنشســتگی به صــورت جداگانــه انجــام می شــود یــا به صــورت یــک سیســتم چندالیــه.

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کــدام اصاحــات موفقیت آمیزتــر بوده انــد، بایــد گفــت اصاحــات 

بازنشســتگی هزینــه- منفعــت سیاســی و اقتصــادی در بــردارد. مشــکل سیاســت گذار ایــن اســت 

ــد. ــق می یابن ــدت تحق ــع در درازم ــا مناف ــد، ام ــدت رخ می دهن ــا در کوتاه م ــه هزینه ه ک

اصاحــات پارامتریــک نوعــًا بــا مقاومــت سیاســی کمتــری مواجــه می شــود و در  ●

کوتاه مــدت پیامدهــای مالــی کمتــری دارد؛ امــا بســیاری از مســائل ســاختاری را الینحــل 

می گــذارد. اصاحــات پارامتریــک معمــواًل:

 انحرافــات عرضــه نیــروی کار، تصمیمــات افــراد در مــورد پس اندازهــا و زمــان 	

بازنشســتگی را کاهــش مي دهــد.

 تفاوت در بازدهی های اقتصادی پس انداز اعضا را از میان مي برد.	

 پایــداری مالــی درازمــدت سیســتم را تضمیــن مي کننــد؛ زیــرا هیــچ ســاز و کار 	

خــودکاری بــرای تعدیــل پارامترهــای سیســتم در واکنــش بــه تحــوالت اقتصادی 

و جمعیتــی وجــود نــدارد.

 ایــن اصاحــات ممکــن اســت در میــان نســل جــوان به راحتــی پذیرفتــه نشــود؛ 	

زیــرا انتظــارات بدبینانــه را در مــورد قابلیــت سیســتم در زمینــه بــرآورده کــردن 

وعده هــای آن مطــرح می کنــد )کــه می توانــد موجــب افزایــش گریــز از پرداخــت 

حــق بیمــه شــود و عمــًا همیــن انتظــارات بدبینانــه را محقــق کنــد(.

 اصاحــات پارامتریــک اثــرات ســرریزی را کــه نظــام اندوخته گــذاری از طریــق 	

کمــک بــه ارتقــای توســعه بخــش مالــی بــرای اقتصــاد ایجــاد می کنــد، اســتفاده 

نمي کنــد.

از ســوی دیگــر معرفــی حســاب های فــردی )Funded(، پیچیــده و از نظــر منطقــی و اداری  ●

ــود،  ــه می ش ــتری مواج ــی بیش ــت سیاس ــا مقاوم ــوالً ب ــر معم ــن تدابی ــت. ای ــش اس پرچال

ــارکت کنندگان  ــه مش ــد ب ــک های جدی ــی در بــردارد و ریس ــدت باالی هزینه هــای کوتاه م
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ــه  ــرد ک ــی ک ــوان معرف ــی می ت ــا زمان ــاب ها را تنه ــن حس ــد. ای ــل می کن ــتم تحمی در سیس

ــود: ــاد ش ــی آن ایج ــرط های اساس پیش ش

 ــی 	 ــت مال ــدد، در وضعی ــه کار می بن ــیوه را ب ــن ش ــه ای ــوری ک ــد کش ــدا بای ابت

ــد. ــی کن ــن مال ــد را تأمی ــه روش جدی ــال ب ــه انتق ــد هزین ــا بتوان ــی باشــد ت خوب

 کشــور مــورد نظــر بایــد ظرفیــت کافــی تنظیمــی و نظــام بانکــی ســالمی داشــته 	

ــرکت ها و  ــه ش ــی اوراق قرض ــی )یعن ــای مال ــدود ابزاره ــه مح ــد. عرض باش

ســهام(، نبــود بــازار ثانویــه بــرای اوراق بدهــی دولت و ســرمایه انســانی محدود 

در حــوزه مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی عواملــی  هســتند کــه مانــع از معرفــی 

ــوند. ــاری می ش ــذاری اجب ــردی اندوخته گ ــاب های ف حس

• ــوری 	 ــن ص ــه معی ــق بیم ــا ح ــن ب ــای معی ــتم های مزای ــردن سیس ــن ک جایگزی

)NDCs(. در حالــی کــه سیســتم های حــق بیمــه معیــن صــوری عمومــًا بــدون 

ــه  ــرمایه گذاری ک ــع س ــااًل مناب ــت و احتم ــوازن پرداخ ــه ت ــر پای ــی ب ــد )یعن اندوخته ان

بــرای مواجهــه بــا تحــوالت جمعیتــی درازمــدت عمــل می کننــد(، ایــن سیســتم ها بالقــوه 

برخــی از منافــع حســاب های فــردی دارای اندوختــه را ارائــه مي دهنــد. حســاب های بــا 

ــای  ــان پرداخت ه ــاط شــفاف تر می ــراری ارتب ــق برق ــن صــوری از طری ــه معی حــق بیم

حــق بیمــه و مزایــای بازنشســتگی موجــب کاهــش گــزارش کمتــر از واقــع درآمدهــا یــا 

انصــراف کامــل از نظــام بازنشســتگی مي شــود. حســاب های حــق بیمــه معیــن صــوری 

ــود بخشــند: ــر بهب ــای زی ــداری سیســتم را از راه ه ــد پای ــن می توانن همچنی

 از طریق رساندن بازدهی پرداختی در سیستم به سطح پایدار آن،	

 بــا وارد کــردن ســاز و کارهــای خــودکار بــه حســاب ها بــرای تغییــرات 	

غیرمنتظــره در امیــد بــه زندگــی، شــوک های اقتصــاد کان و تغییــر ترجیحــات 

ــرف. ــت و مص ــرای کار، فراغ ــراد ب اف

ــت  ــه قابلی ــت ک ــوری آن اس ــن ص ــه معی ــق بیم ــا ح ــاب های ب ــر حس ــای دیگ ــه مزای از جمل

ــرای پرداخــت  ــر و انجــام اصاحــات اساســی را ب ــدوق دیگ ــه صن ــدوق ب ــک صن ــی از ی جابه جای



471 راهبردهای اصالحی برای نظام بازنشستگی ایران با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری  /

مســتمری های ازکارافتادگــی و بازمانــدگان تســهیل می کنــد. معرفــی ایــن روش همچنیــن بــا حفــظ 

ــای  ــری، فرمول ه ــدگاه نظ ــدارد. از دی ــی ن ــذاری مغایرت ــاری اندوخته گ ــردی اجب ــاب های ف حس

روش مزایــای معیــن را می تــوان بــه نحــوی تغییــر داد کــه نتایــج حاصــل از روش حــق بیمــه معیــن 

صــوری را بــه دســت دهــد و بدیــن ترتیــب بازدهی هــای همگــن و پایــداری را ایجــاد کنــد. بدیهــی 

ــای  ــر از فرمول ه ــد، پیچیده ت ــت می ده ــه دس ــج را ب ــن نتای ــه ای ــی ک ــای معین ــول مزای ــت فرم اس

موجــود محاســبه مزایــای معیــن اســت. در فرمــول مزایــای معیــن برقــرار کــردن ارتبــاط میــان 

ــر در  ــت. اگ ــوارتر اس ــط دش ــر متوس ــک کارگ ــرای ی ــی ب ــه پرداخت ــق بیم ــی و ح ــای دریافت مزای

ــتفاده  ــن اس ــای معی ــبه مزای ــرای محاس ــی ب ــای متفاوت ــف از فرمول ه ــای مختل ــور صندوق ه کش

کننــد، انتقــال منافــع از یــک صنــدوق بــه صنــدوق دیگــر پیچیده تــر از وضعیتــی خواهــد بــود کــه در 

ــن صــوری اســتفاده می شــود. ــه معی آن از روش حــق بیم

ــس نظام هــای بازنشســتگی  ــر عــدم تجان ــی بیانگ ــی در مــورد تجــارب جهان ــن مــرور اجمال ای

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــارب جهان ــی تج ــام اصل ــت. پی ــی اس ــه اصاح ــی برنام ــی طراح و پیچیدگ

سیاســت گذاران بایــد آگاه باشــند کــه انتخاب هــای مختلــف آنهــا چــه تأثیراتــی بــر تحقــق اهــداف 

ــی  ــرخ جایگزین ــه، ن ــرخ حــق بیم ــی نظــام اقتصــادی دارد. ن اجتماعــی نظــام بازنشســتگی و کارای

مســتمری ها بــا حقــوق و دســتمزدها، نحــوه محاســبه مزایــا و تأمیــن مالــی آن، ســاز و کارهــای 

ــک های  ــع ریس ــده و توزی ــر قاع ــی ب ــده و مبتن ــرمایه گذاری مدیریت ش ــه س ــه در زمین به کاررفت

ــق اهــداف اجتماعــی طرح هــای بازنشســتگی و کارآمــدی نظــام اقتصــادی  ــر تحق ــی، همگــي ب مال

ــد. ــر می گذارن تأثی

5-3 تفکیک میان وظایف سازمان های حمایتی و صندوق های بازنشستگی و الیه بندی 
طرح های حمایتی دولت

ــزی،  ــی برنامه ری ــت، مســئولیت اصل ــف دول ــه در تقســیم بندی وظای ــم ک  در فصــل ســوم گفتی

ارائــه خدمــات و رســیدگی بــه امــور توان بخشــی معلــوالن جســمی و ذهنــی بــر عهــده ســازمان 

بهزیســتی کشــور اســت. در عیــن حــال در شــرح وظایــف مصــوب ســازمان آمــوزش و پــرورش 

ــت از  ــه توان بخشــی و حمای ــز وظایفــی در زمین اســتثنایی، جمعیــت هال احمــر و شــهرداری ها نی
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معلــوالن پیش بینــی شــده اســت. در زمینــه حمایــت اجتماعــی و پرداخــت مســتمری و کمک هزینــه 

ــور  ــهید و ام ــاد ش ــور، بنی ــتی کش ــازمان بهزیس ــداد، س ــه ام ــان کمیت ــدان و محروم ــه نیازمن ب

ایثارگــران وظایــف قانونــی دارنــد. در همان جــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد کردیــم کــه تداخــل وظایــف در 

میــان ایــن دســتگاه ها بســیار درخــور توجــه اســت. ایــن موضــوع بــه نظــر مــا از دوگانگــی قــدرت 

ــع متفاوتــی را  ــر اســت. هریــک از اجــزای متعــارض ســاختار قــدرت سیاســی مناف سیاســی متأث

دنبــال می کننــد و بــرای پیشــبرد اهــداف خــاص خــود ایجــاد دســتگاه های مــوازی را در دســتور 

ــد. ــرار می دهن ــود ق کار خ

ســاماندهی وظایــف حمایتــی دولــت بــا رعایــت اصــول 43 و 29 قانــون اساســی و مــاده 4 قانون 

ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )مصــوب ســال 1383( ضــرورت دارد. ایــن موضوع 

در تنظیــم اســناد سیاســتی نظــام اجتماعــی چندالیــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.1 در ایــن ســند 

الیــه مســاعدت اجتماعــی بــه دو ســطح حمایتــی کامــل و نســبی بــه شــرح زیــر تفکیک شــده اســت:

ــل توانمندســازی: ســطح حمایــت کامــل  ● ــر قاب ــراد غی ــرای اف ــل ب ــی کام ســطح حمایت

درواقــع ســطح زیریــن الیــه مســاعدت اجتماعــی خواهــد بــود؛ از ایــن رو افــرادی کــه بــه 

ــول  ــد، در ط ــدي ندارن ــت توانمن ــی قابلی ــی و حرکت ــمی، ذهن ــای جس ــاظ محدودیت ه لح

دوران حیــات بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی در ســطح حداقــل ضــروری )از جملــه هزینــه 

ــان، ص 63(. ــوند )هم ــت مي ش ــی( حمای ــان و توانبخش ــت، درم معیش

ســطح حمایتی نســبی بــرای افــراد قابــل توانمندســازی: در این ســطح از الیه مســاعدت  ●

اجتماعــی، افــراد و خانوارهایــی کــه امکان توانمند شــدن در قالــب برنامه های توانمندســازی 

ــت،  ــده و موق ــورت زمان بندی ش ــات به ص ــطح بندی خدم ــاظ س ــه لح ــند، ب ــته باش را داش

ــای  ــش، مهارت ه ــت پوش ــراد تح ــوند. اف ــت مي ش ــد و حمای ــرار می گیرن ــش ق ــت پوش تح

مــورد نیــاز را کســب می کننــد ســپس بــا اشــتغال بــه شــغل مناســب به صــورت تدریجــی 

ــوند؛  ــت می ش ــه هدای ــی پای ــه اجتماع ــه بیم ــه الی ــارج و ب ــه خ ــن الی ــت ای ــه حمای از چرخ

1. گرجــی پــور، اســماعیل، )1395(، اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور، مؤسســه عالــی پژوهــش 
تأمیــن اجتماعــی، ســند 2.
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بنابرایــن افــرادی کــه در الیــه مســاعدت در فراینــد برنامــه توانمندســازی، توانمنــد شــده 

و مي تواننــد شــغل و کســب درآمــد داشــته باشــند، بــه حــوزه بیمــه ای وارد می شــوند تــا 

بتواننــد بــا مشــارکت خــود تحــت پوشــش ایــن الیــه قــرار گیرنــد؛ بدیــن ترتیــب به واســطه 

ســهمی کــه ایــن افــراد پرداخــت می کننــد بــار تکفــل دولــت کاهــش می یابــد )همــان(.

ــی  ــه ادغــام ســازمان های حمایت ــن اجتماعــی چندالی متأســفانه در اســناد سیاســتی نظــام تأمی

ــه نظــر مــا  ــی کــه ب ــد، روشــن نشــده اســت؛ در حال متعــددی کــه وظایــف مشــابه انجــام می دهن

اتخــاذ تدابیــر زیــر در ایــن زمینــه ضــرورت دارد:

ادغام کمیته امداد امام )ره( در سازمان بهزیستی؛ ●

انحال بنیاد جانبازان و ایثارگران و واگذاری وظایف آن به سازمان بهزیستی؛ ●

انحــال بنیــاد مســتضعفان و واگــذاری فعالیت هــای اقتصــادی آن بــه بخــش خصوصــی و  ●

انتقــال وظایــف حمایتــی آن بــه ســازمان بهزیســتی؛

تنظیــم قوانیــن نظارتــی دقیــق و روشــن بــر کــم و کیــف انجــام وظایــف بنیادهــای خیریــه  ●

خصوصــی و عمومــی؛

ــورد  ● ــزارش دهــی در م ــه گ ــات عظــام ب ــه و آی ــاف، آســتان های متبرک ــردن اوق ــف ک مکل

فعالیت هــای حمایتــی ایــن نهادهــا و هماهنگ ســازی فعالیت هــای حمایتــی آنهــا بــر اســاس 

برنامــه جامــع حمایــت اجتماعــی؛

وصــول مالیــات از کلیــه فعالیت هــای اقتصــادی بنیادهــا و نهادهــای فــوق و تخصیــص آن  ●

بــه امــور حمایتــی.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف اقتصــاد ایــران در چهــار دهــه اخیــر و رشــد 

بــاالی جمعیــت در دهــه اول انقــاب، بســیاری از زنــان و مــردان تحصیل کــرده کشــور از یافتن شــغل 

مناســب بازمانده انــد. پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت نیــروی کار در فعالیت هــای اقتصــادی، وجــود نرخ 

ــه کار اشــتغال  ــت ب ــراد شــاغلی کــه به طــور پاره وق ــکاری در کشــور و افزایــش ســهم اف ــاالی بی ب

دارنــد، حاصــل ایــن عملکــرد ضعیــف اســت. در ایــن وضعیــت کارکــرد نظام اقتصــادی موجــب بهبود 

رفــاه آحــاد جامعــه نیســت. ضمنــاً نبــود تشــکل های کارگــری مســتقل و حمایت هــای قانونــی موجــب 
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ــطوح  ــام س ــای آن در تم ــا تقاض ــه ب ــروی کار در مقایس ــه نی ــازاد عرض ــت م ــود در وضعی می ش

تحصیلــی، توزیــع درآمدهــا بــه زیــان نیــروی کار تغییــر کنــد. در ایــن وضعیــت احتمــال زیــادی برای 

ــرای  ــت ب ــی دول ــار مال ــت ب ــن وضعی ــر وجــود دارد. در ای ــه دام فق ــراد و خانوارهــا ب ــادن اف فروافت

تأمیــن حمایت هــای اجتماعــی در دو ســطح فــوق از تــوان مالــی آن بســیار فراتــر خواهــد بــود.

ــدود 13  ــا ح ــر ی ــون نف ــوار )10/2 میلی ــون خان ــده 3/2 میلی ــبات به عمل آم ــاس محاس ــر اس ب

درصــد خانوارهــای کشــور( کمتــر از حداقــل حقــوق قانــون کار دســتمزد مي گیرنــد. اگــر حداقــل 

دســتمزد را معیــار خــط فقــر در نظــر بگیریــم، ایــن افــراد بایــد تحــت حمایــت ســازمان های حمایتــی 

قــرار بگیرنــد؛ در حالــی کــه در ســال 1394 حــدود 4/3 میلیــون نفــر مســتمری بگیر تحــت پوشــش 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور قــرار داشــتند )همــان، ص 82(. گفتنــی 

ــایی  ــرای شناس ــال ب ــر س ــتایی در ه ــهری و روس ــای ش ــه خانواره ــل هزین ــن حداق ــت تعیی اس

اســتحقاق افــراد و خانوارهــای فقیــر ضــرورت دارد وگرنــه معیــار حداقــل دســتمزد مــاک مناســبی 

بــرای ارزیابــی وســع خانوارهــای فقیــر نیســت. همچنیــن اســتفاده از حداقــل هزینــه خانوارهــا برای 

تعییــن مســتمری خانوارهایــی کــه عضــو معلــول جســمی و ذهنــی دارنــد نیــز ضــرورت دارد.

بــا دقــت در اهــداف و شــاخص های حــوزه حمایــت و تأمیــن اجتماعــی قانــون برنامــه ششــم و 

مــواد منــدرج در ایــن قانــون می تــوان بــه ابعــاد و حجــم وظایــف ســنگین دولــت در ایــن حــوزه پــی 

بــرد. بــا توجــه بــه پیش بینــی رشــد اقتصــادی انــدک کشــور در دوران برنامــه ششــم و مضیقــه 

مالــی دولــت می تــوان گفــت دســتیابی بــه اهــداف منــدرج در قانــون برنامــه بــرای حــوزه حمایــت 

اجتماعــی قابــل تحقــق نخواهــد بــود.

نکتــه آخــر ایــن اســت کــه اگــر نظــام اقتصــادی و اجتماعــی بــه دلیــل نهادهــا و سیاســت های 

معیــوب نتوانــد از ســرمایه های انســانی، مالــی و ثــروت طبیعــی کشــور در جهــت ایجــاد فرصت های 

اشــتغال و درآمــد عمــل کنــد، در درازمــدت دامنــه و عمــق فقــر چندبعــدی چنــان ابعــاد بزرگــی بــه 

خــود می گیــرد کــه دولــت از عهــده تأمیــن مخــارج حمایــت اجتماعــی برنمي آیــد؛ از ایــن رو شــرط 

ــدت اقتصــادی  ــای رشــد درازم ــن چرخ ه ــه راه انداخت ــری در جامع ــر و نابراب ضــرور کاهــش فق

ــت  ــای حمای ــی هزینه ه ــن مال ــرای تأمی ــد ب ــی کارآم ــام مالیات ــی نظ ــو و برپای ــه از یک س در جامع
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اجتماعــی از ســوی دیگــر اســت.

مســئله دیگــر ضــرورت توجــه بــه روش هــای پیشــگیری از انــواع معلولیت هــای جســمی و ذهنــی 

و بیماری هــای خــاص در جامعــه اســت؛ بــرای مثــال اگــر بــه دلیــل آلودگــی هــوای کان شــهرها 

ــاه  ــش رف ــی و کاه ــرات جان ــر مخاط ــاوه ب ــد، ع ــش یاب ــهرها افزای ــن ش ــرطان در ای ــاری س بیم

ــوان بیمــاری خــاص افزایــش خواهــد  ــرای درمــان ســرطان به عن ــت ب شــهروندان هزینه هــای دول

یافــت. همیــن مســئله در مــورد ازدواج هــای فامیلــی کــه بــه معلولیت هــای ذهنــی منجــر می شــود 

ــت  ــن اس ــم ممک ــط کار ه ــران در محی ــامت کارگ ــی و س ــه ایمن ــی ب ــت. بی توجه ــرح اس ــز مط نی

ــه  ــای بیم ــه طرح ه ــتر ب ــای بیش ــل هزینه ه ــروی کار و تحمی ــگام نی ــی زودهن ــب ازکارافتادگ موج

ــود. ــتگی می ش ــی و بازنشس درمان

5-4- ایجاد نظام بازنشستگی چندالیه

ــن  ــای تأمی ــاح نظام ه ــج در اص ــای رای ــی از رویکرده ــه یک ــی چندالی ــن اجتماع ــام تأمی نظ

اجتماعــی اســت کــه مدل هــای مختلفــی بــرای آن ارائــه شــده اســت. بــر اســاس قانــون نظــام جامــع 

رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )و بــا توجــه بــه انتــزاع حــوزه امــدادی از شــمول این قانــون(، این نظــام دو 

حــوزه حمایتــی و بیمــه ای دارد. مــا قبــًا در مــورد نحــوه الیه بنــدی حــوزه حمایتــی در بنــد )5-3( 

توضیحــات الزم را ارائــه داده ایــم.

حــوزه بیمــه ای خــود شــامل بیمه هــای اجتماعــی )بازنشســتگی، ازکارافتادگــی، فــوت، بیــکاری 

ــه  ــه ای ارائ ــای بیم ــازمان ها و صندوق ه ــق س ــه از طری ــت ک ــی اس ــه درمان ــد آن( و بیم و مانن

ــد )5-5( ایــن گــزارش به تفصیــل مطالبــی  می شــود. در مــورد الیه بنــدی بیمــه درمانــی نیــز در بن

ارائــه خواهــد شــد؛ بنابرایــن در اینجــا صرفــًا بــه الیه بنــدی بیمه هــای اجتماعــی بــر اســاس اســناد 

سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه خواهیــم پرداخــت.

در بیان ضرورت و اهداف این الیه بندی باید گفت:

صندوق هــای بیمــه و بازنشســتگی در دو دهــه اخیــر بــرای تأمیــن منابــع مالــی خــود بــا  ●

ــات  ــی نج ــای اجتماع ــدی بیمه ه ــداف الیه بن ــی از اه ــد. یک ــه بوده ان ــدی مواج ــکات ج مش
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ــی اســت. ــه ای از بحــران مال صندوق هــای بیم

مهم تریــن خــأ و نارســایی وضــع موجــود، نبــود سیســتم بیمه ای مناســب و مســتمر نبودن  ●

پوشــش بیمــه ای بــرای شــاغان غیرمــزد و حقوق بگیــر اســت. ضمنــًا بخــش عمــده ای از 

ــازمان  ــت س ــه عضوی ــاص ب ــن خ ــب قوانی ــا تصوی ــه ب ــدی ک ــای جدی ــه گروه ه ــق بیم ح

تأمیــن اجتماعــی درآمده انــد، بــه عهــده دولــت اســت کــه بنــا بــر تجربــه بــه دلیــل مضیقــه 

ــال در  ــت؛ به عنوان مث ــدني نیس ــر، وصول ش ــای دیگ ــای هزینه ه ــا اولویت ه ــت ی ــی دول مال

مــورد باربــران، خادمــان مســاجد، بافنــدگان فــرش و صاحبــان صنایع دســتی شناســه دار، 

ســهم دولــت از حــق بیمــه حــدود 74 درصــد اســت و عمدتــًا پرداخــت نمی شــود )گرجــی 

پــور، 1395، همــان، ص 49(. تعییــن تکلیــف ایــن الیه هــای غیرمــزد و حقوق بگیــر و تفکیــک 

ــدی  ــن الیه بن ــاری یکــی دیگــر از اهــداف ای ــاری کارگــران از بیمه هــای اختی بیمه هــای اجب

اســت.

ــورت  ــی به ص ــای اجتماع ــور بیمه ه ــه کش ــی چندالی ــن اجتماع ــام تأمی ــتی نظ ــناد سیاس در اس

ــت: ــده اس ــدی ش ــر الیه بن زی

ــاری تفکیــک . 1 ــی( و اجب ــر )همگان ــه دو ســطح فراگی ــه کــه خــود ب ــه بیمــه  اجتماعــی پای الی

می شــود.

الیه بیمه تکمیلی.. 2

در زیر هر یک از این الیه بندی ها تشریح خواهد شد.

5-4-1- الیه بیمه اجتماعی پایه

الیــه بیمه هــای اجتماعــی بخشــی از جامعــه را در برمی گیــرد کــه شــغل و درآمــد مســتمر دارنــد 

ــده،  ــه جانبه بیمه ش ــارکت س ــا مش ــواًل ب ــی معم ــه اجتماع ــد. بیم ــه بپردازن ــق بیم ــد ح و می توانن

کارفرمــا و دولــت تأمیــن مالــی می شــود و پوشــش آن مبتنــی بــر دوره اشــتغال اســت؛ بنابرایــن هر 

عاملــی کــه موجــب شــود فــرد بــه طــور موقــت یــا دائــم امــکان کارکــردن را از دســت دهــد )ماننــد 

بیمــاری، بیــکاری، ازکارافتادگــی، ســالمندی و فــوت(، از طریــق بیمه هــای اجتماعــی پوشــش داده 
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می شــود. حداقــل تعهــدات بیمه هــای اجتماعــی شــامل بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و فــوت اســت؛ 

ــرارادی را  ــت غی ــدروزه )غرامــت( و بیکاری هــای موق ــی در مــواردی بیکاری هــای مــوردی چن ول

نیــز شــامل می شــود. از نظــر ســطح مزایــا ســعی می شــود بخــش مهمــی از ســطح زندگــی دوران 

ــر  ــواده وي دچــار فق ــان حفــظ شــود کــه خان ــز چن اشــتغال فــرد در دوره مســتمری بگیری اش نی

مطلــق نشــود.

ــن نســلی و نقــش بازتوزیعــی  ــر ســاز و کار بی ــب بیمه هــای اجتماعــی در جهــان ب الگــوی غال

ــع  ــی تأمیــن می شــود. مناب مبتنــی اســت و حقــوق مســتمری بگیران از محــل درآمــد شــاغان فعل

ــن  ــت( تأمی ــا و دول ــده، کارفرم ــهم بیمه ش ــه )س ــق بیم ــق ح ــی از طری ــای اجتماع ــی بیمه ه مال

می شــود و ســعی بــر ایــن اســت کــه دولــت کمتریــن مشــارکت مالــی را داشــته باشــد. همچنیــن 

اداره امــور بیمه هــای اجتماعــی معمــوالً به صــورت ســه جانبه بــا مشــارکت نماینــدگان کارفرمایــان، 

ــان، ص 63(. ــور، 1395، هم ــی پ ــود )گرج ــام می ش ــت انج ــدگان و دول بیمه ش

بیمه های اجتماعی فراگیر ●

افــراد و خانوارهــای غیرمــزد و حقوق بگیــر کــه مشــمول بیمه هــای اجتماعــی اجبــاری نیســتند و 

شــرایط بیمــه شــدن از طریــق صندوق هــای بازنشســتگی پایــه موجــود را ندارنــد، در ایــن ســطح 

بیمــه می شــوند. در بخــش درمــان و ســامت نیــز افــراد کم درآمــد و غیــر مــزد و حقوق بگیــر بــا 

پرداخــت حداقلــی، تحــت پوشــش بیمــه ســامت ایرانیــان قــرار می گیرنــد.

بیمه های اجتماعی اجباری ●

افــراد شــاغل دارای کارفرمــا )مــزد و حقوق بگیــر بخــش عمومــی و خصوصــی( کــه مشــمول 

ــه می شــوند. اصــاح  ــه روال گذشــته بیم ــن ســطح ب ــه و بازنشســتگی هســتند، در ای ــن بیم قوانی

قوانیــن و مقــررات در ایــن ســطح به منظــور پایــداری صندوق هــا و ســازمان های بیمه گــر و 

ــارات دولتــی اولویــت دارد. هم اکنــون بیمــه اجبــاری کارگــران از  ــه اعتب کاهــش وابســتگی آنهــا ب

وظایــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمــه کارکنــان کشــوری وظیفه صندوق بازنشســتگی کشــوری 

و بیمــه نیروهــای مســلح وظیفــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح در شــمار بیمه هــای 
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ــد. ــرار دارن ــر ق ــاری مــزد و حقوق بگی اجب

بــا توجــه بــه نــکات مطرح شــده در بــاال ســه صنــدوق بازنشســتگی عمــده کشــور بــه همــراه 

بیمــه اجتماعــی فراگیــر، همــه افــراد شــاغل اعــم از مــزد و حقوق بگیــر و غیــر مــزد و حقوق بگیــررا 

در بــر خواهنــد گرفــت. الزمــه ایــن کار ایــن اســت کــه:

معافیت کارگاه های 5 نفر کارکن و کمتر از پرداخت حق بیمه حذف شود. ●

کلیــه کارکنانــی کــه در شــمار مــزد و حقوق بگیــر قــرار ندارنــد، امــا مطابــق قوانیــن الحــق  ●

بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه عضویــت صنــدوق ایــن ســازمان درآمده انــد، از ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی بــه طــرح بیمــه فراگیــر انتقــال یابنــد.

بیمــه اجتماعــی فراگیــر، طــرح بیمــه روســتاییان و عشــایر را نیــز از نظــر قانونــی در خــود  ●

ادغــام نمایــد.

تفکیــک الیــه حمایتــی از بیمــه ای بــه ترتیبــی کــه شــرح آن قبــًا مطــرح شــد به دقــت انجــام  ●

. د شو

5-4-2- الیه بیمه تکمیلی

الیــه بیمه هــای تکمیلــی نظــام تأمیــن اجتماعــی، خدماتــی را ارائــه می دهــد کــه از ســطح تعهــدات 

بیمــه اجتماعــی پایــه باالتــر اســت و کســانی را پوشــش می دهــد کــه بــدون کمــک دولــت قادرنــد 

حــق بیمــه باالتــری را بــرای خدمــات تکمیلــی بپردازنــد. اصــل بــر ایــن اســت کــه همــه خدماتــی 

ــد، در تعهــد بیمه هــای اجتماعــی و  ــرار می گیرن کــه در محــدوده نیازهــای اساســی و ضــروری ق

حمایت هــای اجتماعــی قــرار گیرنــد و فقــط خدماتــی کــه جنبــه »انتخابــی، رفاهــی و غیرضــروری« 

دارنــد، بــه وســیله بیمه هــای تکمیلــی ارائــه شــوند. الیــه تکمیلــی در نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه، 

عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای رفاهــی و انتخابــی بخشــی از جامعــه، نقــش جــذب و هدایــت بخشــی از 

پرداخت هــای رفاهــی مــردم را نیــز ایفــا می کنــد. در نبــود الیــه تکمیلــی، ایــن پرداخت هــا می توانــد 

بــرای بیمه هــای پایــه نقــش مخــرب یــا حداقــل مزاحــم داشــته باشــد. چنیــن وضعیتــی در کشــور در 

خصــوص بیمه هــای ســامت کامــًا محســوس اســت )گرجــی پــور، 1395، همــان، ص 64(.
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تــا جایــی کــه بــه بیمــه تکمیلــی مربــوط اســت بایــد گفــت از اوایــل دهــه 1390، شــاهد رشــد 

ــد در  ــازار از 7/8 درص ــی از کل ب ــای زندگ ــهم بیمه ه ــي س ــم؛ یعن ــر بوده ای ــای عم ــریع بیمه ه س

ســال 91 بــه 13/4 درصــد تــا اواخــر ســال 1396 رســیده اســت.  بخشــی از ایــن رشــد مســتمر بــه 

تحــوالت عرضــه بــازار بیمــه و بخشــی نیــز بــه تقاضــای صنعــت بیمــه مربــوط اســت. بــه گفتــه 

رئیــس کل بیمــه مرکــزی، طــی ســال های اخیــر در عرضــه بیمه هــای زندگــی اتفاقــات مهمــی رخ 

داده اســت کــه یکــی از آنهــا توســعه کمــی و کیفــی ســازمان فــروش بیمه هــای زندگــی اســت. در 

ســال 1390، تنهــا 16 درصــد نماینــدگان بیمــه در حــوزه بیمــه عمــر فعــال بودنــد؛ امــا در ســال 96 

ســهم نماینــدگان بیمــه عمــر حــدود 25 درصــد افزایــش یافــت کــه 5 واحــد از ایــن افزایــش، مربــوط 

بــه ســال 95 و 96 اســت. در حــال حاضــر در 10 شــرکت بیمــه، ســهم بیمه هــای زندگــی باالتــر از 

20 درصــد اســت کــه در 4 مــورد از آنهــا ایــن ســهم بــه بــاالی 50 درصــد رســیده اســت.

طــی ســال های اخیــر، شــرکت های بیمــه نیــز همــگام بــا سیاســت های کان صنعــت بیمــه، دو 

تغییــر جهــت اساســی در سیاســت های کاری خــود اعمــال کرده انــد کــه یکــی تقویــت ســازمان دهی 

شــبکه فــروش بیمه هــای عمــر و توجــه بــه امــر آمــوزش و نظــارت بــر آن و دیگــری تغییــر شــیوه 

پرداخــت کارمــزد بــه نماینــدگان بیمــه عمــر اســت.

در ایــن مــدت تغییــرات مهمــی در ایــن حــوزه بــه وقــوع پیوســته کــه یکــی از آنها کاهش چشــمگیر 

ــا کاهــش  ــرا ب ــی اســت؛ زی ــای واقع ــازار دارایي ه ــران به خصــوص در ب ــورم در اقتصــاد ای ــرخ ت ن

تــورم، از یکســو جذابیــت دارایي هــای واقعــی بــرای تأمیــن آتیــه و ســرمایه گذاری نــزد بخش هایــی 

از مــردم کاهــش مي یابــد و از ســوی دیگــر از اهمیــت ســرمایه گذاری هایی کــه بــا هــدف حفــظ ارزش 

دارایی هــا از ســوی مــردم انجــام می شــود، کاســته مي شــود؛ بنابرایــن مــردم بــه ســرمایه گذاری در 

گزینه هــای ســالم و مولــد چــون بیمه هــای عمــر گرایــش بیشــتری پیــدا کردنــد.

عامــل دیگــر رشــد بیمه هــای عمــر، اثــرات فزاینــده و جانبــی رشــد پرتفــوی ایــن رشــته بیمــه ای 

اســت. در حــال حاضــر حــدود 14 میلیــون و 200 هــزار نفــر بیمــه عمــر دارنــد کــه فقــط 2/5 میلیون 

ــه  ــانی ک ــیاری از کس ــد. بس ــرار گرفته ان ــر ق ــه عم ــش بیم ــت پوش ــال 95 تح ــا در س ــر از آنه نف

ــا از  ــد ت ــد، در ســال های بعــدی حــق بیمــه خــود را افزایــش می دهن ــداری می کنن بیمــه عمــر خری
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تســهیات و مزایــای بیشــتری برخــوردار شــوند. ایــن پدیــده در حــال حاضــر خــود عاملــی فزاینــده 

بــرای رشــد بیمه هــای عمــر اســت.

 در مــورد اثرگــذاری سیاســت های بیمــه مرکــزی در افزایــش رشــد بیمــه عمــر بایــد گفــت کــه 

بیمــه مرکــزی طــی بخشــنامه ای بــه شــرکت های بیمــه اعــام کــرد بــه دالیــل فنــی و اقتصــادی و 

به منظــور کنتــرل کژمنشــی ها در بــازار بیمــه کشــور، دیگــر مجــوز تأســیس شــرکت بیمــه عمومــی 

ــر را  ــه تخصصــی عم ــًا تقاضــای تأســیس شــرکت های بیم ــرد و صرف ــد ک ــد صــادر نخواه جدی

بررســی خواهــد کــرد. در همیــن راســتا اولیــن شــرکت بیمــه تخصصــی عمــر، فعالیــت خــود را در 

اواخــر ســال 95 آغــاز کــرد. همچنیــن در اقدامــی دیگــر بیمــه مرکــزی بــرای اولیــن بــار بــه یکــی از 

شــرکت های بیمــه کشــور اجــازه داد تــا بــا یکــی از شــرکت های بیمــه اتکایــی بــزرگ دنیــا قــرارداد 

واگــذاری اتکایــی در زمینــه بیمه هــای عمــر منعقــد کنــد کــه ایــن نشــانه عــزم جــدی بیمــه مرکــزی 

بــرای توســعه بیمه هــای عمــر بــود کــه طبعــًا پیــام مثبتــی بــرای صنعــت بیمــه کشــور و طرف هــای 

خارجــی آن داشــت.

ــان  ــد در پای ــر توســعه بیمه هــای زندگــی بای ــی ب به موجــب قانــون برنامــه ششــم توســعه مبن

برنامــه ســهم بیمه هــای زندگــی تــا 50 درصــد افزایــش یابــد، ایــن هــم پیــام دیگــری بــرای صنعــت 

بیمــه کشــور بــود کــه دولــت و مجلــس مصمــم بــه توســعه بیمه هــای عمــر هســتند. اخیــراً شــورای 

عالــی بیمــه، تأســیس شــرکت های تخصصــی بیمــه عمــر توســط شــرکت های بیمــه را مجــاز اعــام 

کــرد کــه حاکــی از تــاش و عــزم بیمــه مرکــزی و شــورای عالــی بــرای توســعه بیمه هــای عمــر 

در کشــور اســت.

در حــال حاضــر تنهــا 18 درصــد مــردم ایــران بیمــه عمــر دارنــد و ســهم بیمه هــای زندگــی در 

پوتفــوی صنعــت بیمــه کشــور 13/4 درصــد اســت. ایــن نســبت در دنیــا 55 الــی 60 درصــد و در 

منطقــه مــا حــدود 25 درصــد اســت کــه ایــن  نشــانه وجــود پتانســیل بــاال بــرای رشــد بیمه هــای 

عمــر اســت.

ــته  ــل وابس ــه دو عام ــًا ب ــر عمدت ــای عم ــی بیمه ه ــودی فعل ــد صع ــداری رون ــت پای ــی اس گفتن

اســت. یکــی نحــوه ایفــای تعهــدات از ســوی صنعــت بیمــه و دیگــری وضعیــت تــورم در اقتصــاد 
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ــم، دوام رشــد  ــار بگذاری ــورم را کن ــر ت ــن اگ ــی؛ بنابرای ــازار دارایی هــای واقع ــژه در ب ــران به وی ای

بیمه هــای عمــر بــه نحــوه عملکــرد صنعــت بیمــه وابســته اســت و اگــر شــرکت های بیمــه بــه نحــو 

ــای  ــعه بیمه ه ــداری توس ــًا پای ــد، طبع ــل کنن ــذاران عم ــال بیمه گ ــود در قب ــدات خ ــه تعه ــوب ب مطل

عمــر تــا حــد زیــادی قابــل تحقــق اســت و بــرای ایــن منظــور شــرکت های بیمــه بایــد به خصــوص 

در امــر ارزیابــی ریســک و محاســبه حــق بیمــه، ذخیره گیــری و ســرمایه گذاری ذخایــر بیمه هــای 

عمــر حرفــه ای و منصفانــه عمــل کننــد. طبعــًا بیمــه مرکــزی نیــز کــه متقاضــی و مشــوق توســعه 

ــاش و  ــه، ت ــرکت های بیم ــکاری ش ــا هم ــت ب ــدگان اس ــع بیمه ش ــظ مناف ــر و حاف ــای عم بیمه ه

نظــارت خواهــد کــرد تــا ایــن الزامــات از ســوی مؤسســات بیمــه رعایــت شــود.

موانــع رشــد بیمه هــای زندگــی در ایــران متعددنــد: دســته ای از موانــع رشــد بیمه هــای عمــر بــه 

بیــرون صنعــت بیمــه و دســته ای دیگــر بــه درون ایــن صنعــت مربــوط اســت. عمده تریــن موانــع 

ــر در کشــور، فضــای کســب و کار نامســاعد و هزینه هــای  ــرای توســعه بیمه هــای عم ــرون زا ب ب

مبادلــه بــاال در اقتصــاد ایــران و همچنیــن تورم هــای دورقمــی اســت. یکــی از موانــع درونــی بیمــه 

عمــر در کشــور نبــود نظــارت بــر بیمــه عمــر اســت. بــه گفتــه دکتــر همتــی در تشــکیات جدیــد بیمه 

مرکــزی اداره کل نظــارت بــر بیمه هــای زندگــی به زودی فعالیــت خــود را بــرای نظــارت مؤثــر بــر 
تعهــدات، ذخایــر و ســرمایه گذاری بیمه هــای عمــر آغــاز خواهــد کــرد.1

5-5- بیمه سالمت در نظام تأمین اجتماعی چندالیه و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در آن

در فصــل ســوم گفتیــم افزایــش هزینه هــای ســازمان بیمــه ســامت بــر بودجــه عمومــی دولــت 

کــه بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت، اثــرات زیانبــاری گذاشــته اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه 

ادامــه ایــن طــرح در دوره برنامــه ششــم بــه روال گذشــته مقــدور نخواهــد بــود )ص 123(. همچنیــن 

بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــد کــه اصــرار بــر جدایــی خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از 

ســازمان بیمــه ســامت، در حالــی کــه وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی سیاســت گذاری 

ــع،  ــار دارد، وجاهــت منطقــی خــود را از دســت می دهــد. درواق ــی را در اختی بیمــه ســامت همگان

1. به نقل از سخنان دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه پاسارگاد، سه شنبه 26 دی ماه 1396.
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ــن اجتماعــی به ســرعت  ــان ســازمان تأمی ــای درم ــه ســامت، هزینه ه ــان اجــرای طــرح بیم از زم

افزایــش یافتــه اســت )نمــودار 41(. گفتنــی اســت بــار مالــی هزینه هــای بیمــه ســامت بــرای دولــت 

نیــز کمرشــکن بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت به دلیــل مضیقــه مالــی از مردادمــاه ســال 1396 

ــتان های  ــه بیمارس ــد ب ــط می توانن ــس فق ــن پ ــامت از ای ــه س ــه بیم ــدگان دفترچ ــرد دارن ــرر ک مق

دولتــی مراجعــه کننــد )ص، 193(.

5-5-1- جایگاه بیمه سالمت در اسناد فرادست

به موجــب مــاده 3 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )مصــوب ســال 1383(، 

ــه(  ــی )پای ــی اســت. در ســطح بیمه هــای همگان ــی و تکمیل ــه ای شــامل دو ســطح همگان حــوزه بیم

بایــد همــه افــراد جامعــه به ویــژه مزدبگیــران، صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد، خویش فرمایــان و 

شــاغان غیــر دائــم، روســتاییان، عشــایر، زنــان بیــوه و ســالخورده و خودسرپرســت و کــودکان، 

ــارکت  ــا مش ــاری ب ــورت اختی ــی به ص ــطح تکمیل ــه س ــی ک ــد؛ در حال ــرار بگیرن ــش ق ــت پوش تح

ــعه  ــامت، توس ــی س ــت های کل ــد 9 سیاس ــود. در بن ــرا می ش ــی اج ــش خصوص ــده و بخ بیمه ش

ــر پیش بینــی شــده اســت: ــا اهــداف زی ــی ب کمــی و کیفــی بیمه هــای بهداشــتی و درمان

همگانی ساختن بیمه پایه درمانی؛. 1

پوشــش کامــل نیازهــای پایــه درمــان توســط بیمه هــا بــرای آحــاد جامعــه و کاهــش ســهم . 2

مــردم از هزینه هــای درمــان تــا آنجــا کــه بیمــار جــز رنــج بیمــاری دغدغــه و رنــج دیگــری 

ــته باشد. نداش

ارائــه خدمــات فراتــر از بیمــه پایــه از ســوي بیمــه تکمیلــی در چارچــوب دســتورالعمل های . 3

قانونــی و شــفاف؛ به گونــه ای کــه کیفیــت ارائــه خدمــات پایــه درمانــی همــواره از مطلوبیــت 

الزم برخــوردار باشــد.

تعییــن بســته خدمــات جامــع بهداشــتی و درمانــی در ســطح بیمه هــای پایــه و تکمیلــی از . 4

ســوي وزارت بهداشــت و درمــان و خریــد آن هــا توســط نظــام بیمــه ای و نظــارت مؤثــر 

تولیــت بــر اجــرای دقیــق بســته ها بــا حــذف اقدامــات زائــد و هزینه هــای غیرضــروری در 
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چرخــه معاینــه، تشــخیص بیمــاری تــا درمــان؛

تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی؛. 5

تدویــن تعرفــه خدمــات و مراقبت هــای ســامتی مبتنــی بــر شــواهد و بــر اســاس . 6

ارزش افــزوده بــا حــق فنــی واقعــی یکســان بــرای بخــش دولتــی و غیردولتــی؛

اصــاح نظــام پرداخــت مبتنــی بــر کیفیــت عملکــرد افزایــش کارایــی ایجــاد درآمــد عادالنــه . 7

و ترغیــب انگیزه هــای مثبــت ارائه کننــدگان خدمــات و توجــه خــاص بــه فعالیت هــای ارتقــا 

ســامت و پیگیــری در مناطــق محــروم.

ــه ســطح  ــد چهــار فــوق ســطح بندی بیمــه ســامت ب ــه طــوری کــه ماحظــه می شــود، در بن ب

پایــه و تکمیلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

به موجــب مــاده 70 قانــون برنامــه ششــم، دولــت مکلــف اســت به منظــور تحقــق سیاســت های 

کلــی ســامت، تأمیــن منابــع مالــی پایــدار بــرای بخــش ســامت، توســعه کمــی و کیفــی بیمه هــای 

ســامت و مدیریــت منابــع ســامت از طریــق  نظــام بیمــه بــا محوریــت وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی تــا پایــان ســال اول اجــرای برنامــه اقدامــات زیــر را بــر اســاس سیاســت های 

ــل آورد: ــی ســامت به عم کل

پوشــش بیمــه ســامت بــرای تمامــی آحــاد جمعیــت کشــور اجبــاری اســت و برخــورداری  ●

از یارانــه دولــت بــراي حــق ســرانه بیمــه از طریــق ارزیابــی وســع و ضوابــط ذیــل و بــر 

اســاس آیین نامــه ای خواهــد بــود کــه بــه تصویــب هیئت وزیــران می رســد. ایــن حق بیمــه 

شــامل سرپرســت خانــوار و کلیــه افــراد تحــت تکفــل آن اســت.

ــوار  ● ــل، ســهمی از درآمــد سرپرســت خان ــه شــرح ذی ــوار ب ــه ســامت خان حــق بیمــه پای

ــود: خواهــد ب

1. خانــواده روســتاییان، عشــایر و اقشــار نیازمنــد تحــت پوشــش نهادهای حمایتــی معادل 

هفــت درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد مشــموالن قانــون کار. صــد درصــد  حــق بیمــه 

ایــن گروه هــای اجتماعــی توســط دولــت در قالــب بودجــه ســنواتی تأمیــن می شــود.

2. کارکنــان دســتگاه های اجرایــی معــادل هفــت درصــد  حقــوق و مزایــای مســتمر آنــان. 
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ــب  ــت در قال بخشــی از حــق بیمــه مشــموالن ایــن جــزء از محــل بودجــه عمومــی دول

بودجــه ســنواتی تأمیــن خواهــد شــد.

3. مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

4. ســهم خانوارهــای ســایر اقشــار، متناســب بــا گروه هــای درآمــدی معــادل هفــت درصــد 

درآمــد، حداکثــر معــادل ســقف درآمــد کارکنــان دولت.

ــتگاه  ● ــده و دس ــهم بیمه ش ــامت س ــه س ــه پای ــق بیم ــد ح ــی مکلف ان ــتگاه های اجرای دس

ــوط  ــه مرب ــر پای ــازمان بیمه گ ــاب س ــه حس ــاه ب ــه م ــدت س ــرف م ــر ظ ــی را حداکث اجرای

واریــز کننــد. در صــورت واریــز نکــردن بــا اعــام ســازمان بیمه گــر و تشــخیص و توســط 

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از ردیــف مربوطــه و حســاب جــاری دســتگاه اجرائــی 

ــود. ــز می ش ــه واری ــر پای ــازمان بیمه گ ــاب س ــه حس ــت و ب ــط برداش ذی رب

عقــد قــرارداد و هرگونــه پرداخــت مــازاد بــر تعرفــه تعیین شــده بــرای خدمــات تشــخیصی،  ●

بهداشــتی و درمانــی مشــمول بســته بیمــه پایــه ســامت از ســوي شــرکت های بیمــه تجاری 

و صندوق هــای بیمــه پایــه بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تحــت هــر عنــوان ممنــوع اســت.

تمــام پزشــکان و پیراپزشــکان، مؤسســات و مراکــز ارائه دهنــده خدمــت، دارو و کاالهــای  ●

ــه  ــی، خصوصــی و خیری ــی غیردولت ــای عموم ــی، نهاده ــم از دولت ســامت در کشــور اع

ــوب وزارت  ــی های مص ــت از خط مش ــوب دول ــای مص ــت تعرفه ه ــن رعای ــد ضم موظف ان

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تبعیــت کننــد. دریافــت هرگونــه وجــه مازاد بــر تعرفه 

ــده  ــز ارائه دهن ــی و مؤسســات و مراک ــی و حقوق ــت توســط اشــخاص حقیق مصــوب دول

خدمــت، دارو و کاالهــای ســامت، حســب مــورد مشــمول مجــازات قانونــی خواهــد بــود.

بســته خدمــات )شــمول و ســطح خدمــات( مــورد تعهــد صندوق هــای بیمــه پایــه ســامت  ●

توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تعییــن و ابــاغ می شــود. از ابتــدای 

ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه خریــد خدمــت توســط ســازمان بیمه گــر درمانــی صرفــًا 

مطابــق ایــن بســته صــورت می پذیــرد.

پایــگاه اطاعــات برخــط بیمه شــدگان درمــان کشــور در ســال اول اجــرای قانــون برنامــه  ●
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در ســازمان بیمــه ســامت تشــکیل مي شــود. از ابتــدای ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه، 

نحــوه دریافــت خدمــات بیمه شــدگان از مراکــز بهداشــتی، تشــخیصی، درمانــی و دارویــی 

به صــورت واحــد و یکســان توســط ســازمان بیمــه ســامت طراحــی و اجــرا می شــود.

دولــت مکلــف اســت طــی ســال اول اجــرای قانــون برنامــه بــراي ایجــاد وحــدت رویــه بیــن  ●

بیمه هــای درمانــی صندوق هــا و ســازمان های بیمــه ای در چهارچــوب قانــون اقــدام کنــد.

به موجب ماده 72 قانون برنامه ششم:

اجرایــی،  ● سیاســت گذاری  شــامل  ســامت  بیمــه  جملــه  از  ســامت  نظــام  تولیــت 

برنامه ریزی هــای راهبــردی، ارزشــیابی، اعتبارســنجی و نظــارت در وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی متمرکــز مي شــود. تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــم از 

ــه ارائه کننــدگان خدمــات ســامت، ســازمان ها و شــرکت های  دولتــی و غیردولتــی، از جمل

بیمــه پایــه و تکمیلــی موظف انــد از خط مشــی و سیاســت های وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی، بــا تأکیــد بــر خریــد راهبــردی خدمــات و واگــذاری امــور تصدی گــری 

ــد. ــت کنن ــات تبعی ــت خدمــات کشــوری و ســطح بندی خدم ــون مدیری ــاده 13 قان ــت م ــا رعای ب

از زمــان ابــاغ ایــن قانــون، ســازمان بیمــه ســامت از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  ●

ــاس  ــر اس ــات ب ــام امکان ــی و تم ــتقال مال ــی و اس ــخصیت حقوق ــظ ش ــا حف ــزع و ب منت

ــت  ــه وزارت بهداش ــته ب ــد، وابس ــران می رس ــب هیئت وزی ــه تصوی ــه ب ــنامه ای ک اساس

ــون  ــا قان ــق ب ــن ســازمان مطاب ــان و آمــوزش پزشــکی اداره می شــود. اساســنامه ای درم

بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی کشــور مصــوب ســال 1378 و در قالــب شــرکت دولتــی 

ــران  ــب هیئت وزی ــه تصوی ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــنهاد وزارت بهداش ــه پیش ب

می رســد.

به موجب ماده 74 قانون برنامه ششم:

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا هــدف ارائــه خدمــات الکترونیکــی ســامت  ●

ــده  ــه اســتقرار ســامانه پرون ــه ب ــون برنام ــف اســت ظــرف دو ســال اول اجــرای قان مکل

الکترونیکــی ســامت ایرانیــان و ســامانه های اطاعاتــی مراکــز ســامت بــا هماهنگــی پایگاه 
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ملــی آمــار ایــران و ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــا حفــظ حریــم خصوصــی و منــوط بــه 

اذن آنهــا و محرمانــه بــودن داده هــا و بــا اولویــت شــروع برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام 

ارجــاع اقــدام کنــد.

ــازمان ها و  ● ــکاری س ــا هم ــت ب ــف اس ــکی مکل ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

مراکــز خدمــات ســامت و بیمــه ســامت حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از اســتقرار 

کامــل ســامانه فــوق، خدمــات بیمــه ســامت را به صــورت یکپارچــه و مبتنــی بــر فنــاوری 

اطاعــات در تعامــل بــا ســامانه »پرونــده الکترونیکــی ســامت ایرانیــان« ســاماندهی کنــد. 

تمــام مراکــز ســامت و واحدهــای ذی ربــط اعــم از دولتــی و غیردولتــی بــه همــکاری در 

ایــن زمینــه موظــف هســتند.

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت تقاضــای تخصیــص نیروهــای  ●

پزشــکی طــرح نیــروی انســانی مــورد نیــاز ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــر اســاس تفاهــم 

و همــکاری متقابــل بــا اولویــت مناطــق محــروم بررســی و تأمیــن کنــد.

5-5-2- الیه بندی بیمه سالمت در اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی

 در اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور، ارائــه خدمــات ســامت در ســه 

ــی بــه شــرح زیــر پیش بینــی شــده اســت: ــه و تکمیل ــه مســاعدتی، پای الی

الیه اول: الیه مساعدتی سالمت ●

در این الیه خدمات در دو سطح حاکمیتی و حمایتی ارائه می شود:

خدمــات ســطح حاکمیتــی ســالمت: ایــن ســطح،خدمات ســامتی پایــه را شــامل می شــود  ●

ــه  ــگان ارائ ــردم به صــورت رای ــی م ــت به تمام ــون اساســی توســط دول ــق قان ــر طب ــه ب ک

ــت  ــوي وزارت بهداش ــل از س ــورت کام ــز به ص ــامت نی ــی س ــات حاکمیت ــود. خدم می ش

ــی  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان درمــان و آمــوزش پزشــکی، دانشــکده های عل

و مراکــز و مؤسســات وابســته بــه آنهــا، جمعیــت هال احمــر، ســازمان بهزیســتی کشــور، 

ســازمان انتقــال خــون، انســتیتو پاســتور، موسســه سرم ســازی رازی و کلیــه ســازمان ها 
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ــه می شــود. ــا ارائ ــا آن ه ــط ب ــی مرتب و دســتگاه های اجرای

خدمــات ســطح حمایتــی ســالمت: خدمــات ســطح حمایتــی ســامت تمــام خدمــات موجود  ●

در فهرســت خدمــات بیمــه پایــه ســامت جمهــوری اســامی را شــامل می شــود. بــه عبــارت 

دقیق تــر ایــن خدمــات شــامل مــوارد زیــر اســت:

ــا . 1 ــی ســرپایی ارائه شــده در درمانگاه ه ــات تشــخیصی- درمان ــت و خدم ــه ویزی هزین

و کلینیک هــای ویــژه بخــش دولتــی، خدمــات پارکلینیــک بخــش دولتــی )آزمایشــگاه، 

ــی( و داروهــای ژنریــک ارائه شــده در مراکــز و  ــاز توان ــوژی، توان بخشــی و ب رادیول

مؤسســات ارائــه دهنــد خدمــات بهداشــتی-درمانی بخــش دولتــی بــر مبنــای تعرفه های 

مصــوب بخــش دولتــی و ارزش نســبی خدمــات جمهــوری اســامی ایــران. 

ــتری . 2 ــام بس ــه ای ــوط ب ــی مرب ــخیصی-درمانی و توان بخش ــات تش ــای خدم هزینه ه

بیمــار در بیمارســتان های دولتــی و عمومــی غیردولتــی بــر مبنــای تعرفه هــای 

ــور.  ــات در کش ــبی خدم ــی و ارزش نس ــش دولت ــوب بخ مص

صــد درصــد هزینــه مخاطــرات ســامتی ناشــی از حــوادث ترافیکــی از زمــان وقــوع . 3

حادثــه تــا بهبــودی کامــل یــا نســبی مصــدوم. 

صد درصد هزینه های دارویی و خدمات بیماران خاص. . 4

ــتانداردهای . 5 ــا و اس ــاس اولویت ه ــر اس ــا ب ــری بیماری ه ــه غربالگ ــد هزین ــد درص ص

اعامــی از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی.

الیه دوم: الیه بیمه اجتماعی پایه سالمت ●

تمــام خدمــات موجــود در فهرســت خدمــات بیمــه ســامت پایــه جمهــوری اســامی ایــران  ●

در الیــه بیمــه ســامت پایــه ارائــه می شــود. ایــن خدمــات عبارت انــد از:

ــا و . 1 ــده در درمانگاه ه ــرپایی ارائه ش ــخیصی-درمانی س ــات تش ــت و خدم ــه ویزی هزین

کلینیک هــای ویــژه بخــش دولتــی، عمومــی غیردولتــی و خصوصــی، خدمــات پارکلینیک 

بخــش دولتــی، عمومــی غیردولتــی و خصوصــی طــرف قــرارداد بیمــه ســامت پایــه و 
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داروهــای تجویزشــده توســط پزشــکان خانــواده شــاغل در برنامــه پزشــک خانــواده، 

پزشــکان عمومــی، متخصــص فلوشــیپ و فــوق تخصــص طرف قــرارداد بیمــه اجتماعی 

ــتی- ــات بهداش ــده خدم ــات ارائه دهن ــز و مؤسس ــده در مراک ــه ش ــامت ارائ ــه س پای

درمانــی بخــش دولتــی بــر مبنــای نــرخ نــوع ژنریــک داروهــا، تعرفه هــای مصــوب و 

ارزش نســبی خدمــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران. 

هزینه هــای خدمــات تشــخیصی- درمانــی ایــام بســتری بیمــار در بیمارســتان های دولتــی . 2

ــر  ــه ســامت ب ــی پای ــه اجتماع ــرارداد بیم ــی و خصوصــی طــرف ق ــی غیردولت و عموم

ــدات  ــارج از تعه ــوارد خ ــز م ــات )به ج ــبی خدم ــوب و ارزش نس ــای مص ــاس تعرفه ه اس

بیمــه ســامت پایــه( یــا پرداخــت کلــی بیمــار به صــورت فرانشــیز ثابــت. 

در . 3 ترافیکــی  از حــوادث  ناشــی  درمانــی  تشــخیصی-  هزینه هــای  صــد درصــد 

پایــه.  اجتماعــی  بیمــه  قــرارداد  طــرف  و خصوصــی  غیردولتــی  دولتــی،  بیمارســتان های 

صد در صــد هزینه هــای غربالگــری بیماری هــا بــر اســاس اولویت هــای کشــور حســب . 4

اعــام وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی.

ــمی، . 5 ــی، تاالس ــاص )هموفیل ــاران خ ــات بیم ــی و خدم ــای داروی ــد هزینه ه صد درص

ــایر  ــه  ام اس و س ــا ب ــاران مبت ــه(، بیم ــد کلی ــز و پیون ــه )دیالی ــن کلی ــایی مزم نارس

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــام وزارت بهداش ــاس اع ــر اس ــاج ب ــای صعب الع بیماری ه

ــاران  ــی بیم ــیمی درمانی و رادیوتراپ ــتری، ش ــرپایی و بس ــای س ــکی( و درمان ه پزش

ــای ســامت  ــات و مراقبت ه ــده خدم ــز و مؤسســات ارائه دهن ــام مراک ســرطانی در تم

ــی.  ــی غیردولت ــی و عموم ــش دولت در بخ

 هزینه هــای دندانپزشــکی کــودکان تــا ســن 6 ســالگی بــر مبنــای تعرفه هــای مصــوب 6. 

بخــش دولتــی و ارزش هــای نســبی خدمــات دندانپزشــکی در تمــام مراکــز دندانپزشــکی 

بخــش دولتــی، عمومــی غیردولتــی و خصوصــی طــرف قــرارداد بیمــه ســامت پایــه. 

ــه . 7 ــی ک ــز خدمات ــه ج ــال )ب ــاالی 6 س ــدگان ب ــام بیمه ش ــکی تم ــای دندانپزش هزینه ه

ــی و  ــش دولت ــوب بخ ــای مص ــای تعرفه ه ــر مبن ــد( ب ــی دارن ــه زیبای ــراً جنب منحص
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ارزش هــای نســبی خدمــات دندانپزشــکی در کلیــه مراکــز دندانپزشــکی بخــش دولتــی 

ــه. ــامت پای ــه س ــرارداد بیم ــرف ق ــی ط و خصوص

جمعیــت هــدف ایــن الیــه عبارت انــد از: کارکنــان دولــت و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا، کارکنــان  ●

نیروهــای مســلح و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا، تمــام بازنشســتگان صندوق هــای بازنشســتگی 

و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا، تمــام روســتاییان و عشــایر شــاغل کــه درآمــدی معــادل حداقــل 

حقــوق و دســتمزد مشــموالن قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی دارنــد و عائلــه تحــت تکفــل 

آنهــا و شــاغان مشــاغل آزاد و بخــش غیردولتــی کــه درآمــدی معــادل حداقــل حقــوق و 

دســتمزد مشــموالن قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی دارنــد و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا.

منابع مالی الیه بیمه پایه سامت به این شرح تعیین می شود: ●

ــرای خانوارهــای روســتاییان و عشــایر معــادل 7 درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد  1. ب

ــون کار؛ مشــموالن قان

ــای  ــوق و مزای ــد حق ــادل 7 درص ــا مع ــام صندوق ه ــدگان در تم ــایر بیمه ش ــرای س 2. ب

مســتمر؛

3. برای مشموالن تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی؛

4. بــرای خویش فرمایــان و افــراد تبعــی آنهــا معــادل 7 درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد 

مشــموالن قانــون کار؛

5. حق بیمه سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی؛

ــت( توســط  ــی دول ــه شــده و ســهم کارفرمای ــد )شــامل ســهم بیم ــرای اقشــار نیازمن 6. ب

ــت(. ــون اس ــع قان ــد وض ــوع نیازمن ــن موض ــود )ای ــن می ش ــت تأمی دول

ــن  ● ــام تأمی ــتی نظ ــناد سیاس ــه اس ــه در مجموع ــامت پای ــه س ــه بیم ــی الی ــات اجرای الزام

ــان، ص 182(. ــت )هم ــده اس ــن ش ــور تعیی ــه کش ــی چندالی اجتماع

الیه سوم: بیمه تکمیلی سالمت ●

ــه و  ● ــه ارائ تمــام خدمــات تشــخیصی- درمانــی کــه در الیــه حمایتــی و بیمــه ســامت پای
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ــه پرداخــت صــد  ــد. در ایــن الی ــل ارائه ان ــی ســامت قاب ــه تکمیل تعریــف نمی شــوند در الی

درصــد هزینــه خدمــات اضافــه بــر الیــه بیمــه اجتماعــی پایــه ســامت بــر عهــده فــرد بیمــه 

شــده، کارفرمایــان غیردولتــی یــا هــر دو ســت.

همــه افــرادی کــه توانایــی پرداخــت حــق بیمــه ســامت تکمیلــی را دارنــد، مشــمول ایــن نوع  ●

از بیمــه ســامت اند.

همــه بیمارســتان ها، درمانگاه هــا، مطب هــا و کلینیک هــای ویــژه اعــم از دولتــی، غیردولتــی  ●

و بخــش خصوصــی می تواننــد خدمــات بیمــه تکمیلــی ســامت را ارائــه کننــد.

ــن اجتماعــی همچــون گذشــته  ــی ســازمان تأمی ــات درمان ــوق، خدم ــدی ف ــه الیه بن ــا توجــه ب ب

در خدمــت تأمیــن بیمــه پایــه ســامت بــه اعضــای ایــن ســازمان قــرار خواهــد داشــت. مزیــت ایــن 

ــه خدماتــی محــدود  ــی ارائه شــده ب ــدی بــرای ســازمان ایــن اســت کــه نــوع خدمــات درمان الیه بن

خواهــد شــد کــه در نظــام چندالیــه ســامت تعریــف شــده اســت.

ــتیبانی  ــبت پش ــی رود نس ــار م ــه انتظ ــدت ک ــدت و درازم ــی میان م ــق زمان ــال در اف ــن ح ــا ای ب

در ســازمان تأمیــن اجتماعــی کاهــش یابــد، عایــدات حاصــل از ســهم بیمــه پرداختــی بــه ســازمان 

بابــت خدمــات درمانــی، تکافــوی نیازهــای مالــی خدمــات درمانــی ســازمان را بــه اعضــای شــاغل،  

بازنشســته و خانــواده آنهــا را نخواهــد کــرد. درســت اســت کــه در آن زمــان دولــت موظــف خواهــد 

ــن اجتماعــی را بابــت خدمــات بیمــه بازنشســتگی، ازکارافتادگــی  ــود کســری های ســازمان تأمی ب

ــامت  ــه س ــازمان بیم ــه س ــازمان ب ــی س ــات درمان ــال خدم ــی انتق ــد ول ــن کن ــان را تأمی و درم

ــل  ــد داد و تقب ــش خواه ــده کاه ــت را در آین ــی دول ــار مال ــه ب ــت را دارد ک ــن مزی ــون ای از هم اکن

ــرد. ــد ک ــر خواه ــل تحمل ت ــده قاب ــت در آین ــرای دول ــازمان را ب ــه س ــی ب ــای انتقال پرداخت ه

ــظ  ــر حف ــرار ب ــل اص ــر دلی ــه ه ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــی ک ــت در صورت ــی اس بدیه

ــی درمانگاه هــا، بیمارســتان ها،  خدمــات بیمــه درمانــی داشــته باشــد، افزایــش کارایــی فنــی و مال

ــرای  ــرد. ب ــرار  گی ــی آن  می بایســت در دســتور کار ق ــام تأسیســات پاراکلینک آزمایشــگاه ها و تم

ایــن منظــور محاســبه شــاخص های کارایــی فنــی و ایجــاد نظــام قیمــت تمام شــده انــواع خدمــات 

تشــخیصی، درمانــی و دارویــی و هزینه هــای باالســری ایــن دســتگاه ها بــه تفکیــک مناطــق 
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جغرافیایــی و حوزه هــای تخصصــی و مقایســه شــاخص های فنــی و مالــی درمانگاه هــا و 

ــد در دســتور کار  ــی بای ــا بخــش خصوصــی و بیمارســتان های دولت بیمارســتان های ســازمان ب

قــرار بگیــرد.

از موانــع جــدی اجــرای سیســتم چندالیــه درمــان در کشــور، عــاوه بــر وجــود تــورم بــاال و 

ــد.  ــوار مي کن ــان را دش ــذاری دارو و درم ــه قیمت گ ــت ک ــرخ ارز اس ــاالی ن ــانات ب ــی، نوس دورقم

همچنیــن اعمــال نفــوذ پزشــکان از طریــق ســازمان نظــام پزشــکی از دیگــر موانــع اســت. درواقــع 

ــد،  ذوحیاتیــن بــودن پزشــکانی کــه در وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی کار می کنن

به رغــم نهــی قانــون نیــز در بی ثباتــی هــر نظــم نویــن مؤثــر بــوده و عاقبــت دولــت و مــردم بایــد 

بــا بــار گــران هزینــه بیمه هــای حمایتــی و پایــه ســامت دســت و پنجــه نــرم کننــد.

تأخیــر وزارت بهداشــت و درمــان در پرداخــت هزینــه داروخانه هــا، بیمارســتان ها، درمانگاه هــا 

ــی  ــز درمان ــیاری از مراک ــود و بس ــت می ش ــد عل ــان مزی ــن می ــز در ای ــی نی ــز پاراکلینک و مراک

ــی و  ــا بیمه هــای حمایت ــرارداد ب ــاد ق ــی به منظــور انعق ــت چندان ــل رغب ــن دلی ــه همی خصوصــی؛ ب

ــد. ــدا نمی کنن ــه پی پای

5-6- ادغام صندوق های بازنشستگی متعدد

ــک در مرکــز توجــه  ــرات پارامتری ــه تغیی ــا آنک ــول )1396( ب ــی پ ــدوق بین الملل در گــزارش صن

ــی در  ــات و بهبودهای ــد اصاح ــاختاری در ح ــی و س ــات پارادایم ــه اصاح ــااًل ب ــت، اجم ــود اس ب

زمینــه هماهنگ ســازی نهــادی و مقرراتــی و شــفافیت نظــام پرداخــت اشــاره شــده اســت. در ایــن 

ــر  ــه در زی ــال اصاحــات ســاختاری پیشــنهاد شــده اســت ک ــه سیاســتی در قب ــزارش دو گزین گ

توضیــح داده خواهنــد شــد.

5-6-1- راهکار اول: ایجاد طرح بازنشستگی یکپارچه ملی

ــر  ــرح زی ــه ش ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــان صن ــر کارشناس ــرد از نظ ــن رویک ــتین و بهتری نخس

اســت:

ــامل . 1 ــدت، ش ــای بلندم ــش دهنده مزای ــه پوش ــی یکپارچ ــتگی مل ــه بازنشس ــرح بیم ــک ط ی
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مزایــای بازنشســتگی ازکارافتادگــی و بازمانــدگان جایگزیــن 18 طــرح بازنشســتگی فعــال 

کنونــی  شــود،

ــای کســر . 2 مقــررات و قواعــد اصاح شــده ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــامل نرخ هــا و مبن

حــق بیمــه، معیارهــای مربــوط بــه شــرایط احــراز و فرمــول مزایــا بــرای تمــام اعضــا از 

زمــان یکپارچــه شــدن نظــام عملیاتــی شــود،

شــاخه های مجــزای بیمــه ای )بــا شــخصیت حقوقــی، منابــع و دارایی هــای تفکیــک شــده(، . 3

بــا ارائــه مزایــا و انجــام فعالیت هــای غیــر مربــوط بــه مســتمری ها )یعنــی بیمــه درمانــی، 

بیمــه بیــکاری، ایــام بیمــاری و بــارداری و ...( فعالیت هــای خــود را ادامــه دهنــد.

ــا  ــان ب ــن می ــًا در ای ــت. ضمن ــی نیس ــی عمل ــاظ سیاس ــه لح ــنهاد ب ــن پیش ــا ای ــده م ــه عقی ب

یکپارچه ســازی صندوق هــا، مــازاد منابــع صندوق هایــی کــه در وضــع مالــی مناســب تری هســتند، 

صــرف تأمیــن مالــی کســری صندوق هایــی خواهــد شــد کــه دچــار مشــکات مالی انــد. هرچنــد در 

ــی  ــه مال ــه مضیق ــا توجــه ب ــده پرداخــت خواهــد کــرد، ب ــت کســری ها را در آین ایــن صــورت دول

دولــت، احتمــال دارد کــه تأمیــن مالــی صنــدوق بیمــه ای یکپارچــه بــا مشــکل مواجــه شــود.

ضمنــًا ایجــاد یــک صنــدوق بیمــه ای یکپارچــه ســبب می شــود، بی عدالتــی در پرداخــت مســتمری 

بــه گروه هــای مختلــف کارکنــان دولــت و بخــش خصوصــی از جملــه صندوق هــای بازنشســتگی 

ــدوق  ــش برجســته شــود و فشــار اعضــای صن ــش از پی ــت و آینده ســازان بی ــا، وزارت نف بانک ه

بــرای یکسان ســازی مزایــا مســائل الینحــل سیاســی ایجــاد کنــد.

5-6-2- راهکار جایگزین: یکپارچه سازی جزیی

از دیــد کارشناســان صنــدوق بین المللــی پــول راهــکار جایگزیــن یکپارچه ســازی کامــل 

ــد: ــر باش ــرح زی ــه ش ــد ب می توان

یکپارچه ســازی جزئــی در پیــش گرفتــه شــود کــه بــر اســاس آن ســازمان تأمیــن اجتماعی، . 1

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و تمــام طرح هایــی کــه بــه طــور منظــم مبالغــی از بودجــه 

ــان  ــدوق کارکن ــد صن ــد )مانن ــت می دارن ــی دریاف ــش عموم ــیع تر از بخ ــور وس ــه ط ــا ب ی
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فــوالد، طــرح بیمــه روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر، طــرح بازنشســتگی صنعــت نفــت و 

طــرح بازنشســتگی نیروهــای مســلح( را در برگیــرد.

از طرح های بازنشستگی خارج از طرح بیمه بازنشستگی یکپارچه خواسته شود که:. 2

 تا پیش از پایان سال مالی ارزیابی اکچوئری انجام دهند،	

 ــرار 	 ــل مدنظــر ق ــای ذی ــزام آور را در زمینه ه ــی یکســان ال ــک چارچــوب قانون ی

دهنــد:

o  اندوخته گــذاری کامــل پیوســته کــه از دو ســال پــس از اعمــال اصاحــات

آغــاز گــردد،

o  ــم حداقــل الزامــات یکســان در خصــوص ســن بازنشســتگی و اصول ترمی

مزایــا مشــابه شــرایط حاکــم در طــرح یکپارچــه بازنشســتگی اتخــاذ کننــد،

o  کســری یــا  منابــع  قبــال  در  مســئولیت  دارای  متعهــدان  یــا  متعهــد 

شــوند. شناســایی  اندوخته گــذاری 

ــش از دو . 3 ــل را در بی ــذاری کام ــات اندوخته گ ــد الزام ــه نتوانن ــتگی ک ــای بازنشس طرح ه

ســال بــرآورده کننــد، برچیــده می شــوند و دارایی هــا و تعهــدات آنهــا توســط طــرح بیمــه 

ــل می شــود و متعهــد آن طــرح موظــف اســت معــادل کســری  بازنشســتگی یکپارچــه تقب

اندوختــه گــذاری را بــه خزانــه داری پرداخــت کنــد.

ــد کــه . 4 ــی ایــن امــکان را بــرای همــگان فراهــم می کن مقــررات طــرح بیمــه بازنشســتگی مل

فــارغ از عضویــت فعلــی بــه طــرح ملــی بیمــه بازنشســتگی بپیوندنــد.

به نظر ما اصاحات جایگزین الزم است به صورت زیر انجام شود:

ســازمان تأمیــن اجتماعــی فقــط متکفــل بازنشســتگی کارگــران مــزد و حقوق بگیــر بخــش . 1

دولتــی و خصوصــی باشــد.

بقیه اعضای سازمان و بازنشستگان به عضویت بیمه فراگیر درآیند.. 2

صندوق بیمه روستاییان و عشایر در طرح بیمه فراگیر ادغام شود.. 3

هویــت مســتقل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری حفــظ شــود؛ امــا دارایــی آنهــا . 4
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بــه دولــت منتقــل شــود و ایــن صندوق هــا از ســرمایه گذاری منــع شــوند.

 از طرح هــای بازنشســتگی خــارج از طــرح بیمــه فراگیــر خواســته شــود بــه شــرح منــدرج 5. 

در بنــد 2 پیشــنهاد دوم صنــدوق بین المللــی پــول عمــل کننــد.

5-6-3- سایر توصیه های صندوق بین المللی پول

ــا  ــی پــول صرف نظــر از پذیرفتــن ی ــدوق بین الملل ــه نظــر مــا اجــرای ســایر توصیه هــای صن ب

نپذیرفتــن یکپارچه ســازی کامــل و جزئــی مفیــد خواهــد بــود. ایــن توصیه هــا بــه شــرح زیرنــد:

طرح هــای مســتمری مــورد ضمانــت دولــت، تعریــف و به مثابــه بخشــی از دولــت عمومــی . 1

ــه  ــا ب ــن طرح ه ــزارش شــود. ای ــس گ ــه مجل ــی مجــزا ب ــا شــخصیت و ســاختار حکمران ب

ــوان بخشــی  ــام به عن ــن اق ــا ای ــد داد؛ ام ــه خواهن ــا ادام ــع، پرداخــت مزای ــع آوری مناب جم

ــوند. ــور می ش ــه ای منظ ــی بودج ــاخص های مال ــده و در ش ــی گزارش ش ــت عموم از دول

مزایــای طــرح بیمــه بازنشســتگی ملــی از محــل بودجــه تضمیــن شــده اند. ایــن تضمیــن بــه . 2

طــور شــفاف متعهــد نهایــی ریســک را دولــت قــرار می دهــد.

ــه بازنشســتگی . 3 ــا، در طــرح بیم ــر در طرح ه ــداری شــده به صــورت ذخای ــای نگه دارایی ه

ــی  ــت، منطق ــت دول ــود ضمان ــا وج ــوند. ب ــل می ش ــت منتق ــه دول ــده و ب ــام ش ــی ادغ مل

ــر  ــت ذخای ــدار مدیری ــاوت، عهده ــای متف ــا دیدگاه ه ــی ب ــز مجزای ــا مراک ــا ی نیســت نهاده

دولتــی باشــند یــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار یــا فروختــه شــوند. هنگامی کــه طرح هــای 

ــردش  ــر گ ــری ب ــی تأثی ــال دارای ــوند، انتق ــی می ش ــت عموم ــی از دول ــتگی بخش بازنشس

ــده  ــص کسب ش ــال تخص ــن ح ــت. در عی ــد داش ــه نخواه ــم انداز ترازنام ــا چش ــدی ی نق

شســتا و نهــاد ســرمایه گذاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری حفــظ شــده و احتمــااًل بــه 

ــود. ــل می ش ــی منتق ــی دولت ــت دارای مدیری

اصــول انتقــال عضویــت بیــن طرح هــا و صندوق هــا بــه شــکل ذیــل اصــاح می شــود: از . 4

منظــر شــرایط احــراز، کل ســابقه خدمــت کــه بیمــه شــده طــی آن حــق بیمــه پرداختــه اســت 

ــوط  ــی مرب ــتمری های جزئ ــود، مس ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــا ب ــام طرح ه ــوی تم از س
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بــه هــر طــرح بــر اســاس اصــول محاســبه مزایــا حاکــم و بــه نســبت ســابقه مکتســبه بیمــه 

ــردازی پرداخــت مي شــود. پ

5-7- ایجاد سازمان رگوالتور مستقل برای طرح های بازنشستگی

در مــاده 3 قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی مصــوب خــرداد ســال 1383، مفاهیم پایه 

بیمــه اجتماعــی ماننــد غیردولتــی بــودن صندوق هــا، مشــاع و بیــن نســلی بــودن منابــع صندوق هــا، 

ــرای  ــت ب ــت دول ــا و مســئولیت و ضمان ــای صندوق ه ــع و دارایی ه ــودن مناب ــام ب ــل ادغ ــر قاب غی

ــت؛  ــده اس ــان ش ــنی بی ــار به روش ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــای اجتماع ــات بیمه ه ــداوم خدم ــرا و ت اج

ــا  ــت و مجلــس در دوره بعــد از تصویــب و ابــاغ ایــن قانــون مغایــرت اساســی ب ــار دول امــا رفت

اصــول فــوق داشــته اســت. یکــی از دالیــل عمــده مشــکات ســازمان تأمیــن اجتماعــی همیــن رفتــار 

غیرمســئوالنه دولــت و نماینــدگان مــردم در مجلــس بــوده اســت. بایــد راهــی بــرای حفــظ اســتقال 

قانونــی صندوق هــای بیمــه ای تحــت حمایــت دولــت پیــدا کــرد. رفتــار دولــت بــا ســازمان تأمیــن 

ــت.  ــنواتی اس ــای س ــی در بودجه ه ــی و غیردولت ــای دولت ــا بانک ه ــار آن ب ــابه رفت ــی مش اجتماع

ــی  ــت اندازی مال ــون از دس ــی مص ــتگی عموم ــای بازنشس ــه صندوق ه ــا و ن ــه بانک ه ــع ن درواق

دولت هــا نبوده انــد. ضمنــًا در دهــه 1380 مجلــس بــا تصویــب قوانینــی مبنــی بــر عضویــت غیــر 

مــزد و حقوق بگیــران در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ایجــاد تعهــدات مالــی بــرای دولــت بــه ایــن 

وضعیــت آشــفته دامــن زد.

بــرای اجتنــاب از دســت اندازی دولــت بــه منابــع صندوق هــا و به منظــور جلوگیــری از تصویــب 

مقرراتــی کــه ماهیــت غیــر بیمــه ای دارنــد؛ امــا دامنگیــر صندوق هــای تحــت تضمیــن دولــت قــرار 

ــام  ــتگی، تم ــای بازنشس ــه صندوق ه ــرکتی در هم ــت ش ــتقرار حاکمی ــرای اس ــز ب ــد و نی می گیرن

ــه طــور خصوصــی  ــارغ از اینکــه طــرح ب ــاد مســتقل ف ــک نه ــد توســط ی طرح هــای مســتمری بای

ــم مقــررات شــوند. رگوالتورهــا و ناظــران  ــا عمومــی اداره و تضمیــن می شــود، نظــارت و تنظی ی

ــه  ــابهی را ب ــتانداردهای مش ــازند و اس ــگ س ــود را هماهن ــد کار خ ــازار بای ــف ب ــای مختل بخش ه

ــود.  ــه می ش ــی توصی ــگ مال ــک هلدین ــط ی ــون توس ــای گوناگ ــترک نهاده ــارت مش ــد. نظ کاربندن
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رگوالتور هــا بایــد از یــک فهرســت مشــترک حسابرســان و اکچوئری هــا اســتفاده کننــد و آن دســته 

ــد. ــار بگذارن ــد کن ــارض منافع ان ــوه دارای تع ــه بالق ــی را ک ــره و مدیران از اعضــای هیئت مدی

ــران  ــه مدی ــتگی ب ــدوق بازنشس ــی صن ــی از دارای ــت بخش ــده مدیری ــه در آین ــی ک در صورت

حرفــه ای دارایــی بیــرون از صنــدوق ســپرده شــود، نظــارت بــر فعالیــت آنهــا مســتلزم هماهنگــی 

ــود. ــد ب ــی خواه ــازار مال ــر ب ــا و ناظ ــان صندوق ه می

5-8- انجام اصالحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
کشوری

در 20 ســال گذشــته بســیاری از کشــورهای جهــان بــه انجــام اصاحــات اساســی در 

صندوق هــای بازنشســتگی ناگزیــر شــده اند. 74 کشــور نــرخ حــق بیمــه را افزایــش داده انــد. ســن 

بازنشســتگی در 50 کشــور افزایــش یافتــه و 63 کشــور مســتمری و مزایــای بازنشســتگی را کاهش 

ــه  ــرده ک ــی وادار ک ــن اصاحات ــه چنی ــا را ب ــری دولت ه ــخ و اجتناب ناپذی ــای تل ــد. واقعیت ه داده ان

مــورد رضایــت مــردم نبــوده اســت.

از مشــکات مهــم ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری انجــام نــدادن 

اصاحــات پارامتریــک در چنــد دهــه اخیــر اســت. در ایــن مدت حتــی با وضــع قوانینی بازنشســتگی 

زودهنــگام افــراد شــاغل تســهیل شــده اســت. امــروزه یکــی از مشــکات ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آن اســت کــه رابطــه مناســبی بیــن کســورات بیمــه ای و مزایــای 

مســتمری در ایــن دو صنــدوق وجــود نــدارد؛ یعنــي:

در ســال 1395 ســن بازنشســتگی مــردان در ایــران 52/5 ســال و زنــان 49/3 ســال بــوده  ●

اســت و امیــد بــه زندگــی بــرای آنــان بــه ترتیــب 72 ســال و 76 ســال گــزارش شــده اســت؛ 

بدیــن ترتیــب تفــاوت ســن بازنشســتگی و امیــد بــه زندگــی در ایــران بــرای مــردان و زنــان 

ــرای مــردان در  ــه ب ــن فاصل ــی کــه ای ــوده اســت؛ در حال ــه ترتیــب 19/5 و 26/7 ســال ب ب

کشــورهای نــروژ، آلمــان، بریتانیــا، تونــس و عربســتان 13 ســال و کمتــر و بــرای زنــان در 

انگلســتان 12/2 ســال، در عربســتان 13/5 ســال و در تونــس و آلمــان 18 ســال گــزارش 
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شــده اســت.1

ــرار  ● ــتمری ق ــوق مس ــبه حق ــای محاس ــرد مبن ــتغال ف ــر اش ــال آخ ــا 2 س ــران تنه در ای

ــد.  ــد می کن ــور را تهدی ــتگی کش ــه بازنشس ــام بیم ــت نظ ــئله از دو جه ــن مس ــرد. ای می گی

نخســت آنکــه شــاغان بــه میــزان بیمــه پرداختــی خــود به ویــژه توســط کارفرمایــان دقــت 

و حساســیت الزم را بــه خــرج نمی دهنــد؛ بنابرایــن بیمه پــردازان بــا هــدف کاهــش هزینــه 

خــود کمتــر از انــدازه حقیقــی بیمــه پرداخــت می کننــد. از ســوی دیگــر در دو ســال آخــر 

خدمــات بــه طــور ناگهانــی میــزان حقــوق دریافتــی اعــام شــده آنهــا افزایــش می یابــد کــه 

ــد. روش اســت کــه ایــن  ــاال را بــرای صندوق هــا ایجــاد می کن تعهــد پرداخــت مســتمری ب

ــا نتیجــه ای جــز  ــزرگ کــردن مصــارف صندوق ه ــع و ب ــردن مناب ــا کوچــک ک ــرد ب رویک

ــدارد. ــا ن ــدن صندوق ه ــی ش ته

مقــررات مربــوط بــه شــرایط احــراز مزایــا در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بســیار  ●

ــب محاســبه مســتمری 3/3 درصــد  ــا ضری ــق مســتمری ی ــرخ تعل ســخاوتمندانه اســت. ن

بابــت هــر ســال ســابقه بیمــه پــردازی اســت کــه در مــورد ســابقه کامــل 30 ســال منجــر 

ــود. ــد می ش ــی 100 درص ــرخ جایگزین ــه ن ب

ــا در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ســخاوتمندانه تر از ســازمان  ● اصــول محاســبه مزای

ــتمری 3/3  ــق مس ــرخ تعل ــی، ن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد س ــت. همانن ــی اس ــن اجتماع تأمی

درصــد بابــت هــر ســال ســابقه کار بــر مبنــای میانگیــن دســتمزد دو ســال آخــر اشــتغال 

اســت. در عیــن حــال ســاختار پرداخــت غرامــت یــا جبــران درآمــد میــان کارکنــان بخــش 

عمومــی به گونــه ای اســت کــه فضــای بیشــتری بــرای افزایــش دســتمزدهای مبنــای تعییــن 

مســتمری پیــش از بازنشســتگی وجــود دارد.

در گــزارش معاونــت رفــاه تحــت عنــوان بحــران صندوق هــای بازنشســتگی )1396(، اصاحــات 

پارامتریــک زیــر در ســازمان تأمیــن اجتماعــی توصیــه شــده اســت:

ــت  ــتگی، عل ــای بازنشس ــران صندوق ه ــی )1396(، بح ــاه اجتماع ــت رف ــی، معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف 1. وزارت تع
ــماره 1، ص 9. ــدول ش ــاح آن، ج ــرورت اص ــود و ض ــوع موج وض
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اصاح قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 کارگر؛ ●

افزایش سن بازنشستگی مردان و زنان؛ ●

ــه  ● ــه کل دوران بیم ــال ب ــتمری از 2 س ــن مس ــبه میانگی ــر در محاس ــنوات مؤث ــش س افزای

پــردازی به صــورت تدریجــی و بــا به روزرســانی دســتمزدهای ســنوات قبــل متناســب بــا 

نــرخ افزایــش حداقــل دســتمزد ســاالنه؛

کاهــش نــرخ تعلــق مســتمری یــا بــه عبــارت دیگــر افزایــش مخــرج کســر فرمــول محاســبه  ●

مســتمری بازنشســتگی از 30 بــه 35؛

اعمال حداقل شرایط سنی برای بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور؛ ●

تعیین حداقل مستمری قابل پرداخت متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه؛ ●

ــرای  ● ــابقه الزم ب ــل س ــش حداق ــل کاه ــده در مقاب ــه ش ــق بیم ــرخ ح ــد ن ــش 2 درص افزای

دریافــت مســتمری ازکارافتادگــی و فــوت در اثــر حــوادث غیــر ناشــی از کار از یــک ســال 

بــه شــش مــاه و نیــز پرداخــت مســتمری ازکارافتادگــی کلــی در صــورت دارا بــودن حداقــل 

20 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــا رعایــت مــاده 111 قانــون تأمیــن اجتماعــی؛

افزایــش حداقــل ســابقه الزم از 10 ســال و حــذف امــکان پرداخــت حــق بیمــه ســنوات کمتــر  ●

از 15 ســال )خریــد ســابقه(.

ایــن اصاحــات کــم و بیــش در راســتای اصاحــات پیشــنهادی صنــدوق بین المللــی پــول اســت. 

ــن  ــازمان تأمی ــر در س ــک زی ــات پارامتری ــول )2017( اصاح ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن در گ

اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری پیشــنهاد شــده اســت:

افزایش تدریجی سن بازنشستگی مجاز به 60 سال؛ ●

افزایش سن بازنشستگی عادی در سازمان تأمین اجتماعی؛ ●

جریمــه بازنشســتگی بیــش از موعــد بــه میــزان 0/3 درصــد بابــت هــر مــاه بازنشســتگی  ●

زودهنــگام به منظــور ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای ادامــه کار و فعالیــت؛

ــش  ● ــوج اول افزای ــس از م ــتگی پ ــن بازنشس ــودکار س ــش خ ــورد افزای ــذاری در م قانون گ

ســن بازنشســتگی بــه 65 ســال بــا توجــه بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی؛
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کاهش نرخ تعلق مستمری به 2 درصد بابت هر سال هم راستا با تجارب جهانی؛ ●

افزایش تدریجی دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری به 20 سال؛ ●

حــذف معیــار حداقــل ســابقه مــورد نیــاز به گونــه ای کــه بــا ســابقه کوتاه تــر بــرای فــرد  ●

یــک تامیــن درآمــدی فراهــم شــود؛

کاهــش حداقــل مســتمری بــا دوره ســابقه کامــل بــه 0/6 حداقــل دســتمزد تــا حــدودی بــه  ●

دالیــل مالــی و البتــه به منظــور بهبــود انگیــزه کار؛

پیونــد دادن صریــح  ترمیــم مزایــا بــا شــاخص قیمــت مصرف کننــده و از بیــن بــردن فرصت  ●

ــتمری ها  ــم مس ــش منظ ــرح. افزای ــره ط ــات هیئت مدی ــا تصمیم ــت ی ــد دول ــال صاحدی اعم

)ترمیــم( بایــد بــا توجــه بــه شــاخص قیمــت مصرف کننــده باشــد؛

سخت تر کردن تدریجی شرایط احراز برای دریافت مستمری بازماندگان. ●

کارشناســان صنــدوق بین المللــی پــول تغییــر مصــارف مســتمری ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 

ــدوق بازنشســتگی کشــوری را به واســطه انجــام اصاحــات پارامتریــک )به صــورت افزایــش  صن

ســن بازنشســتگی، کاهــش نــرخ جایگزینــی، افزایــش طــول دوره مبنــای محاســبه مزایــا و ســخت 

ــد.  ــرآورد کرده ان ــدی از GDP ب ــورت درص ــدگان( به ص ــتمری بازمان ــراز مس ــرایط اح ــردن ش ک

نتایــج برآوردهــای آنــان گویــای آن اســت کــه تغییــر دو پارامتــر اول بیشــترین تأثیــر را بــر کاهــش 

مصــارف خواهــد داشــت. تأثیــر ترکیبــی کل تدابیــر بــر کاهــش مصــارف در جــدول زیــر نشــان 

داده شــده اســت.

جدول 82. تغییر مصارف مستمری به واسطه انجام تدابیر و اقدامات اصالحی نسبت به GDP)درصد(

13941399140914191459وضعیتپایه

۸/6-4/۸-۲/۲-۰/۰۰/۰جمعمصارفدوصندوق

5/۸-3/۰-1/4-۰/۰۰/۰سازمانتأمیناجتماعی

1/۸۲/۸-۰/۸-۰/۰۰/۰صندوقبازنشستگیکشوری

مأخذ: صندوق بین المللی پول، )1396(، همان، ص 10.
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گفتنــی اســت اجــرای تمــام اصاحــات پارامتریــک باعــث بــه تعویــق افتــادن زمــان ایجاد کســری 

ــی  ــال 1425 شمس ــه س ــادی( ب ــی )2027 می ــال 1406 شمس ــی از س ــن اجتماع ــازمان تأمی در س

)2046 میــادی( می شــود. ایــن تغییــرات هــر چنــد در وابســتگی مالــی صنــدوق بازنشســتگی بــه 

ــدوق  ــن صن ــه ای ــت ب ــای دول ــی کمک ه ــار مال ــا از ب ــت؛ ام ــد داش ــری نخواه ــت تأثی ــه دول بودج

خواهــد کاســت.

ــات  ــه اصاح ــم الیح ــت دوازده ــت دول ــد اس ــور بعی ــی کش ــت کنون ــال در وضعی ــر ح در ه

پارامتریــک را تهیــه و بــه مجلــس ارائــه کنــد. حتــی در ایــن صــورت نیــز بعیــد اســت مجلــس چنیــن 

الیحــه ای را تصویــب کنــد. علــت ایــن امــر آن اســت کــه مزایــای اعضــای صندوق هــا بــه ایــن ترتیب 

کاهــش خواهــد یافــت و ایــن موضــوع بــا مخالفــت کارمنــدان و کارگــران مواجــه خواهــد شــد؛ بدیــن 

ترتیــب احتمــال مــی رود دولــت انجــام ایــن وظیفــه نامطلــوب سیاســی را بــر دوش دولــت بعــدی 

قــرار دهــد؛ امــا در ایــن صــورت بــر وخامــت وضــع مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری افــزوده خواهــد شــد.

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اصاحــات پارامتریــک تنهــا نمی توانــد شــامل حــال ایــن دو صنــدوق 

باشــد، بلکــه الزم اســت همــه صندوق هــای بازنشســتگی به صــورت هم زمــان مشــمول ایــن 

ــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح،  ــد صن ــل بای ــد. در ایــن صــورت حداق ــرار گیرن اصاحــات ق

ــه طــور ضمنــی  ــت پرداخــت تعهــدات آنهــا را ب ــان فــوالد و روســتاییان و عشــایر کــه دول کارکن

ــد. پذیرفتــه اســت، مشــمول چنیــن اصاحاتــی قــرار گیرن

5-9- سایر اصالحات پیشنهادی برای بهبود مدیریت صندوق های بازنشستگی

اصاحاتی که در به تفصیل مورد اشاره قرار نگرفته اند عبارت اند از:

بهبود مدیریت ذخایر صندوق ها؛. 1

ایجاد پایگاه یکپارچه اطاعات، برای صندوق های بازنشستگی و طرح های حمایتی؛. 2

پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛. 3

بهبود پوشش بیمه های بازنشستگی.. 4
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5-9-1- بهبود مدیریت ذخایر صندوق ها

پیــام اصلــی مطالعــات متعــددی کــه در ســطح جهانــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه آن اســت 

کــه در عیــن حــال کــه محیــط اقتصــاد کان محدودیت هایــی را بــر عملکــرد بالقــوه صندوق هــای 

بازنشســتگی ایجــاد می کنــد؛ امــا ســاختار حکمرانــی صندوق هــای بازنشســتگی عامــل اصلــی در 

دســتیابی بــه ایــن پتانســیل محســوب می شــود. حکمرانــی بــه »شــیوه اعمــال قــدرت مدیریــت بــرای 

انجــام وظایــف و تعهــدات در قبــال ذی نفعــان« اشــاره دارد.

ــی در  ــتگی عموم ــای بازنشس ــًا صندوق ه ــه عموم ــت ک ــای آن اس ــی گوی ــه جهان ــرور تجرب م

ــاری  ــات آم ــد. مطالع ــوان بوده ان ــود نات ــرمایه گذاری های خ ــرای س ــب ب ــی مناس ــل بازده تحصی

انجــام شــده بیانگــر آن اســت کــه رابطه قــوی میــان کیفیــت حکمرانــی در صندوق های بازنشســتگی 

ــود دارد. ــرمایه گذاری ها وج ــازده س و ب

ــای  ــر صندوق ه ــت ذخای ــوه مدیری ــران و نح ــی در ای ــای مال ــول بازاره ــوم، تح ــل س در فص

ــی  ــای مال ــی بازاره ــل عقب ماندگ ــت. در آن فص ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــل م ــتگی به تفصی بازنشس

ایــران و تحــول روابــط صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بانک هــا، 

بــازار بدهــی و بــازار ســهام ارزیابــی شــد. در فصــل چهــارم نیــز بــه کیفیــت پاییــن مدیریــت ذخایــر 

ــد شــد: ــر تأکی ــکات زی ــر ن بازنشســتگی در صندوق هــا اشــاره و ب

بــه دلیــل آنکــه ســاختار دارایی هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی، عمدتــًا حاصــل رد دیــون . 1

ــای  ــا توانمندی ه ــا ی ــده اولویت ه ــت، منعکس کنن ــذاری شرکت هاس ــق واگ ــت از طری دول

اصلــی ســازمان نیســت. نــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نــه شســتا صاحــب تخصــص و 

مهــارت بــاال و منابــع انســانی مناســب بــرای مدیریــت شــرکت های تحــت نظــارت و کنتــرل 

خــود نیســتند. ایــن موضــوع به ویــژه در صورتــی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تســلط و 

مالکیــت کامــل بــر صنایــع را از دســت دهــد، مشــکل آفرین خواهــد شــد.

از دیــدگاه کنترل هــای مؤثــر، رابطــه بیــن ســازمان تأمیــن اجتماعی، شــرکت ســرمایه گذاری . 2

و هــر یــک از هولدینگ هــا مبهــم و غیرشــفاف اســت. شــرکت ها و دارایی هــای ســهامی آنهــا 

در ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه رغــم اینکــه به صــورت هولدینــگ ســازمان یافته و 
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بــه یــک ســاختار غیردولتــی یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش می دهنــد و در یــک 

شــرکت کامــًا تحــت مالکیــت ســازمان )شســتا( فعالیــت دارنــد، امــا دارایــی دولت محســوب 

ــل اســت  ــت مای ــان بزرگــی هســتند کــه دول ــن کارفرمای ــن شــرکت ها همچنی می شــوند. ای

ــت های  ــا، سیاس ــود در آنه ــادی خ ــی اقتص ــت کل ــای سیاس ــب جهت گیری ه ــن تعقی ضم

اجتماعــی و ماحظــات بــازار کار را نیــز در آنهــا دنبــال کنــد. بــه نظــر می رســد شســتا از 

نظــر تصمیم گیــری  و اســتفاده از درآمدهــای محقــق شــده، آزادی  و اســتقال عمــل  نســبی 

ــی  ــن تصمیم گیری هــا در حال ــن اجتماعــی دارد. ای ــی ســازمان تأمی ــادر یعن از ســازمان م

کــه لزومــًا در راســتای اولویت هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیســتند، احتمــااًل پشــتیبانی 

پنهــان دولــت را فــارغ از منافــع مالــی ســازمان دارنــد )بــرای مثــال انطبــاق دارایــی- تعهدات 

یــا حرکــت بــه ســمت وضعیــت ریســک-بازدهی متناســب بــا کارکردهــای ســازمان تأمیــن 

اجتماعی(.

ــا جایــی کــه بــه عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مربــوط می شــود )در فصــل . 3 ت

ســوم بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره شــد( بــه رغــم دریافــت کمــک مالــی ســاالنه ایــن صنــدوق 

از دولــت، ســرمایه گذاری های صنــدوق بیــش از عایــدی ناشــی از ســود فعالیت هــای 

ــی طــرح  ــورد کســری مال ــض آشــکاری در م ــر تناق ــر بیانگ ــن ام اقتصــادی آن اســت. ای

ــرای  ــدوق ب ــه صن ــر آن اســت. مشــخص اســت ک ــا رشــد ذخای ــان ب بازنشســتگی هم زم

تأمیــن مالــی کســری خــود ذخایــر خــود را تبدیــل بــه نقــد نمی کنــد. هرچنــد ایــن امــر بــه 

نفــع صنــدوق اســت امــا بــر بودجــه دولــت تأثیــر منفــی دارد.

بــا توجــه بــه ترکیب هیئت امنــای ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی کشــوری . 4

ــازی  ــرد خصوصی س ــرای راهب ــئول اج ــات مس ــه مقام ــه از جمل ــامل وزرای کابین ــه ش ک

ــز  ــئله برانگی ــتگی مس ــای بازنشس ــرمایه گذاری طرح ه ــات س ــتقال تصمیم ــورند، اس کش

شــده اســت.

نکتــه در خــور توجــه ایــن اســت کــه ذی نفعانــی کــه بــه حفــظ وضــع موجــود مدیریــت ذخایــر 

صندوق هــا عاقه منــد هســتند قــدرت سیاســی باالیــی دارنــد. درواقــع تعــدادی از وزرا، برخــی از 
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ــدگان مجلــس، همــه اعضــای هیئت مدیــره شــرکت ها و هلدینگ هــای وابســته بــه صندوق هــا  نماین

از ادامــه وضــع موجــود منتفــع می شــوند؛ امــا ذی نفعان اصلــی صندوق تأمیــن اجتماعــی و صندوق 

بازنشســتگی کشــوری یعنــی خیــل عظیــم کارگــران و کارمنــدان عضــو صندوق هــا از ادامــه ایــن 

وضعیــت نابســامان زیــان می بیننــد. بــا توجــه بــه تشــکل بــاالی مدیــران دولتــی و سیاســتمداران 

و عــدم تشــکل کارگــران و کارمنــدان عضــو صندوق هــا، بی تردیــد کفــه تــرازو بــه نفــع صاحبــان 

منافــع مســتقر می چربــد و همیــن امــر به صــورت مانــع بــزرگ تحــول مدیریــت ذخایــر اســت. در 

تأییــد ایــن ادعــا بایــد گفــت کارشناســان بانــک جهانــی در گــزارش مفصلــی کــه در ســپتامبر ســال 

ــت  ــه مدیری ــد، خواســتار تحــول در نظــام بازنشســتگی از جمل ــه دادن ــران ارائ ــت ای ــه دول 2003 ب

ذخایــر صندوق هــای مــورد حمایــت دولــت شــدند. امــا در 15 ســالی کــه از تهیــه گــزارش مذکــور 

ــه  ــن حــوزه صــورت نگرفت ــی در ای ــی داری در کیفیــت حکمران می گــذرد، تحــول محســوس و معن

اســت.

ــت  ــرای مدیری ــر را ب ــای زی ــزارش ســال 1396 خــود توصیه ه ــول در گ ــی پ ــدوق بین الملل صن

بهتــر ذخایــر بازنشســتگی ارائــه کــرده اســت:

• نیــاز مبرمــی بــرای وضــع اســتانداردهای یکســان در زمینــه قواعــد طــرح 	

بازنشســتگی، حکمرانــی و مدیریــت ذخایــر وجــود دارد. ایــن مقــررات حداقــل 

بایــد اســتانداردهای ارزشــیابی و حســابداری را در حــد اســتانداردهای بین المللی 

ــت  ــی، مدیری ــط گزارش ده ــازد )1IFRS( و ضواب ــتقر س ــی مس ــری مال گزارش گ

عملکــرد، نیازهــای افشــای عمومــی اطاعــات، قواعــد اندوخته گــذاری، انتقــاالت و 

ــد. پرداخت هــا را معیــن کن

• ــد راهبردهــای تخصیــص دارایی هــای خــود را 	 طرح هــای بازنشســتگی بای

در راســتای توصیه هــای 2ISSA و بهتریــن روش هــای بین المللــی مشــخص 

و اعــالم کننــد. پرتفوهــا بایــد بــر طبــق اصــول تخصیــص راهبــردی دارایی هــا 

1. International Financial Report Standards
2. International Social Security Association
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و مدیریــت تعهــد دارایی هــا مدیریــت شــوند. ایــن نیــز به نوبــه خــود بایــد 

ــای  ــده گزینه ه ــه منعکس کنن ــا ک ــدات طرح ه ــاختار دوره ای تعه ــر س ــی ب مبتن

ــازده اســت، باشــد. ــت ریســک- ب ســرمایه گذاری برحســب ســر رســید و وضعی

• ــع 	 ــت مناف ــه در خدم ــت ک ــن اس ــتگی ای ــای بازنشس ــدف طرح ه ــا ه تنه

اعضــا باشــد و ایــن هــدف بایــد در سیاســت های مدیریــت ذخایــر ملحــوظ 

شــود. هیــچ هــدف توســعه اجتماعــی و اقتصــادی دیگــری نبایــد در تصمیمــات 

ــن  ــه ای ــتیابی ب ــد. دس ــدود کن ــا آن را مح ــود ی ــت داده ش ــرمایه گذاری دخال س

امــر مســتلزم کاهــش و حتــی حــذف انتصــاب وزرا بــه هیئت مدیــره صندوق هــا 

و جایگزیــن کــردن آنهــا بــا متخصصــان ســرمایه گذاری از جملــه مدیــران 

ــه  ــای مداخل ــت به ج ــای دول ــر اولویت ه ــی اگ ــت. حت ــی اس ــی بیرون ــر اجرای غی

شــخصی در حوزه هایــی کــه مقــررات ضعیفــی دارنــد، در قوانیــن تصریــح شــود 

ــت. ــد یاف ــود خواه ــای بازنشســتگی بهب ــات طرح ه شــفافیت عملی

• بایــد 	 شــود.  اجتنــاب  بایــد  شــرکت ها  در  اکثریتــی  ســهامداری  از 

ســرمایه گذاران راهبــردی بــا میــزان مالکیــت کنترل کننــده پیــدا شــوند و ســهام 

اکثریتــی صندوق هــا بــه آنهــا فروختــه شــود. در غیــر ایــن صــورت ایــن ســهام 

ــود.  ــده ش ــت بازگردان ــه دول ــازی ب ــا خصوصی س ــت ی ــور مدیری ــد به منظ بای

ــته  ــی داش ــهام اقلیت ــد س ــی می توانن ــهام کنترل ــتن س ــای داش ــا به ج صندوق ه

باشــند و یــک برنامــه زمان بندی شــده بــرای انتقــال بــه بهتریــن روش هــای عمــل 

تنظیــم شــود. بدیــن معنــی کــه در انتهــای دوره نبایــد بیــش از 5 درصــد ســهام 

ــد  ــش از 5 درص ــد و بی ــتگی باش ــرح بازنشس ــک ط ــت ی ــرکت در مالکی ــر ش ه

ــود. ــرمایه گذاری ش ــرکت س ــک ش ــد در ی ــتگی نبای ــرح بازنشس ــر ط ــای ه دارایی ه

• ــت 	 ــک هوی ــد در ی ــتگی بای ــرح بازنشس ــر ط ــرمایه گذاری ه ــای س فعالیت ه

حقوقــی واحــد متمرکــز شــود. اگــر همــه فعالیت هــای ســرمایه گذاری در زیــر 

یــک ســقف )یــک شــرکت تخصصــی ســرمایه گذاری، کــه مســتقیمًا در صنــدوق 
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ــوان از  ــود، می ت ــز ش ــد( متمرک ــت کن ــی فعالی ــازمان بیرون ــا س ــتگی ی بازنشس

تعــدد کارکنــان کاســت و تخصیــص راهبــردی دارایی هــا را بــا ســهولت بیشــتری 

انجــام داد. همچنیــن در مقایســه بــا وضــع موجــود کــه بــه دســت آوردن تصویر 

کلــی از عملیــات ســرمایه گذاری دشــوار اســت، شــفافیت افزایــش خواهــد یافــت. 

ــا  ــرمایه گذاری ب ــای س ــردن فعالیت ه ــز ک ــه متمرک ــود ک ــد ش ــد تأکی ــه بای البت

ــدارد. اســتفاده از شــرکت های مدیریــت دارایــی منافــات ن

• ــاز 	 ــج مج ــد به تدری ــی بای ــطح بین الملل ــا در س ــرمایه گذاری صندوق ه س

ــی  ــوع جغرافیای ــتن تن ــتگی از داش ــای بازنشس ــر طرح ه ــران ذخای ــود. در ای ش

ــه عملکــرد  ــازده و ریســک آنهــا تمامــًا ب ــی منــع شــده اند و ب در ســطح بین الملل

اقتصــاد ایــران و تصمیمــات سیاســتی دولــت وابســته شــده اســت. ایــن بــه نفــع 

اعضــای طرح هــا و دولــت اســت کــه پورتفــوی ســرمایه گذاری بــرای اجتنــاب از 

ریســک های تــک صادرکننــده متنــوع شــوند. بازگشــت آهســته ســرمایه گذاران 

خارجــی بــه کشــور آغــاز شــده و در عیــن حــال می تــوان یــک رویکــرد 

ــارج  ــا در خ ــط صندوق ه ــرمایه گذاری توس ــوز س ــای مج ــرای اعط ــی ب تدریج

از کشــور اتخــاذ کــرد. الزم اســت بــا همــکاری صنعــت خدمــات مالــی، یــک ســند 

راهبــردی تهیــه شــود کــه در آن مســائل مدیریــت ارز، ارزش گــذاری شــرکت ها 

و حــل اختافــات مشــخص شــود. ایــن ســند راهبــردی بایــد حــاوی یــک برنامــه 

زمان بنــدی بــرای آزادســازی ســرمایه گذاری در خــارج داشــته باشــد و منتشــر 

ــر دادن  ــرای تغیی ــد ب ــادی می توانن ــرمایه گذاران نه ــورت س ــن ص ــود. در ای ش

پرتفــوی خــود آمــاده شــوند.

5-9-2- ایجاد پایگاه یکپارچه اطالعات، برای صندوق های بازنشستگی و طرح های حمایتی

بــه موجــب مــاده 81 قانــون برنامــه ششــم، دولت مکلــف اســت در اجرای بنــد )40( سیاســت های 

کلــی برنامــه ششــم، نســبت بــه تدویــن برنامــه، برقــراری، اســتقرار و روزآمدســازی نظــام جامــع 
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رفــاه و تأمیــن اجتماعــی چندالیــه مشــتمل بــر حــوزه امــدادی، حمایتــی و بیمه هــای اجتماعــی به جــز 

ســامت بــا رعایــت ســطح بندی خدمــات در ســطوح پایــه، مــازاد و مکمــل بــر اســاس غربالگــری 

اجتماعــی و آزمــون وســع و نیازمندیابــی فعــال و مبتنــی بــر ســطح دســتمزد و یــا درآمــد افــراد 

ــرا درآورد و  ــه اج ــنواتی ب ــه س ــق بودج ــی مطاب ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــدام و پ ــواده اق و خان

ــانی ها،  ــع هم پوش ــی، رف ــای اجتماع ــه یارانه ه ــوط ب ــارف مرب ــع و مص ــاماندهی مناب ــور س به منظ

ــه بــه خدمــات، اجــرای ایــن نظــام از طریــق ایجــاد پایــگاه اطاعــات، ســامانه و  دسترســی عادالن

پنجــره واحــد خدمــات رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و مبتنــی بــر شــکل گیری پرونــده الکترونیــک رفــاه 

ــن  ــان موضــوع مــاده )84( ای ــده الکترونیــک ســامت ایرانی ــت از پرون ــا تبعی ــن اجتماعــی ب و تأمی

ــا  ــا، نهاده ــه ســازمان ها، صندوق ه ــرد و کلی ــه صــورت می پذی ــی آحــاد جامع ــرای تمام ــون ب قان

و دســتگاه های اجرائــی فعــال در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کــه بــه هــر نحــوی از انحــاء از 

ــد  ــت می نماین ــت دریاف ــوز فعالی ــت مج ــا از دول ــد و ی ــتفاده می کنن ــی اس ــی و عموم ــه دولت بودج

مکلف انــد طبــق ضوابــط قانونــی از ایــن نظــام تبعیــت کننــد.

ــه کشــور ایجــاد بانــک اطاعاتــی  ــن اجتماعــی چندالی در گــزارش اســناد سیاســتی نظــام تأمی

افــراد و  متمرکــز به منظــور امــکان شناســایی، گزارش گیــری و تعییــن وضعیــت پوشــش 

خانوارهــای جامعــه در الیه هــای مختلــف نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی توصیــه شــده اســت. در 

گــزارش مزبــور اســتدالل شــده اســت کــه ایجــاد ایــن پایــگاه اطاعاتــی بــرای تأمیــن اهــداف زیــر 

ــرورت دارد: ض

• ایجاد زیرساخت برای اجرای بهینه بسیاری از قوانین؛	

• شناسایی اقشار نیازمند آسیب پذیر و گروه بندی آنان؛	

• رفع همپوشانی پایگاه های داده بیمه ای و حمایتی؛	

• تخصیص بهینه منابع بیمه ای؛	

• افزایش بهره وری فعالیت های بیمه ای و حمایتی؛	

•  ارائه شناسه رفاه و تأمین اجتماعی به آحاد جمعیت.	

5-9-3- پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
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ــن  ــازمان تأمی ــه س ــت ب ــی دول ــال 1395 بده ــه در س ــد ک ــح داده ش ــوم توضی ــل س در فص

ــارد تومــان بــوده  ــه ترتیــب 120 و 3/7 هــزار میلی ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب اجتماعــی و صن

اســت )جــدول 32(. در آن فصــل توضیــح دادیــم کــه بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

فقــط ناشــی از ســهم 3 درصــدی حــق بیمــه نیســت. منشــأ اصلــی بدهی هــای دولــت را به صــورت 

ســاده می تــوان بیمه شــدگان یارانــه ای دانســت کــه دولــت پذیرفتــه از محــل منابــع دولتــی، هزینــه 

ــاده اســت. هم اکنــون نزدیــک بــه 3/5  بیمــه آن هــا را بپــردازد، امــا ایــن پرداخت هــا بــه تأخیــر افت

میلیــون نفــر بیمــه شــده در ســازمان وجــود دارد کــه دولــت نقــش کارفرمایــی آن هــا را نیــز بــر 

عهــده دارد. یعنــی عــاوه بــر 3 درصــد ســهم دولــت، 23 درصــد ســهم کارفرمــا را هــم دولــت بایــد 

بپــردازد. ایــن باعــث شــده اســت کــه بدهــی دولــت رشــد تصاعــدی داشــته باشــد )همــان ، 171(.

طبــق قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، دولــت بایــد طبــق نــرخ ســود اوراق 

ــه  ــز باعــث می شــود ک ــورد نی ــن م ــد و ای ــز پرداخــت کن ــر را نی مشــارکت، ســود ناشــی از تأخی

بدهی هــای دولــت بــه ســازمان هــر لحظــه بــزرگ و بزرگ تــر شــود )نمــودار 30(. ســازمان بــرای 

ــه  ــی ک ــد. در حال ــب اســتفاده می کن ــره مرک ــرخ به ــت از ن ــوق دول ــای مع ــده بدهی ه محاســبه مان

ــان ، 175(. ــد )هم ــره ســاده اســتفاده می کن ــای به ــی از نرخ ه ــور اقتصــادی و دارای وزارت ام

بــه موجــب بنــد الــف مــاده 12 قانــون برنامــه ششــم توســعه، »دولــت مکلــف اســت در طــول 

اجــرای قانــون برنامــه در قالــب بودجــه ســنواتی نســبت بــه تأدیــه بدهــی حسابرسی شــده خــود 

ــرای  ــون اج ــب قان ــت در قال ــذاری دول ــل واگ ــهام قاب ــل س ــی از مح ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ب

ــاک  ــدی آن، ام ــات بع ــی و اصاح ــون اساس ــارم )44( قان ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل سیاس

مــازاد بــر نیــاز دســتگاه های اجرائــی، تأدیــه نقــدی در بودجــه ســنواتی، اوراق بهــادار قانونــی و 

امتیــازات مــورد توافــق اقــدام کنــد« بــر اســاس تبصــره ایــن بنــد دولــت موظــف شــده اســت ســاالنه 

حداقــل ده درصــد  بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی را تســویه کنــد و هرگونــه تعهــد 

جدیــد بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در قانــون بودجــه همــان ســال پیش بینــی و تأمیــن 

شــود.

بــا توجــه بــه مضیقــه مالــی دولــت و افزایــش حجــم بدهی هــای آن بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
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احتمــال تحقــق ایــن الزامــات قانونــی انــدک اســت. نحــوه حــل اختاف نظــر دولــت و ســازمان تأمیــن 

ــازمان  ــی س ــر دریافت ــده ب ــر تعیین کنن ــز تأثی ــت نی ــای دول ــم بدهی ه ــبه جرائ ــی در محاس اجتماع

تأمیــن اجتماعــی از ایــن محــل خواهــد داشــت. بدیهــی اســت اگــر دولــت مطابــق قانــون صراحتــًا 

پرداخــت کســری های ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــر عهــده گیــرد دیگــر ضرورتــی بــه پرداخــت 

بدهی هــای آن بــه صنــدوق وجــود نخواهــد داشــت.

در مــورد ســازمان بازنشســتگی کشــوری، وضعیــت متفــاوت اســت. بدیــن معنــی کــه هم اکنــون 

ــود. در  ــی می ش ــن مال ــت تأمی ــه دول ــق بودج ــازمان از طری ــن س ــی ای ــدات مال ــده تعه ــش عم بخ

ــادی  ــای اقتص ــرمایه گذاری در فعالیت ه ــه س ــدام ب ــا اق ــن کمک ه ــل ای ــازمان از مح ــال س ــن ح عی

کــرده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه به تضمیــن پرداخــت تعهدات صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، الزم 

اســت ســهام صنــدوق در شــرکت های تحــت پوشــش آن بــه دولــت واگــذار شــود و ســازمان تمــام 

ــای انباشــته  ــه پرداخــت بدهی ه ــدی ب ــت تعه ــد و دول ــف کن ــای اقتصــادی خــود را متوق فعالیت ه

خــود بــه ایــن صنــدوق نداشــته باشــد. ایــن اصاحــات نیازمنــد وضــع قانــون جدیــد نیســت.

5-9-4- بهبود پوشش بیمه های بازنشستگی

در ســال 1395، 16 صنــدوق بازنشســتگی دارای 16/1 میلیــون بیمــه پــرداز، 4/4 میلیــون 

مســتمری بگیر بــوده اســت و مجمــوع خدمــات گیرنــدگان ایــن صندوق هــا حــدود 25 میلیــون نفــر 

ــوان گفــت در حــدود 60/2  ــر می ت ــزان 3/26 نف ــه می ــوار ب ــا احتســاب خان گــزارش شــده اســت. ب

میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور یــا 75/2 درصــد جمعیــت تحــت پوشــش بیمه هــای بازنشســتگی 

بوده انــد1. بخــش مهمــی از ایــن دســتاورد مرهــون آن اســت کــه 95 درصــد مــزد و حقوق بگیــران 

ــد. ــرار دارن تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی ق

ــرار  ــی ق ــای اجتماع ــش بیمه ه ــت پوش ــور تح ــت کش ــد جمعی ــدود 25 درص ــب ح ــن ترتی بدی

ندارنــد. درواقــع 50 درصــد شــاغان غیــر مــزد و حقوق بگیــر همچنــان پوشــش بیمــه ای  ندارنــد. 

ایــن جمعیــت 5/2 میلیــون نفــری عمدتــًا در بخــش کشــاورزی و مابقــی در بخش هــای غیــر 

1. مســتخرج از: معاونــت رفــاه اجتماعــی )1396(، بحــران صندوق هــای بازنشســتگی، علــت وضــع موجــود و ضــرورت 
اصــاح، جــدول شــماره ص 16.
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رســمی اقتصــاد، واحدهــای کوچــک صنفــی یــا به صــورت کارفرمایــی و خویــش فرمایی انــد کــه 

ــق نیســت )همان جــا،  ــاری منطب ــاری و اختی ــای اجب ــط بیمه ه ــا ضواب ــان ب ــای شــغلی آن ویژگی ه

ص 15 و 16(.

ــا توجــه  ــران ب ــزان پوشــش بیمه هــای اجتماعــی در ای ــد اذعــان کــرد کــه می ــه هــر حــال بای ب

بــه ســطح درآمــد ســرانه آن در مقایســه بــا کشــورهای مشــابه بــاال اســت. هرچنــد افزایــش رشــد 

اقتصــادی و کاهــش بیــکاری و فقــر اقتصــادی و اصــاح نظــام بازنشســتگی می توانــد در افزایــش 

پوشــش بیمــه ای تأثیرگــذار باشــد؛ امــا نبایــد از نقــش برنامه هــای حمایتــی دولــت از افــراد تهیدســت 

کهن ســال در تضمیــن درآمــد کافــی در دوران پیــری و ناتوانــی غفلــت شــود.

ــه  ــش بیم ــر پوش ــه ای ب ــورات بیم ــه از کس ــه دو جنب ــت ک ــای آن اس ــود گوی ــات موج تحقیق

ــای  ــه طرح ه ــص آن ب ــه ای ب( تخصی ــورات بیم ــرخ کس ــف( ن ــت: ال ــذار اس ــتگی تأثیرگ بازنشس

مزیــای معیــن و حــق بیمــه معیــن. نــرخ بــاالی کســورات حــق بیمــه در هرگونــه طــرح بازنشســتگی 

اثــر منفــی بــر پوشــش بیمــه ای خواهــد داشــت. ایــن پدیــده نه تنهــا بــدان ســبب رخ می دهــد کــه بــا 

افزایــش کســورات بیمــه ای، بازدهــی آن کاهــش می یابــد، بلکــه وقتی کــه نــرخ پس انــداز اجبــاری در 

مقایســه بــا ترجیحــات فــردی بیــش از حــد بــاال باشــد، رفــاه ایــن دســته از افــراد بــا عضویــت در 

صنــدوق بازنشســتگی کاهــش می یابــد. باالخــره برخــی از افــراد بــا محدودیــت نقدینگــی مواجــه 

می شــوند و نمی تواننــد حــق بیمــه خــود را بپردازنــد. همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه بــه ازای 

نــرخ معینــی از کســور بازنشســتگی و نــرخ بازدهــی، بــا حرکــت از طرح هــای مزایــای معیــن بــه 

حــق بیمــه معیــن احتمــال مشــارکت در طــرح بازنشســتگی افزایــش می یابــد. ایــن بــدان معنــی اســت 

کــه انتظــارات افــراد در مــورد نرخ هــای بــازده سیســتم حــق بیمــه معیــن، باالتــر اســت. دلیــل ایــن 

امــر می توانــد ناشــی از ارتبــاط شــفاف کســورات بیمهپــرداز و مزایــای مســتمری و عــدم قطعیــت 

سیاســی کمتــر ایــن سیســتم باشــد.

در مــورد ایــران بایــد گفــت بــا کاهــش نــرخ کســورات و اجــرای برنامــه اصاحــات بازنشســتگی 

ــه پوشــش  ــوان ب ــد، می ت ــرار می کن ــاری برق ــاری و اختی ــای اجب ــان طرح ه ــری می ــوازن بهت ــه ت ک

باالتــری دســت یافــت. اگــر سیســتم مزیــای معیــن حفظ شــود، محاســبه مســتمری بازنشســتگی بر 
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اســاس دســتمزد دوران کار نیــز انگیــزه گریــز از پرداخــت کســورات را کاهــش خواهــد داد.

در آینــده چالــش اصلــی عبــارت خواهــد بــود از کاهــش نــرخ بیــکاری و کاهــش انــدازه بخــش 

ــران در ســال 1400  ــی برنامــه ششــم توســعه، جمعیــت ای ــر رســمی اقتصــاد. مطابــق پیش بین غی

بــه 85/3 میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت. کــه حــدود 58/9 میلیــون نفــر آن یــا 69/2 درصــد در 

ســن کار )15 تــا 64 ســال( خواهــد بــود. در ایــن مــدت مطابــق مفروضــات برنامــه ششــم، جمعیــت 

فعــال کشــور حــدود 4/7 میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت. مطالعــات مــا بیانگــر آن اســت کــه 

نــرخ رشــد اقتصــادی 8 درصــد در ســال در برنامــه ششــم محقــق نخواهــد شــد. بــا فــرض تحقــق 

ــرخ  ــزان 0/49، انتظــار مــی رود ن ــه می رشــد اقتصــادی 5/5 درصــد در ســال و کشــش اشــتغال ب

بیــکاری بــه حــدود 15/6 درصــد افزایــش یابــد1. گفتنــی اســت کــه در ایــن ســناریو هرچنــد نــرخ 

مشــارکت نیــروی کار افزایــش خواهــد یافــت، امــا در مقایســه بــا متوســط جهانــی همچنــان بســیار 

پایین تــر خواهــد بــود و بدیــن ترتیــب نســبت وابســتگی جمعیــت بــه نیــروی کار شــاغل افزایــش 

خواهــد یافــت.

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه بــا مشــارکت انــدک زنــان در نیــروی کار و کاهــش عمومیــت ازدواج 

و بــاال رفتــن نــرخ طــاق، انتظــار مــی رود ســهم زنــان سرپرســت خانــوار در کل جمعیــت افزایــش 

یابــد. ایــن افــراد بــه دلیــل نداشــتن اشــتغال مشــمول بیمه هــای اجتماعــی نخواهنــد شــد.

1.  هــادی زنــوز، بهــروز و برمکــی افشــین )1396(؛ مطالعــه بــازار کار ایــران، جلــد اول، مطالعــه اشــتغال و بیــکاری در 
ــن  ــی پژوهــش تأمی ــازار کار، موسســه عال ــی و ب ــن اجتماع ــه  منظــور تســهیل سیاســت گذاری در حــوزه تأمی ــران ب ای

اجتماعــی )گــزارش در دســت چــاپ(.



511 راهبردهای اصالحی برای نظام بازنشستگی ایران با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری  /

فهرست منابع فصل پنجم

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -

قانون برنامه ششم توسعه -

گرجــی پــور، اســماعیل )1395(، اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور، موسســه عالی  -

پژوهــش تأمیــن اجتماعی

بحــران صندوق هــای  -  ،)1396( اجتماعــی  رفــاه  معاونــت  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 

بازنشســتگی، علــت وضــوع موجــود و ضــرورت اصــاح آن،

هــادی زنــوز، بهــروز و برمکــی، افشــین )1396(، مطالعــه بــازار کار ایــران، جلــد اول، مطالعــه اشــتغال و  -

بیــکاری در ایــران به منظــور تســهیل سیاســت گذاری در حــوزه تأمیــن اجتماعــی و بــازار کار، موسســه 

عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی )گــزارش در دســت چــاپ(.
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