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پیشگفتار
آنچــه مســلم اســت شــکلگیری ،تحــول ،کارکردهــا و تــداوم حیــات صندوقهــای بازنشســتگی در بســتر
اقتصــاد سیاســی رخ میدهــد .پوشــیده نیســت کــه محدودیتهــای سیاســی تــا چــه انــدازه مهــم هســتند و
چطــور میتواننــد مــا را از تصمیمهــای بهینــه اقتصــادی  -اجتماعــی منحــرف کننــد .یکــی از کارکردهــای
اساســی سیســتمهای بازنشســتگی افزایــش همبســتگی اجتماعــی اســت و اصطالحـ ًا گفتــه میشــود ارائــه خدمــات
تأمیــن اجتماعــی دولــت ســاز اســت .لــذا نبایــد صرف ـ ًا موضــوع مدیریــت صندوقهــای بازنشســتگی را بــه امــور
کمــی تقلیــل داد .بــه عبــارت دیگــر اصالحــات در ایــن صندوقهــا صرف ـ ًا اقتصــادی نیســت .چــرا کــه موضــوع
صندوقهــای بازنشســتگی و اصــاح آنهــا موضوعــی اســت کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت کشــور را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد .وضعیــت ایــن صندوقهــا 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 اصــاح
در پارامترهــا و مولفههــای اثــر گــذار بــر بانشســتگی ،تأثیــرات متفاوتــی بــر ذینفعــان میگــذارد و بــا برندههــا و
بازندههایــی مواجــه خواهیــم بــود ،از اینــرو موضــوع اصالحــات در صندوقهــای بازنشســتگی ،انتخابــی عمومــی
اســت و کاهــش بازندههــا و افزایــش برندههــا یــک مبحــث اقتصــادی در بســتر انتخــاب سیاســی اســت .بهمیــن
جهــت عــاوه 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 روش ـنتری از ادامــه حیــات آن ترســیم کــرد.
چرایــی و منطــق حضــور دولــت در مســایل بازنشســتگی در بحثهــای مربــوط بــه اصالحــات بازنشســتگی
نقــش محــوری دارد .سیاســتگذاران ،متخصصیــن و جامعــه مدنــی قبــل از تصمیــم دربــاره گزینههــای اصالحــات،
بایــد تصویــر روشــنی از اهــداف اجتماعــی کــه از طریــق نظامهــای “بازنشســتگی عمومــی” دنبــال میکننــد ،ارائــه
دهند.هرچنــد روشــن اســت هــدف برنامــه اصالحــات بازنشســتگی بایســتی اعتــای اهــداف اجتماعــی و در همــان
حــال ،بــه حداقــل رســاندن کاهــش اختــاالت اقتصــاد خــرد و کالن ،لیکــن راهبردهــای متعــدد بازنشســتگی وجود
دارنــد کــه هــر کــدام در پــی دســتیابی بــه اهــداف معیــن اجتماعــی میباشــند.
نظامهــای بازنشســتگی در اغلــب کشــورها بــا نواقــص اساســی روب ـهرو بــوده اســت .بســیاری از کشــورها در
قــرن بیســتم سیســتمهای بازنشســتگی  PAYGرا انتخــاب کــرده بودنــد .زیــرا ایــن سیســتمها در آغــاز منابــع
و جریــان ورودی خوبــی دارنــد ،در حالیکــه هزینــه چندانــی ندارنــد .امــا بــا گذشــت زمــان و اضافــه شــدن بــه
جمعیــت افــراد بازنشســته ،عملکــرد آنهــا افــت میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،طــی ســی ســال گذشــته ،بــه ویــژه
بعــد از بحــران ســال  ،۲۰۰۸بســیاری از کشــورها بــه ســمت اصــاح اساســی صندوقهــای بازنشســتگی حرکــت
کردهانــد .بــا ایــن همــه،
اغلــب ابعــاد مالــی صندوقهــای بازنشســتگی مــورد بررســی قــرار میگیرنــد و منظــور از ابعــاد مالــی ،پایــداری
مالــی صنــدوق و توانایــی پرداخــت تعهــدات در بلندمــدت اســت .ایــن در حالــی اســت کــه صندوقهای بازنشســتگی
دارای ابعــاد اجتماعــی و اقتصــاد خــرد یعنــی میــزان پوشــش ،کفایــت مســتمری پرداخــت شــده ،رعایت عدالــت و در
نهایــت تنظیــم انگیزههــای اقتصــادی افــراد نیــز هســتند.
در حــال حاضــر 18 ،صنــدوق بازنشســتگی در کشــور فعالیــت میکننــد .صنــدوق تامیــن اجتماعــی بــرای
کارگــران و شــاغلین بخــش خصوصــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای مســتخدمین دولــت ،صنــدوق
بازنشســتگی لشــگری بــرای نیروهــای مســلح ،صنــدوق کشــاورزان ،روســتاییان و عشــایر بــراي جمعیــت روســتایی
کشــور و  14صنــدوق دیگــر نیــز بــرای پوشــش شــاغلین حوزههــای دیگــر وجــود دارنــد .حــدود  90درصــد جمعیــت
بیمهشــدگان کشــور در دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و تامیــن اجتماعــی قــرار دارنــد.
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 تصمیمگیــران و بازیگــران
ایــن حــوزه دریچــه تــازهای بــرای گفتگــو پیرامــون حــل مســایل و چالشهــای نظــام بازنشســتگی کشــور فراهــم
آورد.
						     اسماعیل گرجیپور
						          مدیر کل بیمههای اجتماعی
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به نام خالق هستی

مقدمه
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بزرگتریــن نهادهــای موجــود در
نظــام بیمههــای اجتماعــی کشــورند .موضــوع اصلــی ایــن تحقیــق ،مطالعــه نحــوه شــکلگیری و تحــول
ایــن دو صنــدوق از بــدو تأســیس تــا ســال  1395و پیشبینــی تحــول وضعیــت آنهــا در آینــده بــا توجــه
بــه چالشهــای موجــود و پیشــروی ایــن صندوقهــا و محاســبات بیم ـهای انجامشــده در مــورد ایــن
دو صنــدوق اســت .اهــداف ایــن تحقیــق بهطــور مشــخص عبــارت اســت از:
-شــناخت تحــول وضعیــت عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــناجتماعــی در دوره قبــل و بعــد از انقــاب اســامی از منظــر پوشــش ،کفایــت مســتمریها و
پایــداری مالــی.
-تحلیــل چالشهــای عمــده صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی دربســتر تحــول عوامــل محیطــی (شــامل محیــط سیاســی ،تحــوالت جمعیت و بــازار کار کشــور،
وضــع مالــی دولــت و وضعیــت بازارهــای ملــی در کشــور) و تغییراتــی کــه در طراحــی
سیســتم بیم ـهای در دوره بعــد از انقــاب بــه وجــود آمــده اســت.
-پیشــنهاد راهبردهــای اصالحــی بــه منظــور تضمیــن تــداوم خدمــات ایــن دو صنــدوق درچارچــوب نظــام چندالیــه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت.
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اصــاح وضعیــت صندوقهــای بازنشســتگی بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه در جوامــع مــدرن،
کســب مشــروعیت سیاســی و اجتماعــی بــرای نظامهــای اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار در گــرو
حــل تعارضــات اجتماعــی بــر اســاس جلــب رضایــت جامعــه مدنــی اســت؛ از ای ـنرو دولتهــای
توســعهگرا بــرای نیــل بــه اهــدف تــاش میکننــد:
او ً
ال ،پایبنــدی خــود را بــه اصــول دموکراســی در عرصــه سیاســت نشــان دهنــد و از ایــن
طریــق پاســخگویی و شــفافیت دولــت را در قبــال جامعــه مدنــی تضمیــن کننــد .گفتنــی اســت
ریشـههای تاریخــی دموکراســی در دولــت مــدرن را بایــد در انقــاب شــکوهمند انگلســتان (،)1688
آمریــکا ( )1757 -1789و انقــاب کبیــر فرانســه ( )1789 -1799جســتجو کــرد.
ثانیـ ًا ،بهمنظــور 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
فرصتهــا را نظــام بــازار تأمیــن نمیکنــد ،بلکــه الزمــه آن سیاســتگذاریهای مناســب دولــت
بــرای ایجــاد محیــط مســاعد بهمنظــور رشــد پایــدار اقتصــادی ،تأمیــن آمــوزش و ســامت همگانــی
و اســتقرار نظامــی کارآمــد بــرای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت .درواقــع ،ایــن رویکــرد جامــع
متعلــق بــه دولــت رفــاه اســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم در کشــورهای پیشــرفته غربــی بــه
وجــود آمــد.
بــا بررســی تحــول نهادهــا و ایدئولوژیهــا در گــذار از جوامــع ســنتی اروپــا بــه جوامــع مــدرن
درمییابیــم کــه انتقــال وظیفــه رســیدگی بــه وضــع فقــرا و اقشــار آســیبپذیر از کلیســا بــه دولــت
مــدرن بــه زمــان زیــادی نیــاز داشــت ،ایــن تحــول ابتــدا در ســدههای شــانزده و هفــده میــادی در
بریتانیــا ،و بــه دنبــال اســتقرار نظــام ســرمایهداری 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 میتوان به دو نکته مهم اشاره کرد:
--جدایــی کلیســا از دولــت در اروپــا بهطــور اخــص و دموکراســیهای غربــی بهطــور
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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 شایستهســاالریو تقویــت بوروکراســی بــه دنبــال ظهــور نظــام ســرمایهداری در جامعــه غربــی ،امــکان مداخله
مؤثــر دولــت در توزیــع درآمــد و ثــروت و رشــد صندوقهــای 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
فعالیتهــای اقتصــادی وارد شــد و بهتدریــج در رأس یــا بــا همــکاری شــرکتهای خارجــی ،بــه
تأســیس کارخانههــای ماشــینی جدیــد در ایــران اقــدام کــرد؛ امــا بهواســطه وضعیــت نیمــه اســتعماری
ایــران ،شــکلگیری نظــام ســرمایهداری و توســعه آن در کشــور مــا بــا تأخیــر تــوأم شــد و تالشهــای
دولــت قاجــار بــرای ایجــاد دولــت مــدرن بــا ناکامــی مواجــه گردیــد .در ایــن بیــن ،پــس از انقــاب
مشــروطه و اســتقرار دولــت نویــن در ایــران ،بهتدریــج 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 اتحادیههــای کارگــری ،دولــت قوانیــن
کار و تأمیــن اجتماعــی کارگــران را وضــع کــرد و درنهایــت در دهههــای 1340و  ،1350تالشهــای
دولــت در زمینــه تأمیــن اجتماعــی و توجــه بــه رفــاه اجتماعــی ،شــکلی نظاممنــد و متمرکــز بــه خــود
گرفــت .ایــن تحــوالت بهتفصیــل در بخــش دوم پژوهــش حاضــر مطــرح شــده اســت .در ادامــه بــه
عوامــل مؤثــر در شــکلگیری تــوأم بــا وقفــه نظــام ســرمایهداری در ایــران ،تالقــی ایدئولــوژی ســنتی
و مــدرن در مــورد رســیدگی بــه وضعیــت فقــرا ،مســائل شــکلگیری دولــت نویــن در ایــران ،تشــکیل
اتحادیههــای کارگــری و واکنــش دولــت بــه فعالیــت ایــن اتحادیههــا در ادوار مختلــف توجــه شــده
اســت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در بهمنمــاه  1357و تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران در ســال  ،1358توجــه 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 ارزانقیمــت بــرای اقشــار آســیبپذیر ،پرداخــت بالتبعیــض یارانــه مــواد غذایــی و انــرژی
بــه همــگان ،گســترش پوشــش بیمههــای اجتماعــی بــرای در بــر گرفتــن اقشــار مختلــف مــردم و
بســط مســاعدتهای اجتماعــی بــرای اقشــار آســیبپذیر از طریــق دولــت و نهادهــای انقالبــی ،در
کانــون توجــه قانونگــذاران و دولــت قــرار گرفــت؛ امــا در حــوزه حمایتهــای اجتماعــی ،احیــا
و تقویــت نهادهــای ســنتی همپــای نهادهــای مــدرن ،بــه شــکلگیری تیولــداری صنعتــی و مالــی،
مــوازی کاری ،اتــاف منابــع و عــدم کارایــی گســترده انجامیــده اســت ،ایــن تحــوالت در قســمت
ســوم تحقیــق حاضــر بهتفصیــل مطــرح شــده اســت.
گفتنــی اســت بهرغــم نیــت خیــر مســئوالن امــر در راســتای گســترش خدمــات تأمیــن اجتماعــی
بــه وســیعترین بخشهــای جامعــه ،بــه دالیــل مختلــف ایــن صندوقهــا دچــار بیتعادلــی در
منابــع و مصــارف خــود شــدند؛ بهنحویکــه امــروزه دیگــر ادامــه حیــات آنهــا در چارچــوب
سیاســتهای گذشــته متصــور نیســت .مهمتریــن دالیــل ایــن امــر عبــارت اســت از:
 .1رشد کارکنان کشوری و لشکری در دهه اول انقالب؛
 .2عملکرد ضعیف بازار کار به علت رشد اندک اقتصادی در دوره ()1355 -1395؛
 .3مداخالت غیر کارشناسی دولت و مجلس در طراحی نظام تأمین اجتماعی؛
 .4دس ـتاندازی دولــت بــه منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ایفــا نکــردن بهموقــع تعهــدات
خــود بــه صندوقهــا.
گفتنی است بررسی این چالشها موضوع قسمت پنجم تحقیق است.
امــروزه یکــی از مشــغلههای مهــم دولــت و مدیــران ســازمانهای بیمــهای کشــور ،یافتــن
راهحلهایــی بــرای خــروج از دام تنگنــای مالــی صندوقهاســت .هرچنــد دولــت و مجلــس در
برنامــه ششــم توســعه ( ،)1396 1400-سیاســتهایی را در راســتای حــل ایــن معضــل پیچیــده
ملــی اتخــاذ کردهانــد ،بــه شــفای عاجــل بیمــاری ایــن نهادهــا کــه بــه ســنین کهنســالی پــای
گذاشــتهاند ،چنــدان امیــدی نیســت؛ از ای ـنرو در قســمت پنجــم تحقیــق حاضــر در پرتــو تجــارب
ملــی و جهانــی بــه ارائــه راهبردهــای دیگــری بــرای اصــاح صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان دولــت
و ســازمان تأمیــن اجتماعــی خواهیــم پرداخــت.
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بایــد توجــه داشــت مخاطــب اصلــی گــزارش تحقیــق ،سیاســتگذاران عرصــه رفــاه اجتماعــی از
جملــه کارشناســان شــاغل در ســازمانهای بیم ـهای و ســازمان برنامــه و بودجــه ،مقامــات دولتــی-
کــه در شــوراهای عالــی ســازمانهای بیمـهای و هیئــت دولــت سیاسـتگذاری میکننــد -و نماینــدگان
محتــرم مــردم در مجلــس هســتند کــه پیوســته خواســتار گســترش دامنــه شــمول خدمــات تأمیــن
اجتماعــی بــه اقشــار وســیعتر جامعهانــد .اگــر ایــن گــزارش در ابــاغ ایــن پیــام بــه سیاســتگذاران
موفــق باشــد کــه «اصالحــات بیمههــای اجتماعــی از قواعــد مالــی ویــژهای تبعیــت میکنــد و بــدون
توجــه بــه عوامــل محیطــی و محدودیتهــای مالــی صندوقهــا و دولــت نمیتــوان نظامهــای بیم ـهای
طراحــی نمــود و انتظــار عملکــرد پایــدار و مؤثــر از ایــن نظامهــا داشــت» شــاید بتــوان گفــت انجــام ایــن
تحقیــق بیهــوده نبــوده اســت.

فصلیکم:

گذر از سنت به مدرنیته و تکوین تدریجی
نظریه و سیاست اجتماعی در کشورهای
پیشرفته معاصر

نظامه��ای اقتصـ�ادی ت�لاش انس��ان را بـ�رای تبدی��ل مناب��ع موج��ود در طبیع��ت ب��ه اشــیای
کارب��ردی ی��ا کااله��ای اقتص��ادی ســازمان میدهن��د .در ای�نـ بی��ن ،ایدئولوژیه��ا ،نظامهای��ی از
اندیشهــها و باوره��ا هســتند ک��ه بــرای توجی��ه اخالق��ی رواب��ط اقتصــادی و اجتماع��ی در چارچـ�وب
نظامـ�ی اقتصاــدی بـ�ه کار میآین��د .در دوران معاصــر ،کسـ�ب مش��روعیت سیاسـ�ی و اجتماعـ�ی
برــای نظــام اقتصاــدی مبتنـ�ی بـ�ر ب��ازار ،در گــرو حـ�ل تعارضــات اجتماعـ�ی بـ�ر اســاس جلـ�ب
رضایـ�ت جامعـ�ه مدنـ�ی اسـ�ت .تجربـ�ه کش��ورهای اروپــای قـ�ارهای و بریتانیـ�ا گوــاه آن اسـ�ت کـ�ه
در گذــار از جامعـ�ه فئودالـ�ی بـ�ه جامعـ�ه ســرمایهداری ،بهتدریـ�ج کار بـ�ه کاال تبدیـ�ل شـ�د و عرضـ�ه
و تقاض��ای نیـ�روی کار در بازاره��ای محل��ی و مل��ی ب��ه دور از حمایته��ای اجتماع��ی و سـ�نتی
نظ��ام فئودال��ی ص��ورت گرف��ت .در ای��ن وضعی��ت ،بی��کاری و بینوای��ی ابع��اد ب��زرگ و بیسـ�ابقهای
بـ�ه خــود گرفـ�ت و تنشهــای میــان کار و س��رمایه بـ�ر زندگـ�ی اجتماعـ�ی ساــیه انداخــت .در ایــن
دوره کارگــران بــرای دفـ�اع از حقـ�وق
خــود احزــاب سیاسـ�ی و س��ندیکاهای کارگــری خــاص خــود را ایجــاد میکننـ�د و طبقـ�ه
متوسـ�ط جدی��د (بــورژوازی) بـ�ا توسـ�ل بـ�ه اصــول لیبرالیسـ�م اقتصاــدی تــاش میکن��د کـ�ه ضمـ�ن
برچی��دن نهاده��ای حمایت��ی سـ�نتی ،فعالی��ت اح��زاب سیاس��ی دارای گرایشه��ای سوسیالیس��تی و
ســندیکاهای کارگ��ری را مح��دود کن��د و قوانین��ی را ب��ه تصوی��ب برس��اند ک��ه دسترس��ی ب��ه نیروی
کار ارزان را در ب�اـزار رقابتـ�ی امکانپذیـ�ر کنـ�د.
بررس��ی تاری��خ تح��ول نهاده��ا و ایدئولوژیه��ا در گ��ذار از جامع��ه س��نتی ب��ه م��درن بیانگ��ر آن
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اسـ�ت کـ�ه در واکنـ�ش بـ�ه ایـ�ن چالشهــا -چـ�ه در رژیمهــای اقتدارگــرا و فاشیســتی قبـ�ل از جنـ�گ
جهان��ی دوم و چ��ه در دموکراس�یـهای جدی��د بع��د از آن -درنهای��ت نهـ�ال دول��ت رفـ�اه کاشـ�ته
میش��ود و بهتدری��ج تنومن��د میگ�رـدد .در ای��ن دوره تلفی��ق ویــژهای می��ان دموکراس��ی ،رف��اه و
س��رمایهداری ب��ه وجـ�ود میآیــد.
در ادامــه ،بـ�ا مرــور اجمالـ�ی ایدئولوژیهـ�ا و نهادهـ�ا در دوره گذــار از فئودالیسـ�م بـ�ه
سـ�رمایهداری و تحوالتـ�ی کـ�ه نظــام اخیـ�ر در دوره حیــات خــود از سـ�ر گذراندــه ،ابعــاد مختلـ�ف
ایـ�ن موضــوع شناساــیی میش�وـد و بدیـ�ن ترتیـ�ب چارچــوب علمـ�ی مناســبی برــای تحلیـ�ل تجربـ�ه
ملـ�ی مـ�ا در ایـ�ن حوــزه فراهـ�م میآیـ�د.

 .1-1اخالق پدرساالرانه مسیحی در عصر فئودالی

1

کارب��رد اخ�لاق پدرس�اـالرانه مسـ�یحی بـ�رای توجی��ه اقتص��اد فئودال��ی و رواب��ط اجتماع��ی و
اقتصــادی موجـ�ود در آن بـ�ود ،ای��ن ایدئولــوژی عناصـ�ری در خـ�ود داش��ت ک��ه ب��ا کارکـ�رد نظـ�ام
سـ�رمایهداری مبتن��ی ب��ر باــزار در تعــارض بـ�ود .گفتنــی اس�تـ در مقایس��ه خانوــاده ب��ا جامعـ�ه،
بهآس��انی میت��وان ای��ن اص��ول اخالق��ی را شناس��ایی کـ�رد .در ای�نـ بی��ن میت��وان کســانی را
ک��ه در موقعی��ت ق��درت و ث��روت ق��رار دارندــ ب��ه پ��در تش��بیه ک��رد ،ای��ن اف��راد مســئولیت سـ�نگین
پدران�هـای در قب��ال م��ردم ع��ادی ،فق��را -ی��ا در مث��ال م��ا -ب��ه فرزن��دان دارن��د ،ام��ا انتظ��ار مـ�یرود
همانگونـ�ه کـ�ه فرزنـ�د ،اقتدــار پــدر را میپذی��رد ،فــرد ع��ادی نیـ�ز ب��ا جایگــاه خــود در جامعـ�ه
آش�نـا باشـ�د و خــود را بـ�ا رضایـ�ت تسلــیم رهبــری ثروتمنـ�د و قدرتمنـ�د کنــد .گفتنــی اســت کــه

آبـ�ای کلیس��ا بهتدری��ج ای��ن اخـلاق پـ�در س��االرانه را تدقی��ق کردن��د؛ بــرای مثـ�ال کلمنــت اســکندرانی
در کت��اب «رستــگاری ثروتمنــدان» 2گرای��ش س��نتی کلیس��ای ابتدای��ی را بی��ان میکنــد .از نظ��ر او
ثروتمنـ�دان مس�ئـولیتی خ��اص دارن��د ک��ه ای��ن ثـ�روت را هدیــهای خدای��ی بدانن��د و از آن بـ�رای
پیشــبرد رفـ�اه دیگ��ران ،ب��ه ترتیب��ی عاقالن��ه اس�تـفاده کننــد .آمبــروز 3بـ�ا طــرز فکـ�ر مش�اـبهی چنیـ�ن
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2. Rich Man’s Salvation
3. Ambrose
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نوش��ته اســت ک��ه «ب��رای اس��تفاده صحی��ح از ث��روت ،بای��د متقاب�ل ً
ا ی��اور یکدیگ��ر باش��یم و در انجام
دادن وظای��ف خ��ود ب��ا یکدیگ��ر رقاب��ت کنی��م .بای��د تمام��ی امتیازاتم��ان را در براب��ر هم��ه ق��رار دهیم
و ه��ر ی��ک یــاور دیگـ�ری باش�یـم» .فهرس��ت اســامی پدــران مقـ�دس مســیحی ک��ه گفتههـ�ای بلنـ�دی
در همی��ن بــاره از آنه��ا نق��ل شــده ،بســیار طوالن��ی اسـ�ت .کاف��ی اس��ت بگویی��م ک��ه ت��ا زمـ�ان آغـ�از
فئودالیسـ�م ،اخـلاق پدرس��االرانه مســیحی در فرهن��گ اروپـ�ای غرب��ی پایهــای مستــحکم یافت��ه بــود
و حــرص ،آز ،دنبـ�ال کــردن مناف��ع مــادی فرــدی ،می��ل ب��ه انباشـ�تن ثــروت و تمام��ی انگیزههـ�ای
ف��ردی و م��ادی از ای��ن دس��ت بهش��دت محک��وم میش��د .ش��خص ثروتان��دوز فردگ��را ،درس��ت در
نقط��ه مقاب��ل انسـ�ان صالح��ی قــرار داش��ت ک��ه ب��ه رفـ�اه هم��ه برادران��ش توجـ�ه میکـ�رد.

 .2-1ماهیت ضد سرمایهداری ایدئولوژی فئودالی
فــروض فلســفی و مذهبــی کــه مــردم قرونوســطی بــر اســاس آن عمــل میکردنــد ،دنبالــه
اخــاق پدرســاالرانه مســیحی بــود .بســیاری از ضمایــم ویــژه  -هــم از نظــر موضوعــی و هــم
از نظــر محتــوا  -کــه بــه ایــن اخالقیــات اضافــه شــد ،عمیق ـ ًا محافظهکارانــه بــود .در نوشــتههای
تومــاس اکوینــاس ،1ســخنگوی برجســته قــرون وســطی ،میتــوان هــم تــداوم و هــم اصالحــات
محافظهکارانــه ایــن اخالقیــات را مشــاهده کــرد .او بــا تأکیــد بــر اینکــه مالکیــت خصوصــی از نظــر
اخالقــی 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».
شــایان ذکــر اســت کــه بررســی افــکار اجتماعــی و اقتصــادی قرونوســطی بایــد بــا توجــه
بــه نظــر تحقیرآمیــز شــدید مــردم آن زمــان بــه بازرگانــی و روحیــه آن صــورت گیــرد .اســاس
زندگــی قرونوســطایی بــر رســم و ســنت ،و بقــای آن بــه پذیــرش ســنتها و مقــام اعضــای
جامعــه وابســته بــود .در جایــی کــه اخــاق بازرگانــی ســرمایهداری برقــرار باشــد بیشــتر مــردم،
حــرص ،طم ـعکاری و میــل بــه بهبــود وضــع مــادی و اجتماعــی را بهعنــوان خصوصیــات ذاتــی
1. Thomas Aquinas
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میپذیرنــد .بســیاری از دهقانــان وابســته بــه زمینهــای کشــاورزی یعنــی (ســرفها) 1و گاهــی
نجیـبزادگان پایینمرتبــه از ســنن و رســوم جامعــه قرونوســطایی راضــی نبودنــد کــه ایــن امــر
ثبــات نظــام فئودالــی را تهدیــد میکــرد؛ بنابرایــن جــای تعجــب نیســت اگــر قیــود اخالقــی شــدیدی
بــرای ســرکوبی چنیــن انگیزههایــی یــا بــرای کاســتن از آنهــا بــه وجــود آمــده بــود.
یکــی از مهمتریــن ایــن قیــود کــه در طــول ایــن دوره بارهــا بیــان میشــود ،پافشــاری بــر ایــن
ســنت اســت کــه وظیفــه اخالقــی 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 میکــرد 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 ثروتانــدوزی
را پیوســته ســرزنش میکــرد؛ بدیــن ترتیــب دکتریــن قیمــت عادالنــه وســیلهای بــرای مهــار چنیــن
کــردار ســودجویانه و مخــل اجتماعــی بــود .انباشــت ثــروت مــادی در آن زمــان هــم ماننــد امــروز
جــوازی بــرای کســب قــدرت بیشــتر و تحــرک اجتماعــی بــود ،ایــن تحــرک اجتماعــی بهتدریــج
اثــری کامــ ً
ا ویرانگــر بــر نظــام قرونوســطایی گذاشــت؛ زیــرا سلســلهمراتب اجتماعــی را کــه
ســتون فقــرات جامعــه قرونوســطایی بــود ،بــر هــم زد.
نمونـ�ه دیگـ�ر از س�رـزنش ک�رـدار آزمندانــه ،منـ�ع رباخ��واری ،یعنـ�ی قــرض دادن پــول در مقابـ�ل
به��ره بوــد .قان��ون من��ع رباخ�وـاری نی��ز  -ک��ه در انگلس��تان ب��ه تصوی��ب رس��ید  -نش��انهای از
گرای��ش فک��ری بیش��تر افـ�راد آن زم��ان ب��ود.
گفتنــی اس�تـ پی��روی از قیم��ت عادالن��ه و من��ع رباخ��واری در می��ان فقیه��ان ش��یعه ای��ران نی��ز رواج
دارد و از آغ��از انق�لاب اسـلامی ت��ا ب��ه امـ�روز مدافع��ان ای��ن دیدگاهه��ا همــواره نظ��رات خ��ود را ب��ا قوت
در مقاب��ل طرف��داران اقتص��اد ب�اـزار (لیبراله�اـ) بی��ان کردهان��د .در م��واردی نی��ز نظ��رات آن��ان ب��ه قانون
مصوــب مجلــس تبدیــل شدــه اســت( 3نــگاه کنی��د به قانـ�ون بانکدــاری اســامی مصـ�وب ســال .)1362

 .3نگاه کنید به قانون بانکداری بدون ربا در ایران ،مصوب سال .1362

1. Serf
2. Just Price
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 .3-1گذار به سرمایهداری اولیه و پیدایش نظریه سوداگری
ســرمایهداری س��ه مشـ�خصه اصل��ی دارد .نخسـ�ت اینک��ه رواب��ط پول��ی در آن فراگی��ر اس��ت و
نیازمندیه��ای ف��رد ب��ه تولی��دات اجتماع��ی ب��ا پ��ول و از بـ�ازار تأمی��ن میش��ود .دوم اینک��ه در
ای��ن نظ��ام چه��ار طبق��ه معی��ن اجتماع��ی س��رمایهداران ،پیشهــوران و صاحب��ان ح��رف ،کارگـ�ران،
وامان��دگان و درمان��دگان وجـ�ود دارن��د ک��ه با توس��ل ب��ه امداده��ای اجتماع��ی ،دزدی ،فحش��ا و هر کار
دیگ��ر روزگار میگذرانن��د .س��وم ،اینک�هـ در جامعـ�ه سـ�رمایهداری انگیــزه س��ودآوری تعییـ�ن میکنـ�د
چ��ه کاالیـ�ی ،چگونـ�ه ،کجـ�ا ،توس��ط چ��ه کس��ی و بــرای ک��ه تولی��د شــود (هانــت ،1381 ،ص .)56
جامعـ�ه ق�رـون وس��طایی ،جامع�هـای کش��اورزی بوــد و مرتبـ�ه اجتماعـ�ی در آن براســاس پیونـ�د
فــرد بـ�ا زمیـ�ن بــود و تمامـ�ی نظــام اجتماعـ�ی بـ�ر پایـ�ه کش��اورزی قرــار داشــت؛ امـ�ا جالـ�ب اسـ�ت
کـ�ه افزایـ�ش ب��اروری کش��اورزی ،انگیــزه اصلـ�ی مجموع�هـای از تحوــالت ژرف را در ایـ�ن جامعـ�ه
پدیـ�د آورد ،ایـ�ن تحوــالت کـ�ه در طـ�ی چنـ�د قــرن روی داد ،موجـ�ب ازهمپاش�یـدگی فئودالیسـ�م
قرونوســطی و پیدایـ�ش س��رمایهداری ش��د .شاــید مهمتریـ�ن ایـ�ن تح�وـالت ،پیشرــفت در فـ�ن
کش�اـورزی بـ�ود ک��ه بی��ن قـ�رن یازده��م و اواخ��ر قـ�رن س�یـزدهم رخ داد .پیش��رفتهای ف��ن زراعـ�ت،
نیـ�روی محرک��ه اولیــهای ب��ود ک��ه زنجی��ره وقایع��ی را ک��ه قرنه��ا ط��ول کش��ید و راه را بـ�رای
س��رمایهداری ب��از ک��رد ،ب��ه حرک��ت درآورد .نهض��ت حصارکش��ی ،رســتاخیز فک��ری ،اکتشـ�افات
جهانـ�ی ،کش��ف مقادی��ر عظی��م فلــزات قیمتـ�ی ،تــورم قیمته��ا در قـ�رن ش��انزدهم و هفده��م و ایجـ�اد
دولتهـ�ای مل��ی جدی��د راه را بــرای نظـ�ام جدی��د س��رمایهداری گشـ�ود.
در ایـ�ن دوره طوالنــی ،جمعیـ�ت اروپـ�ا افزایـ�ش یافـ�ت و تمرکـ�ز شهــری بیشــتر شـ�د ،همیـ�ن امـ�ر
تجـ�ارت را در راههــای دور رون�قـ داد .در ش��هرها ،نظــام تولیـ�د خانگـ�ی برــای تولی��د کاالهایـ�ی کـ�ه
در ای��ن تج��ارت ب��ه ف��روش میرف��ت ،برپ��ا ش��د کـ�ه ای��ن امــر تخص��ص ش��هری -روس��تایی را
ایج��اد کــرد کـ�ه تنهـ�ا در صوــرت پولـ�ی شــدن وظایـ�ف و فعالیتهــای تولیــدی میسـ�ر بــود .گفتنــی
استــ تبدی��ل رواب��ط اجتماع��ی فئودال��ی ب��ه رواب��ط پول��ی ب��ازار ،پای��ه اجتماع��ی فئودالیس��م را در
ه��م شکس��ت .تالشهای��ی ک��ه ب��رای حف��ظ نظ��ام فئودال��ی ب��ه عم��ل آم��د ،س��رکوبی شـ�ورشهای
خونی��ن دهقان��ی را س��بب شــد (همــان ،ص  .)80گفتنـ�ی اسـ�ت تغییـ�ر مناسبــات اربـ�اب  -رعیتـ�ی
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در ایرــان در مقایســه ب��ا اروپ��ا ،بـ�ا تأخیـ�ر بسیــار طوالنـ�ی و بـ�ه دنبــال اجرــای مراحـ�ل مختلـ�ف
اصالحــات ارضـ�ی در دهـ�ه  1340شمســی ( 1960می�لادی) ص��ورت گرف��ت .هرچن��د ای��ن اصالحات
ب��ا مقاوم��ت اربابـ�ان و بخش��ی از روحانی��ت مواج��ه شـ�د ،در پ��ی آن رواب��ط پولـ�ی -کاالی��ی میـ�ان
شـ�هر و ده ،و مهاجـ�رت روس��تاییان ب��ه شهــرها ب��ه نح��و بیس��ابقهای افزای��ش یافـ�ت .بـ�ه دنبـ�ال
اصالحــات ارضـ�ی ،برــای نخستــین بــار ب�اـزار ملـ�ی کاالهـ�ا و نیرــوی کار در کشــور شــکل گرفـ�ت
و بهتدری��ج تقوی��ت ش��د .از س��وی دیگ��ر روســتاها در حیط��ه اقتـ�دار دول��ت مـ�درن قـ�رار گرفتن��د و
زمینـ�ه برــای ورود فناوریهــای جدیـ�د کش��اورزی و افکــار نویـ�ن بـ�ه روس�تـاها فراهـ�م شـ�د.
در مراحــل نخســتین ســرمایهداری ،سیاســتهای ســوداگرانه دخالــت وســیع حکومــت را در
کار بــازار ،بهخصــوص در مــواردی کــه بــه بازرگانــی بینالمللــی مربــوط میشــد ،منجــر شــد،
ایــن سیاس ـتها معمــو ً
ال بهمنظــور تأمیــن ســودهای هنگفــت بــرای شــرکتهای بــزرگ تجــاری،
افزایــش درآمــد حکومــت ملــی و بهطورکلــی وارد کــردن حداکثــر مقــدار فلــزات قیمتــی بــه داخــل
کشــور بــود .در دوران فئودالــی ،اخــاق پدرســاالرانه مســیحی -کــه رفتــار مالاندوزانــه را
ســرزنش میکــرد -در تضــاد شــدیدی بــا منافــع تجــار قــرار گرفــت و بــا افزایــش اهمیــت تجــارت
و کســب و کار،ایــن تضــاد شــدت یافــت؛ بــه همیــن دلیــل در انگلســتان ،کــه یکــی از نخســتین
کشــورهای واردشــده در راه ســرمایهداری بــود ،نقــش کلیســا در تفســیر و اجــرای اصــول اخــاق
پدرســاالرانه مســیحی بهتدریــج بــر عهــده دولــت قــرار گرفــت .در ایــن میــان ،مســئله اساســی
نخســتین بنیانگــذاران سیاســتهای ســوداگری ایــن بــود کــه آیــا میشــود بــه طبقــه تاجــر-
کــه اهمیــت روزافزونــی داشــت -اجــازه داد منافــع خــود را بــدون مالحظــه و بــدون توجــه بــه
پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی آن دنبــال کننــد .اخــاق مســیحی مقــرر میکــرد کــه بــا توجــه بــه
رفــاه تمامــی جامعــه ،فعالیتهــای تجــار رســیدگی و بــر آن نظــارت میشــد.
شــایان ذکــر اســت کــه در دوره ســلطنت هنــری هشــتم در ســده شــانزده میــادی ،انگلســتان از
اصــول کاتولیکــی رم کنــاره گرفــت .ایــن واقعــه از آنرو مهــم اســت کــه نشــانه دنیــوی شــدن نهایــی
نقــش کلیســای قرونوســطی (الاقــل در انگلســتان) اســت .در حکومــت هنــری و در دوره حکومــت
الیزابــت اول ،جمیــز اول ( ،)1558-1649آشــوبهای اجتماعــی بزرگــی بــر پــا شــد کــه دلیــل آنهــا
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فقــر بــود ،دلیــل عمــده فقــر هــم بیــکاری بــود (هانــت ،1381 ،ص  83و  .)84در 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 مهمتریــن صنعــت انگلســتان
بــه وجــود آورد .بازرگانــی نیــز دســتخوش بحرانهــای مکــرر شــد کــه بــه دورههــای 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 نمیتوانســتند بــرای دریافــت کمــک در اثــر بیــکاری و فقــر به کلیســای کاتولیک متوســل شــوند.
درهمشکســته 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 ســازماندهی مجــدد و عقالنــی 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 سیاسـتهایی اســت کــه نویســندگان مکتــب ســوداگری بــه حمایــت از آنهــا پرداختهانــد .ایــن
افــراد اعتقــاد داشــتند کــه تجــارت خارجــی اثــر عمدهتــری در ایجــاد اشــتغال و افــزودن بــه ثــروت و
قــدرت ملــی دارد .نویســندگان بعــد از ســال  ،1600در مــورد اثــر تورمــی ناشــی از فزونــی صــادرات
بــر واردات و افزایشــی کــه در نتیجــه تــورم در میــزان اشــتغال بــه وجــود میآیــد ،تأکیــد میکردنــد.

2

بایــد توجــه داشــت کــه قانــون صنعتگــران ( )1563شــرایط کار و مــدت کارآمــوزی را معیــن
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 میدهــد اصــول اخالقــی
پدرســاالرانه حکومــت ،هیچگونــه تالشــی را بــرای ارتقــای پایــگاه اجتماعــی کارگــران موجــب
نشــده اســت .پادشــاهان ایــن دوره بــرای حمایــت از طبقــات کارگــر احســاس مســئولیت میکردنــد؛
1. William Appleman Williams (1966), the Contours of American History, 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 قرونوســطی بــاور داشــتند کــه طبقــات کارگــر بایــد در جــای مقــرر
خــود نــگاه داشــته شــوند .در ایــن بیــن ،تعییــن حداکثــر مــزد بــرای حمایــت از ســرمایهداران بــود
و قضاتــی کــه ایــن حداکثرهــا را تعییــن و اجــرا میکردنــد ،بــه طبقــه کارفرمایــان متعلــق بودنــد.
گفتنــی اســت ،قوانیــن بینوایــان کــه در  1531و  1536وضــع شــد ،میکوشــید بــا مســائل
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 میتوانســتند گدایــی کننــد و در قانــون دوم مقــرر شــد کــه در سراســر انگلســتان
هــر بخشــی مســئول بینوایــان خــود باشــد و از راه جمـعآوری اعانــه ،صندوقــی بــرای آنــان ایجــاد
کنــد ،ایــن روش اصـ ً
ا کارآمــد نبــود و مســئله فقــرا پیوســته شــدت مییافــت .ســرانجام در ســال
 1572دولــت ایــن اصــل را پذیرفــت کــه بینوایــان بایــد از محــل وجــوه مالیاتــی حمایــت شــوند؛
پــس مالیــات اجبــاری بینوایــان را وضــع کــرد .در ســال  1576دارالتأدیبهایــی بــرای ولگــردان
اصالحناپذیــر در نظــر گرفتــه و بــرای بخشــداریها 1امکاناتــی فراهــم شــد تــا مــواد اولیـهای را در
اختیــار فقــرا و ولگــردان اصالحپذیــر بگذارنــد تــا بــا آن کار کننــد.
از ایــن زمــان تــا پایــان قــرن شــانزدهم ،چندیــن قانــون بــرای بینوایــان وضــع شــد .قانــون
بینوایــان ســال  1601را تئودورهــا ،بهمنظــور هماهنگســازی تمامــی ایــن قوانیــن وضــع
کردنــد .مقــررات عمــده ایــن قانــون شــامل بــه رســمیت شــناختن حــق بینوایــان بــرای دریافــت
کمــک ،برقــراری مالیاتهــای اجبــاری بــرای کمــک بــه آنــان در بخشهــا و مقــررات مربــوط بــه
رفتــار متفــاوت بــا انــواع مختلــف بینوایــان بــود .پیرهــا و بیمــاران در خانــه خــود کمــک دریافــت
میکردنــد ،کــودکان فقیــری کــه بــه ســن کارآمــوزی در پیش ـهای نرســیده بودنــد بــه نوانخانــه
ســپرده میشــدند ،بینوایــان مســتحق بیــکار بهموجــب مقــررات قانــون  1576بــه کار گمــارده
میشــدند و ولگــردان اصالحناپذیــر بــه دارالتأدیــب و زنــدان مــی رفتنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه خصوصیــت دوره ســوداگری
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» .1قوانین
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
میبرنــد بایــد بــه افــرادی کــه قربانــی قصــور نظــام اقتصــادی هســتند یــاری برســانند .طبقهبنــدی
بینوایــان و تعییــن نحــوه کمــک بــه هــر گــروه از آنــان و تأمیــن مالــی پرداختهــای بالعــوض دولــت
بــه آنهــا از محــل مالیاتهــا ،تمهیداتــی بــود کــه طبقــه ســرمایهدار نوپــای بریتانیــا بــرای جلوگیــری
از بینظمــی و آشــوبهای اجتماعــی ،در آن دوره بــه کار میبســت.

 .4-1طلوع فردگرایی جدید
پــس از جنــگ داخلــی ( )1648 -1660و انقــاب شــکوهمند ( ،)1688حکومــت انگلســتان تحــت
تســلط اشــراف پاییــن مرتبــه و ســرمایهداران طبقــه متوســط درآمــد .در ایــن میــان ،جهانبینــی
قــرون وســطایی -کــه مبنــای اخــاق پدرســاالرانه مســیحی را تشــکیل مــیداد -رو بــه زوال
گذاشــت .پــس از ایــن ،در صدســال بعــد تحولــی اساســی در فلســفه نقــش دولــت در جامعــه رخ
داد .بــا انتشــار کتــاب «ثــروت ملــل» آدام اســمیت در ســال  1776میــادی در انگلســتان ،فلســفهای
جدیــد در فردگرایــی (لیبرالیســم کالســیک) شــایع شــد ،ایــن فلســفه در سراســر دوره ســوداگری
وجــود داشــت و بــا جهانبینــی پدرســاالرانه قدیمــی در ســتیز بــود .ســرانجام لیبرالیســم کالســیک
جدیــد فائــق آمــد؛ زیــرا ایــن جهانبینــی و نــه جهانبینــی قدیــم -کــه اصــو ً
ال همــان جهانبینــی
قرونوســطایی بــود -نیازهــای نظــام جدیــد ســرمایهداری را منعکــس میکــرد.
گفتنــی اســت اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار ســرمایهداری -کــه تــا اواخــر ســده هیجدهــم تقریب ـ ًا
بهتمامــی مراحــل تولیــد گســترش یافتــه بــود -بــرای کارکــرد پیروزمندانــه خــود بــه رفتــار
مبتنــی بــر خودبینــی و مالانــدوزی نیازمنــد بــود .در ایــن زمینــه نظریههــای جدیــدی در مــورد
چگونگــی رفتــار انســان ظاهــر شــد و نویســندگان مدعــی شــدند خودخواهــی و خودپرســتی اگــر
تنهــا انگیــزه انســان نباشــد ،از انگیزههــای اصلــی و عاملــی بــرای فعالیــت وی بــه شــمار مـیرود.
 .2همان ،ص .44

1. Williams, Op. cit., p. 41.
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رســاله لویاتــان تومــاس هابــز ،منتشــر شــده در ســال  1651ایــن نظــر رایــج را مطــرح میکــرد کــه
سرچشــمه تمامــی انگیزههــای انســانی ،تمایــل بــه چیزهایــی اســت کــه حرکــت حیاتــی ارگانیســم
(انســان) را موجــب میشــوند .وی بــاور داشــت تمامــی انگیزههــای انســانی ،حتــی ترحــم ،چیــزی
جــز نوعــی انگیــزه پنهانــی بــرای منافــع شــخصی نیســت.

1

یکــی از مهمتریــن نمونههــای ایــن فلســفه فردگرایانــه (و فلســفه طبقــه متوســط) اصــول مذهبــی
پروتســتان بــود کــه از نهضــت اصــاح دیــن 2ناشــی میشــد .مذهــب پروتســتان نهتنهــا طبقــه
ســرمایهدار جدیــد را از ســرزنش مذهبــی رهانیــد ،انگیزههــای خودپســندی ،خودخواهــی و
مالانــدوزی را -کــه کلیســای قرونوســطی بهشــدت مذمــوم میدانســت -بهتدریــج بــه فضایــل
اخالقــی مبــدل کــرد .در ایــن مــورد ماکــس وبــر و ریچــارد تاونــی ،بررسـیهای اصیلــی در مــورد
رابطــه بیــن مذهــب پروتســتان و ســرمایهداری انجــام دادهانــد 3.نظــر بانیــان جنبــش پروتســتان
دربــاره موضوعاتــی چــون ربــا و قیمــت عادالنــه نیــز بــه نظــر کلیســای کاتولیــک بســیار شــبیه
و دربــاره بســیاری از مســائل اجتماعــی عمیقــ ًا محافظــهکار بــود .بهرغــم محافظــهکاری بانیــان
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
میشــود نــه اعمالــش .گفتنــی اســت زمینــه ایــن مذهــب ،گرایشهــای مذهبــی را فراهــم کــرد کــه در
آن فعالیتهــای بازرگانــی طبقــه متوســط تشــویق میشــد .برخــاف مذهــب پروتســتان ،کلیســای
کاتولیــک رســتگاری را در اعمالــی میدانســت 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 ،تاری ـخدان معاصــر انگلیســی،
ایــن افــراد «از صمیــم قلــب و صادقانــه احســاس میکردنــد کــه اگرچــه فعالیــت اقتصــادی آنــان
بــا قوانیــن ســنتی کلیســای قدیــم در تضــاد اســت ،مخالــف خواســت الهــی نیســت و در چشــم آنــان
 .1برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به :هابز ،توماس ( )1393لویاتان ،ترجمه حسین بشیریه ،نشر نی ،تهران.

2. Reformation

 .3بــرای توضیحــات بیشــتر نــگاه کنیــد بــه :وبــر ،ماکــس ( ،)۱۳۷۳اخــاق پروتســتانی و روح ســرمایهداری ،ترجمــة
عبدالکریــم رشــیدیان و پریســا منوچهــری کاشــانی ،بــا مقدمـهای از آنتونــی گیدنــز ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،تهــران.
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ایــن اعمــال در بزرگداشــت خداونــد بــود».

1

 .5-1سیاستهای اقتصادی فردگرایانه
در دوره ســوداگری ،فردگرایــی جدیــد موجــب اعتراضــات بســیار بــه انقیــاد امــور اقتصــادی
در محــدوده خواســته دولــت شــد .از نیمــه قــرن هفدهــم ،تقریبــ ًا تمامــی نویســندگان مکتــب
ســوداگری ،انحصــارات اعطایــی دولــت و دیگــر اشــکال حمایــت جانبدارانــه در بــازار داخلــی را
مــورد نکوهــش قــرار دادنــد ،اگرچــه بــا حمایــت دولــت در بازرگانــی بینالمللــی مخالفتــی نداشــتند.
بســیاری از آنــان بــاور داشــتند کــه در بــازار رقابتــی خریــدار در مقابــل خریــدار ،فروشــنده در
مقابــل فروشــنده و خریــدار در مقابــل فروشــنده قــرار میگیــرد و اگــر قیمتهــا را بــه دســت
نوســانات بــازار بســپاریم تــا خــود بــه ســطح تعادلــی برســد ،جامعــه بیشــترین نفــع ممکــن را
خواهــد بــرد (هانــت ،1381 ،ص .)93
در قــرن هفدهــم و اوایــل قــرن هجدهــم ،ایــن عقیــده کــه محدودیتهــای تولیــد و تجــارت در
کشــور بــه زیــان همــه افــراد اســت ،بهطــور وســیعی اشــاعه یافــت .در میــان افــرادی کــه از ایــن
ایــده حمایــت میکردنــد ،شــاید ســر دادلــی نــورث ،)1641 -1691( 2نخســتین ســخنگوی آشــکار
اخــاق فردگرایانــه بــود کــه نظریــات او بعدهــا اســاس لیبرالیســم کالســیک را تشــکیل داد .او بــاور
داشــت انگیــزه اصلــی همــه افــراد خودخواهــی اســت و اگــر قــرار اســت رفــاه عمومــی بــه حداکثــر
برســد ،بایــد آزادانــه در بــازار رقابــت کننــد .بــه عقیــده او اگــر بیشــتر قوانیــن محدودکننــدهای
کــه فراهــم آورنــده امتیــازات خــاص اســت از میــان برداشــته شــود ،رفــاه عمومــی بــه بهتریــن
وجــه تأمیــن میشــود (هانــت ،1381 ،ص  .)93در ســال  ،1714برنــارد مندویــل 3کتــاب «افســانه
زنبــوران ،یــا رذایــل خصوصــی ،منافــع عمومــی» 4را منتشــر کــرد و در آن ایــن معماگونــه ظاهــراً
شــگفتانگیز را مطــرح کــرد کــه اگــر همــه مــردم رذایلــی را بــه کار بندنــد کــه در اصــول اخالقــی
1. Christopher Hill, (1966), Protestantism and the Rise of Capitalism, New York, McMillan, 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 بهشــدت ســرزنش میشــده اســت ،خیــر عمومــی بــه بهتریــن وجــه تأمیــن خواهــد شــد.
بــه گفتــه هانــت ،ســودجویی تنهــا در جامعـهای موفــق اســت کــه در آن حمایــت از حقــوق مالکیــت
و تضمیــن غیرشــخصی تعهــدات قــراردادی بیــن افــراد وجــود دارد .ایدئولــوژی تــازهای کــه در
اواخــر ســده هفدهــم و هیجدهــم در حــال ریشــه گرفتــن بــود ،ایــن انگیزههــا و روابــط بیــن افــراد
را توجیــه میکــرد.

 .6-1لیبرالیسم کالسیک و پیروزی سرمایهداری صنعتی
انقــاب صنعتــی و پیــروزی ایدئولــوژی ســرمایهداری یــا لیبرالیســم کالســیک همزمــان در
اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم صــورت گرفــت .لیبرالیســم ،فلســفه ســرمایهداری
صنعتــی جدیــد بــود و انگارههــای لیبرالــی جدیــد شــرایط سیاســی و فکــری را در انگلســتان ســده
هجدهــم بــه وجــود آورد؛ شــرایطی کــه ســبب رشــد نظــام ســرمایهداری کارخانـهای شــد .در ایــن
بیــن ،تقاضــا بــرای کاالهــای انگلیســی کــه بهســرعت رو بــه افزایــش بــود و امیــد بــه دســت آوردن
ســودهای بیشــتر در اواخــر ســده هجدهــم و اوایــل ســده نوزدهــم ،موجــب جهشــی واقعــی در
فعالیتهــای مبتکرانــه شــد .ایــن نوآوریهــای 1همهجانبــه انقــاب صنعتــی ،انگلســتان ،اروپــای
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
کارخان ـهای قــرار داشــتند.
نتیج��ه عمل��ی دکتری�نـ ف��وق گس��ترش ای��ن عقی��ده در آن زم��ان ب��ود ک��ه کارگ��ران بهگونـ�های
درمانناپذی��ر تنبلان��د .بدیـ�ن ترتیـ�ب فقـ�ط پاداشـ�ی عمــده یـ�ا تــرس از گرسنــگی و محرومیـ�ت
میتوانس��ت آن��ان را ب��ه کار وا دارد .ای��ن نظری��ه ب��ا نظ��ر قدیم��ی ،یعن��ی اخ�لاق پدرسـ�االرانه
ک��ه در سـ�ال  1601موج��ب تصوی��ب قان��ون الیزاب��ت بـ�رای دستــگیری از بینوای��ان ش��د ،تفـ�اوت
بنیــادی داش��ت .توج��ه پدرس��االرانه ب��ه بینوایـ�ان دو سـ�ده طـ�ول کشـ�ید و در سـ�ال  1795در نظــام
«اســپینهاملند» 2ب��ه اوج خ��ود رس��ید .ای��ن نظ��ام ب��رای هرک��س ،توان��ا ی��ا ناتوــان و ش��اغل ی��ا بیـ�کار،
1. Psychological Hedonism
2. Speenhamland
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حداق��ل معیشـ�تی را ک��ه از مالیاتهـ�ای عموم��ی پرداخ��ت میشـ�د ،تأمی��ن میکـ�رد .نظـ�ام مزبـ�ور
نوع��ی از کم��ک بــرای مقابل��ه ب��ا فق��ر روستــایی در انگلســتان در پایـ�ان سـ�ده هجده��م و اوای��ل سـ�ده
نوزدهـ�م ب��ود .قانــون اس��پینهاملند اصالحی�هـای بــود بـ�ر قانــون الیزابتـ�ی بینوای��ان .کارل پوالنـ�ی
نق��د مهم��ی ب��ر قان��ون اس�پـینهاملند نوش��ته اســت ک��ه در ادامــه ب�هـ نظ��رات ای��ن نویس��نده پـ�رآوازه
تاری��خ اقتص��ادی پرداخت��ه میشوــد .او در فص��ل هفت��م کت��اب خ��ود ب��ه ن��ام «دگرگون��ی بـ�زرگ»
دراینباــره چنیـ�ن نوشــته اســت:

1

جامع��ه س��ده هجده��م ناآگاهان��ه در مقاب��ل هرگون��ه تالش��ی ب��رای تبدی��ل آن ب��ه زائ��ده بـ�ازار
مقاوم��ت میک��رد .اگرچ��ه در غی��اب بــازار کار هیچگون��ه اقتص��اد باــزاری تص��ور نمیشـ�ود،
استــقرار چنی��ن باــزاری بهوی��ژه در تم��دن روســتایی انگلســتان ،متضم��ن نابـ�ودی کام��ل انسـ�جام
س��نتی جامع��ه بــود .در فعالتری��ن دوره انق�لاب صنعتــی (از  1795تــا  ،)1834قان��ون اسـ�پینهاملند
مان��ع بزرگ��ی بــرای ایجـ�اد باــزار کار در انگلســتان بـ�ود.
بـ�ه گفتـ�ه پوالنـ�ی عمـ ً
ا ب�اـزار نیرــوی کار ،آخریـ�ن ب��ازاری بــود کـ�ه قرــار بــود تحـ�ت نظـ�م نویـ�ن
صنعت��ی ایج��اد ش��ود و ای��ن گام نهای��ی تنه��ا زمان��ی برداش��ته ش��د ک��ه اقتص��اد بــازار بـ�رای شـ�روع
ب��ه کار آم��اده ش��ده بوــد .در ای��ن زم��ان نب��ود بـ�ازار ب��رای نی��روی کار ،م��ردم عاــدی را بی��ش از
پیامدهـ�ای ناگــوار ای�نـ ب��ازار ب��ا ناخوش��ایندی مواج��ه کـ�رد .باــزار آزاد کار بهرغ��م روشهـ�ای
غیرانس��انی ک��ه ب��رای ایج��اد آن ب��ه کار رف��ت ،درنهای��ت ام��ر از نظ��ر مال��ی ب��رای هم��ه دخی�لان مفید
ب��ود .ب��ا ای��ن هم��ه بع��د از ایج��اد بــازار کار مش��کل اساس��ی خودنمای��ی کـ�رد .مزای��ای اقتصـ�ادی
ب��ازار آزاد نتوانس��ت ویران��ی اجتماع��ی ب��ه ب��ار آورده را جب��ران کنـ�د؛ بـ�ه همیـ�ن منظـ�ور بایدمقررات
جدیـ�دی وض��ع میش��د ت��ا از نیــروی کار در براب��ر کارکـ�رد خودسـ�از و کار باــزار حمای��ت شـ�ود.
گفتن��ی استــ ک��ه لیبراله��ای کالسیــک به نظ��ام «اسـ�پینهاملند» حمل��ه کردند و س�رـانجام توانسـ�تند
قانـ�ون بینوایـ�ان  1834را تصویـ�ب کننـ�د .بـ�ه گفتـ�ه آلبــرت دایســی ،متخص��ص در زمینه ارتب��اط قانون
و عقای��د عموم��ی ،بهوی��ژه در س��ده نوزده��م ه��دف قان��ون ،فـ�وق ای��ن ب��ود ک��ه «ب��ا از بی��ن بـ�ردن
1. Polanyi, Karl (2001), The Great Transformation, The Political and Economic Origins
of Our Time, ch.7.
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نظ��ام دهشــتباری ک��ه در آن بیکارهه��ا ،ب��دون هیچگون��ه ت�لاش ب��ار زندگ��ی خ��ود را ب��ر دوش
همس�اـیگان کوشـ�ای خـ�ود میافکندنـ�د ،از اتـلاف امــوال مــردم زحمتک��ش جلوگیـ�ری کنــد».

1

در ای��ن دوره ایدئول��وژی لیبرال��ی کالس��یک سرــمایهداری ب��ر اف��کار اجتماع��ی و اقتص��ادی تفوق
یافتــ .ایدئول��وژی جدی��د اف��راد را ب��ه ش��کلی خودخ��واه ،حس��ابگر ،تنب��ل و بهطورکل��ی مس��تقل از
جامع��های ک��ه جزئ��ی از آن بودن��د ،جل��وه م��یداد .ای��ن نکت��ه در آث��ار لیبراله��ای بع��دی ،بهخصوص
جرمـ�ی بنتهــام 2ب��ا لذتگرای��ی روان��ی آمیخت��ه ش��د .طب��ق ای��ن نظـ�ر ،انگیـ�زه هم��ه اعمـ�ال انسـ�ان
تمنـ�ا برــای کسـ�ب لــذت و احترــاز از درد اس��ت .س��رانجام در نظریـ�ه جمعیـ�ت مالتــوس کـ�ه جزئـ�ی
اساس��ی و مه��م از دکتری��ن اقتصــادی و اجتماع��ی لیبرالهـ�ای کالسـ�یک بـ�ود بی��ان ش��د کــه انجــام
دادن فعالیتهــای اجتماع��ی بهمنظــور تسکــین درد و رنـ�ج بینوایــان نهتنهـ�ا کار عبثـ�ی اســت ،حتـ�ی
پیامدهــای زیانبــار اجتماعـ�ی هـ�م بـ�ه دنبــال دارد .در ای��ن بی��ن ،الزمـ�ه قبــول ایـ�ن نظـ�ر رد کامـ�ل
اخـلاق پدرس��االرانه مســیحی بــود.

3

تحلیـ�ل آدام اسمــیت درباــره ب�اـزار بهصوــرت دســتی نامرئـ�ی پش��تیبان دکتریـ�ن آزادی بیقیـ�د
و شــرط اقتصاــدی ب��ود؛ دس��تی کـ�ه خواس��تهای خودخواهانـ�ه را در جهـ�ت فعالیتهایـ�ی هدایـ�ت
میکــرد کـ�ه از نظـ�ر اجتماعـ�ی ارزش بیش��تری داش�تـند .ســرمایهدار اسمــیت تنهـ�ا بـ�ه منافـ�ع خویـ�ش
و ن��ه ب��ه مناف��ع جامع��ه توج��ه دارد؛ ام��ا تعقی��ب مناف��ع خوی��ش الزامـ� ًا او را بــه ســمت برگزیــدن
کاری کـ�ه بیـ�ش از همـ�ه بـ�ه نفـ�ع جامعـ�ه اسـ�ت هدایــت میکنــد.

4

دکترینهـ�ای اقتصــادی و جمعیت��ی کالســیک ،طبعـ� ًا سـ�بب پیدای��ش اعتقادات��ی سیاس��ی شـ�د.
بن��ا بـ�ر ای��ن دکتریــن ،دولـ�ت یـ�ا حکومـ�ت مصیبتـ�ی اسـ�ت کـ�ه تنهـ�ا هنگامـ�ی تحم�لـ میشــود کـ�ه
یگان��ه وسـ�یله احتـ�راز از مصیبت��ی عظیمت��ر باش�دـ .در ای��ن بیـ�ن ،تنه��ا نقش��ی ک��ه ای��ن فلس��فه بـ�رای
حکوم��ت تعیی��ن میک��رد ،انج��ام دادن کارهای��ی ب��ود ک��ه پشـ�تیبان و مش��وق فعالیته��ای سـ�ودآور
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.

 .4در این زمینه نگاه کنید به :محمدعلی کاتوزیان ( ،)1358آدام اسمیت و ثروت ملل ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
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ب��ود .لیبرالهــای کالســیک معتقـ�د بودنـ�د دولـ�ت بهمنظــور تضمیـ�ن کوشـ�ش ف��راوان نخب�گـان ،بایـ�د
حمای��ت از مالکی��ت خصوص��ی را باالتری��ن و ضروریتری��ن ه��دف خ��ود قـ�رار ده��د .آدام اسـ�میت
در کتـ�اب «ثــروت ملـ�ل» خـ�ود س��ه وظیف��ه اساس��ی را بــرای دول��ت برمیشمــارد :حمای��ت از کشـ�ور
در براب��ر متج��اوزان خارج��ی ،حمای��ت از ش��هروندان در مقاب��ل بیعدالت��ی دیگ��ر ش��هروندان و
مس��ئولیت ایجــاد و ترمیـ�م نهادهـ�ا و تأسیســات عمومـ�ی.

 .7-1هزینههای اجتماعی انقالب صنعتی و اعتراضات سوسیالیستی
ب��ه گفت��ه هانــت ( ،1381ص  )139ه�رـگاه در طــول تاریـ�خ جامع�هـای ناچــار بوــده اسـ�ت زندگـ�ی
در سـ�طح بخـ�ور و نمی��ر را ب��ر گروه��ی از اعضـ�ای خـ�ود تحمی��ل کنـ�د ،ای��ن فداکاری همیشـ�ه بـ�ر
عهـ�ده کســانی بــوده ک��ه از نظ��ر اقتصــادی و سیاس��ی کمتری��ن قــدرت را داش��تهاند .در انقـلاب
صنعت��ی انگلســتان ه��م وض��ع ب��ر همی��ن منــوال بـ�ود .در سـ�ال  1750می�لادی ،طبق��ه کارگ��ر در
س��طح حداق��ل مع��اش زندگ��ی میک��رد و اینــ س��طح (برحس��ب ق��درت خری��د مزدهـ�ا) در نیم��ه دوم
سـ�ده هجده��م کاه��ش یاف��ت .رون��د تغییــرات در سـ�طح زندگ��ی طبق��ه کارگ��ر در نخســتین دهههـ�ای
سـ�ده نوزده��م از مســائل بحثشـ�ده تاریخدانـ�ان اس��ت .شـ�کی نیس��ت ک��ه در تمام��ی دوره انقـلاب
صنعتـ�ی ســطح زندگـ�ی بینوایاــن بهشــدت تنــزل یافـ�ت.
گفتن��ی اســت زیــان حاصـ�ل از کاهـ�ش مصــرف بههیچوجـ�ه تنهـ�ا دش�وـاری یـ�ا حتـ�ی
س��ختترین دش�وـاری نبــود کـ�ه انقــاب صنعتـ�ی بـ�ر طبقـ�ه کارگـ�ر تحمیـ�ل کــرد .نظــام جدیـ�د
کارخان�هـای شیــوه سنــتی زندگـ�ی کارگرــان را بـ�ر هـ�م زد و آنــان را در دنیایـ�ی کابــوس ماننـ�د رهـ�ا
ک��رد ک��ه بههی ـچروی آمادگ��ی مقابل��ه ب��ا آن را نداشــتند .در ای��ن بی��ن ،کارگ��ران غ��رور حرفـ�های
خـ�ود و رواب��ط شــخصی نزدیک��ی را ک��ه در صنایـ�ع دسـ�تی داشــتند از دس��ت دادن�دـ .در ای��ن نظـ�ام
جدی��د رابط��ه آنـ�ان ب��ا کارفرم��ا تنه��ا از طری��ق ب�اـزاری غیرشــخصی ی��ا ارتبـ�اط پول��ی بـ�ود .آنـ�ان
ارتبــاط مس�تـقیم خــود را بـ�ا ابزــار تولیـ�د از دسـ�ت دادنـ�د و تـ�ا حـ�د فروش��ندگان نیرــوی کار کـ�ه
بــرای معـ�اش خـ�ود ب��ه شرــایط باــزار وابس��تهاند ،تنـ�زل یافتنــد (هانــت ،1381 ،ص .)140
در ای��ن زماــن ،ماشــین کـ�ه پیشتـ�ر اب�زـاری برــای کمـ�ک بـ�ه انســان بوــد ،در مرکـ�ز فراینـ�د تولیـ�د

 / 36مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

قــرار گرفـ�ت و انس��ان ه��م ب��ه ابزــاری در دس��ت ماشـ�ین سنــگدل بیاحسـ�اس ک��ه تعیینکننـ�ده
سرــعت کار ب��ود تبدی��ل ش��د .در اواخـ�ر ســده هجدهـ�م و اوایـ�ل ســده نوزدهــم ،شورشـ�ی ناگهانـ�ی
علی��ه نظـ�ام جدی��د کارخانهــای برپ��ا ش��د و گروههـ�ای کارگــران ماش�یـنها و کارخانههاــ را نابـ�ود
کردن��د؛ زیـ�را آنه��ا را مس��ئول نگونبخت��ی خ��ود میدانس��تند ،ای��ن ش��ورشها ک��ه شـ�ورشهای
لودایــت 1نامیـ�ده میشـ�د ،در سـ�ال  1813ب��ا اعــدام ی��ا تبعی��د تعــداد بسیــاری از کارگــران ب��ه جـ�رم
اینگونـ�ه فعالیتهـ�ا خاتمـ�ه یافـ�ت.
در ای��ن بیــن ،کارفرمایـ�ان بــرای پرداخ��ت مزدهـ�ای کمت��ر زنـ�ان و کــودکان را اســتخدام کردنــد.
بهموجـ�ب قـ�رارداد کارآم�وـزی ،ک��ودکان بـ�ه مــدت هفـ�ت ســال یـ�ا ت��ا زمانیکـ�ه بـ�ه  21سـ�الگی
میرس��یدند ،در اختیــار کارخانههـ�ا قرــار میگرفتن��د .در ایـ�ن م��وارد ،در مقابـ�ل س�اـعات طوالنـ�ی
کار در س��ختترین ش�رـایط ،ب��ه ک�وـدکان تقریبـ� ًا چیـ�زی پرداخ��ت نمیش��د و مجریـ�ان قانـ�ون
بینوایـ�ان میتوانســتند ب��ا ک�وـدکان بینـ�وا ق��رارداد کارآمــوزی ببندن��د .ای��ن مسـ�ئله معامـلات
منظم��ی را ب��ه وجوــد آورد ک��ه در آن ک�وـدکان همچـ�ون کاال بی��ن ریس�نـدگان و مجریـ�ان قانـ�ون
بینوای��ان معامل��ه میش�دـند .دس�تـههای پنجـ�اه ،هشـ�تاد ی��ا ص��د نف��ری کوــدکان بس��یج میشـ�دند
و ماننـ�د گلـ�ه گوسفــند بـ�ه کارخانـ�ه روانـ�ه میگشتــند و در آنجـ�ا برــای س��الهای زیاــدی زندانـ�ی
میماندنــد» 2.بدرفتاــری بـ�ا زنــان نیـ�ز تقریب�� ًا در همیـ�ن حـ�د ب��ود .کار در کارخان��ه بـ�ا طوالنــی
ب�وـدن ،دش��واری و یکنواختـ�ی هم��راه و انضبــاط آن بسیــار خشـ�ن بوــد .در بس�یـاری مـ�وارد نیـ�ز
زن��ان ب��ا تجــاوز جنس��ی کارفرم��ا ی��ا س��رکارگر مواجــه میشــدند (هانــت ،1381 ،ص .)416
بای��د توج��ه داش��ت کـ�ه از نخس��تین مراح��ل ش��روع تولی��د کارخانـ�های در صنای��ع نسـ�اجی،
کارگ��ران کوش��یدند بهمنظ��ور حمای��ت از مناف��ع مش��ترک خوی��ش ب��ا یکدیگ��ر متح��د شـ�وند .در
دهـ�ه  ،1790س��ازمانهای کارگــری بهسرــعت وســعت گرفتن��د و ایـ�ن پدیــده همرــاه بـ�ا افزایـ�ش
نارضایتیه��ای اجتماع��ی و اقتصــادی ،طبق��ات ب��اال را س��خت مضط��رب ک��رد .آن��ان خاطـ�رات
انقـلاب فرانس��ه را بهخوب��ی ب��ه یـ�اد داشــتند و از قــدرت متشـ�کل کارگــران در هــراس بودنــد.
1. Luddite
2. Paul Mantoux (1927), The Industrial Revolution in the Eighteen Century, New York:
Harcurt Brce Jovanovich, pp. 410-411.
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در ای�نـ بی��ن ،نتیج��ه قانـ�ون اجتماعـ�ات  1799ه��ر ن��وع اجتم��اع کارگ��ری را بهمنظ��ور ب��اال بـ�ردن
مزده��ا ،کاه��ش ســاعات کار ،ی��ا ایج��اد ه��ر ن��وع مقررات��ی ک��ه آزادی عم��ل کارفرمای��ان را محـ�دود
میکرــد ،ممنــوع ک��رد .طرف��داران ایـ�ن قانــون اســتداللهای خــود را بـ�ر پایـ�ه اهمیـ�ت و نیــاز بـ�ه
رقابـ�ت آزاد و مضرــات انحصـ�ار (کـ�ه ارکان اساسـ�ی لیبرالیسـ�م کالســیک بوــد) قرــار دادنــد؛ امــا
در ای��ن اس��تداللها ب��ه اجتم��اع و تبان��ی کارفرمای��ان ی��ا رویهه��ای انحصارطلبان��ه سـ�رمایهداران
اش��ارهای نشـ�د.
ش��ایان ذک��ر اس��ت ،برانداخت��ن نظـ�ام اس��پینهاملند ک��ه در سـ�ال 1795بهمنظــور کمـ�ک بـ�ه
بینوایـ�ان تأسـ�یس شـ�د ،هـ�دف دیگـ�ری بـ�ود ک��ه لیبرالهـ�ای کالسـ�یک در راه تحق��ق آن سـ�خت
کوش��یدند .آنه��ا پ��س از موفقی��ت در برانداخت��ن نظـ�ام مزبــور ،نظام��ی خش��ن را در سـ�ال 1834
جایگزی��ن کردن��د .نظ��ر لیبرالهـ�ای کالسـ�یک ای��ن بـ�ود ک��ه کارگــران بای��د تمـ�ام کارهـ�ای موجـ�ود
در ب�اـزار را بدــون توجـ�ه بـ�ه میزــان مــزد یـ�ا ش�رـایط آن بپذیرن��د .در ایـ�ن بیــن ،بـ�ه هرکـ�س کـ�ه
نمیخواس��ت ی��ا نمیتوانس��ت از ای��ن شـ�رط پیــروی کن��د بای��د تنه��ا بهانـ�دازهای کم��ک کــرد
ک��ه بــرای پیشگــیری از مـ�رگ او در اث��ر گرســنگی کاف��ی باش��د .سـ�هم ای��ن افــراد بهطـ�ور عمـ�ده
از پایینتریـ�ن مزدهایـ�ی کـ�ه در ب�اـزار پرداخـ�ت میش��د ،پایینتـ�ر بــود و وضـ�ع عمومـ�ی ایــن
کارگ��ران نی��ز بای��د آنقـ�در سـ�بب بدنامیشـ�ان میش��د ت��ا آنـ�ان را ب��ه جس��توجوی کار مفیـ�دی
برمیانگیخ�تـ .در طـ�ول تاری��خ تنه��ا چن��د قانـ�ون از قانـ�ون بینوایـ�ان  1834غیرانس�اـنیتر بـ�وده
اســت (هانــت ،1381 ،ص .)148
لیبرالیس��م کالسـ�یک نهتنه��ا در مقاب��ل مصیب��ت کارگــران بیاعتن��ا بــود ،حت��ی ای��ن نظ��ر را بیــان
میکـ�رد ک��ه می��ل ب��ه بهبـ�ود بخشــیدن شرــایط فقـ�را جنونآمی��ز و محکـ�وم ب��ه شکس��ت اســت؛
ام��ا برخ�یـ لیبرالهـ�ای کالسـ�یک نظــرات متفاوت��ی داشـ�تند؛ مث�ل ً
ا تامـ�اس هاجســکین 1معتقـ�د بـ�ود
س��رمایه مول��د نیس��ت .س��ود س��هم ه�مـ غیرمنصفان��ه و اجب��اری اس��ت و نخب��گان ان��گل از محصول
تولیدکنن�دـگان ،یعن��ی کارگرــان ،برداش��ت میکنن��د .بــاور او ای��ن بـ�ود ک��ه دس��ت نامرئ��ی در نظـ�ام
ب�اـزار رقابتـ�ی تنهـ�ا در نظــام سوسیالیســتی مبتنـ�ی بـ�ر ب�اـزار مؤثـ�ر اســت.
1. Thomas Hodgskin
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ش��ایان ذک��ر اســت ک��ه راب��رت اوئنــ ،س��رمایهدار ثروتمن��د ،نهض��ت سوسیالیس��م تعاون��ی را
اشاــعه داد و برــای اس��تقرار آن کوش��ید .بـ�ه گفتـ�ه کارل پوالنــی ،جنبـ�ش اوئنـ�ی در اصل نه سیاسـ�ی
ب��ود و ن��ه متعل��ق ب��ه طبق��ه کارگ�رـ ،بلک�هـ مظه��ر آرزوه��ای مردمان��ی ع��ادی ب��ه س��توه آم��ده از
ظهـ�ور کارخان��ه بـ�ود ک��ه میخواســتند شــکلی از زندگ��ی را کش��ف کنن��د ک��ه انسـ�ان را اربـ�اب
ماش��ینآالت کن��د .از زاوی��ه عملـ�ی ،اوئنیس��م س�رـآغاز جنب��ش مــدرن اتحادیههـ�ای کارگـ�ری بــود.

1

سوسیالیستــهای دیگ��ر نی��ز همگ��ی ب��ه نابرابریه��ای ســرمایهداری معت��رض بودنـ�د .آن��ان بـ�اور
داشتــند کـ�ه بـ�ا از میــان برــدن مالکیـ�ت خصوصـ�ی بـ�ر س��رمایه میتواننـ�د جامع�هـای صنعتـ�ی
بس�اـزند کـ�ه در آن حرمـ�ت مــرد و زن حف�ظـ ،و پیامدهــای تولیـ�د عادالنـ�ه توزیـ�ع شــود .در بیـ�ن
سوسیالیس�تـها ،کارل مارکــس ( )1818 -1883بانفوذتـ�ر از همـ�ه ب��ود .نوش��تههای او نهتنهـ�ا
ب��ر اف��کار سوسیالیسـ�تی ،ب��ر سیاس��تهایی ک��ه زندگ��ی قس��مت عظیم��ی از جمعی��ت جه��ان را در
برمیگیــرد ،اث��ر عمیق��ی داشــت.
گفتن��ی اس�تـ در ماتریالیسـ�م تاریخـ�ی مارکــس ،شیــوه تولیـ�د مهمتریـ�ن رکـ�ن نظــام اجتماعـ�ی
اسـ�ت .در ش��یوه تولی��د س��رمایهداری ،تخصی��ص نی��روی کار و مناب��ع تولی��د ب��ا ب��ازار اسـ�ت .در
س��رمایهداری کارگـ�ران و س��رمایهداران مهمتری��ن طبق��ات اجتماع��ی محس��وب میشـ�وند و قـ�درت
س��رمایهداران ب��ر پای��ه مالکیتش��ان ب��ر وس��ایل تولی��د اس��ت .مالکی��ت خصوص��ی نیـ�ز رابطـ�های
اجتماعـ�ی همرــاه بـ�ا امتی�اـزات و اختیاراتـ�ی اسـ�ت کـ�ه بـ�ا اعمــال قهـ�ر بـ�ه وجــود آمــده و همانگونـ�ه
نیـ�ز بـ�ر پـ�ا مانــده اس��ت .همچنی��ن ،س��رمایه صرفـ ًا ابزــار و ماشـ�ینآالت نیســت ،بلکـ�ه مالکیـ�ت بـ�ر
آنه��ا در چارچ��وب رواب��ط اجتماع��ی و اقتص��ادی می��ان س��رمایهداران و کارگ��ران اس�تـ .م��زدی که
کارگ��ران میگیرن��د تنه��ا بخش��ی از ارزش تولیدش��ده آنهاس��ت ک�هـ س��رمایهداران مابقـ�ی ای��ن ارزش
را بـ�ه ازای اج��ازهای کـ�ه بـ�ه کارگرــان دادهانـ�د تـ�ا بـ�ا آنهـ�ا کار کننــد ،طلـ�ب میکننـ�د.
ش��ایان ذک��ر اس��ت ک��ه هـ�دف آث��ار اقتص��ادی مارکس ب��رای ش��ناخت تعارض بی��ن نظ��ام طبقاتی
(ی��ا نظ��ام مالکی��ت خصوصــی) سـ�رمایهداری و روشه��ای تولی��دی و مبادل��ه کاالی��ی سـ�رمایهداری
اس�تـ .ب��ه نظ��ر مارک��س ،ای��ن تع��ارض سرــانجام موج��ب واژگون��ی س��رمایهداری و برقـ�راری
 .1کارل پوالنی ( ،)1391دگرگونی بزرگ ،خاستگاه سیاسی و اقتصادی روزگار ما ،ترجمه محمدجواد مالجو ،پردیس دانش ،ص  316و .317
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جامع��ه سوسیالیسـ�تی بــدون طبق��ه خواه��د ش��د .همانطـ�ور ک��ه میدانی��م پیشگوییهـ�ای
مارکـ�س در کش��ورهای صنعتـ�ی اروپـ�ا درس��ت نب��ود و جامعـ�ه اروپـ�ا در ســده بیســتم عمـل ً
ا بـ�ه
س��مت سوس��یال دموکراس��ی و فاشیس��م حرک��ت ک��رد .همچنی��ن تجرب��ه ایج��اد سوسیالیس��م در
کشوــری واحـ�د در روســیه ت��زاری ،پـ�س از س��الها کشمــکش در عرصـ�ه داخلـ�ی و بینالمللـ�ی بـ�ا
ناکامـ�ی مواجـ�ه شـ�د و عمـ ً
ا «اردوگاه سوسیالیســتی» اتحــاد ش�وـروی در اروپــای غربـ�ی در دهـ�ه
 1990فروپاشیــد .گفتن��ی اس��ت سوسیالیسـ�م در روسیــه ت��زاری را لنیـ�ن ب��ه دنبــال انقــاب اکتبـ�ر
 1917مطـ�رح کرــد و تروتس�کـی باــ آن مخال��ف بــود.

 .8-1طلوع سرمایهداری شرکتی
خصوصی��ت سرــمایهداری در اواخ��ر س��ده ن��وزده میـلادی رش��د ش��رکتهای غولآس��ا بــود.
در آن زمــان کنتــرل بیشــتر صنایـ�ع مهـ�م بیــش از پیـ�ش متمرکـ�ز ش��د و همزمــان بـ�ا ایـ�ن تمرکـ�ز
در صنع��ت ،درآم��د ه��م در دس��ت درص��د مع��دودی از جمعی��ت ق�رـار گرفتــ .ب��ا در نظ��ر گرفت��ن این
واقعیــات بـ�ه نظـ�ر میرسـ�د کـ�ه ایدئولوــژی لیبرــال کالسیــک -کـ�ه بـ�ه تحلیـ�ل اقتصاــدی مبتنـ�ی بـ�ر
تعــداد بسیــاری ش��رکتهای کوچ��ک و نسبــت ًا ناتــوان وابسـ�ته ب��ود -بای��د کنـ�ار گذاشـ�ته میشــد؛
زیــرا ش�کـافی کـ�ه نظریـ�ه و واقعیـ�ت را از هـ�م جــدا میکرــد ،ســخت وســعت گرفتـ�ه بوــد؛ امـ�ا ایـ�ن
عقیــده کـ�ه اقتصــاد مبتنـ�ی بـ�ر ب�اـزار رفتــار ســودجویانه را در جهـ�ت اعمالـ�ی کـ�ه متضمـ�ن خیـ�ر
اجتماع��ی اس��ت هدای��ت میکن��د ،توجی��ه بسـ�یار فریبندــهای بـ�رای فعالیته��ای س��ودجویانه بــود؛
بنابرایـ�ن ،ایدئولــوژی سـ�رمایهداری لیبــرال کالسـ�یک ب��ا جدیـ�دت هرچ��ه بیشـ�تر در قال��ب نظریـ�ات
مکتـ�ب تاــزه نئوکالســیک جــای گرفـ�ت.
ب��ه گفت��ه هانــت ( ،1381ص  256و  ،)257اقتصــاد دانــان نئوکالســیک بـ�ا اس��تفاده از نظریـ�ه
قیاس��ی اس��تادانهای توانســتند از سیاس��ت آزادی بیقی��د و شـ�رط اقتصــادی کالسـ�یک دفـ�اع کننــد.
تنه��ا وظایف��ی ک��ه اقتصـ�اد دانـ�ان محافظ�هـکار نئوکالسـ�یک در قبـ�ال حکوم��ت داشــتند ایــن بــود
ک��ه بهطـ�ور مســتقیم یاغیرمس��تقیم سـ�بب پیشـ�برد مناف��ع بازرگان��ی ش��وند .اقتصاددان��ان لیبـ�رال
نئوکالس��یک نی��ز معتق��د بودن��د حکوم��ت بای��د در زمینهه��ای مع��دود دیگ��ری دخال��ت کن��د ک��ه در آن
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عملکــرد ب�اـزار نمیتوان��د رفــاه اجتماعـ�ی را افزای��ش ده��د .اقتصــاد نئوکالسیــک ،خوــاه در دسـ�ت
جنـ�اح محافظ�هـکار ی��ا لیبرــال ،دفاع��ی ایدئولوژیک��ی از وض��ع موجـ�ود بـ�ود.
درنهای��ت ،ه��دف ایدئول��وژی داروینگرای��ان و بیشـ�تر بازرگان��ان دف��اع از بسـ�یاری
نتیجهگیریهـ�ای اقتصاددانـ�ان نئوکالسـ�یک بوــد ،البت��ه ای��ن دفـ�اع کام�ل ً
ا ب��ر اسـ�اس دیگـ�ری
اس��توار ب��ود .آن�اـن وج��ود تمرک��ز ف��راوان در ق��درت شــرکتها ،ث��روت و درآم��د شــخصی را
میپذیرفتنـ�د و باــور داشتــند کـ�ه ایـ�ن نش��انهای از برتــری ثروتمندــان در فراینـ�د تکامل�یـ ،و بـ�ه ایـ�ن
جهـ�ت از نظـ�ر اجتماعـ�ی س��ودمند اسـ�ت.
در ای��ن دوره بس��یاری از اندیش��هپردازان س��رمایهداری ،ش��یوه تفک��ر لیبرالیس��م کالس��یک را
بــه دلیــل اس�تـواری ب�رـ فرضه��ای غیرواقعبینان��ه مــردود اع�لام کردنـ�د .ای��ن متفکـ�ران نوع��ی تـ�ازه
از اخـلاق پدرس��االرانه مســیحی را ب��ه کار گرفتن��د ک��ه بهموج��ب آن س�رـمایهداران همچـ�ون پـ�در
خیرخواه��ی از سیاس�تـهای رفـ�اه اجتماع��ی حمای��ت میکنن��د .گفتنــس اســت ک��ه ای��ن اخالقیـ�ات
جدیـ�د اهمیـ�ت وی��ژهای در تصویـ�ب قوانیـ�ن سیاسـ�ت جدیـ�د دهـ�ه  1930در ایاالتمتحــده داشــت.

 .9-1درهمآیی قدرتهای انحصاری در ایاالتمتحده و آثار وبلن

1

فراینــد صنعتــی شــدن ایاالتمتحــده پــس از جنــگ داخلــی ،در مراحــل نخســت ،رقابتــی حــاد میــان
ســرمایهداران صنعتــی و مالــی بــه همــراه آورد .بیــن ســالهای  1860تــا اوایــل دهــه  1880بازرگانــان
توانــا و حیلهگــر توانســتند از ثمــره دســتاندازیهای اقتصــادی خــود ،امپراتوریهــای عظیــم
اقتصــادی برپــا کننــد .پیشــرفتهای عمــده حمــل و نقــل در ایــن دوران ،همسانســازی در لوازمیدکــی
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 سـ�ده نوزدهـ�م ،تولی��د صنعت��ی و باــزار وسـ�یع مل��ی امکانـ�ات وســیعی بــرای کس��ب سـ�ود
فراه��م آورد ک��ه س��بب ش��کلگیری مقابلهه��ای صنعت��ی حـ�ادی ش��د .چن��د شـ�رکت بسـ�یار
بــزرگ از راه مغلـ�وب کــردن رقب��ا و در م�وـاردی بســیار از راه کالهب�رـداری از مرــدم ،ب��ر اقتصـ�اد
1. Thorstein Veblen

گذر از سنت به مدرنیته و تکوین تدریجی نظریه و سیاست اجتماعی در کشورهای پیشرفته معاصر 41 /

ایاالتمتح��ده سـ�ایه انداختن��د .در اواخ��ر ای��ن س��ده انباش��ت سرــمایه درون ش��رکتهای بـ�زرگ
عقالییــ ،مرتــب و نهادین��ه شدــه بوــد و تایلوریســم 1و کارب��رد علم��ی مدیری��ت ،جانش��ین روال
قدیم��ی و روشهای��ی ش��د ک��ه کارفرمای��ان بهمنظ��ور انباش��ت سرــمایه بـ�رای خ��ود اختی��ار کـ�رده
بودن��د .افـ�زون بــر ای��ن ،در ایـ�ن دوره مدیرــان بـ�ه مثابـ�ه قشــری جدیـ�د اهمیـ�ت یافتنـ�د.
همزمــان بــا توســعه شــرکتهای بــزرگ ،مخالفــت عمومــی از ایــن شــرکتها و بیتوجهــی
آشــکار آنهــا بــه رفــاه عمومــی شــکل گرفــت .ایــن خصومــت عمومی چنــان شــدت و وســعتی یافت که
در انتخابــات  1888بــرای ریاس ـتجمهوری ،هــم دموکراتهــا و هــم جمهوریخواهــان از تصویــب
قوانیــن دولــت فــدرال کــه سوءاســتفاده شــرکتهای بــزرگ را محــدود میکــرد پشــتیبانی کردنــد.
در ایــن بیــن ،هــدف تصویــب قانــون ضــد تراســت شــرمن 2در ســال  1889و برپایــی چنــد مؤسســه
ناظــر دولتــی کنتــرل نحــوه فعالیــت ایــن شــرکتها بــود؛ امــا دولــت در عمــل بــه ایــن شــرکتها کمــک
میکــرد تــا بــه تحکیــم و تثبیــت امپراتــوری عظیمشــان ادامــه دهنــد .در دهههــای بعــد ،تأثیــر اساســی
قانــون ضــد تراســت شــرمن تضعیــف اتحادیههــای کارگــری بــود .آنچــه در آغــاز حالــت تســلیم در
برابــر تنفــر عمومــی از سوءاســتفادههای شــرکتهای بــزرگ را داشــت ،بهصــورت قانونــی علیــه
کارگــران درآمــد .چنیــن تأثیــری نتیجــه تصمیــم دادگاههــا مبنــی بــر ایــن بــود کــه اعتصابهــای
کارگــری نیــز نوعــی محدودیــت بــرای تجــارت اســت و بــر ایــن اســاس حکومــت تعــداد بیشــماری از
رهبــران اتحادیههــا را دســتگیر کــرد و بســیاری از اتحادیههــا را در هــم شکســت.
بای�دـ توج��ه داش��ت ک��ه آثـ�ار توریسـ�تن وبلـ�ن ،ب��ه بهتری��ن وجه��ی نش��اندهنده و تبیینکننـ�ده
پیامدهــای مخربـ�ی اسـ�ت کـ�ه تبانـ�ی میــان حکومـ�ت و شــرکتهای بزــرگ در پـ�ی دارد .وبلـ�ن بـ�ر
تمایـ�ز میــان صنعـ�ت (س��ازنده اشیــای موــرد نیــاز برــای رفــاه عامــه) و بازرگان��ی کـ�ه بـ�ا تخریـ�ب
صنایـ�ع برــای مالکــان ثروتمنـ�د غایـ�ب س��ودهای هنگفتـ�ی فراه��م میکنــد ،بسیــار تأکیـ�د دارد .توجـ�ه
او ب��ه تحلی��ل امپریالیس��م و نظامیگ��ری اسـ�ت و ب��ر فالک��ت مزم��ن عموم��ی ک��ه حاص��ل چش��م و
همچشـ�می مصـ�رف در جامعهــای س��رمایهدار مبتن��ی ب��ر مالاندــوزی و رقاب��ت تأکی��د میکنــد.
1. Tailorism
2. Sherman Anti-Trust Act
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میتــوان گف��ت در تاری��خ تفک��ر آمریــکا ،عم��ق بسیــاری از تحلیلهـ�ای وبل��ن بیهمتاســت (هانــت،
 ،1381ص .)306

 .10-1رونق اقتصادی و سوسیالیسم تدریجی
در اواخــر ســده نوزدهــم و اوایــل ســده بیســتم ،تحلیــل سوسیالیســتی ســرمایهداری تحــت
تأثیــر شــدید دو تحــول زیــر قــرار گرفــت:
● ●به دست آوردن امتیازات اقتصادی و سیاسی توسط طبقه کارگر؛
● ●دستاندازی امپریالیستی قدرتهای سرمایهداری بر اقتصاد کمتر توسعه یافته جهان .
ایــن تحــوالت نهضــت سوسیالیســتی را بــه دو جنــاح تقســیم کــرد .برخــی معتقــد بودنــد کــه
سوسیالیســتها میتواننــد حکومــت را بــه طــور مســالمتآمیز در دســت گیرنــد و آن را بــرای
پیشــبرد اصالحــات اقتصــادی و اجتماعــی سوسیالیســتی کــه بهتدریــج بــه تکامــل سوسیالیســم
منجــر میشــود ،بــه کار گیرنــد؛ امــا سوسیالیســتهای سرســختتر بــه پیــروی از نظریــات
مارکــس در مــورد ماهیــت طبقاتــی حکومتهــای ســرمایهداری ادامــه دادنــد و بــر لــزوم انقــاب
پایفشــاری کردنــد .بــا توجــه بــه موضــوع در دســت بررســی ،در اینجــا بــه گرایشهــای
اصالحطلبانــه توجــه خواهیــم داشــت.
تــا آنجــا کــه بــه امتیــازات طبقــه کارگــر مربــوط میشــود ،در نیمــه دوم ســده نوزدهــم درآمــد
واقعــی کارگــران در تمامــی جهــان ســرمایهداری افزایــش (هانــت ،1381 ،ص  )308و بــا پیدایــش
روشهــای تولیــد انبــوه ،قیمــت بســیاری از کاالهــای مصرفــی کارگــران کاهــش یافــت .روشهــای
تــازه تولیــد و قــدرت خریــد بیشــتر کارگــران تغییــری اساســی در انــگاره مصــرف آنــان بــه وجــود
آورد؛ بهطــوری کــه آنهــا توانســتند گوشــت ،میــوه و شــیرینی بیشــتری بخورنــد .از ســوی دیگــر،
کفــش ،لبــاس ،لــوازم منــزل ،روزنامــه ،دوچرخــه و کاالهــای دیگــری کــه بهصــورت انبــوه تولیــد
میشــد ،در محــدوده امکانــات مصرفــی تعــداد بیشــتری از مــردم قــرار گرفــت .بــدون شــک ،در
ایــن دوران وضــع کارگــران بــه طــور متوســط بهبــود یافــت (همــان).
البتــه توجــه بــه میانگینهــا گمراهکننــده اســت .دو بررســی اجتماعــی انجامشــده در اواخــر
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ســده نوزدهــم نشــان م ـیداد کــه  40درصــد از طبقــه کارگــر در شــهرهای لنــدن و یــورک هنــوز
درنهایــت فقــر میزیســتند .اینکــه بهرغــم بیــش از نیمقــرن افزایــش ســریع در میانگیــن مزدهــای
واقعــی ،هنــوز چنیــن وضعــی وجــود داشــت ،حاکــی از شــرایط رقتبــار اوایــل ســده نوزدهــم بــود.
در ایــن دوران ،کارگــران در اروپــای غربــی و ایاالتمتحــده نیــز امتیــازات مشــابهی بــه دســت
آوردنــد .در بیشــتر ایــن کشــورها امتیــازات اقتصــادی بــا امتیــازات سیاســی همــراه بــود .اغلــب
کشــورهای صنعتــی ســرمایهدار نیــز تــا اوایــل ســده بیســتم بهتمامــی مــردان خــود حــق رأی و
انتخــاب داده بودنــد .در ایــن دوران احــزاب سیاســی بــه منظــور پیشــبرد خواس ـتهای کارگــران
بــه وجــود آمدنــد کــه موفقتریــن آنهــا حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان بــود کــه در ســال 1875
در جلس ـهای در گوتــا 1بــا شــرکت پیــروان مارکــس و بــه رهبــری ویلهلــم لیبکنخــت 2و آگوســت
ببــل 3و پیــروان فردینانــد الســال 4تشــکیل شــد .برنامـهای کــه در نخســتین کنگــره حــزب تصویــب
شــد و بــه برنامــه گوتــا معــروف بــود نوعــی ســازشکاری را نشــان م ـیداد کــه بهشــدت مــورد
حملــه مارکــس قــرار گرفــت .اختــاف بیــن سوسیالیس ـتهای انقالبــی و اصالحطلبــان در حــزب
سوســیال دموکــرات در چهــل ســال بعــد نیــز بهصــورت اختالفــی عمــده باقــی مانــد.
ایــن حــزب جدیــد در انتخابــات  ،1877بیــش از  500هــزار رأی آورد و دوازده نماینــده بــه مجلس
نماینــدگان فرســتاد .ایــن قدرتنمایــی ،بیســمارک را بــه وحشــت انداخــت .در  1878نیــز مجموعـهای
از قوانیــن مشــهور ضــد سوسیالیســتی بــه تصویــب رســید .بســیاری از سوسیالیس ـتهایی کــه
سرســختتر بودنــد تبعیــد شــدند .تشــکیل جلســه و انتشــار روزنامــه بــرای حــزب سوســیال
دموکــرات هــم در ایــن ســال ممنــوع شــد .بهرغــم ایــن فشــارها رشــد حــزب سوســیال دموکــرات
ادامــه یافــت .بــا فرارســیدن ســال  ،1890ایــن حــزب  1427هــزار رأی بــه دســت آورد و مهمتریــن
حــزب مجلــس نماینــدگان شــد .فشــار حکومــت نتیجــهای نداشــت؛ درنهایــت قوانیــن ضــد
سوسیالیســتی کنــار گذاشــته شــد .بیســمارک در واکنــش بــه فشــار سوسیالیس ـتها بــه منظــور
1. Gotha
2. Wilhelm Leibknecht
3. August Bebel
4. Ferdinand Lassale
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کاســتن از نفــوذ حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان و جلــب نظــر کارگــران آلمانــی ،تدابیــری را
بهصــورت برنامههــای اجتماعــی بــه کار گرفــت .گفتنــی اســت ،قانــون بیمــه ســامت در ،1883
قانــون بیمــه ســوانح در  ،1884قانــون بیمــه پیــری و ازکارافتادگــی در  ،1889قانــون حمایــت
کارگــران در  1891و قانــون حمایــت از کــودکان در  1903در آلمــان بــه تصویــب رســید.
در انگلســتان و آلمــان ،همچنیــن تعــداد دیگــری از کشــورهای اروپــای غربــی بســیاری از
سوسیالیسـتها تصــور میکردنــد کــه نظــام ســرمایهداری نردبانــی بــرای ترقــی کارگــران فراهــم
کــرده اســت کــه میتواننــد بــه طــور مــداوم و مســالمتآمیز ،از جهــت رفــاه اقتصــادی و قــدرت
سیاســی ارتقــا یابنــد .نهضــت سوسیالیســم در انگلســتان غیــر مارکسیســتی ،و از جامعــه فابینهــا
متأثــر بــود ،فابینهــا 1برخــاف مارکــس اعتقــاد داشــتند کــه در دموکراسـیهای پارلمانــی مبتنــی
بــر حــق رأی همگانــی ،دولــت ســازمانی بیطــرف اســت کــه اکثریــت میتواننــد آن را بــرای پیشــبرد
اصالحــات در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی بــه کار گیــرد .ازآنجاکــه در اقتصــاد ســرمایهداری طبقــه
کارگــر اکثریــت را تشــکیل میدهــد ،آنــان مطمئــن بودنــد کــه میتواننــد گامب ـهگام بــا اصالحــات
تدریجــی امتیــازات طبقــه صاحبمــال را از آن بگیرنــد و بــه جــای انقالبــی یکبــاره از راه تکاملــی
تدریجــی بــه سوسیالیســم دســت یابنــد .جامعــه فابیــن بهتدریــج توانســت در حــزب پارلمانــی
کارگــر نفــوذ یابــد .حــزب کارگــر نیــز تــا فرارســیدن ســال  ،1918برنامـهای سوسیالیســتی را برای
خــود انتخــاب کــرد کــه بازتابــی از عقایــد و گرایشهــای جامعــه فابیــن بــود ،و بــا فرارســیدن دهــه
 1920توانســت دولتــی تشــکیل دهــد؛ بدیــن ترتیــب بــرای بســیاری از مــردم اعتقــاد دســتیابی بــه
سوسیالیســم از طریــق صنــدوق آرا راه پیــروزی را میپیمــود.
در آلمــان ،برنشــتاین و تجدیدنظرطلبــان نهضــت سوسیالیســم را بهســوی اصالحطلبــی هدایــت
کردنــد .جامعــه فابیــن و اصالحطلبــان آلمانــی نیــز در تــاش بــرای کســب اکثریــت آرا مجبــور
شــدند اساس ـیترین رکــن سوسیالیســم ،یعنــی اجتماعــی کــردن ابــزار تولیــد را کنــار بگذارنــد.
افــزون بــر ایــن ،در اواخــر ســده نوزدهــم و اوایــل ســده بیســتم ،کشــورهای امپریالیســتی
بیشــتر مناطــق جهــان را کــه از نظــر اقتصــادی کمتــر توســعه یافتــه بودنــد تقســیمبندی کردنــد.
1. Fabian Socialists
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ســاکنان ایــن مناطــق بــه وضعــی خشــن و بیرحمانــه اســتثمار میشــدند تــا شــرکتهای بــزرگ
کشــورهای توســعه یافتــه ســرمایهداری بتواننــد ســود برنــد .موضــوع امپریالیســم بهتدریــج در
نهضــت سوسیالیســم شــکاف انداخــت .بســیاری از سوسیالیس ـتهای اصالحطلــب ،ماننــد جــورج
برنــارد شــاو و ادوارد برنشــتاین ،بهشــدت طرفــدار امپریالیســم بودنــد .برخــی دیگــر و از آن جملــه
جــی.ا .هابســون نیــز بــا آن مخالفــت داشــتند .تحلیــل هابســون از امپریالیســم بــر توزیــع نامطلــوب
ثــروت و درآمــد بهعنــوان علــل ایــن پدیــده اجتماعــی -اقتصــادی تأکیــد داشــت .او از طرفــداران
اصالحاتــی بــود کــه توزیــع مجــدد ثــروت و درآمــد را در نظــام ســرمایهداری بــه وجــود آوردند .در
ایــن بیــن ،همــه سوسیالیسـتهای مارکسیســت بــا امپریالیســم مخالفــت کردنــد .روزالوگزامبــورگ
ریشــه مســئله را در تقاضــای کلــی غیرکافــی میدانســت .اگرچــه چارچــوب نظــری او دچــار
کمبودهایــی بــود ،وی درکــی عمیــق از ماهیــت ســرمایهداری ،ملیگرایــی ،نژادگرایــی و نظامیگــری
داشــت (.)R. Luxemburg, 2015

 .11 -1پایان صلح صدساله و جنگ جهانی اول
ســده  1815تــا  1914را دوران صلــح و شــکوفایی اقتصــادی نامیدهانــد؛ دورانــی کــه در آن
کشــورهای اروپایــی فقــط در ســه دوره کوتــاه بــا یکدیگــر میجنگیدنــد (.)Polanyi, Karl, 2001
بــرای بســیاری کــه دوره جنــگ جهانــی اول و نابســامانیهای اوایــل دهــه  1920را درک کــرده
بودنــد ،دهههــای بالفصــل پیــش از ســال  1914عصــری طالیــی بــود و اقتصــاد واحــد اروپــا
دســتاورد ایــدهآل تــاش انســانی تلقــی میشــد .ثبــات اقتصــادی ،امنیــت و پیشــرفت کــه پــس از
ســال  1914کمیــاب بــود ،ویژگیهــای غالــب دورههــای پیــش از آن شــمرده میشــد (شــیرد کالف
و دیگــران ،1368 ،ص .)7
از نظــر معاصــران« ،جنــگ بــزرگ» شــکافی بــود کــه از نظــر اقتصــادی یــک دوره را از دوره
دیگــر جــدا میکــرد .پیــش از ایــن هیــچگاه اروپــا در چنیــن ســطح وســیعی بــرای یــک جنــگ
ســازماندهی نشــده بــود .در فاصلــه ســالهای  1914تــا  1918حــدود  65میلیــون ســرباز از همــه
کشــورهای متخاصــم بســیج شــدند .هزینــه کل دولتهــا بــرای مقاصــد نظامــی نیــز بــه حــدود
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 200میلیــارد دالر رســید .بدیهــی اســت ایــن جنــگ مصیبتبــار خســارتهای اقتصــادی عظیمــی
داشــت .در اثــر ایــن فشــار ،برخــی اقتصادهــا از هــم فروپاشــید یــا در شــرف فروپاشــی قــرار
گرفــت .قدرتهــای مرکــزی تحریمشــده متفقــان و کشــورهای توســعهنیافته و از نظــر صنعتــی
ضعیــف ایتالیــا و روســیه همــه در شــرایطی بودنــد کــه تــا پایــان جنــگ بــه انحطــاط کامــل منتهــی
شــدند .حتــی در کشــورهایی کــه بهتدریــج ســقوط کردنــد ،تظاهــر بــه بازگشــت ســریع حیــات
اقتصــادی بــه حالــت عــادی بیهــوده بــود .همهجــا دولتهــا جیرهبنــدی مــواد راهبــردی و غذایــی،
کنتــرل تجــارت خارجــی ،تنظیــم قیمتهــا و دســتمزدها و اســتفاده از نیــروی کار را اجــرا کــرده
بودنــد (همــان ،ص .)16
یکــی از نابســامانیهای جنــگ جهانــی اول فروپاشــی نظــام پولــی مبتنــی بــر طــا بــود .در ایــن
زمــان ،پرداختهــای طــا بــه حــال تعلیــق درآمــد و دولتهــا بــه طــور گســترده بــه وامگیــری
فــراوان و چــاپ اســکناس روی آوردنــد .تــورم گاهــی آنقــدر شــدت مییافــت کــه ارزش پــول را
بــه طــور کامــل از میــان میبــرد .نتیجــه محتــوم تــورم زمــان جنــگ و پــس از آن ،توزیــع درآمــد
و ثــروت را دگرگــون کــرد؛ زیــرا پساندازهــا را از میــان بــرد .درآمــد گروههــای مختلــف نیــز
بهســرعت در برابــر حرکــت رو بــه افزایــش تــورم کاهــش یافــت و تجــارت و مبادلــه خارجــی
مختــل شــد (همــان ،ص  .)15حتــی پــس از آنکــه نابســامانیهای ناشــی از جنــگ و بحــران بعــد از
جنــگ (یعنــی حــدوداً تــا ســال  1924یــا  )1925مهــار شــد ،اروپــا بــه الگوهــای اقتصــادی پیــش از
جنــگ بازنگشــت .پرداخــت غرامــت و وام متفقــان از یکدیگــر موجــب نابســامانی مالیــه بینالمللــی
و کاهــش قــدرت خریــد برخــی کشــورها میشــد .ازآنجاکــه دولتهــا مســئولیتهای بیشــتری در
رفــاه شــهروندان خــود بــر عهــده گرفتــه بودنــد ،مالیاتهــا و هزینههــای عمومــی بــاال باقــی مانــد
تــا هزینــه مســتمریبگیران جنگــی ،بیمــه بیــکاری و بیمــاری و هزینههــای ســنگینتر آمــوزش و
پــرورش ،مســکن عمومــی و دیگــر تســهیالت تأمیــن شــود .رویــه تنظیــم شــرایط کار و پرداخــت
یارانــه بــه برخــی از صنایــع اعمالشــده در زمــان جنــگ ،در بســیاری از کشــورها تــداوم یافــت.
کشــاورزی اروپــای شــرقی نیــز بهشــدت بــه یارانــه یــا نظــارت بــر قیمــت وابســته شــد.
پــس از جنــگ اول ،تجربــه اقتصــادی ملتهــای مختلــف بهحــدی از اســاس متباعــد شــد کــه
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عبــارت «اقتصــاد اروپــا» کــه تــا ایــن حــد مناســب ســالهای پیــش از  1914بــود ،دیگــر در اینجــا
مصــداق نداشــت .جنــگ و عهدنامــه ورســای ،بــا جــدا کــردن قدرتهــای فاتــح و مغلــوب -کــه
پیامدهــای اقتصــادی گســتردهای داشــت -بــر ایــن امــر تأثیرگــذار بــود .بهطورکلــی ،پــس از جنــگ
بهبــود اقتصــادی در قالبــی ملــی و نــه منطق ـهای یــا بینالمللــی تعقیــب میشــد .ایــن گرایــش بــه
ناسیونالیســم اقتصــادی در خــال رکــود بــزرگ دهــه  1930تقویــت شــد .باالخــره پــس از جنــگ،
دو نظــام اقتصــادی مخالــف لیبرالیســم اقتصــادی ســر برآوردنــد؛ نظــام سوسیالیســم دولتــی
برنامهریزیشــده در روســیه شــوروی و اقتصــاد فاشیســتی در کشــورهای ایتالیــا و آلمــان.
پرســش مهــم ایــن اســت کــه چــرا ایــن صلــح و رونــق طوالنــی جــای خــود را بــه جنــگ
جهانــی اول داد و بــه دنبــال آن اروپــا شــاهد فروپاشــی ســهمگین اقتصــادی و برآمــدن قدرتهــای
فاشیســتی دولتــی بــود .بــه عقیــده پوالنــی ،لیبرالیســم اقتصــادی کــه ابتــدا در بریتانیــا ســپس در
نقــاط دیگــر اروپــا رواج یافــت ،بــا واکنشــی اجتنابناپذیــر کــه عبــارت بــود از تالشهــای هماهنــگ
بــرای حمایــت جامعــه در برابــر بــازار مواجــه شــد .ایــن تالشهــا بــدان معنــی بــود کــه لیبرالیســم
بــازار چنانکــه انتظــار میرفــت کار نمیکــرد و نهادهــای حاکــم بــر اقتصــاد جهانــی تنشهــای
روزافزونــی درون ملــل و بیــن ملــل ایجــاد میکردنــد .همچنیــن بیانگــر ایــن اســت کــه برآمــدن
فاشیســم بــه مثابــه دومیــن دگرگونــی بــزرگ ،محصــول دگرگونــی بــزرگ اول یعنــی لیبرالیســم
بــازار بــوده اســت.
درواقــع در نظریــه پوالنــی برخــاف آنچــه طرفــداران لیبرالیســم اقتصــادی ادعــا میکننــد،
اقتصــاد امــری خودبنیــان نیســت ،درون مناســبات اجتماعــی شــکل میگیــرد و تحــت انقیــاد
سیاســت ،مذهــب و روابــط اجتماعــی اســت ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه کنتــرل بــازار بــر نظــام
اقتصــادی پیامدهــای مهمــی بــرای کل ســازمان اجتماعــی بهدنبــال دارد .در ایــن بیــن لیبرالهــای
بــازار بــه جــای تجســم اقتصــاد درون مناســبات اجتماعــی تــاش میکننــد 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
انســان نابــود ،و محیــط پیرامــون او بــه دنیــای وحــش تبدیــل میشــود.

 / 48مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

از نظــر پوالنــی میــان دکترینهــای بــازار کار و تجــارت آزاد ،همچنیــن اســتاندارد طــا روابــط
همبســتگی متقابــل وجــود دارد .بــه عقیــده وی رژیــم ارزی اســتاندارد طــا نــوآوری بــزرگ و
نهــادی اســت کــه نظریــه بازارهــای خــود تنظیمگــر را اجــرا کــرد و تــا زمانــی کــه اســتاندارد طــا
وجــود داشــت ،ایــن تصــور را بــه وجــود مـیآورد کــه بازارهــای خودتنظیــم امــری طبیعی هســتند.
لیبرالهــای بازارگــرا بــه دنبــال پــول جهــان روایــی بودنــد کــه تجــارت جهانــی را تســهیل کنــد.
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 طالی آن افزایش یابد.
●●هر کشور حداکثر آزادی شهروندان خود را در تجارت خارجی تضمین کند.
گفتنــی اســت اســتاندارد طــا بهمنظــور ایجــاد کــردن بــازار واحــد جهانــی و کاهــش نقــش
واحدهــای ملــی و دولتهــای ملــی ابــداع شــده بــود؛ امــا پیامدهــای آن درســت برعکــس انتظــار
بــود .از نظــر پوالنــی زمانــی کــه اســتاندارد طــا در ســالهای  1870بهطــور گســترده بــه کار
گرفتــه شــد ،برخــاف انتظــار موجــب شــد ملتهــا بهعنــوان هویتهــای متحــد اهمیــت یابنــد .بــه
عقیــده او پایبنــدی بــه اســتاندارد طــا عامــل اصلــی بــروز دو جنــگ جهانــی اول و دوم بــوده
اســت .در توضیــح اســتدالل وی بایــد افــزود قواعــد اســتاندارد طــا هزینههــای اقتصــادی غیرقابــل
تحملــی بــر دوش مــردم قــرار م ـیداد .زمانــی کــه ســاختار قیمتهــای داخلــی کشــوری از ســطح
قیمتهــای جهانــی منحــرف میشــد ،بــرای جلوگیــری از خــروج طــا بایســتی ســطح قیمتهــای
داخلــی کاهــش پیــدا میکــرد ،ایــن بــه معنــای انقبــاض اقتصــاد ملــی بــود کــه موجــب کاهــش ســطح
دســتمزدها و کاهــش تقاضــای مصرفــی بــه میزانــی میشــد 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 بانکهــا میشــد .بدیــن ترتیــب تنهــا
کارگــران و دهقانــان نبودنــد کــه ایــن هزینههــا را تحمــل نمیکردنــد ،بلکــه صاحبــان کســب و
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کار نیــز هزینــه ایــن نــوع تعدیــل را زیــاد میدانســتند و نمیتوانســتند بیاطمینانــی و بیثباتــی
ناشــی از ایــن نــوع تعدیــل را تحمــل کننــد؛ ازایـنرو بــا حاکــم شــدن رژیــم ارزی اســتاندارد طــا،
همــه جوامــع تبانــی بــرای خنثــی کــردن پیامدهــای زیانبــار آن را آغــاز کردنــد .واکنــش اولیــه
کشــورها توســل بــه تعرفههــای حمایتــی بــرای محصــوالت کشــاورزی و صنعتــی بــود .بــا کاســتن
از حساســیت جریانــات تجــاری بــه قیمتهــا ،کشــورها میتوانســتند تــا حــدی مبــادالت خارجــی
خــود را پیشبینــی کننــد و آســیبپذیری خــود را در برابــر خــروج ناگهانــی طــا از کشــور کاهــش
دهنــد.
راهحــل ســاده دیگــر بــرای کشــورها روی آوردن قدرتهــای بــزرگ اروپایــی ،ایاالتمتحــده
و ژاپــن بــه ایجــاد مســتعمرات رســمی در ربــع آخــر ســده نوزدهــم بــود .منطــق تجــارت آزاد
بهشــدت ضــد اســتعماری بــود؛ زیــرا اگــر همــه کشــورها بــه نحــو یکســان بــه بــازار و فرصتهــای
ســرمایهگذاری مشــابه دسترســی داشــتند ،هزینههــای ایجــاد امپراتــوری اســتعماری بیشــتر از
مزایــای آن میشــد؛ امــا بــا افزایــش حمایتگرایــی در تجــارت بینالمللــی ایــن محاســبات معکــوس
شــد .مســتعمرات جدیــد تحــت پوشــش تعرفههــای کشــور اســتعمارگر قــرار میگرفــت و تجــار
کشــورهای مذکــور دســتیابی راحتتــری بــه بازارهــا و مــواد خــام مســتعمرات پیــدا میکردنــد؛
بدیــن ترتیــب تمایــات امپریالیســتی در ژن ملتهــا نهفتــه نبــود ،بلکــه واکنشــی بــه حمایــت از
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 نمیشســتند .همیــن
داســتان غمانگیــز در دهههــای  1920و  1930زمانــی کــه دولتهــا 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 .فاشیسـتها میخواســتند بــه قیمــت ســلب
آزادی و دموکراســی از مــردم ،جامعــه را از پیامدهــای منفــی اقتصــاد بــازار حفــظ کننــد.
گفتنــی اســت زمانــی کــه دگرگونــی بــزرگ بهســرعت رخ میدهــد ،ســازوکارهای قدیمــی
انطبــاق و تــور ایمنــی ســنتی را از میــان میبــرد .همچنیــن پیــش از آنکــه ســازوکارهای جدیــد

 / 50مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

در ایــن حــوزه ایجــاد شــود ،مجموع ـهای از خواســتهها بــه میــان میآیــد ،ایــن درســی اســت کــه
از تاریــخ ســده نوزدهــم میــادی گرفتهایــم؛ امــا اغلــب بــه آن توجهــی نمیشــود .شکســت ایــن
ســازوکارهای انطبــاق نیــز موجــب از میــان رفتــن ســرمایه اجتماعــی شــد.
بــه عقیــده پوالنــی مــردم در مقابــل ایــن رویکــرد میایســتند و بــا آن مخالفــت میکننــد تــا
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
تصمیمگیریهــای سیاســی اســت و نمیتــوان آن را بــه کارکردهــای فنــی و بوروکراتیــک تقلیــل
داد .زمانــی کــه دولتهــا بــه قــدرت خودتنظیمــی بازارهــا بیشــتر متکــی میشــوند ،مــردم عــادی
ناگزیرنــد هزینههــای بیشــتری را تحمــل کننــد .کارگــران و خانوادهشــان بیشــتر در مقابــل بیــکاری
آســیبپذیر میشــوند ،کشــاورزان بیــش از پیــش در معــرض رقابــت محصــوالت کشــاورزی
وارداتــی قــرار میگیرنــد و هــر دو گــروه ناگزیــر میشــوند بــا مســاعدتهای اجتماعــی کمتــری
ســر کننــد .در ایــن وضعیــت دولتهــا بایــد هزینــه بیشــتری بــرای تحمیــل هزینههــای اجتماعــی
بــه مــردم و جلوگیــری از اغتشاشــات سیاســی بپردازنــد.

 .12-1رکود اقتصادی بزرگ و اقتصاد کینزی
درحالیک��ه در ایاالتمتحـ�ده فاصل��ه میـ�ان جن��گ داخل��ی و ســال  1900دوران گسـ�ترش سـ�ریع
اقتص��ادی ب��ود ،ای��ن پیش��رفت در مقایس��ه ب��ا رش��دی ک��ه بی��ن ســالهای  1900و  1929صـ�ورت
گرف��ت ،بسـ�یار ناچی��ز ب��ود .ای��ن رش��د خیرهکنن��ده س��بب برت��ری عم��ده ایاالتمتح��ده در تولیـ�دات
صنعت��ی شــد .بیــن ســالهای  1914و  1929محصــول ناخالـ�ص داخلـ�ی آمریــکا بـ�ه قیمـ�ت ثابــت 62
درص��د افزای��ش یاف�تـ .در ســال  1929تنهــا  3.2درص��د نی��روی کار در ایاالتمتح��ده بی��کار ب��ود و
به��رهوری نیــروی کار در ای��ن ده��ه الاق��ل بهســرعت دس��تمزدها افزای��ش یافتـ�ه بـ�ود.
گفتن��ی اسـ�ت پیش��تازی ایاالتمتح��ده در زمین��ه تولی��د صنعتی ب��ا پیش��تازی آن کش��ور در زمینه
مال��ی در اقتص��اد جهان��ی ت��وأم ب�وـد؛ ام��ا ای��ن دوره رش��د س��ریع و وف��ور اقتص��ادی در  24اکتبــر
 1929ب��ه س��ر آم��د .در آن پنجش��نبه س��یاه ،ب��ازار س��هام نیوی��ورک ش��اهد چن��ان کاهش��ی در ارزش
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اوراق بهــادار ب��ود ک��ه هرگون��ه اعتق��اد و ایمان��ی را نس��بت ب��ه آین��ده سرــمایهداری از بی��ن ب��رد.
بی��ن ســالهای  1929و  ،1932بی��ش از  85ه��زار ش��رکت ورشکس��ته شــدند 5 ،هزــار بانـ�ک فعالیـ�ت
خ��ود را متوق��ف کردن��د و ارزش س��هام در ب��ازار نیوی��ورک از  87میلیاــرد دالر بــه  19میلیـ�ارد
دالر سقــوط کــرد .تعدــاد بی��کاران بــه  1.2میلیــون نفـ�ر رســید و تقریبـ ًا یـ�ک چهاــرم جمعیـ�ت راهـ�ی
برــای تأمیـ�ن معــاش خــود نداشـ�تند .درآمـ�د کش��اورزی نی��ز بـ�ه کمتـ�ر از نصـ�ف رســید و تولیـ�د
صنعت��ی تقریبـ ًا  50درص��د کاه��ش یاف��ت .ایاالتمتح��ده از مرفهتری��ن کش��ور جه��ان ب��ه مرحلـ�های
ســقوط کـ�رد ک��ه در آن فق��ر عمی��ق و فالکتبــاری گریبانگی��ر دهه��ا میلیـ�ون نف��ر بـ�ود .شـ�دت رکـ�ود
عظیـ�م اقتصاــدی دهــه  1930موج��ب ش��د بسیــاری از اقتصاددانـ�ان ب��ه تفک��ر ســنتی اقتصاددانـ�ان
کالســیک جدیــد ،مبنـ�ی بـ�ر اینکـ�ه بی�کـاری تنهـ�ا وضـ�ع تعدیلـ�ی کوتاهمــدت و بیدوامـ�ی اسـ�ت کـ�ه
در اثـ�ر بیتعادلـ�ی موقـ�ت در ب��ازار کار بـ�ه وجــود میآیــد ،احســاس نارضایتـ�ی کننــد.
ب��ه نظ��ر میرس��ید نظ��ام اقتص��ادی سـ�رمایهداری ت��ا واژگون��ی کام��ل فاصل��ه چندان��ی نــدارد.
در ای��ن بیـ�ن ،اتخـ�اذ تدابی��ر خنثیکننـ�ده شدــیدی الزم ب��ود؛ ام��ا بی��ش از نجـ�ات نظـ�ام از ای��ن مهلکـ�ه،
تشــخیص بهت��ر درد ض��رورت داشـ�ت .ای��ن وظیف��ه را یک��ی از هوش��یارترین اقتصاددانـ�ان سـ�ده
بیستــم ،یعنـ�ی جــان مینــارد کینــز ( ،)1883 -1946بـ�ر عهــده گرفــت 1.اقتصاددانــان معــروف نیــز
بهســرعت انگارههـ�ای جدی��د کین��ز را پذیرفتن�دـ .در ســال  1932ک��ه یک��ی از تیرهتری��ن سـ�الهای
رکـ�ود بــزرگ بــود ،حداق��ل ی��ک چهــارم نیــروی کار آمریـ�کا بیــکار بودنـ�د .زمان��ی ک��ه در ســال
 1933پرزیدنـ�ت روزولــت زمـ�ام امـ�ور کشـ�ور را ب��ه دس��ت گرفـ�ت ،بهآرام��ی تـلاش کـ�رد ثبـ�ات
اقتصــادی را برقــرار کن��د ،ب��ه پیــروی از نظــرات کین��ز بــرای مــردم شـ�غل ایجـ�اد نمای��د و کمکهـ�ای
رفاه��ی در اختیـ�ار افــراد نیازمن��د قــرار ده�دـ .در ط��ول هش��ت سـ�ال بعـ�د ،دول��ت ایاالتمتحـ�ده
تع�دـادی پ�رـوژه آزمایشـ�ی و برنام�هـای را بنـ�ا کــرد کـ�ه مجموعـ�ه آنهاــ « نیودیــل» 2نــام گرفـ�ت .ایـ�ن
برنام��ه موج��ب رون��ق اقتص��ادی و بازگش��ت اعتمادبهنف��س م��ردم آمری��کا ش��د .مهمت��ر از آن
نیودی��ل موج��ب تغیی��ر دائم��ی رابط��ه دول��ت فدــرال و مــردم ایاالتمتحـ�ده شــد.
 .1برای اطالع از نظریات کینز در مورد بحران اقتصادی نگاه کنید به کتاب زیر که بعد از بحران  2008تألیف شده است:

Skidelsky, Robert (2010), Keynes, The Return of the Master, Public Affairs, New York.
2. New Deal
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در ایــن بی��ن ،جن��گ جهان��ی دوم نی��ز یکبـ�ار دیگ��ر نشـ�ان داد دخال��ت وسـ�یع دول��ت در اقتصـ�اد
ب�اـزار ســبب ایجــاد اش�تـغال کامـ�ل میش�وـد .گفتنـ�ی اسـ�ت قبـ�ل از جنـ�گ دوم ،آلمــان هیتلــری ایـ�ن
موضــوع را در دهــه  1930ثاب��ت کــرده بـ�ود.
رویکردهـ�ای جدی��د در واکن��ش ب��ه رکـ�ود بــزرگ جهانـ�ی -ک��ه بیکــاری و بینوای��ی را در مقیـ�اس
میلیون��ی ب��ه وجـ�ود آورد -در حرک��ت ب��ه سـ�مت دول��ت رفـ�اه در بسیــاری از کشوــرها تأثیـ�ری
تعیینکننــده داش��ت .در دوره رکــود ب�زـرگ ،دولـ�ت رفــاه بـ�ه مثابـ�ه راهـ�ی میانـ�ه بیـ�ن افراطگرایـ�ی
کمونیســتی در جنــاح چـ�پ و اقتصــاد ب�اـزار تنظیـ�م نشــده در جنــاح راسـ�ت تلقـ�ی میشــد.

1

 .13-1دولت رفاه بعد از جنگ جهانی دوم
در دوره بع��د از جن��گ جهان��ی دوم ،بسیــاری از کش�وـرهای اروپای��ی از ارائ��ه خدمـ�ات
اجتماع��ی بهص��ورت جزئ��ی ی��ا گزینش��ی ب��ه س��مت پوش��ش نسـ�بت ًا جام��ع جمعی��ت از گهـ�واره
ت��ا گـ�ور حرک��ت کردنـ�د .تحقیقـ�ات رابــرت پاکســتون تاری��خدان ،گویــای آن اسـ�ت کـ�ه در اواخـ�ر
سـ�ده نوزده��م در قــاره اروپـ�ا ،ابتـ�دا محافظـ�هکاران مزایـ�ای دول��ت رف��اه را ارائهــ دادن��د سـ�پس
در اوای��ل س��ده بیس��تم فاشیسـ�تها ب��ا ه��دف رویگردان��ی کارگ��ران از اح��زاب سوسیالیس��تی و
اتحادیههــای کارگــری ایــن مزای��ا را بی��ان کردنــد؛ بـ�ه همیـ�ن دلیـ�ل چپهـ�ا و رادیکالهــا بــا ایــن
ام��ر مخالف��ت کردنـ�د .از دی��دگاه راب�رـت پاکس�تـون ،بیس��مارک ص��در اعظ��م آلم��ان ،دول��ت رف��اه را
در دهــه  1880ب��ه وجـ�ود آورد؛ شــخصی ک��ه بهتازگ��ی از انتشــار  45روزنام��ه جلوگی��ری کـ�رده
و قوانین��ی را در زمین��ه ممنوعی��ت فعالی��ت ح��زب سوسیالیس��ت آلم��ان و جلوگی��ری از برگـ�زاری
ساــیر میتینگهــای اتحادیههــای کارگــری و سوسیالیس�تـها بـ�ه تصویـ�ب رس�اـنده بـ�ود .گفتنـ�ی
اسـ�ت ایـ�ن محدودیتهـ�ا دوامـ�ی نداشـ�ت و پـ�س از زمــان کوتاهـ�ی لغـ�و شـ�د .چنـ�د ســال بعـ�د ،کنـ�ت
ادوارد ون تافــه 2اصالح��ات مش��ابهی را در امپرات��وری اتریشیــ -مجارس��تانی ایج��اد ک�رـد .ب��ه قول
او هم��ه دیکتاتوریه��ای مـ�درن س��ده بیسـ�تمی راس�تـگرا -خـ�واه فاشیس��ت و خـ�واه اقتدارگــرا-
1. “Welfare State”, O’Hara, Phillip Anthony, editor, Encyclopedia of political economy (Routledge 1999), p. 1245.
2. Count Eduard von Taaffe
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دولته��ای رف��اه بودن��د .هم��ه آنه��ا مراقبته��ای پزشـ�کی ،بازنشســتگی ،مس��کن ارزانقیم��ت و
سیســتم حمـ�ل و نقـ�ل عمومـ�ی را بـ�ه منظــور حفـ�ظ به��رهوری نیرــوی کار ،وحــدت ملـ�ی و صلـ�ح
اجتماعـ�ی ارائـ�ه میکردنــد.

1

مارکسیس��تهای اروپــای قـ�ارهای بدــان جهـ�ت بـ�ا ایـ�ن تدابیـ�ر جزئـ�ی مخالفـ�ت میکردنـ�د کـ�ه
بدــون بهوج��ود آم��دن تحــول اساسـ�ی در توزیـ�ع ثرــوت و قـ�درت ،موجـ�ب کاهـ�ش رزمندگـ�ی
طبق��ات زحمتک��ش میشـ�د .اح��زاب سوسیالیس��ت و اتحادیهه��ای کارگ��ری اروپ��ا تنه��ا بع��د از
جن��گ جهان��ی دوم ،یعن��ی زمان��ی ک��ه از مارکسیس��م دس��ت برداشـ�ته بودنـ�د ،دول��ت رفـ�اه را هـ�دف
غای��ی خ��ود میدانس��تند .در بریتانی��ا ،بنیاده��ای دول��ت رف��اه در دوره ح��زب لیب��رال و در دوره
نخسـ�توزیری اســکویت 2و دیویــد لویــد جــورج 3شــکل گرف��ت .لیبرالهــای بریتانیایـ�ی حامـ�ی
اقتص��اد س��رمایهداری در س��ده نوزده��م ،اساس�� ًا ب��ه مسـ�ائلی همچ��ون تج��ارت آزاد توجه داشــتند.
آنه��ا در س��ده بیسـ�تم ،از اقتص��اد آزاد دس��ت برداشـ�تند و بـ�رای تضمی��ن فرصته��ای براب��ر بـ�رای
همـ�ه ش��هروندان ،از قانونگ�ذـاری پیش��گیرانه اجتماعـ�ی حمایـ�ت کردن��د ت�اـ از جاذبـ�ه حــزب کارگـ�ر
بکاهن��د .آنه��ا در ای��ن کار مس��تقیم ًا از موفقی��ت اصالح��ات اجتماعی بیس��مارک در آلم��ان الهام گرفته
بودن��د .دولـ�ت رفــاه در فرانسـ�ه در دهــه  ،1930در دوره قدرتیاب��ی سیاس��ی سوسیالیس��تها و
اصالحــات جبهـ�ه مردمـ�ی شــکل گرف��ت .هرچنـ�د بـ�ه گفتـ�ه پاکستــون ایـ�ن اصالحــات بعدهـ�ا بـ�ا
تدابیـ�ر رژیـ�م ویشـ�ی در دهــه  1940تکمیـ�ل شــد.
در دولــت رفــاه ،نقــش کلیــدی حمایــت و ارتقــای رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی شــهروندان بــر
عهــده دولــت بــود .دولــت رفــاه مبتنــی بــر اصــل برابــری فرصتهــا ،توزیــع مناســب ثــروت
و مســئولیت اجتماعــی در قبــال کســانی اســت کــه از تأمیــن حداقــل نیازهــای ضــروری بــرای
برخــورداری از زندگــی خــوب ناتواننــد .در دولتهــای رفــاه مــدرن شــاهد تلفیــق ویــژهای از
دموکراســی ،ســرمایهداری و رفــاه اجتماعــی هســتیم .ایــن دولتهــا در اروپــای غربــی شــامل
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،
دانمــارک و فنالنــد وجــود دارد.
اف��زون ب��ر ای��ن ،دولـ�ت رفــاه مس�تـلزم انتقــال وجــوه از دولـ�ت بابـ�ت ارائـ�ه خدمـ�ات (یعنـ�ی
مراقبته��ای بهداشـ�تی ،آمـ�وزش و غی�رـه) ،و پرداخته��ای مســتقیم ب��ه افـ�راد اس��ت .ای��ن مخـ�ارج
از محـ�ل درآمدهــای مالیاتـ�ی بازتوزیعـ�ی یـ�ا بـ�ه عباــرت روش�نـتر مالیــات تصاعــدی بـ�ر درآمدهـ�ا
تأمی��ن میشوــد .طرفدــاران ای��ن ن��وع مالیاته��ا اســتدالل میکنن��د ک��ه ب��ا ای��ن کار شـ�کاف
درآمــدی میــان افرــاد غنـ�ی و فقیـ�ر کاهـ�ش مییابــد.
در ســال  1941در کابین��ه جنگ��ی چرچی��ل کمیت��های مرک��ب از چن��د وزارت ب��ه نام بیم��ه اجتماعی
و خدم��ات وابس��ته ،ب��ه سرپرس��تی س��ر ویلی��ام بوری��چ تش��کیل ش��د .بوری��ج ب��ر اس��اس نتای��ج کار
کمیت��ه مذکـ�ور در ســال  1942گزارش��ی ارائ��ه داد ک��ه در آن تأمی��ن امنی��ت در براب��ر احتیـ�اج،
مراقبته��ای بهداش��تی و اشــتغال بـ�رای هم��ه ش��هروندان بای��د ه��دف اصل��ی سیاس��ت اقتصـ�ادی
دولـ�ت باش��د .در ایـ�ن گ�زـارش طرح��ی تفصیلـ�ی برــای بیمـ�ه اجتماعـ�ی بیاــن شــده بــود کـ�ه بـ�ا
اس��تقبال گ��رم م��ردم روب��هرو ش��د و ب��ه عن��وان اص��ل اساس��ی سیاس��ت بع��د از جن��گ م��ورد قبول
هـ�ر دو حــزب محافظ��هکار و کارگـ�ر قرــار گرفــت.

1

در مــاده  22اعالمی��ه جهان��ی حق��وق بش��ر ک��ه در ده��م دســامبر  1948بـ�ه تصویـ�ب مجمـ�ع
عموم��ی ساــزمان مل��ل رس��ید و ایـ�ران نی��ز یک��ی از امضاکننــدگان آن بـ�ود ،برخ�لاف نظـ�رات
سیاس��ی و اقتص��ادی لیبراله��ا ،ب��ر ح��ق برخ��ورداری اف��راد از تأمی��ن اجتماع��ی تأکی��د ،و ب��ه عنوان
بخش��ی از حق��وق بش��ر تلق��ی ش��د .در تعری��ف س��ازمان بینالملل��ی کار ( )ILOاز تأمیـ�ن اجتماعــی
آم��ده اس��ت ک��ه ای��ن ساــزمان «حمایتهای��ی اس��ت ک��ه جامع��ه در مقاب��ل پریش��انیهای اقتصـ�ادی
و اجتماع��ی پدی��د آمـ�ده بهواسـ�طه قط��ع ی��ا کاه��ش درآم��د ب��ر اث��ر س��المندی ،ازکارافتادگـ�ی،
ف��وت ،بیــکاری ،بیمـ�اری ،باــرداری و همچنی��ن جب��ران هزینهه��ای درمان��ی و نگهـ�داری فرزنـ�دان،
ب��ه اعضـ�ای خـ�ود ارائ��ه میدهــد» 2.از آن پـ�س س��ازمان بیـ�ن المللـ�ی کار ،بـ�ه دنبــال تصویـ�ب
 .1بــرای اطــاع از گــزارش بوریــج نــگاه کنیــد بــه :شــپرد کالف و دیگــران ( ،)1368تاریــخ اقتصــادی اروپــا در قرن بیســتم
( 1910-1950م) ،ترجمــه محمدحســین وقــار ،نشــر گســتره ،ص  400تا .410
 .2سازمان تأمین اجتماعی ( ،)1394معاونت فرهنگی و اجتماعی ،تأمین اجتماعی برای همه ،ص .11
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مقاولهنام��ه شــماره  102خوــد ،ض�رـورت ایجــاد حداقـ�ل اس��تاندارد زندگـ�ی برــای عمــوم را بـ�ه
ط��ور فراگی��ر در کنوانس�یـونها و توصیهنامهه��ای مختل��ف خ��ود مط��رح کـ�رده استــ .در شـ�عار
اصل��ی انجم��ن بینالملل��ی تأمی��ن اجتماع��ی ( )ISSAنیـ�ز کـ�ه ایرــان هــم عضــو آن اســت ،تصریــح
شــده اســت« :تحقــق عدالــت اجتماعــی بــدون تأمیــن اجتماعــی میســر نخواهد بــود» (همــان ،ص .)12

 .13-1تغییرات نابرابری درآمد در دوره 1914 -1945
دولــت رفــاه بــا تأمیــن خدمــات آموزشــی و درمانــی بــرای عمــوم مــردم و گســتردن پوشــش
چتــر حمایــت اجتماعــی و امــدادی ،همچنیــن اجــرای طرحهــای بازنشســتگی قطعـ ًا در تعدیــل توزیــع
درآمدهــا بــه نفــع فقــرا و افــراد کهنســال و ناتــوان از کار ایفــای نقــش میکنــد .در دولتهــای
رفــاه معمــو ً
ال از طریــق دریافــت مالیــات تصاعــدی هــم بــه پوشــش هزینههــای خدمــات عمومــی
اقــدام میکننــد و هــم بــه دنبــال اهــداف بازتوزیعــی درآمــد هســتند .هــدف ایــن قســمت و بخــش
بعــدی ایــن فصــل مــرور اثربخشــی سیاسـتهای اجتماعــی و رفاهــی دولتهــای رفــاه در جوامــع
صنعتــی در دوره قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت.
تومــاس پیکتــی در کت��اب «س�رـمایه در ســده  21می�لادی» در مــورد کشــورش فرانس��ه میگویـ�د:
«در ســالهای  ،1914-1945دوره نابراب��ری درآم��د عمدت�� ًا ب��ه دلی��ل ه��رج و مرج جنگ و شـ�وکهای
سیاس��ی و اقتصــادی ناش��ی از آن کاه��ش یافت��ه اس��ت» .وی بی��ان میکن��د ک��ه هیچگون��ه تحـ�ول
تدریج��ی مبتن��ی ب��ر اجم��اع و ب��دون تنش��ی ب��رای ای��ن تح��ول وج��ود نداش��ته استــ .ب��ه عقی��ده او
در سـ�ده بیسـ�تم میــادی عام��ل اصل��ی همگرای��ی درآمده��ا جن��گ بــوده ن��ه عقالنی��ت هماهنـ�گ،
دموکراتی��ک و اقتصــادی 1.ش��واهدی کـ�ه پیکتـ�ی در موــرد فرانسـ�ه برــای ایـ�ن دوره زمانـ�ی ارائـ�ه
میدهــد ،بـ�ه ســهم گرــوه درآمــدی بــاال از مجمــوع درآمـ�د مربــوط اس��ت .اتکینســون میگویـ�د کـ�ه
ب�رـای هش��ت کش��ور دیگ��ر در سـ�الهای  1914و  1945آمارهـ�ای مشاــبهی وجـ�ود دارد ک��ه بیــان
میکن�دـ در ایـ�ن کش�وـرها نیـ�ز بهجـ�ز نرــوژ و آفریقــای جنوبـ�ی ســهم یـ�ک درصـ�د باــالی درآمدهـ�ا
در کل درآمـ�د ناخالـ�ص در ایـ�ن فاصلـ�ه زمانـ�ی حداقـ�ل  3واحـ�د درصـ�د کاهـ�ش یافتـ�ه اسـ�ت .بـ�ه
1. Thomas Piketty, Capital in the Twenty- First Century, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge,
MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2014),p. 275
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گفت��ه اتکینس��ون س��هم ی��ک درص��د ب��االی درآم��دی در ای��ن دوره در ایاالتمتح��ده از  18.6درصـ�د
بـ�ه  7.4درص��د تن��زل یافــت (ای��ن ارق��ام بس��یار ش��بیه ارق��ام موجوــد در فرانس��ه اس��ت ک��ه در آن
س��هم از  18.3درصـ�د بـ�ه  7.5درص��د تن��زل یافت��ه بــود).
در دوره جن��گ جهانــی دوم ( )1939-1945برخ�لاف جن��گ جهان��ی اول نابراب��ری درآم��د در
پانزــده کشــور از هفــده کشوــری کـ�ه آمــار آنهـ�ا در دستــرس اســت ،کاهـ�ش یاف��ت .در میــان ایـ�ن
کش�وـرها فقـ�ط آفریقــای جنوبـ�ی و رودزیــای جنوبـ�ی اس�تـثنا بودن��د .در برخـ�ی م�وـارد کاهـ�ش
نابرابــری را میتوــان بـ�ه آش�فـتگی ناشـ�ی از جنـ�گ و اشغــال کش�وـرها نســبت داد؛ امـ�ا حتـ�ی
در کش��ورهایی ک��ه اس�تـمرار حکوم��ت در آنه��ا ب��ه اختـلال دچـ�ار نشـ�ده بــود ،کاه��ش نابرابـ�ری
بهواس��طه رویکرده��ای جدی��د اجتماع��ی و افزای��ش احس��اس همبس��تگی اجتماع��ی رخ داد .در
بریتانی��ا ای��ن تحــوالت در ســال  1944بـ�ه تصویـ�ب قانــون آموــزش انجامیـ�د و تـ�ا پایــان جنـ�گ
جهانـ�ی دوم ،دولـ�ت برخــاف دهــه  ،1930توج��ه بیش��تری ب��ه س�لامت و رف��اه م��ردم پی��دا کـ�رد .در
ســال  1945دولـ�ت کارگــری در انتخابــات پیرــوز شـ�د و نظــام ملـ�ی سلـامت و نظــام واحـ�د بیمـ�ه
اجتماع��ی را در راســتای پیش��نهادهای منــدرج در گزــارش بوری��ج ایجـ�اد ک��رد .در ایاالتمتحـ�ده
بـ�ا کاهـ�ش پراکندگـ�ی دس��تمزدها و دخال��ت «هیئـ�ت کار جنـ�گ مل��ی» نابرابــری در ب�اـزار کار کاهـ�ش
یافــت (اتکینســون ،2015 ،ص  57و .)58

1

 .14-1تحول نابرابری درآمد در کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم
بــه گفتــه اتکینســون (ص  58و  ،)89بالفاصلــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم توزیــع درآمدهــا در
ایاالتمتحــده آمریــکا گســتردهتر شــد ،ایــن گســترش را حتــی میتــوان پیــش از ایــن و تــا ســال
 1951نیــز مشــاهده کــرد .ایــن وضعیــت بــه جهانــی شــدن یــا فناوریهــای جدیــد کامپیوتــری هیــچ
ارتباطــی نداشــت .توزیــع دســتمزدها حتــی پیــش از آمــدن فنــاوری جدیــد کامپیوتــری بــه بــازار
وســیعتر شــده بــود؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه وســیعتر شــدن توزیــع دســتمزدها ،بــا افزایــش
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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یعنــی در دهــه  1980رخ داد .درواقــع عوامــل متعــددی موجــب شــده بــود کــه وســیعتر شــدن
توزیــع دســتمزدها بــه افزایــش ضریــب جینــی درآمــد خانوارهــا نینجامــد .یکــی از ایــن عوامــل
افزایــش مشــارکت زنــان در نیــروی کار بــود .درواقــع در ســال  1947فقــط  22درصــد زنــان
متأهــل کــه بــا خانــواده خــود زندگــی میکردنــد ،در بــازار کار حضــور داشــتند .در حالــی کــه ایــن
نســبت ســی ســال بعــد از آن بــه  47درصــد افزایــش یافتــه بــود .بــه نظــر میرســد ورود بیشــتر
زنــان بــه بــازار کار در دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،موجــب افزایــش درآمــد خانوادههــای فقیــر
شــد و ایــن امــر در تعدیــل نابرابــری درآمــد خانوارهــا تأثیرگــذار بــود؛ امــا بعــد از  1970افزایــش
مشــارکت زنــان در نیــروی کار بهطــور عمــده در گروههــای درآمــدی رخ داد کــه ســطح درآمــد
آنهــا از میانگیــن جامعــه باالتــر بــود؛ ازای ـنرو همــان عامــل در ایــن دوره بــه افزایــش نابرابــری
توزیــع درآمدهــا انجامیــد .درواقــع افزایــش همبســتگی میــان درآمــد زنــان و مــردان خانوارهــا
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 ،پرداختهــای انتقالــی
خصوصــی و پرداختهــای بالعــوض دولــت .شــواهد موجــود گویــای آن اســت کــه توزیــع ثــروت
در ایاالتمتحــده در دوره بعــد از جنــگ در مقایســه بــا دهــه  1920متوازنتــر بــوده اســت .در
ســالهای  1920تــا  1929ســهم یــک درصــد بــاالی درآمــد از ثــروت در آمریــکا حــدود  36درصــد
بــود؛ امــا همیــن ســهم در دهــه  1950بــه حــدود  24درصــد تنــزل یافتــه بــود .بعــد از ایــن دهــه دیگر
شــاهد کاهــش نابرابــری در توزیــع ثــروت نبودهایــم؛ از ای ـنرو میتــوان گفــت درآمــد حاصــل از
ســرمایه بــرای خنثــی کــردن افزایــش پراکندگــی در توزیــع درآمدهــا تأثیــری نداشــته اســت.
از دیــد اتکینســون ( ،2015ص  ،)60پرداختهــای بالعــوض دولــت کــه بهســرعت افزایــش یافــت،
عامــل اصلــی در ممانعــت از افزایــش نابرابــری در ایاالتمتحــده بــوده اســت .بیــن ســالهای
 1955و  1970ســهم پرداختهــای انتقالــی دولــت بــه افــراد در درآمــد خانوارهــا دو برابــر شــد.
رشــد پرداختهــای انتقالــی دولــت ،شــامل بــه ثمــر رســیدن برنامــه نیودیــل ( ،)1935بــرای بیمــه
اجتماعــی پیــران ،بازمانــدگان و ازکارافتــادگان کــه در ســال  1954اضافــه شــد ،موجــب کاهــش
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نابرابــری درآمــد خانوارهــا شــد .ایــن رشــد پرداختهــای انتقالــی کــه بــا رشــد درخــور توجــه
متوســط درآمدهــا در دهههــای اولیــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم همــراه بــود ،بــه کاهــش نمایــان
تعــداد جمعیتــی کــه در زیــر خــط رســمی فقــر زندگــی میکردنــد ،منجــر شــد.
نابرابــری توزیــع درآمدهــا در ایاالتمتحــده (ضریــب جینــی) در اواخــر دهــه  1970مشــابه آن
در اواخــر دهــه  1940بــود .برخــاف ایاالتمتحــده برخــی کشــورهای اروپایــی در دهههــای اول
بعــد از جنــگ ،کاهــش ضریــب جینــی را مشــاهده کردنــد .بــه گفتــه اتکینســون دو پرســش در اینجــا
مطــرح میشــود:
1 .1کاهش نابرابری درآمدها چگونه به دست آمد؟
2 .2چرا این تنزل در دهه  1980متوقف شد؟
وی در پاســخ پرســش اول نقــش دولــت رفــاه و مالیــات تصاعــدی را در کاهــش نابرابــری
درآمدهــا مؤثــر میدانــد و میگویــد در دوره بعــد از جنــگ ،بــه ثمــر رســیدن حقــوق بازنشســتگی
دولتــی بــه ســالمندان ،موجــب کاهــش فقــر در میــان آنــان ،و بســط پرداختهــای بالعــوض
اجتماعــی بــه گروههــای دیگــر موجــب گســترش میــزان اثربخشــی تــور ایمنــی اجتماعــی شــد .در
همــان حــال تحــوالت جمعیتــی ،بهویــژه ســالمندتر شــدن جمعیــت ،نیــاز بــه حمایتهــای اجتماعــی
را افزایــش داد .بهمــوازات افزایــش انــدازه جمعیــت وابســته ،توزیــع درآمــد بــازاری (شــامل درآمــد
حاصــل از کار ،درآمــد خوداشــتغالی ،اجــاره ،ســود ســهام ،بهــره و طرحهــای بازنشســتگی
خصوصــی و ســایر پرداختهــای بالعــوض خصوصــی) نابرابرتــر شــد .درآمــد افــراد بیشــتری
بــه دلیــل تــرک کار بــه صفــر رســیده بــود؛ بدیــن ترتیــب عمـ ً
ا مســابقه فزاینــدهای میــان گســترش
پرداختهــای اجتماعــی و افزایــش نیــاز مــردم بــه ایــن پرداختهــا بــه وجــود آمــد .شــواهد
موجــود در کشــورهای مختلــف اروپایــی گویــای آن اســت کــه دولــت رفــاه بــرای مــدت زیــادی
بهخوبــی عمــل میکــرد ،امــا بــا گذشــت زمــان ،دیگــر قــادر نبــود موقعیــت خــود را حفــظ کنــد
(اتکینســون ،2015 ،ص .)60
او در پاسـ�خ بـ�ه ایـ�ن وضعیـ�ت کـ�ه چــرا کاهـ�ش نابرابــری متوقـ�ف شــد ،میگویـ�د بریتانیـ�ا بعـ�د
از  1984داس��تان خ��اص خ��ود را دارد .در ای��ن کش��ور نابراب��ری درآم��د در درآمده��ای بـ�ازاری
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بـ�ه افزایـ�ش خــود ادامـ�ه داد و ایـ�ن موجـ�ب شـ�د کـ�ه نابرابــری درآمـ�د پـ�س از کسـ�ر مالیاتهـ�ا
بهس��رعت افزای��ش یاب��د .در بریتانی��ا بی��ن ســالهای  1984و  1990نقـ�ش بــاز توزیعـ�ی مالیاتهـ�ا
و پرداختهــای انتقالـ�ی برــای کاهـ�ش ضریـ�ب جینــی  8واح��د درص��د کاه��ش یاف��ت .ای��ن مسـ�ائل
ب��ه دنب��ال تغیی��ر در سیاسـ�تهای اجتماع��ی در ای��ن کشـ�ور رخ داد (همــان ،ص  .)66شـ�واهد
موجــود در موــرد آلمــان غربـ�ی گویــای آن اسـ�ت کـ�ه ابتــدا نابرابــری درآمدهــای ب��ازاری در ایـ�ن
کشــور گستــرش یافــت ،امـ�ا ایـ�ن تحــول همرــاه بـ�ا افزایـ�ش همســان در نابرابــری درآمدهــای قابـ�ل
تص��رف نب��ود .درواق��ع نظ��ام مالیاته��ا و پرداخته��ای انتقال��ی آلمـ�ان ،بهرغ��م شــرایط نامسـ�اعد
روزافزون��ی ک��ه ب��ر آن اعمـ�ال میشــود ،موج��ب کاه��ش در خـ�ور توج��ه نابرابـ�ری درآمدهـ�ای
ب��ازاری در دوره  1973تــا  1993شــده اسـ�ت.
گــزارش ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه در ســال  ،2011حاکــی از آن اســت کــه
از اواســط دهــه  1990تــا  ،2005کاهــش ظرفیــت بازتوزیعــی مزایــای مالیاتــی ،برخــی اوقــات عامــل
اصلــی وســیعتر شــدن شــکاف درآمــدی خانوارهــا بــوده اســت (همــان ،ص  .)67اتکینســون در
پایــان بحــث خــود در ایــن زمینــه چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه در دهههــای اولیــه بعــد از جنــگ
جهانــی دوم ،دولــت رفــاه در مســابقه بــرای رویارویــی بــه نابرابــری فزاینــده درآمدهــای بــازاری
پیشــگام بــود ،امــا از دهــه  1980بــه بعــد در کاهــش نابرابــری موفــق نبــوده اســت .او علــت ایــن
توفیــق نیافتــن را عمومـ ًا ناشــی از تصمیمــات سیاســتی دولتهــا بــرای کاهــش مزایــای اجتماعــی و
پوشــش آن میدانــد (همــان ،ص  .)68بــه عقیــده اتکینســون کاهــش نابرابــری درآمدهــا را در دوره
بعــد از جنــگ جهانــی دوم نمیتــوان 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 حقوقبگیران.
بــه گفتــه وی بایــد توجــه داشــت کــه عوامــل فــوق بــا یکدیگــر وابســتگی متقابــل دارنــد .مطالعــات
انجامشــده گویــای آن اســت کــه ســهم دســتمزدها درمجمــوع درآمــد در ســالهای  1970تــا
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ســالهای  2000رو بــه کاهــش بــوده اســت .تحقیقــات پیکتــی گویــای آن اســت کــه ســهم ســرمایه
از درآمــد کل در کشــورهای پیشــرفته بیــن ســالهای  1970-2010افزایــش 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  .1سازوکارهایی که به تغییر در نابرابری انجامیده است.

ساز وکار

دهههای بعد از جنگ جهانی تا سالهای 1970

دورههای دهه  1980و بعد از آن

پراکندگی مزدها

در مواردی از پراکندگی مزدها کاسته شده که از چانهزنی
دستهجمعی و دخالت دولت در بازار کار ناشی شده است.

بیکاری و جمعیت
غیرفعال

افزایش جمعیت غیرفعال بهموازات پیر شدن جمعیت ،موجب
افزایش نابرابری درآمد بازاری شده که بهوسیله پرداختهای
اجتماعی انتقالی خنثی شده است.

در بسیاری از کشورهای OECD
پراکندگی درآمد گروههای باال وجود
داشته 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
اجارهها)

کاهش اساسی در سهم ثروت گروه باالی درآمدی ،اما رشد
ثروت مردم نیز باید در نظر گرفته شود.

به نظر میرسد کاهش سهم طبقات باال
از ثروت متوقف شده است.

سهم درآمد انتقالی

پرداختهای بالعوض اجتماعی که نابرابری درآمد بازاری را
خنثی کرده است.

کاهش میزان پرداختهای بازتوزیعی

تأثیر مالیات مستقیم
تصاعدی

مالیات تصاعدی بر درآمد که موجب تعدیل اثر افزایش درآمد
گروه باالی درآمدی شده است.

نرخ مالیات گروههای 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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فصلدوم:

نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از
انقالب اسالمی

در ایــن قســمت تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی و ایدئولوژیهــا در ایــران بــا تأکیــد بــر چنــد
موضــوع مهــم زیــر تحلیــل شــده اســت:
● ●شــکلگیری مناســبات تولیــد ســرمایهداری در ایــران ،بــا تأخیــر زمانــی طوالنــی در
مقایســه بــا اروپــا.
● ●پیدایــش طبقــات اجتماعــی جدیــد در ایــران بــه دنبــال تحــول نظــام پیــش ســرمایهداری بــه
نظام ســرمایهداری.
● ●شــکلگیری دولــت مــدرن در ایــران و تعهــدات فزاینــدهای کــه ایــن دولــت بــه پیــروی از
ارزشهــای جهانــی و در واکنــش بــه مســائل مــزد و حقوقبگیــران جدیــد ،در طــول زمــان
نســبت بــه تنظیــم بــازار کار و رفــاه اجتماعــی (شــامل ســامت ،آمــوزش ،تأمیــن اجتماعــی
و حمایتهــای اجتماعــی) بــر عهــده میگیــرد.
● ●ارزیابــی عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ادوار
مختلــف تاریخــی.
ناگفتــه پیداســت کــه انجــام پژوهشهــای ژرف تاریخــی در حوزههــای فــوق ،مســتلزم طراحــی
و اجــرای پروژههــای متعــدد اســت؛ ازایــنرو در ادامــه بهطــور اجمالــی بــه ایــن موضوعــات
خواهیــم پرداخــت.
نخســتین مســئلهای کــه در ایــن بررســی تاریخــی مطــرح میشــود ،تعییــن کــردن آغــاز دوره
بررســی اســت .در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت هرچنــد نخســتین رویاروییهــای تمــدن
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ایرانــی بــا تمــدن غربــی ،تاریــخ درازدامنــی دارد ،بــه جرئــت میتــوان 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 ســرمایهداری 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 ( 1850 -1978میــادی 1229 -1357 ،شمســی)
بــر اســاس چــه معیارهایــی و بــه چنــد دوره فرعــی تقســیم میشــود .در پاســخ بــه ایــن پرســش
بــه نظــر میرســد ایــن دوره را میتــوان حداقــل بــه دو دوره فرعــی یعنــی دوره قاجــار و دوره
پهلــوی تقســیم کــرد.
درواقــع در دوره  75ســاله اول ( 1850 -1925میــادی 1229 -1304 ،شمســی) ،کشــور مــا
شــاهد تحــوالت بزرگــی در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــوده اســت کــه از آن
جملــه میتــوان بــه عوامــل زیــر اشــاره کــرد.
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 شــکلگیری تشــکلهای اتحادیــهای 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 دولتهــای
مشــروطه بــرای ایجــاد ارتــش و بوروکراســی نویــن در کشــور.
در دوره  53ســاله دوم ( 1978 -1925میــادی 1357 -1304 ،شمســی) ،کــه از نظــر زمانــی
کوتاهتــر از دوره اول اســت ،کشــور مــا تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی ریشـهدارتر و بزرگتــری
را تجربــه کــرد و تــا جایــی کــه بــه موضــوع بررســی مــا (یعنــی تأمیــن اجتماعــی و دولــت رفــاه)
مربــوط میشــود ،تعــداد قوانینــی کــه در ایــن دوره در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه تصویــب رســید
و بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد ،اساسـ ًا بــا دوره اول قابــل قیــاس نیســت .بــه دالیلــی کــه در ادامــه
بیــان میشــود تقســیمبندی دوره اخیــر حداقــل بــه دو دوره زیــر توجیــه منطقــی دارد:
دورهای کــه بــا تاجگــذاری رضاخــان در ســال  1304شمســی آغــاز و بــا کودتــای  28مــرداد
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ســال  1332پایــان مییابــد .در ایــن دوره شــاهد شــکلگیری یــک حکومــت مرکــزی مقتــدر در
کشــور هســتیم کــه بــا ایجــاد ارتــش و بوروکراســی نویــن ،اقتصــاد و جامعــه ایــران را بــه ســمت
نوســازی هدایــت میکنــد .در همیــن دوره شــاهد شــتابگیری رشــد جمعیــت و شهرنشــینی ،رشــد
صنایــع ماشــینی در مقیاســی بهمراتــب بزرگتــر از دوره قاجــار ،مداخلــه روزافــزون دولــت در
امــور اقتصــادی و اجتماعــی و تصویــب قوانیــن متعــدد در زمینــه تنظیــم روابــط کار و تأمیــن
اجتماعــی هســتیم .هرچنــد میتــوان دوره شــهریور  1320تــا کودتــای  1332را از دورهای کــه
رضاشــاه بــا اقتــدار فــردی حکمرانــی میکــرد ( )1304 -1320از یکدیگــر متمایــز دانســت ،میتــوان
اســتدالل کــرد کــه دوره دوازده ســاله بعــد از خلــع او از ســلطنت و تبعیــدش بــه جزیــره موریــس،
بــه رتــق و فتــق مشــکالت باقیمانــده از دوره حکمرانــی فــردی او گذشــت .درواقــع لشکرکشــی
متفقــان بــه ایــران تــا حــدودی پیامــد سیاســت جانبدارانــه رضاشــاه از دولــت نــازی آلمــان بــود،
همچنیــن ضعــف ارکان حکومــت در ایــن دوره گــذار ،بالندگــی جنبشهــای مردمــی و کارگــری
تــا حــد زیــادی در واکنــش بــه سیاس ـتهای اتخــاذ شــده در دوره رضاشــاه بــه وقــوع پیوســت
و دولتهایــی کــه در دوره دوازده ســاله بعــد از تجــاوز متفقــان بــه ایــران بــر ســر کار آمدنــد
نتوانســتند مناســبات دولــت -ملــت را ســامان دهنــد و قــادر نبودنــد کــه تشــنجات در مناســبات
بینالمللــی را بــه نفــع ملــت ایــران بــه ســرانجام برســانند .کودتــای  28مــرداد نیــز محصــول
ناکامــی دولتهــای آن دوره در ســاماندهی ایــن دو معضــل بــود.
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،
از نظــر اقتصــادی میتــوان گفــت ایــن دوره بعــد از کودتــای  28مــرداد ســال  1332آغــاز شــد.
درواقــع در ســالهای اشــغال کشــور بــه دســت متفقــان و بیثباتــی سیاســی کشــور و ســالهای
ملیشــدن نفــت ،مجالــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی بــه وجــود نیامــد .امــا بعــد از کودتــا بــا
رفـ�ع حصـ�ر اقتصـ�ادی و ازسـ�رگیری صـ�ادرات نفـ�ت ایـ�ران در چارچـ�وب توافـ�ق امینـ�ی -بیـ�چ،
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 .1در ســال  1334علــی امینــی وزیــر مالیــه دولــت وقــت ایــران و هــوارد بیــچ مدیرعامــل شــرکت اســتاندارد اویــل
نیوچرســی بــود کــه بــه نمایندگــی از شــرکتهای عضــو کنسرســیوم نفــت بــا امینــی بــه مذاکــره پرداخــت و قــرارداد
کنسرســیوم نفتــی را بــا او بــه امضــا رســانید.
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س��رازیر شــدن کمکهــای مالـ�ی بیدریـ�غ دولـ�ت آمریــکا و رویآوری شــرکتهای فراملیتـ�ی بـ�ه
باــزار داخل��ی ایــران و باالخـ�ره اتخـ�اذ سیاس��ت جایگزین��ی واردات در کشــور ،چرخهـ�ای اقتصـ�اد
کشــور بـ�ا س�رـعتی بیس�اـبقه بـ�ه گرــدش درآمـ�د و چهــره ایرــان از کشوــری عقبمانــده و نیمـ�ه
روســتایی و عشــایری ب��ه کشـ�وری نیمهصنعت��ی ک��ه در آن طبق��ه کارگ��ر و طبق��ه متوس��ط شـ�هری
تحصیلکرــده جایگــاه مهمـ�ی در حیــات اقتصاــدی و اجتماعـ�ی بدسـ�ت آوردنــد ،دگرگــون شـ�د.
ب��ا توج��ه ب��ه توضیحات��ی ک��ه مطـ�رح شـ�د ،حـ�ال میتوانی��م مطالع��ه تاریخ��ی خـ�ود را ب��ر اسـ�اس
سـ�ه دورهای کـ�ه در بــاال بـ�ه آن اشاــره شـ�د مطــرح کنیـ�م.

 .1-2دوره گذار ایران از جامعه و دولت سنتی قاجار به جامعه و دولت مدرن (1850 -1925
م 1229 -1304 ،ش)
 .1 -1 -2اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار
سلســله قاجــار بــه مــدت  130ســال بــر ایــران حکومــت کــرد ( 1895 -1925میــادی1174 -1304 ،
شمسـ�ی) .قــدرت احمدشـ�اه آخری��ن پادشـ�اه قاجـ�ار ب��ا کودتــای  1299محدــود شـ�د و درنهایـ�ت بـ�ا
تاجگ��ذاری رضاش��اه در  9آبـ�ان ســال  1304قــدرت از سلسـ�له قاجـ�ار ب��ه دودمـ�ان پهلـ�وی منتقل ش��د.
در دوره قاجــار رویارویـ�ی جــدی تمــدن کهـ�ن و جامعـ�ه سنــتی ایرــان بـ�ا جامعـ�ه و اقتصــاد صنعتـ�ی
اروپـ�ا افزایـ�ش یافـ�ت و توســعه مناسبــات تجاــری ایرــان در ایـ�ن دوره سرمنشـ�أ قدرتیابـ�ی طبقـ�ه
تاج��ر ذینف��وذ ،برپای��ی اولی��ن کارخانهه��ای صنعت��ی و ظه��ور طبق��ه جدی��د کارگ��ر در شـ�هرهای
ایرــان شدــ .گزارشهــای تمــام س��یاحانی کـ�ه در آغــاز ســده نوزدهـ�م از ایرــان دیــدن کرهانــد ،مبیـ�ن
بدبختیهــای مملکـ�ت در زمینههــای کاهـ�ش جمعیــت ،فقـ�ر و انحطــاط اقتصاــدی و اجتماعـ�ی و جدایـ�ی
آن از جری��ان اصل��ی ام��ور سیاس��ی ،تجــاری ،عل��وم و فرهن��گ جهان��ی اس��ت (چارلز عیســوی،1362 ،
ص .)18
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ایــران دوران قاجـ�ار را میتــوان جامعهــای ســنتی دانس��ت ک��ه بهرغ��م آشنــایی آن ب��ا تمـ�دن
غـ�رب از اواس��ط سـ�ده نوــزده میــادی و افزای��ش مباــدالت تجــاری آن ب��ا خــارج در آغـ�از سـ�ده
 .1عیســوی ،چارلــز ( ،)1362تاریــخ اقتصــادی ایــران (عصــر قاجــار 1215-1332 ،ه .ق ،).ترجمــه یعقــوب آژنــد ،تهــران،
چــاپ اول ،نشــر گســتره.
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بیســتم ( 1900میــادی 1279 ،شمس��ی) هن��وز کشـ�وری بـ�دوی ،تقریب�� ًا من��زوی ب��ود و بهسـ�ختی
واح��د منسـ�جم اقتصــادی قاب��ل تمی��ز بهــ ش�مـار میآم��د .بخ��ش عمـ�ده جمعی��ت ایــران در آن زمـ�ان
بهصوــرت ایالتـ�ی و روس��تایی ،و شــغل عمــده مرــدم کش��اورزی ب��ود؛ ام��ا بـ�ه دلیـ�ل نبــود کامـ�ل
ج�اـده ،راهآهـ�ن و ساــیر تس�هـیالت حمـ�ل و نقــل ،هـ�ر ناحی�هـای بـ�ه خودکفایـ�ی از نظـ�ر موــاد غذایـ�ی
ناگزی��ر بـ�وده اســت .فعالیته��ای صنعت��ی پراکن��ده و محـ�دود ب��ود و هی��چ اقدام��ی ج��دی بـ�رای
کش��ف ی��ا اس�تـخراج مناب��ع بالقـ�وه سرشـ�ار کشـ�ور ب��ه عم��ل نیامـ�ده بــود .نفـ�ت ،جانمای��ه آینـ�ده
اقتص��اد ،هن��وز ب��ه مق��دار باصرفـ�های کش��ف نش��ده ب��ود و عم��ر مؤسس��ات نوی��ن بانک��ی ب��ه ده
سـ�ال نمیرسـ�ید.
در اوای��ل س��ده بیس��تم میــادی ،عقبماندگ��ی و درآم��د ان��دک نهتنه�اـ ب��ه ایـ�ران منحص��ر نبــود،
بلک��ه سرنوش��ت مشــترک هم��ه کش��ورهایی بـ�ود ک��ه ب��ا تأخی��ر در راه صنعت��ی شـ�دن گام گذاشـ�ته
بودن��د .بهرغ��م درآم��د انــدک ،درآم��د سرــانه ایرانیـ�ان از میانگی��ن کش�وـرهای درحالتوسـ�عه
باالتــر ،و تنهـ�ا  ۲۰درص��د از درآم��د سرــانه مــردم آمریــکای التی��ن و ژاپ��ن پایینت��ر بــود
(مدیسـ�ون ،۲۰۰۷ ،ب��ه نق��ل از پســران و صالح��ی اصفهانــی) 1.اقتصــاد ایرــان در آن زماــن ،برحسـ�ب
جمعیـ�ت و کل تولیـ�د ناخالـ�ص داخلـ�ی جــزو سـ�ی اقتصــاد بزــرگ جهــان بـ�ه شمــار میرفـ�ت .ایـ�ن
موقعی��ت نسـ�بی بع��د از انقـلاب مشرــوطه ایــران ب��ه سـ�ال  ۱۹۰۶و جن��گ جهان��ی اول بهتدری��ج از
بی��ن رفــت .انق�لاب مشــروطه تالش��ی بـ�رای مـ�درن کـ�ردن دول��ت ایـ�ران ب��ود ک��ه از طری��ق محـ�دود
ک��ردن ق��درت پادش��اه ،ایج��اد حاکمی��ت قان��ون و پذیرفت��ن نهاده��ای لیب��رال دموکراس��ی غرب��ی در
عیـ�ن لحــاظ کرــدن ش�رـایط فرهنگــی ،مذهبـ�ی و اجتماعـ�ی پیرــوز ش��د .ب��ا اینحاــل ،در عمـ�ل ثابـ�ت
ش��د ک��ه ترکی��ب ایجادشـ�ده ،متناق��ض نماس��ت و فرآین��د مذک��ور ب��ه آشـ�فتگیهای سیاس��ی بـ�زرگ
و نهایت ـ ًا بینظمـ�ی منتهـ�ی شــد.
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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.
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و مداخ�لات خ��ود در ایـ�ران را ش��دت بخشیــدند؛ بهاینترتی��ب شــرایط سیاس��ی و اقتصـ�ادی
کش��ور را بی��ش از پی��ش مغش��وش کردن��د .وق��وع جن��گ جهان��ی اول نی��ز آشــفتگی سیاس��ی و
بههمریختگـ�ی اقتصاــدی بیشتــری ایجــاد کــرد .کمبــود غــذا موجـ�ب برــوز قحطـ�ی و مــرگ و میـ�ر
زی��اد در شهــرهای متع��دد شـ�د (عیسـ�وی ،1362 ،ص  ،۳۷۳سـ�اووری ،۱۹۷۸ ،ص  ،۸۸ب��ه نق��ل از
پسـ�ران و صالح��ی اصفهان��ی ،همــان).
وصــول مالیــات و اداره ضرابخانـ�ه بـ�ه مزایــده گذاشــته میشـ�د و از بودجـ�ه عمومـ�ی دولـ�ت
و صــورت تفری��غ حس�اـبها خبـ�ری نبــود .ب�رـآورد شـ�ده ک��ه تقریبــ ًا  50درصـ�د عوایـ�د دولـ�ت
ب��ه مص��رف نیروه��ای نظام��ی کام�ل ً
ا عاط��ل میرس��یده و  24درصـ�د از آن هـ�م بـ�ه پرداخـ�ت
مس��تمریها تخصی��ص مییافت��ه اســت .تــورم شــدید بــوده و تــراز تجــارت مرئ��ی پیاپ��ی کسـ�ری
داشــته اســت ،البتـ�ه ممکـ�ن اسـ�ت مب�اـدالت نامرئـ�ی ایـ�ن کســری را جبرــان کرــده باشــد .در ایــن
بی��ن ،بــا وج�وـد نش��انههایی از توس��عه اقتصــادی ،در آســتانه س��ده بیسـ�تم ،ایـ�ران هن��وز در شـ�مار
یک��ی از عقبماندهتری��ن کش�وـرهای جهـ�ان بــود (بــاری یــر ،1363 ،ص  22و .)23
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بدیه��ی اس��ت طبق��ه کارگ��ر در ابتــدای قـ�رن بیسـ�تم نوپ��ا و بهتب��ع آن اتحادیههـ�ای کارگـ�ری
ضعی��ف بـ�ود .ت�لاش بـ�رای نوسـ�ازی ارت��ش و بوروکراس��ی نی��ز در ای��ن دوره عقی��م مان��ده بــود؛
بنابرای��ن نمیتـ�وان انتظ��ار داش��ت ک��ه در جامعــهای عقبمانـ�ده ،فقی��ر و در ح��ال گــذار ،شـ�اهد
پیدای��ش قان��ون کار و قوانی��ن بازنشسـ�تگی و حمایت��ی ب��ه روال کشوــرهای پیشــرفته باش��یم.
بهطــور خالصــه میتــوان 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 بیقیــد و شــرط اراضــی کشــاورزی و تجــاری کــردن محصــوالت کشــاورزی کمــک
کردنــد و هــم در جهــت صنعتــی کــردن کشــور تــاش نمودنــد؛ امــا تالشهــای 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 زیرســاختهای فیزیکــی الزم ،بــا موفقیــت همــراه نشــد .بعــد از برقــراری مشــروطیت در
 .1باری یر ،جولیان ( )1363اقتصاد ایران  ،1900-1970موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
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کشــور در دوره  1906تــا  ،1920بــه دلیــل بیثباتــی مزمــن سیاســی ،سرکشــی نیروهــای گریــز از
مرکــز ،تجــاوز نیروهــای بیگانــه بــه کشــور (در ســالهای جنــگ جهانــی اول) ،اقتصــاد ایــران از
چنبــره عقبماندگــی و فقــر و قحطــی نجــات نیافــت.

 .2-1-2جمعیت و شهرنشینی در دوره قاجار
هرچن��د آمارهـ�ای جمعیت��ی معتب��ر بــرای ای��ن دوره موجـ�ود نیسـ�ت ،تخمی��ن زده میشـ�ود
جمعی��ت کل کشـ�ور در آغـ�از ایــن دوره (قــرن  13هجــری قمــری ،قــرن  19میـلادی) 5 ،تـ�ا 6
میلیــون نفـ�ر بوــده اسـ�ت کـ�ه دو پنجـ�م آن را ایلـات ،دو پنجـ�م آن را روس��تاییان و یـ�ک پنجـ�م
باقـ�ی مانــده را شهرنش�یـنان تشکــیل میدادن��د .در نیمـ�ه دوم دهــه  1920می�لادی ،جمعی��ت کشـ�ور
حـ�دود  12میلیــون نفـ�ر بــود و ســهم نســبی جمعیـ�ت عشاــیر بـ�ه حدــود یـ�ک چهاــرم کل جمعیـ�ت
کاهـ�ش یافتـ�ه ب��ود .بخـ�ش شهــری در حـ�د همــان یـ�ک پنجـ�م بدــون تغییـ�ر باقـ�ی مانــده و جمعیـ�ت
روس��تایی ب��ه بی��ش از نیم��ی از کل جمعی��ت افزای��ش یافت��ه بوــد؛ بنابرای��ن بخشبن��دی سـ�هگانه
و دیرپـ�ای ایلـ�ی -روس�تـایی -شــهری مشــخصه مسـ�لط س�اـختار جامع��ه ایــران در عص��ر قاجـ�ار
ب��ا تفاوتهـ�ای مهم��ی در تقس��یمبندی س��هگانه جمعی��ت ک��ه از لحـ�اظ سرش��ت فعالیتهـ�ای
اقتصاــدی ،س��ازمانهای سیاس��ی -اجتماعـ�ی ،مناســبات طبقاتـ�ی ،سـ�بک زندگ��ی و رهیافتهـ�ای
فرهنگــی رخ داد ،همچناــن ت��داوم یافــت( 1اش��رف و بنوعزیــزی ،1387 ،ص  43و .)44
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 .3-1-2طبقات اجتماعی سنتی در دوره قاجار
در ایــران عصــر قاجــار ( 1925-1796میــادی 1210 -1344 ،شمســی) ،تقســیمبندی بنیادینــی
بیــن قشــر کوچکــی از درباریــان ،کارگــزاران دولتــی ،رؤســای قبایــل ،برجســتگان مذهبــی،
زمی ـنداران و تجــار بــزرگ در رأس سلســلهمراتب اجتماعــی و تعــداد زیــادی از دهقانــان ،مــردم
چادرنشــین و زارعــان ،پیشــهوران و ارائهکننــدگان خدمــات در قاعــده هــرم همچنــان وجــود
 .1اشــرف ،احمــد ،بنوعزیــزی ،علــی ( )1387طبقــات اجتماعــی ،دولــت و انقــاب در ایــران ،ترجمــه ســهیال ترابی فارســانی،
انتشــارات نیلوفر.
 .2بــرای 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 ( )1363اقتصاد ایران  ،1900-1970موسسه 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 عوامالنــاس یــا
عامــه رعایــا از ســوی دیگــر ذکــر میکردنــد .اصطالحاتــی همچــون خــواص و عــوام ،اغنیــا و فقــرا،
اقویــا و ضعفــا آگاهــی تلویحــی را از ســه وجــه نابرابــری اجتماعــی در ایــن دوره نشــان میدهــد
کــه عبارتانــد از :مرتبــه اجتماعــی ،مواهــب مــادی و قــدرت سیاســی.
میــان افرــاد بـ�ا امتیــاز و قدــرت در رأس و تودههـ�ا در قاع��ده سلس��لهمراتب اجتماعــی ،چندیــن
قش��ر میان��ی (اوس��اط الن��اس) وج��ود داش��ت ک��ه شـ�امل اشـ�راف محل��ی ،کدخدای��ان محلههای شـ�هری
و روس��تاها ،علم��ای محل��ی ،زمی��نداران و تج��ار خرد ،پیش��هوران و کس��به و مانن��د آن بودن��د .از نظر
ش��ئون اجتماع��ی و اقتص��ادی ،بع��د از تجاــر کدخدای��ان و ریشس��فیدان اصن��اف و پیش��ههای مختلف
ق��رار داشــتند .اصن��اف و پیش��هوران در گروههای��ی س��ازمان یافت��ه بودن��د ک��ه مطاب��ق نظ��م پیچیدهای
از معی��ار و م�لاک ،از جمل��ه ماهی��ت فعالیتش��ان ،ن��وع و س��طح مهارتش��ان ،ان��واع م��وادی ک��ه در حرفه
خ��ود ب��ه کار میبردن��د ،اهمی��ت نس��بی محصولش��ان ب��رای جامع��ه و ارزش نس��بی حرفهش��ان و
بنـ�ا بـ�ه ارزشهــای اخالقـ�ی موجــود در سلسـ�لهمراتب ب�اـزار جــای میگرفتندــ .اعضــای هـ�ر حرفـ�ه
و پیش��ه در ج��ای خاص��ی در بازاره��ای مس��قف فعالی��ت داش��تند .هرک��دام از آنه��ا ریشسـ�فیدانی
بهعنــوان نماینـ�ده داشــتند و دولتمرــدان ب��ه منظـ�ور جم��عآوری مالیـ�ات و بیگــاری کشــیدن از آنـ�ان
بهص��ورت جمع��ی ب��ا آنه��ا برخ��ورد میکردن��د .میرزاحس��ین تحویل��دار از  168جماع��ت پیشـ�هوران،
بازرگانـ�ان و کســانی ک��ه در ارائ��ه خدمـ�ات مختل��ف فعالی��ت داشــتند در اصفهـ�ان دهـ�ه 1290شمســی
( 1870میــادی) ن��ام میبـ�رد (اش��رف و بن��و عزیــزی ،1387 ،ص .)60
هـ�ر صنـ�ف بـ�ه دستــور حکومـ�ت یـ�ک طبق��ه مالیاتـ�ی تشکــیل م��یداد؛ بنابرایـ�ن هیـ�چ کاسـ�ب یـ�ا
پیش��هوری اجاــزه نداشـ�ت خ��ارج از صنـ�ف کار کن��د .ایـ�ن قانــون پیوســته اجــرا میش��د و بـ�ا اینکـ�ه
اجبـ�ار صنف��ی وجـ�ود نداشـ�ت ،بسیــاری از تـ�ازهواردان ب��ه اصنـ�اف فرزنــدان ی��ا خویشـ�ان اعضـ�ای
اصنـ�اف بودن��د ت��ا بتواننــد از نظ��ر مال��ی جـ�ای آنه��ا را اشــغال کننــد .گفتن��ی اسـ�ت ،غال��ب اعضـ�ای
اصنــاف تحصیــات رســمی نداش�تـند؛ زیــرا در آغــاز کودکـ�ی برــای کسـ�ب پــول و یادگرفتـ�ن حرفـ�ه
کار خـ�ود را بهصــورت ی��ک آدم هم��هکاره از پادوی��ی شــروع کــرده بودنـ�د .در ایـ�ن بیـ�ن ،مشـ�خص
نیس��ت ک��ه پـ�ادو در چ��ه مرحلـهای ب��ه دستــیاری ی��ا شاــگردی میرسـ�یده و چ��ه شرــایطی را بـ�رای
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رس��یدن ب��ه مق��ام ش��اگردی الزم داش��ته استــ .بس��یاری از اصن��اف دورهای را ب��رای ش��اگردی الزم
میدانستــند .نمیدانی��م ای��ن دوره چ��ه م��دت ط��ول میکشـ�یده اس��ت ،ام��ا مســلم ًا آنط��ور ک��ه پـ�والک
میگویـ�د فق��ط «چنـ�د م��اه» نبوــده اســت ،بلکـ�ه گویـ�ا برحسـ�ب نــوع حرفــه ،اس��تعداد ش�اـگرد و میـ�ل
اس��تاد ،مدــت آن تغییــر میک�رـده اســت .لرینــی 1مینویس��د« :شـ�اگردان باالجب��ار م��دت مدی��دی کار
میکردن��د و در ای��ن م��دت زندگ��ی بسـ�یار دشــواری داش�تـند» (ویل��م فلــور ،1365 ،ص .)50
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بهرغ��م تمایزه��ای طبقات��ی ،زندگ��ی روزم��ره م��ردم در دوره قاج��ار ش��امل رواب��ط رودررو
در چارچــوب محلههــای شهــری و جماعتهــای ایلـ�ی و روس�تـایی نس�بـت ًا کوچــک ،خودکفـ�ا و بـ�ا
پیوندهـ�ای نزدی��ک میش��د ک��ه گرای��ش ب��ه آن داش��ت ک��ه دس��تکم در سـ�طح ذهنیــ ،فاصل��ه میـ�ان
صاحبــان امتیــاز و قش�رـهای اجتماعـ�ی محرــوم را کـ�م کنـ�د.

 .4-1-2ظهور طبقات اجتماعی جدید و بازار کار در دوره قاجار
ادغــام ایــران در اقتصــاد نوظهــور جهانــی در دهههــای 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
کــه در آن مقــدار کمــی تجــارت خارجــی نیــز انجــام میشــد .تجــاری شــدن کشــاورزی ،بهبــود
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 .بهویــژه گــروه کوچکــی از روشــنفکران دیوانســاالر و حرف ـهای در
چارچــوب دســتگاه دولــت ،گــروه جدیــدی از تجــار بــزرگ و ســرمایهگذاران و یــک طبقــه کارگــر
صنعتــی نوپــا اهمیــت خاصــی داشــتند (اشــرف و بنوعزیــزی ،1387 ،ص .)63
روش�نـفکران ی��ا اه��ل قل��م در ایـ�ران پیشاــمدرن ب��ه دو گـ�روه متمای��ز ط�لاب عل��وم دین��ی و
روش��نفکران مذهب��ی تقسـ�یم میشدــند .روش��نفکران غیرمذهب��ی غالبـ� ًا از دیوانس�اـالران بودنــد؛
1. Lorini

 .2فلــور ،ویلــم ( ،)1365جســتارهایی از تاریــخ اجتماعــی ایــران در عصــر قاجــار ،جلــد دوم ،ترجمــه ابوالقاســم ســری،
انتشــارات تــوس.
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ام��ا عـلاوه ب��ر آن شـ�امل نویس�نـدگان ،مورخـ�ان ،جغرافیدانـ�ان ،نسبشناسـ�ان ،منجمـ�ان ،اطب��ا و
شعــرا بودنـ�د کـ�ه گ��ذاران زندگیشــان بـ�ه حفـ�ظ ارتبــاط نزدیـ�ک آنهـ�ا بـ�ا صاحبمنصبــان دولتـ�ی
در س��طوح مختل��ف بس��تگی داش�تـ .ورود عقای��د غرب��ی در اواخ��ر قــرن ســیزدهم هجــری (نــوزده
میــادی) ،ش��کافی بی��ن روش��نفکران مذهب��ی و غیرمذهب��ی ایجاد کـ�رد .بازگش��ت دانش��جویان اعزامی
از اروپ��ا ،ایج��اد م��دارس جدی��د در ای��ران ،مس��افرت ب��ه خ��ارج و حض��ور اروپاییه��ا در شـ�هرهای
ب��زرگ س��بب آش��نایی بس��یاری از ایرانیه��ا ب��ا عقای��د و ارزشه��ای اروپای��ی ش��د .روش��نفکران نقش
مهم��ی در مــدرن کــردن نظـ�ام اداری دولت��ی و نیروهـ�ای ارت��ش در نیم��ه دوم قــرن  13هجــری (19
می�لادی) ،ایف��ا کردن��د و ایدئولوگه��ای انق�لاب مش��روطه شــدند (همــان ،ص .)64
گروهـ�ی از تجــار بزــرگ از فرصتهــای تجاــری جدیـ�د در اواخـ�ر قــرن نوزدهـ�م برــای انباشـ�ت
س�رـمایه مال��ی و تجــاری فراوان��ی از طری��ق تجــارت بینالملل��ی بهـ�ره گرفتنــد .نفـ�وذ سیاس��ی تجـ�ار
ب��ه دلی��ل نیـ�از دول��ت ب��ه نقدینگ��ی و ضع��ف دول��ت پ��س از شــورش تنباکــو ( 1891 -1892میــادی،
 1308 -1309هجرــی) افزایـ�ش یاف��ت .آنهـ�ا در مقابـ�ل مالیاتهــای بیـ�ش از حـ�د و ع�وـارض گمرکـ�ی
مقاوم��ت میکردن��د ،ب��ه تصمیمه��ای زورگویان��ه کارگزــاران دولت��ی و ب��ه ناامن��ی جادهه��ا اعتـ�راض
میکردن��د و خواه��ان آزادی عم��ل بیش��تر در انج��ام ام��ور خ��ود بودن�دـ؛ ب��رای مث��ال ی��ک گ��روه از
تجـ�ار و صرافه��ا بــرای مقابل��ه ب��ا تعدیهـ�ای بان��ک شاهنشاــهی ،بانک��ی در شیــراز تأسـ�یس کردنــد.
همچنی��ن بهطـ�ور مستــقیم در سیاس��ت درگی��ر میش��دند؛ مثـل ً
ا تجـ�ار تهرــان ،تبریـ�ز ،شیــراز و مشـ�هد
در شــورش تنباک��و ب��ه علم��ا کم��ک کردن��د ت��ا جنبشهـ�ای اعتراض��ی را س�اـزمان دهندــ .پانــزده سـ�ال
بع��د آنه��ا نق��ش مهمت��ری در انق�لاب مش��روطه ایف��ا کردن��د (اش��رف و بنوعزیــزی ،ص  64و .)65
گفتن�یـ اس��ت طبق��ه کارگ��ر صنعت��ی نوپ��ا نی��ز در ای��ن دوره شـ�کل گرف��ت .ت��ا نیم��ه دوم قــرن
 13هجــری ( 19میلـادی) ،بیش��تر کارگ��ران ای��ران در بخ��ش کشــاورزی ،صنایعدس��تی سـ�نتی و
خدمـ�ات بهعنــوان کارگــران غیرماه��ر اس�تـخدام میش��دند .در واپسـ�ین دهههـ�ای قــرن  13هجــری
( 19می�لادی) و نخســتین دهههـ�ای قــرن  14هجــری ( 20می�لادی) ،طبقـ�ه کارگـ�ر صنعتـ�ی جدیـ�د
ش��کل گرف��ت .ای��ن کارگ��ران از بی��ن دهقان��ان فقی��ر ،مردم��ان اسـ�کانیافته و نیم��ه اسـ�کانیافته
ایلــی ،فقرــای شهــری و اس��تادکاران ماهـ�ر برآمدنـ�د کـ�ه ب�اـزار محصوــالت خــود را در برابـ�ر
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کاالهـ�ای خارج��ی از دس��ت داده بودن��د .در ای��ن بی��ن ،رش��د تجــارت خارج��ی و بهکارگیـ�ری
سـ�رمایه خارج��ی عواق��ب گوناگون��ی ب��رای بخشه��ای مختل��ف نی��روی کار داش��ت؛ ب��رای مث��ال در
حال��ی ک��ه ب��ه دلی��ل رقاب��ت خارج��ی و ورود کااله��ای کارخان��های تولی��د ان��واع پارچ��ه کاه��ش یافت،
صنع��ت فـ�رش دستــباف دستــخوش گســترش چش�مـگیری ش��د ک��ه دلیلــ آن بـ�از شـ�دن بازارهـ�ای
خارجـ�ی جدیـ�د بـ�ر ایـ�ن کاال توسـ�ط تجــار اروپایـ�ی بـ�ود ،همچنیـ�ن صنایعـ�ی کـ�ه ب�اـزار داخلـ�ی
داشـ�ت و بـ�ا کاالهــای خارجـ�ی رقابـ�ت نداشـ�ت نهتنهـ�ا کاهـ�ش نیافـ�ت ،رشـ�د ناچیــزی نیـ�ز داشـ�ت.
ت��ا اوای��ل قـ�رن بیسـ�تم میلـادی ،فعالی��ت صنعت��ی ب��ه کارگاههـ�ای کوچ��ک محــدود میشــد.
اگرچ��ه کااله��ای مختلف��ی در ای��ن کارگاهه��ا تولی��د میش��د ،فق��ط تولی��د ف��رش ،ش��ال ،منسـ�وجات
پش��می و پنب��های ،ابریش��می و محص��والت چرم��ی از نظ��ر ارزش و حج��م اهمی��ت داش��تند .در اواخر
سـ�ده نوزده��م میلـادی ،ایرانی��ان و خارجیه��ا کوش�شـهای متعــددی بــرای ایجـ�اد کارخانههـ�ای
جدی��د انج��ام دادن��د؛ ام��ا ب��ه گفت��ه احم��د اش��رف در کت��اب «موان��ع رش��د س��رمایهداری در ایـ�ران
دوره قاج��ار» ب��ه س��بب خس��ایس تج��اری ،بیثبات��ی و بهویــژه رقاب��ت و اشکالتراش��ی دول روس
و انگلی��س ،نتیج��ه مطلوب��ی ب��ه دس��ت نیام�دـ .کارخانهه��ای ایجادش��ده در اواخ��ر ق��رن نوزده��م و
اوایـ�ل قــرن بیســتم بـ�ه  30واح��د میرسیــد؛ ام��ا مقیـ�اس آنه��ا کوچ��ک بــود.

1

مجم��وع نیـ�روی کار ش��هری در همی��ن زماــن را حـ�دود  126هزــار نفـ�ر تخمیـ�ن زدهانـ�د کـ�ه
نزدیـ�ک بـ�ه  17هــزار نف��ر آنـ�ان در صنای��ع ماشــینی و فعالیتهـ�ای نوی��ن و بقی��ه در صنایعدسـ�تی
و فعالیتهــای سنــتی کار میکردن��د .ایـ�ن تعدــاد بـ�ه ســال معینـ�ی مربــوط نبــوده اســت ،بلکـ�ه
مجم��وع تع��داد کارگران��ی را ک��ه در ده��ه آخ��ر س��ده نوزده��م می�لادی ت��ا دوران جن��گ جهان��ی اول
در رشتــههای مختل��ف اشـ�تغال داش�تـهاند ،در برمیگیــرد (ورهــرام ،1367 ،ص .)142

2

کارگ��ران خارج��ی بی��ش از  5هزــار نفـ�ر از روس��یه بودنـ�د کـ�ه  3هزــار نفـ�ر در س�اـختن راهآهـ�ن
جلفا-تبریـ�ز 300 ،نف��ر در جادهسـ�ازی 1200 ،نفـ�ر در شیــالت لیات�اـزوف در دریــای خــزر و بقیـ�ه
 .1نــگاه کنیــد بــه :اشــرف ،احمــد ( ،)1359موانــع تاریخــی رشــد ســرمایهداری در ایــران :دوره قاجــار ،تهــران ،انتشــارات
زمینــه.
 .2ورهــرام ،غالمرضــا ( ،)1367نظــام سیاســی و ســازمانهای اجتماعــی ایــران در عصــر قاجــار ،تهــران ،مؤسســه
انتشــارات معیــن.
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در بخشهایـ�ی همچـ�ون شرــکت جنگل�دـاری و چوببــری خوش��تاریا و اولینکـ�ف ،شرــکت نفـ�ت
ب��رادران نوبـ�ل ،شــرکت نف��ت رمضـ�ان اف و ش��رکتهای مشــابه کار میکردن�دـ .کارگــران عـ�رب
و هن��دی ،همچنی��ن تع��داد کم��ی کارگ��ران ماه��ر فرانس��وی ،آلمان��ی ،ایتالیای��ی ،اس��پانیایی و کانادایی
در ش��رکت نف��ت ای��ران و انگلی��س اسـ�تخدام ش��ده بودن��د (اش��رف و بن��و عزیــزی ،ص  66و .)67
در اواخ��ر س��ده ن��وزده و اوای��ل س��ده بیس��تم می�لادی ،ب��ا وخیمت��ر ش��دن ش��رایط اقتص��ادی در
ایرــان و وجــود فرصتهــای شغــلی بهتـ�ر در ایاــالت جنوبـ�ی روسیــه ،قفقــاز و ترکمنس�تـان ،دههـ�ا
هــزار ت��ن از کارگــران ایران��ی بــرای مهاجـ�رت ب��ه ای��ن مناط��ق ترغی��ب شــدند ت��ا در بخشهـ�ای
کش��اورزی ،صنعـ�ت ،س��اختمان ،راهآه��ن و مناط��ق نفت��ی ب��ه کار پردازن�دـ .در ســال  1901میـلادی،
فق��ط کنس��ول روس��یه در تبری��ز تعـ�داد  26هــزار و  855و در سـ�ال 1903میــادی ،تعـ�داد  32هــزار
و  866ویــزای ورود روسـ�یه صــادر ک��رد .در سـ�ال  1904میلـادی ،تعــداد ویزاهـ�ای صادرشـ�ده
برــای کارگرــان غیرماهـ�ر ایرانـ�ی در تبریـ�ز و ارومیـ�ه بـ�ه  54هــزار و  836رسیــد .در چهـ�ارده
س��اله نخس��ت ق��رن بیس��تم ،ب��ه ط��ور متوس��ط سـ�الیانه  126هــزار ایران��ی ب��ه روسـ�یه میرفتنـ�د،
در حالـ�ی کـ�ه  101هـ�زار نف��ر از آنه�اـ ب��ه ایـ�ران بازمیگش��تند .درمجم��وع ب��ه نظ��ر میرس��د تعـ�داد
 353هــزار و  743نفـ�ر ایرانـ�ی طـ�ی ایـ�ن دوره در روســیه باقـ�ی ماندندــ .کارگرــان ایرانـ�ی همچنیـ�ن
ب��ه هن��د ،ترکی��ه ،ه��رات ،مس��کو و حت��ی زنگب��ار مهاج��رت میکردنــد (همــان ،ص .)67
ک��ودکان و زنــان بخـ�ش فراوانـ�ی از نیرــوی کار مزدبگیـ�ر را در ایرــان تشکــیل میدادنــد .آنهــا
مــزدی بهمرات��ب کمت��ر از مرــدان بال��غ دریاف��ت میکردن��د و نهتنه��ا در صنای��ع ســنتی همچـ�ون
قالیبافـ�ی و پارچهبافـ�ی کـ�ه بیشــتر کارگرــان در ایـ�ن قســمت محســوب میش�دـند ،بلکـ�ه در صنایـ�ع
جدیــدی همچــون کارخانـ�ه ابریشـ�مبافی متعلـ�ق بـ�ه امینالضــرب در رشـ�ت بـ�ا  150کارگـ�ر -کـ�ه
بیشــتر آنهـ�ا زن بودنــد -بـ�ه کار مشغــول بودن��د .در شیــالت لیان��ازوف ،کارخانـ�ه قالیبافـ�ی محمـ�د
اوف در تبریـ�ز 500 ،کوــدک بیـ�ن  6تـ�ا  14سـ�اله استــخدام ش��ده بودن��د و در کارخانهه��ای نسـ�اجی
در تبری��ز ،الهیج��ان و کرم��ان نی��ز چنی��ن ب��ود .ب��ه همی��ن ترتی��ب از  5ه��زار و  400نف��ر کارگـ�ران
کارخان��ه ش��البافی کرمــان در ســال  1904میــادی ،بیش��تر آنه��ا کـ�ودک بودندــ .در هم��ان سـ�ال،
ب��ا فش��ار علم��ا فرم��ان حکومت��ی صادر ش��د مبن��ی ب��ر آنکه اس��تخدام زن��ان و ک��ودکان زی��ر دوازده
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س��ال در صنای��ع متعل��ق ب��ه خارجیهاــ (مسیــحیها) ممن��وع میگردی��د؛ ام��ا بیش��تر شـ�رکتهای
خارجـ�ی بـ�ه روال معمــول و از طریـ�ق رشــوه دادن توانستــند از اجرــای ایـ�ن فرمــان شاــنه خالـ�ی
کنن��د (اش��رف ،بنوعزیــزی ،ص  67و )68

 .5-1-2نقش دولت در اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار
ویژگــی متمای��ز ایرــان در جامع��ه ق�رـون وسطــا رواج کوچنشــینی عشــایر صحراگــرد اســت.
حتــی تــا ســده نوزدهــم تخمیــن زده میشــود کــه حــدود نیمــی از جمعیــت ایــران را کوچنشــینان
تشــکیل میدادنــد (عیســوی .)1362 ،همزیســتی دو شــیوه تولیــد گلـهداری و زمینداری در ســاختار
کل��ی اقتص��اد سیاس��ی ای��ران در قرونوس��طی تأثی��ر مهم��ی داش��ت .در ســطح سیاســی نیــروی
بالقــوه نظامــی و معمــو ً
ال پراکنــده کوچنشــینان ،ســتون فقــرات ظهــور سلســلههای قبیلـهای مختلــف
را تشــکیل مـیداد کــه از طریــق اعتــاف گروههــای مختلــف قبیلـهای بــه قــدرت میرســیدند .ظهــور
و ســقوط همیشــگی سلســلههای قبیلــهای مختلــف در طــول ایــن دوره ،صورتبنــدی سیاســی
بیثبــات خاصــی را بــه وجــود مـیآورد کــه نوعــی الگــوی متمرکــز و تمرکززدایــی اقتــدار سیاســی
را در طــول مراحــل مختلــف حکومــت دودمانــی به نمایــش میگذاشــت (کارشــناس ،1382 ،ص .1)59
ایــن صورتبنــدی سیاســی بیثبــات ،بــر ســاختار اقتصــادی پیامدهــای مســتقیمی داشــت .تأثیــر
آن بهویــژه در ســاختار نظــام نگهــداری زمیــن و درجــه کنتــرل بــر مــازاد اقتصــادی بهوســیله
طبقــات مختلــف هیئــت حاکمــه بــه طــور بــارز مالحظــه میشــد (همــان ،ص .)60
تعامــل بیــن شــیوه زندگــی مــردم ســاکن و کوچنشــینی ،ســبب قشــربندی طبقــات حاکــم در
ایــران قرونوســطی شــده بــود؛ بدیــن معنــی کــه دســتهبندیهای وســیع در طبقــات حاکمــه بــه
شــرح زیــر بــود:
الف) اشرافیت نظامی قبایل کوچنشین مغول ،ترک ،کرد و...؛
ب) نجبای مقیم در ایاالت محلی که در خدمت دولت مرکزی نبودند؛
ج) کارگزاران دولتی؛
 .1کارشــناس ،مســعود ( ،)1382نفــت ،دولــت و صنعتــی شــدن در ایــران ،ترجمــه علیاصغــر ســعیدی و یوســف حاجــی
عبدالوهــاب ،انتشــارات گام نــو.

 / 78مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

د) روحانیون.
طبــق نظــر پتروشفســکی «ایــن گروههــا کــه بــرای کنتــرل دولــت بــا یکدیگــر منازعــه میکردنــد،
دو گرایــش سیاســی مــوازی را نمایندگــی میکردنــد :یکــی پراکندگــی قبیلـهای همــراه بــا یــک نظــام
تیولــداری نظامــی 1و دیگــری یــک دولــت متمرکــز همــراه بــا دســتگاه دیوانســاالری چنــد شــاخه»
(پتروشفســکی ،1968 ،ص  ،515بــه نقــل از کارشــناس .)1382 ،ایــن منازعــه قــدرت ،بــه ظهــور و
ســقوط سلســلههای قبیلـهای از قــرن دهــم تــا پایــان ســده نــوزه میــادی انجامیــده اســت.
گفتنــی اســت ،در فراینــد ظهــور و ســقوط ســه مرحلــه را میتــوان تمیــز داد .مرحلــه اول
دوره فتــح و گســترش بــود کــه در آن دیوانســاالری زیــر ســایه ســنگین ســاختار قبیلــهای
قــرار میگرفــت؛ بااینحــال ائتــاف سیاســی اولیــه دوامــی نداشــت؛ یعنــی بــا توســعه تدریجــی
دیوانســاالری اداری و نظامــی ،متحــدان جدیــدی جایگزیــن قدیمیهــا میشــدند و در نتیجــه در
جایــگاه فئودالیســم ســرکش قبایــل و دودمانهــای محلــی قــرار میگرفتنــد (مینورســکی،1980 ،
ص  ،14بــه نقــل از کارشــناس.)1382 ،
شــایان ذکــر اســت کــه دومیــن مرحلــه حکومــت دودمانــی بــه عنــوان مرحلــه ایرانــی کــردن
جامعــه سیاســی قبیلــهای ذکــر شــده اســت (لمبتــون .)1363 ،2در ایــن مرحلــه میتــوان گــذار
اشــرافیت صحراگــرد بــه نظــام اداری ایــران را مشــاهده کــرد .دولــت مرکــزی در ایــن مرحلــه تالش
میکــرد حاکمــان قبیلـهای ایالتــی را بــا انتصــاب مســتقیم ســران قبایــل و کاهــش اســتقالل آنــان بــا
س��پردن بس��یاری از کارکردهایش��ان ب��ه نظـ�ام اداری متمرک��ز تح��ت کنترــل درآورد .در ایــن بیــن
دســتگاه مدنــی و نظامــی در مرحلــه متمرکــز شــدن ،ویژگیهایــی شــبیه بــه مفهــوم وبــر یعنــی
نظــام اداری ســنتی ش ـهپدری را بــه نمایــش میگذاشــت (وبــر ،1978 ،ص  1006و  1071بــه نقــل
از کارشــناس .)1382 ،شــاه بــرای از میــان برداشــتن نجبــای محلــی بــه ســازمان اداری بــرای خــود
نیــاز داشــت کــه جایگزیــن آنها شــود .اســتفاده از غالمان شــاه کــه ســرفرماندهی نظامی را داشــتند
و مجریــان اداری کــه جایگزیــن نجبــای قبیلـهای میشــدند ،بازتابــی از ایــن نیــاز بــود (مینورســکی،
1. Patriarcal Officialdom

 .2لمبتــون ،آن .ک .س ،)1363( .ســیری در تاریــخ ایــران بعــد از اســام ،ترجمــه یعقــوب آژنــد ،مؤسســه انتشــارات
امیرکبیــر.
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 ،1980ص 19 -12 ،بــه نقــل از کارشــناس) .بدیــن ترتیــب برخــاف دیوانســاالری مــدرن ،موقعیــت
مقامــات از اطاعــت محــض آنــان از مقــام ارشدشــان ناشــی میشــد .ایــن امــر موجــب شــد تمایــز
مشــخصی بیــن قلمــرو عمومــی و قلمــرو خصوصــی حاکــم ،کــه تعلقــات شــخصیاش را در رأس
ادارات سیاســی واگــذار میکــرد ،وجــود نداشــته باشــد .همچنیــن حــوزه قضایــی هیــچ مقامــی
بــا هنجارهــای غیرشــخصی و مقــررات تعریــف نمیشــد ،بلکــه بــه قدرتهایــی کــه در اختیــار
شــاه بــود و بــه آنــان بخشــیده بــود ،همچنیــن ادعــای دیگــر مقامــات و ســنت محــدود میشــد.
نتیجــه ســیالیت حــوزه قضایــی ایــن نظــام ســنتی ش ـهپدری ،تضــادی شــدید بــا قوانیــن رســمی
دیوانســاالری مــدرن داشــت.
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-
بهتدریــج ســبب ازهمپاشــیدگی قــدرت سیاســی مرکــزی میشــدند؛ بدیــن شــکل ســومین مرحلــه
حکومــت دودمانــی در دوره افــت و ازهمپاشــیدگی سیاســی دولــت شــروع میشــد .در ایــن مرحلــه
طبــق نظــر لمبتــون «کارکردهــای اســتانداران ،فرماندهــان نظامــی اســتانها ،مأموریــن مالیــات و
تیولــداران بهتدریــج در یــک شــخص جمــع میشــد» ( ،1969ص  21و  22بــه نقــل از کارشــناس،
 .)1382ایــن مرحلــه یــا بــه شــورشهای شــدید اجتماعــی داخلــی یــا تهاجــم قبایــل صحراگــرد
دوردســت منجــر میشــد کــه بــا بازســازی صورتبنــدی سیاســی و آغــاز دورهای جدیــد همــراه
بــود (کارشــناس ،1382 ،ص .)62
گفتنــی اســت ســیالیت قــدرت سیاســی و تغییــرات دورهای آن بهطــور مســتقیم در ماهیــت
زمیـنداری منعکــس میشــد کــه نشــاندهنده نوعــی بیثباتــی و ســیالیت بــود .ســیالیت مناســبات
سیاســی و ضعــف اشــرافیت زمیــندار باثبــات -کــه ناامنــی ذاتــی را در مناســبات مالکیــت بــه
وجــود مــیآورد -زمیــنداران را وادار میکــرد از حقــوق موقــت مالکیــت خــود بیشــترین بهــره
را ببرن��د کهــ ایــن ام��ر بهغفلتــ از کش��اورزی منج�رـ ش��د .میتــوان گفــت تفــاوت نظامــی شــیوه
زندگــی کوچنشــینی بــا کشــاورزی یکجانشــینی ،نقــش عمــدهای در اســتحکام موقعیــت مســلط
طبقــات حاکــم در مقابــل رعایــا و حفــظ مناســبات رایــج تولیــد داشــته اســت .تفــوق سیاســی نظامی
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مطلــق طبقــه حاکــم بــر رعایــا و در نتیجــه اســتثمار بیــش از حــد روســتاییان عامــل مهمــی در
توضیــح رکــود بخــش کشــاورزی بــه شــمار میآیــد .بــه گفتــه لمبتــون مالیاتگیــری 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 وقفههــای مشــخص تــا امــروز ادامــه
یافــت (لمبتــون.)1363 ،
طــی قــرن نوزدهــم و دو دهــه اول قــرن بیســتم ،تحــوالت مهمــی در نظــام اقتصــادی -اجتماعــی
قرونوســطایی ایــران متأثــر از ســرمایهداری غربــی مــدرن صــورت گرفــت .در ایــن بیــن ،بنیادهای
دولــت ســنتی تحلیــل رفــت و مجموع ـهای جدیــد از نهادهــای دولتــی و شــکل جدیــدی از رابطــه
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
تأثیـ�ر گذاش��ت .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 سلســلهای
و قبیلـهای بــود.
رقابــت دو دولــت اســتعماری روس و انگلیــس در ســده نــوزده بــرای تفــوق سیاســی بــر دولــت
قاجــار ،موجــب شــد وضعیــت نیمهمســتعمره در کشــور شــکل بگیــرد و دولــت مرکــزی ضعیــف
شــود .نخبــگان سیاســی ســنتی متفــرق و غیرمتحــد در راســتای عالیــق رقابتــی دو قــدرت روســیه
و بریتانیــا قطببنــدی شــدند؛ بدیــن ترتیــب تأثیــر آنــی دخالــت قدرتهــای اســتعماری ،تعمیــق
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 ســازماندهی نیروهــای نظامــی را بــه شــیوه غربــی و بــا اســتفاده از
اســلحه آتشــین ،وجهــه همــت خــود قــرار دهنــد و دیوانســاالری ســنتی را تقویــت کننــد .در مرحلــه
دوم جنبــش اصالحــی در طــول نیمــه دوم ســده نوزدهــم ،طــرح آگاهانــه و از پیــش طراحی شــدهای
بــرای بازســازی کل دســتگاه دولتــی مطــرح گردیــد .ایــن اصالحــات کــه بــا گــروه کوچکــی از
نخبــگان دیوانســاالر و تحــت حمایــت شــاه نظریهپــردازی و عملــی شــد ،بهمنزلــه 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 ســازماندهی مجــدد
زندگــی اجتماعــی -اقتصــادی ارائــه داده بــود .ایــن اصالحطلبــان ،اساســیترین و ابتکاریتریــن
ویژگــی نظــام ســرمایهداری غــرب را در شــکل نهادهــای دولــت میدانســتند؛ بنابرایــن نوســازی
دســتگاههای اجرایــی دولــت از قبیــل ابــداع اصالحــات دیوانســاالری جدیــد ،تفکیــک قــوا و ترویــج
نظامنامــه قانونــی ،مفهــوم محــوری اصالحــات در ایــن دوره بــود؛ امــا ایــن برنامــه اصالحــی نیــز
بــه دلیــل مقابلــه بدنــه دیوانســاالری کهــن قریــن موفقیــت نشــد.
گفتنــی اســت ،شکســت ایــن تالشهــا 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 ناصرالدینشــاه تــا انقــاب مشــروطیت ،دولــت مرکــزی همواره
بــا کســری مواجــه بــود کــه در طــول زمــان بیشــتر هــم میشــد .درواقــع بــا گســترش تجــارت
خارجــی ،ایــران بــه صادرکننــده مــواد خــام کشــاورزی بــدل شــد .بــا توســعه کشــاورزی تجــاری،
مالکیــت زمیــن منبــع اصلــی انباشــت ثــروت بــه شــمار آمــد .در ایــن وضعیــت بــود کــه مقامــات
دولتــی و قدرتمنــدان محلــی ،غصــب وســیع زمینهــای دولــت و تیولهــا را رواج دادنــد .در ایــن
بیــن ،مالیــات جنســی بــه نقــدی تبدیــل شــد و بــه شــکل مبالــغ کلــی خــاص (تســعیر) در هــر روســتا
درآمــد .ناتوانایــی دولــت در افزایــش ایــن نرخهــای خــاص بــه همــراه نرخهــای بــاالی تــورم نیــز
ســهم زمیـنداران از مــازاد ارضــی را بــه قیمــت کاهش عوایــد دولــت افزایــش داد (جمــالزاده.)1362 ،
همچنیــن ،بــه نظــر میرســد طــی ایــن دوره ســهم مــازاد ارضــی بــا تغییــر اساســی روبـهرو شــد؛ بــه
نحــوی کــه ســهم حاصــل از زمیــن طبقــات حاکــم ســنتی کاســته شــد و ســهم ســرمایهداران 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 بهرهمنــد بودنــد -طــی ترقــی صــادرات
در ســالهای  1860 -1906شــایان 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 اصالحــات در تشــکیالت اداری
در رفــع ایــن بحــران ،بــه اجــرای منظــم فــروش پسـتهای اداری و عناویــن و واگــذار کــردن امــور
بــه افــراد حقیقــی ،و از ســوی دیگــر بــه اعطــای امتیــازات بــه خارجیهــا منجــر شــد .درنهایــت ،تــا
آخریــن دهــه ســده نوزدهــم ،همــه ادارههــای دولتــی بــه انحصــار خصوصــی (یعنــی اشــخاصی که
هـ�دف اصلـ�ی آنهـ�ا کـ�م کـ�ردن از هزینـ�ه اولیـ�ه و افـ�زودن بـ�ر منافعشـ�ان بـ�ود) درآمـ�د.
شــایان ذکــر اســت کــه دولــت ایــران در دوره قاجــار ،دولتــی حداقلــی بــود کــه دســتگاه دیوانــی
محــدودی داشــت و اصلیتریــن فعالیــت آن بــه حفــظ امنیــت داخلــی و حراســت از مرزهــای کشــور
محــدود میشــد .در تأییــد ایــن نکتــه بایــد گفــت لــرد کــرزن نمونــهای از بودجــه ســنتی دولــت
را بــرای ســال  1267شمســی بیــان کــرده اســت .تفکیــک هزینههــای بودجــه دولــت بیانگــر آن
اســت کــه چهــار پنجــم مخــارج دولــت در آن زمــان بــرای هزینههــای نظامــی ،مخــارج دربــار و
رشــوهدهی قانونــی بــه مقامــات بلندمرتبــه و نجبــای کشــور در نظــر گرفتــه میشــد (خلعتبــری،
 ،1368ص  1.)4از دســت رفتــن ســرزمینهای ایــران و ناامنــی درون مرزهــای ملــی در ایــن دوره
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه دولــت ســنتی قاجــار حتــی از ایفــای وظیفــه دولــت حداقــل بازمانــده
بـ�ود چـ�ه رسـ�د بـ�ه ایفـ�ای نقـ�ش مثبـ�ت در زمینـ�ه توسـ�عه اقتصـ�ادی و اجتماعـ�ی کشـ�ور.

 .6-1-2بحران دولت و انقالب مشروطیت در دوران قاجار
در نیمــه دوم ســده نوزدهــم بهدنبــال توســعه تجــارت خارجــی دو تحــول عمــده در اقتصــاد
ایــران رخ داد؛ پیدایــش نظــام بــزرگ مالکــی در بخــش کشــاورزی ،و ورشکســتگی صنایعدســتی
ســنتی ایــران بــر اثــر رقابــت مصنوعــات صنعتــی وارداتــی بهویــژه 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
شـ�هری بـ�ر خیـ�ل بیـ�کاران شـ�هری افـ�زوده بـ�ود.
بهرغــم میــزان بــاالی رشــد تجــارت و افزایــش ســطح پولــی شــدن اقتصــاد ،چارچــوب قانونــی
 .1خلعتبری ،فیروزه ( ،)1368ایران ،کالبدشکافی یک توسعه ،دستنویس.
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موجــود بــرای تجــارت هنــوز توســعه نیافتــه بــود .در مــوارد بســیاری بازرگانــان ایرانی بــه تابعیت
روســیه یــا انگلســتان درمیآمدنــد تــا هــم از اعمــال خودســرانه حاکمــان و دادگاههــا بگریزنــد و
هــم از امتیــازات تبعیضآمیــزی کــه بازرگانــان خارجــی از آنهــا بهــره میبردنــد ،اســتفاده کننــد
(اشــرف :فصــل چهــارم) 1.بانکــداری مــدرن عم ـ ً
ا وجــود نداشــت و کمبــود پــول نقــره وضعیــت
حــادی را بــه وجــود م ـیآورد ،بهویــژه در فصــل برداشــت محصــول کــه زمــان اوج فعالیتهــای
صادراتـ�ی بـ�ود .افـ�زون بـ�ر ایـ�ن ،نظـ�ام حمـ�ل و نقـ�ل نیـ�ز در وضعیـ�ت بـ�دی قـ�رار داشـ�ت.
شــایان ذکــر اســت کــه بازرگانــان بــا ســرمایهگذاری در فعالیتهــای صنعتــی خــود را در
محیــط پــر هــرج و مــرج کشــور و ترتیبــات نهــادی و زیرســاختی ناکافــی دســت بســته مییافتنــد
(کارشــناس .)85 ،هنگامــی کــه مظفرالدیــن شــاه بهمنظــور انجــام دادن فعالیتهایــی در خــارج
از کشــور بــه شــیوه مالیاتگیــری از بازرگانــان از طریــق بــه رهــن گذاشــتن عوایــد گمرکــی بــه
جمــعآوری پــول متوســل شــد ،تضــاد میــان ســرمایهداران تجــاری و دولــت قاجــار بهصــورت
دشــمنی آشــکار درآمــد و در اوایــل دهــه قــرن بیســتم ،بــا ســازماندهی مجــدد گمرکهــا بــه
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 قبیلـهای -نیمــه دیوانســاالری
نمیتوانســت آن را عملــی کنــد .شکســت و ناکامــی دولــت قاجــار در نوســازی دســتگاه دولتــی
بــه فروپاشــی ســریع دولــت ســنتی انجامیــد و دولــت بــا شکســت در عملــی کــردن کارکردهــای
ســنتی خــود منبــع بینظمــی و ناامنــی شــد .حتــی در تهیــه نیازهــای عمومــی در حــال ظهــور نیــز
نمیتوانســت 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
 ،)1906بـ�ر ضـ�د ایـ�ن زمینههـ�ای کلـ�ی اقتصـ�ادی -اجتماعـ�ی و سیاسـ�ی شـ�کل گرفـ�ت.
گفتنــی اســت بــرای نجــات از بحــران اقتصــادی غالــب بــا علتهــای ســاختاری و ریشــهدار،
بــه دولتــی نیــاز بــود کــه کارکردهایــش بیــش از مفهومــی باشــد کــه قانــون اساســی نیمهلیبرالــی
 .1اشرف ،احمد ( ،)1359موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران :دوره قاجار ،انتشارات زمینه.
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 1906مشــروطیت و اصالحــات بعــدی آن در ســال  1907از دول��ت تلق��ی میکـ�رد .اهــداف انقــاب
مشــروطیت عبــارت بــود از کوتــاه کــردن دســت کشــورهای اســتعماری در ایــران و ایجــاد حکومت
مبتنــی بــر قانــون .بیتردیــد افزایــش نفــوذ و اعتبــار طبقــه تاجــر در ربــع آخــر ســده نــوزده
و پیوندهــای عمیــق آن بــا روحانیــت و مراجــع تقلیــد ،در شــکلگیری اهــداف ایــن انقــاب و
ســازماندهی مــردم بــرای مقابلــه بــا دســتگاه اســتبداد قاجــار عاملــی تعیینکننــده بــود .واقعیــت
ایــن اســت کــه انقــاب مشــروطیت ،قــدرت طبقــات حاکــم مســلط در روســتاها را تضعیــف نکــرد و
در مناســبات زمیـنداری مســلط بــا تغییــر اندکــی مواجــه بــود .ســاختار راکــد اقتصــاد ایــران حاکی
از آن بــود کــه هیچیــک 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 پدیــدهای کام ـ ً
ا شــهری بــود و تودههــای 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
بــزرگ منعکــس اســت ،امــا اصــاح قانــون انتخابــات و ارائــه حــق رأی عمومــی پــس از مجلــس
س��وم ،پای�اـن تسلــط بازرگانــان را در مجلـ�س مش��خص ک��رد .در ایــن میــان ،تــاش دو دوره اول
مجلــس شــورای ملــی پــس از انقــاب مشــروطیت بــرای بازســازی دســتگاه دولتــی متمرکــز و
یکپارچــه -کــه قــدرت متمرکــز انقالبــی را در مجلــس نهادینــه کنــد -بهجایــی نرســید .محمدعلــی
شــاه مجلــس اول را بــه تــوپ بســت و مجلــس دوم بــا دخالــت روســیه کــه اشــغالکننده بخشهــای
شــمالی کشــور بــود بــه ناگزیــر از اصالحــات خــود دســت برداشــت و در ســال  1911بســته
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 ســازماندهی امــور
مالــی اســتخدام کــرد ،امــا انتظــارات بزرگــی کــه بــرای اصــاح ارتــش و دســتگاه مالــی بــه وجــود
آمــده بــود ،بــهزودی بــر اثــر شــدت درگیریهــای داخلــی و فشــارهای خارجــی از بیــن رفــت
(آبراهامیــان 128 ،و .)129

1

 .1آبراهمیان ،یرواند ( ،)1377ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی ،نشر نی.
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بیــن ســالهای  1911و  ،1921کشــور درگیــر آشــوب سیاســی شــدید و ازهمگســیختگی
اقتصــادی بــود ،امــا در ایــن دوره دو تحــول مهــم رخ داد کــه بــر شــکلگیری دولــت نویــن در
ایــران نقــش مهمــی داشــت .یکــی انقــاب اکتبــر  1917در روســیه و دیگــری کشــف و اســتخراج
نفـ�ت در ایـ�ران.

 .7-1-2تالشهای ناموفق برای انتظام امور مالی دولت
چــه در دوره قبــل از انقــاب مشــروطه و چــه پــس از آن ،دولــت ایــران بــرای ســامان دادن
بــه وضــع مالــی وخیــم خــود بــه اســتخدام مستشــاران خارجــی دســت زد .در ســال  1900اداره
گمــرکات ایــران بــه کارشناســان خارجــی ســپرده شــد و در ســال  1903مســیو نــوز بلژیکــی،
رئیــس کل گمــرک ایــران ،مــدت کوتاهــی امــور مالــی دولــت را اداره کــرد .در ســال  1907مســیو
بیــزو 1فرانســوی 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  1911مــورگان شوســتر همــراه عــدهای از دســتیاران آمریکایــی بــه ایــران آمــد و پــس
از ورود بــه ایــران مجلــس قانونــی تصویــب کــرد و خــود بهعنــوان خزانـهدار کل مملکــت اختیــارات
و قــدرت فراوانــی بــه دســت آورد؛ امــا کار او در ایــران بیــش از هشــت مــاه دوام نیــاورد و بــا
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  1290شمســی تهیــه
شــد .در بودجــه مزبــور برخــاف بودجههــای پیــش از مشــروطیت ،هزینههــای وزارتخانههــا 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 فالحــت،
صناعــت و تجــارت در ایــن بودجــه قــرار گرفــت .ایــن بودجــه بیانگــر آن بــود کــه دســتگاه دیوانــی
جدیــد در اواخــر دوره قاجــار ،حتــی بهصــورت ظاهــری در حــال شــکلگیری بــود و دولــت حیطــه
 .2میلیسپو ( ،)1356مأموریت آمریکاییها در ایران ،ترجمه دکتر حسین ابوترابیان ،تهران ،انتشارات پیام.

1.Bizot
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وظایــف خــود را در امــور زیربنایــی ،آمــوزش و پــرورش و امــور تولیــدی بــاز شــناخت؛ امــا
درگیریهــای سیاســی بعــد از انقــاب مشــروطه تــاش در راه تنظیــم بودجــه بــه شــیوه جدیــد را
عقیــم گذاشــت (خلعتبــری ،1368 ،ص  3و  .)4جنــگ 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 مالیاتهــای
جدیــد ،معافیتهــای مالیاتــی ،فــروش یــا انتقــال امــاک و منابــع ملــی ،واگــذاری امتیــاز بــرای امــور
تجــاری و صنعتــی و کشــاورزی ،عقــد قراردادهــای وام و ســاختمان راهآهــن و جــاده موکــول بــه
تصویــب مجلــس شــده بــود ،همچنیــن در قانــون اساســی مشــروطه بودجــه هــر وزارتخانــه بایــد
تــا  15روز قبــل از پایــان ســال مالــی تنظیــم میشــد و بهویــژه مخــارج دربــار و هزینــه قــوای
نظامــی هرســاله بــه تصویــب مجلــس میرســید .در ایــن قانــون قیــد شــده بــود کــه هیــچ حوالـهای
بهعنــوان خزانــهداری کل بــرای پرداخــت مقــرری یــا انعــام اجــرا نخواهــد شــد و رســیدگی بــه
اجـ�رای قانـ�ون و حسـ�ابهای دولتـ�ی بـ�ه تشـ�کیل دیـ�وان محاسـ�بات نیـ�از داشـ�ت.
در ســال  1294شمســی ،قانــون تشــکیالت مالیــه کل مملکــت ایــران بــه تصویــب مجلــس رســید
کــه بهموجــب 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 .1)167
قانــون محاســبات عمومــی کــه در ســال  1910 -1911( 1289میــادی) از مجلــس گذشــت،
ترتیــب تنظیــم بودجــه و پرداختهــا ،وضعیــت و مراحــل محاســبات دولتــی و کنتــرل امــوال دولــت
را توصی�فـ ک��رده ب��ود ،ام�اـ ب��ه دلی��ل ضع�فـ دول�تـ اج��را نش��د .طــی دوازده ســالی کــه از زمــان
تصویــب قانــون محاســبات عمومــی گذشــت ،هیــچ بودج ـهای بــرای کشــور تهیــه نشــد و بودجــه
 .1یکتایی ،مجید ( ،)1352تاریخ دارایی ایران ،چاپ سوم ،مرکز انتشار کتابفروشی دهخدا.
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مالــی وزارتخانههــا در ســال مالــی  1301نیــز بــه علــت افزایــش هزینههــا بــه تصویــب مجلــس
نرســید (میلیســپو .)81 ،بــه گفتــه میلیســپو کســری بودجــه دولــت در این ســال در حــدود  20درصد
درآمــد بودجــه تخمیــن شــده بــود .در ایــن بیــن ،حقــوق کارمنــدان چندیــن مــاه بــه تأخیــر افتــاد؛
زیــرا درآمــد دولــت بهدلیــل رکــود خدمــات کارمنــدان وزارت مالیــه و فعالیــت نکــردن مأمــوران
وصــول مالیــات کــم شــده بــود (همــان.)78 ،

 -8-1-2شکلگیری و فعالیت اتحادیههای کارگری در دوره قاجار
ایــران در ســال  1900کشــوری ماقبــل صنعتــی بــود کــه بخــش اعظــم کارگرانــش در کارگاههای
ســنتی کار میکردنــد و بخشــی کوچــک امــا فزاینــده آن از کارگــران روزمــزد تشــکیل میشــد ،امــا
بیشــتر نیــروی کار شــهری در پیش ـههای ســنتی و اتحادیــه اصنــاف -کــه بیــش از آنکــه نماینــده
کارگــران باشــند نماینــده کارفرمایــان بودنــد -ســازمان یافتــه بــود .افــزون بــر ایــن ،نیــروی کار
فــوق از آرمانهــای سوسیالیســتی یــا اتحادیههــای کارگــری هیچگونــه بهــرهای نداشــت (ویلــم
فلــور ،1371 ،ص .)9

1

گفتنــی اســت کــه ســال  1285شمســی بــرای ایــران ســالی مهــم بــود؛ زیــرا انقــاب مشــروطیت
بــه ثمــر رســید و نخســتین اتحادیههــای کارگــری در کشــور شــکل گرفــت .از جملــه مــواد قانــون
اساســی مشــروطیت آزادی بیــان (اصــل  )20و آزادی اتحادیههــا و انجمنهــا (اصــل  )21بــود و
بدینســان بــا انقــاب مشــروطیت ،بنیــاد قانونــی بــرای فعالیتهــای کارگــری پدیــد آمــد .بــا وجــود
عقبماندگــی طبقــه کارگــر ایــران میتــوان نوعــی جنبــش کارگــری را از ســال  1285شمســی
( 1906میــادی) ،تــا ســال  1291شمســی ( 1912میــادی) مشــاهده کــرد ،ایــن جنبــش بیشــتر
مرهــون فعالیتهــای سوســیال دموکراتهــای ایــران بــود کــه بــرای مثــال مــرام خــود را در تبریــز
تبلیــغ میکردنــد .گاهــی ایــن فعالیتهــای کارگــری بــا هدفهــای سیاســی همزمــان پیچیــده
میشــد (ماننــد اقدامهــای ضــد روســی در رشــت و انزلــی) .از آنجــا کــه طبقــه کارگــر ایــران
 .1فلــور ،ویلــم ( ،)1371اتحادیههــای کارگــری و قانــون کار در ایــران  ،1900 -1941ترجمــه دکتــر ابوالقاســم ســری،
انتشــارات تــوس.
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نماینــده واقعــی نداشــت ،فعالیتهــای انــدک جنبــش کارگــری از راه مخالفــت ابــراز میشــد .در
ایــن بیــن ،دالیــل اصلــی ظهــور درخواسـتهای یکســره کارگــری عبــارت بــود از :ضعــف حکومــت
و احســاس همــدردی بــا کارگــران در میــان سیاســتگزاران اصالحطلــب ،امــا بــا بــروز واکنــش و
افزایــش نفــوذ روســیه در  ،1910ایــن فعالیتهــای کارگــری دیگــر تحمــل نشــد .تنهــا اقــدام هماهنــگ
بــا خواســت کارگــران اقدامــی بــود کــه اتحادیــه کارگــران چاپخانههــا در تهــران انجــام داد و
آخریــن عملکــرد جنبــش کارگــری پیــش از جنــگ جهانــی اول در تهــران بــود (همــان.)10 ،
تنهــا در پایــان جنــگ جهانــی اول در ســال  ،1918جنبــش کارگــری دوبــاره نیــرو گرفــت .از همــان
آغــاز ،اتحادیههــای کارگــری و شــکلهای دیگــر فعالیتهــای آن زیــر نفــوذ حــزب کمونیســت ایــران
قــرار گرفــت .از ســال  1921اتحادیههــای ایرانــی بــه اتحادیــه کارگــری بینالمللــی کمونیســت 1مســکو و
جنبــش بینالمللــی 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،
درعینحــال همیــن عامــل یکــی از دلیلهــای اصلــی نابــودی و ناکامــی آن بــود (همــان.)10 ،
بایــد توجــه داشــت کــه در نخســتین ســالهای دهــه  ،1920جنبــش کارگــری موفقیتهــای
درخورتوجهــی در مســئله تقاضاهــای نــان و قاتــق بــه دســت آورد کــه تــا انــدازهای 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 ســالهای  1297شمســی ( 1918میــادی) و 1303
شمســی ( 1923میــادی) ،امکانپذیــر شــد .کابینههــای ضعیــف ،پیوســته از حملههــای گروههــای
«مترقــی» وابســته بــه اتحادیههــای کارگــری در هــراس بودنــد و ترجیــح میدادنــد بــرای حفــظ
خــود در عرصــه سیاســی ،در برابــر برخــی از ایــن امــور کارگــری تســلیم شــوند .اهمیــت موفقیــت
اولیــه جنبــش کارگــری در ایــران بــه ایــن دلیــل بــود کــه ســازمانهای اتحادیههــای کارگــری
بیشــتر از آنکــه بتواننــد در چانهزنــی ،قدرتــی مؤثــر اعمــال کننــد ضعیــف بودنــد .ایــن امــر بــه
ســبب ســازمان ضعیــف آنهــا بــود کــه خــود از نــا آگاهــی طبقاتــی و گســیختگی نیــروی کارگــر
شــهری نشــئت میگرفــت .افــزون بــر ایــن ،بــه ســبب فقــر شــدید اعضــای اتحادیههــای کارگــری
1. Profintern
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ســرمایه کافــی نداشــتند و حتــی کمکهــای مالــی ســفارت شــوروی نیــز نمیتوانســت بهخوبــی
مشــکل آنهــا را از میــان بــردارد .بدینســان تنهــا اقــدام اقتصــادی ســاحی بــه نســبت بیاثــر بــود،
بهخصــوص 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  1914نشــانگر آن اســت کــه در ایــران شــمار زیــادی کارگــر اضافــی وجــود داشــته اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه بــا ظهــور حکومــت مســتبد قــوی مرکــزی در ســال  1301شمســی (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 ،

 .9-1-2نخستین تالشها برای تنظیم قانون کار در دوره قاجار
پیــش از ســال  ،1921بهســختی صنعتــی جدیــد در ایــران وجــود داشــت وایــن کشــور بــا
دشــواریهای سیاســی و اقتصــادی احاطــه شــده بــود .حکومــت مرکــزی پــس از ســال  1911دیگــر
بــر والیتهــا ســلطهای نداشــت ،درنتیجــه تعجبــی نــدارد کــه بهجــز کوششــی جزئــی و نامؤثــر
بــرای قانــون کار در ســال  ،1904در ایــن دوره کار چندانــی صــورت نگرفــت .در ایــن زمــان ،تنها در
کرمــان کوشـشهایی بــرای اصــاح وضــع کارگــران قالیبــاف صــورت گرفــت؛ امــا ایــن کوشــش
نیــز بــه دلیــل تعقیــب نفعپرســتی شــخصی کارفرمایــان بــه هیــچ نتیجـهای نرســید.
در توضیــح نــکات فــوق بایــد گفــت در  28اوت  ،1904بــه فرمــان مظفرالدیــن شــاه کارخانههــای
خارجــی از اســتخدام زنــان مســلمان منــع شــدند و بــه مالــکان کارخانههــا پیشــنهاد شــد بــه جــای
زنــان از پســربچههای  10تــا  12ســاله اســتفاده کننــد .نمونــه دیگــر دخالــت حکومــت در اوضــاع
کارگــری در  1913در کرمــان رخ داد .نایــب حکومــت کرمــان مقرراتــی بــرای اجــرا در کارگاههــای
قالیبافــی شــهر وضــع کــرد ،ایــن مقــررات خشــم کارفرمایــان را برانگیخــت و آنهــا بــه قصــد
اعتــراض بــه کنســولگری انگلیــس پناهنــده شــدند .بنــا بــه گفتــه کنســول وقــت انگلیــس در کرمــان،
اگرچــه بیشــتر آن مقــررات بهخودیخــود پســندیده بودنــد ،برخــی از آنهــا بهســختی اجــرا میشــد
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و تــا حــد زیــادی فقــط پــس از گذشــت مدتزمانــی قابلاجــرا بــود .حالآنکــه اعــام شــده بــود
کــه بایــد بیدرنــگ اجــرا شــود .از ســوی دیگــر شــرایط کار نامســاعد ،و بــرای ســامت و بهداشــت
کارگرانــی کــه بیشترشــان کــودکان خردســال بودنــد زیانمنــد بــود (ویلــم فلــور ،همــان.)107 ،

 .10-1-2حمایت و تأمین اجتماعی در دوره سنت و آغاز مدرنیته در ایران
در دوران پیــش از مشــروطیت ،حمایــت اجتماعــی عمومـ ًا در حیطــه نهادهــای مدنــی قرار داشــت
و دولــت کمتــر بــه ایــن عرصــه وارد میشــد .مفهــوم یــک خــدای واحــد و قاهــر در اســام بــه
ایــن عقیــده منجــر شــد کــه همــه افــراد بــه طــور یکســان مخلــوق او هســتند ،امــا ایــن مســئله
بــا ایــن پرســش مواجــه شــد کــه چگونــه چنیــن خدایــی قــادر اســت جهانــی ناقــص و مبتنــی بــر
سلســلهمراتب اجتماعــی و نابرابــری خلــق کــرده باشــد! ازایـنرو مدرســان مســلمان در ســدههای
میانــه و بعــد از آن ناگزیــر بودنــد نظریههایــی را دربــاره عــدل الهــی مطــرح کننــد؛ یعنــی روشهایی
کــه بهرغــم وجــود شــر حاصــل از نابرابــری و رنــج کشــیدن آدمیــان در جهــان ،عــدل خداونــد
را توجیهپذیــر کنــد .راهحلــی کــه بــرای ایرانیــان جذابیــت داشــت ،نویــد عدالــت و برابــری بــود کــه
عقیــده بــه مهدویتگرایــی را بــه وجــود مـیآورد .ایــن شــکل از فهــم عــدل الهــی بــرای غــاة شــیعه
وســیلهای در برانگیختــن شــورشهای متعــدد طــی ســدههای میانــه شــد .برخــاف ایــن ،اهــل ســنت
و شــیعیان محافظـهکار همــواره میکوشــیدند 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 ،
در جامع��ه س��نتی دوران قاج��ار دی��ن اس�لام ایدئول��وژی رس��می جامع��ه ب��ود و پادشـ�اهان،
خــود را ساــیه خداونـ�د روی زمیـ�ن میدانســتند .مجتهدیـ�ن جامعالش�رـایط روحانیـ�ت شیــعه بـ�ه
دلی��ل اعتقـ�اد ب��ه عدال��ت خداونـ�د -ک��ه ب��ا ظهـ�ور حضـ�رت مهــدی (عــج) تحق��ق خواه��د یافـ�ت -خـ�ود
را ولـ�ی مس�لـمین در دوران غیب��ت تلقـ�ی میکردنـ�د و بدیـ�ن ترتی��ب ملــزم نبودنـ�د از س�لـطان جابـ�ر
تابعیـ�ت کنندــ ،درنتیجـ�ه ضمـ�ن پذیــرش دوگانگـ�ی در قدــرت سیاسـ�ی خــود را بـ�ه اقتضــای زمانـ�ه
ش��ریک حکوم��ت تلق��ی میکردن��د و ب��ا وص��ول خم��س و زکات از مسـ�لمین و تولی��ت اوق��اف و
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اماکـ�ن متبرکـ�ه بـ�ه منابـ�ع عظیـ�م مالـ�ی و انباشـ�ت ثرــوت از ایـ�ن طریـ�ق میپرداختن��د .قدــرت آنهـ�ا
در بسـ�یج تودههـ�ای مــردم علی��ه حکوم��ت وقـ�ت ،اس�تـطاعت مال��ی آنه��ا بــرای کم��ک ب��ه محرومـ�ان
و برخوــرداری از حمای��ت بازاری��ان ،اصن��اف ،لوطیه��ا و م��ردم مح��روم و فرودس��ت ،همـ�واره
آن��ان را در موقعی��ت برت��ر در مقایس��ه ب��ا ش��اهان فاس��د و جاب��ر ق��رار م��یداد .نقش��ی ک��ه روحانیت
در انق�لاب مش��روطه ایف��ا ک��رد ،ب��دون برخ��ورداری آن از ای��ن پای��گاه اجتماع��ی تصورش��دنی نبود.
در آن زم��ان مجته��دان از طری��ق جم��عآوری خم��س و زکات ،و نهاده��ای مذهب��ی از طری��ق تولیت
اوقــاف و اداره مساــجد و اماکـ�ن متبرکـ�ه بـ�ه محرومــان جامعـ�ه کمـ�ک میکردندــ ،امـ�ا از آنجـ�ا کـ�ه
جامع��ه مدن��ی نظارت��ی ب��ر امـ�ور عامالمنفع��ه نداشـ�ت ،بخ��ش مهم��ی از وجوهـ�ات شــرعی ب��ه جـ�ای
توزی��ع می��ان ط�لاب عل��وم دین��ی و محروم��ان جامع��ه ن��زد خانوادهه��ای مه��م روحان��ی انباشـ�ته ،و
در طـ�ول زمـ�ان ب��ه منب��ع عظی��م ثــروت خاندانهـ�ای معــروف روحان��ی در ش�هـرهای مه��م کشـ�ور
تبدی��ل میش��د .گفتن��ی استــ در فق��ه شــیعه وصـ�ول دو نـ�وع مالیـ�ات خم��س و زکات از سـ�وی
مراج��ع تقلی��د مرسـ�وم ب��ود ک��ه امرــوزه نی��ز رواج دارد .خم��س (ی��ک پنج�مـ) از انــواع مالیاتهـ�ای
اس�لامی اس��ت ک��ه شـ�یعیان ب��دان معتقدن��د و ب��ه منظ��ور رف��ع مش��کالت مال��ی ام��ت اس�لامی و
توزیـ�ع عادالنـ�ه ثرــوت و تقویـ�ت بنیـ�ه مالـ�ی حکومـ�ت اسلـامی وضـ�ع شدــه اس��ت .در قرــآن کریـ�م
تنهـ�ا یکبــار در آیــه  41سوــره انفــال از خمـ�س نامبرــده شــده و چنیـ�ن آمــده اس��ت« :و بدانیـ�د کـ�ه
ه��ر چی��زی را ب��ه غنیم��ت گرفتی��د ی��ک پنج��م آن ب��رای خ��دا و پیامب��ر و ب��رای خویش��اوندان [او] و
یتیمــان و بینوایــان و در راهمان�دـگان اسـ�ت» .از دیـ�د فقهــای شیــعه برخــاف اهـ�ل سنــت ،خمـ�س بـ�ر
هفـ�ت چیـ�ز واجـ�ب اسـ�ت.
●●منفعــت کســب :یعنــی مالــی کــه انســان از طریــق تجــارت یــا صنعــت یــا کسـبهای دیگــر بــه
دســت مـیآورد 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
معــدن فیــروزه ،عقیــق یــا نمــک یــا معدنهــای دیگــر چیــزی بــه دســت آیــد و بــه مقــدار
نصــاب باشــد.
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●●مال حاللی که مخلوط به حرام باشد.
●●جواهری که بهواسطه فرورفتن در دریا به دست میآید.
●●غنیمـ�ت :اگـ�ر مس��لمانان بـ�ه امـ�ر امــام بـ�ا ک ّفــار جنـ�گ کننـ�د و غنایمـ�ی در جنـ�گ بـ�ه دسـ�ت
آورنـ�د.
●●زمینــی کــه کافــر ذ ّمــی از مســلمان بخــرد .کافــر ذ ّمــی کافــری اســت کــه بهصــورت اقلیــت در
کنــار مســلمانان زندگــی میکنــد و شــرایط ذ ّمــه را میپذیــرد.
بایـ�د توج��ه داشـ�ت کـ�ه خم��س دو نص��ف میش�وـد :نیم��ی ب��ه عن��وان س��هم س��ادات ک��ه ب��ا اجازه
فقی��ه میت��وان ب��ه سـ�ادات فقی��ر داد و نی��م دیگ��ر ب��ه عن��وان س��هم ام��ام ک��ه فقی��ه جامعالشـ�رایط
طبـ�ق صالحدیـ�د خــود برــای ارتقــای حوــزه علمیـ�ه و امــور خیریـ�ه دیگـ�ر مصــرف میکنـ�د.
زکات نی��ز ب��ر نُ��ه چی��ز واج��ب اس��ت :گن��دم ،ج��و ،خرم��ا ،کش��مش ،ط�لا ،نق��ره ،ش��تر ،گاو و
گوســفند .اگ��ر کس��ی مال��ک یک��ی از ای��ن نُ��ه چی��ز باش��د ،ب��ا ش�رـایطی بای��د مقدــاری را که در اسـلام
معیـ�ن ش��ده ،بـ�ه یکـ�ی از مصرفهایـ�ی کـ�ه دستــور دادهانــد ،برساــند .زکات در لغ��ت ،بـ�ه دو معنـ�ا
�و و دیگـ�ری پاک�یـ .زکات ب��ه ســهمی اطـلاق میشـ�ود ک��ه انسـ�ان
آمـ�ده اس��ت :یک��ی رش��د و نمـ ّ
مؤم��ن از م��ال خ��ود خ��ارج میکن��د و ب��ه فق��را میده��د ،ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت در پرداخ��ت آن،
امی��د رش��د و افزای��ش م��ال هم��راه ب��ا خی��رات و ب��رکات وج��ود دارد و موج��ب تزکی��ه و پاک��ی روح
پرداختکنن��ده میش��ود .معن��ای زکات ب��ه کار رفت��ه در آی��ات کریم��ه ق��رآن گس��ترده اس��ت ،در
حالیکـ�ه معنــای خمـ�س یـ�ک چیـ�ز بیشــتر نیس��ت .همـ�ه آیاتـ�ی کـ�ه درباــره زکات در قرــآن کریـ�م
آم��ده اس��ت ،ب��ه زکات واج��ب اصطالح��ی فقه��ی مرب��وط نیس��ت ،بلک��ه زکات ب��ا معان��ی متف��اوت و
همرــاه بـ�ا عناویـ�ن مختلـ�ف ذکـ�ر شــده اســت؛ ماننـ�د زکات واجــب ،زکات بـ�ه معنــای انفــاق و صدقـ�ه
مس��تحبی ،وزکات ب��ه معنـ�ای پاک��ی .البت��ه بیشـ�تر آیـ�ات مربـ�وط ب��ه زکات ،در مــورد زکات مـ�ال
(اع��م از واج��ب ی��ا مس�تـحب) اســت .همچنی��ن بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه در ص��در اسـلام زکات در
معن��ای لغ��وی (انف��اق م��ال) ب��ه کار میرفت��ه ن��ه درخص��وص زکات واج��ب ،ام��ا هری��ک از ایـ�ن دو
منبـ�ع اقتصاــدی و عباــدی جامعـ�ه اس�لامی ،جایگــاه ویــژه خــود را دارد و بـ�ر اســاس مصلحتهـ�ا
و منفعتهایـ�ی در م��واردی واجـ�ب و در م��واردی مستــحب قرــار داده شــده اســت.
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غنی
زکات در فق��ه اس�لامی عب��ارت اس��ت از :ح��قّ واجب��ی ک��ه ب��ه بخش��ی از ام��وال برخ��ی اف��راد ّ
و ثروتمنـ�د جامعـ�ه تعلـ�ق میگیــرد و بایـ�د بـ�ه نفـ�ع فقــرا برــای صــرف در مصالـ�ح عمومـ�ی پرداخـ�ت
ش��ود .اغنی��ا ب��ا دادن زکات ،از صف��ات زش��تی مانن��د ح��رص و بخ��ل (ت��ا انــدازهای) پ��اک میشـ�وند
نم��و خواه��د ک��رد .همچنی��ن از
و اموالش��ان نی��ز ب��ا خی��ر و برک��ت دنی��وی و اخـ�روی ،رش��د و
ّ
دی�دـگاه فقهــا ،اصـ�ل وجــوب زکات از ضروریــات و ارکان دیـ�ن مقــدس اســام اســت.

1

علـاوه بـ�ر ایـ�ن دس�تـگاه مذهبـ�ی مشاــبه دس�تـگاه مذهبـ�ی مس��یحیت ،از یکسـ�و در مقــام توجیـ�ه
نابرابــری اجتماعـ�ی برمیآمـ�د و از ســوی دیگـ�ر در چارچــوب اخــاق پدرســاالرانه ،کمـ�ک بـ�ه
محرومـ�ان جامع��ه را وظیف��ه خـ�ود میدانس�تـ و در نتیج��ه بخشهـ�ای مختل��ف جامع��ه بهویـ�ژه
صن��وف جوام��ع ش��هری ،از طری��ق س��از و کاره��ای خ��اص ب��ه مــدد اقش��ار آس��یبپذیر و
آس��یبدیده اجتماعـ�ی میشتــافتند .همچنیـ�ن ساــخت گس�تـرده خان�وـاده نیـ�ز موجـ�ب حـ�ل و فصـ�ل
آســیب دیدگیهــای اجتماعـ�ی میشـ�د و دولـ�ت در ایـ�ن امــور دخالـ�ت نداشــت؛ بااینحــال در برابـ�ر
رس��یدگی ب��ه بعضـ�ی از اشکــال آس��یبدیدگیها و آس��یبدیدگان اجتماعـ�ی مس��ئولیت داشـ�ت
و ای��ن وظیف��ه را در س��طح حداقل��ی انج��ام مـ�یداد؛ ب��رای مث��ال رس��یدگی ب��ه وض��ع بیم��اران و
مجانی��ن بیسرپرس��ت ب��ر عه��ده دول��ت ب��ود .ی��ا دول��ت عرف��ا جب��ران خس��ارت برخ��ی حـ�وادث
ناشـ�ی از کار را در موــرد کارکنــان خــود -کـ�ه موجـ�ب ازکارافتادگـ�ی کلـ�ی آنهـ�ا میشـ�د -بـ�ر
عه��ده میگرف��ت .تأس��یس مراک��ز درمان��ی رایـ�گان بـ�رای رســیدگی ب��ه احـ�وال بیمــاران فقی��ر و
بیسرپرسـ�ت و نوانخانـ�ه و برق�رـاری مس�تـمری در حـ�ق کارکنــان و کارگرــان دولتـ�ی کـ�ه بـ�ر
اثـ�ر حادث�هـای توــان کار را از دسـ�ت داده بودنــد ،از جملـ�ه اقدامــات حمایتـ�ی دولـ�ت در عصـ�ر
پی��ش از مشرــوطیت ب�وـد .در سرمش��ق حمایتگـ�رای ســنتی ،دول��ت اسـلامی میبایس��ت ب��ه فقـ�را،
درمانــدگان ،پی��ران بیسرپرس��ت و مجانی��ن احس��اس مس��ئولیت ،و بودج��ه و ترتی��ب خاص��ی را
ب��رای سرپرس��تی ای��ن ام��ور معی��ن میک��رد .گفتنـ�ی اس�تـ ،دول��ت پی��ش از مش��روطیت ب��ه وراث
برخـ�ی کارکنــان خ��ود «وظیف��ه» پرداخـ�ت میکــرد امـ�ا ایـ�ن امـ�ر قاعدهمنـ�د نبوــد؛ بهطوریکـ�ه
هنــگام تصوی��ب متم��م قانـ�ون وظیف��ه در مجل��س یک��ی از نمایندــگان در صح��ن علن��ی مجل��س گفــت:
 .1عالمه حلّی ،حسن بن یوسف ،تذکرة الفقهاء ،ج  ،5ص  ،7 - 8مؤسسه آل البیت (ع) ،قم ،چاپ اول ،بیتا  .
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«در زمـ�ان مرحـ�وم مظفرالدی��ن ش�اـه ...تقریبـ� ًا هش��ت کــرور ب��ه اس��م وظیف��ه داده ش��د ک��ه معلـ�وم
نیس��ت ب��ه چ��ه استــحقاق داده شــد» (علیاکبــری ،1395 ،ص .)20

1

ب��ا تأس��یس نظ��ام مش��روطیت در  14مــرداد  ،1285کوش��ش بــرای اس�تـقرار دول��ت ب��ه سـ�بک
نوی��ن آغـ�از ش��د .ب��ه بیـ�ان دقیقتـ�ر ،پیدای��ش مقدمـ�ات ش��کلگیری دول��ت مــدرن موجبـ�ات ظهـ�ور
ارزشهـ�ای نوین��ی را در حــوزه دول��ت فراه��م آورد .از جمل��ه وظایف��ی ک��ه ب��ر پای��ه ارزشهـ�ای
نوی��ن دول��ت میبایس��ت متکف��ل آن میشـ�د ،حمای��ت از کارکنان��ش ب��ه هنــگام پیـ�ری و وراث آنـ�ان
پ��س از م��رگ بــود (علیاکبــری ،1395 ،ص  .)20ای��ن رویک��رد تح��ت تأثی��ر تجرب��ه کشـ�ورهای
اروپایـ�ی قرــار داشــت.
موضــوع لزــوم حمایـ�ت س��ازمانیافته از کارکنــان دولتـ�ی در ایرــان برــای نخستــین بــار بـ�ه
هنــگام تصوی��ب قان��ون «وظای�فـ» در ســال  1286شمس��ی تجلـ�ی یاف��ت .مطابـ�ق ایـ�ن قانوــن ،وظیفـ�ه
مرس��ومی ،حقوقیــ ب��ود ک��ه میبایس��ت ب��ه بازمان��دگان ارب��اب حق��وق دیوان��ی پرداخ��ت میشـ�د .از
قان��ون وظیف��ه ،تح��ت عن��وان قان��ون متوفی��ات نی��ز ی��اد ش��ده اســت .ه��دف دول��ت از تصوی��ب قانون
مزبـ�ور تأمی��ن بازماندــگان کارکنـ�ان متوفـ�ای دول��ت ب��ود .قانـ�ون وظای��ف در اردیبهش��ت ســال
 1288شمسیــ تجدی��د نظ��ر ش��د و متم��م آن از تصوی��ب نماین��دگان گذش��ت .براب��ر م��اده دوم قانون
اخی��ر «نص��ف بالکس��ر مرس��وم متوف��ی ت��ا م�دـت پان��زده س��ال درب��اره ورث��ه برق��رار میشــود».
در قانــون برــای تشخــیص میزــان برخ��ورداری کارکنــان کش��وری اختیاراتـ�ی برــای ش��ورایی بــه
ن��ام شــورای دولتیــ پیشبین��ی ش��د .ب��ا تصوی��ب قان��ون وظای��ف ،دول��ت در قب��ال کارکنـ�ان (فـ�ارغ
از مرتب��ه اداری و وابس��تگیهای خاندان��ی و اشرــافی و موقعی��ت سیاس��ی) مس�ئـولیت پیـ�دا کـ�رد.
نظامنامــه «حق��وق تقاع��دی متقاعدی��ن» ب��ر طب��ق مــواد  64 ،63 ،5و  69تــا  72قان��ون اسـ�تخدام
کشــوری در سـ�ال  1302ب��ه تصوی��ب وزی��ر مالی��ه و رئی��س مالیه کش��وری رس��ید .در م��اده یازدهم
ای��ن نظامنام��ه ب��ه وظیف��ه شوــرای دولت��ی پرداخت��ه شـ�ده اس��ت .ای��ن مس�ئـولیت ب��ا تصوی��ب قانـ�ون
اس��تخدام کش��وری در  22آذر سـ�ال  1304صــورت کاملتـ�ری ب��ه خـ�ود گرف��ت .پی��ش از ایــن،
دول��ت در قبـ�ال کهول��ت و ازکارافتادگ��ی ناش��ی از آن و در قبـ�ال وراث متوف��ی مس��ئولیتی ب��ر عهـ�ده
 .1علیاکبری ،دکتر محمد ( )1395رفاه اجتماعی در ایران معاصر ،موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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نداش��ت .ت��ا پایـ�ان ســال  1301شمسـ�ی ،م�وـارد برق�رـاری حقــوق بازنشستــگی و حقــوق وظیفـ�ه
ازکارافتادگ��ی و حقـ�وق وراث مس��تخدمان شــاغل متوفـ�ای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی جمعـ� ًا
بـ�ه  2هــزار و  60نف��ر میرســید 1.بهطوریک��ه مالحظ��ه میش��ود در ای��ن دوره نــه قانونــی بــرای
تنظیـ�م روابــط کار ب��ه تصوی��ب رس��ید و ن��ه می��زان پوش��ش قان��ون بیم��ه و بازنشســتگی گســترده
ب��ود و قان��ون اخی��ر فقـ�ط کارکنــان دولـ�ت را شـ�امل میشـ�د.

 .2-2دوره پهلوی اول ،جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن ()1304 -1332
رضاشـ�اه در ســال  1304ب��ه س��لطنت رس��ید و در شــهریور  1320ب��ه دنب��ال اشـ�غال ایـ�ران
توس��ط نیروه��ای متفقی��ن از مق��ام خ��ود خل��ع ش�دـ .پ��س از او محمدرض��ا پهل��وی ب��ه سـ�لطنت
رس��ید .در دوره اشــغال ایــران توس��ط متفقیــن ( ،)1320 -1325اقتص��اد بـ�ه مشــکالت جـ�دی دچـ�ار
ش��د و بیثبات��ی مزم��ن سیاس��ی و تغیی��ر مکـ�رر دولته��ا ت��ا کودتــای  28مرــداد ســال  1332در
کشــور ادامـ�ه یاف��ت .بـ�ه دالیـ�ل فــوق وضـ�ع معیشـ�ت مرــدم دچــار افــول شـ�د و در انتهــای ایـ�ن
دوره ،سـ�طح زندگ��ی ه��ر ایران��ی پایینت��ر از ســال  1320ب��ود .در همیـ�ن دوران پرتنـ�ش سیاسـ�ی
و اقتصاــدی بــود کـ�ه قوانیـ�ن متعدــدی در زمینـ�ه روابـ�ط کار و تأمیـ�ن اجتماعـ�ی در کشــور بـ�ه
تصوی��ب رسـ�ید.

 .1-2-2تحوالت جمعیت ،شهرنشینی و طبقات اجتماعی
در دوره  ،1305 -1335جمعی��ت شـ�هری و روســتایی کش��ور افزای��ش یافــت (جــدول  )2و نـ�رخ
شهرنشـ�ینی از حــدود  21درص��د بـ�ه  31/4درص��د رسـ�ید.

 .1مؤسســه راهبــردی بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان ،از کار افتــادگان
و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  ،1301 -1359جــدول .1

 / 96مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

جدول  .2جمعیت شهری و روستایی کشور در دوره ( 1305 -1335میلیون نفر)

سالها

جمعیت شهری

جمعیت روستایی

کل جمعیت

1305

2/49

9/37

11/86

1316/1317

2/64

12/23

14/87

1335

5/95

13/00

18/95

مأخــذ :ســطر اول جــدول بــه نقــل از بــاری یــر ( ،)1363اقتصــاد ایــران ( ،)1279 -1349مرکــز تحقیقــات تخصصــی
حســابداری و حسابرســی ،ص  .40ســطر دوم جــدول بــه نقــل از :پاکدامــن ،ناصــر ( ،)1355آمارنامــه 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  ،1335ســایت مرکــز آمــار ایــران.

نتایــج آمارگیــری بانــک ملــی ایــران ،تعــداد افــراد خانوارهــای مرتبــط بــا مشــاغل مختلــف را در
اواخــر دوره پهلــوی اول بیــان میکنــد (جــدول  .)3در آن زمــان در کل کشــور  57/76درصــد جمعیــت
از محــل اشــتغال بــه فعالیــت کشــاورزی امــرار معــاش میکردهانــد؛ امــا ایــن نســبت در مناطق شــهری
کمتــر و معــادل  14/86درصــد گــزارش شــده اســت .بــه دلیــل گســترش دســتگاههای اداری و نظامــی
در دولــت نویــن ،شــمار مســتخدمان دولــت و اعضــای خانــوار آنهــا در ســال  ،1316 -1317بــه حــدود
 550هــزار نفــر میرســید .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه تعــداد افــراد ایــن گــروه از نیــروی کار ،دولــت
نمیتوانســت در برابــر بازنشســتگی و ازکارافتادگــی کارکنــان لشــکری و کشــوری خــود بیتوجــه
باشــد .درواقــع گســترش بوروکراســی نویــن ،رســیدگی بــه ایــن امــور را اجتنابناپذیــر میکــرد.
افــزون بــر ایــن ،شــمار افــراد طبقــه کارگــر جدیــد (صنعتگــر ماشــین و غیــره) و افــراد خانــواده
آنهــا نیــز در همســنجی بــا دوره قاجــار بســیار درخــور توجــه بــود و بــه  868/4هــزار نفــر
میرســید .بدیهــی اســت تشــکل ایــن گــروه در اتحادیههــای کارگــری و افزایــش حــوادث ناشــی
از کارهــای صنعتــی ،راهســازی و راهآهــن ،دولــت را بــه تنظیــم روابــط کار و تأمیــن اجتماعــی ایــن
بخــش از جمعیــت کشــور ناگزیــر میکــرد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در آن زمــان ســهم افــراد
بیــکار و خانوادههــای آنهــا در کل جمعیــت در شــهر و روســتا انــدک و بــه ترتیــب  3/54و 2/48
درصــد بــوده اســت.
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جدول  .3جمعیت ایران و طرز ترکیب آن در سال 1316 -1317
ترکیب جمعیت

جمعیت محل

جمعیت حوزه

جمعیت کل

کل

درصد

کل

درصد

کل

درصد

مستخدمان دولت

345649

13/11

204057

1/67

549706

3/70

دارندگان مشاغل آزاد

281336

10/67

750002

6/13

1031338

6/93

تجار عمدهفروش

135441

5/14

69274

0/57

204715

1/38

کسبه و دکانداران

642750

24/37

639277

5/22

1282027

8/62

برزگرها (کشاورزان)

391956

14/86

8200275

67/01

8592231

57/76

صنعتگر ماشین و غیره

440123

16/69

428258

3/50

868381

5/84

دارندگان مشاغل متفرقه

306407

11/62

585744

4/79

892151

6/00

بیکاران

93402

3/54

303766

2/48

397169

2/67

صحراگردان

---

---

1056686

8/63

1056686

7/10

مأخــذ :پاکدامــن ،ناصــر ( ،)1355آمارنامــه اقتصــاد ایــران در آغــاز جنــگ جهانــی دوم (جلــد اول) ،انتشــارات دانشــکده
اقتصــاد دانشــگاه تهــران ،ص ج.

البتــه ،نتایــج سرشــماری ســال  1335تحــول ترکیــب نیــروی کار را بهگونــهای دیگــر عیــان
میســازد (جــدول  .)4درواقــع آمارهــای جــدول زیــر بــا جــدول قبــل مقایسهشــدنی نیســت؛ زیــرا
در جــدول زیــر شــمار شــاغالن و در جــدول قبــل شــمار شــاغالن و بیــکاران همــراه بــا تعــداد
اعضــای خانــواده آنهــا درج شــده اســت.
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جدول  .4شاغالن دهساله و بیشتر کشور به تفکیک وضعیت شغلی در سال 1335
وضعیت شغلی

شاغالن  10ساله و بیشتر

سهم (درصد)

جمع

5907666

100

کارفرمایان

68777

1/2

کارکنانیکه برای خود کار میکنند

2435345

41/2

مستخدمین دولت

450787

7/6

مزدبگیر

2245779

38/0

کارکنان خانوادگی بدون مزد

594232

10/1

اظهارنشده

112746

1/9

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  217هــزار نفــر میرســید کــه در ســال  1335بــه حــدود  591هــزار
نفــر افزایــش یافــت .شــمار مــزد و حقوقبگیــران خصوصــی نیــز در ایــن دوره افزایــش یافــت و بــه
بیــش از  2/2میلیــون نفــر رســید .بــا ایــن همــه شــمار فــوق در ســال  1335هنــوز کمتــر از تعــداد
کســانی بــود کــه بــرای خــود کار میکردنــد .گفتنــی اســت کشــاورزان ،کســبه و اصنــاف خردهپــا
در زم��ره افــراد گ�رـوه اخی��ر طبقهبنــدی میشــوند .در ایــن بیــن ،در ســال  1335ســهم مزدبگیــران
خصوصــی و کارکنــان دولــت از نیــروی کار شــاغل بــه حــدود  35/6درصــد میرســید و ایــن گروه
میتوانسـ�تند بهطـ�ور بالقـ�وه از خدمـ�ات بیمههـ�ای اجتماعـ�ی برخـ�وردار شـ�وند.

 .2-2-2ظهور دولت نوگرا و ایجاد اقتدار برای دولت مرکزی در دوره بین دو جنگ جهانی
در میــان دو جنــگ جهانــی و بــه دنبــال انقــراض سلســله قاجــار ،نخســتین دولــت نویــن در
ایــران شــکل گرفــت .تمرکــز قــدرت سیاســی در دولــت مرکــزی ،ایجــاد ارتــش منظــم ،برپایــی
دســتگاه دیوانــی گســترده ،محــول کــردن وظیفــه قضــاوت و آمــوزش منحصــراً بــه دســتگاه
دولتــی ،از نشــانهها و پیامدهــای شــکلگیری دولــت نویــن در ایــران اســت .ایــن دولــت بــه دنبــال
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انقــاب اکتبــر  1917و بــا کمــک بریتانیــا در ایــران شــکل گرفــت .جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم بــه
ســرزمینهای شــرقی و مســتعمرات انگلیــس و حفــظ منافــع انگلیــس در نفــت ایــران دو نقــش مهمــی
بــود کــه بــه آن محــول شــده بــود.
شــایان ذکــر اســت دولــت ســید ضیاءالدیــن طباطبایــی کــه بــه دنبــال کودتــا و بــا پشــتیبانی
دولــت انگلیــس بــر ســر کار آمــده بــود ،پــس از مــدت کوتاهــی جــای خــود را بــه دولــت جدیــد
بــا رئیسالوزرایــی رضاخــان داد .رضاخــان در مدتــی کوتــاه دســتگاه دیکتاتــوری خــود را در
کشــور مســتقر ،و تــا شــهریور  1320بــر ایــران حکمرانــی کــرد .کودتــای او در ســوم اســفند
 1299شمســی ،بــرای ایجــاد دســتگاه دولتــی متمرکــز و پایــان دادن بــه دورهای از هــرج و مــرج و
تعــدد مراکــز قــدرت سیاســی در کشــور انجــام شــد .تــرس از توســعه کمونیســم روســی در زمــان
ازهمگســیختگی نظــم و قانــون در کشــور ،بــه برقــراری ائتالفــی سســت بیــن نیروهــای مســلط
در مجلــس چهــارم (روحانیــون ،مــاکان و تجــار) بــه حمایــت از دولتــی قــوی در ایــران کمــک
کــرد (آبراهمیــان ،1377 ،فصــل ســوم) .ایــن قضیــه همزمــان در موقعیتــی اتفــاق افتــاد کــه دولــت
بریتانیــا نیــز آن را بــه مصلحــت حفــظ منافــع خــود در ایــران میدیــد.
پــس از کودتــا ،دولــت مرکــزی اقدامــات متعــددی بــرای عقالیــی کــردن و توســعه دســتگاه
اجرایــی مرکــزی انجــام داد .محــور ایــن اصالحــات ایجــاد ارتــش ملــی یکدســت و متمرکــز بــود کــه
بتوانــد بــه راهزنــی گســترده و اســتقالل سیاســی حاکمــان محلــی و ســران عشــایر پایــان دهــد .در
زمــان ســلطنت رضاشــاه ( ،)1304 -1320شــمار افــراد نیروهــای مســلح از  40هــزار نفــر بــه 127
هــزار نفــر رســید و بودجــه دفاعــی بیــش از پنــج برابــر شــد (همــان ،ص  .)169همچنیــن رضاشــاه
ایــن نظــام جدیــد را بــا بوروکراســی نویــن دولتــی تقویــت کــرد .او بهتدریــج تجمــع گاهبــهگاه
مســتوفیان ســنتی ،میرزاهــای موروثــی و وزرای بــدون ادارات ایالتــی را بــه حکومتــی بــا حــدود
 90هــزار نفــر کارمنــد تماموقــت مســتقر در ده وزارتخانــه داخلــه ،امــور خارجــه ،عدلیــه ،مالیــه
(دارایــی) ،معــارف (فرهنــگ) ،تجــارت و بازرگانــی ،پســت و تلگــراف ،اداره فالحــت (کل کشــاورزی)
و راه و صناعــت (پیشــه و هنــر) و جنــگ تبدیــل کــرد .در ایــن دوره تقســیمات کشــوری قدیمــی
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  ،1920امــور مالــی دولــت با کمــک مشــاوران خارجــی دوباره ســازماندهی
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 دیوانســاالری بــرای مشــاغل قضایــی و آموزشــی نیــز
بــه کار گرفتــه شــد .در ایــن دوره بــود کــه بــرای اولیــن بــار قانــون مجــازات عمومــی (در ســال
 ،)1304قانــون مدنــی (جلــد اول در مــورد امــوال در ســال  ،1307جلــد دوم و ســوم قانــون مدنــی در
ســالهای  1313و  ،)1314قانــون ثبــت اســناد و امــاک (در ســال  ،)1310قانــون تجــارت (در ســال
 )1311بــه 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 بیســابقه تحقــق یافــت .عقالنــی کــردن
دســتگاه اجرایــی دولــت بــا تفکیــک کارکــردی و ســاختاری دســتگاه دولــت کــه همــراه بــا ایجــاد
وزارتخانههــا و دســتگاههای تخصصــی بــود ،بــه آن امــکان داد تــا در فعالیتهــای اقتصــادی
نقــش فعالتــری ایفــا کنــد.
در ســال  1304بانــک ســپه ،و در ســال  1307بانــک ملــی تأســیس شــد و دو ســال بعــد دولــت
حــق انحصــاری انتشــار اســکناس را از بانــک شاهنشــاهی خریــداری کــرد .تعــداد بانکهــای کشــور
کــه در ســال  1300دو واحــد بــود ،در ســال  1317بــه هشــت واحــد رســید و شــعب و نمایندگــی این
واحدهــا از  21بــه  107واحــد افزایــش یافــت (مرکــز آمــار ایــران.)1353 ،
دیوانســاالری کــردن دســتگاه دولــت بــه مثابــه تفکیــک نهــادی دولــت از اقتصــاد وابســته بــه
زمیــن قرونوســطایی ،و بــه گفتــه کارشــناس ،ایــن امــر پیششــرط اســتقالل نســبی دولــت از
طبقــات مســلط اقتصــادی بــود (کارشــناس .)108 ،1382 ،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 بهتدریــج از حامیــان
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اولیــه خــود فاصلــه گیــرد و بــا کمــک نیروهــای نظامــی ،ترکیــب مجالــس مختلــف را از مجلــس
پنجــم تــا ســیزدهم تعییــن کنــد .در ایــن دوره نقــش اصنــاف و روحانیــون در زندگــی اجتماعــی
و سیاســی کاهــش یافــت و دولــت بــا ســرکوب عشــایر تــاش پرهزینـهای بــرای انضمــام آنهــا بــه
اقتصــاد ملــی انجــام داد .در ایــن بیــن ،ملتســازی 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 ،خطمشــی اجتماعــی دولــت صرف ـ ًا 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
زمینهــای تحــت قیمومــت شــاهزادگان بــه مالــک خصوصــی زمیــن بــدون هیــچ قیــد و شــرطی
تبدیــل کــرد (لمبتــون .)1378 ،1طــی ســلطنت رضاشــاه مناســبات دولــت و مالــکان از نظــر سیاســی
آشــتیجویانه بــود و در ایــن دوره بــه اصالحــات ارضــی توجهــی نمیشــد .همچنیــن مالیاتهــای
زمیــن و عوایــد اجــاره آن لغــو شــد و هزینههــای دولــت کــه تــا آن زمــان بــر مبنــای مالیــات بــر
زمیــن تأمیــن مالــی میشــد بــه ســمت منابــع درآمــدی جدیــدی ســوق یافــت.

 .3-2-2دولت نوین و انباشت سرمایه ()1300-1320
در ایــن دوره دولــت ایــران بــا توجــه بــه تجربــه برنامهریــزی متمرکــز در اتحــاد شــوروی،
اصالحــات آتاتــرک در ترکیــه و ضرورتهــای ناشــی از بحــران بــزرگ ســالهای ،1929 -1933
همچنیــن الهــام از خواســتههای مــردم ایــران ،در زمینــه برقــراری نظــم و آرامــش در کشــور و
رهایــی آن از ورطــه فقــر و عقبماندگــی نقــش فعالــی در امــور اقتصــادی ایفــا کــرد و بــرای ایــن
منظــور اقدامــات زیــر را انجــام داد:
 .1لمبتون آن ( ،)1378مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،نشر کتاب.
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● ●حمایت تجاری از تولید داخلی؛
● ●احداث راههای شوسه و راهآهن 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؛
● ●ایجــاد شــرکتهای دولتــی و ســرمایهگذاری مســتقیم دولــت در امــور بانکــی ،تجــاری و
تولیــدی؛
در ســایه نظــم و امنیــت داخلــی و اقدامــات دولــت مرکــزی ،اقتصــاد ایــران در ایــن دوره شــاهد
رونــق کســب و کار و شــکلگیری صنایــع ماشــینی در کشــور بــود و بهدنبــال اهمیــت یافتــن
درآمدهــای نفتــی در ایــن دوره دولــت در اجــرای برنامههــای اصالحــی آزادی عمــل بیشــتری
داشــت .بودجــه دولــت در دوره  ،1311 -1319شــروع فعالیتهــای آن را در راه صنعــت و
اوجگیــری فعالیتهــای زیــر بنایــی نشــان میدهــد (کارشــناس ،1382 ،ص  .)32در ایــن دوره
بودج��ه کش��ور وضـ�ع متعادلـ�ی داش��ت .سیاســت اقتصــادی دولــت نیــز در ایــن دوره بــر اســاس
ایدئولــوژی اقتصــادی منســجم و نظاممنــدی نبــود .گرایــش کلــی دولــت ،هماننــد خطمشــی
اجتماعــی آن بــه ایجــاد اقتصــاد ملــی و فراهــم کــردن بنیانهــای حقوقــی -سیاســی و نیازهــای
زیــر بنایــی آن معطــوف بــود .دولــت در دهــه اول بهطورکلــی نقــش نظارتــی در اقتصــاد داشــت.
در ایــن میــان ،رژیــم تجــارت آزاد تــا ســال  1307بــه قــوت خــود باقــی مانــد و بــه احیــای تجــارت
خارجــی بــا همــان الگــوی قبــل از دوره جنــگ جهانــی اول منجــر شــد .تالشهــای دولــت طــی ایــن
دوره عمدت ـ ًا حــول اصــاح نهادهــای سیاســی و حقوقــی و بهبــود وســایل حمــل و نقــل متمرکــز
بــود؛ امــا ایــن اقدامــات نتوانســت در حــد انتظــار موجــب جلــب ســرمایه داخلــی و خارجــی بــه
فعالیتهــای اقتصــادی شــود .درواقــع ســرمایه تجــاری ایــران در ارتبــاط بــا رکــود جنــگ جهانــی
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اول و پیامدهــای آن صدمــه جــدی خــورده بــود و از ســرمایه خارجــی ،بهجــز در صنعــت نفــت
ایـ�ران کـ�ه تحـ�ت مالکیـ�ت بریتانیـ�ا بـ�ود ،چیـ�زی عایـ�د کشـ�ور نشـ�د.
بــه رغــم اصالحــات ســازمانی کــه طــی دهــه  1300صــورت گرفــت در ایــن دوره وضــع
اقتصــادی ایــران اســفبار بــود .رابطــه مبادلــه کاالهــای صادراتــی ایــران در دوره  1913و اواســط
دهــه  1920قبــل از رکــود جهانــی دهــه  1930میــادی افــت چشــمگیری را تجربــه کــرد .در همــان
حــال صــادرات تــا زیــر ســطح قبــل از جنــگ پاییــن آمــده بــود (کارشــناس ،1382 ،ص  .)113در
ایــن دوره  80درصــد واردات ایــران بــه کاالهــای مصرفــی شــامل منســوجات ،کتــان ،نفــت ،شــکر
و چــای مربــوط بــود .کســری دائــم در حســاب جــاری تــراز پرداختهــا طــی دهــه  1300تــا آخــر
دهــه بــه حداقــل  30میلیــون دالر بالــغ میشــد کــه عمدتـ ًا بــا فــروش فلــزات قیمتــی تأمیــن شــد و
ایــن بــدان معنــی بــود کــه حتــی دســتیابی بــه اســتاندارد پاییــن زندگــی نیــز امــکان نداشــت .رکــود
بــزرگ دهــه  1930ایــن مشــکالت را بیشــتر کــرد و نیــاز فــوری بــرای بازســازی ریشـهای 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.
درواقــع رکــود بــزرگ اوایــل دهــه  1930و بــه اجــرا درآمــدن اولیــن برنامــه پنجســاله اتحــاد
شــوروی کــه دسترســی آزاد بازرگانــان ایرانــی بــه بازارهــای روســیه را در تنگنــا قــرار داد ،ماننــد
کاتالیــزوری بــرای جهتگیــری جدیــد اقتصــادی دولــت عمــل کــرد .در ایــن میــان ســقوط ارزش
قــران نقــره بــه دلیــل کاهــش قیمــت نقــره در بــازار جهانــی وضــع کشــور را وخیمتــر کــرد و دولــت
ایــران ناگزیــر شــد ابتــدا کنترلهــای ارزی را اجــرا کنــد ســپس قانــون انحصــار تجــارت خارجــی
را در ســال  1311بــه اجــرا درآورد .در سراســر دهــه  1310نظــام چنــد نرخــی ارز بــه همــراه
کنترلهـ�ای مقـ�داری واردات و سیاسـ�ت افزایـ�ش تعرفههـ�ای گمرکـ�ی تعقیـ�ب شـ�د.
در دوره  1310 -1320درآمدهــای دولــت بــه قیمــت جــاری از  373/3میلیــون ریــال بــه 3613/8
میلیــون ریــال افزایــش یافــت و از رشــد متوســط ســاالنه  25/5درصــد برخــوردار شــد .در ایــن
مــدت ســهم منابــع مختلــف درآمــد نیــز در بودجــه تغییــر کــرد .بدیــن معنــی کــه ســهم درآمــد
گمــرکات از  27/6درصــد بــه  11/7درصــد کاهــش یافــت؛ ولــی ســهم درآمــد انحصــارات دولتــی از
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 26/1درصــد بــه  28/1درصــد رســید .در همیــن مــدت ســهم مالیاتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم
در درآمــد دولــت از  25/4درصــد بــه  16/1درصــد کاهــش یافــت (مرکــز آمــار ایــران ،فصــل
بودجــه دولــت) 1.هزینههــای عــادی بودجــه دولــت در دوره  1310-1320از  373/3میلیــون ریــال
بــه  4323/9میلیــون ریــال افزایــش یافــت .گفتنــی اســت کــه هزینــه ایجــاد راهآهــن سراســری تــا
ســال  1314از محــل یــک ریــال عــوارض قنــد و شــکر و چــای کــه جــزو بودجــه دولــت نبــود،
تأمیــن میشــد .امــا از ایــن ســال عــاوه بــر آن دولــت از محــل بودجــه عمومــی مقــدار الزم را
تأمیـ�ن کـ�رده اسـ�ت.
طــی دهــه  ،1310بــه علــت نبــود ســازمانهای نوینــی کــه اعتبــارات بلندمــدت اعطــا کننــد و نبــود
انباشــت وســیع ســرمایه پولــی در دســت تاجــران ایرانــی ،تمرکــز وجــوه از طریــق بودجــه دولــت و
شــرکتهای بازرگانــی انحصــاری نقــش مهمــی در تأمیــن ســرمایه ثابــت داشــت .تشــکیل ســرمایه
بهخصــوص در نیمــه دوم ایــن دهــه تشــدید شــد .قســمت عمــده ســرمایهگذاری را در ایــن دوره
بخــش دولتــی انجــام داد .بیــش از  40درصــد هزینههــای دولــت طــی ایــن دهــه عمدت ـ ًا در حمــل
و نقــل و صنعــت ســرمایهگذاری شــد .حــدود  60درصــد ســرمایهگذاری دولــت در جادههــا و
راهآهــن بــه کار گرفتــه شــد کــه تــا حــدودی زیــادی بــه یکپارچــه کــردن بــازار ملــی کمــک کــرد.
تــا آخــر دهــه  1310مــدت مســافرت بــه یکدهــم آنچــه قبــل از جنــگ جهانــی اول بــود ،رســید و
هزینــه حمــل و نقــل بــه س ـهچهارم تقلیــل یافــت (عیســوی ،1362 ،ص  .)375حــوزه مهــم بعــدی
ســرمایهگذاری دولــت صنعــت بــود .تــا ســال  1320ســرمایهگذاری صنعتــی بــه رقــم تقریبــی 58
میلیــون پونــد بالــغ شــده بــود کــه  28میلیــون پونــد آن در دولــت انجــام گرفــت .ســرمایهگذاری
خصوصــی در صنعــت تنهــا در نیمــه دوم دهــه  1310انجــام شــد و بــازار داخلــی کــه بهشــدت
تحــت حمایــت گمرکــی قــرار داشــت ،همــراه بــا تشــویق دولــت بهصــورت معافیــت گمرکــی ،حــق
اســتفاده از ارز ترجیحــی و معافیــت از هزینــه حمــل و نقــل بــرای ماشــینآالت وارداتــی و انگیــزه
الزم بــرای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی را بــه وجــود مـیآورد .تــا آخــر دهــه  1310بیــش از
 260کارخانــه بــا حــدود  48هـ�زار نفـ�ر کارگـ�ر شـ�اغل احـ�داث شـ�ده بـ�ود.
 .1مرکز آمار ایران (بیتا) ،بیان آماری تحوالت اقتصادی -اجتماعی ایران در دوره پهلوی.
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گفتنــی اســت تأمیــن مالــی بخــش عمــده انباشــت ســرمایه طــی دهــه  1310بــا منابــع داخلــی
انجــام شــد و کمــک خارجــی تنهــا بــه کمکهــای فنــی محــدود بــود .در وضعیتــی کــه رشــد انباشــت
ســرمایه ســریعتر از رشــد تولیــد داخلــی بــود و حجــم واردات نیــز چنــدان افزایــش نیافتــه بــود،
میتــوان اســتنباط کــرد کــه رشــد ســرمایهگذاری بــه قیمــت کاهــش مصــرف داخلــی صــورت
گرفت��ه بـ�ود .متأســفانه در ایــن بیــن ،بــار مالیــات تورمــی و مالیاتهــای غیرمســتقیم بهطــور عمــده
بــر دوش تــوده مــردم ایــران بــود نــه اربابــان زمیــن کــه دولــت سیاســت مماشــات و ســازش بــا
آنهـ�ا را در پیـ�ش گرفتـ�ه بـ�ود.
در وضعیتــی کــه هزینههــای دولــت بهســرعت افزایــش مییافــت و دیگــر ممکــن نبــود وضــع
مالیاتهــای غیرمســتقیم بیشــتر شــود و اســتفاده از قــدرت انحصــارات خــود بیــش از پیــش مــردم
را بــا چالــش مواجــه کنــد ،دولــت بــه فکــر افزایــش عایــدات خــود از محــل امتیــاز نفــت افتــاد،
امــا قــدرت چانهزنــی آن در مقابــل شــرکت نفــت انگلیــس بــه دلیــل تعقیــب سیاســت کشــتیهای
تــوپدار و قــدرت انحصــاری کامــل آن شــرکت چنــدان زیــاد نبــود .هرچنــد تجدیدنظــر در قــرارداد
نفــت در ســال  1312موجــب افزایــش درآمــد دولــت ایــران از ایــن محــل شــد ،ایــن درآمــد در
مقایســه بــا ســودی کــه عایــد شــرکت نفــت انگلیــس میشــد ،انــدک بــود .خالصــه 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
ملــی همــت گماشــت .ایــن دولــت بــا عرفــی کــردن قــوه قضاییــه و نظــام آموزشــی ،بــر عهــده
گرفتــن وظایفــی همچــون آمــوزش و بهداشــت عمومــی ،ایجــاد پــول واحــد ملــی ،بدســت گرفتــن
کنتــرل تجــارت خارجــی و حمایــت از صنایــع داخلــی ،احــداث راه و راهآهــن سراســری ،ســیلوها و
کارخانههــا ،در راه نوســازی اقتصــاد ملــی قــدم نهــاد .در دهــه  1310ش نیــز رشــد اقتصــاد ملــی
و افزایــش جمعیــت و شهرنشــینی در مقایســه بــا دهههــای قبــل از آن نمایــان بــود.

 .4-2-2اصالحات مالی در دوره بین دو جنگ جهانی
در ســال  1921و در زمــان ریاســت الوزرایــی مشــیرالدواله ،طرحــی بــرای سیاســت مالــی
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مملکــت پیشــنهاد شــد کــه شــامل ترتیــب اســتخدام مستشــاران آمریکایــی بــرای وزارت مالیــه و
فوایــد عامــه و بلدیــه تهــران ،همچنیــن اعطــای امتیــاز اســتخراج نفــت ایــاالت شــمالی ایــران بــه
کمپانیهــای نفتــی آمریکایــی ،جلــب ســرمایههای آمریکایــی و اخــذ وام از آمریــکا بــود .مجلــس
شــورا در جلســه اول مــرداد  1301و در زمــان ریاســت الوزرایــی قوامالســلطنه ،الیحــه پیشــنهادی
دولــت در زمینــه اســتخدام هیئــت مستشــاری آمریــکا را تصویــب کــرد .بهموجــب 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 تشــکیالت
وزارت مالیــه و تمــام شــعب آن و ادارات دیگــر دولتــی را کــه مســتقیم ًا بــا جمــع و محاســبه و
پرداختــ وج��وه عموم��ی مرب��وط ب��ود ،بـ�ر عهدــه بگیــرد .میلیســپو بــا حمایــت رضاخــان -کــه
ابتــدا وزیــر جنــگ بــود ســپس بــه ســمت نخس ـتوزیری 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 صرفهجویی بیشتر شده بود.
● ● عوایــد دولــت بهتدریــج صــرف امــوری میشــد کــه ســبب توســعه اقتصــادی و رفــاه
جامعـ�ه میگردیـ�د.
● ● کسر بودجه دائمی و اجتنابناپذیر و عادت استقراض از بین رفته بود.
● ● پرداخت و تسویه مطالبات مختلف شروع شده بود.
● ● اعتبارات دولت افزایش یافته بود.
● ● فسادی که پیشتر در امور اداری وجود داشت از بین رفته بود.
● ● قوانین مختلف اجرا شده بود.
● ● دو اصــل تــوازن بودجــه و تأمیــن مخــارج اضافــی از راه افزایــش مالیــات بهوســیله
مجلـ�س تأییـ�د شـ�ده بـ�ود.
در مجلــس چهــارم در ســوم اوت  1301قانونــی بــه پیشــنهاد میلیســپو بــه تصویــب رســید کــه
بهموجــب آن تــا پایــان قــرارداد وی بــا دولــت ایــران ،خزانـهدار کل ایــران شــخصی آمریکایــی بــه
انتخــاب میلیســپو باشــد .مجلــس پنجــم مشــروطه در دوره نخســت وزیــری رضاخــان نیــز بهدلیــل
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هماهنگــی در تنظیــم برنامههــای اقتصــادی و عمرانــی مملکــت ،کمیســیونی را بــا عضویــت هفــت
نفــر از وکال بــه نــام «کمیســیون اقتصادیــات» بــه ریاســت تقـیزاده تشــکیل داد که نخســتین کار آن
تنظیــم برنامــه درازمــدت بــرای امــور راهســازی و پیشــنهاد مالیاتهــای جدیــد بــرای انجــام ایــن
برنامههــا 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 تقـیزاده و داور ،تشــکیالت وزارت مالیــه تغییــر کــرد و
قوانیــن جدیــد مالیاتــی تصویــب شــد .در ســال  1309قانــون مالیــات بــر شــرکتها و تجــارت بــه
تصویــب رســید کــه قانــون نخســتین قانــون اخــذ مالیــات از درآمدهــا بــود .در ســال  1315قانــون
تعرفــه گمرکــی تصویــب شــد کــه بــرای حمایــت صنایــع داخلــی اهمیــت بســیاری داشــت .در آبــان
ســال  1316قانــون مالیــات بــر ارث و نقــل و انتقــاالت بالعــوض تصویــب شــد کــه نخســتین قانــون
مالیــات بــر ارث بــود کــه در ایــران وضــع شــد (یکتایــی ،1352 ،ص .)186
بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم ،دولــت ایــران بــه رغــم اعــام رســمی سیاســت بیطرفــی ،بــه
توصیههــای متفقــان دربــاره فاصلــه گرفتــن از سیاس ـتهای آلمــان نــازی عمــل نکــرد .درنتیجــه
در شــهریور  1320کشــور بــه اشــغال نیروهــای متفقیــن درآمــد و طومــار ســلطنت رضاشــاه در
هـ�م پیچیـ�د و بـ�ه نقطـ�ه پایـ�ان خـ�ود رسـ�ید.

 .5-2-2اقتصاد سیاسی ایران در دوره 1320 -1332
حضــور متفقیـ�ن در ایرــان و تبعیـ�د رضاشاــه ،خـلأ قدرتـ�ی در کشــور ب��ه وجــود آورد .در ایـ�ن
فضــای جدیـ�د احزــاب و گروههــای متعدــدی شــکل گرفتنـ�د و بـ�ا اس��تفاده از ضعـ�ف دولـ�ت بـ�ه
فعالی��ت پرداختنـ�د .ای��ن ام��ر موج��ب ش��د ت��ا فض��ای آش��فته سیاس��ی ایج��اد شوــد؛ زی��را در آن
زمـ�ان کشـ�ور نهادهـ�ای ج��ا افتــاده سیاس��ی و سیاس��تگذاری بهمنظوــر هماهنگ��ی تقاضـ�ای
متع��ارض سیاس��ی ب��ا ه��م 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. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers: 143-156.
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در ای��ن بیــن ،جنـ�گ موجـ�ب اختــال در تجاــرت خارجـ�ی کشــور شـ�د و از ایـ�ن طریـ�ق انباشـ�ت
ســرمایه در کش��ور ب��ا اخت�لال مواج��ه گردی��د .تضعی��ف ارزش پ��ول مل��ی به دلیل انتش��ار اسـ�کناس
بــرای رف��ع نیازهـ�ای ریال��ی نیروهـ�ای اش�غـالگر موج��ب تــورم افسارگسیــخته و وخیمت��ر شـ�دن
توزی��ع درآم��د در کش��ور ش��د و ش��اخص هزین��ه زندگ��ی در ســالهای  1321 ،1320و  1322بـ�ه
ترتیــب  95/5 ،50و  110/7درص��د رش��د ک��رد (خـ�اوری نــژاد ،1381 ،ص  .)33در ایـ�ن بیـ�ن ،میـ�زان
تولی��د گنـ�دم ک��ه در سـ�ال  1318در حـ�دود  231ه��زار ت��ن ب��ود .در سـ�الهای  1320و  1321بـ�ه
 140هــزار ت��ن کاه��ش یافـ�ت .هرچن��د در سـ�ال  1323بـ�ه  200هــزار ت��ن رســید ،ت��ا سـ�ال  1330بـ�ه
س��طح س��ابق خ��ود نرس��ید (همانج��ا ،ص  .)56کاهـ�ش در تولیـ�د قنـ�د و شــکر نیـ�ز در خــور توجـ�ه
ب��ود .ت��ورم ب��اال و کمب��ود کااله��ای اساس��ی م��ورد نی��از م��ردم آنه��ا را ب��ه ورط��ه فق��ر و محرومیت
انداخت��ه بــود.
در ایـ�ن دوره کـ�ه از قدــرت حکومـ�ت مرکــزی کاســته شــده بوــد ،ش��هرهای بزــرگ کشــور بـ�ه
کان��ون فعالی��ت سیاس��ی اقش��ار مختل��ف م��ردم تبدی��ل ش��د؛ ام��ا روس��تاها ک��ه تح��ت س��یطره بزرگ
مال��کان اداره میش��د ک��م و بی��ش از ای��ن تح��والت دور مانـ�د .در ایـ�ن بیـ�ن ،از یـ�ک سـ�و مبـ�ارزات
مــردم در ضدی��ت ب��ا دیکتاتــوری دربـ�ار و در جه��ت برقرــاری دموکراس��ی در کشـ�ور و از سـ�وی
دیگـ�ر در مخالفـ�ت بـ�ا سلــطه انگلیـ�س بـ�ر منابـ�ع نفتـ�ی کش�وـر بوــد .فقـ�ر و نکبتـ�ی نیـ�ز کـ�ه بـ�ر اثـ�ر
جنـ�گ دامنگیـ�ر کشــور شــده بــود بـ�ر توقعــات مرــدم از دولـ�ت برــای بهبــود وضعیـ�ت معیشــت
آنهـ�ا میافـ�زود.
بهدنب��ال مخ��ارج نیروه��ای متفقی��ن در ای��ران ط��ی ســالهای جن��گ ،ذخای��ر خارجــی چشــمگیری
بهصوــرت طــا ،نقــره و ارز بدسـ�ت آمــده بــود .ارزش ایـ�ن اندوختههـ�ا بـ�ه نــرخ بینالمللـ�ی وقـ�ت
بـ�ه  5800میلیــون ریــال یعنـ�ی بـ�ه  18/5براب��ر ذخای��ر ارزی کشـ�ور در سـ�ال  1319بال��غ گردیــد.
وجــود چنیـ�ن اندوختـ�ه ارزی همزمــان بـ�ا وضـ�ع نامطلــوب اقتصــاد کشوــر ،بــار دیگـ�ر فکــر
ترمیـ�م و توســعه اقتصاــدی و طــرح برنامههــای عمرانـ�ی را تقویـ�ت ک��رد (گ�زـارش اجرــای برنامـ�ه
هفتس��اله دوم ،1343 ،ص  .)1اســتفاده از ذخای��ر ارزی انباش��ته شــده در کش��ور ،تجدیدنظ��ر در
میـ�زان پشتــوانه اســکناس و استــقراض از بان��ک جهان��ی بـ�رای تأمی��ن مال��ی برنام��ه اول مـ�ورد
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توج��ه دولتم��ردان بوــد؛ ام��ا مجموع��ه ای��ن مناب��ع نی��ز نمیتوانس��ت جوابگ��وی گوش��های از
نیازهـ�ای ف�رـاوان کشـ�ور باشـ�د .دول��ت در سـ�وم آبـ�ان  1325از طری��ق س��فارت ای��ران در آمری��کا از
بانـ�ک بینالمللـ�ی ترمیـ�م و توســعه مبلـ�غ  250میلیــون دالر وام درخواسـ�ت ک��رد .در پـ�ی ایـ�ن بانـ�ک
ب��ه دول��ت ایــران اطـلاع داد ک��ه در چنی��ن م�وـاردی کشـ�ور متقاض��ی وام ،بای��د منظـ�ور از تقاضـ�ای
وام ،ن��وع عملی��ات ،هزین��ه ب��ه ری��ال و ارز ،ترتی��ب زمان��ی اس��تفاده از اعتب��ار و م��دت اس��تهالک وام
را ب��ه بان��ک گ��زارش دهدــ .ب��رای تهی��ه ای��ن گ��زارش در  26آذر  1325ق��راردادی می��ان دول��ت ایـ�ران
و شرــکت مشاــور آمریکایـ�ی منعقـ�د ش�دـ .کارشناســان ایـ�ن شرــکت پـ�س از ســفر بـ�ه ایرــان و چنـ�د
م��اه بررس��ی ،ب��ا اس��تفاده از آم��ار و اطالعات��ی ک��ه هیئ��ت عال��ی برنام��ه جمـ�عآوری ک��رده ب��ود ،در
مرــداد مـ�اه  1326گــزارش خ��ود را تح��ت عنوــان «برنام��ه توس��عه و عمـ�ران ایــران» ب��ه دول��ت ایران
دادن��د (ســازمان برنام��ه و بودج��ه ،پیش��ینه برنامهری��زی در ایــران ،1374 ،ص .)7
دول��ت در شــهریور( 1327هفتــم اکتبــر ) 1948پیمانـ�ی بـ�ا شرــکت مش�اـوره م��اورای بحاــر -کـ�ه
از طـ�رف بان��ک بینالملل��ی ترمی��م و توسـ�عه توصی��ه شـ�ده بــود -منعق��د کرــد .هیئ��ت پن��ج نفـ�ره
ش��رکت مزب��ور نی��ز پ��س از مطالع��ه اوض��اع اقتص��ادی ای��ران و بازدی��د از فعالیته��ای اقتصـ�ادی،
در دوازدهـ�م ژانویـ�ه  1949گ�زـارش خــود را درباــره برنامـ�ه هفتساــله بـ�ه دولـ�ت ایرــان تقدیـ�م
ک��رد (ساــزمان مدیری��ت و برنامهریــزی ،1382 ،ص  21و .)22
در  11آبــان مـ�اه همـ�ان س��ال ،قوامالس��لطنه دکت��ر حس��ن مشـ�رف نفیس��ی یک��ی از اعضـ�ای
هیئـ�ت عالـ�ی برنامـ�ه را مأم��ور کـ�رد تـ�ا بـ�ا ســمت وزیـ�ر مشاــور و معاــون نخسـ�توزیر ،بـ�ا کمـ�ک
هیئ��ت عال��ی برنام��ه و ب��ا توج��ه ب��ه گزــارش شــرکت موریسـ�ون نودسـ�ن ،برنامهــای قاب��ل اجـ�را
تهی��ه کن��د .گـ�زارش مش��رف نفیس��ی در ده��م آذر آم��اده و ب��ه نخستــوزیر ارائ��ه شـ�د (گـ�زارش
مشـ�رف نفیســی .)1326 ،در ایـ�ن گ�زـارش هزینـ�ه اجرــای برنامـ�ه  21میلیـ�ارد ری�اـل (در حـ�دود 650
میلیــون دالر) ب��رآورد گردیـ�د کـ�ه پیشبینـ�ی شــده بــود برــای تأمیـ�ن مالـ�ی  6/7میلیــارد ریـ�ال
آن (در حـ�دود  200میلی��ون دالر) از بان��ک بینالملل��ی ترمی��م و توس��عه وام گرفت��ه شـ�ود .در
ایـ�ن گ�زـارش تمــام عایدــات ایرــان از محـ�ل نفـ�ت بـ�ه مخاــرج عمرانـ�ی تخصیـ�ص داده و بـ�ه دولـ�ت
اجاــزه داده شـ�د  4/5میلی��ارد ری��ال از بان��ک مل��ی ق��رض کن��د .سرــانجام ب��ر اس��اس ای��ن گـ�زارش
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در  14اردیبهشــت  ،1327دول��ت (کابینـ�ه حکیـ�م المل��ک) الیحـ�ه قانــون برنامـ�ه هفتساــله عمرانـ�ی
کش��ور را ب��ه مجل��س شــورای مل��ی ارائ��ه کـ�رد .فوری��ت الیح��ه نیــز در هم��ان جلس��ه تصوی��ب و
ب��ه کمیس��یون مخصوص��ی ارج��اع ش��د .الیح��ه مزب��ور در  4شــهریور  ،1327ب��ا اصالحات��ی ک��ه از
طــرف کمیسیــون مخصــوص مجلـ�س بـ�ا موافقـ�ت دولـ�ت در آن بـ�ه عمـ�ل آمــده بــود بـ�ه ضمیمـ�ه
گ�زـارش کمیسیــون برــای تصویـ�ب بـ�ه مجلـ�س ش�وـرای ملـ�ی تقدیـ�م گردیـ�د.
قان��ون برنام��ه هفتس��اله عمران��ی در  26بهمـ�ن  1327یعنـ�ی در زمــان کابینـ�ه محمـ�د ساــعد بـ�ه
تصوی��ب مجل��س رسـ�ید ک��ه بهموج��ب آن دول��ت مکل��ف ش��د گـ�زارش شـ�ماره  1مـ�ورخ  4شـ�هریور
 1327کمیسیــون برنامـ�ه را بهموقـ�ع اجــرا کنـ�د و برنامـ�ه عملـ�ی هفتساــله را در مــدت سـ�ه مــاه بـ�ه
تصوی��ب کمیســیون برنام��ه برس��اند .تاری��خ شــروع ای��ن برنام��ه اول مهرمـ�اه  1327و تاری��خ پایـ�ان
آن آخ��ر شـ�هریور  1334پیشبینـ�ی شــده ب��ود .ایـ�ن برنامـ�ه مشتــمل بـ�ر مجموع�هـای از طرحهـ�ا
بــود و هـ�دف رش��د اقتصــادی در آن تعیی��ن نشـ�ده بـ�ود.
برنام��ه اول در محی��ط بسـ�یار متش��نج سیاس��ی ایـ�ران تهی��ه ،تصوی��ب و اج��را شدــ .در مـ�ورد
بیثبات��ی سیاس��ی کش��ور بای��د گف��ت از شـ�هریور  1324تـ�ا بهمــن  1327یعنـ�ی دورهای کـ�ه فکـ�ر
برنامهریـ�زی در کشـ�ور بع��د از جن��گ جهان��ی دوم بـ�ار دیگ��ر مط��رح ش��د و ب��ه تصوی��ب قانـ�ون
برنامـ�ه اول رسیــد ،شـ�ش کابینـ�ه بـ�ر سـ�ر کار آمـ�د و وزیـ�ر مالی��ه هشـ�ت بــار تغییـ�ر ک��رد .در حیـ�ن
اج��رای برنام��ه نی��ز کش��ور ش��اهد تش��دید تش��نجات سیاس��ی ،ملی ش��دن صنعت نف��ت ،تحری��م خرید
نف��ت ایــران و تیـ�ره شـ�دن مناســبات دول��ت ایــران ب��ا انگلســتان و آمریـ�کا و کودتـ�ای  28مرــداد بــود.
در اوای��ل سـ�ال  1330بحــران نف��ت و قط��ع درآم��د آن دول��ت را بــه مضیق��ه شــدید مال��ی دچـ�ار
کــرد و نهتنهـ�ا ســبب رکــود و وقفـ�ه در اجرــای طرحهـ�ا شــد ،قســمت عم��دهای از وجــوه برنامـ�ه
نیـ�ز صـ�رف بودج��ه مســتمر دول��ت گردیدــ و ای��ن وض��ع ت��ا سـ�ال  1333ادام��ه یافـ�ت (گـ�زارش
اج��رای برنام��ه هفتس��اله دوم ،1343 ،ص .)3
در م��دت پن��ج ســال ( ،)1329 -1334بدهـ�ی دولـ�ت بـ�ه بانـ�ک ملـ�ی و ساــیر بانکهـ�ا جمعـ ًا مبلـ�غ
 11/9میلیاــرد ریــال افزایـ�ش یافـ�ت کـ�ه از ایـ�ن مبلـ�غ  5میلیاــرد ریــال بـ�ه افزایـ�ش بدهـ�ی دولـ�ت بـ�ه
بان��ک مل��ی مرب��وط بــود (همانجــا ،ص  .)3هرچن��د ای��ن مبل��غ بی��ش از رق��م پیشبین��ی ش��ده در
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برنامـ�ه اســت ،ش�وـاهد موجــود بیانگـ�ر ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه همـ�ه ایـ�ن وجــوه صــرف برنامـ�ه عمرانـ�ی
نشــده اسـ�ت.
گفتن��ی اسـ�ت ،بیثباتـ�ی سیاسـ�ی و اختالفــات ایرــان بـ�ا قدرتهــای بزــرگ آمریــکا و انگلیـ�س
مانـ�ع اعطــای وام بانـ�ک جهانـ�ی بـ�ه ایرــان ش��د .مجموعـ�ه ش�رـایط ف��وق هـ�م س��بب شـ�د کل درآمـ�د
برنام��ه در ط��ول دوره ب��ه ی��ک س��وم رق��م پیشبین��ی ش��ده کاه��ش یاب�دـ .ب��ر اس��اس گـ�زارش
اج��رای برنام��ه هفتس��اله دوم ک��ه س��ازمان برنام��ه انتش��ار داده ب��ود ،در دوره  ،1328 -1334از
 21میلیاــرد ریــال اعتب�اـرات مصــوب فقـ�ط  5/1میلیـ�ارد ری��ال پرداخ��ت ش��د و  9میلیاــرد ریــال نیـ�ز
وجــوه معــوق ب��ه وجــود آمـ�د .نســبت تحقـ�ق بـ�ه برنامـ�ه اولیـ�ه  67درص��د ب��ود؛ ام��ا اگ��ر مبن��ا را
برنام��ه تجدیدنظ��ر ش��ده در نظ��ر بگیری��م کل اعتب��ار آن  26/3میلیــارد ریـ�ال اس��ت ک��ه ای��ن نسـ�بت
بــه  53/6درصـ�د تنــزل مییابــد.
بایـ�د توجهــ داشتــ ک��ه ب��ا تحری��م نفت��ی ایرــان ،برنام��ه هفتســاله بــرای مـ�دت  3ســال بـ�ه
حال��ت تعلی��ق درآم��د و س��رانجام در ش�هـریور سـ�ال  1334پرونــده آن بســته شـ�د .ناکامـ�ی برنامـ�ه
هفتساــله اول نهتنهـ�ا تحـ�ت تأثیـ�ر مضیقـ�ه مالـ�ی دولـ�ت و کمبــود منابـ�ع مالـ�ی بوــد ،بلکـ�ه
نوپ��ا بـ�ودن ساــزمان برنام��ه و بیســابقه بـ�ودن ام��ر برنامهری��زی در کشـ�ور ،آمـ�اده نبـ�ودن
دستــگاههای دولت��ی ب��رای پیش��برد برنامهه��ای عمران��ی و اصالح��ی و ناتوان��ی در مش��اوره و
پیمان�کـاری داخلـ�ی در کشــور نیـ�ز مزیـ�د بـ�ر علـ�ت شـ�د .در دوره موــرد بررسـ�ی بـ�ه رغـ�م موفــق
نبــودن برنام��ه اول عملکـ�رد بخ��ش کش�اـورزی رضایتبخ��ش ب��ود .گفتن��ی اس��ت در آن زمـ�ان
تولیدــات کش��اورزی ســهم زیاــدی در محصــول ناخالـ�ص داخلـ�ی داش��ت و بخـ�ش مهمـ�ی از تولیـ�د
کش��اورزی نی��ز ب��ه غ�لات مرب��وط میش��د .در ســالهای  1327 -1334تولی��د گن��دم از  1.9میلیـ�ون
ت��ن ب��ه بی��ش از  2/7میلی��ون تــن ،تولی��د ج��و از  694هزــار تـ�ن بـ�ه یـ�ک میلیــون تـ�ن و تولیـ�د برنـ�ج
ش��لتوک از  574هزــار تـ�ن بـ�ه  659هــزار ت��ن در سـ�ال  1332رس��ید؛ ام��ا دو س��ال بع��د کاه��ش ،و در
سـ�ال  1334بـ�ه  443هـ�زار ت��ن تقلی��ل یاف��ت (مرک��ز آم��ار ایــران ،بی��ان آمـ�اری تحـ�والت اقتصـ�ادی
و اجتماع��ی ایــران ،1353 ،ص .)103
از س��وی دیگرــ ،تولیـ�د و ص��ادرات نفـ�ت ایرــان برخــاف کشاــورزی بهدلیـ�ل ملـ�ی شــدن نفـ�ت
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و تحری��م نفت��ی کشـ�ور دستــخوش نوساــنات زیانبـ�ار شـ�د .تولی��د نف��ت ایــران ک��ه در ســال 1329
شمســی ( 1950میـلادی) در اوج خــود بــود بـ�ه  242میلیـ�ون بشـ�که رسیــد و بهدنبـ�ال مل��ی شـ�دن
نف��ت در اســفند  ،1329در سـ�ال  1951بـ�ه  128میلیـ�ون بشـ�که کاه��ش یاف��ت و در ط��ی س��ه سـ�ال
متعاق��ب آن تقریب�� ًا متوق��ف شــد؛ یعن��ی ظ��رف س��ه ســال ( ،)1951 -1954میانگی��ن تولی��د حـ�دود 14
میلیـ�ون بشـ�که بــود .تولی��د نف��ت در سـ�ال  1955و بــه دنبــال انعقــاد ق��رارداد کنسرسیــوم بـ�ه 120
میلیـ�ون بشـ�که افزای��ش یاف��ت ک��ه تقریبـ� ًا نص��ف سـ�ال  1950بوــد (مرک��ز آم��ار ای��ران ،بی��ان آماری
تحـ�والت اقتصـ�ادی و اجتماع��ی ایــران  ،1353ص .)49
کاهـ�ش درآمدهــای ارزی حاصـ�ل از ص��ادرات نفـ�ت بـ�ر موازنـ�ه بازرگانـ�ی ایرــان تأثیـ�ر منفـ�ی
گذاش��ت و مضیق��ه ارزی مان��ع از واردات کااله��ای سرــمایهای و انباش��ت س��رمایه در بخ��ش صنعت
ش��د .در عیـ�ن حــال بـ�ا کاهـ�ش درآمدهــای دولـ�ت از محـ�ل صدــور نفـ�ت خــام منابـ�ع مالـ�ی دولـ�ت
ب��رای تأمی��ن مال��ی برنام��ه عمران��ی دیگ��ر کفای��ت نمیکـ�رد .تحری��م اقتص��ادی ای��ران نی��ز مان��ع از
اخـ�ذ وام از بانـ�ک جهانـ�ی شــده بــود .افــول در ســطح تولیـ�د بهدلیـ�ل کاهـ�ش موــاد اولیـ�ه و افزایـ�ش
بیاطمینان��ی سیاس��ی و اقتص��ادی ب��ا افزای��ش ش��دید ت��ورم هم��راه ش��د ک��ه ق��درت خری��د خانوارها
را بهمـ�رور کاه��ش داد و تقاض��ای موج��ود را ب��ه س��مت نیروه��ای اشغــالگر منح��رف سـ�اخت.
در وضعی��ت آشــفته سیاس��ی کشـ�ور تنه��ا چیـ�زی ک��ه ب��ه نظ��ر میرس��د بتــوان بخشهـ�ای
متفـ�رق جامع��ه را حـ�ول آن متح��د ساــخت ،آرزوی کنتـ�رل ب��ر صنع��ت نف��ت و دس�تـیابی ب��ه سـ�هم
قاب��ل قبول��ی از درآم��د آن ب�وـد .در گذشـ�ته ،س��هم ناچی��زی از ثـ�روت نف��ت ایـ�ران ب��ه دول��ت ایـ�ران
داده میش��د :قبـ�ل از دهـ�ه  ۳۰میلـادی ،بهـ�ره مالکانهــای ک��ه دارندــگان انگلیس��ی امتیـ�از نف��ت تقریبـ� ًا
در تم��ام ای��ران ب��ه دول��ت پرداخ��ت میکردن��د از  ۸درص��د درآم��د نف��ت ایـ�ران تجـ�اوز نمیکــرد.
وقتیکـ�ه در اوایـ�ل دهـ�ه  1930مجــدداً رضاشاــه دربـ�اره امتی��از مذک��ور دولـ�ت مذاکـ�ره کـ�رد،
ســهم ایرــان بـ�ه  ۱۵درص��د ارتق��ا یاف��ت (آمـ�وزگار و فکــرت ،ص )21؛ 1ام��ا ای��ن ق��رارداد ب��ه نحـ�وی
تنظی��م نشـ�ده بـ�ود ت��ا همــراه ب��ا افزای��ش قیم��ت جهان��ی نفـ�ت ،سـ�هم ایــران افزای��ش یاب�دـ .در نتیجـ�ه،
1. Amuzegar, Jahangir, and M. Ali Fekrat. 1971. Iran: Economic Development under
Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.
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وقتیکـ�ه پونـ�د انگلیـ�س ارزش خــود را از دسـ�ت داد و پـ�س از جنـ�گ جهانـ�ی دوم قیمـ�ت نفـ�ت
افزای��ش یاف��ت ،س��هم ایـ�ران از درآم��د نف��ت کاه��ش پی��دا ک��رد ک��ه ای��ن ام��ر تقاض��ای مل��ی بـ�رای
مل��ی کــردن صنع��ت نف��ت را ش��علهور کــرد .ایرانیـ�ان در آن زمـ�ان آگاه بودن��د ک��ه فرآیندهـ�ای
مشاــبه در دیگـ�ر نقــاط جهــان بـ�ه قراردادهایـ�ی س��ودمندتر بـ�ه حــال کشــور صادرکننــده نفـ�ت
منته��ی شـ�ده بـ�ود .جنب��ش مل��ی شـ�دن نف��ت عاقب��ت ب��ا کودتـ�ای  28مرــداد سـ�ال 1332ک��ه آمریـ�کا
و انگلی��س طراح��ی ،و ب��ه کم��ک آنه��ا اج��را کردن��د ،شکس��ت خـ�ورد.
در دوره  ،1332-1320بــه دلیــل اینکــه نیروهــای متفقیــن ایــران را اشــغال کردنــد ،ضعــف
دولــت مرکــزی و تقویــت نیروهــای گریــز از مرکــز ،بیثباتــی مزمــن سیاســی و اختــال در تجــارت
خارجــی ،افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا و باالخــره تنشهــای بینالمللــی و داخلــی ناشــی از
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
 1310بــود.

 .6-2-2جنبشهای کارگری و چارچوبهای قانونی روابط کار و تأمین اجتماعی
بی��ن سـ�الهای  1285و  1304کارگ��ران ماه��ر و کارگ��ران س�اـده ،گهگاه��ی همبس��تگی خ��ود را
در اعتصابـ�ات کوچ��ک نشـ�ان میدادن��د و در برخ��ی موــارد موف��ق میشــدند شرــایط کار خـ�ود
را بهب��ود بخش�نـد .بی��ن سـ�الهای  1305و  1314اعتصابه��ا عموم�� ًا ناموف��ق ب��ود و پ��س از
تصوی��ب قانـ�ون مربـ�وط ب��ه من��ع فعالی��ت اتحادیههـ�ای کارگـ�ری در ســال  ،1315کارگــران امکانـ�ات
محدــودی بــرای طـ�رح خواس��تههای خـ�ود داش��تند .در سـ�ال  1319نخسـ�تین الیح��ه قانون��ی بـ�رای
تنظی��م دس��تمزدها ب��ه تصوی��ب رس��ید و حداکث��ر و حداق��ل دس��تمزد کارگ��ران س��اختمانی در تهران
تنظی��م ،و ب��هزودی بــرای ســایر صنای��ع نی��ز قوانی��ن مشاــبهی وض��ع ش��د .هم��ه کارگــران ملـ�زم
بودن��د مدــارک مربـ�وط ب��ه طبقهبنـ�دی شــغلی خـ�ود را از میـ�ان  42گرــوه مختلـ�ف دریافـ�ت کننــد
(ب��اری ی��رر ،ص .)49
ش��ایان ذکـ�ر اســت آییننام��ه تشــکیل س��ندیکاهای کارگـ�ری ایــران در سـ�ال  1324بـ�ه تصویـ�ب
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دولـ�ت رس��ید .در ایـ�ن دوره فدراس�یـونی از س��ندیکاها و اتحادیههــای مختلـ�ف کارگــری تحـ�ت
عنــوان شوــرای متحـ�ده مرکـ�زی کارگــران و زحمتکشـ�ان ایــران تشــکیل گردی�دـ .در سـ�ال 1326
فدراســیون جهان��ی اتحادیههـ�ای کارگـ�ری دچـ�ار انشــعاب ش��د و س�اـزمان جداگانهــای ب��ه نـ�ام
«کنفدراســیون بینالملل��ی اتحادیههـ�ای آزاد کارگـ�ری» تشــکیل ش�دـ .در همـ�ان سـ�ال «کنگـ�ره
س��ندیکاهای آزاد کارگ��ری ای��ران» ک��ه وابس��ته ب��ه ح��زب دموکـ�رات ایـ�ران (قوامالسـ�لطنه) بـ�ود،
تشکــیل شـ�د و بـ�ه کنفدراسیــون بینالمللـ�ی فــوق پیوسـ�ت.
در ســالهای  1325 -1327اعتصابــات کارگــری بس�یـاری صوــرت گرفـ�ت کـ�ه تع�دـادی از آنهـ�ا
موفقیتآمی��ز ب��ود .از مهمتری��ن آنه��ا اعتصـ�اب کارگــران نف��ت ایــران در تیرمـ�اه  1325بــود کــه
درنهایـ�ت بـ�ا  47نف��ر کش��ته و 173نفـ�ر زخمـ�ی بـ�ه پی�رـوزی رســید و شرــکت نفـ�ت ایرــان و انگلیـ�س
ب��ه برخ��ی از خواستــههای اعتصابی��ون گ��ردن نهـ�اد (مصطف��ی فات��ح ،ص  438تــا .)444

1

ش��ایان ذک��ر اس��ت ک��ه نخسـ�تین قان��ون بـ�رای تنظی��م شــرایط استــخدام و رواب��ط کارگ��ر و
کارفرمـ�ا ،در سـ�ال  1325ب��رای ی��ک دوره آزمایش��ی ب��ه تصوی��ب رسـ�ید .س��پس قان��ون کار در
سـ�ال  1328نهای��ی ش��د .در ای��ن قان��ون ،ساــعات کار هفتگــی ( 48س��اعت) ،تعطیــات و ضوابـ�ط
خاتم��ه خدم��ت کارگــران در کارگاههای��ی ک��ه ده نف��ر کارگ��ر و بیشـ�تر داشتــند ،مشـ�خص شـ�ده
ب��ود .طبـ�ق قانــون مزبــور کار ک��ودکان ممنــوع و دس��تگاهی برــای تعییـ�ن حداقـ�ل دس�تـمزد و حـ�ل
اختالفــات کارگـ�ر و کارفرمـ�ا ایجــاد ش��د .البت��ه ایـ�ن قانوــن ،بهویــژه در بخـ�ش خصوــص ،کارایـ�ی
چندان��ی نداش��ت .بررس��ی آم��ار کـ�ودکان  7تـ�ا  12س��الهای ک��ه ب��ه مدرس��ه نمیرفتند،نشـ�ان
میدهـ�د کـ�ه در آن زمــان کار ک��ودکان کم�اـکان پدی��دهای رایـ�ج بوــده اسـ�ت و بـ�ه نظـ�ر میرسـ�د
می��زان دسـ�تمزد بهص��ورت ف��ردی و ن��ه دس�تـهجمعی تعیی��ن میش��د و شـ�رایط کار در بسـ�یاری
از واحدهــای کوچـ�ک صنعتـ�ی هماننـ�د ش�رـایط کار در گذشــته ب��ود .مصوبــات قانونـ�ی مربــوط بـ�ه
کارگرــان و ش�رـایط کار آنهـ�ا از اواسـ�ط دهـ�ه  1330ب��ه بع��د ش��امل قان��ون حمای��ت صنعت��ی در
ســال  ،1334قان��ون بیمهه��ای اجتماع��ی کارگـ�ران در هم��ان س��ال و قان��ون سـ�هیم کـ�ردن کارگــران
در سـ�ود کارخانهه��ا در سـ�ال  1342میشـ�د کـ�ه همگـ�ی مؤسســات اقتصاــدی بزــرگ را در بـ�ر
 .1فاتح ،مصطفی ( ،)1358پنجاه سال نفت ایران ،چاپ دوم ،انتشارات علمی.
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میگرف��ت؛ ام��ا پیش��رفت آنه��ا در زمین��ه اداری و اجرای��ی کن��د ب��ود (ب��اری ی��ر ،ص  49تــا .)51

 .7-2-2قوانین مربوط به تأمین اجتماعی کارگران
همانطـ�ور ک��ه بیـ�ان ش�دـ ،در ای��ن دوره دول��ت مــدرن در ایــران تشــکیل ش�دـ .در ای��ن دوره بـ�ود
ک��ه دول��ت ب��ا تأس��یس وزارت ط��رق و شـ�وارع ،بن��گاه دولت��ی راهآه��ن و کارخانهه��ای دولتـ�ی ،در
جهـ�ت عمرــان و آبادانـ�ی کشــور گامهــای مهم��ی .بدیهـ�ی اسـ�ت کـ�ه دولـ�ت نمیتوانسـ�ت در برابـ�ر
سرنوش��ت هزــاران نف��ری ک��ه در احـ�داث راه و راهآه��ن و بهرهبرــداری از کارخانهه��ای ماشـ�ینی
کشــور نقـ�ش داشتــند بیتفاــوت باشــد ،بهخصــوص کـ�ه الگــوی اروپــای صنعتـ�ی برــای تأمیـ�ن
اجتماع��ی کارگــران پی��ش روی دولتمرــدان قــرار داش��ت و نمیتوانس��ت ب��ه فشـ�ار اتحادیههـ�ای
کارگــری نیـ�ز بیتوجـ�ه باشـ�د.
در نخســتین اقدــام ،طـ�رح تشــکیل «صنــدوق احتیـ�اط کارگــران راهآه�نـ» در سـ�ال  1309بـ�ه
تصوی��ب دول��ت رس��ید .در ای��ن مصوبـ�ه ،دول��ت تسهــیالت خاص��ی را بــرای کارگــران ضایعهدیـ�ده
ی��ا فوتش��ده در حی��ن اح��داث راهآه��ن پیشبین��ی ک��رد .درواق��ع ،هیئتوزی��ران در  30اسـ�فند
 1309بنـ�ا بـ�ه پیش�نـهاد وزارت طــرق و ش�وـارع موضوــع «کسـ�ر روزی یـ�ک شاــهی از مــزد هـ�ر
ی��ک نف��ر عمل��ه ک��ه در ط��رق کار میکنــد» و کس��ر «ص��دی دو از حق��وق تم��ام روزمزده��ا و
کنتراتیهای��ی ک��ه در ط��رق کار میکننــد» را بهمنظ��ور تأمی��ن مناب��ع مال��ی ب��رای پرداخ��ت حـ�وادث
ناش��ی از کار تصوی��ب کرــد .براب��ر ای��ن مصوب��ه ،نه��ادی تح��ت عن�وـان «صن��دوق احتی��اط ادارات
طرــق» تش��کیل شــد .هیئتوزی��ران در جلس��ه نه��م مـ�رداد  1310بن��ا ب��ه پیشـ�نهاد وزارت ط��رق و
ش��وراع در تنظی��م تصویبنام��ه قبل��ی نظامنام��ه صن��دوق احتی��اط ادارات ط��رق را در  14مـ�اده
تصوی��ب کــرد (علیاکبــری ،1395 ،ص  88و .)89
هیئتوزی��ران برحس��ب پیش��نهاد اداره کل صناع��ت و مع��ادن در  19مرــداد ســال ،1315
«نظامنامـ�ه کارخانههـ�ا و مؤسســات صنعتــی» برــای کارگرــان بخـ�ش صنعـ�ت را مشتــمل بـ�ر 69
مـ�اده تصوی��ب ک�رـد .مطاب��ق مـ�اده  48ایـ�ن نظامنامــه ،صاحـ�ب کار موظـ�ف شــده ب��ود برــای تأدیـ�ه
خس��ارت ح��وادث ناش��ی از کار ،از اج��رت م��زدوران روزمـ�زد (عملـ�ه) ،روزی  5دینـ�ار و از اجـ�رت
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م��زدوران دیگـ�ر (اع��م از متخصصـ�ان و صنعتگــران کنترات��ی و غی��ر کنتراتـ�ی) صـ�دی  2دینار کسـ�ر
کنـ�د و وجــوه مزبــور را بـ�ه ن�اـم «صندــوق احتیــاط و صرفهجوی��ی» بـ�ه بانـ�ک ملـ�ی ایرــان بـ�ه
حس��ابی ک��ه ب��ه ن��ام «صن��دوق احتیــاط» آن کارخان��ه ب��از میش��ود ،بســپارد (همــان ،ص  89و .)90
در ماــده بیســتم قانــون متمـ�م بودجـ�ه یکساــله ســال ،1311تصریـ�ح شـ�د کـ�ه وزارت مالیـ�ه بایـ�د
ب��ه «عم��ال و مزدوران��ی ک��ه حی��ن اشــتغال ب��ه ام��ور س��اختمانی و ام��ور مشـ�ابه آن دچ��ار خسـ�ارت
میشــوند ،از مح��ل اعتب��ار مرب��وط ب��ه موض��وع اشــتغال آنه��ا در وج��ه مش��ارالیهم و در صـ�ورت
ف��وت در وج��ه ورث��ه آنه��ا کارس��ازی کن��د» .در ای�نـ بی��ن ،هیئتوزی��ران در  26بهمــن ،1317
ب��ر حس��ب مقــررات مـ�اده  4قان��ون تش��کیل بن��گاه راهآه��ن دولت��ی ای��ران ،آییننام��ه اسـ�تخدامی
کارکن��ان راهآه��ن را تصوی��ب ک�رـد .در مـ�اده  22ای��ن آییننام��ه مقـ�رر ش��د ک��ه از حقـ�وق تمـ�ام
مس��تخدمان و کارکنـ�ان بنــگاه اع��م از خدمتگ�زـاران فن��ی ی��ا دفتـ�ری و کارگــران موقت��ی صـ�دی
 ،2برــای تأسـ�یس «صندــوق بهداشتــ» کسـ�ر شـ�ود .در بنـ�د دوم ایـ�ن ماــده تصریـ�ح شـ�د کـ�ه
بنگــاه راهآهـ�ن حســاب مخصوصـ�ی برــای وجــوه صندــوق بهداشـ�ت بــاز خواهـ�د کــرد کـ�ه درآمـ�د
جمعآوریش��ده و مناف��ع حاص��ل از آن معل��وم ،و مخ��ارج آن در ح��دود مق��ررات پرداخ��ت شـ�ود .در
بنـ�د چهاــرم آن نیـ�ز پ�اـداش نقــدی خاصـ�ی برــای پرداخـ�ت بـ�ه کساــنی کـ�ه در اثـ�ر ح�وـادث ناشـ�ی
کار دچــار صدمـ�ه جســمی میش�دـند ،در نظـ�ر گرفتـ�ه شــده ب��ود .در ایـ�ن آییننامـ�ه نیـ�ز هماننــد
کمیسـ�یون کارگـ�ران ط��رق و کارخانجـ�ات ،کمیسـ�یون خاص��ی پیشبین��ی ش��ده بـ�ود« .کمیسـ�یون
صنــدوق احتیـ�اط کارکنـ�ان بنــگاه راهآه��ن دولت��ی ایرــان» مرک��ب از س��ه نف��ر از اعضـ�ای بنــگاه بـ�ود
ک��ه مدیـ�رکل آنه��ا را تعیی��ن میکــرد (علیاکبــری ،1395 ،ص .)91
پ��س از ع��زل رضاش��اه از س��لطنت در شــهریور  ،1320دولتهـ�ا تحـ�ت تأثیر فضای باز سیاسـ�ی
و رواج ایدئولــوژی و احــزاب چ��پ ناگزی��ر میدیدن��د خـ�ود را ب��ا خواس��تههای اتحادیههـ�ای
کارگـ�ری همس��و نشـ�ان دهن��د .قوانین��ی ک��ه در ای��ن دوره ب��ه تصوی��ب مجل��س شوــرای مل��ی رســید
نی��ز تح��ت تأثی��ر همی��ن عام��ل در محی��ط سیاس��ی کشـ�ور ب��ود .در ســال  1322نخســتین قانـ�ون
بیم��ه بی��کاری کارگ��ران ،کارخانج��ات و کارگاهه��ای دولت��ی و غیردولت��ی ب��ه تصوی��ب رسـ�ید .در
مــاده اول ای��ن قانـ�ون تصری��ح شـ�ده بــود:
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«در کشوــر ای�رـان تمامــی و مؤسس��ات اقتصـ�ادی ،بازرگان��ی ،صنعت��ی ،معدن��ی ،بارب��ری و
راهآه��ن و بهطورکل��ی ه��ر مؤسســهای ک��ه کارگ��ر در اس��تخدام خ��ود دارد اعـ�م از دولتـ�ی یـ�ا
غی��ر دولت��ی و بقی��ه ،مکلفان��د کارگـ�ران خ��ود را ن��زد شـ�رکت ســهامی بیم��ه ایـ�ران ی��ا شـ�رکت
بیمـ�ه داخلـ�ی دیگــری کـ�ه دولـ�ت مقتضـ�ی بدانـ�د در مقابـ�ل فـ�وت و حوادثـ�ی چــون نقـ�ص عضـ�و
ی��ا ازکارافتادگ��ی اعض��ای ب��دن ،همچنی��ن هزین��ه معالج��ه و دس��تمزد کارگ��ران در م��دت بیم��اری و
ح�وـادث کار،بیمـ�ه کن��د» در ماــده چهاــرم ه��م آمــده ب��ود «:کارفرمایــان موظفانـ�د تمامـ�ی مقرراتـ�ی
ک��ه دول��ت ب��رای حف��ظ و تأمی��ن تندرس��تی بهداش��ت کارگ��ران وض��ع میکن��د ،اجـ�را کننـ�د» .در
مــاده سـ�وم تصویبنام��ه هیئتوزیــران مصـ�وب  17آبـ�ان  1323تمـ�ام کارخانهه��ا و مؤسسـ�ات
اقتصاــدی ،بازرگانـ�ی ،صنعتـ�ی ،معدنـ�ی ،ترابـ�ری و راهآه��ن ک��ه بی��ش از بیس��ت نف��ر کارگ��ر داشـ�ته
باشنــد ،موظـ�ف شدــند کارگرــان خــود را نــزد شرــکت س�هـامی بیمـ�ه ایرــان بیمـ�ه کننـ�د.
گفتنـ�ی اس��ت پی��ش از تصوی��ب نخســتین قانـ�ون کار در اردیبهش��ت مـ�اه ســال ،1325
هیئتوزیـ�ران هیئت��ی ب��ه ن��ام «ش��ورای عال��ی کار» را بهمنظ��ور «تهی��ه الیح��ه قان��ون کار» تشـ�کیل
داد .اولیـ�ن قانــون کار کشــور مشتــمل بـ�ر  48م��اده ب��رای اج��رای آزمایش��ی ب��ه تصوی��ب رســید که
مطابـ�ق آن کارفرمایاــن ،علـاوه بـ�ر اینکـ�ه بـ�ه رعایـ�ت قانــون بیمـ�ه کارگرــان مکلـ�ف بودنــد ،وظیفــه
داشتــند دو صندــوق را شاــمل صندــوق بهداش��ت (برــای کمـ�ک بـ�ه کارگـ�ر در موــرد بیماریهایـ�ی
ک��ه ناش��ی از کار نباش��د) و صن��دوق تع��اون (ب��رای کم��ک در ام��ور ازدواج ،عایلهمن��دی ،بیـ�کاری،
ازکارافتادگــی ،بازنشس�تـگی ،حاملگـ�ی و غی��ره) در هـ�ر کارگاه تشکــیل دهن��د .پـ�س از تصویـ�ب
نخستــین قانــون کار و تشکــیل وزارت کار و تبلیغاــت ،ایـ�ن ش�وـرای موقتـ�ی جــای خــود را بـ�ه
شـ�ورای قانون��ی پیشبین��ی ش��ده در تصویبنام��ه قان��ون کار داد .نخس��تین آییننام��ه شـ�ورای
عال��ی کار ب��ه سـ�ال  1325و پـ�س از تصویـ�ب قانــون کار بـ�ه تصویـ�ب هیئتوزیرــان رسـ�ید .مطابـ�ق
فص��ل نخس��ت ای��ن آییننامـ�ه ،وظای��ف شوــرای عال��ی کار بدی��ن صــورت بــود:
● ●تهیه لوایح قانونی مربوط به کار؛
● ●تهیه آییننامهها و مقررات مربوط به قانون کار؛
● ●نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون کار و آییننامههــای مربــوط بــه آن و قانــون بیمــه
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کارگــران و ســایر لوایــح قانونــی مربــوط بــه کار؛
● ●مطالعــه تمــام امــور مربــوط بــه کار و تهیــه طرحهایــی بــرای ایجــاد کار و جلوگیــری از
بیــکاری و رفــع بحرانهــای اقتصــادی؛
● ●حل اختالفاتی که در مراجع پیشبینی 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.
در ســال  ،1328وزارت کار رسـ�م ًا تأس��یس ش��د و طب��ق مـ�اده  16قانـ�ون کار مصـ�وب 17
خــرداد  ،1328مق��رر ش��د صندوق��ی ب��ه ن��ام «صن��دوق تع��اون و بیم��ه کارگ��ران» تش��کیل شـ�ود .این
صندــوق بهمنظــور تصــدی امـ�ر بیمـ�ه کارگرــان در قبــال م�وـارد زیـ�ر بـ�ه وجــود آمـ�د:
● ●حوادث و امراض ناشی از کار و غیر آن و خانواده بالفصل کارگر؛
● ●پیری و ازکارافتادگی؛
● ●ازدواج و حاملگی و وضع حمل؛
● ●هزینه کفن و دفن؛
● ●کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال.
اساس�نـامه ایـ�ن صندــوق مشتــمل بـ�ر  27م��اده در جلس��ه س��وم خـ�رداد  1329بـ�ه تصویـ�ب
هیئتوزیــران رس�یـد .براب��ر مــاده پنج��م ای��ن اساس�نـامه ،تعیی��ن هیئتمدیـ�ره صنـ�دوق ب��ر عهـ�ده
شوــرای عال��ی کار قــرار داده ش��د .بهعــاوه مطاب��ق مــاده دوازدهـ�م ،هیئتمدیـ�ره موظ��ف شـ�ده
ب��ود تم��ام آییننامهه��ای داخل��ی و آییننامهه��ای مرب��وط ب��ه صن��دوق را ب��ه تصوی��ب شــورای
عال��ی کار برســاند .دول��ت در دوره نخسـ�توزیری دکت��ر مصـ�دق در بهم��ن ســال « ،1331الیحـ�ه
قانون��ی بیمهه��ای اجتماع��ی کارگــران» را ب��ا اس��تفاده از اختی��ارات فوقالع��اده نخسـ�توزیر
تصوی��ب ک��رد .طب��ق آن ســازمان مسـ�تقلی ب��ه نـ�ام «ســازمان بیمهه��ای اجتماع��ی کارگــران»
تأس��یس شــد ک��ه مکل��ف و متعه��د ب��ود کمکه��ا و مزای��ای مق��رر در الیح��ه را در م��ورد کارگ��ران و
کارمندان��ی ک��ه بیم��ه میشدــند ،اعمـ�ال کن��د .بهموج��ب ای��ن قانـ�ون تمـ�ام کارخانهه��ا و بنگاههـ�ای
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مشمــول قانــون کار موظـ�ف شدــند کارگرــان خــود را در قبــال ح�وـادث و بیماریهــا ،ازکارافتادگـ�ی
ناش��ی از کار و غی��ر آن ،حــوادث و بیماریه��ای خانــواده بالفص��ل کارگ��ر ،ازدواج و حاملگ��ی و
وض��ع حم��ل ،عائلهمنـ�دی ،بازنشســتگی ،کف��ن و دف��ن ،کم��ک ب��ه بازمانــدگان کارگ��ر متوف��ی و
بی�کـاری نــزد س��ازمان بیمههــای اجتماعـ�ی کارگرــان بیمـ�ه کنن��د .ایـ�ن طــرح از اول اردیبهشـ�ت
مـ�اه سـ�ال  1332اج��را ش��د و ارکان ای��ن سـ�ازمان مطاب��ق م��اده س��وم قان��ون ف��وق عب��ارت ب��ود از
شــورای س�اـزمان ،هیئتمدیـ�ره ،مدیرعام��ل و هیئ��ت نظــارت (علیاکبــری ،1395 ،ص  100و .)101

 .8-2-2تأسیس صندوق بازنشستگی کارکنان دولت
همانط��ور ک��ه پیشت��ر گفت��ه شـ�د ،پ��س از برق��راری حکوم��ت مشــروطه در  14مــرداد ،1285
موضــوع لزــوم حمایـ�ت سـ�ازمانیافته از کارکنــان دولتـ�ی برــای نخستــین ب��ار بـ�ه هنگــام تصویـ�ب
قان��ون «وظای�فـ» در سـ�ال  1286شمس��ی تجل��ی پی��دا ک��رد .براب��ر اسـ�ناد و مــدارک موجــود،
بــرای تصدیگـ�ری ام��ر وظای��ف در س�اـختار وزارت مالی��ه بخ��ش خاص��ی تح��ت عنـ�وان «دایـ�ره
وظای��ف» تش��کیل شـ�د ک��ه از نظ��ر نه��ادی ،وظیف��ه رس��یدگی به ام��ور موظف��ان را عهـ�دهدار ب��ود .در
اردیبهش��ت ســال  1288شمس��ی ،متم�مـ «قان��ون وظایــف» وض��ع ش��د ک��ه ب��رای وراث ارب��اب حقوق
دیوان��ی یعن��ی عائل��ه کارمن��دان متوف��ای دول��ت حق��وق مشـ�خص کـ�رد .طب��ق ای��ن قان��ون پ��در ،مادر،
عی��ال ،اوالد و نوادگانـ�ی کـ�ه تحـ�ت تکفـ�ل مس�تـخدم متوفـ�ی بودنــد ،از نصـ�ف حقــوق ماهانـ�ه کارمنـ�د
استــفاده میکردن��د و س��هم ان��اث از حق��وق وظیف��ه معـ�ادل نص��ف س��هم ذک��ور تعیی��ن ش��ده بــود.
حص��ر وراث قانون��ی بهص��ورت ف��وق ب��ه صورت��ی ک��ه فق��ط ش��امل اف��راد نفقهبگی��ر خانـ�واده
میش��د و تعیی��ن سـ�هم انـ�اث از وظیف��ه براب��ر نص��ف سـ�هم ذکـ�ور نشـ�ان میده��د ک��ه قانـ�ون
مذکــور متأثـ�ر از اصــول مذهبـ�ی بوــده اسـ�ت.
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اینکـ�ه در قانــون مذکــور برــای زمــان حیــات کارمنـ�د و دوران س��الخوردگی یـ�ا
ازکارافتادگ��ی او فک��ری نش��ده ب��ود و تنه��ا وراث وی از حمای��ت اجتماع��ی برخــوردار میشـ�دند،
نمیت��وان آن را قانون��ی جام��ع در زمین��ه تأمی��ن اجتماع��ی کارکن��ان دول��ت دانس��ت؛ زی��را در
شرــایطی ک��ه اص��ل استــخدام و تعیی��ن حق��وق زم��ان اشــتغال ضواب��ط قانون��ی نداش��ت و بـ�رای
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حقـ�وق بازنشســتگی و ازکارافتادگ��ی نی��ز پیشبین��ی الزم بعم��ل نیامـ�ده بــود ،پرداخ��ت حقـ�وق
وظیف��ه ب��ه وراث تنه��ا قدم��ی ب��رای تأمی��ن کارکنـ�ان دول��ت بــود.
شــایان ذکرــ اس��ت کـ�ه نخســتین قانونگذــاری در زمین��ه تأمی��ن اجتماع��ی کارکنـ�ان دولـ�ت،
بهعنــوان قســمتی از حقـ�وق اس��تخدامی و بهمنظـ�ور حمای��ت از آنـ�ان و وارث آنـ�ان در مقاب��ل پیـ�ری
و فـ�وت و ازکارافتادگ��ی در سـ�ال  ۱۳۰۱ب��ه تصوی��ب رسیــد .س�اـماندهی دول��ت م��درن مسـ�تلزم
اس�تـخدام نیــروی کار متخص��ص در دس��تگاههای دولت��ی ب��ود .وجـ�ود طـ�رح بازنشســتگی کارکنـ�ان
دولـ�ت نیزــ میتوانسـ�ت جــذب نیرــوی انساــنی متخصـ�ص و تحصیلکرــده را بـ�ه مشاــغل دولتـ�ی
تسهــیل کنـ�د و موجـ�ب امی��دواری آنــان بـ�ه سرنوشـ�ت خویـ�ش شــود .در حقیقـ�ت میتوــان گفـ�ت 22
آذر  ۱۳۰۱روز پیدای��ش نظ��ام بازنشس��تگی در ای��ران اس��ت .قب��ل از آن در رواب��ط اس��تخدامی دولت
و مســتخدم حالت��ی ک��ه مســتخدم بـ�دون انج��ام دادن کار از حق��وق ی��ا مقـ�رری بهرهمن��د شـ�ود،
وجـ�ود نداش�تـ .در فص��ل چهــارم قانـ�ون اس�تـخدام کشــوری مصـ�وب آذر سـ�ال  ۱۳۰۱اصولـ�ی کـ�ه
در زمین��ه بازنشس��تگی پیشبین��ی ش��ده ،عب��ارت ب��ود از:
● ●کارمنــد پــس از مــدت معینــی انجــام خدمــت و رســیدن بــه ســنی کــه قاعدتـ ًا توانایــی انجــام
کار خــود را از دســت میدهــد ،بــدون آنکــه خدمتــی انجــام دهــد از حقــوق بهرهمنــد شــود.
● ●هرکــس کــه بــه علــت حادثـهای علیــل و ازکارافتــاده شــود و بــه ادامــه خدمــت قــادر نباشــد،
بــدون رعایــت خدمــت و ســن از مقــرری خــاص اســتفاده میکنــد.
● ● هر مستخدم که فوت شود ،خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد.
در قانـ�ون مذکـ�ور کارمن��د ب��ا داشـ�تن  ۵۵س��ال س��ن و  ۲۵ســال س�اـبقه خدمـ�ت میتوانســت
بازنشس��ته ش��ود و ام��کان بازنشس��تگی ب��رای کس��انی که حداقل دو ش��رط مزب��ور را نداشـ�تند،وجود
نداش��ت و س��ن بازنشســتگی اجبــاری نی��ز هفتـ�اد سـ�ال بــوده اس�تـ .در سـ�ال  ۱۳۰۹شـ�رط سـ�نی
حـ�ذف ش��د و کارمن��د میتوانس��ت ب��ا داشـ�تن  ۲۰ســال س�اـبقه خدمـ�ت متوالـ�ی یـ�ا  ۲۵ســال خدمـ�ت
متناــوب مشرــوط بـ�ه اینکـ�ه  ۲۰سـ�ال آن را متصـ�دی باشـ�د ،بــدون توج��ه ب��ه س��ن بازنشسـ�ته شـ�ود.
گفتن��ی اس��ت مسئــولیت دول��ت در قب��ال کارکن��ان خ��ود ب��ا تصوی��ب قان��ون استــخدام کشـ�وری
در  22آذر  1304صوــرت کاملتــری بـ�ه خــود گرف��ت .کارکنــان دولـ�ت برابـ�ر ایـ�ن قانــون بـ�ه
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ط��ور مسـ�اوی و در قب��ال پی��ری و م��رگ مـ�ورد حمای��ت قـ�رار گرفتندــ .براب��ر مـ�اده  43قانـ�ون
اســتخدام ،عم��وم کارکن��ان دولت��ی ح��ق داش��تند ب��ا رعای��ت ضواب��ط قانونی،بازنشس��ته ش��وند و
در هنــگام بازنشســتگی از حقـ�وق و مزایـ�ای دولت��ی اس�تـفاده کنن��د .اص��ل چه��ل و سـ�وم بهطـ�ور
مش��خص مق��رر میک��رد ک��ه «عم��وم مستــخدمان دولت��ی ح��ق دارن��د پ��س از س��ی س��ال خدم��ات و
ش��صت س��ال عم��ر و  55س��ال عم��ر و  25سـ�ال خدم��ت مشرــوط ،ب��ر اینک��ه بیس��ت سـ�ال متصـ�دی
ش��غل بـ�وده باشـ�ند ،از حق��وق بازنشسـ�تگی برخوــردار شـ�وند» .مـ�اده  44قانــون تصریـ�ح میکنـ�د
هری��ک از کارکنـ�ان ک��ه بازنشســتگی خـ�ود را تقاض��ا کـ�رد ی��ا بازنشسـ�ته شـ�د ،ح��ق دریاف��ت حقـ�وق
بازنشسـ�تگی از دول��ت خواه��د داش��ت .بهعـلاوه بهموج��ب مــاده  ،46تمــام کارکنــان دولـ�ت کـ�ه
علی��ل ی��ا ب��ه واس��طه حادثـ�های ناق��ص ش��ده و از کارک��ردن بازماندهان��د ،مادامالعم��ر حقوق��ی را
براب��ر ضواب��ط قانون��ی دریاف��ت خواهن��د کــرد .همچنی��ن در مـ�اده  47قانــون اسـ�تخدام بیـ�ان شـ�د
کـ�ه وارث تمــام کارکنــان دولـ�ت در صوــرت فــوت ایشــان حـ�ق دارنـ�د حقوقـ�ی را مطابـ�ق ضوابـ�ط
قانون��ی از دول��ت دریاف��ت کنندــ (محمدعل��ی اکبــری ،1395 ،ص  20و  .)21در مـ�واد چه��ل و نه��م و
پنجاهــم ،نحــوه محاســبه و پرداخـ�ت حقــوق تقاعـ�د دقیق ـ ًا معیـ�ن شــده اسـ�ت و ضوابـ�ط و قواعـ�د
خاص��ی را ب��ه ط��ور عموم��ی و ع��ام بـ�رای هم��ه کارکن��ان دول��ت برقـ�رار میکن��د .مخب��ر کمیسـ�یون
مربــوط بـ�ه قانــون اس��تخدام کش�وـری ،نکاتـ�ی را در توضیـ�ح خــود بـ�ه عــرض مجلـ�س رساــند کـ�ه
بهوضــوح مبانـ�ی ارزشـ�ی حمایـ�ت دولـ�ت از مس��تخدمین خــود را بیــان میکنــد:
«مواف��ق ای��ن قان��ون هرک��س ک��ه مس��تخدم ش��ده قب��ول ک��رده اس��ت ک��ه بای��د آن کس��ور را بدهد،
اعـ�م از اینکـ�ه بعـ�د چیــزی ببــرد یـ�ا نبــرد و کساــنی کـ�ه در سـ�ر خدمـ�ت میماننـ�د یـ�ا بـ�ه حـ�د تقاعــد
(بازنشســتگی) میرس��ند ی��ا اینک��ه ج��وان ب��وده و م��رده اس��ت ،از اول در زم��ان حی��ات وی ب��ه او
میگوین��د ب��ه ت��و ص��دی پن��ج در زم��ان تقاع��د میدهی��م ،ای��ن قان��ون او را مل��زم ک��رده و حق��وق او
را ص��دی پن��ج کس��ر قـ�رار داده اس��ت ،از اول ب��ه او میگوین��د از او ص��دی پن��ج کس��ر خواهی��م کــرد.
اگـ�ر بـ�ه سـ�ن تقاعـ�د رسیــدی آن وقـ�ت حقــوق تقاعـ�د بـ�ه تـ�و خواهیـ�م داد .همینطــور برــای اینکـ�ه
ورث�هـات در احتیــاج نباشــد ،ثلـ�ث حقــوق تـ�و را تـ�ا  21سـ�ال ب��ه ورثهــات خواهی��م داد .در ه��ر حـ�ال
ای��ن صندوق��ی اس��ت ک��ه بای��د خــودش را اداره کن��د و نمیتوان��د تحمیل��ی ب��ه خزان��ه دول��ت باشـ�د؛
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زیـ�را دول��ت خــودش علیحـ�ده خـ�رج دارد و از ای��ن قبی��ل صندوقه��ا در مملک��ت خارج��ه زیـ�اد
اس��ت و کارگ��ران ب��رای تأمی��ن آین��ده خودش��ان ای��ن صن��دوق را تأس��یس میکنن��د .ب��رای اینک��ه در
موق��ع تنگدس��تی و فق��ر بــرای آنهــا تأمی��ن باشـ�د .ح��اال م��ا تـ�ازه میخواهی��م ی��ک صندوق��ی بـ�رای
تأمیـ�ن آینــده مس��تخدمین و وراث آنهـ�ا تشکــیل بدهیـ�م و در ساــیر قوانیـ�ن هـ�م چیــزی بـ�ه ورثـ�ه
آنهـ�ا از ایـ�ن پولـ�ی کـ�ه میدهنــد ،پرداخـ�ت نمیشوــد .منتهـ�ی بـ�ا در نظـ�ر گرفتـ�ن وضعیــات فعلـ�ی
مملکـ�ت مـ�ا ایـ�ن ماــده را وضـ�ع کردهای�مـ» (روزنامـ�ه رســمی کشوــر ،مشرــوح مذاکرــات مجلـ�س
دوره دوم ،ص  1275ب��ه نق��ل از محمدعل��ی اکب��ری ،ص  21و .)22
بـ�ا تصویـ�ب قانــون اس��تخدام کش�وـری ،مس��ئولیتهای جدیــدی بـ�ه دولـ�ت محــول شـ�د و دولـ�ت
نی��ز بــرای تکف��ل و تصـ�دی ای��ن مس��ئولیتها ،ب��ه توسـ�عه نهــادی خـ�ود مباــدرت ورزیـ�د .تأسـ�یس
دایــره تقاعـ�د در کنــار دایــره وظایـ�ف و پـ�س از آن تبدیـ�ل دایــره تقاعـ�د و وظایـ�ف بـ�ه اداره تقاعـ�د
کشــوری (بازنشس�تـگی) ،از جمل��ه اقدام��ات دیگ��ری ب��ود ک��ه دول��ت ب��رای تص��دی ام��ور مرب��وط به
ح��وزه تأمی��ن اجتماع��ی انج��ام داد.
قانـ�ون فـ�وق یکبـ�ار در سـ�ال  ۱۳۰۸و بـ�ار دیگ��ر در سـ�ال  ۱۳۲۴سـ�پس در سـ�ال  ۱۳۳۷شمسـ�ی
ب��ا تغییرــات بنیاــدی و اساسـ�ی مواج��ه شـ�د و درنهایـ�ت در تاریـ�خ  ۱۳۴۵/۳/۳۱قان��ون اسـ�تخدام
کشوــری فعلـ�ی بــه جــای قانــون گذشــته ق��رار گرفــت .فصـ�ل هشــتم قانــون اخیـ�ر نیــز -کـ�ه بـ�ه
مقرــرات بازنشســتگی و وظیف��ه اختصـ�اص دارد -از سـ�ال  ۱۳۴۵تاکن��ون چن��د ب��ار دچ��ار تغییـ�رات
گوناگ��ون ش��ده اس�تـ .اصالح��ات متع��دد ای��ن قان��ون بیش��تر مـ�واد آن را از صـ�ورت اولی��ه خـ�ارج
ک��رد و در جه��ت تأمی��ن آین��ده کارکن��ان دول��ت ارتق��اء داد.

1

 .9-2-2عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
برقــراری حقــوق بازنشســتگی و حقــوق وظیفــه ازکارافتادگــی ،همچنین حقــوق وراث مســتخدمان
شــاغل متوفــای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســال  1301تــا ســال  1332بــه شــرح
نمــودار ( )1و جــدول ( )5گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،جمــع تراکمــی
 .1به نقل از سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری.
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ایــن افــراد از  2هــزار و  60نفــر در ســال  1301بــه  12هــزار و  926نفــر در ســال  1332رســیده بــود.
جدول  .5موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال  1301تا سال 1332

بازنشسته

ازکارافتاده

فوت شده حین
اشتغال

جمع

جمع کل (جمع
تراکمی)

تا آخر سال 1301

341

153

1566

2060

2060

1310

25

1

29

55

2428

1320

141

2

179

322

3897

1332

568

7

487

1062

12926

سال

وضعیت

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
نمودار  :1موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال  1301تا سال ( 1332نفر)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

در آن زمــان صندوقهــای بازنشســتگی متعــدد هنــوز شــکل نگرفتــه بــود و تعــداد بازنشســتگان
مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــور بــه تفکیــک رســمی کشــوری ،قضــات ،اعضــای هیئتعلمــی
دانشــگاهها و پلیــس (شــامل بازنشســتگان متوفــی) ،بــه شــرح جــدول و نمــودار زیــر بــود.
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جدول  .6تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای  1332-1324به تفکیک رسمی
کشوری ،قضات ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پلیس (شامل بازنشستگان متوفی)

سال

نوع مستخدمان

رسمی کشوری قضات

اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها

پلیس جمع

جمع کل
تراکمی

قبل از 1324

1166

25

2

258

1451

1451

1324

48

1

0

13

62

1513

1325

43

8

0

21

72

1585

1326

79

3

0

17

99

1684

1327

91

3

0

14

108

1792

1328

1107

30

2

70

1209

2001

1329

660

10

0

127

797

3798

1330

235

5

0

53

293

4091

1331

1053

58

2

502

1615

5706

1332

350

5

0

213

568

6274

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،

ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

نمودار  .2تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای  1332-1324به تفکیک رسمی
کشوری ،قضات ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پلیس (شامل بازنشستگان متوفی)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتادگان و فوتشدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری.
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تحــول میانگیــن حقــوق بازنشســتگان در هــر ســال در دوره  1332-1320در جدول و نمــودار زیر
آمــده اســت .شــواهد موجــود نشــان میدهــد کــه در دوره اشارهشــده بــه دلیــل وخامــت اوضــاع
مالــی دولــت ،میانگیــن حقــوق بازنشســتگی کارکنــان دولــت نتوانســته بــه تناســب تــورم افزایــش
یابــد .مبلــغ اســمی ایــن میانگیــن در ســالهای  1322و  1323کاهــش یافــت؛ درحالــی کــه در دو ســال
متوالــی یعنــی  1321و  1322نــرخ تــورم در کشــور بــه ترتیــب  95.5و  110.7درصــد بــود.
جدول  .7میانگین حقوق بازنشستگان در هر سال طی دوره ( 1320 -1332ریال)

سال بازنشستگی

میانگین حقوق بازنشستگی

1320

2220

1321

2824

1322

1795

1323

1852

1324

3058

1325

3614

1326

3772

1327

3796

1328

4392

1329

4531

1330

3614

1331

3789

1332

4342

توضیح :میانگین حقوق هر سال مربوط به بازنشستگان همان سال است.
مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
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نمودار  .3میانگین حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ( 1332-1320ریال)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

 .10-2-2حمایت اجتماعی
بــا تأســیس دولــت بــه ســبک مــدرن ،نهادهــای حمایتــی غیردولتــی نیــز در ســطح وزارتخانههــای
مختلــف تحــت عنــوان «صنــدوق تعــاون» و «صنــدوق امــداد» راهاندازی شــدند .ایــن نهادها عمومـ ًا برای
کمــک و مســاعدت بــه کارکنــان کمبضاعــت و دســتگیری از آنــان بــه هنــگام بــروز حادثــه تأســیس
شــده بــود (محمدعلــی اکبــری ،ص  .)22افــزون بــر ایــن ،جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ بهعنــوان
نهــاد عمومــی وابســته بــه دولــت بــا عنایــت بــه هــدف حمایــت اجتماعــی در ســال  1301تأســیس 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 مـیدارد« :امــداد صحیــح در مــوارد بلیــات و مصائــب
عمومــی ،دســتگیری از فقــرا و درمانــدگان ،نگهــداری و تعلیــم و تربیــت اطفــال یتیــم و بیبضاعــت،
تأســیس مطبهــای عمومــی مجانــی و دواخانههــا و مریضخانههــای ثابــت و ســیار» (همــان.)23:
بنــگاه حمایــت از خانوادههــای 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  25آذر ســال  1319بــه فرمــان رضاشــاه کار خــود را آغــاز کــرد .بــه عــاوه
مــوادی از قانــون انجمنهــای ایالتــی و والیتــی کــه بــر امــور حمایتــی شــهروندان اشــعار داشــت،
نیــز در زمــره تصمیمــات حمایتــی دولــت جــای میگرفــت .در قانــون مذکــور وظایفــی بــرای
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه پــارهای از آن بــه «بیمــاران فقیــر،
اداره داراالیتــام ،اداره دارالعجــزه ایالتــی و کمــک خــرج تحصیــل شــاگردان بیبضاعــت» اختصــاص
یافتــه بــود؛ امــا ایــن وظایــف در عمــل جامــع عمــل بــه خــود نگرفــت .گفتنــی اســت ،از مجمــوع
تصمیمــات و اقدامــات دولــت در ایــن زمینــه چنیــن مســتفاد میشــود کــه الــزام دولــت بــه حمایــت
ســازمانیافته از اقشــار آســیبپذیر اجتماعــی ،ارزش اجتماعــی مســلط تلقــی میشــده اســت.
البتــه ،بایــد اذعــان داشــت کــه تصمیمــات و اقدامــات دولــت در زمینــه حمایــت اجتماعــی در مقایســه
بــا تأمیــن اجتماعــی بســیار کمرنگتــر و کماثرتــر بــوده اســت.
دولــت طــی ســالهای  1331الــی  ،1335تصمیماتــی را اتخــاذ کــرد کــه بــر مبنــای آن درصدی از
ســهم مالکانــه بــه صنــدوق عمــران و تعــاون ده و دهســتان و بخــش واریــز میشــد و ایــن صنــدوق
هزینههایــی را بــرای کمــک و یاریرســاندن بــه اقشــار نیازمنــد روســتایی و کمــک بــه نگاهــداری
عجــزه و پیــران علیــل و بیمــاران بیسرپرســت صــورت مـیداد (علیاکبــری.)33 :

 .3-2دوره بعد از کودتای  28مرداد  1332تا انقالب اسالمی
در ایــن قســمت بهدلیــل وجــود اطالعــات آمــاری بهتــر و بیشــتر بررســی تاریخــی خــود را
تحــت ســه عنــوان کلــی زیــر توضیــح میدهیــم:
● ●عوامل محیطی و بسترهای سیاسی؛
● ● چارچوبهای قانونی و نحوه طراحی سیستم صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی؛
● ● عملکردصندوقهایبازنشستگیکشوریوتأمیناجتماعی.
شــایان ذکــر اســت کــه در قســمتهای پیشــین ایــن فصــل نیــز کــم و بیــش همیــن روش دنبــال
شــده اســت ،امــا بهدلیــل کمبــود اطالعــات و آمارهــای موثــق ،بندهــای دوم و ســوم مذکــور در بــاال
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بهتفصیــل مــورد نظــر تشــریح نشــده اســت .همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه تدابیــر و اقدامــات
دولــت در زمینــه بازنشســتگی کارکنــان دولــت و تأمیــن اجتماعــی کارگــران در ادوار گذشــته
بهصــورت مــوردی بــوده؛ بنابرایــن ،جمعیــت تحــت پوشــش ایــن تدابیــر بــه بخــش کوچکــی از
کوشــندگان بــازار کار شــهری کشــور محــدود میشــده اســت.

 .1-3-2شاخصهای محیطی و بستر سیاسی
گفتنــی اســت ســه دســته از عوامــل موجــود در محیــط بیرونــی ،بســیاری از ویژگیهای اساســی
نظــام بازنشســتگی هــر کشــور را تعییــن میکننــد .ایــن عوامــل عبارتانــد 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 میگذارنــد .ذکــر ایــن نکتــه مهــم
اســت کــه جهــت علیــت نیــز از ســمت طراحــی و عملکــرد سیســتم بــه ســمت محیــط بــازار کار
اســت؛ بــرای مثــال نــرخ مشــارکت نیــروی کار ســالمندان بهشــدت تحــت تأثیــر نظــام بازنشســتگی
اســت و عوامــل جمعیتــی تــا حــدی نســبت بــه ایــن سیاســتها برونزاســت .در کشــورهای
درحالتوســعهای ماننــد ایــران از آنجــا کــه بهواســطه رشــد اقتصــادی و تحــوالت سیاســی شــاهد
تحــول در نهادهــای اقتصــادی و سیاســی هســتیم ،الزم اســت در بررســی شــاخصهای محیطــی
بــه بســترهای اقتصــادی و سیاســی نیــز توجــه کنیــم.
پــس از کودتــای  28مــرداد ســال  ،1332رژیــم سیاســی ایــران جنبشهــای کارگــری و احــزاب
چــپ و جبهــه ملــی را از فعالیــت بازداشــت و انســداد سیاســی در کشــور ،بهخصــوص بعــد از
ســرکوب جنبــش  15خــرداد ســال  1342بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) تشــدید شــد .بدیــن ترتیــب
دولــت بــا پشــتیبانی قدرتهــای بــزرگ در ســطح بینالمللــی و بهرهگیــری از تــوان ارتــش،
ســاواک و بوروکراســی ،راه نوســازی اقتدارگرایانــه اقتصــاد و جامعــه را در پیــش گرفــت و در
غیــاب نهادهــای مدنــی در نقــش دولتــی پدرســاالر بــه توزیــع رانتهــا و امتیــازات اقتصــادی میــان
ســرمایهداران ،نظامیــان ،تکنوکراتهــا ،کارگــران و دهقانــان اقــدام کــرد .در ایــن بیــن ،دولــت بــا
اتخــاذ رویکــرد جایگزینــی واردات از اواخــر دهــه  ،1330انگیزههــای مالــی فراوانــی در اختیــار
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ســرمایهداران صنعتــی قــرار داد و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی آنــان را تقویــت کــرد .دولــت بــه
بهرهگیــری از درآمدهــای نفتــی و کمکهــای ایاالتمتحــده تعــداد نیروهــای نظامــی را بــه میــزان
فراوانــی افزایــش داد و نیروهــای مســلح را بــا خریــد تجهیــزات نظامــی تقویــت کــرد .همچنیــن
بــا انجــام اصالحــات ارضــی در دهــه  ،1340بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ایــران نویــن اربابــان
زمیـندار را طبقــه ذینفــوذ دانســت و عمـ ً
ا از صحنــه اقتصــادی و اجتماعــی حــذف کــرد و دهقانان
خردهپــا را مالــک اراضــی کشــاورزی نمــود .در همیــن دوران بــود کــه دولــت در برنامههــای
عمرانــی خــود تأمیــن بهداشــت و درمــان ،آمــوزش رایــگان ،تأمین اجتماعــی و حمایتهــای 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 اصالحــات از بــاال ،مشــروعیت سیاســی رژیم
خــود را -کــه در جریــان ســرکوب نهضــت ملــی و کودتــا از دســت داده بــود -بازیابــد؛ ازای ـنرو
انجــام اصالحــات ارضــی و ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانههــا از جملــه اقداماتــی بــود
کــه انتظــار میرفــت مِهــر شــاه را در دل تودههــای زحمتکــش زنــده کنــد .امــا انقــاب اســامی
نشــان داد تقلیــل مســائل سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بــه اکونومیســم تنگنظرانــه حــال
تناقضــات درونــی یــک رژیــم سیاســی اقتدارگــرا نیســت.

 .1-1-3-2شاخصهای جمعیتی کشور در دوره 1335 -1355
ترکیــب جمعیــت هــر کشــور تابعــی اســت از الگوهــای بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت در آن
کشــور .بیشــتر کشــورهای جهــان ،بــه اســتثنای آنهایــی کــه بهشــدت تحــت تأثیــر ویــروس ایــدز یا
درگیــر جنــگ بودهانــد ،افزایــش مــداوم متوســط امیــد بــه زندگــی را تجربــه کردهانــد .در دهههــای
اخیــر ،بیشــتر کشــورهای پردرآمــد و بــا درآمــد متوســط ،بــا کاهــش چشــمگیر نــرخ بــاروری
مواجــه بودنــد .رونــد تغییــرات ایــن عوامــل ،توزیــع ســنی جمعیــت در آینــده را تعییــن خواهــد
کــرد کــه درواقــع عامــل اصلــی تعیینکننــده پویاییهــای بلندمــدت و پایــداری مالــی یــک نظــام
بازنشســتگی اســت .اطالعاتــی ماننــد نرخهــای بــاروری ،امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد و امیــد بــه
زندگــی در ســنین باالتــر (ســنین  60و  65کــه ســن متــداول بــرای اســتحقاق دریافــت مزایــای بیمــه
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بازنشســتگی اســت) ،مرتبطتریــن شــاخصهای تجزیــه و تحلیــل نظامهــای بازنشســتگی اســت.
گفتنــی اســت ،ویژگیهــای جمعیتشناســی از خــال تعــداد بالقــوه بیمهشــوندگان
(پرداختکننــدگان) و بازنشســتگان (دریافتکننــدگان) ،بــر نظامهــای بازنشســتگی تأثیــر مســتقیم
میگــذارد .بــاروری تأثیــر مســتقیمی بــر تعــداد کارگــران دارد و تعــداد آنهــا بــه نوبــه خــود هــم تعداد
بیمــه شــوندگان یــا همــان پرداختکننــدگان بــه نظامهــای بیم ـهای در هــر مقطعــی از زمــان و هــم
تعــداد افــراد واجــد شــرایط در آینــده بــرای دریافــت حقــوق و مزایــای بازنشســتگی را تعییــن میکند.
افزایــش امیــد بــه زندگــی بــدان معنــا اســت کــه بیمــه بازنشســتگی بــرای دورههــای طوالنیتــری
پرداخــت خواهــد شــد .ایــن مســئله در تعییــن نســبت پرداختکننــدگان حــق بیمــه بــه دریافتکننــدگان
حقــوق و مزایــای بازنشســتگی کــه یکــی از نخســتین عوامــل تعیینکننــده تعادلهــای مالــی داخلــی
نظــام بیمـهای میباشــد ،مهــم اســت .مهاجــرت نیــز بــر نظامهــای بیمـهای تأثیرگــذار اســت .البتــه ایــن
تأثیــر بســته بــه ســاختار ســنی و تعــداد مهاجــران میتوانــد کمتــر یــا بیشــتر باشــد.
جمعیــت ایــران در دوره  1335 -1345و  1345 -1355بــه ترتیــب بــا رشــد متوســط ســاالنه 3/1
و  2/7درصــد افزایــش یافــت .بــه نظــر میرســد در دوره دوم برنامههــای کنتــرل جمعیــت و تنظیــم
خانــواده موجــب کاهــش رشــد جمعیــت شــده باشــد .بااینحــال کاهــش نــرخ مــرگ و میــر اطفــال و
رواج ســنتهای فرهنگــی پدرســاالرانه ،بهویــژه در مناطــق روســتایی ،نــرخ رشــد بــاالی جمعیــت
را حتــی در دوره دوم نیــز بــه ارمغــان آورده اســت .در ســال  1355میــزان خــام موالیــد  42/9در
هــزار و میــزان خــام مــرگ و میــر  11/5در هــزار بــود .در ایــن ســال امیــد بــه زندگــی در بــدو
تولــد  56ســال 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  22/2و  22/4ســال گــزارش شــده اســت (جــدول
 .)8رشــد بــاالی جمعیــت در ایــن دوره ،گــذار جمعیتــی ایــران را بــه تأخیــر انداخــت و مشــکالت
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی جامعــه را حادتــر کــرد.

 .1سازمان مدیریت و برنامهریزی ( ،)1383گزارش ربع قرن ،ص .27
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جدول  .8تحول جمعیت ایران در سالهای  1345 ،1335و 1335

جمعیت (به میلیون نفر) متوسط رشد ساالنه نسبت به دهه قبل (درصد) میانگین سنی جمعیت (سال)

سال
1335
1345
1355

18/96

2/96

25/79

3/1

22/2

33/71

2/7

22/4

مأخذ :مرکز آمار ایران ،سالنامه آماری کشور  ،1377زمستان .1378

در دوره زمانــی  1335-1355رشــد جمعیــت شــهری ســریعتر از نــرخ رشــد کل جمعیــت کشــور
بــود .بــه همیــن دلیــل در انتهــای ایــن دوره نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت کشــور در شــهرها زندگــی
میکردنــد (جــدول .)9
جدول  .9تحول شهرنشینی در ایران (هزار نفر)

شرح

1335

1345

1355

کل جمعیت ایران

18955

25789

33709

میزان رشد ساالنه جمعیت

1/0

3/0

2/7

جمعیت شهری طبق سرشماریها

6003

9796

15855

میزان شهرنشینی (درصد)

31/4

38/0

47/0

رشد ساالنه شهرنشینی

2/0

5/0

4/9

مأخذ :مستخرج از مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
نمودار  .4جمعیت کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی (نفر)

مأخذ :مستخرج از مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
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 .2-1-3-2رشد درازمدت اقتصادی و عملکرد بازار کار
عملکــرد بــازار کار هــر کشــور از یکســو تابعــی از تحــوالت جمعیــت در ســن کار اســت کــه
عرضــه بالقــوه نیــروی کار را تعییــن میکنــد و از ســوی دیگــر تحــت تأثیــر نــرخ رشــد اقتصــادی
و ماهیــت تحــوالت فنّاورانــه قــرار دارد؛ ازایـنرو در ادامــه رشــد درازمــدت اقتصــادی و پــس از آن
تحــوالت بــازار کار را بررســی میکنیــم.

●●رشد درازمدت اقتصادی
پــس از کودتــای ســال  1332تــا انعقــاد قــرار داد کنســریوم نفتــی در ســال  ،1334هنــوز تولیــد
و صــادرات نفــت چنــدان افزایــش نیافتــه بــود .بعــد از ایــن تاریــخ شــرکتهای عضــو کنسرســیوم،
ســرمایهگذاریهای جدیــدی در بخــش باالدســتی صنعــت نفــت آغــاز کردنــد و ایــران نیــز توانســت
از عایــدات روزافــزون نفــت بهرهمنــد شــود .دولــت در بقیــه ســالهای دهــه  1330بــرای جبــران
کســری موازنــه تجــارت خارجــی خــود از یکســو بــه دنبــال جــذب کمکهــای بالعــوض نظامــی
و غیرنظامــی ایاالتمتحــده بــود و از ســوی دیگــر بــا تصویــب قانــون جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی در ســال  ،1334درصــدد جلــب مشــارکت شــرکتهای فراملیتــی بــرای نوســازی صنایــع
کشــور بــود .بــا ایــن همــه ،نبــود سیاســت روشــن تجــاری و صنعتــی در ســالهای 1335 -1339
و زیــادهروی در توســعه واردات ارزان بــا نــرخ ثابــت ارز ،موجــب رکــود در صنایــع رقیــب واردات
ماننــد نســاجی شــد و بــه کســری تــراز پرداختهــا دامــن زد .ایــن بحــران اقتصــادی بــا روی کار
آمــدن دولــت علــی امینــی و محــدود کــردن مخــارج نظامــی و غیرنظامــی دولــت بهتدریــج مهــار
شــد.
بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی ،دولــت رانتیــری در ایــران شــکل گرفــت کــه تمایــل داشــت بــا
اســتفاده از ایــن درآمدهــا شــکاف موازنــه پرداختهــای خارجــی و نیــز شــکاف پسانــداز و
ســرمایهگذاری را پــر کنــد و بــا تســهیل انباشــت ســرمایه در کشــور ،رونــد نوســازی اقتصــاد
و جامعــه ایرانــی را ســرعت بخشــد؛ بــه همیــن دلیــل عــزم و اراده سیاســی مقامــات بــاالی نظــام،
بهخصــوص شــاه بــر ایــن قــرار گرفــت کــه از ســازمان برنامــه حمایــت کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه
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ایــن ســازمان از حمایتهــای فــوق برخــوردار بــود ،میتوانســت در جنگهــای موضعــی بــر ســر
تخصیــص منابــع بــا وزارتخانههــا در جایــگاه باالیــی قــرار گیــرد و درعینحــال اختالفــات خــود
بــا وزارت دارایــی را بــه نحــو معقولــی حــل و فصــل کنــد.
همانطــور کــه در قســمت قبــل توضیــح داده شــد ،برنامهریــزی اقتصــادی در کشــور پــس
از پایــان جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد .در ابتــدا بــا شــکلگیری شــورای عالــی برنامــه بــه کمــک
مشــاوران خارجــی و همــکاری دســتگاههای دولتــی ،برنامــه اول بهصــورت مجموعــهای از
پروژههــای عمرانــی و اصالحــی تنظیــم شــد؛ امــا ایــن برنامــه بهدلیــل بیثباتــی مزمــن سیاســی
و اقتصــادی در کشــور ،دسترســی نداشــتن بــه منابــع مالــی و عوامــل اجرایــی مــورد نیــاز بــا
شکســت مواجــه شــد .بااینحــال در همیــن دوره بــود کــه ســازمان برنامــه تأســیس ،و بــه عنــوان
دســتگاه مســتقل و دارای هویــت حقوقــی عهــدهدار برنامهریــزی مرکــزی شــد .برنامــه دوم نیــز بــه
همــان ســیاق برنامــه اول بهصــورت مجموع ـهای از طرحهــای عمرانــی و اصالحــی بــا همــکاری
ســازمان برنامــه و وزاتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی تهیــه شــد .اجــرای ایــن برنامــه از اول مهــر
 1334آغــاز شــد و تــا آخــر شــهریور  1341بــه پایــان رســید .ایــن برنامــه برخــاف برنامــه اول بــا
عواملــی کــه در ادامــه بیــان میشــود بــه موفقیــت رســید.
● ●وجود ثبات سیاسی در داخل؛
● ●تنشزدایی در مناسبات بینالمللی و قرار گرفتن ایران در جرگه متحدان غرب؛
● ●دسترسی دولت به درآمدهای روزافزون نفت و کمکهای مالی خارجی؛
● ●بهرهگیــری ســازمان برنامــه از تجــارب ارزنــده ابتهــاج در ســمت مدیریــت ایــن ســازمان
و پشــتیبانی شــاه از او.
درواقــع ابتهــاج کــه تجربــه غنــی کار در مؤسســات مالــی داخلــی و بینالمللــی را داشــت،
توانســت بــا جلــب نظــر مســاعد مؤسســات بینالمللــی کارشناســان فنــی و اقتصــادی مــورد نیــاز
برنامهریــزی را گــرد هــم آورد و بــهکار گیــرد .در ایــن دوره اســتقالل ســازمان تازهتأســیس
برنامــه از دســتگاههای اداری کشــور کــه تخصصهــای برنامهریــزی و ظرفیتهــای اجرایــی
نداشــتند ،ضامــن پیشــبرد ســریع طرحهــای عمرانــی شــد.
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در دوران برنامــه دوم ظرفیتهــای برنامهریــزی ســازمان برنامــه بــا کمــک گــروه اول و دوم
کارشناســان هــاروارد و فارغالتحصیــان ایرانــی خــارج از کشــور -کــه بــه اســتخدام ســازمان
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،
ســازمان نقشــهبرداری و انجــام آمارگیریهــای مختلــف ،آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز بــرای
برنامهریــزی فراهــم گردیــد؛ امــا در دوره برنامــه دوم ،اختالفــات ســازمان برنامــه بــا وزارت دارایــی
و وزارتخانههــای دیگــر افزایــش یافــت و مشــخص شــد کــه نخس ـتوزیر تمایلــی نــدارد ســازمان
برنامــه قــوی بــا اســتقالل نســبی بهصــورت دولتــی در درون دولــت فعالیــت داشــته باشــد .ضمن ـ ًا
بــه دلیــل اصــاح نکــردن نظــام مالیاتــی کشــور و افزایــش هزینههــای جــاری دســتگاههای اداری و
نظامــی ،وسوســه بــرای برداشــت بخــش بیشــتری از عایــدات نفتــی بهمنظــور تأمیــن کســری بودجــه
جــاری دولــت روزب ـهروز بیشــتر میشــد .در عمــل نیــز ســهم ســازمان برنامــه از عایــدات نفتــی
کاهــش یافــت و ایــن ســازمان ناگزیــر شــد بیــش از پیــش به ســمت تأمیــن مالی خارجــی گام بــردارد.
بیســبب 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،
بــا تصویــب قانونــی در زمــان نخســتوزیری دکتــر اقبــال مقــرر شــد رئیــس ســازمان برنامــه
بهصــورت معــاون نخسـتوزیر و وزیــر مشــاور فعالیــت داشــته باشــد .همیــن قانــون بــود کــه در
ســال  ،1337بــه اســتعفای ابتهــاج از ســمت خــود منجــر شــد.
یکــی دیگــر از تجــارب ارزنــده کسبشــده در دوران برنامــه دوم ،ایــن بــود کــه به دلیــل ناهماهنگی
میــان برنامــه عمرانــی دولــت بــا سیاس ـتهای مالــی ،پولــی و تجــاری ،مشــکالت عدیــدهای بــرای
اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــد .سیاســت مالــی و پولــی انبســاطی در ســالهای اولیــه برنامــه دوم
بــه افزایــش نــرخ تــورم و کســری تــراز پرداختهــای خارجــی در ســالهای پایانــی برنامــه انجامیــد
و دولــت ناگزیــر شــد سیاســت تثبیــت اقتصــادی را در پیــش گیــرد .ایــن موضــوع نیــز ضــرورت
برنامهریــزی جامــع را پیــش آورد؛ بــه همیــن دلیــل برنامههــای ســوم ،چهــارم و پنجــم قبــل از
انقــاب بهصــورت برنامــه جامــع تنظیــم شــد؛ امــا برنامهریــزی جامــع ،بــه اطالعــات آمــاری بیشــتر
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و هماهنگــی ارگانیــک تصمیمــات برنامــهای و سیاســتهای دولــت نیازمنــد بــود .در عمــل ایجــاد
عقالنیــت و هماهنگــی بیشــتر در نظــام تصمیمگیــری کشــور دشــوارتر از آن بــود کــه در بــدو امــر
بــه نظــر میرســید؛ بــه همیــن دلیــل بــا شــروع برنامهریــزی جامــع در کشــور -کــه تــا بــه امــروز
ادامــه دارد -مشــکالت جدیــدی مطــرح شــد کــه هرگــز بــرای آنهــا راهحلهــای 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  1336تأســیس شــد.
هرچنــد تعــدادی از صاحبنظــران ،ایــن برنامــه را یکــی از موفقتریــن برنامههــای عمرانــی کشــور
میداننــد ،امــا بــه نظــر میرســد در زمــان تدویــن آن درک روشــنی از الزامــات برنامهریــزی
جامــع ،نحــوه تعامــل ســازمان برنامــه و دســتگاههای دولتــی و شــیوههای ســازمانی هماهنــگ
کــردن سیاســتهای اقتصــادی بــا برنامــه عمرانــی بــه وجــود نیامــده بــود .درنتیجــه ،همیــن
کاســتیها تــا بــه امــروز نیــز دامنگیــر نظــام برنامهریــزی کشــور بــوده اســت.
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه تــداوم ایــن حمایتهــا تــا زمانــی بــود کــه دولــت ایــران بــه رغــم
افزایــش درآمدهــای نفتــی بــا کســری موازنــه بازرگانی خارجی و شــکاف پسانــداز و ســرمایهگذاری
مواجــه بــود و چــارهای جــز ایــن نداشــت کــه عــاوه بــر درآمدهــای نفتــی بــه اســتقراض خارجــی
و جلــب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی دســت یابــد .در زمــان تنگنــای مالــی دســت نامرئــی بــازار
کارســاز نبــود و نظــام برنامهریــزی در خدمــت تجهیــز و تخصیــص منابــع کمیــاب و هماهنــگ کــردن
برنامههــای بخشــی و کالن بــود؛ امــا بــا چهــار برابــر شــدن درآمدهــای نفتــی و رفــع تنگنــای مالــی
دولــت در دوره برنامــه پنجــم ( ،)1352-1356ســازمان برنامــه خــود را در مقابــل فزونطلبیهــای
بخشهایــی از دســتگاههای دولتــی و جاهطلبیهــای بیحــد و حصــر شــاه بیدفــاع میدیــد.
گفتنــی اســت ،تحمیــل نظــرات دســتگاههای دولتــی و شــخص شــاه بــه ســازمان برنامــه و
تجدیدنظــر در برنامــه پنجــم ،آغــاز شکســت نظــام برنامهریــزی 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 نمیکــرد؛ ازای ـنرو کســی یــارای مقاومــت در برابــر نظــرات شــاه و دســتگاههای
دولتــی را نداشــت .البتــه ایــن گفتــه بــدان معنــی نیســت کــه لزومــ ًا در صــورت وجــود مجلســی
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دموکراتیکــ و مس��تقل ،آرایـ�ش ق��وای سیاسـ�ی در آن ب��ه نح��وی میبــود کــه از ســازمان برنامــه
بــه عنــوان حافــظ منافــع بیــن نســلی و تســهیلکننده رشــد درازمــدت اقتصــادی حمایــت میکــرد،
بلکــه تنهــا میخواهیــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه در آن صــورت ایــن احتمــال تقویــت میشــد.
درعینحــال بایــد اذعــان کــرد کــه ســازمان برنامــه بهرغــم متــداول شــدن برنامهریــزی جامــع،
هرگــز نتوانســت در چارچــوب برنامــه جامــع و بــا اســتفاده از ابزار شــورای اقتصــاد ،هماهنگــی الزم را
میــان برنامــه عمرانــی دولــت و سیاسـتهای مالــی ،پولی ،تجــاری و صنعتــی بــه وجــود آورد .درواقع،
در دوره برنامههــای ســوم و چهــارم مناســبات مقامــات بــاالی تکنوکراســی ایــران با یکدیگــر صمیمانه
بــود و درعینحــال شــاه هنــوز ســیطره کامــل خــود را بــر حیطــه تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری
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 ،تکنوکراتهــای صاحــب رأی و
نفــوذ چندانــی بودنــد؛ بــه همیــن ســبب نظــام تصمیمگیــری اقتصــادی بهشــدت آســیبپذیر شــده بــود.
در عرصــه اقتصــاد نیــز تحوالتــی در کار بــود کــه سیاس ـتهای تجــاری و اقتصــادی دولــت
را مســتقل از اراده سیاســی بــه ســمت و ســوی نامناســبی هدایــت میکــرد .درواقــع دسترســی
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 ،میشــد؛ یعنــی
دلیــل غفلــت از جهتگیــری صادراتــی تبعیــض آشــکار علیــه صــادرات بــود .در چنیــن وضعــی
روی آوردن بــه سیاســت جانشــینی واردات و تســهیل واردات کاالهــای ســرمایهای و واســطهای
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 میکــرد .ایــن وضــع نهتنهــا
رقابتپذیــری اقتصــاد کشــور را موکــول بــه محــال میکــرد ،بلکــه اقتصــاد کشــور را در معــرض
شــوکهای ترازهــای پرداخــت قــرار مــیداد و آن را آســیبپذیر میکــرد.
دولــت بــا اتخــاذ سیاســت جایگزینــی ،واردات همــه صنایــع داخلــی را بالتبعیــض و بــرای مدتــی
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نامحــدود از طریــق ارز و اعتبــارات بانکــی ارزان و معافیتهــای مالیاتــی بــرای تمــام عمــر (نــه
دوران نــوزادی) در کنــف حمایــت خــود قــرار داد .ایــن وضــع بــه رانتجویــی غیرمولــد ،پیدایــش
ســاختار بــازار انحصــاری بــرای بســیاری از کاالهــای بــادوام در بــازار داخلــی و تحصیــل
ســودهای انحصــاری توســط صاحبــان ایــن صنایــع انجامیــد .مهمتریــن زیــان ایــن سیاســت ،زیــان
مصرفکننــده داخلــی و کاهــش رفــاه او نبــود ،بلکــه رخــوت فنّاورانــه بــود کــه دامــن اقتصــاد
کشــور را گرفتــه بــود و رهایــی از آن بــا تــداوم ایــن سیاســت میســر نبــود.
رشــد خدمــات بازرگانــی و مســکن بــه دلیــل تحــول قیمتهــای نســبی بــه نفــع ایــن بخشها ،یکــی از
پیامدهــای فراوانــی ارز و تزریــق منابــع ارزی بــه اقتصــاد کشــور بــود .یکــی دیگــر از خصایــص دولــت
رانتیــر رشــد بیقــواره 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
مــزد و حقــوق باالتــر از بهــرهوری نیــروی کار بــه آن را فراهــم کــرده بــود .در غیــاب مشــروعیت
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.
گفتنــی اســت رشــد ســریع جمعیــت و عرضــه نیــروی کار فــراوان بــه بــازار کار در کنــار ایجــاد
فرصتهــای شــغلی محــدود بــه رغــم رشــد بــاالی اقتصــادی یکــی دیگــر از پیامدهــای اقتصــاد رانتــی
بــود .درواقــع هزینــه نســبی ســرمایه ارزان بــود و طرحهــای صنعتــی بــزرگ مقیــاس و ســرمایهبر
نمیتوانســت فرصتهــای شــغلی فراوانــی بــه وجــود آورد .درعینحــال مــازاد جمعیــت روســتایی بــه
شــهرها ســرازیر شــده و در این وضعیت ،اقتصاد کشــور شــاهد گســترش بیکاری ،فقر و حاشیهنشــینی
و توزیــع نابرابــر درآمــد بــود .تمرکــز و توجــه برنامههــای عمرانــی بــه قطبهــای صنعتــی مســتقر در
شــهرهای بــزرگ کشــور ،بیتوجهــی بــه توســعه متــوازن منطقـهای و نداشــتن برنامــه مــدون در زمینه
فقرزدایــی ،موجــب افزایــش شــکاف فقــر و بــه دنبــال آن افزایــش شــکاف دولــت و ملــت میشــد.
گســترش شهرنشــینی ،افزایــش ســطح ســواد و قدرتیابــی طبقــه متوســط شــهری خواســت
جامعــه مدنــی را بــرای مشــارکت در سرنوشــت سیاســی خــود و برخــورداری از آزادیهــای مدنــی
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در پــی داشــت؛ امــا انســداد سیاســی و ایجــاد نظــام تکحزبــی مانــع از بــروز ایــن تمایــات در عرصه
سیاســت رســمی میشــد .شکســت برنامــه پنجــم و گمــاردن بازرســی شاهنشــاهی بــرای رســیدگی
بــه مفاســد مالــی و ســوءمدیریتها بیــش از پیــش موجــب ســلب اعتمــاد عمومــی بــه دســتگاههای
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 بهمنزلــه 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 برنامههــای ســوم ،چهــارم و پنجــم بــا هــر مقیاســی در خــور
توجــه بــوده اســت (جــدول  .)10در برنامــه عمرانــی پنجــم تجدیــد نظــر شــده رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی بــه قیمــت پایــه بــدون نفــت ،در حــد  15درصــد پیشبینــی شــده بــود کــه در حــد  13درصــد
در ســال تحقــق یافــت .رشــد پیشبینــی شــده  25.9درصــد بــه دلیــل خوشبینــی زایدالوصــف در
مــورد بهبــود رابطــه مبادلــه خارجــی و افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت بــوده اســت که تحقــق نیافت.
جدول  .10پیشبینی و عملکرد رشد اقتصادی در سه برنامه عمرانی قبل از انقالب (درصد)

رشد تولید ناخالص
داخلی به قیمت عوامل

برنامه سوم
1341-1346

برنامه چهارم
1347-1351

برنامه پنجم
1352-1356

متوسط دوره
1341-1356

پیشبینی

6/0

10/0

25/9

13/2

عملکرد

9/2

13/0

7/8

9/9

عملکرد بدون نفت

7/7

11/4

13/0

10/5

مأخــذ :برنامههــای عمرانــی تجدیــد نظــر شــده بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،حســابهای ملــی
ایــران ،اســفند  ،1381جلــد دوم.

گفتنــی اســت رشــد درآمــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت ســال  1376در دوره برنامــه ســوم ،چهــارم
و پنجــم بــه ترتیــب  12.3 ،4.2و  16.9درصــد بــوده اســت (مســتخرج از بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ،1381 ،ص  .)595اگــر تجــارب دوره بعــد از انقــاب نبــود ،میتوانســتیم ایــن اســتدالل را
بپذیریــم کــه وجــود درآمدهــای نفتــی خــود عامــل اصلــی پسانــداز و ســرمایهگذاری در اقتصــاد
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ملــی بــوده اســت .امــا بیتردیــد امــروزه دریافتهایــم کــه گرچــه وجــود درآمدهــای نفتــی شــرط
الزم بــرای دســتیابی بــه نرخهــای رشــد بــاال در اقتصــاد ایــران بــوده ،امــا در غیــاب ترتیبــات
نهــادی مناســب و نظــام انگیزشــی الزم هرگــز ایــن اســتعداد از قــوه بــه فعــل درنمیآمــد.1
بــه طــور خالصــه ،در دوره  ،1357-1333دولــت توانســت بــا حمایــت کشــورهای صنعتــی غــرب،
تولیــد نفــت خــام را از ســر گیــرد و بــه بودجــه و برنامههــای عمرانــی خــود سروســامان دهــد .در این
دوره دولــت بــا ســرکوب نیروهــای اپوزیســیون سیاســی ،انجام اصالحات ارضی و تشــویق ســرمایه
داخلــی و بینالمللــی 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
اتحادیههــای کارگــری ،برقــراری ثبــات اقتصــاد کالن ،توســعه ســرمایه انســانی و زیرســاختهای
فیزیکــی و در پیــش گرفتــن سیاســت جایگزینــی واردات ،بــه ایجــاد قطبهــای صنعتــی در کشــور
اقــدام کنــد و ســرمایههای خصوصــی داخلــی و خارجــی را بــه بخــش صنعــت کشــور جــذب کنــد.
رشــد اقتصــادی ایــران در دهــه  1340و اوایــل دهــه  ، 1350در مقایســه بــا کشــورهای مشــابه در آن
زمــان بیهمتــا بــود .در پایــان ایــن دوره میتــوان گفــت اقتصــاد ایــران قــادر بــه تولیــد محصــوالت
متنــوع صنعتــی بــود و در زمــره اقتصادهــای بــا درآمــد متوســط رو بــه بــاال طبقهبنــدی میشــد.
سرنوشــت ایــن الگــوی رشــد کــه از طریــق دولــت مداخلهگــر اقتدارطلــب شــکل گرفتــه بــود بــه دلیــل
نابرابریهــای منطقــهای و توزیــع بســیار نابرابــر درآمدهــا میــان اقشــار مختلــف جامعــه ،فســاد
دســتگاه بوروکراســی و اختنــاق سیاســی بــا انقــاب اســامی بــه پایــان رســید.

 .3-1-3-2شاخصهای بازار کار ایران
تعــداد نیــروی کار شــاغل ،مــواردی چــون پایــه بالقــوه پرداختکننــدگان حــق بیمــه بــه نظــام
بازنشســتگی و گروههــای آینــده منتفعشــوندگان از صنــدوق بازنشســتگی و مســتمری را تعییــن
میکنــد .از ســوی دیگــر تعــداد نیــروی کار فعــال نیــز تحــت تأثیــر نظــام بازنشســتگی قــرار
میگیــرد .در ایــن بیــن ،اساســیترین معیــار عبــارت اســت از نــرخ مشــارکت نیــروی کار کــه
 .1بــرای دریافــت نــگاه متفــاوت بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــد بــه اقتصــاد سیاســی ایــران نوشــته دکتــر محمدعلــی
کاتوزیــان و کتــاب نفــت ،دولــت و توســعه صنعتــی در ایــران نوشــته مســعود کارشــناس.
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بیانگــر ســهم جمعیــت در ســن کاری اســت کــه در بــازار کار فعــال اســت (یــا از طریــق کار یــا
بــه واســطه جس ـتوجوی کار) .ایــن معیــار ،شــاخصی از عرضــه نیــروی کار در دســترس بــرای
اشــتغال در تولیــد کاالهــا و خدمــات را بــه دســت میدهــد .تقســیم نیــروی کار برحســب جنســیت و
گروههــای ســنی نیــز برشــی از توزیــع جمعیــت فعــال یــک کشــور را بــه دســت میدهــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه افزایــش امیــد بــه زندگــی تــوأم بــا کاهــش نــرخ مشــارکت
نیــروی کار ،موجــب افزایــش تعــداد ســالهایی شــده اســت کــه افــراد مســن خــارج از نیــروی
کار باقــی میماننــد .اگــر ایــن وضــع همــراه بــا کاهــش نــرخ بــاروری باشــد ،جایگزینــی کارگــران
مسـنتر بــا جوانــان را دشــوار میکنــد؛ بدیــن ترتیــب نــرخ بازنشســتگی یــا نــرخ مشــارکت نیــروی
کار ســالمند بــه مخــارج دولــت وابســته اســت.
نظامهــای بازنشســتگی مبتنــی بــر پرداخــت حــق بیمــه ،از طریــق تأمیــن مالــی مبتنــی بــر
کســورات بازنشســتگی ،حقــوق بازنشســتگی را بــه بــازار کار مرتبــط میکننــد.
تحــول جمعیــت فعــال ،شــاغل و بیــکار کشــور در دوره  1335تــا  1355به شــرح جــدول ( )11بوده
اســت .طــی ایــن دوره رشــد عرضــه نیــروی کار بیــش از رشــد تقاضــای آن بــود .بــه همیــن ســبب
شــاهد رشــد نــرخ بیــکاری هســتیم .علــت پاییــن بــودن نــرخ بیــکاری در ســال  1335تــا حــدودی
ناشــی از ایــن امــر اســت کــه در آمارگیــری آن ســال برخــاف دو دوره بعــد بیــکاران فصلــی در
شــمار شــاغالن محاســبه شــدهاند .بــه دلیــل ســهم بــاالی اشــتغال در کشــاورزی و فعالیتهــای
ســاختمانی میتــوان اســتدالل کــرد کــه بیــکاری فصلــی در اقتصــاد ایــران نســبت ًا بــاال بــوده اســت.
درعینحــال بــه دلیــل رواج کشــاورزی دهقانــی و گســترش خدمــات عمومــی بهویــژه گســترش
دیوانســاالری و نیروهــای نظامــی میتــوان 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.
بــه دلیــل مشــارکت انــدک زنــان در نیــروی کار ،جوانــی جمعیــت و افزایــش پوشــش تحصیلــی
جوانــان دهســاله و بیشــتر ،نــرخ مشــارکت جمعیــت دهســاله و باالتــر در نیــروی کار تنــزل و بــار
تکفــل ناخالــص افزایــش یافــت (جــدول  .)11تحــول اشــتغال در ســه دوره  1345 ،1335و 1355
نــکات مهمــی را بازگــو میکنــد (جــدول .)11
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●●تعــداد شــاغالن بخــش کشــاورزی و اهمیــت نســبی اشــتغال در ایــن بخــش در ظــرف بیســت
ســال کاهــش یافتــه و از  56/3درصــد بــه  34درصــد رســیده اســت.
●●تعــداد شــاغالن و اهمیــت نســبی بخــش صنایــع و معــادن (شــامل صنعــت ،معــدن ،ســاختمان و
آب و بــرق و گاز) بیشــتر شــده و ســهم ایــن گــروه از فعالیتهــا از  20/1درصــد در ســال 1335
بــه  34/2درصــد در ســال  1355رســیده اســت.
●●تعــداد شــاغالن 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 فعالیتهــای اقتصــادی از  23/6درصــد بــه  31/8درصــد رســیده اســت.
●●هرچنــد بــه اســتثنای بخــش کشــاورزی ســایر بخشهــا در ایجــاد فرصتهای اشــتغال جدید ســهیم
بودهانــد ،امــا در ایــن میــان ســهم بخــش صنعــت و ســایر خدمات بســیار برجســته بوده اســت.
در دوره  1335 -1345رشد اشتغال  1/5درصد در سال و در دوره دوم  2/5درصد بوده است.
جدول  .11تحول اشتغال بر حسب فعالیتهای عمده اقتصادی در سالهای  1345 ،1335و 1355

1335
فعالیتهای عمده اقتصادی

هزار
نفر

1345

سهم
(درصد)

هزار
نفر

1355

سهم
(درصد)

هزار
نفر

سهم
(درصد)

کشاورزی

3326

56/3

استخراج معادن

24/7

0/4

26/3

صنعت

815/7

13/8

1267/6

18/5

ساختمان

336/8

5/7

509/8

7/4

1188/7

برق ،گاز و آب

11/7

0/2

52/9

0/8

61/6

0/7

بازرگانی ،رستوران و هتلداری

355

6/0

552

8/1

668/5

7/6

208

3/5

224/1

3/3

431/5

4/9

830/1

14/1

1057/2

15/4

1695/3

19/3

5908

100

6858/4

100

8799/4

100

حمل و نقل ،انبار داری و
ارتباطات
سایر خدمات
جمع

3168/5

46/2
0/4

89/9
1672

19/0
13/5

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن سالهای  1345 ،1335و .1355

2991/9

34/0
1/0
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بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت بخــش اعظــم رشــد اقتصــادی در دوره ســه برنامــه جامــع عمرانــی
( ،)1341 -1356از طریــق رشــد بهــرهوری نیــروی کار بــه دســت آمــده و متوســط رشــد تعــداد
شــاغالن در دوره  1340 -1345و  1345 -1355در مقایســه بــا متوســط رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت در ایــن مــدت انــدک بــوده اســت (جــدول )12؛ امــا در تبییــن علــل رشــد ســریع
بهــرهوری نیــروی کار میتــوان دالیــل زیــر را برشــمرد:
ســرمایه ســرانه نیــروی کار در ایــن دوره بــه دلیــل ســرمایهگذاریهای گســترده زیربنایــی
دولــت و تغییــر ســاختار تولیــد بــه نفــع بخشهایــی کــه ســرمایهبر بودنــد و از صرفههــای
مقیــاس بهــره میبردنــد افزایــش یافــت .مکانیزاســیون کشــاورزی ،ایجــاد صنایــع تولیدکننــده
کاالهــای واســطهای و ســرمایهای کــه نیازمنــد ســرمایه ســرانه بیشــتر اســت و ســرمایهگذاری در
صنعــت نفــت و گاز ،بــرق ،ارتباطــات و خدمــات بانکــی را میتــوان بــه عنــوان شــاهد مثــال آورد.
دوم آنکــه نیــروی کار شــاغل در ایــن دوره بــه ســمت فعالیتهایــی حرکــت کــرد کــه بهــرهوری
نیــروی کار در آنهــا بیشــتر بــود (تغییــرات ســاختاری).
در دوره مــورد نظــر شــاهد بهبــود ســرمایه انســانی شــاغل بودهایــم .در ســال  1345تعــداد
 53/2هــزار نفــر از جمعیــت شــاغل کشــور یــا  0/78درصــد دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد.
در حالــی کــه ایــن ارقــام در ســال  1355بــه ترتیــب  244/5هــزار نفــر و  2/78درصــد شــده بــود
(مســتخرج از مرکــز آمــار ایــران ،نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن ســالهای  1345و .)1355
در دوره ( )1341 -1356تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت از رشــد مســتمر و بیوقفــه
برخــوردار شــد و تولیــد ناخالــص داخلــی (بــا نفــت) تنهــا در ســال  1356بــه میــزان  2/3درصــد
کاهــش یافــت؛ یعنــی نــرخ اســتفاده از ظرفیتهــا در کل اقتصــاد بــه میــزان در خــور توجهــی کاهــش
نیافــت تــا از ایــن طریــق اثــر ســویی بــر بهــرهوری نیــروی کار ایجــاد شــود.
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جدول  .12تحول بهره وری نیروی کار در دوره  1340 -1345و 1345 -1355

گروه فعالیت

میانگین رشد ساالنه
بهره وری نیروی کار شاغل
1345-1355 1340 -1345

نسبت بهرهوری هر گروه به کل
بهرهوری نیروی کار در اقتصاد
1340

1345

1355

کشاورزی

2/9

7/1

0/51

0/45

0/33

معدن (باستثنای نفت و گاز)

16/1

-1/5

0/99

1/59

0/51

صنعت

7/4

12/1

0/41

0/44

0/52

ساختمان

4/9

10/1

0/84

0/81

0/79

برق ،گاز و آب

14/5

19/2

0/17

0/26

0/56

0

8/8

3/9

2/93

2/53

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

5/7

7/4

2/74

2/74

2/09

سایر خدمات

11/2

10/8

1/71

2/74

2/55

بهرهوری نیروی کار در اقتصاد

5/7

10/4

1

1

1

متوسط رشد ساالنه  GDPبدون نفت (به
قیمت پایه)

7/2

13/2

-

-

-

متوسط رشد ساالنه اشتغال

1/50

2/52

-

-

-

بازرگانی ،رستوران و هتلداری

مأخــذ :بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،حســابهای ملــی ایــران بــه قیمتهــای جــاری و ثابــت ،جلــد دوم،
اســفند .1381
مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،آبان ماه سال  1345 ،1335و .1355
توضیــح :بــرای محاســبه اشــتغال در ســال  1340در غیــاب اطالعــات آمــاری موثــق از روش میانیابــی آمارهــای ســال
 1335و  1345اســتفاده شــده اســت کــه چنــدان دقیــق نیســت .ضمنـ ًا تعــداد شــاغالن بخــش اســتخراج نفــت و گاز در هــر
ســه دوره  1345 ،1340و  ،1355از شــاغالن بخــش معــدن کســر شــده اســت.

بهــرهوری نیــروی کار در ســال  1355در بخــش کشــاورزی فقــط  33درصــد بهــرهوری کل
اقتصــاد بــود .ایــن وضعیــت بیانگــر عقبماندگــی فنــی بخــش کشــاورزی ،کمبــود ســرمایه ســرانه
و مقیــاس کوچــک بهرهبرداریهــای دهقانــی در اقتصــاد ایــران اســت؛ امــا بهــرهوری نیــروی کار
در بخــش خدمــات در همــان زمــان  2تــا  2.5برابــر متوســط بهــرهوری ملــی بــود .ایــن وضــع بیــان
میکــرد کــه دولــت رانتیــر بــا اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی میتوانســت ســطح حقــوق و دســتمزد
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کارکنــان اداری و نظامــی خــود را باالتــر از بازدهــی نهایــی آنهــا تعییــن کنــد .درعینحــال 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  1355-1345نیــز بیانگــر نــکات جالبــی اســت (جــدول):
● ●سهم کارکنان مستقل در نیروی کار بهشدت کاهش یافت.
● ●ســهم مــزد و حقوقبگیــران (مســتخدمان دولتــی و مــزد و حقوقبگیــران خصوصــی
افزایــش یافــت.
● ●بهدلیــل گســترش خدمــات اداری ،نیروهــای مســلح و تصدیهــای اقتصــادی دولــت ،ســهم
مســتخدمان دولــت در نیــروی کار افزایــش یافــت.
● ●بهدلیــل محــدود بــودن فرصتهــای شــغلی در بخشهــای جدیــد بــر تعــداد و ســهم
کارکنــان فامیلــی در بخــش کشــاورزی ،صنایــع دســتی و کارگاههــای صنفــی افــزوده شــد.
● ● مجمــوع تعــداد مســتخدمان دولتــی و مــزد و حقوقبگیــران خصوصــی کــه بهموجــب قوانیــن
آن زمــان میتوانســتند بــه عضویــت صندوقهــای بازنشســتگی در آینــد از حــدود  3/0میلیون
نفــر در ابتــدای ایــن دوره بــه حــدود  4/5میلیــون نفــر در انتهــای ایــن دوره افزایــش یافت.
جدول  .13وضعیت شغلی شاغالن  15ساله و بیشتر در سالهای  1345و 1355

شرح

سال 1355

سال 1345
تعداد (نفر)

سهم از کل (درصد)

تعداد (نفر)

سهم از کل (درصد)

جمع

6215739

100

8287866

100

کارفرمایان

150864

2/4

181904

2/2

کارکنان مستقل

2553915

41/1

2781355

33/6

مستخدمان دولت

662664

10/7

1670052

20/2

مزد و حقوقبگیران خصوصی

2351473

37/8

2857595

34/5

کارکنان فامیلی بدون مزد

446776

7/2

759934

9/2

کارآموزان بدون مزد

11006

0/2

اظهار نشده

39041

0/6

0/0
37026

مأخذ :مرکز آمار ایران ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای  1345و 1355
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 .4-1-3-2شاخصهای مالی
ســنجش وضــع مالــی دولــت از آن جهــت مهــم اســت کــه معمــو ً
ال دولتهــا وظیفــه دارنــد بخــش
مهمــی از هزینــه مســاعدتهای اجتماعــی و هزینههــای بیمــه بازنشســتگی و درمانــی را بپردازنــد.
همچنیــن ،سیاســت مالــی دولتهــا بــر ســطح فعالیتهــای اقتصــادی و اشــتغال و عملکــرد
بازارهــای مالــی تأثیرگــذار اســت.

●●شاخصهای 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 .بهدنبــال رونــق نفتــی اوایــل دهــه  ،1350اتــکای بودجــه دولــت بــه درآمدهــای نفــت و
گاز در برنامــه پنجــم عمرانــی بــه شــدت افزایــش یافــت (جــدول  .)14در ایــن مــدت دولــت رانتیــر
نیــاز جــدی بــه بهبــود نظــام مالیاتــی کشــور احســاس نمیکــرد .در دوره برنامــه ســوم درآمدهــای
غیرنفتــی دولــت (از محــل مالیاتهــا و ســایر منابــع) حــدود  46درصــد هزینههــای جــاری آن را
پوشــش م ـیداد؛ امــا ایــن نســبت در دوره برنامــه چهــارم بهبــود یافــت و بــه  64/9درصــد رســید.
البتــه ایــن رونــد در دوره برنامــه پنجــم ادامــه نیافــت و ســهم درآمدهــای غیرنفتــی دولــت در تأمیــن
مخــارج جــاری آن بهشــدت کاهــش و بــه  38/4درصــد تنــزل یافــت؛ بدیــن ترتیــب درآمدهــای حاصل
از منبــع بیــن نســلی ثــروت ملــی بیــش از پیــش صــرف هزینههــای جــاری خدمــات عمومــی شــد.
گفتنــی اســت هزینههــای بودجــه دولــت در دوره مــورد نظــر بهســرعت افزایــش یافــت؛
بهنحویکــه در برنامــه چهــارم مصــارف دولــت  75/6درصــد بیــش از برنامــه ســوم بــود کــه در
برنامــه پنجــم در همســنجی بــا برنامــه چهــارم  5/76برابــر شــد .نکتــه در خــور تأمــل ایــن اســت
کــه آهنــگ رشــد هزینههــای جــاری در برنامــه پنجــم از هزینههــای ســرمایهگذاری پیشــی گرفــت
(جــدول  .)14گســترش نیروهــای نظامــی و اداری ،پیامــد گســترش امکانــات مالــی دولــت و نقــش
روز افــزون آن در اقتصــاد ملــی بــود.
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جدول  :14منابع و مصارف دولت در برنامههای سوم ،چهارم و پنجم عمرانی (میلیارد ریال -درصد)

شرح

برنامه سوم
1341-1346
مبلغ

درآمدهای دولت

درآمد نفت و گاز
در آمدهای مالیاتی
سایر درآمدها
هزینهها
هزینههای جاری
سرمایهگذاری ثابت
سایر هزینهها
کسری ( )-یا مازاد ()+

سهم

برنامه چهارم
1347-1351
مبلغ

492/7
241/7
163/5
87/5

100
49/1
33/2
17/7

750/5
545/9
204/6
-

100
72/7
27/3
-

1318/1
696/8
574/7
46/6

-257/8

-

-208/4

سهم

برنامه پنچم
1352-1356
مبلغ

1009/7
557/8
368/3
83/6

100
55/4
36/5
8/1
100
52/9
43/6
3/5

7598/6
4244/2
2549/9
804/5

-

-286/6

سهم

7312/0
5682/6
1344/5
284/9

100
77/7
18/4
3/9
100
55/8
33/6
10/6
-

مأخذ:

.1
.2
.3

 1برنامــه ســوم ،بــرای ایــن دوره آمــار کاملــی در دســت نیســت .درآمدهــای مالیاتی و هزینههــای جــاری ،از پایــگاه دادههای
اقتصــادی مرکــز تحقیقــات اقتصــاد ایــران دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه اســتفاده شــده اســت .درآمدهــای دولــت از
محــل نفــت و گاز در دروه  1346 -1342از زنجانــی و ســرمایهگذاری ثابــت معــادل مخــارج برنامــه عمرانــی ســوم.
2برنامه چهارم از بانک مرکزی ایران ،گزارش ساالنه و ترازنامه سال  ،1351ص  164و .165
3برنامه پنجم از بانک مرکزی ایران ،گزارش ساالنه و ترازنامه سال  ،1356ص .80

گفتنــی اســت کــه در ایــن دوره ســهم ارزشافــزوده صنعــت نفــت ،بــرق و آب و گاز و خدمــات
عمومــی کــه در دســت دولــت بــود از تولیــد ناخالــص داخلــی از  47/6درصــد بــه  51/1درصــد
افزایــش یافــت .اگــر ســهم دولــت در صنایــع ،بازرگانــی ،خدمــات بانکــداری و بیمــه را بتــوان
محاســبه کــرد و بــه ارقــام فــوق افــزود ،مالحظــه 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  1340ســهم هزینههــای مصرفــی دولــت از هزینــه ناخالــص داخلــی  7/3درصــد
بــود کــه در ســال  1356بــه  22/2درصــد رســیده بــود .بــه همیــن ترتیــب ســهم تشــکیل ســرمایه ثابــت
ناخالــص بخــش عمومــی در هزینــه ناخالــص داخلــی از  44/4درصــد بــه  15/5درصد رســید.
تمایــل بــه گســترش نقــش دولــت در اقتصــاد بســیار قــوی بــود و همــواره از امکانــات مالــی
دولــت فراتــر میرفــت .در دوره برنامــه ســوم کســری منابــع مالــی دولــت در خــور توجــه بــود و
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نســبت کســری بــه مجمــوع هزینههــای دولــت بــه  34/4درصــد میرســید .دولــت ناگزیــر بــرای
پوشــش ایــن کســری متوســل بــه دریافــت وام از خــارج و اســتقراض از بانــک مرکــزی شــد .البتــه
ایــن هــر دو در برنامــه ســوم پیشبینــی شــده بــود .در دوره برنامــه چهــارم نســبت کســری
بودجــه دولــت بــه کل مصــارف آن کاهــش یافــت و بــه  15/8درصــد 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 زیرســاختهای 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 نرخهــای تــورم دو رقمــی بــود.
باوجــود ادغــام بودجهریــزی در ســازمان برنامــه ،ایــن ســازمان موفــق نشــد بودجــه جــاری و
عمرانــی کشــور را بهمنظــور نیــل بــه اهــداف توســعه ملــی ســازگار کنــد .درواقــع تمایــل درونــی
بوروکراســی بــه گســترش خــود و میــل ســیریناپذیر شــاه بــرای تبدیــل ایــران بــه قــدرت نظامــی
برتــر منطقــه ،زمــام اختیــار را از دســت برنامهریــزان خــارج میکــرد .بهدلیــل ماهیــت سیاســی
رژیــم ،مــردم در نظــارت بــر تصمیمــات و اعمــال دولــت نقشــی نداشــتند .تکنوکراتهــا نیــز با تشــدید
دیکتاتــوری فــردی شــاه ناگزیــر خــود را در پیشــبرد اهــداف ملــی در وضعیــت دشــواری میدیدنــد.
نتیجــه طبیعــی ایــن وضعیــت عبــارت بــود از گســترش بیمهــار نظامیگــری و بوروکراســی دولتــی.
موقعیــت منحصربهفــرد دولــت در توزیــع رانــت مانــع از شــکلگیری بخــش خصوصــی مســتقل و
تشــکلهای صنفــی مســتقل از دولــت میشــد .ســرکوب سیاســی و نبــود نهادهــای مدنــی فرصــت
مناســبی بــرای رانتجویــی و فســاد مالــی در دســتگاههای دولتــی بــه وجــود آورده بــود.

● ●وضعیت بازارهای مالی
ســازمانهای بیمـهای معمــو ً
ال مــازاد منابــع مالــی خــود را در بازارهــای مالــی بــه کار میاندازنــد
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تــا از ایــن طریــق ضمــن حفــظ ارزش داراییهــای نقــد خــود در مقابــل تــورم ،از منافــع خالــص
آن نیــز بهرهمنــد 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  ،1346فعالیــت بــورس اوراق بهــادار تهــران آغــاز شــد و متعاقــب آن اوراق
قرضــه دولتــی ،اســناد خزانــه و اوراق قرضــه ســازمان گســترش مالکیــت صنعتــی و اوراق قرضــه
عباسآبــاد بــه بــورس راه یافــت .طــی یــازده ســال فعالیــت بــورس در دوره قبــل از انقــاب ،تعــداد
شــرکتهای پذیرفتهشــده در ایــن ســازمان از  6بنــگاه اقتصــادی بــا ســرمایه  6/2میلیــارد ریــال
بــه  105بنــگاه بــا ســرمایهای بیــش از  230میلیــارد ریــال در ســال  ،1357و ارزش مبــادالت در
بــورس از  15میلیــارد ریــال بــه بیــش از  150میلیــارد ریــال در ســال  1357افزایــش یافــت.
از شــواهد تاریخــی موجــود چنیــن اســتنباط میشــود کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق
بازنشســتگی کارکنــان دولــت و نیروهــای مســلح ایــران در دوره پیــش از انقــاب ،بــرای ورود بــه
بــازار ســرمایه تالشــی نکردهانــد و اندوختههــای خــود را بهصــورت ســپردههای بانکــی مــدتدار
نگهــداری میکردنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی در مردادمــاه ســال  1338بانــک رفــاه کارگــران را
بهعنــوان بــازوی ارائــه خدمــات مالــی خــود تأســیس کــرد ،ایــن بانــک در اجــرای تبصــره مــاده
 39قانــون بودجــه ســال  1338کشــور و مــاده  38قانــون ســازمان بیمههــای اجتماعــی ،بهمنظــور
ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجــوه بیمــه کارگــران بــا هــدف کمــک بــه تأمیــن رفــاه و ایجــاد
تســهیالت الزم بــرای رفــع نیازهــای طبقــه کارگــر در  27مــرداد  1339بــه ثبــت رســید و عملیــات
خــود را از ششــم فروردیــن  1340بــا افتتــاح شــعبه مرکــزی در تهــران و شــعبه اصفهــان آغــاز
کــرد .ســرمایه اولیــه بانــک  400میلیــون ریــال بــود کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأمیــن شــد.
بدیهــی اســت کــه مــازاد منابــع ســازمان نــزد ایــن بانــک نگهــداری میشــد.

 .5-1-3-2فقر و نابرابری توزیع درآمدها
یکــی از وظایــف دولتهــای مــدرن پشــتیبانی از فقراســت .درواقــع عملکــرد نظــام بــازار
نمیتوانــد ضامــن عدالــت اجتماعــی باشــد و در ایــن زمینــه بــه نتایــج چشــمگیری از نظــر جامعــه
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دســت یافتــه اســت .بــه گفتــه مقامــات برنامهریــزی کشــور ،اصالحــات ارضــی و ســهیم کــردن
کارگــران در ســود ویــژه کارخانههــا ،ایجــاد ســپاه دانــش و بهداشــت ،ســپاه آبادانــی و ترویــج
و ملــی شــدن جنگلهــا از مهمتریــن برنامههایــی بــود کــه طــی برنامــه ســوم بهمنظــور توزیــع
عادالنهتــر درآمــد اجــرا شــد .عــاوه بــر آن ،برنامههــای آمــوزش و بهداشــت و شهرســازی در
مناطــق تقریبـ ًا عقبمانــده بــه تأمیــن ایــن هــدف کمــک کــرد (بــه نقــل از ســازمان برنامــه.)1347 ،
توزیــع عادالنهتــر درآمــد یکــی از اهــداف برنامــه چهــارم عمرانــی بــود .در گــزارش ســازمان
برنامــه وقــت تحــت عنــوان برنامــه چهــارم کشــور میخوانیــم کــه وجــود اختــاف شــدید میــزان
درآمــد بیــن طبقــات مختلــف از یکطــرف و بیــن شهرنشــینان و دهنشــینان از طــرف دیگــر نــه
فقــط موجــب محدودیــت بــازار داخلــی کشــور ،بلکــه مانــع از آن اســت کــه از بهتریــن اســتعدادهای
موجــود بیــن روســتاییان و ســایر طبقــات کمدرآمــد ،بــه نفــع ترقــی و پیشــرفت بیشــتر کشــور
اســتفاده شــود (ص  .)46در 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 ماندهانــد ،حــق تقــدم
داده شــود و از طریــق مطالعــات جامــع کشــاورزی و آبیــاری ،امکانــات رشــد و توســعه در مناطــق
عقبمانــده ارزیابیشــده بهرهبــرداری شــود (همانجــا).
در گــزارش دیگــری کــه ســازمان برنامــه و بودجــه وقــت در خــرداد ســال  ،1352تحــت عنــوان
خالصــه برنامــه پنجــم عمرانــی منتشــر کــرد ،در قســمت سیاسـتها و خطمشـیهای کلــی اقتصادی
و اجتماعــی دولــت در زمینــه توزیــع عادالنهتــر درآمــد سیاسـتهای زیــر مطــرح شــده اســت:
1 .1ایجاد اشتغال مولد؛

2 .2سرمایهگذاری بیشتر دولت در امور اجتماعی؛
3 .3باالبردن بازده کشاورزی در واحد سطح؛

4 .4تأکید بر ازدیاد قطبهای کشاورزی ،صنعتی و جهانگردی و فرهنگی؛
5 .5اتخاذ سیاست عمران نواحی؛

6 .6تأکید بر تمرکز نداشتن اداری؛

7 .7تأکید بر ارتقای سطح آموزش فنی و حرفهای کارگران و کشاورزان؛
8 .8تعیین حداقل دستمزد کارگران؛
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9 .9ادامه گسترش و فروش سهام مؤسسات تولیدی به کارکنان.
بــا ایــن همــه ،حاصــل کار توســعه اقتصــادی در کشــور ،یــک جامعــه بســیار نابرابــر بــود.
مطالعــات متعــدد بیانگــر آن اســت کــه در دوره پیــش از انقــاب ،نابرابــری درآمــد در مناطــق
شــهری بــاال بــوده اســت (جــدول .)15
جدول  .15ضریب جینی در مناطق شهری ایران

سال

ضریب جینی

مناطق

نام محقق

1338

0/54

شهری

بانک جهانی

1347

0/50

1348

 0/6تا 0/7

1348

0/41

1349

0/45

1350

0/44

1351

0/42

1352

0/40
0/36

1351

0/4889

1352

0/4757

1353

0/4688

1354

0/5132

1355

0/4794

1356

0/4569

ایران/درآمدها

شهری

شهری /هزینههای مصرفی
روستایی /هرینه های مصرفی

شهری /هزینههای مصرفی

اوشیما

هاشم پسران

فرهاد مهران

حمید سهرابی و مدیک سلمانی آقاجام زاده

مأخــذ :ســازمان برنامــه و بودجــه ،دفتــر برنامهریــزی اجتماعــی و نیــروی انســانی ،مطالعــه تطبیقــی وضــع درآمدهــا و
هزینههــا در مناطــق شــهری ایــران  ،1357-135حمیــد ســهرابی و مدیــک آقاجانیــان ،فروردیــن  ،1360ص .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.

هرچنــد نتایــج مطالعــات فــوق مغایرتهــای آشــکاری بــا یکدیگــر دارد ،امــا میتــوان گفــت
کــه همــه آنهــا بیانگــر نابرابــری توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری ایــران اســت .همچنیــن نشــان
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میدهــد کــه رونــد نابرابــری در توزیــع درآمــد حداقــل تــا ســال  1352رو بــه کاهــش بــوده اســت.
از ســوی دیگــر ،بیــان میکنــد کــه در دوره برنامــه پنجــم تغییــر محسوســی بــه نفــع بهبــود توزیــع
درآمــد در کشــور رخ نــداده اســت.
بهموجــب مطالعــه ســازمان برنامــه کــه در بــاال از آن یــاد شــده اســت ،در ســال  1356در
مناطــق شــهری ،ســهم  20درصــد بــاالی هزینــه از هزینــه خانوارهــا  51/5درصــد بــوده اســت .در
همــان ســال متوســط هزینــه ناخالــص خانــوار شــهری بیــش از دو برابــر خانــوار روســتایی بــود
(مســتخرج از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی ،1383 ،جــدول ص .)79
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  90تا  99درصد نیاز کالری خود را تأمین میکنند؛
ب) خانوارهایی که بین  75تا  90درصد نیاز کالری خورد را تأمین میکنند؛
پ) خانوارهایی که کمتر از  75درصد نیازشان تأمین میشود.
عظیمــی بــر اســاس ایــن تقســیمبندی نشــان داده اســت کــه در ســال  ،1351وضــع فقــر در شــهر
و روســتا بــه شــرح جــدول ( )16بوده اســت.
جدول  .16سوءتغذیه در ایران( 1351 ،درصد جمعیت)

شرح

خط الف

خط ب

خط پ

کل

جمعیت شهری

34

28

2

64

12

13

4

29

21

20

3

44

جمعیت روستایی
کل کشور

مأخــذ :کاتوزیــان ،محمدعلــی همایــون ،اقتصــاد سیاســی ایــران از مشــروطیت تــا پایــان سلســله پهلــوی ،ترجمــه
محمدرضــا نفیســی و کامبیــز عزیــزی ،نشــر مرکــز  ،1372ص .318

در بیــان علــل فقــر و نابرابــری در اقتصــاد ایــران آن دوره بایــد گفــت ،پــس از جنــگ جهانــی
دوم ،ایــران کشــوری عقــب مانــده بــود کــه بخــش عمــده جمعیــت و فعالیتهــای اقتصــادی آن
در مناطــق روســتایی ســاکن بودنــد .وجــود بــزرگ مالکــی و رعایــای صاحــب نســق زراعــی کــه
ســهمی از تولیــد نصیــب آنــان میشــد و روســتاییان خوشنشــینی کــه بــه فعالیتهــای صنایــع
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دســتی و غیرکشــاورزی کمبــازده اشــتغال داشــتند ،فقــر و نابرابــری را در جامعــه روســتایی بــه
امــری مألــوف تبدیــل کــرده بــود .در مناطــق شــهری نیــز عــدهای از مــردم در واحدهــای صنفــی
کوچــک بــه کار اشــتغال داشــتند و بیــکاری و فقــر بیــداد میکــرد .در آن زمــان درآمــد ســرانه هــر
ایرانــی انــدک بــود.
بایــد توجــه داشــت در دورهای کــه برنامههــای عمرانــی کشــور اجــرا شــد ،درآمــد ســرانه در
کشــور بهســرعت افزایــش یافــت و شــواهد موجــود نیــز بیانگــر آن اســت کــه از شــدت فقــر و
نابرابــری در کشــور کاســته شــده اســت .بااینحــال ایــران در انتهــای دوره مــورد نظــر یکــی از
نمونههــای جوامــع نابرابــر در جهــان بــه شــمار میرفــت .بــه راســتی چــرا بــه رغــم آنکــه در هــر
ســه برنامــه عمرانــی جامــع قبــل از انقــاب برقــراری عدالــت اجتماعــی و بهبــود توزیــع درآمدهــا
مــورد توجــه برنامهریــزان بــوده اســت ،در ایــن جهــت گامهــای 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  1325 -1355رشــد جمعیــت کشــور بــاال
بــود .در دهههــای  1335 -1345 ،1325 -1335و  1345 -1355بــه ترتیــب رشــد متوســط ســاالنه
جمعیــت  3/1 ،2/6و  2/7درصــد بــود .ایــن افزایــش جمعیــت موجــب عرضــه نیــروی کار فــراوان
بــا تأخیــر زمانــی در بــازار کار شــد؛ امــا فرصتهــای شــغلی کافــی بــرای جــذب مــازاد نیــروی
کار در زمــان و مــکان مناســب بهوجــود نیامــد؛ بــه همیــن دلیــل نــرخ بیــکاری در ســالهای ،1335
 1345و  1355بــه رغــم رشــد ســریع اقتصــادی افزایــش یافــت و بــه ترتیــب بــه  9/3 ،2/6و 10/2
درصــد رســید .علــت ایجــاد نشــدن فرصتهــای اشــتغال جدیــد بــه میــزان کافــی رشــد انــدک
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 ،بیســوادی دهقانــان
و کمبــود منابــع مالــی در بســیاری از نقــاط کشــور ،بــا رشــد اندکــی مواجــه بــود و نمیتوانســت
فرصتهــای شــغلی فراوانــی بهوجــود آورد .درواقــع در فاصلــه ســالهای  1335 -1355از شــمار
شــاغالن بخــش کشــاورزی کاســته شــد؛ از ای ـنرو در دوره مــورد نظــر شــاهد مهاجــرت مــازاد
نیــروی کار روســتایی بــه شــهرها بودیــم.
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گفتنــی اســت بخــش صنعــت کــه در دوره فــوق یکــی از بخشهــای پویــای اقتصــاد کشــور
بــود ،بهدلیــل ارزانــی نســبی کاالهــای ســرمایهای 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
ارائــه وام ارزان قیمــت توســط بانکهــای تخصصــی) ،بــه اخــذ فناوریهــای ســرمایهبر تمایــل
داشــت؛ از ایــنرو نمیتوانســت فرصتهــای شــغلی فراوانــی بــه وجــود آورد .بخــش خدمــات
در ایــن دوره از رشــد چشــمگیری برخــوردار شــد و در ســایه گســترش بوروکراســی و ارتــش،
فرصتهــای شــغلی فراوانــی در بخــش خدمــات دولتــی بــه وجــود آمــد .بااینحــال بخــش مهمــی
از مــازاد نیــروی کار در اقتصــاد شــهری ایــران بــه حاشــیه رانــده شــد و نتوانســت در بخشهــای
نویــن بــه فرصتهــای اشــتغال و درآمــد دســت یابــد.
گفتنــی اســت ،دوگانگــی اقتصــادی در ایجــاد شــکاف درآمــدی در شــهر و ده مؤثــر بــود .هرچنــد
رشــد بخــش کشــاورزی در دوره مــورد نظــر از رشــد جمعیــت ســریعتر بــود ،بهدلیــل کوچــک
بــودن اراضــی کشــاورزی و عقبماندگــی فنــاوری تولیــد در ایــن بخــش ،همچنیــن وجــود موانــع
ســاختاری ،رشــد بهــرهوری نیــروی کار در بخــش کشــاورزی بــه مراتــب کمتر از رشــد بهــرهوری
در بقیــه اقتصــاد بــود .بــه همیــن دلیــل نســبت بهــرهوری کشــاورزی بــه متوســط بهــرهوری
اقتصــاد کشــور از  51درصــد در ســال  1340بــه  45درصــد در ســال  1345ســپس  33درصــد در
ســال  1355رســید .ایــن وضعیــت همــراه بــا تمرکــز تدریجــی مالکیــت در دوره بعــد از اصالحــات
ارضــی و افزایــش تعــداد روســتاییان بــدون زمیــن ،ســطح پاییــن زندگــی در روســتاهای ایــران و
توزیــع نابرابــر آن را در ایــن مناطــق رقــم زد.
در مناطــق شــهری نیــز وجــود تــوأم پدیــده حاشیهنشــینی ،تمرکــز ســرمایه و مالکیــت در
بخــش بازرگانــی و صنایــع نویــن ،بهــرهوری انــدک بســیاری از صنایــع کوچــک و تفــاوت حقــوق
و دســتمزد بیــن ردههــای مختلــف کارکنــان دولــت موجــب توزیــع نابرابــر درآمدهــا شــده بــود .در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه سیاسـتهای مالــی دولــت چــه تأثیــری بــر توزیــع درآمــد در کشــور
داشــته اســت ،بایــد مســئله را بــه دو جــزء تقســیم کــرد :یکــی تأثیــر سیاســتهای مالیاتــی بــر
توزیــع ثــروت و درآمــد ،و دیگــری تأثیــر مخــارج دولــت بــر توزیــع درآمدهــا.
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واقعیــت ایــن اســت کــه هرچنــد در دوره  1341تــا  1356درآمــد 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 مالیاتهــای
مســتقیم در مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی دولــت کــم بــود و در ســال  1356بــه  21/7درصد میرســید.
از آنجــا کــه مالیــات بــر درآمــد امــاک و مســتغالت شــهری و ســود معامــات بازرگانــی انــدک بــود،
نمیتــوان گفــت کــه نظــام مالیاتــی کشــور تأثیــر بــاز توزیعــی مهمــی داشــته اســت .مطالعــات مهــران
در زمینــه شــمول مالیــات بــر دهکهــای مختلــف هزینـهای در دوره  1342 -1356بیانگــر آن اســت که
درصــد شــمول مالیــات بــرای تمــام دهکهــا معــادل  8/3درصــد ،و ایــن نســبت در میــان دهکهــای
مختلــف کــم و بیــش یکســان بــود؛ بدیــن ترتیــب نمیتــوان از نــرخ مالیــات تصاعــدی در کشــور
ســخن گفــت (بــه نقــل از کارشــناس ،ص  .)265محاســبات کارشــناس نشــان میدهــد اگــر دولــت در
آن زمــان تنهــا  3درصــد افزایــش در نــرخ مالیــات مؤثــر بــر  10درصــد ثروتمندتریــن خانوارها وضع
میکــرد ،درآمــد حاصــل بــرای تأمیــن مالــی حــذف کل مالیــات  60درصــد پایینتریــن خانوارهــا و
همزمــان حفــظ نــرخ پسانــداز در اقتصــاد کفایــت میکــرد (همانجــا ،ص .)270
بــه نظــر میرســد در دوره مــورد نظــر ،هزینههــای دولــت بــه علــت انــدازه بیــش از حــد آن
تأثیــر مهمتــری از مالیاتگیــری در توزیــع درآمــد داشــته اســت .دولــت در معنــای دقیــق کلمــه
در اینجــا شــامل وزارتخانههــا و مؤسســات وابســته بــه دولــت ،شــهرداریها و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اســت .هزینههــای دولــت را میتــوان بــه ســه دســته هزینههــای عمرانــی ،جــاری و
یارانههــا و پرداختهــای انتقالــی طبقهبنــدی کــرد؛ بدیــن ترتیــب نمیتــوان صرفــ ًا بــا مــرور
بودجــه عمومــی دولــت بــه قضــاوت دقیقــی از پیامدهــای توزیعــی مخــارج آن پــی بــرد ،بلکــه بــا
مراجعــه بــه حســابهای ملــی تصویــر روشــنتری بــه دســت میآیــد.

 2-3-2چارچوبهای قانونی و طراحی سیستم صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی
 .1-2-3-2صندوق بازنشستگی کارکنان دولت
نخســتین قانــون اســتخدامی کارکنــان دولــت کــه در ســال  1301بــه تصویــب رســیده بــود ،در
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ســال  1345بازنگــری شــد .در قانــون جدیــد دولــت نــوع و نحــوه برنامههــای بیم ـهای و حمایتــی
خــود را در قبــال کارکنانــش بــا وضــوح بیشــتری مطــرح کــرد .برابــر مــاده دوم قانــون ســال
 ،1345تمــام کارکنــان دولــت بهجــز وزارت دربــار شاهنشــاهی ،ســازمان اطالعــات و امنیــت
کشــور ،مؤسســات دولتــی ،شــهرداریها و مؤسســات تابــع آنهــا ،مســتخدمان تابــع مقــررات قانون
اســتخدام نیروهــای مســلح شاهنشــاهی ،دارنــدگان رتبههــای قضایــی و اســتادی و دانشــیاری،
مســتخدمان مجلســین و ســازمان بیمههــای اجتماعــی ،بــه طــور یکســان مشــمول برنامههــای
بیم ـهای و حمایتــی دولــت قــرار گرفتنــد .برابــر مــاده  71ایــن قانــون ،وزارتخانههــا و مؤسســات
دولتــی مشــمول قانــون مکلــف شــدند هــر مــاه هشــت و نیــم درصــد از جمــع حقــوق و تفــاوت
تطبیــق حقــوق و مزایــای مســتمر و فوقالعــاده مســتخدمان رســمی و آزمایشــی را ،بــه اســتثنای
فوقالعــاده تضمیــن و اضافــه کار و کســر صنــدوق و مأموریــت ،کــم کــرده و بابــت ســهم
مســتخدمین ،بــرای برخــورداری از خدمــات بیمـهای ،بــه صنــدوق بازنشســتگی بپردازنــد .در قانون
مذکــور و طــی مــواد  74الــی  79شــرایط بازنشســتگی بــه تفصیــل و بــه طــور کام ـ ً
ا مشــخص
توضیــح داده و دربــاره حقــوق کارکنــان بــه هنــگام بازنشســتگی بحــث شــد .همچنیــن در مــواد 80
و  81دربــاره حقــوق کارکنــان بــه هنــگام حادثــه منجــر بــه فــوت صحبــت و در مــواد  82الــی85
نیــز ،بــه حقــوق وظیفــه کارکنــان توجــه شــد .در مــاده  86وراث قانونــی بــه تفکیــک معیــن شــد و در
مــاده  87هــم نحــوه پرداخــت حقــوق وظیفــه بــه وراث تعییــن گردیــد.
دولــت در ســال « 1351قانــون تأمیــن خدمــات درمانــی مســتخدمان کشــور» را بهمنظــور ارئــه
خدمــات بیشــتر بــه کارکنــان دولتــی تصویــب کــرد .در مــاده یــک قانــون مزبــور تصریــح شــد کــه
«دولــت مکلــف اســت خدمــات درمانــی تمامــی کارکنــان وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی وابســته
بــه دولــت و شــرکتهای 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
میکننــد ،در نقاطــی کــه موجبــات و امکانــات آن فراهــم میگــردد ،بهتدریــج تأمیــن نمایــد».
در ســال  1349قانــون 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 بیمـهای 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 شــهرداریها و حقــوق بیم ـهای و حمایتــی آنــان
تصمیمــات مشــابهی اتخــاذ شــد ،همچنیــن دربــاره نظامیــان و افزارمنــدان کارگاههــا و کارخانههای
ارتــش نیــز تصمیمــات الزم گرفتــه شــد (علیاکبــری ،1395 ،ص .)32

 .2-2-3-2بیمه اجتماعی کارگران
همانطــور کــه در قســمت قبــل بیــان شــد ،در اواخــر ســال  1331و در دوره نخســت وزیــری
دکتــر مصــدق« ،الیحــه قانونــی بیمههــای اجتماعــی کارگــران» بــرای اولیــن بــار بــه تصویــب رســید
و بــر اســاس آن ،ســازمان مســتقلی بــه نــام «ســازمان بیمههــای اجتماعــی کارگــران» تأســیس
شــد ،ایــن ســازمان در ســال  1342بــا مصوبــه هیئتوزیــران بــه «ســازمان بیمههــای 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؛
● ●هیئتمدیره؛
● ●مدیر عامل؛

● ●هیئت بازرسی.
لوایحــی کــه دولــت بایســت بــه تصویــب میرســاند ،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 ،بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر آن؛
● ●حوادث و بیماریهای خانواده بالفصل کارگران؛
● ●بازنشستگی؛

● ● کمک به بازماندگان کارگر متوفی ،ازدواج ،حاملگی ،وضع حمل ،عائلهمندی و کفن و دفن.
تصویــب قانــون بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی در ســال  ،1352از جملــه اقدامــات مهــم
دیگــری اســت کــه قبــل از انقــاب در ایــن زمینــه بــه عمــل آمــد .بهموجــب ایــن اقدامــات ،اقشــار
مختلفــی از جمعیــت کشــور مشــمول خدمــات حمایتــی یــا بیمههــای اجتماعــی قــرار گرفتنــد.
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 .3-2-3-2بیمه اجتماعی روستاییان
دولــت طــی ســالهای  1331الــی  1335تصمیمگیریهایــی کــرد کــه بــر مبنــای آن درصــدی از
ســهم مالکانــه بــه صنــدوق عمــران و تعــاون ده و دهســتان و بخــش واریــز میشــد ،ایــن صنــدوق
هزینههایــی را بــرای کمــک و یــاری رســاندن بــه اقشــار نیازمنــد روســتایی و کمــک بــه نگهــداری
عجــزه و پیــران علیــل و بیمــاران بیسرپرســت در نظــر میگرفــت .بــا انجــام اصالحــات ارضــی،
تدابیــر حمایتــی و بیمـهای دولــت در ســطح روســتاها ابعــاد گســتردهتری بــه خــود گرفــت .در ســال
 ،1348دولــت قانــون «بیمههــای اجتماعــی روســتاییان» را بــه تصویــب مجلــس رســاند .در مــاده
یکــم قانــون مذکــور آمــده بــود کــه «بــه وزارت اصالحــات ارضــی و تعــاون روســتایی اجــازه داده
میشــود بهمنظــور تأمیــن و اجــرای بیمــه اجتماعــی درمــورد روســتاییان کــه بــا اجــرای قوانیــن و
مقــررات اصالحــات ارضــی صاحــب نسـقهای زراعتــی خــود شــده یــا بشــوند ،ســازمان بیمههــای
اجتماعــی روســتاییان را تأســیس کنــد» .ایــن ســازمان موظــف بــود روســتاییان و خانــواده تحــت
تکفــل و یــا والیــت آنــان را در مقابــل حــوادث ناشــی از کار ،بیماریهــا ،ازکارافتادگــی ،فــوت
و ســایر مــوارد بیمههــای اجتماعــی بیمــه کنــد .کارگــران کشــاورزی کــه در خــارج از محــدوده
شــهرها در مشــاغل کشــاورزی فعالیــت داشــتند نیــز مشــمول مقــررات قانــون یادشــده گردیدنــد.

 .4-2-3-2حمایت اجتماعی
بخشــی از وظایــف حکومــت در قبــال افــراد نیازمنــد جامعــه در قانــون شــهرداریها ،مصــوب
ســال  1334و اصالحــات بعــدی آن پیشبینــی شــده بــود؛ بــرای مثــال در قوانیــن و مقــررات
شــهرداریها ،جمــعآوری و ســرپناه دادن بــه گدایــان و کــودکان بیسرپرســت و تهیــه مشــاغل
بــرای آنهــا و تأســیس نوانخانــه و دارالعجــزه و پرورشــگاه و شــیرخوارگاه از جملــه تکالیــف
شــهرداریها محســوب شــده اســت .در ایــن دوره ،دولــت در زمینــه مســاعدتهای اجتماعــی
تصمیمــات متعــددی گرفــت .تشــکیل هیئــت تعــاون عمومــی ،کمــک دولــت بــه ســازمانهای 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 کوشـشهای دولــت در زمینــه ارائــه خدمــات
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تأمیــن اجتماعــی ،رفاهــی و توانبخشــی بــه اقشــار نیازمنــد جامعــه محســوب میشــود.
تشــکیل شــورای عالــی امــور اجتماعــی در وزارت کار و امــور اجتماعــی نیــز زمینــه انجــام
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
خانــواده و کــودکان بیسرپرســت ،روســتاییان و ناتوانــی گروههــای خاصــی ،از جملــه تکالیــف
دولــت بــود کــه وزارت کار و امــور اجتماعــی تحــت راهنمایــی شــورای عالــی امــور اجتماعــی ،بایــد
بــه انجــام برســاند.
تشــکیل انجمــن توانبخشــی بــه ســال  1348نیــز یکــی دیگــر از تصمیمــات دولــت در زمینــه
حمایــت اجتماعــی بــود .بــر اســاس مــاده یــک قانــون تشــکیل انجمــن توانبخشــی ،دولــت مکلــف
بــود بهمنظــور 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 نمیتواننــد کار کننــد ،خدمــات
الزم را ارائــه کنــد.

 .5-2-3-2تمرکز امور بیمهای و حمایتی
درعینحــال بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن اقدامــات موجــب تعــدد قوانیــن و چندپارگــی ســازمانی
در حــوزه بیمههــا و حمایتهــای اجتماعــی شــد؛ بهطوریکــه در ابتــدای دهــه  1350ســازمانها
و نهادهــای مختلفــی (هرکــدام وابســته بــه یــک وزارتخانــه) عهــدهدار امــور تأمیــن اجتماعــی و ارائه
خدمــات درمانــی ،بهزیســتی یــا رفاهــی بــرای اقشــار مختلــف کشــور بودنــد .باوجودایــن ،بخــش
چشــمگیری از جمعیــت بهویــژه روســتاییان و خویشفرمایــان در عمــل تحــت پوشــش هیــچ
برنامــه بیمـهای یــا حمایتــی قــرار نگرفتــه بودنــد.
وجــود همپوشــانیها و خألهــای جــدی در حــوزه تأمیــن اجتماعــی کشــور در اوایــل دهــه
 1350دولــت وقــت را بــر آن داشــت کــه تدابیــری را بــرای انســجام حــوزه تأمیــن اجتماعــی در
نظــر بگیــرد؛ بــر اســاس همیــن  ،بــا تشــکیل وزارت رفــاه اجتماعــی در ســال  1353وظایــف و
اختیــارات مربــوط بــه امــور بیمههــای اجتماعــی ،حمایتهــا و خدمــات بهداشــتی و رفاهــی بــه
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ایــن وزارتخانــه واگــذار شــد؛ امــا نظــم جدیــد حتــی بــا تشــکیل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال
 1354و 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 ســازمانها ،نهادهــا ،مراکــز بیم ـهای ،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

 .3-3-2عملکرد صندوقهای 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
دســتگاههای دولتــی و متخصصــان و محققــان دانشــگاهی اســت .مســئله دیگــر ،دشــواری
دسترســی بــه بانــک اطالعــات دادههــای آمــاری دســتگاههای دولتــی اســت .خوشــبختانه ،در دوره
قبــل از انقــاب تــاش چشــمگیری در زمینــۀ گــردآوری آمارهــای ســری زمانــی بازنشســتگان،
از کار افتــادگان و مســتمریبگیران بــر اســاس پروندههــای موجــود در صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری صــورت گرفتــه کــه مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا در ســال  1395آنهــا را
مجــدداً منتشــر کــرده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه مشــکل ایــن آمارهــا ،مشــخص نبــودن تعــداد
کارکنــان دولتــی بیمهپــرداز در آن اســت.
از آنجــا کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی از صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جوانتــر اســت،
آمارهــای ســری زمانــی آن از ســال  1342بــه اینســو وجــود دارد کــه بــه همــت کارشناســان
ســازمان مــدون شــده و در ســایت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دســترس عمــوم قــرار گرفته اســت.

 .1-3-3-2عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
در دوره  1359-1333جمــع تراکمــی تعــداد افــراد بازنشســته ،ازکارافتــاده و فوتشــده حیــن کار بــه
میــزان چشــمگیری افزایــش یافــت و در ســال  1359بــه  183.7هزار نفر رســید (نمــودار  5و جــدول .)17
 .1گرجی پور ،اسماعیل ،تجارت فردا 26 ،تیرماه  1395شماره .184
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نمودار  .5موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال  1333تا سال ( 1359نفر)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
جدول  .17موارد برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وراث مستخدمان شاغل متوفای
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سال  1333تا سال 1359

سال

بازنشسته

ازکارافتاده

فوتشده
حین اشتغال

جمع

جمع کل
(جمع تراکمی)

وضعیت
1333

490

6

548

1044

13970

1340

1538

4

413

1955

36429

1350

3627

32

748

4407

85147

1357

6277

47

682

7006

132097

1358

17477

51

1480

19008

151105

1359

30715

100

1785

32600

183705

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

شــمار کل بازنشســتگان زنــده و از کار افتــادگان زنــده و فوتشــدگان مشــترک بازنشســتگی
کشــوری از ســال  1333تــا  1359بــه شــرح جــدول ( )18و نمــودار ( )6افزایــش یافــت .در ایــن
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مــورد الزم اســت بــه توضیحــات کارشناســان مســئول جمـعآوری ایــن آمارهــا از طریــق بررســی
پروندههــا بــه شــرح زیــر توجــه شــود:
● ●تعــداد  14761مــورد بازنشســته و ازکارافتــاده پلیــس و  5770مــورد فوتشــده پلیــس
کــه درمجمــوع بالــغ بــر  20531مــورد میشــود .بــه دلیــل انتقــال پروندههــای آنهــا بــه
شــهربانی از اول  1354بــه ترتیــب از اعــداد ســتونهای مربــوط کســر گردیــده اســت.
● ●در ســال  1359تعــداد هشــتصد پرونــده بازنشســتگان و از کار افتــادگان و  226پرونــده
کارکنــان متوفــی (جمعــ ًا  1026مــورد) مربــوط بــه شــهرداریها و ســازمانهای منحلــه
بــه بایگانــی بازنشســتگان و وظیفهبگیــران مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری منتقل
شــد کــه در ســتونهای مربــوط اضافــه شــده اســت.
● ●در ایــن جــدول و جداولــی کــه بــر اســاس آن تنظیــم شــده اســت ،پروندههــای راکــد بــه
علــت آنکــه تاکنــون دقیقــ ًا شناســایی نشــدهاند از پروندههــای جــاری تفکیــک نگردیدهانــد.
جدول  .18تعداد کل بازنشستگان و از کار افتادگان زنده و فوتشدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در هر
سال (جمع تراکمی)  1333تا 1359

جمع تراکمی

وضعیت

سال

بازنشستگان و از کار افتادگان زنده

فوتشدگان

کل مشترکین

1333

5163

8807

13970

1340

21108

15321

36429

1350

53169

31978

85147

1354

63698

34779

98477

1357

89651

42446

132097

1358

105179

45926

151105

1359

133894

49811

183705

1359

134694

50037

184731

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
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نمودار  .6تعداد کل بازنشستگان و از کار افتادگان زنده و فوتشدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در هر
سال (جمع تراکمی)  1333تا 1359

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

تعــداد بازنشســتگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســالهای  1333تــا 1353
بــه تفکیــک کارکنــان رســمی وزارتخانههــا ،قضــات ،اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاهها و پلیــس بــه
ترتیــب در جــدول ( )19درج شــده و در نمــودار ( )7نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه
میشــود:
1 .1ســهم کارکنــان رســمی کشــوری در ایــن میــان بــا فاصلــه زیــاد از دیگــر اعضــا بیشــتر
اســت.
2 .2از ســال  -1354همانطــور کــه قبـ ً
ا توضیــح داده شــد پرونــده کارکنــان بازنشســته پلیــس
از صنــدوق بازنشســتگی کنار گذاشــته شــده اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تعــداد بازنشســتگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در
ظــرف بیســت ســال از حــدود  6/8هــزار نفــر بــه  88/1هــزار نفــر رســیده کــه ایــن پدیــده بیانگــر
افزایــش چشــمگیر کارکنــان رســمی دولــت در دهههــای  1310و  1320اســت.
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جدول  .19تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای  1333 -1353به تفکیک رسمی
کشوری ،قضات ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پلیس (شامل بازنشستگان متوفی)

سال

نوع مستخدمین
1333
1340
1350
1353

جمع تا آخر 1353

رسمی کشوری

قضات

اعضا هیئتعلمی
دانشگاهها

پلیس

جمع

جمع کل (جمع
تراکمی)

294

6

1

189

490

6764

1128

30

6

374

1538

25784

3081

21

17

508

3627

68824

8589

66

13

1213

9881

88063

68701

661

455

18246

88063

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
نمودار  .7تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای  1333 -1353به تفکیک رسمی
کشوری ،قضات ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پلیس (شامل بازنشستگان متوفی)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

● ●کفایت حقوق بازنشستگی اعضای صندوق بازنشستگی کشوری
میانگیــن حقــوق بازنشســتگان هــر ســال طــی دوره  1359-1333بــه قیمــت اســمی و واقعــی
بــه ترتیــب در جــدول ( )20و نمــودار ( )8آمــده 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  1390تبدیــل شــده اســت .البتــه
بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه شــاخصهای قیمــت ســالهای  1333تــا  ،1337ایــن مقــدار بــرای
ایــن ســالها حســاب نشــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود میانگیــن حقــوق بازنشســتگی
برقــرار شــده در هــر ســال بــرای بازنشســتگان جدیــد بــه قیمتهــای ثابــت ســال  ،1390طــی دوره
 1338تــا  1359نوســان زیــادی داشــته اســت (از کمتریــن معــادل  4525هــزار ریــال در ســال 1351
تــا بیشــترین معــادل  11576هــزار ریــال در ســال  .)1358رونــد میانگیــن حقــوق بازنشســتگان هــر
ســال بــه قیمــت ثابــت ســال  1390طــی دوره  1359-1338در نمــودار ( )8نشــان داده شــده اســت.
جدول  .20میانگین حقوق ماهانه اسمی و واقعی بازنشستگان هر سال در دوره 1333 -1359

سال بازنشستگی

میانگین حقوق
بازنشستگی (ریال)

میانگین حقوق بازنشستگی
به قیمت ثابت سال ( 1390هزار ریال)

1333

3747

---

1334

4211

---

1335

4292

---

1336

4683

---

1337

4887

---

1338

5333

5333

1339

6396

6396

1340

6974

6974

1341

6986

6986

1342

6966

6966

1343

8707

8707

1344

8534

8534

1345

8796

8796

1346

11270

11270

1347

10113

10113

1348

9639

9639

1349

8932

8932
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سال بازنشستگی

میانگین حقوق
بازنشستگی (ریال)

میانگین حقوق بازنشستگی
به قیمت ثابت سال ( 1390هزار ریال)

1350

8443

8443

1351

9049

4525

1352

12500

6250

1353

18314

9157

1354

22686

11343

1355

26112

8704

1356

27570

9190

1357

30384

10128

1358

46304

11576

1359

40957

8191

توضیــح :بــه دلیــل در دســترس نبــودن شــاخصهای قیمــت ســالهای  1333تــا  ،1337ایــن مقــدار بــرای ایــن ســالها
حســاب نشــده اســت.
مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
نمودار  .8میانگین حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1359-1333

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
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● ●پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری
آمارهــای موجــود بیانگــر آن اســت کــه در دوره زمانــی  ،1359-1340دولــت همــواره بخشــی
از منابــع مالــی صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان خــود را پرداختــه اســت و ایــن ســهم پیوســته در
نوســان بــوده و بیــن حداقــل  19درصــد و حداکثــر  60درصــد قــرار داشــته اســت (نمــودار .)9
نمودار  .9سهم کمک دولت و کسورات بازنشستگی از منابع صندوق بازنشستگی کشوری (درصد)

مأخــذ :مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان،
ازکارافتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.

 .2-3-3-2عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
● ●تعداد افراد تحت پوشش سازمان
تعــداد افــراد تحــت پوشــش ســازمان شــامل بیمهشــدگان و مســتمریبگیران اصلــی و تبعــی
در مــدت هفــده ســال منتهــی بــه انقــاب اســامی بهســرعت افزایــش یافــت و در ســال  1357بــه
ترتیــب بــه  6/6و  2/5میلیــون نفــر رســید (جــدول .)21

نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از انقالب اسالمی 167 /

جدول  :21تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و ( 1357نفر)

مستمریبگیران

بیمهشدگان
اصلی

تبعی

جمع

اصلی

تبعی

جمع

تحت
پوشش

1340

306130

892452

1198582

18922

15118

34040

1232622

1350

833584

2436748

3270332

64167

51119

115286

3385618

1357

1811736

4837967

6649703

144395

102461

246856

6896559

سال

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

● ●ضریب پوشش بیمه تأمین اجتماعی
بــه دلیــل رشــد ســریع تعــداد افــراد تحــت پوشــش ســازمان در دوره  ،1340-1357ضریــب
پوشــش بیمــه در کشــور بیــش از ســه برابــر شــد و در انتهــای ایــن دوره بــه حــدود  19درصــد
رســید (جــدول  22و نمــودار .)10
جدول  .22ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

سال

تعداد افراد تحت پوشش (نفر)

جمعیت کل کشور (نفر)

ضریب پوشش (درصد)

1340

1232622

22079000

5/58

1350

3385618

29464000

11/49

1357

6896559

36389000

18/95

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

نمودار  .10ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390
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● ●ضریب نفوذ بیمهای سازمان
در دوره  ،1340-1357ضریــب نفــوذ بیم ـهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز هماننــد ضریــب
پوشــش آن افزایــش زیــادی داشــت (جــدول  23و نمــودار )11؛ یعنــی در دوره مــورد نظــر ،تعــداد
بیمهشــدگان اصلــی از جمعیــت شــاغل کشــور ســریعتر رشــد یافتــه اســت.
جدول  .23ضریب نفوذ بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

سال

تعداد بیمهشده اصلی (نفر)

جمعیت شاغل کشور (نفر)

ضریب نفوذ (درصد)

1340

306130

6477887

4/73

1350

833584

7914611

10/53

1357

1811736

9204104

19/68

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

نمودار  .11ضریب نفوذ بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

● ●پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی
بهمنظــور ســنجش پایــداری مالــی ســازمانهای بیمــهای از شــاخصهای متنوعــی اســتفاده
میشــود .در اینجــا بــر اســاس دادههــای آمــاری در دســترس فقــط بــه نســبت پشــتیبانی اشــاره
شــده اســت کــه ایــن نســبت یکــی از شــاخصهای متــداول بــرای ارزیابــی پایــداری مالــی اســت.
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صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی در دوره جوانــی خــود کــه میــزان پوشــش و ضریــب نفــوذ خــود
را بهســرعت افزایــش میدهنــد ،از نســبت بــاالی پشــتیبانی برخــوردار میشــوند؛ امــا بــا گذشــت
زمــان انتظــار مـیرود ،ایــن نســبت تنــزل یابــد .همانطــور کــه در جــدول زیــر آمــده اســت نســبت
پشــتیبانی در بــدو تأســیس ســازمان بیــش از  25نفــر بــوده؛ امــا در ســالهای  1350و  1357ایــن
نســبت کاهــش یافتــه و بــه حــدود  20نفــر رســیده اســت (جــدول  24و نمــودار .)12
جدول  .24نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

سال

تعداد بیمهشده اصلی (نفر)

مستمریبگیران (پرونده)

نسبت پشتیبانی

1340

306130

12111

25/28

1350

833584

41032

20/32

1357

1811736

89104

20/33

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390
نمودار  .12نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

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
 6تعییــن شــده و در آن زمــان ،ســازمان از ایــن آســتانه فاصلــه قابــل مالحظـهای داشــته اســت.
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● ●کفایت مستمریها در سازمان تأمین اجتماعی
بهمنظــور اندازهگیــری میــزان حفاظــت و پشــتیبانی مســتمری دریافتــی بازنشســتگان در مقابــل
فقــر و کاهــش اســتانداردهای زندگــی در دوران بازنشســتگی از شــاخص کفایــت اســتفاده شــده
اســت.
نمودار  .13مقایسه میانگین مستمری برقراری بازنشستگان و حداقل و حداکثر مستمری آنها به قیمت ثابت سال
 1390طی سالهای ( 1340 -57هزار ریال)

توضیــح بــرای تبدیــل بــه قیمــت ثابــت ســال  ،1390از شــاخص قیمــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی بانــک مرکــزی ایــران
اســتفاده شــده اســت.
مأخذ :محاسبات تحقیق بر اساس آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

همانطــور کــه در نمــودار  13آمــده ،در دوره  18ســاله  1340تــا  1349تغییــر چندانــی در
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 مســتمریها در دوره رونــق نفتــی بیــش از
متوســط و حداقــل مســتمریهای برقــرار شــده بــود.

نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از انقالب اسالمی 171 /

● ●کارایی سازمان تأمین اجتماعی
نســبت بیمهشــده و مســتمریبگیران بــه کارکنــان ســازمان اجتماعــی گویــای آن اســت کــه در
ســال  1340بــه ازای هــر  114نفــر بیمهشــده و مســتمریبگیر یــک نفــر در ســازمان بــه کار اشــتغال
داشــته اســت .ایــن نســبت در ســال  1350کمتــر شــد؛ امــا در ســال  1357بــه  284نفــر افزایــش یافــت.
نمودار  .14نسبت بیمهشده و مستمریبگیر به کارکنان بیمهای در سالهای  1350 ،1340و ( 1357نفر)

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

کارایــی ســازمان در حالــی افزایــش یافتــه اســت کــه بــا گــذر زمــان بهتدریــج کارگاههــای
کوچکتــر شناســایی ،و شــاغالن آنهــا مشــمول بیمــه اجتماعــی شــدهاند (جــدول  25و نمــودار .)15
جدول  .25نسبت بیمهشدگان اجباری به کارگاه فعال در سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357

سال

بیمهشدگان اجباری
(نفر)

کارگاه فعال (تعداد)

نسبت بیمهشدگان اجباری به کارگاه فعال

1340

306130

6295

48/6

1350

833218

50649

16/5

1357

1810021

187093

9/7

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390
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نمودار  .15نسبت بیمهشدگان اجباری به کارگاه فعال در سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1350 ،1340و 1357
(نفر)

مأخذ :آمار پنجاهساله سازمان تأمین اجتماعی .1340 -1390

نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از انقالب اسالمی 173 /

فهرست منابع فصل دوم
-اشــرف ،احمــد ( ،)1359موانــع تاریخــی رشــد ســرمایهداری در ایــران :دوره قاجــار ،تهــران ،انتشــاراتزمینــه.
-اشــرف ،احمــد ،بنوعزیــزی ،علــی ( )1387طبقــات اجتماعــی ،دولــت و انقــاب در ایــران ،ترجمــه ســهیالترابــی فارســانی ،تهــران :انتشــارات نیلوفــر.
-آبراهمیــان ،یروانــد ( ،)1377ایــران بیــن دو انقــاب ،ترجمــه احمــد گلمحمــدی و محمدابراهیــم فتاحــی،تهــران :نشــر نــی.
-بــاری یــر ،جولیــان ( )1363اقتصــاد ایــران  ،1970-1900مؤسســه حسابرســی ســازمان صنایــع ملــی وســازمان برنامــه.
-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،حسابهای ملی ایران.-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزارش ساالنه و ترازنامه ،برای سالهای مختلف.-برنامههــای عمرانــی تجدیــد نظــر شــده ،بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،حســابهای ملــیایــران ،اســفند ،1381
-خلعتبری ،فیروزه ( ،)1368ایران؛ کالبد شکافی یک توسعه ،دستنویس.-ســهرابی حمیــد و مدیــک آقاجانیــان (فروردیــن  ،)1360ســازمان برنامــه و بودجــه ،دفتــر برنامهریــزیاجتماعــی و نیــروی انســانی ،مطالعــه تطبیقــی وضــع درآمدهــا و هزینههــا در مناطــق شــهری ایــران 135-
.1357
-سازمان مدیریت و برنامهریزی ( ،)1383گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسالمی ایران.-سایت رسمی سازمان بازنشستگی کشوری.-عالمــه حلّــی ،حســن بــن یوســف (بیتــا) ،تذکرهالفقهــاء ،ج  ،5ص  ،8 – 7مؤسســه آل البیــت (ع) ،قــم،چــاپ اول.
-علیاکبــری ،دکتــر محمــد ( )1395رفــاه اجتماعــی در ایــران معاصــر ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــناجتماعــی.
--عیســوی ،چارلــز ( ،)1362تاریــخ اقتصــادی ایــران (عصــر قاجــار 1332-1215 ،ه .ق) ،ترجمــه یعقــوب

 / 174مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

آژنــد ،تهــران ،چــاپ اول ،نشــر گســتره.
-فاتح ،مصطفی ( ،)1358پنجاه سال نفت ایران ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی.-فلــور ،ویلــم ( ،)1365جســتارهایی از تاریــخ اجتماعــی ایــران در عصــر قاجــار ،جلــد دوم ،ترجمــهابوالقاســم ســری ،انتشــارات تــوس.
-فلــور ،ویلــم ( ،)1371اتحادیههــای کارگــری و قانــون کار در ایــران  ،1900 1941-ترجمــه دکتر ابوالقاســمســری ،انتشــارات توس.
-کاتوزیــان ،محمدعلــی همایــون ( ،)1372اقتصــاد سیاســی ایــران از مشــروطیت تــا پایــان سلســله پهلــوی،ترجمــه محمدرضــا نفیســی و کامبیــز عزیــزی ،تهــران :نشــر مرکــز.
-کارشــناس ،مســعود ( ،)1382نفــت ،دولــت و صنعتــی شــدن در ایــران ،ترجمــه علیاصغــر ســعیدی ویوســف حاجــی عبدالوهــاب ،انتشــارات گام نــو.
-گرجی پور ،اسماعیل( ،تیرماه « ،)1395تجارت فردا» 26 ،شماره .184-لمبتون ،آن ( ،)1378مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :نشر کتاب.-لمبتــون ،آن .ک .س ،)1363( .ســیری در تاریــخ ایــران بعــد از اســام ،ترجمــه یعقــوب آژنــد ،تهــران:مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر.
-مرکز آمار ایران (بیتا) ،بیان آماری تحوالت اقتصادی -اجتماعی ایران در دوره پهلوی.-مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن برای سالهای مختلف.-مؤسســه راهبــردی بازنشســتگی صبــا ( ،)1395خالصــه اطالعــات آمــاری مربــوط بــه بازنشســتگان ،ازکار افتــادگان و فوتشــدگان مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری .1301 1359-
-میلیســپو ( ،)1356مأموریــت آمریکاییهــا در ایــران ،ترجمــه دکتــر حســین ابوترابیــان ،تهــران ،انتشــاراتپیا م .
-ورهــرام ،غالمرضــا ( ،)1367نظــام سیاســی و ســازمانهای اجتماعــی ایــران در عصــر قاجــار ،تهــران:مؤسســه انتشــارات معیــن.
--یکتایی ،مجید ( ،)1352تاریخ دارایی ایران ،چاپ سوم ،مرکز انتشار کتابفروشی دهخدا.

175 / نظام تأمین اجتماعی در دوره پیش از انقالب اسالمی

--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.
--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.
--Banani, Amin (1961), The Modernization of Iran, 1921-1941, Stanford University Press.
--Pesaran, M. Hashem. 1997. “The Iranian Economy During the Pahlavi Era,”
in Ehsan Yarshater, Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII Fascicle 2, Economy
V-Education XX. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers.
--Amuzegar, Jahangir, and M. Ali Fekrat. 1971. Iran: Economic Development
Under Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.

فصلسوم:

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره
پس از انقالب اسالمی

در ایــن قســمت تحــوالت نظــام تأمیــن اجتماعــی در دوره پــس از انقــاب اســامی مطالعــه
خواهــد شــد .دامنــه زمانــی ایــن مطالعــه ،دوره نســبت ًا طوالنــی  1358-1395را در برمیگیــرد و در
مــواردی کــه اطالعــات آمــاری وجــود دارد ،مباحــث مــورد بحــث بــا توجــه بــه ایــن دادههــا تحلیــل
خواهــد شــد؛ امــا دامنــه موضوعــی ایــن بخــش از مطالعــه بــه ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در حــوزه بیمــه بازنشســتگی و خدمــات درمانــی
محــدود خواهــد بــود .بااینحــال بهمنظــور 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:
1 .1بستر سیاسی و شاخصهای محیطی؛
2 .2مشخصات نظام رفاه و تأمین اجتماعی در دوره بعد از انقالب اسالمی؛
3 .3ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از دیــد
منتفــع شــوندگان از ایــن طرحهــا.
تحــت عنــوان بســتر سیاســی و شــاخصهای محیطــی بــه پنــج موضــوع بــه شــرح زیــر
پرداختهایــم:
 .1بســتر سیاســی :در ایــن مــورد بایــد گفــت انقــاب اســامی ایــران بــا ارجــاع بــه
ارزشهــای اســامی در امــر حکمرانــی و عدالــت اجتماعــی ،تحولــی اساســی در ســاختار قــدرت
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سیاســی ،نظــام اقتصــادی و اولویتهــای مربــوط بــه عدالــت توزیعــی و رفــاه اجتماعــی بــه وجــود
آورد؛ ازایــنرو الزم اســت بــه بازتــاب ایــن ارزشهــا در ســاختار سیاســی و برنامههــای رفــاه
اجتماعــی کشــور توجــه شــود .بــه نظــر میرســد ،درک نکــردن تمایــز میــان ماهیــت طرحهــای
بیمـهای و حمایتهــای اجتماعــی ،تفــرق ســازمانهای بیمــه اجتماعــی و درمانــی و تداخــل وظایــف
ســازمانها و نهادهــای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــن دوره بــه تلفیــق مباحــث عدالــت اســامی
و وظایــف دولــت رفــاه از یکســو و دوگانگــی در قــدرت سیاســی از ســوی دیگــر نســبت داده
میشــود.
 .2تحــول 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 تحصیلکــرده مواجــه کــرد .در ایــن میــان افزایــش امیــد بــه زندگــی
در میــان زنــان و مــردان ،ســبب افزایــش مصــارف ســازمانهای بیم ـهای و درمانــی شــد.
 .3رشــد اقتصــادی و تقاضــای نیــروی کار :مهمتریــن عاملــی کــه در محیــط اقتصادی
بــر سرنوشــت بــازار کار و ســازمانهای بازنشســتگی تأثیــر گذاشــت ،عملکــرد ضعیــف اقتصــاد
ایــران در دوره پــس از انقــاب اســامی و بهتبــع 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
دوره ایجــاد شــده بــود ،بهرهبــرداری کنــد .بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور بــود کــه
نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــروی کار کاهــش یافــت و نــرخ بیــکاری بهویــژه در میــان جوانــان،
زنــان و افــراد تحصیلکــرده در مقیــاس بیســابقهای افزایــش یافــت .مجموعــه ایــن عوامــل بــر
ورودی صندوقهــای بازنشســتگی و ســطح دســتمزدها و بهتبــع آن منابــع مالــی در دســترس
صندوقهــای بازنشســتگی اثــر نامطلــوب گذاشــت.
 .4وضــع مالــی دولــت :در همــه کشــورها وضــع مالــی دولــت یکــی از عوامــل مهــم مؤثــر
بــر اعمــال سیاس ـتهای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه در دوره پــس از
انقــاب اســامی ،بهرغــم افزایــش وظایــف اقتصــادی و اجتماعــی قــوه مجریــه ،ایــن قــوه بــا مســتثنا
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کــردن بســیاری از فعالیتهــای اقتصــادی از حــوزه نظــارت و مالیاتگیــری دولــت ،همچنیــن
ارتــزاق بســیاری از نهادهــای مــوازی از بودجــه عمومــی ،همــواره دچــار اســتیصال مالــی و
کســری بودجــه بــوده اســت .درواقــع پاییــن بــودن نــرخ رشــد اقتصــادی موجــب کاهــش پایههــای
مالیاتــی میشــد و ضعــف قــدرت مالیاتســتانی دولــت بودجــه آن را بــه عایــدات نفتــی پرنوســان
وابســته میکــرد .همیــن عوامــل موجــب اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی شــد
و در طــی ســالیان متمــادی دولــت را از ایفــای بهموقــع تعهــدات مالــی خــود بــه صندوقهــای
بازنشســتگی بازداشــت .در دوره پــس از انقــاب قانونگــذاران بــا مصوبــات خــود در حــدود 29
مــورد تعهــدات مالــی اضافــی را بــه ســازمانهای بیمـهای محــول کــرده اســت کــه جنبــه حمایتــی
داشــته و دولــت را بــه تأمیــن مالــی ایــن تعهــدات اضافــی مکلــف کــرده اســت .در اینجــا عــاوه
بــر توضیــح پیامدهــای منفــی کســری مزمــن بودجــه دولــت بــر ثبــات اقتصــاد کالن ،انباشــت
بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه تفصیــل و
بــه تفکیــک منشــأ قانونــی آن بررســی شــده اســت.
 .5ارتبــاط صندوقهــای بازنشســتگی بــا بازارهــای مالــی :صندوقهــای بیمـهای
کــه بــر ذخیــره مالــی کامــل 1یــا جزئــی 2مبتنــی هســتند ،بهمنظــور حفــظ ارزش ذخایــر مالــی خــود
و کســب ســود بــه بازارهــای مالــی وارد میشــوند .ایــن مؤسســات در طرحهــای بیمــه انفــرادی در
دوره انباشــت ســرمایه نیــز ،بــه وکالــت از شــخص بیمهگــذار وجــوه پسانــداز او را در بازارهــای
مالــی ســرمایهگذاری میکننــد و در آغــاز دوره بازنشســتگی افــراد ،شــرکتهای بیمــه خصوصــی
در ازای دریافــت اصــل و فــرع پسانــداز شــخص در دوره قبــل ،پرداخــت مســتمری ثابتــی را تــا
پایــان عمــر شــخص بــه او تعهــد میکننــد؛ بدیــن ترتیــب میــان بازارهــای مالــی و طرحهــای بیمــه
بازنشســتگی رابطــه وثیقــی برقــرار میشــود .در ایــن قســمت ،پــس از توضیــح نحــوه عمــل انــواع
بازارهــای مالــی و اهمیــت آنهــا بــرای صندوقهــای بازنشســتگی ،بــه عقبماندگــی بازارهــای مالــی
ایــران پرداختهایــم 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 دادهایــم .درواقــع هرچنــد هــر دو ســازمان قبــل از
افزایــش بدهیهــای دولــت و انتخــاب شــیوه رد دیــون بهصــورت واگــذاری شــرکتهای دولتــی،
ســرمایهگذاریهایی را در حوزههــای مختلــف انجــام داده بودنــد ،امــا اداره بنگاههــای صنعتــی
و معدنــی از ســوی صندوقهــای بازنشســتگی امــری اســت کــه بهطــور عمــده بعــد از اتخــاذ ایــن
شــیوه بــرای رد دیــون دولــت در صندوقهــا تفــوق یافتــه اســت .در قســمت دوم ایــن تحقیــق،
مشــخصات نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در دوره بعــد از انقــاب اســامی تحــت عناویــن زیــر
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت:
 .1راهبردهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی :در ایــن قســمت راهبردهــای بیمـهای ،حمایتی و
امــدادی بهاجمــال تعریــف شــده اســت.
 .2خدمــات حــوزه تأمیــن اجتماعــی :در اینجــا ابتــدا پوشــش خدمــات بازنشســتگی
صندوقهــای اصلــی و اختصاصــی و ســهم آنهــا از بــازار طرحهــای بازنشســتگی تشــریح شــده،
ســپس ســازمانهای متولــی ارائــه بیمــه درمانــی بــا تأکیــد بــر ســازمان بیمــه ســامت مشــخص
شــده اســت .پــس از ایــن ســازمانهای متولــی خدمــات حمایتــی و امــدادی احصــاء شــده و درنهایت
دربــاره پیامدهــای منفــی تداخــل و تــوازی وظایــف ســازمانهای مختلــف در حــوزه بازنشســتگی،
درمــان ،حمایتهــای اجتماعــی و امــدادی بحــث شــده اســت.

 .3ســاختار حاکمیتــی و سیاســتگذاری :ایــن ســاختارها در امــور رفــاه اجتماعــی،

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  )1383معطــل مانــده و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی کــه از ســال  1390متولــی اجــرای
ایــن قانــون شــده اســت ،فاقــد ســاختار ســازمانی و اجرایــی مناســب بــرای بــه ثمــر رســاندن اهــداف
قانــون مذکــور اســت .شــورای عالــی رفــاه نیــز در دولتهــای نهــم و دهــم عمـ ً
ا تشــکیل جلســه نــداد
و در دولــت یازدهــم نیــز بهعنــوان نهــاد سیاسـتگذار ،از جایــگاه الزم برخــوردار نبــوده اســت .در
بیــش از دوازده ســالی کــه از تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع میگــذرد ،بــه تکالیــف تعییــن
شــده در قانــون مبنــی بــر ســاماندهی امــور بیمــه بازنشســتگی ،حمایتــی و امــدادی توجهــی نشــده
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اســت و امــروزه نــه مقــام تنظیمگــر 1بــرای صندوقهــا و شــرکتهای بیمــه بازنشســتگی و عمــر
وجــود دارد و نــه بــر ســازمانها و نهادهــای دولتــی ،نهادهــای متولــی برآمــده از انقــاب اســامی و
مؤسســات خیریــه خصوصــی نظــارت مؤثــری صــورت میگیــرد.
تــا آنجــا کــه بــه ســاختار حاکمیتــی و سیاس ـتگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط
میشــود ،پــس از تشــکیل وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بیشــتر اعضــای هیئتامنــای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مدیرعامــل ایــن ســازمان را وزیــر انتخــاب کــرده اســت .عجیــب آنکــه
بهموجــب قانــون ایــن هیئتامنــای دولتــی ،بهمثابــه هیئتامنــای همــه صندوقهــای بازنشســتگی
عمــل میکنــد ،بــدون آنکــه نمایندگانــی از ذینفعــان ایــن صندوقهــا در آن عضویــت داشــته باشــند.
تــا جایــی کــه بــه ســاختار حاکمیتــی و سیاســتگذاری صنــدوق بازنشســتگی مربــوط
میشــود ،بایــد گفــت ادارههــا و وزارتخانــه متولــی ایــن صنــدوق از ســال  1353بــه ایــن ســو،
چهــار مرتبــه تغییــر یافتــه و تنهــا از ســال  1373محاســبات بیم ـهای 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
کمکهــای مالــی دولــت وابســته بــوده اســت .امــروزه بــا افزایــش کمکهــای دولــت بــه ایــن صندوق
و صنــدوق نیروهــای مســلح ،دولــت بــا مخمصــه مالــی جــدی مواجــه شــده اســت .نکتــه مهــم ایــن
اســت کــه کارکنــان همــه وزارتخانههــا از خدمــات ایــن صنــدوق اســتفاده نمیکننــد؛ مث ـ ً
ا وزارت
دفــاع ،وزارت نفــت و وزارت اطالعــات .کارکنــان شــرکتهای مهــم دولتــی ،بانکهــا و شــهرداری
تهــران نیــز هریــک صندوقهــای خــاص خــود را دارنــد .گفتنــی اســت کــه در ســال  1395از کل
حقوقبگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بیــش از  57درصــد مربــوط بــه وزارت آمــوزش و
پــرورش بــوده اســت .وضعیــت مالــی ایــن صنــدوق بیــش از آنکــه تحــت تأثیــر تصمیمــات مدیریــت
آن باشــد ،ناشــی از سیاســتهای جمعیتــی و اســتخدامی دهــه اول انقــاب اســامی و قوانیــن
متعــددی اســت کــه در زمینــه مقــررات بازنشســتگی ،اســتخدامی و سیاسـتهای حقــوق و دســتمزد
کارکنــان دولــت بــه تصویــب رســیده اســت.
1. Regulator
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 .4معمــاری سیســتم و پارامترهــای عملیاتی آن :ســازمان تأمین اجتماعــی و صندوق
بازنشســتگی کشــوری ،هــر دو بهصــورت صندوقهــای بــا مزایــای معیــن 1طراحــی شــدهاند؛ امــا
چــون تعدیــل ســالیانه مســتمریها در هیچیــک از دو صنــدوق از قواعــد معینــی تبعیــت نمیکنــد،
ریســک تحــوالت اقتصــادی بــر دوش مســتمریبگیران قــرار میگیــرد .تمایــز ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن اســت کــه اولــی بــر اندوختــه جزئــی مبتنــی
اســت؛ امــا دومــی بهصــورت بــدون اندوختــه اســت .2بــا ایــن توضیــح کــه از همــان ابتــدا ذخایــر
صنــدوق بازنشســتگی حتــی بــرای اجــرای سیســتم بــدون اندوختــه نیــز کفایــت نمیکــرده اســت.
دلیــل آن نیــز عــدم پرداخــت ســهم دولــت از حــق بیمــۀ بازنشســتگی بــرای ســالیان دراز بــوده
اســت .پارامترهــای عملیاتــی سیســتم شــامل ســن اســتحقاق بازنشســتگی ،ســابقه پرداخــت حــق
بیمــه ،نــرخ حــق بیمــه و نحــوه شــاخصبندی 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 نهتنهــا در طــول زمــان هرگــز بــه تناســب نیازهــای محاســبات
بیمــهای تغییــر نکــرده اســت ،بلکــه در عمــل بــه دلیــل حمایتهــای بیدریــغ دولــت و مجلــس از
گروههــای خــاص بــدون توجــه بــه اصــول بیم ـهای رو بــه وخامــت گذاشــته اســت.
در قســمت ســوم تحقیــق حاضــر ،بــه عملکرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق بازنشســتگی
کشــوری از دیــد ذینفعــان پرداختهایــم .در ایــن قســمت ،انــواع خدمــات ایــن دو ســازمان بیم ـهای
و جمعیــت تحــت پوشــش آنهــا تحلیــل شــده اســت .نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه در دوره
پــس از انقــاب ،تعــداد بیمهشــدگان اصلــی و تبعــی ایــن صندوقهــا افزایــش ،و ضریــب پوشــش
و ضریــب نفــوذ بیمــه بازنشســتگی آنهــا بهبــود یافتــه اســت .همچنیــن هزینههــای بیمــه ســامت
بهدنبــال 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 بهشــدت افزایــش
داد و مشــکالت مالــی جــدی بــرای ایــن ســازمان بــه وجــود آورد .همچنیــن افزایــش هزینههــای
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 میرســد کــه ادامــه ایــن طــرح در دوره برنامــه ششــم بــه
روال گذشــته مقــدور نخواهــد بــود.
بدیهــی اســت در بررســی عملکــرد ســازمانهای بیمــه بازنشســتگی الزم اســت شــاخصهای
پوشــش ،پایــداری مالــی ،کفایــت مســتمری ،بــه برابــری و کارایــی اقتصــادی طرحهای بازنشســتگی
نیــز توجــه قــرار گیــرد .ایــن مباحــث را در بخــش بعــدی مطالعــه در قســمت چالشهــای پیــش روی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مطــرح خواهیــم کــرد.

 .1-3بستر سیاسی و شاخصهای محیطی
پنــج دســته عوامــل در محیــط بیرونــی وجــود دارنــد کــه بســیاری از ویژگیهــای اساســی نظــام
بازنشســتگی هــر کشــور را تعییــن میکننــد .ایــن عوامــل محیطــی عبارتانــد 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 میگذارنــد .تــا جایــی کــه بــه بســتر سیاســی جامعــه مربــوط اســت بایــد
گفــت انقــاب اســامی ایــران بــر ارزشهــای اســامی در امــر حکمرانــی و عدالــت اجتماعــی مبتنــی
بــود .بدیهــی اســت بازتــاب ایــن ارزشهــا در ســاختار سیاســی و برنامههــای رفــاه اجتماعــی
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 سیاس ـتها برونزاســت .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 درحالتوســعه ســرمایهداری ،وجــود بازارهــای مالــی
توســعهیافته از نظــر تأمیــن رشــد اقتصــادی پایــدار بســیار مهــم اســت و در کشــورهای پیشــرفته
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تعامــل میــان صندوقهــای بازنشســتگی و ایــن بازارهــا بدیهــی انگاشــته میشــود؛ امــا در کشــور
درحالتوســعهای ماننــد ایــران ،توســعه بازارهــای مالــی بــا وقفــه زمانــی نســبت بــه شــکلگیری
صندوقهــای بازنشســتگی رخ داده اســت و عقبماندگــی بازارهــای مالــی در کنــار سیاس ـتهای
ســرمایهگذاری صندوقهــا ،لطمههــای جــدی بــه پایــداری مالــی صندوقهــای بازنشســتگی وارد
میکنــد .ازایـنرو در مطالعــه حاضــر بــه تفصیــل بــه ایــن موضوعــات خواهیــم پرداخــت.

 .1-1-3تحول نظام سیاسی و پیامدهای آن بر نظام اقتصادی
دهــه اول انقــاب را میتــوان دوره تنشهــای سیاســی در داخــل و اختــال در مناســبات
بینالمللــی دانســت .تــاش اصلــی مســئوالن نظــام در ایــن دوره ،صــرف مبــارزه بــا دشــمنان
داخلــی و خارجــی و اســتقرار قــدرت بالمنــازع جمهــوری اســامی در درون مرزهــای ملــی شــد.
ایجــاد یــک نظــام سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی آرمانــی بــر پایــه اصــول اســامی کــه بایــد از
نظامهــای ســرمایهداری و سوسیالیســتی حاکــم در آن زمــان متمایــز میبــود ،یکــی از دغدغههــای
مهــم نظریهپــردازان و سیاســتمداران دهــه اول انقــاب بــه شــمار میآمــد؛ ازایـنرو جــای شــگفتی
نیســت کــه در دهــه اول برپایــی چارچوبهــای حقوقــی نظــام جدیــد ،تعریــف مجــدد نقــش دولــت
و بخــش خصوصــی در اقتصــاد و رویکــرد جدیــد بــه سیاس ـتگذاری اقتصــادی ،در دســتور کار
دولتمــردان قــرار میگیــرد.

 .1-1-1-3ساختار دوگانه قدرت سیاسی (تلفیق سنت و تجدد در سیاست)
بــرای درک ماهیــت قــدرت سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،ابتــدا الزم اســت
تحــوالت مهــم نظریههــای فقــه سیاســی شــیعه را (حداقــل در دوره گــذار از ســنت بــه تجــدد) بــه
اجمــال مــرور کنیــم.
میــان بــزرگان اندیشــه اســامی بــر ســر ایــن نظــر اجمــاع وجــود دارد کــه فقــه مهمتریــن
دســتاورد فکــری مســلمانان در حــوزه دانشهــای 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 مـیرود؛ امــا در نــزد علمــای شــیعه ،اجتهــاد نیــز در کنــار کتاب
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و ســنت میتوانــد منبــع اســتنباط احــکام شــرعی باشــد .اعتقــاد بــه عقــل مجتهــد واجــد شــرایط
در اســتنباط احــکام شــرعی ،انعطافپذیــری فقــه شــیعه را در مواجهــه بــا امــور حــادث افزایــش
میدهــد.
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 زمانـهای 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 یکســو
و رابطــه علمــا و ســلطان از ســوی دیگــر اســتوار بــود .پادشــاهان صفــوی خــود را وارث بهحــق
شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی میدانســتند و بهاینترتیــب رابطــه نســبی خــود را بــا روحانیــت
شــیعه توجیــه میکردنــد .آنــان بــا ســرکوب نظــرات مخالــف و کنتــرل علمــا ،اقتــدار بیچــون
و چــرای خــود را بــر دســتگاه روحانیــت اعمــال میکردنــد؛ 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 اســتقالل بیشــتر روحانیــت از حکومــت قاجــار میشــد .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 میدانســتند .قــدرت علمــا حداقــل
تــا زمــان بــه قــدرت رســیدن ناصرالدینشــاه بــه ســیاق گذشــته ادامــه داشــت .بهنحویکــه 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
 .1فیرحی ،داود ( ،)1394فقه و سیاست در ایران معاصر ،نشر نی ،ص .12
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در برپایــی جنــگ دوم ایــران و روس -کــه بــه از دســت رفتــن بخشــی از آذربایجــان و انعقــاد
قــرارداد خفتبــار ترکمانچــای ( 1828م) انجامیــد نیــز نقــش مهمــی ایفــا کردنــد .در نیمــه دوم ســده
نوزدهــم ،بخشــی از علمــا و روحانیــون ذینفــوذ 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 .بههرحــال در ایــن دوره
نیــز دســتگاه حکومــت بهصــورت کــجدار و مریــز بــا روحانیــت برخــورد میکــرد و پادشــاهان
قاجــار بــرای کســب مشــروعیت در نــزد مــردم خــود را «ســایه خداونــد» روی زمیــن میدانســتند.
بخشــی از علمــا بــه عنــوان امامجمعــه و رئیــس دســتگاه قضــاوت شــرعی بــا دولــت وقــت ارتبــاط
نزدیــک داشــتند و در توجیــه اســتبداد ســاطین قاجــار میکوشــیدند؛ امــا بخــش قدرتمندتــر علمــای
شــیعه در میــان مــردم وجهــه باالیــی داشــتند و بهعنــوان واســطه بیــان اعتراضــات مــردم در نــزد
حکومــت عمــل میکردنــد.
همانطــور 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 ،بهتدریــج ســاختار اقتصــادی ایــران متحــول شــد ،طبقــات جدیــدی در ایــران قــدرت
گرفــت و ایرانیــان تحصیلکــرده بــا فرهنــگ غربــی و شــیوه حکومـتداری در غــرب آشــنا شــدند.
پادشــاهان و دولتمــردان قاجــار نیــز کــه در طــی چنــد جنــگ ،ســرزمینهای وســیعی از کشــور را
بــه قدرتهــای اســتعماری روســیه و بریتانیــا واگــذار کــرده بودنــد و قــدرت و انضبــاط ارتشهــای
منظــم و مســلح بــه اســلحه آتشــین غــرب را از نزدیــک حــس کــرده بودنــد ،بهمنظــور چارهجویــی
ضعــف مفــرط دســتگاه دولــت ،بــه فکــر نوســازی دســتگاههای اداری ،نظامــی و آموزشــی افتادنــد.
هرچنــد ســابقه ایــن اصالحــات بــه دوره صــدارت امیرکبیــر میرســد ،امــا تالشهــای متعــدد
بــرای نوســازی بوروکراســی و مالیــه دولــت و ایجــاد ارتــش نویــن بــا شکســت مواجــه شــد.
وابســتگی دولــت قاجــار بــه اســتعمار روس و انگلیــس و ناتوانــی آن در درمــان فســاد ،ناامنــی و
بیقانونــی حاکــم بــر کشــور ،موجــب افزایــش شــکاف میــان دولــت و مــردم شــد و اختــاف منافــع
و دیدگاههــای بازاریــان ،اصنــاف ،افــراد منورالفکــر و بخشــی از علمــا بــا دربــار و دولــت اوج
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گرفــت .ایــن نارضایتــی ابتــدا در نهضــت تنباکــو ( )1269و 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 ترقیخــواه بــه خواســت مــردم بهصــورت در افکنــدن طرحــی نــو در
فقــه سیاســی نمــود یافــت کــه بعدهــا فقــه مشــروطه نــام گرفــت.
فقــه مشــروطه ،فقــه دموکراســی اســت و بــا توجــه بــه نســبتی کــه بــا شــرع دارد ،میتــوان
آن را یکــی از مدلهــای دموکراســی دینــی نامیــد .تأمــل در مختصــات فقــه مشــروطه از آن روی
اهمیــت دارد کــه پژوهشــگران فقــه شــیعه را بــا یکــی از بزرگتریــن تالشهــای نوگرایانـهای آشــنا
میکنــد کــه توســط فقهــا و بــه پیشــگامی آخونــد خراســانی و عالمــه نائینــی ،تأســیس و تدویــن
کردهانــد .فقــه مشــروطه تــاش نســبت ًا 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 مردمســاالر را عرضــه کــرد .بــه گفتــه
فیرحــی ایــن دســتگاه فقهــی البتــه محدودیتهــای منطقــی و لــوازم محیطــی خاصــی نیــز دارد کــه
موجــب ناکارآمــدی تاریخــی ایــن نظریــه ،ناکامــی مشــروطه و ظهــور دولــت مطلقــه در ایــران عصر
پهلوی شــده اســت.1
در مــورد محدودیتهــای فقــه مشــروطه کــه بعدهــا در جمهــوری اســامی نیــز اعمــال شــد بایــد
بــه دو مســئله مهــم اشــاره کــرد:
● ●یکــی از مهمتریــن فصلهــای 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 میشــود ،امــا
 .1فیرحی ،داود ( ،)1391فقه 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
عشــری» قیــد شــده کــه پادشــاه ایــران بایــد مــروج آن باشــد .افــزون بــر ایــن مجلــس
شــورای ملــی بــه عنــوان نهــاد قانونگــذاری موظــف بــود کــه «در هیــچ عصــری از
اعصــار مــواد قانونیــه آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســه اســام و قوانیــن موضوعــه حضرت
خیراالنــام (پیامبــر اســام) صلـیاهلل علیــه و آلــه و ســلم نداشــته باشــد» .بــرای نظــارت بــر
ایــن موضــوع نیــز هیئتــی از پنــج نفــر مجتهــد و فقیــه متدیــن مســئول بررســی «مــواد
معنونــه» هســتند تــا آن طرحهــا و لوایــح مخالــف را بــا «قواعــد مقدســه اســام» رد کننــد.1
بــر اســاس ایــن  ،نهــاد قانونگــذاری کشــور تنهــا در «منطقــه فــراغ شــرع» یعنــی آن دســته
از موضوعاتــی کــه شــارع حکمــی بــرای آنهــا تعییــن نکــرده اســت ،امــکان قانونگــذاری
داشــت؛ بنابرایــن دســت دولــت در قانونگــذاری تنهــا در مرزهــای شــریعت گشــوده اســت.
هرچنــد در میــان محققــان تاریــخ ایــران در مــورد علــل ناکامــی انقــاب مشــروطیت اختــاف
نظــر وجــود دارد و بســیاری از آنــان برخــاف فیرحــی ،علــت ایــن شکســت را بــه محدودیتهــای
نظریــه فقــه مشــروطه مربــوط نمیداننــد ،امــا در ایــن نکتــه میــان همــه آنــان اتفاقنظــر وجــود دارد
کــه انقــاب مشــروطیت نتوانســت بــه آرمانهــای 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
از بــاال بــه روش قهرآمیــز و اقتدارگرایانــه بــود .بــه هــر حــال چرخــش در حکومــتداری دوره
مشــروطه و برخــورد ســرکوبگرانه رضاشــاه بــا علمــای اســام و نهادهــای مذهبــی ،بیتوجهــی
او بــه آموزههــای مذهبــی و حتــی ضدیــت آشــکار او بــا ایــن آموزههــا ،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 میکــرد .درواقــع او مرجعــی
در کنــار مراجــع دیگــر بــود کــه توانایــی مالــی باالیــی نداشــت و از بیــم بــه مخاطــره افتــادن نهــاد
 .1متمم قانون اساسی ،مصوب  14ذیالقعده الحرام  ،1324اصل دوم.
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روحانیــت بــا حکومــت بــا احتیــاط برخــورد میکــرد.
بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم و عــزل رضاشــاه از قــدرت در شــهریور  ،1320حوزههــای علمیــه
قــدرت گرفتنــد و قــدرت حکومــت سســت شــد؛ ازایــنرو آیــتاهلل محمدحســین بروجــردی بــا
جســارت بیشــتری بــا شــاه برخــورد میکــرد .در ایــن دوره بــود کــه بســتر مناس ـبتری بــرای
ظهــور تفســیر رادیکالتــری از اســام سیاســی فراهــم شــد و رابطــه فقــه و حکومــت در اندیشــه
امــام خمینــی و نظریــه او در بــاب والیتفقیــه شــکل گرفــت 1.درواقــع فقــه حکومــت اســامی ،حداقــل
در روایــت رایــج و مشــهور آن بــر مــدار والیتفقیــه میچرخــد و بــر آن مبتنــی اســت .گفتنــی
اســت کــه قدمــت نظریــه والیتفقیــه در نــزد شــیعه امامیــه بــه قبــل از ایــن دوره بازمیگــردد؛ امــا
در ایــن دوره صورتبنــدی کاملتــری از آن ارائــه شــد.
البتــه در همــان دوره فقیهــان و متفکــران مذهبــی نواندیــش دیگــری نیــز در حوزههــای علمیــه و
خــارج از آن بودنــد کــه بــه همزیســتی میــان ســنت و تجــدد و بهعبارتدیگــر اســام و دموکراســی
اعتقــاد داشــتند .آیـتاهلل ســید محمــود طالقانــی بــه حکومــت شــورایی اعتقــاد داشــت و آیـتاهلل ســید
محمــد حســینی بهشــتی از نخســتین فقیهــان عصــر جمهــوری اســامی اســت کــه بــه جمــع بیــن
والیتفقیــه ،حاکمیــت ملــی ،حــزب و دموکراســی کوشــیده اســت .او بــا همیــن دیــدگاه بــه یــاری
مجتهــدان دیگــر مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،بــه تدویــن قانــون اساســی ســال  1358جمهوری
اســامی پرداخــت .امــروزه در جمهــوری اســامی دو دیــدگاه متفــاوت در مــورد والیتفقیــه وجــود
دارد .تفــاوت ایــن دو دیــدگاه را میتــوان در نظریــه «نصــب» و «انتخــاب» خالصــه کــرد .عــدهای از
روشــنفکران دینــی و اصالحطلبــان تــاش دارنــد بــا ارجــاع بــه فقــه مشــروطه و نظریــات آخونــد
خراســانی و میــرزای نائینــی ،جمعپذیــری اســام و دموکراســی را اثبــات کننــد .در مقابــل آنــان
فقیهــان و اصولگرایانــی قــرار دارنــد کــه بــا ارجــاع بــه نظریــه والیتفقیــه ،طرفــدار نظریــه نصبانــد
و بــر ضدیــت بــا دموکراســی و سکوالریســم (بــه معنــای جدایــی دیــن از سیاســت) پایفشــاری
میکننــد و منشــأ مشــروعیت دولــت را الهــی میداننــد.
بــا مــرور اجمالــی ســیر تطــور اندیشــه علمــا و صاحبنظــران اســامی در زمینــه رابطــه فقــه
 .1خمینی ،روحاله ( 1423ق) ،والیتفقیه ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
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و سیاســت میتــوان بــا بصیــرت بیشــتری بــه ارزیابــی ارزشهــای دینــی و دموکراتیــک قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت .درواقــع انقــاب اســامی واکنــش قاطبــه مــردم ایــران
بــه اســتبداد ،اســتعمار و نابرابریهــای اقتصــادی و اجتماعــی بــود .هرچنــد احــزاب و گروههــای
متعــددی در انقــاب شــرکت داشــتند ،امــا امــام خمینــی (ره) ،رهبــری انقــاب را بــر عهــده داشــت
و انقــاب بــا زعامــت او و حمایــت مــردم و بخشــی از روحانیــت بــه پیــروزی رســید .بــا توجــه
بــه تحــوالت فکــری در فقــه سیاســی شــیعه و تحــوالت تاریخــی کــه شــرح آن گذشــت ،جــای
شــگفتی نیســت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه در ســال  1358بــا مراجعــه بــه
آرای عمومــی بــه تصویــب رســید ،هــم حــاوی ارزشهــای دینــی و هــم در بردارنــده ارزشهــای
جمهوریــت و مردمســاالری اســت.
ارزشهــای دینــی قانــون اساســی در اصــول مختلــف آن بهصراحــت بیــان شــده اســت کــه از
آن جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
حکومــت حــق و عــدل و قــرآن (اصــل  ،)1ایمــان بــه اصــول دیــن و مذهــب (اصــل  ،)2عــدم
مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی بــا احــکام اســام (اصــل  ،)96اســامی بــودن کلیــه
قوانیــن و مقــررات (اصــل  ،)4والیتفقیــه عــادل و بــا تقــوی و  ...در غیبــت ولیعصــر (اصــل 57 ،5
و  110و  ،)...امربهمعــروف و نهــی از منکــر (اصــل  ،)8تعییــن دیــن اســام و مذهــب جعفــری اثنــی
عشــری بــه عنــوان دیــن و مذهــب رســمی کشــور (اصــل .)12
ارزشهــای جمهوریــت و مردمســاالری نیــز در اصــول متعــدد قانــون اساســی منــدرج اســت.
از جملــه :آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی در حــدود قانــون (بنــد  7اصــل  ،)3مشــارکت عامــه مردم
در تعییــن سرنوشــت سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی خویــش (بنــد  8اصــل  ،)3تســاوی
همــه در مقابــل قانــون (بنــد  14اصــل  ،)3اداره امــور کشــور بــه اتــکای آرای عمومــی از راه انتخــاب
رئیسجمهــور ،نماینــدگان مجلــس ،اعضــای شــوراها و نظایــر اینهــا از راه برگــزاری انتخابــات یــا
همهپرســی (اصــل  ،)6حقــوق ملــت (اصــول  19تــا .)22
گفتنــی اســت واضعــان قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،با ایــن فرض بــه تدویــن آن پرداختند
کــه میــان ارزشهــای دینــی و ارزشهــای دموکراتیــک تباینــی وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل
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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  53ســاله ســلطنت پهلــوی ( ،)1304-1357بــا عرفــی کــردن آمــوزش ،قضــاوت
و حکومــت تــاش شــده بــود از قدرتگیــری مراجــع تقلیــد و دخالــت آنــان در عرصــه سیاســی
جلوگیــری شــود .ایــن بــدان معنــی بــود کــه از دیــد آنــان بــر قــرار کــردن همزیســتی میــان مذهــب
تشــیع و مدرنیتــه غیرممکــن بــود .گفتنــی اســت کــه پذیــرش رویکــرد جدیــد مبتنــی بــر آشــتی
ارزشهــای دینــی و ارزشهــای دموکراتیــک ،مســتلزم بهکارگیــری اصــول تفســیری اســت کــه
بتوانــد هــم متــون دینــی را بــا چنیــن دیدگاهــی تفســیر کنــد و هــم اصــول قانــون اساســی را کــه
ملهــم از ارزشهــای دینــی و دموکراتیــک اســت ،در راســتای دولــت شــفاف و پاســخگو و حکمرانــی
خــوب تفســیر و اعمــال کنــد .بهموجــب قانــون اساســی ،شــورای نگهبــان وظیفــه اخیــر را بــر عهــده
داشــت؛ امــا تجربــه ســالهای بعــد نشــان داد کــه فقهــای شــورای نگهبــان بــه اســتفاده از ایــن
شــیوه تفســیر عالقهمنــد 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
صــادر میکنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قانــون اساســی و گرایــش بــه آن ،یــک مفهــوم و پدیــده اجتماعــی و
سیاســی مــدرن اســت و دراســاس بــر پیشفرضهــای تاریخــی ،اخالقــی و سیاســی بهویــژه
ارزشهــای دموکراتیــک و آزادیخواهانــه 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
تعــارض ســاختاری و کارکــردی تبعیــت نمایــد و نظــام حقوقــی آن نیــز مشــتمل بــر ســازگاری
درونــی و هماهنگــی بیــن نُرمهــای فرازیــن آن و اصــول و قواعــد ُفرودیــن آن باشــد .بــه گمــان
برخــی از صاحبنظــران 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
و همنشــینی هنجارهــای دموکراتیــک آن بــا هنجارهــا و احــکام مذهبــی اســت کــه از قبــل فهــم
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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 صاحبنظــران ،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 آزادیهــای فــردی و عمومــی و ضمانــت
اجــرای مؤثــر آنهــا بهدرســتی رعایــت نشــده اســت.
تجربــه نزدیــک بــه چهــار دهــه حکومـتداری در جمهــوری اســامی گویــای آن اســت کــه پیونــد
ســنت و تجــدد در قانــون اساســی بــه دوگانگــی ســاختار دولــت در جمهــوری اســامی انجامیــده
اســت .همیــن دوگانگــی قــدرت در چهــار دهــه اخیــر موجــب جناحبندیهــای درون حاکمیــت و
تنــازع دائمــی میــان ارکان انتخابــی و انتصابــی آن شــده اســت .اختــاف نظــر ایــن جناحهــا امــروزه
حــول حــدود قــدرت قــوای حکومــت ،سیاســت خارجــی ،حــدود آزادیهــای مدنــی ،نحــوه تضمیــن
و اجــرای اصــول قانــون اساســی و شــیوه اداره کشــور دور میزنــد.
ایــن دوگانگــی ســاختاری در عمــل بــه ایجــاد نهادهــا و ســازمانهای مــوازی در درون دولــت
(بــه معنــای مجموعــه قــوای حاکمیــت) انجامیــده اســت کــه بــا یکدیگــر ســر ســازگاری ندارنــد .بدین
معنــی کــه:
1 .1برگــزاری انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهــوری تحــت نظــارت و گزینــش نامزدهــای واجــد
شــرایط از ســوی شــورای نگهبــان صــورت میگیــرد ،ایــن شــورا دامنــه نظــارت خــود را
بــه مــرور زمــان در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی گســترش داده اســت و از ســوگیری
سیاســی در ایــن زمینــه ابایــی نــدارد.
2 .2بهمــوازات فعالیــت مجلــس شــورای اســامی در زمینــه قانونگــذاری ،شــورای نگهبــان و
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام حــق وِتــو یــا اصــاح تصمیمــات مجلــس را در ایــن زمینــه
دارنــد و وجــود ایــن نهادهــای مــوازی نافــی اســتقالل قــوه مقننــه اســت.
3 .3ضعــف احــزاب سیاســی بــا پشــتوانه اجتماعــی گســترده ،موجــب غلبــه دیدگاههــای محلــی در
مقابــل منافــع ملــی در میــان نماینــدگان مجلــس شــده و محدودیــت فعالیــت تشــکلهای صنفــی
و حرفـهای مســتقل از دولــت ،مشــارکت مــردم را در تصمیمــات اقتصــادی و اجتماعــی محــدود
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کــرده اســت .محــدود کــردن و انحصــاری کــردن برخــی از رســانههای عمومــی نیــز مانــع از
پاســخگویی و شــفافیت ارکان حاکمیــت در قبــال مــردم گردیــده و ایــن همــه موجــب تضعیــف
جامعــه مدنــی شــده اســت.
4 .4نحــوه انتصــاب ریاســت قــوه قضاییــه ،ســایه ســنگین تمایــات سیاســی و امنیتــی را در ایــن قوه
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 اطالعاتــی 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.
5 .5قــوه مجریــه بهموجــب قانــون اساســی وظایــف ســنگینی را بــر عهــده دارد؛ امــا بــه دالیــل
متعــدد تجزیــه و تضعیــف شــده اســت؛ ازای ـنرو تــوان انجــام تــوأم بــا کارایــی ایــن وظایــف
عمــ ً
ا از آن ســلب شــده اســت .بــرای نمونــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اجمــا ً
ال اشــاره کــرد:
● ●ایــن قــوه عــاوه بــر پاســخگویی بــه عامــه مــردم ،بخــش خصوصــی و مجلــس شــورای
اســامی ،بایــد بــه نیازهــای تمــام نهادهــای غیرانتخابــی حاکمیــت پاســخگو باشــد .در مــورد
اخیــر قــوه مجریــه نمیتوانــد برحســب صالحدیــد تصمیمگیــری کنــد.
● ●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 سیاسـتهای دفاعــی کشــور،
کاربــرد قهــر قانونــی را کــه از وظایــف همــه دولتهــای مــدرن اســت ،از رئیــس قــوه مجریــه
ســلب کــرده اســت.
● ●شــکلگیری بنیادهــای اقتصــادی بــزرگ و مســتقل از دولــت توســط نهادهــای مختلــف کــه
در قبــال دولــت پاســخگو نیســتند یــا مالیاتــی بــه آن نمیپردازنــد یــا در صــورت پرداخــت
مالیــات حسابرســی مســتقل بــرای نظــارت بــر فعالیــت آنهــا وجــود نــدارد ،ضمــن محــدود
کــردن دسترســی آن بــه درآمدهــای مالیاتــی ،نظــارت دولــت بــر عملکــرد اقتصــادی ایــن
بنیادهــا را غیرممکــن کــرده و از ایــن طریــق زمینــه فســاد مالــی را بــه وجــود آورده اســت.
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● ●قدرتگیــری مؤسســات موقوفــه و مذهبــی و گســترش بیســابقه فعالیتهــای اقتصــادی و
مالــی آنهــا خــارج از نظــارت و قــدرت مالیاتگیــری 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 حوزههــای علمیــه و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی آنهــا بــه بیــت رهبــری
و بودجــه دولــت بهمــوازات جمـعآوری و هزینــه کــردن خمــس و زکات توســط آیــات عظــام،
بــدون گزارشدهــی و نظــارت دولتــی بــر آنهــا ،صحــت و کارایــی نقــش بــاز توزیعــی و
رفاهــی ایــن نهادهــا را بــا ابهــام مواجــه کــرده اســت.

 .2-1-1-3شکلگیری نظام اقتصادی در چارچوب ساختار دوگانه قدرت سیاسی
شــکلگیری نظــام اقتصــادی تحــت تأثیــر ســاختار قــدرت سیاســی و ایدئولــوژی رهبــران انقالب
در زمــان تنظیــم قانــون اساســی بــوده اســت .بیتردیــد تضعیــف اســتقالل قــوای سـهگانه و نبــود
ســازوکار مناســب نظــارت بــر ایــن قــوا و ایجــاد تــوازن میــان آنهــا بهمنظــور تضمیــن کارکــرد
بــدون اصطــکاک و فرســایش آنهــا ،پیامدهــای منفــی خــود را بــر شــکلگیری نظــام اقتصــادی
نیــز بــر جــای گذاشــته اســت .بهموجــب اصــل  44قانــون اساســی نظــام اقتصــادی ایــران مشــتمل
بــر ســه بخــش دولتــی ،تعاونــی و خصوصــی اســت؛ امــا بــه دلیــل بدبینــی بــه ســاز و کار بــازار،
محــدوده تصدیهــای دولتــی در قانــون اساســی بســیار فراگیــر و بخــش خصوصــی عم ـ ً
ا بــه
زائــده بخــش عمومــی تبدیــل شــده اســت .از محتــوای قانــون اساســی میتــوان دریافــت کــه از نظــر
تدوینکننــدگان آن ،حیطــه عمــل بخــش خصوصــی حتیاالمــکان بایــد در مقیــاس فعالیتهــای
کوچــک و متوســط تعییــن شــود.
بهواســطه 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
و درونگــرا کــردن اقتصــاد در آغــاز دهــه  1980میــادی کــه کشــورهای جهــان بــه ســمت
خصوصیســازی و مشــارکت فعــال در تقســیم کار جهانــی پیــش میرفتنــد ،گویــای آن اســت کــه
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دیدگاههــای اقتصــادی دهــه  1960بــر اندیشــه اقتصــادی تدوینکننــدگان قانــون اساســی حاکــم
بــوده اســت.
وظایــف دولــت در حــوزه رفــاه اجتماعــی در قانــون اساســی بــا توجــه بــه منابــع ارزشــی ایــن
قانــون کــه خــود تلفیقــی اســت از ســنت کــه برگرفتــه از احــکام اســامی اســت و تجــدد کــه از
وظایــف دولــت رفــاه بــه تعبیــر سوســیال دموکراتیــک آن اســت ،گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه
بــه توضیحــات فــوق ،در قانــون اساســی جمهــوری اســامی چارچوبهــای حقوقــی یــک اقتصــاد
مختلــط پیریــزی شــده کــه در آن دولــت چــه از نظــر تصدیهــای اقتصــادی و چــه از نظــر
تأمیــن اجتماعــی و ارائــه خدمــات اجتماعــی نقــش فائقــه دارد؛ امــا دوگانگــی ســاختار سیاســی
قــدرت بــه شــرحی کــه گذشــت موجــب شــکلگیری یــک نظــام اقتصــادی چندپــاره شــده کــه بــه
نظــام تیــولداری و ملوکالطوایفــی دوران قاجــار بیشــباهت نیســت .بــا ایــن تفــاوت کــه در زمــان
قاجــار ،دولــت حــق بهرهبــرداری از اراضــی کشــاورزی را در قبــال تعهــد ســران و خوانیــن محلــی
بهمنظــور ارائــه خدمــات نظامــی و جم ـعآوری مالیــات بــه آنهــا م ـیداد؛ امــا در چهــار دهــه اخیــر
بســیاری از بنیادهــا و نهادهــای انقالبــی و صندوقهــای بازنشســتگی ،مالکیــت شــرکتهای مختلفی
را در اختیــار گرفتنــد و از آنهــا انتظــار مـیرود بــا اســتفاده از درآمــد خالــص ایــن شــرکتها تمــام
یــا بخشــی از مخــارج خــود را تأمیــن کننــد .ایــن وضعیــت بــه فســاد مالــی گســترده و اختــال در
انباشــت ســرمایه در شــرکتهای صنعتــی ،معدنــی ،خدماتــی و مالــی انجامیــده اســت .اجــزای
تشــکیلدهنده ایــن نظــام در تعامــل ســازنده بــا یکدیگــر نیســتند؛ یعنــی نظــام اقتصــادی کشــور بــر
اجــزای ناهمگــون و گاه متعــارض زیــر مشــتمل اســت:
● ●افزایــش شــرکتهای دولتــی در دهــه اول انقــاب بــه دلیــل مصــادره شــرکتهای داخلــی
و خارجــی و ایجــاد شــرکتهای نســل دوم و ســوم توســط شــرکتهای نســل اول در
دهــه دوم ،نقــش دولــت را در زمینــه تصدیهــای اقتصــادی افزایــش داد .شــرکتهای
دولتــی در دوره برنامــه ســوم ( ،)1379 -1383در شــرکتهای مــادر تخصصــی تجمیــع
شــدند و باالخــره مطابــق قانــون سیاس ـتهای اجرایــی اصــل  44کــه در بهمــن ســال 1386
بــه تصویــب رســید ،دولــت بــه خصوصیســازی بخــش عمــده آنهــا اقــدام کــرد؛ امــا ایــن
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خصوصیســازی موجــب تملــک بیشــتر شــرکتهای صنعتــی و معدنــی توســط صندوقهای
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی (بــا هــدف رد دیــون دولــت)،
بانکهــا ،بنیادهــا و نهادهــای انقالبــی شــد و تنهــا ســهم کمــی از ســهام شــرکتهای دولتــی
نصیــب بخــش خصوصــی مســتقل از قــدرت سیاســی و مــردم (بهصــورت ســهام عدالــت)
شــد.
● ●واگــذاری بنگاههــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــران در زمانــی صــورت
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 بنگاههــای دولتــی بودنــد .گفتنــی اســت فعالیــت
اقتصــادی ایــن نهادهــا همــواره از نظــارت دولــت خــارج بــوده و در غیــاب شــفافیت و
پاســخگویی ،همــواره در معــرض سوءاســتفاده بوروکراســی عریــض و طویــل حاکــم بــر
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
میپردازنــد و از مشــارکت ســرمایه خصوصــی داخلــی و خارجــی در بخشهــای کلیــدی
اقتصــاد کشــور ممانعــت میکننــد .نهادهــای عمومــی غیردولتــی را کــه در فعالیتهــای
اقتصــادی گام گذاشــتهاند ،میتــوان بــه چنــد دســته بــه شــرح زیــر طبقهبنــدی کــرد :
1 .1شــرکتها و بانکهــای وابســته بــه نهادهــای نظامــی و انتظامــی کــه زیــر نظــر بنیادهــای
تعــاون نیروهــای مســلح قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــا وابســته بــه ســپاه قــرار دارنــد.
2 .2نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی ذیــل مــاده  ،5نهادهــای انقــاب اســامی
(بنیــاد مســتضعفان ،ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و بنیــاد شــهید) ،مؤسســات خیریــه
و نهادهــای وابســته بــه آســتانهای متبرکــه .مکانیســم قانونــی در خصــوص انتقــال
امــوال و داراییهــای مجهولالمالــک ،مصــادرهای یــا وقــف ســبب شــده تــا ایــن نهادهــا
وارد فعالیتهــای اقتصــادی در مقیــاس بــزرگ شــوند و بــا گذشــت زمــان بــر ارزش
داراییهــای خــود بیفزاینــد.
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3 .3صندوقهــای بازنشســتگی بهخصــوص ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح نیــز از دو طریــق بــر
ذخایــر خــود افزودهانــد .از یکســو بهواســطه رد دیــون دولــت بــه ایــن صندوقهــا
بهصــورت واگــذاری شــرکتهای دولتــی و از ســوی دیگــر بهواســطه ســرمایهگذاری
در شــرکتهای بورســی و غیــر بورســی و اجــرای پروژههــای ســرمایهگذاری جدیــد.
●● بخــش خصوصــی شــرکتی کــه پیــش از انقــاب نیــز فعالیــت داشــت و در دوره بعــد از جنــگ
ایــران و عــراق گســترش یافــت .در ایــن بیــن ،ســلطه مالــی دولــت و کســریهای مزمــن
بودجــه آن کــه موجــب محدودیــت اعتبــارات بانکــی در دســترس بــرای بخــش خصوصــی
میشــود ،بالتکلیــف 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 قیمتگــذاری
کاالهــا در زمــان جنــگ و ســالهای متمــادی بعــد از آن ،محدودیتهــای تعرفــهای و غیــر
تعرفــهای تجــارت خارجــی ،رقابــت شــرکتهای دولتــی و شــبهدولتی کــه از موقعیــت
انحصــاری در بــازار داخلــی برخــوردار بودهانــد ،فســاد مالــی گســترده در دســتگاههای
اداری و بهطــور خالصــه نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار در دوره بعــد از انقــاب،
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 میشــوند و
در اتــاق اصنــاف ،بهویــژه در تعییــن مالیــات اصنــاف بــا دولــت رابطــه برقــرار میکننــد ،بــا
بــازار پیونــد ســنتی دارنــد ،از قــدرت چانهزنــی باالیــی بــا دولــت برخوردارنــد و در مــواردی
منافــع صنفــی خــود را بــدون توجــه بــه مصالــح عمومــی پیــش میبرنــد.
●● بخــش غیررســمی اقتصــاد کــه مشــتمل بــر فعالیتهــای قانونــی و غیرقانونــی در بخــش
واقعــی و مالــی اســت و بخــش قانونــی آن (بهاســتثنای کشــاورزان) از حمایتهــای دولــت و
مجوزهــای رســمی محــروم ماندهانــد .ایــن بخــش در دوره بعــد از انقــاب بهواســطه موانــع
کســب و کار و محدودیــت اشــتغال در بخشهــای رســمی اقتصــاد ،رشــد قارچگونــهای
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داشــته اســت .شــبکه رباخــواری گســترده و غیــر متشــکل ،قاچــاق نفــت ،دارو ،بنزیــن،
مشــروبات الکلــی و برخــی از کاالهــای بــا دوام و بـیدوام ،بــدون نظــارت دســتگاه قضایــی
و دولــت ســود سرشــاری نصیــب گرداننــدگان شــبکههای قاچــاق میکنــد؛ امــا صاحبــان
حــرف و مشــاغل کوچــک از حمایتهــای مالــی ،فنــی و بازاریابــی دولتــی محرومانــد (نــگاه
کنیــد بــه عــرب مــازار و همــکاران.)1396 ،
ایــن مجموعــه ناهمگــون اقتصــادی بعــد از انقــاب اســامی ابتــدا تحــت نظــارت شــدید
دولــت بهصــورت الــزام بــه دریافــت مجوزهــای کســب و کار ،قیمتگــذاری کاالهــا و خدمــات،
محدودیتهــای تعرفــهای و غیــر تعرفــهای در تجــارت خارجــی ،فعالیــت میکــرد؛ امــا از برنامــه
اول توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ( )1368-1373بهتدریــج از فشــار
ایــن محدودیتهــا 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،
نقشــی تعیینکننــده در برخــورداری از موقعیــت انحصــاری و رانتهــای اقتصــادی دولــت نفتــی
ایفــا میکنــد؛ بنابرایــن ،رقابــت منصفانــه بــر اســاس اصــول اقتصــاد بــازار و کارایــی اقتصــادی
در آن جایــگاه کمرنگــی دارد .درواقــع بــه گفتــه نهادگرایــان در ایــران یــک دولــت بــا دسترســی
محــدود شــکل گرفتــه اســت کــه بــرای اجتنــاب از خشــونت گروههــای ذینفــوذ ،ناگزیــر بــه توزیــع
رانتهــای اقتصــادی میــان جمــع محــدودی از ایــن گروههــای صاحــب نفــوذ سیاســی میشــود.
بدیهــی اســت در یــک نظــام اقتصــادی بــا مختصــات فــوق ،حرکــت در جهــت ایجــاد فرصتهــای
رانتجویانــه مولــد از طریــق رقابــت در بــازار داخلــی و خارجــی ،بهبــود کارایــی ،خالقیــت در
فنــاوری و بهرهگیــری از صرفههــای مقیــاس ،نمیتوانــد در شــمار اولویتهــای بازیگــران
اقتصــادی باشــد .عوامــل تــداوم حیــات ایــن نظــام اقتصــادی و نحــوه اســتحصال رانــت در آن را
میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
● ●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
ایجــاد تورمهــای دو رقمــی توســط دولــت بهواســطه کســریهای مزمــن بودجــه.
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● ●کاهــش دســتمزد واقعــی کارکنــان بخــش دولتــی و خصوصــی بــا توجــه بــه بیــکاری گســترده
بهویــژه در میــان جوانــان تحصیلکــرده و مقرراتگــذاری دســتمزدها و شــاخصبندی
ناقــص آن بــا تــورم دو رقمــی مزمــن.
● ●کاهــش ارزش پــول ملــی بــه بهانــه حفــظ تــوان رقابــت اقتصــاد کشــور کــه خــود در غیــاب
سیاســتهای مســئوالنه مالــی و پولــی ،موجــب بازتولیــد گرایشهــای تورمــی در اقتصــاد
میشــود و معنــای آن کاهــش دســتمزدهای واقعــی اســت.
● ●ایجــاد نظــام مالــی ناکارآمــد و مبتنــی بــر رباخــواری و رانتجویــی گســترده کــه نــه در خدمــت
تولیــد اســت و نــه در خدمــت رفــاه آحــاد جامعه.
● ●تجربــه بســیاری از کشــورهایی کــه اقتصادهــای مشــابهی داشــتهاند گویــای آن اســت کــه
چنیــن نظامهایــی مانــع پیشــرفت فنــاوری ،صنعتــی شــدن شــتابان ،رشــد پایــدار اقتصــادی و
توزیــع منصفانــه درآمدهــا در جامعــه میشــوند و درنهایــت بــه دلیــل تعارضــات درونــی خــود
بــه بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعــی از ادامــه حیــات بــه شــیوه مألــوف بازمیماننــد.
● ●در ایــن وضعیــت ،خانوارهــای طبقــه متوســط کــه ســتون فقــرات بیمههــای اجتماعــی را تشــکیل
میدهنــد بــا توجــه بــه ریسـکهای 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
و پساندازهــای خــود بــه دلیــل افــت و خیــز بازارهــای مالــی مواجــه میشــوند و امــکان و
انگیــزه پسانــداز در میــان آنهــا تضعیــف میشــود ،بدیــن ترتیــب از داشــتن زندگــی مناســب
در هنــگام بازنشســتگی و ازکارافتادگــی محــروم میشــوند.

 .2-1-3تلفیق عدالت اسالمی با دولت رفاه و تأمین اجتماعی
قانــون اساســی ایــران نــه تنهــا زمینــه تصدیهــای اقتصــادی حــوزه عمــل دولــت را گســترش
داد ،بلکــه بــا الهــام از اصــول عــدل اســامی و در رقابــت آشــکار بــا سیاســت تشــکلهای چپگــرا
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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اساســی توجــه شــد .بــا ایــن نگــرش پایههــای حقوقــی یــک دولــت رفــاه در ایــران بــر بســتر
اقتصــاد عقبمانــده متکــی بــه درآمدهــای نفتــی بــا نظــام مالیاتــی ناکارآمــد بنــا شــد:
● ●در بنــد  12اصــل ســوم قانــون اساســی ،پیریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه بــر طبــق
ضوابــط اســامی بــرای ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف کــردن هــر نــوع محرومیــت در
زمینــه تغذیــه ،مســکن ،کار ،بهداشــت و تعمیــم بیمــه تصریــح شــده اســت.
● ●در اصــل بیســت و نهــم قانــون اساســی «برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی از نظر بازنشســتگی،
بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راه ماندگــی ،حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،مراقبتهــای پزشــکی بهصــورت بیمــه و غیــره» حقــی همگانــی
تلقــی شــده اســت و دولــت مکلــف گردیــده «طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و
درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی فــوق را بــرای یــک یــک
افــراد کشــور تأمیــن کنــد».
● ●در اصــل سـیام قانــون اساســی ،دولــت تأمیــن آمــوزش رایــگان را بــرای همــه ملــت تــا پایــان
دوره متوســطه پیشبینــی کــرده اســت.
● ●دولــت بهموجــب اصــل بیســت و هشــتم قانــون اساســی ،موظــف اســت بــرای همــه افــراد
امــکان اشــتغال بــه کار را فراهــم آورد.
● ● بــر اســاس اصــل ســی و یکــم قانــون اساســی ،دولــت بایــد بــرای تأمیــن مســکن نیازمنــدان
اقــدام کنــد.
بهطوریکــه مالحظــه میشــود ،تحقــق ایــن آرمانهــا -کــه بــه شــعارهای سوسیالیســتی
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 بیمهای شامل تأمین اجتماعی ،صندوقهای احتیاط و مسئولیت کارفرما؛
● ●راهبردهای حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی؛
● ●راهبردهای امدادی شامل حوادث و بالیای طبیعی و حوادث و بالیای 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 ،بهطــور 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 گروههــای ذینفــوذ محــدود بــه شــرح مطرحشــده از ایــن
وضعیــت منتفــع میشــوند ،طبعـ ًا در مقابــل تغییــر ســاختار اقتصــاد کشــور و نظــام انگیزشهــای
مالــی آن از خــود مقاومــت نشــان میدهنــد 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 ســازمانهای مســئول امــور بیم ـهای ،حمایتــی و امــدادی در کشــور
شــد و از ایــن طریــق دوبــارهکاری و اتــاف منابــع در نظــام رفــاه اجتماعــی کشــور راه یافــت .بــا
نگاهــی بــه وظایــف متداخــل دســتگاههای مختلــف در ایــن زمینــه میتــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد
(نــگاه کنیــد بــه بنــد  2-3ایــن مطالعــه).
در فصــل پنجــم برنامــه ســوم توســعه ( )1379-83بــا عنوان «نظــام تأمیــن اجتماعــی و یارانهها»
بــه موضــوع رفــع تداخــل وظایــف و پراکنــدهکاری ســازمانهای بیمـهای و اجتماعــی توجــه شــده
بــود .درواقــع ،بــر اســاس مــاده  40قانــون برنامــه ســوم توســعه کشــور دولــت موظــف شــده
بــود ســاختار ســازمانی مناســب رفــاه اجتماعــی و تأمیــن اجتماعــی را بــا راهبردهــای کلــی ماننــد
رفــع تداخــل وظایــف دســتگاههای موجــود ،تأمیــن پوشــش کامــل جمعیتــی و افزایــش کارآمــدی و
اثربخشــی خدمــات ،تدویــن و بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه کنــد.

1

در اجــرای مفــاد برنامــه ســوم توســعه در نیمــه نخســت ســال  ،1379پیشنویــس الیحــه
نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی پــس از تأییــد وزارت بهداشــت ،جمعیــت هاللاحمــر،
ســازمان بهزیســتی و ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی بــا امضــای وزیــر وقــت بهداشــت تقدیــم
 .1ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ( ،)1380برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی (.)1379-1383
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رئیسجمهــور شــد .قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور نیــز در ســال  ،1383کــه
بهمنظــور تحقــق اصــول  3 ،29و  43و بندهــای  2و  4اصــل بیســت و یکــم قانــون اساســی و بــرای
ایجــاد انســجام کالن در سیاسـتهای رفاهــی کــه بهمنظــور 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.
در ایــن قانــون مــواردی ماننــد بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت ،بیــکاری ،پیــری ،در راه
ماندگــی ،بیسرپرســتی و آســیبهای اجتماعــی ،حــوادث و ســوانح ،ناتوانیهــای جســمی ذهنــی و
روانــی ،بیمــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی ،حمایــت از مــادران بهخصــوص
در دوره بــارداری و حضانــت فرزنــد ،حمایــت از کــودکان و زنــان بیسرپرســت ،ایجــاد بیمــه
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  1389موضــوع ادغــام
وزارتخانههــا در قالــب مــاده  53قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه تصویــب رســید و بــه دنبــال
آن وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در تیرمــاه ســال  1390منحــل و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی تشــکیل شــد.
شــایان ذکــر اســت کــه وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را دولتــی منحــل کــرد کــه مهــرورزی و
عدالتپــروری ،و الگــوی رشــد ایرانــی و اســامی را در صــدر برنامههــای خــود قــرار داده بــود.
همیــن دولــت بــدون تمایــز میــان وظایــف بیمـهای و حمایتــی در نظــام تأمیــن اجتماعــی و افــزودن
بــر حجــم مصــارف صندوقهــای بازنشســتگی ،پایــداری مالــی ایــن صندوقهــا را بــه مخاطــره
انداخــت .درواقــع ،هیچیــک از نهادهایــی کــه از بودجــه دولــت ارتــزاق میکردنــد و مشــمول
نظارتهــای منــدرج در ایــن قانــون بودنــد ،بــه ایــن کار تــن ندادنــد و در پــی اعمالنفــوذ همیــن
نهادهــا بــود کــه وزارت رفــاه منحــل و اجــرای مفــاد قانــون فــوق معطــل مانــد.
در دوره دولتهــای نهــم و دهــم ،مداخلههــای دولــت در سیاســت بیمــهای بهواســطه شــمول
قانونــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــه گروههایــی ماننــد قالیبافــان و راننــدگان تاکســی و ضــرورت
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تخصیــص منابــع دولتــی بــه عنــوان نقــش جایگزیــن کارفرمایــی ،ســبب ایجــاد اختــال بودج ـهای
در نظــام بیمــه بازنشســتگی کشــور شــد .درواقــع ،بهدلیــل رشــد نکــردن ســهم بودجــهای ایــن
بخــش متناســب بــا رشــد حداقــل دســتمزدها و بهتبــع ســهم جایگزینــی کارفرمایــی دولــت ،انباشــت
بدهیهــا و ناکارآمــدی پرداختهــا را شــاهد بودیــم.
امــروزه مســئله مهمــی کــه بر کارایــی و اثربخشــی نظام تأمیــن اجتماعی ایــران بســیار تأثیرگذار
اســت ،گســتردگی زیــاد و نبــودِ یکپارچگــی و هماهنگــی سیاســتی میــان نهادهــا و برنامههــای
مختلــف ایــن نظــام اســت .همچنیــن ناهماهنگــی سیاســتی در تمــام ســطوح نظــام حمایــت اجتماعــی
مشــاهده میشــود کــه ایــن امــر بــه هزینــه اداری زیــاد ،تخصیــص منابــع پایینتــر از ســطح بهینــه،
همپوشــانی بیــن برنامههــا ،نابرابــری بیــن گروههــای مختلــف جمعیتــی و ارائــه برنامههــای
مختلــف در مقابــل تقاضاهــای مشــابه منجــر میشــود .نبــودِ چارچــوب یکپارچــه نظــام حمایــت
اجتماعــی ،ســبب ایجــاد ناســازگاری بیــن برنامههــای متفــاوت و مانــع بهرهبــرداری و اســتفاده از
ظرفیتهــای مکمــل میشــود .نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور بــا
طراحــی موجــود موجــب انحــراف بــازار کار میشــود و ســطوح فعالیتهــای اقتصــادی و اشــتغال
را در بخــش رســمی کاهــش میدهــد .ایــن مشــکالت بــا توجــه بــه کمبودهــا و کاســتیها در
ســاختار ،اداره و مدیریــت از طریــق پاســخگویی ضعیــف بــه مزایابگیــران و دولــت ،پیچیدهتــر شــده
اســت و در بیشــتر ســازمانها نظــام مناســب ارزیابــی اجــرا و ارزشــیابی پیامدهــای برنامههــای
مختلــف وجــود نــدارد.
بــا مــروری اجمالــی بــر عملکــرد برنامههــای کالن درمییابیــم کــه تصمیمگیــری ،بهویــژه دربــاره
برنامههــای جدیــد ،تخصیــص منابــع و انتخــاب مزایابگیــران ،اغلــب بــا تمایــل شــخصی و بهصــورت
خلقالســاعه صــورت میگیــرد؛ بهبیاندیگــر از برنامههــای رفاهــی بــرای منافــع سیاســی اســتفاده
میشــود .بــا توجــه بــه نقــش رأی مــردم در اقتصــاد سیاســی نظــام جمهــوری اســامی ایــران،
دولتهــا و مجالــس از ابزارهــای گســترش رفــاه و توزیــع منابــع اســتفاده میکننــد و ایــن رونــد در
دو دهــه گذشــته رشــد کــرده اســت .درنهایــت ،فــارغ از مســئله ناکارایــی در تخصیــص منابــع بیــن
برنامههــا ،مشــکالتی در خصــوص طراحــی داخــل برنامههــا وجــود دارد کــه موجــب انحرافــات

 / 206مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

اقتصــادی غیرضــروری و کاهــش آثــار مثبــت توزیــع درآمــد میشــود (همــان).
در ایــن میــان دولتهــای 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 میدیدنــد بــه منابــع بیــن نســلی دس ـتاندازی کننــد:
● ●مصــرف عایــدات نفــت و گاز ،بــرای تأمیــن کســری بودجــه جــاری دولــت و دسـتاندازی
بــه منابــع حســاب ذخیــره ارزی و منابــع صنــدوق توســعه ملــی.
● ●اســتفاده بیرویــه دولــت ،شــرکتهای دولتــی ،شــهرداریها و کشــاورزان از منابــع
طبیعــی تجدیدپذیــر (بهویــژه آب) ،تحــت عنــوان توســعه کشــاورزی و تأمیــن اراضــی الزم
بــرای احــداث شــهرها و توســعه محــدوده قانونــی شــهرها.
● ●دس ـتاندازی بــه منابــع صندوقهــای بیــن نســلی بازنشســتگی در زمــان جنــگ و تحمیــل
قوانیــن حمایتــی هزینـهزا بــرای ایــن صندوقهــا در دهــه اخیــر.
ایــن اقدامــات چنــان گســترده بــود کــه گویــی اســتفاده بیقاعــده از همــه ایــن منابــع بــه زیــان
نسـلهای 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 قســمتهای بعــدی ایــن تحقیــق ،برخــی از مصادیق
ایــن رفتــار دولتهــا در قبــال صندوقهــای بازنشســتگی بــه تفصیــل بیشــتر واکاوی خواهــد شــد.
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 .3-1-3تحوالت جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهنسالی جمعیت
در کادر ( )1رونــد اصلــی شــاخصهای جمعیتــی و بــازار نیــروی کار در جهــان ترســیم شــده
اســت.
کادر  .1روند اصلی شاخصهای جمعیتی و بازار نیروی کار

●●جمعیت سالمند در سراسر جهان بهطور روزافزون در حال افزایش است.
●●نرخ باروری کاهش یافته و امید به زندگی تقریب ًا در همه کشورها در حال افزایش است.

●●نــرخ مشــارکت نیــروی کار یکــی از مهمتریــن عوامــل تعیینکننــده پایــه بالقــوه پرداختکننــدگان

بــه نظامهــای بازنشســتگی اجباری اســت.

●●کشــورهایی بــا بــازار کار غیــر رســمی بــزرگ ،پوشــش بیمــه بازنشســتگی کمتــری دارنــد و

بهتبــع آن ،پوشــش فعالیتهــای اقتصــادی کــه تمایــل کمتــری بــه رســمی شــدن دارنــد ،دشــوارتر
اســت .معمــو ًال در کشــورهای درحالتوســعه ،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.

●●برنامههــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی در طــول ســالیان بــر نــرخ مشــارکت نیــروی کار
افــراد ســالمند تأثیــر گذاشــته اســت .ســالمندان کشــورهای توســعهیافته و پردرآمــد عضــو ،OECD

پایینتریــن نــرخ مشــارکت را دارنــد .در کشــورهایی کــه پوشــش بیمــه باالســت ،نــرخ مشــارکت
نیــروی کار ســالمندان پایینتــر اســت.

Source: Pallares-Miralles et al., 2012.

ترکیــب جمعیــت هــر کشــور تابعــی از الگوهــای بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت.
در بیشــتر کشــورهای جهــان ،بــه اســتثنای آنهایــی کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر ویــروس ایــدز یــا
درگیــر جنــگ بودهانــد ،افزایــش مــداوم متوســط امیــد بــه زندگــی وجــود دارد .در دهههــای اخیــر
اغلــب کشــورهای پردرآمــد و بــا درآمــد متوســط ،بــا کاهــش چشــمگیر در نــرخ بــاروری مواجــه
بودهانــد .رونــد تغییــرات ایــن عوامــل توزیــع ســنی جمعیــت در آینــده را تعییــن خواهــد کــرد کــه
درواقــع عامــل اصلــی تعیینکننــده پویاییهــای بلندمــدت و پایــداری مالــی نظــام بازنشســتگی
اســت .اطالعاتــی ماننــد نرخهــای بــاروری ،امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد و امیــد بــه زندگــی
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در ســنین باالتــر (ســنین  60و  65ســال کــه ســن متــداول بــرای اســتحقاق دریافــت مزایــای بیمــه
بازنشســتگی اســت) مرتبطتریــن شــاخصهای تجزیــه و تحلیــل نظامهــای بازنشســتگیاند.

ویژگیهــای جمعیتشناســی ،از خــال تعــداد بالقــوه بیمهشــوندگان (پرداختکننــدگان) و

بازنشســتگان (دریافتکننــدگان) بــر نظامهــای بازنشســتگی تأثیــر مســتقیم میگــذارد .گفتنــی اســت
بــاروری تأثیــر مســتقیمی بــر تعــداد کارگــران دارد و تعــداد کارگــران تعــداد بیمهشــوندگان یــا همــان
پرداختکننــدگان بــه نظامهــای بیمـهای در هــر مقطعــی از زمــان و تعــداد افــراد واجــد شــرایط را در
آینــده بــرای دریافــت حقــوق و مزایــای بازنشســتگی تعییــن میکنــد .افزایــش امیــد بــه زندگــی بــدان
معناســت کــه بیمــه بازنشســتگی بــرای دورههــای طوالنیتــری پرداخــت خواهــد شــد .ایــن مســئله در
تعییــن نســبت پرداختکننــدگان حــق بیمــه بــه دریافتکننــدگان حقــوق و مزایــای بازنشســتگی کــه
یکــی از نخســتین عوامــل تعیینکننــده تعادلهــای مالــی داخلــی نظــام بیمـهای اســت ،مهــم اســت.
مهاجــرت نیــز بــر نظامهــای بیم ـهای تأثیرگــذار اســت کــه البتــه ایــن تأثیــر بــا توجــه بــه ســاختار
ســنی و تعــداد مهاجــران ممکــن اســت کمتــر یــا بیشــتر باشــد.
 -1-3-1-3تحول باروری در کشور
در دوره پــس از انقــاب اســامی ،میــزان بــاروری بــه دلیــل عمومیــت و کاهــش ســن ازدواج،
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  1355-1365شــد؛ امــا پــس از جنــگ ایــران و عــراق بــه دالیل مختلــف از جمله نبــود فرصتهای
اشــتغال و درآمــد کافــی بــرای جوانــان ،همچنیــن رواج تحصیــات دانشــگاهی زنــان و مــردان ،ســن
ازدواج افزایــش یافــت و از عمومیــت آن کاســته شــد و خانوارهــای جــوان زمــان فرزنــددار شــدن
خــود را بــه دالیــل اقتصــادی بــه تأخیــر انداختنــد .در ایــن دوره دولــت نیــز بیــش از پیــش متوجــه
عواقــب ناگــوار رشــد مهارنشــده جمعیــت شــد و برنامههــای تنظیــم خانــواده را از ســر گرفــت .بــه
دالیــل فــوق در ایــن دوره شــاهد کاهــش تدریجــی میــزان بــاروری جمعیــت بودهایــم (نمــودار .)16
از اواخــر دهــه هشــتاد تعــدادی از دولتمــردان و جمعیتشناســان 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 سیاس ـتها مرکــز آمــار ایــران
پیشبینــی میکنــد کــه میــزان زاد و ولــد از  1.80در ســال  1390بــه حــدود  2.16در ســال 1420
افزایــش یابــد و بدیــن ترتیــب میــزان زاد و ولــد اندکــی باالتــر از آنچــه بــرای جایگزینــی جمعیــت
موجــود الزم اســت ،افزایــش یابــد (نمــودار .)16
نمودار  .16نرخ باروری کل کشور طی دوره ( 1351 -99تعداد فرزندان به ازای زنان واقع در گروه سنی  15تا  49سال)

Source: Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal (2015), An assessment of recent Iranian
fertility trends using parity progression ratios. (http://www.demographic-research.org/
Vol32/58).

 .2-3-1-3افزایش امید به زندگی
یکــی از دســتاوردهای مهــم جمهــوری اســامی ،افزایــش امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد نــزد
زنــان و مــردان اســت (نمــودار  .)17کاهــش چشــمگیر مــرگ و میــر زنــان بــاردار هنــگام تولــد
فرزنــد ،نتیجــه ایجــاد مراکــز بهداشــتی و درمانــی در اقصــی نقــاط کشــور و احــداث راههــای
روســتایی بــوده اســت .کاهــش مــرگ و میــر کــودکان از بــدو تولــد تــا پنجســالگی 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

 / 210مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

مــردم ،تأمیــن بــرق و گاز در سراســر کشــور و افزایــش نــرخ باســوادی جمعیــت و مراقبتهــای
بهداشــتی و درمانــی هــر یــک ســهم بســزایی در افزایــش امیــد بــه زندگــی در کشــور داشــته اســت.
نمودار  .17امید به زندگی مردان و زنان کشور در بدو تولد 60 ،سالگی و  65سالگی

Source: United Nation, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revision, Department of Economic and Social Affairs.

افزایــش امیــد بــه زندگــی زنــان و مــردان کشــور در  60ســالگی بیانگــر آن اســت کــه
صندوقهــای بازنشســتگی بایــد مــدت بیشــتری حقــوق بازنشســتگی و مســتمری بپردازنــد کــه
ایــن مســئله بــار ســنگینی بــر دوش ایــن صندوقهــا قــرار میدهــد .ایــن وضعیــت در کشــور مــا
کــه میانگیــن بازنشســتگی مــردان و زنــان در صندوقهــا کمتــر از  60ســال اســت ،بهصــورت
حادتــری خودنمایــی میکنــد .تأثیــرات تــوأم کاهــش میــزان بــاروری جمعیــت و افزایــش امیــد بــه
زندگــی در کشــور ،موجــب افزایــش تعــداد جمعیــت  65ســاله و بیشــتر کشــور و در نتیجــه نــرخ
وابســتگی ســالمندان کشــور شــده اســت (نمــودار .)18
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نمودار  .18نرخ وابستگی سالمندان کشور (درصد)

مأخذ :مستخرج از نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران.

نمــودار فــوق گویــای آن اســت کــه کشــور مــا هنــوز گرفتــار مشــکل حــاد کهولــت جمعیــت
نیســت .بــه هــر حــال پیشبینــی کارشناســان بانــک جهانــی گویــای آن اســت کــه در درازمــدت
ســهم جمعیــت  65ســال و بیشــتر در کل جمعیــت کشــور از حــدود  5درصــد در ســال  2015بــه
بیــش از  18درصــد در ســال  2050افزایــش خواهــد یافــت و نســبت جمعیــت  65ســاله و بیشــتر بــه
جمعیــت در ســن کار نیــز بهمــوازات آن نزدیــک بــه  4برابــر خواهــد شــد .آمارهــای جمعیتــی ایــران
گویــای آن اســت کــه نبایــد نگرانــی اصلــی بیمههــای بازنشســتگی در ایــران را در یــک افــق زمانــی
دهســاله در ترکیــب ســنی جمعیــت آن دیــد ،بلکــه بایــد در عملکــرد بــازار کار و نحــوه تعییــن عوامــل
پارامتریــک در طراحــی نظــام بازنشســتگی جس ـتوجو کــرد.

 .3-3-1-3رشد جمعیت کشور
جمعیــت ایــران در دوره  1355-1395یعنــی در مــدت  40ســال اخیــر  2.4برابــر شــد و در ایــن
مــدت از  33.7میلیــون نفــر بــه  79.9میلیــون نفــر افزایــش یافــت (نمــودار  .)19رشــد جمعیــت در
دهــه  1355-1365بــه باالتریــن مقــدار خــود در  60ســال اخیــر رســید و معــادل  3.91درصــد در
ســال شــد؛ امــا از آن پــس ســیر نزولــی پیــدا کــرد و در دوره  1390-1395نــرخ رشــد ســاالنه
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جمعیــت بــه  1/24درصــد تنــزل یافــت (نمــودار .)19ایــن در حالــی اســت کــه در دوره 1355-1395
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال  1383تنهــا  1/5برابــر 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 میشــود ،قطعـ ًا پیامدهــای منفــی بــر
بــازار کار ،ســطح دســتمزدها و ســطح پسانــداز خانوارهــا بــر جــای میگــذارد .بدیهــی اســت در
ایــن وضعیــت شــاهد افزایــش فقــر و بیــکاری در مقیــاس گســترده خواهیــم بــود و کارفرمایــان
خصوصــی و دولتهــا نمیتواننــد شــرکایی اجتماعــی باشــند کــه بــه وظایــف خــود در زمینــه
تأمیــن اجتماعــی عمــل کننــد .در همیــن فصــل ایــن مباحــث را بــه تفصیــل بیشــتر مطــرح خواهیــم
کــرد.
نمودار  .19تحول جمعیت کشور 1335-1395

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت در دهــه  ،1355-1365بــا وقفــه زمانــی
 6ســاله بــر جمعیــت واجبالتعلیــم کشــور اثــر گذاشــت و ایــن مــوج جمعیــت اضافــی بــا وقفــه
هجدهســاله 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؛
زیــرا در بــازهای زمانــی تعــداد دانشآمــوزان کشــور بــه مــرز  18.5میلیــون نفــر رســید؛ امــا از
آن پــس شــاهد کاهــش تعــداد دانشآمــوزان بودهایــم .جــای شــگفتی نیســت کــه در ســال 1395
مشــاهده میشــود در حــدود  57/8درصــد کل حقوقبگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه
وزارت آمــوزش و پــرورش ،و  13/8درصــد ایــن حقوقبگیــران بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی مربــوط اســت .درواقــع ،دولــت بهموجــب قانــون اساســی موظــف اســت آمــوزش
و درمــان مــردم را تأمیــن کنــد.
از ســوی دیگــر ،اکنــون کــه تعــداد دانــش آمــوزان کشــور بــه حــدود  12میلیــون نفــر کاهــش
یافتــه ،بهرغــم بازنشســتگی تعــدادی از معلمــان و کارکنــان اداری آمــوزش و پــرورش ،ایــن
وزارتخانــه درمجمــوع بــا مــازاد کارکنــان مواجــه اســت؛ کارکنانــی کــه تــا زمــان بازنشســتگی
بایــد حقــوق و مزایــای آنهــا از محــل بودجــه عمومــی دولــت تأمیــن شــود و در زمــان بازنشســتگی
نیــز بــه دلیــل ناتوانــی مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،عمـ ً
ا پرداخــت حقــوق و مســتمری
آنهــا بــر دوش دولــت خواهــد بــود .اکنــون بــا نــگاه بــه پیامدهــای رشــد بیرویــه جمعیــت ،نبــود
فرصتهــای اشــتغال جدیــد بــرای جوانــان و تخریــب گســترده منابــع طبیعــی و محیطزیســت،
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
دادهانــد؛ امــا دولتمــردان همچنــان بــر طبــل افزایــش جمعیــت میکوبنــد.

 .4-3-1-3نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت و عرضه نیروی کار
منابــع و مصــارف ســازمانها و صندوقهــای بیمهگــر اجتماعــی هــر کشــور ،بــا نســبت
و هــرم جمعیتــی آن کشــور ارتباطــی مســتقیم دارد؛ زیــرا جمعیــت جــوان کشــور نیــروی مولــد
محســوب میشــود و در صــورت اشــتغال بــه کار ،توانایــی پرداخــت حــق بیمــه را خواهــد
داشــت؛ بهاینترتیــب هرچقــدر تعــداد بیمهپــردازان صنــدوق بازنشســتگی بیشــتر از تعــداد
مســتمریبگیران آن باشــند ،بهاصطــاح ضریــب پشــتیبانی باالتــر خواهــد شــد و صنــدوق در
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وضعیــت پایداریتــری بــه ســر خواهــد بــرد.
جمعیــت در ســن کار در ســی ســال گذشــته ( ،)1365 -1395بــا  119/7درصــد رشــد ،از 25/4
میلیــون نفــر بــه  55/8میلیــون نفــر افزایــش یافــت (نمــودار  )20و در همیــن مــدت جمعیــت فعــال
کشــور بــا نــرخ کمتــر  111/6درصــد رشــد کــرد؛ بــه همیــن دلیــل نــرخ مشــارکت اقتصــادی جمعیت
بــا  1/8واحــد درصــد کاهــش مواجــه شــد (نمــودار .)20
نمودار  .20عرضه نیروی کار جمعیت  15تا  64ساله در دوره (1365-1395میلیون نفر -درصد)

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سالهای مختلف.

دلیــل اصلــی کاهــش نــرخ مشــارکت در ایــران در مقایســه بــا متوســط جهانــی ،مشــارکت انــدک
زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی اســت .ایــن مشــارکت انــدک را نمیتــوان بــه نداشــتن تحصیــات و
تخصــص زنــان یــا تمایــل نداشــتن آنــان بــه کار در خــارج از خانــه تعبیــر کــرد؛ زیــرا نــرخ بیــکاری
در میــان زنــان تحصیلکــرده بســیار باالســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت محیــط تبعیضآمیــز
قانونــی ،شــرعی و عرفــی و نبــود تقاضــای کافــی در بــازار کار ،موجــب نومیــدی زنــان از یافتــن
کار و خانهنشــینی آنهــا شــده و نتایــج نمونهگیــری مرکــز آمــار ایــران از بــازار کار کشــور مؤیــد
مشــارکت انــدک زنــان در اقتصــاد ایــران اســت (نمــودار .)21
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نمودار  .21نرخ مشارکت جمعیت  15تا  64سال طی سالهای ( 1384 -95درصد)

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری نیروی کار ،سالهای  1384تا 1395

کــم بــودن نــرخ مشــارکت زنــان در نیــروی کار از یکســو بــه معنــای اســتفاده نکــردن کامــل از
تــوان بالقــوه نیمــی از جمعیــت کشــور اســت؛ از ســوی دیگــر ایــن نــرخ در میــان خانوادههــای فقیــر
موجــب نابرابــری بیشــتر توزیــع درآمــد میــان خانوارهــا میشــود .بــا توجــه بــه کاهــش عمومیــت
ازدواج در کشــور در درازمــدت شــاهد زنــان کهنســال مجــردی خواهیــم بــود کــه حمایتهــای
اجتماعــی بهصــورت مســتمری بازنشســتگی ندارنــد .ایــن مســئله بهمــوازات کاهــش حمایتهــای
خانوادگــی کــه در گذشــته مرســوم بــود ،بــه معضــل اجتماعــی بزرگــی تبدیــل خواهــد شــد کــه
دولــت نمیتوانــد بــه آن بیتفــاوت باشــد.
تــا آنجــا کــه بــه عرضــه بالقــوه نیــروی کار در کشــور مربــوط اســت بایــد گفــت نظــر بــه
اینکــه در ســال  1395در حــدود  70درصــد جمعیــت در ســنین  15تــا  64ســال قــرار داشــتهاند،
کشــور مــا در وضعیــت پنجــره جمعیتــی قــرار گرفتــه اســت و ایــن پنجــره جمعیتــی در صورتــی
کــه شــرایط رشــد پایــدار اقتصــادی در کشــور مهیــا میبــود ،میتوانســت دوران طالیــی را بــرای
صندوقهــای بیمــهای رقــم زنــد.
پیشبینــی جمعیتشناســان گویــای آن اســت کــه ســهم جمعیــت در ســن کار ( 15تــا  64ســال)
تــا ســال  2040همچنــان در حــال افزایــش خواهــد بــود .ایــن گــذار جمعیتــی موجــب بدتــر شــدن
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نســبتهای پشــتیبانی جمعیــت کــه بیانگــر ســامت مالــی طرحهــای بازنشســتگی اســت میشــود.
در ســال  1395بهطــور میانگیــن  16/6میلیــون بیمهپــرداز در کشــور وجــود داشــت کــه بــا توجــه بــه
جمعیــت در ســن کار در همــان ســال ،تنهــا  29/7درصــد جمعیــت در ســن کار بیمهپــرداز طرحهــای
بیمــه اجتماعــی بودهانــد .کاهــش ســطح پوشــش نتیجــه نرخهــای بــاالی جمعیــت غیرفعــال اقتصــادی
و افزایــش نــرخ بیــکاری اســت .در مقایســه بــا جمعیــت  6/8میلیونــی ســالمندان 4/3 ،میلیون نفــر مزایا
دریافــت میکننــد؛ امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بهطــور متوســط  60درصــد ایــن مســتمریبگیران
از  60ســال جوانترنــد؛ بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت تنهــا  25درصــد ســالمندان از طــرح مشــارکتی
بهعنــوان یــک بیمهپــرداز قبلــی یــا بازمانــدگان مســتمری دریافــت میکننــد.

 .4-1-3رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوقها
رشــد اقتصــادی بــر تقاضــای نیــروی کار تأثیــری تعیینکننــده دارد .هرچنــد بهبــود بهــرهوری
نیــروی کار بــر اثــر پیشــرفت فنــی و افزایــش ســرمایه ســرانه نیــروی کار موجــب کاهــش تقاضــای
نیــروی کار بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص داخلــی میشــود ،همیــن عامــل -بــه دالیلــی کــه در
ادامــه بیــان میشــود -پیامدهــای مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی بــر جــای میگــذارد کــه خــود موجــد
تقاضــای بیشــتر بــرای نیــروی کار اســت:
1.1بهواســطه افزایــش تــوان رقابتــی اقتصــاد کشــور در بــازار جهانــی ،در صــورت برقــراری
شــرایط مناســب بــرای تجــارت و تعییــن نــرخ حقیقــی مناســب بــرای ارز ،موجــب افزایــش
تقاضــای کشــورهای دیگــر بــرای محصــوالت داخلــی شــود.
2 .2بهمــوازات پیشــرفت فنــاوری و بهبــود بهــرهوری نیــروی کار و دســتمزدها بهتبــع
آن ،مزیــت نســبی کشــور از تولیــد کاالهــای کاربــر بــه ســمت کاالهــای ســرمایهبر و
فنّاوریبــر تغییــر مییابــد و ســاختار تولیــد در ســایه ایــن تحــوالت متحــول میشــود.
3 .3بــه دنبــال افزایــش دســتمزدهای واقعــی بــر اثــر بهبــود بهــرهوری نیــروی کار ،بــازار
داخلــی بــرای تولیــدات کشــور بیشــتر میشــود.
در ادامــه ضمــن ارزیابــی رشــد اقتصــادی درازمــدت کشــور در ســه دوره تاریخــی ،تــاش
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میشــود کــه موانــع رشــد پایــدار در هــر دوره مشــخص ،و رابطــه رشــد تولیــد بــا رشــد تقاضــا
بــرای نیــروی کار برجســته شــود.

 .1-4-1-3رشد اقتصادی در دوره پس از انقالب اسالمی
رؤیــای مردمــی کــه انقــاب کردنــد ایــن بــود کــه در ســایه تغییر رژیــم دیکتاتــوری ،بــه حکومتی
مردمســاالر ،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 صندوقهــای بازنشســتگی کشــور نیــز تفــاوت ماهــوی بــا
سرنوشــت اقتصــاد و جامعــه ایرانــی در ایــن دوره پرتالطــم 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  13951355کمتــر 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  .22رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال  1383در دوره )%( 1355-1395

توضیح :نرخهای رشد سالهای  1394و  1395به قیمت ثابت سال  1390است.
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،حسابهای ملی  13931338و نماگرهای اقتصادی شماره .87

 / 218مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،رشــد منفــی اقتصــاد ایــران بهدنبــال کاهــش درآمدهــای نفتــی
کشــور در ســال  1356آغــاز شــد و اقتصــاد ایــران در اغلــب ســالهای پرتنــش انقــاب و جنــگ (-1367
 )1357بــا رشــد منفــی مواجــه بــود .در ایــن دوره فقــط در دو ســال بهدلیــل 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  60/2درصــد ســال  1355تنــزل یافتــه بــود 1.مدتزمــان الزم بــرای
بازگشــت تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ســطح قبــل دوازده ســال بود؛ یعنــی تولیــد ناخالص داخلی کشــور
در ســال ( 1379پایــان اولیــن ســال برنامــه ســوم) بــه ســطح ســال  1355رســید؛ در حالــی کــه در دهــه
 1355-1365اقتصــاد کشــور بــا باالتریــن نــرخ رشــد جمعیــت در تاریــخ خــود مواجــه شــد ( 3/9درصــد
در ســال) و جمعیــت ایــران در دهــه بعــد  1365-1375بــا نــرخ رشــد ســاالنه  1/6درصــدی افزایــش یافته
بــود .بــا بــرآورد جمعیــت کشــور بــرای ســال  1379بــه میــزان  64میلیــون نفــر میتــوان نتیجــه گرفــت
تولیــد ناخالــص ســرانه کشــور در ایــن ســال معــادل  53/3درصــد ســال  1355بــود .جنــگ ویرانگــر
عــراق و همپیمانــان آن علیــه ایــران کــه در دو ســال اول بــرای ایــران جنبــه دفاعــی داشــت ،بعــد از
پیــروزی ایــران در بازپسگیــری خرمشــهر جنبــه تهاجمــی بــه خــود گرفــت .زیانهــای ایــن جنــگ
طوالنــی هشتســاله از نظــر اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی بــا عــدد و رقــم برآوردشــدنی نیســت.
در ایــن جنــگ ظرفیتهــای تولیــدی کشــور از بیــن رفــت و همــه منابــع انســانی و مالــی کشــور بــرای
اهــداف جنگــی بســیج شــد .خســارات مالــی مســتقیم ناشــی از جنــگ بهطــور دقیــق روشــن نیســت .بــر
اســاس اطالعــات ارائهشــده مقامــات رســمی کشــور ،در ایــن جنــگ بیــش از  213هــزار نفــر بــه شــهادت
رســیدند و حــدود ســه برابــر ایــن تعــداد مجــروح شــدند .بــر اســاس آمارهــای بینالمللــی ،جنــگ عــراق
و ایــران  ۶۲۷میلیــارد دالر هزینــه بــرای دولــت ایــران و  ۵۶۱میلیــارد دالر هزینــه بــرای دولــت عــراق بــه
همــراه داشــت .همچنیــن هزینــه بازســازی خرابیهــای ناشــی از جنــگ بــرای ایــران  ۶۴۴و بــرای عــراق
 ۴۵۲میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت 2.گفتنی اســت رشــد منفــی اقتصــاد ایــران در اوایل دهــه  1390از
پیامدهــای سیاسـتهای نادرســت دولتهــای نهــم و دهــم و تشــدید تحریمهــای بینالمللــی ناشــی بــود.
 .1بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سری زمانی حسابهای 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 بهــرهوری آســیایی عملکــرد رشــد اقتصــادی ایــران و منابــع رشــد را از
 1970تــا  2014محاســبه کــرده اســت (جــدول  ،)26ایــن محاســبات نــکات مهمــی را آشــکار میکنــد:
● ●رشــد اقتصــادی ایــران در ایــن دوره  44ســاله بــا نوســان بســیاری همــراه بوده و متوســط
رشــد اقتصــادی ســاالنه  3/6درصد اســت.
● ● 3واحــد درصــد یــا بیــش از  83/3درصــد از ایــن رشــد ناشــی از انباشــت ســرمایه فیزیکــی
(غیــر فنــاوری اطالعــات) بوده اســت.
● ●ســهم نیــروی انســانی در رشــد اقتصــادی نیــز انــدک و در حــد  0/6واحــد درصــد گــزارش
شــده؛ یعنــی حــدود  17درصــد رشــد ناشــی از افزایــش نیــروی کار بــوده اســت.
● ●ســهم ســرمایهگذاری در  ITدر رشــد اقتصــادی ایــن دوره بســیار ناچیــز و فقــط  0/1واحــد
درصــد بــوده کــه بــا ســهم منفــی بهــرهوری کل عوامــل تولیــد بــا قــدر مطلــق مشــابه خنثی
شــده اســت .ایــن وضعیــت نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ایــران در  44ســال از پیشــرفت
فناورانــه محــروم مانــده اســت.
جدول  .26رشد اقتصادی ایران (درصد) و سهم منابع رشد (واحد درصد) در دوره ()2014-1970

دوره

رشد ستانده

نیروی کار

سرمایه

IT

بهرهوری کل
عوامل تولید

غیر IT

رشد

سهم

رشد

سهم

رشد

سهم

رشد

سهم

1970 -1975

9/5

0/4

5

0/1

1

6/0

63

3/0

31

1975 -1980

-2/8

1/0

-36

0/1

-2

7/1

-248

-11/0

386

1980 -1985

3/8

0/8

21

0/0

1

2/8

73

0/2

4

1985 -1990

1/3

0/8

62

0/1

4

0/3

25

0/1

9

1990 -1995

3/7

0/5

15

0/1

2

1/0

28

2/0

55

1995 -2000

4/1

0/8

20

0/1

3

1/3

31

1/9

47

2000 -2005

6/9

0/8

11

0/2

3

2/8

41

3/0

44

2005 -2010

5/0

0/0

-1

0/2

3

3/4

68

1/4

29

2010 -2014

0/1

0/2

191

0/1

101

1/9

---

-2/1

---

1970 -2014

-3
-0/1
83
3/0
3
0/1
17
0/6
3/6
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
میدهــد کــه هرچنــد در مراحــل اولیــه رشــد اقتصــادی ،ســرمایه فیزیکــی و بهرهبــرداری بیشــتر
از منابــع طبیعــی نقــش مهمــی در رشــد تولیــد ملــی دارد ،ایــن پیشــرفت در گــذار بــه اقتصــاد متنــوع
صنعتــی فنــی اســت کــه ســهم عمدهتــری در رشــد اقتصــادی پیــدا میکنــد .انــزوای سیاســی
ایــران در دوره پــس از انقــاب موجــب محرومیــت آن از مشــارکت فعــال در تقســیم کار جهانــی
بهصــورت تجــارت و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی شــده اســت .در ضمــن منابــع طبیعــی و
محیطزیســت کشــور دچــار آســیبهای جــدی و جبرانناپذیــری شــده اســت.
رشــد تولیــد ناخالــص ســرانه در درازمــدت ،ابعــاد دیگــری از تشــدید عقبماندگــی اقتصــادی
کشــور را در مقایســه بــا کشــورهای موفــق آســیایی و ترکیــه نشــان میدهــد .در نظریــه اقتصــادی
ایــن تئــوری پذیرفتــه شــده اســت کــه تولیــد ســرانه کشــورها در درازمــدت همگــرا میشــود؛ 1ایــن
مطلــب بــدان معنــی اســت کــه انتظــار م ـیرود کشــورهای عقبمانــده از نظــر فنــاوری از طریــق
یادگیــری و انتقــال فنــاوری از کشــورهای صنعتــی پیشــرفته بــا ســرعت بیشــتری رشــد یابنــد .ایــن
موضــوع را گروشــنگرون مزایــای عقبماندگــی نامیــده اســت .بــرای نشــان دادن صحــت ایــن
پیشبینــی ،ســازمان بهــرهوری آســیایی کشــورها را از نظــر شــکاف تولیــد ســرانه بــا ایاالتمتحــده
در وضعیــت اولیــه در چهــار گــروه دســتهبندی کــرده اســت و نــرخ همگرایــی آنهــا را در درازمــدت
نیــز در چهــار گــروه آورده اســت (جــدول .)27

 .1ویلیــام .جــی .بامــول ،رشــد بهــرهوری ،همگرایــی و رفــاه :دادههــای آمــاری درازمــدت بیانگــر چیســت ،ترجمــه بهــروز
هــادی زنــوز ،نشــریه پژوهشهــای اقتصــادی ایــران ،پاییــز  ،1375شــماره .2
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جدول  .27گروه 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  2011میالدی

سطح اولیه تولید ناخالص
داخلی سرانه نسبت به
ایاالتمتحده

نرخ ساالنه نزدیک شدن به ایاالتمتحده
بین  0تا  1درصد

کمتر از  0درصد

بیش از  3درصد

بین  1تا  3درصد

ژاپن ،عمان

استرالیا ،بحرین ،برونئی ،پانزده
عضو اتحادیه اروپا *،کویت ،قطر،
عربستان سعودی ،امارات

هنگکنگ ،سنگاپور

ترکیه

ایران

بین  8تا  20درصد

جمهوری چین

مالزی ،مغولستان،
سریالنکا ،تایلند

فیلیپین

فیجی

کمتر از  8درصد

کلمبیا ،چین

بوتان ،هند ،اندونزی،
الئوس ،میانمار،
ویتنام

بنگالدش ،نپال،
پاکستان

بیش از  60درصد
بین  20تا  60درصد

* پانــزده کشــور اروپایــی عبارتانــد از :اتریــش ،بلژیــک ،دانمــارک ،فنالنــد ،فرانســه ،آلمــان ،یونــان ،ایرلنــد ،ایتالیــا،
لوکزامبــورگ ،هلنــد ،پرتغــال ،اســپانیا ،ســوئد و انگلســتان

Source: Asian Productivity Organization (APO), databook, 2016, p 37

این نمودار گویای آن است که:
1 .1کــره جنوبــی و چیــن بــا ســرعتی بیــش از  3درصــد در ســال در حــال پــر کــردن شــکاف
 GDPســرانه خــود بودهانــد .گفتنــی اســت رتبــه ایــن دو کشــور در وضعیــت اولیــه از نظــر
شــکاف  GDPســرانه در مقایســه بــا آمریــکا در گــروه ســوم و چهــارم قــرار دارد.
2 .2ترکیــه کــه از نظــر طبقهبنــدی تولیــد ســرانه در گذشــته وضعیــت بهتــری از دو کشــور فوق
داشــته  ،بــا ســرعت کمتــر از یــک درصــد در ســال بــه ســمت تولیــد ســرانه ایاالتمتحــده
حرکــت کرده اســت.
3 .3متأســفانه شــکاف تولیــد ســرانه ایــران و آمریــکا در درازمــدت برخــاف انتظــار نظریــه
اقتصــادی رو بــه افزایــش بــوده اســت.
گفتنــی اســت ،ایــن عملکــرد ضعیــف اقتصــاد ایــران را عــاوه بــر شــوکهای بیرونــی حاصــل
از نوســانات قیمــت نفــت خــام در بــازار جهانــی ،تحریمهــای اقتصــادی و جنــگ ،میتــوان بــه
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ســاختارها ،نهادهــا و سیاســتهای نادرســت اتخاذشــده در درازمــدت نســبت داد .1عملکــرد
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  1355تــا ســال  1394بــوده اســت .در ایــن دوره طوالنــی اقتصــاد ایــران بــه دالیــل مختلــف
از رشــد پایــدار اقتصــادی محــروم بــوده اســت (کادر .)2
کادر  .2علل رشد اندک و پرنوسان اقتصاد ایران در دوره بعد از انقالب اسالمی

●●انقــاب ،جنــگ و تحریمهــای اقتصــادی هرچنــد در ایــن عملکــرد ضعیــف دخیــل بودهانــد ،تنهــا عامــل ایــن
وضعیــت نیســتند.
●●نبــود ترتیبــات نهــادی مناســب بــرای برپایــی اقتصــاد بــازار و شــکلگیری جزایــری از منافــع متعــارض بهصــورت
شــرکتهای دولتــی ،شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای نظامــی و مذهبــی ،بخــش خصوصــی رســمی و غیــر
رســمی و نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار ،از عوامــل اصلــی عقبماندگــی 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 رانتجویــی غیرمولــد ،تضعیــف نهادهــای پشــتیبان
توســعه و فســاد مالــی و پیامدهــای بیثباتکننــده نوســانات درآمدهــای نفتــی نیــز یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در
عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور بــه شــمار مـیرود.
●●در ایــن دوره طوالنــی ،اســتمرار بیثباتــی اقتصــاد کالن موجــب اختــال در قیمتهــای نســبی و پیشبینیناپذیــری
جهــت حرکــت قیمتهــا و تقاضــای آتــی شــده و ریســک ســرمایهگذاری در اقتصــاد کشــور را بهشــدت افزایــش داده اســت.
ایــن اســتمرار بهصــورت تورمهــای دو رقمــی و مزمــن بدهیهــای انباشــته دولــت و وابســتگی موازنــه بازرگانــی کشــور بــه
نوســانات قیمــت نفــت و اصـرار دولتهــا بــر پیگیــری سیاسـتهای مالــی و پولــی غیرمســئوالنه خودنمایــی میکنــد.
●●نبــود بازارهــای مالــی قــوی و هدایــت منابــع مالــی تجهیزشــده بــه فعالیتهــای ســوداگرانه در غیــاب نقش ســازنده
نهادهــای تنظیمگــر پشــتیبان توســعه اقتصــادی ،در راه انباشــت ســرمایه در بخشهــای دارای اولویــت اقتصــاد ملــی
اختــال ایجــاد کــرده اســت.

 .1بــرای توضیــح مفصلتــر ایــن موضــوع نــگاه کنیــد بــه :هــادی زنــوز ،بهــروز ( )1395موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد
پایــدار درازمــدت در اقتصــاد ایــران ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.
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 .2-4-1-3رابطه رشد اقتصادی و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران
تــا آنجــا کــه بــه تقاضــای نیــروی کار در اقتصــاد بــازار مربــوط میشــود ،اســتدالل میشــود
کــه در نظریــه اقتصــادی تقاضــای نیــروی کار بــا مــزد واقعــی رابطــه معکــوس دارد و هــر بنــگاه تــا
جایــی بــه اســتخدام نیــروی کار ادامــه میدهــد کــه بهــرهوری نهایــی نیــروی کار بــا ســطح دســتمزد
واقعــی آخریــن فــردی کــه اســتخدام میشــود ،برابــر باشــد .در ضمــن در هر ســطحی از دســتمزدها:
● ●اگــر ســرمایه ســرانه نیــروی کار افزایــش یابــد ،بــرای هــر واحــد تولیــد بــه نیــروی کار
کمتــری نیــاز خواهــد بــود و عامــل ســرمایه جانشــین نیــروی کار خواهــد شــد .در ایــن
وضعیــت بهــرهوری ســرانه نیــروی کار بــه کمــک عامــل ســرمایه افزایــش مییابــد.
● ●اگــر بهــرهوری کل عوامــل تولیــد بــر اثــر پیشــرفت فنــی یــا اســتفاده از صرفههــای 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 بهــرهوری
ســرانه نیــروی کار بیشــتر میشــود.
● ●اگــر ســرمایه انســانی بهبــود یابــد (بــرای مثــال ســالهای متوســط تحصیــل نیــروی کار
شــاغل افزایــش یابــد) ،بهــرهوری نیــروی کار افزایــش خواهــد یافــت و ســاعات کمتــری
بــرای تولیــد هــر واحــد محصــول بایــد صــرف شــود.
ال کشــش تقاضــای نیــروی کار نســبت بــه تولیــد ،کمتــر از واحــد و معمــو ً
بــه دالیــل فــوق معمــو ً
ال
مثبــت اســت .در شــرایط خاصــی میتــوان شــاهد رشــد بــدون اشــتغال بــود؛ امــا معمــو ً
ال انتظــار
م ـیرود بــا رشــد اقتصــادی ،شــاهد رشــد تقاضــا بــرای نیــروی کار باشــیم .ناگفتــه پیداســت کــه
در درازمــدت بهدلیــل تغییــر ســهم بخشهــای مختلــف از تولیــد ملــی و دگرگونــی ســاختار تولیــد
بهعلــت شــدت ســرمایهبری و ســطح فنــاوری متفــاوت بخشهــا ،شــاهد تغییــر کشــش تقاضــای
نیــروی کار نســبت بــه تولیــد باشــیم .همچنیــن در اقتصادهایــی کــه قانــون کار موانعــی در راه تعدیــل
نیــروی کار بنگاههــا قــرار میدهــد و هزینــه آن را بــرای بنگاههــا بیشــتر میکنــد ،بــه رغــم کاهــش
مقــدار تولیــد در بنگاههــا شــاهد حفــظ افــراد شــاغل مــازاد و کاهــش بهــرهوری نیــروی کار بودهایــم.
در بخــش دولتــی نیــز (اعــم از دســتگاههای اجرایــی و شــرکتهای دولتــی) گاه دولتمــردان و
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سیاســتمداران بنــا بــر مالحظــات اجتماعــی و سیاســی ،صرفنظــر 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 میکننــد (ماننــد رویکــرد دولتهــای
نهــم و دهــم بــه اســتخدام نیــروی کار غیرضــروری در وزارت نفــت و ســایر وزارتخانههــا) .بایــد
توجــه داشــت کــه در بخــش عمومــی ،اســتخدام رســمی کارکنــان دولــت در عمــل دســت دولتهــا
را در زمینــه تعدیــل نیــروی انســانی میبنــدد؛ بــرای مثــال بهدلیــل کاهــش تعــداد دانشآمــوزان،
بخشــی از کارکنــان آموزشــی و دفتــری وزارت آمــوزش و پــرورش مــازاد بــر نیــاز ایــن وزارتخانــه
اســت؛ امــا بهدلیــل تعهــدات درازمــدت ناشــی از اســتخدام رســمی و پیامدهــای اجتماعــی اخــراج
کارکنــان ،دولــت از ایــن کار اجتنــاب میکنــد .در کشــاورزی دهقانــی و کارگاههــای کوچــک صنفــی
و خانوادگــی نیــز قاعــده اســتخدام تــا زمــان تســاوی بهــرهوری نیــروی کار بــا ســطح مــزد واقعــی
رعایــت نمیشــود؛ بنابرایــن شــاهد بیــکاری پنهــان در بخــش غیــر رســمی اقتصــاد هســتیم.
مجموعــه ایــن عوامــل ســبب انحــراف از تعــادل در بــازار کار میشــود .ایــن مســائل در اقتصــاد
ایــران در برخــی مــوارد موجــب افزایــش اشــتغال بــه رغــم کاهــش تولیــد شــده اســت (دهــه -1365
 )1355و همگرایــی 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 شــاغالن و بیــکاران در اقتصاد
کشــور در درازمــدت بــه شــرح جــدول ( )28بــوده اســت.
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جدول  .28تعداد افراد شاغل و بیکاران  15تا  64ساله در اقتصاد ایران (میلیون نفر -درصد)

1365

1375

1385

1395

شرح

1355

تعداد شاغالن

8/80

10/36

13/60

19/51

21/99

تعداد بیکاران

1/0

1/55

1/27

2/89

3/19

جمعیت فعال از نظر اقتصادی

9/80

11/91

14/87

22/40

25/18

نرخ بیکاری (درصد)

10/2

13/01

8/54

12/9

12/67

رشد دهساله شاغالن (درصد)

23/65

17/73

31/27

43/46

12/71

رشد دهساله تولید ناخالص داخلی بدون نفت
(به قیمت ثابت سال )1383

279/1

-0/06

33/2

76/2

29/1

کشش تقاضای نیروی کار

0/085

-

0/942

0/570

0/437

بهرهوری نیروی کار (هزار ریال)

68500

58150

58982

72454

83001

رشد دهساله بهرهوری (درصد)

206/6

1/4

22/8

14/6

*

-15/1

**

* ارقــام ایــن ســتون جمعیــت شــاغل و بیــکار دهســاله و بیشــتر را نشــان میدهــد .همچنیــن در سرشــماری ســال 1355
برخــاف ســالهای بعــد از انقــاب بیــکاران فصلــی در شــمار بیــکاران آمــده اســت؛ ازایـنرو نــرخ بیــکاری در ایــن ســال
باالتــر از واقــع اســت و بــا ارقــام مشــابه ســالهای بعــد قابــل مقایســه نیســت.
** تعداد شاغالن و بیکاران سال  1395بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ارائه شده است.

از مطالعه جدول فوق میتوان نتایج زیر را استنباط کرد:
● ●در دهــه  ،1345-1355اقتصــاد کشــور نــرخ رشــد بــاالی تولیــد و رشــد انــدک اشــتغال را
تجربــه کــرد و در همــان حــال بهــرهوری ســرانه نیــروی کار تقریبـ ًا  3برابــر شــد .در ایــن
دوره کشــش اشــتغال نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ناچیــز بــود (جــدول .)28
● ●در انتهــای دهــه  1355-1365بــه دلیــل شــوک انقــاب و جنــگ ،تولیــد ناخالــص بــدون نفــت
تقریبـ ًا معــادل ابتــدای ایــن دوره ثابــت باقــی مانــد؛ امــا بــه رغــم رکــود اقتصــادی ظــرف ایــن
دهــه در حــدود  1560هــزار نفــر بــر تعــداد شــاغالن افــزوده شــد .افزایــش تعــداد نیروهــای
مســلح بــه دلیــل جنــگ ،گســترش بوروکراســی بــه رغــم تصفیههــای وســیع کارکنــان اداری،
آموزشــی و قضایــی و تــاش دولــت بــرای حفــظ مشــاغل موجــود در شــرکتهای بــزرگ
تحــت پوشــش خــود ،از جملــه عوامــل مؤثــر در ایــن افزایــش بــود؛ بــه همیــن دلیل بهــرهوری
نیــروی کار در پایــان ایــن دهــه  15.1درصــد 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  1365 -1375مقــارن بــا پایــان جنــگ (در ســال  )1367و آغــاز برنامــه اول توســعه
جمهــوری اســامی ( )1368-1373بــود .در ایــن دوره اقتصــاد ایــران شــاهد ســازندگی
خرابیهــای ناشــی از جنــگ ،از ســرگیری پروژههــای عمرانــی نیمهتمــام و بهبــود
اســتفاده از ظرفیتهــای تولیــد در بخــش صنعــت بــود؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن دوره
اشــتغال بــا رشــد خوبــی مواجــه شــد؛ امــا بهــرهوری نیــروی کار رشــد چندانــی نداشــت؛
بــه همیــن دلیــل نــرخ بیــکاری کاهــش یافــت و در ایــن دوره کشــش اشــتغال نســبت بــه
تولیــد بســیار بــاال و در حــد  0.942بــود.
● ●دوره  1375-1385را میتــوان بهتریــن دهــه اقتصــاد ایــران از نظــر رشــد اقتصــادی،
تکویــن فرصتهــای شــغلی جدیــد در اقتصــاد و بهبــود بهــرهوری نیــروی کار تلقــی کــرد.
بــا آنکــه در برنامــه دوم توســعه ( )1374-1378دولــت بــا بدهیهــای خارجــی در حــد 29
میلیــارد دالر مواجــه بــود و عایــدات نفتــی کشــور تنــزل یافتــه بــود ،اصالحــات اقتصــادی
دولــت در برنامــه ســوم توســعه ( )1379-1383بــه رشــد بــاالی اقتصــاد کشــور انجامیــد.
دو ســال پایانــی ایــن دهــه نیــز بــا افزایــش عایــدات نفتــی کشــور و رونــق ناشــی از آن
همــراه شــد .در ایــن اشــتغال و بهــرهوری نیــروی کار رشــد یافــت و بــه همیــن دلیل کشــش
اشــتغال بــه تولیــد در مقایســه بــا دوره قبــل کاهــش یافــت و بــه  0.57رســید.
● ●عملکــرد اقتصــاد کشــور در دهــه منتهــی بــه ســال  1395چنــدان رضایتبخــش نبــود؛ زیــرا
در ایــن دوره بیانضباطــی دولــت دهــم در هزینــه کــردن عایــدات نفتــی بــه بیمــاری هلنــدی،
کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی و افزایــش گرایشهــای تورمــی در اقتصــاد منجــر شــده بــود.
تشــدید تحریمهــای بینالمللــی در اوایــل دهــه  ،1390تولیــد و صــادرات نفتــی را بهشــدت
کاهــش داد و اقتصــاد کشــور بهدلیــل مضیقــه ارزی و اختــال در تجــارت خارجــی بــا
کاهــش ســرمایهگذاری و نــرخ اســتفاده از ظرفیتهــای تولیــد در بخــش صنعــت مواجــه
شــد .در همیــن دوره بــود کــه حبــاب مســکن در بــازار داراییهــا شکســت و بخــش ســاخت
و ســاز خصوصــی دچــار رکــود عمیــق و طوالنــی شــد .در ایــن دوره تقاضــای کل از ناحیه
کاهــش مصــرف خانوارهــا ،کاهــش ســرمایهگذاری خصوصــی و دولتــی آســیب دیــد و
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همیــن امــر بــه تــداوم رکــود اقتصــادی بعــد از رفــع تحریمهــا انجامیــد .در ایــن دهــه رشــد
اقتصــادی در همســنجی بــا دهــه قبــل بســیار کمتــر بــود و کمتــر از هــر دوره دیگــر در
اقتصــاد کشــور شــاهد افزایــش تعــداد شــاغالن بودیــم .اگرچــه در ســال  1395بــه دلیــل
رشــد مثبــت اقتصــادی شــاهد بهبــود بهــرهوری 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 فعالیتهــای ســرمایهبر
بیشــتر از رشــد فعالیتهــای کاربــر بــود و بــه همیــن دلیــل کشــش تقاضــای نیــروی کار
نســبت بــه تولیــد بــه کمتریــن مقــدار خــود یعنــی  0/437رســید.

 .3-4-1-3اشتغال ناقص و بیکاری در اقتصاد ایران
مســئله دیگــر در بــازار کار کشــور ،اشــتغال ناقــص زمانــی نیــروی کار اســت .افــراد دارای ایــن
اشــتغال شــامل تمــام شــاغالنی 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  44ســاعت کار کردنــد و خواهــان و آمــاده برای
انجــام کار اضافــی در هفتــه مرجــع بودهانــد .بــر اســاس نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار مرکــز
آمــار ایــران ،در فاصلــه زمانــی  1384-1395اشــتغال ناقــص نیــروی کار برحســب اوضــاع و احوال
اقتصــادی در نوســان بــوده؛ امــا از  1.5میلیــون نفــر در ابتــدای دوره بــه بیــش از  2/3میلیــون نفــر
در انتهــای دوره رســیده اســت .گفتنــی اســت کســانی کــه بــه ایــن نــوع مشــاغل روی میآورنــد،
معمــو ً
ال تحــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی قــرار نمیگیرنــد.
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نمودار  .23تحول اشتغال ناقص جمعیت دهساله و بیشتر کشور طی دوره 1384-1395

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری نیروی کار ،سالهای  1384تا 1395

شــایان ذکــر اســت کــه در دوره  1365-1395شــمار بیــکاران بیــش از دو برابــر شــد و از 1.6
میلیــون نفــر بــه  3.2میلیــون نفــر افزایــش یافــت .نــرخ بیــکاری نیــز کــه در آغــاز ایــن دوره 13
درصــد بــود ،تنهــا بــه  12.7درصــد در انتهــای ایــن دوره تقلیــل پیــدا کــرد (جــدول  .)29افزایــش
نــرخ بیــکاری پــس از ســال  ،1375اساســ ًا از ورود خیــل عظیــم جوانانــی بــه بــازار کار ناشــی
بــود کــه در دوره رونــق بچ ـهداری در دهــه اول انقــاب بــه دنیــا آمدنــد .در دو ســال اخیــر نیــز
بهواســطه افزایــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار ،ابعــاد ایــن مســئله افزایــش یافتــه اســت.
نتایــج آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران در ســال ( 1395جــدول  )29گویــای آن اســت
کــه نــرخ بیــکاری زنــان تقریبـ ًا دو برابــر مــردان اســت .در ضمــن نــرخ بیــکاری در میــان جوانــان
کشــور بــه نحــو نگرانکننــدهای باالســت؛ در حالــی کــه بعــد از جنــگ ایــران و عــراق منابــع مالــی
و انســانی عظیمــی در راه آمــوزش عالــی در کشــور صــرف شــده اســت و بســیاری از جوانــان
جویــای کار تحصیــات دانشــگاهی دارنــد.
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جدول  .29شاخصهای عمده نیروی کار در سال  1395برحسب جنسیت

شاخصهای نیروی کار
مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر
بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر
بیکاری جوانان  15 -24ساله
بیکاری جوانان  15-29ساله
نسبت اشتغال

واحد

کل

مرد

زن

نرخ

39.4

64.1

14.9

تعداد

25791450

20898816

4892634

نرخ

12.4

10.5

20.7

تعداد

3203398

2191568

1011830

نرخ

29.2

25.4

44.2

تعداد

869531

604834

264697

نرخ

25.9

21.4

42.3

تعداد

1827525

1182212

645312

نرخ

34.5

57.4

11.8

تعداد

22588052

18707247

3880804

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ،سال .1395

گفتنــی اســت دولتهــا بهمنظــور کاهــش بحــران بیــکاری بــا اجــرای سیاسـتهایی چــون طــرح
ضربتــی اشــتغال و کمکهــای مالــی و اعتبــاری بــه طرحهــای زودبــازده ســعی کردنــد کــه از
لشــکر بیــکاران بکاهنــد؛ امــا ازآنجاکــه ایــن مشــاغل پایــدار و دائمــی نیســتند ،نمیتواننــد آثــار
بلندمدتــی بــر روی منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند.

 .4-4-1-3تحول مزد و حقوق و سهم آن در درآمد ملی
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــران حســابهای ملــی بــه روش درآمــد عوامــل تولیــد محاســبه
نمیشــود 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 همهســاله محاســبه و بــا توافــق دولــت ،نماینــدگان
تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی تصویــب میشــود .بــرای محاســبه مبلــغ دقیــق حداقــل
دســتمزدی کــه کارگــران در عمــل دریافــت میکننــد ،بایــد دو مــاه حقــوق و پــاداش آخــر ســال ،و
پرداخــت بابــت اضافـهکاری و ســایر پرداختیهــا بــه نیــروی کار نیــز بــه ایــن مبلــغ اضافــه شــود.
در ســال  1358حداقــل دســتمزد  17هــزار ریــال بــود .در دوره زمانــی  1358-1368دســتمزد
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اســمی تقریبـ ًا ثابــت مانــد و حداقــل دســتمزد تغییــر محسوســی نکــرد؛ امــا بالفاصلــه بعــد از جنــگ
دســتمزدها افزایــش یافــت؛ بهطــوری کــه در ســال  1378ســطح حداقــل دســتمزدها بــه  360هــزار
ریــال ،در ســال  1384بــه  1220هــزار ریــال ،در ســال  1390بــه  3303هــزار ریــال و در ســال 1395
بــه  9310هــزار ریــال رســید .در جــدول ( )30و نمــودار ( ،)24رشــد ســاالنه دســتمزدهای اســمی و
واقعــی در درازمــدت نمایــش داده شــده اســت.
جدول  .30تحول دستمزد اسمی و حقیقی در دوره ()1348-1389

شرح

1348-1357

1358-1368

1368-1389

1393 -1395

رشد ساالنه حداقل مزد اسمی

1/16

3/9

26

23

رشد ساالنه حداقل مزد واقعی
1376=100

4/4

-13

6

-0/16

مأخــذ :ســه ســتون اول از طایــی ،حســن ،خانــدوزی ،احســان و ذبیحــی ،زهــرا ( ،)1394محاســبه ســهم بــری عوامــل کار و
ســرمایه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا اســتفاده از جــداول داده -ســتانده و ماتریــس حســابداری اجتماعــی.
ستون آخر محاسبات محقق.
نمودار  .24تحول حداقل دستمزد اسمی و حقیقی به قیمت سال ( 1390تومان)

مأخذ :مستخرج از دادههای 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  1358نرســید؛ امــا آنچــه در کشــور مــا چالــش اساســی در رابطــه بــا درآمدهــای
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کاری بــه شــمار میآیــد ،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  1980در مباحــث
رشــد اقتصــادی در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ،ثبــات ســهم نیــروی کار از آمــد ملــی اصلــی
پذیرفتــه شــده بــود؛ امــا از آن پــس ایــن تصویــر دگرگــون شــد و ســهم نیــروی کار در تولیــد ملــی
کاهــش یافــت .مطالعــات  OECDبیانگـ�ر آن اسـ�ت کـ�ه در دوره زمانی  1990 -2009ســهم نیــروی کار
از درآمــد ملــی در میــان  30کشــور پیشــرفته جهــان ،در  26کشــور از  68/1درصــد بــه  61/7درصــد
کاهــش یافتــه اســت .مطالعاتــی در مــورد کشــورهای درحالتوســعه 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  .)31بــا نگاهــی
دقیقتــر بــه ایــن جــدول ،مالحظــه میشــود تغییــرات ســتون اول انــدک اســت و میتــوان آن را
بــه اشــتباهات آمــاری نســبت داد؛ امــا تغییــرات ســتونهای ســوم و چهــارم معن ـیدار و درخــور
توجــه اســت.
جدول  .31تغییرات سهم عوامل تولید از ارزشافزوده در دهه 1380
سهم نیروی کار از ارزشافزوده
سال

سهم نیروی کارمزد و حقوقبگیر
از ارزشافزوده

سهم نیروی کار خویشفرما
از ارزشافزوده

جمع

سهم سرمایه
جمع
از ارزشافزوده

1380

21/23

31/57

52/8

47/2

100

1385

18/67

24/2

42/86

57/14

100

1390

19/46

25/69

45/15

54/85

100

مأخــذ :طایــی ،حســن ،خانــدوزی ،احســان و ذبیحــی ،زهــرا ( ،)1394محاســبه ســهمبری عوامــل کار و ســرمایه در
فعالیتهــای اقتصــادی بــا اســتفاده از جــداول داده -ســتانده و ماتریــس حســابداری اجتماعــی.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development with contributions from
 The Labour Share in G20 Econو International Monetary Fund and World Bank Groupomies, 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  1395در مقایســه بــا ســال
 1390مربــوط اســت ،اطالعــات دقیقــی در اختیــار نداریــم و تنهــا میدانیــم کــه در ایــن  5ســال:
● ●رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب  5/1درصــد و  8/6درصــد
بــوده اســت.

1

● ●رشــد تعــداد شــاغالن در اقتصــاد کشــور  18/6درصــد بــوده و از رشــد اقتصــادی پیشــی
گرفتــه اســت.
● ●بهــرهوری نیــروی کار بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب  11/2درصــد و  9/2درصــد کاهش
یافته اســت.
● ●حداقل دستمزدهای حقیقی تقریب ًا 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  1395در همســنجی بــا ســال 1390
افزایــش یافتــه اســت؛ امــا ایــن نتیجهگیــری 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.

 .5-4-1-3ریسکهای بازار کار و پیامد آن بر پسانداز و بازنشستگی
مطالعــه مــا از تحــول جمعیــت و بــازار کار در دوره پــس از انقــاب و شــواهد موجــود گویای آن
اســت کــه ریسـکهای بــازار کار در دوره پــس از انقــاب بهشــدت افزایــش یافتــه اســت (کادر :)3

 .1بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نماگرهای اقتصادی ،سهماهه چهارم سال  1395شماره .87
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کادر  .3افزایش ریسکهای بازار کار و پیامدهای آن بر صندوقهای 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.
●●اســتخدامهای بیرویــه در دســتگاههای اداری ،نظامــی و غیــره و تســهیالت ارائهشــده دولــت بهمنظــور اجـرای طرحهــای
زودبــازده و اشــتغا لزا نتوانســته اســت بــر التیام بحران بیــکاری کمک مؤثــری کند.
●●در ایــن دوره تشــکلهای کارگــری مســتقل صنفــی کارگــران بــه دلیــل نبــود پشــتوانه قانونــی و بیمیلــی دولتمــردان
شــکل نگرفتــه یــا در صــورت شــکلگیری فعالیــت آنهــا بــا انــواع موانــع مواجه شــده اســت .ایــن موضــوع البته بــه تحقیق
مســتقلی نیازمنــد اســت کــه مــا بــه آن نپرداختهایــم.
●●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  1395در مقایســه بــا ســال  1358کاهش یافته اســت.
●●بــه نظــر میرســد در دهــه  ،1380ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی تنــزل یافتــه باشــد .معلــوم نیســت بهبــودی
احتمالــی ایــن ســهم در  5ســال اول دهــه  ،1390آیــا کاهــش دوره  15ســاله را جبــران کــرده اســت یــا خیــر.
●●در ایــن وضعیــت ،مــزد و حقوقبگیــران بــرای پسانــداز بخشــی از درآمــد خــود بــرای تأمیــن آینــده از طریــق
خریــد واحــد مســکونی ،ســپردهگذاری در بانکهــا ،خریــد اوراق بهــادار و شــرکت در طرحهــای انفــرادی مکمــل
بازنشســتگی دچــار مشــکل میشــوند.
●●صندوقهــای بازنشســتگی نیــز بــه دلیــل ورودی انــدک نیــروی کار و پرداخــت ســهم بیمـهای ســرانه کمتــر بــه قیمــت
واقعــی دچــار مشــکالت ناپایــداری مالــی میشــوند .پوشــش بیمههــای اجتماعــی تنهــا  29درصــد جمعیــت در ســن کار
اســت .مشــارکت پاییــن جمعیــت در ســن کار در فعالیتهــای اقتصــادی و بــاال بــودن نــرخ بیــکاری مانــع اصلــی افزایــش
ورودی صندوقهــای بازنشســتگی اســت.
●●چنانکــه در مباحــث بعــدی ایــن فصــل مطــرح خواهــد شــد ،همزمانــی بیثباتــی و ریس ـکهای بــاال در بــازار کار و
بازارهــای مالــی ،صندوقهــای بازنشســتگی را در وضعیــت مالــی دش ـواری ق ـرار میدهــد.

 .5-1-3وضع مالی دولت و تأثیرات آن بر صندوقهای بازنشستگی
ســنجش وضــع مالــی دولــت بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه معمــو ً
ال دولتهــا وظیفــه دارنــد
بخــش مهمــی از هزینــه مســاعدتهای اجتماعــی و هزینههــای بیمــه بازنشســتگی و درمانــی را
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بپردازنــد .همچنیــن سیاســت مالــی دولتهــا بــر ســطح فعالیتهــای اقتصــادی و اشــتغال و بــر
عملکــرد بازارهــای مالــی تأثیرگــذار اســت.
در ارزیابــی وضــع مالــی دولــت بایــد بــه عملکــرد دولــت عمومــی توجــه شــود .بــر اســاس
چارچــوب ارائــه شــده صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای آمارهــای مالــی دولــت ،دولــت عمومــی

1

شــامل مؤسســات زیــر اســت:
 .1دولت مرکزی ،استانی و محلی (شهرداریها و دهیاریها)؛
 .2همــه صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی کــه واحدهــای دولتــی منــدرج در بنــد اول بــه وجــود
آوردهانــد یــا تحــت کنتــرل آنهــا قــرار دارنــد.
 .3همه مؤسسات غیرانتفاعی که در کنترل واحدهای دولتی قرار دارند.
 .4دولــت عمومــی شــرکتهای مالــی و غیرمالــی دولتــی را در برنمیگیــرد؛ امــا همــه بنگاههایــی
را کــه در شــمار دو گــروه فــوق نیســتند و بــه ثبــت نرســیدهاند شــامل میشــود.
هــدف از تدویــن چارچــوب آمــاری بــرای عملیــات مالــی دولــت ایــن اســت کــه آمارهایــی ارائــه
شــود تــا سیاســتگذاران و تحلیلگــران بتواننــد عملیــات مالــی دولــت و وضعیــت مالــی آن را
مطالعــه کننــد .همچنیــن  GFSایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه ارزیابــی روشــنی از نقدشــوندگی
و پایــداری مالــی دولــت عمومــی و بخــش عمومــی 2بــه روش ســازگار و نظاممنــد بــه عمــل آیــد؛
امــا در دوره بعــد از انقــاب اســامی در ایــران بنیادهــای انقالبــی ماننــد اوقــاف ،ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام ،بنیــاد شــهید ،بنیــاد مســتضعفان ،کمیتــه امــداد امــام و شــهرداریها ،مطابــق قوانیــن
مصــوب جدیــد تحــت عنــوان «بخــش عمومــی غیردولتــی» طبقهبنــدی شــدند .جالــب اســت کــه همــه
یــا بخــش اعظــم ایــن مؤسســات بــه رغــم اشــتغال بــه فعالیتهــای اقتصــادی انتفاعــی ،از بودجــه
دولــت کمــک دریافــت میکننــد؛ امــا بــه دولــت مالیاتــی نمیپردازنــد .درواقــع ســاختار سیاســی
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 میکننــد 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 نمیدهــد:
● ●آمــار بودجــه مصــوب و عملکــرد بودجــه شــهرداریهای کشــور جــدا از بودجــه دولــت ارائــه
میشــود .عــاوه بــر آن اطالعــات دقیقــی در مــورد داراییهــا و بدهیهــای شــهرداریها در
دســت نیســت.
● ●بــه منابــع و مصــارف و داراییهــای صندوقهــای بازنشســتگی تحــت نظــارت دولــت ،یعنــی
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 نمیشــود و تنهــا میــزان کمــک دولــت بــه ایــن صندوقهــا در
بودجــه دولــت مشــخص میشــود.
● ●از آنجــا کــه خزانــه واحــدی در کشــور وجــود نــدارد ،کل عایــدات دولــت در بودجــه عمومــی
بازتــاب نمییابــد؛ بــرای مثــال هماکنــون دولــت موظــف اســت  14.5درصــد عایــدات نفتــی را
بهطــور مســتقیم بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ،و  32درصــد عایــدات نفتــی را بــه صنــدوق
توســعه ملــی بپــردازد .ایــن بخــش از منابــع و مصــارف در جــداول بودجــه عمومــی دولــت
بازتــاب پیــدا نمیکنــد.
● ●دولــت بــرای تأمیــن کســری بودجــه معمــو ً
ال در تبصرههــای تکلیفــی قانــون بودجــه هرســال،
تعهداتــی را بــرای بانکهــا و صنــدوق توســعه مالــی از بابــت پرداخــت تســهیالت ریالــی و ارزی
پیشبینــی میکنــد کــه معمــو ً
ال در جــداول بودجــه انعــکاس نمییابــد.
● ●بــه دلیــل پرداخــت یارانــه پنهــان بــه حاملهــای انــرژی ،انــدازه مخــارج دولــت کمتــر از واقــع
گــزارش میشــود .یعنــی مابهالتفــاوت قیمــت مــرزی حاملهــای انــرژی و قیمــت داخلــی آنهــا
بــه مصرفکننــدگان ایــن حاملهــا تعلــق میگیــرد؛ امــا در بودجــه بهصراحــت بــه ایــن
موضــوع اشــارهای نمیشــود.
بــا توجــه بــه نارســاییهای فــوق و نبــود چارچــوب آمــاری جامــع نمیتــوان تصویــر روشــن
و دقیقــی از وضعیــت مالــی دولــت عمومــی ،دریافتهــا و پرداختهــای آن و پیامدهــای اقتصــاد

 / 236مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

کالن بودجــه بــه دســت داد .گفتنــی اســت قبــل از دولــت یازدهــم ،حتــی میــزان دقیــق بدهیهــای
دولــت بــه بانکهــا ،بانــک مرکــزی ،صندوقهــای 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 بدهیهــا تأثیــر تعیینکننــدهای بــر سرنوشــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی خواهــد داشــت.
اگرچــه دولــت بهموجــب احــکام قانــون برنامــه ششــم موظــف شــده تــا پایــان ایــن برنامــه بــه
پرداخــت بدهیهــای خــود بــه صندوقهــای بازنشســتگی اقــدام کنــد ،هنــوز وفاقــی در مــورد
میــزان دقیــق بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی میــان وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی و صندوقهــا وجــود نــدارد.
وابســتگی بودجــه دولــت بــه نفــت هــم بــه آن خصلــت چرخــهای داده کــه موجــب تشــدید
نوســانات اقتصــادی میشــود و پیگیــری سیاســت تجــاری و صنعتــی ســازگار بــا رشــد پایــدار را
ممتنــع کــرده اســت؛ بدیــن ترتیــب در کوتاهمــدت و درازمــدت پیامدهــای منفــی بــر تقاضــای نیــروی
کار دارد 1.تــا جایــی کــه بــه تأثیــر دولــت بــر رشــد اقتصــادی و ثبــات اقتصــاد کالن مربــوط اســت
بایــد گفــت کــه در دوره بعــد از انقــاب اســامی:
1 .1میــزان مداخــات غیــر بودجــهای دولــت در امــور اقتصــادی بــر اســاس «شــاخص آزادی
اقتصــادی» گســترده بــوده اســت.
2 .2در اوایــل انقــاب ،تصدیهــای دولتــی بــه دلیــل بدبینــی دولتمــردان بــه ســازوکار بــازار و
شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور افزایــش یافتــه اســت.
3 .3واگــذاری گســترده شــرکتهای دولتــی در دوره برنامههــای ســوم ،چهــارم و پنجــم بــه دلیــل
اختصــاص بخــش عمــده ســهام شــرکتهای دولتــی بــرای رد دیــون دولــت بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و ســایر نهادهــا ،توزیــع ســهام عدالــت میــان مــردم و تبعیــض علیــه بخــش خصوصــی
در واگذاریهــا و در نظــر گرفتــن منافــع هولدینگهــای وابســته بــه نهادهــای نظامــی و غیرنظامــی
 .1در ایــن مــورد نــگاه کنیــد بــه هــادی زنــوز ،بهــروز ( ،)1394موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد درازمــدت اقتصــادی در
ایــران ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.
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نزدیــک بــه قــدرت سیاســی ،بــه تقویــت بخــش خصوصــی نینجامیــد .بــه رغــم ایــن واگذاریهــا،
هنــوز جایــگاه دولــت بهعنــوان یــک کارفرمــای بــزرگ ،در موضــع بنــگاهداری و در چارچــوب
عملیــات شــرکتها و مؤسســات دولتــی قــوی اســت.
4 .4وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت و تمایــل دولتهــا بــرای مصــرف تمــام درآمدهــای نفتــی
در بودجــه ،موجــب ســلطه سیاســت مالــی بــر سیاســت پولــی ،اســتفاده از لنگــر نــرخ اســمی
ارز بــرای کنتــرل تــورم و همســو شــدن بودجــه بــا چرخههــای اقتصــادی شــده اســت .ایجــاد
حســاب ذخیــره ارزی در برنامــه ســوم هرچنــد تأثیرپذیــری اقتصــاد کشــور را از نوســانات
درآمدهــای نفتــی در بودجــه کاســت؛ امــا عمــر آن مســتعجل بــود.
5 .5هرچنــد دولــت بــر اســاس مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در برنامــه پنجــم بــه ایجاد
صنــدوق توســعه ملــی اقــدام کــرد ،نتوانســت از جایــگاه مقــام حافــظ منافــع نس ـلهای حاضــر
و آینــده ،بــه نمایندگــی از جانــب حکومــت نقــش ســازندهای ایفــا کنــد .درواقــع ،در هیئتمدیــره
صنــدوق توســعه نماینــدگان دولــت دارای اکثریــت بودنــد و بهموجــب تبصرههــای بودجــه،
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 توســعهای 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 هیچیــک از
ایــن نقشهــا را بهدرســتی ایفــا کنــد.

 .1-5-1-3سهم 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 میدهــد .پرداخــت یارانــه پنهــان انــرژی در چهــل ســال گذشــته ،وجــود خزانههــای متعــدد در
کشــور بهجــای خزان ـهداری کل ،انعــکاس نیافتــن بســیاری از تعهــدات مالــی دولــت در تبصرههــای
بودجههــای ســنواتی در ردیفهــای هزینــهای بودجــه ،تنهــا چنــد مــورد از ایــن دالیــل اســت .از
ایـنرو 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
1 .1در ســالهای  1355-1357ایــن ســهم بیــش از  40درصــد بــود .ایــن دوره بــا بــاال بــودن
درآمدهــای نفتــی دولــت و تزریــق آن بــه اقتصــاد کشــور مشــخص میشــود.
2 .2در ســالهای  1358-1361بهواســطه کاهــش ســطح تولیــد ملــی و افزایــش مخــارج جنــگ ،ایــن
ســهم کمتــر از  40درصــد؛ ولــی بیشــتر از  30درصــد بــود .در ایــن دوره ســهم کســری بودجــه
از تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از هــر زمــان دیگــر در دوره بعــد از انقــاب اســامی بــود.
3 .3در دوره  1362-1367به جز یک سال ،این سهم بین  20تا  30درصد بود.
4 .4از آن پــس خصلــت چرخــهای مخــارج بودجــه عمومــی دولــت ،بهمــوازات نوســانات قیمــت
نفــت در بــازار جهانــی ،تحریمهــای اقتصــادی و نوســانات نــرخ ارز موجــب افــت و خیــز ســهم
بودجــه عمومــی دولــت از تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت؛ امــا عمومـ ًا ایــن ســهم کمتــر از
 20درصــد بــوده اســت.
5 .5افزایــش کســریهای بودجــه دولــت در دوره جنــگ طبیعــی بــود؛ امــا بــا کمــال شــگفتی ایــن
افزایــش در دوره رونــق نفتــی دهــه  1380نیــز بــار دیگــر آشــکار شــد کــه ناشــی از اتخــاذ
سیاســتهای مالــی غیرمســئوالنه در ایــن دوره اســت.
نمودار  .25نسبت پرداختها و کسری بودجه دولت به  GDPکشور طی دوره )%( 1355-95

توضیح :پرداختهای دولت مجموع هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای دولت است.
مأخــذ :بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،بانــک اطالعــات ســریهای زمانــی اقتصــادی و نماگــر اقتصــادی
شــماره 86
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6 .6ناتوانــی دولــت در برقــراری تــوازن بودجــه ،گــواه بــر وجــود فشــارهای ســنگین سیاســی
قانونگــذار و محافــل ذینفــوذ سیاســی و نظامــی در تحمیــل مخــارج پروژههــای عمرانــی
مــازاد بــر ظرفیــت مالــی دولــت و تحمیــل مخــارج جــاری خــارج از تــوان پرداخــت
دولــت اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه در دوره بعــد از انقــاب بهموجــب قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ،وظایــف اجتماعــی و اقتصــادی ســنگینی بــر عهــده دولــت گذاشــته شــد
کــه بــا ظرفیتهــای اجرایــی و مالــی آن چنــدان ســازگاری نداشــت .در ایــن دوره تعــداد
وزارتخانههــا و دســتگاههای دولتــی و کارکنــان آنهــا بــه نحــو بــارزی افزایــش یافــت.
عــاوه بــر ایــن نهادهــای انقالبــی و مذهبــی کــه از کمکهــای دولــت برخــوردار میشــدند،
بهتدریــج افزایــش یافتنــد و ســهم آنهــا در کمکهــای دولــت در خــور توجــه شــد؛ امــا در
عیــن حــال فعالیتهــای اقتصــادی بنیادهــا ،نهادهــای انقالبــی و مذهبــی از نظــارت مالــی
دولــت خــارج شــد و قــدرت مالیــات ســتانی دولــت از آنهــا تضعیــف شــد .کســری فزاینــده
دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری نیــز بــار ســنگین مالــی بــر دوش دولــت
قــرار داده اســت کــه گریــز از آن متصــور نیســت.

 .2-5-1-3منابع بودجه دولت
بودجــه دولــت در ایــران در دوره پــس از انقــاب ،همچــون دهــه  1350بهطــور عمــده از محــل
منابــع بیــن نســلی نفــت تأمیــن شــده اســت؛ امــا در دوره بعــد از انقالب بــه دلیــل افزایــش هزینههای
جــاری دولــت ،ایــن منبــع درآمــد بیــن نســلی ســهم بزرگتــری در پوشــش کســری عملیاتــی بودجه
داشــته اســت .بــا توجــه بــه پرنوســان بــودن درآمدهــای نفتــی دولــت -کــه اساسـ ًا ناشــی از کاهش
عایــدات نفتــی بــه دلیــل کاهــش صــادرات نفــت (بــه دلیــل جنــگ و یــا تحریمهــای بینالمللــی) یــا
کاهــش قیمــت نفــت خــام در بــازار جهانــی (ماننــد چنــد ســال اخیــر) بــه وجــود میآیــد -و بــه دلیــل
عــدم انعطــاف هزینههــای جــاری و مســتمر دولــت بــه ســمت کاهــش ،همــواره شــاهد ایجــاد ادوار
اقتصــادی بهصــورت رونــق و رکــود در اقتصــاد ایــران بودهایــم.
ســهم درآمدهــای مالیاتــی دولــت در منابــع بودجــه عمومــی دولــت هرگــز کفــاف هزینههــای
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جــاری آن را نمــیداده اســت .در دوره مــورد بررســی دو اصــاح مهــم در قوانیــن مالیاتــی بــه
عمــل آمــد .اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم در ســال  1381کــه بــه وضــع نــرخ مالیــات
ثابــت  25درصــدی بــر ســود شــرکتها منجــر شــد و تصویــب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
در اردیبهشــت ســال  .1387متأســفانه نبــود مالیــات بــر مجمــوع درآمــد خانوارهــا ،معافیتهــای
مالیاتــی گســترده و ناکارآمــدی دســتگاه تشــخیص و وصــول مالیــات در کشــور ســبب شــده اســت
نظــام مالیاتــی کشــور عقبمانــده باشــد .ســهم مالیاتهــای دولــت مرکــزی در تولیــد ناخالــص
داخلــی در دوره پــس از انقــاب هرگــز از حــدود  7درصــد فراتــر نرفتــه اســت.
منابــع بودجــه عمومــی دولــت در دوره  1380-1395در نمــودار زیــر ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه مالحظــه میشــود:
● ● در چهــار ســال پایانــی برنامــه ســوم ( ،)1380-1383بودجــه دولــت بیــش از همــه از محــل
واگــذاری داراییهــای 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
بودجــه دولــت در خــور توجــه بــود .ایــن نکتــه بــا افزایــش ســهم واگــذاری داراییهــای مالــی
دولــت در تأمیــن بودجــه مشــخص میشــود؛ امــا در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن
دوره بــا ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی دولــت حــدود  20میلیــارد دالر در ایــن حســاب انباشــته کــرد.
● ●در دوره برنامــه چهــارم ( )1384-1389دولــت درآمدهــای عمومــی را افزایــش داد و بــا
بهرهگیــری از حســاب ذخیــره ارزی و عایــدات روزافــزون حاصــل از صــادرات نفــت و
میعانــات گازی توانســت مخــارج خــود را بهشــدت افزایــش دهــد .بــا ایــن همــه ایــن درآمدهــا
اشــتهای ســیریناپذیر دولــت بــرای افزایــش مخــارج را کــم نکــرد و بیانضباطــی مالــی دولــت
موجــب توســل آن بــه اســتقراض بیشــتر از بانــک مرکــزی و بانکهــا شــد.
● ● در دوره برنامــه پنجــم توســعه ( )1390-1395دولــت از یکســو بــا تشــدید تحریمهــای بینالمللــی
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 ســالهای  1395و  1396اســتقراض از بانــک مرکــزی و
بانکهــا دوبــاره بــه ناگزیــر در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت.
نمودار  .26منابع بودجه عمومی دولت (( )1380-1395سهم به درصد)

مأخذ :مستخرج از سریهای زمانی بانک مرکزی

 .3-5-1-3مصارف بودجه دولت
ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت در دوره  1380-1395گویای آن است که:
● ● در دورههــای رونــق و رکــود نفتــی همــواره ســهم مصــارف هزینــهای بودجــه دولــت از کل
مصــارف آن بیــن  64تــا  84درصــد نوســان داشــته اســت .در دورههــای رکــود نفتــی ماننــد
ســالهای  1391تــا  ،1394ســهم مصــارف هزینــهای در بودجــه بــه دلیــل کاهــش هزینههــای
ســرمایهای ،افزایــش نمایانــی داشــته اســت.
● ●کاهــش ســهم مخــارج ســرمایهای دولــت در دوره تشــدید تحریمهــای بینالمللــی و کاهــش
قیمــت نفــت از ســال  1391بــه بعــد بســیار نگرانکننــده اســت و قطعـ ًا آثــار نامطلوبــی بــر رشــد
درازمــدت اقتصــاد خواهــد داشــت.
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● ● بازپرداخــت بدهیهــای دولــت شــامل اصــل اوراق مشــارکت ،تســهیالت بانکــی ،وامهــای خارجی
و نیــز تعهــدات پرداختنشــده ســالهای قبــل ،در ســه ســال آخــر برنامــه ســوم و ســال 1386
درمجمــوع در حــدود ده درصــد مصــارف بودجــه را بــه خــود اختصــاص داد.
نمودار  .27مصارف هزینهای و سرمایهای بودجه عمومی دولت (( )1380-1395سهم به درصد)

مأخذ :مستخرج از سریهای زمانی بانک مرکزی

ترکیــب مصــرف نهایــی وزارتخانههــا و مؤسســات وابســته بیانگــر اولویتهــای دولــت در
تخصیــص بودجــه هزین ـهای خــود اســت .در نمــودار ( )28ایــن ترکیــب نشــان داده شــده اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه بــرای انجــام محاســبات ایــن نمــودار ســال  1373را بــا دوره برنامــه اول
تجمیــع کردهایــم و دوره برنامــه پنجــم بــه دلیــل نبــود دادههــا تــا  1394محاســبه شــده اســت .ایــن
مطلــب کــه آیــا ایــن تخصیصهــا برحســب خواســتههای رأیدهنــدگان صــورت گرفتــه یــا خیــر و
آیــا بــازده اجتماعــی آنهــا درخــور توجــه بــوده یــا نــه ،موضوعــات مهمــی اســت کــه میتــوان 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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درصــد رســید .در دوره برنامــه اول ،دوم ،ســوم و پنجــم ســهم دفــاع و نظــم و امنیــت داخلــی
بهشــدت کاهــش یافــت و از  31.1درصــد فراتــر نرفــت؛ امــا در دوره برنامــه چهــارم کــه بــا دوره
رونــق نفتــی مقــارن بــود ،بــه طــرز بیســابقهای افزایــش یافــت و بــه  36.2درصــد 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  20.4درصــد 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 دورههــای
دیگــر بــود و بــه  17.0رســید.
● ●ســهم رفــاه اجتماعــی در دوره پــس از انقــاب همــواره ســیر صعــودی داشــته و در برنامــه
پنجــم بــه  16.1درصــد رســیده اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش مهمــی از مصــارف رفــاه
اجتماعــی صــرف کمــک بالعــوض دولــت بــه دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهــای
مســلح شــده اســت.
نمودار  .28ترکیب مصرف نهایی وزارتخانهها و مؤسسات وابسته برحسب وظایف به قیمت ثابت سال ( 1383درصد)

مأخذ :مستخرج از حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 .4-5-1-3نحوه تأمین مالی کسریهای مزمن بودجه دولت
وابســتگی بودجــه دولــت بــه عایــدات پرنوســان درآمدهــای نفتــی ،عقبماندگــی نظــام مالیاتــی
کشــور و عــدم انعطــاف هزینههــای مســتمر دولــت ،عوامــل عمــده مؤثــر بــر وجــود کســری
بودجــه مزمــن در دوره پــس از انقــاب بــوده اســت .دولــت حســب موقعیــت تــاش کــرده اســت
ایــن کســریهای مزمــن را بــه صــور مختلــف تأمیــن کنــد؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه شــیوههای
اتخــاذ شــده بــرای تأمیــن مالــی کســری بودجــه ،عموم ـ ًا پیامدهــای مالــی و اقتصــادی زیانبــاری
بــرای اقتصــاد کشــور و بازارهــای مالــی و پولــی داشــته اســت:
 1 .1یکــی از متداولتریــن روشهــا ،تأمیــن کســری بودجــه از طریــق کاهــش هزینههــای بودجه
عمرانــی دولــت بــوده اســت .درواقــع ،دولــت بــه دلیــل فشــار نماینــدگان مجلــس در لوایــح
بودجــه اعتبــارات عمرانــی را بیــش از واقــع بــرآورد میکنــد؛ ولــی در عمــل هنــگام مواجهــه
بــا کســری بودجــه ،تخصیــص بودجــه طرحهــای عمرانــی را در حــد پیشبینیشــده
انجــام نمیدهــد؛ بــرای نمونــه هزینــه طرحهــای عمرانــی ناتمــام ســالهای گذشــته در
پایــان دولــت دهــم بــه قیمــت جــاری  400هــزار میلیــارد تومــان بــود.
2 .2اســتقراض از بانــک مرکــزی یکــی دیگــر از روشهــای تأمیــن مالــی کســری بودجــه اســت.
ایــن موضــوع در دوره جنــگ ایــران و عــراق بــه امــری رایــج تبدیــل شــد کــه البتــه بــا
ممنوعیــت آن ،دس ـتاندازی دولــت بــه منابــع بانــک مرکــزی محــدود گردیــد؛ امــا هرگــز
متوقــف نشــد .در ایــن بیــن بدهــی دولــت ،شــرکتها و مؤسســات دولتــی بــه بانــک مرکــزی
در ســال  1395بــه ترتیــب در حــدود  273و  302هــزار میلیــارد ریــال بــود.

1

 3 .3دولــت بــه دلیــل اســتیصال مالی بخشــی از هزینههــای مورد نظــر خــود را از طریــق تبصرههای
تکلیفــی بانکهــا و بخــش دیگــر آن را از طریــق اســتقراض از بانکهــا انجــام داد؛ بــرای مثــال در
پایــان ســال  1395بدهــی دولــت و شــرکتها و مؤسســات دولتــی بــه بانکهــا بــه ترتیــب 1584
و  37هــزار میلیــارد ریــال بــود (همــان) کــه بــا پرداخــت نکــردن بدهیهــای دولــت بــه بانکهــا
آنهــا ناگزیــر شــدند از بانــک مرکــزی اســتقراض کننــد و بر نقدینگــی بیفزایند.
 .1نماگر اقتصادی بانک مرکزی ،شماره .87
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4 .4در دولــت دهــم ،وخامــت وضــع مالــی دولــت بــه جایــی رســید کــه از پرداخــت بدهیهــای
خــود بــه پیمانــکاران و مشــاوران و شــرکتهای خصوصــی طــرف قــرارداد خــود ســر
بــاز زد.
5 .5در دولــت یازدهــم ،دولــت بــرای مقابلــه بــا بحــران مالــی ناگزیــر شــد عــاوه بــر مراجعه به
بانــک مرکــزی اقــدام بــه انتشــار اوراق بدهــی در بــازار ســرمایه کنــد .گفتنــی اســت هرچنــد
انتشــار اوراق بدهــی از ســوی دولتهــا امــری رایــج اســت ،در زمانــی کــه بانکهــای
کشــور بــه دلیــل بحــران ترازنامــه خــود درگیــر رقابــت ســختی بــرای جــذب ســپردهها
هســتند و در ایــن راه بــدون توجــه بــه تدابیــر شــورای پــول و اعتبــار و بانــک مرکــزی
ســطح نــرخ بهــره ســپردهها را بــه  20تــا  22درصــد رســاندهاند ،بخــش خصوصــی نیــز
بــرای تأمیــن مالــی ســرمایهگذاریهای خــود بــه دلیــل تنگنــای مالــی بانکهــا بــه بــازار
اولیــه ســهام و اوراق بدهــی ســوق داده میشــود ،ورود دولــت بــه بــازار بدهــی دو پیامــد
منفــی خواهــد داشــت .اول آنکــه بازپرداخــت اوراق قرضــه دولتــی بــا نرخهــای بهــره بــاال
بــار مالــی بودجــه دولــت را در ســالهای آتــی ســنگینتر خواهــد کــرد و حتــی میتوانــد
بــه انباشــته شــدن بدهیهــای بیشــتر دولتــی منجــر شــود .دوم آنکــه بــا رقابــت بــازار
ســرمایه و بــازار پــول بــر ســر جــذب منابــع مالــی ،نــرخ بهــره اســمی ســپردهها همچنــان
در ســطوح بــاال باقــی خواهــد مانــد کــه عاقبتــی جــز ورشکســتگی بانکهــا و تشــدید رکــود
اقتصــادی نخواهــد داشــت.
6 .6واگــذاری شــرکتهای دولتــی نیــز در دولتهــای نهــم ،دهــم و یازدهــم بــه یکــی از
ابزارهــای تأمیــن کســری بودجــه دولتهــا تبدیــل شــده اســت .ایــن واگذاریهــا در عمــل
بــه تقویــت بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور نینجامیــده اســت ،بلکــه بخــش عمــده
ارزش دارایــی ایــن شــرکتها بــه صندوقهــای بازنشســتگی ،نهادهــای نظامــی و انقالبــی
یــا بهصــورت ســهام عدالــت بــه عمــوم مــردم واگــذار شــده اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن وضعیــت اســفبار مالــی بــه دالیــل زیــر بــرای دولــت بــه وجــود
آمــده اســت:
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1 .1قانــون اساســی وظایــف مهمــی را در حــوزه اقتصــادی و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــرای
دولــت تعییــن کــرده اســت.
2 .2رشــد بیقاعــده جمعیــت در دهــه اول انقــاب ،بــار هزینههــای آموزشــی و بهداشــتی و
درمانــی و حمایتــی دولــت را بســیار ســنگین کــرده اســت.
3 .3بــار مالــی جنــگ ،بازســازی خرابیهــای ناشــی از آن و حمایــت اجتماعــی از خانــواده
شــهدا و جانبــازان در طــول دهههــای اخیــر بــر دوش دولــت ســنگینی کــرده اســت.
4 .4در همــان حــال ،متولیــان اماکــن متبرکــه و اوقــاف ،نهادهــای انقالبــی و بنیادهــای مختلــف،
صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی و حوزههــای علمیــه ضمــن برخــورداری از منابــع
عظیــم درآمــدی و داراییهــای مختلــف ،جملگــی بــدون شــفافیت و پاســخگویی و بعض ـ ًا
بــدون تولیــد خدمــات عمومــی مــورد نیــاز مــردم از محــل بودجــه عمومــی ارتــزاق میکننــد.
5 .5در ایــن میــان نقــش ناکارآمــدی دولــت در اداره امــور کشــور و فســاد مالــی گســترده را
نیــز در آن نبایــد در اتــاف منابــع عمومــی نادیــده گرفــت.
6 .6نکتــه اینجاســت کــه اتــاف منابــع عمومــی از یکســو بــه قیمــت صــرف منابــع بیــن نســلی
نفــت بــه نفــع نســل حاضــر و از ســوی دیگــر بــه تخریــب منابــع طبیعــی و محیطزیســت
کشــور تمــام شــده اســت .در مــورد اخیــر صــرف منابــع هنگفــت بــرای احــداث ســدها بیش
از ظرفیــت حوزههــای آبریــز کشــور ،یکــی از نمونههــای بــارز اســت.
کســری مالــی مزمــن دولــت و شــیوههای تأمیــن ایــن کســریها عمــ ً
ا موجــب خنثــی شــدن
اثــر سیاس ـتهای پولــی و پیدایــش و اســتمرار تورمهــای دو رقمــی در اقتصــاد کشــور شــده و
انباشــته شــدن بدهیهــای دولــت بــه میــزان  750هــزار میلیــارد تومــان نیــز از پیامدهــای همیــن
کســریهای مزمــن بودجــه اســت .در ایــن وضعیــت میتــوان گفــت دولــت فرمــان هدایــت اقتصــاد
کالن کشــور از طریــق اعمــال سیاس ـتهای مالــی ،پولــی و ارزی را از کــف داده اســت و تســلیم
فشــارهای سیاســی گروههــای ذینفــوذ در مجلــس ،دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی و
مطالبــات مــردم شــده اســت.
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کادر  .4تعارض افق کوتاهمدت سیاستگذاری با سیاستهای رفاه اجتماعی

●●بــا توجــه بــه مطالــب مطرحشــده ،پرســش اصلــی ایــن اســت کــه دولتــی کــه بــرای ایفــای وظایــف خــود بــه
هــر وســیلهای متوســل میشــود و منابــع متعلــق بــه نســل آینــده را پیشخــور میکنــد ،چگونــه میتوانــد شــرایط
الزم را بــرای رشــد پایــدار اقتصــادی ،توزیــع عادالنهتــر درآمــد و بهبــود رفــاه و بهــروزی نس ـلهای آتــی کشــور را
از طریــق اعمــال سیاس ـتهای رفــاه اجتماعــی فراهــم آورد.
●●چنیــن دولتــی کــه از عهــده پرداخــت بدهیهــای انباشــته خــود بــه صندوقهــای بازنشســتگی برنمیآیــد،
چگونــه میتوانــد ضامــن پرداخــت بدهیهــای آتــی شــود کــه بــه دنبــال ناپایــداری مالــی صندوقهــای تحــت
نظــارت آن در درازمــدت بــه وجــود خواهــد آمــد.

 .5-5-1-3بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
در دوره دولتهــای نهــم و دهــم ( ،)1384-1391بدهیهــای معــوق دولــت بــه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــه
نحــو بیســابقهای افزایــش یافــت .در مــورد میــزان ایــن بدهیهــا و نحــوه محاســبه جرائــم تأخیــر
دیرکــرد آن ،بیــن صندوقهــای بازنشســتگی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اختــاف نظــر
وجــود دارد؛ بــرای مثــال میــزان بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال  1395از نظــر
ایــن ســازمان  120هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده کــه معــادل  9/4درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی همــان ســال اســت؛ امــا بــه ادعــای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایــن بدهــی در حــدود
 30.2هــزار میلیــارد تومــان یــا  2.4درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت .وضعیــت ایــن بدهیهــا
بــر اســاس بــرآورد صندوقهــای بازنشســتگی بــه شــرح جــدول ( )32اســت.
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جدول  .32برآورد بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی

نام صندوق

سال

مبلغ
(میلیارد تومان)

سهم در تولید ناخالص داخلی
سال برآورد

تأمین اجتماعی

1395

120000

بازنشستگی کشوری

1395

3678

0/29

بازنشستگی کارکنان فوالد

1392

19746

0/20

تأمین اجتماعی نیرویهای مسلح

1392

15540

1/58

-

158964

-

جمع

9/4

مأخذ .1 :نشریه ثمر شماره  ،319فروردین و اردیبهشت  ،1396ص .13
 .2گزارش بانک جهانی ( ،)2017ارزیابی نظام بازنشستگی در ایران ،ترجمه مجید حسنزاده.
 .3سالنامه آماری  1395صندوق بازنشستگی کشوری ،ص .80

در ادامــه بــه موضــوع بدهیهــای 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 اساس ـ ًا تمایــزی میــان منابــع صندوقهــای بازنشســتگی و
منابــع مالــی خــود قائــل نبودهانــد .گــواه ایــن مدعــا ایــن اســت کــه پــس از انقــاب:
1 .1دولــت بانــک رفــاه کارگــران را کــه عمــده ســهام آن بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی متعلــق
بــود در ابتــدای انقــاب ملــی کــرد و بعــد از گذشــت ســالها ســهام ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در ایــن بانــک را بــه آن برگردانــد.
2 .2در دوره جنــگ هشتســاله ایــران و عــراق برخــاف قانــون ،بــه داراییهــای نقــدی برخــی
از صندوقهــا دســت انداخــت.
 3 .3بخشــنامههایی بــه بانکهــا صــادر کــرد تــا از پرداخــت ســود بــه ســپردههای صنــدوق
تأمیــن اجتماعــی اجتنــاب کننــد.
4 .4سهم قانونی کسورات بازنشستگی مربوط به خود را به صندوقها نپرداخت.
 5 .5مجلــس شــورای اســامی بــا قوانیــن متعــددی تعهــدات مالــی جدیــدی بــرای صندوقهــا
ایجــاد کــرد کــه بــه رغــم پیشبینــی تأمیــن مالــی آن از طریــق بودجــه دولــت ،اعتبــارات
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الزم بــرای پرداخــت ایــن تعهــدات مالــی در بودجههــای ســنواتی دولــت منظــور و پرداخــت
نشــد .دولــت بهموجــب ایــن قوانیــن متعهــد شــده اســت پرداخــت حــق بیمههایــی را کــه
از کارگــران و کارفرمایــان در گروههــای خــاص شــغلی تقبــل کــرده و تعهــدات ناشــی از
مزایایــی را کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی صرف ـ ًا بهعنــوان کارگــزار پرداخــت آنهاســت،
بپــردازد.
بدیــن ترتیــب اصــل و فــرع تعهــدات مالــی دولــت بهمــرور ایــام انباشــته شــد و کار بــه مرحلــه
بحرانــی رســید .آخریــن برآوردهــای کارشناســی در دوره دولــت یازدهــم گویــای آن اســت کــه کل
بدهیهــای انباشــته دولــت بــه بانکهــا ،صندوقهــای بازنشســتگی و دیگــر اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی بــه  750هــزار میلیــارد تومــان میرســد .در ایــن بیــن ،بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی تنهــا ناشــی از ســهم  3درصــدی حــق بیمــه نیســت .منشــأ اصلــی بدهیهــای دولــت را
بهصــورت ســاده میتــوان بیمهشــدگان یارانــهای دانســت کــه دولــت پذیرفتــه از محــل منابــع
دولتــی ،هزینــه بیمــه آنهــا را بپــردازد؛ امــا ایــن پرداختهــا بــه تأخیــر افتــاده اســت .هماکنــون
نزدیــک بــه  3/5میلیــون نفــر بیمهشــده در ســازمان وجــود دارد کــه دولــت نقــش کارفرمایــی آنهــا
را نیــز بــر عهــده دارد .یعنــی عــاوه بــر  3درصــد ســهم دولــت 23 ،درصــد ســهم کارفرمــا را هــم
دولــت بایــد بپــردازد .ایــن ســبب شــده اســت کــه بدهــی دولــت رشــد تصاعــدی داشــته باشــد.
منشــأ قانونــی بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــرآورد تأثیــر انباشــته آنهــا بــر
بدهیهــای دولــت بــه ایــن ســازمان تــا پایــان ســال  1392حــدود  631239میلیــارد ریــال بــوده
اســت (معاونــت رفــاه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی) .در جــدول ( )33فقــط اقــام تعهــدات
دولــت در دو ســال  1396و  1397بــرآورد شــده اســت.
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جدول  .33برآورد اقالم تعهدات قانونی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1396و ( 1397میلیارد ریال)

ردیف

منشأ تعهدات

سه درصد حق بیمه سهم دولت

تبصره  2بند  6ماده  28قانون تأمین اجتماعی

2

معافیت از سهم بیمه کارفرما (در
کارگاههای حداکثر  5نفر کارکن)

ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم
کارفرمایانی که حداکثر  5نفر کارگر دارند و
تبصره  6آن

1

3

مستندات قانونی

دو درصد قانون حرف و مشاغل آزاد تبصره  2ماده  4آییننامه اجرایی قانون حرف و
مشاغل آزاد مصوب  1366/7/29هیئت وزیران

4

حق بیمه بافندگان قالی ،قالیچه،
گلیم و زیلو

سال 1396

سال 1397

77533

91489

21524

25398

1922

2267

قانون بیمه بازنشستگی ،فوت و ازکارافتادگی
بافندگان قالی ،قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب
 11/9/76و آیین نامه اجرایی آن

11538

13615

5

تخفیف در میزان حق بیمه سهم
کارفرما در ازای اشتغال جدید

ماده  49قانون برنامه سوم تنفیذشده در ماده
 103قانون برنامه چهارم توسعه

3501

4131

6

 50حق بیمه تا بازنشستگی

ماده  10تنظیم بخشی از مقررات نوسازی
صنایع کشور

46

46

7

مستمری سنوات ارفاقی تا احراز
شرایط قانونی ماده  65قانون
نوسازی صنایع

209

209

8

قانون اصالح مواد  9و  10قانون تنظیم بخشی
از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و
اصالح ماده  113قانون برنامه سوم توسعه و
تبصره آن

ایام اسارت آزادگان و مزایای گروه
تشویقی همکار فرزند شهید

قانون حمایت از آزادگان مصوب  13/9/1368و
اصالحات بعدی

105

124

9

حق بیمه کارکنان جانباز سهم بیمه
شده و سهم کارفرما

قانون الحاق یک تبصره به ماده  99قانون
برنامه چهارم توسعه در اجزای بند ج ماده 37
قانون برنامه شوم

9911

11695

10

 23درصد حق دوران سربازی و
حضور داوطلبانه در جبهه

ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصالح تبصره
 14قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

10752

12687

11

حق بیمه رانندگان ،خادمان مساجد
و باربران

9511

11223
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ردیف

منشأ تعهدات

13

همسانسازی حقوق بازنشستگان

14

حق بیمه کارگزاران مخابرات
روستایی

15

تعهد دولت بابت اقشار خاص

12

16

17

احتساب ایام بیکاری بهعنوان سابقه
اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

مستندات قانونی

و مستمریبگیران سازمان تأمین
اجتماعی

5263

5789

13000
بند  99قانون بودجه کل کشور سال  1390و موافق
نامه شماره  87928مورخ  1390/10/20فی مابین
تأمین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردیرئیسجمهور

حق بیمه و مستمری پیش از موعد
کارکنان بنیاد شهید و کمیته امام
(ره)

مصوبه شماره /78180ت  42682هـ مورخ
 1388/4/10هیأ وزیران و نامه شماره
 1789/820/400مورخ  1388/8/10معاونت
ریاست جمهوری

برخورداری فرزندان ایثارگران و
شهدا از تمام امتیازات مقرر جهت
جانبازان  50درصد و باالتر

(بند خ ماده  88قانون برنامه ششم توسعه)

18

افزایش مدت مرخصی ایام بارداری

19

همسانسازی

بند «ب» ماده  12قانون برنامه ششم توسعه

20

سنوات ارفاقی کارکنان دولت

بند «ت» ماده  28قانون برنامه ششم توسعه

21
22

معافیت از پرداخت حق بیمه
کارفرمایی

ماده  71قانون برنامه ششم توسعه

بازنشستگی رانندگان

تبصره ماده  82قانون برنامه ششم توسعه

23

سنوات ارفاقی برای فرزندان و
همسران شهدا

بند «خ» ماده  87قانون برنامه ششم توسعه

جمع کل

سال 1396

سال 1397

13000

5263

5789

11411

13465

478

478

1

1.2

3502

4132
72000

-

3621

-

29000

-

65

-

3.4

182604

316838

مأخــذ :مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،معاونــت پژوهشهــای اجتماعــی -فرهنگــی (آبــان  ،)1396بررســی
وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ضــرورت اصالحــات بنیــادی در آن (علــل و اقدامــات فــوری مــورد نیــاز).
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در نمــودار ( )29ســهم هــر یــک از منابــع بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی مشــخص
شــده اســت.
نمودار  .29منشأ بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ :ماهنامه قلمرو رفاه ،1394 ،ص 8

در ســال  1384و آغــاز دولــت نهــم ،بدهــی تجمیعــی نهــاد دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
معــادل  4هــزار و  200میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن بدهــی بــه  30ســال یعنــی از ســال  54تــا 84
مربــوط بــوده اســت؛ امــا طــی  8ســال بعــد از آن یعنــی تــا ســال  1392ایــن بدهــی بــه  63هــزار میلیارد
تومــان رســید .از دالیــل اصلــی ایــن افزایــش ،تبدیــل تعهــدات دولــت از  3مــورد بــه  21مــورد اســت .بــر
اســاس قوانیــن و مصوباتــی کــه طــی ایــن  8ســال تصویــب شــد ،دولــت تعهــدات جدیــدی را تقبــل کرد.
طبــق قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،دولــت بایــد بــر اســاس نــرخ ســود
اوراق مشــارکت ســود ناشــی از تأخیــر را نیــز پرداخــت کنــد کــه ایــن مــورد ســبب میشــود
بدهیهــای دولــت بــه ســازمان هرلحظــه بیشــتر و بیشــتر شــود (نمــودار  .)30در ایــن بین ،ســازمان
بــرای محاســبه مانــده بدهیهــای معــوق دولــت از نــرخ بهــره مرکــب اســتفاده میکنــد؛ در حالــی
کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نرخهــای بهــره ســاده را بــه کار میبــرد.
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نمودار  .30روند افزایش بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ :ماهنامه قلمرو رفاه ،1394 ،ص 9

نمودار  .31پیشبینی مانده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سال 1400

مأخذ :ماهنامه قلمرو رفاه ،1394 ،ص 9
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بیــش از  70درصــد ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بدهیهــای دولــت تشــکیل میدهــد .از
نظــر محاســبات بیمـهای (اکچوئــری) ارزش حــال تعهــدات درازمــدت ســازمان  500هــزار میلیــارد
تومــان اســت .اگــر ســازمان شــرکتهای بورســی و غیربورســی خــود را بفروشــد ،ارزش ایــن
داراییهــای مولــد فقــط  150هــزار میلیــارد تومــان میشــود.

1

● ●بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
بدهــی دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال  1395معــادل  3هــزار و 678
میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود (جــدول  .)32تعهــدات منشــأ بدهیهــای دولــت اساسـ ًا 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:
● ●بهموجــب بنــد «الــف» قانــون اصــاح قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه مصــوب
 1374/11/25کلمــه «خالــص» از متــن مــاده ( )1قانــون اصــاح مقــررات بازنشســتگی و وظیفه
مصــوب  1368/12/13حــذف شــد.
● ●در اجــرای بنــد «ب» قانــون اصــاح قوانیــن و مقــررات ...مصــوب  1374/11/25مقــرر شــد تــا
در محاســبه حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه عــاوه بــر حقــوق و فوقالعــاده شــغل و تفــاوت
تطبیــق حقــوق در ســه ســال آخــر اشــتغال خدمــت ،ســایر فوقالعادههــای مشــمول برداشــت
کســور نیــز محاســبه شــود.
● ●بهموجــب تبصرههــای ( )4و ( )5و ( )6موضــوع بنــد «ث» قانــون مصــوب ،1374/11/25
تعییــن حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه مشــترکان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری «ضریــب»
ســال بازنشســتگی مبنــای محاســبه قــرار گرفــت.
● ●رأی وحــدت رویــه موضــوع دادنامــه شــماره  70-71مــورخ  1381/11/27هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر اینکــه بهموجــب تبصــره ( )6ذیــل بنــد «ث» قانــون مصــوب
 ،1374/11/25حقــوق بازنشســتگی قضــات دادگســتری بــدون محاســبه معــدل حقــوق و مزایــا
 .1مشیری ،حسین ،1394 ،ص .11
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ســه ســال آخــر اشــتغال خدمــت و صرف ـ ًا بــر اســاس «آخریــن» حقــوق و مزایــای مشــمول
پرداخــت کســور محاســبه شــود.
● ●بهموجــب قانــون اصــاح نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و
معلــوالن عــادی و شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  ،1383/2/22بازنشســتگی
جانبــازان بــدون الــزام بــه رعایت  50ســال شــرط ســنی و بــا آخریــن حقــوق و فوقالعادههای
مشــمول برداشــت کســور ممکــن شــد.
● ●بــر اســاس قانــون اصــاح مــاده ( )9قانــون اصــاح پــارهای از مقــررات مربــوط بــه حقــوق
بازنشســتگی ،بانــوان شــاغل ،خانوادههــا و ســایر کارکنــان مصــوب  ،1385/8/30حقــوق
بازنشســتگی مشــموالن تبصــره  2مــاده  133قانــون اســتخدام کشــور (مدیران عامــل و اعضای
هیئتمدیــره شــرکتهای دولتــی) بــدون نیــاز بــه همتــرازی شــورای امــور اداری و اســتخدامی
کشــور و بــر اســاس حقــوق و مزایــای دریافتــی مشــمول پرداخــت کســور محاســبه میشــود.
● ●اســتمرار نداشــتن تأمیــن بــار مالــی هماهنگســازی حقــوق بازنشســتگان حاصــل از اجــرای
مــواد  109و  110قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در تاریــخ ( 1386/7/8اجــرای مــاده )109
و ( 1386/1/1اجــرای مــاده  )110ســپس اجــرای مســتمر آن بــرای تمــام کارکنانــی که از ســال
 1386بــه بعــد بازنشســته و ازکارافتــاده یــا فــوت شــدهاند ،بنــا بــه حکــم بنــد (ج) مــاده 50
قانــون برنامــه پنجــم توســعه.
● ●تغییــر نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارکنــان دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و
آمــوزش عالــی بــر اســاس آییننامههــای اســتخدامی کــه در اجــرای بنــد (ب) مــاده 20
قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،هیئتهــای امنــاء آنهــا بــه تصویــب رســاندهاند .بــا اجــرای
آییننامههــای یادشــده حقــوق و دســتمزد کارکنــان مزبــور در مقایســه بــا فصــل دهــم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری افزایــش چشــمگیری داشــته کــه بهصــورت قهــری تأثیــر
قابــل توجهــی بــر حقــوق بازنشســتگی یــا وظیفــه آنــان داشــته اســت.
● ●ادغــام صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان جهــاد کشــاورزی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
مصــوب  1390/10/21مجلــس شــورای اســامی و تحمیــل یکبــاره صنــدوق کامــ ً
ا
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ورشکســته بــا بیــش از  15هــزار نفــر حقوقبگیــر و  70هــزار نفــر پرســنل شــاغل.
بــار مالــی ناشــی از قوانیــن و مقــررات تحمیلشــده در ســنوات اخیر بــرای صندوق بازنشســتگی
ســنگین بــوده اســت (جــدول  .)34البتــه بایــد توجــه داشــت رقــم منــدرج در جــدول زیــر بــه دلیــل
پرداخــت بخشــی از دیــون دولــت ،بــا مانــده بدهــی دولــت بــه صنــدوق تفــاوت دارد.
جــدول  .34بــار مالــی قوانیــن و مقــررات تحمیلشــده بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســنوات اخیــر تــا
پایـ�ان سـ�ال 1394

موضوع قوانین

میلیارد ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان قبل و بعد از سال 1386

236028

ماده  10قانون مصوب  1379/2/13موضوع احتساب میانگین دو سال
بهجای سه سال در تعیین حقوق

68833

هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره  4قانون بودجه سال  1381برای بازنشستگان

10614

قانون نظام هماهنگ سال 1374

34932

بند (و) و بند (ی) تبصره  10قانون بودجه سال 1378

440964

احتساب  2.5درصد به ازای خدمات مازاد بر سی سال
ماده  104قانون مدیریت خدمات کشوری

7888

معافیت کسور سهم کارمند خدمات مازاد بر سی سال
موضوع تبصره  2ماده  3قانون مصوب 1368/12/13

1308

مواد  15و  16قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/13

1146

جمع

804822

مأخذ :معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
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کادر  .5احتمال ضعیف پرداخت بدهیهای دولت به صندوقها در میانمدت

●●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 صندوقهــا
مشــخص گردد.
●● مجلــس شــورای اســامی الزم اســت بــر اجــرای مقــررات قانــون برنامــه ششــم در مــورد بازپرداخــت بدهیهــای دولت
بــه صندوقهــا نظــارت داشــته باشــد؛ یعنــی در زمــان ارائــه لوایــح بودجــه در دوره ایــن برنامــه توســعه ،دولــت موظف شــود
برنامــه زمانبندیشــده بازپرداخــت بدهیهــای خــود را اعــام کنــد و ملــزم بــه پیشبینــی ارقــام هرســال در بودجــه شــود.
مجلــس میتوانــد گزارشــات شــش ماهــه منظــم از صندوقهــای 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،
نســبت بــه پرداخــت بدهیهــای معــوق خــود بــه صندوقهــای بازنشســتگی ،بانکهــا ،پیمانــکاران و غیــره اقــدام
نمایــد ،امــا بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاختهای الزم در بــازار ســرمایه و محدودیــت ظرفیــت بــازار اولیــه و بــاال بــودن
نرخهــای بهــره رایــج در بــازار ،اقدامــات دولــت در میانمــدت بــه ثمــر نخواهــد رســید.
●●بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت در بــازار جهانــی و احتمــال زیــاد تــداوم ایــن وضعیــت در میانمــدت و
درازمــدت ،بعیــد اســت دولــت از طریــق فــروش اوراق بدهــی قــادر بــه پرداخــت بدهیهــای خــود بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و دیگــر صندوقهــای بازنشســتگی باشــد .درواقــع ،بایــد اصــل و فــرع اوراق بدهــی دولــت روزی از محــل
عایــدات نفتــی یــا افزایــش مالیاتهــا بازپرداخــت شــود.
●● همچنیــن تصفیــه ایــن حجــم عظیــم بدهــی در قالــب واگــذاری ســهام و شــرکتها تقریبــ ًا بعیــد بــه نظــر
میرســد .از ایـنرو پیــش بینــی میشــود مانــده بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تــا پایــان برنامــه ششــم ،همچنــان
ســیر صعــودی داشــته باشــد.
●●اگــر ایــن نکتــه پذیرفتــه شــود کــه دولــت هرگــز قــادر بــه پرداخــت کلیــه بدهیهــای خــود بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صندوقهــای بانشســتگی نخواهــد بــود ،الاقــل بایــد معیــن شــود کــه چــه مقــدار از بدهیهــا بــه
صندوقهــا طــی دوره دهســاله پرداخــت شــود .در ایــن صــورت تکلیــف صندوقهــای بازنشســتگی از نظــر محاســبات
بیم ـهای و انجــام اصالحــات الزم در نظــام پرداختهایشــان روشــن خواهــد شــد.

 .6-1-3تحول بازارهای مالی در ایران و نحوه مدیریت ذخایر صندوقهای بازنشستگی
در ســه دهــه اخیــر ،تحــوالت عظیمــی در بازارهــای مالــی جهــان از نظــر نهادهــا ،ابزارهــا و
مقــررات و حجــم معامــات صــورت گرفتــه اســت .متأســفانه بهدلیــل انــزوای سیاســی و اقتصــادی
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ایــران در جهــان و بازگشــت بــه معیارهــای اقتصــاد ســنتی بهجــای همپــا شــدن بــا ابداعــات مالــی
اخیــر در جهــان ،بازارهــای مالــی ایــران از ایــن ابداعــات عقــب مانــده اســت .بهدلیــل بیاطالعــی از
کارکــرد انــواع بازارهــای مالــی ،عمومـ ًا انتظــارات کارشناســان و مدیــران داخلــی از نحــوه تعامــل
صندوقهــای بازنشســتگی بــا ایــن بازارهــا واقعبینانــه نیســت .بــرای ایــن منظــور در اینجــا
ابتــدا بــه کارکــرد و انــواع بازارهــای مالــی در جهــان خواهیــم پرداخــت ســپس نوبــت بــه مســائل
ســاختاری و نهــادی بازارهــای مالــی در ایــران میرســد .باالخــره در بخــش پایانــی ایــن بنــد بــه
ارزیابــی تحــول رابطــه صندوقهــای بازنشســتگی بــا بازارهــای مالــی ایــران خواهیــم پرداخــت.

 .1-6-1-3انواع بازارهای مالی در جهان
بازارهــای مالــی اشــکال بســیار گوناگونــی بــه خــود میگیرنــد و بــه روشهــای متنوعــی عمــل
میکننــد؛ امــا همــه آنهــا خــواه بســیار ســازمانیافته باشــند (ماننــد بــورس اوراق بهــادار تهــران) و
خــواه غیــر رســمی (ماننــد صرافــان بــدون مجــوزی کــه در خیابانهــا و پاســاژها کار میکننــد) ،همگی
در خدمــت کارکردهــای اصلــی قیمتگــذاری ،ارزشگــذاری داراییهــا ،آربیتــراژ ،تجهیــز ســرمایه،
انجــام مبــادالت تجــاری ،ســرمایهگذاری و مدیریــت ریســک 1قــرار دارنــد .امــروزه میتــوان بازارهــای
مالــی را از نظــر کارکــرد و ابزارهایــی کــه در آنهــا بــه کار مـیرود بهصــورت زیــر طبقهبنــدی کــرد:

2

1.1بازارهــای ارز ،کــه مســتقیم ًا بــر الگــوی تجــارت خارجــی هــر کشــور تأثیــر میگذارنــد ،جریــان
ســرمایهگذاری بینالمللــی را هدایــت میکننــد و بــر نــرخ تــورم در کشــور تأثیــر میگذارنــد.
بازارهــای ارزهــای خارجــی مشــتمل بــر چهــار نــوع بــازار متفــاوت لحظـهای 3،آتــی ،اختیــار و بازار
مشــتقات مالــی اســت .مشــارکتکنندگان ایــن بــازار عبارتانــد از واردکننــدگان و صادرکننــدگان،
ســرمایهگذاران ،ســوداگران ارز و دولتهــا.
2.2بازارهــای پــول بــه شــبکهای از شــرکتها ،نهادهــای مالــی ،ســرمایهگذاران و دولتهــا
اشــاره دارد کــه بــا جریــان ســرمایه کوتاهمــدت ســر و کار دارنــد .در چنــد دهــه اخیــر در جهــان،
1. Levinson, Mark (2014), Guide to Financial Markets, Sixth Edition, The Economist,pp. 2and 3.
2. Ibid, Different Chapters.
3. Spot Market
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بهواســطه مقرراتزدایــی مالــی و امــکان نقــل و انتقــال الکترونیکــی پــول ،ســهم بانکهــای تجــاری
از ایــن بــازار کاهــش یافتــه اســت .ســرمایهگذاران در بازارهــای پــول عمومــ ًا ریســکگریزند و
بــرای پرهیــز از ریســکهای بــاال حاضرنــد از ســرمایهگذاریهای پربازدهتــری کــه ریســک
باالتــری دارنــد ،صرفنظــر کننــد.
3.3بازارهــای اوراق بدهــی کــه امــروزه بیــش از هــر ابــزار مالــی دیگــر در جهــان رواج دارد.
اوراق قرضــه را دولتهــا و بخــش خصوصــی انتشــار میدهنــد .دولتهــا در زمــان جنــگ و در
دورههــای رکــود اقتصــادی بــرای تأمیــن کســری بودجــه مالــی خــود اقــدام بــه انتشــار اوراق بدهی
میکننــد .معمــو ً
ال نرخهــای بهــره پاییــن موجــب ترغیــب انتشــاردهندگان اوراق بدهــی میشــود.
خریــداران اوراق قرضــه ،ســود اوراق را در فواصــل زمانــی معیــن و اصــل پــول خــود را در انتهــای
دوره دریافــت میکننــد.
4.4بازارهایــی کــه اوراق بهــادار را بــه پشــتوانه وامهــای پرداختــی مؤسســات مالــی
منتشــر میکننــد 1.بــه ایــن کار تبدیــل دارایــی مؤسســات مالــی (کــه ناشــی از مطالبــات آنهــا از
وامگیرنــدگان اســت) بــه اوراق بهــادار میگوینــد (ماننــد ایجــاد بــازار ثانویــه بدهیهــای رهنــی
مــردم و شــرکتها بــه بانــک مســکن) .بهطــور ســنتی ســرمایهگذاران در بازارهــای مالــی خریــد
اوراق خزانــه و اوراق بدهــی دولــت را کــه بــدون ریســک اســت ،ترجیــح میدادنــد؛ امــا بــا انتشــار
اوراق بهــادار مبتنــی بــر داراییهــای مالــی 2توســط بانکهــا دیگــر چنیــن تضمینــی وجــود نــدارد.
درواقــع بانکهــا بــا ادعــای قابلیــت اندازهگیــری ریســک انــواع داراییهــای مالــی ،بســتههایی از
اوراق مبتنــی بــر داراییهــا بــا ریس ـکهای متفــاوت انتشــار دادنــد؛ امــا در عمــل معلــوم شــد کــه
ایــن ادعاهــا گزافهگویــی اســت ،همچنیــن یکــی از علــل اصلــی بحــران بانکــی در ایاالتمتحــده در
بحــران مالــی  2007و  2008افزایــش بیقاعــده وامهــای رهنــی مســکن بانکهــا و انتشــار اوراق
بهــادار بــه پشــتوانه ایــن نــوع وامهــا توســط مؤسســات مالــی بــود.
5.5بازارهــای مالــی بینالمللــی بــا درآمــد ثابــت .در گذشــته اغلــب فعالیتهــای بازارهــای مالــی
1. Securitization Markets
2. Asset –Backed Securities
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درون مرزهــای ملــی هــر کشــور و بهطــور عمــده بــا اســتفاده از پــول ملــی انجــام مــی شــد؛ امــا
امــروزه بــه دلیــل آنکــه عــدهای وجــوه خــود را بــا انگیــزه کســب بــازده بیشــتر بــرای ســرمایههای
خــود در بــازار بینالمللــی بــه پولهــای دیگــر کشــورها تبدیــل میکننــد و عــدهای دیگــر بــه امیــد
یافتــن منابــع مالــی ارزانتــر بــه ایــن بازارهــا مراجعــه میکننــد ،ایــن تصویــر ســنتی بهســرعت
در حــال دگرگونــی اســت .ایــن بــازار بینالمللــی بــرای پــول را میتــوان بــه دو بخــش تقســیم
کــرد .در مــواردی ســرمایهگذاران و دریافتکننــدگان وام ،نقــل و انتقــاالت مالــی را در کشــور
خارجــی و بــا اســتفاده از پــول آن کشــورها انجــام میدهنــد .در مــوارد دیگــر نقــل و انتقــال
مالــی در کشــور خــودی امــا بــا اســتفاده از پــول کشــور دیگــر انجــام میشــود .بهتدریــج تمایــز
بیــن ایــن دو نــوع معاملــه کمرنگتــر میگــردد .اوراق بدهــی بینالمللــی و اوراق ســهامی کــه
در ســطح بینالمللــی مبادلــه میشــوند ،در میــان مبــادالت بینالمللــی مهــم هســتند .مؤسســات
مالــی ،دولتهــا ،شــرکتهای فراملیتــی و ســازمانهای بینالمللــی ماننــد بانــک جهانــی و بانــک
ســرمایهگذاری اروپایــی نقــش مهمــی در انتشــار اوراق بدهــی بینالمللــی دارنــد .انــواع ابزارهایــی
کــه در بازارهــای بینالمللــی مبادلــه میشــوند ،مشــابه ابزارهایــی اســت کــه در کشــورهای دارای
بــازار مالــی پیشــرفتهاند :اوراق قرضــه بــا نــرخ ثابــت کــه دو ســوم اوراق بدهــی منتشرشــده را در
ســطح بینالمللــی بــه خــود اختصــاص میدهنــد ،اوراق بدهــی بــا نــرخ متغیــر کــه عمومـ ًا مؤسســات
مالــی منتشــر میکننــد و ســهم آنهــا در بــازار بدهــی بینالمللــی حــدود  30درصــد اســت و باالخــره
اوراق بدهــی تبدیلشــدنی بــه اوراق ســهام کــه ســهم ناچیــزی در بــازار بینالمللــی دارنــد.
6.6بازارهــای ســهام .بــه گفتــه کینــز اقتصــاددان انگلیســی ،مزیــت بازارهــای ســهام ایــن اســت کــه
بهتریــن شــیوه بــرای نزدیــک کــردن و معاملــه افــرادی کــه پــول دارنــد بــا افــرادی کــه میتواننــد
پــول آنهــا را بــه فعالیــت مولــد اختصــاص دهنــد ،بــه شــمار میرونــد .هــر برگــه ســهام بیانگــر
مالکیــت دارنــده آن بــر بخشــی از مؤسســه کســب و کار معیــن اســت .هرچنــد ســابقه شــرکتهای
ســهامی بــه قرونوســطی بازمیگــردد ،تجهیــز ســرمایه از دیربــاز تنهــا کارکــرد اصلــی بــازار
ســهام بــوده اســت .بنگاههــا پیــش از مراجعــه بــه بــازار ســهام بــرای تأمیــن مالــی ،تحلیــل تفصیلــی
از روشهــای بــرآوردن نیــاز مالــی خــود بــه عمــل میآورنــد .اســتقراض روش اصلــی تأمیــن
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مالــی بــرای شــرکتهایی اســت کــه دســت بــه انتشــار ســهام نزدهانــد؛ امــا وامهــای بانکــی
معمــو ً
ال پرهزینهانــد و بانکهــا میتواننــد فقــط مبلــغ محــدودی بــه هــر شــرکت وام دهنــد؛ امــا
ســهام برخــاف اشــکال دیگــر تأمیــن مالــی ،بیانگــر ســرمایهگذاری مالــک در بنــگاه اســت .هرقــدر
ســرمایه ســهامی یــک شــرکت بیشــتر باشــد ،بانکهــا و ســرمایهگذاران در اوراق بدهــی بــا رغبــت
بیشــتری بــه آن شــرکت وام خواهنــد داد؛ زیــرا ســرمایه ســهامی نشــان میدهــد کــه مالــکان
شــرکت قبــل از مراجعــه بــه بازارهــای مالــی ،ســرمایه خــود را در معــرض ریســک کســب و کار
قــرار دادهانــد .نداشــتن مزیــت انتشــار اوراق ســهام ایــن اســت کــه ســود بنــگاه بایــد میــان تعــداد
ســهامداران بیشــتری توزیــع شــود .همچنیــن در ایــن وضعیــت مدیــران و ســرمایهگذاران اولیــه
ناگزیــر میشــوند بهجــای اولویــت دادن بــه راهبردهــای درازمــدت کســب و کار خــود ،بــه عالقــه
ســرمایهگذاران ســهامی بــه بهبــود درآمــد کوتاهمــدت ،توجــه بیشــتر نشــان دهنــد؛ زیــرا هــر شــیوه
تأمیــن مالــی مزایــا و معایبــی دارد و بنگاههــا بــه طــرق مختلــف اقــدام بــه تجهیــز ســرمایه میکننــد.
گفتنــی اســت انــواع ســهام وجــود دارد کــه از آن جملــه ســهام عــادی و ســهام ویــژه اســت.
7.7بازارهــای آتــی و اختیــار 1.مدیریــت ریســک یکــی از اصلیتریــن نقشهــای بازارهــای مالــی،
و یکــی از بزرگتریــن ایــن ریس ـکها زمــان اســت .اتمــام هــر مبادلــه کســب و کار نیازمنــد زمــان
اســت؛ امــا اگــر در خــال ایــن مــدت قیمتهــا تغییــر یابنــد یــک معاملــه بالقــوه ســودآور میتوانــد
بــه اشــتباه بــزرگ پرهزینــه تبدیــل شــود .هــدف بازارهــای آتــی و اختیــار کمــک بــه حمایــت در مقابل
ریس ـکهای ذاتــی محیطــی اســت کــه قیمتهــا در آن تغییــر مییابنــد .ســاز و کار کاربــردی بــرای
کســب ایــن حمایــت عبــارت اســت از قراردادهــای آتــی و اختیــار ،اینهــا قراردادهایــی هســتند بــرای
خریــد و فــروش داراییهــا 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
بیانگــر ســرمایهگذاری درازمــدت بــا ســود بالقــوه نیســتند و برعکــس آن دو ،قراردادهــای آتــی و
اختیــار را نمیتــوان بــرای دریافــت ســود بــه کار بــرد .کســانی کــه وارد ایــن قراردادهــا میشــوند
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یکــی از دو هــدف ســوداگری یــا کســب حمایــت بــرای مقابلــه بــا تغییــر قیمتهــا 1را دنبــال میکننــد
8.8بازارهــای ابزارهــای مالــی مشــتقه 2.سریعالرشــدترین بخشهــای بازارهــای مالــی در دهــه
اخیــر بــازار معامــات مســتقیم مشــتقات مالــی اســت؛ مشــتقاتی کــه از طریــق مذاکــره رودررو و
خصوصــی میــان دو طــرف معاملــه میشــوند .ایــن معامــات بــدون مداخلــه واســطههای مالــی
انجــام میشــوند .برطــور معمــول یکــی از طرفهــای معاملــه ( )dealerماننــد بانــک یــا بانــک
ســرمایهگذاری اســت و طــرف دیگــر اســتفادهکننده اســت؛ ماننــد شــرکتهای غیرمالــی ،صنــدوق
ســرمایهگذاری ،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 بهصــورت صدهــا گونــه مختلــف هســتند؛ امــا
بــه رغــم تنوعشــان بــه دو دســته اصلــی طبقهبنــدی میشــوند:
● ●قراردادهای آتی که قیمت چیزی را تعیین میکنند که قرار است در آینده تحویل شود.
● ●قراردادهــای اختیــار کــه قراردادهایــی هســتند کــه بــه یــک طــرف یــا طــرف دیگــر اجــازه
میدهنــد ،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 ســرمایهگذار در
نظــر گرفتــه میشــوند .ایــن امــر موجــب انعطافپذیــری زمــان انقضــا و حجــم معاملــه میشــود.
ایــن مزیــت در دیگــر مبــادالت بازارهــای مالــی وجــود نــدارد.

 .2-6-1-3عقبماندگی بازارهای مالی در ایران
اولیــن بانــک ایرانــی در ســال  1304تأســیس شــد و قبــل از انقــاب عــاوه بــر بانکهــای تجــاری
تعــدادی بانــک تخصصــی و توســعهای در حــوزه کشــاورزی ،مســکن و صنعــت و معــدن تشــکیل
گردیــد و بــورس اوراق بهــادار تهــران در ســال  1346تأســیس شــد؛ امــا توســعه بازارهــای مالــی
در دوره بعــد از انقــاب همپــای توســعه بازارهــای مالــی در جهــان ادامــه نیافــت و بــه همیــن
1. Hedging
2. Derivatives Makets
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دلیــل امــروزه شــاهد عقبماندگــی نظــام مالــی کشــور هســتیم .در اوایــل انقــاب همــه بانکهــای
خصوصــی در کشــور ملــی شــدند و فعالیتهــای بــورس اوراق بهــادار کشــور بهدلیــل ملــی کــردن
بســیاری از صنایــع و خــروج شــرکتهای 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 بانکهــا و صنایــع بــزرگ شــد .البتــه ایــن موضــوع در اصــل  44قانــون
اساســی نیــز پیشبینــی شــده بــود.
بازگشــت بــه نظریــه حرمــت ربــا در فقــه اســامی و عــدم تمایــز میــان رباخــواری 1و بهــره
بانکــی 2بــه تصویــب قانــون بانکــداری بــدون ربــا در ســال  1362منجــر شــد .از آن پــس نیــز
دولتهــا بــه دالیــل مختلــف تــاش کردنــد نــرخ ســود ســپردههای بانکــی و عقــود اســامی مربــوط
بــه اعطــای تســهیالت را بهصــورت دســتوری تعییــن کننــد .ســرکوب مالــی بــه رغــم تــورم بــاال
در اقتصــاد ایــران موجــب منفــی شــدن نــرخ ســود ســپردههای بانکــی در بخــش اعظــم ســالهای
بعــد از انقــاب شــد (نمــودار .)32
نمودار  .32نرخ سود اسمی و حقیقی سپردههای یکساله ،بازده اوراق درآمد ثابت  4ساله و نرخ بازده شاخص
بورس تهران (درصد)

1. Usury
2. Intrest Rate
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همچنیــن بــه دلیــل حرمــت ربــا ،جبــران تأخیــر در تأدیــه بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــای
بازنشســتگی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه یکدیگــر محــل تردیــد قــرار گرفــت .بهموجــب نظریه
حرمــت ربــا ،انتشــار اوراق قرضــه دولتــی و خصوصــی و شــکلگیری بــازار بدهــی در اقتصــاد
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 ســهمیهبندی اعتبــارات بانکــی و خــودداری بانکهــا
از اعطــای تســهیالت بــه خانوارهــا و صنایــع کوچــک ،بــازار غیــر رســمی پــول کــه قبــل از انقــاب
در ایــران رونــق فــراوان داشــت ،هــم بــه شــکل ســنتی و هــم بــه شــکل ســازمانیافته در قالــب
شــرکتهای مضاربـهای و بعدهــا بهصــورت مؤسســات اعتبــاری غیــر بانکــی بــدون مجــوز قانونی
رواج بســیاری یافــت .خصوصــی کــردن بانکهــا و اعطــای مجــوز بــه بانکهــای خصوصــی
جدیــد از برنامــه ســوم توســعه ( ،)1379-1383در شــرایط کنتــرل نرخهــای ســود ســپردهها و
تســهیالت بانکــی ،موجــب ورود بانکهــا بــه عرصــه بنــگاهداری و عــدم رعایــت کفایــت ســرمایه و
محــدود کــردن اعتبــارات اعطایــی بــه شــرکتهای بــزرگ دولتــی و خصوصــی شــد.

1

نقــش نهادهــای مالــی در اقتصــاد ایــران در مطالعــه مهدویــان بهدقــت ارائهشــده اســت کــه در
کادر زیــر خالص ـهای از آن ارائــه میشــود.

 .1برای تحلیل تفصیلی سیاستهای پولی بانک مرکزی و عملکرد نظام بانکی نگاه کنید به:
هــادی زنــوز ،بهــروز و برمکــی ،افشــین ( ،)1395ارزیابــی سیاسـتهای 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  .6عقبماندگی بازارهای مالی در ایران

●●نظــام مالــی کشــورها از پنــج مؤلفــه عمــده نظــام بانکــی ،بــورس اوراق بهــادار ،نظــام بیمـهای ،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
پروژههــا ،مدیریــت ریســک و حاکمیــت شــرکتی ،آنچنــان مهــم اســت کــه هرگونــه شــکاف و گسســت در ایــن مجموعــه
یــا مقــررات نامناســب در زمینــه آن میتوانــد آثــار و پیامدهــای گرانبــار بــرای بخــش حقیقــی اقتصــاد بهدنبــال 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 میشــود .متأســفانه نظــام بانکی نیــز در دوره پــس از انقــاب با گســترش بانکــداری مشــارکتی ،اصرار
بــر مشــارکتی کــردن فعالیــت بانکهــا و ضعــف مفــرط عملکــرد اقتصــاد کالن کشــور ،درمانــده و زمینگیــر شــده اســت.
●●گفتنــی اســت ،نهادهــای مالــی غیربانکــی نظــام تأمیــن مالــی در بــازار اولیــه ،در بازارهــای مالــی ایــران هیـچگاه بــه
نحــو مؤثــر و ســاختارمند تعریــف نشــد و شــکل نگرفــت .صــرف نظــر از نظــام بانکــی ،ســه نهــاد عمــده دیگــر یعنــی
مؤسســات بیمــه (شــرکتها و مؤسســات بیمــه عمــر و غیــر آن) ،صندوقهــای بازنشســتگی و صندوقهــای آتــی

1

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 صندوقهــای مشــترک و ســرمایهگذاری و
امثــال آن) را میتــوان بهگونـهای بازیگــران دســت دوم بــازار بــا اســتفاده از منابــع مالــی ایــن نهادهــا بــه حســاب آورد.
●●منابــع مالــی مجموعــه نهادهــای مالــی غیربانکــی فعــال در بــازار ســرمایه ،معمــو ًال از دو طریــق رشــد پایــه یــا
نــوآوری در فعالیــت و ابــداع و معرفــی ابزارهــای جدیــد ،توســعه و گســترش پیــدا میکننــد .رشــد منابــع مالــی
نهادهــای مالــی غیربانکــی از طریــق رشــد پایــه بــه دلیــل توســعه و گســترش فعالیتهــا در بخــش واقعــی اقتصــاد
کشــور و بهتبــع آن افزایــش پوشــش فعالیــت نهادهــای بیمـهای ،بازنشســتگی و صندوقهــای آتــی بــه لحــاظ رشــد
تولیــد و اشــتغال حاصــل میشــود .راهــکار دیگــر رشــد منابــع مالــی نهادهــای غیربانکــی بــه دلیــل نــوآوری ،ابــداع
و معرفــی ابزارهــای نویــن ،همچنیــن انباشــت ســود و بازدهــی ســرمایهگذاریهای ایــن نهادهــا محقــق میشــود.
ُکنــدی فعالیتهــای اقتصــادی در بخــش حقیقــی ،تغییــر ترکیــب هــرم ســنی جمعیــت و اســتوانهای شــدن آن و
افزایــش تعهــدات پرداخــت و خروجــی منابــع ایــن نهادهــا بــه دلیــل مســن شــدن جمعیــت همزمــان 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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●●رکــود فعالیتهــا در بخــش حقیقــی از طریــق کاهــش رشــد منابــع در اختیــار ایــن نهادهــا و نیــز ضعــف در
سیاس ـتگذاریهای معطــوف بــه تثبیــت وضعیــت کالن اقتصــاد کــه عامــل عمــده ترغیــب جمعیــت تحــت پوشــش
بــه پسانــداز بیشــتر اســت و نیــز عــدم ابــداع و نــوآوری در ابزارهــای نویــن تأمیــن آتــی ،از جملــه چالشهــای اساســی
سیاســتگذاری کالن کشــور در حــوزه فعالیــت ایــن نهادهــا بــه حســاب میآیــد .میتــوان گفــت کــه در ایــران از
مجمــوع چهــار نهــاد مالــی بــا ظرفیــت فعالیــت چشــمگیر در تأمیــن مالــی اولیــه و بــازار ســرمایه (بیمــه ،بازنشســتگی،
صندوقهــای آتــی و بیمههــای اعتبــاری) ،فقــط ظرفیتهــای بســیار محــدودی درزمینــه صنعــت بیمــه و صندوقهــای
بازنشســتگی فعــال بــوده و مورداســتفاده واقــع شــده اســت .در حــوزه فعالیتهــای بیمـهای فقــط بیمــه غیر عمــر و تأمین
اجتماعــی و آن هــم در حــد بیمههــای اجبــاری در کشــور رایــج شــده اســت کــه آن هــم بــه دلیــل کســرت وقایــع و
حــوادث ،مداخلــه دولــت درزمینــه نرخهــای بیمــه و اســتفاده غیــر بیم ـهای از صــرف (حاشــیه) منابــع مالــی فعالیــت و
نیــز عــدم تعمیــق ایــن فعالیــت در اقتصــاد کشــور ،منابــع مالــی مــازاد قابلتوجهــی ایجــاد نکــرده اســت .ســایر انــواع
فعالیتهــای بیم ـهای در کشــور یــا غایــب اســت و یــا انباشــت منابــع و ارزشافــزوده قابلتوجهــی جهــت اســتفاده در
بازارهــای مالــی ایجــاد نمیکنــد .همیــن تعبیــر در مــورد صندوقهــای بازنشســتگی از بابــت محدودیتهــای ناظــر بــر
مأموریتهــای آن و عــدم تســری ایــن مأموریتهــا بــه حوزههــای اقتصــادی و قــراردادی نیــز صــادق اســت .بیمههــای
اعتبــاری بــه معنــای واقعــی کلمــه هنــوز در کشــور بــه نحــو مطلوبــی تبییــن نشــده اســت.
مأخــذ :مهدویــان ،محمدهــادی ( ،)1393مشــکالت بخــش مالــی و بانکــی در اقتصــاد ایــران ،اولیــن اجــاس اقتصــاد ایــران،
 14و  15دیمــاه 1393

شــاخصهای توســعه بازارهــای مالــی در ایــران نیــز مؤیــد عقبماندگــی ایــن بازارهــا در
کشــور ماســت (جــدول .)35
جدول  .35وضعیت شاخصهای توسعه بازار مالی ایران در سال  2016 -2017در میان  138کشور

شاخصها

رتبه

دسترسیپذیری خدمات مالی

117

قیمت خدمات مالی

108

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

106

سهولت دسترسی به وام

124

دسترسیپذیری سرمایهگذاری خطرپذیر

110
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شاخصها

رتبه

امنیت بانکها

122

مقررات بورس سهام

128

شاخص حقوق قانونی

108

توسعه بازارهای مالی

131

مأخذ :گزارش رقابتپذیری جهانی ( ،)2016 -2017ص 207

عــاوه بــر نگــرش ســنتی دولتمــردان و قانونگــذاران ایــران بــه نظــام بانکــی و بــازار ســرمایه
و بدهــی کشــور ،همانطــور کــه در تحلیــل مهدویــان تأکیــد شــده اســت ،رشــد انــدک اقتصــاد
کشــور و بیثباتــی اقتصــاد کالن نیــز در عقبماندگــی نظــام مالــی کشــور ســهم داشــته اســت.
در مــورد رشــد انــدک و پرنوســان اقتصــاد کشــور قبـ ً
ا توضیحــات الزم ارائــه شــد؛ امــا درمــورد
بیثباتــی اقتصــاد کشــور در اینجــا بــه تــورم مزمــن و بــاالی اقتصــاد در دوره بعــد از انقــاب
اشــاره میشــود (نمــودار .)33
نمودار  .33میانگین ساده نرخ تورم در دوره بعد از انقالب (درصد)

مأخــذ :مســتخرج از شــاخص قیمــت خردهفروشــی بانــک مرکــزی تــا ســال 1395و قانــون برنامــه ششــم توســعه بــرای
پیشبینــی دوره .1396-1400

وجــود تورمهــای بــاال در اقتصــاد کشــور بیانگــر آن اســت کــه سیاسـتهای پولی بانــک مرکزی
در مهــار تــورم ،بهدلیــل ســلطه سیاســتهای مالــی بــر آن و فقــدان ابزارهــای سیاســتگذاری
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مؤثــر نبــوده اســت .بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت در بــازار جهانــی و تــداوم ایــن وضعیــت
در دوره برنامــه ششــم ،بدهیهــای انباشــته دولــت و کســریهای بودجــه مزمــن آنکــه بــرای
برنامــه ششــم پیشبینــی میشــود ،بــه نظــر نمیرســد دســتیابی بــه اهــداف برنامــه در مــورد
تــورم تکرقمــی امکانپذیــر باشــد .در ســال  1396یعنــی اولیــن ســال اجــرای برنامــه ششــم ،همــه
قرایــن و شــواهد حاکــی از افزایــش نــرخ تــورم و دو رقمــی شــدن آن اســت .نرخهــای تــورم در
اغلــب کشــورهای جهــان از دهــه  1980بــه 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 همزمــان بــا کاهــش نــرخ تــورم در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ســپس
در اقتصادهــای نوظهــور صــورت گرفــت.
تحریمهــای بینالمللــی و انــزوای اقتصــادی و سیاســی ایــران طــی دهههــای بعــد از انقــاب
موجــب گسســت روابــط میــان بازارهــای مالــی ایــران و جهــان شــده اســت .عــدم پایبنــدی ایــران
بــه مقــررات بــازل یــک ،دو و ســه ،عــدم اعمــال مقــررات بینالمللــی پولشــویی ،عــدم پایبنــدی
مؤسســات مالــی و شــرکتهای غیرمالــی ایــران بــه اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی،
نبــود نظــام معتبــر ســنجش ارزش اعتبــاری مؤسســات مختلــف و وضعیــت ترازنامــه بانکهــای
ایرانــی ،موانــع بزرگــی در راه برقــراری ارتبــاط میــان بانکهــا ،مؤسســات مالــی غیربانکــی و
شــرکتهای غیرمالــی ایــران بــا بازارهــای مالــی جهــان و جــذب ســرمایه خارجــی بــه کشــور
و گشــایش اعتبــارات اســنادی بــرای مبــادالت تجــاری از طریــق نظــام بانکــی ایجــاد کــرده اســت.
عامــل مهــم دیگــری کــه اساسـ ًا از شــکلگیری 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 میشــود ،بــه نــرخ ســود ســپردهها تبدیــل شــد و در قانــون بانکــداری
بــدون ربــا ،نــام اعتبــارات بانکــی تحــت عقــود اســامی مجــاز بــه تســهیالت بانکــی تغییــر یافــت.
باالخــره بهجــای انتشــار اوراق قرضــه« ،اوراق مشــارکت» انتشــار مییافــت کــه عمـ ً
ا اوراق قرضــه
کوپـندار بــا بازدهــی ثابــت بــود؛ امــا شــگفت آنکــه در برخــی از ســالها بانــک مرکــزی نیــز بــرای
اعمــال سیاســت پولــی از ابــزار فــروش اوراق مشــارکت بــرای کنتــرل نقدینگــی اســتفاده میکــرد؛
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در حالــی کــه بانــک مرکــزی در بــازار کاالهــا مداخلـهای نداشــت تــا ســود حاصــل از مشــارکت آن
در فعالیتهــای اقتصــادی میــان خریــداران اوراق مشــارکت توزیــع شــود .شــایان توضیــح اســت
کــه در برنامــه دوم توســعه ( )1374-1378و برنامههــای بعــدی ،اصــاح بازارهــای مالــی همــواره
مــورد توجــه سیاسـتگذار بــوده و در عمــل نیــز تحــوالت مهمــی در ایــن بازارهــا رخ داده اســت؛
امــا بــا گذشــت ســالیان طوالنــی ایــن بازارهــا هنــوز بــا کاســتیهای جــدی مواجهانــد (کادر .)7
کادر  .7اهم چالشهای بازار سرمایه در سند برنامه ششم توسعه

●●عدم هماهنگی بین بازارهای مالی،
●●کندی روند بینالمللی شدن بازار سرمایه کشور،
●●ضعف فرایندهای نظارتی در بازار سرمایه کشور،
●●اجرای ناقص ماده  99برنامه 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 سرمایهگذاران بر روند معامالت بازار سرمایه،
●●کم بودن حجم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازار سرمایه،
●●ضعــف برخــی قوانیــن و مقــررات در بخشهــای مختلــف اقتصــادی بهویــژه قوانیــن حمایــت از ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی ،ابهــام در وظایــف حاکمیتــی و تصدیگــری دولــت.
مأخذ :سند برنامه ششم ،1394 ،ص .70

 .3-6-1-3اهمیت بازارهای مالی برای صندوقهای بازنشستگی
صندوقهــای بازنشســتگی حســب مــورد میتواننــد بــا یــک یــا چنــد بــازار مالــی ســرو کار
داشــته باشــند .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در گذشــته دور (دهــه  1990و حتــی در برخی از کشــورها
قبــل از آن) در بســیاری از کشــورها تحــول مهمــی در سیاســتهای بازنشســتگی اتفــاق افتــاد.
در ســالهای دهــه  1930و حتــی قبــل از آن ،در برخــی از کشــورها طرحهــای بازنشســتگی
بــدون اندوختــه 1بــرای تأمیــن درآمــد بازنشســتگان اجــرا شــد؛ ماننــد طــرح پرداخــت حقــوق
1. Pay-as-you-go Schemes
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بازنشســتگی بریتانیــا و برنامــه تأمیــن اجتماعــی ایاالتمتحــده .در ایــن بیــن ،از کارگــران شــاغل
مالیــات اخــذ میشــد تــا بــه بازنشســتگان همــان دوره مســتمری پرداخــت شــود و بدیــن ترتیــب
هیــچ پسانــداز و ســرمایهگذاری مطــرح نبــود؛ امــا تحــوالت جمعیتــی و الگوهــای کار موجــب شــد
از تعــداد تــازهواردان بــه بــازار کار کاســته شــود و اســتفاده از روش بازنشســتگی بــدون اندوختــه
بــرای دولتهــای کشــورهای پیشــرفته گــران تمــام شــود .ایــن مســئله موجــب افزایــش عالقــه بــه
طرحهــای فــردی بازنشســتگی شــد کــه از قبــل تأمیــن مالــی شــده بودنــد .در ایــن طرحهــا هــر
فــرد شــاغل حســابی داشــت کــه پــول خــود را در آن پسانــداز میکــرد؛ بنابرایــن ،ایــن اندوختههــا
تــا زمــان بازنشســتگی فــرد در بــازار ســرمایه ،ســرمایهگذاری میشــد .هرچنــد ایــن برنامههــای
بازنشســتگی فــردی تــا حــدودی جایگزیــن طرحهــای خصوصــی بازنشســتگی شــرکتها بــرای
کارکنــان خــود میشــد ،در کشــورهایی کــه قب ـ ً
ا طرحهــای فــردی بازنشســتگی ســابقه نداشــت،
بــه انباشــت عظیــم داراییهــای مالــی انجامیــد؛ 1از ایــنرو طرحهــای بازنشســتگی مبتنــی بــر
اندوختــه 2کامــل یــا جزئــی یکــی از عوامــل مهــم در توســعه بازارهــای مالــی غــرب بــوده اســت.
امــروزه صندوقهــای بازنشســتگی ،پسانــداز تعــداد کثیــری از کارگــران را بــرای دوره
بازنشســتگی تجمیــع میکننــد .در غــرب صندوقهــای بازنشســتگی را کارفرمایــی معیــن ،گروهــی
از کارفرمایــان یــا اتحادیههــای کارگــری اداره میکننــد .برخــاف حســابهای فــردی بازنشســتگی،
در صندوقهــای بازنشســتگی حــق نظــارت مســتقیم فــردی بــر نحــوه ســرمایهگذاری پساندازهــا
بــه اعضــا داده نمیشــود؛ امــا معمــو ً
ال منافــع تضمینشــدهای ( 3)DBبــرای ســن بازنشســتگی آنهــا
در اختیــار افــراد قــرار میگیــرد .در ســال  2009ارزش داراییهــای صندوقهــای بازنشســتگی
در کشــورهای عضــو  OECDبــه  16هــزار میلیــارد دالر میرســید کــه بخــش عمــده آن بــه
صندوقهــای بازنشســتگی آمریــکای شــمالی ،ژاپــن و بریتانیــا متعلــق بــود .هرچنــد صندوقهــای
بازنشســتگی بــزرگ هســتند ،بــا گســترش طرحهــای بازنشســتگی فــردی در غــرب از اهمیــت آنهــا
در بازارهــای مالــی بهتدریــج کاســته میشــود (همــان.)12 :

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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بایــد توجــه داشــت کــه شــرکتهای بیمــه عمدهتریــن مؤسســات ســرمایهگذاری در بــازار
ســرمایه هســتند کــه یــک ســوم همــه داراییهــای مالــی مؤسســات ســرمایهگذاری را در اختیــار
دارنــد .در گذشــته بخــش عمــده ایــن داراییهــا بــرای پشــتیبانی از سیاسـتهای بیمــه عمــر مــورد
نیــاز بــود؛ امــا در دهــه  2010ســهم روزافزونــی از کســب و کار بیمهگــران بــه ســمت تضمیــن
پرداخــت عایــدات ســاالنه منظــم 1بــه دارنــدگان وجــوه بــرای طــول زندگــی آنهــا تــا زمــان مــرگ
اختصــاص یافتــه اســت .بایــد توجــه داشــت کــه رشــد طرحهــای بازنشســتگی مبتنــی بــر اندوختــه
بــه نفــع شــرکتهای بیمــه بــوده اســت؛ زیــرا در زمــان بازنشســتگی اغلــب کارگــران پساندازهــای
بازنشســتگی انباشتهشــده خــود را بــه خریــد طرحهــای بــا عایــدات معیــن بــرای بقیــه عمــر
اختصــاص میدهنــد (همــان.)12 :
شــناخت ابزارهــای مالــی و راهبردهــای ســرمایهگذاری الزم بــرای موفقیــت نظامهــای
بازنشســتگی مبتنــی بــر اندوختــه بهمنظــور ارائــه مســتمری مناســب بــرای بازنشســتگان در
کشــورهای پیشــرفته درسهایــی را بــرای کشــور درحالتوســعهای همچــون ایــران در بــردارد.
در ایــن نــوع طرحهــا درک تمایــز میــان مرحلــه انباشــت و مرحلــه توزیــع مهــم اســت .در مرحلــه
توزیــع نیــز مقابلــه بــا ریس ـکهای تــورم و مــرگ و میــر بــرای شــرکتهای بیمــه عمــر اهمیــت
فراوانــی دارد .دولــت میتوانــد بــا معرفــی اوراق قرضــه شــاخصبندی شــده و اوراق قرضــه
بازمانــدگان ،بــرای مقابلــه بــا ایــن ریســکها بــه ایــن شــرکتها کمــک کنــد.
بایــد توجــه داشــت ســرمایهگذاری طرحهایــی بــا منافــع معیــن ( )DBراهبــرد مناســب در مرحلــه
انباشــت ،درواقــع همــان طرحهــای بــا پرداخــت معیــن ( )DCاســت کــه بــا اســتفاده از فنــون مدیریــت
دارایــی -بدهــی بــه نحــوی مدیریــت میشــوند کــه منافــع معینــی را در دوره بازنشســتگی ایجــاد کننــد.
برحســب اینکــه طــرح مــورد نظــر  DBیــا  DCباشــد ،عملکــرد ســرمایهگذاری بــه ترتیــب بــر هزینههای
خالــص صنــدوق مســئول بازنشســتگی مبتنــی بــر  DBو بــر منافــع بازنشســتگی عضــو طــرح DC

تأثیــر خواهــد گذاشــت .تجربــه نشــان داده اســت کــه در بریتانیا و ســایر کشــورهای پیشــرفته عملکرد
متوســط صندوقهــای بازنشســتگی در زمینــه ســرمایهگذاری چنــدان درخشــان نبــوده و کمتــر از
1. Annuities
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متوســط عملکــرد بــازار ســرمایه بــوده اســت .مطالعــات انجامشــده گویــای آن اســت کــه صندوقهــای
کوچکتــر در بــازار ســرمایه بهتــر از صندوقهــای بزرگتــر عمــل کردهانــد .همچنیــن پیــروی از
سیاســت فعــال ســرمایهگذاری لزومـ ًا بــه منافــع بیشــتر از سیاســت غیرفعــال نینجامیــده اســت .ضمن ًا
روشهــای فعــال هزینههــای مدیریتــی باالتــری را نســبت بــه روشهــای غیرفعــال ســرمایهگذاری
میطلبــد .اگــر دولتهــا بخواهنــد موجــب ترغیــب مدیریــت کارآمدتــر ســرمایهگذاری صندوقهــای
بازنشســتگی شــوند ،بایــد انگیزههــای مناســبی را همچــون ایجــاد شــفافیت بیشــتر در دادههــای
گزارشهــای عملکــرد منتشــر کننــد و معرفــی شــارژ هزینههــای مدیریــت بهتناســب عملکــرد را در
دســتور کار خــود قــرار دهنــد .در مطالعـهای کــه منبــع مطالــب مطرحشــده در باالســت ،چنیــن نتیجــه
گرفتــه شــده کــه انتخــاب ابزارهــا و راهبردهــای مناســب ســرمایهگذاری از ســاختار بازارهــای مالــی یا
ماهیــت مؤسســات مالــی درگیــر در ارائــه طرحهــای بازنشســتگی بخــش خصوصــی مهمتــر اســت.

1

در مطالعـهای کــه در مــورد پرتفــوی ســرمایهگذاری صندوقهــای بازنشســتگی در کشــورهای
منتخــب بــرای ســال  2015انجــام گرفتــه اســت کشــورها از ایــن نظــر بــه ســه گــروه تقســیم
شــدهاند (:)OECD, 2017
● ●در گــروه اول کشــورهایی قــرار دارنــد کــه باالتریــن ســهم از ســرمایهگذاری صندوقهــای
بازنشســتگی خــود را بــه اوراق ســهام اختصــاص دادهانــد .در ایــن گــروه ایاالتمتحــده بــا
 44درصــد در رتبــه اول و فنالنــد بــا  38.8درصــد در مقــام دوم قــرار گرفتــه اســت .کشــور
هلنــد نیــز بــا  38درصــد در رتبــه ســوم قــرار دارد.
● ●در گــروه دوم کشــورهایی قــرار دارنــد کــه باالتریــن ســهم از ســرمایهگذاری صندوقهــای
بازنشســتگی خــود را بــه «اســناد خزانــه و اوراق قرضــه» اختصــاص دادهانــد .در ایــن گــروه
جمهــوری چــک بــا حــدود  89درصــد داراییهــا در رتبــه اول و مجارســتان بــا  82درصــد
در رتبــه دوم قــرار دارد .کشــورهای اســلونی و یونــان نیــز بــه ترتیــب بــا  76و  71درصــد در
رتبههــای 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 ســرمایهگذاری صندوقهــای
بازنشســتگی خــود را در قالــب «وجــه نقــد و ســپرده» حفــظ کردهانــد .در ایــن گــروه کــره
جنوبــی بــا  53درصــد در رتبــه اول قــرار گرفتــه اســت.
● ●عقبماندگــی و ریســک زیــاد بازارهــای مالــی در ایــران بــا پیامدهــای منفــی بــر پسانــداز
خانوارهــا و بازدهــی طرحهــای بازنشســتگی مواجــه بــوده اســت (کادر .)8
کادر  .8عقبماندگی و ریسک زیاد بازارهای مالی در ایران و پیامد آن بر پسانداز و طرحهای بازنشستگی

●●بــا ســرکوب مالــی ،مــردم ترجیــح میدهنــد بهجــای نگهــداری پــول خــود بهصــورت ســپرده بانکــی آن را
بهصــورت داراییهــای غیرمالــی همچــون مســتغالت ،ارز و طــا نگهــداری کننــد .ایــن گرایــش در اغلــب ســالهای
بعــد از انقــاب وجــود داشــته اســت.
●●نــرخ بهــره اوراق خزانــه در وضعیــت تعادلــی بــازار ،پایــه تعییــن انــواع نرخهــای بهــره دیگــر در اقتصــاد اســت و
خــود نــرخ بهــره بــر ارزش همــه داراییهــای مالــی کــه در بــازار مبادلــه میشــوند تأثیــر میگــذارد .بــا تنــزل شــدید
نــرخ بهــره واقعــی ارزش داراییهــای مالــی و واقعــی بهشــدت افزایــش مییابــد و حبــاب قیمتــی در ایــن بازارهــا
شــکل میگیــرد .برعکــس افزایــش نــرخ بهــره واقعــی موجــب کاهــش ارزش داراییهــا میشــود.
●●در غیــاب نــرخ بهــره تعادلــی ،بــازار بدهــی کــه یکــی از ارکان مهــم بازارهــای مالــی اســت شــکل نمیگیــرد و
دولــت ،بانــک مرکــزی و بخــش خصوصــی از ایــن ابــزار محــروم میماننــد.
●●بــه دلیــل بیثباتــی اقتصــاد کالن (نرخهــای بــاالی تــورم ،تغییــرات نــرخ ارز ،شــوکهای ناشــی از تغییــر قیمــت
نفــت در بــازار جهانــی و تحریمهــای اقتصــادی) بازدهــی واقعــی بــازار ســرمایه پــر نوســان اســت و درنتیجــه بــا
ریســک بســیار بــاال همــراه میشــود (نــگاه کنیــد بــه نمــودار .)32
●●بــا افزایــش ریســک بازارهــای مالــی و محــدود بــودن ابزارهــای مالــی ،پسانــداز خانوارهــا دســتخوش ریســک
مالــی بــاال میشــود.
●●در ایــن وضعیــت پــر ریســک اطمینــان از بازدهــی ســرمایهگذاری صندوقهــای بازنشســتگی نیــز بهشــدت
کاهــش مییابــد و بدیــن ترتیــب تأمیــن مالــی مســتمریهایی کــه بــرای هزینــه زندگــی مناســب در ایــام پیــری و
ازکارافتادگــی کافــی باشــد ،غیرممکــن میشــود.
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 .4-6-1-3رابطه صندوقهای بازنشستگی ایران با بازار پول
در دوره  1304تــا  1345یعنــی پیــش از شــکلگیری بــورس اوراق بهــادار در ایــران ،بــازار
مالــی متشــکل ایــران صرفــ ًا در اختیــار نظــام بانکــی بــود .بیســبب نیســت کــه در آن دوره
همزمــان بــا شــکلگیری صنــدوق بازنشســتگی قشــون و صنــدوق بازنشســتگی کارگــران ،دو
بانــک بــا اســتفاده از منابــع مالــی ایــن دو صنــدوق شــکل گرفتنــد و همزمــان بــا اداره منابــع مالــی
صندوقهــای مزبــور ،اقــدام بــه عملیــات بانکــداری تجــاری کردنــد .همانطــور کــه در قســمت دوم
تحقیــق حاضــر بیــان شــد ،در کشــور مــا بــه دنبــال شــکلگیری صنــدوق بازنشســتگی قشــون،
بانکــی بــه نــام قشــون در ســال  1304تأســیس شــد کــه بعدهــا نــام آن بــه بانــک ســپه تغییــر یافــت.
در ایــن بیــن ،بانــک رفــاه کارگــران در اجــرای تبصــره مــاده  ۳۹قانــون بودجــه ســال ۱۳۳۸
کشــور و مــاده  ۳۸قانــون ســازمان بیمههــای اجتماعــی بهمنظور ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری
از وجوه بیمه کارگــران بــا هــدف کمــک بــه تأمیــن رفــاه و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای رفــع
نیازمندیهــای طبقــه کارگــر در تاریــخ  ۱۳۳۹/۵/۲۷تشــکیل شــد و بــه ثبــت رســید و فعالیــت
خــود را از ششــم فروردیــن  1340آغــاز کــرد .اعضــای شــورای پــول و اعتبــار در آخریــن جلســه
ســال  ،1395اصــاح اساســنامه بانــک رفــاه کارگــران را مطابــق بــا اساســنامه نمونــه بانکهــای
تجــاری غیردولتــی در  ۱۴۷مــاده و  ۲۲تبصــره تصویــب کــرد .همچنیــن مقــرر شــد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بــا توجــه بــه محدودیــت مقــرر در مــاده  ۵قانــون اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل ،۴۴
طــی یــک برنامه زمانبنــدی معیــن حداکثــر ظــرف مــدت یــک ســال ،بــرای واگــذاری مــازاد حــدود
تملــک ســهام بانــک رفــاه کارگــران ،بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم ،تــا ســقف  ۹۰درصــد بــه
بخــش غیردولتــی و کام ـ ً
ا مســتقل از ســازمان یادشــده اقــدام کنــد.
دو نمونــه فــوق گویــای آن اســت کــه قانونگــذار از دیربــاز تشــخیص داده کــه اداره منابــع
صندوقهــای بازنشســتگی بــر عهــده مؤسســات مالــی بــوده اســت .در گزارشــی کــه منصــور
کاشــانیان در  12اردیبهشــت ســال  1356تحــت عنــوان «ویژگیهــای سیســتم بازنشســتگی
خودکفــا» تهیــه و بــه دبیــر کل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی وقــت ارائــه کــرده بــود ،پیشــنهاد
تأســیس بانــک بازنشســتگی بــرای اداره وجــوه بازنشســتگی کارکنــان دولــت نیــز مطــرح شــده

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 275 /

بــود کــه در عمــل ایــن ایــده اجرایــی نشــد .گفتنــی اســت صندوقهــای بازنشســتگی در دوره بعــد
از انقــاب نیــز ماننــد دوره قبــل از انقــاب ،بخشــی از منابــع مالــی خــود را بهصــورت ســپرده
بانکــی نگهــداری میکردنــد؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه بــه دلیــل ســرکوب مالــی ،نــرخ بهــره واقعــی
ســپردهها در دهــه اول انقــاب و بســیاری از ســالهای بعــد از جنــگ ایــران و عــراق منفــی بــود.
بدیــن ترتیــب صندوقهــا نمیتوانســتند از ایــن طریــق ارزش اســمی منابــع مالــی خــود را حداقــل
بهتناســب تــورم افزایــش دهنــد.
بایــد توجــه داشــت کــه در زمــان جنــگ ،نهتنهــا بانکهــا ســودی بــه ســپردههای ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نمیپرداختنــد ،بلکــه بابــت نگهــداری وجــوه ســازمان کارمــزد طلــب میکردنــد .همیــن عامل
انگیــزهای شــد بــرای ســرمایهگذاری منابــع ســازمان در خریــد برخــی از شــرکتها و داراییهــای
بانکهــا .از زمــان تشــکیل ســازمان تأمیــن اجتماعــی تــا ســال  1357یعنــی بــه مــدت  25ســال ،امــکان
ســرمایهگذاری منابــع ایــن ســازمان وجــود نداشــته اســت؛ امــا در دوره بعــد از انقــاب تــا قبــل از
دهــه  ،1370بیــش از  85درصــد ســرمایهگذاریهای ســازمان بهصــورت ســپرده ثابــت بلندمــدت
(بــا ســود کمتــر از نــرخ تــورم) بــوده اســت .پــس از انقــاب اســامی ،شــبههدار 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 دیدگاههــای متفــاوت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،میــان وزارت کار و وزارت بهــداری
وقــت ،مخــل سیاسـتگذاری بــرای ســرمایهگذاری بلندمــدت منابــع ایــن ســازمان بــوده اســت .افــزون
بــر ایــن ،دولــت بــرای تأمیــن کســریهای مالــی خــود ،چشــم بــه منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی
داشــت .بخشــی از ایــن منابــع کــه در بانــک رفــاه کارگــران ســپردهگذاری میشــد ،بهموجــب
بخشــنامه دولــت مشــمول ســود انــدک و بهمراتــب کمتــر از میــزان تــورم آن زمــان بــود؛ بدیــن
ترتیــب در زمــان جنــگ عمـ ً
ا ارزش منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه قیمــت واقعــی کاهــش یافــت
و ســازمان فرصــت ســرمایهگذاری منابــع مــازاد خــود را پیــدا نکــرد .در دوره  5ســاله ()1390-1394
میانگیــن ســاالنه ســود دریافتــی ســازمان بازنشســتگی از محل ســپردههای بانکــی و نگهــداری اوراق
مشــارکت در حــدود  1044میلیــارد ریــال بــوده اســت (ســالنامه .)71 :1394
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 .5-6-1-3رابطه صندوقهای بازنشستگی ایران با بازار بدهی
صندوقهــای بازنشســتگی در دنیــا بخشــی از منابــع خــود را بهصــورت اوراق قرضــه دولتــی
و خصوصــی نگهــداری میکننــد .امــروزه برخــی از ایــن صندوقهــا بــا دسترســی آســان بــه
بازارهــای مالــی جهانــی بــه خریــد اوراق خزانــه کشــورهای پیشــرفته صنعتــی اقــدام میکننــد .ایــن
نــوع داراییهــا بهرغــم بــازده مالــی انــدک بــه دلیــل نقدشــوندگی ســریع و بــدون ریســک بــودن
بــرای نگهــداری بخشــی از داراییهــای صندوقهــا بســیار مناســب اســت .در دوره بعــد از انقــاب
اســامی تــا ســال  ،1394اوراق قرضــه دولتــی منتشــر نمیشــد و تنهــا برخــی از شــرکتهای
دولتــی و بانــک مرکــزی اوراق مشــارکت را انتشــار میدادنــد ،ایــن اوراق نیــز بــه دلیــل بــازده
ثابــت باالتــر از ســپردههای بانکــی مــدتدار ،قابلیــت نقدشــوندگی ســریع و بــدون ریســک بــودن
میتوانســت بــرای صندوقهــا پرجاذبــه باشــد؛ امــا از دهــه  1380بــه دلیــل پرداخــت نشــدن بدهــی
دولــت بــه صندوقهــا و افزایــش مصــارف آنهــا ،بهتدریــج صندوقهــای بازنشســتگی دچــار
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
و دولــت بهمنظــور پرداخــت بخشــی از بدهیهــای معــوق خــود در ســالهای  1393تــا  ،1395حجــم
چشــمگیری از اوراق خزانــه را منتشــر کــرد و بهموجــب قانــون بودجــه ســال  1396نیز مجــوز الزم برای
انتشــار اوراق بدهــی بــه میــزان  345هــزار میلیــارد ریــال را یافــت؛ امــا بــه دالیلی که پیشــتر توضیــح داده
شــد ،مبالــغ مصــوب در بودجههــای دوره  1393تــا  1396هــر گــز بهطــور کامــل محقــق نشــد.

 .6-6-1-3رابطه صندوقهای بازنشستگی ایران با بازار سرمایه
بــا افزایــش بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی کارگــران و کارمنــدان کشــوری
و لشــکری در دهههــای  1370و  ،1380بهویــژه بــه دنبــال تصویــب قانــون اجرایــی اصــل  44در
ســال  ،1386دولــت نهــم و دهــم بــه فکــر رد دیــون خــود بــه ایــن صندوقهــا از طریــق واگــذاری
شــرکتهای دولتــی بــه آنهــا افتــاد .بخشــی از شــرکتهای واگذارشــده بــه دلیــل منفــی بــودن
ارزش ویــژه آنهــا اساسـ ًا در بــازار ســرمایه عرضــه نمیشــدند؛ امــا برخــی دیگــر از شــرکتها بــه
بــازار بــورس وارد شــدند .هرچنــد تصــدی شــرکتهایی کــه بیشــتر ســهام آنهــا بــه صندوقهــا
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تعلــق داشــت قبــل از ایــن زمــان نیــز متــداول بــود؛ بهجرئــت میتــوان گفــت کــه رد دیــون دولــت
بــه ایــن شــیوه عمــ ً
ا شــرکتداری را بــه صندوقهــا تحمیــل کــرد .ســهام شــرکتهای دولتــی
در  16ســال اخیــر (تیرمــاه  315/5 )1380-1396هــزار میلیــارد ریــال دارایــی تحــت عنــوان رد
دیــون از ســوی دولــت بــه طلبــکاران آن انتقــال یافتــه اســت کــه  220هــزار میلیــارد یــا 69/7
درصــد آن فقــط در ظــرف ســالهای  1390تــا  1392صــورت گرفتــه اســت .گفتنــی اســت در ایــن
مــدت ســازمان خصوصیســازی  205هــزار میلیــارد (معــادل  14درصــد ارزش ســهام مشــمول
خصوصیســازی) را بابــت بدهیهــای خــود بــه صندوقهــای بازنشســتگی منتقــل کــرده اســت.
بهموجــب مــاده  5قانــون اجرایــی سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،صندوقهــای
بازنشســتگی مجــاز بــه بنگاهــداری نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل قانونگــذار در برنامــه ششــم ،ایــن
صندوقهــا را بــه واگــذاری ســهام کنترلــی خــود در شــرکتهای 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 ســرمایهگذاری صندوقهــای 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 بهصــورت پولی
اســت ،اغلــب اثــر زمــان بــر کاهــش ارزش پــول (تــورم) و هزینــه فرصــت پــول (بهصــورت بازدهــی
واقعــی ازدسـترفته) در محاســبه اصــل و فــرع بدهــی در نظــر گرفتــه و باالخــره در زمان ایجــاد بدهی
نحــوه بازپرداخــت و زمانبنــدی آن بیــن بدهــکار و بســتانکار مشــخص شــود.
همانطــور کــه بیــان شــد ،منشــأ بدهیهــای دولــت ایــن بــوده اســت کــه دولــت نــه بهعنــوان
کارفرمــا و نــه بهعنــوان یکــی از شــرکای اجتماعــی صندوقهــای بازنشســتگی بــه پرداخــت ســهم
خــود از حــق بیمــه اقــدام نکــرده اســت .همچنیــن در موضــع حکمرانــی نیــز بــه تعهــدات مالــی خــود
در قبــال صندوقهــا کــه بــر طبــق قوانیــن مصــوب مجلــس پذیرفتــه عمــل نکــرده اســت؛ بدیــن
ترتیــب در ســه زمینــه زیــر کوتاهــی کــرده اســت:
● ●بدهیهای خود را بهصورت نقد در هرسال به صندوقها نپرداخته است.
● ●بر سر نحوه محاسبه ارزش زمانی پول با صندوقها به تفاهم کامل نرسیده است.
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● ●بــر ســر یــک برنامــه زمانبندیشــده بــرای بازپرداخــت دیــون معــوق خــود بــه صندوقهــا
توافــق نکــرده اســت.
کادر  .9حکمرانی ضعیف و انباشت بدهیهای دولت به صندوقها

منشــأ اصلــی نابســامانی صندوقهــای بازنشســتگی تحمیلشــده کــه عامــل آن قــوه مجریــه و مقننــه هســتند
ناشــی از عوامــل زیــر اســت:
●●درک نکردن صحیح دولت و مجلس از ماهیت بین نسلی منابع صندوقها و نحوه مدیریت آنها.
●●پایبنــد نبــودن دولــت بــه قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی درمــورد ایفــای تعهــدات مالــی آن بــه
صندوقهــا بــر اثــر نبــود نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن از ســوی مجلــس.
●●نبــود شــفافیت و پاســخگویی دولــت و صندوقهــا در قبــال ذینفعــان صندوقهــا شــامل کارگــران و کارمنــدان
(و خانــواده آنــان) و کارفرمایــان.
●●تضعیــف نقــش تشــکلهای کارفرمایــی و کارگــری در اداره امــور صندوقهــای بازنشســتگی و انتصــاب مدیــران
دولتــی بــرای مدیریــت عامــل صندوقهــا و هیئتهــای مدیــره آنهــا.
●●انتخــاب شــیوه رد دیــون دولــت از طریــق واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی بــدون مشــورت بــا هیئتمدیــره
صندوقهــا.
پرســش دیگــری کــه در زمینــه انتخــاب شــیوه رد دیــون مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا
بنــگاهداری کــه بهطــور عمــده از ایــن طریــق بــه صندوقهــا تحمیلشــده بــا سیاســت درازمــدت
ســرمایهگذاری صندوقهــا ســازگاری دارد یــا خیــر .در پاســخ بایــد گفــت هرچنــد در تعــدادی از
کشــورها صندوقهــای بازنشســتگی نقــش مهمــی در تحقــق برنامــه خصوصیســازی دولتهــا
ایفــا کردهانــد ،بایــد بــه خاطــر داشــت کــه آنهــا تــاش کردهانــد بازدهــی منابــع خــود را بــا توجــه
بــه محدودیتهــای زیــر حداکثــر کننــد:
1 .1ریسک سرمایهگذاری ،یعنی خطراتی که کسب بازده مورد انتظار را تهدید میکند.
 2 .2نقدشوندگی ،یعنی میزان قابلیت و سرعتی که در تبدیل مجدد سرمایه به پول الزم است.
3 .3زمانهــای دریافــت ســود ،یعنــی دریافــت اولیــن ســود حاصــل از ســرمایهگذاری و
فواصــل زمانــی دریافــت ســودهای بعــدی.
بدیــن ترتیــب اگــر صندوقهــا اختیــار داشــته باشــند ،بــه انتخــاب و خریــد ســهام آن دســته از
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شــرکتها و داراییهــا در بــازار ســهام اقــدام میکننــد (بهعبارتدیگــر پرتفــوی خــود را چنــان
شــکل میدهنــد) کــه بــا معیارهــای ســهگانه بازدهــی ،ریســک و نقدشــوندگی مــورد نظــر آنهــا
همخوانــی داشــته باشــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پرتفــوی بهینــه بــرای صندوقهــا بســته بــه
اینکــه در مرحلــه انباشــت منابــع مالــی باشــند یــا در مرحلــه افزایــش مصــارف بازنشســتگی ،قطعـ ًا
متفــاوت خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه داشــتن راهبــرد درازمــدت ســرمایهگذاری بــرای
صندوقهــا ضــرورت پیــدا میکنــد؛ امــا تجربــه ایــران گویــای آن اســت کــه:
● ●تعــدادی از شــرکتهای واگذارشــده بــه صندوقهــا زیــانده بودهانــد .البتــه در ایــن مــورد
میــان ســازمان خصوصیســازی و صندوقهــای بازنشســتگی اختــاف نظــر وجــود دارد.

1

● ●بــه دلیــل عمــق کــم بــازار ســرمایه ،نقدپذیــری ســهام واگذارشــده بــه صندوقهــا چنــدان
زیــاد نیســت؛ از ای ـنرو صندوقهــا نمیتواننــد در مواقــع ضــروری بخشــی از دارایــی خــود
را بــه نقــد تبدیــل کننــد.
● ●در بســیاری از مــوارد صندوقهــا از ایــن طریــق مالــک بیشــتر ســهام شــرکتها شــدهاند
و ناگزیــر اداره مســتقیم ایــن شــرکتها را بــر عهــده گرفتهانــد .تجربــه نشــان داده اســت در
دورههــای مختلــف ،کیفیــت اداره ایــن شــرکتها متفــاوت بــوده و ســودآوری آنهــا از ایــن
طریــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت.
● ●در ســالهای اخیــر ،بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی ،بیثباتــی اقتصــاد کالن و ریس ـکهای
اقتصــادی و سیاســی ،بــازار ســهام ایــران دســتخوش نوســانات بســیار بــوده و ریســک
بازدهــی ایــن ســرمایهگذاریها افزایــش یافتــه اســت.
● ●در ادوار گذشــته ،دســتگاههای دولتــی بــرای تحقــق برنامههــای خــود حداقــل بخشــی از
ســرمایهگذاریهای مســتقل صندوقهــا را بــه ســمت فعالیتهــای مــورد نظــر خــود ســوق
دادهانــد و اکنــون بــا واگــذاری شــرکتهایی کــه از نظــر آنهــا حفــظ مالکیتشــان در بخــش
عمومــی ضــروری اســت ،مخالفــت میکننــد.
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ( ،)2017در ســال  1395ارزش پرتفــوی یکپارچــه
 .1نــگاه کنیــد بــه مصاحبــه حجتالــه میرزایــی معــاون ســابق امــور اقتصــادی و برنامهریــزی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و علیاشــرف عبــداهلل پــوری حســینی ،رئیــس ســازمان خصوصیســازی بــا تجــارت فــردا 17 ،مهــر .1395
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــدود  560هــزار میلیــارد ریــال و درمــورد صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری در حــدود  160هــزار میلیــارد ریــال بــود .در هــر دو طــرح بیــش از  95درصــد پرتفــو شــامل
ســهام شــرکتهای تحــت مالکیــت اســت .برخــی از ایــن شــرکتها در بــورس اوراق بهــادار فهرســت
شــده و برخــی از آنهــا وارد بــورس نشــدهاند؛ 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 ســپردههای بانکــی ،وامهــای اعطایــی ،مســتغالت و ســایر داراییهاســت .گفتنی اســت 35
تــا  40درصــد شــرکتها بهطــور 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
شــرکتهایی کــه در ازای مطالبــات خــود از دولــت دریافــت میکننــد ،خریــداران فعــال داراییهــای
خصوصــی نیــز بــه شــمار میرونــد .دولــت در هفــده ســال گذشــته ،ســهام بــه ارزش 113
هــزار میلیــارد ریــال (معــادل  7/9درصــد کل داراییهــای خصوصیســازی) را بــه طرحهــای
بازنشســتگی فروختــه اســت .ایــن معامــات یــا از طریــق بــازار بــورس یــا فراینــد رقابتــی مزایــده
صــورت گرفتهانــد .همچنیــن صندوقهــای بازنشســتگی شــرکتهای زیرمجموعــه نهادهــای مالــی
بــا مالکیــت دولــت (نظیــر شــرکتهای بیمــه و بانکهــا) را نیــز خریــداری میکننــد؛ بــه شــرط
آنکــه فــروش آنهــا توســط مالــک اصلــی جهــت احــراز شــرایط محدودیتهــای تمرکــز مالکیــت
الزم باشــد .بــا توجــه بــه ترکیــب هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری -کــه شــامل وزرا از جملــه مقامــات مســئول اجــرای راهبــرد خصوصیســازی کشــورند-
اســتقالل تصمیمــات ســرمایهگذاری ســازمان و صنــدوق محــل تردیــد اســت .بــا توجــه بــه نــکات
کلــی فــوق ،اکنــون میتــوان در مــورد ســرمایهگذاریهای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهتفصیــل بیشــتر ســخن گفــت.

● ●شرکتهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
برخــاف تصــور رایــج ،همــه شــرکتهای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی در شــمار
شــرکتهای شســتا قــرار ندارنــد .شســتا تنهــا یکــی از شــرکتهای تابعــه ســازمان بــه شــمار
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مـیرود .در ادامــه و در جــدول ( )36وضعیــت مالــی مهمتریــن شــرکتهای تابعــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی آمــده اســت.
جدول  .36وضعیت مالی برخی از مهمترین شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی (میلیارد ریال)

سرمایه

دارایی

تعداد
کارکنان

حقوق صاحبان
سهام

شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)
95/3/31

39000

153243

80

90766

شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران
()1395/2/31

1271

2466

106

1478

0.5

108

153

6

23326

457767

10010

41089

نام شرکت

مؤسسه امالک و مستغالت ()1394/12/29
بانک رفاه کارگران ()1394/12/29
مأخذ :سالنامه آماری  1394و  1395سازمان تأمین اجتماعی.

هرچنــد ارزیابــی جزییــات عملکــرد ســازمان در حــوزه فعالیتهــای مختلــف انتفاعــی کاری
خــارج از حوصلــه ایــن مطالعــه اســت ،اطالعــات انتشــاریافته در ســالنامههای آمــاری ســازمان
نیــز در حــدی نیســت کــه حتــی تصویــری کلــی از وضعیــت ســرمایهگذاریها بــه دســت دهــد.
ســود فعالیتهــای اقتصــادی ســازمان در دوره  1391-1395بــه شــرح زیــر بــوده اســت.
نمودار  .34سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در دوره ( )1391-1395به میلیارد ریال

مأخذ :سالنامه آماری  1395سازمان تأمین اجتماعی ،ص .138
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ســهم ســود حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی از کل منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی در
جــدول ( )37ارائــه شــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه ســهم درآمــد ســرمایهگذاریها در اینجــا
بــه فعالیتهــای شســتا منحصــر نیســت .عایــدات ســرمایهگذاریها و داراییهــای مالــی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی در صورتهــای مالــی ســازمان بهصــورت ســود ســهام ،ســود یــا زیــان فــروش
ســهام ،ســود ســپردههای بانکــی و اوراق بدهــی نگهــداری شــده ،درآمــد اجــاره ،ســود تســهیالت
مالــی اعطایــی (بــه کارگــران عضــو صنــدوق بازنشســتگی ســازمان و کارکنــان ســازمان) و درآمــد
حاصــل از وجــوه اداره شــده انعــکاس مییابــد.
جدول  .37سهم درآمد حاصل از سرمایهگذاری در کل درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی (درصد)

دوره زمانی

میانگین سهم ساالنه (درصد)

1340 -58

0

1360 -64

8

1365 -69

5/9

1370 -74

5/5

1375 -79

9/2

1380 -84

6/2

1385 -89

7/4

1390

8/2

1391-1395

4/6

توضیحات

از سال تشکیل سازمان ( )1332تا سال  1357به مدت  25سال
امکان سرمایهگذاری وجود نداشته است.
تا قبل از دهه  1370بیش از  85درصد سرمایهگذاریهای سازمان به
شکل سپرده ثابت بلندمدت با سود کمتر از نرخ تورم بوده است.
طی دو دهه  1370و  ،1380سرمایهگذاری مستقیم در شرکتها و
امالک و مستغالت ،موجب شده است که ارزش داراییهای سازمان
در مقایسه با تورم به نحوه چشمگیری افزایش یابد.
باالترین سهم درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در منابع سازمان
مربوط به سال ( 1383معادل  15.8درصد) و کمترین آن مربوط به
سال  1384با  1.8درصد است.

مآخــذ :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معاونــت رفــاه اجتماعــی (زمســتان  ،)1394وضعیــت موجــود و پیــش روی
صندوقهــای بازنشســتگی در ایــران و اصالحــات پیشــنهادی.
سالهای  1391تا  1395مستخرج از سالنامه  1395سازمان تأمین اجتماعی.

در گــزارش اخیــر کارشناســان بانــک جهانــی کــه وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوق
بازنشســتگی کشــوری را در ســال  2017بررســی کردهانــد آمــده اســت کــه «ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نتوانســت آمارهــای مــورد نظــر را بــرای کل پرتفــوی خــود ارائــه کنــد؛ امــا هریــک از
اجــزای بــزرگ آن (یعنــی شســتا و پاالیشــگاهها) بهطــور متوســط بــازده منفــی واقعــی از 6
درصــد تــا  15درصــد را طــی پنــج ســال نشــان میدهنــد.

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 283 /

● ●تشکیل شستا و بزرگ شدن آن با واگذاری شرکتهای دولتی
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی (شســتا) در ســال  1365برای ســرمایهگذاری
و مشــارکت از محــل ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی (پرداخــت حــق بیمــه کارگــران و مشــموالن)
و ایجــاد منابــع جدیــد در قالــب بــازده ســرمایهگذاری تأســیس شــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
در نیمــه اول دهــه هفتــاد ســرمایهگذاریهایی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهطــور مســتقیم
(در زیرمجموعــه معاونــت اقتصــادی آن ســازمان) ایجــاد کــرد ،تقریبــ ًا دو برابــر داراییهــای
شســتا میشــد کــه بهعنــوان بــازوی تخصصــی ســازمان تأســیس شــده بــود .در ایــن بیــن ،بــا
تالشهــای مدیریــت وقــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بــرای نخســتین بــار در قانــون بودجــه ســال
 1371مقــرر 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
اجتماعــی و وزارت صنایــع وقــت صــورت گرفــت کــه بهموجــب آن مالکیــت تعــداد  14شــرکت
صنعتــی در ازای پرداخــت  50درصــد ارزش بهصــورت نقــدی و  50درصــد ارزش بهصــورت رد
دیــون دولــت ،بــه شــرکت شســتا انتقــال یافــت.
از اواســط دهــه  ،1380بــه دنبــال مصوبــات متعــدد مجلــس شــورای اســامی ،تعهــدات ســازمان
تأمیــن اجتماعــی در زمینــه تحــت پوشــش قــرار دادن روســتاییان ،صاحبــان مشــاغل و حــرف،
قالیبافــان ،خادمــان مســاجد ،باربــران و غیــره ،تعهــدات مالــی دولــت در قبــال ســازمان افزایــش
یافــت .در دهههــای بعــد ،دولــت کــه ناتــوان از پرداخــت دیــون خــود بــه ســازمان بــود ،بــا رونــق
خصوصیســازی ناگزیــر بخشــی از ســهام شــرکتهای دولتــی را بهعنــوان رد دیــون بــه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی (شســتا) واگــذار کــرد .واگــذاری ســهام مربــوط بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
شســتا و بازپرداخــت دیــون دولــت در قالــب تبصرههــای قانــون بودجــه ،شــرکت ســرمایهگذاری
تأمیــن اجتماعــی را در دهــه  ۱۳۸۰بــه یکــی از قطبهــای ســرمایهگذاری کشــور تبدیــل کــرد.
اطالعــات و گزارشهایــی کــه در ســایت رســمی شــرکت شســتا منتشــر شــده اســت نشــان
میدهــد کــه هماکنــون هلدینــگ شســتا  9زیرمجموعــه بــزرگ فعالیتــی دارد کــه  7گــروه آن در
بــازار ســرمایه فعــال هســتند .مهمتریــن گــروه ســرمایهگذاری شــرکت شســتا ،تاپیکــو اســت.
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گروههــای اقتصــادی مختلــف مجموعــهای از شــرکتهای ســرمایهپذیر را در اختیــار دارنــد کــه
یــا بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر مدیریــت و کنتــرل شــرکتها تســلط دارنــد .در برخــی
از مــوارد ،مالکیــت و بهتبــع آن مدیریــت شــرکت بهصــورت متقاطــع زیــر نظــر شســتا اســت کــه
میتــوان بــا توجــه بــه حاکمیــت شــرکتی نیــز ایــن نــوع از مالکیــت و مدیریــت را تحلیــل کــرد.
جدول  .38نام هلدینگ های شستا و تعداد شرکتهای سرمایهپذیر هر هلدینگ به تفکیک

تعداد شرکتهای سرمایه پذیر

نام هلدینگ

1394/3/31

1393/3/31

شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین (تیپیکو)

31

31

شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین

36

36

شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین

36

14

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین

20

20

شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین

21

21

شرکت سرمایهگذاری عمران و حمل و نقل تأمین

16

16

شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)

30

32

شرکت سرمایهگذاری انرژی تأمین

5

5

شرکت سرمایهگذاری شمس تأمین

1

1
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گفتنــی اســت کــه همــه شــرکتهای متعلــق بــه شســتا عضــو بــورس اوراق بهــادار نیســتند
(جــدول .)39

جدول  .39تعداد شرکتهای بورسی و غیربورسی شستا در خرداد 1394

درصد تملک

غیر بورسی

بورسی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع

189

100

138

100

زیر  10درصد

142

75.2

29

21

 10تا  50درصد

24

12.7

53

38.4

 50تا  99درصد

23

12.1

36

26.2

 100درصد

0

0

20

14.4
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نمــودار ( )35گویــای تنــوع فعالیتهایــی اســت کــه شــرکتهای زیرمجموعــه شســتا در آن
زمینــه فعالیــت میکننــد .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ســهم ســرمایهگذاریهای صنایــع
پتروشــیمی تقریب ـ ًا یــک ســوم داراییهــای شســتا را بــه خــود اختصــاص داده اســت .پــس از آن
صنایــع فلــزات اساســی ،نفــت و گاز ،دارو و بانکــداری بــه ترتیــب در مقامهــای دوم تــا پنجــم قــرار
دارنــد .در حــدود  20درصــد دیگــر داراییهــای شســتا مربــوط بــه  8فعالیــت دیگــر اســت .نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه ســودآوری صنایــع پتروشــیمی ،نفــت و گاز و فلــزات اساســی -کــه جمعـ ًا 61
درصــد داراییهــای شســتا را شــامل میشــود -بهشــدت از قیمــت جهانــی منابــع هیدروکربــوری
و سیاس ـتهای دولــت در قبــال قیمتگــذاری خــوراک پتروشــیمیها 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 حاملهــای انــرژی و خــوراک پاالیشــگاهها و پتروشــیمیها بســیار محتمــل
اســت و بدیــن ترتیــب نمیتــوان انتظــار داشــت عملکــرد شــرکتهای تحــت پوشــش در ســالهای
آتــی چنــدان نویدبخــش باشــد.
نمودار  .35تخصیص داراییها در هلدینگ شستا
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تــا جایــی کــه بــه نقــش شســتا در تأمیــن مالــی مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط
اســت ،زمانــی کــه منابــع حاصــل از وصــول حــق بیمــه ســهم کارگــران ،کارفرمایــان و دولــت
کفــاف مصــارف جــاری ســازمان را بــرای ایفــای تعهــدات بیمـهای و درمانــی و باالســری آن بدهــد،
ســازمان بــه دســتیازی بــه ســود حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی شســتا نیــازی نخواهــد
داشــت و ســودهای انباشــته ســازمان بــرای انجــام ســرمایهگذاریهای جدیــد بــه کار مــیرود.
درواقــع ،چنیــن وضعیتــی بــرای هــر ســازمان بیمــهای ایــدهآل خواهــد بــود؛ امــا بــا بلــوغ ایــن
ســازمانها میــزان مصــارف بــر منابــع آنهــا پیشــی میگیــرد و در چنیــن وضعیتــی اســتفاده از
ســود ســرمایهگذاریها الجــرم ضــرورت پیــدا میکنــد.
بهدلیــل 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 هزینههــای باالســری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،همــواره تعــادل الزم میــان
منابــع و مصــارف ســازمان برقــرار نبــوده و در برخــی از ســالها ســازمان بــه ناگزیــر بخشــی از
نیازهــای مالــی خــود را از طریــق منابــع شــرکت شســتا و اســتقراض از نظام بانکــی تأمین کرده اســت.

● ●راهبرد مناسب برای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک در شستا
درواقــع مهــم ایــن اســت کــه ســازمانهای بیم ـهای چنــان راهبــردی بــرای ســرمایهگذاریهای
خــود برگزیننــد کــه:
● ●ارزش ســرمایهگذاریها حداقــل بهتناســب تــورم افزایــش یابــد .در ایــن مــورد بایــد گفــت
کــه شســتا بهدلیــل دریافــت ســهام شــرکتهای دولتــی بهمنظــور رد دیــون دولــت ،همــواره
قــدرت انتخــاب نــوع ســرمایهگذاریهای خــود را نداشــته اســت.
● ● ســود واقعــی حاصــل از ســرمایهگذاریها بیشــتر از نــرخ بهــره تعادلــی ســپردهگذاری در بانکهــا
بــه قیمــت واقعــی باشــد .عملکــرد گذشــته شســتا گویــای اتخــاذ راهبــردی آگاهانــه بــرای خریــد و
فــروش ســهام در اختیــار بهمنظــور بهینهســازی مجمــوع شــرکتهای تحــت پوشــش نبــوده اســت.
● ●ســبد ســرمایهگذاریهای ســازمان بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه ســازمان در معــرض
ریســکهای بــاالی ناشــی از نوســانات اقتصــادی و نــرخ ارز قــرار نگیــرد .ســازمانهای
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بیمــهای عمومــ ًا ریســکگریزند؛ امــا در شســتا بــه مدیریــت ریســک و بهینهســازی ســبد
داراییهــا کمتــر توجــه شــده اســت.
● ●حداقــل بخشــی از ســرمایهگذاریها نقدپذیــری باالیــی داشــته باشــند تــا در مواقــع اضطــراری
بتــوان آنهــا را بــه پــول نقــد تبدیــل کــرد .الزمــه رعایــت ایــن اصــل دسترســی بــه ابزارهــای
متنــوع مالــی در بــازار ســرمایه و عــدم ســرکوب مالــی در بــازار پــول اســت .متأســفانه
تاکنــون ایــن شــرایط در اقتصــاد ایــران فراهــم نبــوده اســت.
در ســال  ،1393نســبت بازدهــی بیشــتر شــرکتهای شســتا بــه ســرمایه ســهامی آنهــا ()ROE

1

از نــرخ ســود بانکــی و متوســط بازدهــی بــازار بــورس باالتــر بــوده اســت .در ایــن میــان باالتریــن
بازدهــی در پتروشــیمیها مشــاهده میشــود و کمتریــن بازدهــی مربــوط بــه شــرکتهای حــوزه
معدنــی (لعابیــران و خــاک چینــی ایــران) اســت (جــدول .)40
جدول  .40شرکتهای تحت تملک شستا و  ROEآنها در پایان سال 1393

نام شرکت

ROE

نام شرکت

ROE

نام شرکت

ROE

شرکت پتروشیمی نوری

92.54

سرمایهگذاری دارویی تأمین

44.63

کاشی سعدی

مجتمع پتروشیمی خارک

92.33

داروسازی فارابی

38.89

بیمه ملت

14.58

شرکت پتروشیمی مارون

80.97

پشم شیشه ایران

37.56

داروسازی اکسیر

14.23

پارس دارو

72.16

شرکت سرمایهگذاری شاهرود

35.83

کشتیرانی ج .ا .ا.

13.63

داروسازی زهراوی

67.46

شرکت پتروشیمی شیراز

35.04

صنایع مس شهید باهنر

12.76

شرکت سیمان قائن

65.57

کارخانههای داروپخش

34.44

بیمه البرز

11

معدنی امالح ایران

64.97

شیمی دارویی دارو پخش

33.96

بانک تجارت

8.46

پتروشیمی شازند

63.19

شرکت سیمان سوفیان

33.19

بیمه میهن

7.85

فرآوردههای نسوز ایران

57.01

شرکت کارتن ایران

28.4

بیمه دانا

6.9

دارو پخش

56.64

شرکت سیمان فارس و خوزستان

25.76

ذوبآهن اصفهان

3.31

داروسازی ابوریحان

56.36

بانک ملت

25.1

پارس الکتریک

3.25

56

بانک کارآفرین

24.67

خاک چینی ایران

-4.04

تولید موارد اولیه داروپخش

53.68

شرکت نیرو کلر

21.02

لعابیران

-5.43

نفت و گاز پتروشیمی تأمین

52.96

مجتمعهای توریستی آبادگران

20.19

شرکت سیمان ارومیه

48.39

کاشی الوند

18.56

صنایع کاغذسازی کاوه

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس ،1395 ،ص 8

15.53

1. Return On Equity
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در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی و کشــورهای نوظهــور ،ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی معمو ً
ال
مالکیــت کنترلــی ســهام شــرکتها را در اختیــار ندارنــد و بــه شــرکتداری نمیپردازنــد .در ایــن
کشــورها بهجــای مالکیــت کنترلــی ســهام ،ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی بــه ســپردهگذاری در
بانکهــا ،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 میکننــد .مقایســه عملکــرد
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا صندوقهــای بازنشســتگی کشــورهای
پیشــرفته و درحالتوســعه تفــاوت ماهــوی میــان آنهــا را بهوضــوح آشــکار میکنــد.
وجــود شســتا در کنــار ســازمان تأمیــن اجتماعی ،موجــب سوءاســتفاده سیاســتمداران و مدیران
بــرای کســب موقعیــت در هیئتمدیــره شــرکتهای تابعــه و از ایــن طریــق پرداخــت حقــوق و
پاداشهــای غیرمتعــارف بــه مدیــران میشــود؛ بدیــن ترتیــب اینگونــه شــرکتها کــه بــا مالکیــت
تودرتــو و هلدینگهــای فرعــی اداره میشــوند ،بهطــور قطــع در معــرض فســاد مالــی قــرار دارنــد.
در گزارش کارشناسان بانک جهانی ( ،2017ص  )18ادعا شده است که:
 .1بــه دلیــل آنکــه ســاختار داراییهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،نتیجــه بدهیهــای دولــت و
انتقــال شرکتهاســت ،ایــن ســاختار منعکسکننــده اولویتهــا یــا توانمندیهــای اصلــی ســازمان
نیســت .نــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نــه شســتا تخصــص و مهــارت بــاال و منابــع انســانی
مناســب را بــرای مدیریــت شــرکتهای تحــت نظــارت و کنتــرل خــود ندارنــد .ایــن موضــوع
بهویــژه درصورتیکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تســلط و مالکیــت کامــل بــر صنایــع را از دســت
دهــد مشــکلآفرین خواهــد شــد.
 .2از نظــر کنترلهــای مؤثــر ،رابطــه بیــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،شــرکت ســرمایهگذاری و
هریــک از هلدینگهــا ،مبهــم و غیرشــفاف اســت .شــرکتها و داراییهــای بــه شــکل ســهام در ذخایــر
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهرغــم اینکــه بهصــورت هلدینــگ ســازمان یافتهانــد ،بــه ســاختار غیردولتی
یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش میدهنــد و در شــرکت کامـ ً
ا تحت مالکیت ســازمان (شســتا)
فعالیــت دارنــد؛ امــا دارایــی دولــت محســوب میشــوند .همچنیــن ایــن شــرکتها کارفرمایــان بزرگــی
هســتند کــه دولــت عــاوه بــر تضمیــن اینکــه جهتگیریهــای سیاســت کلــی اقتصــادی آن محقــق
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شــود بــه دنبــال سیاســت اجتماعــی و مالحظــات بــازار کار نیــز هســت .بــه نظــر میرســد شســتا از
نظــر تصمیمگیریهــای خــود و اســتفاده از درآمدهــای محققشــده ،برخــی آزادیهــا و اســتقالل عمــل
از ســازمان مــادر یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارد .ایــن تصمیمگیریهــا در حالــی کــه لزوم ـ ًا
در راســتای اولویتهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیســتند ،احتمــا ً
ال فــارغ از منافــع مالــی ســازمان
بهصــورت پنهانــی از دولــت پشــتیبانی میکننــد (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 شرکتهای دولتی
بــر اســاس اولیـــن صورتهــای مالــی صادرشــده از ســوی صنـــدوق بــرای ســـال - 1377کــه
بـــازه زمانــی ابتـــدای تأســیس تــا پایــان ســال  1377را در برمیگیــرد -بدهیهــای دولـــت بــه

صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری معـادل  68درصـــد داراییهای آن بــــود؛ اما این نسبت در پایان
ســال  1391بــه  22/5درصـــد تنــزل یافــت و مانــده بدهــی دولــت به صندوق بازنشســتگی کشــوری
در ســال  1392حــدود  29هــزار میلیــارد ریــال بــود .دولـــت بــر اســاس مفـــاد بودجههــای مصوب،
به تصفیه آن از طریـــق واگـــذاری ســـهام شــرکتها و امـــوال دولتـــی مکلف بـــوده اســـت .ضمن ًا
بــر اســاس مفـــاد اساســنامه قانونــی صنـــدوق ،در صورت تصفیـــه نکــردن بدهیهای فـــوق مکلف
اســـت هزینــــه پرداخــت نکــردن آن را واریــز کند.
با اجرای قانون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری ،ســهام  28شــرکت بــــه مبلــغ  18هــزار 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 داراییهای خـــود
نســـبت بـــه تصفیــه بدهیهــای خــود بــه بازنشســتگان اقــدام کنــد؛ امــا صنــدوق بازنشســتگی در
ایــن کار بــا مشــکالتی مواجــه شــد:
1 .1صنــدوق بــــه اعمــال حقــوق مالکانــه در مـــورد  7هـــزار و  67میلیــارد ریــال آنهـــا قــادر
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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2 .2بخشــی از ســهام بـــه میــزان  7هــزار و  312میلیــارد ریــال را -کـــه بـــازده مناســب دارد-

ســـازمان خصوصیســازی فروختــه بــود (یــــا قب ـ ً
ا فــروش رفتــه و بــــه دلیـــل انتقــال

وجــه ،پیشپرداخــت آن بــــه وکالــت از صندوق تلقـــی شـــد) کـــه چکهای فـــروش مذکور
بهاســتثنای  707میلیـــارد ریال ســـهم سـررســــید آتـــی آنها وصــــول شــد.

3 .3درنهایــت تعـــدادی از شــرکتهای زیـــانده باقــی مانــد کــــه بعضـ ًا حتــی پــــس از چنــد بار
آگهــی فـــروش ،متقاضــی خریــد نداشــتند و درواقــع ارزش ویــژه ایــن گــروه از شــرکتها
منفــی بــوده اســت.
بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم ،انجــام هرگونــه فعالیــت بنــگاهداری جدیــد بــرای صندوقهــای
دولتــی ممنــوع اســت ،همچنیــن مــوارد قبلــی و موجــود و ســهام مدیریتــی کــه در ازای مطالبــات بــه
صندوقهــا واگــذار میشــود ،بایــد طــی برنامــه زمانبندیشــدهای کــه بــه تصویــب هیئتوزیــران
میرســد ،تــا پایــان اجــرای برنامــه بــا رعایــت مقــررات بــه بخشهــای خصوصــی و تعاونــی
واگــذار شــود .اگرچــه خــــروج از بنــگاهداری بهویــژه بــــرای ســازمانهای بیمــهای بهموجــب
قانــون برنامــه ششــم الــزام قانونــی دارد ،ایــن کار بــا محدودیتهــای اساســـی مواجــه اســـت:
● ●ناگزیــــر بــــودن مدیریــــت ارشــــد صنــــدوق بازنشســـتگی کشـــوری بــه پذیــرش اموال و
ســـهام شــرکتهای دولتـــی بابـــت رد دیـــون دولت ،بـهدلیـــل ارائه نکردن گزینـــه و امـــکان
دیگری در ایـــن ارتبـــاط.
● ●ممکن نبودن فــــروش بخــــشی از ســــهام فــوق در بــازار ســــرمایه (بــهدلیــل اینکه قبــل
از آنکــه خالــــص دارایــــی تلقــــی شــــوند ،خالــــص بدهــــی بودهانــد) .درواقــع تعــدادی از
شــرکتهای فـــوق زیـــان انباشــته دارنــد و بــدون متقاضــــی خریدنــد.
● ● ممکــن نبــودن فــروش بخشـــی از شــرکتهای صنـــدوق بـهدلیـــل ماهیـــت راهبــردی آنها (از
قبیـــل شـــرکت ملـی نفتکش بـــرای حوزه وزارت نفـــت یـا شـرکت کشـــتیرانی بـرای حـوزه
وزارت بازرگانـــی) کـــه در ایـــن ارتبـــاط میتــوان بـــه انتقـــال نــدادن برخــی از شــرکتهای
مصوبـــه اســـفندماه  1390هماننـــد  67درصـد سـهام شـرکت پتـرو پـــارس اشـاره کـرد کـه
بـهدلیـــل عـــدم تمایـــل مســـئوالن وزارت نفـت اساس ًا تحقـــق نیافته اســـت؛ از اینرو مدیـران
ارشـــد صنـــدوق ناگزیـر از تعامـل بـا وزارتخانههای متبـوع آنهـا برای نهایـی کـردن فـروش
یـــا اخـــذ داراییهــای دیگــر (تهاتر) هســــتند.
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● ●تحقـــق نیافتن کامـــل تغییـر کارکـــرد داراییهای برخــــی از شرکتهای کــمبــازده از قبیــل
پــــروژه نیمهکاره تأسیس بانــــک امیرکبیـــر از طریـــق بخشـــی از داراییهای کفـــش ملـی از
نظر الزامـات اجرایـی و قانونــی صنــدوق در چارچوب دســتورات اداری مســئوالن وقــت.
همچنیــــن ایجــــاد هرگونـــه تعهـد بیمهای و بـــار مالـی خـــارج از ارقــام مقــــرر در جـداول
قوانیــــن بودجــه ســنواتی بــــرای صندوقها ممنــوع اســت.

1

● ●سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری

ارزش کل ذخایــر صنــدوق تقریبـ ًا  158هــزار میلیــارد ریــال و نزدیــک بــه  60درصد مصــارف مزایای
ســاالنه صنــدوق اســت .بخشــی از ایــن ذخایــر تحــت مدیریــت صنــدوق و بخش دیگــر آن تحــت مدیریت
شــرکت ســرمایهگذاری صنــدوق اداره میشــود .ایــن شــرکت بهطــور کامــل در مالکیــت صنــدوق اســت.
ذخایــر صنــدوق نیــز عبارتانــد از شــرکتهایی بــا مالکیــت کامــل یــا حداکثــری صنــدوق (کــه همــه آنهــا
در فهرســت بــازار بــورس قــرار ندارنــد) ،ســهام شــرکتهای بــا مالکیــت حداقلــی ،ذخایر نقدی ،ســپردهها
بانکــی و اوراق خزانــه (بانــک جهانــی ،2017 ،ص  .)21امــروزه ســرمایهگذاریهای صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری شــامل حــدود  117شــرکت ،در هفــت هلدینــگ بــه شــرح جــدول زیر ســازماندهی شــده اســت.
جدول  .41مجموعه شرکتهای سرمایهپذیر صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1394

نام هلدینگ

تعداد شرکت فرعی تعداد شرکت وابسته سایر شرکتها تعداد کل

هلدینگ صنایع و معادن

9

10

13

32

هلدینگ مالی

2

1

22

25

هلدینگ انرژی

4

5

7

16

هلدینگ صنایع غذایی و دارویی

2

4

3

9

هلدینگ گردشگری

7

2

هلدینگ عمران و ساختمان

1

9
1

شرکتهای زیرمجموعه صندوق

2

3

20

25

جمع

27

25

65

117

مأخذ :سالنامه آماری  ،1394صندوق بازنشستگی کشوری.
 .1نشریه ثمر شماره  ،319فروردین و اردیبهشت  ،1396ص 14
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مهمترین شرکتهای پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است.
جدول  .42مهمترین شرکتها در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک هلدینگهای تخصصی

نام هلدینگ

هلدینگ نفت ،گاز،
پتروشیمی و نیروگاه
(انرژی)

هلدینگ صنایع و
معدن
هلدینگ بورس ،بانک،
بیمه و امور سهام
(مالی)
هلدینگ غذایی،
دارویی و کشاورزی

هلدینگ حمل و نقل و
گردشگری

هلدینگ عمران و
ساختمان

پتروشیمی جم

نام شرکت

درصد مالکیت مجموعه صندوق
۴۶/۱۱

پتروشیمی امیرکبیر

۱۶/۵۹۱

نفت ایرانول

۴۰/۳۹

نفت پاسارگاد

۴۴/۳۶

نیرو آتیه صبا

۱۰۰

لولهسازی اهواز

۵۵/۵

صبا فوالد خلیجفارس

۱۰۰

گروه صنعتی ملی

۹۶/۵۸

آپادانا سرام

۷۱/۶۷

سیمان یاسوج

۴۷/۶۵

شرکت بینالمللی تأمین قطعات آتیه صبا

۱۰۰

کارگزاری صبا جهاد

۹۶

سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

۱۰۰

تأمین سرمایه امین

۱۴/۳

صنایع شیر ایران (پگاه)

۶۵/۷۵

فرآوردههای تزریقی ایران

۱۳/۴۳

داروسازی ثامن

۲۶/۳۲

ایرانگردی و جهانگردی

۵۰

توسعه آبدرمانی محالت

۱۰۰

شرکت ملی نفتکش ایران

۳۳

خدمات هوایی کشور (آسمان)

۹۹/۹۹

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

۱۰۰

گلف اجنسی

۶۰

سرمایهگذاری تراز پیریز

۱۰۰

صبا آرمه

۱۰۰

محراب عمران تهران

۱۰۰

مأخذ :سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری ،سرمایهگذاریها.
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ســود حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی ســازمان بازنشســتگی کشــوری در دوره پنجســاله
اخیــر بــه شــرح جــدول زیــر اســت .مبلــغ اســمی ســود فعالیتهــای اقتصــادی در چهــار ســال
اول فزاینــده و در ســال  1394کاهنــده بــوده اســت؛ امــا ســهم ســود ســرمایهگذاریها در منابــع
(مصــارف) ســازمان بازنشســتگی همــواره کمتــر از ده درصــد بــوده اســت .نکتــه مهــم دیگــر ایــن
اســت کــه در هرســال ســرمایهگذاری ســاالنه در فعالیتهــای اقتصــادی بهمراتــب بیــش از ســود
ســاالنه ایــن فعالیتهــا بــوده و بدیــن ترتیــب اثــر خالــص ایــن فعالیتهــا روی تعــادل منابــع-
مصــارف نقــدی ســازمان منفــی بــوده اســت .درواقــع بــه ایــن ترتیــب صنــدوق از محــل بخشــی از
کمکهــای مالــی دولــت در حــال انباشــت ســرمایه اســت.
جدول  .43سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری طی سالهای ( 1390 -1395میلیارد ریال)

1390

1391

1392

1393

1394

1395

شرح
سود سهام شرکت سرمایهگذاری صندوق

1678

1893

7537

9910

7552

10871

سود سهام شرکتهای فرعی و وابسته (غیر بورس)

1080

1492

1892

4136

7870

1304

سود سهام سایر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

2416

4367

6498

7427

6502

5252

سود حاصل از فروش سهام

394

288

160

1237

270

407

سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

995

1152

809

1042

1220

2470

سود حاصل از تسهیالت وجوه اداره شده

441

800

2993

437

368

347

سایر درآمدها

()484

559

400

1596

61

257

جمع

6520

1551

20289

25785

23843

20908

سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی

58834

55816

60385

65187

68710

84499

11.1

2.8

33.5

39.6

34.7

24.7

سهم سود در منابع صندوق برای سرمایهگذاری (درصد)

مأخذ :مستخرج از سالنامه آماری  1394و  1395صندوق بازنشستگی کشوری.

همانطــور کــه در جــدول فــوق مشــخص اســت ســرمایهگذاری صنــدوق در فعالیتهــای
اقتصــادی بهمراتــب بیشــتر از ســود حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی آن اســت .ایــن امــر بیانگــر
تناقــض آشــکاری درمــورد کســری مالــی طــرح بازنشســتگی همزمــان بــا رشــد ذخایــر آن اســت.
مشــخص اســت کــه صنــدوق بــرای تأمیــن مالــی کســری خــود ذخایــر خــود را بــه نقــد تبدیــل
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نمیکنــد .هرچنــد ایــن امــر بــه نفــع صنــدوق اســت ،بــر بودجــه دولــت تأثیــر منفــی دارد.

 .2-3نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران در دوره پس از انقالب
اتحادیــه بینالمللــی تأمیــن اجتماعــی ،رفــاه اجتماعــی را اینگونــه تعریــف میکنــد :نظامــی
کــه بهمنظــور خدمــت و کمــک بــه افــراد بــه وجــود میآیــد تــا ســامت ،زندگــی بهتــر و موجبــات
روابــط مناس ـبتری را بــرای پیشــرفت اســتعدادها ،قابلیتهــا و تواناییهــای انســان فراهــم کنــد.
مفهــوم نویــن رفــاه اجتماعــی بــر مســئولیت جامعــه در برابــر آحــاد مــردم متکــی اســت ،بهویــژه
کســانی کــه در فراینــد تولیــد و توزیــع کاالهــا و خدمــات خــود در بــازار از مزیتهــای جامعــه
برخــوردار شــدهاند ،الزم اســت پیامدهــای منفــی ناشــی از تولیــد خــود را نیــز پوشــش دهنــد و
هزینههــای 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 بهاجمــال دربــاره آن مطالعــه شــد -نحــوه انتقــال وظایــف کلیســا بــه دولــت مــدرن را
در زمینــه رســیدگی بــه اقشــار آســیبپذیر بهروشــنی نشــان میدهــد.
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 مقولههایــی نظیــر
رفــاه اجتماعــی ،بهزیســتی ،کیفیــت زندگــی و بیمههــای اجتماعــی را دربرمیگیــرد و در معنــای
خــاص آن صرفـ ًا شــامل بیمههــای اجتماعــی اســت .بــر اســاس مقاولهنامــه شــماره  102ســازمان
بینالمللــی کار 1تأمیــن اجتماعــی بــه معنــای هرگونــه طــرح و برنامــهای اســت کــه بهمنظــور
حمایــت از اعضــای جامعــه در برابــر شــرایط اضطــراری و خطــرات اجتماعــی و اقتصــادی ارائــه
میشــود .ایــن شــرایط و خطــرات ممکــن اســت بهواســطه قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد بــر
اثــر بیــکاری ،بیمــاری ،بــارداری ،ازکارافتادگــی ،ســالمندی ،فــوت و افزایــش هزینههــای درمــان و
نگهــداری خانــوار (عائلهمنــدی) 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  1-3ایــن مطالعــه).

 .1-2-3راهبردهای نظام تأمین اجتماعی
میتــوان راهبردهــای مختلفــی را بــرای تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفــت .بیمــه اجتماعــی و
مســاعدت اجتماعــی دو راهبــرد رایــج و فراگیــر در نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت؛ امــا راهبردهــای
دیگــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه طرحهــای مســتمر ملــی ،صندوقهــای احتیــاط،
طرحهــای مبتنــی بــر مســئولیت کارفرمــا ،حســاب پسانــداز انفــرادی و بیمههــای تکمیلــی از جملــه
مهمتریــن آنهــا بــه شــمار میرونــد .کشــورهای مختلــف بهمنظــور 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 میگیرنــد:
گــروه اول راهبــرد بیم ـهای اســت کــه بــر اشــتغال افــراد جامعــه مبتنــی بــوده و شــامل
بیمههــای اجتماعــی 1،صندوقهــای احتیــاط 2و مســئولیت کارفرمــا 3اســت .ایــن نظــام بــر
مشــارکت مالــی بیمهشــده ،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 صندوقهــای بازنشســتگی خــاص دســتگاههای مختلــف در ایــران
بــه لحــاظ راهبــردی در ایــن گــروه قــرار دارنــد.
گــروه دوم راهبردهــای حمایتــی اســت کــه بــر تابعیــت یــا اقامــت شــهروندان بهصــورت
همگانــی مبتنــی اســت و مســاعدت اجتماعــی و خدمــات اجتماعــی را شــامل میشــود .ایــن نظــام
عمدتـ ًا بــه اعتبــارات دولتــی (بودجــه عمومــی) وابســته بــوده و دایــره وســعت آن شــامل اقشــار
آســیبپذیر جامعــه (بــه دلیــل ناتوانــی در کســب درآمــد) ،معلــوالن و ازکارافتــادگان جســمی و
ذهنــی ،کــودکان بیسرپرســت ،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 خیریههــا در ایــن ســطح فعالیــت دارنــد.
گــروه ســوم راهبردهــای امــدادی اســت کــه کمکهــای دولتــی ،مردمــی و گاه بینالمللــی
را در ارتبــاط بــا حــوادث و بالیــای طبیعــی و قهــری ماننــد ســیل ،زلزلــه ،آتشســوزیهای
وســیع و جنــگ بهصــورت مقطعــی شــامل میشــود .ایــن نظــام ،عــاوه بــر اعتبــارات دولتــی
(بودجــه عمومــی) ،بــه کمکهــا و مشــارکتهای داوطلبانــه مردمــی (خیریــه) نیــز وابســته بــوده
و دایــره وســعت آن ،افــراد آســیبدیده از بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی را در داخــل و خــارج از
کشــور در برمیگیــرد .گفتنــی اســت نظــام امــدادی بــر اســاس تعاریــف دفتــر بینالمللــی کار و
انجمــن بینالمللــی تأمیــن اجتماعــی از اجــزای نظــام تأمیــن اجتماعــی نیســت؛ ولــی حســب نیــاز
هریــک از کشــورها یکــی از راهبردهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی محســوب میشــود؛
بدیــن ترتیــب راهبرهــای اصلــی نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی عمدت ـ ًا شــامل مــواردی
بــه شــرح نمــودار ( )36اســت:
1

نمودار  .36راهبردهای اصلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 .1بــرای مطالعــه در خصــوص زیرشــاخههای هــر یــک از راهبردهــای سـهگانه ،بــه کتــاب «نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی (خالصــه گــزارش)» ،موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی ( )1378مراجعــه کنیــد.
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 .2-2-3خدمات حوزه تأمین اجتماعی
پــس از انحــال وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تشــکیل
شــد و مســئولیتهای زیــر را در راســتای تحقــق وظایــف منــدرج در قانــون نظــام جامــع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی بــر عهــده گرفــت:
1 .1برنامهریــزی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن
اجتماعی؛
2 .2برنامهریــزی بهمنظــور ســاماندهی و هدفمنــد کــردن یارانههــا و منابــع حمایتــی در جهــت
نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی؛
3 .3سیاســتگذاری و برنامهریــزی بهمنظــور تأمیــن حداقــل زندگــی بــرای آحــاد جامعــه
بــا اولویــت خانوادههــای کمدرآمــد و معلــوالن جســمی و روانــی در چارچــوب قانــون
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی؛
4 .4برنامهریزی برای برقراری و بسط نظام تأمین اجتماعی چندالیه؛
5 .5سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و نظــارت بــر نحــوه جــذب منابــع مالــی و کمکهــای
داوطلبانــه مردمــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی.
بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی دربرگیرنــده خدماتــی نظیــر بازنشســتگی ،بیمــه درمــان ،ارائــه
خدمــات درمانــی ،توانبخشــی معلــوالن و آســیبدیدگان ،حمایــت از نیازمنــدان ،ســالمندان و
کــودکان و زنــان بیسرپرســت ،و پرداخــت مســتمری بــه آنهاســت .وظیفــه انجــام هریــک از ایــن
موضوعــات بــه عهــده دســتگاهها و نهادهــای متعــددی در کشــور اســت کــه در ادامــه و در جــدول
( )48بــه ایــن موضوعــات و دســتگاههای درگیــر در هریــک از آنهــا پرداختهایــم.

 .1-2-2-3بازنشستگی
مســئولیت اداره امــور و برقــراری حقــوق بازنشســتگی اقشــار مختلــف جامعــه بــه عهــده
دســتگاهها و نهادهــای متعــددی اســت کــه هــر یــک عهــدهدار امــور بازنشســتگی اقشــار تحــت
پوشــش خــود هســتند .مشــخصات کلــی  4ســازمان و صنــدوق اصلــی و  14صنــدوق اختصاصــی
فعــال در کشــور در جــدول زیــر آمــده اســت:
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1 .1ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا  85.7درصــد جمعیــت زیر
پوشــش ،عمدهتریــن طرحهــای بیمــه اجتماعــی کشــور بــه شــمار میآینــد.
 2 .2نســبت پشــتیبانی تنها در صندوق تازه تأســیس و جوان بیمه اجتماعی کشــاورزان ،روســتاییان
و عشــایر و صنــدوق حمایــت وکال خــوب اســت ،امــا این نســبت در ســازمان تأمیــن اجتماعی در
مــرز بحــران قــرار دارد و در ســایر صندوقهــا بــا وضعیــت بحرانــی مواجه اســت.
جدول  .44مشخصات کلی سازمانها و صندوقهای بیمههای اجتماعی (هزار نفر -درصد)

سازمان/صندوق

سال

تعداد
تعداد
بیمهشده مستمریبگیر
اصلی
اصلی

کل جمعیت زیر
پوشش
تعداد

درصد
از کل

نسبت
پشتیبانی

سازمان تأمین اجتماعی

1395

13780

3237

17017

74/35

صندوق بازنشستگی کشوری

1395

1262/3

1342

2679

11/38

0/94

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر 1395

1315/1

35/0

1350/1

5/90

37/57

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

1393

580

647/0

1227/7

5/36

0/90

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

1393

93/8

73/9

167/7

0/73

1/27

صندوق حمایت کارکنان فوالد

1393

11/6

74/6

86/2

0/38

0/16

صندوق بازنشستگی بانکها

1393

163/8

102/3

266/1

1/16

1/60

صندوق کارکنان بندرها و دریانوردی

1393

1/3

2/1

3/4

1/16

0/62

صندوق حمایت وکال

1393

30

0/78

30/78

0/73

38/5

صندوق آیندهساز

1393

10/9

0/42

11/32

0/07

2/60

سایر صندوقهای اختصاصی (شامل  8صندوق)

1393

63/1

56/5

119/6

0/52

1/12

17311/92

5575/38

22887

100

3/11

جمع کل

4/26

توضیــح :ســایر صندوقهــای منــدرج در جــدول عبارتانــد از صنــدوق بانــک مرکــزی ،بیمــه مرکــزی ،ســازمان بنــادر و
کشــتیرانی ،شــهرداری تهــران ،وکالی دادگســتری ،آیندهســاز ،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 -ســطر ســوم از مأخــذ وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،1396 ،گزیدههــای آمــاری شــماره بیســت و پنجــم-زمســتان  ،1395مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی.
- -سایر سطرها از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

شــاخصهای مؤثــر بــر پایــداری مالــی صندوقهــای بازنشســتگی در ســال  1393در
جــدول ( )45آمــده اســت .مندرجــات ایــن جــدول نیــز بیانگــر ناپایــداری مالــی اکثــر صندوقهــای

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 299 /

بازنشســتگی در کشــور اســت:
1 .1نســبت مصــارف بــه منابــع در دو صنــدوق دولتــی بازنشســتگی کشــوری و لشــکری در
وضعیــت بحرانــی قــرار دارد و بخــش مهمــی از بودجــه آنهــا از بودجــه عمومــی دولــت
تأمیــن میشــود.
2 .2فاصلــه ســن بازنشســتگی زنــان و مــردان بــا امیــد بــه زندگــی بهدلیــل بازنشســتگیهای
پیــش از موعــد و در ســنین پاییــن ،بهاســتثنای صنــدوق بازنشســتگی کشــاورزان،
روســتاییان و عشــایر بســیار باالســت و ایــن امــر موجــب تعهــدات مالــی ســنگینی بــرای
صندوقهــا شــده اســت.
3 .3نســبت ارزش ذخایــر بــه مصــارف ســاالنه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی  4ســال ،در
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  5مــاه و صنــدوق نیروهــای مســلح یــک ســال اســت .ایــن
نســبت نیــز بیانگــر بحرانــی بــودن وضــع مالــی اغلــب صندوقهاســت.
جدول  .45مقایسه شاخصهای مؤثر بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی ایران در سال 1395
صندوق
کشاورزان،
روستاییان و
عشایر

نیروهای
مسلح

فوالد

سایر
صندوقها

نسبت پشتیبانی

5/5

0/9

58/2

0/9

0/17

1/51

نرخ جایگزینی

0/83

0/87

0/65

0/98

0/57

0/91

فاصله سن بازنشستگی با امید به
زندگی مردان (سال)

17

20/08

11/2

26/1

22

21

فاصله سن بازنشستگی با امید به
زندگی زنان (سال)

22

24/5

12/8

33/6

25

24

شاخص

سازمان
تأمین
اجتماعی

صندوق
بازنشستگی
کشوری

توضیحات :امید به زندگی مردان  72سال و زنان  76سال
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه ( )1396خالصه سند برنامه راهبردی بخش رفاه و تأمین اجتماعی ،ص .75

صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر بــه اســتناد بنــد «د» و تبصــره « »2مــاده ()3
قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،بــا تصویــب هیئتوزیــران تشــکیل شــده و
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مأموریــت اصلــی آن اجــرا ،تعمیــم و گســترش بیمههــای 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 بهطــور ثابــت در نقــاط روســتایی و عشــایری ســاکن
باشــند و مــزد و حقوقبگیــر نباشــند ،میتواننــد زیــر پوشــش ایــن صنــدوق قــرار گیرنــد.
جدول  .46تعداد خانوارهای بیمهشده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در پایان شهریور 1396

نوع بیمه

تعداد (هزارخانوار)

خانوارهای بیمهشده عادی (روستاییان و عشایر)

1384/4

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

142/3

خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی

51/7

جمع خانوارهای بیمهشده
تعداد خانوار مستمریبگیر

1578/4
54/9

مأخــذ :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،1396 ،گزیدههــای آمــاری شــماره ســی و یکــم -تابســتان  ،1396مرکــز
آمــار و اطالعــات راهبــردی.

بهواســطه قدمــت انــدک ایــن صنــدوق ،نســبت پشــتیبانی در آن بــرای ســال  1395در حــدود 37.6
گــزارش شــده کــه باالتریــن رقــم در میــان طرحهــای بازنشســتگی اســت (جــدول )44؛ امــا بــه دالیــل
زیــر وضعیــت پایــداری مالــی ایــن صنــدوق نیــز در آینــده مشــابه صندوقهــای دیگــر نامســاعد اســت:
● ●بــه دلیــل ســطح درآمــد نقــدی پایینتــر روســتاییان ،بهویــژه کشــاورزان خویشفرمــا
مبنــای پرداخــت حــق بیمــه در طــرح بیمــه روســتاییان پایینتــر اســت؛ یعنــی کــف درآمــد
مشــمول حــق بیمــه معــادل یــک ســوم حداقــل دســتمزد و ســقف درآمــد مشــمول معــادل
حداقــل دســتمزد اســت .مشــارکتکنندگان دســتمزد مبنــای کســر حــق بیمــه را بــدون توجــه
بــه ســطح درآمــد واقعــی و میــزان دارایــی کشــاورزی خــود انتخــاب میکننــد .بدیهــی اســت
پاییــن بــودن مبنــای حــق بیمــه محدودیتــی بــر کفایــت مزایــای ارائــه شــده در ایــن طــرح
محســوب میشــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه پایــداری مالــی طــرح موضــوع دیگــری اســت.
● ●حــق بیمــه تعیینشــده بــرای عضویــت در ایــن صنــدوق پایینتــر از ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،و معــادل  15درصــد درآمــد مقطــوع نقــاط روســتایی اســت کــه

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 301 /

 5واحــد درصــد آن بــر عهــده بیمهشــده و  10واحــد درصــد باقیمانــده بــر عهــده دولــت اســت.
انتظــار مـیرود بــا افزایــش اعضــای ایــن طــرح در ســالهای آتــی بــار تعهــدات مالــی دولــت نیــز
افزایــش یابــد .اگــر دولــت مشــابه ســالهای گذشــته تعهــدات خــود را بهموقــع 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  15ســال اســت ،بــا ایــن ســابقه فــرد
اســتحقاق دریافــت حــق مســتمری تضمینشــده معــادل دو ســوم آخریــن دســتمزد مبنــای
کســر حــق بیمــه را بــه دســت میــاورد.
● ● ســاز و کار فــوق بدیــن معنــی اســت که برای  15ســال نخســت ســابقه عضو نرخ تعلق مســتمری
بابــت هرســال  4/4درصــد اســت و از ســال شــانزدهم تــا بیســتم ایــن نــرخ کاهــش مییابــد و بــه
صفــر میرســد .بــرای ســالهای بیســت و یکــم تــا س ـیام ،اعضــا یــک نــرخ جایگزینــی نهایــی
 3/3درصــد در هــر ســال را کســب میکننــد کــه مشــابه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری اســت .ســوابق نیــز بیــش از ســی ســال احتســاب نمیشــود.
● ●بهطــوری کــه مالحظــه میشــود ایــن طــرح ســخاوتمندانهتر از طــرح ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت.
مهمتریــن چالــش ایــن صنــدوق ،عــاوه بــر وابســتگی بــه بودجــه دولــت ،اختیــاری بــودن
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
امــام خمینــی و ســازمان بهزیســتی) بــه عضویــت ایــن صنــدوق درآمدهانــد ،بــا مشــکل جــدی
مواجــه شــده و بهدلیــل پرداخــت نکــردن حــق بیمــه در چنــد ســال اخیــر عمــ ً
ا متوقــف بــوده
اســت .تعــدادی صنــدوق مســتقل بازنشســتگی کارکنــان برخــی از شــرکتها و نهادهــا فعالیــت
دارنــد .البتــه در برخــی مــوارد هــم بیمههــای بازنشســتگی اختصاصــی نــه در قالــب صنــدوق
بلکــه بهصــورت اداره در زیرمجموعــه دســتگاه اجرایــی ذیربــط فعالیــت میکننــد .هرچنــد کــه
اغلــب صندوقهــای اختصاصــی ،اطالعــات شــاخصهای وضعیتــی خــود را منتشــر نمیکننــد،
بررســیهای کارشناســی نشــان میدهــد کــه چالــش اصلــی صندوقهــای اختصاصــی
دســتگاهها ،کوچــک بــودن جامعــه هــدف آنهاســت کــه صنــدوق را در برابــر تحــوالت اقتصــادی و
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تغییــرات جمعیتــی بهشــدت آســیبپذیر میکنــد و هرگونــه عــدم تعــادل جمعیتــی موجــب برهــم
خــوردن تعــادل منابــع و مصــارف آن میشــود .اغلــب صندوقهــای بازنشســتگی اختصاصــی بــا
چالشهــای مشــابهی روبــهرو هســتند (میــدری ،احمــد ،1393 ،ص .)21-24
عــاوه بــر ســازمانها و صندوقهایــی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد ،دو طــرح دیگــر در
کشــور فعــال اســت:
1 .1کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) (پرداخــت مســتمری بــه ســالمندان روســتایی در قالــب طرح
شــهید رجایی)،
2 .2بنیاد شهید و امور ایثارگران،

 .2-2-2-3بیمه درمان
در حــال حاضــر  4ســازمان اصلــی بــه شــرح زیــر مســئول پوشــش اقشــار مختلــف جامعــه در
زمینــه بیمــه درمــان هســتند:

1 .1سازمان تأمین اجتماعی :مسئول بیمه درمان کارگران و مشاغل آزاد،

2 .2ســازمان بیمــه ســامت ایــران :مســئول بیمــه درمــان کارکنــان دولــت ،روســتاییان و ســایر
اقشــار (شــامل ایثارگــران ،خانــواده شــهدا و نهادهــا)،

3 .3سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح،

4 .4کمیته امداد امام خمینی (ره) :مسئول اجرای بیمه درمان اقشار آسیبپذیر.
عــاوه بــر مــوارد فــوق بیــش از  10صنــدوق بیمــه دیگــر نیــز در ســطح پایــه در زمینــه بیمــه
درمــان ارائــه خدمــت میکننــد 1.ســازمان بیمــه ســامت ایــران بهموجــب بنــد «ب» مــاده ()38
قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــا تغییــر نــام ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی از ســال  1391آغــاز
بــه کار کــرد و مقــرر شــد بخــش بیمــه درمانــی از ســایر ســازمانها و صندوقهــای بیم ـهای در
ایــن ســازمان ادغــام شــود .ایــن ســازمان ،عــاوه بــر کارکنــان دولــت -کــه از قبــل بهصــورت
اجبــاری بیمــه بودهانــد -توانســته اســت بــا اجــرای طرحهــای مختلــف طــی ســالهای گذشــته
بخــش قابــل توجهــی از جامعــه هــدف را زیــر پوشــش قــرار دهــد (جــدول .)47
 .1اســامی ایــن صندوقهــا عبــارت اســت از :صنعــت نفــت ،کارکنــان فــوالد ،آیندهســاز ،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  .47ترکیب جمعیتی بیمهشدگان زیر پوشش سازمان بیمه سالمت در پایان آذر 1394
روستاییان و
عشایر

بیمه ایرانیان و
خویشفرمایان

بیمه سالمت
همگانی

جمع

تعداد (هزار نفر)

5/819

1/656

21/648

156

8/768

38/046

سهم (درصد)

15/3

4/4

56/9

0/4

23/0

100

جامعه هدف

کارکنان دولت سایر اقشار

2

مأخــذ :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،1395 ،گزیدههــای آمــاری شــماره بیســت و پنجــم -زمســتان  ،1394مرکــز
آمــار و اطالعــات راهبــردی.

مهمتریــن چالــش ســازمان بیمــه ســامت ،وابســتگی بیــش از حــد آن بــه بودجــه دولــت و
اجبــاری نبــودن پوشــش بــرای حــدود  80درصــد از اعضــای آن اســت .در مــورد روســتاییان و
عشــایر  100درصــد حــق بیمــه و در مــورد بیمــه ایرانیــان  50درصــد حــق بیمــه بــر عهــده دولــت
اســت و درمــورد ســایر اقشــار هــم دولــت بهتناســب ســهمی بیــن  50تــا  80درصــد دارد .حتــی در
مــورد کارکنــان دولــت کــه بهطــور کامــل تابــع ســاز و کارهــای بیمـهای هســتند ،چــون کارفرمــای
آنهــا دولــت (دســتگاههای اجرایــی) اســت ،حــق بیمــه مربــوط بــه آنــان از محــل بودجــه عمومــی
دولــت تأمیــن میشــود؛ بــه همیــن دلیــل در غالــب اوقــات ایــن ســازمان از ناحیــه تخصیــص بودجــه
بــرای پرداخــت بدهیهــای خــود بــه ارائهکننــدگان خدمــات بــا مشــکل مواجــه اســت؛ از ایــنرو
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت اعالم کــرد بیمهشــدگان همگانــی از ابتــدای مــرداد  1396خدمات
درمانــی الزم را صرف ـ ًا از مراکــز دولتــی دریافــت میکننــد (خبرگــزاری ایســنا  31تیرمــاه )1396

 .3-2-2-3امداد
دســتگاه اصلــی متولــی امــور امــداد در هنگام بــروز حــوادث و ســوانح طبیعی ،همچنین پیشــگیری
از آنهــا ،جمعیــت هاللاحمــر جمهــوری اســامی ایــران اســت لیکــن کمیتــه امــداد و شــهرداریها نیــز
در زمینــه امــداد حــوادث طبیعــی وظایــف مصــوب دارنــد .بهعــاوه وزارت کشــور و نهــاد ریاســت
جمهــوری نیــز در زمینــه رســیدگی بــه امــور حــوادث غیرمترقبــه فعالیــت میکننــد .بــا اســتناد بــه
قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کشــور مصــوب  25دیمــاه  ،1386ایــن ســازمان بهمنظــور
ایجــاد مدیریــت یکپارچــه در امــر سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،ایجــاد هماهنگــی و انســجام در
ــــــــــــــــــــــــ

 .2سایر اقشار شامل جانبازان ،آزادگان ،خانواده شهدا ،روحانیون و طالب ،دانشجویان و افراد نیازمند است.
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زمینههــای اجرایــی و پژوهشــی ،اطالعرســانی متمرکــز و نظــارت بــر مراحــل مختلــف مدیریــت
بحــران و ســاماندهی و بازســازی مناطــق آســیبدیده و اســتفاده از همــه امکانــات و لــوازم مــورد
نیــاز وزارتخانههــا ،مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و عمومــی ،بانکهــا و بیمههــای دولتــی،
نیروهــای نظامــی و انتظامــی ،مؤسســات عمومــی غیردولتــی ،شــوراهای اســامی ،شــهرداریها،
تشــکلهای مردمــی ،مؤسســاتی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت ،دســتگاههای
تحــت امــر مقــام معظــم رهبــری و نیروهــای مســلح در صــورت تفویــض اختیــار معظــم لــه ،بــرای
بهرهمنــدی بهینــه از توانمندیهــای ملــی منطقــهای و محلــی در مواجهــه بــا حــوادث طبیعــی و
ســوانح پیشبینینشــده تشــکیل شــد .در جلســه  7تیــر  1388هیئتوزیــران بــه اســتناد اصــول
 134و  138قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بهمنظــور هماهنگــی اجرایــی کلیــه دســتگاهها
اعمــال مدیریــت عالــی مؤثــر بحــران در هنــگام وقــوع حــوادث و ســوانح غیرمترقبــه «آییننامــه ســتاد
پیشــگیری و مدیریــت بحــران در حــوادث طبیعــی و ســوانح غیرمترقبــه» را بــه تصویــب رســاند.
ریاســت ایــن ســتاد برعهــده معــاون اول رئیسجمهــور بــوده و وزرای کشــور ،مســکن ،دفــاع ،رئیــس
ســتاد کل نیروهــای مســلح ،رؤســای هاللاحمــر ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی و صداوســیما و
دو نفــر متخصــص بــه انتخــاب رئیــس ،اعضــای اصلــی هســتند.

 .4-2-2-3توانبخشی معلوالن
در تقســیمبندی وظایــف دولــت ،مســئولیت اصلــی برنامهریــزی ،ارائــه خدمــات و رســیدگی بــه
امــور توانبخشــی معلــوالن جســمی و روانــی بــر عهــده ســازمان بهزیســتی کشــور اســت .درعیــن
حــال در شــرح وظایــف مصــوب ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی ،جمعیــت هاللاحمــر و
شــهرداریها نیــز وظایفــی در زمینــه توانبخشــی و حمایــت از معلــوالن پیشبینــی شــده اســت.

 .5-2-2-3حمایت و پرداخت مستمری به نیازمندان
در زمینــه حمایــت ،پرداخــت مســتمری و کمکهزینــه بــه نیازمنــدان و محرومــان ،دســتگاههای
زیــر وظایــف مصــوب و قانونــی دارنــد:

1 .1کمیتــه امــداد :ایــن کمیته در ســال  1394حــدود  117هزار نفــر از زنان سرپرســت خانوارهای
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شــهری زیــر  50ســال ،حــدود  95هــزار نفــر از مشــموالن بیمــه اجتماعــی روســتاییان و

عشــایر و نزدیــک بــه  99هــزار نفــر از مشــموالن طرحهــای اشــتغال را زیــر چتــر بیمههــای
اجتماعــی قــرار داد (مرکــز آمــار ایــران ،آمارهــای خدمــات اجتماعــی و حمایتــی).

2 .2ســازمان بهزیســتی کشــور :ایــن ســازمان در ســال  1394جمعــ ًا  341هــزار خانــوار
مســتمریبگیر داشــت (همانجــا).

3 .3بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران :ایــن بنیــاد در ســال  74.3 ،1394هــزار خانــوار شــاهد
حقوقبگیــر و  111.2هــزار خانــوار شــاهد مســتمریبگیر داشــت (همانجــا).

 .6-2-2-3حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست و سالمندان
در زمینــه حمایــت و نگهــداری کــودکان ،زنــان بیسرپرســت و ســالمندان ،دســتگاههای زیــر
وظایــف مصــوب و قانونــی دارنــد:
1 .1سازمان بهزیستی کشور؛

2 .2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
3 .3شهرداریها.

 .7-2-2-3حمایت از دانشآموزان و دانشجویان
در شــرح وظایــف کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) بهطــور مشــخص اعطــای وام تحصیلــی بــه
خانوادههــای محــروم پیشبینــی شــده اســت .در ســال  1394حــدود  344هــزار دانشآمــوز و
حــدود  79هــزار دانشــجو از خدمــات تحصیلــی و فرهنگــی ایــن بنیــاد بهرهمنــد بودنــد (همانجــا).
وظایــف حمایتــی و بیمــهای مشــابه محولشــده بــه دســتگاههای مختلــف کــه در بــاال اجمــا ً
ال
اشــاره شــد مشــخص میشــود کــه تداخــل وظایــف در میــان ایــن دســتگاهها بســیار درخــور
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 میکننــد و بــرای پیشــبرد
اهــداف خــاص خــود ایجــاد دســتگاههای مــوازی را در دســتور کار خــود قــرار میدهنــد .تداخــل
وظایــف قانونــی دســتگاههای مســئول حمایتــی ،تأمیــن اجتماعــی و امــدادی در جــدول ()48
بهوضــوح در معــرض قضــاوت خواننــده قــرار گرفتــه اســت.
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جدول  .48دستگاههایی که در بخش تأمین اجتماعی نظام رفاه اجتماعی دارای وظایف قانونی هستند
ردیف موضوع رفاه

1

بهزیستی

2

بازنشستگی

عنوان دستگاههای مسئول

وظایف قانونی و مصوب

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 تدوین سیاستها ،تعیین خطمشیها و برنامهریزیبرای خدمات بهزیستی و تأمین اجتماعی.

سازمان بهزیستی کشور

 برنامهریزی ،نظارت و تعیین استانداردها و توسعهدامنه اجرای برنامههای بهزیستی.

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 اداره امور بازنشستگان و وظیفه کارکنان دولت و نظارتبر صندوق بازنشستگی کارکنان شرکتهای دولتی.

صندوق بازنشستگی کشوری

 اداره امور بازنشستگی و وظیفه ،ازکارافتادگی و وظیفهوراث مستخدمان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
و کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداری کشور.
 حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و متناسبساختن دریافتی آنان با افزایش هزینههای زندگی.

سازمان تأمین اجتماعی

 -اجرا و گسترش انواع بیمههای اجتماعی.

 جمعآوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمهمشموالن قانون تأمین اجتماعی.

 انجام امور بیمه و بازنشستگی ،وظیفه و مستمری کارکنانوزارت دفاع (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح)
نیروهای نظامی وابسته به وزارت و سازمانهای تابعه.
کمیته امداد امام خمینی (ره)

 اجرای طرح شهید رجایی (پرداخت مستمری بهسالمندان روستایی).

بنیاد شهید و امور ایثارگران

 پرداخت مستمری به خانواده شهدا ،جانبازان وایثارگران.

صندوقهای بازنشستگی کارکنان .1 :آیندهساز .2 ،بیمه
ایران .3 ،بیمه مرکزی ایران .4 ،صداوسیما .5 ،شرکت
ملی فوالد .6 ،صنایع مس .7 ،بانک مرکزی .8 ،مشترک  -پرداخت مستمری و انجام امور بازنشستگی کارکنان
تحت پوشش.
بانکها .9 ،شرکت ملی نفت .10 ،شرکت هواپیمایی
ملی ایران .11 ،سازمان بنادر و کشتیرانی .12 ،شهرداری
تهران .13 ،شرکت مخابرات.
صندوق بیمه روستاییان و عشایر

پرداخت مستمری و انجام امور بازنشستگی روستاییان
و عشایر تحت پوشش.
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ردیف موضوع رفاه

3

بیمه درمان

4

امداد

عنوان دستگاههای مسئول

وظایف قانونی و مصوب

سازمان تأمین اجتماعی

 اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی. انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی. جمعآوری و تمرکز کلیه وجوه حق بیمه مشموالنقانون تأمین اجتماعی.

سازمان بیمه سالمت ایران

 تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکناندولت و افراد نیازمند ،روستاییان و سایر گروههای
اجتماعی در سطح کشور.

وزارت دفاع (سازمان بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح)

 -انجام امور بیمه و بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح.

کمیته امداد امام خمینی (ره)

 -اجرای برنامه بیمه درمان اقشار آسیبپذیر.

 صندوقهای بیمه پایه کارکنان (نظیر  .1صنعت نفت.2،کارکنان فوالد .3،آیندهساز و )....

 -انجام بیمه پایه کارکنان تحت پوشش

جمعیت هاللاحمر

 ارائه خدمات امدادی و کمکهای اولیه در هنگام بروزحوادث و سوانح طبیعی.

کمیته امداد خمینی (ره)

 آمادگی برای جبران نارساییها و رویدادهای طبیعی درمناطق مختلف کشور.

شهرداریها

 -اتخاذ تدابیر الزم برای شهر از خطر سیل ،حریق و...

سازمان مدیریت بحران

 ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری،برنامهریزی ،ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای
اجرایی و پژوهشی ،اطالعرسانی متمرکز و نظارت بر
مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی
مناطق آسیبدیده
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ردیف موضوع رفاه

5

توانبخشی
معلولین

6

حمایت از
نیازمندان
و پرداخت
مستمری

عنوان دستگاههای مسئول

وظایف قانونی و مصوب

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 تأمین و ارائه خدمات الزم به معلوالن جسمی ،ذهنی واجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.
 تعیین ضوابط و استانداردهای هزینه خدمات،تجهیزات ،صدور مجوز و ارزیابی امور توانبخشی.

سازمان بهزیستی کشور

 تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصیبهمنظور اقدامات حمایتی برای معلوالن جسمی و ذهنی.
 برنامهریزی ،هماهنگی ،نظارت و ارزشیابی و تعییناستانداردها و توسعه دامنه اجرای برنامههای بهزیستی در
زمینه پیشگیری.

سازمان آموزشوپرورش استثنایی

 ارائه خدمات به معلوالن قابل توانبخشی و نگهداری ومراقبت معلوالن غیرقابل توانبخشی و توانبخشی معلوالن
جسمی و روانی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
 طرح سیستم آموزشوپرورش و توانبخشیبهنحویکه ناتوانیهای ذهنی و جسمی کودکان و
دانشآموزان استثنایی جبران گردد.

جمعیت هاللاحمر

 کمک به پیشگیری از بروز ناتوانیهای جسمی وذهنی قبل از تولد ،هنگام تولد و بعد از تولد از طریق باال
بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه بروز معلولیتها.
 -کمک در امر توانبخشی

شهرداریها

 -تأسیس بیمارستان روانی

سازمان بهزیستی کشور

 هدفمند کردن یارانهها در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر. توسعه دامنه اجرای برنامههای بهزیستی در زمینه حمایتاز خانوادههای بیسرپرست و نیازمند و جلب مشارکت
گروههای داوطلب و مؤسسات غیردولتی در این زمینه.

کمیته امداد امام خمینی (ره)

سازمان تأمین اجتماعی

 تأمین هزینه زندگی گروههای نیازمند زیر خط فقر بااولویت کودکان و زنان.
 بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنویافراد و خانوادههای محروم و اقدام به نفع آنها در حد آنان.
 پرداخت مستمری ،کمکهای نقدی و جنسی بهمحرومان و فراهم آوردن امکانات الزم برای خودکفا
کردن افراد محروم و مستمند در حد توان.
 اعطای وام به خانوادههای محروم برای خودکفا شدن ،درمان،کمکبهتعمیروتهیهمسکن،تحصیل،ازدواجوجهیزیه.
 -پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکارشده تابع قانون کار.
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عنوان دستگاههای مسئول

ردیف موضوع رفاه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

7

حمایت از
کودکان
سازمان بهزیستی کشور
و زنان
بیسرپرست و
سالمندان
شهرداریها

8

حمایت از
دانشآموزان و کمیته امداد امام خمینی (ره)
دانشجویان

وظایف قانونی و مصوب
 تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات برای کودکان،سالمندانو افراد بیسرپرست،
 -حمایت از خانوادههای بیسرپرست.

 نگهداری کودکان بیسرپرست ،معلوالن غیرقابلتوانبخشی و سالمندان نیازمند و تأمین موجبات
مشارکت بخش دولتی.
 تأسیس پرورشگاه و شیرخوارگاه. نگهداری اطفال بیبضاعت و سرراهی. -اعطای وام تحصیل به خانوادههای محروم.

مأخذ :پژوهشکده عالی تأمین اجتماعی ( ،)1395آشنایی با تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی.
کادر  .10پیامدهای تداخل وظایف مشابه میان دستگاههای مسئول

●●ب��ا بررس��ی وظای��ف قانون��ی دس��تگاههای متول��ی ام��ور رف��اه اجتماع��ی مش��خص میش��ود ک��ه دس��تگاهها و
نهادهــای متعدــدی در بخشهــای مختلـ�ف رفــاه اجتماعـ�ی دارای وظایــف ،اختی�اـرات و مس��ئولیتاند .بدیهـ�ی اسـ�ت
تــوازی وظای��ف و فعالیته��ا بی��ن دســتگاهها در زمینههای�یـ ک��ه ب��ه لح��اظ موض��وع و اقش��ار تح��ت پوش��ش مشــابه
همدیگرنـ�د ،مان��ع از ارائ��ه خدمـ�ات مناسبــ ،و موج��ب اتـلاف مناب��ع مال��ی و انســانی کشـ�ور بهویـ�ژه در بخ��ش رفـ�اه
اجتماع��ی میشــود.
●●چهـ�ار س�اـزمان اصلـ�ی (س�اـزمان تأمی��ن اجتماعـ�ی ،س�اـزمان بیم��ه سلـامت ،س�اـزمان تأمی��ن اجتماع��ی نیروهـ�ای
مســلح و کمیتـ�ه امدــاد امــام خمینــی (ره) مسئــول تحـ�ت پوشـ�ش قرــار دادن اقشــار مختلـ�ف جامعـ�ه هستــند و حداقـ�ل
 10صن��دوق دیگ��ر ب��رای بیم��ه درم��ان کارکن��ان دستــگاههای خ��اص ایج��اد شـ�دهاند.
●●اگرچ��ه وج��ود صندوقه��ای متع��دد بیم��ه درمان��ی در س��طح بیم��ه تکمیل��ی توصی��ه میش��ود ،تج��ارب نظ��ری و
عمل��ی گویـ�ای آن اس��ت ک��ه بیم��ه پایــه درمـ�ان بای��د در یــک صنــدوق مل��ی انجـ�ام شـ�ود.
●●توزیــع ریســک ،رفــع تبعیــض میــان شــهروندان و پوشــش همگانــی از محاســن ایجــاد صنــدوق واحــد بیمــه پایــه
درمــان اســت.
مأخــذ :مســتخرج از :ســبحانیان ،ســید محمدهــادی ( )1395نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــران ،برخــی چالشهــا و
راهکارهــای برونرفــت از آن ،موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
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 .3-2-3ساختار حاکمیتی و سیاستگذاری
 .1-3-2-3ساختار حاکمیتی و سیاستگذاری رفاه اجتماعی
بــا تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ســال  ،1383وزارت
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مســئولیت امــور حاکمیتــی نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور و ســاماندهی
نهادهــای بیمـهای و حمایتــی را بــر عهــده گرفــت .ایــن وزارتخانــه در ســال  1390بــا دو وزارتخانــه
تعــاون و کار و امــور اجتماعــی ادغــام شــد و وزارتخانــه جدیــدی بــه نــام «وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی» شــکل گرفــت .در حــال حاضــر مســئولیتهای وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
ســابق در زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه بــر عهــده معاونــت رفــاه اجتماعــی قــرار دارد .از ســوی
دیگــر شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه ریاســت رئیسجمهــور و عضویــت هشــت وزیــر،
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی (ســابق) و ســه نفــر نماینــده مجلــس شــورای اســامی،
عالیتریــن مرجــع سیاســتگذاری در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت .مهمتریــن وظایــف
ایــن شــورا عبــارت اســت از:
● ●هماهنگی سیاستهای اجتماعی کشور؛
● ●تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی؛
● ●بررســی ،اصــاح و تأییــد سیاســتهای رفاهــی و تأمیــن اجتماعــی و پیشــنهاد آن بــه
هیئتوزیــران بــا رعایــت سیاســتهای کلــی نظــام؛
● ●بررســی ،اصــاح و تأییــد بودجــه ســاالنه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و پیشــنهاد آن بــه
هیئتوزیــران بــا رعایــت سیاســتهای کلــی نظــام؛
● ●پیشــنهاد ضوابــط کلــی نحــوه مدیریــت وجــوه و ذخایــر و ســرمایهگذاریهای دســتگاههای
اجرایــی ...در قلمروهــای مختلــف نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا تصویــب هیئتوزیــران؛
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 .مشــکالت سیاس ـتگذاری رفــاه اجتماعــی در کشــور اساس ـ ًا بــه اجــرا نکــردن قانــون
مصــوب در ایــن زمینــه و انحــال وزارت رفــاه اجتماعــی مربــوط اســت .بــه گفته دکتــر شــریفزادگان،
نخســتین وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ایــن مشــکالت را میتــوان بــه شــرح کادر زیــر برشــمرد:
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کادر  .11دالیل اجرا نکردن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

●●وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نتوانســته اســت در عمــل بــر روی سیاسـتگذاری اجتماعــی و رفاهــی کــه در
ســالهای  1383تــا  1392پراکنــده و در دســتگاههای مختلــف قــرار گرفتــه اســت تمرکــز کــرده و اهــداف قانونــی
ســاختار نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را اجــرا کنــد.
●●سیاس ـتگذاری عمــدهای روی سیاس ـتهای اجتماعــی و رفاهــی بــه غیــر از سیاســت پوشــش کامــل خدمــات
درمانــی صــورت نمیپذیــرد.
●●سیاســتگذاری یارانههــا خــارج از نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه شــکل بســیار ناکارآمــدی
تصمیمســازی و تصمیمگیــری میشــود و هنــوز هــزاران میلیــارد تومــان بــه نــام یارانــه همگانــی تلــف میشــود.
●●هماهنگــی الزم از نظــر سیاســتی و تخصیــص منابــع بیــن نهادهــای غیردولتــی حمایتــی و کمــک بگیــر از خزانــه،
نظیــر کمیتــه امــداد و ســازمانهای دولتــی مســئول امــور حمایتــی نظیــر ســازمان امــور بهزیســتی برقــرار نشــده اســت.
●●بعضــی از سیاســتهای اجتماعــی نظیــر سیاســتهای ســامت ،بــا وجــود کارایــی آن در ارتبــاط بــا ســایر
بخشهــای رفــاه اجتماعــی قــرار دارد؛ ولــی در چارچــوب چتــر ایمنــی رفــاه اجتماعــی کشــور عملــی نمیشــود.
●●تشــکیالت مســئول رفــاه اجتماعــی در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در حــوزه اختیــارات و امکانــات محدودی
فعالیــت میکنــد کــه تناســبی بــا مســئولیت اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه اجتماعــی نــدارد.
●●هماهنگــی الزم در حــوزه امــدادی بیــن نهادهــای سیاســتگذار و مجــری نظیــر هاللاحمــر و ســازمانهای
مســئول دیگــر در چارچــوب قانــون ســاختار جامــع نظــام رفــاه اجتماعــی صــورت نمیگیــرد.
●●سیاسـتهای پیشــگیری و ارتقایــی بــرای همــه اقشــار اجتماعــی (همانطــور کــه در مصوبــه چتــر ایمنــی اجتماعی
پیشبینــی شــده اســت) بــر اســاس سیاس ـتگذاری معیــن و برنامهریزیشــده صــورت نمیگیــرد.
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:

● ●ترکیــب اعضــای شــورای عالــی بــه نحــوی تعییــن شــود کــه فرصــت حضــور منظــم در
جلســات آن را داشــته باشــند.

● ●هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــال حاضــر باالتریــن مرجــع سیاســتگذاری
در حــوزه بیمــهای اســت کــه بهطــور همزمــان هیئتامنــای صندوقهــای بیمــهای فعــال
در قلمــرو رفــاه و تأمیــن اجتماعــی نیــز محســوب میشــود؛ امــا مبانــی قانونــی تشــکیل

هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی هــم بــا ابهامــات و ایراداتــی مواجــه اســت کــه ایــن
 .1ویژهنامه اقتصادی روزنامه شرق ،اسفند .1393
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ایرادهــا بایــد در جهــت کارآمدتــر شــدن هیئتامنــا برطــرف شــود.

● ●همچنیــن ،نهادهــای حمایتــی فعــال در قلمــرو رفــاه و تأمیــن اجتماعــی نیــز بایــد هیئتامنــا،
شــورا یــا مجمــع خــاص خــود را طبــق ترتیبــات مــاده  17قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند؛ امــا ایــن بخــش از قانــون مذکــور تاکنــون اجــرا نشــده اســت.

مســائل مهــم دیگــری را کــه از دیــد سیاســتگذاران بخــش عمومــی مغفــول مانــده اســت در

کادر زیــر برشــمردهایم:

کادر  .12چند پیشنهاد برای بهبود شفافیت و پاسخگویی برخی از نهادهای متولی رفاه اجتماعی

●●اداره اوقــاف برحســب ماهیــت وظایــف آن عمـ ً
ا بایــد از محــل عایــدات خــود انجــام بخشــی از وظایف رفــاه اجتماعی
را عهــدهدار شــود و برنامههــای خــود را در ایــن حــوزه بــه تصویــب شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی برســاند.

ضمنـ ًا حسابرســان دیــوان محاســبات میتواننــد بــا بررســی دفاتــر دســتگاههای تحــت پوشــش ایــن ســازمان بــر منابــع
و مصــارف آنهــا نظــارت داشــته باشــند .در غیــر ایــن صــورت ،متولیــان اوقــاف و دســتگاههای عریــض و طویلــی کــه
عهــدهدار اداره موقوفــات هســتند منابــع عظیمــی را حیــف و میــل خواهنــد کــرد .بــدون آنکــه اقشــار آســیبپذیر از
مســاعدتهای اجتماعــی آنهــا بهــره کافــی ببرنــد .گفتنــی اســت کــه در بنــد  7مــاده  7قانــون ســاختار نظــام جامــع رفاه
و تأمیــن اجتماعــی اســتفاده از منابــع حاصــل از وقــف در قلمروهــای نظــام تأمیــن اجتماعــی پیشبینــی شــده اســت.
●●دیــوان محاســبات بایــد کلیــه ســازمانهای حمایتــی و امــدادی را کــه از بودجــه دولــت اســتفاده میکننــد ،تحــت نظارت
و حسابرســی خــود داشــته باشــد .در غیــاب چنیــن نظارتــی احتمــال راه یافتــن فســاد در ایــن ســازمانها و سوءاســتفاده
افــرادی کــه اســتحقاق آنهــا بــرای برخــورداری از حمایتهــای اجتماعــی بــه اثبــات نرســیده اســت افزایــش مییابــد.

●●نظــارت ســازمان امــور مالیاتــی بــر فعالیــت ســازمانهای خیریــه غیردولتــی و مؤسســات ظاهــراً غیرانتفاعــی
ضــروری اســت .قرایــن و نشــانههای فراوانــی -چــه در دنیــا و چــه در ایــران -وجــود دارد کــه بخشــی از ایــن
ســازمانها تحــت پوشــش خیــر عمومــی ،بــه فعالیتهــای ســودجویانهای میپردازنــد کــه بــرای هیئتهــای مدیــره
آنهــا درآمــد معــاف از مالیــات تأمیــن میکننــد.
●●در اینکــه مجتهــدان واجــد شــرایط بــه جمـعآوری خمــس و زکات و دیگــر وجــوه شــرعی از مؤمنــان میپردازنــد تردیــدی
نیســت؛ امــا در غیــاب شــفافیت و پاســخگویی ،احتمــال فســاد مالــی و جمـعآوری ثــروت غیرمشــروع از محــل وجوه شــرعیه
را نمیتــوان نادیــده گرفــت؛ از ای ـنرو پیشــنهاد میشــود دفاتــر آنهــا ملــزم شــوند صورتهــای دخــل و خــرج خــود را بــه

ســازمان امــور مالیاتــی گــزارش کننــد .ضمنـ ًا 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 پیشبینی شــده اســت.

●●ضمنـ ًا بــا توجــه بــه منابــع مالــی بزرگی کــه مجتهــدان جمـعآوری میکننــد ،دلیلــی نــدارد کــه بخشــی از هزینههای
مــدارس علمیــه و مؤسســات تحقیقاتــی و آمــوزش عالــی حوزههــا 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
جزیــرهای شــدن حکمرانــی در حــوزه رفــاه و کاهــش شــدید درآمدهــای مالیاتــی دولــت انجامیــده
اســت؛ امــا کمتــر مقــام دولتــی جســارت طــرح ایــن مســائل و یافتــن راهحلهایــی را کــه امــروزه در
دنیــا پذیرفتــه شــده و بــه آن عمــل میشــود پیــدا میکنــد.

 .2-3-2-3ساختار حاکمیتی و سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی موضــوع مــاده ( )1قانــون تأمین اجتماعــی (مصــوب  ،)1354بهموجب
تبصــره ( )2مــاده ( )12قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــه صنــدوق تأمیــن
اجتماعــی تغییــر نــام یافــت .بــا توجــه بــه مــاده  1قانــون تأمیــن اجتماعــی ایــن صنــدوق مبتنــی
بــر «راهبــرد بیمههــای اجتماعــی» طراحــی شــده و مقــرر اســت از محــل وجــوه و درآمدهــای
موضــوع قانــون تأمیــن اجتماعــی بهویــژه حــق بیمههــای وصولــی از شــرکای اجتماعــی خــود
یعنــی کارفرمایــان ،بیمهشــدگان و دولــت بــرای تأمیــن و پرداخــت هزینههــای تعهــدات قانونــی
اقــدام کنــد.
تأکیــد بــر ماهیــت بیمــه اجتماعــی ســازمان در قانــون بدیــن مفهــوم اســت کــه بــر اســاس اصول
حاکــم بــر ایــن راهبــرد ،مصــارف ســازمان بایــد از محــل منابــع تعریفشــده در قانــون تأمیــن
شــود؛ بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد سیاس ـتگذاریها و تصمیمگیریهــا بهگون ـهای باشــد کــه
همــواره تعــادل مالــی در ســاختار مربوطــه حفــظ شــود .در غیــر ایــن صــورت بــه مداخلــه دولت در
تأمیــن هزینههــا نیازمنــد هســتیم کــه بــه علــت رونــد تصاعــدی مصــارف در ایــن قلمــرو بیشــک
شــاهد آثــار مخــرب آن بــر ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه خواهیــم بــود.
ماهیــت بیمــه اجتماعــی ســازمان (صنــدوق) یکبــار دیگــر در مــاده ( )2اساســنامه صنــدوق
(مصــوب ســال  )1389تأکیــد شــده اســت .در ایــن مــاده آمــده اســت کــه هــدف صنــدوق تأمیــن
اجتماعــی کــه در ایــن اساســنامه بهاختصــار صنــدوق نامیــده میشــود ،اجــرا ،تعمیــم و گســترش
انــواع بیمههــای اجتماعــی و درمانــی و اســتقرار نظــام هماهنــگ متناســب بــا اهــداف نظــام جامــع
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و تمرکــز وجــوه و درآمدهــای موضــوع قانــون تأمیــن اجتماعــی بــا
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بهکارگیــری اصــول محاســبات بیمـهای در حــوزه بیمــه و رعایــت اصــول بنــگاهداری و اقتصــادی
در حــوزه ســرمایهگذاری بــا بهرهگیــری از وجــوه و ذخایــر در اختیــار صنــدوق اســت.
در مــاده ( )3اساســنامه ،موضــوع فعالیــت صنــدوق در راســتای تحقــق اهــداف بیم ـهای 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 بیماریهــا ،غرامــت دســتمزد،
مســتمری ازکارافتادگــی و بازمانــدگان ،همچنیــن خدمــات درمانــی و تشــکیل ،اداره و نظــارت بــر
بخشهــای بیمههــای اجتماعــی و درمانــی و فعالیتهــای اقتصــادی (شــرکتهای ســرمایهگذاری
تحــت پوشــش) مربــوط اســت.
صنــدوق بهموجــب مــاده ( )4اساســنامه آن «دارای شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی» اســت
و بهصــورت «مؤسســه عمومــی غیردولتــی» زیرمجموعــه وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اداره
میشــود .بدیهــی اســت قســمت اخیــر ایــن مــاده بــا «شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی صنــدوق»
کــه بهصــورت «مؤسســه عمومــی غیردولتــی» اداره میشــود ،مغایــرت آشــکار دارد.
ارکان صنــدوق در اساســنامه آن بــه ایــن شــرح معیــن شــده اســت :هیئتامنــا ،هیئتمدیــره،
مدیرعامــل و هیئــت نظــارت؛ امــا نکتــه مهــم آن اســت کــه بهموجــب مــاده  7اساســنامه ،بیشــتر
هیئتامنــا بهجــای آنکــه در اختیــار شــرکای اجتماعــی اصلــی صنــدوق (یعنــی کارگــران و
کارفرمایــان) باشــند ،در اختیــار دولــت هســتند .درواقــع تعــداد اعضــای هیئتامنــای صنــدوق بــر
اســاس قانــون اصــاح مــاده ( )113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و چگونگــی تعییــن مدیریــت
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی و بیمههــای درمانــی (مصــوب  )1388نــه
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 ( )2بنــد (الــف) مــاده ( )17قانــون
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،از نماینــدگان خدماتگیرنــدگان تعییــن میشــوند.
حکــم انتصــاب رئیــس و اعضــای هیئتامنــا را وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی صــادر میکنــد.
وظایــف و اختیــارات هیئتامنــا در مــاده  8اساســنامه بــه شــرح زیــر مشــخص شــده اســت:
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1 .1تصویب خطمشی و راهبردهای کالن صندوق؛
2 .2تصویب برنامه و بودجه ،صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق؛
3 .3نصــب و عــزل اعضــای هیئتمدیــره و هیئــت نظــارت .گفتنــی اســت کــه نصــب و عــزل
مدیرعامــل صنــدوق بــا پیشــنهاد هیئتامنــا و تأییــد و حکــم وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
انجــام میپذیــرد.
4 .4تعییــن حقــوق و مزایــا و پــاداش اعضــای هیئتمدیــره ،مدیرعامــل و حقالزحمــه هیئــت
نظــارت در حــدودی کــه شــورای حقــوق و دســتمزد (بــا رعایــت مــاده  74قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری) تعییــن مینمایــد.
5 .5تصویــب آییننامههــای مالــی ،معامالتــی ،اداری اســتخدامی و ســایر آییننامههــای
مــورد نیــاز صنــدوق؛
6 .6تصویــب شــاخصهای عملکــرد بــر اســاس اهــداف و راهبردهایــی کــه هیئتمدیــره تدویــن
و پیشــنهاد میکنــد.
7 .7بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئتمدیره؛
8 .8پیشــنهاد اصــاح اساســنامه بــه وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی جهــت بررســی و در
صــورت تأییــد ،ارســال آن جهــت تصویــب نهایــی در هیئتوزیــران ،بررســی و اتخــاذ
تصمیــم در خصــوص ســایر مــواردی کــه بنــا بــه پیشــنهاد هیئتمدیــره صنــدوق در
هیئتامنــا مطــرح میشــود.
9 .9پیشــنهاد تغییــر یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی (ازجملــه نــرخ حــق بیمه و ســن
بازنشســتگی) بــر اســاس شــاخصهای جمعیتــی امیــد بــه زندگــی و محاســبات بیم ـهای
بــرای تصویــب در هیئتوزیــران و ســیر مراحــل قانونــی.
واقعیــت ایــن اســت کــه علــت اصلــی عــدول ســازمان تأمیــن اجتماعــی از اصــول بیمـهای ترکیــب
هیئتامنــای آن اســت (کادر .)13
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کادر  .13عامل اصلی انحراف صندوق تأمین اجتماعی از اصول بیمهای

●●تعییــن مدیرعامــل و اعضــای هیئتامنــای صنــدوق توســط وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ناقــض مــاده
( )4اساســنامه آن اســت؛ یعنــی صنــدوق مؤسســه عمومــی غیردولتــی اســت کــه اســتقالل حقوقــی و مالــی نــدارد؛
بنابرایــن اگــر مالحظــه میشــود کــه هیئتامنــای صنــدوق آن دســته از قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی و
مصوبــات هیئــت دولــت را کــه ناقــض اداره صنــدوق بــا رعایــت اصــول بیمـهای اســت ،بیچــون و چــرا پذیرفتهانــد
و اجــرا میکننــد ،جــای شــگفتی نیســت.
●●در عمــل وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نهتنهــا مدیرعامــل و بیشــتر اعضــای هیئتامنــای صنــدوق را تعییــن
میکنــد ،بلکــه بــر تعییــن مدیــران عامــل شســتا و اعضــای هیئتمدیــره هلدینگهــای آن و شــرکتهای مهــم
تحــت پوشــش آنهــا نظــارت کامــل دارد .بــا توجــه بــه فشــارهای سیاســی ســنگینی کــه نماینــدگان مجلــس بــر وزیــر
وارد میکننــد ،اگــر ادعــا شــود کــه الاقــل بخشــی از انتصابهــای او ممکــن اســت بــر اســاس شایستهســاالری
نباشــد و بنــا بــر مالحظــات سیاســی صــورت گیــرد ،ســخن گزافــی نخواهــد بــود.
●●بــا توجــه بــه ترکیــب شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و هیئتامنــای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی ،راه بــرای
تحمیــل سیاسـتهای نادرســتی کــه بــر اســاس جلــب رضایــت پایــگاه سیاســی رئیسجمهــور و نماینــدگان مجلــس
اتخــاذ میشــود ،همــوار گردیــده اســت .در ایــن میــان بــه دلیــل ضعــف تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی و عــدم
نمایندگــی کافــی آنهــا در عالیتریــن مرجــع سیاســتگذاری تأمیــن اجتماعــی ،بدیهــی اســت کــه صــدای آنهــا
شــنیده نمیشــود.
بــر اســاس مــاده  16اساســنامه صنــدوق «اعضــای هیئــت نظــارت مرکــب از ســه نفــر دارای
تخصصهــا و تجــارب مختلــف مــورد نیــاز ،از ســوی هیئتامنــا بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب
خواهنــد شــد و انتخــاب مجــدد آنهــا بالمانــع اســت» .بهموجــب تبصــره ( )4همیــن مــاده ،انتخــاب
رئیــس هیئــت نظــارت از بیــن اعضــای هیئــت نظــارت ،بــه عهــده رئیــس هیئتامنــای صنــدوق اســت.
ضمنـ ًا بهموجــب تبصــره ( )5مــاده « ،16صـــدور احــکام اعـــضاء و رئیــس هیئــت نظــارت بــه عهــده
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت»؛ بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه ترکیــب دولتــی
هیئتامنــا و ضــرورت صــدور احــکام هیئــت نظــارت توســط وزیــر ،ایــن هیئــت نمیتوانــد مســتقل
از منویــات نماینــده عالــی دولــت در وزارتخانــه وظایــف خــود را انجــام دهــد.
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 -3-3-2-3ساختار حاکمیتی و سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی کشوری
اداره کل بازنشســتگی پــس از تصویــب قانــون اســتخدام کشــوری در خــرداد ســال 134۵
بهموجــب مــاده  ۷۰قانــون 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 اصالحیه مــاده مذکور از اول ســال  ۱۳۵۴صندوق بازنشســتگی کشــوری
بهصــورت مؤسس ـهای مســتقل وابســته بــه ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور تشــکیل
گردیــد .از آن زمــان تــا ســال  1372کســورات کارکنــان بــه صنــدوق پرداخــت نمیشــد .در ســال
 1373صنــدوق ســامان پیــدا کــرد و محاســبات مالــی در آن آغــاز شــد 1.بــا ادغــام ســازمانهای
امــور اداری و اســتخدامی کشــور و برنامــه و بودجــه در اســفند ســال  1378و تشــکیل ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز یکــی از مؤسســات تابعــه
ایــن ســازمان شــد.
بــا تصویــب قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در فروردیــن ســال  1383و
بهموجــب تبصــره  ۲مــاده  ۱۷ایــن قانــون ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور منتــزع و تابــع وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــد .باالخــره پــس از انحــال
وزارت رفــاه اجتماعــی در ســال  ،1389صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال  1390بهصــورت
یکــی از مؤسســات تابعــه وزارت جدیدالتاســیس تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی درآمــد.
بــه اســتناد اساســنامه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ایــن ســازمان مؤسســهای بیمــهای،
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 .بهموجــب مــاده  3اصالحــی اساســنامه
(مصــوب تیرمــاه  ،)1383ســازمان بازنشســتگی کشــوری اداره امــور صنــدوق بازنشســتگی
مســتخدمان مشــمول مقــررات بازنشســتگی کشــوری را بــا رعایــت مقــررات اســتخدامی مربــوط
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عهــدهدار اســت .میدانیــم کــه همــه وزارتخانههــا مشــمول مقــررات اســتخدام کشــوری نیســتند و
بــه همیــن دلیــل و مالحظــات دیگــر بــرای پوشــش وزارتخانههــای مختلــف ســازمانهای بیم ـهای
خــاص بــه وجــود آمــده اســت؛ بــرای مثــال از دهــه  1300هجــری شمســی صنــدوق بازنشســتگی
نیروهــای مســلح جــدا از صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان کشــوری دولــت شــکل گرفــت .امــروزه
نیــز ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح بعــد از ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری بزرگتریــن طــرح بیمــهای کشــور محســوب میشــود.
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 شــرکتهای وابســته بــه صنعــت
نفــت بــه کار اشــتغال داشــتهاند .ضمن ـ ًا ایــن شــرکتها تابــع قانــون اســتخدام کشــوری نبودهانــد
و بــه همیــن دلیــل صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان صنعــت نفــت شــکل گرفتــه اســت؛ بهعنــوان
مثــال بایــد گفــت کارکنــان وزارت اطالعــات بــه دالیــل امنیتــی طــرح بیمـهای جداگانـهای دارنــد کــه
آمارهــای آن نیــز محرمانــه اســت .چــون مقــررات متفاوتــی بــر اســتخدام و بازنشســتگی شــرکتها
و بانکهــای دولتــی حاکــم بــوده اســت ،ایــن مؤسســات انتفاعــی نیــز بــه فراخــور حــال خــود بــه
تأســیس صندوقهــای مســتقل اقــدام کردهانــد .بدیهــی اســت پراکندگــی مقــررات اســتخدامی در
بخــش عمومــی منشــأ نارضایتــی کارکنــان دولــت و شــکلگیری صندوقهــای متعــدد بــوده کــه
بعضـ ًا بــه دلیــل کوچــک بــودن پایــداری مالــی آنهــا از بــدو تشــکیل محــل تردیــد بــوده اســت.
ارکان صنــدوق مطابــق اساســنامه آن عبارتانــد از شــورا ،رئیــس ســازمان و حســابرس.
ترکیــب اعضــای شــورای ســازمان و نحــوه انتخــاب ریاســت ســازمان بیانگــر آن اســت کــه ایــن
ســازمان بیمـهای اساسـ ًا ســازمانی دولتــی اســت و چــون هیچگونــه تشــکل صنفــی بــرای کارکنــان
دولتــی در کشــور وجــود نــدارد ،بدیهــی اســت کــه نماینــده دینفعــان در شــورای ســازمان حضــور
نداشــته باشــند.
بــر مبنــای قوانیــن موجــود ،هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهطــور همزمــان
هیئتامنــای ســایر صندوقهــای وابســته نیــز هســت .درحالیکــه بــه دلیــل تفــاوت در ماهیــت
و مأموریــت صندوقهــا ،وظایــف هیئتامنــای آنهــا نیــز قاعدتــ ًا بایــد متفــاوت باشــد .در وضــع
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موجــود ،یکــی بــودن هیئتامنــا موجــب تمرکــز نداشــتن بــر مســائل تخصصــی و کمرنــگ شــدن
وظایــف سیاســتگذاری و نظارتــی آن شــده اســت.
مطابــق مــاده  12قانــون اصــاح پــارهای مقــررات مربــوط بــه حقــوق بازنشســتگی ،بانــوان
شــاغل و خانــواده ســایر کارکنــان (مصــوب ســال  ،)1379بــه دولــت اجــازه داده شــد نــرخ کســور
بازنشســتگی کلیــه کارکنــان بخــش دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری را بهصــورت یکســان
و حداکثــر تــا  9درصــد ســهم کارکنــان و یــک و نیــم برابــر آن (معــادل  13/5درصــد) ســهم
دولــت تصویــب و اجــرا کنــد؛ بدیــن ترتیــب منابــع اصلــی صنــدوق از محــل  22/5درصــد کســور
بازنشســتگی و ســهم دولــت تأمیــن میشــود.
موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مطابــق قانــون اصــاح مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه
قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب اســفند  ،1368مســتخدمان رســمی یــا ثابــت مشــمول ایــن
قانــون میتواننــد بــا دارا بــودن  25ســال ســابقه خدمــت بازنشســته شــوند .شــرط ســنی بــرای
بازنشســتگی مــردان و زنــان بــه ترتیــب  50و  45ســال تعییــن شــده بــود؛ امــا بــا تصویــب قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری در ســال  1386ایــن مســئله حــل شــد.
تــورم مزمــن نیــز عامــل مهمــی در ناپایــداری مالــی صنــدوق بازنشســتگی و ســایر صندوقهــا
بــه شــمار مـیرود .در حالــی کــه میانگیــن نــرخ تــورم در کشــور از اواســط دهــه  ،1350دو رقمــی
بــوده و مــزد و حقــوق اســمی ولــو بهطــور ناقــص بــا تــورم شــاخصبندی شــده اســت و صنــدوق
بازنشســتگی ملــزم میشــود 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 میتــوان
نشــان داد کــه چنیــن صندوقــی حتــی در غیــاب هــر عامــل اختــالزای دیگــر نمیتوانــد از نظــر
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 ،میتــوان گفــت هرگــز
منابــع ســازمان کفــاف مصــارف آن را نم ـیداده و قبــل از انقــاب نیــز ایــن ســازمان بخشــی از
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منابــع مــورد نیــاز خــود را از محــل کمکهــای بودجــه دولــت تأمیــن میکــرده اســت (نــگاه کنیــد بــه
بخــش دوم ایــن مطالعــه)؛ امــا در دوره بعــد از انقــاب بازنشســتگیهای پیــش از موعــد ،محدودیــت
اســتخدامهای جدیــد در دســتگاههای دولتــی (کاهــش شــدید ورودیهــای جدیــد بــه صنــدوق)،
جابهجایــی ســوابق بیمهشــدگان بــه ســایر صندوقهــا ،افزایــش شــدید حقــوق بازنشســتگان
بــا اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (مصــوب ســال  )1386و ،...موجــب شــده کــه ایــن
صنــدوق تــا حــد زیــادی بــه بودجــه دولــت وابســته شــود .درواقــع از ابتــدای بنیانگــذاری ایــن
صنــدوق ظاهــراً دولــت بنــا نداشــته اســت یــک ســازمان بیم ـهای خودکفــا بــرای کارکنــان خــود
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  .49کمکهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (میلیارد ریال)

سال

صندوق بازنشستگی

سازمان نیروهای مسلح
63/487

1390

69/632

1391

82353

78492

1392

121938

103/214

1393

148/500

124/553

1394

180/500

147/015

1395

219/910

174/348

(مصوب)1396

219/755

185/195

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه ،امور رفاه اجتماعی

ســهم کمــک بالعــوض بــه ایــن دو صنــدوق از بودجــه امــور رفاهــی کشــور در ســنوات
اخیــر پیوســته در حــال افزایــش بــوده اســت (جــدول  .)50اگــر امــروزه پرداخــت کمــک بــه ایــن
دو صنــدوق بــار مالــی ســنگینی بــرای دولــت ایجــاد کــرده اســت ،بیتردیــد میتــوان گفــت ایــن
وضعیــت از یکســو محصــول طراحــی نادرســت ایــن صندوقهــای بیمــهای و از ســوی دیگــر
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محصــول تصویــب قوانیــن حمایتــی از ســوی مجلــس و تحمیــل آن بــه ســازمانهای بیمـهای اســت.
جدول  .50سهم بودجه صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی (درصد)
1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

صندوق  /سازمان

بازنشستگی کشوری

15/7

18/4

27/6

27/1

26/4

29/3

29/9

31/3

بازنشستگان نیروهای مسلح

20/9

21/1

24/3

24/2

25/1

24/7

25/1

26/9

جمع دو صندوق  /سازمان

36/6

39/5

51/9

51/4

51/6

54

55/1

58/1

مأخذ :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت رفاه اجتماعی

گرچــه کیفیــت حکمرانــی شــرکتی در ایــن ســازمانها یکــی از عوامــل مؤثــر بــر بخشــی از
معضــات ایــن صندوقهاســت ،اســتدالل مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه بســترهای قانونــی و
نهــادی موجــود ،عوامــل بیرونــی نقــش عمــدهای را در عــدم تعــادل مالــی ایــن صندوقهــا داشــته
اســت .یــک دلیــل محــرز ،اســتخدام معلمــان جدیــد در مقیــاس بــزرگ بــه دلیــل رشــد جمعیــت
واجبالتعلیــم در دو دهــه اول انقــاب اســت کــه امــروزه پیامدهــای آن بهصــورت افزایــش ســهم
فرهنگیــان حقوقبگیــر صنــدوق بازنشســتگی بــروز یافتــه اســت .در ســال  1395از  1325هــزار نفــر
حقوقبگیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 766 ،هــزار نفــر یــا  57/8درصــد مربــوط بــه وزارت
آمــوزش و پــرورش بــوده اســت 1.بدتــر آنکــه موج عظیــم بازنشســتگی کارکنــان ایــن وزارتخانه در
آینــده قابــل پیشبینــی همچنــان ادامــه خواهــد داشــت؛ امــا بــه دلیــل تغییــر ترکیــب ســنی جمعیــت،
تقاضــای نیــروی کار در ایــن وزارتخانــه (کــه تعیینکننــده منابــع مالــی ورودی صنــدوق اســت) در
آینــده کمتــر و کمتــر خواهــد شــد.

 .4 -2 -3طراحی سیستم و پارامترهای عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق
بازنشستگی کشوری
 .1-4-2-3معماری کلی سیستم
ســاز و کار محاســبه مســتمری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
 .1سالنامه آماری  1395صندوق بازنشستگی کشوری ،جدول .1-6
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مبتنــی بــر مزایــای معیــن ( 1)DBاســت .در ایــن روش فرمــول محاســبه مســتمری و درنتیجــه
میــزان مزایــا کــه بــر اســاس همــان فرمــول اســت ،از ابتــدا در قانــون تعریــف میشــود .درواقــع
در ایــن نظامهــا ســطح معینــی از مزایــا کــه متناســب بــا میــزان دســتمزدهای مشــمول حــق
بیمــه در یــک بــازه زمانــی معیــن و ســابقه پرداخــت حــق بیمــه اســت از قبــل بــرای بیمهشــده
تعهــد میشــود و بیــن میــزان حــق بیمــه و مزایــای دریافتــی ارتبــاط مســتقیمی وجــود نــدارد.
نکتــه قابلتوجــه در ایــن ســازوکار توجــه بــه انتقــاالت درون و بیــن نســلی و شــکلگیری نظــام
بازتوزیعــی افقــی و عمــودی اســت ،ضمــن آنکــه بــا توزیــع خطــر میــان جامعــه تحــت پوشــش ،از
شــکلگیری بحرانهــای فــردی اجتنــاب میشــود؛ بهعبارتدیگــر میتــوان گفــت در ایــن روش
عدالــت اجتماعــی پررنگتــر از عدالــت فــردی دیــده شــده اســت.
نکتــه درخــور توجــه ایــن اســت کــه در قوانیــن موجــود نحــوه تعدیــل ســالیانه حقــوق و
مســتمریهای پرداختــی بــه اعضــا مشــخص نشــده اســت و ایــن کار مبتنــی بــر تشــخیص انجــام
میشــود .نظــر بــه اینکــه نــرخ تــورم در کشــور در اغلــب ســالهای چهــار دهــه اخیــر دو رقمــی
بــوده اســت و حقــوق و دســتمزد کارکنــان شــاغل و حقــوق و مســتمری بازنشســتگان و از کار
افتــادگان و خانــواده بازنشســتگان فوتشــده برحســب تــورم دقیقــ ًا شــاخصبندی نمیشــود،
همیــن عامــل بــه ســهم خــود بــر مبلــغ حــق بیمــه پرداختــی و کفایــت حقــوق بازنشســتگی تأثیــر
منفــی میگــذارد و در عمــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از
وضعیــت مزایــای معیــن فاصلــه میگیرنــد و بــه وضعیــت پرداخــت حــق بیمــه معیــن ( )DCنزدیــک
میشــوند .درواقــع هــدف از تعبیــه روش  DBانتقــال ریس ـکهای محیطــی بــر دوش ســازمان یــا
صنــدوق بازنشســتگی اســت؛ در حالــی کــه در عمــل ایــن ریسـکها متوجــه اعضــای بازنشســته و
ازکارافتــاده صنــدوق قــرار میگیــرد.
نظــام مالــی ســازمان بــر روش اندوختهگــذاری جزئــی 2مبتنــی اســت .در ایــن روش میــزان نــرخ
حــق بیمــه بــر چگونگــی شــکلگیری میــزان ذخایــر طــرح بســیار مؤثــر اســت .ایــن ذخایــر بهمنظــور
1. Defined Benefit
2. Partially Funded
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حفــظ تعــادل مالــی و اجتنــاب از نوســانات نــرخ حــق بیمــه ،ســرمایهگذاری بلندمــدت میشــوند .در
طرحهــای مبتنــی بــر روشهــای تأمیــن مالــی جزئــی معمــو ً
ال دو نــوع ذخیــره فنــی در راســتای ایفــای
تعهــدات بلندمــدت و ذخیــره احتیــاط جهــت جبــران کســریهای ناشــی از بــروز اتفاقــات غیرمترقبــه
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت بلندمــدت ذخایــر فنــی ،عمدت ـ ًا در زمینــه ســرمایهگذاریهای
بلندمــدت اســتفاده میشــوند .درمــورد ســرمایهگذاریهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی قب ـ ً
ا توضیحــات تفصیلــی ارائــه شــده اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی از ایــن
ســرمایهگذاریها ناشــی از تصمیــم مدیــران ســازمان بــه انجــام فعالیــت اقتصــادی بــوده؛ امــا بخــش
بزرگتــری از آن ،از شــیوه رد دیــون دولــت بــه ســازمان گرفتــه شــده اســت.
نظــام مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ابتــدای تشــکیل آن بهصــورت بــدون اندوختــه
بــوده اســت .درواقــع از بــدو تأســیس صنــدوق ،مصــارف آن بیــش از منابــع آن بــوده اســت .حتــی
از ســال  1354تــا  1372کســور بازنشســتگی کارکنــان بــه حســاب صنــدوق بازنشســتگی واریــز
نمیشــده اســت .محاســبات مالــی در صنــدوق از ســال  1373آغــاز شــده اســت .ایفــا نکــردن
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 شــرکتهای خــود را بــه صنــدوق واگــذار
کــرده و بدیــن ترتیــب اداره ایــن داراییهــا ناخواســته بــه صنــدوق تحمیــل شــده اســت.
نــوع دیگــر نظــام رایــج در کشــورهای جهــان ،مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن ( 1)DCاســت .در ایــن
نظــام بازنشســتگی ،حقــوق بازنشســته بــا توجــه بــه حــق بیمــه بازنشســتگی کــه از طــرف وی
پرداخــت شــده اســت محاســبه میشــود و در زمــان بازنشســتگی بــه میــزان مشــارکت فــرد در
ذخایــر صنــدوق و ســود حاصــل از ســرمایهگذاریها کــه اندوختــه مشــترک صنــدوق را تشــکیل
میدهــد و میتوانــد در بــازار ســهام ســرمایهگذاری شــود ،مــاک محاســبه حقــوق بازنشســتگی
خواهنــد بــود .در زمــان بازنشســتگی اصــل و فــرع ســرمایهگذاریهای اندوختــه شــده در حســاب
را میتــوان بــه خریــد یــک مســتمری ســالیانه 2اختصــاص داد .در ایــن روش ریسـکهای جمعیتــی
و اقتصــادی بــه بیمهشــده منتقــل میشــود.
1. Defined Contributions
2. Annuity
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 .2-4-2-3پارامترهای عملیاتی سیستم
این پارامترها در سازمان تأمین اجتماعی ایران به شرح جدول زیر است.
جدول  .51پارامترهای عملیاتی سیستم در سازمان تأمین اجتماعی

پارامتر

شرح

سنین استحقاق بازنشستگی

سن قانون بازنشستگی :زنان  55سال و مردان  60سال
کمترین سن بازنشستگی :زنان  45سال و مردان  50سال

سابقه پرداخت حق بیمه

حداقل  10سال و رسیدن به سن قانونی بازنشستگی
حداکثر  30سال و در نظر گرفتن کمترین سن بازنشستگی
 35سال و بدون در نظر گرفتن سن بازنشستگی
زنان کارگر با  20سال پرداخت و حداقل  42سال سن

نرخ حق بیمه

کارگر 7 :درصد
کارفرما 20 :درصد
دولت 3 :درصد

فرمولهای برخورداری از مزایا

پایه حقوق بازنشستگی :تعداد سالهای نهایی ( 2سال)
میزان مستمری :پایه حقوق ضرب در نسبت سالهای بیمه
پردازی تقسیم بر  30مشروط به آنکه سالهای بیمه پردازی بیشتر
از  30-35سال نباشد.

نحوه شاخص بندی حقوق بازنشستگی و
مستمری

بر اساس صالحدید (بهجای شاخصبندی بر اساس تورم یا مزدها)
الزام سازمان تأمین اجتماعی به همسانسازی حقوق بازنشستگان
و مستمریبگیران

مأخذ :قانون تأمین اجتماعی و اصالحات 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  .52قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع بازنشستگی

نوع
بازنشستگی

شرط سن

شرط سابقه

مردان زنان مردان زنان

عادی

60

55

پلکانی

توضیحات

وضعیت
اجرا

از تاریخ  1380/7/14با اجرای قانون اصالح تبصره
الحاقی به ماده  76حداقل سابقه مورد نیاز جهت برقراری
در حال اجرا
مستمری به ازای هرسال پس از اولین سال اجرا بهصورت
پلکانی افزایش یافت (الزام اجرای ماده )111

عادی

60

55

10

10

با پیشبینی موضوع بازنشستگی افراد با سوابق معادل و
کمتر از  10سال در بودجه هر سال و از سال  92تحت
در حال اجرا
عنوان «قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی» بدون
لحاظ ماده  111انجام میگیرد.

عادی
(تبصره  1ماده
)76

50

45

30

30

در حال اجرا

عادی
(تبصره  3ماده
)76

بدون شرط
سنی

35

35

در حال اجرا

-

20

عادی (تبصره
 4ماده )76

-

پیش از موعد
(اصالحیه
تبصره  2ماده
)76

بدون شرط
سنی

42

بیست سال
متوالی و 25
سال متناوب

طبق تبصره  4ماده  76قانون زنان کارگر با دارا بودن
سن  42سال و سابقه  20سال میتوانند با  20روز
حقوق بازنشسته شوند (مشمول ماده )111

در حال اجرا

با تصویب قانون اصالح تبصره الحاقی به ماده  76مصوب
 1380/7/14در صورت احراز شرایط مندرج در اصالحیه در حال اجرا
مذکور بدون شرط سنی میتوانند بازنشسته گردند.

مأخــذ :ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی ( ،)1394ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی بــر اســاس اســتاندارد شــماره 27
در ســال  ،1393ص .27

در خصــوص جــدول فــوق و قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگان ذکــر چنــد نکتــه
ضــروری اســت:
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1 .1پرداخــت مســتمری بــه متقاضیــان دارای ســابقه  40ســال و کمتــر ،مطابــق بــا قانــون
بودجــه کل کشــور از ســال  1386تــا پایــان ســال  1391اجــرا شــد و از نیمــه دوم ســال

 1392بــا عنــوان «قانــون تعییــن تکلیــف تأمیــن اجتماعــی» جنبــه کام ـ ً
ا رســمی بــه خــود
گرفــت .ضمنــ ًا مــاده  111قانــون در خصــوص ایــن گــروه بازنشســتگان اجــرا نمیشــود.

2 .2نحــوه محاســبه مســتمری درخصــوص بازنشســتگان عــادی مطابــق بــا مــاده  77قانــون
تأمیــن اجتماعــی عبــارت اســت از یــک ســیام متوســط مــزد یــا حقــوق دو ســال آخــر

بیمهشــده ضــرب در ســنوات پرداخــت بیمــه مشــروط بــر آنکــه از  35.3متوســط مــزد یــا
حقــوق تجــاوز نکنــد.

مقــررات و شــرایط احــراز مســتمری بازنشســتگی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی آســان اســت.
ســن اســتاندارد بازنشســتگی  60ســال بــرای مــردان و  55ســال بــرای زنــان بــا حداقــل ســابقه
مــورد نیــاز  10ســال اســت .افــراد بــا ســابقه کمتــر میتواننــد تــا ده ســال ســابقه را خریــداری
کننــد و مبلــغ مقطوعــی معــادل حــق بیمههــای خــود دریافــت دارنــد .بازنشســتگی پیــش از ایــن
ســن بابــت ســوابق طوالنــی بیمهپــرداز مهیــا اســت و مــردان بــا ســن  50ســال و زنــان بــا ســن
 45ســال میتواننــد بــا  30ســال ســابقه بازنشســته شــوند .همچنیــن افــرادی کــه  35ســال ســابقه
دارنــد میتواننــد بــدون رعایــت شــرط ســنی بازنشســته شــوند.
شــرایط احــراز مســتمریهای ازکارافتادگــی و بازمانــدگان نیــز نســبت ًا ســخاوتمندانه اســت.
مزایــای ازکارافتادگــی جزئــی بهصــورت مبلــغ مقطــوع بــرای ازکارافتادگــی کمتــر از  33درصــد و
مزایــا بهصــورت مســتمری بــرای درجــه ازکارافتادگــی باالتــر از  33درصــد فراهــم اســت .شــرایط
دریافــت مســتمری ازکارافتادگــی کامــل بــرای افــراد بــا درجــه ازکارافتادگــی حداقــل  66درصــد
مهیاســت .مقــررات احــراز مســتمری بازمانــدگان نیــز بــا تجــارب جهانــی متفــاوت اســت.
گــزارش جامــع مســتمریبگیران تــا پایــان ســال  1394گویــای آن اســت کــه در ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ،میانگیــن ســن برقــراری بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت بــه ترتیــب  43/6 ،56/5و
 55/1ســال بــوده اســت .در ســال  1393فاصلــه ســن بازنشســتگی بــا امیــد بــه زندگــی در نــزد
مــردان و زنــان بــه ترتیــب  17/5و  21/9ســال گــزارش شــده اســت (جــدول  .)45پاییــن بــودن
میانگیــن ســن بازنشســتگی و افزایــش امیــد بــه زندگــی بزرگتریــن چالــش مالــی ســازمان تأمیــن

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 327 /

اجتماعــی محســوب میشــود.
عوامــل قانونــی اختــال زا در پارامترهــای عملیاتــی سیســتم در ایــران بســیار زیــاد اســت کــه بر
اثــر تصمیمــات قانونگــذار بــر دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحمیــل شــده اســت.
پارامترهای عملیاتی در صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است:
جدول  .53پارامترهای عملیاتی سیستم در صندوق بازنشستگی کشوری

پارامتر

سنین استحقاق بازنشستگی

نرخ حق بیمه
فرمولهای برخورداری از مزایا
نحوه شاخصبندی حقوق بازنشستگی و
مستمری

شرح
حداقل  30سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و  35سال برای مشاغل
تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر به درخواست کارمند برای
سنوات باالتر از  30سال.
حداقل  60سال سن و حداقل  25سال سابقه خدمت با  25روز حقوق
سابقه مذکور در بندهای فوق برای متصدیان مشاغل سخت و زیانآور ،جانبازان و
معلوالن تا  5سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمیشود.
کارمند 9 :درصد
دولت13/5 :
حقوق و مزایای مستمر  2سال نهایی خدمت
برای کارمندانی که بیش از  30سال خدمت کردهاند ،به ازای هر سال  2.5درصد رقم
تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت میشود.
بر اساس صالحدید (بهجای شاخصبندی بر اساس تورم یا مزدها)
الزام صندوق به همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران

از میــان  28تصمیــم اتخاذشــده در ســه دهــه گذشــته ،تعــداد  9تصمیــم بیشــترین اثرگــذاری
مالــی بــر حجــم تکالیــف صنــدوق بازنشســتگی کشــور را دارد .ایــن مــوارد پیــش از ایــن در قســمت
بررســی بدهیهــای دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اجمــا ً
ال بــا ذکــر بــار مالــی آنهــا
بیــان شــده اســت.
در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مقــررات مربــوط بــه شــرایط بازنشســتگی ســختتر از
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت؛ امــا امــکان اعمــال صالحدیــد کارفرمــا در ایــن صنــدوق بیشــتر
اســت .اعضــای دارای  25و  20ســال ســابقه (بــه ترتیــب بــرای مــردان و زنــان) و کارفرمایــان
آنهــا میتواننــد درخواســت بازنشســتگی داشــته باشــند؛ امــا ایــن درخواســت بایــد مــورد موافقــت
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بیمهشــده قــرار گرفتــه باشــد .هنگامیکــه کارمنــد  30ســال ســابقه خدمــت یــا بیشــتر داشــته باشــد،
کارفرمــا میتوانــد بهطــور یــک جانبــه و بــدون توجــه بــه ســن کارمنــد او را بازنشســته کنــد65 .
ســالگی ســن اجبــاری بازنشســتگی اســت .مقــررات مذکــور بیانگــر ایــن اســت کــه یــک کارمنــد
نمیتوانــد قبــل از  65ســالگی 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.
ســن مؤثــر بازنشســتگی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بســیار پاییــن اســت و بهطــور
عمــده موجــب بــروز ناپایــداری مالــی طــرح میشــود .میانگیــن ســن در زمــان بازنشســتگی در
ســال  51/5 1395ســال و میانگیــن ســالهای بیمــه پــردازی  28/6ســال اســت .در ســال ،1393
فاصلــه ســن بازنشســتگی بــا امیــد بــه زندگــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای مــردان
 20/1و بــرای زنــان  24/5ســال گــزارش شــده اســت(جدول .)45
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  60ســال ارتقــا یابــد
تــا مصــارف آتــی صندوقهــا کاهــش یابــد .الزمــه ایــن کار بازنگــری در شــرایط بازنشســتگی
و بازنشســتگی پیــش از موعــد کارگــران و کارمنــدان اســت .در صــورت اجــرای ایــن پیشــنهاد،
میانگیــن ســالهای دریافــت حــق بیمــه نیــز افزایــش خواهــد یافــت و ایــن امــر موجــب افزایــش
منابــع ورودی صندوقهــا خواهــد شــد.

 .3-3عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
در ایــن قســمت بــه عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از
دیــد ذینفعــان پرداختهایــم .بــرای ایــن منظــور ابتــدا بــه گســترش پوشــش بیمههــای اجتماعــی در
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دوره بعــد از انقــاب و ســهم ایــن دو ســازمان در بــازار بیمــه بازنشســتگی پرداختهایــم .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.
در بررســی عملکــرد ســازمانهای بیمــه بازنشســتگی عــاوه بــر مــوارد یادشــده الزم اســت
شــاخصهای پایــداری مالــی ،کارایــی اقتصــادی و کارایــی اداری نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ایــن مباحــث در بخــش بعــدی مطالعــه کــه چالشهــای پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بررســی میشــود ،مطــرح خواهــد شــد.
از آنجــا کــه دو صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی کشــوری ،مجموعـ ًا حــدود  85درصــد
بیمهشــدگان و حــدود  70درصــد مســتمریبگیران کشــور را زیــر پوشــش دارنــد ،بررســی
شــاخصهای ایــن دو صنــدوق تــا حــد زیــادی بیانگــر وضعیــت نظــام بیمــه اجتماعــی کشــور اســت.
متأســفانه دسترســی بــه ســریهای زمانــی دادههــای الزم بــرای دوره  1357-1395از طریــق
ســایتهای رســمی یــا نشــریات آمــاری ایــن دو مؤسســه وجــود نــدارد .آمارهــای انتشــاریافته دو
ســازمان نیــز از اســتاندارد یکســانی پیــروی نمیکنــد .بــه دلیــل نبــود شــفافیت مالــی ،آمارهــای
مالــی معمــو ً
ال بهطــور منظــم و تفصیلــی انتشــار نمییابــد .بدیهــی اســت ایــن کاســتیها مانــع
بزرگــی در مقابــل محقــق قــرار میدهــد.

 .1-3-3عوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی در ایران
خانوارهای کشور را از نظر سطح درآمد میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
● ●گــروه اول خانوارهایــی هســتند کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد .ایــن گــروه بــه
حمایتهــای اجتماعــی نیازمندنــد .تأمیــن مالــی ایــن حمایتهــا بهطــور عمــده وظیفــه دولــت
اســت؛ امــا نهادهــای مذهبــی و مؤسســات خیریــه مردمــی نیــز در ایــن کار مشــارکت میکننــد.
بدیهــی اســت اگــر ســهم ایــن گــروه از خانوارهــا در کشــور بــاال باشــد ،دولــت منابــع کافــی
بــرای تأمیــن حمایتهــای اجتماعــی نخواهــد داشــت.
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● ●گــروه دوم خانوارهایــی هســتند کــه درآمــد آنهــا در ســطح میانــی اســت .درآمــد ایــن
خانوارهــا بهطــور عمــده از محــل فــروش نیــروی کار تأمیــن میشــود .کارگــران صنعتــی و
کارمنــدان بخــش خصوصــی و دولتــی و بخشــی از دارنــدگان مشــاغل آزاد در این گــروه قرار
میگیرنــد .ایــن گــروه از خانوارهــا در جوامــع پیشــرفته صنعتــی امــکان پسانــداز بخشــی از
درآمــد خــود را بــرای تأمیــن درآمــد دوران بازنشســتگی دارنــد.
● ●گــروه ســوم خانوارهــای هســتند کــه درآمــد و ثــروت درخــور توجهــی دارنــد .منبــع اصلــی
درآمــد ایــن گــروه از محــل انباشــت ســرمایه تأمیــن میشــود .ســود ســرمایهگذاریهای
تجــاری ،صنعتــی ،مســتغالتی و ســرمایههای مالــی (شــامل ســود پساندازهــا ،اوراق بدهــی
و ســهام خریداریشــده) بــرای ایــن گــروه نهتنهــا بــرای تأمیــن نیازهــای نســل موجــود بلکــه
بــرای نس ـلهای آتــی ایــن خانوارهــا کفایــت میکنــد .بدیهــی اســت ایــن گــروه از خانوارهــا
نــه نیازمنــد کمکهــای بالعــوض دولــت و نــه نیازمنــد طرحهــای بازنشســتگی هســتند.
مســئله اصلــی طراحــی نظــام بازنشســتگی ایــن اســت کــه معمــاری ایــن طرحهــا و کمیتهــای
پارامتریــک آن بایــد چگونــه باشــد کــه خانوارهــای گــروه دوم بتواننــد در زمــان بازنشســتگی از
محــل کســورات بیمــهای در دوران اشــتغال ،درآمــد کافــی تضمینشــده تــا پایــان عمــر خــود
داشــته باشــند .بدیــن ترتیــب اصــل اساســی در ایــن طرحهــا خودکفایــی مالــی آنهــا اســت .امــا
بــرای تحقــق موفقیتآمیــز طرحهــای بازنشســتگی شــرایط متعــددی الزم اســت کــه دســتیابی بــه
آن معمــو ً
ال امــری اســت دشــوار.
شــرط اول وجــود یــک بــازار کار رو به گســترش اســت کــه در آن بهرهوری ســرانه نیــروی کار رو
بــه افزایــش باشــد و بهتبــع 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
 1355-1395منفــی بــوده ،رشــد بهــرهوری ســرانه نیــروی کار انــدک و پرنوســان بــوده و نــرخ بیکاری
همــواره دو رقمــی بــوده اســت .در ایــن وضعیــت ســطح مزدهــای واقعــی میتوانــد 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 پیشــرفتهای وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان مــازاد
منابــع صندوقهــای بازنشســتگی را در آن ســرمایهگذاری کــرد و بــا اطمینــان قابــل قبولــی بــازده
مناســبی بــه دســت آورد .امــا مطالعــه مــا در ایــن فصــل گویــای آن اســت کــه بازارهــای مالــی
ایــران عقــب مانــده اســت و بــازده واقعــی بــازار پسانــداز بانکــی در اغلــب ســالهای گذشــته
منفــی بــوده اســت و بــازده بــازار ســهام نیــز از زمانــی کــه فعــال شــده اســت پــر نوســان یــا
بهعبارتدیگــر پــر ریســک بــوده اســت.
شــرط ســوم ایــن اســت کــه ســازمان یــا صنــدوق بازنشســتگی بــر اســاس اصــل س ـهجانبه
گرایــی اداره شــود و بــه اصــول حکمرانــی خــوب پایبنــد باشــد؛ امــا مطالعــه مــا گویــای آن اســت
کــه هــر دو صنــدوق مــورد مطالعــه بهشــدت تحــت تأثیــر تصمیمــات سیاســی دولــت و مجلسانــد
و اصــول حکمرانــی خــوب یعنــی شــفافیت ،پاســخگویی ،تعریــف روشــن وظایــف و مســئولیتها،
مدیریــت تضــاد منافــع و کنتــرل فســاد و باالخــره اســتقالل از فرایندهــای سیاســی در آنهــا مــورد
عمــل نیســت.
شــرط چهــارم آن اســت کــه صنــدوق بــر اســاس اصــل منافــع تعریفشــده اداره شــود و
ریســک فعالیتهــای آن متوجــه بازنشســتگان نشــود .در ایــن صــورت پارامترهــای بیمـهای چنــان
تعریــف خواهــد شــد کــه تعــادل درازمــدت میــان منابــع و مصــارف صنــدوق بــرآورده شــود
و صنــدوق خــود را موظــف خواهــد دیــد راهبــرد ســرمایهگذاری داشــته باشــد کــه بازدهــی
مطلــوب ســرمایهگذاریهای آن تــا حــد زیــادی قابــل پیشبینــی باشــد؛ امــا ایــن قواعــد بیشــتر در
طرحهــای انفــرادی بازنشســتگی رعایــت میشــود .ضمن ـ ًا در ایــران تحمیــل وظایــف حمایتــی بــه
صندوقهــا ،پرداخــت نکــردن بهموقــع بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــا و تغییــر پارامترهــای
سیســتم بازنشســتگی بهواســطه تحمیــل نظــر سیاســتمداران بــه صندوقهــا موجــب شــده اســت
اعضــای صندوقهــای بازنشســتگی تمــام ریس ـکهای سیاســی و اقتصــادی را بــر دوش کشــند.
شــرط پنجــم ایــن اســت کــه دولــت بــه قانــون پایبنــد باشــد و تاجایــی کــه بــه صندوقهــای
بازنشســتگی مربــوط اســت ،او ً
ال یــک سیســتم نظارتــی و تنظیمــی 1مؤثــر را طراحــی و اجــرا ،و
1. Regulatory
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اجــرای مؤثــر قوانیــن بیمــهای را از ســوی کارگــران ،کارفرمایــان و صندوقهــای بازنشســتگی
تضمیــن کنــد .در حالــی کــه در ایــران هیــچ ســازمان تنظیمگــر مســتقلی ایجــاد نشــده و انعقــاد
قراردادهــای موقــت و گــزارش کمتــر از واقــع حقــوق و دســتمزد از ســوی کارفرمایــان امــری
متــداول اســت .انــواع تقلبــات دیگــر نیــز وجــود دارد کــه ذکــر مــورد بــه مــورد آن از حوصلــه
ایــن بحــث خــارج اســت .از همــه بدتــر اینکــه دولــت درمــورد پرداخــت ســهم خــود بــه صنــدوق
بازنشســتگی بــه مــدت  23ســال کوتاهــی کــرده و در پرداخــت تعهــدات مالــی کــه بهموجــب قانــون
ملــزم بــوده نیــز قصــور داشــته اســت.
تجربــه جهانــی گویــای آن اســت کــه صندوقهــای بازنشســتگی حتــی بــا رعایــت همــه شــرایط
فــوق امــکان دارد بــه دلیــل پیــر شــدن جمعیــت و پیشــرفت فناوریهــای جایگزیــن نیــروی کار
و تحــوالت ســاختاری در اقتصــاد دچــار مشــکالت مالــی شــوند و نتواننــد بــه اهــداف خــود
برســند .هرچنــد تجربــه انباشــته فراوانــی بــرای مواجهــه بــا ایــن چالشهــا وجــود دارد ،مشــکالت
صندوقهــای بازنشســتگی ایــران بهطــور عمــده ناشــی از شــرایطی اســت کــه در بــاال بــه آن
اشــاره کردیــم .ماحصــل بحــث درمــورد عملکــرد ایــن دو صنــدوق ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
مباحثــی کــه در ایــن فصــل مطــرح شــد نمیتــوان انتظــار داشــت کــه:
1 .1ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــدون کاهــش ارزش واقعــی مســتمری پرداختــی بــه اعضــای
خــود ،بــه گســترش پوشــش خدمــات خــود اقــدام کــرده باشــد.
2 .2صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان کشــوری دولــت ،بــدون افزایــش کمکهــای بالعــوض
دولــت مســتمری الزم را بــرای تأمیــن زندگــی قابــل قبــول بــرای بازنشســتگان و از کار
افتــادگان و بازمانــدگان فراهــم آورد.

 .2-3-3گسترش پوشش بیمههای اجتماعی در کشور بعد از انقالب اسالمی
پــس از انقــاب اســامی ،پوشــش بیمههــای اجتماعــی در کشــور بهســرعت افزایــش یافــت و
از  29درصــد جمعیــت در ســال  1355بــه  70درصــد در ســال 1394رســید؛ بدیــن ترتیــب تنهــا 30
درصــد از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی قــرار ندارنــد کــه عمدتـ ًا روســتاییانی
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هســتند کــه علیاالصــول بایــد مشــمول صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان باشــند کــه بــه دلیــل
اختیــاری بــودن پوشــش بیمـهای ایــن صنــدوق یــا کمــی درآمــد تحــت پوشــش قــرار ندارنــد .بخــش
عمــده دیگــری از غیــر بیمهشــدگان در کشــور شــاغالن بخــش غیررســمی اقتصــاد هســتند کــه
بــه دلیــل دریافــت مــزد و حقــوق پایینتــر از حداقــل دســتمزد اعالمــی ســاالنه ،نمیتواننــد تحــت
پوشــش بیمـهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار گیرنــد.

1

بهموجــب ســند برنامــه ششــم ،هــدف تعیینشــده بــرای ضریــب پوشــش بیمههــای اجتماعــی
در پایــان برنامــه  75درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در ســال  23.2 1390درصــد شــاغالن
کشــور در بخــش غیررســمی (از جملــه بخــش کشــاورزی) بــه کار اشــتغال داشــتهاند و تعــداد
زیــادی از خانوارهــا کــه تحــت پوشــش ســازمانهای حمایتــی هســتند ،میتــوان نتیجــه گرفــت
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  60ســال) نیــز بهبــودی
نمایانــی داشــته اســت (نمــودار .)37
نمودار  .37جمعیت سالمند تحت پوشش بیمههای اجتماعی در ایران (میلیون نفر)

مأخذ :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت رفاه اجتماعی1394 ،
 .1سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،1394 ،خالصه سند برنامه راهبردی بخش رفاه و تأمین اجتماعی ،ص .298
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گفتنــی اســت گزارشهــای رســمی تصویــر خوشبینانـهای از وضعیــت پوشــش جمعیــت کشــور
بــه دســت میدهــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال  ،1395تعــداد شــاغالن بیمهپــرداز (بــدون در
نظــر گرفتــن بیمــه روســتاییان و عشــایر) حــدود  16میلیــون نفــر بــوده اســت (جــدول  .)44بــا توجــه
بــه نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران میتــوان گفــت فقــط  28/6درصــد جمعیــت
در ســن کار کشــور ( 15تــا  64ســال) زیــر پوشــش بیمــه بازنشســتگی قــرار دارنــد .ایــن نســبت
بــرای جمعیــت شــاغل  72درصــد اســت .پوشــش پاییــن جمعیــت در ســن کار را میتــوان بــه نــرخ
مشــارکت پاییــن جمعیــت در ســن کار و بــاال بــودن نــرخ بیــکاری در کشــور نســبت داد .در مقایســه
بــا جمعیــت  6/8میلیــون نفــری افــراد  60ســاله و بیشــتر  4/3میلیــون نفــر مســتمریبگیر وجــود دارد؛
امــا ســن 60درصــد مســتمریبگیران کمتــر از  60ســال اســت .درنتیجــه تنهــا  25درصــد افــراد
کهنســال بهعنــوان شــاغالن قبلــی یــا بازمانــدگان آنهــا مســتمری دریافــت میکننــد (.)IMF, p.6
در ســال  1395تعــداد بیمهپــردازان و مســتمریبگیران اصلــی صندوقهــای بازنشســتگی
کشــوری بــدون محاســبه صنــدوق تــازه تأســیس بیمــه روســتاییان و عشــایر در حــدود 21/5
میلیــون نفــر بــوده اســت کــه  17/1میلیــون نفــر آنــان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
 2/7میلیــون نفــر آنهــا تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری قــرار داشــتند و ســهم ایــن
دو صنــدوق بــزرگ بازنشســتگی از کل بیمهپــردازان و مســتمریبگیران اصلــی تحــت پوشــش
صندوقهــا بــه ترتیــب  79/4و  12/5درصــد بــود .بدیــن ترتیــب جمع ـ ًا  91/9درصــد بیمهشــدگان
اصلــی زیــر پوشــش ایــن دو صنــدوق قــرار داشــتهاند (مســتخرج از جــدول .)44

 .3-3-3عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
در ایــن قســمت عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی از نظــر خدمــات ارائهشــده ،ضریــب نفــوذ و
میــزان کفایــت مســتمریهای آن ارزیابــی میشــود.

 .1-3-3-3انواع خدمات سازمان تأمین اجتماعی
خدمــات ایــن ســازمان را ســازمان بینالمللــی کار و ســازمان بینالمللــی تأمیــن اجتماعــی برابــر
اســتانداردهای تعیینشــده تنظیــم کــرده و باالتریــن حــد ایــن اســتانداردها را در نظــر گرفتهانــد.

نظام تأمین اجتماعی ایران در دوره پس از انقالب اسالمی 335 /

چگونگــی تحقــق ایــن تعهــدات و ارائــه خدمــات در ایــن ســازمان را قانــون معیــن کــرده اســت.
تعهــدات ســازمان بــه بیمهشــدگان بــه تعهــدات کوتاهمــدت و درازمــدت تقســیم میشــود .تعهــدات
کوتاهمــدت ســازمان عبارتانــد از :
 .1حمایتهای درمانی در موارد بیماری ،بارداری ،حوادث و...؛
 .2غرامت دستمزد ایام بیماری؛
 .3غرامت دستمزد ایام بارداری؛
 .4هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه؛
 .5پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی)؛
 .6غرامت نقص عضو مقطوع؛
 .7کمکهزینه ازدواج؛
 .8هزینه کفن و دفن؛
 .9مقرری بیمه بیکاری.
مجموعــه حمایتهایــی کــه ســازمان درخصــوص بیمهشــدگان در قالــب تعهــدات بلندمــدت
انجــام میدهــد بــه شــرح زیــر اســت:
 .1مستمری بازنشستگی؛
 .2مستمری ازکارافتادگی کلی؛
 .3مستمری ازکارافتادگی جزئی؛
 .4مستمری بازماندگان.
بــر اســاس قانــون الــزام ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه اجــرای بندهــای الــف و ب مــاده  ۳قانــون
تأمیــن اجتماعــی ،حمایــت در برابــر حــوادث و بیماریهــا و بــارداری از تعهــدات ســازمان و اجــرای
آن بــه عهــده معاونــت درمــان ســازمان اســت .درنتیجــه تدویــن خطمشــیها و سیاســتگذاری
و برنامهریــزی و نظــارت و هماهنگــی در انجــام تعهــدات درمانــی در ســتاد مرکــزی ،توســط
معاونــت امــور درمــان و مدیریتهــای تابعــه مربوطــه (اداره کل درمــان مســتقیم ،اداره کل درمــان
غیرمســتقیم ،اداره کل پشــتیبانی درمــان) انجــام میگیــرد و در اســتانها اجــرای برنامههــا
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و تعهــدات درمانــی بــه عهــده مدیریتهــای درمــان اســتانها و واحدهــای تابعــه مربــوط
(بیمارســتانها ،دی کلینیکهــا و  )....اســت .بهطورکلــی حمایتهــای ســازمان فــرد بیمهشــده را
از روز تولــد تــا زمــان مــرگ در برمیگیــرد.
در ســال  1395ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا ارائــه بالــغ بــر  20حمایت شــامل انواع مســتمریها،
خدمــات درمانــی ،مقــرری بیــکاری و حمایتهــای کوتاهمــدت بــه حــدود  51/7درصــد از جمعیــت
کشــور بهعنــوان بزرگتریــن ســاختار ارائهدهنــده حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی در قالــب راهبــرد
بیمــه اجتماعــی ،پهناورتریــن چتــر حمایتــی را بــر اقشــار مختلــف اعــم از کارگــران ،کارمنــدان،
معلمیــن ،دانشــگاهیان و روحانیــون ،اصنــاف ،قالیبافــان ،بســیجیان و  ...گســترده اســت.
عــاوه بــر ایــن ســازمان بزرگتریــن خریــدار و دومیــن تولیدکننــده خدمــات درمانــی در کشــور
و یکــی از بزرگتریــن بازیگــران بــازار ســرمایه در کشــور و حامــی نیــروی کار اســت کــه نقــش
انکارشــدنی در توســعه کشــور و فراهــم کــردن محیطــی امــن و تــوأم بــا آرامــش در جامعــه ایفــا
میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل انتظــار مـیرود بهعنــوان یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای توزیــع مجــدد درآمدهــا
در جامعــه و وســیلهای بــرای اســتقرار عدالــت اجتماعــی اســتفاده شــود .بیتردیــد هرگونــه اختالل 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.

 .2-3-3-3پوشش بیمهای مشموالن قانون تأمین اجتماعی
ایــن ســازمان عهــدهدار پوشــش بیمــهای مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت .بخــش
عمــده ایــن افــراد ،مــزد و حقوقبگیــران بخــش خصوصــی ،کارکنــان قــراردادی بخــش دولتــی
و مشــموالن قانــون کار هســتند کــه بهطــور اجبــاری بیمــه شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،کارگــران
ســاختمانی ،راننــدگان ،قالیبافــان و صاحبــان صنایــع دســتی شناس ـهدار قوانیــن بیم ـهای خــاص
خــود را دارنــد.
در نمــودار زیــر تحــول تعــداد بیمهشــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک زن و مــرد در
دوره زمانــی  1364-1394درج شــده اســت .بهطوریکــه مالحظــه میشــود در یــک دوره زمانــی
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 30ســاله ایــن تعــداد  7برابــر شــده و از رشــد باالیــی برخــوردار بــوده اســت.
نمودار  .38تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک جنسیت ( )1364-1395

مأخذ :سازمان تأمین اجتماعی آمار پنجاهساله  1340-1390و سالنامه آماری 1395

ضریــب پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه نســبت مجمــوع بیمهشــدگان اصلــی و تبعــی
ایــن ســازمان بــه کل جمعیــت کشــور اســت ،از ســال  1340تــا ســال  1356از  5/1درصــد بــه 19/6
درصــد رســید؛ امــا پــس از انقــاب (در یــک دوره  38ســاله) بهرغــم افــت و خیــز مــوردی ســیر
صعــودی داشــت و بــه حــدود  52درصــد در ســال  1395افزایــش یافــت (نمــودار .)39
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نمودار  .39ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی 1340-1395

مأخذ :سازمان تأمین اجتماعی ،آمار پنجاهساله  1340-1390و آمارنامه سال 1395

ضریــب نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه نســبت جمعیــت بیمهشــده اصلــی را بــه جمعیــت
شــاغل نشــان میدهــد ،از  4/7درصــد در ســال  1340بــه  19/6درصــد در ســال  1356افزایــش یافــت
و بــا افزایــش ســریع در دوره بعــد از انقــاب بــه  61/5درصــد در ســال  1395رســید (نمــودار .)40
نمودار  .40ضریب نفوذ سازمان تأمین اجتماعی ()1340-1395

مأخذ :سازمان تأمین اجتماعی ،آمار پنجاهساله  1340-1390و آمارنامه سال  1394و 1395
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هرچنــد ضریــب نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی در کشــور باالســت،
نســبت بیمهشــدگان بــه جمعیــت در ســن کار بــه دلیــل پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت نیــروی کار و
نیــز بــاال بــودن نــرخ بیــکاری در کشــور پاییــن اســت.
وضعیــت جمعیــت زیــر پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی تــا پایــان ســال  1395بــه شــرح
جــدول ( )54اســت .بــا مطالعــه ایــن جــدول میتــوان بــه چنــد نکتــه مهــم پــی بــرد:
اول آنکــه کل بیمهشــدگان اصلــی تحــت پوشــش ســازمان  13780هــزار نفرنــد کــه فقــط
 68/3درصــد آنهــا افــراد شــاغلی هســتند کــه قانونــ ًا مشــمول بیمــه اجباریانــد و در
حــدود  31/7درصــد بیمهشــدگان اصلــی ســازمان بهطــور عمــده بــر اســاس مصوبــات
مجلــس در دوره بعــد از انقــاب بــه ایــن جمــع پیوســتهاند .ایــن مصوبــات بــدون توجــه
بــه محاســبات بیمـهای و پارامترهــای مناســب طرحهــای بیمـهای صــورت گرفتــه و مقــرر
بــوده اســت دولــت بــار مالــی ایــن تعهــدات جدیــد را بپذیــرد.
دوم آنکــه تعــداد مســتمریبگیران اصلــی ســازمان اعــم از بازنشســته ،ازکارافتــاده و
فوتشــده  3237هــزار نفرنــد؛ بدیــن ترتیــب نســبت پشــتیبانی ســازمان در پایــان ســال
 1395حــدود  4/3نفــر بــوده و ایــن وضعیــت حاکــی از ناپایــداری مالــی ســازمان اســت.
ســوم آنکــه متوســط تعــداد اعضــای تحــت تکفــل بیمهشــدگان و مســتمریبگیران اصلــی در
ســال  1395بــه ترتیــب  2/6و  1/8نفــر بــوده اســت .در حالــی کــه بهموجــب نتایــج آخریــن
سرشــماری نفــوس و مســکن ،میانگیــن بعــد خانــوار در ســال  1395در کشــور  3/5نفــر بــوده
اســت.
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جدول  .54آمار جمعیت زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال (1395هزار نفر/درصد)

شرح

بیمهشدگان
مستمریبگیران
جمع

نوع بیمه

تبعی

اصلی

جمع اصلی و تبعی

تعداد

سهم

تعداد

سهم

 .1اجباری

9408

68/27

13984

63/76

23392

 .2خاص

4021

29/18

7318

33/36

11339

- -حرف و مشاغل آزاد

()862

( )6/26

-

-

-

- -بافندگان

( )368

() 2/67

-

-

-

- -رانندگان

( )977

( )7/09

-

-

-

- -اختیاری

() 705

( )5/12

-

-

-

- -کارگران ساختمانی

( )988

( )7/17

-

-

-

- -باربران

( )50

( )0/36

-

-

-

- -خادمان مساجد

( )32

( )0/23

-

-

-

- -کارفرمایان صنفی

()36

( )0/26

-

-

-

- -سایر

() 3

( )0/02

-

-

-

 .3مقرریبگیران بیمه بیکاری

205

1/49

348

1/59

553

 .4توافقی

146

1/06

284

1/30

430

- -طالب و روحانیون فعال

() 107

( )0/78

-

-

-

- -رزمندگان و بسیجیان فعال

( ) 11

() 0/08

-

-

-

- -سایر

( )28

( )0/2

-

-

-

جمع بیمهشدگان

13780

100/00

21934

100/01

35714

 -1بازنشسته

1631

50/39

2274

91/58

3905

 -2ازکارافتاده (کلی و جزئی)

134

4/14

209

8/42

343

 -3بازماندگان

1472

45/47

-

0/00

1472

جمع مستمریبگیران

3237

100/00

2483

100

5720

کل جمعیت تحت پوشش

17017

-

24417

-

41434

مأخذ :مستخرج از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی( ،)1396سالنامه آماری 1395
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 .3-3-3-3ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســال  1369هجــری شمســی بــا تصویــب قانــون الــزام ،عهــدهدار
ایــن شــد کــه خدمــات درمانــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی را بهصــورت مســتقیم بــه بیمهشــدگان
ارائــه کنــد و درعینحــال مجــاز شــد خدمــات درمانــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی یــا خــود تأمیــن را
بــه بیمهشــدگان ارائــه کنــد ،یــا از بخشهــای دولتــی و خصوصــی بیمــه را تأمیــن کنــد .تعهــدات
درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در قبــال بیمهشــدگان بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــامل مــوارد زیــر
اســت:

1 .1ارائه تمامی خدمات کلینیکی ،پاراکلینیکی و بیمارستانی به بیمهشدگان؛

2 .2ارائه خدمات توانبخشی برای بیمهشدگان آسیبدیده بیمه تأمین اجتماعی؛

3 .3تحویــل وســایل و لــوازم کمــک پزشــکی بــرای اعــاده ســامت ،جبــران نقــص جســمانی یــا
تقویــت حــواس بیمهشــده.

خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از طریــق دفترچههــای خدمــات درمانــی بیمــه تأمین
اجتماعــی بــه بیمهشــدگان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و افــراد تحــت تکفــل آنــان
ارائــه میشــود .بیمهشــده و خانــواده وی میتواننــد بــا ایــن دفترچههــا بــه مراکــز درمانــی و
بیمارســتانی اختصاصــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی مراجعــه و بهطــور رایــگان از خدمــات درمانــی
بیمــه تأمیــن اجتماعــی اســتفاده کننــد.
درمــان مســتقیم و درمــان غیرمســتقیم بیمهشــده دو شــیوه ارائــه خدمــات درمانــی بــه
بیمهشــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت .درمــان مســتقیم شــیوهای از درمــان بیمــه تأمیــن
اجتماعــی اســت کــه در آن بیمهشــدهای کــه دفترچــه درمانــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی معتبــر دارد بــا
داشــتن آن بــه یکــی از بیمارســتانها یــا مراکــز بهداشــتی  -درمانــی متعلــق بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی مراجعــه میکنــد و خدمــات درمانــی و پزشــکی مــورد نیــاز را بهصــورت رایــگان بــا
دفترچــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی دریافــت مینمایــد.
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جدول  .55تعداد مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی (پایان سال )1395

تعداد

شرح

72

بیمارستان

*

7

دیکلینیک

**

جمع درمانگاههای عمومی و تخصصی

284

جمع کل

363

* تعداد بیمارستانهای تهران بدون احتساب بیمارستانهای میالد ،صدر ،البرز ،هدایت و امیرکبیر است.
** از مجموع  7دی کلینیک تنها  5مرکز بخش بستری فعال دارد.
مأخذ :سازمان تأمین اجتماعی ،سال نامه آماری 1395

درمــان غیرمســتقیم نیــز شــیوهای اســت کــه در آن بیمهشــده ســازمان تأمیــن اجتماعــی از
خدمــات درمانــی بیمارســتانها و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد و غیــر آن در بخــش دولتــی و
خصوصــی اســتفاده مینمایــد .اگــر بیمهشــده بــه مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بیمــه تأمیــن
اجتماعــی مراجعــه کنــد ،تنهــا فرانشــیز هزینههــای درمانــی را خواهــد پرداخــت؛ امــا در مراجعــه
بــه مراکــز غیــر طــرف قــرارداد بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بایــد کل هزینههــای درمانــی را
خــود پرداخــت کننــد و دفاتــر اســناد پزشــکی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،طبــق تعرفههــای مصــوب
هیئتوزیــران درخصــوص خدمــات پزشــکی ،بخشــی از هزینههــای درمانــی چنیــن بیمهشــدهای
را بــه او بازمیگرداننــد.
جدول  .56تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی (پایان سال)1395

شرح

تعداد

بیمارستان

820

درمانگاه و پلیکلینیک

1776

دیکلینیک

122

مراکز بهداشتی و درمانی

3095

جمع کل

5813

مأخذ :سازمان تأمین اجتماعی ،سال نامه آماری سال .1395

مشموالن استفاده از حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیرند:
● ●بیمهشدگان اصلی شاغل در کارگاههای مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی؛
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● ●بیمهشدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد؛
● ●مستمریبگیران و مقرریبگیران بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی؛
● ●همسر بیمهشده یا مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی؛
● ●پدر و مادر تحت تکفل بیمهشده؛
● ●فرزنــدان پســر بیمهشــدگان و مســتمریبگیران تــا ســن 19ســالگی یــا تــا پایــان مــدت
تحصیــل؛
● ●فرزندان دختر بیمهشدگان و مستمریبگیران تا قبل از ازدواج؛
● ● کارگران مشمول بیمه اجباری کارگران ساختمانی (در صورت بروز حوادث ناشی از کار).
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نخســتین خریــدار و دومیــن تولیدکننــده خدمــات درمانــی اســت
و بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور زیــر پوشــش آن قــرار دارنــد؛ امــا نقــش ســازمان در
سیاســتگذاریهای حــوزه ســامت متناســب بــا جمعیــت زیــر ایــن پوشــش قــرار نــدارد.

 .4-3-3-3تشکیل سازمان بیمه سالمت و پیامد آن برای سازمان تأمین اجتماعی
اصــل بیســت و نهــم قانــون اساســی ،نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای
پزشــکی را جــز مصادیــق «تأمیــن اجتماعــی» برشــمرده آن را حــق همگانــی و تکلیــف دولــت
میدانــد؛ امــا تحقــق ایــن هــدف مهــم قانــون اساســی در عمــل بــه دالیــل مختلــف بــا تأخیــر مواجــه
شــده اســت.
بــا آنکــه بیمــه درمــان اقشــار مزدبگیــر جامعــه (از قبیــل کارگــران و کارمنــدان دولــت) از
ســالها قبــل اجــرا شــده بــود ،دو قشــر بــزرگ و نســبت ًا پرجمعیــت کشــور ،یعنــی روســتاییان و
خویشفرمایــان تــا زمــان اجــرای قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی ( )1374پوشــش بیمـهای
نداشــتند .متأســفانه بهرغــم 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 ...
مانــع از تحقــق کامــل آن بــود (مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،1390 ،ص .)2
در قانــون برنامــه پنجــم توســعه مصــوب ســال  ،1389احــکام متعــددی بــرای ســاماندهی بیمــه
ســامت کشــور وضــع شــد .موضــوع محــوری ایــن احــکام بنــد «ب» مــاده  38ایــن قانــون بــر
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ادغــام بیمههــای درمانــی مختلــف در ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی و تغییــر نــام آن بــه ســازمان
سـلامت مبنـ�ی اسـ�ت .بـ�ر اسـ�اس ابـلاغ اساسـ�نامه تشـ�کیل سـ�ازمان در تاریـ�خ  91/5/22و مــاده 38
قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــا تجمیــع ســازمانهای بیمهگــر کشــور ،ســازمان بیمــه ســامت
ایــران در تاریــخ اول مهرمــاه ســال  91تشــکیل شــد تــا خدمــات پایــه ســامت بهطــور یکســان بــه
تمامــی مــردم در قالــب ســازمان ارائــه شــود.
ســازمان بیمــه ســامت ایــران مأموریــت یافــت اقدامــات الزم را بهمنظــور تمرکــز تمــام امــور
بیمــه ســامت در ســازمان صــورت دهــد و ایــن کار بــا تجمیــع ســریع بخشهــای بیمههــای
درمانــی تمــام صندوقهــای موضــوع مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده  5قانــون
محاســبات عمومــی کشــور بــا رعایــت مفــاد مــاده  38قانــون برنامــه پنجــم توســعه و اساســنامه
ســازمان انجــام داد تــا بــه ایــن ترتیــب اهــداف عالیــه مدنظــر قانونگــذار از جملــه تجمیــع منابــع
مالــی ســامت ،رفــع همپوشــانی بیمههــای درمانــی ،برقــراری عدالــت اجتماعــی در بخــش ســامت،
تأمیــن پوشــش کامــل بیمــه ســامت ،یکسانســازی سیاسـتها و روشهــای اجرایــی حــوزه بیمــه
ســامت ،تشــکیل امــور مراکــز طــرف قــرارداد ،تشــکیل پرونــده ســامت ،فعالســازی نظــام ارجــاع
و پزشــک خانــواده و کاهــش ســهم مــردم از هزینههــای درمــان بــه  30درصــد محقــق شــود.
در احــکام قانونــی برنامــه پنجــم تــا جایــی کــه بــه ادغــام بیمههــای درمانــی در ســازمان
بیمــه ســامت مربــوط اســت ،اســتثناهایی بــرای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده
کــه تمامــی امکانــات و خدمــات مربــوط بــه درمــان مســتقیم (تبصــره  2بنــد ب) و همچنیــن تمــام
داراییهــا ،تعهــدات ،امــوال منقــول و غیرمنقــول ،منابــع انســانی ،مالــی و اعتبــاری ،امکانــات،
ســاختمان و تجهیــزات مربــوط بــه بخــش بیمههــای درمانــی (تبصــره  )4را در بــر میگیــرد.
درواقــع درمــورد ایــن ســازمان هیــچ چیــز بــرای واگــذاری باقــی نمیمانــد .بــا وجــود ایــن اگــر
بخواهیــم ادغــام بیمــه درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را در ســازمان بیمــه ســامت بپذیریــم،
میتــوان گفــت کــه ایــن ادغــام صرفـ ًا ادغــام وظایــف خریــد خدمــات درمانــی بــدون انتقــال منابــع
اســت .در ایــن صــورت ســازمان بیمــه ســامت ،خدمــات مــورد نیــاز خــود و بیمهشــدگان تأمیــن
اجتماعــی را خریــداری و تأمیــن میکنــد و ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــر اســاس عملکــرد در
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قبــال ارئــه خدمــات (مطابــق تبصــره  4بنــد ب مــاده  )38هزینههــای آن را میپــردازد.
بــا توجــه بــه سیاســتگذاری وزارت بهداشــت و درمــان در بیمــه ســامت ،بهرغــم ادغــام
نشــدن خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســازمان بیمه ســامت ،ایــن ســازمان متکفل
ســهم بیشــتری از هزینههــای خدمــات درمانــی افــراد بیمهشــده تحــت پوشــش خــود خواهــد شــد.
بــار اضافــی مالــی ناشــی از ایــن سیاسـتها در آینــده بــرای ســازمان بســیار ســنگین و کمرشــکن
اســت؛ از ایــنرو اصــرار بــر جدایــی خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســازمان
بیمــه ســامت در حالــی کــه وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی سیاس ـتگذاری بیمــه
ســامت همگانــی را در اختیــار دارد ،وجاهــت منطقــی خــود را از دســت میدهــد .درواقــع ،از زمــان
اجــرای طــرح بیمــه ســامت هزینههــای درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه ســرعت افزایــش
یافتــه اســت (نمــودار  .)41گفتنــی اســت بــار مالــی هزینههــای بیمــه ســامت بــرای دولــت نیــز
کمرشــکن بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت بهدلیــل مضیقــه مالــی از مــرداد مــاه ســال 1396
مقــرر کــرد دارنــدگان دفترچــه بیمــه ســامت از ایــن پــس فقــط میتواننــد بــه بیمارســتانهای
دولتــی مراجعــه کننــد.
نمودار  .41میزان هزینههای درمان سازمان تأمین اجتماعی ( )1389-93ارقام به میلیارد ریال
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از مزایــای ایجــاد صنــدوق واحــد بیمــه درمــان میتــوان بــه توزیــع ریســک ،رفــع تبعیــض میــان
شــهروندان و پوشــش همگانــی آن اشــاره کرد.

 .4-3-3عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
در ایــن قســمت عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظــر انــواع خدمــات ارائهشــده،
تعــداد افــراد تحــت پوشــش ،ضریــب نفــوذ و میــزان کفایــت مســتمریهای آن ارزیابــی میشــود.

 .1-4-3-3مشموالن مقررات بازنشستگی کشوری
بــه اســتناد اساســنامه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ایــن صنــدوق مؤسســهای بیمــهای
اســت کــه مســئولیت اداره امــور صنــدوق بازنشســتگی مســتخدمان مشــمول مقــررات بازنشســتگی
کشــوری را عهــدهدار اســت .عمــده مشــموالن مقــررات بازنشســتگی کشــوری عبارتانــد از:
1 .1مستخدمان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛
2 .2مســتخدمان رســمی مشــمول آییننامــه اســتخدامی اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی؛
3 .3قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات؛
4 .4مســتخدمان رســمی (کادر سیاســی) وزارت امــور خارجــه مشــمول مقــررات اســتخدامی
وزارت امــور خارجــه؛
5 .5مستخدمان ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران؛
6 .6مســتخدمان پیمانــی دســتگاههای اجرایــی (متقاضــی اســتفاده از مقــررات بازنشســتگی و
وظیفــه بازنشســتگی کشــوری)؛
7 .7خویشفرمایان.
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مأموریــت دارد بــرای ارائــه و گســترش خدمــات بیمههــای
اجتماعــی در امــور بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت بــا اهتمــام بــه افزایــش مشــترکان و
گســترش فعالیتهــای بیمــهای (عمــر ،حــوادث و درمــان تکمیلــی) فعالیــت کنــد.
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 .2-4-3-3تعداد افراد تحت پوشش صندوق
در آســتانه انقــاب ،تعــداد حقوقبگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در مقایســه بــا امــروز
انــدک بــود و در ســال  1357بــه حــدود  132هــزار نفــر میرســید .در ســه ســال اول انقــاب
تعــدادی از مســتخدمان دولــت بــه دالیــل مختلــف مشــمول بازنشســتگی شــدند و درنتیجــه آن تعداد
حقوقبگیــران صنــدوق در ســال  1360بــا  40درصــد افزایــش ،بــه حــدود  185هــزار نفــر رســید.
ایــن تعــداد در ظــرف  20ســال بــه  536هــزار نفــر در ســال  1380رســید .بعــد از آن فقــط  15ســال
زمــان الزم بــود تــا شــمار حقوقبگیــران صنــدوق در ســال  1395بــه  1325هــزار نفــر برســد.
تعــداد اعضــای کســورپرداز و مســتمریبگیر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره -1395
 1383در نمــودار زیــر آمــده اســت .گفتنــی اســت کــه شــمار ایــن دو گــروه در ســال  1392تقریبـ ًا
برابــر شــد و نســبت پشــتیبانی صنــدوق بــه یــک رســید و از آن پــس کمتــر از یک شــد .گفتنی اســت
کــه در ســال  ،1355بــه ازای هــر حقوقبگیــر  9نفــر شــاغل بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
کســور میپرداختنــد .بــه هــر حــال نســبت پشــتیبانی درمــورد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
شــاخص مناســبی بــرای ســنجش پایــداری مالــی آن نیســت؛ زیــرا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
از بــدو تشــکیل آن نیازمنــد کمکهــای مالــی دولــت بــوده اســت .ضمنـ ًا ایــن صنــدوق بــه مــدت 24
ســال واحــدی در ســازمان امــور اســتخدامی کشــوری بــوده کــه کســورات حقــوق کارکنــان بــرای
دوران بازنشســتگی را بــه آن پرداخــت نمیکــرد .از ســال  1373صنــدوق ســامان جدیــدی بــه خــود
گرفــت و محاســبات مالــی در آن آغــاز شــد.

1

 .1به نقل از رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در ضمیمه اقتصادی شرق ،اسفند 1393
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نمودار  .42تعداد شاغالن و حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری(( )1383-1395هزار نفر)
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در پایــان اســفند ســال  ،1395تعــداد حقوقبگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در حــدود
 1325هــزار نفــر بودنــد .از ایــن تعــداد  1076هــزار نفــر یــا  81/2درصــد بازنشســته 174 ،هــزار نفــر
یــا  13/3درصــد بازنشســته متوفــی و بقیــه آنهــا ازکارافتــاده یــا شــاغل متوفی بودهانــد (جــدول .)57
جدول  .57تعداد حقوقبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفند 1395
شرح

تعداد (نفر)

سهم (درصد)

جمع کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی

1325386

بازنشسته

1075797

81/2

ازکارافتاده

12447

0/9

شاغل متوفی

60809

4/6

بازنشسته متوفی

176333

13/3

مشترکان شاغل
1262300
مأخذ :صندوق بازنشستگی کشوری ،سالنامه آماری  1395صندوق بازنشستگی کشوری

100

---

بازنشســتگان وزارت آمــوزش و پــرورش ،و وزارت بهداشــت و درمــان باالتریــن ســهم را در
میــان حقوقبگیــران صنــدوق دارنــد (نمــودار  .)43بــا توجــه بــه شــمار کنونی شــاغالن کســورپرداز
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ایــن دو وزارتخانــه ،در ســالهای آینــده انتظــار مـیرود ســهم بــاالی ایــن دو وزارتخانــه همچنــان
حفــظ شــود.
نمودار  .43سهم وزارتخانههای اصلی از حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1395

مأخذ :مستخرج از سالنامه آماری سال  1395صندوق بازنشستگی کشوری

ضریــب نفــوذ صنــدوق در ســال  14/10 ،1375درصــد بــوده اســت؛ بهعبارتدیگــر 14/10
درصــد شــاغالن کشــور تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بودهانــد کــه ایــن نســبت
در ســال  1395بــه  11/8درصــد رســیده اســت؛ در حالــی کــه بخشــی از جامعــه هــدف بالقــوه از
جملــه کارکنــان پیمانــی و قــراردادی دولتــی نمیتواننــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را صنــدوق
بازنشســتگی خــود انتخــاب کننــد.

 .3-4-3-3شاخصهای اصلی صندوق بازنشستگی کشوری
طــی ســالهای گذشــته ،وضــع قوانیــن جدیــد اثرگــذار بــر بازنشســتگی کارکنــان دولــت ،از
جملــه بازنشســتگیهای پیــش از موعــد ،محدودیــت اســتخدامهای جدیــد (کاهــش شــدید ورودی
جدیــد بــه صنــدوق) ،جابهجایــی ســوابق بیمهشــدگان بــه ســایر صندوقهــا ،افزایــش شــدید
حقــوق بازنشســتگان بــا اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و ،...موجــب شــده کــه ایــن
صنــدوق تــا حــد چشــمگیری بــه بودجــه دولــت وابســته شــود؛ بــه نحــوی کــه در ســال ،1392
حــدود  75درصــد هزینههــای آن از محــل کمکهــای دولــت (بودجــه عمومــی) تأمیــن شــده اســت.
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تشــدید وابســتگی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه بودجــه عمومــی ،یکــی از چالشهــای جــدی
نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت.
شــاخصهای اصلــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در جــدول ( )58آمــده اســت .همانطــور
کــه مالحظــه میشــود میانگیــن مــدت پرداخــت حقــوق در ایــن صنــدوق بیشــتر از میانگیــن مــدت
پرداخــت کســور از زمــان اشــتغال اســت .ضمنـ ًا پوشــش حمایتــی صنــدوق کمتــر از یــک اســت .بــا
توجــه بــه ایــن دو شــاخص و بــاال بــودن شــاخص نــرخ جایگزینــی ،بخــش مهمــی از علــل ناپایداری
مالــی صنــدوق کامــ ً
ا واضــح میشــود .قطعــ ًا بــا کاهــش تعــداد بازنشســتگیهای زودهنــگام و
اصــاح ســن بازنشســتگی میتــوان بــه بخشــی از ایــن مشــکل فائــق آمــد.
جدول  .58شاخصهای اصلی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1395

شاخص

متوسط حقوق پرداختی ماهانه (میانگین حقوق حقوقبگیران)

واحد

مقدار

ریال

15119370

میانگین مدت پرداخت حقوق
(میانگین دریافت حقوق از تاریخ بازنشستگی تا قطع رابطه مالی)

سال

27/0

میانگین مدت خدمت (میانگین مدت پرداخت کسور از زمان اشتغال)

سال

28/79
0/95

پوشش حمایتی (نسبت تعداد شاغالن کسورپرداز به تعداد حقوقبگیران)
نرخ جایگزینی (میانگین حقوق حقوقبگیران به میانگین حقوق شاغالن)

درصد

92

نرخ نفوذ خدمات (تعداد خدمات گیرندگان صندوق به کل جمعیت کشور)

درصد

4/29

میانگین سن بازنشستگی (سن بازنشسته در تاریخ بازنشستگی)

سال

50/78

میانگین سن فعلی بازنشستگان (در پایان اسفند )1395

سال

62/51
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 .4-4-3-3خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری
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تمــام کارکنــان دولــت مشــمول بیمه ســامت هســتند و صنــدوق بازنشســتگی برخالف ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــه بیمــه درمانــی اعضــای شــاغل و بازنشســته خــود اقــدام نمیکنــد؛ بــه همیــن
دلیــل ســهم بیمــه کارمنــد و دولــت در صنــدوق از ســازمان تأمیــن اجتماعــی کمتــر اســت؛ امــا
صنــدوق بــه بیمــه تکمیلــی درمــان بازنشســتگان و وظیفهبگیــران و بیمــه عمــر و حــوادث برخــی
از افــراد تحــت پوشــش خــود اقــدام میکنــد و بخشــی از هزینــه آن را میپــردازد .خدمــات رفاهــی
صنــدوق در جــدول زیــر برحســب نــوع خدمــات و تعــداد هــر یــک نشــان داده شــده اســت.
جدول  .59خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سال

سال

تعداد کمکهزینه افراد در تورها

تعداد وام

تعداد کمک بالعوض

تعداد افراد تحت پوشش بیمه
تکمیلی

تعداد افراد تحت پوشش بیمه
عمر و حوادث

تعداد غرامتهای پرداختی بیمه
عمر و حوادث

کارت منزلت

1390

119535

42187

341

2300000

1012466

6590

33560

1391

142342

62120

314

2200000

1003000

6202

30400

1392

151815

64116

162

2058015

1041155

6389

45160

1393

46927

196450

232

2010000

1034613

6362

28000

1394

47184

213090

145

2000000

1022937

6308

28945

1395

72257

213598

0/0

1952052

988713

5290

17122

مأخذ :صندوق بازنشستگی کشوری ( ،)1396سالنامه 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 1387/3/26هیئتوزیران.-اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی ،مصوب  1389/ 4 /20هیئتوزیران.-بانک جهانی ( ،)2017ارزیابی نظام بازنشستگی در ایران ،ترجمه مجید حسنزاده.-بانک جهانی ،گزارش رقابتپذیری جهانی (.)2016 -2017-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی.-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،حسابهای ملی .1338-93-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سری زمانی شاخص قیمت بهای کاالها و خدمات مصرفی.-بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نماگرهای اقتصادی شماره .87-پژوهشکده عالی تأمین اجتماعی ( ،)1395آشنایی با تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی.-خمینی ،روحاله (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 برنامهریــزی (اســفند  ،)1395گــزارش توصیفــی جامــعمســتمریبگیران تــا پایــان ســال .1394
-سازمان خصوصیسازی ،گزارش عملکرد تفصیلی سازمان خصوصیسازی.-ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ( ،)1380برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگیجمهوری اســامی (.)1379-1383
-سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( ،)1394سند برنامه ششم.-ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ( )1394خالصــه ســند برنامــه راهبــردی بخــش رفــاه و تأمیــناجتماعی.
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-ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ( )1394مســتندات برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــیو فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران.
-ســبحانیان ،ســید محمدهــادی ( ،)1395نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــران ،برخــی چالشهــا وراهکارهــای برونرفــت از آن ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
-صندوق بازنشستگی کشوری ( ،)1396نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری ،زمستان 1395-صندوق بازنشستگی کشوری ،سالنامه آماری .1394-صندوق بازنشستگی کشوری ،سالنامه آماری .1395-صندوق بازنشستگی کشوری ،نشریه ثمر شماره  319فروردین و اردیبهشت .1396-طایــی ،حســن ،خانــدوزی ،احســان و ذبیحــی ،زهــرا ( ،)1394محاســبه ســهم بــری عوامــل کار و ســرمایهدر فعالیتهــای اقتصــادی بــا اســتفاده از جــداول داده-ســتانده و ماتریــس حســابداری اجتماعــی.
-عــرب مــازار یــزدی ،علــی و همــکاران ( ،)1395اقتصــاد غیررســمی در ایــران ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران.
 -فیرحــی ،داود ( ،)1394فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر؛ تحــول حکومـتداری و فقــه حکومت اســامی،تهــران نشــر نی.
-فیرحــی ،داود( ،)1391فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر؛ فقــه سیاســی و فقــه مشــروطه ،تهــران نشــرنــی.
-قانــون اصــاح پــارهای مقــررات مربــوط بــه حقــوق بازنشســتگی بانــوان شــاغل و خانــواده ســایرکارکنــان ،مصــوب .1379
-قانــون اصــاح مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و چگونگــی تعییــن مدیریــت ســازمان تأمیناجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی و بیمههــای درمانــی ،مصــوب ســال .1388
-قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال .1368-قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،مصوب سال .1389-قانون برنامه سوم توسعه کشور ،مصوب  28فروردین .1379--قانون برنامه ششم توسعه کشور ،مصوب  6اسفند .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 رقابتپذیری جهانی (.)2016 -2017-گزارش رقابتپذیری جهانی (.)2016 -2017-گزیدههای آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،1396شماره .29 -متمم قانون اساسی ،مصوب  14ذیالقعده .1324-مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سالهای  1384تا .1395-مرکز آمار ایران ،نتایح سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در سالهای مختلف.-مرکــز پژوهشهــای مجلــس ( ،)1395نگاهــی بــه جایــگاه شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی(شســتا) در بــازار ســرمایه.
-مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،معاونــت پژوهشهــای اجتماعــی -فرهنگــی (آبــان ،)1396بررســی وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ضــرورت اصالحــات بنیــادی در آن (علــل و
اقدامــات فــوری مــورد نیــاز(.
-مشیری ،حسین ،1394 ،بحران بدهیهای دولت ،ماهنامه قلمرو رفاه ،شماره سوم.-مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ( ،)1378نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.-مهدویــان ،محمدهــادی ( ،)1393مشــکالت بخــش مالــی و بانکــی در اقتصــاد ایــران ،اولیــن اجــاساقتصــاد ایــران 14 ،و  15دیمــاه .1393
-نشریه ثمر شماره  319فروردین و اردیبهشت .1396-وزارت تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی ،معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس ،دفتــر قوانین و مقــررات (،)1393مجموعــه قانــون تأمیــن اجتماعــی و آییننامههــای آن.
-وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ( ،)1395گزیدههــای آمــاری شــماره بیســت و پنجــم -زمســتان ،1395مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی.
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 وضعیــت موجــود،1394  معاونــت رفــاه اجتماعــی زمســتان، کار و رفــاه اجتماعــی،وزارت تعــاون-.صندوقهــای بازنشســتگی
.1393  اسفند،ویژهنامه اقتصادی روزنامه شرق-، دادههــای آمــاری درازمــدت بیانگــر چیســت: همگرایــی و رفــاه، رشــد بهــرهوری، بامــول.جــی.ویلیام-.2  شــماره،1375  پاییــز،ترجمــه بهــروز هــادی زنوزریــال نشــریه پژوهشهــای اقتصــادی ایــران
 مرکــز، موانــع نهــادی و ســاختاری رشــد پایــدار اقتصــادی در ایــران،)1394(  بهــروز،هــادی زنــوز-.پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
 ارزیابــی سیاس ـتهای پولــی و نظــام بانکــی در ایــران،)1395(  بهــروز و برمکــی افشــین،هــادی زنــوز-، صنایــع، اتــاق بازرگانــی،)(چــرا نظــام بانکــی ایــران در خدمــت توســعه صنعتــی و اقتصــادی نیســت
.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).
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February 2015
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چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در
آینده دور (درازمدت)

یکــی از اهــداف مهــم ایــن مطالعــه عبــارت اســت از شــناخت چالشهــای پیــش روی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهمنظــور تســهیل سیاس ـتگذاری در حــوزه
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی .شــناخت علمــی تاریــخ تحــول نهادهــا و چالشهــای پیــش روی آنهــا،
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
بازنشســتگی را دولــت مــدرن و در پاســخ بــه نیازهــای جامعــه در حــال گــذار ایــران بنیــاد
نهــاده اســت .درواقــع ،بــا پایهگــذاری دولــت نویــن در کشــور و گســترش دســتگاههای دولتــی
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
پروژههــای عمرانــی در حــوزه راه و راهآهــن ،دولــت ضــرورت ایجــاد طــرح بازنشســتگی کارگران
را مطــرح کــرد .بدیهــی اســت سیاســتهایی کــه قانونگــذاران و دولتهــا در هــر دوره اتخــاذ
میکننــد ،بــر اســاس ایدئولــوژی حاکــم در آن دوره و بــا توجــه بــه خواســتههای جامعــه مدنــی و
محدودیتهــای سیاســی و اقتصــادی پیــش روی دولتهــا شــکل میگیرنــد؛ از ایــنرو میتــوان
اســتدالل کــرد کــه انتخــاب ایــن چارچــوب نظــری بــا آگاهــی بــر ســاز و کار سیاســتگذاری
عمومــی صــورت گرفتــه اســت.

در توضیــح ایــن رویکــرد بایــد گفــت کــه اقتصــاد سیاســی ،نتایــج سیاســی و اقتصــادی هــر
سیاســتی را بــا بررســی عوامــل اقتصــادی از یکســو و مشــوقها و محدودیتهــای سیاســی از ســوی
دیگــر توضیــح میدهــد .در اقتصــاد سیاســی ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چگونــه محدودیتهــای
سیاســی بــر انتخــاب سیاســتها در بخــش عمومــی و خروجیهــای آن (بهصــورت پیامدهــای
اقتصــادی و اجتماعــی) تأثیــر میگــذارد.
دلیــل دیگــر بــرای انتخــاب چارچــوب نظــری اقتصــاد سیاســی ایــن اســت کــه اصــاح نهادهــای
رفاهــی و بازنشســتگی مربــوط بــه حــوزه بازتوزیــع درآمدهاســت .در اینجــا بــا توزیــع بیــن نســلی
پساندازهــای 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 میشــود ،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 نمیدهــد؛ از ایـنرو
اصــاح نظــام بازنشســتگی مســتلزم درک عمیــق از اولویتهــای ذینفعــان و محیــط سیاســی اســت کــه
در آن چنیــن اقدامــی انجــام میشــود.

1

در فصــول دوم و ســوم بــا عنایــت بــه چارچــوب نظــری فــوق عوامــل زیــر در مرکــز توجــه قــرار
گرفــت:
1 .1شــناخت عوامــل محیطــی در هــر دوره  ،شــامل تحلیــل بســترهای سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی؛
 2 .نحــوه طراحــی نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در هــر دوره بــا تأکیــد بــر ســاختار حاکمیتــی و
سیاس ـتگذاری در هــر دو نهــاد؛
 3 .نحوه معماری کلی سیستم بازنشستگی و پارامترهای عملیاتی آن در این نهادها؛
4 .4ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا تأکیــد بــر
نــوع خدمــات و پوشــش جمعیــت و نیــروی کار توســط ایــن دو طــرح.
 .1در ایــن مــورد نــگاه کنیــد بــه :پامــپ ،اولیــور ( ،)2015اقتصــاد سیاســی اصالحــات بازنشســتگی ،مترجــم علیرضــا اشــرفی
احمدآبــاد ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمین اجتماعــی ،تهــران .1395
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بدیهــی اســت شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد صندوقهــای بازنشســتگی فراتــر از مــوارد
یادشــده در بنــد  4فــوق اســت و مــواردی ماننــد پوشــش افــراد در ســن کار و شــاغل ،پایــداری
مالــی ،کفایــت مســتمریها ،عدالــت و برابــری ،امنیــت مزایــا در برابــر انــواع ریس ـکها و نداشــتن
قطعیتهــا و کارایــی اقتصــادی را نیــز شــامل میشــود .ارزیابــی ایــن شــاخصها در ایــن مرحلــه
انجــام خواهــد گرفــت .بــه اعتقــاد مــا بیتوجهــی بــه اصــول بیمـهای در مقرراتگــذاری و اجــرا در
حوزههــای فــوق موجــب بــروز چالشهــای عمــده در نظــام بازنشســتگی کشــور شــده اســت.
در ایــن فصــل ،عــاوه بــر ارزیابــی شــاخصهای فــوق ،چشـمانداز تحــول شــاخصهای محیطــی
و بســتر سیاســی بــا توجــه بــه عوامــل زیــر ترســیم خواهــد شــد تــا بتــوان تصویــر روشـنتری از
کــم و کیــف چالشهــای پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
در افــق آینــده بــه دســت داد:
● ●تحــول نظــام سیاســی و ضــرورت تغییــر نــگاه مســئوالن بــه نظــام رفــاه اجتماعــی در
ایــران؛
● ●پیشبینی تحوالت جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهنسالی جمعیت؛
● ●محدودیتهای رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوقها؛
● ●تحول بازارهای مالی و پیامدهای آن بر استفاده از ذخایر صندوقهای بازنشستگی.
بــه نظــر مــا بــدون پیشبینــی شــاخصهای محیطــی نمیتــوان پیشــنهادهایی ارائــه داد کــه بــا
توجــه بــه محدودیتهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی اجــرا شــود.

 .1-4پوشش بیمهای جمعیت در سن کار ،فعال و شاغل
در ســال  1395ســن جمعیــت در کار در ایــران (افــراد واقــع در ســنین  15تــا  64ســال) 55/8
میلیــون نفــر و نــرخ مشــارکت اقتصــادی ایــن افــراد  45/1درصــد بــود؛ بدیــن ترتیــب جمعیــت فعــال
کشــور  25/2میلیــون نفــر بــوده اســت .از ایــن تعــداد در حــدود  3/2میلیــون نفــر بیــکار و حــدود 22
میلیــون نفــر شــاغل بودهانــد 1.در همــان ســال تعــداد افــراد شــاغل بیمهشــده در صندوقهــای
 .1مرکــز آمــار ایــران ،سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  1395و نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی انســانی،
گــزارش ســال .1395

 / 362مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

بازنشســتگی بــه اســتثنای صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر حــدود  16میلیون نفــر و با
در نظــر گرفتــن آن حــدود  17.3میلیــون نفــر بــوده اســت (جــدول  44فصــل )3؛ بدیــن ترتیــب میتوان
گفــت در ســال  1395وضعیــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی در ایــران بــه شــرح جــدول ( )60اســت.
جدول  .60پوشش بیمهای جمعیت در سن کار ،فعال و شاغل کشور در سال 1395

شرح
جمعیت شاغل تحت پوشش
پوشش جمعیت در سن کار ( 15تا 64
سال )
پوشش جمعیت فعال ( 15تا  64سال)
پوشش جمعیت شاغل ( 15تا  64سال)

واحد

بدون محاسبه بیمه
اجتماعی روستاییان و
عشایر

با  محاسبه بیمه
اجتماعی روستاییان و
عشایر

میلیون نفر

16/0

17/3

درصد

28/6

31/0

درصد

63/4

68/7

درصد

72/7

78/6

مستخرج از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ( )1395و جدول شماره  44همین گزارش

بهطــوری کــه مالحظــه میشــود پوشــش جمعیــت در ســن کار در کشــور پاییــن اســت .علــل آن
نیــز همانطــور کــه در فصــل ســوم بهتفصیــل توضیــح داده شــد ،عبــارت اســت از:
 .1پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــروی کار کــه بهطــور عمــده ناشــی از مشــارکت
انــدک زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی اســت؛
 .2بیکاری  3/2میلیون نفری نیروی کار و اشتغال ناقص زمانی  10/3درصد شاغالن؛
 .3گسترده بودن فعالیتهای 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
بایــد توجــه داشــت پوشــش بیمــه بیــکاری در کشــور ناچیــز اســت .باالخــره پوشــش جمعیــت
شــاغل بــدون محاســبه بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر  72/7درصــد 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 برنامههــای حمایتــی قــرار گیرند -و مشــکالت
اجــرای طــرح بیمــه روســتاییان و عشــایر کنــد خواهــد بــود.

 .2-4ارزیابی پایداری مالی در صندوقهای بازنشستگی ایران
صندوقهــای بازنشســتگی در کشــور مــا از نــوع مزایــای معیــن هســتند 1.بخــش عمــده ایــن
صندوقهــا بــا اندوختهگــذاری جزئــی 2فعالیــت میکننــد و برخــی از آنهــا بــدون اندوختهانــد 3.در
صندوقهــای مبتنــی بــر مزایــای معیــن ،تعهدات طــرح در قبــال افــراد بازنشســته به تناســب افزایش
ســالهای اشــتغال افزایــش مییابــد و ارتبــاط مســتقیمی میــان پرداختهــا و دریافتهــای هــر
فــرد وجــود نــدارد .طرحهــای بازنشســتگی مبتنــی بــر مزایــای معیــن عمومـ ًا تحــت نظــر و ضمانــت
دولــت فعالیــت میکننــد ،کارکــرد بازتوزیعــی (در ترازهــای افقــی و عمــودی) دارنــد و حمایــت بیــن
نســلی را فراهــم میکننــد؛ یعنــی بــه توزیــع درآمــد میــان نس ـلهای متوالــی میپردازنــد .تجربــه
کشــورهای پیشــرفته نشــان میدهــد کــه چشــم اســفندیار ایــن طرحهــا حساســیت تــوازن مالــی
آنهــا بــه تحــوالت جمعیتــی اســت.
از آنجــا کــه در صندوقهــای بازنشســتگی ایــران منابــع اصلــی مالــی از طریــق دریافــت حق بیمه
اجبــاری تأمیــن میشــود و ســود حاصــل از ســرمایهگذاریها ســهم بزرگــی در تأمیــن منابــع
مالــی صندوقهــا نــدارد ،ایــن صندوقهــا بهشــدت تحــت تأثیــر تغییــرات اعضــای شــاغل اصلــی
(ورودی) و تعــداد مســتمریبگیران (خروجــی) قــرار دارنــد .بدیهــی اســت در وضعیتــی کــه نســبت
پشــتیبانی در ایــن صندوقهــا کاهــش مییابــد ،تغییــر نــرخ حــق بیمــه ،افزایــش ســن بازنشســتگی
یــا کاهــش مزایــای بازنشســتگی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد .افزایــش نــرخ حــق بیمــه بــه زیان
کارکنــان جوانتــر شــاغل و بــه نفــع مســتمریبگیران اســت و کاهــش مزایــای بازنشســتگی بــه
زیــان مســتمریبگیران اســت؛ بنابرایــن اصالحــات 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
در کوتاهمــدت و میانمــدت تعریــف میکننــد و بــه عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی تصمیمــات
خــود درمــورد صندوقهــای 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:
● ●سیاســت افزایــش جمعیــت در دهــه اول انقــاب ( )1358-1367بــا یــک وقفــه زمانــی 20
ســاله تأثیــر مهمــی بــر افزایــش جمعیــت در ســن کار و جمعیــت فعــال گذاشــت .درواقــع
خیــل عظیــم متولدیــن ایــن دوره در ســالهای ( )1378-1387بهتدریــج در ســن کار قــرار
گرفتهانــد و بخشــی از آنهــا وارد بــازار کار شــدند.
● ● سیاســت گســترش ســریع و بیســابقه آمــوزش عالــی ،بــدون توجــه بــه نیازهــای بــازار
کار بهطــور عمــده بهمثابــه ضربهگیــر بــازار کار عمــل کــرد؛ امــا در اینجــا نیــز بــا یــک
وقفــه زمانــی شــاهد ســرریز جمعیــت جــوان تحصیلکــرده بــه بــازار کار بودهایــم .در
دوران برنامــه ششــم نیــز ورود ایــن گــروه از جوانــان بــه بــازار کار در مقیــاس بیســابقه
اســتمرار خواهــد داشــت.
● ●دولتهــای پــس از انقــاب نتوانســتند از طریــق تعریــف درســت چارچــوب مالکیــت
خصوصــی و تضمیــن اجــرای آن ،اتخاذ سیاســت همزیســتی مســالمتآمیز را در مناســبات
بینالمللــی و بهبــود محیــط کســب و کار ،زمینــه مســاعدی بــرای پیریــزی بنیانهــای 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
کار ،افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــروی کار در کشــور
شــد؛ بدیــن ترتیــب ورودی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر صندوقهــای بازنشســتگی
کاهــش یافــت.
● ●متکــی بــودن رشــد اقتصــادی در کشــور بــه انباشــت ســرمایه و نداشــتن پیشــرفت فنــی
موجــب ســهم ناچیــز نیــروی کار در درآمدهــا شــده و مبلــغ کســورات بازنشســتگی
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کارمنــدان و کارگــران نیــز بهتبــع آن درخــور توجــه نیســت .ایــن عامــل نیــز بــر وخامــت
وضــع مالــی صندوقهــای بازنشســتگی میافزایــد.
● ●دولــت و مجلــس بــا اتخــاذ سیاســتهای نادرســت درصــدد برآمدنــد بــا تســهیل
بازنشســتگی زودهنــگام افــراد مشــمول طرحهــای بیمــه بازنشســتگی ،فرصتهــای شــغلی
بیشــتری بــرای جوانــان جویــای کار فراهــم آورنــد؛ امــا برخــاف انتظــار ،بــا بازگشــت
مجــدد بازنشســتگان بــه بــازار کار مواجــه شــدند .ایــن تصمیمــات بــا افزایــش خروجــی
طرحهــای بازنشســتگی بــر بــار مالــی صندوقهــا افــزود.
● ●دولــت و مجلــس پــا را از ایــن هــم فراتــر نهادنــد و بــا نادیــده گرفتــن قانــون ســاختار نظــام
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تمایــز میــان حمایتهــای اجتماعــی را بــا حمایتهــای بیمــهای
نادیــده گرفتنــد؛ بدیــن معنــی کــه ورود افــراد مســن را بــه صندوقهــا تســهیل کردنــد و
خــروج آنهــا را از صندوقهــا بهرغــم ســابقه انــدک پرداخــت حــق بیمــه مجــاز دانســتند.
ایــن نیــز ضربــه مهلکــی بــه صندوقهــای بازنشســتگی بهویــژه بزرگتریــن آنهــا یعنــی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــود.
● ●تعهــدات مالــی اضافــی قانونگــذار بــرای بازنشســتگیهای زودهنــگام و امتیــازات حمایتــی
کــه بــر عهــده دولــت گذاشــته بــود ،بهموقــع پرداخــت نشــد و همیــن امــر بــر وخامــت وضع
مالــی صندوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی افزود.
● ●درواقــع دولــت بــه اســتقالل نســبی طرحهــای بازنشســتگی بیتوجــه شــد و محاســبات
بیم ـهای جــدی بــرای شناســایی بدهیهــای ضمنــی آن در حــوزه طرحهــای بازنشســتگی
تحــت حمایــت آن عم ـ ً
ا نادیــده گرفتــه شــد .طبع ـ ًا در ایــن وضعیــت موضــوع اصالحــات
بیمــهای از دســتور کار دولتهــا خــارج مانــد.
● ●گفتنــی اســت خــأ ناشــی از نبــود ســازمانی نظارتــی (رگوالتــوری) کــه بــر اســاس
محاســبات بیمــهای چارچوبهــای مشــخصی بــرای فعالیــت صندوقهــای بازنشســتگی
تنظیــم کنــد و از تغییــرات خودســرانه دولــت و قانونگــذار درمــورد نــرخ حــق بیمــه و
میــزان مســتمریها ،شــرایط ورود بــه صندوقهــا ،مــدت پرداخــت حــق بیمــه و قواعــد
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ناظــر بــر بازنشســتگی و برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی جلوگیــری کنــد ،عرصــه را
بــرای یکهتــازی دولــت و مجلــس در ایــن حــوزه بازگذاشــت.
● ●نبــود تشــکلهای قــوی کارگــری و کارفرمایــی و ســاختار مدیریتــی و حاکمیتــی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،همچنیــن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز ســبب شــد مأمــوران
دولتــی در رأس ایــن دو نهــاد و هیئتمدیــره آنهــا قــرار گیرنــد و منویــات دولــت را در ایــن
ســازمانها پیــش ببرنــد.
● ● بهطــور خالصــه میتــوان گفــت ناپایــداری مالــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
بازنشســتگی کشــوری و بازنشســتگی لشــکری ،کــه انتظــار میرفــت در درازمــدت بــه دلیل
تحــوالت جمعیتــی در پیــش روی ایــن صندوقهــا قــرار گیــرد ،بــا اتخــاذ سیاســتهای
نادرســت تســریع شــد و پیــش از موعــد قابــل پیشبینــی بــه مرحلــه حــاد خــود رســید.
گفتنــی اســت تعــداد بازنشســتگان در ســالهای  1384-1394ســه برابــر شــد .افزایــش
تعــداد بازنشســتگان در کنــار تغییــر نکــردن زیــاد تعــداد شــاغالن در ایــن دوره ســبب
کاهــش درخــور توجــه نســبت پشــتیبانی شــد؛ بــه نحــوی کــه ایــن نســبت در صندوقهــای
بازنشســتگی از  6بــه  3تنــزل یافــت.
امــروزه بســیاری از صندوقهــای بازنشســتگی بــزرگ ایــران در مرحلــه بلــوغ یــا پــس از
آن قــرار دارنــد .در ایــن مرحلــه نســبت پشــتیبانی بهدلیــل کاهــش ورودی و افزایــش خروجــی
صنــدوق ،همچنیــن افزایــش امیــد بــه زندگــی کاهــش مییابــد و خالــص ارزش حــال داراییهــا و
منابــع درآمــد مــورد انتظــار آتــی صنــدوق کمتــر از ارزش حــال تعهــدات درازمــدت آن میشــود
و همیــن امــر ناتــرازی مزمــن مالــی را در صندوقهــای بازنشســتگی بــه وجــود مــیآورد .در
ایــران ایــن چالــش ذاتــی بــا تســهیل بازنشســتگیهای زودهنــگام و تحمیــل تعهــدات حمایتــی بــه
صندوقهایــی کــه ماهیــت بیمــهای دارنــد تــوأم شــده و ناپایــداری مالــی صندوقهــا را تســریع
و تشــدید کــرده اســت .امــروزه نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیروهــای
مســلح و فــوالد کمتــر از یــک اســت (نمــودار  .)44بایــد توجــه داشــت کــه هــر ســه ایــن صندوقهــا
بــرای تأمیــن مالــی پرداخــت مســتمریها از بودجــه عمومــی کشــور کمــک دریافــت میدارنــد .ایــن
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نســبت در ســایر صندوقهــا نیــز چنــدان رضایتبخــش نیســت.
نمودار  .44نسبت پشتیبانی در طرحهای بازنشستگی منتخب ( )1395به ازای هر  100نفر مستمریبگیر در
صندوقهای بازنشستگی

مأخذ مستخرج از جدول  44فصل سوم

بــا مطالعــه ایــن نمــودار نــکات مهمــی درمــورد وضعیــت ناپایــدار مالــی صندوقهــای
بازنشســتگی کشــور مشــخص میشــود:
● ●تنهــا صنــدوق دولتــی کــه وضعیــت مالــی مناســبی دارد ،صندوق بازنشســتگی کشــاورزان،
روســتاییان و عشــایر اســت؛ امــا بایــد بهخاطــر داشــت کــه ایــن صنــدوق فعالیــت خــود
را از ســال  1391آغــاز کــرده و بســیار جــوان اســت .بــه نظــر میرســد بــا گذشــت زمــان
و افزایــش مســتمریبگیران ایــن صنــدوق و ناتوانــی دولــت در پرداخــت تعهــدات قانونــی
خــود بــه آن ،وضعیــت مالــی آن بهســرعت بــه وضعیــت بحرانــی ســایر صندوقهــا
نزدیــک خواهــد شــد.
● ●صنــدوق تــازه تأســیس حمایــت وکال نیــز از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت .امــا بایــد
توجــه داشــت کــه ایــن صنــدوق کوچــک اســت و در ســال  1393تنهــا  30هــزار عضــو بیمــه
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پرداز داشــته اســت.
● ●بعــد از دو صنــدوق تــازه تأســیس فــوق ،چنیــن بــه نظــر میرســد کــه وضعیــت مالــی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در میــان ســایر صندوقهــا بهتــر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه
تحلیلــی کــه در ایــن فصــل ارائــه میشــود ،میتــوان نتیجــه گرفــت ایــن ســازمان در مــرز
ناپایــداری مالــی قــرار دارد و وضعیــت مالــی آن در آینــده وخیــم خواهــد شــد.
● ●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 .همانطــور کــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد ،ایــن صندوقهــا بهشــدت
بــه کمکهــای مالــی دولــت وابســتهاند .در آینــده نیــز بــه دلیــل آنکــه ممکــن اســت ورودی
اعضــای شــاغل بــه ایــن صندوقهــا کاهــش و خروجــی (مســتمریبگیران) آنهــا افزایــش
یابــد ،ایــن کســریها تشــدید خواهــد شــد و ایــن مســئله بــار گــران و تحملنشــدنی را بــر
بودجــه عمومــی دولــت تحمیــل خواهــد کــرد.
● ●وضعیــت مالــی تعــداد زیــادی از صندوقهــای بازنشســتگی اختصاصــی نیــز وخیــم اســت؛
یعنــی نســبت پشــتیبانی در ایــن صندوقهــا انــدک ،نســبت مصــارف بــه منابــع نزدیــک بــه
یــک و نــرخ جایگزینــی در آنهــا باالســت؛ بــرای مثــال در ســال  1393نســبت پشــتیبانی
در صنــدوق صنایــع ملــی مــس ایــران  ،0/05کارکنــان فــوالد  ،0/16بانــک مرکــزی ،0/61
ســازمان بنــادر و کشــتیرانی  0/62و صــدا و ســیما  0/98بــوده اســت 1.ایــن نســبت در
صنــدوق بازنشســتگی صنعــت نفــت ،هواپیمایــی همــا ،بیمــه مرکــزی و شــهرداری تهــران
کمتــر از  1/5اســت و ایــن رقــم نیــز بیانگــر ناپایــداری مالــی ایــن صندوقهاســت .کوچــک
بــودن اغلــب ایــن صندوقهــا آنهــا را در مقابــل ریس ـکهای محیطــی آســیبپذیرتر کــرده
اســت؛ امــا برخــی از ایــن صندوقهــا داراییهــای ارزشــمندی دارنــد کــه ارزش حــال آنهــا
تکافــوی ارزش حــال مخــارج آتــی ایــن صندوقهــا را تــا مــدت مدیــدی میدهــد .درواقــع،
واگــذاری برخــی از شــرکتهای وابســته بــه بانکهــا و هولدینگهــای بــزرگ صنعتــی و
 .1تجارت فردا 17 ،مهر  ، 1395صص  46و .47
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معدنــی بــه صندوقهــای بازنشســتگی بــه قیمتــی کمتــر از ارزش بــازار آنهــا ،گویــای آن
اســت کــه دولــت در زمانــی کــه ســهامدار اصلــی بانکهــا و شــرکتهایی بــوده کــه در
دهــه  1380خصوصــی شــدهاند ،یارانــه پنهــان زیــادی از بیتالمــال بــه ایــن صندوقهــا
پرداختــه اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان بازنشســتگی نیروهــای
مســلح کشــور کــه بزرگتریــن طرحهــای بازنشســتگی عمومــی کشــور را تشــکیل میدهنــد ،از
پرداخــت تعهــدات مالــی خــود ناتوانانــد؛ یعنــی تفاضــل ارزش حــال کســورات آنهــا و تعهــدات
مستمریشــان کمتــر از ارزش داراییهــای آنهاســت .درضمــن ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــا مشــکل نقدینگــی نیــز مواجهنــد؛ یعنــی قــادر بــه پرداخت
مســتمریهای جــاری خــود نیســتند و بــه دریافــت کمــک از بودجــه دولــت نیازمندنــد .ممکــن اســت
ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز تــا ســال  1406بــه پایــان برســد و در آن زمــان این ســازمان
محتــاج کمــک دولــت خواهــد شــد(.)IMF, 2017, P.6
محاســبات بیمـهای صنــدوق بینالمللــی پــول گویــای آن اســت کــه در افــق زمانــی ،2017-2080
ارزش کنونــی تعهــدات مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهمراتب
بیــش از ارزش حــال داراییهــا و کســورات بازنشســتگی در دوره فــوق میشــود .تعهــدات مالــی
بــدون پشــتوانه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره زمانــی فــوق در حــدود  187درصــد
 GDPکنونــی کشــور اســت .همیــن شــاخص بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی  220درصــد اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اعضــای طــرح اخیــر در حــدود ده برابــر طــرح بازنشســتگی کشــوری
اســت.

1

در دهههــای  1380و  1390نهتنهــا هیــچ سیاســتی در جهــت اصالحــات پارامتریــک و
غیرپارامتریــک بهمنظــور بهبــود وضعیــت مالــی صندوقهــا اتخــاذ نشــده اســت ،بلکــه قانونگــذار
بــا تصویــب قوانینــی کــه ماهیــت غیــر بیم ـهای داشــته ،بــر تعهــدات مالــی صندوقهــای دولتــی
1. IMF (2017), Technical Assistance Report, Islamic Republic of Iran, Pension System
Assessment.p.35.

 / 370مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

افــزوده و ایــن تعهــدات را بــر دوش دولــت انداختــه اســت؛ امــا ناتوانــی مالــی دولــت موجــب
افزایــش مطالبــات صندوقهــا از دولــت شــده اســت .ایــن غفلــت بیانگــر ضعــف حکمرانــی بخــش
عمومــی در حــوزه اداره ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری
اســت؛ بهطورکلــی در ایــران 18 ،صنــدوق بازنشســتگی بــا مقــررات و شــاخصهای جمعیتــی
متفــاوت وجــود دارنــد .طرحهــا 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
ایــن بهتازگــی اقداماتــی بــرای نظــارت دقیقتــر بــر ایــن طرحهــا در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی آغــاز شــده اســت و در گام نخســت ،وزیــر کار ،رئیــس رســمی بیرونــی هیئتمدیــره ایــن
طرحهــا شــده و دولــت در تنظیــم مقــررات بازنشســتگی ذینفــع شــده اســت.
 5صنــدوق از صندوقهــای بــزرگ بازنشســتگی کشــور  99درصــد بیمهشــدگان و  95درصــد
مســتمریبگیران را تحــت پوشــش دارنــد .اصــول و قواعــد طــرح ،ســاختار جمعیتــی و وضعیــت
مالــی  13طــرح کوچکتــر و همچنیــن شــکل و انــدازهای کــه ایــن طرحهــا از بودجــه دولــت
بهرهمنــد میشــوند ،بهطــور چشــمگیری بــا هــم متفاوتانــد .تعهــدات صنــدوق بازنشســتگی
فــوالد ،از هنــگام خصوصیســازی صنعــت بهتدریــج از محــل بودجــه تأمیــن میشــود .صنــدوق
روســتاییان حــق بیم ـهای معــادل دو برابــر درآمــد حــق بیمــه خــود را از دولــت دریافــت میکنــد
و کســریهای صنــدوق بازنشســتگی نفــت از طریــق شــرکت ملــی نفــت تأمیــن میشــود .گفتنــی
اســت مــوارد اندکــی از ایــن روابــط مالــی در آمارهــای مالــی دولــت منعکــس میشــود و هیچگونــه
گزارشدهــی دربــاره مصــارف مســتمری عمومــی کل وجــود نــدارد کــه تمــام مخــارج مالــی
پشــتیبان پرداخــت تعهــدات مســتمری کنونــی و آتــی را پوشــش دهــد.

1

 .1-2-4پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
در ایــن ســازمان گزارشدهــی مالــی ضعیــف اســت؛ یعنــی گــزارش منابــع و مصــارف ســاالنه
بــه تفکیــک اجــزای اصلــی آن منتشــر نمیشــود .محاســبات بیمــهای در فواصــل زمانــی منظــم
 .1صندوق بینالمللی پول ( ،)2017ارزیابی نظام بازنشستگی ایران ،گزارش کمک فنی ،ترجمه مجید حسنزاده.
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ســاالنه و بــا اســتفاده از اســتانداردهای پذیرفتهشــده ملــی و بینالمللــی انجــام نمیشــود و در
صــورت انجــام ،گزارشهــای تفصیلــی ایــن محاســبات بــرای انجــام اصالحــات بیم ـهای و اطــاع
ذینفعــان منتشــر نمیشــود .بــا ایــن همــه ،از قرائــن و شــواهد موجــود میتــوان دریافــت کــه
وضعیــت مالــی ایــن ســازمان ســال بــه ســال رو بــه وخامــت گراییــده و تــا پایــان برنامــه ششــم
توســعه در ســال  ،1400بــه دلیــل انباشــته شــدن بدهیهــای دولــت ،کاهــش نســبت پشــتیبانی و
افزایــش مخــارج ناشــی از اجــرای سیاس ـتهای بیمــه ســامت بــا بحــران مالــی مواجــه خواهــد
شــد .کســری مالــی درازمــدت ایــن ســازمان نیــز همانطــور کــه در بنــد قبلــی مطــرح شــد درخــور
توجــه اســت.

 .1-1-2-4کاهش نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی
نســبت پشــتیبانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی (نســبت بیمهشــدگان اصلــی بــه مســتمریبگیران
اصلــی) از ســال  1340تــا  1357بــا شــیب آهســته از  25/3نفــر بــه  20/3نفــر کاهــش یافــت .ایــن
رقــم در ســال  1361تقریبـ ًا نصــف شــد و بــه  10/3نفــر رســید .ایــن کاهــش بــدان ســبب رخ داد کــه
در ایــن فاصلــه زمانــی کوتــاه ،تعــداد بیمهشــدگان اصلــی بــه میــزان  2/9درصــد کاهــش یافــت و در
همــان حــال بــر تعــداد مســتمریبگیران بــه میــزان  92/6درصــد افــزوده شــد .ایــن تحــول نامســاعد
را میتــوان بــه پیامدهــای منفــی انقــاب و جنــگ نســبت داد.
از آن پــس ایــن نســبت تــا ســال  1364تقریب ـ ًا ثابــت باقــی مانــد .در دوره زمانــی 1365-1380
نســبت پشــتیبانی بیــن  8تــا  9نفــر در نوســان بــود؛ امــا از آن زمــان کاهــش درازمــدت نســبت
پشــتیبانی بــا نوســاناتی ادامــه یافــت و در ســال  1395بــه  5/5نفـ�ر رسـ�ید .درواقـ�ع ،در دوره -1395
 1380شــمار بیمهشــدگان اصلــی ســازمان بــا رشــد درخــور توجــه  2/2برابــر شــد و از حــدود
 6358هــزار نفــر بــه  13737هــزار نفــر رســید؛ امــا در همیــن دوره شــمار مســتمریبگیران اصلــی
از آن ســبقت گرفــت و  3/2برابــر شــد؛ یعنــی از  775هــزار نفــر بــه  2480هــزار نفــر رســید .تحوالت
نســبت پشــتیبانی در ســازمان در دوره بعــد از انقــاب در نمــودار ( )45ترســیم شــده اســت.
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نمودار  .45نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی ()1357-1395

مأخذ :محاسبات محقق بر اساس سری زمانی پنجاهساله و آمارنامههای ساالنه سازمان تأمین اجتماعی

کاهــش درخــور توجــه ایــن نســبت در پانــزده ســال اخیــر را بایــد در تصویــب و اجــرای
بازنشســتگیهای زودهنــگام درمــورد زنــان و کارهــای ســخت و زیــانآور دانســت در ســال 1394
در حــدود  25/4درصــد بازنشســتگیهای تأمیــن اجتماعــی بــه بازنشســتگیهای زودتــر از موعــد
مربــوط بــود (جــدول  .)61بــه گفتــه ســید محمدعلــی جنانــی ،مدیــرکل امــور فنــی مســتمریهای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی 78 ،درصــد بازنشســتگیهای زودتــر از موعــد ،بــه بازنشســتگیهای
زودتــر از موعــد مشــاغل ســخت و زیــانآور مربــوط اســت .بــه گفتــه او ســهم اصلــی کاهــش
نســبت پشــتیبانی در ســازمان ،بــه بازنشســتگیهای پیــش از موعــد بازمیگــردد.
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جدول  .61توزیع فراوانی و میانگین شاخصهای مهم بیمهای بازنشستگان به تفکیک نوع بازنشستگی در سازمان
تأمین اجتماعی ()1394

نوع بازنشستگی

تعداد
(نفر)

سهم
(درصد)

مستمری
ماهانه
(هزار ریال)

سابقه
اصلی
(سال)

سن
برقراری
(سال)

سن فعلی
(سال)

عادی

1108693

74/5

9728

22/0

59/1

66/4

پیش از موعد

377919

25/4

15656

26/2

49/0

55/9

نامشخص

1971

0/1

4441

12/8

62/5

66/6

مأخــذ :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی ( ،)1395گــزارش جامــع مســتمریبگیران

تا ســال 1394

قوانیــن ازکارافتادگــی صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بازنشســتگی زودهنــگام را امکانپذیــر کــرده
اســت (جــدول .)62
جدول  .62قوانین ازکارافتادگی مشموالن سازمان تأمین اجتماعی

نوع ازکارافتادگی

شرط سابقه

توضیحات

ازکارافتادگی کلی ناشی
از کار

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه

در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری
حرفهای ازکارافتاده کلی شناخته میشود.

ازکارافتادگی جزئی

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه

در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری
حرفهای ازکارافتاده جزئی شناخته میشود.

غرامت نقص عضو

بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه

در اثر حادثه ناشی از کار و از دست دادن
توانایی فرد بین  10تا  33درصد

ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه یا ابتال به بیماری
ازکارافتادگی کلی غیر ناشی
حداقل یک سال سابقه و نود روز سابقه ظرف یک
از کار
سال قبل از وقوع حادثه

حادثهای که ناشی از کار یا ابتال به
بیماری عادی نیست

بــه گفتــه جنانــی ،پیــش از ایــن بهموجــب قانــون کارگــران حــوزه ســخت و زیــانآور بایــد 20
ســال متوالــی یــا  25ســال غیرمتوالــی بــه کار ســخت و زیــانآور میپرداختنــد تــا مشــمول ایــن
قانــون شــوند .ایــن قانــون شــرط ســنی هــم داشــت کــه آن هــم لغــو شــد؛ از ایـنرو در بــازه زمانــی
 1380تــا  1390نزدیــک  218هــزار نفــر بــا اســتفاده از ایــن قانــون خــود را بازنشســته کردنــد .بعــد
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از آن نیــز بــر اســاس استفســاریه ،هرســال کار زیــانآور و ســخت را یــک ســال و نیــم محســوب
کردنــد .از ایــن مجــرا نیــز  138هــزار نفــر بازنشســته شــدند .درواقــع دایــره مشــاغل ســخت و
زیــانآور در کشــور مــا بســیار گســتردهتر از کشــورهای دیگــر اســت کــه ایــن نیــز مشــکالتی را
ایجــاد کــرده اســت .بــه عقیــده وی بــرای پرهیــز از این مشــکالت الزم اســت کار ســخت و زیــانآور
بهدقــت تعریــف شــود .از نظــر او بایــد ابتــدا مخاطــرات محیــط کار را بــرای ســامت کارگــران
کاهــش دهیــم .بعــد بــا انجــام مراقبتهــای 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 زیــانآور دور کنیــم .در کشــور مــا دو مرحلــه اول و دوم
بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده و مســتقیم ًا بــه ســراغ بازنشســتگی پیــش از موعــد رفتهایــم.

1

ســازمان تأمیــن اجتماعــی در کارهــای ســخت و زیــانآور  9ســال زودتــر از موعــد خدمــات
بازنشســتگی میدهــد؛ بنابرایــن کارگــر بــه همیــن مــدت کســورات بازنشســتگی نمیپــردازد .از
ســوی دیگــر کارگــر  530هــزار تومــان نیــز مســتمری بیشــتر دریافــت میکنــد ،همچنیــن ایــن افــراد
 11ســال ســن پایینتــر از بازنشســتگان عــادی دارنــد و در ایــن مــدت اضافــی نیــز مســتمری
دریافــت میکننــد .بدیهــی اســت همــه ایــن عوامــل منابــع ســازمان را تهدیــد میکنــد .عــاوه بــر
کارهــای ســخت و زیــانآور ،مــردان در  60ســالگی و زنــان در  55ســالگی ،اگــر  10ســال حــق بیمــه
پرداختــه باشــند ،میتواننــد طبــق قانــون از ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســتمری دریافــت کننــد .ایــن
افــراد نیــز بــر منابــع ســازمان فشــار وارد میآورنــد.
از آنجــا کــه نســبت پشــتیبانی دو جــزء «تعــداد بیمهشــده اصلــی» و «تعــداد مســتمریبگیر»
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؛
● ●ســهم اشــتغال رســمی در بــازار کار (میــزان مشــاغل غیررســمی ،پارهوقــت ،اشــتغال
پنهــان و )...؛
 .1نشریه آتیه نو ،ویژه تشکلها ،اول مرداد  1396شماره .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 زیانآور و )...؛
● ●نرخ وقوع حوادث و بیماریهای منجر به معلولیت و ازکارافتادگی یا فوت؛
● ●شرایط قانونی برقراری مستمری و مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان؛
● ●دوره زمانی برخورداری بازماندگان از مزایای بیمهای.
بــا توجــه بــه نــرخ مشــارکت پاییــن نیــروی کار ،تــداوم نــرخ بــاالی بیــکاری ،رواج اشــتغال
ناقــص زمانــی و بــزرگ بــودن بخــش غیررســمی در اقتصــاد کشــور ،ورودیهــای ســازمان
کاهــش یافتــه اســت .از ســوی دیگــر بــه دلیــل محدودیــت قانونــی بازرســی از کارگاههــا و ســهولت
قوانیــن ازکارافتادگــی و پرداخــت مســتمری بــه افــراد مســنی کــه ســوابق بیم ـهای کافــی ندارنــد،
خروجیهــای ســازمان افزایــش یافتــه و درنتیجــه نســبت پشــتیبانی صنــدوق بهشــدت کاهــش
یافتــه اســت.
تــا جایــی کــه بــه پیامدهــای کاهــش نســبت پشــتیبانی بــر تــراز مالــی ســازمان مربــوط اســت،
در وضعیتــی کــه پرداخــت بخشــی از کســورات بیمـهای اعضــای شــاغل ایــن ســازمان بــر عهــده
دولــت گذاشــته شــده و دولــت نمیتوانــد ایــن کســورات را بپــردازد ،ایــن نســبت بهتنهایــی شــاخص
کاملــی بــرای ارزیابــی وضعیــت پایــداری مالــی ســازمان نیســت.

 .2-1-2-4منابع و مصارف فعالیتهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در دوره ()1391-1395
مصــارف ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دوره  1391-1395در جــدول
( )63آمــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،در دوره پنجســاله فــوق بخــش عمــده
ســرمایهگذاریهای ســازمان بــه ترتیــب در شــرکتهای فرعــی ،وابســته و ســایر شــرکتها
صــورت گرفتــه اســت.
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جدول  .63وضعیت مصارف سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره ( 1391 -1395میلیارد ریال)

1391

مصارف سرمایهگذاری

1392
71295

1393
86941

1394

1395

105852

129781

جمع سرمایهگذاری

69157

75494

80062

91103

سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی

55818

60561

1367

6373

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته

1928

1517

537

23929

سرمایهگذاری در سایر شرکتها

8695

6453

6451

16762

تسهیالت اعطایی

1040

980

2139

5392

6455

سپردههای بانکی

1334

1414

1611

1529

1447

وجوه اداره شده

343

371

709

740

474

توضیــح :آمــار مربــوط بــه ســالهای  1394و  1395حسابرســی نشــده و ارقــام منــدرج در جــداول بــر اســاس ارزش
دفتــری و مطابــق صورتهــای مالــی ســازمان اســت.
مأخذ :سالنامه آماری  1395سازمان تأمین اجتماعی

در جــدول ( )64برخــاف عنــوان جــدول بهجــای گــزارش منابــع تأمیــن مالــی ســرمایهگذاریهای
ســازمان ،تنهــا ســود ناشــی از فعالیتهــای اقتصــادی آن درج شــده اســت .از آنجــا کــه «درآمــد
ســرمایهگذاریهای ســازمان» بهمراتــب کمتــر از مصــارف آن اســت ،البــد بخشــی از مصــارف
ســرمایهگذاری آن بایــد عــاوه بــر ســود فعالیتهــای اقتصــادی ،از محــل فــروش ســهام ،انتشــار
اوراق بدهــی ،دریافــت تســهیالت بانکــی و اســتفاده از ذخایــر اســتهالک و ســود انباشــته و غیــره
تأمیــن شــده باشــد؛ امــا در ســالنامه ســال  1395ســازمان مطلبــی در ایــن مــورد مطــرح نشــده اســت.
جدول  .64وضعیت منابع(درآمد) سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره ( 1391 -1395میلیارد ریال)
مصارف سرمایهگذاری

1391

جمع درآمدها

11641

سود سهام

1392
33072

1393
51041

1394
33308

1395
14415

10994

29902

47879

32407

13509

سود تسهیالت مالی اعطایی

115

109

206

219

424

سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

470

837

836

503

329

0/775

2130

2046

71

43

درآمد حاصل از وجوه اداره شده

35

54

29

39

34

درآمد اجاره

26

39

45

70

76

سود (زیان) فروش سهام

توضیــح :آمــار مربــوط بــه ســالهای  1394و  1395حسابرســی نشــده و ارقــام منــدرج در جــداول بــر اســاس ارزش
دفتــری و مطابــق صورتهــای مالــی ســازمان اســت.
مأخذ :سالنامه آماری  1395سازمان تأمین اجتماعی
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در گــزارش شســتا بــه وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (بــه تاریــخ اول تیرمــاه  )1396منابــع
و مصــارف ایــن شــرکت مــادر از اول تیرمــاه ســال  1390تــا  25خردادمــاه  1396ارائه شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش میتــوان نــکات مهمــی را دریافــت:
● ●جمع منابع (یا مصارف) شستا در دوره فوق  180067میلیارد ریال بوده است.
● ● 154295میلیــارد ریــال یــا  85/7درصــد منابــع شســتا بــه ســود ســرمایهگذاریها و
منافــع فــروش ســهام مربــوط بــوده اســت.
● ● 24140میلیــارد ریــال یــا  13/4درصــد منابــع مالــی شســتا از محــل دریافــت تســهیالت
تأمیــن شــده اســت.
● ● 109068میلیــارد ریــال از مصــارف مالــی شســتا یــا  60/6درصــد 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  30079میلیــارد
ریــال پرداخــت کــرده اســت کــه  16/7درصــد مصــارف آن را در دوره مــورد بررســی
تشــکیل میدهــد.
● ●بقیــه مصــارف شســتا بــه ترتیــب اهمیــت مربــوط بــه ســرمایهگذاری آن در ذوبآهــن
اصفهــان ( 7/6درصــد) ،هلدینــگ صنایــع نویــن یــا رایتــل ( 4/4درصــد) ،تســویه اصــل و
ســود تســهیالت ( 3/8درصــد) و تملــک ســهام شــرکت ملــی مــس ( 1/3درصــد) بــوده اســت.

 .3-1-2-4درآمدها و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی در دوره 1387-1395
در جــدول ( )65درآمدهــا و هزینههــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای دوره زمانــی  9ســاله بــا
قیــد جزییــات در دســترس نشــان داده شــده اســت .نکتــه اینجاســت کــه در ایــن جــدول درآمدهــای
ســازمان یکبــار بــا منظــور کــردن «درآمدهــای نقــدی و تعهــدی» بــار دیگــر تنهــا بــا محاســبه
«درآمدهــای نقــدی» درج شــده اســت .همانطــور کــه میدانیــم در ســالهای متمــادی ،دولــت و
برخــی از کارفرمایــان بهموقــع ســهم حــق بیمــه قانونــی خــود بــه ســازمان را پرداخــت نکردهانــد
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و اصــل و فــرع بدهیهــای دولــت در دهــه  1384-1395انباشــته شــده و بــه ارقــام بزرگــی رســیده
اســت؛ از ای ـنرو تفــاوت فاحشــی میــان درآمدهــای نقــدی و مجمــوع درآمدهــای نقــدی و تعهــدی
ســازمان وجــود دارد.
گفتنــی اســت در دوره نــه ســاله  93/7 ،1387-1395درصــد درآمدهــای نقــدی و تعهــدی
ســازمان از محــل حــق بیمــه تأمیــن شــده اســت .بــا مطالعــه هزینههــای ســازمان در دوره  9ســاله
فــوق ،مالحظــه میشــود کــه:
● ● 65/5درصــد هزینههــای ســازمان صــرف پرداخــت حقــوق و ســایر مزایــای بازنشســتگی
اعضــا شــده و در ایــن دوره طوالنــی ســهم اجــزای ایــن هزینــه از ثبــات نســبی برخــوردار
بــوده اســت؛ یعنــی از کل هزینههــای حقــوق و ســایر مزایــای بازنشســتگی کــه در ایــن
دوره  9ســاله پرداخــت شــده ،ســهم مســتمری بازنشســتگی  60/6درصــد ،ســهم مســتمری
بازمانــدگان  19/8درصــد و ســهم از کار افتــادگان و غرامــت نقــص عضــو  3/3درصــد
بــوده اســت.
● ●در ایــن دوره بهطــور متوســط  28/7درصــد هزینههــای ســازمان صــرف درمــان شــده
اســت .ایــن ســهم در ســالهای  1393تــا  1395از میانگیــن دوره  9ســاله باالتــر بــوده
اســت .ایــن مشــاهده احتمــا ً
ال از تأثیــر طــرح بیمــه ســامت بــر هزینههــای درمــان ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ناشــی اســت.
● ●  5/5درصــد هزینههــای ســازمان در ایــن دوره مربــوط بــه اداره طــرح و درصــد ناچیــزی
از آن بــرای ســایر هزینههــا صــرف شــده اســت.
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جدول  .65درآمدها و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی در دوره ( 1387 -1395میلیارد ریال)

عنوان

سال

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

جمع
دوره

درآمدها
 .1درآمد حق بیمه

854777 767310 553518 407115 324290 249587 196978 134057 104506

3592138

 .2حق بیمه انتقالی
از سایر طرحها

113

154

215

275

378

458

563

698

912

3766

 .3درآمد حاصل از
کمکهایبالعوض

97

60

167

220

414

6216

6731

9445

79

23429

 .4سایر درآمدهای
طرح

1600

2153

3028

4062

4508

5482

7392

10137

10663

49025

مازاد درآمد بر هزینه

10300

11356

10006

23292

12340

23413

47716

29394

-674

167143

جمع در آمدهای
نقدی و تعهدی
سازمان

865757 816984 615920 442684 341930 277436 210394 147780 116616

3835501

545223 473797 402700 259031 218183

2362325

جمع درآمدهای
نقدی سازمان

80101

126910 101289

15091

هزینهها
 .1حقوق و سایر
مزایای بازنشستگی

60795

80660

95433

396589 325325 263040 195069 146640 111141

1674692

196223 161464 118261

733038

 .2هزینههای درمان

23695

28684

34417

40085

52500

77709

 .3حق بیمه انتقالی
به سایر طرحها

93

168

252

333

651

802

1695

1496

1346

6836

 .4هزینه اداره طرح

6841

6298

7809

7867

11709

16534

21882

29874

31652

140466

جمع هزینهها

91424

625810 518159 404878 290114 211500 159426 137911 115810

2555032

نسبت درآمد با لحاظ
تعهدات به هزینهها

1/28

1/28

1/53

1/74

1/62

1/56

1/52

1/58

1/38

1/50

نسبت درآمد نقدی
به هزینهها

0/88

0/87

0/92

0/97

1/03

0/89

0/99

0/91

0/87

0/92

مأخذ :مستخرج از سالنامههای آماری  1394 ،1395و  1391سازمان تأمین اجتماعی

 / 380مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

نســبت «درآمدهــای نقــدی و تعهــدی ســازمان» بــه هزینههــای آن نشــان میدهــد کــه اگــر
دولــت و کارفرمایــان بهموقــع بــه تعهــدات قانونــی خــود عمــل میکردنــد ،ســازمان در دوره
بررســی شــده بــا مشــکل مالــی مواجــه نمیشــد؛ امــا نتیجــه محاســبه نســبت درآمدهــای نقــدی
بــه هزینههــا در ایــن دوره جــز در یــک ســال ،کوچکتــر از یــک بــوده اســت و ایــن بیانگــر وجــود
مشــکل مالــی در ســازمان اســت (نمــودار  .)46درواقــع ،نســبت اخیــر بــرای کل دوره نهســاله
معــادل  0/92اســت.
نمودار  .46نسبت درآمد نقدی به هزینهها و نسبت درآمد با لحاظ تعهدات به هزینههای سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ :جدول شماره 65

مهمتریــن علــت کســری نقدینگــی ســازمان ،افزایــش بیرویــه تعهــدات قانونــی دولــت ناشــی از
قوانیــن حمایتــی و پرداخــت نکــردن اصــل و فــرع بدهیهــای ناشــی از آن اســت .در مرحلــه بعــد،
بدهیهــای معوقــه کارفرمایــان غالبـ ًا بــه دلیــل تصویــب قوانیــن بخشــودگی جرائــم ،تأثیــر زیــادی
بــر کســری نقدینگــی ســازمان داشــته اســت .ســه چالــش اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در
حــوزه قانونگــذاری عبارتانــد از:
1 .1تعهــدات قانونــی دولــت :حجــم ایــن بدهیهــا طــی ده ســال اخیــر حــدود  18برابــر شــده

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 381 /

اســت .بــا رونــد کنونــی ،هــر ســال حــدود  32درصــد بــه بدهیهــای معوقــه دولــت اضافــه
میشــود؛
2 .2بازنشستگیهای زودهنگام؛
 3 .بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان.

 .4 -1-2-4بازدهی داراییهای سازمان و نقد شوندگی آن
پیــش از ایــن در جــدول ( )63آمــار درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاریهای ســازمان در دوره
 5ســاله  1391-1395بــه دســت آمــده اســت؛ امــا از ارزش داراییهــای ســازمان در ایــن ســالها
اطالعــات موثقــی در دســت نداریــم تــا بــا مقایســه آن بــا درآمدهــا ،بازدهــی ســرمایهگذاریها را
محاســبه کنیم.
براســاس دادههــای مالــی ارائهشــده در گــزارش محاســبات بیم ـهای ســال  1393ســازمان کــه
در ســال  1394منتشــر شــده اســتترکیب داراییهــای ســازمان در ســال  1393و میانگیــن بازدهــی
آنهــا در دوره  1384-1393بــه شــرح جــدول زیــر بــوده اســت.
جدول  .66ارزش داراییهای سازمان در سال  1393و محاسبه بازدهی آنها بر اساس عملکرد دوره 1384-1393

ردیف

شرح دارایی

ارزش دوره
(میلیارد ریال)

سهم از کل
(درصد)

بازده دارایی
(درصد)

بازده از کل
دارایی
(درصد)

1

سرمایهگذاری به ارزش روز

374727

27/64

22/63

6/26

2

بدهی دولت

857804

63/28

17/90

11/33

3

سپرده بانکی

1611

0/12

22

0/03

4

امالک

10917

0/81

17/53

0/14

5

حق بیمه قطعی

40262

2/97

24

0/71

6

سایر

70286

5/18

24

1/24

مأخــذ :ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی (  ،)1394ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی مبتنــی
بــر اکچوئــری بــر اســاس اســتاندارد شــماره  27در ســال 1393
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همانطــور کــه مالحظــه میشــود در ســال  1393بدهــی دولــت بــه ســازمان بیــش از  63درصــد
داراییهــای آن بــوده اســت .بــه گفتــه دکتــر نوربخــش ،مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،تــا
ســال  1384حجــم ایــن بدهیهــا فقــط  4200میلیــارد تومــان بــوده کــه در دولــت نهــم و دهــم بــه
 60هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت 1.بــه گفتــه وی ،مهمتریــن علــت ایجــاد ایــن بدهیهــا
تعهــدات بــدون منبــع در دولتهــای نهــم و دهــم بــوده اســت .مدیرعامــل ســازمان در  18آبــان
ســال  1395میــزان بدهیهــای دولــت بــه ســازمان را  110هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد 2.در
گــزارش کارشناســان بانــک جهانــی کــه در ســال  2017انتشــار یافتــه میــزان ایــن بدهیهــا 120
هــزار میلیــارد تومــان قیــد شــده اســت.
بــازده ایــن بخــش از داراییهــا در جــدول فــوق بــه اســتناد بنــد  5مــاده  7قانــون ســاختار نظــام
جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،معــادل میانگیــن نــرخ بــازده اوراق مشــارکت در دوره 1384-1393
در نظــر گرفتــه شــده؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا نحــوه
محاســبه بدهیهــای معــوق بــر اســاس نــرخ مرکــب مخالــف اســت؛ بنابرایــن میــزان بدهــی دولــت
بــه ســازمان را بهمراتــب کمتــر از ایــن مبلــغ میدانــد ،همچنیــن حتــی اگــر بــرآورد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی از اصــل و فــرع بدهیهــای معــوق مــورد پذیــرش دولــت باشــد ،امــروزه بــا توجــه بــه
وضعیــت مالــی دولــت میتــوان گفــت حداقــل بخشــی از ایــن دارایــی بایــد در شــمار مطالبــات
مشــکوکالوصول طبقهبنــدی شــود .درواقــع ،محاســبه ســود مجــازی آن و درج اصــل و فــرع
ایــن مطالبــات در صورتهــای مالــی ســازمان ،کارگــران ،کارفرمایــان و احیانـ ًا دولــت و مجلــس و
سیاســتگذاران تأمیــن اجتماعــی را دچــار توهــم مالــی میکنــد.
گفتنــی اســت دولــت بهموجــب قانــون برنامــه ششــم موظــف شــده اســت بــا انتشــار اوراق
بدهــی ،بدهیهــای معــوق خــود را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بازپرداخــت کنــد؛ امــا بــاال بــودن
نــرخ بهــره اســمی در بــازار بدهــی و عمــق کــم بــازار اولیــه ســرمایه در ایــران ،دســت دولــت
را بــرای انتشــار اوراق بدهــی در مقیــاس وســیع میبنــدد .از ایــن گذشــته در صــورت انتشــار
 .1پایگاه اطالعرسانی سازمان تأمین اجتماعی  18اردیبهشت .1396
 .2سایت خبری تابناک  18آبان .1395
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چنیــن اوراقــی ،بدهــی انباشــته دولــت در طــول زمــان بهســرعت افزایــش خواهــد یافــت و تنهــا راه
بازپرداخــت آن تــن دادن بــه تورمهــای دو رقمــی خواهــد بــود.
درواقــع شــیوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در تنظیــم صورتهــای مالــی آن ،بــه رویــه بانکهــای
کشــور در برخــورد بــا مطالبــات معــوق آنهــا شــبیه اســت .بــه نظــر میرســد بــا کاهــش قیمــت
نفــت و افزایــش سرســامآور هزینههــای جــاری دولــت ،امــکان وصــول اصــل و فــرع ایــن مطالبــات
در دوره برنامــه ششــم امکانپذیــر نخواهــد بــود.
بعــد از بدهیهــای دولــت مهمتریــن قلــم دارایــی ســازمان بــه ســرمایهگذاریهای آن مربــوط
اســت کــه ســهم آن در کل داراییهــا در پایــان ســال  1393معــادل 27/64درصــد گــزارش شــده
اســت .بخشــی از ارزش روز ایــن داراییهــا بــه دلیــل عرضــه ســهام برخــی از شــرکتهای شســتا
در بــورس اوراق بهــادار بهدقــت قابــل تقویــم بــوده؛ امــا بقیــه ایــن داراییهــا بــه قیمــت دفتــری
ارزیابــی شــده اســت .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن بخــش از داراییهــای ســازمان نیــز بهســادگی
قابلیــت نقدشــوندگی نــدارد.
میانگیــن نــرخ بــازده اســمی داراییهــای آن دســته از شــرکتهای ســازمان کــه در بــورس
اوراق بهــادار عرضــه شــده اســت ،در دوره  1384-1393حــدود  22/63و میانگیــن نــرخ تــورم
در کشــور  18/1درصــد بــوده اســت؛ بنابرایــن نــرخ بــازده واقعــی داراییهــای بورســی ســازمان
 4/5درصــد بــوده اســت؛ امــا بــا دقــت در رونــد زمانــی ایــن نــرخ بــازده مالحظــه میشــود تنــزل
شــدید ارزش ریــال در برابــر ارزهــای خارجــی در ســالهای  1391و  1392منشــأ اصلــی ایــن
بازدهــی بــاال بــوده اســت .در ایــن دو ســال نــرخ بــازده اســمی ســهام ســازمان بــه ترتیــب  40و
 81/3درصــد شــد .در حالــی کــه نــرخ تــورم در ایــن دو ســال بــه ترتیــب  30/5و  34/5درصــد بــود.
دامنــه بــزرگ نوســانات بازدهــی ســهام در ایــن دوره نشــاندهنده ریســک بــاالی بــورس اوراق
بهــادار بــرای پرتفــوی داراییهــای بورســی ســازمان اســت.

 .5-1-2-4خالص ارزش حال تعهدات درازمدت سازمان در پایان سال 1393
نتایــج محاســبات بیمـهای ســازمان بــرای ســال مالــی منتهــی بــه پایــان اســفند  1393گویــای آن

 /384مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

اســت کــه ارزش فعلــی تعهــدات درازمــدت ســازمان تأمیــن اجتماعــی  16555هــزار میلیــارد ریــال
اســت (جــدول  .)67از ایــن مبلــغ فقــط  3922هــزار میلیــارد ریــال یــا  23/7درصــد بــه تعهــدات
مســتمریبگیران ســازمان در ســال محاســبه مربــوط بــوده اســت و  12633هــزار میلیــارد ریــال
از ایــن مبلــغ یــا  76/3درصــد آن بــه تعهــدات درازمــدت ســازمان در قبــال اعضــای شــاغل کنونــی
مربــوط اســت.
جدول  .67ارزش فعلی مزایای بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اکجوئری در پایان سال (1393میلیارد ریال)

شرح
تعهدات جاری مربوط به بازماندگان

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی
703234

تعهدات جاری مربوط به بازنشستگان

29889899

تعهدات جاری مربوط به از کار افتادگان

228674

مجموع تعهدات جاری کل مستمریبگیران

3921896

مجموع تعهدات بیمهشدگان

12632726

جمع کل ()1+2

16554622

مأخــذ :ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی ( ،)1394ارزش فعلــی مزایــای بازنشســتگی مبتنــی
بــر اکچوئــری بــر اســاس اســتاندارد شــماره  27در ســال 1393

بــا مطالعــه مفروضــات اقتصــادی بهکاررفتــه در محاســبات بیمــهای ســال  1393مالحظــه
میشــود کــه تحــول نــرخ تــورم ،دســتمزدها و مســتمریهای اســمی از نــگاه کارشناســان
مالــی ســازمان در درازمــدت هماننــد دوره زمانــی  1384-1393خواهــد بــود .بدیهــی اســت
چنیــن مفروضاتــی بهشــدت غیرواقعــی اســت .در ضمــن بــا تفاضلگیــری از نــرخ تنزیــل و نــرخ
تــورم میتــوان دریافــت کــه فــرض شــده اســت نــرخ واقعــی بــازده داراییهــای ســازمان در
درازمــدت کمتــر از یــک ( )0/74خواهــد 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  17تــا 24
درصــد و نــرخ اســمی انــواع مســتمریها بیــن  17تــا  19درصــد افزایــش یابــد.
بــر اســاس ایــن محاســبات ،داراییهــای ســازمان (کــه بیــش از  63درصــد آن را بدهیهــای
دولــت تشــکیل میدهــد) ،بــرای پرداخــت  4ســال از تعهــدات درازمــدت آن کفایــت میکنــد؛ بدیــن
ترتیــب بیپایــه بــودن ایــن بــرآورد بــا توجــه بــه بیاعتبــار بــودن مفروضــات اقتصــادی محاســبات
بیم ـهای مشــخص میشــود.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اساسـ ًا در ایــن گــزارش ،ارزش حــال پرداختهــای شــاغالن فعلــی و
آتــی عضــو صنــدوق ســازمان محاســبه نشــده اســت تــا از ایــن طریــق بــا در دســت داشــتن ایــن
رقــم و ارزش داراییهــای ســازمان در ســال  1393و ارزش فعلــی تعهــدات درازمــدت ،بتــوان
کســری مالــی ســازمان را بــرآورد کــرد.

 .6 -1-2-4کاهش 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  ،1393بــر مبنــای حداقــل دســتمزد حــق بیمــه
پرداخــت میکردنــد .حــدود  20درصــد مزدهــا متوســط و فقــط حــدود  10درصــد دســتمزدها
مناســب طبقهبنــدی شــده اســت .علــل ایــن وضعیــت را میتــوان بــه عوامــل چنــدی نســبت داد؛ امــا
تعییــن ســهم هریــک از ایــن عوامــل بــا اطالعــات موجــود امکانپذیــر نیســت:
1 .1بــه دلیــل رکــود اقتصــادی اوایــل دهــه  1390و نامســاعد بــودن وضعیــت بــازار کار،
دســتمزدهای واقعــی از  1390تــا ســال  1393کاهــش یافتــه اســت.

1

2 .2کارفرمایــان بــرای کاهــش هزینههــای دســتمزدی خــود ،آمــار دســتمزدهای پرداختــی را
کمتــر از واقــع نشــان میدهنــد .کارگــران نیــز از تــرس اخــراج بــه ایــن عمــل غیرقانونــی
اعتــراض نمیکننــد.
 .1ســری زمانــی دادههــای اقتصــادی ایــران ،بانــک مرکــزی ،شــاخص دســتمزدهای تعدیــل شــده بــه قیمــت ســال 1390
بــرای دوره .1390-1394
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3 .3مأمــوران وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــارت
خــود بــر نحــوه اجــرای مقــررات کار و تأمیــن اجتماعــی بــرای بیمهشــدگان اجبــاری
کوتاهــی میکننــد.
4 .4از آنجــا کــه میــزان مســتمری در بــدو بازنشســتگی فقــط بــه حقــوق دو ســال آخــر بیمــه
پــرداز و نــه طــول دوره کار او مربــوط میشــود ،کارگــران نیــز از کمگویــی مــزد و حقــوق
خــود در دیگــر ســالها زیــان نمیبیننــد.
عملکــرد گذشــته بــازار کار در دوره  1384-1393گویــای آن اســت کــه میانگیــن نــرخ رشــد
ســاالنه حداقــل دســتمزد ،حداکثــر دســتمزد و ســایر دســتمزدها بــه ترتیــب  23/9 ،19/0و  17درصد
بــوده و در همیــن دوره میانگیــن نــرخ تــورم بــه حــدود  19/0درصــد رســیده اســت؛ بدیــن ترتیــب
دســتمزد حداقــل واقعــی کــه  70درصــد کســورات بیمـهای بــر اســاس آن انجــام میشــود ،در ایــن
دوره تغییــر نکــرده اســت .از ارزش واقعــی ســایر دســتمزدها ســاالنه  2درصــد کاســته شــده و
بــر ارزش واقعــی دســتمزدهای حداکثــر بــه میــزان  4/9درصــد افــزوده شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب
میتــوان گفــت بــا توجــه بــه ســهم کســورات بیمـهای از انــواع دســتمزدها ،در ایــن دوره ســازمان
تأمیــن اجتماعــی از نظــر درآمــد کســورات بازنشســتگی بابــت تــورم زیــانکار نبــوده اســت.
محاســبات مــا درمــورد ارزش حداقــل دســتمزد بــه قیمــت ثابــت ســال  1390گویــای آن اســت
کــه هرچنــد ایــن دســتمزدها در ســالهای  1394و  1395در هــر ســال بــه میــزان  4/5درصــد
افزایــش یافتــه ،امــا مبلــغ حداقــل دســتمزدهای واقعــی (بــه قیمــت ثابــت ســال  )1390در ســال 1395
اندکــی کمتــر از ســال  1390بــوده اســت.

.7 -1-2-4کارایی اداری سازمان تأمین اجتماعی
بررســی کارایــی اداری ســازمانها و نهادهــا خــود مبحــث مفصلــی اســت کــه بــه تحقیــق
جداگان ـهای نیازمنــد اســت .در اینجــا تنهــا چنــد شــاخص بــرای ســنجش کارایــی اداری قســمت
بیمــهای و درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی محاســبه و اســتفاده میشــود.
نســبت مجمــوع بیمهشــدگان و مســتمریبگیران اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در هــر
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ســال ،بــه تعــداد کارکنــان بیمــهای ســازمان در همــان ســال یکــی از ایــن شاخصهاســت .ایــن
نســبت درواقــع بیانگــر آن اســت کــه یــک نفــر کارمند بیمـهای ســازمان تأمیــن اجتماعی پاســخگوی
چنــد نفــر بیمهشــده و مســتمریبگیر 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
هــر نفــر از کارکنــان بیمــهای ســازمان پاســخگوی  284نفــر از بیمهشــدگان و مســتمریبگیران
اصلــی بــوده ،ایــن عــدد در ســال  1395بــه  805نفــر رســیده اســت .افزایــش کارایــی ســازمان را در
ایــن دوره طوالنــی میتــوان بــه عوامــل زیــر نســبت داد:
1 .1صرفههــای مقیــاس :بــا افزایــش شــمار بیمهشــدگان و مســتمریبگیران اصلــی ســازمان،
تعــداد افــراد الزم بــرای پاســخگویی بــه آنــان بــه همــان نســبت افزایــش نیافتــه اســت.
2 .2مهمتــر از عامــل اول ،انقــاب اطالعاتــی و ارتباطــی در ســه دهــه اخیــر اســت؛ یعنــی ســازمان
بــا بهرهگیــری از نرمافزارهــای کامپیوتــری بــرای نگهــداری ســوابق اعضــا و فــرآوری
دادههــا و بهرهگیــری از ارتباطــات اینترنتــی توانســته اســت کارایــی خــود را افزایــش دهــد.
3 .3کاهــش ســهم بیمهشــدگان و مســتمریبگیران اصلــی اجبــاری ســازمان و افزایــش ســهم
ســایر بیمهشــدگانی کــه دولــت پرداخــت ســهم بیم ـهای آنهــا را بــر عهــده گرفتــه اســت.
درواقــع حجــم کار الزم بــرای رســیدگی بــه وضعیــت کارگاههایــی کــه مشــمول بیمــه
اجباریانــد ،بیشــتر از زمــان الزم بــرای رســیدگی بــه بیمهشــدگان انفــرادی و داوطلبانــه
و غیــره اســت.
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نمودار  .47نسبت تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی به تعداد کارکنان بیمهای سازمان تأمین اجتماعی
()1357-1395

مأخذ :محاسبات محقق بر اساس دادههای سازمان تأمین اجتماعی

شــاخص معتبــر دیگــر عبــارت اســت از هزینــه ســرانه اداره اعضــای اصلــی صنــدوق (بیمــه
پــردازان اصلــی و مســتمریبگیران اصلــی) بــه قیمــت ثابــت .نتایــج محاســبه ایــن شــاخص در
نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت .میانگیــن هزینــه اداره طــرح بــه قیمــت ثابــت بــه ازای هــر
عضــو ســازمان (بیمهشــدگان اصلــی و مســتمریبگیران اصلــی) عبــارت اســت از  737هــزار
ریــال .در ســالهای  1390تــا  1393ایــن رقــم از میانگیــن دوره کمتــر و در بقیــه ســالها بیشــتر از
آن بــوده اســت .در اینجــا کاهــش هزینــه ســرانه اداره طــرح بهمنزلــه افزایــش کارایــی اداری امــور
بیم ـهای ســازمان اســت.
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نمودار  .48هزینه سرانه اداره طرح طی دوره ( 1387 -1395هزار ریال)

مأخذ :محاسبات محقق بر اساس دادههای سازمان تأمین اجتماعی

تا جایی که به هزینه درمان مربوط است باید گفت:
● ●میانگیــن نســبت هزینــه درمــان بــه کل هزینههــای ســازمان بــه قیمــت جــاری در دوره 9
ســاله  28/7درصــد بــوده اســت.
● ●ایــن نســبت در دوره  1388 -1392تقریبـ ًا ثابــت و کمتــر از میانگیــن ،امــا در دوره  1393تــا
 1395بیشــتر از آن بــوده اســت.
● ●میانگیــن هزینــه ســرانه درمــان هــر نفــر بیمهشــده تحــت پوشــش درمــان ســازمان بــه
قیمــت ثابــت ســال  1390در طــول دوره مــورد بررســی  1382هــزار ریــال بــوده اســت .این
رقــم در ســه ســال آخــر بهشــدت 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 میگــذارد.
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نمودار  .49هزینه سرانه درمان به قیمت ثابت سال  1390طی دوره ( 1387 -1395هزار ریال)

مأخذ :محاسبات محقق بر اساس دادههای سازمان تأمین اجتماعی

 .3-2-4پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری
در ایــن قســمت ابتــدا بــه تحــول شــاخص نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی اشــاره
میشــود و ســپس تأثیــر قوانیــن مصــوب بــر ناپایــداری مالــی ایــن صنــدوق مشــخص خواهــد
شــد .در پایــان نیــز تعهــدات درازمــدت صنــدوق بازنشســتگی را بــر اســاس محاســبات بیم ـهای
تشــریح میشــود.

 .1-3-2-4کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری
نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال  12/6 ،1357بــود کــه پــس
از انقــاب ســیر نزولــی داشــت .بــا ایــن همــه در ســال  1379تعــداد اعضــای شــاغل صنــدوق
(کســورپرداز)  1510/4هــزار نفــر و تعــداد مســتمریبگیران اصلــی صنــدوق (اعــم بازنشســته،
ازکارافتــاده ،شــاغل متوفــی و بازنشســته متوفــی) ،جمعـ ًا  480/3هــزار نفــر میشــد؛ بدیــن ترتیــب
نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بــه  3/1نفــر میرســید .از آن پــس ،از تعــداد اعضــای شــاغل
صنــدوق کاســته و بــه اعضــای حقوقبگیــر آن افــزوده شــد .بــا تصویــب و اجــرای سیاس ـتهای
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منــع اســتخدام در دســتگاههای دولتــی و قوانیــن بازنشســتگی زودهنــگام زنــان و مــردان ،ایــن
نســبت بهســرعت کاهــش یافــت و در ســال  1395بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه ســال قبــل از آن
بــه  0/95رســید (نمــودار .)50
نمودار  .50نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ( 1382-1395نفر)

مأخذ مستخرج از آمار صندوق بازنشستگی کشوری

علــل اصلــی کاهــش نســبت پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را میتــوان اجــرای
مصوبــات قانونــی زیــر دانســت .ایــن مصوبــات موجــب شــده اســت کــه از یکســو خروجــی
جمعیــت از ایــن صنــدوق تســریع شــود و از ســوی دیگــر ورودیهــای آن بهشــدت کاهــش یابــد:
● ●اجــرای قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد (بــا ارفــاق پنــج ســال ســنوات) بــرای مدتــی
طوالنــی؛
● ●محدودیت استخدامهای دولتی (کاهش ورود اعضای جدید به صندوق)؛
● ●مجاز دانستن کارکنان دولت به انتخاب صندوق خود در بدو خدمت.
همانطــور کــه در فصــل ســوم اشــاره شــد ،پــس از انقــاب چنــد اتفــاق در دســتگاههای دولتــی
رخ داد کــه بــر ورودی و خروجیهــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تأثیرگــذار بــود:
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1 .1رشــد بــاالی جمعیــت در دهــه اول انقــاب ،پــس از  6ســال بــر جمعیــت در ســن تحصیــل
افــزود .ایــن مــوج ورودی بــه مــدارس و دبیرســتانها تــا اواخــر دهــه  1370ادامــه یافــت.
در ایــن مــدت اســتخدام در آمــوزش و پــرورش کشــور بهمنظــور تعلیــم و تربیــت دانــش
آمــوزان افزایــش یافــت .اگرچــه همــه اســتخدامها در آمــوزش و پــرورش بهصــورت
رســمی نبــود ،ایــن مــوج جمعیــت دانشآمــوزان موجــب افزایــش ورودی بــه صنــدوق شــد.
2 .2در دهههــای بعــد بــا گذشــت زمــان ،از رشــد جمعیــت بهشــدت کاســته و آمــوزش و
پــرورش بــا مــازاد نیــروی کار مواجــه شــد؛ بــه ایــن ترتیــب نهتنهــا اســتخدام در آمــوزش
و پــرورش محــدود شــد ،دولــت انگیــزه پیــدا کــرد تــا کارکنــان مــازاد آمــوزش و پــرورش
را زودتــر از موعــد بازنشســته کنــد.
3 .3مســئله دیگــر اخــراج بخشــی از کارکنــان دســتگاههای اجرایــی و خــروج داوطلبانــه برخــی
از مدیــران از ایــن دســتگاهها در دهــه اول انقــاب بــود .در آن زمــان بحــث تعهــد در مقابــل
تخصــص اولویــت یافتــه و در مرکــز توجــه دولــت بــود .ایــن جابجایــی نهتنهــا بــر کیفیــت
نیــروی انســانی در بخــش عمومــی تأثیــر گذاشــت ،بلکــه صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان
دولــت را نیــز متأثــر کــرد.
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 .2-3-2-4منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 1390-1394
منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دوره  1390-1394بــه شــرح جــدول زیــر
گــزارش شــده اســت (جــدول .)68
جدول  .68منابع صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ( 1390-1395میلیارد ریال)

شرح منابع

منابع

مصارف

شرح مصارف

حق بیمه دریافتی

253917

حقوق و سایر مزایای بازنشستگی

995562

فعالیتهای اقتصادی

107896

حق بیمه انتقالی به سایر صندوقها

21960

کمک دولت بابت پرداخت حقوق

657412

هزینههای کارکنانی و اداری

2551

بدهی دولت

189295

سرمایهگذاری در  فعالیتهای اقتصادی

387901

حق بیمه انتقالی از سایر صندوقها

66652

سایر

25806

دارایی ثابت صندوق

5862

-

-

جریمه ماده 11

3133

-

-

149613

-

-

1433780

جمع

1433780

سایر
جمع

مأخذ :مستخرج از سالنامه  1394و 1395صندوق بازنشستگی کشوری

در دوره  ،1390-1395جریــان خالــص ناشــی از فعالیتهــای ســرمایهگذاری صنــدوق منفــی
بــوده؛ یعنــی عایــدات صنــدوق از محــل ســود فعالیتهــای اقتصــادی آن در ایــن مــدت جمعـ ًا 108
هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت .در حالــی کــه ســرمایهگذاریهای صنــدوق در همــان دوره
جمعــ ًا معــادل  388هــزار میلیــارد ریــال اســت .درواقــع ،صنــدوق بیــش از عایــدات فعالیتهــای
اقتصــادی در ایــن فعالیتهــا ســرمایهگذاری کــرده اســت؛ بنابرایــن از محــل خالــص جریــان
نقــدی ایــن فعالیتهــا نهتنهــا کمکــی بــرای تأمیــن مالــی فعالیتهــای جــاری صنــدوق نشــده،
ایــن فعالیتهــا موجــب جــذب بخــش مهمــی از منابــع مالــی تجهیــز شــده بــه ســرمایهگذاری
و ســپردهگذاری و اعطــای وام شــده اســت 1.اثــر خالــص ایــن فعالیتهــا بــر جــدول منابــع و

 .1نگاه کنید به جداول منابع و مصارف سرمایهگذاری در بخش مالی سالنامه  1394و  1395صندوق بازنشستگی کشور.
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مصــارف صنــدوق منهــای  280هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت .ایــن مطلــب گویــای آن اســت
کــه صنــدوق بازنشســتگی طــی  6ســال گذشــته تعهــدات خــود را عــاوه بــر ســود فعالیتهــای
اقتصــادی و دریافــت بخشــی از مطالبــات خــود از دولــت از کمکهــای بالعــوض 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 مســتمریها کمــک بالعــوض دریافــت داشــته اســت،
شــگفتانگیز اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه مطابــق اســتانداردهای مالــی ،الزم اســت صنــدوق تمــام
داراییهــای خــود را بهتدریــج بفروشــد و صــرف پرداخــت کســری مســتمریهای خــود کنــد .در
ایــن صــورت تأمیــن کســریهای صنــدوق از طریــق بودجــه عمومــی دولــت از منطــق اقتصــادی
برخــوردار میشــود.
ســهم اقــام مختلــف منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی در دوره  1390-1396بــه شــرح
نمــودار زیــر محاســبه شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود در ســمت منابــع:
● ●عمدهتریــن منبــع مالــی صنــدوق کمکهــای دولــت بــا  45/9درصــد کل منابــع آن اســت.
ایــن مبلــغ از حــدود  57هــزار میلیــارد ریــال در ســال  1390بــه حــدود  158هــزار میلیــارد
ریــال در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت .بایــد توجــه داشــت کــه عملکــرد بودجــه دولــت
در ســال  1395گویــای آن اســت کــه از محــل بودجــه عمومــی مبلــغ  219910میلیــارد ریــال
بــه صنــدوق پرداخــت شــده و در بودجــه مصــوب ســال  1396نیــز پرداخــت 219775
میلیــارد ریــال پیشبینــی 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  17/7درصــد منابــع آن را تأمیــن میکنــد .مبلــغ حــق بیمــه
دریافتــی صنــدوق در ظــرف  6ســال جمعـ ًا  254هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت و ســازمان از
ایــن طریــق میتوانســت تنهــا  25/5درصــد مزایــای بازنشســتگی را پوشــش دهــد.
● ●منابــع حاصــل از ســود فعالیتهــای اقتصــادی ســازمان تنهــا  7/5درصــد مصــارف

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 395/

ســازمان را پوشــش میدهــد .البتــه همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه شــده و در نمــودار زیــر
نیــز آمــده اســت بــار مالــی مصــارف ســرمایهگذاری ســازمان بهمراتــب بیشــتر از ســهم
ســود فعالیتهــای اقتصــادی آن و معــادل  27/1درصــد مصــارف آن اســت.
نمودار  .51سهم اقالم منابع و مصارف مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ()1390-1395

مأخذ :جدول شماره 68

ایــن مطالعــه اجمالــی بهوضــوح گویــای آن اســت کــه صنــدوق در دوره  1390-1396همــواره
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
در صنــدوق بازنشســتگی بــاال بــوده ،کســریهای صنــدوق ناشــی از پرداخــت نکــردن بهموقــع
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ســهم دولــت بابــت بیمــه کارکنــان خــود بهصــورت ماهانــه بــوده اســت .درواقــع ،اســتقالل مالــی
صنــدوق از دولــت از ســال  1373شــکل گرفــت؛ یعنــی زمانــی کــه محاســبات بیمـهای در صنــدوق
مطــرح شــد.

 .3-3-2-4تأثیر قوانین مصوب بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری و برآورد
بدهی دولت از این محل
افزایــش امیــد بــه زندگــی و تغییــر قوانیــن موجــود از عوامــل مهــم مؤثــر بــر ناپایــداری
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت .میانگیــن ســن بازنشســتگی کشــوری بــرای مــردان و زنــان
در صنــدوق امــروزه بــه ترتیــب  52/5و  49/4ســال اســت کــه فاصلــه زیــادی بــا ســن مطلــوب
بازنشســتگی یعنــی  60یــا  65ســال دارد .همانطــور کــه در جــدول زیــر نشــان داده شــده ،متوســط
پرداخــت کســور شــاغالن مــرد و زن بــه ترتیــب  30و  28ســال ،امــا متوســط ســالهای دریافــت
مســتمری بــرای بازنشســتگان مــرد (بــا احتســاب دریافــت مســتمری توســط وراث) و زن برابــر 36
و  28ســال اســت کــه ایــن دو هیــچ رابطــه منطقــی بــا یکدیگــر ندارنــد.
جدول  .69متوسط مدت پرداخت کسور در مقابل متوسط مدتزمان دریافت مستمری در صندوق بازنشستگی
کشوری در سال 1393

مرد

زن

شرح

30

28

52/54

49/37

مدت احتمالی دریافت بازنشستگی فرد شاغل

25

28

مدت احتمالی دریافت مستمری همسر

11

-

برآورد کل مدت پرداخت مستمری

36

28

متوسط سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی (سال)
متوسط سن در زمان بازنشستگی (سال)

مأخذ :نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری ،سال 1394

بــا توجــه بــه ایــن پارامترهــا قطع ـ ًا ناپایــداری مالــی بــه صنــدوق بازنشســتگی تزریــق شــده
اســت .در گزارشــی کــه در تیرمــاه ســال  1394منتشــر شــده 1،ارزش روز مطالبــات ایــن صنــدوق
 .1سازمان بازنشستگی کشوری (تیرماه  ،)1394گزارش تعیین مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت.

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 397/

از دولــت بــه روش زیــر محاســبه شــده اســت.
● ●از  28قانون اثرگذار بر وضع مالی صندوق  15 ،قانون مهم بررسی شده است.
● ●از طــرف دیگــر برابــر گــزارش تأییدشــده اداره کل مالــی صنــدوق ،دولــت بهمنظــور تســویه
بدهیهــای خــود بــه صنــدوق در اجــرای قوانیــن بودجــه  1369تــا  1392و مصوبــات
هیئتوزیــران وقــت ،نســبت بــه انتقــال تعــدادی از ســهام ،امــوال و وجــوه دولتــی بــه
صنــدوق مجموعــ ًا بــه ارزش  22680/8میلیــارد ریــال اقــدام کــرده بــود کــه ارزش روز
آنهــا ماننــد بدهیهــای دولــت بــه صنــدوق و بــا همــان اســتاندارد ســود اوراق مشــارکت
بــه قیمــت روز محاســبه شــد.
● ●در ایــن محاســبات ،پرداختهــای دولــت بــه صنــدوق بــا توجــه بــه مندرجــات بنــد  5از
مــاده  7قانــون ســاختار نظــام جامــع معــادل نــرخ ســود اوراق مشــارکت بــه میــزان 17
درصــد محاســبه شــده اســت.
ایــن بــار مالــی بــرای  15قانــون اثرگــذار بــه قیمــت اول ســال  1394بــه بیــش از  5070/4هــزار
میلیــارد ریــال میرســید (جــدول  .)70در ایــن جــدول بــرای رعایــت اختصــار فقــط بــه قوانینــی
اشــاره شــده کــه بیشــترین تأثیــر مالــی را بــر تعهــدات صنــدوق داشــته اســت.
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جدول  .70بار مالی  15قانون اثرگذار بر صندوق بازنشستگی کشوری به ارزش ( 1/1/1394میلیارد ریال)
ردیف

عنوان قانون

بار مالی به ارزش سال ( 1394با
احتساب سود سرمایهگذاری  17درصد)

سهم از کل بار مالی
(درصد)

1

اجرای قانون نظام هماهنگ سال  1374برای
تمام بازنشستگان و ازکارافتادگان اعم از زنده
و متوفی ،و زن و مرد

3498558

69/0

2

مواد  15و  16قانون نظام هماهنگ پرداخت
مصوب 1370/6/13

906100

17/9

3

اجرای ماده  10قانون مصوب 1379/2/13
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

379407

4

اجرای قانون خدمات کشوری برای تمام
بازنشستگان بعد از سال  1386شامل
بازنشستگان و ازکارافتادگان زنده و متوفی ،و
زن و مرد

103769

2/1

5

اجرای هماهنگی سال  1381برای تمام
بازنشستگان اعم از زنده و متوفی ،و زن و مرد

78986

1/6

6

بار مالی ده قانون دیگر

103558

2/0

5070378

100

جمع

7/5

مأخــذ :ســازمان بازنشســتگی کشــوری (تیرمــاه  ،)1394گــزارش تعییــن مطالبــات صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از
دولــت

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ســه مصوبــه قانونــی بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر وضــع
مالــی صنــدوق داشــته اســت .گفتنــی اســت در گــزارش اشارهشــده ،ارزش حــال بدهیهــای دولــت
اندکــی متفــاوت و معــادل  5022/8هــزار میلیــارد ریــال درج شــده کــه در مقایســه بــا رقــم منــدرج
در جــدول فــوق  47/6هــزار میلیــارد ریــال کمتــر از آن اســت؛ از ایـنرو در محاســبه مانــده بدهــی
دولــت بــه ایــن رقــم اســتناد شــده اســت.
ارزش روز تصفیــه بخشــی از دیــون دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (بهصــورت
ارزش روز ســهام ،امــوال و وجــوه دولتــی) ،طبــق صورتهــای مالــی در اجــرای قوانیــن بودجــه
ســالهای  1369تــا پایــان ســال  1394و مصوبــات هیئتوزیــران وقــت ،معــادل  146/8هــزار

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 399 /

میلیــارد ریــال محاســبه شــده اســت .از طــرف دیگــر وجــوه و اعتبــارات دریافتــی از دولــت در قالــب
کمــک دولــت بــه صنــدوق نیــز بــه ارزش روز بــر اســاس نــرخ ســود  17درصــد معــادل 744/4
هــزار میلیــارد ریــال محاســبه شــده؛ بدیــن ترتیــب مانــده بدهــی دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــه میــزان  4131/6هــزار میلیــارد ریــال شــده اســت.

 .4-3-2-4نتایج گزارش محاسبات بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1392
ارزیابــی محاســبات بیمــهای صندوقهــای بازنشســتگی ،توانایــی مالــی صندوقهــا را بــرای
پرداخــت تعهــدات بلندمــدت بررســی میکنــد .در اینجــا مســئله اصلــی ســنجش پایــداری مالــی
طــرح بازنشســتگی اســت .بــرای ایــن منظــور الزم اســت ارزش حــال تعهــدات درازمــدت صنــدوق با
ارزش حــال داراییهــا و کســورات بازنشســتگی اعضــای شــاغل در آینــده مقایســه شــود .در پایــان
ســال  1392ترکیــب ســرمایهگذاریهای صنــدوق بــه شــرح جــدول زیــر بــوده اســت.
جدول  .71ترکیب سرمایهگذاری صندوق و ارزش خالص داراییها در پایان سال 1392

مبلغ (میلیارد ریال)

سهم (درصد)

سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی

98382

56/6

سرمایهگذاری در شرکتهای غیربورسی

66608

38/3

سرمایهگذاری در امالک

4932

2/8

سهام دریافتی از دولت مصوبه
1390/12/23

3866

2/2

173788

100

جمع کل

مأخــذ :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (اردیبهشــت  ،)1394گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جهــت
پایــان ســال 1392

سیســتم صنــدوق بازنشســتگی از منظــر نحــوه هزینهکــرد درآمدهــا یــا نحــوه پرداخــت
مزایــا ،بــر اســاس روش مزایــای معیــن( )DBعمــل میکنــد؛ یعنــی هیــچ رابطــه تعریفشــدهای
میــان حقــوق و مزایــای بازنشســتگی بــا درآمدهــای صنــدوق وجــود نــدارد و صنــدوق از قبــل
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=

همچنیــن بــرای ازکارافتادگــی و فــوت ناشــی از کار ،بایــد عیــن آخریــن حقــوق و مزایــای
مشــمول کســور پرداخــت شــود .از آنجــا کــه صنــدوق بازنشســتگی بخشــی از منابــع خــود را
ســرمایهگذاری میکنــد ،میتــوان سیســتم بازنشســتگی صنــدوق را سیســتم مزایــای معیــن
دانســت کــه بــا ذخیــره جزئــی کار میکنــد .در ایــن سیســتم بهطــور طبیعــی بحــث ارزیابــی
تعهــدات بــدون پشــتوانه اهمیــت مضاعــف مییابــد؛ زیــرا بــه هیــچ بهانــهای نمیتــوان مزایــا را
کاهــش داد .همچنیــن در ایــن سیســتم تأمیــن مالــی ،خــروج زودهنــگام اعضــا از سیســتم و نبــود
سیاس ـتهای ســرمایهگذاری مناســب توأمــان وضعیــت مالــی طــرح را بــا مشــکل مواجــه خواهــد
کــرد .بــرای محاســبات بیمـهای از اطالعــات پایــان ســال  1392بــه شــرح جــدول زیر اســتفاده شــده
اســت (جــدول .)72
جدول  .72اطالعات پایه مورد استفاده در محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کشوری

ردیف

شرح

تاریخ 1393/1/1

1

تعداد شاغالن تحت پوشش (نفر)

1135000

2

میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور (ریال)

14967742

3

تعداد بازنشستگان و ازکارافتادگان (نفر)

996244

4

تعداد فوتی (نفر)

216395

5

میانگین حقوق بازنشستگان (ریال)

11344499

6

میانگین مستمری ازکارافتادگان و فوتی (ریال)

8840791

7

نسبت اعضای شاغل به تعداد مستمریبگیران

0/94

مأخــذ :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (اردیبهشــت  ،)1394گــزارش اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جهــت
پایــان ســال 1392
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سایر اطالعات جمعیتی و مقرراتی منظورشده در محاسبات بیمهای به شرح زیر است:
1 .1جدول مرگومیر . TD88-90
2 .2بــرای پوشــش هزینههــای جانبــی اعــم از عیــدی و ســایر پرداختهــا بــه مســتمریبگیران
(عــاوه بــر پرداختهــای مســتمر ماهانــه) پرداختهــای ســاالنه صنــدوق بــر پایــه 13مــاه
در ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
3 .3تأثیــرات بازنشســتگی پیــش از موعــد از طریــق منظــور کــردن متوســط ســالهای خدمــت
مربــوط بــه ســالهای قبــل در محاســبات در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ یعنــی متوســط
ســابقه خدمــت بــرای بازنشســتگی مــردان و زنــان بــه ترتیــب برابــر  30و  28ســال در نظر
گرفتــه شــده اســت.
4 .4اختالف سن مردان و زنان (زوجین)  5سال در نظر گرفته شده است.
5 .5بــرای محاســبه مســتمری بازمانــدگان فــرض شــده اســت کــه همســر بازمانــده تــا پایــان
عمــر مســتمری دریافــت میکنــد.
6 .6محاســبات احتمالــی بــه روش آخریــن بازمانــده و بــا در نظــر گرفتــن مســتمری مشــترک
شــوهر و همســر ( )joint annuityانجــام شــده اســت.
7 .7در ســناریو اصلــی محاســبات بیمــهای نــرخ بــازده ســرمایهگذاری  17درصــد ،افزایــش
حقــوق  15درصــد و افزایــش مســتمری  13درصــد در ســال بــرآورد شــده اســت.
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نتایج محاسبات بیمهای بر اساس سناریو پایه به شرح جدول زیر گزارش شده است.
جدول  .73نتیجه محاسبات بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال  1392بر اساس نرخهای
سرمایهگذاری  17درصد ،افزایش حقوق  15درصد و افزایش مستمری  13درصد

تعهدات آتی به میلیارد ریال داراییهای آتی به میلیارد ریال

شرح
مرد

شاغالن

زن

ناشی از بازنشستگی

1461877

ناشی از فوت

71375

ناشی از بازنشستگی

1049357

211902

2582609

419937

مجموع
تعهدات و داراییهای آتی

بازنشستگان و
ازکارافتادگان

مرد

1421013

زن

572073

مجموع

وظیفهبگیران

1993086

همسران وظیفهبگیر

190181

پسران وظیفهبگیر

9114

دختران وظیفهبگیر

56833

سایر وظیفهبگیران

1964

مجموع

258092
170000

ارزش بازار داراییها در زمان ارزیابی
جمع کل
مازاد (کسری)

208035

4833788

589937
()4243851
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خالصــه نتایــج محاســبات بیم ـهای در ســناریوهای مختلــف بــه شــرح جــدول زیــر اســت .بــه
طــوری کــه مالحظــه میشــود در هــر ســه ســناریو ،ارزش حــال کســری درازمــدت صنــدوق
(بدهــی ضمنــی دولــت) مهــم اســت.
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جدول  .74کسری درازمدت ارزش حال خالص داراییها و بدهیهای درازمدت صندوق بازنشستگی کشوری در پایان
سال  1392بر اساس محاسبات بیمهای

سناریو

نرخ بازده
سرمایهگذاری
(درصد)

نرخ افزایش
حقوق (درصد)

نرخ افزایش مستمری

1

17

21/8

21/6

()20740594

2

18

14

12

( )3155527

3

17

15

13

( ) 4243851

مازاد (کسری)
(میلیارد ریال)
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 .3-4برابری و کفایت مستمریها
 .1-3-4برابری
محاســبه مســتمری بــر مبنــای میانگیــن دســتمزدهای آخــر دوران اشــتغال بســیار پرهزینــه و
نابرابــر اســت و انگیزههــای افزایــش دســتمزد پیــش از بازنشســتگی را ایجــاد میکنــد .بــر اســاس
مقــررات موجــود تمــام ســوابق دســتمزدی افــراد در محاســبات منظــور نمیشــود ،بلکــه تنهــا
میانگیــن دســتمزد دو ســال آخــر پیــش از بازنشســتگی تعییــن میشــود .ایــن ســاز و کار بــه
ســود کســانی اســت کــه در اواخــر دوران اشــتغال رشــد دســتمزدی داشــتهاند و بــه زیــان افــرادی
اســت کــه دســتمزد یکنواختــی داشــتهاند .در مشــاغل دولتــی ایــن روش موجــب تشــویق افــراد
بــه تحصیــل دیرهنــگام و ارتقــای موقعیــت شــغلی و افزایــش حقــوق آخریــن ســالهای خدمــت
میشــود .بــدون آنکــه لزومــ ًا رشــته تحصیلــی انتخابشــده افــراد بــا مهارتهــای مــورد نیــاز
شــغلی آنهــا مطابقــت داشــته باشــد.
طوالنیتــر شــدن دوره مبنــای محاســبه مســتمری ،یعنــی منظــور کــردن دوران اشــتغال فــرد
در بهتریــن حالــت یــا در نظــر گرفتــن حقــوق مشــمول بازنشســتگی فــرد در  20ســال آخــر دوران
اشــتغال ،نهتنهــا مصــارف و هزینههــای مســتمری را کاهــش میدهــد ،رفتــاری ســازگار بــا
عملکــرد بیمهپــردازی افــراد (بــدون توجــه بــه شــکل پروفایــل ســن -درآمــد آنهــا) ایجــاد میکنــد.
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ســطح حداقــل مســتمری مشــارکتی (بیمــه اجتماعــی) تضمینشــده 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 بیثباتــی اقتصــادی ،تورمهــای دو رقمــی و تنــزل ادواری
ارزش پــول ملــی ،قضــاوت در ایــن مــورد دشــوار اســت .بهطورکلــی کارکــرد حداقــل مســتمریهای
مشــارکتی دوگانــه اســت:
1 .1تضمیــن بــرای افــرادی کــه معیــار ســابقه در طــرح را احــراز کردهانــد ،امــا درآمدشــان
پاییــن بــوده اســت و بــرای حمایــت از آنــان در برابــر فقــر کفایــت نمیکنــد.
2 .2حداقــل مســتمری در نظــام بیمــه مشــارکتی افــرادی را کــه بیمهپــردازی میکننــد و آنهایــی
را کــه بیمــه نمیپردازنــد ،متمایــز میکنــد.
ســطح حداقــل مســتمری الزم اســت بهانــدازهای کــم باشــد کــه انگیــزه اشــتغال و کار طوالنیتــر
را بــرای افــراد ایجــاد و توزیــع داخلــی را محــدود کنــد و درعینحــال بهانــدازهای زیــاد باشــد کــه
فضــای الزم را بــرای ایجــاد تمایــز بیــن حداقــل نظــام بیم ـهای و کمکهــای نظــام غیــر مشــارکتی
ماننــد مســاعدتهای اجتماعــی ایجــاد کنــد.

 .2-3-4قابلیت پیشبینی
مقــررات مربــوط بــه ترمیــم مســتمریها در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری ،امــکان اعمــال صالحدیــد سیاســتگذاران را فراهــم ،و درخصــوص ارزش واقعــی
مــورد انتظــار مســتمریها بیاطمینانــی ایجــاد میکنــد .در اصــول و مقــررات کنونــی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ترمیــم مســتمری بــر اســاس شــاخص قیمــت
مصرفکننــده تصریــح شــده اســت ،امــا الــزام روشــنی بــر شــاخصبندی کامــل مســتمریها بــا
توجــه بــه تــورم وجــود نــدارد .نبــود چنیــن الزامــی ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه در ســالهایی
کــه نــرخ تــورم بــاال بــوده ،ترمیــم مزایــا بهطــور چشــمگیری از تــورم کمتــر باشــد و درعینحــال
ترمیــم مســتمری بــرای حمایــت از مســتمریبگیران کمدرآمــد صــورت پذیــرد .ایــن انعطــاف
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درعینحــال کــه امــکان انجــام تعدیــل مالــی و افزایــش فــارغ از حقــوق مکتســبه و حمایــت بیشــتر
از فقــرا را فراهــم میکنــد ،اعمــال سیاس ـتهای غیرمســئوالنه مالــی را نیــز تســهیل میبخشــد؛ در
حالــی کــه امــروزه شــاخصبندی مســتمریها در بســیاری از کشــورهای جهــان امــری متــداول
اســت .بــا ایــن کار میتــوان از زایــل شــدن قــدرت خریــد مســتمریبگیران جلوگیــری کــرد و قــدرت
خریــد مســتمریها را در طــول زمــان تضمیــن نمــود .بــا ایــن اقــدام میتــوان درآمــد بازنشســتگی
را پیشبینــی کــرد.

 .3-3-4کفایت مستمری
نرخهــای تعلــق مســتمری بســیار ســخاوتمندانه اســت .نــرخ تعلــق  3/3درصــد بــه ازای هــر
ســال ســابقه کار بیــش از دو برابــر نــرخ مشاهدهشــده در اقتصادهــای در حــال گــذار اروپایــی
اســت و نتیجــه آن نــرخ جایگزینــی نزدیــک بــه  100درصــد آخریــن دســتمزد مبنــای کســر حــق
بیمــه در فرمــول محاســبه مســتمری یــا حتــی فراتــر از آن اســت .نــرخ مؤثــر تعلــق مســتمری بــرای
مســتمریبگیران حداقــل (کــه حــدود  60درصــد بازنشســتگان جدیــد را شــامل میشــود) ،حتــی بــه
 5درصــد هــم میرســد .نــرخ جایگزینــی بــاال همچنیــن انگیزههــای مانــدن طوالنیتــر در بــازار کار
را کاهــش میدهــد و عامــل مهمــی در بــروز کســری طرحهــای مســتمری اســت.
مســتمریها در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ســازمان
بازنشســتگی نیروهــای مســلح و صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان فــوالد برحســب صالحدیــد
تعدیــل میشــود؛ یعنــی در برخــی ســالها بیــش از تــورم و در برخــی از ســالها کمتــر از نــرخ
تــورم مــورد تعدیــل قــرار میگیــرد؛ بــرای مثــال میــزان افزایــش مســتمریهای ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســالهای  1389تــا  1392کمتــر از نــرخ تــورم و
در ســالهای  1393تــا  1395بیشــتر از نــرخ تــورم افزایــش یافتــه اســت .در گــزارش بانــک جهانــی
آمــده اســت کــه مســتمری دریافتــی  77درصــد بازنشســتگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 35

درصــد بازنشســتگان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری زیــر خــط فقــر قــرار دارد.

1

 .1بانک جهانی (بهار  ،)1396ناظر اقتصادی ایران (بهبود نفت محور) ،ص .17
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 .1-3-3-4کفایت مستمریها در سازمان تأمین اجتماعی
نمــودار زیــر ارزش اســمی و واقعــی مســتمری پرداختــی ماهانــه را بــه اعضــای مســتمریبگیر
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نشــان میدهــد.
نمودار  .52مستمری ماهانه سازمان تأمین اجتماعی به قیمت جاری و ثابت ( )1358-1395به ریال در ماه

مأخذ :مستخرج سازمان تأمین اجتماعی ،آمار پنجاهساله سازمان 1340-1390 ،و سالنامههای آماری سازمان

این نمودار گویای موارد زیر است:
 1 .1حداقــل ،حداکثــر و میانگیــن مســتمری پرداختــی ســازمان بــه قیمــت اســمی ،پیوســته رونــدی
صعــودی داشــته و ســرعت افزایــش آن بعــد از ســال  1380بیشــتر از گذشــته بــوده اســت.
2 .2فاصلــه انــدک میانگیــن مســتمری پرداختــی بــا حداقــل مســتمری بــه قیمــت اســمی گویــای
آن اســت کــه در دوره مــورد بررســی ،دریافتــی ماهانــه بیشــتر مســتمریبگیران ،بــه
حداقــل مســتمری نزدیــک بــوده اســت.
3 .3فاصلــه مهــم حداکثــر مســتمری پرداختــی بــا میانگیــن مســتمری بــه قیمــت اســمی بیانگــر
آن اســت کــه در دهــه اخیــر ،دریافتــی ماهانــه درصــد کمــی از مســتمریبگیران بهمراتــب
بیــش از میانگیــن آن بــوده اســت.
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تحــول میانگیــن مســتمری پرداختــی ماهانــه بــه قیمــت ثابــت نیــز نــکات جالبــی را روشــن
میکنــد؛ یعنــی:
1 .1افزایــش حقــوق و دســتمزد کارگــران در دو ســال آخــر رژیــم گذشــته موجــب شــد
مســتمریبگیران دو ســال اول انقــاب بــه قیمــت ثابــت ســال  1390بیــش از  10میلیــون
ریــال در مــاه دریافتــی داشــته باشــند.
2 .2در دوره جنــگ مبلــغ فــوق بهطــور مســتمر کاهــش یافــت و در ســال  1367بــه  2/8میلیــون
ریــال رســید .ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال  ،1358کاهــش عظیمــی بــه میــزان  75/4درصد
را نشــان میدهــد .جنــگ هشتســاله ( )1359-1367موجــب رکــود اقتصــادی ،تــورم دو
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
و بازمانــدگان آنهــا بزرگتریــن لطمــه را از جنــگ دیدنــد .گفتنــی اســت در ایــن دوره
بهواســطه محیــط اقتصــادی و سیاســی نامســاعد ،تشــکلهای کارگــری نیــز ضعیــف
شــدند.
3 .3پایــان جنــگ و آغــاز دوران ســازندگی در دوره برنامه اول نیز نتوانســت بهبود چشــمگیری
در وضعیــت مســتمریبگیران ایجــاد کنــد؛ یعنــی در ســال  1372رقــم مســتمری ماهانــه
پرداختــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بــه قیمــت ثابــت ســال  1390معــادل  3/2میلیــون ریال
بــود .ایــن رقــم هرچنــد در مقایســه بــا رقــم مشــابه ســال  1367افزایشــی در حــدود 14/3
درصــد را نشــان مــیداد ،بههیچوجــه کاهــش مســتمر دوران جنــگ را بهطــور کامــل
جبــران نمیکــرد.
4 .4در ســالهای  1373تــا  ،1375مقــارن بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی ،تــورم بــاال و رشــد
اقتصــاد انــدک بــود .دریافتــی مســتمریبگیران بــه قیمــت واقعــی بــار دیگــر تنــزل پیــدا
کــرد و در پایــان ایــن دوره بــه  2/2میلیــون ریــال رســید .گفتنــی اســت ایــن رقــم 21/4
درصــد از دریافتــی مســتمریبگیران در ســال آخــر جنــگ کمتــر بــود .تنــزل ارزش پــول
ملــی ،نرخهــای تــورم بــاال و رشــد انــدک اقتصــادی و ضعــف تشــکلهای کارگــری
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مســبب ایــن وضعیــت بــود .در ســال  1375مســتمریبگیران در قعــر چاهــی افتــاده بودنــد
کــه اقتصاددانــان لیبــرال ایرانــی از ابتــدای برنامــه اول توســعه بــرای آنــان کنــده بودنــد.
5 .5دوره زمانــی  1376-1384را میتــوان دوران بهبــود قــدرت خریــد مســتمریها نامیــد؛
زیــرا در ایــن دوره مبلــغ مســتمری ماهانــه ،بهجــز در یــک ســال بــه قیمــت ثابــت افزایــش
یافــت و در انتهــای ایــن دوره بــه  7/7میلیــون ریــال رســید .در ایــن دوره ،نــرخ تــورم کمتــر
و نــرخ رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از دوره قبــل بــود .ایــن دوره همچنیــن بــا دولــت
اصالحــات و ســال اول دولــت نهــم مقــارن بــود کــه رئیــس آن بــا شــعار مهــرورزی و
فقرزدایــی بــه میــدان سیاســت پــا گذاشــته بــود.
6 .6دوره  1385-1394دوره تورمهــای بــاال و نــرخ رشــد اقتصــادی پرنوســان و انــدک
بــود .در ایــن دوره هرچنــد بهصــورت مــوردی مبلــغ مســتمری پرداختــی بــه کارگــران و
خانــواده آنــان افزایــش مییافــت ،ایــن افزایشهــا دوامــی نداشــت .باالخــره در ســالهای
پایانــی ایــن دهــه ،اقتصــاد کشــور بــا تشــدید تحریمهــای بینالمللــی ،رکــود اقتصــادی،
بحــران بانکــی و بحــران صندوقهــای بازنشســتگی مواجــه بــود .بــه همیــن دلیــل کلیــد
رئیــس دولــت یازدهــم نیــز نتوانســت گــره از کار فــرو بســته مســتمریبگیران بگشــاید و
در ســال  1394میانگیــن مبلــغ مســتمری دریافتــی هــر خانــواده در مــاه بــه قیمــت ثابــت
ســال 1390بــه رقــم  4/9میلیــون ریــال تنــزل یافــت .گفتنــی اســت ایــن رقــم 36/4 ،درصــد
کمتــر از رقــم پرداختــی بــه آنهــا در ســال  1384بــود :بــه طــوری کــه مالحظــه میشــود
میــزان مســتمری واقعــی دریافتــی مســتمریبگیران بهشــدت تحــت تأثیــر محیــط سیاســی
و اقتصــادی اســت کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در چارچــوب آن فعالیــت میکنــد:
1 .1همانطــور کــه در مباحــث قبلــی ایــن فصــل بهتفصیــل تشــریح شــد ،کشــور بعــد از
انقــاب بــا رشــد منفی ســرانه تولیــد ناخالــص داخلی و رشــد ناچیــز بهرهوری ســرانه
نیــروی کار و نرخهــای بــاالی بیــکاری مواجــه بــود؛ از ایـنرو افزایــش دســتمزدهای
واقعــی و بهتبــع آن کســورات بازنشســتگی بــه ازای هــر کارگــر نمیتوانســت چنــدان
درخورتوجه باشــد.
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2 .2میانگیــن تــورم در سراســر بعــد از انقــاب دو رقمــی بــوده اســت و دولــت بــه
مــوازت گســترش افــراد تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،کارگــران شــاغل،
بازنشســته و ازکارافتــاده را مشــمول مالیــات تورمــی باالیــی کــرده اســت.
3 .3درواقــع بــا توجــه بــه ایــن تحــوالت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه گســترش ضریــب
پوشــش و نفــوذ ســازمان تأمیــن اجتماعــی بعــد از انقــاب عمـ ً
ا بــه هزینــه کارگــران
تحــت پوشــش ســازمان اتفــاق افتــاده اســت.
بــرای بررســی کفایــت مســتمریهای پرداختــی بــرای تأمیــن زندگــی پذیرفتــه و آبرومندانــه
بازنشســتگان ،افــراد ازکا افتــاده و خانــواده افــراد فوتشــده در اینجــا فقــط بــه دو نکتــه اشــاره
میشــود:
1 .1در ســال  ،1394میانگیــن مســتمری ماهانــه پرداختــی بــه قیمــت جــاری در حــدود 11/1
میلیــون ریــال بــود کــه در مقایســه بــا میانگیــن هزینــه خانــوار شــهری در همــان ســال فقط
معــادل  50/7درصــد آن میشــد.
2 .2در گــزارش جامــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی درمــورد مســتمریبگیران ،توزیــع فراوانــی
مســتمریها بــه تفکیــک بازنشســتگان ،از کار افتــادگان و فوتشــدگان بــرای ســال 1394
آمــده اســت (جــدول  .)75همانطــور کــه در ایــن جــدول مالحظــه میشــود  47درصــد
بازنشســتگان 91 ،درصــد از کار افتــادگان و  61درصــد پروندههــای فوتشــدگان کمتــر از
حداقــل دســتمزد ســال  1394دریافــت داشــتهاند (جــدول  75و نمــودار  .)53گفتنــی اســت کــه
مبلــغ حداقــل دســتمزد بــرای ســال  ،1394بــر اســاس گــزارش یادشــده  7/1میلیــون ریــال
بــوده اســت .اگــر بپذیریــم کــه بــا حداقــل دســتمزد تعییــن شــده بــرای ســال  1394نمیتــوان
زندگــی بــا حداقــل اســتاندارد بــرای یــک خانــواده  2نفــره را تأمیــن کــرد ،مشــخص میشــود
کــه بیــش از  50درصــد مســتمریبگیرانی کــه منــزل مســکونی ملکــی یــا ســایر منابــع
درآمــدی ندارنــد،در زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد .البتــه بایــد گفــت نتیجهگیــری مشــروط
فــوق بیانگــر ضــرورت مطالعــات کارشناســی جدیتــر در ایــن زمینــه اســت .در جــدول ()75
مبالــغ دریافتــی هــر یــک از انــواع مســتمریبگیران ،گروهبنــدی ،و ارائــه شــده اســت.
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جدول  .75توزیع فراوانی انواع مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک ردههای مستمری در سال 1394
بازنشستگان
مبلغ مستمری

فراوانی

از کار افتادگان

درصد
درصد
تجمعی

فراوانی

فوتشدگان

درصد
درصد
تجمعی

فراوانی

درصد
درصد
تجمعی

کمتر از حداقل دستمزد

196790

13/2

13/2

15395

12/0

12/0

40557

5/9

5/9

حداقل دستمزد

503196

33/8

47

101841

79/2

91/2

381648

55/1

60/9

حداقل دستمزد تا 10
میلیون ریال

204602

13/7

60/8

9715

7/6

98/7

185914

26/8

87/8

 10تا  15میلیون ریال

260938

17/5

78/3

1380

1/1

99/8

63668

9/2

97/0

 15تا  20میلیون ریال

150643

10/1

88/4

171

0/1

99/9

13314

1/9

98/9

باالتر از  20میلیون ریال

172414

11/6

100

83

0/1

100

7704

1/1

100

1488583

100

-

128585

100

-

692805

100

-

کل

مبلغ حداقل دستمزد در سال  1394معادل  7124250ریال است.
نمودار  .53تعداد مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک ردههای مستمری در سال 1394

مأخــذ :ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی( ،)1395گــزارش جامــع مســتمریبگیران تــا پایــان
ســال 1394

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 411 /

 .2-3-3-4کفایت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در صندوق بازنشستگی
کشوری
نســبت جایگزینــی نشــانگر نســبت متوســط حقــوق بازنشســتگان و موظفــان بــه متوســط حقوق
مشــترکان اســت .در ســال  1370ایــن نســبت  44درصــد بــوده ،امــا بــا گذشــت زمــان بهمــرور
بــا افــزوده شــدن مــوارد مشــمول کســر کســور بازنشســتگی دچــار نوســانات باالیــی شــده
اســت؛ بهگونــهای کــه در ســال  1387ایــن نســبت حتــی بــه باالتــر از یــک نیــز رســیده اســت.
نســبت جایگزینــی در آغــاز برنامــه چهــارم توســعه  69درصــد بــود کــه در ســال بعــد ()1385
بــه دلیــل افزایــش  70درصــدی حداقــل حقــوق بازنشســتگان و موظفــان (از مبلــغ  1170000ریــال
بــه  2000000ریــال) ایــن نســبت افزایــش یافــت .در ســال  ،1387اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری (مصــوب  )1386/07/08موجــب رشــد  21درصــدی و  67درصــدی حقــوق بازنشســتگان
و موظفــان و درنتیجــه افزایــش نــرخ جایگزینــی بــه باالتریــن رقــم خــود یعنــی  1/01شــد .در
کل ســالهای برنامــه چهــارم توســعه در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ســالهای افزایــش
بیرویــه مزایــای بازنشســتگی و تعهــدات صنــدوق بــدون در نظــر گرفتــن بــار مالــی آنهــا در
ســنوات آتــی بــوده اســت .بهگون ـهای کــه حقــوق بازنشســتگان و موظفــان طــی برنامــه چهــارم
توســعه  239درصــد رشــد داشــته اســت؛ در حالــی کــه حقــوق مشــمول کســر کســور مشــترکان
بــا  149درصــد رشــد مواجــه بــوده اســت .در ســال آغــاز برنامــه پنجــم توســعه ،نســبت جایگزینــی
 0/98بــوده اســت .در ســال  ،1392برقــراری فوقالعــاده شــغل موضــوع بنــد  5مــاده  86قانــون
اســتخدام کشــوری ،موجــب رشــد حقــوق شــاغلین و نتیجتـ ًا کاهــش نســبت جایگزینــی گردیــد .ایــن
نســبت در ســال  1393درمــورد ایــن صنــدوق بــه  87درصــد ،درمــورد صنــدوق بازنشســتگی
نیروهــای مســلح  98درصــد و ســایر صندوقهــا  91درصــد میرســید.

1

توزیــع فراوانــی حقوقبگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال  1395گویــای ایــن
واقعیــت اســت کــه  85/2درصــد حقوقبگیــران بیــن  9تــا  18میلیــون ریــال در مــاه دریافــت
میکننــد (نمــودار .)54
 .1سازمان برنامه و بودجه ( ،)1394خالصه سند راهبردی رفاه و تأمین اجتماعی ،صص  71و .73
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نمودار  .54توزیع فراوانی حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفند سال 1395

مأخذ :صندوق بازنشستگی کشوری ،دفتر برنامهریزی و توسعه

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا حقــوق پرداختــی توســط صنــدوق کفــاف مخــارج بازنشســتگان
را میدهــد یــا خیــر در غیــاب دادهــای تکمیلــی زیــر دشــوار اســت:
1 .1تعداد اعضای خانوار در هر گروه درآمدی؛
2 .2وضع مالکیت مسکن در هر گروه درآمدی؛
3 .3سایر منابع درآمدی فرد بازنشسته.
واقعیــت ایــن اســت کــه طبقــه متوســط مرفــه در شــهرها در زمــان کار ،بخــش مهمــی از پسانداز
دوره کاری خــود را صــرف تهیــه مســکن ملکــی میکننــد تــا هنــگام بازنشســتگی دچــار اســتیصال
مالــی نشــوند .در ســال  1395نیــز  54/5درصــد خانوارهــای شــهری کشــور مالــک مســکن مــورد
اســتفاده خــود بودهانــد (نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ،ســال .)1395
نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه تعــداد اعضــای خانوارهایــی که از حقــوق بازنشســتگی اســتفاده
میکننــد ،بهدلیــل تــرک منــزل توســط فرزنــدان بالــغ ،کمتــر از میانگیــن وســعت خانــوار در مناطــق
شــهری اســت .در سرشــماری جمعیــت در ســال  ،1395وســعت خانــوار  3/5نفــر گــزارش شــده
ا ست .

چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی در آینده دور (درازمدت) 413 /

 .4-3-4کارایی اقتصادی
چالــش دیگــر نظــام بازنشســتگی فعلــی چندپارگــی آن اســت .بهویــژه اختــاف میــان بخشهــای
خصوصــی و دولتــی مســئله مهــم سیاسـتگذاری اســت؛ زیــرا مانــع تحــرک نیــروی کار در داخــل
یــک بخــش و میــان بخشهــا میشــود ،هزینههــای اداری را بــاال میبــرد و ســبب رفتــار نابرابــر
بــا گروههــای مختلــف کارگــران میشــود .رویکــرد کشــورهای جهــان بــه نحــو روزافزونــی
بهســوی ادغــام طرحهــای بازنشســتگی م ـیرود ،امــا ایــن کار چنــدان ســاده نیســت.
مقــررات متنــوع طرحهــا و اصــول حاکــم بــر نقــل و انتقــال بیــن طرحهــا مانــع جابهجایــی نیــروی
کار میشــود .مقرراتــی بــا تنــوع بیــش از  300حالــت بــرای هــر ترکیــب و حرکتــی جهت تغییــر صندوق
وجــود دارد .ســوابق بیمــه پــردازی بــه طــرح جدیــد منتقــل میشــود و در عــوض طــرح قبلــی (یــا گاهی
خــود فــرد) مبالــغ مربــوط ناشــی از اختــاف نرخهــای حــق بیمــه را بــه طــرح جدیــد پرداخــت میکنــد.
تعهــدات مســتمری بهطــور کامــل و فــارغ از اینکــه چگونــه داراییهــا و تعهــدات منتقلشــده مقایســه
شــود بــر عهــده طــرح جدیــد قــرار میگیــرد .زمانــی کــه فــرد تغییــر صنــدوق میدهــد ســوابق بیمـهای
وی از ســوی طــرح جدیــد بــر اســاس اصــول حاکــم در آن پذیرفتــه میشــود ،ایــن ســازوکار بهدلیــل
آنکــه الــزام بــه پرداخــت مابهالتفــاوت نــرخ حــق بیمــه دارد و دارایــی منتقــل شــده بــه طــرح جدیــد هیــچ
رابطـهای بــا تعهــدات متقبــل شــده نــدارد ،برخــاف اصــول جابهجایــی نیــروی کار اســت.

 .4-4مدیریت ذخایر

1

ســازمانهای بازنشســتگی بهواســطه ذخایــر خــود بخــش مهمــی از اقتصــاد ایــران را در
مالکیــت دارنــد .ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی تقریبـ ًا  560هــزار میلیــارد ریــال ( 3/8درصــد تولید
ناخالــص داخلــی) و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  160هــزار میلیــارد ریــال ( 1/6درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی) اســت .ایــن دو طــرح روی هــم حــدود  400شــرکت دارنــد و در صنایــع متعــددی
ســهم بزرگــی از بــازار را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی مالــک بیــش از
 200شــرکت اســت کــه ســهام حــدود  35درصــد آنهــا در بــورس اوراق بهــادار فهرســت شــدهاند.
1. IMF (2017). Technical Assistance Report, Evaluation of Pension system in Iran.
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صنــدوق بازنشســتگی نیــز مالــک حــدود  180شــرکت اســت کــه  40درصــد آنهــا در بورس فهرســت
شــده اســت .مالکیــت مشــترک شــرکتها بیــن طرحهــای بازنشســتگی (یــا دیگــر صاحبــان ســهام)
نیــز رایــج اســت .بهموجــب سیاس ـتهای اتخاذشــده ،طرحهــای بازنشســتگی ملــزم شــدهاند ســهام
خــود را در صنایــع مختلــف حداکثــر بــه  40درصــد کاهــش دهنــد ،امــا بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی
توســعه بــازار ســرمایه مشــخص نیســت تــا چــه حــد ایــن سیاســت در میانمــدت عملــی شــود.
در حالــی کــه عمدتـ ًا شــرکتهای فعــال ســرمایهگذاری مدیریــت ذخایــر طرحهــای بازنشســتگی
را بــر عهــده دارنــد ،ایــن طرحهــا ســرمایهگذاران مهمــی در بــازار بــورس بــه شــمار میرونــد.
ســرمایهگذاری طرحهــای بازنشســتگی شــبیه عملکردهــای صنــدوق ســهام خصوصــی اســت؛
بــه همیــن دلیــل بــا وظایــف امان ـتداری ،تخصــص و ســاختار سررســید تعهــدات در طرحهــای
بازنشســتگی انطباقــی نــدارد .طرحهــای بازنشســتگی صاحــب  775هــزار میلیــارد ریــال ارزش
ســهام فهرســت شــدهاند کــه از ایــن مبلــغ  400هــزار میلیــارد ریــال بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مربــوط اســت .بدیــن ترتیــب  24درصــد ســرمایه بــازار بــورس
تهــران در اختیــار ایــن طرحهاســت .درعینحــال صندوقهــای بازنشســتگی در بــورس اوراق
بهــادار ،ســرمایهگذاران فعالــی بــه شــمار نمیرونــد .آنهــا عمومـ ًا ســهام خــود را معاملــه نمیکننــد
و اغلــب اســناد ســهام را خریــداری و نگهــداری میکننــد.
ســاختار کنونــی ذخایــر منعکسکننــده اولویتهــا و محدودیتهــای دولــت اســت .درواقــع ،هــم
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و هــم صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بخــش عمــده پورتفــوی خــود
را بهعنــوان رد دیــون از دولــت دریافــت کردهانــد .ســازمان خصوصیســازی بیــن ســالهای
 1380تــا  ،1395ســهامی بــه ارزش  205هــزار میلیــارد ریــال (معــادل  14درصــد ارزش داراییهــای
خصوصیســازی شــده) را بــه جــای بدهیهــای خــود بــه طرحهــای بازنشســتگی منتقــل کــرده
اســت .پورتفوهــای منتقلشــده شــامل شــرکتهای ســودده و زیــانده بــوده اســت .ایــن معامــات
یــا از طریــق بــازار بــورس یــا فراینــد رقابتــی مزایــده صــورت گرفتــه اســت .برخــی از شــرکتهای
کــه بــه روش دوم عرضــه شــده بعــداً در بــورس فهرســت قــرار گرفتهانــد .همچنیــن صندوقهــای
بازنشســتگی ،شــرکتهای زیرمجموعــه نهادهــای مالــی بــا مالکیــت دولتــی (نظیــر شــرکتهای
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بیمــه یــا بانکهــا) را نیــز خریــداری میکننــد؛ بــه شــرط آنکــه فــروش آنهــا توســط مالــک اصلــی
بــرای احــراز شــرایط محدودیتهــای تمرکــز مالکیــت الزم باشــد.
تصمیمــات طرحهــای بازنشســتگی درخصــوص مدیریــت شــرکتها بــه اولویتهــای دولــت
محــدود اســت؛ بــرای مثــال بازســازی شــرکت نبایــد موجــب کاهــش نیــروی کار شــود .در
برخــی از مــوارد ،طرحهــای بازنشســتگی تــاش میکننــد هلدینگهــای خــود را بــا فــروش بــه
ســرمایهگذاران ،بــه نقــد تبدیــل کننــد و توافقاتــی بــا نهادهــای خصوصیســازی بــرای دریافــت
مســاعدت بــرای بازاریابــی و انعقــاد قــرارداد صــورت دهنــد .بهتازگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی
تــاش دارد بــرای بهبــود ســودآوری پورتفــوی خــود ،از همــکاری واســطههای مالــی (شــرکتهای
کارگــزاری داخلــی ،بانکهــای ســرمایهگذاری) در شــرکتهای خــود بهــره گیــرد.
بــا توجــه بــه ترکیــب هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری-
کــه شــامل وزرای کابینــه از جملــه مقامــات مســئول اجــرای راهبــرد خصوصیســازی کشــورند-
اســتقالل تصمیمــات ســرمایهگذاری طرحهــای بازنشســتگی مســئلهبرانگیز شــده اســت.
همانطورکــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد ،ذخایــر مســتمری از طریــق نهادهــای
مختلفــی ســرمایهگذاری میشــوند .ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
ســرمایهگذاریهای خــود را بــا ســاختارهای قانونــی مختلفــی انجــام میدهنــد .بخشــی از پورتفــوی
آنهــا بهطــور مســتقیم تحــت مالکیــت خــود طرحهــا و بخــش غالــب دیگــر تحــت کنتــرل شــرکتهای
ســرمایهگذاری تابعــه اســت کــه زیرمجموعههایــی بــا مالکیــت کامــل آنهــا هســتند .هلدینگهــای
تخصصــی بــا شــخصیت قانونــی مجزایــی کــه بــرای بخشهــای صنعتــی ایجــاد شــدهاند قــرار
دارنــد .در مــوارد متعــدد مالکیــت مشــترک صندوقهــای بازنشســتگی و شــرکت ســرمایهگذاری
آن بــدون هیــچ منطــق شــفاف بــرای چنیــن ســازوکاری مشــاهده میشــود .مالکیــت مــوازی یــا
مشــترک شــرکتها و چندگانگــی ســازمان مدیریــت ســرمایهگذاری ،مســائل مربــوط بــه گــزارش
دهــی شــفاف را بــه همــراه دارد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــم در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و هــم در
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،نهادهایــی کــه بــرای ســرمایهگذاری ذخایــر ایــن صندوقهــا بــه
وجــود آمدهانــد ،عمـ ً
ا فــارغ از نیــاز صندوقهــا بــه نقدینگــی ،ســرمایهگذاری میکننــد و بــه اهــداف
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هیئتهــای مدیــره خــود در مقایســه بــا اهــداف هیئتمدیــره صندوقهــا اولویــت بیشــتری میدهنــد.
از ســال  ،1393مقــررات داخلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســقف  40درصــد را بــر ســهم مالکیــت
هــر شــرکت اعمــال کــرد و در برنامــه راهبــردی اخیــر ســازمان حفــظ فقــط  20درصد ســهم مالکیت در
هــر شــرکت و فــروش مابقــی ســهام باالتــر از ایــن حــد پیشبینــی شــد .مدیریت کنونــی ســازمان تأمین
اجتماعــی آن را مؤسس ـهای مالــی میدانــد کــه بایــد ســرمایهگذاری مســتقیم خــود را در شــرکتها
محــدود کنــد .ســازمان بــا اجــرای ایــن برنامههــا ،درعینحــال نگــران ناتوانــی خــود در مدیریــت
ریســک پرتفــوی خــود اســت .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری راهبــرد متفاوتــی را دنبــال کــرده اســت
و ریسـکهای مربــوط بــه تصمیمــات ســرمایهگذاری آنهــا درنهایــت از ســوی مالیاتدهنــدگان تحمــل
میشــود .دولــت هیــچ اعتراضــی بــه ســرمایهگذاریهای آنهــا نــدارد و حتــی ایــرادی نیــز بــه ایــن
مســئله نــدارد کــه درواقــع ایــن صنــدوق در حــال ســرمایهگذاری بخشــی از کمکهــای دولتــی اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه مقــررات نظــارت بــازار گسســته و ناقــص ،و بانــک مرکــزی مســئول
تنظیــم مقــررات بانکــی اســت .ســازمان بــورس اوراق بهــادار مؤسســات مالــی غیربانکــی (نظیــر
شــرکتهای کارگــزاری بــورس ،بانکهــا و مشــاوران ســرمایهگذاری ،صندوقهــای متقابــل و
غیــره) را تنظیــم میکنــد و بیمــه مرکــزی ایــران مســئول تنظیــم مقــررات مربــوط بــه شــرکتهای
بیمــه اســت .طرحهــای مســتمری نهــاد تنظیمــی و نظارتــی ندارنــد و صرفــ ًا تحــت حکمرانــی و
نظــارت مقــررات و اصولــی هســتند کــه هیئتمدیــره آنهــا را تعییــن کــرده اســت .اغلــب اعضــای
هیئتمدیــره صندوقهــا نماینــدگان دولــت هســتند.

 .5-4ضعف حکمرانی و امنیت مزایا در مقابل انواع ریسکها و نداشتن قطعیت در
صندوقهای بازنشستگی تحت نظر دولت
در طرحهــای بازنشســتگی کــه تحــت نظــر دولــت اداره میشــوند ،شــناخت ریس ـکهای ناشــی
از دخالــت دولــت کــه متوجــه ذینفعــان صنــدوق بازنشســتگی اســت ،ضــرورت دارد .ایــن ریسـکها
را میتــوان بــه چهــار گــروه طبقهبنــدی کــرد:
1 .1شکست دولت در عمل به وعدههای بازنشستگی؛
2 .2اســتفاده (یــا سوءاســتفاده) دولــت از وجــوه متعلــق بــه بیمهشــدگان ،بــرای دســتیابی بــه
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اهــداف اجتماعــی بــه جــای تــاش بــرای تحقــق وعــده تأمیــن درآمــد بازنشســتگی؛
3 .3عملکــرد ضعیــف صنــدوق بهدلیــل اســتفاده از وجــوه متعلــق بــه بیمهشــدگان بــرای
اعطــای وامهــای مســتقیم یــا بهعنــوان منبــع ذخیــره مالــی بــرای دولــت؛
4 .4از دست رفتن وجوه صندوق به دلیل فساد یا ضعف مدیریت.
ریســکهای فــوق بــه ضعــف حکمرانــی بخــش عمومــی در حــوزه اداره صندوقهــای
بازنشســتگی عمومــی مربــوط اســت .بیتردیــد میتــوان ضعفهــای فــوق را در ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مالحظــه کــرد .قانونگــذار بــا نادیــده گرفتــن قواعــد
بیمـهای و تبدیــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه ســازمان حمایتــی در دهــه  ،1380تصویــب قوانینــی
را کــه بــر اســاس اراده قانونگــذار ،دولــت تعهــدات مالــی آنهــا را بــر عهــده گرفتــه امــا در عمــل
از ایفــای ایــن تعهــدات بــاز مانــده اســت .اعمــال نفــوذ در ســرمایهگذاریهای شســتا و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری بــرای اجــرای پروژههــای دارای اولویــت دولتــی ،گمــاردن افــراد ناشایســت
و بــدون تخصــص بــه پســتهای کلیــدی در هیئتمدیــره شــرکتهای فرعــی و وابســته و حتــی
پســت ریاســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دولــت نهــم و دهــم و اعمــال نفــوذ نماینــدگان مجلــس
در تعییــن هیئتمدیــره شــرکتهای تحــت پوشــش ،همــه از نشــانههای ضعــف حکمرانــی در
بخــش عمومــی اســت.
حاکمیــت یکجانبــه دولــت بــه جــای رعایــت اصــل ســهجانبه گرایــی بــه دلیــل ضعــف
تشــکلهای 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
ایــن کجرویهــا را فراهــم کــرده اســت.

حکمرانی خوب در صندوقها مستلزم
● ●تعریف واضح مسئولیتها و تعهدات؛
● ●انتخاب ساختار و سازمانی که مستقل از فرایندهای سیاسی باشد؛
● ●نظامهای مدیریت تضاد منافع و کنترل فساد؛
● ●به مورد اجرا گذاشتن اصول شفافیت و پاسخگویی است.
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متأســفانه هیچیــک از قواعــد فــوق در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی
کشــور رعایــت نمیشــود .چالشهــای مهــم مدیریتــی در صندوقهــای بازنشســتگی ایــران 1را
میتــوان بــه شــرح کادر زیــر برشــمرد:
کادر  .14چالشهای حاکمیتی و مدیریتی صندوقهای بازنشستگی در ایران

●●هیئتمدیــره و مدیریــت صندوقهــا از مداخلــه سیاســی مصــون نیســتند .فشــار سیاســی دولــت و مجلــس
بــرای تحمیــل وظایــف حمایتــی بــه صندوقهــای بیم ـهای بــدون پرداخــت هزینههــای اضافــی مترتــب بــر ایــن
سیاس ـتها از ســوی دولــت .تضــاد بیــن عالیــق دولــت و عالیــق اعضــای طــرح ،فقــط منحصــر بــه مــورد فــوق
نیســت .انتقــال شــرکتهای ورشکســته بــه صندوقهــا بهمنظــور رد بدهــی دولــت نیــز از جملــه مــوارد دیگــر اســت
کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
●●ترکیــب اعضــا و وظایــف و اختیــارات هیئتامنــا ،هیئتمدیــره و مدیرعامــل صندوقهــا در قانــون بــه نحــوی
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 بیمـهای 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 هیئتمدیــره صندوقهــا بــر پایــه اهــداف روشــن تصریــح
شــده قــرار نــدارد.
●●هیــچ قاعــدهای بــرای ســرمایهگذاری ذخایــر و مدیریــت پرتفــو در هیچیــک از ایــن دو صنــدوق تدویــن نشــده
اســت .هیچکــدام از ایــن صندوقهــا سیاســتهای روشــنی درخصــوص پورتفــوی پذیرفتــه و نرخهــای مــورد
انتظــار ندارنــد کــه راهبردهــای ســرمایهگذاری را هدایــت کننــد .دربــاره سیاسـتهای ســرمایهگذاری بــدون هرگونــه
مالحظاتــی درخصــوص نقدینگــی آتــی مــورد نیــاز و ســاختار بدهیهــای مســتمری تصمیمگیــری میشــود .ضمــن
آنکــه ســازوکار بــازار بــرای ارزشگــذاری داراییهــا و نــرخ بازگشــت ســرمایهگذاریها وجــود نــدارد.
●●پاســخگویی بســیار ضعیــف و مبهــم صندوقهــا بــه اعضــای طــرح .درواقــع صندوقهــای بازنشســتگی هیچگونــه
گــزارش شــفاف ســالیانهای را بــرای اطــاع ذینفعــان منتشــر نمیکننــد .هیچیــک از ایــن دو ســازمان گزارشهــای
اکچوئــری دورهای را بهطــور مرتــب انجــام نمیدهنــد و یــا در صــورت انجــام جزییــات نتایــج آن را منتشــر نمیکننــد.
 .1وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معاونــت رفــاه اجتماعــی زمســتان  ،1394وضعیــت موجــود صندوقهــای
بازنشســتگی.
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ســاختار معیــوب هیئتامنــای ســازمان و صنــدوق و نامشــخص بــودن وظایــف و اختیــارات
هیئتهــای مدیــره و مدیرعامــل نیــز مســائل جــدی را در جهــت اداره ســازمانهای بیمـهای ایجــاد
کــرده اســت:

1

1 .1تعییــن مدیرعامــل و اعضــای هیئتامنــای صنــدوق توســط وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی :ناقــض مــاده ( )4اساســنامه آن اســت؛ یعنــی صنــدوق مؤسســهای
عمومــی غیردولتــی اســت کــه اســتقالل حقوقــی و مالــی از دولــت نــدارد؛ بنابرایــن اگــر
مالحظــه میشــود هیئتامنــای صنــدوق ،آن دســته از قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای
اســامی و مصوبــات هیئــت دولــت را کــه ناقــض اداره صنــدوق بــا رعایــت اصــول بیمـهای
اســت ،بــی چــون و چــرا پذیرفتــه و اجــرا میکننــد ،جــای شــگفتی نیســت .گفتنــی اســت
کــه مطابــق قوانیــن موجــود هیئتامنــای صنــدوق بازنشســتگی ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
هیئتامنــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز اســت.
2 .2تعییــن مدیــران عامــل شســتا و اعضــای هیئتمدیــره هولدینگهــای آن و شــرکتهای
مهــم تحــت پوشــش آنهــا در عمــل وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی :بــا توجــه بــه
فشــارهای سیاســی ســنگینی کــه نماینــدگان مجلــس بــر وزیــر وارد میکننــد ،اگــر ادعــا
شــود کــه الاقــل بخشــی از انتصابهــای وزیــر ممکــن اســت بــر اســاس شایستهســاالری
نباشــد و بنــا بــر مالحظــات سیاســی صــورت گیــرد ،ســخن گزافــی نخواهــد بــود.
3 .3تحمیــل سیاســتهای نادرســت :بــا توجــه بــه ترکیــب شــورای عالــی رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی و هیئتامنــای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی ،راه بــرای تحمیــل سیاســتهای
نادرســتی کــه بــر اســاس جلــب رضایــت پایــگاه سیاســی رئیسجمهــور و نماینــدگان
مجلــس اتخــاذ میشــود ،همــوار گردیــده اســت .در ایــن میــان بــه دلیــل ضعــف تشــکلهای
کارگــری و کارفرمایــی و عــدم نمایندگــی کافــی آنهــا در عالیتریــن مرجــع سیاسـتگذاری
تأمیــن اجتماعــی ،بدیهــی اســت کــه صــدای آنهــا شــنیده نمیشــود.
4 .4ناکارآمـ�دی در نق��ش هیئتمدیـ�ره صندوقهــا :در قانــون تأکی��د شـ�ده ک��ه اعضـ�ای
 .1ســبحانیان ،ســید محمدهادی ( ،)1395همان ،صص  54و .55
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هیئتمدی��ره بهص��ورت موظ��ف و ب��دون پذی��رش مس��ئولیت اجرای��ی انتخ��اب شـ�وند .در
ای��ن صــورت ،ب��ا وج��ود وظایف��ی ک��ه در اساس��نامهها بـ�رای هیئتمدی��ره پیشبین��ی شـ�ده،
س��از و کار اجــرای ای��ن وظای��ف مشـ�خص نیس��ت.؛ ب��ه همی��ن دلی��ل در برخ��ی دورههـ�ا،
هیئتمدیــره بخـ�ش عمـ�ده وظایـ�ف خــود را بـ�ه مدیرعامـ�ل تفویـ�ض میکــرد تـ�ا قابلیـ�ت
اج��را پی��دا کنــد .درواقــع ،کارآم��دی هیئتمدی��ره ب��ه توانای��ی اعض��ای آن بس��تگی دارد ،
ن��ه جای��گاه قانون��ی آن.
5 .5تخصص��ی نبـ�ودن اعض��ای هیئتمدیــره :هرچنـ�د ک��ه ش�رـایط تحصیلـ�ی و تجربـ�ی
ارکان صندوقهــای بازنشستــگی در قانــون مش��خص شــده اســت؛ امـ�ا ایـ�ن صالحیتهـ�ا
عـ�ام هســتند و جنب��ه تخصص��ی ندارن��د .درحال��ی ک��ه هیئتمدیـ�ره عم�ل ً
ا «رک��ن اجرایــی»
صنـ�دوق محس��وب میشــود و اعض��ای آن نی��ز بای��د از صالحیته��ای تخصص��ی و
تجربـ�ی مرتبـ�ط بـ�ا هم�اـن صندــوق برخ��وردار باشــند کـ�ه در قانــون از ایـ�ن نکتـ�ه مهـ�م
غفلـ�ت شــده اسـ�ت.
6 .6شــفاف نبــودن رابط��ه اداری بی��ن هیئتمدیـ�ره و مدیرعامــل :ابه��ام در وظای��ف و
اختی�اـرات هیئتمدیــره از یکسـ�و و گســتردگی دامنـ�ه مس��ئولیتها و وظایـ�ف مدیرعامـ�ل
از ســوی دیگــر ،موجـ�ب شــده اسـ�ت در همـ�ه دورههــای مدیریتـ�ی پـ�س از اجرــای ایـ�ن
قانـ�ون تاکنــون ،عمـل ً
ا مسـ�یر قانون��ی انتخـ�اب ارکان صندوقه��ا رعای��ت نشـ�ود و برخـلاف
قانــون ،ابتـ�دا مدیرعام��ل و پـ�س از آن اعضـ�ای هیئتــ مدیـ�ره تعیی��ن شــوند ب��ا ای��ن هـ�دف
کـ�ه اعضــای هیئـ�ت مدیــره بـ�ا مدیرعامـ�ل هماهنـ�گ باشنــد؛ در حالـ�ی ک��ه قانونگذــار عکـ�س
ایـ�ن وضعیـ�ت را در نظـ�ر داشــته اسـ�ت.
7 .7عـ�دم تناس��ب اختیاــرات و مس��ئولیتهای مدیرعامــل :ت��ا پیـ�ش از اجرــای قوانیـ�ن
موجوــد ،مدیرعامـ�ل بهعنوــان رئیـ�س هیئ�تـ مدیــره از اختی�اـرات متناسـ�ب بـ�ا
مس��ئولیتهایش برخ��وردار بــود و وزیـ�ر متبــوع نیـ�ز جـ�ز از مســیر ش�وـرای عالـ�ی یـ�ا
مجم��ع در ام��ور سـ�ازمانها مداخل ـهای نداشـ�ت؛ ام��ا در وض��ع موجـ�ود ،مدیرعام��ل بـ�رای
ایفــای مسئــولیتهایش نیازمنـ�د تفویـ�ض اختی��ار از طــرف وزیـ�ر یـ�ا هیئــت مدیــره اسـ�ت
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ک��ه ای��ن ام��ر ب��ا «استــقالل اداری و مال��ی صندــوق» ک��ه در قوانی��ن تصری��ح شــده ،منافـ�ات
دارد.

 .6-4چشمانداز تحول شاخصهای محیطی و بستر سیاسی و چالشهای ناشی از آن
در ایــن قســمت چشــمانداز شــاخصهای سیاســی و اقتصــادی ایــران در میانمــدت و
چشـمانداز تحــول ســاختار ســنی جمعیــت در درازمــدت ترســیم خواهــد شــد .اهمیــت ایــن مبحــث
در آن اســت کــه محدودیتهــای سیاســی ،اقتصــادی و جمعیتــی حاکــم بــر اصالحــات طرحهــای
بازنشســتگی دولتــی در کشــور را نشــان میدهــد .درواقــع بــر اســاس تجــارب داخلــی و بینالمللــی
و چالشهــای نظــام بازنشســتگی در کشــور ،اکنــون میتــوان اصالحــات پارامتریــک و ســاختاری
در ایــن نظــام را طراحــی نمــود؛ امــا بــدون توجــه بــه تحــوالت در حــوزه اقتصــاد سیاســی کشــور
نمیتــوان اجرایــی بــودن آن را تضمیــن کــرد.

 .1-6-4تحول نظام سیاسی و ضرورت تغییر نگاه مسئوالن به نظام رفاه اجتماعی در ایران
در فصــل ســوم ایــن مســئله اساســی بهتفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه در دوره بعــد از
انقــاب اســامی ،تلفیــق ارزشهــای ســنت و تجــدد در تنظیــم قانــون اساســی و شــیوه حکومتداری
در ایــران موجــب دوگانگــی ســاخت قــدرت سیاســی و تشــدید مجــادالت و کشــمکشهای سیاســی
میــان جناحهــای مختلــف حاکمیــت شــده اســت .پیامــد ایــن وضعیــت در حــوزه سیاسـتهای 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 دســتگاههای متولــی امــور رفــاه اجتماعــی مشــخص
میشــود کــه دســتگاهها و نهادهــای متعــددی در بخشهــای مختلــف رفــاه اجتماعــی
دارای وظایــف ،اختیــارات و مســئولیتاند .بدیهــی اســت کــه تــوازی وظایــف و فعالیتهــا
بیــن دســتگاهها در زمینههایــی 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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انســانی کشــور بهویــژه در بخــش رفــاه اجتماعــی میشــود.
● ●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 درمانیانــد و حداقــل  10صنــدوق
دیگــر بــرای بیمــه درمــان کارکنــان دســتگاههای خــاص ایجــاد شــدهاند.
● ●اگرچــه وجــود صندوقهــای متعــدد بیمــه درمانــی در ســطح بیمــه تکمیلــی توصیــه میشــو
 ،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
تغذیــه میکننــد.
● ●دستاندازی دولت به منابع صندوقها برای پیشبرد اهداف سرمایهگذاری خود.
● ●ایجــاد بســترهای قانونــی بــرای تبدیــل صندوقهــای بازنشســتگی تحــت نظــر دولــت بــه
ســازمانهای حمایتــی کــه ظاهــراً و قانونــا مقــرر شــده ،دولــت تکفــل هزینههــای اضافــی
ایــن حمایتهــا را بــر عهــده گیــرد.
● ●عــدم ایفــای تعهــدات مالــی دولــت بــه صندوقهــا و افزایــش بدهیهــای آن بــه صندوقهــای
بازنشســتگی تحت نظــارت دولت.
● ●عــدم اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و انحــال وزارت رفــاه
بهواســطه 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 برونرفــت
از چنبــر معضــات پیچیــده کنونــی وجــود نخواهــد داشــت .حــل ایــن تعارضــات در گــرو تغییــر
موزانــه قــوا بــه نفــع جناحهایــی از حکومــت اســت کــه بــه دنبــال مشــارکت بیشــتر جامعــه مدنــی
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در ســاختار قدرتانــد .بهطــور مشــخص بــرای برونرفــت از پیامدهــای منفــی ســاختار دوگانــه
قــدرت بــر حــوزه رفــاه اجتماعــی اصالحاتــی بــه شــرح زیــر ضــروری اســت .امــا تحقــق ایــن
اصالحــات از عهــده تکنوکراتهــا و قــوه اجرایــی بهتنهایــی خــارج اســت:
● ●اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و ادغــام کلیــه نهادهــای
مــوازی حمایتــی در ســازمان واحــد رفــاه اجتماعــی ،و یکپارچهســازی نظــام پایــه
بازنشســتگی بیمــهای مشــارکتی کــه بــا مقاومــت ســازمانهایی کــه از وضــع موجــود
بهرهمنــد میشــوند مواجــه خواهــد شــد.
● ●انجــام اصالحــات ســاختاری و پارامتریــک در طرحهــای بازنشســتگی کــه بــا مقاومــت
شــاغالن و مســتمریبگیران صندوقهــای بازنشســتگی مواجــه خواهــد شــد.
● ●اصــاح قانــون کار و حمایــت قانونــی از شــکلگیری و فعالیــت تشــکلهای کارگــری
مســتقل مطابــق کنوانســیونهای ســازمان بینالمللــی کار .از ایــن طریــق میتــوان بــه
رعایــت حداقــل اســتانداردهای ایمنــی و شــرایط کار ،تعییــن حداقــل دســتمزدها بــر پایــه
معیــار تکافــوی نیازهــای خانوارهــای شــاغالن و جلوگیــری از انعقــاد قراردادهــای موقــت
کار دســت یافــت .ایــن وضــع بــر افزایــش درآمدهــای کارگــران و ســازمان تأمیــن اجتماعی
و کاهــش بازنشســتگیهای زودهنــگام بــه دلیــل ازکارافتادگــی کمــک خواهــد کــرد .امــا
تجــارب گذشــته بیانگــر آن اســت کــه ایــن قانــون مــورد حمایــت کارفرمایــان و نماینــدگان
مجلــس و دولــت نخواهــد بــود.
بهبــود بســترهای نهــادی و انگیزشــی کشــور بهمنظور تســریع رشــد پایــدار درازمــدت و افزایش
تقاضــای نیــروی کار بهمــوازات افزایــش عرضــه آن بــرای حفــظ مشــروعیت اجتماعــی دولــت در
نــزد آحــاد جامعــه نیــز بــرای تقویــت طرحهــای 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
و نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح ملــی بــر خواســتهای قومــی و محلــی و
مــوردی اولویــت پیــدا کنــد .مجلــس بایــد بــه جــای کانــون فشــار بــرای افزایــش مخــارج
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دولــت ،پشــتیبان سیاسـتهای مالــی تــوأم بــا انضبــاط دولــت باشــد .بــا توجــه بــه انســداد
سیاســی موجــود موافقــت بــا شــکلگیری احــزاب مســتقل بعیــد بــه نظــر میرســد.
● ●کاهــش تبعــات دوگانگــی قــدرت سیاســی بــر حــوزه اقتصــاد و سیاســتهای رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی .ایــن امــر بــه دلیــل مخالفــت ذینفعــان و بازیگــران قــوی امــری دشــوار
بــه نظــر میرســد.
● ●کاهــش تنــش در مناســبات بینالمللــی بــرای همــوار کــردن راه بــرای جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی و اتخــاذ رویکــرد صادراتــی در اقتصــاد کشــور و خــروج از دور باطــل فقــر و
بهبــود رشــد درازمــدت اقتصــادی .ایــن موضــوع نیــز بــا توجــه بــه سیاسـتهای خصمانــه
دولــت امریــکا ،وخامــت روابــط ایــران بــا کشــورهای عربــی منطقــه و تحــوالت سیاســی
عــراق و ســوریه در میانمــدت محتمــل بــه نظــر نمیرســد.
● ●بهبــود فضــای کســب و کار از طریــق کاهــش مقــررات و تنظیمــات مزاحــم دولــت و تســهیل
دسترســی بخــش خصوصــی بــه اعتبــارات بانکــی .در ایــن زمینــه بایــد گفــت تجربــه
کشــورهای دیگــر گویــای آن اســت کــه تســهیل مقــررات حتــی در کوتاهمــدت نیــز در
صــورت وجــود اراده سیاســی امکانپذیــر اســت .امــا حــل بحــران بانکــی و ایجــاد زمینــه
دسترســی منصفانــه صاحبــان کســب و کار بــه اعتبــارات بانکــی در میانمــدت مقــدور
نیســت.
● ●مبــارزه بــا فســاد و رانــت جویــی غیــر مولــد در اقتصــاد کشــور .چنیــن مبــارزهای بــدون
دســتگاه قضایــی مســتقل ،کارآمــد و پایبنــد بــه قانــون بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.
● ●اصــاح نظــام مالیاتــی کشــور از طریــق کاهــش معافیــت نهادهــای خــاص از پرداخــت
مالیــات ،اخــذ مالیــات تصاعــدی بــر کل درآمــد و ســود ســهام توزیــع شــده و پرداخــت
کمکهــای بالعــوض هدفمنــد بــه فقــرا .ایــن امــر تحقــق سیاس ـتهای بــاز توزیعــی را بــا
هــدف کاهــش فقــر در کشــور امکانپذیــر میســازد.
امــا اگــر بــا واقعبینــی نگرشهــای دولتمــردان ،قانونگــذاران و مســئوالن کشــور را در مــوارد
فــوق ارزیابــی کنیــم ،احتمــال ایجــاد تحــول اساســی در عرصههــای فــوق الاقــل در دوره برنامــه
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ششــم ،انــدک خواهــد بــود .شــاهد ایــن ادعــا آن اســت کــه در قانــون برنامــه ششــم توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور بســیاری از سیاس ـتهای اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط
بــا اصالحــات 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 میگیــرد .بــه همیــن دلیــل دولتهــا در قبــال اقدامــات
خــود در برابــر مــردم پاســخگویند .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه در عرصــه رفــاه اجتماعــی
بــدون عوامگرایــی و وعدههــای فریبنــده بــا همــکاری شــرکای اجتماعــی وفاقــی بــر ســر عدالــت
اجتماعــی صــورت میگیــرد و بــه عمــل در میایــد .بدیهــی اســت کــه در غیــر ایــن صــورت ،شــاهد
شــکلگیری وعدههــای پوپولیســتی غیــر قابــل اجــرا از ســوی دولتهــا ،شــیوع فســاد مالــی در
دســتگاههای دولتــی و صندوقهــای بازنشســتگی و ســازمانهای حمایتــی خواهیــم بــود کــه
نتیجــه محتــوم آن بــه مخاطــره افتــادن منافــع درازمــدت شــاغالن و بازنشســتگان خواهــد بــود.

 -2-6-4پیشبینی تحوالت جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه نیروی کار و کهنسالی جمعیت
مطابــق پیشبینــی مرکــز آمــار ایــران ،نــرخ بــاروری جمعیــت در آینــده افزایــش خواهــد یافــت و
پیشبینــی میشــود در  1420بــه حــدود  2.16فرزنــد برســد کــه بیــش از نــرخ جایگزینــی جمعیــت
اســت (نمــودار .)55
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نمودار  :55برآورد نرخ باروری کل کشور 1420-1370

مأخذ :مرکز آمار ایران ،1394 ،شورای برنامهریزی جمعیت در برنامه ششم ،ص .34

همچنیــن انتظــار م ـیرود در میانمــدت قــدر مطلــق جمعیــت بــاالی  65ســال کشــور افزایــش
یابــد و در پایــان برنامــه ششــم بــه حــدود  5/5میلیــون نفــر برســد (نمــودار .)56
نمودار  :56پیشبینی جمعیت  65ساله و بیشتر کشور (هزار نفر)

مأخــذ :مرکــز آمــار ایــران ( ،)1394برنامــه ششــم توســعه و آمارهــای جمعیتــی ،شــورای برنامهریــزی جمعیــت در
برنامــه ششــم ،ص .34
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در درازمــدت نســبت جمعیــت بــاالی  65ســال 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 چالشهــای بــزرگ طرحهــای بازنشســتگی کشــور خواهــد بــود.
تجربــه کشــورهای پیشــرفته کــه بــا کهولــت جمعیــت دســت بگریباننــد ،گویــای آن اســت کــه
صندوقهــای بازنشســتگی فاقــد ذخیــره ،نمیتواننــد جوابگــوی مســتمری بازنشســتگان شــوند
و بــا بحــران مواجــه خواهنــد شــد .در کشــور مــا در دهــه اخیــر کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت
شــاغل و بازنشســتگیهای پیــش از موعــد بهمــوازات عــدم پرداخــت بهموقــع بدهیهــای دولــت
از هماکنــون بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی مسئلهســاز شــده اســت.
بدیهــی اســت کــه اگــر در آینــده نــرخ وابســتگی جمعیــت بــا ایــن ســرعت افزایــش یابــد ،امــا نــرخ
رشــد جمعیــت شــاغل کندتــر از آن باشــد ،حتــی در صــورت ایفــای تعهــدات دولــت در زمینــه
پرداخــت بدهیهــای خــود بــه صندوقهــا نیــز طرحهــای بازنشســتگی بــا بحــران مالــی مواجــه
خواهنــد شــد .بدیهــی اســت کــه در صــورت عــدم انجــام اصالحــات ســاختاری و پارامتریــک بــا
افزایــش امیــد بــه زندگــی ایــن بحــران جدیتــر خواهــد شــد.
نمودار  :57پیشبینی وابستگی سالمندان

Source: Pallares-Miralles, Montserrat. Et al, 2012, p 102
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 -3-6-4محدودیتهای رشد اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای نیروی کار و ورودی صندوقها
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  40ســاله ( )1355-1395بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب  1/54و  2/85درصد
بــوده اســت .امــا بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مــدت میانگیــن رشــد ســاالنه جمعیــت  2/18درصــد
بــوده اســت ،میانگیــن رشــد ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ایــران بــا نفــت و بــدون نفــت
بــه ترتیــب  -0/63و  +0/66درصــد بــوده اســت .در فصــل ســوم مســتنداتی ارائــه شــد کــه نشــان
م ـیداد اقتصــاد ایــران در درازمــدت بــه جــای پــر کــردن شــکاف درآمــدی خــود بــا بزرگتریــن
قــدرت اقتصــادی جهــان در حــال فاصلــه گرفتــن از آن بــوده اســت.
ناتوانــی دولــت در ایجــاد نهادهــای مناســب بــرای رشــد پایــدار درازمــدت اقتصــادی ،افزایــش
ریســکهای اقتصــادی و سیاســی کشــور و کاهــش ســرمایهگذاریهای مناســب توســط بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی بــه محــدود شــدن رشــد اقتصــادی و بهتبــع آن تقاضــا بــرای نیــروی
کار انجامیــده اســت و ضعــف رشــد درازمــدت اقتصــادی بــه مــوازت سیاســت افزایــش جمعیــت
در دهــه اول انقــاب بــه افزایــش ریس ـکهای بــازار کار منجــر شــده اســت .کاهــش فرصتهــای
درآمــد و اشــتغال ،افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار و گســترش بخــش
غیررســمی اقتصــاد ،مانــع از افزایــش ورودی صندوقهــای بازنشســتگی شــده اســت.
در فصــل ســوم ،علــل رشــد اقتصــادی انــدک و پرنوســان اقتصــاد ایــران را بــه ترتیــب زیــر
برشــمردیم:
1 .1انقــاب ،جنــگ و تحریمهــای اقتصــادی هرچنــد در ایــن عملکــرد ضعیــف دخیــل
بودهانــد ،امــا تنهــا عامــل ایــن وضعیــت نیســتند.
2 .2فقــدان ترتیبــات نهــادی مناســب بــرای برپایــی اقتصــاد بــازار و شــکلگیری جزایــری
از منافــع متعــارض بهصــورت شــرکتهای دولتــی ،شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای
نظامــی و مذهبــی ،بخــش خصوصــی رســمی و غیررســمی و نامســاعد بــودن محیــط
کســب و کار ،از عوامــل اصلــی عقبماندگــی اقتصــادی کشــور بــوده اســت.
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3 .3پیامدهــای منفــی وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت شــامل رانتجویــی غیــر مولــد،
تضعیــف نهادهــای پشــتیبان توســعه و فســاد مالــی و اثــرات بیثبــات کننــده نوســانات
درآمدهــای نفتــی نیــز یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در عملکــرد ضعیــف اقتصــاد کشــور
بــه شــمار مـیرود.
4 .4در ایــن دوره طوالنــی ،اســتمرار بیثباتــی اقتصــاد کالن کــه بهصــورت تورمهــای
دو رقمــی و مزمــن ،بدهیهــای انباشــته دولــت و وابســتگی موازنــه بازرگانــی
کشــور بــه نوســانات قیمــت نفــت و اصــرار دولتهــا بــر پیگیــری سیاس ـتهای مالــی
و پولــی غیرمســئوالنه خودنمایــی میکنــد ،موجــب اختــال در قیمتهــای نســبی
و پیشبینیناپذیــری جهــت حرکــت قیمتهــا و تقاضــای آتــی شــده و ریســک
ســرمایهگذاری در اقتصــاد کشــور را بهشــدت افزایــش داده اســت.
5 .5فقــدان بازارهــای مالــی قــوی و هدایــت منابــع مالــی تجهیــز شــده بــه فعالیتهــای
ســوداگرانه در غیــاب نقــش ســازنده نهادهــای تنظیمگــر پشــتیبان توســعه اقتصــادی،
در راه انباشــت ســرمایه در بخشهــای دارای اولویــت اقتصــاد ملــی اختــال ایجــاد
کــرده اســت.
هرچنــد در برنامههــای متعــدد رفــع برخــی از موانــع ســاختاری و نهــادی رشــد پایــدار اقتصــادی
مــورد توجــه برنامــه ریــزان قــرار گرفتــه اســت ،امــا در عمــل بســیاری از این سیاسـتها عقیــم مانده
اســت .علــت ایــن مســئله نیــز آن اســت کــه بهرغــم آنکــه سیاسـتها بــر اســاس عقالنیــت اقتصــادی
مطــرح و بــه تصویــب رســیدهاند ،امــا سیاســتگزاران بــه پیامــد سیاسـتها بــر گروههایــی کــه از آن
منتفــع یــا متضــر میشــوند و موقعیــت آنهــا در ســاختار قــدرت سیاســی بیتوجــه بودهانــد.
در برنامــه ششــم توســعه ( )1396-1400میانگیــن رشــد اقتصــادی کشــور  8درصــد و میانگیــن
رشــد تولیــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت  6/7درصــد پیشبینــی شــده اســت .در حــدود یکســوم رشــد
اقتصــادی برنامــه ششــم از طریــق رشــد بهــرهوری کل عوامــل تولیــد بــه میــزان متوســط 2/8
درصــد در ســال بــه دســت خواهــد آمــد و برنامهریــزان وعــده دادهانــد کــه در صــورت تحقــق ایــن
نرخهــای رشــد در ســال پایانــی برنامــه نــرخ بیــکاری بــه  7درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
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دولتمــردان و قانونگــذاران مــا بهتــر از هرکســی میداننــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت
نفــت در بــازار جهانــی ،تنــش در مناســبات بینالمللــی ،خشکســالی درازمــدت ،بدهیهــای ســنگین
دولــت ،بحــران در نظــام بانکــی و بحــران صندوقهــای بازنشســتگی ،امــکان تحقــق اهــداف بلنــد
پروازانــه اقتصــادی برنامــه ششــم وجــود نــدارد .امــا چــون نیــک میداننــد کــه در صــورت عــدم
تحقــق ایــن اهــداف جامعــه دچــار فقــر و نابرابــری بیشــتر و بیــکاری گســتردهتر خواهــد شــد،
پیامدهــای رشــد انــدک و پرنوســان را بازگــو نمیکننــد .احتمــا ً
ال افــق کوتــاه دوران وزارت و وکالــت
آنــان نیــز دســت آنهــا را بــرای دادن وعدههــای شــیرین بــه مــردم و کســب محبوبیــت موقــت بــاز
میگــذارد .پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول درمــورد چش ـمانداز عملکــرد اقتصــادی ایــران در
دوره  2018تــا  2021گویــای آن اســت کــه در ایــن دوره میانگیــن ســاالنه رشــد اقتصــادی ایــران
در حــدود  3.9درصــد خواهــد بــود (.)IMF, (2017) World Economic Outlook
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن اســت کــه بــا اتــکای صــرف بــه رشــد عوامــل تولیــد (کار و ســرمایه)
در غیــاب رشــد بهــرهوری ،نمیتــوان بــه رشــدهای بــاال و پایــدار اقتصــادی دســت یافــت.
درعینحالــدر عیــن حــال بــه فــرض تحقــق رشــد باالتــر از  4درصــد نیــز بــه احتمــال زیــاد نــرخ
بیــکاری در اقتصــاد ایــران افزایــش خواهــد یافــت .امینــی و فرهــادی کیــا ( ،)1394بــا مطالعــه رابطــه
تولیــد و اشــتغال ،تحــول رشــد اقتصــادی و اشــتغال را در برنامــه ششــم توســعه بــر اســاس ســه
ســناریو بــه شــرح جــدول زیــر بــرآورد کردهانــد .آنهــا افزایــش ســاالنه عرضــه نیــروی کار را
کــه توســط کارشناســان ســازمان برنامــه  655هــزار نفــر اســت در پیشبینــی نــرخ بیــکاری دوره
برنامــه ششــم پذیرفتهانــد.
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جدول  :76رشد اقتصادی و اشتغال در برنامه ششم توسعه در سه سناریو

سناریو اول
(افزایش نرخ
بیکاری)

سناریو دوم
(افزایش نرخ
بیکاری)

سناریو سوم
(کاهش نرخ
بیکاری)

رشد ساالنه اقتصادی (درصد)

5/3

6/1

8/1

متوسط رشد ساالنه تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص داخلی (درصد)

7/4

9/6

15/2

متوسط رشد بهرهوری کل عوامل
تولید معادل یکسوم نرخ رشد ساالنه
(درصد)

1/8

متوسط رشد ساالنه بهرهوری نیروی
کار (درصد)

3

شرح

2/0

2/7

متوسط ساالنه خالص ایجاد اشتغال در
برنامه ششم (هزار نفر)

495/2

655/8

1053/8

نرخ بیکاری (درصد)

19/5

16/7

9/9

مأخــذ :امینــی و فرهــادی کیــا (بهــار  ،)1394تحلیــل رابطــه تولیــد بــا اشــتغال در بخشهــای اقتصــادی ایــران بــا نگاهــی
بــه برنامــه ششــم توســعه ،مجموعــه مســتندات اولیــن اجــاس اقتصــاد ایــران ،موسســه آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و
برنامهریــزی.

همانطــور کــه مالحظــه میشــود در ســناریو اول و دوم کــه متضمــن رشــد باالتــر از  4درصــد
اســت ،نــرخ بیــکاری در دوره برنامــه ششــم افزایــش خواهــد یافــت .ضمن ـ ًا بــا توجــه بــه پیشبینــی
قیمــت جهانــی نفــت در دوره برنامــه ششــم بــه ازای هــر بشــکه بیــن  50تــا  60دالر کــه موجــب تنگنای
ارزی در اقتصــاد و مضیقــه مالــی در بودجــه دولــت خواهــد شــد امــکان دســتیابی بــه رشــد ســاالنه
ســرمایهگذاری بــه میــزان  15/2درصــد در ســال در ســناریو ســوم محتمــل نیســت .از ایـنرو نیــل بــه
نــرخ رشــد اقتصــادی  8درصــد 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
اســت و سیاس ـتهای اتخاذشــده در برنامــه ششــم نمیتوانــد موانــع ســاختاری و نهــادی اقتصــاد
کشــور را از پیــش پــای اقتصــاد ایــران بــردارد .در گزارشــی کــه بــرای مرکــز پژوهشهــای مجلــس
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تهیــه شــده ،بــر ایــن نکتــه کلیــدی تأکیــد شــده اســت ،کــه بــه دلیــل عقبماندگــی بــازار ســرمایه ،بحران
عمیقــی کــه دامنگیــر اقتصــاد ایــران اســت و مشــکالتی کــه در عرصــه جهانــی کشــور بــا آن مواجــه
اســت ،تجهیــز منابــع مالــی الزم بــرای نیــل بــه اهــداف برنامــه ششــم امکانپذیــر نخواهــد بــود.

1

واقعیــت ایــن اســت کــه ســناریو ســوم یــا ســناریو برنامــه ششــم همــان ســناریو منتخــب در
برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه بــوده کــه جامــع عمــل بــه خــود نپوشــیده اســت .بــا توجــه بــه
تجربــه رشــد درازمــدت ایــران ،بــه نظــر میرســد احتمــال وقــوع ســناریو اول بیشــتر از دو ســناریو
دیگــر اســت .در ایــن وضعیــت شــاهد تشــدید بحــران بیــکاری در جامعــه بهواســطه ورود خیــل
عظیــم مــردان و زنــان جــوان و تحصیلکــرده بــه بــازار کار خواهیــم بــود .افزایــش نــرخ بیــکاری
پیامدهــای وخیمــی بــر بــازار کار و صندوقهــای 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 میشــوند از نظــر
قانونــی و بــار مالــی عظیــم آن امکانپذیــر نخواهــد بــود.
● ●در ایــن صــورت احتمــال افزایــش فقــر و نابرابــری اقتصــادی در جامعــه زیــاد خواهــد بــود
و دولــت ناگزیــر بایــد چتــر حمایتهــای اجتماعــی خــود را گســترش دهــد .امــا ایــن کار
مســتلزم گشــایش در وضــع مالــی دولــت اســت.
● ●اگــر نیمــی از تــازهواردان بــه بــازار کار تحــت پوشــش صندوقهــای بازنشســتگی قــرار
گیرنــد ،ورودی ایــن صندوقهــا ســاالنه بیــش از  200هــزار نفــر خواهــد شــد .امــا درآمــد
حاصــل از حــق بیمــه آنهــا بهواســطه فشــار بــر ســطح دســتمزدها درخــور توجــه نخواهــد
بــود.
● ●صرفنظــر از آثــار نهچنــدان مطلــوب تحقــق ایــن ســناریو بــر صندوقهــای بازنشســتگی،
پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا ایــن نــرخ بیــکاری از نظــر جامعــه قابلتحمــل خواهــد بــود.
● ●نــکات فــوق گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه نتیجهگیــری مــا در فصــل گذشــته مبنــی بــر
 .1هــادی زنــوز ،بهــروز (  ،)1395ارزیابــی نحــوه تأمیــن مالــی برنامــه ششــم توســعه ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ایــران.
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افزایــش ریس ـکهای بــازار کار در دوره برنامــه ششــم نیــز مصــداق خواهــد داشــت.
● ●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.
● ●اســتخدامهای بیرویــه در دســتگاههای اداری ،نظامــی و غیــره و تســهیالت ارائــه شــده
از ســوی دولــت بهمنظــور اجــرای طرحهــای زودبــازده و اشــتغالزا نتوانســته اســت
کمــک مؤثــری بــر التیــام بحــران بیــکاری بنمایــد .بهرغــم ایــن تجربــه یکبــار دیگــر شــاهد
سیاس ـتگذاریهای مشــابه در ایــن حــوزه توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
هســتیم.
● ●تشــکلهای کارگــری مســتقل صنفــی کارگــران بــه دلیــل فقــدان پشــتوانه قانونــی و
بیمیلــی دولتمــردان شــکل نگرفتــه و یــا در صــورت شــکلگیری فعالیــت آنهــا بــا انــواع
موانــع مواجــه شــده اســت .شــواهد آمــاری موجــود بیانگــر آن اســت کــه دســتمزد واقعــی
کارگــران و کارمنــدان در بخــش عمومــی و خصوصــی در ایــن دوره طوالنــی هرچنــد
بــا تغییــرات زیــادی همــراه بــوده اســت ،امــا در ســال  1395در مقایســه بــا ســال ،1358
کاهــش یافتــه اســت .ایــن وضعیــت در دوران برنامــه ششــم نیــز بــه دلیــل افزایــش نــرخ
بیــکاری و کســری بودجــه مزمــن دولــت ادامــه خواهــد داشــت.
● ●همچنیــن بــه نظــر میرســد در دهــه  ،1380ســهم نیــروی کار در درآمــد ملــی تنــزل یافتــه
باشــد .معلــوم نیســت کــه بهبــود انــدک ایــن ســهم در  5ســال اول دهــه  ،1390آیــا کاهــش
دوره  15ســاله را جبــران کــرده اســت یــا خیــر.
● ●در ایــن وضعیــت ،مــزد و حقوقبگیــران بــرای پسانــداز بخشــی از درآمــد خــود بــرای
تأمیــن آینــده از طریــق خریــد واحــد مســکونی ،ســپردهگذاری در بانکهــا ،خریــد اوراق
بهــادار و شــرکت در طرحهــای انفــرادی مکمــل بازنشســتگی دچــار مشــکل میشــوند.
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● ●صندوقهــای بازنشســتگی نیــز بــه دلیــل ورودی انــدک نیــروی کار و پرداخــت ســهم
بیمــهای ســرانه کمتــر بــه قیمــت واقعــی دچــار مشــکالت ناپایــداری مالــی میشــوند.
همزمانــی بیثباتــی و ریســکهای بــاال در بــازار کار و بازارهــای مالــی ،صندوقهــای
بازنشســتگی را در وضعیــت مالــی دشــواری قــرار میدهــد.

 -4-6-4تحول بازارهای مالی و پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی
همانطــور کــه در فصــل ســوم بهتفصیــل مطــرح شــد ،بازارهــای مالــی ایــران (اعــم از نظــام بانکــی،
بــورس اوراق بهــادار و بیمههــا) عقــب مانــده اســت و از عمــق مالــی الزم برخــوردار نیســت .ایــن
بازارهــا بهشــدت تحــت تأثیــر بیثباتــی اقتصــادی و تنشهــای سیاســی در روابــط بینالمللــی و
شــوکهای منفــی قیمــت نفــت و گاز در بــازار جهانــی اســت .از ایـنرو ریســک ایــن بازارهــا بهواســطه
نوســانات شــدید قیمــت ســهام در بــازار بــورس بــاال اســت (در ایــن مــورد نــگاه کنیــد بــه نمــودار
 32فصــل ســوم) .در ایــن وضعیــت پــر ریســک ،اطمینــان از بازدهــی ســرمایهگذاری صندوقهــای
بازنشســتگی در اوراق ســهام نیــز بهشــدت کاهــش مییابــد و بدیــن ترتیــب تأمین مالی مســتمریهایی
کــه بــرای هزینــه زندگــی مناســب در ایــام پیــری و ازکارافتادگــی کافــی باشــد ،غیرممکــن میشــود.
افــزون بــر ایــن بحــران در نظــام بانکــی ایــران نیز اخــذ تســهیالت بانکی بــرای تأمیــن مالی ســرمایه در
گــردش بــرای شــرکتهای متعلــق بــه صندوقهــای بازنشســتگی را دشــوار ســاخته اســت.
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی (شســتا)
بــه دلیــل شــرکت داری و نفــوذ دولــت در هیئتهــای مدیــره ایــن صندوقهــا ،دچــار ناکارآمــدی و
انعطافناپذیــری در واکنــش بــه نوســانات بــازار ســهاماند و فاقــد راهبردهــای مشــخص ســرمایه
گذاریانــد .عــاوه بــر معضــل فــوق ،دولــت تــاش میکنــد برخــی از پروژههــای دارای اولویــت
خــود را از طریــق ایــن صندوقهــا اجــرا کنــد و بــه همیــن دلیــل دســت صندوقهــا در واگــذاری
ســهام ایــن نــوع شــرکتها بــه بخــش خصوصــی بــاز نیســت .همچنیــن تعــدادی از اعضــای هیئــت
مدیــره شــرکتهای تحــت مالکیــت ایــن دو صنــدوق از طریــق اعمــال نفــوذ مقامــات دولتــی و
نماینــدگان مجلــس ،انتخــاب میشــوند .شــرکتها و هولدینــگ هــای ایــن صندوقهــا فاقــد شــفافیت
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مالیانــد.
هرچنــد در برنامــه ششــم بــرای خــروج بانکهــا از وضعیــت بحرانــی و عمــق بخشــیدن بــه
بازارهــای مالــی و ایجــاد تنــوع در ابزارهــای مالــی تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت ،پیشــرفت در
ایــن زمینــه در غیــاب حمایــت از ســرمایهگذاران در ایــن بازارهــا و در حضــور قانــون بانکــداری
بــدون ربــا و عــدم رعایــت اســتانداردهای پاســخگویی و شــفافیت از ســوی شــرکتهای عضــو
بــازار ســهام و گرداننــدگان بــازار اوراق بهــادار بهکنــدی 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 ســپردهها و تســهیالت بانکــی
در ســالهای اخیــر شــده اســت .تمهیــدات بانــک مرکــزی بــرای پاییــن آوردن نــرخ ســود
بانکهــا نیــز تاکنــون اثربخشــی اندکــی داشــته اســت.
● ●در برنامــه ششــم بــا روی آوردن دولــت بــه بــازار بدهــی و انتشــار اوراق اســامی و
اســناد خزانــه ،بخشــی از ســپردهگذاران بانکــی ترجیــح خواهنــد داد ســپردههای خــود
را از بانکهــا خــارج و در بــازار بدهــی ســرمایهگذاری کننــد .ایــن امــر موجــب وخیمتــر
شــدن بحــران بانکــی خواهــد شــد .درعینحــال بــا پرداخــت نرخهــای بهــره بــاال بــه اوراق
قرضــه دولتــی ،دولــت در ظــرف چنــد ســال آتــی بــه ســمت ناپایــداری مالــی بیشــتر پیــش
خواهــد رفــت.
● ●در گذشــته بــه دلیــل بیثباتــی اقتصــاد کالن (نرخهــای بــاالی تــورم ،تغییــرات نــرخ ارز،
شــوکهای ناشــی از تغییــر قیمــت نفــت در بــازار جهانــی و تحریمهــای اقتصــادی)
بازدهــی واقعــی بــازار ســرمایه پــر نوســان و درنتیجــه بــا ریســک بســیار بــاال همــراه
بــوده اســت (نــگاه کنیــد بــه نمــودار  32فصــل ســوم) .بــا دو رقمــی شــدن تــورم در ســال
 ،1396نوســانان در بــازار ارز و خطــر افزایــش ســرعت گــردش پــول ،نوســانپذیری بــازار
ســرمایهبر اثــر بیثباتــی اقتصــاد کالن در دوره برنامــه ششــم نیــز اســتمرار خواهــد
داشــت.
● ●بــا افزایــش ریســک بازارهــای مالــی و محــدود بــودن ابزارهــای مالــی ،پسانــداز خانوارهــا
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دســتخوش ریســک مالــی بــاال میشــود.
در ایــن وضعیــت پرریســک ،اطمینــان از بازدهــی ســرمایهگذاری صندوقهــای بازنشســتگی
نیــز بهشــدت کاهــش مییابــد و بدیــن ترتیــب تأمیــن مالــی مســتمریهایی کــه بــرای هزینــه
زندگــی مناســب در ایــام پیــری و ازکارافتادگــی کافــی باشــد ،غیرممکــن میشــود.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هرچنــد بهبــود مدیریــت ذخایــر صندوقهــای
بازنشســتگی ضــرورت دارد ،امــا از ایــن طریــق نمیتــوان ناپایــداری مالــی صندوقهــا را برطــرف
کــرد.

 .5-6-4کسری مزمن بودجه دولت و افزایش بدهیهای معوقه دولت به صندوقهای بیمه
و بازنشستگی
در فصــل ســوم اجمــا ً
ال بــه کســری مزمــن بودجــه دولــت اشــاره شــد .واقعیــت ایــن اســت کــه
منابــع اصلــی بودجــه عمومــی دولــت عبارتانــد 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
از برجــام وزارت نفــت تالشهــای مهــم و پرثمــری در جهــت افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت
انجــام داد و امــروزه تــاش آن در جهــت جــذب ســرمایه و فناوریهــای جدیــد بــه ایــن صنعــت
ولــو بهکنــدی 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 میدانهــا پــارس جنوبــی
تولیــد و صــادرات گاز را افزایــش دهــد .بــر اســاس نظــرات کارشناســی پیشبینــی شــده اســت
صــادرات نفــت و میعانــات نفتــی در ســال  1396بــه  2/5میلیــون بشــکه در روز افزایــش یابــد.
در حــوزه پاالیــش نفــت و گاز و توســعه صنایــع باالدســت پتروشــیمی نیــز ســرمایهگذاریهای
ســنگینی انجــام شــده اســت کــه در برنامــه ششــم شــاهد بهرهبــرداری از آنهــا خواهیــم بــود .امــا
تغییــر بنیانــی در صنایــع انــرژی جهــان از جملــه اســتخراج نفــت شــیل و رویآوری کارخانههــا
خودروســازی بــه تولیــد اتومبیلهــای برقــی و همچنیــن ســرمایهگذاریهای ســنگین بســیاری از
کشــورهای پیشــرفته و درحالتوســعه در حــوزه تولیــد انرژیهــای پــاک ،گویــای آن اســت کــه در
آینــده قیمتهــای بــاالی نفــت و گاز بــه رؤیــای غیــر قابــل تحقــق تبدیــل خواهــد شــد .ایــن مســئله
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ضــرورت کاهــش وابســتگی بودجــه دولــت و تجــارت خارجــی ایــران بــه نفــت و گاز را یکبــار
دیگــر مطــرح میکنــد.
تــا جایــی کــه بــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت مربــوط اســت بایــد گفــت نظــام مالیاتــی کشــور
بهرغــم تالشهــای چنــدی بــرای بهبــود آن عقــب مانــده اســت .بدیــن معنــی کــه سیســتم تشــخیص
و وصــول آن ضعیــف اســت و فــرار مالیاتــی در ایــران بــاال اســت .معافیتهــای مالیاتــی ،کــه برخــی
از آنهــا بهواســطه کمــک دولــت بــه توســعه بخشهــای دارای اولویــت اتخاذشــده و برخــی دیگــر از
آنهــا ناشــی از دوگانگــی قــدرت سیاســی در کشــور اســت ،بســیار گســترده اســت .ضمنـ ًا 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
شــرکتهای مشــاور و پیمانــکار بــه دلیــل رکــود فعالیتهــای عمرانــی دولــت محدودتــر شــده
اســت.
امــا در ســمت مخــارج بایــد گفــت هزینههــای بودجــه جــاری در دهــه اخیــر ســیر صعــودی
داشــته اســت و در دوران برنامــه ششــم نیــز ایــن وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت .انتظــار مـیرود
بــار مالــی بودجــه رفــاه عمومــی و بودجــه نظامــی کشــور در دوران برنامــه ششــم افزایــش
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
بــه دلیــل تحــوالت سیاســی منطقــه خاورمیانــه تردیــدی وجــود نــدارد .تعــداد زیــاد پروژههــای
عمرانــی نیمهتمــام بــرای دولــت دردســر بزرگــی محســوب میشــود .نکتــه دیگــری کــه بایــد در
نظــر داشــت ضــرورت ســاماندهی بدهیهــای نکــول شــده دولــت در برنامــه ششــم اســت .بیــش
از یــک پنجــم ایــن بدهیهــا مربــوط بــه بدهــی دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی و ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اســت.
همانطــور کــه در فصــل ســوم توضیــح داده شــد ،دولتهــا در گذشــته بــا مراجعــه بــه بانــک
مرکــزی ،اســتقراض از بانکهــا ،انتشــار اوراق بدهــی و بــه تعویــق انداختــن مطالبــات صندوقهــای
بازنشســتگی و فــروش شــرکتها و داراییهــای خــود تــاش کردهانــد بــر مشــکل مضیقــه مالــی
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خــود فائــق آینــد .ظاهــراً دولــت دوازدهــم درصــدد برآمــده بــرای مقابلــه بــا کســری بودجــه و
بازپرداخــت اصــل و فــرع بدهیهــای 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.
از ایــن گذشــته بایــد دالیــل انباشــت بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی مجــدداً
مــرور شــود و دولــت و مجلــس اکیــداً از توســل بــه شــیوههای گذشــته خــود دســت بردارنــد .در
فصــل ســوم دربــاره دالیــل انباشــت بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــا توضیحاتــی ارائــه شــد .در
آینــده نیــز ایــن مخاطــرات همچنــان پابرجــا خواهــد بــود .همانطــور کــه در فصــل ســوم مطــرح
شــد ،منشــأ اصلــی نابســامانی کــه از ســوی قــوه مجریــه و مقننــه بــر صندوقهــای بازنشســتگی
تحمیلشــده ناشــی از عوامــل زیــر اســت:
● ●عــدم درک درســت دولــت و مجلــس از ماهیــت بیــن نســلی منابــع صندوقهــا و نحــوه
مدیریــت آنهــا.
● ●عــدم پایبنــدی دولــت بــه قوانیــن مصــوب مجلس شــورای اســامی درمــورد ایفــای تعهدات
مالــی آن بــه صندوقهــا بــر اثــر نبــود نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن از ســوی مجلــس.
● ●انتخــاب شــیوه رد دیــون توســط دولــت از طریــق واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی
بــدون مشــورت بــا هیئــت مدیــره صندوقهــا.
بــا توجــه بــه نــکات فــوق احتمــال پرداخــت همــه بدهیهــای دولــت بــه صندوقهــا و ســازمان
تأمیــن اجتماعــی در برنامــه ششــم ضعیــف اســت .هرچنــد دولــت درصــدد اســت از طریــق انتشــار
اوراق بدهــی در بــازار ســرمایه ،نســبت بــه پرداخــت بدهیهــای معــوق خــود بــه صندوقهــای
بازنشســتگی ،بانکهــا ،پیمانــکاران و غیــره اقــدام نمایــد ،امــا بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاختهای
الزم در بــازار ســرمایه و محدودیــت ظرفیــت بــازار اولیــه و همچنیــن بــاال بــودن نرخهــای بهــره
رایــج در بــازار ،اقدامــات دولــت در کوتاهمــدت و میانمــدت بــه ثمــر نخواهــد نشســت .همچنیــن
تصفیــه ایــن حجــم عظیــم بدهــی در قالــب واگــذاری ســهام و شــرکتها تقریبــ ًا بعیــد بــه نظــر
میرســد .از ایــنرو پیشبینــی میشــود مانــده بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
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تــا پایــان برنامــه ششــم ،همچنــان ســیر صعــودی داشــته باشــد.

 .6-6-4تداوم ناپایداری مالی صندوقها 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  1395بــه 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 ســالهای پیــش رو انتظــار نمـیرود وضعیــت
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ایــن نظــر بهبــود یابــد .پوشــش گروههــای جمعیتــی جدیــد بــا
میانگیــن ســنی بــاال و تســهیل در مقــررات بازنشســتگی پیــش از موعــد ،دو آفــت بزرگــی
اســت کــه بــه ایــن وضعیــت دامــن میزنــد .تعهــدات جدیــدی کــه مجلــس در برنامــه ششــم
بــرای دولــت از نظــر بــر عهــده گرفتــن پرداختهــای بیمـهای ایجــاد کــرده اســت و مــا قبـ ً
ا
در فصــل ســوم بــه آن اشــاره کردیــم نیــز مزیــد بــر علــت خواهــد شــد.
● ●بهموجــب گــزارش اخیــر کارشناســان صنــدوق بینالمللــی پــول اگــر هیــچ اصالحــی در
ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت نگیــرد و ایــن ســازمان ناتــرازی مســتمریهای خــود
را از محــل فــروض داراییهــای خــود تأمیــن کنــد ،باالخــره بعــد از ده ســال یعنــی در ســال
 1406نیازمنــد کمــک دولــت خواهــد شــد .امــا بــا ترکیبــی از اصالحــات بهصــورت افزایــش
ســن بازنشســتگی ،کاهــش نــرخ جایگزینــی و ســختتر کــردن شــرایط احــراز مســتمری،
میتــوان ایــن مشــکل را تــا ســال  1425بــه تعویــق انداخــت ( .وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،1396 ،ص .)11
● ●وضــع صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز از نظــر ورودی اعضــای جدیــد بــه صنــدوق
بــا توجــه بــه تحــول ســاختاری در جمعیــت در ســن تحصیــل و کاهــش نیــاز آمــوزش
و پــرورش بــه اســتخدام معلــم در ســالهای پیــش رو و تــورم بیــش از حــد نیــروی
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انســانی در ســایر دســتگاههای دولتــی ،در ســالهای پیــش رو بهبــود نخواهــد یافــت.
مطالعــه وضــع منابــع و مصــارف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گویــای آن اســت کــه در
دوران برنامــه ششــم نیــز هماننــد ســالهای اخیــر ،بخــش عمــده حقــوق مســتمری و ســایر
مزایــای بازنشســتگی ایــن صنــدوق از محــل کمــک دولــت پرداخــت خواهــد شــد.
● ●بهموجــب گــزارش اخیــر صنــدوق بینالمللــی پــول ،اگــر همــه اصالحــات پارامتریــک در
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهطــور همزمــان رخ دهــد ،بــاز هــم ایــن صنــدوق از
کمکهــای مالــی دولــت بینیــاز نخواهــد بــود و فقــط از بــار مالــی آن تــا حــدودی کاســته
خواهــد شــد (همانجــا ،ص .)11
● ●مطالعــات مــا درمــورد تأثیــر ســرمایهگذاریهای شســتا و صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری گویــای آن اســت کــه مصــارف ســرمایهگذاری ایــن ســازمانها بیــش از ســود
ســالیانه آنهــا اســت .از ایـنرو بــر تأثیــر خالــص آنهــا بــر تعــادل منابــع و مصــارف مالــی
ایــن مؤسســات منفــی اســت.
● ●نتایــح محاســبات بیمــهای درمــورد ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری و لشــکری گویــای آن اســت کــه خالــص ارزش حــال دریافتهــا و پرداختهــای
درازمــدت ایــن صندوقهــا منفــی اســت و چــون ایــن صندوقهــا تحــت نظــر دولــت اداره
میشــوند ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن بهمنزلــه انباشــته شــدن بدهیهــای ضمنــی
دولــت اســت کــه در محاســبه حجــم بدهیهــای دولــت نادیــده گرفتــه میشــود .بــا توجــه
بــه نکاتــی کــه درمــورد نســبت پشــتیبانی در آینــده مطــرح شــد ،افزایــش ایــن بدهیهــا در
آینــده قطعــی اســت.
● ●بــا توجــه بــه تحلیــل انجــام شــده درمــورد مضیقــه مالــی دولــت ،بــه دلیــل انباشــته شــدن
بدهیهــای معــوق دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ناتوانــی دولــت بــرای پرداخــت
بدهیهــای معــوق خــود بــه ایــن ســازمان و ســایر صندوقهــا ،ایــن خطــر وجــود دارد
کــه در برنامــه ششــم بدهیهــای 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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کشــوری در نقطــه عطــف تاریــخ حیــات خــود قــرار دارنــد .ایــن ســؤال محتــوم در ایــن
وضعیــت بــه ذهــن خطــور میکنــد 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 بهرغــم ایــن تحــوالت
نهتنهــا تــاش نظاممنــدی بــرای انجــام اصالحــات پارامتریــک و ســاختاری در صندوقهــا
بــه عمــل نیامــده اســت ،بلکــه قانونگــذار بــا تســهیل پذیــرش افــراد بــا ســن بــاال بــه
عضویــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تســهیل بازنشســتگیهای زودهنــگام بــر وخامــت
وضــع مالــی صندوقهــا میافزایــد.
● ●نکتــه درخــور توجــه ایــن اســت کــه اگــر صندوقهــای بازنشســتگی دولتــی بــا رعایــت
اصــول بیم ـهای بــه دور از فســاد اداری و ناکارآمــدی اداری اداره میشــدند و قانونگــذار
نیــز در تصویــب قوانیــن مربــوط بــه صندوقهــای بازنشســتگی گشادهدســتی نمیکــرد،
قطعــ ًا پایــداری مالــی صندوقهــای تحــت نظــر دولــت بســیار بهتــر از ایــن میبــود و
چهبســا دچــار مشــکالت مالــی در ابعــاد موجــود نمیبودنــد.
● ●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 صندوقهــا بــود.
● ●اگــر همــه چالشهایــی کــه در بــاال گفتــه شــد در میــان نمیبــود ،بــر اســاس تجربــه
کشــورهای دیگــر میتــوان اســتدالل کــرد در آینــده دور بــه دلیــل تغییــر ســاختار ســنی
جمعیــت و افزایــش وابســتگی جمعیــت کهنســال بــه جمعیــت در ســن کار ،صندوقهــای
بازنشســتگی دچــار مضیقــه مالــی و ناپایــداری مالــی میشــدند.
● ●بــا توجــه بــه پیشبینیهــای نهچنــدان خــوش بینانــه فــوق ،ضــرورت انجــام اصالحــات در
صندوقهــای بازنشســتگی از نــان شــب واجبتــر بــه نظــر میرســد و نپرداختــن بــه ایــن
مســئله مبــرم اجتماعــی مخاطــرات بزرگــی را در آینــده متوجــه دولــت و جایــگاه مردمــی
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آن خواهــد کــرد.
● ●در غیــاب چنیــن اصالحاتــی بهتدریــج بــا کاهــش ارزش واقعــی مســتمریها مواجــه
خواهیــم بــود و چراغــی کــه خانــه افــراد پیــر و نیازمنــد را روشــن میکــرد بهتدریــج
کمفروغتــر خواهــد شــد و احتمــا ً
ال رو بــه خاموشــی خواهــد گذاشــت.
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مقدمه
در فصــل اول ایــن موضــوع تبییــن شــد کــه بــا گــذر از ســنت بــه مدرنیتــه در اروپــا ،نظریــه
و سیاســت اجتماعــی بهتدریــج تکویــن یافــت؛ يعنــي بهدنبــال پیــروزی ســرمایهداری صنعتــی،
هزینههــای انقــاب صنعتــی افزایــش یافــت و ایــن امــر موجــب اعتراضــات گســترده کارگــری
در جوامــع صنعتــی شــد .در اواخــر ســده نــوزده میــادی ،دولــت بیســمارک بهمنظــور تضعیــف
جنبــش سوسیالیســتی در آلمــان قوانیــن متعــددی را تصویــب كــرد کــه قانــون بیمــه پیــری و
ازکارافتادگــی در ســال  1891میــادی مهمتریــن آن محســوب میشــود .در مــدل بیســمارکی،
شــاغالن از طریــق مالیــات بــر دســتمزد بهصــورت اجبــاری در بیمــه اجتماعــی مشــارکت میکننــد.
گفتنــی اســت امــروزه در بســیاری از کشــورها از جملــه در ایــران همیــن مــدل اســتفاده ميشــود.
در همانجــا بــر ایــن موضــوع تأکیــد شــد کــه بهدنبــال گــزارش تأثیرگــذار بوریــج در ســال
 ،1942بعــد از جنــگ جهانــی دوم در بریتانیــا ســپس در برخــی از کشــورهای دیگــر ،زمینــه بــرای
حرکــت بــه ســمت طرحهــای پیشــرفته تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف تضمیــن حداقــل معیشــت بــرای
افــراد جامعــه فراهــم شــد .در ایــن مــدل بخــش عمــده تأمیــن مالــی بیمههــای اجتماعــی از محــل
مالیاتهــای عمومــی دولــت تأمیــن میشــود.
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 ،بهتدریــج صنایــع
ماشــینی در مقیــاس محــدود در کشــور ایجــاد شــد .ایــن تحــوالت موجــب ظهــور طبقــات اجتماعــی

جدیــد در ایــران شــد .در ايــن بيــن ،انقــاب مشــروطیت ( )1906 -1909بــر ضــد ایــن زمینههــای کلــی
اقتصــادی -اجتماعــی و در پاســخ بــه ناتوانــی دولــت ســنتی قاجــار در حــل مشــکالت اقتصــادی و
اجتماعــی شــکل گرفــت .بعــد از جنــگ جهانــی اول ،نخســتين قانونگــذاری در زمینــه تأمیــن اجتماعــی
کارکنــان دولــت بهعنــوان قســمتی از حقــوق اســتخدامی و بهمنظــور حمایــت از آنــان و وارثشــان
در مقابــل پیــری ،فــوت و ازکارافتادگــی در ســال  ۱۳۰۱شمســی 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 دســتگاههای دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری
بــود.
گفتنــي اســت وجــود طــرح بازنشســتگی کارکنــان دولــت جــذب نیــروی انســانی متخصــص و
تحصیلکــرده را بــه مشــاغل دولتــی تســهیل كــرد و موجــب امیــدواری آنــان بــه سرنوشــت خویــش
شــد .در همیــن دوره و در ســال  1309دولــت ،طــرح تشــکیل «صنــدوق احتیــاط کارگــران راهآهــن»
را تصویــب كــرد كــه در آن تســهیالت خاصــی بــرای کارگــران ضایعهدیــده یــا فوتشــده در حیــن
احــداث راهآهــن پیشبینــی شــده بــود.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ایــران از ســوي متفقیــن ،نهضــت کارگــری در کشــور از
ســر گرفتــه شــد و بــر اســاس موازنــه جدیــد در قــدرت سیاســی ،قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی بــه
تصویــب رســید .در اواخــر ســال « ،1331الیحــه قانونــی بیمههــای اجتماعــی کارگــران» بــرای اولیــن
بــار تصویــب ،و بــر اســاس آن ،ســازمان مســتقلی بــه نــام «ســازمان بیمههــای اجتماعــی کارگــران»
تأســیس شــد کــه در ســال  1342بــا مصوبــه هیئتوزیــران بــه «ســازمان بیمههــای اجتماعــی» تغییــر
نــام یافــت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،قانــون اســتخدامی کارکنــان دولــت نیــز در ســال  1345بازنگری
شــد .در قانــون جدیــد ،دولــت نــوع و نحــوه برنامههــای بیمـهای و حمایتــی خــود را در قبــال کارکنانــش
بــا وضــوح بیشــتری مطــرح کــرد .دوره  1340تــا  1356را میتــوان دوره رشــد ســریع اقتصــادی و
صنعتــی و دوران شــکوفایی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نامیــد.
پــس از انقــاب ،بهدلیــل افزایــش کارکنــان اداری و نظامــی دولــت و توجــه بــه رفــاه و تأمیــن
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اجتماعــی ،پوشــش طرحهــای حمایتــی و بیمــه بازنشســتگی بهســرعت افزایــش یافــت .پــس از
جنــگ ایــران و عــراق نیــز تعــداد صندوقهــای بازنشســتگی اختصاصــی افزایــش پیــدا کــرد؛ امــا
بــا گذشــت دو دهــه از ایــن توســعه بهتدریــج آثــار ســوء رشــد اقتصــادی بــر ورودی صندوقهــا
ظاهــر شــد و ایــن پدیــده همــراه بــا افزایــش خروجــی صندوقهــا ،نســبت پشــتیبانی را در آنهــا
كاهــش داد .امــروزه بــه دلیــل تحوالتــی کــه در فصــل ســوم و چهــارم بهتفصیــل بــه آنهــا پرداختــه
شــد ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهشــدت بــه کمکهــای مالــی دولــت وابســته ،و ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــا کمبــود نقدینگــی مواجــه اســت .در قســمت اول ایــن فصــل بيــان كرديــم کــه در
صــورت ادامــه وضــع موجــود یعنــی در غیــاب اتخــاذ هرگونــه سیاســت اصالحــی ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در معــرض ورشکســتگی قــرار خواهــد گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن فصــل اصالحــات
بازنشســتگی را در دو صنــدوق بــزرگ بازنشســتگی کشــور در دســتور کار قــرار دادهایــم.
در قســمت دوم ایــن فصــل چارچــوب مفهومــی اصالحــات بازنشســتگی و تجــارب کشــورها
را در ایــن زمینــه بهاجمــال تشــریح کردهایــم .در اینجــا هــدف مــا عــاوه بــر ارائــه چارچــوب
مفهومــی ،تأکیــد بــر ایــن اســت کــه نمیتــوان فــارغ از مالحظــات اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی،
توصیههــای اصالحــی یکســانی بــرای همــه کشــورها تجویــز کــرد.
در فصــل ســوم و چهــارم ایــن تحقیــق یکــی از عوامــل اصلــی بحــرانزا را درمــورد ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،يعنــي نبــود تمایــز قانونگــذار میــان اقدامــات حمایتــی و بیم ـهای بيــان كرديــم.
بدیهــی اســت نخســتين گام اصالحــی ،تفکیــک ایــن دو موضــع از یکدیگــر اســت؛ يعنــي اقشــار محروم
و افــراد ناتــوان جســمی و قابلیتــی بایــد بــدون مشــارکت و صرفــ ًا از محــل کمکهــای بالعــوض
دولــت ،مشــمول بیمــه اجتماعــی شــوند .خوشــبختانه بــه ایــن موضــوع در نظــام تأمیــن اجتماعــی
چندالیــه توجــه شــده اســت و مــا آن را در قســمت ســوم ایــن فصــل بهتفصیــل مطــرح کردهایــم.
در پنــج بنــد متوالــی دربــارة اصالحــات ســاختاری در نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بحث شــده
اســت .ایــن اصالحــات بــه ترتیــب عبارتانــد از:
● ●تفکیــک میــان وظایــف ســازمانهای حمایتــی و صندوقهــای بازنشســتگی و نحــوه
الیهبنــدی طرحهــای حمایتــی در اســناد سیاســتی موجــود؛
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● ●ایجاد نظام بازنشستگی چندالیه شامل الیه اجتماعی پایه و بیمه تکمیلی؛
● ●الیهبنــدی بیمــه ســامت در اســناد سیاســتی و جایــگاه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــام
سال مت ؛
● ●ادغــام کامــل یــا جزئــی صندوقهــای بازنشســتگی و تعییــن رابطــه دولــت بــا صندوقهــا
بــر اســاس توصیههــای منــدرج در گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول؛
● ●ایجاد سازمان رگوالتور مستقل برای طرحهای بازنشستگی.
در بنــد ( )8-5دربــارة اصالحــات پارامتریــک در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی
کشــوری بحــث شــده و نتایــج ایــن اصالحــات بــا اســتناد بــه گــزارش کارشناســان صنــدوق
بینالمللــی پــول ارائــه شــده اســت .در ایــن قســمت نشــان دادیــم کــه در صــورت انجــام اصالحــات
پارامتریــک ،مســئله کمبــود نقدینگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در میانمــدت حــل خواهــد شــد؛
ولــی در درازمــدت ایــن ســازمان ناگزیــر بایــد از کمکهــای بودجــه دولــت اســتفاده کنــد .در مــورد
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز انجــام ایــن اصالحــات فقــط بــر انــدازه کمکهــای دولــت بــه
ایــن صنــدوق خواهــد کاســت.
در بند ( )9-5سایر اصالحات نظام بازنشستگی به شرح زیر مطرح شده است:
● ●بهبود مدیریت ذخایر صندوقها؛
● ●ایجاد پایگاه یکپارچه اطالعات ،برای صندوقهای بازنشستگی و طرحهای حمایتی؛
● ●پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛
● ●بهبود پوشش بیمههای بازنشستگی.
گفتنــی اســت اســناد و گزارشهــای متعــددی در کشــور در زمینــه اصالحــات نظــام تأمیــن
اجتماعــی وجــود دارد کــه از آن میــان در ایــن فصــل بــه اســناد و گزارشهــای مهــم زیــر توجــه
کردهایــم:
1 .1اســناد قانونــی بهویــژه قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و قانــون
برنامــه ششــم توســعه؛
2 .2اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور کــه در ســال  1395بــه کوشــش
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اســماعیل گرجیپــور تدویــن و توســط معاونــت رفــاه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
انتشــار یافتــه اســت.
3 .3گــزارش کارشناســان صنــدوق بینالمللــی پــول کــه بــه دعــوت دولــت ایــران بــه کشــور
آمدنــد و در ســال  1396نتایــج مطالعــات خــود را بــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
تحویــل دادنــد .گفتنــی اســت نســخه انگلیســی و فارســی گــزارش موجــود اســت.
نکتــه در خــور توجــه ایــن اســت کــه ایــن اســناد و گزارشهــا لزومــ ًا در همــه توصیههــای
سیاســتی و الزامــات قانونــی یکدســت نیســتند و بعض ـ ًا تناقضــات آشــکاری میــان آنهــا وجــود
دارد؛بــه هــر حــال وجــود اســناد و گزارشهــاي 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 ،معمــو ً
ال
شــکاف بزرگــی مشــاهده میشــود .درگیــری دولــت بــا مســائل عدیــده نهــادی و ســاختاری در
جامعــه امــروزی کشــور و مالحظــات سیاســی و پراکندگــی و تعــدد مراکــز تصمیمگیــری و تــوان
کارشناســی ضعیــف بدنــه دولــت و مجلــس همــه و همــه دســت بــه دســت هــم میدهنــد و انجــام
اصالحــات را بــه تأخیــر میاندازنــد و در عیــن حــال از مســیر اولیــه منحــرف میکننــد؛ از ای ـنرو
میتــوان گفــت عــدم قطعیــت در اجــرای سیاس ـتها بســیار بــاال اســت.

 -1-5تعمیق 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:
● ●پــس از انقــاب اعضــای تحــت پوشــش هــر دو صنــدوق بهســرعت افزایــش یافــت؛ امــا
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  15ســال اخیــر ،کاهــش تقاضا
بــرای خدمــات آمــوزش عمومــی بهدلیــل تغییــر ترکیــب ســنی جمعیــت و تصمیــم دولــت
بــه محــدود کــردن اســتخدامهای رســمی خــود ،موجــب کاهــش شــدید ورودی صنــدوق
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بازنشســتگی کشــوری شــده اســت.
● ●وضــع قوانیــن متعــدد در مــورد بیمــه اختیــاری و مکلــف کــردن دولــت بــه پرداخــت
تعهــدات بیمـهای ایــن گــروه از اعضــای جدیــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و وضــع مقــررات
ســخاوتمندانه در مــورد بازنشســتگیهای زودهنــگام ،تعهــدات مالــی بزرگــی بــر عهــده
ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار داد و ایــن ســازمان نتوانســت مطالبــات قانونــی خــود
را بهموقــع از دولــت دریافــت کنــد .تجربــه دهــه  1380و  1390نشــان داد کــه پرداخــت
بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دوره رونــق و رکــود نفتــی در شــمار
اولویتهــای دولــت نبــوده اســت .بهرغــم وظیفــه قانونــی دولــت در برنامــه ششــم بــرای
ایفــای تعهــدات خــود بــه صندوقهــا ،انتظــار نمــیرود ایــن بدهیهــا تــا پایــان برنامــه
بهصــورت مرضیالطرفیــن پرداخــت شــود.
● ●پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی بهرغــم 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 مســتمریها ،عمـ ً
ا رابطــه کســورات بیمـهای و
مزایــای دریافتــی اعضــا را ازهمگســیخته و خــود منشــأ اصلــی بيتعادلــي مالــی هــم در
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و هــم در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــوده اســت.
● ●عقبماندگــی بازارهــای مالــی و ســرکوب نــرخ بهــره بانکــی بــرای دوره طوالنــی و
واگــذاری شــرکتهای دولتــی بــرای رد دیــون ،هــر دو صنــدوق را بــه بنــگاهداری ســوق
داده اســت .بـ ه دلیــل ســوءمدیریت و اعمــال نفــوذ دولــت در تصمیمــات ســرمایهگذاریها،
شــرکتها و هولدینگهــای تحــت پوشــش ایــن دو ســازمان بیمـهای ،بازدهــی مالــی باالیــی
نداشــتهاند .حتــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بخشــی از ســرمایهگذاریها از
محــل کمکهــای مالــی دولــت صــورت گرفتــه اســت.
تــا جایــی کــه بــه تحــول عوامــل محیطــی مربــوط اســت مطالعــات مــا در فصــل چهــارم نشــان
میدهــد کــه:
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● ●ممكــن اســت در میانمــدت قــدر مطلــق جمعیــت بــاالی  65ســال کشــور افزایــش یابــد و
در پایــان برنامــه ششــم بــه حــدود  5/5میلیــون نفــر برســد .در درازمــدت نســبت جمعیــت
بــاالی  65ســال بــه کل جمعیــت و جمعیــت در ســن کار بــه میــزان زيــادي افزایــش خواهــد
یافــت؛ بدیــن ترتیــب افزایــش نــرخ وابســتگی ســالمندان در آینــده دور ،بهاحتمــال زیــاد یکی
از چالشهــای بــزرگ طرحهــای بازنشســتگی کشــور خواهــد بــود.
● ●پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول در مــورد چشــمانداز عملکــرد اقتصــادی ایــران در
دوره  2018تــا  2021گویــای آن اســت کــه در ایــن دوره میانگیــن ســاالنه رشــد اقتصــادی
ایــران در حــدود  3/9درصــد خواهــد بــود.

1

● ●نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن اســت کــه بــا اتــکای صــرف بــه رشــد عوامــل تولیــد (کار و
ســرمایه) در غیــاب رشــد بهــرهوری ،نمیتــوان بــه رشــدهای بــاال و پایــدار اقتصــادی
دســت یافــت .در عیــن حــال بــه فــرض تحقــق رشــد باالتــر از  4درصــد نیــز بــه احتمــال
زیــاد نــرخ بیــکاری در اقتصــاد ایــران افزایــش خواهــد یافــت.
● ●بهدلیــل رشــد ســریع جمعیــت و رشــد بطــیء 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 كــه در دوره برنامــه ششــم نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
● ●تجربــه اصالحــات اقتصــادی دولــت یازدهــم و دوازدهــم تــا ســال  1396گویــای آن اســت
کــه ایــن دولــت نتوانســته اســت ثبــات اقتصــاد کالن را بهصــورت پایــدار حفــظ کنــد؛ يعنــي
نــرخ تــورم بــار ديگــر دورقمــی شــده و نــرخ ارز بــه آســتانه هــر دالر  5000تومــان رســیده
اســت .دولــت نيــز بــرای کنتــرل کســری تــراز پرداختهــا بــه محدودیتهــای مقــداری
واردات و افزایــش تعرفههــای گمرکــی اقــدام کــرده و در مقابلــه بــا بحــران بانکــی موفقیــت
چندانــی نداشــته اســت .در ایــن وضعیــت ریســک بازارهــای مالــی افزایــش مییابــد و
انباشــت ســرمایه دچــار اختــال میشــود.
1. IMF (2017), World Economic Outlook
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● ●کســری مزمــن بودجــه دولــت در طــول برنامــه ششــم نیــز ادامــه خواهــد یافــت و بــار
مالــی کمــک دولــت بــه صندوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و صنــدوق بازنشســتگان
فــوالد بــر بودجــه دولــت ســنگینی خواهــد کــرد.
در محاســبات بیم ـهای عموم ـ ًا از مفروضاتــی در مــورد تحــول عوامــل محیطــی و پارامتریــک
بــرای پیشبینــی اســتفاده میشــود .تــا جایــی کــه بــه عوامــل پارامتریــک مربــوط اســت ،صنــدوق
بینالمللــی پــول در گــزارش ســال  2017خــود ،ادامــه وضعیــت پایــه را در پیشبینــی خــود در
قالــب ســناریو بــدون هرگونــه تغییــر در سیاسـتها در نظــر گرفتــه؛ امــا مفروضــات جمعیتــی آن
بــه اســتناد دادههــای دورنمــای جمعیــت جهانــی ســازمان ملــل ( )2015اتخــاذ شــده اســت .بــرای
پیشبینــی متغیرهــای کالن اقتصــادی از برآوردهــای صنــدوق بینالمللــی پــول اســتفاده شــده و
در خصــوص تــورم ،یــک نــرخ  10درصــدی بــرای کل افــق پیشبینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
فــرض شــده اســت کــه رشــد دســتمزدها بــه قیمــت واقعــی تــا ســال  2022حــدود  3درصد باشــد و
پــس از آن مطابــق بــا ســری زمانــی بهــرهوری کار و رشــد دســتمزدهای گذشــته ،بهتدریــج کاهــش
یابــد و بــه  2درصــد برســد .چنیــن فــرض شــده اســت کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
در بلندمــدت معــادل مجمــوع رشــد دســتمزد و اشــتغال خواهــد بــود .بهعــاوه کاهــش تدریجــی در
تولیــدات نفتــی تــا پایــان افــق پیشبینــی در ســال  2100در نظــر گرفتــه شــده اســت .نــرخ بــازده
واقعــی ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و نــرخ تنزیــل  3درصد
در نظــر گرفتــه شــده اســت .نتایــج ایــن پیشبینیهــا بــه شــرح زیــر اســت:

1

● ●انتظــار مــیرود ترکیــب مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری از  5درصــد  GDPدر ســال  1394( 2015شمســی) بــه  11درصــد در ســال 2040
( 1419شمســی) برســد و از آن پــس رونــد رشــد ادامــه پیــدا کنــد .از ایــن افزایــش ،مصارف
مزایــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی از  3درصــد  GDPبــه  7درصــد میرســد؛ در حالــی
کــه پیشبینــی میشــود مصــارف صنــدوق بازنشســتگی از  2درصــد بــه  4درصــد بالــغ
 .1صنــدوق بینالمللــی پــول ( ،)1396ارزیابــی نظــام بازنشســتگی ،ترجمــه مجیــد حسـنزاده ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،معاونــت رفــاه اجتماعــی ،دبیرخانــه هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صندوقهــای تابعــه ،ص .35
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شــود .رشــد مصــارف ناشــی از تغییــرات جمعیتــی اســت .بــر اثــر ایــن تحــوالت جمعیتــی
ســهم افــراد ســالمند ( 60ســال و باالتــر) از  8درصــد کل جمعیــت بــه  20درصــد در ســال
 2040میرســد .انتظــار مـیرود مجمــوع کســری دو طــرح رشــد داشــته باشــد و در ســال
 2040بــه  7درصــد  GDPبرســد.
● ●از نظــر ذخایــر ،فــرض بــر ایــن اســت کــه ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیــش از
درخواســت منظــم تأمیــن کســری از بودجــه ،تهــی شــود .در حالــی کــه زمانبنــدی تهــی
شــدن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه محدودیتهــای جــذب بــازار محــدود اســت.
پیشبینــی میشــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی تــا ســال  1405( 2026شمســی) تــا حــدودی
بــه دلیــل نقــد کــردن ذخایــر خــود از آغــاز ســال  1397( 2018شمس��ی) بــه نقدینگی برســد.
موقعیــت مال��ی صنـ�دوق بازنشس�تـگی کش��وری س��ختتر اس��ت و پیشبینیهــا نشــان
میدهــد کــه بــرای کاهــش کســری کــه از محــل خزانـهداری تأمیــن مالــی میشــود ،ذخایــر
آن بایــد بالفاصلــه 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
واحــد کفایــت نمیکنــد) ،بــا ایــن حــال وضعیــت توســعهیافتگی بخــش مالــی بهگونــهای
اســت کــه ایــن اقــدام تنهــا بــا قیمتگــذاری بهشــدت نــازل داراییهــا اجرایــی ميشــود؛
بنابرایــن فــرض بــر ایــن خواهــد بــود کــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهصــورت
مرحل ـهای تحــت تأثیــر ظرفیــت جــذب بــازاری و نیازهــای خــود تهــی میشــود.
● ●بهموجــب پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول ،ذخایــر هــر دو طــرح در ســال 1406( 2027
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 بدهیهــای دولــت پرداخــت شــده باشــند ،بــرای نخســتین بــار
در ســال  2027بــه کمــک دولــت نیــاز پیــدا خواهــد کــرد .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیز
همچنــان عمــده تعهــدات خــود را از محــل کمــک بودجــه تأمیــن مالــی خواهــد كــرد کــه بــه
میــزان اندکــی بـ ه دلیــل برداشــت از ذخایــر صنــدوق ایــن کمــک کاهــش خواهــد یافــت.
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جدول  .81مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در وضعیت پایه
(برحسب درصدی از )GDP

1394

1399

1409

1419

1459

وضعیت پایه
جمع مصارف دو صندوق

5/3

6/1

6/7

11/2

19/6

سازمان تأمین اجتماعی

3/1

3/8

4/9

7/2

12/9

صندوق بازنشستگی کشوری

2/1

2/3

2/7

4/0

6/8

مأخــذ :صنــدوق بینالمللــی پــول ( ،)1396ارزیابــی نظــام بازنشســتگی ،ترجمــه مجیــد حس ـنزاده ،وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،معاونــت رفــاه اجتماعــی ،ص .10

پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول بیانگــر آن اســت کــه اگــر اقتصــاد ایــران در  22ســال
آینــده دســتخوش جنــگ و ازســرگیری تحریمهــای اقتصــادی بینالمللــی 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  7درصــد  GDPکشــور خواهــد بــود .بدیهــی
اســت پرداخــت ایــن میــزان کســری بــدون اصالحــات بنیــادی در نظــام مالیاتــی کشــور مقــدور
نخواهــد بــود .ایــن اصالحــات عمیــق همچنانکــه در فصــل ســوم بــر آن تأکیــد شــد ،بایــد شــامل
مالیاتدهــی تمــام نهادهــای انقالبــی و مذهبــی باشــد کــه در فعالیتهــای اقتصــادی مشــارکت
دارنــد .افــزون بــر ایــن ،مالحظــات اجتماعــی حکــم میکنــد کــه در هزینههــای دولــت صرفهجویــی
شــود و اولویتهــای تخصیــص منابــع در بودجــه کشــور بــه نفــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تغییــر
یابــد .بدیهــی اســت در غیــاب چنیــن اصالحاتــی ،نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کشــور در معــرض
فروپاشــی قــرار خواهــد گرفــت .گفتنــی اســت انجــام اصالحــات پارامتریــک -چنانکــه در ایــن فصل
دربــاره آن بحــث ميشــود -میتوانــد ایــن بحــران را بــه تعویــق انــدازد؛ امــا همــه مشــکالت نظــام
تأمیــن اجتماعــی کشــور را حــل نخواهــد کــرد.
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 -2-5چارچوب اصالحات بازنشستگی

1

پيــش از ارائــه گزینههــای اصالحــی بــرای نظــام بازنشســتگی کشــور ،در ایــن قســمت چارچوبی
بــرای هدایــت مباحــث سیاســتگذاری ارائــه میشــود .ابتــدا ضابطــه منطقــی مداخلــه دولــت در
طراحــی و اجــرای نظــام بازنشســتگی عمومــی و اهــداف اجتماعــی آن مطــرح ،ســپس گونه شناســی
از ســاز و کارهایــی کــه تحقــق ایــن اهــداف را تضمیــن میکنــد ،پیشــنهاد میشــود.
اصالحــات مســتمری در قالــب ســه گــروه وســیع دســتهبندی میشــوند :تغییــرات پارامتریــک،
ســاختاری و پارادایمــی .در اصالحــات پارامتریــک اهــداف نظــام و ابزارهــای اصلــی حفــظ؛ امــا
برخــی پارامترهــا نظیــر ســن بازنشســتگی ،قواعــد محاســبه مزایــا ،ترمیــم آن و ...تعدیــل میشــوند.
در اصالحــات ســاختاری اهــداف نظــام (پوشــش مــورد نظــر ،اهمیــت کاهــش فقــر و  )...بــدون تغییر
حفــظ میشــوند .امــا مســیرهای اصلــی دســتیابی بــه آنهــا از طریــق تغییــر مســئولیتها بیــن
دولــت ،بخــش خصوصــی و فــرد بیمهشــده یــا اصــاح ماهیــت عناصــر تشــکیلدهنده نظــام (ماننــد
معرفــی طرحهــای مســتمری اجبــاری اندوختــه گــذاری و ســوق دادن کارکــرد کاهــش فقــر بــه یــک
طــرح مجــزا) اصــاح میشــوند .در اصالحــات پارادایمــی اهــداف اساســی نظــام تغییــر میکنــد.
معرفــی پوشــش همگانــی ،ایجــاد یکالیــه کاهــش فقــر در نظامــی کــه هــدف آن برابــری افقــی اســت
یــا اساس ـ ًا بازنگــری در انــدازه تعهــد توزیــع بیــن نســلی و بیــن فــردی در ایــن نــوع اصالحــات
توجــه ميشــود.

 -1-2-5اهداف نظام بازنشستگی عمومی ،هزینهها و ساز و کارهای اجرایی آن
ایــن پرســش کــه ضابطــه منطقــی مداخلــه دولــت در حــوزه بازنشســتگی چیســت ،اهمیــت
محــوری بــرای بحــث اصــاح نظــام بازنشســتگی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر بایــد بــه ایــن پرســش
پاســخ قانعکننــدهای بدهیــم کــه چــرا ایجــاد نظــام بازنشســتگی از ســوی دولــت بهتــر از آن اســت
کــه بگذاریــم مــردم از طریــق ســاز و کارهــای رســمی (مثـ ً
ا بــاز کــردن حســاب پسانــداز) و ســاز
 .1بخش 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
برنامهریــزی کننــد .حداقــل ســه دلیــل میتــوان در ایــن زمینــه ارائــه کــرد:
 1 .برخــی افــراد بــه دلیــل ســطح پاییــن درآمــد یــا بیکاریهــای مکــرر اساســ ًا نمیتواننــد
پسانــداز کننــد .ایــن گــروه از افــراد بایــد در ســنین پیــری مشــمول برنامههــای حمایتــی
دولــت قــرار گیرنــد و از محــل عایــدات مالیاتــی دولــت کمکهــای بالعــوض دریافــت كننــد.
2 .2افــراد امــکان دارد دوراندیــش نباشــند و در نتیجــه زمانــی کــه جــوان هســتند ،بیــش از حــد
مصــرف کننــد .در اینجــا مســئله هموارســازی مصــرف از دوران کار تــا کهنســالی یعنــی
در طــی چرخــه عمــر مطــرح میشــود .بــا گــذار از جامعــه ســنتی بــه مــدرن و توســعه
شهرنشــینی نظــام حمایــت غیــر رســمی در جامعــه ضعیــف میشــود .در همــان حــال افــراد
بــه دلیــل نزدیکبینــی ،درآمدهــای آینــده را بــا نرخهــای بــاال تنزیــل میکننــد و تمایــل بــه
مصــرف بیشــتر دارنــد .ضمنـ ًا آنهــا بــه اطالعــات الزم در مــورد درآمدهــای آتــی و امیــد
بــه زندگــی دسترســی ندارنــد و از نحــوه پــردازش ایــن اطالعــات نیــز آگاه نيســتند .از
ایــنرو بهراحتــی نمیتواننــد بــا پسانــداز کافــی بــا نبــود درآمــد ایــام کهنســالی خــود
و اعضــای خانــواده مقابلــه کننــد.
 3 .حتــی آن دســته از افــرادی کــه تــوان پسانــداز دارنــد و مایلانــد ايــن كار را انجــام دهنــد،
ممکــن اســت در مــورد مدیریــت ریســک ســرمایهگذاریهای خــود مشــکل داشــته باشــند.
شــواهد چندانــی در مــورد قابلیــت افــراد بــرای برنامهریــزی و مدیریــت مؤثــر تصمیمــات
پسانــداز و مصــرف در طــی چرخــه عمــر وجــود نــدارد .بازارهــا نیــز بــدون دخالــت
دولــت از عهــده انجــام ایــن کار برنمیآینــد.

1

سیاس ـتگذاران و جامعــه مدنــی قبــل از تصمیمگیــری در مــورد گزینههــای اصالحــات ،بایــد
دریافــت روشــنی در مــورد اهدافــی کــه از طریــق اصــاح نظــام بازنشســتگی عمومــی درصــدد
دســتیابی بــه آن هســتند ،داشــته باشــند .بــه دالیلــی کــه آمــد اســتدالل میشــود کــه اصــاح نظــام
 .1بوینبــرگ ،النــس و دیگــران ( ،)1396آینــده طرحهــای بازنشســتگی چندالیــه ،مترجــم رضــا غــزال ،موسســه عالــی
پژوهــش تأمیــن اجتماعــی ،ص  73و .74
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بازنشســتگی بایــد بــا توجــه بــه ســه هــدف زیــر انجــام شــود:
1 .1تضمیــن حداقــل مســتمری زمــان بازنشســتگی بــرای افــرادی کــه امــکان پسانــداز کافــی
نداشــتهاند؛
2 .2ترغیب افراد به پسانداز برای دوران بازنشستگی؛
3 .3کمک به افراد برای مدیریت ریسکهای سرمایهگذاریشان.
بدیهــی اســت ســاز و کارهــای بازنشســتگی کــه موجــب تحقــق ایــن اهــداف میشــوند ،هزینـهزا
هســتند .اولیــن هزینــه آن اســت کــه تضمیــن درآمــد حداقــل بــرای افــراد کمدرآمــد مســتلزم
پرداختهــای بالعــوض بــه ایــن گــروه اســت کــه از محــل مالیاتهــا تأمیــن میشــود و مالیاتهــا
موجــب انحــراف در تخصیــص منابــع در اقتصــاد میشــوند .چنیــن تضمینهایــی همچنیــن موجــب
کاهــش انگیــزه کار نــزد ایــن گــروه از افــراد میشــود و بــرای دولــت بــار ســنگینی در پــی دارد .دوم
آنکــه بــا اجبــاری کــردن پسانــداز اگــر ســهم بیمــه افــراد خیلــی بــاال تعییــن شــود ،میتوانــد آثــار
منفــی داشــته باشــد (فــرار از پرداخــت ســهم بیمــه ،رفــاه اجتماعــی پایینتــر و انحرافــات بیــش از حــد
در بــازار کار) .ســوم آنکــه اگــر دولــت ریس ـکهای مالــی اضافــی را بپذیــرد ،ثبــات اقتصــاد کالن و
رفــاه نسـلهای آتــی بــه مخاطــره ميافتــد؛ از ایـنرو زمانــی کــه در مــورد اصــاح نظام بازنشســتگی
تصمیمگیــری میشــود ،ایــن تصمیمــات بایــد بــا توجــه بــه چهــار نکتــه زیــر اتخــاذ شــود:
● ●سهم پسانداز و نرخ جایگزینی هدف باید چه مقدار باشد؟
● ●چه مقدار بازتوزیع درآمد مقدور است؟
● ●توزیع ریسکهای مالی میان دولت ،افراد و بیمهگران خصوصی باید چگونه باشد؟
● ●چــه کســی بایــد مدیریــت ســرمایهگذاری را بــر عهــده داشــته باشــد و چــه مقامــی بایــد
تنظیــم مقــررات ایــن کار را بپذيــرد؟
هــدف برنامــه اصــاح نظــام بازنشســتگی بایــد حداکثرســازی اهــداف اجتماعــی همزمــان
بــا حداقــل کــردن انحرافــات در ســطوح خــرد و کالن باشــد .تعــداد زیــادی از ســاز و کارهــای
بازنشســتگی را کــه در تحقــق اهــداف اجتماعــی موفقانــد ،میتــوان برحســب برخــورد بــا چهــار
عنصــر زیــر مشــخص کــرد:
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1 .1مزایا چگونه محاسبه میشود؟
2 .2طرح بازنشستگی چگونه تأمین مالی میشود؟
3 .3چه کسی طرح را مدیریت میکند؟
4 .4چه کسی ریسکهای مالی را متحمل میشود؟
مزایــا را میتــوان بــه یکــی از ســه صــورت زیــر محاســبه کــرد :بــر اســاس ســابقه کار و
دســتمزد (طرحهــای بــا مزایــای معیــن) ،یــا بــر اســاس کل کســورات بیمـهای انباشــته شــده ،بــازده
دریافتشــده از ســرمایهگذاری آنهــا و امیــد بــه زندگــی (نظامهــای مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن)
یــا ترکیبــی از دو حالــت قبــل.
از نظــر تأمیــن مالــی ،مســتمری بازنشســتگی را میتــوان از محــل کســورات بیمــه (مــورد
سیســتم پرداخــت از محــل عایــدات جــاری)؛ از محــل پساندازهــای انباشتهشــده (سیســتم مبتنــی
بــر اندوختــه گــذاری کامــل) یــا تلفیقــی از دو حالــت فــوق پرداخــت کــرد.
مدیریــت صندوقهــا میتوانــد عمومــی یــا خصوصــی و بــا ســهم پسانــداز اجبــاری و
اختیــاری متفــاوت باشــد ،مقــررات متفاوتــی بــرای ســرمایهگذاری ذخایــر صنــدوق وجــود داشــته
باشــد (مثــ ً
ا مدیریــت متمرکــز یــا غیرمتمرکــز) و ســاز و کارهــای متفاوتــی بــرای جمــعآوری
کســورات بیمــهای ،نگهــداری ســوابق بیمــهای افــراد و گزارشدهــی بــه کار رود.
باالخــره ،ریســکهای مالــی را میتــوان بــه شــیوههای مختلفــی میــان دولــت ،بیمهگــران
خصوصــی و اعضــای صنــدوق توزیــع کــرد؛
بهطــوری کــه مالحظــه میشــود ،حالتهــای بســیار متنوعــی بــرای اســتقرار ســاز و کارهــای
بازنشســتگی وجــود دارد کــه میتــوان بــا انتخــاب از میــان اجــزای هــر یــک از چهــار عنصــر بــاال آن را
طراحــی کــرد .ایــن مطلــب کــه هریــک از ایــن انتخابهــا تــا چــه حــد در دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی
همزمــان بــا حداقــل کــردن انحــراف قیمتهــا در بــازار کارآمدنــد ،بعــداً واکاوی خواهــد شــد.

*هدف اجتماعی اول :حمایت از فقرای کهنسال
در اینجــا الزم اســت میــان بازتوزیــع بــه نفــع فقــرای کهنســالی کــه معمــو ً
ال خــارج از نظــام
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مشــارکتی قــرار میگیرنــد و بازتوزیــع میــان اعضــای صنــدوق بازنشســتگی (از کارگــران بــا
درآمــد بــاال بــه کارگــران بــا درآمــد پاییــن) تمایــز قائــل شــویم.
بازتوزیــع بــه نفــع فقــرای کهنســال ،مســتلزم برنامههــای حمایتــی بهصــورت پرداختهــای
انتقالــی نقــدی و جنســی اســت کــه بایــد مســتقیم ًا از محــل بودجــه دولــت تأمیــن مالــی شــود.
فقــرای کهنســال و افــرادی کــه احتمــال دارد در ایــام پیــری فقیــر شــوند ،معمــو ً
ال خــارج از نظــام
مشــارکتی قــرار دارنــد .ایــن افــراد بــا محدودیــت نقدینگــی و ریســکهای کوتاهمــدت مواجهانــد
کــه مهمتــر از ریســک امیــد بــه زندگــی اســت .بــرای ایــن افــراد پیوســتن بــه یــک نظــام مشــارکتی
موجــب کاهــش رفــاه خواهــد شــد؛ بنابرایــن اســتقرار نظامهــای مســاعدت اجتماعــی بــرای حمایــت
آنــان ضــرورت دارد .نکتــه اینجاســت کــه چنیــن تدابیــری نبایــد موجــب کاهــش انگیــزه کار در افراد
و مشــارکت آنهــا در صندوقهــای 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 میکننــد کــه معمــو ً
ال بهصــورت مزایــای
معیــن و تــوازن پرداخــت اســت؛ امــا هزینههــای ایــن ســازوکار بازتوزیعــی ممكــن اســت بیشــتر
از منافــع آن باشــد .ایــن مطلــب کــه بازتوزیــع از دارنــدگان درآمــد باالتــر بــه دارنــدگان درآمــد
پایینتــر مطلــوب اســت یــا خیــر بــه ترجیحــات اجتماعــی بســتگی دارد .در صورتــی کــه از نظــر
اجتماعــی چنیــن کاری مرجــح باشــد ،سیاسـتگذاران بایــد از ســازوکارهایی اســتفاده كننــد کــه بــا
انحرافــات قیمتــی کمتــری همــرا ه اســت .دســتیابی بــه بازتوزیــع درآمــد از طریــق نظام بازنشســتگی
مســتلزم مالیــات بســتن بــه نیــروی کار اســت و بــه همیــن دلیــل بازارهــای کار را دســتخوش
انحــراف میکنــد .گزینــه دیگــر ایــن اســت کــه پرداختهــای انتقالــی (یعنــی تضمیــن حداقــل
مســتمری بازنشســتگی) مســتقیم ًا از بودجــه دولــت تأمیــن شــوند .در اســترالیا ،شــیلی و نیوزیلنــد
رویکــرد اخیــر بــه کار بســته شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن در نظــام «مزایــای معیــن -تــوازن پرداخــت» ،پرداختهــای انتقالــی میتوانــد
نزولــی باشــد؛ يعنــي افــراد بــا درآمــد کمتــر در مقایســه بــا افــراد بــا درآمــد باالتــر بــازده کمتــری
دريافــت ميكننــد .نســلهای آتــی نیــز بازدهــی کمتــری از نســل جــاری ميگيرنــد .درواقــع
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بازدهــی ســرمایهگذاری هــر فــرد در صنــدوق بازنشســتگی کــه بهصــورت مزایــای معیــن و
تــوازن پرداخــت اداره میشــود بــه دو عامــل اصلــی بســتگی دارد :میانگیــن رشــد مــزد حقیقــی و
امیــد زندگــی فــرد .افــرادی کــه مــزد آنهــا ســریعتر رشــد میکنــد و طــول عمــر بیشــتری دارنــد،
مســتمری دوران بازنشســتگی خــود را بــرای دوره طوالنیتــری دریافــت ،و بازدهــی باالتــری
کســب میکننــد .ایــن افــراد عموم ـ ًا تحصیلکــرده و ســالماند و بــه احتمــال زیــاد بــه خانوادههــای
بــا درآمــد متوســط و بــاال متعلــق هســتند .هرچنــد میتــوان سیســتم را طــوری طراحــی کــرد کــه
بازدهــی افــراد بــا درآمــد پایینتــر 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 میتوانــد بپــردازد بهتدریــج کاهــش مییابــد .پیامــد
ایــن وضعیــت آن اســت کــه نسـلهای جدیــد در مقایســه بــا نسـلهای قدیمیتــر بازدهــی کمتــری
دریافــت میكننــد؛ بدیــن ترتیــب انتقالــي ضمنــی از نســل جــوان بــه افــراد کهنســال وجــود دارد.
حتــی اگــر ایــن نظــام بــه نحــوی طراحــی شــود کــه درج ـهای از تصاعــدی بــودن بیــن نســلی در
آن تعبیــه شــود ،بــاز هــم اعضــای بــا درآمــد بــاالی نســل قدیمیتــر ،انتقــاالت ضمنــی از اعضــای
بــا درآمــد پاییــن نســل جوانتــر دریافــت خواهنــد داشــت .در اهمیــت نــکات فــوق بــرای ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کــه هــر دو بــر اســاس «مزایــای معیــن -تــوازن پرداخت»
اداره میشــوند ،نمیتــوان تردیــد داشــت.

*هدف اجتماعی دوم :تشویق افراد به پسانداز
چالــش سیاسـتگذار ایــن اســت کــه نظــام بازنشســتگیاي طراحــی کنــد کــه در آن تــوازن میــان
پسانــداز اجبــاری و اختیــاری برقــرار شــود .هــر نوعــی از ســاز و کار بازنشســتگی از طریــق
تعییــن ســهم مشــارکت بیمهشــده بــراي افزایــش پسانــداز اجبــاری عمــل میکنــد؛ امــا اگــر نــرخ
مشــارکت و نرخهــای بازدهــی بهدرســتی تعییــن نشــوند ،آن الــزام اثــر معکــوس خواهــد داشــت.
اگــر ســهم بیمهشــده بیــش از حــد بــاال باشــد ،یعنــی از افــراد خواســته شــود بیــش از نرخهــای
بهینهشــان پسانــداز کننــد (کــه فــرض میشــود بــرای آنهــا نامشــخص اســت) ،اجبــار بهجــای
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افزایــش رفــاه اجتماعــی آن را کاهــش خواهــد داد .ســهم بــاالی بیمــه همــراه بــا بازدهــی مــورد
انتظــار پاییــن (کــه بــرای مثــال میتوانــد ناشــی از بياطمینانــی سیاســی باشــد) میتوانــد موجــب
گریــز از پرداخــت و کمتــر از واقــع اعــام کــردن دســتمزد شــود؛ بدیــن ترتیــب میــزان پوشــش و
پایــداری مالــی کاهــش مييابــد .اعــام کمتــر از واقــع دســتمزدها ،ســاز و کار دیگــری بــرای فــرار
از پرداخــت ســهم اجبــاری بهمنظــور کســب بازدهــی مــورد انتظــار باالتــر بــرای پساندازهــا یــا
تخصیــص بهتــر درآمــد میــان مصــرف و داراییهاســت .زمانــی کــه ارتباطــی بیــن بخشــی از
مزایــای دریافتــی بــا میــزان حــق بیمــه پرداختــی توســط عضــو وجــود نداشــته باشــد ،احتمــال
اعــام کمتــر از واقــع دســتمزدها بیشــتر میشــود؛ بــرای مثــال در روش مزایــای معیــن ،در
صورتــی کــه مزایــای بازنشســتگی تنهــا بــر اســاس دســتمزدهای آخریــن ســنوات خدمــت فــرد
محاســبه شــود ،اعــام دســتمزد واقعــی در دورههــای قبــل از دو ســال آخــر تأثیــری بــر دریافتــی
مســتمری فــرد نخواهــد داشــت .بــه طــور کلــی تعییــن ســهم بیمــه مطلــوب بــرای بيشــتر اعضــای
صنــدوق بازنشســتگی کاری بــس دشــوار اســت.
ســاز و کار جایگزیــن بــرای پسانــداز اجبــاری ،تأمیــن انگیزههــای الزم بــرای ترغیــب افــراد بــه
پسانــداز اســت .ابزارهــای مرســوم بــرای تشــویق افــراد بــه پسانــداز بــرای درازمــدت عبارتانــد
از معافیــت مالیاتــی بــرای عایــدات بهــره و نرخهــای بهــره ترجیحــی .اگــر ایــن ابزارهــا بهدرســتی
اســتفاده شــود ،بازدهــی نســبی پسانــداز درازمــدت افــراد افزايــش مييابــد .معذالــک ایــن ابزارهــا
بــه خــودی خــود کفایــت نمیکننــد .شــرط الزم بــرای افزایــش پسانــداز داوطلبانــه آن اســت کــه
خانوارهــا بــه ثبــات اقتصــاد کالن در آینــده بــاور داشــته باشــند و بــه نظــام مالــی اعتمــاد کننــد .در
اقتصادهــای بــا تــورم بــاال ،نرخهــای ارز پرنوســان ،فرصتهــای محدودشــده ســرمایهگذاری و
بانکهایــی کــه بهخوبــی تحــت نظــارت مقــررات مناســب قــرار نگرفتهانــد ،پساندازهــای داوطلبانــه
احتمــال توســعه چندانــی نخواهنــد داشــت؛ از ایــنرو قبــل از توجــه بــه ابزارهایــی کــه موجــب
افزایــش بازدهــی مــورد انتظــار در بــازار بــرای پساندازهــای درازمــدت میشــوند ،دولتهــا بایــد
چنــان محیــط اقتصــاد کالنــی ایجــاد کننــد و چنــان نهادهــای تنظیمگــری 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 ریسکهای سرمایهگذاری
تخصیــص ریســک میــان افــراد ،بیمهگــران خصوصــی و دولــت بــه نحــوه محاســبه مزایــا و
نــوع تضمینهایــی کــه مســئول طــرح ارائــه میكنــد ،بســتگی دارد.
در جایــی کــه بازارهــای مالــی توســعه نیافتــه باشــند ،دولــت دلیــل محکمتــری بــرای ارائــه
طرحهــای بازنشســتگی دارد .در ایــن حالــت ،افــراد بــه ابزارهــای الزم بــرای انتقــال درآمــد بــه آینده
بهمنظــور مدیریــت ریســک طــول عمــر خــود (یعنــی بازارهــای بیمــه عمــری کــه پرداختهــای
منظــم دوره بازنشســتگی را تأمیــن میکنــد) دسترســی ندارنــد .حتــی اگــر ایــن ابزارهــا موجــود
باشــند ،چارچــوب نامناســب تنظیمــی و سرپرســتی میتوانــد ریســک ایــن ابزارهــا را بیــش از
حــد افزایــش دهــد .افــرادی کــه در آینــده نزدیــک بازنشســته خواهنــد شــد ،در مقايســه بــا کاهــش
شــاخصهای بازارهــای مالــی بهشــدت آســیبپذیر خواهنــد بــود .دولتهــا میتواننــد ایــن اثــرات
منفــی را از طریــق تضمیــن حداقــل مســتمری بازنشســتگی محــدود کننــد .ایــن کاری اســت کــه در
شــیلی انجــام میشــود؛ امــا هزینههــای ایــن تضمینهــا میتوانــد درخــور توجــه باشــد .روش
«مزایــای معیــن -تــوازن پرداخــت» بــه نظــر میرســد ســاز و کار مناســبی بــرای هموارســازی
مصــرف در طــول زمــان باشــد و در عیــن حــال افــراد را در مقابــل ریس ـکهای مالــی و ریســک
طــول عمــر محافظــت کنــد.
بــا ایــن همــه ،روشهــای «مزایــای معیــن -تــوازن پرداخــت» ریســکهای بیشازحــدی را بــه
دولــت و در نتیجــه بــه نس ـلهای بعــدی منتقــل ميکنــد .در سیســتمهای «مزایــای معیــن -تــوازن
پرداخــت» از آنجــا كــه نــرخ بازدهــی دریافتــي فــرد بــه نــرخ رشــد مزدهــای حقیقــی و امیــد بــه
زندگــی بســتگی دارد ،از قبــل معیــن نیســت .در غیــاب شــاخصبندی مناســب ،افــراد بــا ریســک
تــورم کــه ارزش حقیقــی مســتمری را زایــل میکنــد نیــز مواجهنــد .بــه هــر حــال دولــت بخــش
بزرگــی از ریســک مالــی را تحمــل میکنــد .اگــر بدهیهــای ضمنــی دولــت بیــش از حــد باشــد،
ثبــات بودج ـهای و ثبــات اقتصــاد کالن بــه مخاطــره میافتــد و همــراه بــا آن رفــاه نس ـلهای آتــی
نیــز در معــرض آســیب قــرار میگیــرد.
تخصیــص بهتــر ریســک میــان دولــت و افــراد را میتــوان از طریــق تلفیــق سیســتمهای مزایــای
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معیــن بــا سیســتمهای پرداخــت معیــن بــه دســت آورد .دولــت از طریــق مرتبــط کــردن بخشــی
از مزایــای مســتمری بــه حــق بیمــه پرداختــی افــراد و تحــوالت اقتصــاد کالن و تحــوالت جمعیتــی
میتوانــد ســهم خــود را از ریســکهای مالــی بــه طــور ضمنــی کاهــش دهــد؛ بــرای مثــال در
سیســتم حــق بیمــه معیــن اســمی ،1مزایــای مســتمری دریافتــی تابعــی از انباشــت حــق بیمههــای
پرداختــی بــا نــرخ بهــره برابــر بــا رشــد اقتصــادی اســت .ضمانــت دولــت را در ایــن حالــت نیــز
میتــوان اجــرا کــرد و بدیــن ترتیــب مســتمری حداقــل در پایــان عمــر کاری عــادی عایــد فــرد
میشــود.

 -2-2-5تجربه جهانی در زمینه اصالح صندوقهای بازنشستگی و نبود رویه واحد جهانی
در این زمینه
مــرور تجــارب جهانــی اصــاح نظامهــای بازنشســتگی گویــای آن اســت کــه ایــن اصالحــات
اساسـ ًا ماهیــت متفاوتــی دارنــد و یکســان نیســتند .عمـ ً
ا در اصــاح نظــام بازنشســتگی یکــی از دو
مســیر زیــر دنبــال میشــود:
1 .1اصالحــات غیــر سیســتمی یــا تغییــرات پارامتریــک ،بــه اصالحاتــی از قبیــل تغییــر ســن
بازنشســتگی ،نــرخ جایگزینــی ،تغییــر طــول دوره مبنــای محاســبه مزایــا و ســخت کــردن
شــرایط احــراز مســتمری بازمانــدگان اطــاق میشــود.
2 .2اصالحــات سیســتمی پیچیدهتــر اســت و نوعــ ًا نحــوه مدیریــت و تأمیــن مالــی نظــام
بازنشســتگی یــا روش تعییــن مزایــا را متأثــر ميكنــد .در جهــان ســه نــوع اصلــی اصالحات
ت اســت از:
سیســتمی تجربــه شــده كــه عبــار 
 .1انتقــال جزئــی یــا کلــی از سیســتم «مزایــای معیــن -تــوازن پرداخــت» بــه
سیســتم «مزایــای معیــن -اندوختهگــذاری کامــل» کــه وجــوه در حســابهای
ســرمایهگذاری شــخصی افــراد نگهــداری میشــود و توســط بخــش خصوصــی
اداره میشــود.
 .2انتقــال از سیســتم «اندوختهگــذاری و مزایــای معیــن» بــه سیســتم «تــوازن
1. Nominal Defined Contribution
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پرداخــت بــا مزایــای معیــن» کــه بخــش عمومــی آن را اداره ميكنــد (یعنــی دقیقـ ًا
برعکــس اصالحــات قبلی).
 .3معرفی حسابهای حق بیمه معین صوری.

1

 70درصــد اصالحاتــی کــه تــا اوایــل ســده بیســت و یکــم انجــام شــده بــود ،بــه اصالحــات
پارامتریــک مربــوط بــود و بقیــه در شــمار اصالحــات سیســتمیک قــرار داشــت .روش «حســابهای
فــردی بــا اندوختهگــذاری» در اغلــب کشــورهای آمریــکای التیــن کــه اصالحــات بازنشســتگی
انجــام دادهانــد ،اتخــاذ شــده اســت (بــرای مثــال در آرژانتیــن ،بولیــوی ،شــیلی ،کلمبیــا ،کوســتاریکا،
الســالوادور ،پــرو و اوروگوئــه) .اســترالیا و بریتانیــا نیــز از ایــن رویکــرد پیــروی کردهانــد .در
حســابهای فــردی اندوختهگــذاری ،حــق بیمــه در حســاب ســرمایهگذاری فــرد انباشــته میشــود
و بــه آن نــرخ بهــره بــازار تعلــق میگیــرد .در زمــان بازنشســتگی ســرمایه موجــود در حســاب
بــه یــک پرداخــت منظــم ماهانــه تبدیــل میشــود (یعنــی مزایــای بازنشســتگی کــه تــا پایــان عمــر
شــخص بــه او تعلــق میگیــرد) .هرچنــد رویکــرد معکــوس (یعنــی انتقــال از سیســتم اندوختهگــذاری
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
گرديــده اســت .ســومین رویکــرد اصالحــات سیســتمی (یعنــی حســابهای صــوری بــا پرداخــت
معیــن) ،حداقــل در شــکل کنونــی آن روش نســبت ًا جدیــدی بــود .در ایــن رویکــرد اصالحــی ،روش
مــورد اســتفاده در محاســبه مزایــای بازنشســتگی (از فرمــول کالســیک مزایــای معیــن بــه فرمولــی
بــر اســاس حــق بیمــه معیــن) تغییــر مییابــد .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 حســابهای
فــردی اندوختهگــذاری تکمیــل شــده اســت تــا موجــب تقویــت توســعه بازارهــای مالــی شــود و
نرخهــای جایگزینــی باالتــری را عایــد كنــد.
ایــن رویکردهــای کلــی بــه اصالحــات ،تفاوتهــای بــارزی دارنــد؛ بــرای مثــال برحســب برنامــه
1. Notional Defined Contributions
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زمانبنــدی اصالحــات ،روشهــای تأمیــن مالــی انتقــال از یــک روش بــه روش دیگــر و اینکــه آیــا
اصالحــات بازنشســتگی بهصــورت جداگانــه انجــام میشــود یــا بهصــورت یــک سیســتم چندالیــه.
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کــدام اصالحــات موفقیتآمیزتــر بودهانــد ،بایــد گفــت اصالحــات
بازنشســتگی هزینــه -منفعــت سیاســی و اقتصــادی در بــردارد .مشــکل سیاس ـتگذار ایــن اســت
کــه هزینههــا در کوتاهمــدت رخ میدهنــد ،امــا منافــع در درازمــدت تحقــق مییابنــد.
● ●اصالحــات پارامتریــک نوعــ ًا بــا مقاومــت سیاســی کمتــری مواجــه میشــود و در
کوتاهمــدت پیامدهــای مالــی کمتــری دارد؛ امــا بســیاری از مســائل ســاختاری را الینحــل
میگــذارد .اصالحــات پارامتریــک معمــو ً
ال:
انحرافــات عرضــه نیــروی کار ،تصمیمــات افــراد در مــورد پساندازهــا و زمــان
بازنشســتگی را کاهــش ميدهــد.
تفاوت در بازدهیهای اقتصادی پسانداز اعضا را از میان ميبرد.
پایــداری مالــی درازمــدت سیســتم را تضمیــن ميکننــد؛ زيــرا هیــچ ســاز و کار
خــودکاری بــرای تعدیــل پارامترهــای سیســتم در واکنــش بــه تحــوالت اقتصادی
و جمعیتــی وجــود نــدارد.
ایــن اصالحــات ممکــن اســت در میــان نســل جــوان بهراحتــی پذیرفتــه نشــود؛
زيــرا انتظــارات بدبینانــه را در مــورد قابلیــت سیســتم در زمینــه بــرآورده کــردن
وعدههــای آن مطــرح میکنــد (کــه میتوانــد موجــب افزایــش گریــز از پرداخــت
حــق بیمــه شــود و عمـ ً
ا همیــن انتظــارات بدبینانــه را محقــق کنــد).
اصالحــات پارامتریــک اثــرات ســرریزی را کــه نظــام اندوختهگــذاری از طریــق
کمــک بــه ارتقــای توســعه بخــش مالــی بــرای اقتصــاد ایجــاد میکنــد ،اســتفاده
نميكنــد.
● ●از ســوی دیگــر معرفــی حســابهای فــردی ( ،)Fundedپیچیــده و از نظــر منطقــی و اداری
پرچالــش اســت .ایــن تدابیــر معمــو ً
ال بــا مقاومــت سیاســی بیشــتری مواجــه میشــود،
هزینههــای کوتاهمــدت باالیــی در بــردارد و ریســکهای جدیــد بــه مشــارکتکنندگان
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در سیســتم تحمیــل میکنــد .ایــن حســابها را تنهــا زمانــی میتــوان معرفــی کــرد کــه
پیششــرطهای اساســی آن ایجــاد شــود:
ابتــدا بایــد کشــوری کــه ایــن شــیوه را بــه کار میبنــدد ،در وضعیــت مالــی
خوبــی باشــد تــا بتوانــد هزینــه انتقــال بــه روش جدیــد را تأمیــن مالــی کنــد.
کشــور مــورد نظــر بایــد ظرفیــت کافــی تنظیمــی و نظــام بانکــی ســالمی داشــته
باشــد .عرضــه محــدود ابزارهــای مالــی (یعنــی اوراق قرضــه شــرکتها و
ســهام) ،نبــود بــازار ثانویــه بــرای اوراق بدهــی دولت و ســرمایه انســانی محدود
ی هســتند کــه مانــع از معرفــی
در حــوزه مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی عواملـ 
حســابهای فــردی اندوختهگــذاری اجبــاری میشــوند.
•جایگزیــن کــردن سیســتمهای مزایــای معیــن بــا حــق بیمــه معیــن صــوری
( .)NDCsدر حالــی کــه سیســتمهای حــق بیمــه معیــن صــوری عمومــ ًا بــدون
اندوختهانــد (یعنــی بــر پایــه تــوازن پرداخــت و احتمــا ً
ال منابــع ســرمایهگذاری کــه
بــرای مواجهــه بــا تحــوالت جمعیتــی درازمــدت عمــل میکننــد) ،ایــن سیســتمها بالقــوه
برخــی از منافــع حســابهای فــردی دارای اندوختــه را ارائــه ميدهنــد .حســابهای بــا
حــق بیمــه معیــن صــوری از طریــق برقــراری ارتبــاط شــفافتر میــان پرداختهــای
حــق بیمــه و مزایــای بازنشســتگی موجــب کاهــش گــزارش کمتــر از واقــع درآمدهــا یــا
انصــراف کامــل از نظــام بازنشســتگی ميشــود .حســابهای حــق بیمــه معیــن صــوری
همچنیــن میتواننــد پایــداری سیســتم را از راههــای زیــر بهبــود بخشــند:
از طریق رساندن بازدهی پرداختی در سیستم به سطح پایدار آن،
بــا وارد کــردن ســاز و کارهــای خــودکار بــه حســابها بــرای تغییــرات
غیرمنتظــره در امیــد بــه زندگــی ،شــوکهای اقتصــاد کالن و تغییــر ترجیحــات
افــراد بــرای کار ،فراغــت و مصــرف.
از جملــه مزایــای دیگــر حســابهای بــا حــق بیمــه معیــن صــوری آن اســت کــه قابلیــت
جابهجایــی از یــک صنــدوق بــه صنــدوق دیگــر و انجــام اصالحــات اساســی را بــرای پرداخــت
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مســتمریهای ازکارافتادگــی و بازمانــدگان تســهیل میکنــد .معرفــی ایــن روش همچنیــن بــا حفــظ
حســابهای فــردی اجبــاری اندوختهگــذاری مغایرتــی نــدارد .از دیــدگاه نظــری ،فرمولهــای
روش مزایــای معیــن را میتــوان بــه نحــوی تغییــر داد کــه نتایــج حاصــل از روش حــق بیمــه معیــن
صــوری را بــه دســت دهــد و بدیــن ترتیــب بازدهیهــای همگــن و پایــداری را ایجــاد کنــد .بدیهــی
اســت فرمــول مزایــای معینــی کــه ایــن نتایــج را بــه دســت میدهــد ،پیچیدهتــر از فرمولهــای
موجــود محاســبه مزایــای معیــن اســت .در فرمــول مزایــای معیــن برقــرار کــردن ارتبــاط میــان
مزایــای دریافتــی و حــق بیمــه پرداختــی بــرای یــک کارگــر متوســط دشــوارتر اســت .اگــر در
کشــور صندوقهــای مختلــف از فرمولهــای متفاوتــی بــرای محاســبه مزایــای معیــن اســتفاده
کننــد ،انتقــال منافــع از یــک صنــدوق بــه صنــدوق دیگــر پیچیدهتــر از وضعیتــی خواهــد بــود کــه در
آن از روش حــق بیمــه معیــن صــوری اســتفاده میشــود.
ایــن مــرور اجمالــی در مــورد تجــارب جهانــی بیانگــر عــدم تجانــس نظامهــای بازنشســتگی
و پیچیدگــی طراحــی برنامــه اصالحــی اســت .پیــام اصلــی تجــارب جهانــی ایــن اســت کــه
سیاس ـتگذاران بایــد آگاه باشــند کــه انتخابهــای مختلــف آنهــا چــه تأثیراتــی بــر تحقــق اهــداف
اجتماعــی نظــام بازنشســتگی و کارایــی نظــام اقتصــادی دارد .نــرخ حــق بیمــه ،نــرخ جایگزینــی
مســتمریها بــا حقــوق و دســتمزدها ،نحــوه محاســبه مزایــا و تأمیــن مالــی آن ،ســاز و کارهــای
بهکاررفتــه در زمینــه ســرمایهگذاری مدیریتشــده و مبتنــی بــر قاعــده و توزیــع ریســکهای
مالــی ،همگــي بــر تحقــق اهــداف اجتماعــی طرحهــای بازنشســتگی و کارآمــدی نظــام اقتصــادی
تأثیــر میگذارنــد.

 3-5تفکیک میان وظایف سازمانهای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی و الیهبندی
طرحهای حمایتی دولت
در فصــل ســوم گفتیــم کــه در تقســیمبندی وظایــف دولــت ،مســئولیت اصلــی برنامهریــزی،
ارائــه خدمــات و رســیدگی بــه امــور توانبخشــی معلــوالن جســمی و ذهنــی بــر عهــده ســازمان
بهزیســتی کشــور اســت .در عیــن حــال در شــرح وظایــف مصــوب ســازمان آمــوزش و پــرورش
اســتثنایی ،جمعیــت هاللاحمــر و شــهرداریها نیــز وظایفــی در زمینــه توانبخشــی و حمایــت از
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معلــوالن پیشبینــی شــده اســت .در زمینــه حمایــت اجتماعــی و پرداخــت مســتمری و کمکهزینــه
بــه نیازمنــدان و محرومــان کمیتــه امــداد ،ســازمان بهزیســتی کشــور ،بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران وظایــف قانونــی دارنــد .در همانجــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد کردیــم کــه تداخــل وظایــف در
میــان ایــن دســتگاهها بســیار درخــور توجــه اســت .ایــن موضــوع بــه نظــر مــا از دوگانگــی قــدرت
سیاســی متأثــر اســت .هریــک از اجــزای متعــارض ســاختار قــدرت سیاســی منافــع متفاوتــی را
دنبــال میکننــد و بــرای پیشــبرد اهــداف خــاص خــود ایجــاد دســتگاههای مــوازی را در دســتور
کار خــود قــرار میدهنــد.
ســاماندهی وظایــف حمایتــی دولــت بــا رعایــت اصــول  43و  29قانــون اساســی و مــاده  4قانون
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی (مصــوب ســال  )1383ضــرورت 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:
● ●ســطح حمایتــی کامــل بــرای افــراد غیــر قابــل توانمندســازی :ســطح حمایــت کامــل
درواق��ع س��طح زیری�نـ الی��ه مس��اعدت اجتماعیــ خواه�دـ ب��ود؛ از ایـ�نرو افــرادی کــه بــه
لحــاظ محدودیتهــای جســمی ،ذهنــی و حرکتــی قابليــت توانمنــدي ندارنــد ،در طــول
دوران حیــات بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی در ســطح حداقــل ضــروری (از جملــه هزینــه
معیشــت ،درمــان و توانبخشــی) حمایــت ميشــوند (همــان ،ص .)63
● ●ســطح حمایتی نســبی بــرای افــراد قابــل توانمندســازی :در این ســطح از الیه مســاعدت
اجتماعــی ،افــراد و خانوارهایــی کــه امکان توانمند شــدن در قالــب برنامههای توانمندســازی
را داشــته باشــند ،بــه لحــاظ ســطحبندی خدمــات بهصــورت زمانبندیشــده و موقــت،
تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد و حمایــت ميشــوند .افــراد تحــت پوشــش ،مهارتهــای
مــورد نیــاز را کســب میکننــد ســپس بــا اشــتغال بــه شــغل مناســب بهصــورت تدریجــی
از چرخــه حمایــت ایــن الیــه خــارج و بــه الیــه بیمــه اجتماعــی پایــه هدایــت میشــوند؛
 .1گرجــی 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 ميتواننــد شــغل و کســب درآمــد داشــته باشــند ،بــه حــوزه بیم ـهای وارد میشــوند تــا
بتواننــد بــا مشــارکت خــود تحــت پوشــش ایــن الیــه قــرار گیرنــد؛ بدیــن ترتیــب بهواســطه
ســهمی کــه ایــن افــراد پرداخــت میکننــد بــار تکفــل دولــت کاهــش مییابــد (همــان).
متأســفانه در اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه ادغــام ســازمانهای حمایتــی
متعــددی کــه وظایــف مشــابه انجــام میدهنــد ،روشــن نشــده اســت؛ در حالــی کــه بــه نظــر مــا
اتخــاذ تدابیــر زیــر در ایــن زمینــه ضــرورت دارد:
● ●ادغام کمیته امداد امام (ره) در سازمان بهزیستی؛
● ●انحالل بنیاد جانبازان و ایثارگران و واگذاری وظایف آن به سازمان بهزیستی؛
● ●انحــال بنیــاد مســتضعفان و واگــذاری فعالیتهــای 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؛
● ●مکلــف کــردن اوقــاف ،آســتانهای متبرکــه و آیــات عظــام بــه گــزارش دهــی در مــورد
فعالیتهــای حمایتــی ایــن نهادهــا و هماهنگســازی فعالیتهــای حمایتــی آنهــا بــر اســاس
برنامــه جامــع حمایــت اجتماعــی؛
● ●وصــول مالیــات از کلیــه فعالیتهــای 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 تحصیلکــرده کشــور از یافتن شــغل
مناســب بازماندهانــد .پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت نیــروی کار در فعالیتهــای اقتصــادی ،وجــود نرخ
بــاالی بیــکاری در کشــور و افزایــش ســهم افــراد شــاغلی کــه بهطــور پارهوقــت بــه کار اشــتغال
دارنــد ،حاصــل ایــن عملکــرد ضعیــف اســت .در ایــن وضعیــت کارکــرد نظام اقتصــادی موجــب بهبود
رفــاه آحــاد جامعــه نيســت .ضمنـ ًا نبــود تشــکلهای کارگــری مســتقل و حمایتهــای قانونــی موجــب
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میشــود در وضعیــت مــازاد عرضــه نیــروی کار در مقايســه بــا تقاضــای آن در تمــام ســطوح
تحصیلــی ،توزیــع درآمدهــا بــه زیــان نیــروی کار تغییــر کنــد .در ایــن وضعیــت احتمــال زیــادی برای
فروافتــادن افــراد و خانوارهــا بــه دام فقــر وجــود دارد .در ایــن وضعیــت بــار مالــی دولــت بــرای
تأمیــن حمایتهــای اجتماعــی در دو ســطح فــوق از تــوان مالــی آن بســیار فراتــر خواهــد بــود.
بــر اســاس محاســبات بهعملآمــده  3/2میلیــون خانــوار ( 10/2میلیــون نفــر یــا حــدود 13
درصــد خانوارهــای کشــور) کمتــر از حداقــل حقــوق قانــون کار دســتمزد ميگيرنــد .اگــر حداقــل
دســتمزد را معیــار خــط فقــر در نظــر بگیریــم ،ایــن افــراد بایــد تحــت حمایــت ســازمانهای حمایتــی
قــرار بگیرنــد؛ در حالــی کــه در ســال  1394حــدود  4/3میلیــون نفــر مســتمریبگیر تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور قــرار داشــتند (همــان ،ص  .)82گفتنــی
اســت تعییــن حداقــل هزینــه خانوارهــای شــهری و روســتایی در هــر ســال بــرای شناســایی
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 شــاخصهای حــوزه حمایــت و تأمیــن اجتماعــی قانــون برنامــه ششــم و
مــواد منــدرج در ایــن قانــون میتــوان بــه ابعــاد و حجــم وظایــف ســنگین دولــت در ایــن حــوزه پــی
بــرد .بــا توجــه بــه پیشبینــی رشــد اقتصــادی انــدک کشــور در دوران برنامــه ششــم و مضیقــه
مالــی دولــت میتــوان 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 سیاس ـتهای
معیــوب نتوانــد از ســرمایههای انســانی ،مالــی و ثــروت طبیعــی کشــور در جهــت ایجــاد فرصتهای
اشــتغال و درآمــد عمــل کنــد ،در درازمــدت دامنــه و عمــق فقــر چندبعــدی چنــان ابعــاد بزرگــی بــه
خــود میگیــرد کــه دولــت از عهــده تأمیــن مخــارج حمایــت اجتماعــی برنميآیــد؛ از ای ـنرو شــرط
ضــرور کاهــش فقــر و نابرابــری در جامعــه راه انداختــن چرخهــای رشــد درازمــدت اقتصــادی
در جامعــه از یکســو و برپایــی نظــام مالیاتــی کارآمــد بــرای تأمیــن مالــی هزینههــای حمایــت
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اجتماعــی از ســوی دیگــر اســت.
مســئله دیگــر ضــرورت توجــه بــه روشهــای پیشــگیری از انــواع معلولیتهــای جســمی و ذهنــی
و بیماریهــای خــاص در جامعــه اســت؛ بــرای مثــال اگــر بــه دلیــل آلودگــی هــوای کالنشــهرها
بیمــاری ســرطان در ایــن شــهرها افزایــش یابــد ،عــاوه بــر مخاطــرات جانــی و کاهــش رفــاه
شــهروندان هزینههــای دولــت بــرای درمــان ســرطان بهعنــوان بیمــاری خــاص افزایــش خواهــد
یافــت .همیــن مســئله در مــورد ازدواجهــای فامیلــی کــه بــه معلولیتهــای ذهنــی منجــر میشــود
نیــز مطــرح اســت .بیتوجهــی بــه ایمنــی و ســامت کارگــران در محیــط کار هــم ممكــن اســت
موجــب ازکارافتادگــی زودهنــگام نیــروی کار و تحمیــل هزینههــای بیشــتر بــه طرحهــای بیمــه
درمانــی و بازنشســتگی میشــود.

 -4-5ایجاد نظام بازنشستگی چندالیه
نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه یکــی از رویکردهــای رایــج در اصــاح نظامهــای تأمیــن
اجتماعــی اســت کــه مدلهــای 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 بیمـهای دارد .مــا قبـ ً
ا در مــورد نحــوه الیهبنــدی حــوزه حمایتــی در بنــد ()5-3
توضیحــات الزم را ارائــه دادهایــم.
حــوزه بیم ـهای خــود شــامل بیمههــای اجتماعــی (بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی ،فــوت ،بیــکاری
و ماننــد آن) و بیمــه درمانــی اســت کــه از طریــق ســازمانها و صندوقهــای بیمــهای ارائــه
میشــود .در مــورد الیهبنــدی بیمــه درمانــی نیــز در بنــد ( )5-5ایــن گــزارش بهتفصیــل مطالبــی
ارائــه خواهــد شــد؛ بنابرایــن در اینجــا صرفـ ًا بــه الیهبنــدی بیمههــای اجتماعــی بــر اســاس اســناد
سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه خواهیــم پرداخــت.
در بیان ضرورت و اهداف این الیهبندی باید گفت:
● ●صندوقهــای بیمــه و بازنشســتگی در دو دهــه اخیــر بــرای تأمیــن منابــع مالــی خــود بــا
مشــکالت جــدی مواجــه بودهانــد .یکــی از اهــداف الیهبنــدی بیمههــای اجتماعــی نجــات
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صندوقهــای بیمــهای از بحــران مالــی اســت.
● ●مهمتریــن خــأ و نارســایی وضــع موجــود ،نبــود سیســتم بیمهای مناســب و مســتمر نبودن
پوشــش بیم ـهای بــرای شــاغالن غیرمــزد و حقوقبگیــر اســت .ضمن ـ ًا بخــش عمــدهای از
حــق بیمــه گروههــای جدیــدی کــه بــا تصویــب قوانیــن خــاص بــه عضویــت ســازمان
تأمیــن اجتماعــی درآمدهانــد ،بــه عهــده دولــت اســت کــه بنــا بــر تجربــه بــه دلیــل مضیقــه
مالــی دولــت یــا اولویتهــای هزینههــای دیگــر ،وصولشــدني نیســت؛ بهعنوانمثــال در
مــورد باربــران ،خادمــان مســاجد ،بافنــدگان فــرش و صاحبــان صنایعدســتی شناسـهدار،
ســهم دولــت از حــق بیمــه حــدود  74درصــد اســت و عمدت ـ ًا پرداخــت نمیشــود (گرجــی
پــور ،1395 ،همــان ،ص  .)49تعییــن تکلیــف ایــن الیههــای غیرمــزد و حقوقبگیــر و تفکیــک
بیمههــای اجبــاری کارگــران از بیمههــای اختیــاری یکــی دیگــر از اهــداف ایــن الیهبنــدی
اســت.
در اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور بیمههــای اجتماعــی بهصــورت
زیــر الیهبنــدی شــده اســت:
1 .1الیــه بیم ـ ه اجتماعــی پایــه کــه خــود بــه دو ســطح فراگیــر (همگانــی) و اجبــاری تفکیــک
میشــود.
2 .2الیه بیمه تکمیلی.
در زیر هر یک از این الیهبندیها تشریح خواهد شد.

 -1-4-5الیه بیمه اجتماعی پایه
الیــه بیمههــای اجتماعــی بخشــی از جامعــه را در برمیگیــرد کــه شــغل و درآمــد مســتمر دارنــد
و میتواننــد حــق بیمــه بپردازنــد .بیمــه اجتماعــی معمــو ً
ال بــا مشــارکت ســهجانبه بیمهشــده،
کارفرمــا و دولــت تأمیــن مالــی میشــود 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 بیمههــای اجتماعــی پوشــش داده
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میشــود .حداقــل تعهــدات بیمههــای اجتماعــی شــامل بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت اســت؛
ولــی در مــواردی بیکاریهــای مــوردی چنــدروزه (غرامــت) و بیکاریهــای موقــت غیــرارادی را
نیــز شــامل میشــود .از نظــر ســطح مزایــا ســعی میشــود بخــش مهمــی از ســطح زندگــی دوران
اشــتغال فــرد در دوره مســتمریبگیریاش نیــز چنــان حفــظ شــود کــه خانــواده وي دچــار فقــر
مطلــق نشــود.
الگــوی غالــب بیمههــای اجتماعــی در جهــان بــر ســاز و کار بیــن نســلی و نقــش بازتوزیعــی
مبتنــی اســت و حقــوق مســتمریبگیران از محــل درآمــد شــاغالن فعلــی تأمیــن میشــود .منابــع
مالــی بیمههــای اجتماعــی از طریــق حــق بیمــه (ســهم بیمهشــده ،کارفرمــا و دولــت) تأمیــن
میشــود و ســعی بــر ایــن اســت کــه دولــت کمتریــن مشــارکت مالــی را داشــته باشــد .همچنيــن
اداره امــور بیمههــای اجتماعــی معمــو ً
ال بهصــورت سـهجانبه بــا مشــارکت نماینــدگان کارفرمایــان،
بیمهشــدگان و دولــت انجــام میشــود (گرجــی پــور ،1395 ،همــان ،ص .)63

● ●بیمههای اجتماعی فراگیر
افــراد و خانوارهــای غیرمــزد و حقوقبگیــر کــه مشــمول بیمههــای اجتماعــی اجبــاری نیســتند و
شــرایط بیمــه شــدن از طریــق صندوقهــای بازنشســتگی پایــه موجــود را ندارنــد ،در ایــن ســطح
بیمــه میشــوند .در بخــش درمــان و ســامت نیــز افــراد کمدرآمــد و غیــر مــزد و حقوقبگیــر بــا
پرداخــت حداقلــی ،تحــت پوشــش بیمــه ســامت ایرانیــان قــرار میگیرنــد.

● ●بیمههای اجتماعی اجباری
افــراد شــاغل دارای کارفرمــا (مــزد و حقوقبگیــر بخــش عمومــی و خصوصــی) کــه مشــمول
قوانیــن بیمــه و بازنشســتگی هســتند ،در ایــن ســطح بــه روال گذشــته بیمــه میشــوند .اصــاح
قوانیــن و مقــررات در ایــن ســطح بهمنظــور پایــداری صندوقهــا و ســازمانهای بیمهگــر و
کاهــش وابســتگی آنهــا بــه اعتبــارات دولتــی اولویــت دارد .هماکنــون بیمــه اجبــاری کارگــران از
وظایــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بیمــه کارکنــان کشــوری وظیفه صندوق بازنشســتگی کشــوری
و بیمــه نیروهــای مســلح وظیفــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح در شــمار بیمههــای
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اجبــاری مــزد و حقوقبگیــر قــرار دارنــد.
بــا توجــه بــه نــکات مطرحشــده در بــاال ســه صنــدوق بازنشســتگی عمــده کشــور بــه همــراه
بیمــه اجتماعــی فراگیــر ،همــه افــراد شــاغل اعــم از مــزد و حقوقبگیــر و غیــر مــزد و حقوقبگیــررا
در بــر خواهنــد گرفــت .الزمــه ایــن کار ایــن اســت کــه:
● ●معافیت کارگاههای  5نفر کارکن و کمتر از پرداخت حق بیمه حذف شود.
● ●کلیــه کارکنانــی کــه در شــمار مــزد و حقوقبگیــر قــرار ندارنــد ،امــا مطابــق قوانیــن الحــق
بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه عضویــت صنــدوق ایــن ســازمان درآمدهانــد ،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 بیمـهای بــه ترتیبــی کــه شــرح آن قبـ ً
ا مطــرح شــد بهدقــت انجــام
شو د .

 -2-4-5الیه بیمه تکمیلی
الیــه بیمههــای تکمیلــی نظــام تأمیــن اجتماعــی ،خدماتــی را ارائــه میدهــد کــه از ســطح تعهــدات
بیمــه اجتماعــی پایــه باالتــر اســت و کســانی را پوشــش میدهــد کــه بــدون کمــک دولــت قادرنــد
حــق بیمــه باالتــری را بــرای خدمــات تکمیلــی بپردازنــد .اصــل بــر ایــن اســت کــه همــه خدماتــی
کــه در محــدوده نیازهــای اساســی و ضــروری قــرار میگیرنــد ،در تعهــد بیمههــای اجتماعــی و
حمایتهــای اجتماعــی قــرار گیرنــد و فقــط خدماتــی کــه جنبــه «انتخابــی ،رفاهــی و غیرضــروری»
دارنــد ،بــه وســیله بیمههــای 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
پرداختهــای رفاهــی مــردم را نیــز ایفــا میکنــد .در نبــود الیــه تکمیلــی ،ایــن پرداختهــا میتوانــد
بــرای بیمههــای پایــه نقــش مخــرب یــا حداقــل مزاحــم داشــته باشــد .چنیــن وضعیتــی در کشــور در
خصــوص بیمههــای ســامت کامـ ً
ا 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  ،1390شــاهد رشــد
ســریع بیمههــای عمــر بودهایــم؛ يعنــي ســهم بیمههــای زندگــی از کل بــازار از  7/8درصــد در
ســال  ۹۱بــه  13/4درصــد تــا اواخــر ســال  1396رســیده 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 ســالهای اخیــر در عرضــه بیمههــای زندگــی اتفاقــات مهمــی رخ
داده اســت کــه یکــی از آنهــا توســعه کمــی و کیفــی ســازمان فــروش بیمههــای زندگــی اســت .در
ســال  ،۱۳۹۰تنهــا  ۱۶درصــد نماینــدگان بیمــه در حــوزه بیمــه عمــر فعــال بودنــد؛ امــا در ســال ۹۶
ســهم نماینــدگان بیمــه عمــر حــدود  ۲۵درصــد افزایــش یافــت کــه  ۵واحــد از ایــن افزایــش ،مربــوط
بــه ســال  ۹۵و  ۹۶اســت .در حــال حاضــر در  ۱۰شــرکت بیمــه ،ســهم بیمههــای زندگــی باالتــر از
 ۲۰درصــد اســت کــه در  ۴مــورد از آنهــا ایــن ســهم بــه بــاالی  ۵۰درصــد رســیده اســت.
طــی ســالهای اخیــر ،شــرکتهای بیمــه نیــز همــگام بــا سیاس ـتهای کالن صنعــت بیمــه ،دو
تغییــر جهــت اساســی در سیاسـتهای کاری خــود اعمــال کردهانــد کــه یکــی تقویــت ســازماندهی
شــبکه فــروش بیمههــای 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 چشــمگير
نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران بهخصــوص در بــازار داراييهــای واقعــی اســت؛ زيــرا بــا کاهــش
تــورم ،از یکســو جذابیــت داراييهــای واقعــی بــرای تأمیــن آتیــه و ســرمایهگذاری نــزد بخشهایــی
از مــردم کاهــش مييابــد و از ســوی دیگــر از اهمیــت ســرمایهگذاریهایی کــه بــا هــدف حفــظ ارزش
دارايیهــا از ســوی مــردم انجــام میشــود ،کاســته ميشــود؛ بنابرایــن مــردم بــه ســرمایهگذاری در
گزینههــای ســالم و مولــد چــون بیمههــای عمــر گرایــش بیشــتری پیــدا کردنــد.
عامــل دیگــر رشــد بیمههــای عمــر ،اثــرات فزاینــده و جانبــی رشــد پرتفــوی ایــن رشــته بیمـهای
اســت .در حــال حاضــر حــدود  ۱۴میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر بیمــه عمــر دارنــد کــه فقــط  2/5میلیون
نفــر از آنهــا در ســال  ۹۵تحــت پوشــش بیمــه عمــر قــرار گرفتهانــد .بســیاری از کســانی کــه
بیمــه عمــر خریــداری میکننــد ،در ســالهای بعــدی حــق بیمــه خــود را افزایــش میدهنــد تــا از
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تســهیالت و مزایــای بیشــتری برخــوردار شــوند .ایــن پدیــده در حــال حاضــر خــود عاملــی فزاینــده
بــرای رشــد بیمههــای عمــر اســت.
در مــورد اثرگــذاری سیاسـتهای بیمــه مرکــزی در افزایــش رشــد بیمــه عمــر بایــد گفــت كــه
بیمــه مرکــزی طــی بخشــنامهای بــه شــرکتهای بیمــه اعــام کــرد بــه دالیــل فنــی و اقتصــادی و
بهمنظــور کنتــرل کژمنشـیها در بــازار بیمــه کشــور ،دیگــر مجــوز تأســیس شــرکت بیمــه عمومــی
جدیــد صــادر نخواهــد کــرد و صرفــ ًا تقاضــای تأســیس شــرکتهای بیمــه تخصصــی عمــر را
بررســی خواهــد کــرد .در همیــن راســتا اولیــن شــرکت بیمــه تخصصــی عمــر ،فعالیــت خــود را در
اواخــر ســال  ۹۵آغــاز کــرد .همچنیــن در اقدامــی دیگــر بیمــه مرکــزی بــرای اولیــن بــار بــه یکــی از
شــرکتهای بیمــه کشــور اجــازه داد تــا بــا یکــی از شــرکتهای بیمــه اتکایــی بــزرگ دنیــا قــرارداد
واگــذاری اتکایــی در زمینــه بیمههــای عمــر منعقــد کنــد كــه ایــن نشــانه عــزم جــدی بیمــه مرکــزی
بــرای توســعه بیمههــای عمــر بــود کــه طبعـ ًا پیــام مثبتــی بــرای صنعــت بیمــه کشــور و طرفهــای
خارجــی آن داشــت.
بهموجــب قانــون برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر توســعه بیمههــای زندگــی بایــد در پایــان
برنامــه ســهم بیمههــای زندگــی تــا  ۵۰درصــد افزایــش یابــد ،ایــن هــم پیــام دیگــری بــرای صنعــت
بیمــه کشــور بــود کــه دولــت و مجلــس مصمــم بــه توســعه بیمههــای عمــر هســتند .اخیــراً شــورای
عالــی بیمــه ،تأســیس شــرکتهای تخصصــی بیمــه عمــر توســط شــرکتهای بیمــه را مجــاز اعــام
کــرد کــه حاکــی از تــاش و عــزم بیمــه مرکــزی و شــورای عالــی بــرای توســعه بیمههــای عمــر
در کشــور اســت.
در حــال حاضــر تنهــا  ۱۸درصــد مــردم ایــران بیمــه عمــر دارنــد و ســهم بیمههــای زندگــی در
پوتفــوی صنعــت بیمــه کشــور  13/4درصــد اســت .ایــن نســبت در دنیــا  ۵۵الــی  ۶۰درصــد و در
ن نشــانه وجــود پتانســیل بــاال بــرای رشــد بیمههــای
منطقــه مــا حــدود  ۲۵درصــد اســت کــه ای ـ 
عمــر اســت.
گفتنــی اســت پایــداری رونــد صعــودی فعلــی بیمههــای عمــر عمدتــ ًا بــه دو عامــل وابســته
اســت .یکــی نحــوه ایفــای تعهــدات از ســوی صنعــت بیمــه و دیگــری وضعیــت تــورم در اقتصــاد
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ایــران بهویــژه در بــازار دارايیهــای واقعــی؛ بنابرایــن اگــر تــورم را کنــار بگذاریــم ،دوام رشــد
بیمههــای عمــر بــه نحــوه عملکــرد صنعــت بیمــه وابســته اســت و اگــر شــرکتهای بیمــه بــه نحــو
مطلــوب بــه تعهــدات خــود در قبــال بیمهگــذاران عمــل کننــد ،طبعــ ًا پایــداری توســعه بیمههــای
عمــر تــا حــد زیــادی قابــل تحقــق اســت و بــرای ایــن منظــور شــرکتهای بیمــه بایــد بهخصــوص
در امــر ارزیابــی ریســک و محاســبه حــق بیمــه ،ذخیرهگیــری و ســرمایهگذاری ذخایــر بیمههــای
عمــر حرف ـهای و منصفانــه عمــل كننــد .طبع ـ ًا بیمــه مرکــزی نیــز کــه متقاضــی و مشــوق توســعه
بیمههــای عمــر و حافــظ منافــع بیمهشــدگان اســت بــا همــکاری شــرکتهای بیمــه ،تــاش و
نظــارت خواهــد کــرد تــا ایــن الزامــات از ســوی مؤسســات بیمــه رعایــت شــود.
موانــع رشــد بیمههــای زندگــی در ایــران متعددنــد :دســتهای از موانــع رشــد بیمههــای عمــر بــه
بیــرون صنعــت بیمــه و دســتهای دیگــر بــه درون ایــن صنعــت مربــوط اســت .عمدهتریــن موانــع
بــرونزا بــرای توســعه بیمههــای عمــر در کشــور ،فضــای کســب و کار نامســاعد و هزینههــای
مبادلــه بــاال در اقتصــاد ایــران و همچنیــن تورمهــای دورقمــی اســت .یکــی از موانــع درونــی بیمــه
عمــر در کشــور نبــود نظــارت بــر بیمــه عمــر اســت .بــه گفتــه دکتــر همتــی در تشــکیالت جدیــد بیمه
مرکــزی اداره کل نظــارت بــر بیمههــای زندگــی بهزودی فعالیــت خــود را بــرای نظــارت مؤثــر بــر

تعهــدات ،ذخایــر و ســرمایهگذاری بیمههــای عمــر آغــاز خواهــد کــرد.
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 -5-5بیمه سالمت در نظام تأمین اجتماعی چندالیه و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در آن
در فصــل ســوم گفتیــم افزایــش هزینههــای ســازمان بیمــه ســامت بــر بودجــه عمومــی دولــت
کــه بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت ،اثــرات زیانبــاری گذاشــته اســت .چنیــن بــه نظــر میرســد کــه
ادامــه ایــن طــرح در دوره برنامــه ششــم بــه روال گذشــته مقــدور نخواهــد بــود (ص  .)123همچنیــن
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 سیاسـتگذاری
بیمــه ســامت همگانــی را در اختیــار دارد ،وجاهــت منطقــی خــود را از دســت میدهــد .درواقــع،
 .1به نقل از سخنان دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه پاسارگاد ،سهشنبه  26دیماه .1396
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از زمــان اجــرای طــرح بیمــه ســامت ،هزینههــای درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهســرعت
افزایــش یافتــه اســت (نمــودار  .)41گفتنــی اســت بــار مالــی هزینههــای بیمــه ســامت بــرای دولــت
نیــز کمرشــکن بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت بهدلیــل مضیقــه مالــی از مردادمــاه ســال 1396
مقــرر کــرد دارنــدگان دفترچــه بیمــه ســامت از ایــن پــس فقــط میتواننــد بــه بیمارســتانهای
دولتــی مراجعــه کننــد (ص.)193 ،

 -1-5-5جایگاه بیمه سالمت در اسناد فرادست
بهموجــب مــاده  3قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی (مصــوب ســال ،)1383
حــوزه بیمــهای شــامل دو ســطح همگانــی و تکمیلــی اســت .در ســطح بیمههــای همگانــی (پایــه)
بایــد همــه افــراد جامعــه بهویــژه مزدبگیــران ،صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ،خویشفرمایــان و
شــاغالن غیــر دائــم ،روســتاییان ،عشــایر ،زنــان بیــوه و ســالخورده و خودسرپرســت و کــودکان،
تحــت پوشــش قــرار بگیرنــد؛ در حالــی کــه ســطح تکمیلــی بهصــورت اختیــاری بــا مشــارکت
بیمهشــده و بخــش خصوصــی اجــرا میشــود .در بنــد  9سیاســتهای کلــی ســامت ،توســعه
کمــی و کیفــی بیمههــای بهداشــتی و درمانــی بــا اهــداف زیــر پیشبینــی شــده اســت:
1 .1همگانی ساختن بیمه پایه درمانی؛
2 .2پوشــش کامــل نیازهــای پایــه درمــان توســط بیمههــا بــرای آحــاد جامعــه و کاهــش ســهم
مــردم از هزینههــای درمــان تــا آنجــا کــه بیمــار جــز رنــج بیمــاری دغدغــه و رنــج دیگــری
نداشــته باشد.
3 .3ارائــه خدمــات فراتــر از بیمــه پایــه از ســوي بیمــه تکمیلــی در چارچــوب دســتورالعملهای
قانونــی و شــفاف؛ بهگونـهای کــه کیفیــت ارائــه خدمــات پایــه درمانــی همــواره از مطلوبیــت
الزم برخــوردار باشــد.
4 .4تعییــن بســته خدمــات جامــع بهداشــتی و درمانــی در ســطح بیمههــای پایــه و تکمیلــی از
ســوي وزارت بهداشــت و درمــان و خریــد آنهــا توســط نظــام بیم ـهای و نظــارت مؤثــر
تولیــت بــر اجــرای دقیــق بســتهها بــا حــذف اقدامــات زائــد و هزینههــای غیرضــروری در
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چرخــه معاینــه ،تشــخیص بیمــاری تــا درمــان؛
5 .5تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی؛
6 .6تدویــن تعرفــه خدمــات و مراقبتهــای ســامتی مبتنــی بــر شــواهد و بــر اســاس
ارزشافــزوده بــا حــق فنــی واقعــی یکســان بــرای بخــش دولتــی و غیردولتــی؛
7 .7اصــاح نظــام پرداخــت مبتنــی بــر کیفیــت عملکــرد افزایــش کارایــی ایجــاد درآمــد عادالنــه
و ترغیــب انگیزههــای مثبــت ارائهکننــدگان خدمــات و توجــه خــاص بــه فعالیتهــای ارتقــا
ســامت و پیگیــری در مناطــق محــروم.
بــه طــوری کــه مالحظــه میشــود ،در بنــد چهــار فــوق ســطحبندی بیمــه ســامت بــه ســطح
پایــه و تکمیلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بهموجــب مــاده  70قانــون برنامــه ششــم ،دولــت مکلــف اســت بهمنظــور تحقــق سیاس ـتهای
کلــی ســامت ،تأمیــن منابــع مالــی پایــدار بــرای بخــش ســامت ،توســعه کمــی و کیفــی بیمههــای
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 سیاس ـتهای
کلــی ســامت بهعمــل آورد:
● ●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 آییننام ـهای خواهــد بــود کــه بــه تصویــب هیئتوزیــران میرســد .ایــن حقبیمــه
شــامل سرپرســت خانــوار و کلیــه افــراد تحــت تکفــل آن اســت.
● ●حــق بیمــه پایــه ســامت خانــوار بــه شــرح ذیــل ،ســهمی از درآمــد سرپرســت خانــوار
خواهــد بــود:
 .1خانــواده روســتاییان ،عشــایر و اقشــار نیازمنــد تحــت پوشــش نهادهای حمایتــی معادل
هفــت درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد مشــموالن قانــون کار .صــد درصــد حــق بیمــه
ایـ�ن گروههـ�ای اجتماعـ�ی توسـ�ط دولـ�ت در قالـ�ب بودجـ�ه سـ�نواتی تأمیـ�ن میشـ�ود.
 .2کارکنــان دســتگاههای اجرايــی معــادل هفــت درصــد حقــوق و مزایــای مســتمر آنــان.
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بخشــی از حــق بیمــه مشــموالن ایــن جــزء از محــل بودجــه عمومــی دولــت در قالــب
بودجـ�ه سـ�نواتی تأمیـ�ن خواهـ�د شـ�د.
 .3مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
 .4ســهم خانوارهــای ســایر اقشــار ،متناســب بــا گروههــای درآمــدی معــادل هفــت درصــد
درآمــد ،حداکثــر معــادل ســقف درآمــد کارکنــان دولت.
● ●دســتگاههای اجرايــی مکلفانــد حــق بیمــه پایــه ســامت ســهم بیمهشــده و دســتگاه
اجرايــی را حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه بــه حســاب ســازمان بیمهگــر پایــه مربــوط
واریــز کننــد .در صــورت واریــز نكــردن بــا اعــام ســازمان بیمهگــر و تشــخیص و توســط
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از ردیــف مربوطــه و حســاب جــاری دســتگاه اجرائــی
ذیربــط برداشــت و بــه حســاب ســازمان بیمهگــر پایــه واریــز میشــود.
● ●عقــد قــرارداد و هرگونــه پرداخــت مــازاد بــر تعرفــه تعیینشــده بــرای خدمــات تشــخیصی،
بهداشــتی و درمانــی مشــمول بســته بیمــه پایــه ســامت از ســوي شــرکتهای بیمــه تجاری
و صندوقهــای بیمــه پایــه بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تحــت هــر عنــوان ممنــوع اســت.
● ●تمــام پزشــکان و پیراپزشــکان ،مؤسســات و مراکــز ارائهدهنــده خدمــت ،دارو و کاالهــای
ســامت در کشــور اعــم از دولتــی ،نهادهــای عمومــی غیردولتــی ،خصوصــی و خیریــه
موظفانــد ضمــن رعایــت تعرفههــای مصــوب دولــت از خطمشــیهای مصــوب وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تبعیــت كننــد .دریافــت هرگونــه وجــه مازاد بــر تعرفه
مصــوب دولــت توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و مؤسســات و مراکــز ارائهدهنــده
خدمــت ،دارو و کاالهــای ســامت ،حســب مــورد مشــمول مجــازات قانونــی خواهــد بــود.
● ●بســته خدمــات (شــمول و ســطح خدمــات) مــورد تعهــد صندوقهــای بیمــه پایــه ســامت
توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تعییــن و ابــاغ میشــود .از ابتــدای
ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه خریــد خدمــت توســط ســازمان بیمهگــر درمانــی صرفـ ًا
مطابــق ایــن بســته صــورت میپذیــرد.
● ●پایــگاه اطالعــات برخــط بیمهشــدگان درمــان کشــور در ســال اول اجــرای قانــون برنامــه

راهبردهای اصالحی برای نظام بازنشستگی ایران با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری 485 /

در ســازمان بیمــه ســامت تشــکیل ميشــود .از ابتــدای ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه،
نحــوه دریافــت خدمــات بیمهشــدگان از مراکــز بهداشــتی ،تشــخیصی ،درمانــی و دارویــی
بهصــورت واحــد و یکســان توســط ســازمان بیمــه ســامت طراحــی و اجــرا میشــود.
● ●دولــت مکلــف اســت طــی ســال اول اجــرای قانــون برنامــه بــراي ایجــاد وحــدت رویــه بیــن
بیمههــای درمانــی صندوقهــا و ســازمانهای بیم ـهای در چهارچــوب قانــون اقــدام کنــد.
بهموجب ماده  72قانون برنامه ششم:
● ●تولیــت نظــام ســامت از جملــه بیمــه ســامت شــامل سیاســتگذاری اجرايــی،
برنامهریزیهــای راهبــردی ،ارزشــیابی ،اعتبارســنجی و نظــارت در وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی متمرکــز ميشــود .تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــم از
دولتــی و غیردولتــی ،از جملــه ارائهکننــدگان خدمــات ســامت ،ســازمانها و شــرکتهای
بیمــه پایــه و تکمیلــی موظفانــد از خطمشــی و سیاس ـتهای وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،بــا تأکیــد بــر خریــد راهبــردی خدمــات و واگــذاری امــور تصدیگــری
بــا رعایــت مــاده  13قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و ســطحبندی خدمــات تبعیــت کننــد.
● ●از زمــان ابــاغ ایــن قانــون ،ســازمان بیمــه ســامت از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
منتــزع و بــا حفــظ شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی و تمــام امکانــات بــر اســاس
اساســنامهای کــه بــه تصویــب هیئتوزیــران میرســد ،وابســته بــه وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی اداره میشــود .اساســنامه ایــن ســازمان مطابــق بــا قانــون
بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی کشــور مصــوب ســال  1378و در قالــب شــرکت دولتــی
بــه پیشــنهاد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه تصویــب هیئتوزیــران
میرســد.
به موجب ماده  74قانون برنامه ششم:
● ●وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا هــدف ارائــه خدمــات الکترونیکــی ســامت
مکلــف اســت ظــرف دو ســال اول اجــرای قانــون برنامــه بــه اســتقرار ســامانه پرونــده
الکترونیکــی ســامت ایرانیــان و ســامانههای اطالعاتــی 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 دادههــا و بــا اولویــت شــروع برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام
ارجــاع اقــدام كنــد.
● ●وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا همــکاری ســازمانها و
مراکــز خدمــات ســامت و بیمــه ســامت حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از اســتقرار
کامــل ســامانه فــوق ،خدمــات بیمــه ســامت را بهصــورت یکپارچــه و مبتنــی بــر فنــاوری
اطالعــات در تعامــل بــا ســامانه «پرونــده الکترونیکــی ســامت ایرانیــان» ســاماندهی كنــد.
تمــام مراکــز ســامت و واحدهــای ذیربــط 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 كنــد.

 -2-5-5الیهبندی بیمه سالمت در اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی
در اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور ،ارائــه خدمــات ســامت در ســه
الیــه مســاعدتی ،پایــه و تکمیلــی بــه شــرح زیــر پیشبینــی شــده اســت:

● ●الیه اول :الیه مساعدتی سالمت
در این الیه خدمات در دو سطح حاکمیتی و حمایتی ارائه میشود:
● ●خدمــات ســطح حاکمیتــی ســامت :ایــن ســطح،خدمات ســامتی پایــه را شــامل میشــود
کــه بــر طبــق قانــون اساســی توســط دولــت بهتمامــی مــردم بهصــورت رایــگان ارائــه
میشــود .خدمــات حاکمیتــی ســامت نيــز بهصــورت کامــل از ســوي وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،دانشــکدههای علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
و مراکــز و مؤسســات وابســته بــه آنهــا ،جمعیــت هاللاحمــر ،ســازمان بهزیســتی کشــور،
ســازمان انتقــال خــون ،انســتیتو پاســتور ،موسســه سرمســازی رازی و کلیــه ســازمانها
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و دســتگاههای اجرایــی مرتبــط بــا آنهــا ارائــه میشــود.
● ●خدمــات ســطح حمایتــی ســامت :خدمــات ســطح حمایتــی ســامت تمــام خدمــات موجود
در فهرســت خدمــات بیمــه پایــه ســامت جمهــوری اســامی را شــامل میشــود .بــه عبــارت
دقیقتــر ایــن خدمــات شــامل مــوارد زيــر اســت:
1 .1هزینــه ویزیــت و خدمــات تشــخیصی -درمانــی ســرپایی ارائهشــده در درمانگاههــا
و کلینیکهــای ویــژه بخــش دولتــی ،خدمــات پارکلینیــک بخــش دولتــی (آزمایشــگاه،
رادیولــوژی ،توانبخشــی و بــاز توانــی) و داروهــای ژنریــک ارائهشــده در مراکــز و
مؤسســات ارائــه دهنــد خدمــات بهداشــتی-درمانی بخــش دولتــی بــر مبنــای تعرفههای
مصــوب بخــش دولتــی و ارزش نســبی خدمــات جمهــوری اســامی ایــران.
2 .2هزینههــای خدمــات تشــخیصی-درمانی و توانبخشــی مربــوط بــه ایــام بســتری
بیمــار در بیمارســتانهای دولتــی و عمومــی غیردولتــی بــر مبنــای تعرفههــای
مصــوب بخــش دولتــی و ارزش نســبی خدمــات در کشــور.
3 .3صــد درصــد هزینــه مخاطــرات ســامتی ناشــی از حــوادث ترافیکــی از زمــان وقــوع
حادثــه تــا بهبــودی کامــل یــا نســبی مصــدوم.
4 .4صد درصد هزینههای دارویی و خدمات بیماران خاص.
5 .5صــد درصــد هزینــه غربالگــری بیماریهــا بــر اســاس اولویتهــا و اســتانداردهای
اعالمــی 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 میشــود .ایــن خدمــات عبارتانــد از:
1 .1هزینــه ویزیــت و خدمــات تشــخیصی-درمانی ســرپایی ارائهشــده در درمانگاههــا و
کلینیکهــای 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
پایــه ســامت ارائــه شــده در مراکــز و مؤسســات ارائهدهنــده خدمــات بهداشــتی-
درمانــی بخــش دولتــی بــر مبنــای نــرخ نــوع ژنریــک داروهــا ،تعرفههــای مصــوب و
ارزش نســبی خدمــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران.
 2 .2هزینههــای خدمــات تشــخیصی -درمانــی ایــام بســتری بیمــار در بیمارســتانهای دولتــی
و عمومــی غیردولتــی و خصوصــی طــرف قــرارداد بیمــه اجتماعــی پایــه ســامت بــر
اســاس تعرفههــای مصــوب و ارزش نســبی خدمــات (بهجــز مــوارد خــارج از تعهــدات
بیمــه ســامت پایــه) یــا پرداخــت کلــی بیمــار بهصــورت فرانشــیز ثابــت.
3 .3صــد درصــد هزینههــای تشــخیصی -درمانــی ناشــی از حــوادث ترافیکــی در
بیمارســتانهایدولتــی،غیردولتــیوخصوصــیطــرفقــراردادبیمــهاجتماعــیپایــه.
4 .4صددرصــد هزینههــای غربالگــری بیماریهــا بــر اســاس اولویتهــای کشــور حســب
اعــام وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی.
5 .5صددرصــد هزینههــای دارویــی و خدمــات بیمــاران خــاص (هموفیلــی ،تاالســمی،
نارســایی مزمنــ کلی��ه (دیالیزــ و پیونــد کلی��ه) ،بیمـ�اران مبت�لا ب��هام اس و ســایر
بیماریهــای صعبالعــاج بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی) و درمانهــای ســرپایی و بســتری ،شــیمیدرمانی و رادیوتراپــی بیمــاران
ســرطانی در تمــام مراکــز و مؤسســات ارائهدهنــده خدمــات و مراقبتهــای ســامت
در بخــش دولتــی و عمومــی غیردولتــی.
 6 .هزینههــای دندانپزشــکی کــودکان تــا ســن  6ســالگی بــر مبنــای تعرفههــای مصــوب
بخــش دولتــی و ارزشهــای نســبی خدمــات دندانپزشــکی در تمــام مراکــز دندانپزشــکی
بخــش دولتــی ،عمومــی غیردولتــی و خصوصــی طــرف قــرارداد بیمــه ســامت پایــه.
7 .7هزینههــای دندانپزشــکی تمــام بیمهشــدگان بــاالی  6ســال (بــه جــز خدماتــی کــه
منحصــراً جنبــه زیبایــی دارنــد) بــر مبنــای تعرفههــای مصــوب بخــش دولتــی و
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ارزشهــای نســبی خدمــات دندانپزشــکی در کلیــه مراکــز دندانپزشــکی بخــش دولتــی
و خصوصــی طــرف قــرارداد بیمــه ســامت پایــه.
● ●جمعیــت هــدف ایــن الیــه عبارتانــد از :کارکنــان دولــت و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا ،کارکنــان
نیروهــای مســلح و عائلــه تحــت تکفــل آنهــا ،تمــام بازنشســتگان صندوقهــای 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 شــاغالن 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 سالمت به این شرح تعیین میشود:
 .1بــرای خانوارهــای روســتاییان و عشــایر معــادل  7درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد
مشــموالن قانــون کار؛
 .2بــرای ســایر بیمهشــدگان در تمــام صندوقهــا معــادل  7درصــد حقــوق و مزایــای
مســتمر؛
 .3برای مشموالن تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی؛
 .4بــرای خویشفرمایــان و افــراد تبعــی آنهــا معــادل  7درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد
مشــموالن قانــون کار؛
 .5حق بیمه سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی؛
 .6بــرای اقشــار نیازمنــد (شــامل ســهم بیمــه شــده و ســهم کارفرمایــی دولــت) توســط
دولــت تأمیــن میشــود (ایــن موضــوع نیازمنــد وضــع قانــون اســت).
● ●الزامــات اجرایــی الیــه بیمــه ســامت پایــه در مجموعــه اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن
اجتماعــی چندالیــه کشــور تعییــن شــده اســت (همــان ،ص .)182

● ●الیه سوم :بیمه تکمیلی سالمت
● ●تمــام خدمــات تشــخیصی -درمانــی کــه در الیــه حمایتــی و بیمــه ســامت پایــه ارائــه و
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تعریــف نمیشــوند در الیــه تکمیلــی ســامت قابــل ارائهانــد .در ایــن الیــه پرداخــت صــد
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 ســامتاند.
● ●همــه بیمارســتانها ،درمانگاههــا ،مطبهــا و کلینیکهــای ویــژه اعــم از دولتــی ،غیردولتــی
و بخــش خصوصــی میتواننــد خدمــات بیمــه تکمیلــی ســامت را ارائــه كننــد.
بــا توجــه بــه الیهبنــدی فــوق ،خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی همچــون گذشــته
در خدمــت تأمیــن بیمــه پایــه ســامت بــه اعضــای ایــن ســازمان قــرار خواهــد داشــت .مزیــت ایــن
الیهبنــدی بــرای ســازمان ایــن اســت کــه نــوع خدمــات درمانــی ارائهشــده بــه خدماتــی محــدود
خواهــد شــد کــه در نظــام چندالیــه ســامت تعریــف شــده اســت.
بــا ایــن حــال در افــق زمانــی میانمــدت و درازمــدت کــه انتظــار مــیرود نســبت پشــتیبانی
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
بــود کســریهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بابــت خدمــات بیمــه بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی
و درمــان را تأمیــن کنــد ولــی انتقــال خدمــات درمانــی ســازمان بــه ســازمان بیمــه ســامت
از هماکنــون ایــن مزیــت را دارد کــه بــار مالــی دولــت را در آینــده کاهــش خواهــد داد و تقبــل
پرداختهــای انتقالــی بــه ســازمان را بــرای دولــت در آینــده قابــل تحملتــر خواهــد کــرد.
بدیهــی اســت در صورتــی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه هــر دلیــل اصــرار بــر حفــظ
خدمــات بیمــه درمانــی داشــته باشــد ،افزایــش کارایــی فنــی و مالــی درمانگاههــا ،بیمارســتانها،
آزمایشــگاهها و تمــام تأسیســات پاراکلینکــی آن میبایســت در دســتور کار قــرارگیــرد .بــرای
ایــن منظــور محاســبه شــاخصهای کارایــی فنــی و ایجــاد نظــام قیمــت تمامشــده انــواع خدمــات
تشــخیصی ،درمانــی و دارویــی و هزینههــای باالســری ایــن دســتگاهها بــه تفکیــک مناطــق
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جغرافیایــی و حوزههــای تخصصــی و مقایســه شــاخصهای فنــی و مالــی درمانگاههــا و
بیمارســتانهای ســازمان بــا بخــش خصوصــی و بیمارســتانهای دولتــی بایــد در دســتور کار
قــرار بگیــرد.
از موانــع جــدی اجــرای سیســتم چندالیــه درمــان در کشــور ،عــاوه بــر وجــود تــورم بــاال و
دورقمــی ،نوســانات بــاالی نــرخ ارز اســت کــه قیمتگــذاری دارو و درمــان را دشــوار ميكنــد.
همچنیــن اعمــال نفــوذ پزشــکان از طریــق ســازمان نظــام پزشــکی از دیگــر موانــع اســت .درواقــع
ذوحیاتیــن بــودن پزشــکانی کــه در وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی کار میکننــد،
بهرغــم نهــی قانــون نیــز در بیثباتــی هــر نظــم نویــن مؤثــر بــوده و عاقبــت دولــت و مــردم بایــد
بــا بــار گــران هزینــه بیمههــای حمایتــی و پایــه ســامت دســت و پنجــه نــرم کننــد.
تأخیــر وزارت بهداشــت و درمــان در پرداخــت هزینــه داروخانههــا ،بیمارســتانها ،درمانگاههــا
و مراکــز پاراکلینکــی نیــز در ایــن میــان مزیــد علــت میشــود و بســیاری از مراکــز درمانــی
خصوصــی؛ بــه همیــن دلیــل رغبــت چندانــی بهمنظــور انعقــاد قــرارداد بــا بیمههــای حمایتــی و
پایــه پیــدا نمیکننــد.

 -6-5ادغام صندوقهای بازنشستگی متعدد
در گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ( )1396بــا آنکــه تغییــرات پارامتریــک در مرکــز توجــه
بــود اســت ،اجمــا ً
ال بــه اصالحــات پارادایمــی و ســاختاری در حــد اصالحــات و بهبودهایــی در
زمینــه هماهنگســازی نهــادی و مقرراتــی و شــفافیت نظــام پرداخــت اشــاره شــده اســت .در ایــن
گــزارش دو گزینــه سیاســتی در قبــال اصالحــات ســاختاری پیشــنهاد شــده اســت کــه در زیــر
توضیــح داده خواهنــد شــد.

 -1-6-5راهکار اول :ایجاد طرح بازنشستگی یکپارچه ملی
نخســتین و بهتریــن رویکــرد از نظــر کارشناســان صنــدوق بینالمللــی پــول بــه شــرح زیــر
اســت:
1 .1یــک طــرح بیمــه بازنشســتگی ملــی یکپارچــه پوشــشدهنده مزایــای بلندمــدت ،شــامل
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مزایــای بازنشســتگی ازکارافتادگــی و بازمانــدگان جایگزیــن  18طــرح بازنشســتگی فعــال
کنونــیشــود،
2 .2مقــررات و قواعــد اصالحشــده ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــامل نرخهــا و مبنــای کســر
حــق بیمــه ،معیارهــای مربــوط بــه شــرایط احــراز و فرمــول مزایــا بــرای تمــام اعضــا از
زمــان یکپارچــه شــدن نظــام عملیاتــی شــود،
3 .3شــاخههای مجــزای بیم ـهای (بــا شــخصیت حقوقــی ،منابــع و داراییهــای تفکیــک شــده)،
بــا ارائــه مزایــا و انجــام فعالیتهــای غیــر مربــوط بــه مســتمریها (یعنــی بیمــه درمانــی،
بیمــه بیــکاری ،ایــام بیمــاری و بــارداری و  )...فعالیتهــای خــود را ادامــه دهنــد.
بــه عقیــده مــا ایــن پیشــنهاد بــه لحــاظ سیاســی عملــی نیســت .ضمنــ ًا در ایــن میــان بــا
یکپارچهســازی صندوقهــا ،مــازاد منابــع صندوقهایــی کــه در وضــع مالــی مناسـبتری هســتند،
صــرف تأمیــن مالــی کســری صندوقهایــی خواهــد شــد کــه دچــار مشــکالت مالیانــد .هرچنــد در
ایــن صــورت دولــت کســریها را در آینــده پرداخــت خواهــد کــرد ،بــا توجــه بــه مضیقــه مالــی
دولــت ،احتمــال دارد کــه تأمیــن مالــی صنــدوق بیم ـهای یکپارچــه بــا مشــکل مواجــه شــود.
ضمنـ ًا ایجــاد یــک صنــدوق بیمـهای یکپارچــه ســبب میشــود ،بیعدالتــی در پرداخــت مســتمری
بــه گروههــای مختلــف کارکنــان دولــت و بخــش خصوصــی از جملــه صندوقهــای بازنشســتگی
بانکهــا ،وزارت نفــت و آیندهســازان بیــش از پیــش برجســته شــود و فشــار اعضــای صنــدوق
بــرای یکسانســازی مزایــا مســائل الینحــل سیاســی ایجــاد کنــد.

 -2-6-5راهکار جایگزین :یکپارچهسازی جزیی
از دیــد کارشناســان صنــدوق بینالمللــی پــول راهــکار جایگزیــن یکپارچهســازی کامــل
میتوانــد بــه شــرح زیــر باشــد:
1 .1یکپارچهســازی جزئــی در پیــش گرفتــه شــود کــه بــر اســاس آن ســازمان تأمیــن اجتماعی،
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و تمــام طرحهایــی کــه بــه طــور منظــم مبالغــی از بودجــه
یــا بــه طــور وســیعتر از بخــش عمومــی دریافــت میدارنــد (ماننــد صنــدوق کارکنــان
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فــوالد ،طــرح بیمــه روســتاییان ،کشــاورزان و عشــایر ،طــرح بازنشســتگی صنعــت نفــت و
طــرح بازنشســتگی نیروهــای مســلح) را در برگیــرد.
2 .2از طرحهای بازنشستگی خارج از طرح بیمه بازنشستگی یکپارچه خواسته شود که:
تا پیش از پایان سال مالی ارزیابی اکچوئری انجام دهند،
یــک چارچــوب قانونــی یکســان الــزامآور را در زمینههــای ذیــل مدنظــر قــرار
دهنــد:
o

oاندوختهگــذاری کامــل پیوســته کــه از دو ســال پــس از اعمــال اصالحــات
آغــاز گــردد،

o

oحداقــل الزامــات یکســان در خصــوص ســن بازنشســتگی و اصولترمیــم
مزایــا مشــابه شــرایط حاکــم در طــرح یکپارچــه بازنشســتگی اتخــاذ کننــد،

o

oمتعهــد یــا متعهــدان دارای مســئولیت در قبــال منابــع یــا کســری
اندوختهگــذاری شناســایی شــوند.

3 .3طرحهــای بازنشســتگی کــه نتواننــد الزامــات اندوختهگــذاری کامــل را در بیــش از دو
ســال بــرآورده كننــد ،برچیــده میشــوند و داراییهــا و تعهــدات آنهــا توســط طــرح بیمــه
بازنشســتگی یکپارچــه تقبــل میشــود و متعهــد آن طــرح موظــف اســت معــادل کســری
اندوختــه گــذاری را بــه خزان ـهداری پرداخــت کنــد.
4 .4مقــررات طــرح بیمــه بازنشســتگی ملــی ایــن امــکان را بــرای همــگان فراهــم میکنــد کــه
فــارغ از عضویــت فعلــی بــه طــرح ملــی بیمــه بازنشســتگی بپیوندنــد.
به نظر ما اصالحات جایگزین الزم است بهصورت زیر انجام شود:
1 .1ســازمان تأمیــن اجتماعــی فقــط متکفــل بازنشســتگی کارگــران مــزد و حقوقبگیــر بخــش
دولتــی و خصوصــی باشــد.
2 .2بقیه اعضای سازمان و بازنشستگان به عضویت بیمه فراگیر درآیند.
3 .3صندوق بیمه روستاییان و عشایر در طرح بیمه فراگیر ادغام شود.
4 .4هویــت مســتقل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری حفــظ شــود؛ امــا دارایــی آنهــا
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بــه دولــت منتقــل شــود و ایــن صندوقهــا از ســرمایهگذاری منــع شــوند.
 5 .از طرحهــای بازنشســتگی خــارج از طــرح بیمــه فراگیــر خواســته شــود بــه شــرح منــدرج
در بنــد  2پیشــنهاد دوم صنــدوق بینالمللــی پــول عمــل کننــد.

 -3-6-5سایر توصیههای صندوق بینالمللی پول
بــه نظــر مــا اجــرای ســایر توصیههــای صنــدوق بینالمللــی پــول صرفنظــر از پذيرفتــن يــا
نپذيرفتــن یکپارچهســازی کامــل و جزئــی مفیــد خواهــد بــود .ایــن توصیههــا بــه شــرح زیرنــد:
1 .1طرحهــای مســتمری مــورد ضمانــت دولــت ،تعریــف و بهمثابــه بخشــی از دولــت عمومــی
بــا شــخصیت و ســاختار حکمرانــی مجــزا بــه مجلــس گــزارش شــود .ایــن طرحهــا بــه
جمــعآوری منابــع ،پرداخــت مزایــا ادامــه خواهنــد داد؛ امــا ایــن اقــام بهعنــوان بخشــی
از دولــت عمومــی گزارششــده و در شــاخصهای مالــی بودجــهای منظــور میشــوند.
2 .2مزایــای طــرح بیمــه بازنشســتگی ملــی از محــل بودجــه تضمیــن شــدهاند .ایــن تضمیــن بــه
طــور شــفاف متعهــد نهایــی ریســک را دولــت قــرار میدهــد.
3 .3داراییهــای نگهــداری شــده بهصــورت ذخایــر در طرحهــا ،در طــرح بیمــه بازنشســتگی
ملــی ادغــام شــده و بــه دولــت منتقــل میشــوند .بــا وجــود ضمانــت دولــت ،منطقــی
نیســت نهادهــا یــا مراکــز مجزایــی بــا دیدگاههــای متفــاوت ،عهدهــدار مدیریــت ذخایــر
دولتــی باشــند یــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار یــا فروختــه شــوند .هنگامیکــه طرحهــای
بازنشســتگی بخشــی از دولــت عمومــی میشــوند ،انتقــال دارایــی تأثیــری بــر گــردش
نقــدی یــا چشــمانداز ترازنامــه نخواهــد داشــت .در عیــن حــال تخصــص کسبشــده
شســتا و نهــاد ســرمایهگذاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری حفــظ شــده و احتمــا ً
ال بــه
مدیریــت دارایــی دولتــی منتقــل میشــود.
4 .4اصــول انتقــال عضویــت بیــن طرحهــا و صندوقهــا بــه شــکل ذیــل اصــاح میشــود :از
منظــر شــرایط احــراز ،کل ســابقه خدمــت کــه بیمــه شــده طــی آن حــق بیمــه پرداختــه اســت
از ســوی تمــام طرحهــا بــه رســمیت شــناخته میشــود ،مســتمریهای جزئــی مربــوط
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بــه هــر طــرح بــر اســاس اصــول محاســبه مزایــا حاکــم و بــه نســبت ســابقه مکتســبه بیمــه
پــردازی پرداخــت ميشــود.

 -7-5ایجاد سازمان رگوالتور مستقل برای طرحهای بازنشستگی
در مــاده  3قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی مصــوب خــرداد ســال  ،1383مفاهیم پایه
بیمــه اجتماعــی ماننــد غیردولتــی بــودن صندوقهــا ،مشــاع و بیــن نســلی بــودن منابــع صندوقهــا،
غیــر قابــل ادغــام بــودن منابــع و داراییهــای صندوقهــا و مســئولیت و ضمانــت دولــت بــرای
اجــرا و تــداوم خدمــات بیمههــای اجتماعــی بــرای نخســتین بــار بهروشــنی بیــان شــده اســت؛
امــا رفتــار دولــت و مجلــس در دوره بعــد از تصویــب و ابــاغ ایــن قانــون مغایــرت اساســی بــا
اصــول فــوق داشــته اســت .یکــی از دالیــل عمــده مشــکالت ســازمان تأمیــن اجتماعــی همیــن رفتــار
غیرمســئوالنه دولــت و نماینــدگان مــردم در مجلــس بــوده اســت .بایــد راهــی بــرای حفــظ اســتقالل
قانونــی صندوقهــای بیم ـهای تحــت حمایــت دولــت پیــدا کــرد .رفتــار دولــت بــا ســازمان تأمیــن
اجتماعــی مشــابه رفتــار آن بــا بانکهــای دولتــی و غیردولتــی در بودجههــای ســنواتی اســت.
درواقــع نــه بانکهــا و نــه صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی مصــون از دســتاندازی مالــی
دولتهــا نبودهانــد .ضمن ـ ًا در دهــه  1380مجلــس بــا تصویــب قوانینــی مبنــی بــر عضویــت غیــر
مــزد و حقوقبگیــران در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ایجــاد تعهــدات مالــی بــرای دولــت بــه ایــن
وضعیــت آشــفته دامــن زد.
بــرای اجتنــاب از دسـتاندازی دولــت بــه منابــع صندوقهــا و بهمنظــور جلوگیــری از تصویــب
مقرراتــی کــه ماهیــت غیــر بیم ـهای دارنــد؛ امــا دامنگیــر صندوقهــای تحــت تضمیــن دولــت قــرار
میگیرنــد و نیــز بــرای اســتقرار حاکمیــت شــرکتی در همــه صندوقهــای بازنشســتگی ،تمــام
طرحهــای مســتمری بایــد توســط یــک نهــاد مســتقل فــارغ از اینکــه طــرح بــه طــور خصوصــی
یــا عمومــی اداره و تضمیــن میشــود ،نظــارت و تنظیــم مقــررات شــوند .رگوالتورهــا و ناظــران
بخشهــای مختلــف بــازار بایــد کار خــود را هماهنــگ ســازند و اســتانداردهای مشــابهی را بــه
کاربندنــد .نظــارت مشــترک نهادهــای گوناگــون توســط یــک هلدینــگ مالــی توصیــه میشــود.
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رگوالتورهــا بایــد از یــک فهرســت مشــترک حسابرســان و اکچوئریهــا اســتفاده کننــد و آن دســته
از اعضــای هیئتمدیــره و مدیرانــی را کــه بالقــوه دارای تعــارض منافعانــد کنــار بگذارنــد.
در صورتــی کــه در آینــده مدیریــت بخشــی از دارایــی صنــدوق بازنشســتگی بــه مدیــران
حرف ـهای دارایــی بیــرون از صنــدوق ســپرده شــود ،نظــارت بــر فعالیــت آنهــا مســتلزم هماهنگــی
میــان صندوقهــا و ناظــر بــازار مالــی خواهــد بــود.

 -8-5انجام اصالحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی
کشوری
در  20ســال گذشــته بســیاری از کشــورهای جهــان بــه انجــام اصالحــات اساســی در
صندوقهــای بازنشســتگی ناگزیــر شــدهاند 74 .کشــور نــرخ حــق بیمــه را افزایــش دادهانــد .ســن
بازنشســتگی در  50کشــور افزایــش یافتــه و  63کشــور مســتمری و مزایــای بازنشســتگی را کاهش
دادهانــد .واقعیتهــای تلــخ و اجتنابناپذیــری دولتهــا را بــه چنیــن اصالحاتــی وادار کــرده کــه
مــورد رضایــت مــردم نبــوده اســت.
از مشــکالت مهــم ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری انجــام نــدادن
اصالحــات پارامتریــک در چنــد دهــه اخیــر اســت .در ایــن مدت حتــی با وضــع قوانینی بازنشســتگی
زودهنــگام افــراد شــاغل تســهیل شــده اســت .امــروزه یکــی از مشــکالت ســازمان تأمیــن اجتماعــی
و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آن اســت کــه رابطــه مناســبی بیــن کســورات بیمـهای و مزایــای
مســتمری در ایــن دو صنــدوق وجــود نــدارد؛ يعنــي:
● ●در ســال  1395ســن بازنشســتگی مــردان در ایــران  52/5ســال و زنــان  49/3ســال بــوده
اســت و امیــد بــه زندگــی بــرای آنــان بــه ترتیــب  72ســال و  76ســال گــزارش شــده اســت؛
بدیــن ترتیــب تفــاوت ســن بازنشســتگی و امیــد بــه زندگــی در ایــران بــرای مــردان و زنــان
بــه ترتیــب  19/5و  26/7ســال بــوده اســت؛ در حالــی کــه ایــن فاصلــه بــرای مــردان در
کشــورهای نــروژ ،آلمــان ،بریتانیــا ،تونــس و عربســتان  13ســال و کمتــر و بــرای زنــان در
انگلســتان  12/2ســال ،در عربســتان  13/5ســال و در تونــس و آلمــان  18ســال گــزارش
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شــده اســت.

1

● ●در ایــران تنهــا  2ســال آخــر اشــتغال فــرد مبنــای محاســبه حقــوق مســتمری قــرار
میگیــرد .ایــن مســئله از دو جهــت نظــام بیمــه بازنشســتگی کشــور را تهدیــد میکنــد.
نخســت آنکــه شــاغالن بــه میــزان بیمــه پرداختــی خــود بهویــژه توســط کارفرمایــان دقــت
و حساســیت الزم را بــه خــرج نمیدهنــد؛ بنابرایــن بیمهپــردازان بــا هــدف کاهــش هزینــه
خــود کمتــر از انــدازه حقیقــی بیمــه پرداخــت میکننــد .از ســوی دیگــر در دو ســال آخــر
خدمــات بــه طــور ناگهانــی میــزان حقــوق دریافتــی اعــام شــده آنهــا افزایــش مییابــد کــه
تعهــد پرداخــت مســتمری بــاال را بــرای صندوقهــا ایجــاد میکنــد .روش اســت کــه ایــن
رویکــرد بــا کوچــک کــردن منابــع و بــزرگ کــردن مصــارف صندوقهــا نتیجــهای جــز
تهــی شــدن صندوقهــا نــدارد.
● ●مقــررات مربــوط بــه شــرایط احــراز مزایــا در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بســیار
ســخاوتمندانه اســت .نــرخ تعلــق مســتمری یــا ضریــب محاســبه مســتمری  3/3درصــد
بابــت هــر ســال ســابقه بیمــه پــردازی اســت کــه در مــورد ســابقه کامــل  30ســال منجــر
بــه نــرخ جایگزینــی  100درصــد میشــود.
● ●اصــول محاســبه مزایــا در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ســخاوتمندانهتر از ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اســت .هماننــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،نــرخ تعلــق مســتمری 3/3
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 بهگونـهای اســت کــه فضــای بیشــتری بــرای افزایــش دســتمزدهای مبنــای تعییــن
مســتمری پیــش از بازنشســتگی وجــود دارد.
در گــزارش معاونــت رفــاه تحــت عنــوان بحــران صندوقهــای بازنشســتگی ( ،)1396اصالحــات
پارامتریــک زیــر در ســازمان تأمیــن اجتماعــی توصیــه شــده اســت:
 .1وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معاونــت رفــاه اجتماعــی ( ،)1396بحــران صندوقهــای بازنشســتگی ،علــت
وضــوع موجــود و ضــرورت اصــاح آن ،جــدول شــماره  ،1ص .9
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● ●اصالح قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان  5کارگر؛
● ●افزایش سن بازنشستگی مردان و زنان؛
● ●افزایــش ســنوات مؤثــر در محاســبه میانگیــن مســتمری از  2ســال بــه کل دوران بیمــه
پــردازی بهصــورت تدریجــی و بــا بهروزرســانی 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  30بــه 35؛
● ●اعمال حداقل شرایط سنی برای بازنشستگان در مشاغل سخت و زیانآور؛
● ●تعیین حداقل مستمری قابل پرداخت متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه؛
● ●افزایــش  2درصــد نــرخ حــق بیمــه شــده در مقابــل کاهــش حداقــل ســابقه الزم بــرای
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
 20ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــا رعایــت مــاده  111قانــون تأمیــن اجتماعــی؛
● ●افزایــش حداقــل ســابقه الزم از  10ســال و حــذف امــکان پرداخــت حــق بیمــه ســنوات کمتــر
از  15ســال (خریــد ســابقه).
ایــن اصالحــات کــم و بیــش در راســتای اصالحــات پیشــنهادی صنــدوق بینالمللــی پــول اســت.
در گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ( )2017اصالحــات پارامتریــک زیــر در ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری پیشــنهاد شــده اســت:
● ●افزایش تدریجی سن بازنشستگی مجاز به  60سال؛
● ●افزایش سن بازنشستگی عادی در سازمان تأمین اجتماعی؛
● ●جریمــه بازنشســتگی بیــش از موعــد بــه میــزان  0/3درصــد بابــت هــر مــاه بازنشســتگی
زودهنــگام بهمنظــور ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای ادامــه کار و فعالیــت؛
● ●قانونگــذاری در مــورد افزایــش خــودکار ســن بازنشســتگی پــس از مــوج اول افزایــش
ســن بازنشســتگی بــه  65ســال بــا توجــه بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی؛
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● ●کاهش نرخ تعلق مستمری به  2درصد بابت هر سال همراستا با تجارب جهانی؛
● ●افزایش تدریجی دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری به  20سال؛
● ●حــذف معیــار حداقــل ســابقه مــورد نیــاز بهگون ـهای کــه بــا ســابقه کوتاهتــر بــرای فــرد
یــک تامیــن درآمــدی فراهــم شــود؛
● ●کاهــش حداقــل مســتمری بــا دوره ســابقه کامــل بــه  0/6حداقــل دســتمزد تــا حــدودی بــه
دالیــل مالــی و البتــه بهمنظــور بهبــود انگیــزه کار؛
ح ترمیــم مزایــا بــا شــاخص قیمــت مصرفکننــده و از بیــن بــردن فرصت
● ●پیونــد دادن صریـ 
اعمــال صالحدیــد دولــت یــا تصمیمــات هیئتمدیــره طــرح .افزایــش منظــم مســتمریها
(ترمیــم) بایــد بــا توجــه بــه شــاخص قیمــت مصرفکننــده باشــد؛
● ●سختتر کردن تدریجی شرایط احراز برای دریافت مستمری بازماندگان.
کارشناســان صنــدوق بینالمللــی پــول تغییــر مصــارف مســتمری ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را بهواســطه انجــام اصالحــات پارامتریــک (بهصــورت افزایــش
ســن بازنشســتگی ،کاهــش نــرخ جایگزینــی ،افزایــش طــول دوره مبنــای محاســبه مزایــا و ســخت
کــردن شــرایط احــراز مســتمری بازمانــدگان) بهصــورت درصــدی از  GDPبــرآورد کردهانــد.
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  .82تغییر مصارف مستمری بهواسطه انجام تدابیر و اقدامات اصالحی نسبت به (GDPدرصد)
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مأخذ :صندوق بینالمللی پول ،)1396( ،همان ،ص .10
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گفتنــی اســت اجــرای تمــام اصالحــات پارامتریــک باعــث بــه تعویــق افتــادن زمــان ایجاد کســری
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســال  1406شمســی ( 2027میــادی) بــه ســال  1425شمســی
( 2046میــادی) میشــود .ایــن تغییــرات هــر چنــد در وابســتگی مالــی صنــدوق بازنشســتگی بــه
بودجــه دولــت تأثیــری نخواهــد داشــت؛ امــا از بــار مالــی کمکهــای دولــت بــه ایــن صنــدوق
خواهــد کاســت.
در هــر حــال در وضعیــت کنونــی کشــور بعیــد اســت دولــت دوازدهــم الیحــه اصالحــات
پارامتریــک را تهیــه و بــه مجلــس ارائــه كنــد .حتــی در ایــن صــورت نیــز بعیــد اســت مجلــس چنیــن
الیحـهای را تصویــب کنــد .علــت ایــن امــر آن اســت کــه مزایــای اعضــای صندوقهــا بــه ایــن ترتیب
کاهــش خواهــد یافــت و ایــن موضــوع بــا مخالفــت کارمنــدان و کارگــران مواجــه خواهــد شــد؛ بدیــن
ترتیــب احتمــال م ـیرود 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 اصالحــات پارامتریــک تنهــا نمیتوانــد شــامل حــال ایــن دو صنــدوق
باشــد ،بلکــه الزم اســت همــه صندوقهــای بازنشســتگی بهصــورت همزمــان مشــمول ایــن
اصالحــات قــرار گیرنــد .در ایــن صــورت حداقــل بایــد صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح،
کارکنــان فــوالد و روســتاییان و عشــایر کــه دولــت پرداخــت تعهــدات آنهــا را بــه طــور ضمنــی
پذیرفتــه اســت ،مشــمول چنیــن اصالحاتــی قــرار گیرنــد.

 -9-5سایر اصالحات پیشنهادی برای بهبود مدیریت صندوقهای بازنشستگی
اصالحاتی که در بهتفصیل مورد اشاره قرار نگرفتهاند عبارتاند از:
1 .1بهبود مدیریت ذخایر صندوقها؛
2 .2ایجاد پایگاه یکپارچه اطالعات ،برای صندوقهای بازنشستگی و طرحهای حمایتی؛
3 .3پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛
4 .4بهبود پوشش بیمههای بازنشستگی.
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 -1-9-5بهبود مدیریت ذخایر صندوقها
پیــام اصلــی مطالعــات متعــددی کــه در ســطح جهانــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه آن اســت
کــه در عیــن حــال کــه محیــط اقتصــاد کالن محدودیتهایــی را بــر عملکــرد بالقــوه صندوقهــای
بازنشســتگی ایجــاد میکنــد؛ امــا ســاختار حکمرانــی صندوقهــای بازنشســتگی عامــل اصلــی در
دســتیابی بــه ایــن پتانســیل محســوب میشــود .حکمرانــی بــه «شــیوه اعمــال قــدرت مدیریــت بــرای
انجــام وظایــف و تعهــدات در قبــال ذینفعــان» اشــاره دارد.
مــرور تجربــه جهانــی گویــای آن اســت کــه عمومــ ًا صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی در
تحصیــل بازدهــی مناســب بــرای ســرمایهگذاریهای خــود ناتــوان بودهانــد .مطالعــات آمــاری
انجــام شــده بیانگــر آن اســت کــه رابطه قــوی میــان کیفیــت حکمرانــی در صندوقهای بازنشســتگی
و بــازده ســرمایهگذاریها وجــود دارد.
در فصــل ســوم ،تحــول بازارهــای مالــی در ایــران و نحــوه مدیریــت ذخایــر صندوقهــای
بازنشســتگی بهتفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفــت .در آن فصــل عقبماندگــی بازارهــای مالــی
ایــران و تحــول روابــط صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بانکهــا،
بــازار بدهــی و بــازار ســهام ارزیابــی شــد .در فصــل چهــارم نیــز بــه کیفیــت پاییــن مدیریــت ذخایــر
بازنشســتگی در صندوقهــا اشــاره و بــر نــکات زیــر تأکیــد شــد:
1 .1بــه دلیــل آنکــه ســاختار داراییهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،عمدتـ ًا حاصــل رد دیــون
دولــت از طریــق واگــذاری شرکتهاســت ،منعکسکننــده اولویتهــا یــا توانمندیهــای
اصلــی ســازمان نیســت .نــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نــه شســتا صاحــب تخصــص و
مهــارت بــاال و منابــع انســانی مناســب بــرای مدیریــت شــرکتهای تحــت نظــارت و کنتــرل
خــود نیســتند .ایــن موضــوع بهویــژه در صورتــی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تســلط و
مالکیــت کامــل بــر صنایــع را از دســت دهــد ،مشــکلآفرین خواهــد شــد.
2 .2از دیــدگاه کنترلهــای مؤثــر ،رابطــه بیــن ســازمان تأمیــن اجتماعی ،شــرکت ســرمایهگذاری
و هــر یــک از هولدینگهــا مبهــم و غیرشــفاف اســت .شــرکتها و داراییهــای ســهامی آنهــا
در ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه رغــم اینکــه بهصــورت هولدینــگ ســازمانیافته و
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بــه یــک ســاختار غیردولتــی یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش میدهنــد و در یــک
شــرکت کامـ ً
ا تحــت مالکیــت ســازمان (شســتا) فعالیــت دارنــد ،امــا دارایــی دولت محســوب
میشــوند .ایــن شــرکتها همچنیــن کارفرمایــان بزرگــی هســتند کــه دولــت مایــل اســت
ضمــن تعقیــب جهتگیریهــای سیاســت کلــی اقتصــادی خــود در آنهــا ،سیاســتهای
اجتماعــی و مالحظــات بــازار کار را نیــز در آنهــا دنبــال کنــد .بــه نظــر میرســد شســتا از
ل نســبی
ی و اســتقالل عمـ 
ی و اســتفاده از درآمدهــای محقــق شــده ،آزاد 
نظــر تصمیمگیــر 
از ســازمان مــادر یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارد .ایــن تصمیمگیریهــا در حالــی
کــه لزومـ ًا در راســتای اولویتهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیســتند ،احتمــا ً
ال 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).
3 .3تــا جایــی کــه بــه عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مربــوط میشــود (در فصــل
ســوم بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره شــد) بــه رغــم دریافــت کمــک مالــی ســاالنه ایــن صنــدوق
از دولــت ،ســرمایهگذاریهای صنــدوق بیــش از عایــدی ناشــی از ســود فعالیتهــای
اقتصــادی آن اســت .ایــن امــر بیانگــر تناقــض آشــکاری در مــورد کســری مالــی طــرح
بازنشســتگی همزمــان بــا رشــد ذخایــر آن اســت .مشــخص اســت کــه صنــدوق بــرای
تأمیــن مالــی کســری خــود ذخایــر خــود را تبدیــل بــه نقــد نمیکنــد .هرچنــد ایــن امــر بــه
نفــع صنــدوق اســت امــا بــر بودجــه دولــت تأثیــر منفــی دارد.
4 .4بــا توجــه بــه ترکیب هیئتامنــای ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی کشــوری
کــه شــامل وزرای کابینــه از جملــه مقامــات مســئول اجــرای راهبــرد خصوصیســازی
کشــورند ،اســتقالل تصمیمــات ســرمایهگذاری طرحهــای بازنشســتگی مســئله برانگیــز
شــده اســت.
نکتــه در خــور توجــه ایــن اســت کــه ذینفعانــی کــه بــه حفــظ وضــع موجــود مدیریــت ذخایــر
صندوقهــا عالقهمنــد هســتند قــدرت سیاســی باالیــی دارنــد .درواقــع تعــدادی از وزرا ،برخــی از
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نماینــدگان مجلــس ،همــه اعضــای هیئتمدیــره شــرکتها و هلدینگهــای وابســته بــه صندوقهــا
از ادامــه وضــع موجــود منتفــع میشــوند؛ امــا ذینفعان اصلــی صندوق تأمیــن اجتماعــی و صندوق
بازنشســتگی کشــوری یعنــی خیــل عظیــم کارگــران و کارمنــدان عضــو صندوقهــا از ادامــه ایــن
وضعیــت نابســامان زیــان میبیننــد .بــا توجــه بــه تشــکل بــاالی مدیــران دولتــی و سیاســتمداران
و عــدم تشــکل کارگــران و کارمنــدان عضــو صندوقهــا ،بیتردیــد کفــه تــرازو بــه نفــع صاحبــان
منافــع مســتقر میچربــد و همیــن امــر بهصــورت مانــع بــزرگ تحــول مدیریــت ذخایــر اســت .در
تأییــد ایــن ادعــا بایــد گفــت کارشناســان بانــک جهانــی در گــزارش مفصلــی کــه در ســپتامبر ســال
 2003بــه دولــت ایــران ارائــه دادنــد ،خواســتار تحــول در نظــام بازنشســتگی از جملــه مدیریــت
ذخایــر صندوقهــای مــورد حمایــت دولــت شــدند .امــا در  15ســالی کــه از تهیــه گــزارش مذکــور
میگــذرد ،تحــول محســوس و معن ـیداری در کیفیــت حکمرانــی در ایــن حــوزه صــورت نگرفتــه
اســت.
صنــدوق بینالمللــی پــول در گــزارش ســال  1396خــود توصیههــای زیــر را بــرای مدیریــت
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 بینالمللی
گزارشگــری مالــی مســتقر ســازد ( )1IFRSو ضوابــط گزارشدهــی ،مدیریــت
عملک��رد ،نیازه��ای افش��ای عمومیــ اطالع��ات ،قواع��د اندوختهگــذاری ،انتقــاالت و
پرداختهــا را معیــن کنــد.
•طرحهــای بازنشســتگی بایــد راهبردهــای تخصیــص داراییهــای خــود را
در راســتای توصیههــای  2ISSAو بهتریــن روشهــای بینالمللــی مشــخص
و اعـلام کننـ�د .پرتفوهـ�ا بایــد بــر طبــق اصــول تخصیــص راهبــردی داراییهــا
1. International Financial Report Standards
2. International Social Security Association

 /504مطالعه وضعیت صندوقهای بازنشستگی

و مدیریــت تعهــد داراییهــا مدیریــت شــوند .ایــن نیــز بهنوبــه خــود بایــد
مبتنــی بــر ســاختار دورهای تعهــدات طرحهــا کــه منعکسکننــده گزینههــای
ســرمایهگذاری برحســب ســر رســید و وضعیــت ریســک -بــازده اســت ،باشــد.
•تنهــا هــدف طرحهــای بازنشســتگی ایــن اســت کــه در خدمــت منافــع
اعض��ا باشــد و ایــن هــدف بایــد در سیاس ـتهای مدیریــت ذخایــر ملحــوظ
شــود .هیــچ هــدف توســعه اجتماعــی و اقتصــادی دیگــری نبایــد در تصمیمــات
ســرمایهگذاری دخالــت داده شــود یــا آن را محــدود کنــد .دســتیابی بــه ایــن
امــر مســتلزم کاهــش و حتــی حــذف انتصــاب وزرا بــه هیئتمدیــره صندوقهــا
و جایگزیــن کــردن آنهــا بــا متخصصــان ســرمایهگذاری از جملــه مدیــران
غیــر اجرایــی بیرونــی اســت .حتــی اگــر اولویتهــای دولــت بهجــای مداخلــه
شــخصی در حوزههایــی کــه مقــررات ضعیفــی دارنــد ،در قوانیــن تصریــح شــود
شــفافیت عملیــات طرحهــای بازنشســتگی بهبــود خواهــد یافــت.
•از ســهامداری اکثریتــی در شــرکتها بایــد اجتنــاب شــود .بایــد
ســرمایهگذاران راهبــردی بــا میــزان مالکیــت کنترلکننــده پیــدا شــوند و ســهام
اکثریتــی صندوقهــا بــه آنهــا فروختــه شــود .در غیــر ایــن صــورت ايــن ســهام
بایــد بهمنظــور مدیریــت یــا خصوصیســازی بــه دولــت بازگردانــده شــود.
صندوقهــا بهجــای داشــتن ســهام کنترلــی میتواننــد ســهام اقلیتــی داشــته
باشــند و یــک برنامــه زمانبندیشــده بــرای انتقــال بــه بهتریــن روشهــای عمــل
تنظیــم شــود .بدیــن معنــی کــه در انتهــای دوره نبایــد بیــش از  5درصــد ســهام
هــر شــرکت در مالکیــت یــک طــرح بازنشســتگی باشــد و بیــش از  5درصــد
داراییهــای هــر طــرح بازنشســتگی نبایــد در یــک شــرکت ســرمایهگذاری شــود.
•فعالیتهــای ســرمایهگذاری هــر طــرح بازنشســتگی بایــد در یــک هویــت
حقوقــی واحــد متمرکــز شــود .اگــر همــه فعالیتهــای ســرمایهگذاری در زیــر

یــک ســقف (یــک شــرکت تخصصــی ســرمایهگذاری ،کــه مســتقیم ًا در صنــدوق
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بازنشســتگی یــا ســازمان بیرونــی فعالیــت کنــد) متمرکــز شــود ،میتــوان از
تعــدد کارکنــان کاســت و تخصیــص راهبــردی داراییهــا را بــا ســهولت بیشــتری
انجــام داد .همچنیــن در مقایســه بــا وضــع موجــود کــه بــه دســت آوردن تصویر
کلــی از عملیــات ســرمایهگذاری دشــوار اســت ،شــفافیت افزایــش خواهــد یافــت.
البتــه بایــد تأکیــد شــود کــه متمرکــز کــردن فعالیتهــای ســرمایهگذاری بــا
اســتفاده از شــرکتهای مدیریــت دارایــی منافــات نــدارد.
•ســرمایهگذاری صندوقهــا در ســطح بینالمللــی بایــد بهتدریــج مجــاز
شــود .در ایــران ذخایــر طرحهــای بازنشســتگی از داشــتن تنــوع جغرافیایــی

در ســطح بینالمللــی منــع شــدهاند و بــازده و ریســک آنهــا تمام ـ ًا بــه عملکــرد
اقتصــاد ایــران و تصمیمــات سیاســتی دولــت وابســته شــده اســت .ایــن بــه نفــع

اعضــای طرحهــا و دولــت اســت کــه پورتفــوی ســرمایهگذاری بــرای اجتنــاب از
ریس ـکهای تــک صادرکننــده متنــوع شــوند .بازگشــت آهســته ســرمایهگذاران
خارجــی بــه کشــور آغــاز شــده و در عیــن حــال میتــوان یــک رویکــرد
تدریجــی بــرای اعطــای مجــوز ســرمایهگذاری توســط صندوقهــا در خــارج
از کشــور اتخــاذ کــرد .الزم اســت بــا همــکاری صنعــت خدمــات مالــی ،یــک ســند
راهبــردی تهیــه شــود کــه در آن مســائل مدیریــت ارز ،ارزشگــذاری شــرکتها
و حــل اختالفــات مشــخص شــود .ایــن ســند راهبــردی بایــد حــاوی یــک برنامــه
زمانبنــدی بــرای آزادســازی ســرمایهگذاری در خــارج داشــته باشــد و منتشــر
شــود .در ایــن صــورت ســرمایهگذاران نهــادی میتواننــد بــرای تغییــر دادن
پرتفــوی خــود آمــاده شــوند.
 -2-9-5ایجاد پایگاه یکپارچه اطالعات ،برای صندوقهای بازنشستگی و طرحهای حمایتی
بــه موجــب مــاده  81قانــون برنامــه ششــم ،دولت مکلــف اســت در اجرای بنــد ( )40سیاسـتهای
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 بیمههــای اجتماعــی بهجــز
ســامت بــا رعایــت ســطحبندی 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
و خانــواده اقــدام و پــس از طــی مراحــل قانونــی مطابــق بودجــه ســنواتی بــه اجــرا درآورد و
بهمنظــور ســاماندهی منابــع و مصــارف مربــوط بــه یارانههــای اجتماعــی ،رفــع همپوشــانیها،
دسترســی عادالنــه بــه خدمــات ،اجــرای ایــن نظــام از طریــق ایجــاد پایــگاه اطالعــات ،ســامانه و
پنجــره واحــد خدمــات رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و مبتنــی بــر شــکلگیری پرونــده الکترونیــک رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی بــا تبعیــت از پرونــده الکترونیــک ســامت ایرانیــان موضــوع مــاده ( )84ایــن
قانــون بــرای تمامــی آحــاد جامعــه صــورت میپذیــرد و کلیــه ســازمانها ،صندوقهــا ،نهادهــا
و دســتگاههای اجرائــی فعــال در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کــه بــه هــر نحــوی از انحــاء از
بودجــه دولتــی و عمومــی اســتفاده میکننــد و یــا از دولــت مجــوز فعالیــت دریافــت مینماینــد
مکلفانــد طبــق ضوابــط قانونــی از ایــن نظــام تبعیــت کننــد.
در گــزارش اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور ایجــاد بانــک اطالعاتــی
متمرکــز بهمنظــور امــکان شناســایی ،گزارشگیــری و تعییــن وضعیــت پوشــش افــراد و
خانوارهــای جامعــه در الیههــای مختلــف نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی توصیــه شــده اســت .در
گــزارش مزبــور اســتدالل شــده اســت کــه ایجــاد ایــن پایــگاه اطالعاتــی بــرای تأمیــن اهــداف زیــر
ضــرورت دارد:

•ایجاد زیرساخت برای اجرای بهینه بسیاری از قوانین؛
•شناسایی اقشار نیازمند آسیبپذیر و گروهبندی آنان؛
•رفع همپوشانی پایگاههای داده بیمهای و حمایتی؛
•تخصیص بهینه منابع بیمهای؛
•افزایش بهرهوری فعالیتهای بیمهای و حمایتی؛
• ارائه شناسه رفاه و تأمین اجتماعی به آحاد جمعیت.
 -3-9-5پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
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در فصــل ســوم توضیــح داده شــد کــه در ســال  1395بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه ترتیــب  120و  3/7هــزار میلیــارد تومــان بــوده
اســت (جــدول  .)32در آن فصــل توضیــح دادیــم کــه بدهــی دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
فقــط ناشــی از ســهم  3درصــدی حــق بیمــه نیســت .منشــأ اصلــی بدهیهــای دولــت را بهصــورت
ســاده میتــوان بیمهشــدگان یاران ـهای دانســت کــه دولــت پذیرفتــه از محــل منابــع دولتــی ،هزینــه
بیمــه آنهــا را بپــردازد ،امــا ایــن پرداختهــا بــه تأخیــر افتــاده اســت .هماکنــون نزدیــک بــه 3/5
میلیــون نفــر بیمــه شــده در ســازمان وجــود دارد کــه دولــت نقــش کارفرمایــی آنهــا را نیــز بــر
عهــده دارد .یعنــی عــاوه بــر  3درصــد 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
مشــارکت ،ســود ناشــی از تأخیــر را نیــز پرداخــت کنــد و ایــن مــورد نیــز باعــث میشــود کــه
بدهیهــای دولــت بــه ســازمان هــر لحظــه بــزرگ و بزرگتــر شــود (نمــودار  .)30ســازمان بــرای
محاســبه مانــده بدهیهــای معــوق دولــت از نــرخ بهــره مرکــب اســتفاده میکنــد .در حالــی کــه
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از نرخهــای بهــره ســاده اســتفاده میکنــد (همــان.)175 ،
بــه موجــب بنــد الــف مــاده  12قانــون برنامــه ششــم توســعه« ،دولــت مکلــف اســت در طــول
اجــرای قانــون برنامــه در قالــب بودجــه ســنواتی نســبت بــه تأدیــه بدهــی حسابرسیشــده خــود
بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی از محــل ســهام قابــل واگــذاری دولــت در قالــب قانــون اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم ( )44قانــون اساســی و اصالحــات بعــدی آن ،امــاک
مــازاد بــر نیــاز دســتگاههای 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 پیشبینــی و تأمیــن
شــود.
بــا توجــه بــه مضیقــه مالــی دولــت و افزایــش حجــم بدهیهــای آن بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی،
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احتمــال تحقــق ایــن الزامــات قانونــی انــدک اســت .نحــوه حــل اختالفنظــر دولــت و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در محاســبه جرائــم بدهیهــای دولــت نیــز تأثیــر تعیینکننــده بــر دریافتــی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی از ایــن محــل خواهــد داشــت .بدیهــی اســت اگــر دولــت مطابــق قانــون صراحت ـ ًا
پرداخــت کســریهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــر عهــده گیــرد دیگــر ضرورتــی بــه پرداخــت
بدهیهــای آن بــه صنــدوق وجــود نخواهــد داشــت.
در مــورد ســازمان بازنشســتگی کشــوری ،وضعیــت متفــاوت اســت .بدیــن معنــی کــه هماکنــون
بخــش عمــده تعهــدات مالــی ایــن ســازمان از طریــق بودجــه دولــت تأمیــن مالــی میشــود .در
عیــن حــال ســازمان از محــل ایــن کمکهــا اقــدام بــه ســرمایهگذاری در فعالیتهــای اقتصــادی
کــرده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه به تضمیــن پرداخــت تعهدات صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،الزم
اســت ســهام صنــدوق در شــرکتهای تحــت پوشــش آن بــه دولــت واگــذار شــود و ســازمان تمــام
فعالیتهــای اقتصــادی خــود را متوقــف کنــد و دولــت تعهــدی بــه پرداخــت بدهیهــای انباشــته
خــود بــه ایــن صنــدوق نداشــته باشــد .ایــن اصالحــات نیازمنــد وضــع قانــون جدیــد نیســت.

 -4-9-5بهبود پوشش بیمههای بازنشستگی
در ســال  16 ،1395صنــدوق بازنشســتگی دارای  16/1میلیــون بیمــه پــرداز 4/4 ،میلیــون
مســتمریبگیر بــوده اســت و مجمــوع خدمــات گیرنــدگان ایــن صندوقهــا حــدود  25میلیــون نفــر
گــزارش شــده اســت .بــا احتســاب خانــوار بــه میــزان  3/26نفــر میتــوان گفــت در حــدود 60/2
میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور یــا  75/2درصــد جمعیــت تحــت پوشــش بیمههــای بازنشســتگی
بودهانــد .1بخــش مهمــی از ایــن دســتاورد مرهــون آن اســت کــه  95درصــد مــزد و حقوقبگیــران
تحــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی قــرار دارنــد.
بدیــن ترتیــب حــدود  25درصــد جمعیــت کشــور تحــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی قــرار
ی ندارنــد.
ندارنــد .درواقــع  50درصــد شــاغالن غیــر مــزد و حقوقبگیــر همچنــان پوشــش بیم ـها 
ایــن جمعیــت  5/2میلیــون نفــری عمدتــ ًا در بخــش کشــاورزی و مابقــی در بخشهــای غیــر
 .1مســتخرج از :معاونــت رفــاه اجتماعــی ( ،)1396بحــران صندوقهــای بازنشســتگی ،علــت وضــع موجــود و ضــرورت
اصــاح ،جــدول شــماره ص .16
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رســمی اقتصــاد ،واحدهــای کوچــک صنفــی یــا بهصــورت کارفرمایــی و خویــش فرماییانــد کــه
ویژگیهــای شــغلی آنــان بــا ضوابــط بیمههــای اجبــاری و اختیــاری منطبــق نیســت (همانجــا،
ص  15و .)16
بــه هــر حــال بایــد اذعــان کــرد کــه میــزان پوشــش بیمههــای اجتماعــی در ایــران بــا توجــه
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 میتوانــد در افزایــش
پوشــش بیمـهای تأثیرگــذار باشــد؛ امــا نبایــد از نقــش برنامههــای حمایتــی دولــت از افــراد تهیدســت
کهنســال در تضمیــن درآمــد کافــی در دوران پیــری و ناتوانــی غفلــت شــود.
تحقیقــات موجــود گویــای آن اســت کــه دو جنبــه از کســورات بیمــهای بــر پوشــش بیمــه
بازنشســتگی تأثیرگــذار اســت :الــف) نــرخ کســورات بیمــهای ب) تخصیــص آن بــه طرحهــای
مزیــای معیــن و حــق بیمــه معیــن .نــرخ بــاالی کســورات حــق بیمــه در هرگونــه طــرح بازنشســتگی
اثــر منفــی بــر پوشــش بیمـهای خواهــد داشــت .ایــن پدیــده نهتنهــا بــدان ســبب رخ میدهــد کــه بــا
افزایــش کســورات بیمـهای ،بازدهــی آن کاهــش مییابــد ،بلکــه وقتیکــه نــرخ پسانــداز اجبــاری در
مقایســه بــا ترجیحــات فــردی بیــش از حــد بــاال باشــد ،رفــاه ایــن دســته از افــراد بــا عضویــت در
صنــدوق بازنشســتگی کاهــش مییابــد .باالخــره برخــی از افــراد بــا محدودیــت نقدینگــی مواجــه
میشــوند و نمیتواننــد حــق بیمــه خــود را بپردازنــد .همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه بــه ازای
نــرخ معینــی از کســور بازنشســتگی و نــرخ بازدهــی ،بــا حرکــت از طرحهــای مزایــای معیــن بــه
حــق بیمــه معیــن احتمــال مشــارکت در طــرح بازنشســتگی افزایــش مییابــد .ایــن بــدان معنــی اســت
کــه انتظــارات افــراد در مــورد نرخهــای بــازده سیســتم حــق بیمــه معیــن ،باالتــر اســت .دلیــل ایــن
امــر میتوانــد 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 اصالحــات بازنشســتگی
کــه تــوازن بهتــری میــان طرحهــای اجبــاری و اختیــاری برقــرار میکنــد ،میتــوان بــه پوشــش
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
غیــر رســمی اقتصــاد .مطابــق پیشبینــی برنامــه ششــم توســعه ،جمعیــت ایــران در ســال 1400
بــه  85/3میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت .کــه حــدود  58/9میلیــون نفــر آن یــا  69/2درصــد در
ســن کار ( 15تــا  64ســال) خواهــد بــود .در ایــن مــدت مطابــق مفروضــات برنامــه ششــم ،جمعیــت
فعــال کشــور حــدود  4/7میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت .مطالعــات مــا بیانگــر آن اســت کــه
نــرخ رشــد اقتصــادی  8درصــد در ســال در برنامــه ششــم محقــق نخواهــد شــد .بــا فــرض تحقــق
رشــد اقتصــادی  5/5درصــد در ســال و کشــش اشــتغال بــه میــزان  ،0/49انتظــار م ـیرود نــرخ
بیــکاری بــه حــدود  15/6درصــد افزایــش یابــد .1گفتنــی اســت کــه در ایــن ســناریو هرچنــد نــرخ
مشــارکت نیــروی کار افزایــش خواهــد یافــت ،امــا در مقایســه بــا متوســط جهانــی همچنــان بســیار
پایینتــر 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 مـیرود ســهم زنــان سرپرســت خانــوار در کل جمعیــت افزایــش
یابــد .ایــن افــراد بــه دلیــل نداشــتن اشــتغال مشــمول بیمههــای اجتماعــی نخواهنــد شــد.

 .1هــادی زنــوز ،بهــروز و برمکــی افشــین ()1396؛ مطالعــه بــازار کار ایــران ،جلــد اول ،مطالعــه اشــتغال و بیــکاری در
ایــران بــ ه منظــور تســهیل سیاســتگذاری در حــوزه تأمیــن اجتماعــی و بــازار کار ،موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن
اجتماعــی (گــزارش در دســت چــاپ).
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