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طرح مسئله
ه��دف ای��ن پژوه��ش، مطالع��ه گرایش ه��ای حاک��م ب��ر سیاس��ت گذاری در ح��وزه 
بازنشس��تگی ای��ران ب��ا تمرک��ز ب��ر دو رویک��رد اقتصادمح��ور و اجتماع مح��ور اس��ت. م��راد 
از رویک��رد اقتصادمح��ور در ای��ن پژوه��ش به کارگی��ری عقالنی��ت اب��زاری در فراین��د 
سیاس��ت گذاری بازنشس��تگی و مقص��ود از رویک��رد اجتماع مح��ور به کارگی��ری عقالنی��ت 
ارتباط��ی و ارزش��ی در ای��ن فراین��د اس��ت. عقالنی��ت اب��زاری ب��ر جس��تجوی بهینه تری��ن 
راه ب��رای دس��ت یابی ب��ه ه��دف و ب��ه حداکث��ر رس��اندن کارای��ی در کنت��رل فراینده��ای 
عین��ی دالل��ت دارد و عقالنی��ت ارتباط��ی معط��وف ب��ه حص��ول، حف��ظ و تجدی��د وف��اق و 
اجم��اع اس��ت. در رویک��رد اقتصادمح��ور نس��بت ب��ه مقول��ه بازنشس��تگی تنه��ا جنبه ه��ای 
تکنی��کال و فن��ی ای��ن ح��وزه م��ورد توج��ه ق��رار می گیرن��د و در مقاب��ل در رویکرده��ای 
اجتماع مح��ور تأکی��د بیش��تری ب��ر جنبه ه��ای اجتماع��ی و انس��انی آن ص��ورت می گی��رد. 
مطالع��ه حاض��ر می کوش��د چارچوب��ی مقدمات��ی ب��رای فه��م و تحلی��ل جامعه ش��ناختی 
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مس��ائل صندوق ه��ای بازنشس��تگی ارائ��ه ده��د. صاحب نظ��ران و فع��االن ای��ن ح��وزه، 
به ک��رات ب��ر وضعی��ت بحران��ی صندوق ه��ای بازنشس��تگی در ای��ران تأکی��د کرده ان��د 
)ن��گاه کنی��د ب��ه روغن��ی زاده، )13۸۷(1؛ راغف��ر و اکبربیگ��ی )1394(2(. رویاروی��ی ب��ا ای��ن 
وضعی��ت بحران��ی مس��تلزم شناس��ایی و صورت بن��دی دقی��ق مس��ائل و مش��کالت از ی��ک 
س��و و ارائ��ه راهکاره��ای مناس��ب ب��رای برون رف��ت از آن ه��ا از س��وی دیگ��ر اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه فراگی��ری و چندگانگ��ی ابع��اد صندوق ه��ای بازنشس��تگی و گس��تردگی 
عل��ل و پیامده��ای بح��ران آن ه��ا در وج��وه اقتص��ادی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی و سیاس��ی 
جامع��ه، جس��تجو ب��رای یافت��ن راهکاره��ای خ��روج از بح��ران مس��تلزم رویک��ردی جام��ع و 
کالن نگ��ر اس��ت؛ رویک��ردی ک��ه ام��کان شناس��ایی هم زم��ان عل��ل و پیامده��ای بح��ران 
را در هم��ه ای��ن وج��وه و ابع��اد فراه��م کن��د و ب��ا اجتن��اب از نگرش ه��ای تک بع��دی و 
س��اده انگارانه، ب��ه ط��رح راهکارهای��ی بینجام��د ک��ه خ��ود ب��ه عام��ل ب��روز بحران ه��ای 

ت��ازه اقتص��ادی و اجتماع��ی تبدی��ل نش��وند.
از منظ��ر ای��ن پژوه��ش، ت��الش ب��رای ح��ل مس��ائل مرب��وط ب��ه صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی در کش��ور، می توان��د دس��ت ک��م مبتن��ی ب��ر دو رویک��رد کل��ِی اجتماع مح��ور 
و اقتصادمح��ور باش��د. تمای��ز ای��ن دو رویک��رد حاص��ل دو هستی شناس��ی متمای��ز و نی��ز دو 
گون��ه عقالنی��ت متمای��ز اس��ت. رویک��رد اقتصادمح��ور ب��ر عقالنی��ت اب��زاری تکی��ه دارد و 
رویک��رد اجتماع مح��ور ب��ر عقالنی��ت ارتباط��ی و ارزش��ی. روش��ن اس��ت ک��ه صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی نهادهای��ی هم زم��ان اقتص��ادی و اجتماعی ان��د. از ای��ن رو ه��م ماهی��ت 
بحران ه��ا و ه��م راهکاره��ای مقتض��ی ب��رای برون رف��ت از آن ه��ا توأم��ان اقتص��ادی و 
اجتماع��ی اس��ت. به این ترتی��ب در پی��ش گرفت��ن رویک��رد تک بع��دِی اقتصادمح��ور ی��ا 

1. روغن��ی زاده، مصطف��ی )13۸۷(. چالش ه��ای نظ��ام بازنشس��تگی ای��ران. فصل نام��ه تامی��ن اجتماع��ی. ش��ماره 29. 
س��ال نه��م

2.  راغف��ر، حس��ین؛ اکبر بیگ��ی، س��پیده )1394(. تاثی��ر تغیی��رات ن��رخ جایگزین��ی در صن��دوق بازنشس��تگی تامی��ن 
اجتماع��ی ب��ر موج��ودی س��رمایه، عرض��ه نی��روی کار و پس ان��داز. فصل نام��ه پژوهش ه��ا و سیاس��ت های 

اقتص��ادی. ش��ماره ۷۵. صفخ��ه 4۵ ت��ا ۷4
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اجتماع مح��ور ب��رای مواجه��ه ب��ا بحران ه��ا می توان��د عواق��ب منف��ی گس��ترده و متنوع��ی، 
ه��م ب��رای صندوق ه��ای بازنشس��تگی و ه��م ب��رای کلی��ت جامع��ه، در پ��ی داش��ته باش��د. 
پ��س اتخ��اذ رویک��ردی جام��ع و فراگی��ر، ب��ه نح��وی ک��ه دس��ت ک��م دو بع��د اقتص��ادی 
و اجتماع��ی را دربرگی��رد، در مواجه��ه ب��ا بح��ران صندوق ه��ای بازنشس��تگی ض��روری 
اس��ت. ه��دف اصل��ی ای��ن پژوه��ش، ب��ر ای��ن اس��اس، »شناس��ایی کیفی��ت مواجه��ه جمع��ی 
از سیاس��ت گذاران، مدی��ران و صاحب نظ��ران ح��وزه رف��اه اجتماع��ی ای��ران در قب��ال 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی از حی��ث دو رویک��رد اقتصادمح��ور و اجتماع مح��ور« اس��ت. در 
ای��ن مطالع��ه می کوش��یم ب��ا تحلی��ل محت��وای نظ��رات ب��ه پرس��ش ذی��ل پاس��خ دهی��م:

کیفی��ت مواجه��ه سیاس��ت گذاران، مدی��ران و صاحب نظ��ران ح��وزه رف��اه اجتماع��ی 
در ای��ران نس��بت ب��ه شناس��ایی چالش ه��ای صندوق ه��ا، صورت بن��دی و تحلی��ل 
مسائل ش��ان و ارائ��ه راه��کار ب��رای برون رف��ت از بحران ه��ای ج��اری صندوق ه��ا از 

حی��ث دو رویک��رد اقتصادمح��ور و اجتماع مح��ور چگون��ه اس��ت؟
در ادام��ه، پ��س از تش��ریح و بس��ط مبان��ی نظ��ری ب��رای تدقی��ق تمای��ز مفهوم��ی 
دو رویک��رد اقتصادمح��ور و اجتماع مح��ور، داده ه��ای حاص��ل از مت��ن هف��ت س��خنرانِی 
سیاس��ت گذاران، مدی��ران و صاحب نظ��ران در همای��ش »صندوق ه��ای بازنشس��تگی، 

تنگناه��ا و راهکاره��ا« م��ورد تحلی��ل ق��رار می گی��رد. 

مالحظات نظری مفهومی
ای��ن مطالع��ه ب��ر پای��ه قای��ل ش��دن تمای��زی مفهوم��ی می��ان نگ��رش اقتصادمح��ور و نگرش 
اجتماع مح��ور ب��ه مقول��ه سیاس��ت گذاری اجتماع��ی در خص��وص بازنشس��تگی در ای��ران بن��ا 
ش��ده اس��ت. ای��ن دو نگ��رش در مطالع��ه حاض��ر مبتن��ی ب��ر تمای��ز نظ��ری می��ان دو مفه��وم 
عقالنی��ت ارتباط��ی و ارزش��ی از ی��ک س��و و عقالنی��ت ص��وری ی��ا اب��زاری از س��وی دیگ��ر 
اس��ت. عقالنی��ت یک��ی از مفاهی��م مرک��زی جه��ان م��درن و بنی��اد بس��یاری از نهاده��ای 
اجتماع��ی جدی��د از جمل��ه دول��ت و دیوانس��االری م��درن اس��ت. ماک��س وب��ر  اندیش��مند 
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آلمان��ی بی��ن عقالنی��ت ص��وری و عقالنی��ت ذات��ی تمای��ز قائ��ل ب��ود. عقالنی��ت ص��وری ی��ا 
اب��زاری، »عقالنیت��ی اس��ت ک��ه تنه��ا ب��ه رابط��ه ه��دف -وس��یله می اندیش��د«1؛ در حال��ی 
ک��ه عقالنی��ت ذات��ی قائ��ل ب��ه ارزش ه��ای غائ��ی انس��انی، مانن��د صل��ح و عدال��ت، اس��ت. 

دنی��ای جدی��د، ب��ا تکی��ه ب��ر »خ��رد اب��زاری« وس��یله را تبدی��ل ب��ه ه��دف ک��رده اس��ت2. 
عقالنی��ت ذات��ی آن ن��وع عقالنیت��ی اس��ت ک��ه کن��ش را مس��تقیمًا ب��ه س��وی الگ��و 
هدای��ت می کن��د، ام��ا ای��ن هدایتگ��ری ن��ه ب��ر پای��ه محاس��به مح��ض وس��ایل نی��ل ب��ه 
ه��دف، بلک��ه در ارتب��اط ب��ا »اصل��ی ارزش��ی« ص��ورت می گی��رد. عقالنی��ت ص��وری ب��ر 
محاس��به کارآمدتری��ن وس��ایل ب��رای دس��تیابی ب��ه هدف��ی اب��زاری دالل��ت دارد. ب��ه ط��ور 
کل��ی ب��ا عرصه ه��ای خاص��ی از زندگ��ی اجتماع��ی ب��ه وی��ژه عرصه ه��ای اقتص��اد، حق��وق، 

عل��م و س��اختار س��لطه )بخص��وص ش��کل دیوان س��االرانه س��لطه( مرتب��ط اس��ت3.
نظریه پ��ردازان انتق��ادی ب��ه پی��روی از ماک��س وب��ر، نق��ش دو ن��وع عقالنی��ت ص��وری 
ک��ه هم��ان تفک��ر تکنوکراتی��ک اس��ت و عقالنی��ت ذات��ی ک��ه آن را خ��رد می انگارن��د را در 
تحلی��ل پدیده ه��ای اجتماع��ی برجس��ته س��اختند. از نظ��ر آن��ان ه��دف عقالنی��ت ص��وری 
خدم��ت ب��ه نیروه��ای س��لطه گر اس��ت و در بن��د ره��ا س��اختن م��ردم از قی��د تس��لط نیس��ت و 
بیش��تر ب��ه دنب��ال کارآمدتری��ن وس��ایل ب��رای رس��یدن ب��ه هدف ه��ای نظ��ام موج��ود اس��ت. 
ام��ا عقالنی��ت ذات��ی ی��ا خ��رد مس��تلزم ارزیاب��ی وس��ایل ب��ر حس��ب واالتری��ن ارزش ه��ای 
انس��انی، عدال��ت، صل��ح و ش��ادمانی اس��ت. عقالنی��ت ذات��ی برخ��الف عقالنی��ت ص��وری 

خصلت��ی انتق��ادی دارد و ب��رای نظ��ام موج��ود مش��روعیت فی نفس��ه قای��ل نیس��ت4. 
تمای��ز ای��ن دو ن��وع عقالنی��ت ب��ه نح��و دیگ��ری در نظری��ه سیس��تمی تالک��وت 

1. پوالدی، کمال )13۸3(. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب )قرن بیستم(. تهران: نشر مرکز. ص 43
2. لویت، کارل )13۸۵( مدرنیته. مارکس و وبر. ترجمه شهناز مسمی پرست. تهران: ققنوس. ص 100

3. کالب��رگ، اش��تفان )13۸3(. ان��واع عقالنی��ت از دی��دگاه ماک��س وب��ر. ترجم��ه: مه��دی دس��تگردی. مجل��ه معرف��ت. 
ش��ماره ۸0

4. ریت��زر، ج��رج )13۷4(. نظری��ه جامعه شناس��ی در دوران معاص��ر. ترجم��ه محس��ن ثالث��ی. ته��ران: نش��ر علم��ی. 
ص 260
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پارس��ونز و در قال��ب منط��ق عملک��ردی خ��رده نظام ه��ای مختل��ف جامع��ه نم��ود یافت��ه 
اس��ت. از نظ��ر پارس��ونز ه��ر نظ��ام جامع��ه ای دربرگیرن��ده چه��ار خ��رده نظ��ام اس��ت: خ��رده 
نظ��ام اقتص��ادی، خ��رده نظ��ام اجتماع��ی، خ��رده نظ��ام سیاس��ی و خ��رده نظ��ام فرهنگ��ی. 
ه��ر ی��ک از ای��ن خ��رده نظام ه��ا از منط��ق درون��ی خ��اص خ��ود برخوردارن��د و نارس��ایی 
در تحق��ق ای��ن منطق ه��ای متف��اوت، اخت��الل کارک��ردی در کل سیس��تم را ب��ه دنب��ال 
خواه��د داش��ت. ه��ر نظ��ام منط��ق و قان��ون درون��ی خ��اص خ��ود را دارد و اف��زون ب��ر ای��ن 
می��زان نظم پذی��ری و تغییرپذی��ری آن ه��ا نی��ز متف��اوت اس��ت. در ای��ن نظری��ه چنان چ��ه 
منط��ق خ��رده نظ��ام اقتص��ادی ب��ر کل نظ��ام چی��ره ش��ود، قان��ون درون��ی خ��رده نظ��ام 
اقتص��ادی ک��ه مبتن��ی ب��ر هم��ان عقالنی��ت اب��زاری اس��ت ب��ر کل جامع��ه مس��لط خواه��د 
ش��د و وضعی��ت کارک��ردی و بهین��ه آن را ب��ه خط��ر خواه��د انداخ��ت. بهتری��ن حال��ت 
ب��رای ایف��ای نقش ه��ای کارک��ردی هم��ه اج��زای نظ��ام جامع��ه ای نف��وذ متقاب��ل خ��رده 
نظام ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی اس��ت، ب��ه نح��وی ک��ه منط��ق درون��ی هیچ ی��ک از 

آن ه��ا ب��ه ط��ور کام��ل ب��ر دیگ��ری چی��ره نش��ود1.
 یورگ��ن هابرم��اس نی��ز از طری��ق ط��رح مفه��وم »عقالنی��ت ارتباط��ی« در براب��ر 
»عقالنی��ت اب��زاری« در موض��وع عقالنی��ت مش��ارکت ک��رده اس��ت. فراین��د عقالنی��ت 
ارتباط��ی در بردارن��ده ی��ک عم��ل ارتباط��ی اس��ت ک��ه »معط��وف ب��ه حص��ول، حف��ظ 
و تجدی��د وف��اق و اجم��اع اس��ت و در واق��ع معط��وف ب��ه اجماع��ی اس��ت ک��ه مبتن��ی ب��ر 
پذی��رش بین االذهان��ی داعیه ه��ای نقدپذی��ر اعتب��ار باش��د«2. عقالنی��ت اب��زاری ب��ه تعقی��ب 
حساب ش��ده منفع��ت ش��خصی اش��اره دارد3. کن��ش اب��زاری دارای موقعیت��ی غی��ر اجتماع��ی 
اس��ت و در چارچ��وب آن، تکام��ل ن��وع انس��ان را بای��د ب��ه مفه��وم رش��د نیروه��ای تولی��د 

1. چلب��ی، مس��عود )13۷۵(. جامعه شناس��ی نظ��م: تش��ریح و تحلی��ل نظ��ری نظ��م اجتماع��ی. ته��ران: نش��ر ن��ی. ص 
3۸-39

2. Habermas, Jürgen (1984). The Theory of Communicative Action, Boston: Beacon 
Press, pp 17 &75

3. ریتزر، 13۷4: 211



6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

تقلی��ل داد. کن��ش اب��زاری در س��طح بین ف��ردی، عقالنی��ت اب��زاری را ب��ه هم��راه م��ی آورد، 
یعن��ی جس��تجوی س��ود و ب��ه پی��ش ب��ردن مناف��ع ش��خصی؛ درحال��ی ک��ه در کن��ش ارتباطی 
کنش ه��ای اف��راد درگی��ر، ن��ه از طری��ق حس��ابگری های خودخواهان��ه در جه��ت موفقی��ت، 
بلک��ه از طری��ق کنش ه��ای تفاهم آمی��ز هماهن��گ می ش��ود1. اگ��ر کن��ش اب��زاری، کنش��ی 
در جه��ت رس��یدن ب��ه موفقی��ت باش��د، کن��ش ارتباط��ی، کنش��ی در جس��تجوی رس��یدن ب��ه 
تفاه��م اس��ت. کن��ش ارتباط��ی ب��ر اس��اس گفتگ��وی آزاد در ح��وزه عموم��ی ش��کل می گی��رد. 
مس��ئله نظ��ری حای��ز اهمی��ت در ای��ن مطالع��ه، کارب��رد مباح��ث ف��وق در چارچ��وب 
سیاس��ت گذاری اجتماع��ی در ح��وزه بازنشس��تگی در ای��ران اس��ت. ب��ر اس��اس ادبی��ات 
نظ��ری تش��ریح ش��ده، ب��ه ط��ور کل��ی می ت��وان از وج��ود دو رویک��رد ی��ا نگ��رش ب��ه مقول��ه 
سیاس��ت گذاری بازنشس��تگی ن��ام ب��رد: نگ��رش اقتصادمح��ور و نگ��رش اجتماع مح��ور. 
نگ��رش اقتصادمح��ور ب��ه سیاس��ت گذاری بازنشس��تگی مبتن��ی ب��ر عقالنی��ت ص��وری ی��ا 
اب��زاری اس��ت. ه��دف غای��ی در ای��ن ن��وع نگ��رش باالب��ردن ه��ر چ��ه بیش��تر کارای��ی 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت و در آن مباح��ث تکنی��کال ای��ن ح��وزه بیش��تر م��د 
نظ��ر ق��رار می گیرن��د. نگ��رش اجتماع مح��ور ب��ه سیاس��ت گذاری اجتماع��ی در ح��وزه 
بازنشس��تگی مبتن��ی ب��ر عقالنی��ت ذات��ی اس��ت. اه��داف غای��ی در این ن��وع نگ��رش، اهداف 
ارزش��ی هس��تند ک��ه از رویک��ردی هنج��اری ی��ا اخالق��ی نس��بت ب��ه ه��دف و چیس��تی 
سیاس��ت گذاری بازنشس��تگی نش��أت می گیرن��د. مهم تری��ن اه��داف ارزش��ی م��ورد نظ��ر 
در ای��ن ح��وزه عبارت ان��د از عدال��ت اجتماع��ی، همبس��تگی اجتماع��ی و حمای��ت اجتماع��ی.  
ب��ر اس��اس مبان��ی نظ��ری ش��رح داده ش��ده، بهینه تری��ن حال��ت سیاس��ت گذاری در ح��وزه 
بازنشس��تگی در وضعی��ت »نف��وذ متقاب��ل« دو نگ��رش اقتصادمح��ور و اجتماع مح��ور حاص��ل 
می ش��ود. ب��ه عب��ارت دیگ��ر غلب��ه منط��ق درون��ی ه��ر ی��ک از نگرش ه��ای اقتصادمح��ور 
و اجتماع مح��ور ب��ر ام��ر سیاس��ت گذاری در ای��ن ح��وزه، موج��ب اخت��الل در کل سیس��تم 

بازنشس��تگی می ش��ود و پیامده��ای منف��ی متع��ددی در پ��ی دارد. 
1. علیخواه، فردین )13۷6(. هابرماس و علوم اجتماعی - فصلنامه راهبرد - ش 14، ص ۷۸
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روش تحقیق
در ای��ن پژوه��ش ب��ا توج��ه ب��ه محدودی��ت مناب��ع و مس��تندات مکت��وب در ح��وزه 
گفتاره��ای  مجموع��ه  بازنشس��تگی،  نظ��ام  کالن  س��طح  سیاس��ت گذاری های 
سیاس��ت گذاران و مدی��ران ح��وزه بازنشس��تگی در همای��ش »صندوق ه��ای بازنشس��تگی، 
تنگناه��ا و راهکاره��ا«1 ب��ا روش تحلی��ل محت��وای کیف��ی م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه 
اس��ت. تحلی��ل محت��وای کیف��ی را می ت��وان روش تحقیق��ی ب��رای تفس��یر ذهن��ی محتوای��ی 
داده ه��ای متن��ی از طری��ق فراینده��ای طبقه بن��دی نظام من��د، کدبن��دی و تم س��ازی 
ی��ا طراح��ی الگوه��ای ش��ناخته ش��ده2 دانس��ت. واح��د مش��اهده در ای��ن پژوه��ش مت��ن 
س��خنرانی و واح��د تحلی��ل مضم��ون اس��ت. تحلی��ل محت��وا ب��ر روی مت��ون س��خنرانی 

اف��راد ذی��ل ب��ه انج��ام رس��یده اس��ت:
شهرام غفاری، رییس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ●
دکت��ر محم��د نهاوندی��ان، ریی��س دفت��ر ریاس��ت جمه��وری و نه��اد ریاس��ت  ●

جمه��وری ای��ران
دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ●
دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ●
دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ●
دکتر صابر شیبانی، متخصص طراحی نظام های بازنشستگی ●
دکت��ر حس��ام نیکوپ��ور، مع��اون پژوهش��ی موسس��ه عال��ی پژوه��ش تأمی��ن  ●

اجتماع��ی
کدگ��ذاری مضمون ه��ا در ای��ن مطالع��ه در دو مرحل��ه ب��ه انج��ام می رس��د؛ در مرحل��ه 

اول مت��ن س��خنرانی ها در دو دس��ته ب��ه ش��رح ذی��ل طبقه بن��دی می ش��وند:
1. موسس��ه عال��ی پژوه��ش تامی��ن اجتماع��ی )1396(. مجموع��ه س��خنرانی ها و مق��االت همای��ش همای��ش 

»صندوق ه��ای بازنشس��تگی، تنگناه��ا و راهکاره��ا«. ته��ران: موسس��ه عال��ی پژوه��ش تامی��ن اجتماع��ی
2. Hsiu- Fang Hsieh & Sara E. Shanon (2005), «Three Approaches to Content Analysis», 
Qualitative Health Research, Vol.15, No.9
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شناس��ایی مس��ئله: مش��کالت و چالش ه��ای موج��ود و پی��ش روی صندوق ه��ا و  ●
عوام��ل ایجادکنن��ده آن ه��ا

ارائ��ه راه��کار: اقدامات��ی ک��ه ب��ه عن��وان راه��کار کنت��رل و تعدی��ل مس��ائل  ●
صن��دوق مط��رح ش��ده و ی��ا اقدام��ات مثبت��ی ک��ه ت��ا کن��ون انج��ام ش��ده و ی��ا در 

دس��تور کار اس��ت.
در مرحل��ه دوم یافته ه��ای حاص��ل از طبقه بن��دی ف��وق، در ه��ر طبق��ه از حی��ث 
رویک��رد اقتصادمح��ور ی��ا اجتماع مح��ور م��ورد تحلی��ل ق��رار می گیرن��د. در ای��ن بخ��ش، 
مقص��ود از رویک��رد اقتصادمح��ور آن دس��ته از مضمون هاس��ت ک��ه معط��وف ب��ه به��ره وری 
و کارای��ی بیش��تر صندوق ه��ا هس��تند؛ و آن دس��ته از مضمون ه��ا ک��ه معط��وف ب��ه 
ارزش ه��ای عدال��ت، همبس��تگی و حمای��ت اجتماعی ان��د، در دس��ته مضمون ه��ای 

اجتماع مح��ور ق��رار می گیرن��د.
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یافته های پژوهش
در ای��ن پژوه��ش محتواه��ای م��ورد بررس��ی، در ق��دم اول در دو دس��ته »مس��ائل« و 
»راهکاره��ا« طبقه بن��دی ش��ده اند. در ادام��ه مهم تری��ن مس��ائل و راهکاره��ای م��ورد 

نظ��ر گوین��دگان در مت��ون م��ورد مطالع��ه ش��رح داده می ش��وند.

مسائل و چالش ها. 1

مجموع��ه مضمون های��ی ک��ه در مت��ن س��خنرانی ها ب��ه نح��وی ب��ه شناس��ایی مس��ائل اصل��ی 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی معط��وف بوده ان��د، در طبق��ات ذی��ل دس��ته بندی ش��ده اس��ت:

مسائل و چالش ها
وابستگی صندوق ها به کمک مالی دولت و خدشه دار شدن استقالل آن ها ●

کاهش نسبت پشتیبانی )طوالنی بودن دوره مستمری بگیری، افزایش مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودی( ●

افزایش تعهدات و مصارف و در هم ریختن تعادل منابع و مصارف ●

ناتوانی دولت در تضمین و نظارت ●

بنگاه داری غیر ارادی و غیر اصولی صندوق ها ●

مخاطرات پیش روی نسل های آینده  ●

مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ●

پایین بودن مستمری و مشکالت معیشتی مستمری بگیران ●

فقدان دغدغه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صندوق ها ●

آشفتگی مفروضات اساسی محاسبات بیمه ای و اکچوئری )پایین بودن سن بازنشستگی و باالبودن امید به زندگی( ●

سوء مدیریت در اداره صندوق ها ●

عدم آینده نگری و عافیت طلبی سیاسی در سیاست گذاری ●

فقدان تصمیم گیری و سیاست گذاری مشارکتی ●

فساد و فعالیت های غیر قانونی  ●

فرار بیمه ای ●
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در ادام��ه ش��رحی مختص��ر از محتواه��ای مط��رح ش��ده درب��اره ه��ر ی��ک از ای��ن 
دس��ته ها و مهم تری��ن ن��کات م��ورد اش��اره در ه��ر طبق��ه ارای��ه می ش��ود.

وابستگی صندوق ها به کمک مالی دولت و خدشه دار شدن استقالل آن ها ●

مدی��ران و سیاس��تمدارانی ک��ه گفتاره��ای آن��ان در ای��ن پژوه��ش م��ورد مطالع��ه ق��رار 
گرفت��ه اس��ت، وابس��تگی صندوق ه��ا ب��ه دول��ت، و ب��ه ط��ور کل��ی ع��دم اس��تقالل آن ه��ا 
را یک��ی از مهم تری��ن مس��ائل و مش��کالت پی��ش روی صندوق ه��ای بازنشس��تگی 
دانس��ته اند. نیکوپ��ور در ای��ن خص��وص می گوی��د: »]صندوق ه��ا[ ب��ه بودج��ه دولت��ی 
وص��ل ش��ده اند و استقالل ش��ان در مع��رض خدش��ه دار ش��دن اس��ت«. نهاوندی��ان فراین��د 
وابس��تگی صندوق ه��ا ب��ه دول��ت را فراین��دی فزاین��ده دانس��ته و گفت��ه اس��ت: »متأس��فانه 
ب��ه دلی��ل کم توجهی ه��ای گذش��ته مرتب��ًا تکی��ه صندوق ه��ا ب��ه بودج��ه دول��ت افزای��ش 
پی��دا ک��رده اس��ت. در آم��اری ک��ه ب��ه م��ن دادن��د... ات��کا صن��دوق بازنشس��تگی و نیروه��ای 
مس��لح از 36 درص��د در س��ال ۸۷ ب��ه ۵۸ درص��د در س��ال 9۵ رس��یده ک��ه رون��د س��المی 
نیس��ت«. غف��اری نی��ز ب��ه همی��ن من��وال یک��ی از مش��کالت موج��ود را ص��رف ش��دن 
بخ��ش مهم��ی از بودج��ه عموم��ی و رفاه��ی دول��ت در س��نوات گذش��ته در صندوق ه��ای 

بازنشس��تگی دانس��ته اس��ت.

کاهش نسبت پشتیبانی )طوالنی بودن دوره مستمری بگیری، افزایش مشاغل غیر  ●
رسمی و کاهش ورودی(

کاه��ش نس��بت پش��تیبانی ب��ه معن��ای طوالن��ی ب��ودن دوره مس��تمری بگیری، افزای��ش 
مش��اغل غی��ر رس��می و کاه��ش ورودی صندوق ه��ای بازنشس��تگی یک��ی دیگ��ر از مس��ائل 
م��ورد نظ��ر مدی��ران ب��وده اس��ت. آقامحم��دی مهم تری��ن چال��ش در صندوق ه��ا را کمت��ر 
ش��دن نس��بت تع��داد بیمه ش��دگان ب��ه مس��تمری بگیران از ۵ ال��ی ۵.2 دانس��ته و غف��اری 
در ای��ن خص��وص گفت��ه اس��ت: »نس��بت پش��تیبانی در صندوق ه��ا درح��ال کاه��ش اس��ت. 
ای��ن نس��بت در س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ک��ه بهتری��ن اس��ت، از 2۵ ب��ه 6 رس��یده اس��ت. 
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بقی��ه صندوق ه��ا بعض��ًا از وضعی��ت 1 ب��ه 1 ه��م رد ش��ده اند. س��ن بازنشس��تگی ک��م ش��ده 
و امی��د ب��ه زندگ��ی افزای��ش یافت��ه ک��ه ای��ن فاصل��ه ب��ه نوب��ه خ��ود ب��رای صندوق ه��ا ب��ار 
مال��ی ب��ه دنب��ال دارد. م��ا از افزای��ش ط��ول عم��ر خوش��حالیم، ول��ی نباید خوش��حال باش��یم 
ک��ه زود دس��ت از کار می کش��یم و پی��ش از موع��د بازنشس��ته می ش��ویم. کش��ورهایی 
ک��ه س��ن بازنشستگی ش��ان 63 س��ال اس��ت، س��عی دارن��د آن را ب��ه ۸-6۷ س��ال برس��انند 
ام��ا در کش��ور م��ا س��ن بازنشس��تگی درح��ال کاه��ش اس��ت و ای��ن اص��اًل اتف��اق میمون��ی 
نیس��ت. ورودی ه��ای صندوق ه��ا ک��م ش��ده و مش��اغل غیررس��می افزای��ش یافت��ه اس��ت«.

افزایش تعهدات و مصارف و به هم ریختن تعادل منابع و مصارف ●

سیاس��ت گذاران م��ورد نظ��ر محتواه��ای بس��یاری را ب��ه عن��وان مس��ائل پی��ش 
روی صندوق ه��ای بازنشس��تگی ذک��ر کرده ان��د، ک��ه ه��ر ی��ک ب��ه نح��وی مص��داق 
»افزای��ش تعه��دات و مص��ارف و ب��ه ه��م ریخت��ن تع��ادل مناب��ع و مص��ارف« محس��وب 
می ش��ود. مس��ائلی همچ��ون »کاه��ش مناب��ع«، »ناپای��داری مال��ی صندوق ه��ا«، »بح��ران 
نقدینگ��ی« و »پایی��ن ب��ودن دس��تمزد و حق بیم��ه« از جمل��ه م��واردی اس��ت ک��ه در مت��ون 
م��ورد مطالع��ه ب��ه آن ه��ا اش��اره ش��ده اس��ت. حج��م ب��االی حق��وق، مس��تمری و هزین��ه 
درمان��ی ک��ه صندوق ه��ا متعه��د ب��ه پرداخ��ت آن ه��ا هس��تند، یک��ی از مش��کالت اساس��ی 
دانس��ته ش��ده اس��ت. نهاوندی��ان در ای��ن  زمین��ه می گوی��د: »حق��وق، مس��تمری و هزین��ه 
درم��ان پرداخت��ی صندوق ه��ای بازنشس��تگی و بیم��ه س��المت کش��ور در س��ال 94 ح��دود 
120 ه��زار میلی��ارد توم��ان یعن��ی چی��زی نزدی��ک ب��ه 40 میلی��ارد دالر ب��ود درحالی ک��ه 
کل درآم��د حاص��ل از ف��روش نف��ت کش��ور 2۷ میلی��ارد دالر ب��ود. ای��ن نش��ان دهنده 
بزرگ��ی بخش��ی اس��ت ک��ه درب��اره آن س��خن می گویی��م«. نوربخ��ش ب��ه مس��ئله ع��دم 
تع��ادل می��ان تعه��دات و مناب��ع اش��اره ک��رده و گفت��ه اس��ت »... بخش ه��ای مس��تمری 
ک��ه در قان��ون ه��م ب��ه ط��ور مج��زا م��ورد توج��ه ق��رار گرفت��ه، ح��دود دوس��وم مناب��ع ای��ن 
صن��دوق را ب��ه خ��ود تخصی��ص داده اس��ت. ح��دود 2 میلی��ون نف��ر ه��م بیمه ش��دگان 
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تکلیف��ی هس��تند؛ بیمه ش��دگانی ک��ه حق بیم��ه پرداخ��ت نمی کنن��د و ب��ر س��ر س��فره آن 
12 میلی��ون نف��ر ج��ای گرفت��ه و ب��ا خانواده هایش��ان ح��دود 3۷ میلی��ون نف��ر می ش��وند... 
ه��ر ج��ا ک��ه الزام��ات ]اکچوئ��ری[ ب��ه ه��م بری��زد، تع��ادل بی��ن مناب��ع و مزای��ا ی��ا مناب��ع و 
مص��ارف بره��م خواه��د خ��ورد ک��ه بح��ران اصل��ی صندوق ه��ای بیم��ه ای همی��ن موض��وع 

اس��ت«.
از جمل��ه ن��کات م��ورد توج��ه گوین��دگان فزون��ی گرفت��ن تعهدان��ی ب��وده اس��ت ک��ه 
فاق��د پش��توانه مناب��ع الزم هس��تند. مث��اًل ربیع��ی در اش��اره ب��ه دالی��ل مش��کالت پی��ش 
روی صندوق ه��ا تأکی��د می کن��د ک��ه »ب��دون پیش بین��ی ب��ار مال��ی، معل��وم اس��ت 
صندوق ه��ا ب��ا مش��کل مواج��ه می ش��وند«. نوربخ��ش ب��ه فهرس��تی از تعه��دات فزاین��ده 
صندوق ه��ا اش��اره ک��رده اس��ت: »حق بیم��ه دوران س��ربازی، قان��ون حمای��ت از بازس��ازی 
و نوس��ازی صنای��ع کش��ور، م��اده 10 قان��ون نوس��ازی صنای��ع1، کارگ��زاران مخاب��رات 
روس��تایی، قان��ون حمای��ت از آزادگان، س��نوات ارفاق��ی، قان��ون بازنشس��تگی پی��ش از 
موع��د کارکن��ان دول��ت، قان��ون برنام��ه ۵ م��واد 102 و 49، قان��ون تس��هیالت جانب��ازان 
و گروه ه��ای خ��اص بیم��ه ای – نشس��تن دو میلی��ون نف��ر بیمه ش��ده اصل��ی ب��ر س��ر 
س��فره 10 میلی��ون بیمه ش��ده اجب��اری ب��دون هیچ گون��ه منبع��ی- معافی��ت کارگاه ه��ای 
تولی��دی، قوانی��ن بودج��ه س��نواتی رانن��دگان حمل ونق��ل، قالی باف��ان و صنایع دس��تی، 
قوانی��ن بودج��ه س��نواتی بارب��ران و غی��ره« و اف��زوده اس��ت »اگ��ر بخواه��م ب��ه تفکی��ک 
بگوی��م غی��ر آن رون��د اصل��ی چ��ه اتفاق��ی در ای��ن ۸ س��ال افت��اده، ب��ه ای��ن ش��رح اس��ت: 
1۸1 ه��زار نف��ر مش��اغل آزاد – هرک��دام از م��واد خ��ارج از قوانی��ن و الزام��ات بیم��ه ای 
اس��ت ک��ه خ��ارج از قان��ون تأمی��ن اجتماع��ی تعه��دات و تکالیف��ی اس��ت ک��ه ی��ا ب��ه 
1. م��اده 10 قان��ون »تنظی��م بخش��ی از مق��ررات تس��هیل نوس��ازی صنای��ع کش��ور«: کارفرمای��ان واحده��ای صنعت��ی 
و تولی��دی مجازن��د ت��ا پای��ان برنام��ه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ه 
ازاء ه��ر نف��ر اش��تغال جدی��د، ی��ک نف��ر از کارکن��ان ب��ا س��ابقه پرداخ��ت ح��ق بیم��ه بی��ش از بیس��ت و پن��ج س��ال را 
ب��ا پرداخ��ت پنج��اه درص��د )۵0%( مابه التف��اوت کس��ورات س��نوات باقیمان��ده ت��ا زم��ان بازنشس��تگی قانونی، پی��ش از 
موع��د بازنشس��ته نماین��د، پنج��اه درص��د )۵0%( دیگ��ر مابه التف��اوت کس��ورات توس��ط دول��ت در بودجه ه��ای س��االنه 

کل کش��ور پیش بین��ی و پرداخ��ت می گ��ردد.
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دلی��ل مصوب��ات مجل��س محت��رم ش��ورای اس��المی و ی��ا ب��ه دلی��ل مصوب��ات دول��ت، 
ب��دون منب��ع وارد ش��ده و ت��ک ت��ک ای��ن الزام��ات را ایج��اد ک��رده و جمع��ًا ح��دود ۵00 
ه��زار نف��ر را خ��ارج از رون��د اصل��ی ب��ه ای��ن صن��دوق اضاف��ه ک��رده اس��ت، یعن��ی خ��ارج 
از قوانین��ی ک��ه ب��ر اس��اس آن س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی بنی��ان گ��ذارده ش��د... س��ال ۸0 
تع��داد مس��تمری بگیران ی��ک میلی��ون و ص��د ه��زار و در س��ال ۸4 ی��ک میلی��ون و س��یصد 
ه��زار نف��ر و ب��ا بازنشس��تگی های پی��ش از موع��د مش��اغل س��خت و زی��ان آور دو میلی��ون 
و هفتص��د ه��زار نف��ر مس��تمری بگیر و بازمان��ده... ش��یب و رون��د غیرمنطق��ی و نامتناس��ب 
افزای��ش تعه��دات )ط��ی س��ال ۵4 ت��ا ۸4 یک میلی��ون و دویس��ت ه��زار نف��ر و از س��ال ۸4 

تاکن��ون دو میلی��ون و هفتص��د ه��زار نف��ر(«.
برخ��ی از سیاس��ت گذاران گذاش��تن وظای��ف حمایت��ی ب��ر دوش صندوق ه��ا را از جمل��ه 
مس��ایل موج��ود آن ه��ا دانس��ته اند. ب��رای مث��ال ربیع��ی می گوی��د: »یک��ی از اش��کاالت 
دیگ��ر م��ا ای��ن اس��ت ک��ه به ج��ای ای��ن ک��ه نظ��ام چندالی��ه تأمی��ن اجتماع��ی را تقوی��ت 
کنی��م، صندوق ه��ا را تبدی��ل ب��ه نظ��ام حمایت��ی کرده ای��م«. ش��یبانی نی��ز در ای��ن 
خص��وص گفت��ه اس��ت »م��ا بیم��ه درم��ان می گذاری��م، 10 میلی��ون نف��ر را می آوری��م و 
خودم��ان حمایتش��ان می کنی��م ام��ا چ��ه ن��وع حمایت��ی؟ حمای��ت مالنصرالدین��ی. یعن��ی 
حمایت��ی ک��ه می توانس��تیم ش��خصی را روی صحن��ه بیاوری��م ک��ه به راحت��ی حق بیم��ه اش 
را بپ��ردازد و کارش را انج��ام ده��د ن��ه، بلک��ه در حقیق��ت او را به ناچ��ار حمای��ت می کنی��م 
ول��ی حمایت��ی ک��ه دو مرتب��ه س��بب فعالی��ت س��ایه می ش��ود ول��ی م��دام از فعالی��ت س��ایه 
می نالی��م. می گویی��م چ��را فعالی��ت س��ایه وج��ود دارد درصورتی ک��ه اق��دام م��ا مؤی��د ای��ن 
فعالی��ت اس��ت«. ربیع��ی نی��ز در ای��ن خص��وص می گوی��د: »ه��ر سیاس��ت حمایت��ی ک��ه م��ا 
انج��ام دادی��م صندوق ه��ا را ب��ه ای��ن روز نش��اند. س��ال ۸۸ ی��ک دفع��ه ضری��ب حقوق ه��ا 

را افزای��ش دادن��د«.
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ناتوانی دولت در تضمین و نظارت ●

ضع��ف دول��ت در تضمی��ن و نظ��ارت ب��ر صندوق ه��ای بازنشس��تگی نی��ز، یک��ی از ن��کات 
م��ورد توج��ه گوین��دگان ب��وده اس��ت. ب��رای مث��ال آقامحم��دی در ای��ن زمین��ه می گوی��د 
»ای��ن موض��وع ه��م ک��ه ضام��ن صندوق ه��ا دول��ت اس��ت ح��رف بی ربط��ی اس��ت. دول��ت 
اآلن ت��وان اداره خ��ودش را ن��دارد. هزین��ه خ��ودش را نمی توان��د تأمی��ن کن��د. چگون��ه 
بع��داً هزینه ه��ای م��ا را تأمی��ن کن��د. ای��ن حرف��ی منطق��ی نیس��ت«. نیکوپ��ور ه��م ب��ر 
ناتوان��ی دول��ت در نظ��ارت ب��ر صن��دوق تأکی��د ک��رده و گفت��ه اس��ت »واح��د ناظ��ر متمرک��ز 
مهم��ی ه��م ب��ر ]صندوق ه��ا[ وج��ود ن��دارد. در نتیج��ه ش��فافیتی در ارائ��ه اطالع��ات ای��ن 

صندوق ه��ا نیس��ت«.

بنگاه داری غیر ارادی و غیر اصولی صندوق ها ●

واگ��ذاری نامطل��وب بنگاه ه��ای اقتص��ادی ب��ه صندوق ه��ا از ی��ک س��و، و اداره نامطل��وب 
آن ه��ا از س��وی صندوق ه��ای بازنشس��تگی از س��وی دیگ��ر، نی��ز یک��ی از مس��ائلی ب��وده 
ک��ه م��ورد توج��ه سیاس��ت گذاران ق��رار گرفت��ه اس��ت. نهاوندی��ان در ای��ن خص��وص 
می گوی��د »اگ��ر در گذش��ته ها فک��ر درس��تی ش��ده ب��ود ش��اید راه بهت��ری اندیش��یده 
بنگاه ه��ای  گذش��ته  در  دول��ت  بدهی ه��ای  به عن��وان  آن ک��ه  به ج��ای  می ش��د. 
ریزودرش��ت، س��ودده و زی��ان ده را ب��ر س��ر مؤسس��ات تأمی��ن اجتماع��ی بریزی��م ک��ه 
مسئولیت ش��ان چی��ز دیگ��ری اس��ت«. ربیع��ی نی��ز ای��ن مس��ئله را چالش��ی پی��ش روی 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی دانس��ته و گفت��ه اس��ت »م��ن معتق��دم صندوق ه��ا دچ��ار نوع��ی 
س��رمایه گذاری و بن��گاه داری غی��رارادی ش��ده اند. مگ��ر روز اول آمدن��د و گفتن��د کج��ا 
در اقتص��اد ای��ران بهت��ر اس��ت و ش��ما انتخ��اب کردی��د؟! مگ��ر همی��ن االن در صن��دوق 
ف��والد همچنی��ن اتفاق��ی افت��اد؟ ی��ک س��ری معادن��ی ک��ه بای��د بروی��د و پ��ول ب��ه آن 
تزری��ق کنی��د از آن حق��وق ج��ای دیگ��ری را می دهن��د. متأس��فانه در س��ال 91 لیس��تی از 
بخش ه��ای بح��ران زده تهی��ه ش��ده ب��ود، این ه��ا را می خواهی��د بیاوری��د و ت��ازه ماه��ی 
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160 میلی��ارد توم��ان حق��وق دهی��د... م��ن متأس��فم ک��ه ام��روز مجموع��ه م��ا را ب��ا ی��ک 
ش��رکت س��رمایه گذاری می شناس��ند و قض��اوت می کنن��د. حت��ی نظ��ام رفاه��ی را ب��ا 

ش��رکت س��رمایه گذاری می شناس��ند و قض��اوت می کنن��د«.

مخاطرات پیش روی نسل های آینده  ●

یک��ی از مس��ائلی ک��ه سیاس��ت گذاران مختل��ف در گفتارهایش��ان آن را چالش��ی مه��م 
در براب��ر صندوق ه��ای بازنشس��تگی دانس��ته اند، مش��کالتی اس��ت ک��ه در نتیج��ه 
بحران ه��ای ج��اری در ارای��ه خدم��ات ب��ه نس��ل های آین��ده رخ خواه��د داد. آق��ا محم��دی 
در ای��ن ب��اره می گوی��د »بای��د ب��ه نس��ل ج��وان هش��دار دهی��م. ح��اال این های��ی ک��ه 
اآلن هس��تند 30 -20 س��ال وق��ت دارن��د و ب��ه طریق��ی از صندوق ه��ا چی��زی می گیرن��د 
و می رون��د و کارش��ان راه می افت��د. ول��ی جوان��ان بای��د تدبی��ر و فک��ر کنن��د. آین��ده 
آن ه��ا در مع��رض خط��ر اس��ت. نمی ش��ود ط��وری فک��ر ک��رد ک��ه آین��ده ی��ک مل��ت و 
نس��ل جدی��د و ج��وان آن را نادی��ده گرف��ت. ای��ن صندوق ه��ا در حقیق��ت تضمین کنن��ده 
آین��ده هس��تند«. نوربخ��ش نی��ز وضعی��ت بحران��ِی آین��ده را این چنی��ن توصی��ف ک��رده 
اس��ت: »... صندوق ه��ا در سیس��تم DB بی��ن نس��لی هس��تند. درواق��ع مناب��ع آن توس��ط 
کارگ��ر، کارفرم��ا و دول��ت تأمی��ن می ش��ود. ب��ه ای��ن دلی��ل بی��ن نس��لی هس��تند ک��ه ضام��ن 
کل صن��دوق دول��ت اس��ت. چ��ون بیمه ش��ده ای ک��ه در ای��ن نس��ل حق بیم��ه پرداخ��ت 
می کن��د، در نس��ل بع��د دریاف��ت خواه��د ک��رد. دیگ��ر بیمه ش��ده ای از نس��ل قب��ل وج��ود 
ن��دارد. م��ا صندوقم��ان، صن��دوق بی��ن نس��لی اس��ت. بنابرای��ن ضام��ن کل صن��دوق دول��ت 
اس��ت. بنابرای��ن اگ��ر م��ا هش��دار می دهی��م ب��ه ای��ن دلی��ل اس��ت ک��ه در زمان��ی ای��ن 
بح��ران ج��دی و ای��ن س��ونامی ایج��اد ش��ود دیگ��ر ن��ه بن��ده مس��ئول صن��دوق خواه��م 

ب��ود، ن��ه ش��اید ای��ن دول��ت وج��ود داش��ته باش��د«.

مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ●

برخ��ی از سیاس��ت گذاران نارضایتی ه��ای اجتماع��ی در می��ان م��ردم را چال��ش مه��م 
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پی��ش روی صندوق ه��ا دانس��ته اند. ش��یبانی در ای��ن زمین��ه می گوی��د: »]اصالح��ات 
بازنشس��تگی[ اگ��ر خ��وب طراح��ی و مدیری��ت نش��ود می توان��د موج��ی از نارضایت��ی ایج��اد 
کن��د ک��ه در س��ال پایان��ی دول��ت آق��ای روحان��ی ب��رای دول��ت مطلوبی��ت نخواهد داش��ت«.

پایین بودن مستمری و مشکالت معیشتی مستمری بگیران ●

پایی��ن ب��ودن مس��تمری و مش��کالت معیش��تی مس��تمری بگیران نی��از ب��ه عن��وان ی��ک 
مس��ئله م��ورد توج��ه برخ��ی از سیاس��ت گذاران ق��رار گرفت��ه اس��ت. ب��رای مث��ال نوربخ��ش 
ب��ه ای��ن نکت��ه اش��اره ک��رده اس��ت ک��ه »بح��ران پی��ش روی نظ��ام اجتماع��ی- اقتص��ادی 
کش��ور ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا معیش��ت و زندگ��ی مس��تمری بگیران، بازنشس��تگان، س��رمایه 
و اندوخت��ه نیروه��ای مول��د و کار جامع��ه دارد«. غف��اری و ش��یبانی نی��ز مس��تمری پایی��ن 

بازنشس��تگی را ب��ه همی��ن ترتی��ب م��ورد توج��ه ق��رار داده ان��د.

فقدان دغدغه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صندوق ها ●

ع��دم دغدغه من��دی بحران ه��ای پی��ش روی صندوق ه��ای بازنشس��تگی نی��ز از س��وی  
برخ��ی ب��ه عن��وان یک��ی از مس��ائل موج��ود شناس��ایی ش��ده اس��ت. ربیع��ی در ای��ن ب��اره 
می گوی��د: »در ای��ن جم��ع کس��ی نیس��ت ک��ه اهمی��ت تأمی��ن اجتماع��ی را در حی��ات 
اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماع��ی کش��ور ندان��د ام��ا تأکی��د ب��ر ای��ن اهمی��ت در فرهن��گ 
عموم��ی و سیاس��ت گذاری های جامع��ه هن��وز نی��از ب��ه کار ف��راوان دارد. فاصل��ه عمیق��ی 
اس��ت وقت��ی ش��ما ب��ا کارشناس��ان اقتص��اد بیم��ه و اقتص��اد تأمی��ن اجتماع��ی صحب��ت 
می کنی��د و از حساس��یت و دغدغه ه��ای آن ه��ا در م��ورد ج��دی ب��ودن مس��ائل مرب��وط 
ب��ه تأمی��ن اجتماع��ی در اقتص��اد ای��ران می ش��نوید و هنگام��ی ب��ا مدی��ران، عام��ه 
سیاس��ت گذاران ی��ا اهل قل��م و اه��ل مس��ائل اقتص��ادی و فرهنگ��ی ه��م کالم می ش��وید، 
می بینی��د می��زان توج��ه عموم��ی نس��بت ب��ه ای��ن ح��وزه کمت��ر از آن اس��ت ک��ه بای��د 

باش��د«.
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آشفتگی مفروضات اساسی محاسبات بیمه ای و اکچوئری )پایین بودن سن بازنشستگی  ●
و باالبودن امید به زندگی(

یک��ی از دالی��ل م��ورد توج��ه سیاس��ت گذاران ضع��ف و نقصان ه��ای موج��ود در محاس��بات 
بیم��ه ای و ع��دم تطاب��ق آن ه��ا ب��ا ش��رایط متغی��ر ب��وده اس��ت. ب��رای مث��ال، نوربخ��ش 
می گوی��د: »یک��ی از دالی��ل ایج��اد بح��ران در ای��ن صندوق ه��ا تغیی��رات غیرقاب��ل 
پیش بین��ی در ای��ن مفروض��ات ی��ا تغیی��ر خودس��اخته ای��ن مفروض��ات اس��ت. یک��ی از 
آن ه��ا، س��ن بازنشس��تگی و امی��د ب��ه زندگ��ی اس��ت... در ابت��دای تش��کیل صندوق ه��ا ک��ه 
محاس��بات بیم��ه ای س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ه��م ب��ر اس��اس همی��ن محاس��بات ب��ود، در 
س��ال 13۵4 ب��رای اولی��ن ب��ار انج��ام ش��د و قب��ل از انق��الب در س��ال 13۵۷ ب��رای دومی��ن 
ب��ار ص��ورت گرف��ت. ب��ه ای��ن دلی��ل ک��ه مفروض��ات در ح��ال تغیی��ر هس��تند در قان��ون 
تأمی��ن اجتماع��ی پیش بینی ش��ده ک��ه ه��ر س��ه س��ال ی��ک ب��ار محاس��بات بیم��ه ای م��ورد 
بازنگ��ری ق��رار گی��رد. خدم��ت ش��ما بزرگ��واران عارض��م ک��ه ط��ی 40 س��ال اخی��ر فق��ط 
ی��ک ب��ار ای��ن تغیی��رات بازنگ��ری ش��ده اس��ت... امی��د ب��ه زندگ��ی در س��ال 13۵۵ یعن��ی 
در ابت��دای س��ال ش��روع ب��ه کار س��ازمان ح��دود ۵۵ س��ال ب��ود ک��ه خوش��بختانه ب��ا عنای��ت 
ب��ه پیش��رفت علم��ی و نظ��ام س��المت کش��ور، امی��د ب��ه زندگ��ی اآلن ب��رای آقای��ان ح��دود 
۷6 س��ال و ب��رای بان��وان ح��دود ۷۸ س��ال اس��ت. ول��ی س��ن بازنشس��تگی ک��ه طبیعت��ًا بای��د 
ب��ا افزای��ش امی��د ب��ه زندگ��ی افزای��ش پی��دا کن��د در کش��ور م��ا س��ال ب��ه س��ال کاه��ش 
پی��دا ک��رده اس��ت، یعن��ی درس��ت ب��ه ص��ورت پارادوک��س. ای��ن دو منحن��ی ک��ه بای��د باه��م 
حرک��ت کنن��د عک��س ه��م می رون��د. در دنی��ا ب��رای ای��ن موض��وع بس��یار مه��م تدابی��ر 
مختلف��ی اندیش��یده اند ک��ه البت��ه ب��ا هزینه ه��ای اجتماع��ی و سیاس��ی هم��راه ب��وده اس��ت 
ام��ا باالخ��ره ب��رای پای��داری صن��دوق و اس��تقرار نظ��ام بیم��ه ای محاس��باتی پاس��خ گو 

کارآم��د بای��د این ه��ا باه��م حرک��ت کنن��د«.
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سوء مدیریت در اداره صندوق ها  ●

مدیری��ت نامطل��وب صندوق ه��ا یک��ی از نکات��ی ب��وده اس��ت ک��ه از س��وی گوین��دگان 
مختل��ف ب��ه عن��وان یک��ی از عوام��ل مش��کالت پی��ش آم��ده در صندوق ه��ای بازنشس��تگی 
م��ورد توج��ه ق��رار گرفت��ه اس��ت. ربیع��ی در ای��ن ب��اره می گوی��د: »وض��ع فعل��ی بی تردی��د 
محص��ول عم��ل جمع��ی م��ا در کل زم��ان ب��وده )در نیم ق��رن اخی��ر(. در ۵0 س��ال اخی��ر 
م��ا آگاهان��ه ی��ا ناآگاهان��ه، مس��ئوالنه ی��ا فرصت طلبان��ه وضعی��ت فعل��ی صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی عموم��ی کش��ور را رق��م زدی��م. بخش��ی از آن ناش��ی از ش��وک های مقررات��ی 
نوس��انات اقتص��ادی ب��وده و بخش��ی ناش��ی از فش��ارهای سیاس��ی ب��وده اس��ت«. غف��اری نیز 
بح��ران را نتیج��ه »ی��ک س��ری اقدام��ات، رفتاره��ا و تصمیم��ات ط��ی دهه ه��ای گذش��ته« 
ک��ه الزم اس��ت ت��ا دی��ر نش��ده ب��رای آن ه��ا چ��اره ای اندیش��ید. آقامحم��دی ه��م ب��ه نحوی 
دیگ��ر مش��کالت موج��ود ر ا حاص��ل اقدام��ات ناصحی��ح مدی��ران و سیاس��ت گذاران دانس��ته 
و گفت��ه اس��ت »یک ب��ار ه��م ب��ه ش��یوه های اق��دام خودم��ان فک��ر کنی��م. آی��ا آنچ��ه عم��ل 
می کنی��م در راس��تای رف��ع مش��کل اس��ت ی��ا خ��ود مش��کل زا اس��ت... آی��ا س��ازمان های 
موظ��ف ب��ه تأمی��ن آتی��ه ب��رای جامع��ه، آنچ��ه را ک��ه از مناب��ع جم��ع می کنن��د در ج��ای 
درس��ت ب��ه مص��رف می رس��انند ی��ا ن��ه و آی��ا این ه��ا در راس��تای مناف��ع آت��ی اس��ت ی��ا 

خی��ر«. 

عدم آینده نگری و عافیت طلبی سیاسی در سیاست گذاری ●

فق��دان نگ��رش بلندم��دت و پرهی��ز از انج��ام اصالح��ات الزم ب��ه دلی��ل جلوگی��ری از 
تبع��ات سیاس��ی منف��ی ای��ن اصالح��ات ه��م از جمل��ه عوام��ل بح��ران زای صن��دوق 
ب��وده ک��ه م��ورد اش��اره برخ��ی از گوین��دگان ق��رار گرفت��ه اس��ت. ب��رای مث��ال ش��یبانی 
می گوی��د »متأس��فانه م��ا در تجرب��ه تدبی��ر و تصمیم گی��ری کالن در کش��ور هم��واره اف��ق 
کوتاه م��دت را دیده ای��م... تعه��دات تأمی��ن نش��ده صندوق ه��ای بازنشس��تگی عموم��ی 
در کش��ور از س��ال ۸2 ب��ه بع��د در گزارش ه��ای مختل��ف اکچوئ��ری شناس��ایی ش��ده اند، 
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ام��ا حساس��یت چندان��ی در نظ��ام تدبی��ر ایج��اد نکرده ان��د؛ پرس��ش ای��ن اس��ت: چ��را 
ای��ن حساس��یت ایج��اد نش��ده ی��ا در ح��د تحری��ک ب��رای اق��دام نب��وده اس��ت؟ چ��ون 
سررس��ید ای��ن تعه��دات هن��وز ف��را نرس��یده ب��ود و سیاس��ت گذار مای��ل نب��ود ب��رای کنت��رل 
و مدیری��ت ای��ن تعه��دات اصالح��ات بازنشس��تگی را ب��ه به��ای نارضایت��ی اجتماع��ی و 
هزینه ه��ای احتمال��ی سیاس��ی در دس��تور کار ق��رار ده��د. عافیت طلب��ی سیاس��ی هم��واره 
ب��ر آینده نگ��ری و دوراندیش��ی غال��ب ب��وده اس��ت. درهرح��ال، ای��ن مش��کل ب��ا ابع��ادی 
بزرگ ت��ر و رون��دی پیچیده ت��ر ب��ه دولت ه��ای بع��دی منتق��ل ش��ده ... مهم تری��ن مان��ع 
اصالح��ات نگران��ی از آث��ار و تبع��ات اقتص��ادی، اجتماع��ی و سیاس��ی اصالح��ات اس��ت... 
آس��یب هایی ک��ه ام��روز در کوتاه م��دت ب��ا اج��رای اصالح��ات در کش��ور ب��ه ذینفع��ان 
وارد می ش��ود در مقایس��ه ب��ا هزینه ه��ای بس��یار س��نگین اقتص��ادی، اجتماع��ی، سیاس��ی 
و امنیت��ی ک��ه در آین��ده ای نه چن��دان دور دامن گی��ر کش��ور می ش��ود بس��یار جزئ��ی و 

اغل��ب قاب��ل چشم پوش��ی اس��ت«.

فقدان تصمیم گیری و سیاست گذاری مشارکتی ●

برخ��ی از گوین��دگان یک��ی از دالی��ل ب��روز مش��کالت ج��اری را فق��دان اتخ��اذ خ��ط 
مش��ی و سیاس��ت گذاری مش��ارکتی دانس��ته اند. ب��رای مث��ال ش��یبانی می گوی��د »تجرب��ه 
سیاس��ت گذاری معاص��ر در ای��ران نش��ان می ده��د ک��ه تقریب��ًا دول��ت )حاکمی��ت( در 
بس��یاری از خط مش��ی های کالن به ط��ور مس��تقل و ب��دون جل��ب نظ��ر ش��رکای اجتماع��ی 
تصمی��م گرفت��ه و تصمی��م خ��ود را ب��ه اج��را درآورده اس��ت. جامع��ه ه��م در فق��دان نهادهای 
مدن��ی ق��وی و تش��کل های اجتماع��ی هرگ��ز مان��ع ج��دی ب��رای اج��رای سیاس��ت ها نب��وده 
اس��ت. بس��یاری از سیاس��ت های کالن مانن��د ط��رح هدفمندس��ازی یارانه ه��ا، مس��کن 
مه��ر، ط��رح بنگاه ه��ای زودب��ازده، طرح ه��ای ح��وزه آب و ان��رژی و... )ک��ه در م��ورد 
برخ��ی حت��ی ط��رح موض��وع مسئله س��از اس��ت( ب��دون جل��ب نظ��ر ذینفع��ان اجتماع��ی 
و ب��دون پش��توانه علم��ی و فن��ی و ب��ا آث��ار و تبع��ات منف��ی ویرانگ��ر در کش��ور ب��ه اج��را 
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درآم��ده اس��ت... آن موانع��ی ک��ه در ش��رایط حض��ور فع��ال نهاده��ای مدن��ی و اجتماع��ی 
ب��رای پیش��برد اصالح��ات بازنشس��تگی وج��ود دارد در کش��ور م��ا ی��ا وج��ود ن��دارد ی��ا موان��ع 
چن��دان مهم��ی محس��وب نمی ش��وند. البت��ه م��ن معتق��دم، محرومی��ت از پتانس��یل های 
اجتماع��ی خس��ران بزرگ��ی ب��رای کش��ور اس��ت و نظام ه��ای سیاس��ی بای��د س��ازمان ها 
و نهاده��ای مردم��ی را ب��ه نح��و مطل��وب و ممک��ن در فراین��د تصمیم��ات کالن و توس��عه 

مش��ارکت دهن��د«.

فساد و فعالیت های غیر قانونی  ●

فس��اد، فعالیت ه��ای غی��ر قانون��ی و ع��دم رعای��ت مق��ررات از دیگ��ر مس��ائلی اس��ت ک��ه 
سیاس��ت گذاران ب��ه آن اش��اره کرده ان��د. ب��ه عن��وان مث��ال آقامحم��دی گفت��ه اس��ت: 
»۵.۵ درص��د فعالیت ه��ای م��ا ثبت��ی نیس��تند یعن��ی کاری ص��ورت می گی��رد ک��ه ثب��ت 
نش��ده اس��ت. 4 درص��د فعالیت ه��ا غیرقانون��ی اس��ت یعن��ی کاره��ای خ��الف و خ��ارج از 
قوانی��ن انج��ام می گی��رد. 6.21 درص��د فعالیت ه��ای س��ایه داری��م یعن��ی از مق��ررات ف��رار 
می کنن��د. ثب��ت ش��ده اند وج��ود دارن��د ول��ی س��عی می کنن��د ک��ه زیرزمین��ی حرک��ت 
کنن��د ط��وری ک��ه مسیرش��ان ب��ه بیم��ه دارای��ی نخ��ورد و ب��ا تش��کیالت رس��می و نظارت��ی 

درگی��ر نش��وند«.  

فرار بیمه ای ●

برخ��ی از سیاس��ت گذاران نی��ز ف��رار بیم��ه ای م��ردم را ج��زء مس��ایل صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی دانس��ته اند. نیکوپ��ور در ای��ن خص��وص می گوی��د: »محاس��بات مختل��ف 
نش��ان می ده��د ف��رار بیم��ه ای در کش��ور زی��اد اس��ت. همی��ن ک��ه 40 درص��د بیمه ش��دگان 
پای��ه کس��ور بیمه ای ش��ان روی حداق��ل دس��تمزد اس��ت نش��ان می ده��د ک��ه دس��تمزد 

واقع��ی را ب��رای حق بیم��ه اع��الم نمی کنن��د«.
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راهکارها. 2

س��خنرانان، ع��الوه ب��ر اش��اره ب��ه مش��کالت و چالش ه��ای پی��ش روی صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی، ب��ه برخ��ی از راهکارهای��ی ک��ه از نظ��ر آن ه��ا می توان��د ب��ه برون رف��ت از 
وضعی��ت نامطل��وب موج��ود کم��ک کن��د نی��ز اش��اره کرده ان��د. ای��ن راهکاره��ا را می ت��وان 

در قال��ب ج��دول ذی��ل طبقه بن��دی ک��رد:

راهکارها
مطالعات معتبر و دقیق اکچوئری و اعمال محاسبات بیمه ای برای حفظ پایداری صندوق ها ●
اصالحات پارامتریک  ●
ایجاد زمینه گفتگو، و اجماع سازی و استفاده از خرد جمعی  ●
حرکت در راستای ارتقاء همبستگی اجتماعی، برابری گروه های مختلف و عدالت درون نسلی و بین نسلی ●
توجه به تناسب تعهدات و منابع در تدوین و تقنین قواعد و قوانین حوزه بازنشستگی ●
سامان دهی سرمایه گذاری اقتصادی صندوق ها  ●
دریافت مطالبات و بدهی های دولت ●
عدم تحمیل سیاست های حمایتی به صندوق های و ایجاد نظام چندالیه تأمین اجتماعی  ●
حفظ استقالل صندوق ها ●
شفافیت و جلوگیری از فساد در صندوق ها ●
اصالح فرایند انتصابات در صندوق ها ●
استفاده از تجربیات و کمک های خارجی ●
اراده سیاسی برای انجام اصالحات و پذیرش مخاطرات آن ●
سیاست گذاری متناسب با بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور  ●
کاهش هزینه های غیر مستقیم ●
شناسایی منافع و تحلیل آثار اجتماعی برای گروه های ذی نفع ●
توجه به نقش صندوق ها در اقتصاد کل جامعه  ●
تعهد اجتماعی صندوق ها و ارتقاء کیفیت زندگی افراد ●

در ادام��ه مضمون ه��ا و محتواه��ای م��ورد نظ��ر در ه��ر طبق��ه ب��ه تفکی��ک ش��رح داده 
می ش��ود.
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مطالعات معتبر و دقیق اکچوئری و اعمال محاسبات بیمه ای برای حفظ پایداری صندوق ها ●

گوین��دگان مطالع��ات معتب��ر و دقی��ق اکچوئ��ری را در طراح��ی نظ��ام مال��ی و مدیریت��ی 
و نه��ادی و اعم��ال محاس��بات بیم��ه ای ب��رای حف��ظ پای��داری صندوق ه��ا ض��روری 
دانس��ته اند. از جمل��ه ش��یبانی در ای��ن خص��وص می گوی��د »بحران ه��ا ی��ک ش��به ش��کل 
نمی گیرن��د و ارزیابی ه��ای دوره ای اکچوئ��ری در صندوق ه��ای بازنشس��تگی می توان��د 
س��رعت و رون��د ش��کل گیری بح��ران را تبیی��ن کن��د. اکچوئره��ا در ای��ن گزارش ه��ا 
پیش��نهادهای مش��خصی ب��رای کفای��ت مال��ی صندوق ه��ا ارائ��ه ک��رده و سیاس��ت گذار را 
آگاه می کنن��د. ب��ا اعم��ال تغیی��رات سیاس��تی در پارامتره��ای مال��ی و جمعیت��ی نظام ه��ای 
بازنشس��تگی، بحران ه��ا قب��ل از وق��وع شناس��ایی و مدیری��ت می ش��وند... ]ب��رای اق��دام 
ب��ه اصالح��ات[ بای��د ارزیاب��ی دقی��ق و قابل اعتم��ادی از وضعی��ت مال��ی ج��اری و آت��ی 
صندوق ه��ا ب��ا انج��ام مطالع��ات اکچوئ��ری ب��ه دس��ت آی��د. خروج��ی ای��ن مطالع��ه م��ا را 
ب��ا ماهی��ت بح��ران، ابع��اد آن و تبع��ات آن در ص��ورت ادام��ه وض��ع موج��ود آش��نا می کن��د. 
ن��وع و س��اختار اصالح��ات پارامت��ری ب��ا رون��دی ک��ه ضم��ن اثربخ��ش ب��ودن ب��ا ت��وان 
تحم��ل بودج��ه و ظرفیت ه��ای اجتماع��ی، فن��ی و مدیریت��ی و... س��ازگار باش��د تعیی��ن و 
آث��ار ای��ن اصالح��ات در کنت��رل بح��ران و در مقایس��ه ب��ا ادام��ه وض��ع موج��ود تبیی��ن 

ش��ود«.

اصالحات پارامتریک  ●

ای��ن اصالح��ات ش��امل تعدی��ل و اص��الح حق بیمه ه��ا، ب��اال ب��ردن حق بیم��ه، افزای��ش 
پوش��ش، تس��هیل مش��ارکت مهاج��ران، اص��الح ترکی��ب بیمه پ��ردازان )پرداخ��ت بیم��ه 
بیش��تر و ریس��ک کمت��ر(، کنت��رل سوءاس��تفاده و ف��رار بیم��ه ای، تعدی��ل و اص��الح مزای��ا 
ش��امل تغیی��ر ش��اخص تعدی��ل مزای��ا )اس��تفاده از ش��اخص های تعدی��ل جایگزی��ن 
ش��اخص ت��ورم مث��ل ش��اخص س��المندی(، تغیی��ر فرم��ول محاس��به مس��تمری، ک��م ک��ردن 
بازنشس��تگی پی��ش از موع��د و تش��ویق اش��تغال طوالنی م��دت و س��خت گیری در ش��رایط 
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اح��راز مس��تمری های ازکارافتادگ��ی، اص��الح س��ن( می ش��ود. آقامحم��دی درب��اره ل��زوم 
انج��ام ای��ن اصالح��ات گفت��ه اس��ت »اس��اس حرک��ت ه��ر صن��دوق ای��ن اس��ت ک��ه ای��ن 
نس��بت ]از ۵ ال��ی ۵/2 بیمه ش��دگان ب��ه مس��تمری بگیران[ را حف��ظ کن��د. صندوق��ی 
ک��ه س��ابقه دارد راج��ع ب��ه مس��تمری بگیرانش صحب��ت نمی کن��د ب��رای او مه��م ای��ن 
اس��ت ک��ه ورودی های��ش را تنظی��م کن��د ت��ا بتوان��د ای��ن کار را س��امان ده��د و در آین��ده 
می توان��د خروجی های��ش را ب��ا تنظی��م س��ن بازنشس��تگی و س��ایر قواع��د مرت��ب کن��د«. 
نوربخ��ش نی��ز ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت ای��ن محاس��بات گفت��ه اس��ت »ب��رای اینک��ه 
ارتب��اط بی��ن مزای��ا و مناب��ع دقیق��ًا لح��اظ ش��ود، در صندوق ه��ای مش��ابه ب��ه م��ا بای��د 
تم��ام مکانیس��م های تأمی��ن مناب��ع در ای��ن صندوق ه��ا ب��ر اس��اس محاس��بات اکچوئ��ری 
و بیم��ه ای باش��د... ارتب��اط بی��ن مناب��ع و مص��ارف مرب��وط ب��ه آن مزای��ا تعری��ف ش��ده 
در سیس��تم DB توس��ط محاس��بات بیم��ه اکچوئ��ری تعری��ف می ش��ود ک��ه ب��ر مبن��ای 
یکس��ری مفروض��ات مختل��ف مانن��د مفروض��ات جمعیت��ی، مفروض��ات اقتص��ادی و 
فض��ای کس��ب وکار ی��ا ب��ازار کار اس��ت. همچنی��ن جمعی��ت کش��ور و جمعی��ت بیمه ش��ده 
کارای��ی اش بس��یار مه��م و یک��ی از مهم تری��ن مفروض��ات صندوق ه��ای بیم��ه ای اس��ت. 
ن��رخ ب��اروری، ن��رخ مهاج��رت، ن��رخ مرگ ومی��ر، توزی��ع س��ن و جن��س بیمه ش��دگان، 
توزی��ع پرداخ��ت حق بیم��ه ب��ر اس��اس س��ن بیمه ش��دگان و مفروض��ات اقتص��ادی مث��ل 
ن��رخ بی��کاری، ن��رخ س��ود، ت��ورم، می��زان افزای��ش دس��تمزد حق��وق و مس��تمری ک��ه در 
خ��ود قان��ون دقیق��ًا مکانیس��م های آن پیش بین��ی ش��ده اس��ت. پیش بین��ی ن��رخ رش��د 
اقتص��ادی، ن��رخ س��ود س��رمایه گذاری م��ورد انتظ��ار و س��ایر فاکتوره��ا ک��ه ب��ر ای��ن مبان��ی 
می آین��د، ن��رخ حق بیم��ه را تأمی��ن می کنن��د. درواق��ع ن��رخ حق بیم��ه و ن��رخ افزای��ش 
س��االنه مس��تمری تعیی��ن می ش��ود و ای��ن مفروض��ات تعیین کنن��ده اکچوئری ه��ا در 

صندوق ه��ای بیم��ه ای اس��ت«.
ش��یبانی راهکارهای��ی ک��ه کارشناس��ان داخل��ی و بین الملل��ی ب��رای اصالح��ات در 
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نظ��ام بازنشس��تگی کش��ور ارائ��ه کرده ان��د، به رغ��م تف��اوت در ترکی��ب، تنظیم��ات و 
جزئی��ات س��اختار مطل��وب نظ��ام بازنشس��تگی ب��رای ای��ران، در ض��رورت اعم��ال اصالح��ات 
پارامت��ری یکس��ان می دان��د. او ای��ن اصالح��ات را م��واردی مانن��د »افزای��ش تدریج��ی 
س��ن بازنشس��تگی، تغیی��ر نرخ ه��ای جایگزین��ی، اعم��ال محدودیت ه��ا و ضرای��ب 
کاهن��ده ب��رای بازنشس��تگی های پی��ش از موع��د، افزای��ش حداق��ل س��نوات خدم��ت ب��رای 

بازنشس��تگی« ذک��ر ک��رده اس��ت.
نیکوپ��ور نی��ز ب��ا تأکی��د ب��ر همی��ن مس��ئله می گوی��د »اصالح��ات پارامتری��ک ش��امل 
تعدی��ل و اص��الح حق بیمه هاس��ت، مث��ل ب��اال ب��ردن حق بیم��ه، افزای��ش پوش��ش، تس��هیل 
مش��ارکت مهاج��ران ک��ه س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی در خص��وص اتب��اع مش��غول کار و 
بررس��ی اس��ت. اص��الح ترکی��ب بیمه پ��ردازان ک��ه چ��ه کس��انی بیش��تر بیم��ه می پردازن��د 
و ریس��ک کم ت��ری دارن��د. کنت��رل سوءاس��تفاده و ف��رار بیم��ه ای ک��ه محاس��بات مختل��ف 
نش��ان می ده��د ف��رار بیم��ه ای در کش��ور زی��اد اس��ت. همی��ن ک��ه 40 درص��د بیمه ش��دگان 
پای��ه کس��ور بیمه ای ش��ان روی حداق��ل دس��تمزد اس��ت نش��ان می ده��د ک��ه دس��تمزد 
واقع��ی را ب��رای حق بیم��ه اع��الم نمی کنن��د. تعدی��ل و اص��الح مزای��ا ک��ه ش��امل 
تغیی��ر ش��اخص تعدی��ل مزای��ا اس��ت. همیش��ه ب��ا ش��اخص ت��ورم تعدی��ل می کنی��م ام��ا 
ش��اخص های دیگ��ری ه��م وج��ود دارد مانن��د ش��اخص س��المندی ک��ه هزینه ه��ای ح��وزه 
بهداش��ت را در نظ��ر می گی��رد. همچنی��ن یک��ی از ش��اخص های ترکیب��ی ک��ه کش��ورهای 
مختل��ف از آن ه��ا اس��تفاده می کنن��د، تغیی��ر فرم��ول مستمری هاس��ت ک��ه ش��امل دو ت��ا 
پن��ج س��ال ی��ا میانگی��ن بهتری��ن سال هاس��ت و دیگ��ر ای��ن ک��ه بازنشس��تگی پی��ش از 
موع��د را ک��م و آن های��ی ک��ه ت��ا دیرهن��گام می رون��د را تش��ویق کنی��م ی��ا ش��رایط اح��راز 
مس��تمری های ازکارافتادگ��ی را ک��م و همچنی��ن اص��الح س��ن را در دس��تور کار ق��رار 

دهی��م«.
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ایجاد زمینه گفتگو، و اجماع سازی و استفاده از خرد جمعی  ●

برخ��ی از س��خنرانان ایج��اد زمین��ه گفتگ��و، اجماع س��ازی و اس��تفاده از خ��رد جمع��ی را 
عام��ل پش��ت س��ر گذاش��تن مس��ائل و مش��کالت موج��ود دانس��ته اند. ش��یبانی در ای��ن ب��اره 
گفت��ه اس��ت: »... دول��ت در ی��ک برنام��ه فراگی��ر و ب��ا بهره گی��ری از ت��وان ظرفیت س��ازی 
اجتماع��ی و سیاس��ی در س��طح گس��ترده ب��ا مش��ارکت فراگی��ر کارشناس��ان، صندوق ه��ا 
و نهاده��ای حاکمیت��ی گفتم��ان اصالح��ات را ت��ا رس��یدن ب��ه اقن��اع و اجم��اع حداق��ل در 
بی��ن ذینفع��ان ادام��ه ده��د... در فراین��د اصالح��ات بای��د کار فرهنگ��ی و رس��انه ای گس��ترده 
و کیف��ی در کش��ور ص��ورت پذی��رد ت��ا م��ردم را از ماهی��ت و آث��ار و دس��تاوردهای مه��م 
ج��اری و آت��ی اصالح��ات مطل��ع کن��د«. ربیع��ی نی��ز ق��رار دادن مس��ائل صندوق ه��ا در 
مع��رض دیدگاه ه��ای مختل��ف موج��ود در ح��وزه عموم��ی را از دس��تاوردهای مدیری��ت 
کنون��ی نظ��ام رفاه��ی دولت��ی دانس��ته و گفت��ه اس��ت: »هدفم��ان... ایج��اد زمین��ه گفتگ��و 
اجم��اع س��ازی و اس��تفاده از خ��رد جمع��ی ب��رای ح��ل مس��ائلی ب��وده ک��ه ب��ه اعتق��اد م��ا 
یک��ی از اصلی تری��ن مس��ائل ام��روز ای��ران و آین��ده ای��ران اس��ت... م��ن فک��ر می کن��م 
یک��ی از مهم تری��ن کارهای��ی ک��ه در دول��ت تدبی��ر و امی��د انج��ام دادی��م ای��ن ب��ود مس��ئله 
صندوق ه��ا را ب��ه عرص��ه عموم��ی کش��اندیم... بح��ث م��ا اجم��اع در م��ورد اصالح��ات 
در می��ان ذینفع��ان صن��دوق اس��ت. م��ا ان ش��ااهلل بتوانی��م خروج��ی ای��ن کارشناس��ی ک��ه 
ص��ورت گرفت��ه را ب��ه کار ببری��م. ای��ن اص��الح نبای��د ب��ه نح��وی باش��د ک��ه زندگ��ی اف��راد 
را ب��ه مخاط��ره بین��دازد ی��ا ایج��اد ناامن��ی کن��د. اصالح��ات معط��وف ب��ه آین��ده اس��ت. 
معط��وف ب��ه نس��ل های بع��دی ک��ه می خواهن��د ب��ه صندوق ه��ا بیاین��د... تصمیم��ی ک��ه 
گرفت��ه ش��ود مرب��وط ب��ه ش��اغالن موج��ود نیس��ت ول��ی به هرح��ال م��ا بای��د ب��ه س��مت 

اصالح��ات پارامتری��ک در صندوق ه��ا حرک��ت کنی��م«. 
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حرکت در راستای ارتقاء همبستگی اجتماعی، برابری گروه های مختلف و عدالت درون  ●
نسلی و بین نسلی

سیاس��ت گذاران ب��ه ای��ن نکت��ه اش��اره کرده ان��د ک��ه ب��رای ح��ل مش��کالت ج��اری الزم 
اس��ت چارچوب ه��ا و اص��ول اداره صندوق ه��ا ب��ا ه��دف ارتق��اء همبس��تگی اجتماع��ی، 
براب��ری گروه ه��ای مختل��ف و عدال��ت درون نس��لی و بی��ن نس��لی تدوی��ن ش��وند. 
ب��رای مث��ال نیکوپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت و ض��رورت توج��ه ب��ه انس��جام اجتماع��ی 
می گوی��د »ای��ن موض��وع ثاب��ت ش��ده اس��ت ک��ه آن ه��ا ک��ه ب��ه س��مت سیس��تم های 
DC می رون��د همبس��تگی اجتماع��ی را ک��م می کنن��د چ��ون ریس��ک را ب��ه ف��رد منتق��ل 

و مش��ارکت اجتماع��ی را ه��م ک��م می کنن��د... برخ��ورد براب��ر ب��ا گروه ه��ای مختل��ف 
ص��ورت نمی گی��رد. در کش��ورهای آمری��کای جنوب��ی ک��ه سیس��تم های خصوصی س��ازی 
ش��ده را پیگی��ری کردن��د، کس��انی ک��ه در حوزه ه��ای نظام��ی کار می کردن��د و ی��ا ب��ه 
دول��ت بیش��تر وابس��ته بودن��د س��بدهای س��رمایه گذاری بهت��ری را می توانس��تند در اختی��ار 
گیرن��د. مس��لمًا براب��ری جنس��یتی ه��م ک��م ش��د و خانم ه��ا از پوش��ش بیم��ه ای کم ت��ری 
برخ��وردار ش��دند... پ��س اگ��ر ق��رار اس��ت اصالح��ی انج��ام ش��ود بای��د بتوانی��م ب��ه ای��ن 
س��ؤاالت پاس��خ دهی��م. ک��دام اص��الح می توان��د همبس��تگی و پوش��ش را بیش��تر کن��د؟ 
فق��ط ای��ن ک��ه می��زان تعه��دات محاس��بات اکچوئ��ری م��ا کم ت��ر ش��ود مه��م نیس��ت. 
ای��ن ی��ک خط ک��ش اس��ت ام��ا مش��ارکت اجتماع��ی چ��ه خواه��د ش��د؟ براب��ری برخ��ورد 
چ��ه می ش��ود؟ می��زان نظ��ارت دول��ت چ��ه می ش��ود؟ ب��ه تمام��ی ای��ن ابع��اد ب��رای 
انج��ام اصالح��ات توج��ه نمی ش��ود. ب��ه همی��ن خاط��ر از س��ال 2012 در صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی ادبی��ات برگش��ت از خصوصی س��ازی و اصالح��ات مج��دد مط��رح ش��د... اص��اًل 
موض��وع بازنشس��تگی توزی��ع درآم��د بی��ن دو نس��ل اس��ت. چن��د درص��د از تولی��د مل��ی را 
 GDP ب��ه اف��راد غیرفع��ال می دهی��م؟ چ��را در ح��وزه س��المت می گویی��م 6 ال��ی ۷ درص��د
بای��د ص��رف ای��ن ح��وزه ش��ود؟ ی��ک اس��تاندارد ب��ه ای��ن ش��کل وج��ود دارد. اس��تانداردی 
ک��ه م��ا می خواهی��م ب��رای توزی��ع درآم��د نس��ل غیرفع��ال و ب��رای بازنشس��تگان بگذاری��م 
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چن��د درص��د اس��ت؟ اص��اًل م��ا چق��در توج��ه داری��م ب��ه نس��ل س��المند؟ چق��در می خواهی��م 
س��طح رفاه ش��ان را حف��ظ کنی��م؟ زمان��ی اصالح��ات ج��واب می ده��د ک��ه ش��ما از س��ؤال 
ب��اال برس��ید ب��ه پایی��ن. یعن��ی اول چارچ��وب کالن را مش��خص کنی��د ک��ه چن��د درص��د 
GDP ق��رار اس��ت برس��د ب��ه نس��ل ها و بع��د روش و یک س��ری مق��ررات را معی��ن کنی��د. 

ای��ن ع��دم انس��جامی ک��ه در اصالح��ات وج��ود دارد ب��ه خاط��ر مس��یر اش��تباهی اس��ت 
ک��ه م��ا از پایی��ن ب��ه ب��اال می روی��م«. ربیع��ی نی��ز در ای��ن ب��اره می گوی��د »از نس��ل 
آین��ده ای ک��ه می خواه��د از ای��ن صندوق ه��ا به��ره گی��رد ام��روز بای��د نگهبان��ی ک��رد. 
مفه��وم صن��دوق کاه��ش ریس��ک زندگ��ی اس��ت. مفه��وم صن��دوق ایج��اد ایمن��ی ب��رای 
آین��ده اس��ت؛ پ��س در مقاب��ل نس��ل آین��ده، ام��روز مس��ئولیت داری��م«؛ نهاوندی��ان نی��ز ب��ه 
ای��ن ابع��اد جمع��ی و معط��وف ب��ه همبس��تگی اش��اراتی داش��ته اس��ت: »رش��د م��ا در رش��د 
جمع��ی اس��ت. ع��زت آین��ده م��ا در ای��ن اس��ت ک��ه هم گرای��ی و هم افزای��ی را ب��ر مناف��ع 
ش��خصی ترجی��ح دهی��م. بدخواه��ان مل��ک و مل��ت، انس��جام م��ا را ه��دف گرفته ان��د. هم��ه 
بای��د در اقتص��اد، هم��ه ابع��اد حی��ات اجتماع��ی، هم گرای��ی، همبس��تگی و هم افزای��ی 
بکوش��یم«. آقامحم��دی نی��ز ه��دف نهای��ی را گس��ترش عدال��ت دانس��ته و گفت��ه اس��ت 
»م��ا ای��ن واقعی��ت را بای��د طراح��ی کنی��م. یعن��ی مدل��ی بای��د جلویم��ان باش��د ت��ا رف��اه را 
بیاوری��م ت��ا عدال��ت را مس��تقر کنی��م ت��ا فاصل��ه طبق��ات را ک��م کنی��م ت��ا تأمی��ن اجتماع��ی 
را گس��ترش دهی��م. در حقیق��ت ی��ک مدل��ی اس��ت ک��ه حرک��ت اقتص��ادی م��ا معط��وف ب��ه 

رف��ع ای��ن مش��کالت کن��د«.

توجه به تناسب تعهدات و منابع در تدوین و تقنین قواعد و قوانین حوزه بازنشستگی ●

از نظ��ر س��خنرانان م��ورد مطالع��ه یک��ی از راه ه��ای برون رف��ت از مش��کالت موج��ود 
رعای��ت تناس��ب می��ان تعه��دات و مناب��ع صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت. ب��رای مث��ال 
نیکوپ��ور در ای��ن خص��وص گفت��ه اس��ت: »در س��طح سیاس��ت گذاری کالن می بای��د 
به ط��ور مس��تمر توج��ه عموم��ی م��ا ب��ه ای��ن بخ��ش تأمی��ن اجتماع��ی جل��ب ش��ود. در 
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مجل��س محت��رم و ه��م در دول��ت محت��رم آن زمان های��ی ک��ه هزین��ه اضاف��ی می کنی��م 
بای��د توج��ه ک��رد ک��ه منب��ع تأمی��ن آن از کج��ا فراه��م ش��ود و ای��ن رابط��ه دارد ب��ا ه��رم 
جمعیت��ی م��ا، رابط��ه دارد ب��ا قواع��د و قوانین��ی ک��ه م��ا در بح��ث بازنشس��تگی، در بح��ث 

تأمی��ن اجتماعی ه��ا، مدی��ران تدوی��ن و تقنی��ن می کنی��م«.

سامان دهی سرمایه گذاری اقتصادی صندوق ها  ●

یک��ی از راهکاره��ای م��ورد نظ��ر سیاس��ت گذاران انج��ام س��رمایه گذاری های مؤثرت��ر و 
بلندمدت ت��ر ب��وده اس��ت. س��رمایه گذاری هایی ک��ه ب��ه افزای��ش اش��تغال و در نتیج��ه 
افزای��ش تع��داد بیمه ش��دگان بینجامن��د. برخ��ی از آن ه��ا نی��ز از ض��رورت خ��روج 
صندوق ه��ا از بن��گاه داری ب��ه ش��یوه کنون��ی س��خن گفته ان��د. آقامحم��دی در ای��ن 
زمین��ه می گوی��د: »س��ؤال م��ن ای��ن اس��ت، درح��ال حاض��ر بیش��ترین س��رمایه ها در چ��ه 
رش��ته هایی در صندوق ه��ا کار می ش��ود؟ آی��ا آنجای��ی ک��ه بیش��ترین ش��غل را ایج��اد 
می کن��د و ش��خص را براث��ر اش��تغال می ت��وان بیمه ش��ده قلم��داد ک��رد ی��ا درس��ت در 
رش��ته هایی ک��ه کمتری��ن اش��تغال را ایج��اد می کن��د؟... 2۷.1 درص��د از فرص��ت اقتص��اد 
م��ا قابلی��ت س��ازمان دهی دارد ک��ه نی��از ب��ه فک��ر اس��ت و صندوق ه��ا در ای��ن موض��وع 
ذینف��ع هس��تند ب��رای اینک��ه اگ��ر آن ه��ا س��امان پی��دا کنن��د افرادش��ان ه��م زی��ر پوش��ش 
آن ه��ا ق��رار می گیرن��د... دو بخش��ی ک��ه س��بب رش��د در اقتص��اد ای��ران می ش��ود و 
صندوق ه��ا بای��د ب��ه توج��ه کنن��د یک��ی صنع��ت و دیگ��ری خدم��ات اس��ت. اآلن صنع��ت 
3.۵ میلی��ون ش��غل م��ا را تأمی��ن ک��رده اس��ت ول��ی ک��دام صنع��ت؟ بی��ش از 2 میلی��ون از 
3.۵ میلی��ون نف��ر یعن��ی ح��دود 60 درص��د مرب��وط ب��ه صنای��ع خ��رد )ن��ه کوچ��ک( اس��ت 
یعن��ی صنای��ع ی��ک ت��ا 10 نف��ر. ای��ن ش��غل ماس��ت. بیم��ه ب��ه این ه��ا توج��ه دارد؟ آی��ا 
هدف گ��ذاری ش��ده ک��ه حمای��ت کن��د از صنای��ع خ��ردی ک��ه می توان��د بیش��ترین اف��راد 

را س��رکار بیاورن��د؟!«
ربیع��ی نی��ز در ای��ن زمین��ه می گوی��د »آم��دن صندوق ه��ا در اش��تغال عموم��ی یک��ی 



سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران؛ مطالعه رویکردهای اقتصادمحور و اجتماع محور  / 29

از اس��تراتژی های م��ا اس��ت. حض��ور صندوق ه��ا در ایج��اد ش��غل های جدی��د و گرفت��ن 
حق بیم��ه و گس��ترش بخ��ش خصوص��ی یک��ی از اس��تراتژی های م��ا خواه��د ب��ود. م��ا 
حت��ی در م��ورد بیم��ه بی��کاری، ب��ا تدبی��ری ک��ه ب��ا آق��ای نوربخ��ش اندیش��یدیم ب��ه ای��ن 
نتیج��ه رس��یدیم ک��ه س��االنه ح��دوداً 2200 میلی��ارد توم��ان پ��ول بیم��ه بی��کاری را ب��ه 
کم��ک اش��تغال ببری��م ک��ه اف��راد بی��کار ش��ده در بنگاه ه��ای جدی��د مش��غول ب��ه کار 
ش��وند. م��ا ای��ن را ب��ه کم��ک بنگاه ه��ا ببری��م بع��د از چرخ��ه خ��ارج ش��ویم و دوب��اره 
س��ری جدی��د«. او در ج��ای دیگ��ری از س��خنانش تأکی��د ک��رده اس��ت ک��ه »چی��زی ک��ه 
م��ن می خواه��م به عن��وان اس��تراتژی اع��الم کن��م، اس��تراتژی خ��روج از بنگاه��داری 
اس��ت... اس��تراتژی مان ای��ن اس��ت ک��ه سیاس��ت های انبس��اطی و انقباض��ی را تنظی��م 
ک��رده ک��ه کج��ا می خواهی��م گس��ترش پی��دا کنی��م. بح��ث م��ا فق��ط س��ود نیس��ت. م��ا فک��ر 
می کنی��م سیاس��ت اش��تغال زایی در صندوق ه��ا را ه��م بای��د دنب��ال کنی��م. جای��ی بروی��م و 
بایس��تیم ک��ه ش��غل ایج��اد ش��ود و حق بیم��ه م��ان را از آن ش��اغل بگیری��م بع��د بگذاری��م 
در دس��ت تعاون��ی ی��ا بخ��ش خصوص��ی و خودم��ان بی��رون بیایی��م... م��ا در صندوق ه��ا 
ه��م بای��د به عن��وان ی��ک موت��ور اش��تغال حرک��ت کنی��م. ای��ن سیاس��ت های اقتص��ادی 

م��ا در صندوق ه��ا اس��ت«.

دریافت مطالبات و بدهی های دولت ●

برخ��ی از گوین��دگان خ��روج از بحران ه��ا را مس��تلزم وص��ول دیون��ی می دانن��د ک��ه 
دول��ت ب��ه صندوق ه��ای بازنشس��تگی دارد. آقامحم��دی ه��ر گون��ه برنامه ری��زی ب��رای 
آین��ده را در گ��رو پرداخ��ت بدهی ه��ای دول��ت ب��ه صندوق ه��ای بازنشس��تگی دانس��ته 
و نوربخ��ش در ای��ن زمین��ه گفت��ه اس��ت »حج��م بده��ی دول��ت به ان��دازه ای ش��ده ک��ه 
بای��د ب��رای آن چاره جوی��ی ش��ود... دول��ت نمی توان��د نق��داً ای��ن مبل��غ را پرداخ��ت کن��د. 
امکان��ش وج��ود ن��دارد و ب��ه ط��رق مختل��ف بای��د پرداخ��ت کن��د... در م��اده ای ک��ه در 
قان��ون کمیس��یون تلفی��ق تصوی��ب ش��د پیش بینی ش��ده ی��ا ب��ه ص��ورت تأمی��ن خ��وراک و 
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تأمی��ن فرآورده ه��ای نفت��ی ک��ه درواق��ع بخش��ی از آن ه��م خ��ود س��ازمان تولی��د می کن��د 
و همچنی��ن اج��ازه ف��روش اوراق خزان��ه اس��المی ب��ه ص��ور مختل��ف، اس��ناد خزان��ه و اوراق 
مش��ارکت، ب��ه دول��ت اج��ازه داده ش��د ک��ه بدهی های��ش را ظ��رف م��دت ۵ س��اله برنام��ه 
شش��م تس��ویه کن��د به نحوی ک��ه در هرس��ال کمت��ر از 10 درص��د کل ای��ن مبل��غ، رقم��ی 

ک��ه پیش بین��ی می ش��ود کمت��ر نباش��د«.

عدم تحمیل سیاست های حمایتی به صندوق های و ایجاد نظام چندالیه تأمین اجتماعی  ●

ع��دم تحمی��ل سیاس��ت های حمایت��ی ب��ه صندوق ه��ای موج��ود و ایج��اد نظ��ام چندالی��ه 
تأمی��ن اجتماع��ی، بیمه ه��ای مکم��ل و فراگی��ری پوش��ش بیم��ه ای از جمل��ه دیگ��ر 
راهکاره��ای مط��رح ش��ده ب��وده اس��ت. ای��ن موض��وع ب��ه وی��ژه م��ورد تأکی��د ربیع��ی ب��وده 
اس��ت. او در ای��ن خص��وص گفت��ه اس��ت »بای��د از ای��ن پ��س به ج��ای اینک��ه ب��ه صندوق ه��ا 
سیاس��ت های حمایتی م��ان را تحمی��ل کنی��م، نظ��ام فراگی��ر تأمی��ن اجتماع��ی و حکمران��ی 
متناس��ب و س��اختارهای تنظی��م گی��ر ب��زرگ را ایج��اد کنی��م. م��ا ب��ه دنب��ال نظ��ام چندالی��ه 
و نظ��ام اجتم��اع فراگی��ری بای��د بروی��م... م��ن ان ش��ااهلل نظ��ام بیم��ه اجتماع��ی فراگی��ر ک��ه 
گفتمان��ش ایج��اد ش��ده اس��ت را دنب��ال می کن��م... خوش��بختانه گفتگ��وی اجتماع��ی در 
ای��ن زمین��ه ص��ورت گرف��ت و فه��م مش��ترکی ک��ه پی��دا کردی��م بس��یار س��بب کم��ک ش��ده 
ک��ه م��ا از ای��ن تحمیل ه��ای حمایت��ی ب��ه صندوق ه��ای موج��ود خودم��ان پیش��گیری 
کنی��م و بروی��م ب��ه س��مت اینک��ه هم��ه را تح��ت پوش��ش دربیاوری��م ب��دون اینک��ه ج��ای 
دیگ��ری را خ��راب کنی��م، آب��اد کنی��م ول��ی ن��ه ب��ه قیم��ت خ��راب ک��ردن ج��ای دیگ��ران«. 
او در توضی��ح ای��ن نظ��ام چندالی��ه تأمی��ن اجتماع��ی نی��ز می گوی��د »هم نش��ینی بیم��ه 
درم��ان و بیم��ه اجتماع��ی، تأمی��ن اجتماع��ی و بیمه ه��ا... تأمی��ن اجتماع��ی ب��ا درم��ان 
آغ��از می ش��ود. تأمی��ن اجتماع��ی یعن��ی اینک��ه اف��راد را در مقاب��ل ریس��ک فق��ر ناش��ی از 
درم��ان تضمی��ن کن��د. ای��ن اولی��ن کارک��رد تأمی��ن اجتماع��ی اس��ت. چط��ور می خواهی��م 
ای��ن کارک��رد را از آن بگیری��م. دومی��ن کارک��رد تأمی��ن اجتماع��ی ریس��ک آین��ده اس��ت. 
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اف��راد در مقاب��ل زندگ��ی آینده ش��ان دچ��ار ناامن��ی می ش��وند... نظ��ام تأمی��ن اجتماع��ی 
بای��د به عن��وان نظ��ام جلوگی��ری از ریس��ک و ایمن س��از بایس��تد... ریس��ک تهدی��د زندگ��ی 
آینده ش��ان را ک��م کنی��د. ای��ن ی��ک بع��د نظ��ام رفاه��ی اس��ت، بع��د دیگ��ر نظ��ام رفاه��ی 
تهدی��د فق��ر و درم��ان اس��ت، ی��ک بع��د تهدی��د ناامن��ی از آین��ده زندگ��ی اس��ت، بع��د دیگ��ر 
نظ��ام رفاه��ی اف��رادی هس��تند ک��ه نمی توانن��د کاری کنن��د، درمانده ان��د، وامانده ان��د، 
فرص��ت اجتماع��ی نابراب��ر دارن��د، معلول ان��د، خ��ب نظ��ام رفاه��ی بای��د دس��ت این ه��ا 
را بگی��رد. ب��ه این ه��ا نمی ت��وان گف��ت در ی��ک مس��یر هم��ه آزادن��د ت��و ه��م آزادان��ه 
حرک��ت ک��ن... ای��ن عدال��ت نیس��ت... م��ا ام��روز ی��ک نظ��ام رفاه��ی داری��م. ای��ن نظ��ام 
درم��ان، ازکارافتادگ��ی، ت��رس از آین��ده و امنی��ت آین��ده، ناتوان��ی در حرک��ت مناس��ب ب��ا 
فرصت ه��ای براب��ر در جامع��ه هم��ه این ه��ا را دربرمی گی��رد... این ه��ا ی��ک نظ��ام 
یکپارچ��ه هس��تند از درم��ان، آین��ده، ازکارافتادگ��ی، ع��دم حرک��ت مناس��ب و ت��وان ب��رای 

حرک��ت هم��ه این ه��ا را دربرمی گی��رد«.

حفظ استقالل صندوق ها ●

یک��ی از راهکاره��ای مش��کالت پی��ش روی صندوق ه��ای بازنشس��تگی نی��ز حف��ظ 
اس��تقالل آن ه��ا دانس��ته ش��ده اس��ت. ربیع��ی در ای��ن ب��اره گفت��ه اس��ت »نخس��تین و ش��اید 
اصلی تری��ن مح��وری ک��ه م��ا بای��د در ح��وزه نظ��ام بازنشس��تگی در نظ��ر بگیری��م احت��رام 
ب��ه اس��تقالل صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت... نه��ادی بای��د بس��ازیم ک��ه اس��تقالل 
صندوق ه��ا را هم��واره حف��ظ کن��د. ای��ن یک��ی از مس��ائل مه��م م��ا در صندوق ه��ا اس��ت«. 

شفافیت و جلوگیری از فساد در صندوق ها ●

از نظ��ر ای��ن سیاس��ت گذاران برون رف��ت از مش��کالت موج��ود ت��ا ح��دی من��وط ب��ه 
اص��الح س��اختارهای داخل��ی صندوق ه��ا، شفاف س��ازی مناب��ع و مص��ارف و جلوگی��ری 
از گس��ترش فس��اد در آن هاس��ت. ب��رای مث��ال آقامحم��دی پیش��نهاد ک��رده اس��ت ک��ه 
»س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی و س��ایر صندوق های��ی ک��ه ام��روز س��رمایه گذاری می کنن��د، 
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ابت��دای س��ال می��زان مالی��ات پرداختی ش��ان را، می��زان اش��تغال ایجادشده ش��ان را، 
به��ره وری ک��ه در رش��ته های فعالی��ت خ��ود انج��ام دادن��د، س��ودآوری و توس��عه ای ک��ه 
انج��ام دادن��د را رس��مًا ب��ه مل��ت اع��الم کنن��د چ��ون ح��ق م��ردم اس��ت و م��ردم بای��د در 
جریان��ش ق��رار گیرن��د. ای��ن چی��زی نیس��ت ک��ه در ات��اق دربس��ته و آهس��ته باش��د و اگ��ر 
کس��ی خ��وب مدیری��ت نک��رد بای��د عذرخواه��ی ک��رده و کن��ار رود و کس��ی جایگزین��ش 
ش��ود ک��ه بتوان��د به خوب��ی مدیری��ت کن��د. چ��ون آین��ده م��ردم را نمی ش��ود ب��ا تع��ارف 
برگ��زار ک��رد. ای��ن پیش��نهاد ب��ه نظ��رم ی��ک ابت��کار اصول��ی اس��ت ک��ه بای��د م��ورد توج��ه 
ق��رار گی��رد ت��ا مل��ت ک��ه ای��ن مطال��ب را مالحظ��ه کنن��د و در جریان��ش ق��رار گیرن��د«. 
ربیع��ی نی��ز در ای��ن خص��وص گفت��ه اس��ت »ش��فافیت اولی��ن مس��ئله ماس��ت. هم��ه بای��د 
مناقص��ه و مزایده هایم��ان را ببینی��م... ه��ر ملک��ی م��ا می فروش��یم هم��ه بای��د ببینن��د ب��ه 
چ��ه قیمت��ی فروختی��م و چ��ه کس��ی خری��ده اس��ت... م��ا بای��د حس��اب هایمان را منتش��ر 
کنی��م«. نهاوندی��ان ه��م ضم��ن تأکی��د ب��ر اهمی��ت ای��ن مس��ئله می گوی��د »اقتص��اد 
رقابت��ی باثب��ات ب��ه مدیران��ی نی��از دارد ک��ه خودش��ان را ب��رای مس��ابقه ش��فافیت آم��اده 
ک��رده باش��ند. مدی��ری ک��ه جلوت��ر از دیگ��ران ق��دم گ��ذارد و حس��اب های خ��ود را به ط��ور 
ش��فاف ب��ه هم��ه ذینفع��ان نش��ان ده��د. ام��روز در فض��ای اقتص��ادی، سیاس��ی، اجتماع��ی و 
فرهنگ��ی ای��ران ح��رف اول و آخ��ر را ش��فافیت می زن��د. در بح��ث ش��فافیت نبای��د تبعی��ض 
قائ��ل ش��ویم. اگ��ر کس��ی از دیگ��ران طل��ب ش��فافیت می کن��د خ��ودش بای��د آماده ت��ر 
باش��د ب��رای پاس��خ ب��ه م��ردم، ذینفع��ان و اف��کار عموم��ی. پ��س م��ا در بح��ث ش��فافیت 
نبای��د رفت��ار دوگان��ه داش��ته باش��یم. بن��گاه بای��د کارآم��د باش��د، یعن��ی بای��د آم��اده نم��ره 

گرفت��ن در ی��ک فض��ای رقابت��ی باش��د«.

اصالح فرایند انتصابات در صندوق ها ●

برخ��ی از س��خنرانان ب��ه ای��ن نکت��ه اش��اره کرده ان��د ک��ه مدیری��ت بهین��ه صندوق ه��ا 
مس��تلزم اص��الح فراین��د انتص��اب مدی��ران اس��ت. ب��رای مث��ال ربیع��ی می گوی��د »م��ا 
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تم��ام انتصاباتم��ان را بای��د اع��الم کنی��م. م��ردم بدانن��د ک��ه چ��ه کس��ی ب��ا چ��ه م��درک 
تحصیل��ی منص��وب ش��ده اس��ت... اس��تفاده از اف��راد ف��ارغ از جهت گی��ری گروه ه��ای 
سیاس��ی... م��ا بای��د انتصاباتم��ان را اع��الم کنی��م. ش��اخص های انتص��اب را اع��الم کنی��م. 
معل��وم ش��ود چ��ه کس��ی را می گذاری��م و چ��ه کس��ی را برمی داری��م و ان��دازه ه��ر ف��رد 
چق��در ب��وده اس��ت. م��ا این ه��ا را نهادس��ازی می کنی��م... م��ا بای��د نهاده��ا را عمی��ق و 
ق��وی کنی��م... کار دیگ��ر م��ا ایج��اد نظ��ام نخب��ه گی��ری ب��رای صندوق هایم��ان اس��ت... م��ا 
بای��د نظ��ام اس��تخدام ها را ببندی��م و بروی��م نخب��گان را از بنی��اد نخب��گان، ش��اگرداول ها را 

از دانش��گاه ها بیاوری��م«. 

استفاده از تجربیات و کمک های خارجی ●

تع��دادی از س��خنرانان ب��ر ل��زوم اس��تفاده از تجربی��ات مثب��ت و منف��ی اصالح��ات در 
س��ایر کش��ورها و بهره من��دی از کم��ک نهاده��ای بین الملل��ی ب��رای اص��الح ام��ور تأکی��د 
کرده ان��د. ش��یبانی در ای��ن خص��وص می گوی��د: »دو گ��روه کش��ورهایی ک��ه ب��ا کمتری��ن 
موان��ع و تعارض��ات اجتماع��ی و سیاس��ی اصالح��ات بازنشس��تگی را پی��ش برده ان��د: 1- 
کش��ورهایی همچ��ون س��وئد، دانم��ارک، فنالن��د و... ک��ه نهاده��ای سیاس��ی و اجتماع��ی 
رش��د یافت��ه دارن��د، ح��ل مس��ائل مختل��ف اجتماع��ی ب��ا تعام��ل و گفتم��ان مؤث��ر بی��ن هم��ه 
ذی نفع��ان / هم زیس��تی بالن��ده و تمرین ه��ای تاریخ��ی نهاده��ای مختل��ف ب��رای ط��رح و 
پیگی��ری مناف��ع گروه��ی و اجتماع��ی ب��ا مالحظ��ات مناف��ع مل��ی و تقوی��ت دس��تاوردهای 
گذش��ته اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماع��ی )حی��ات دولت ه��ا ب��ه مش��روعیت و مقبولی��ت 
اجتماع��ی وابس��تگی دارد و ب��رای اصالح��ات در حوزه ه��ا و به وی��ژه تصمیم��ات راهب��ردی 
تأمی��ن اجتماع��ی ماهی��ت و ابع��اد مس��ئله را به وض��وح تبیی��ن و ب��ا ش��رکای اجتماع��ی 
ش��امل س��ندیکاها و اتحادیه ه��ای کارگ��ری و س��ایر نهاده��ای ذی رب��ط رس��می و 
غیررس��می وارد مذاک��ره می ش��وند. راهکارهای��ی ک��ه از دل ای��ن مذاک��رات بی��رون می آی��د 
ب��ا کمتری��ن موان��ع ممک��ن عملیات��ی می ش��ود و طرح ه��ا و گزارش ه��ای عملک��رد 



34  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

اصالح��ات نش��ان می ده��د ک��ه طرح ه��ا و برنامه ه��ا ب��ا کم تری��ن انح��راف از اه��داف 
پیش بینی ش��ده محق��ق می ش��وند(. 2- کش��ورهایی همچ��ون ک��ره جنوب��ی، چی��ن، 
س��نگاپور و... ک��ه نظ��ام سیاس��ی متمرک��ز ول��ی منضب��ط و فرهمن��دی دارن��د ک��ه به رغ��م 
ماهی��ت غی��ر دموکراتی��ک حداق��ل در دوره کوتاه م��دت و میان م��دت به عن��وان راهب��ر و 
پی��ش ران توس��عه عم��ل ک��رده و ب��ا بهب��ود س��طح رف��اه اجتماع��ی موف��ق ب��ه جل��ب اعتم��اد 
حداکث��ری جامع��ه ش��ده و از ای��ن س��رمایه اجتماع��ی در پیش��برد اصالح��ات گس��ترده نظی��ر 
اصالح��ات فراگی��ر بازنشس��تگی به��ره می برن��د«. نوربخ��ش نی��ز در تأیی��د ای��ن راه��کار 
 ILO و دپارتم��ان حمای��ت اجتماع��ی ILO اش��اره ک��رده اس��ت ک��ه »ب��ا مذاکرات��ی ک��ه ب��ا
از ی��ک س��ال پی��ش انج��ام ش��د امی��دوارم در همی��ن م��اه ای��ن محاس��بات ب��رای دومی��ن 
ب��ار توس��ط کارشناس��ان ILO و هم��کاران خودم��ان تح��ت نظ��ر آن��ان در س��ازمان تأمی��ن 
اجتماع��ی انج��ام ش��ود. ای��ن حقیقت��ًا نقط��ه عط��ف و مستندس��ازی علم��ی ب��ا پش��توانه ی��ک 
نه��اد بین الملل��ی اس��ت ک��ه ب��رای نظ��ام سیاس��ت گذاری کش��ور و خ��ود س��ازمان تأمی��ن 
اجتماع��ی بس��یار مفی��د فای��ده خواه��د ب��ود«. ربیع��ی ه��م ب��ه اس��تفاده از تجربی��ات مثب��ت 
و منف��ی خارج��ی اش��اره ک��رده و گفت��ه اس��ت: »یون��ان و فرانس��ه دو کش��وری هس��تند ک��ه 
م��ا می توانی��م به عن��وان الگ��وی تخری��ب اقتص��اد و حداق��ل در یون��ان به ط��ور واضح ت��ر 
ن��گاه کنی��م. کل اتحادی��ه اروپ��ا را ام��روز مس��ئله صندوق ه��ا تح��ت تأثی��ر ق��رار داده اس��ت. 
ب��ه اعتق��اد م��ن این ه��ا الگوه��ای دی��ده ش��ده از مش��کالت آین��ده اس��ت ک��ه م��ا ام��روز 

بای��د ب��ه آن توج��ه کنی��م«. 

اراده سیاسی برای انجام اصالحات و پذیرش مخاطرات آن ●

برخ��ی از سیاس��ت گذاران ب��ه ای��ن نکت��ه اش��اره کرده ان��د ک��ه ح��ل مس��ائل موج��ود 
نیازمن��د اراده سیاس��ی و نهراس��یدن از تبع��ات سیاس��ی ای اس��ت ک��ه ممک��ن اس��ت اج��رای 
اصالح��ات در صندوق ه��ا ب��ه دنب��ال داش��ته باش��د. ب��ه عن��وان مث��ال ش��یبانی گفت��ه اس��ت 
»در کش��ورهایی ک��ه نظ��ام سیاس��ی متمرک��ز و حام��ی پ��رور دارن��د، اصالحات بازنشس��تگی 
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اغل��ب ب��ا قب��ول تبع��ات س��نگین تر ب��ه تعوی��ق می افت��د. سیاس��ت های پوپولیس��تی همی��ن 
فراگ��رد را ب��ه س��ایر حوزه ه��ا تحمی��ل می کنن��د و چرخ��ه ای از شکس��ت و ناکام��ی در 
هم��ه س��احت های اجتماع��ی و اقتص��ادی و سیاس��ی تک��رار می ش��ود و کش��ور و جامع��ه 
را در مس��یر فق��ر و فالک��ت هدای��ت می کن��د... در ح��ل ای��ن معض��ل ب��زرگ مل��ی نی��ز 
بای��د مراح��ل زی��ر ط��ی ش��ود: ابت��دا بای��د دول��ت و حاکمی��ت ب��ا قب��ول معضل ورشکس��تگی 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی به عن��وان مش��کل ب��زرگ مل��ی اراده و انگی��زه سیاس��ی الزم و 

کاف��ی ب��رای انج��ام اصالح��ات )ض��رورت جراح��ی( را ایج��اد کن��د«. 

سیاست گذاری متناسب با بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور  ●

یک��ی از راهکاره��ای مط��رح ش��ده نی��ز توج��ه ب��ه ویژگی ه��ای خ��اص جامع��ه ایران��ی 
در سیاس��ت گذاری ب��رای صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت. نیکوپ��ور در ای��ن خص��وص 
می گوی��د »چ��را در هم��ه کش��ورها ی��ک ن��وع اصالح��ات مش��خص انج��ام نمی ش��ود؟ 
هم��ه دالی��ل ب��ه فض��ای اقتصادی ش��ان برنمی گ��ردد، بلک��ه ب��ه فض��ای نه��ادی و 
تصمیم گیری ش��ان برمی گ��ردد... از س��ال 19۸1 ت��ا س��ال 200۸ قب��ل از بح��ران مال��ی 
جه��ان 23 کش��ور اصالح��ات خصوصی س��ازی تأمی��ن اجتماع��ی را انج��ام دادن��د. یعن��ی 
سیس��تم عمومی ش��ان را قط��ع کردن��د و ب��ه س��مت حس��اب های انف��رادی رفتن��د. از 
ای��ن 23 کش��ور 13 کش��ور در آمری��کای جنوب��ی و 10 کش��ور در اروپ��ای ش��رقی ق��رار 
داش��تند. تم��ام ای��ن 23 کش��ور ی��ا دارای سیس��تم فاشیس��م بودن��د ی��ا کمونیس��م و 
هیچ ک��دام در حال��ت دموکراس��ی نبودن��د... هی��چ کش��ور دموکراس��ی در جه��ان نداری��م ک��ه 
سیس��تم خصوصی س��ازی بازنشس��تگی پای��ه را انج��ام داده باش��د. در نظ��ام دموکراس��ی 
ک��ه انتخاب��ی اس��ت ام��کان وق��وع و عمل��ی ش��دن ی��ک برنام��ه حمای��ت اجتماع��ی ی��ا 
برنام��ه انتق��ال عموم��ی ب��ه ص��ورت همگان��ی بی��ش از نظ��ام اس��تبدادی اس��ت. یعن��ی در 
ی��ک سیس��تم فراگی��ر وقت��ی ش��ما ی��ک نظ��ام دموکراس��ی مبتن��ی ب��ر رأی اف��راد داش��ته 
باش��ید، معم��واًل احتم��ال وقوع��ش بیش��تر اس��ت. ول��ی در حال��ت اس��تبداد معم��واًل ب��ر 
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اس��اس انتقال ه��ای هدفمن��د ص��ورت می گی��رد چ��ون دول��ت خودکام��ه ب��رای حف��ظ 
خ��ود ب��ه گروه ه��ای خ��اص خدم��ات خ��اص می ده��د. در ای��ن کش��ورها ب��ه گروه های��ی 
خدم��ات می دهن��د ک��ه احتم��ال اعتراض ش��ان بیش��تر اس��ت. در نظ��ام دموکراس��ی اتخ��اذ 
ی��ک برنام��ه همگان��ی وقت��ی ک��ه نابراب��ری درآم��د بیش��تر می ش��ود احتم��ال ای��ن ک��ه 
ی��ک سیس��تم فراگی��ر داش��ته باش��ید بیش��تر اس��ت«. از جمل��ه زمینه ه��ای الزم ب��رای 
سیاس��ت گذاری های متناس��ب نی��ز تش��کیل نهاده��ای فرادس��ت و متمرک��ز ب��رای 
برنامه ری��زی در خص��وص صندوق ه��ای بازنشس��تگی دانس��ته ش��ده اس��ت. ش��یبانی 
در ای��ن ب��اره گفت��ه اس��ت »ش��ورای عال��ی راهب��ری اصالح��ات بازنشس��تگی متش��کل 
از صاحب نظ��ران و طراح��ان برجس��ته نظ��ام بازنشس��تگی داخل��ی ب��ا بهره گی��ری از 
ظرفیت ه��ای کارشناس��ی بین الملل��ی تش��کیل و ب��ر مبن��ای مطالع��ات پیش��ینی و تحلی��ل 
گفتم��ان و اجم��اع ش��کل گرفت��ه و اص��ول و مبان��ی طراح��ی و اج��رای اصالح��ات م��دل 
ماتری��س مفهوم��ی از کالب��د و عناص��ر الزم و کاف��ی ب��رای پوش��ش هم��ه مالحظ��ات 
قانون��ی و علم��ی و عمل��ی مانن��د جامعی��ت، کفای��ت، فراگی��ری، پای��داری، عدال��ت درون - 
نس��لی و بی��ن - نس��لی و... در نظ��ام نوی��ن بازنشس��تگی را ارائ��ه و ب��ر مبن��ای محت��وای 
آن الیح��ه جام��ع نظ��ام بازنشس��تگی کش��ور را تدوی��ن کن��د. ش��ورای عال��ی راهب��ری ب��ا 
ماهی��ت تخصص��ی، علم��ی و فن��ی ت��ا تصوی��ب الیح��ه و تنظی��م آیین نامه ه��ا، اساس��نامه، 
سیس��تم ها و... و همچنی��ن تأس��یس صندوق ه��ای جدی��د ک��ه از تنظیم��ات مال��ی پای��دار 
و س��اختارهای مدیریت��ی، اجرای��ی و فن��ی پیش��رفته برخوردارن��د به ط��ور فع��ال راهب��ری 
اصالح��ات را انج��ام، ام��ا پ��س از اس��تقرار صندوق ه��ا و س��امانه ها و... منح��ل وظای��ف 
خ��ود را ب��ه ش��ورا ی��ا نه��اد تنظیم گ��ر )رگوالت��ور( ب��ا ماهی��ت سیاس��ی، مدیریت��ی و متک��ی 
ب��ر ارکان تخصص��ی خ��ود ک��ه مس��ئول حس��ن اج��رای قوانی��ن و صیان��ت از مناف��ع ذینفعان 

و پای��داری مال��ی بلندم��دت صندوق هاس��ت واگ��ذار می کن��د«. 
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کاهش هزینه های غیر مستقیم ●

کاه��ش هزینه ه��ا از نظ��ر برخ��ی از س��خنرانان یک��ی از راهکاره��ای مقابل��ه ب��ا مش��کالت 
دانس��ته ش��ده اس��ت. ب��رای مث��ال آقامحم��دی در ای��ن زمین��ه می گوی��د »یک��ی از 
موضوع��ات ب��زرگ صندوق ه��ا درم��ان اس��ت. ن��گاه کنی��د درص��د بیماری ه��ای 
عجیب وغری��ب در ای��ران وحش��تناک اس��ت. نس��بتی ک��ه س��رطان در ای��ران دارد در کم ت��ر 
کش��وری دی��ده می ش��ود. تغذی��ه س��الم یک��ی از کلیدی تری��ن م��وارد در ای��ن خص��وص و 
در راس��تای مناف��ع اف��رادی اس��ت ک��ه زیرپوش��ش ق��رار می دهی��م. اگ��ر کس��ی بلندم��دت 
مس��ئولیت دارد بای��د ای��ن م��وارد را اص��الح کن��د و ای��ن اصالح��ات کلی��دی اس��ت. غ��ذای 
ارگانی��ک، ی��ک غ��ذای تعارف��ی و تش��ریفاتی نیس��ت و اگ��ر م��واد ش��یمیایی ب��ه م��ردم 

دهی��م نتیج��ه اش ج��ز بیماری ه��ای مختل��ف نخواه��د ب��ود«.

شناسایی منافع و تحلیل آثار اجتماعی برای گروه های ذی نفع ●

برخ��ی از س��خنرانان ب��ر اهمی��ت شناس��ایی گروه ه��ای ذینف��ع و مناف��ع ه��ر ی��ک از 
آن ه��ا در فراین��د اص��الح و اداره صندوق ه��ای بازنشس��تگی تأکی��د کرده ان��د. ش��یبانی در 
ای��ن خص��وص می گوی��د »چه��ار گ��روه ذی نف��ع در اصالح��ات نظام ه��ای بازنشس��تگی 
شناس��ایی ش��ده اند: )بیمه ش��دگان تح��ت پوش��ش صندوق ه��ا اع��م از بیمه ش��دگان فع��ال 
و غیرفع��ال در نس��ل های حاض��ر و نس��ل های آت��ی؛ صندوق ه��ای بازنشس��تگی به عن��وان 
متولی��ان برق��راری امنی��ت مزای��ای بازنشس��تگی و صیان��ت از حق��وق بیمه ش��دگان؛ 
س��ازمان های کارفرمای��ی اع��م از حقیق��ی و حقوق��ی و ی��ا دولت��ی و خصوص��ی به عن��وان 
ش��رکای بیمه ش��دگان در تأمی��ن مناب��ع بیم��ه ای و به عن��وان نه��اد اثرگ��ذار و اثرپذی��ر در 
سیس��تم های بازنشس��تگی؛ دول��ت )حاکمی��ت( به عن��وان حاف��ظ مناف��ع عموم��ی و حق��وق 
ش��هروندان در برخ��ورداری از نظ��ام بازنشس��تگی س��الم، امی��ن و کارآم��د و همچنی��ن 
به عن��وان ضام��ن نهای��ی تعه��دات صندوق ه��ای بازنشس��تگی( )واقعی��ت ای��ن اس��ت 
ک��ه اگ��ر صندوق ه��ای بازنشس��تگی فع��ال در بیمه ه��ای اجتماع��ی ب��ه ه��ر دلی��ل ب��ا 
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مش��کلی در تأمی��ن و تجهی��ز مناب��ع ب��رای پرداخت ه��ای بیم��ه ای مواج��ه ش��وند دول��ت 
ب��رای جلوگی��ری از تبع��ات منف��ی و خس��ارت های بیش��تر مجب��ور ب��ه جب��ران کس��ری 
ت��راز پرداخت ه��ا خواه��د ش��د(( پ��س از شناس��ایی ای��ن چه��ار گ��روه ذی نف��ع بای��د ب��ا 
انج��ام مطالع��ات »تحلی��ل اث��ر« ی��ا هم��ان impact analysis مناف��ع اصالح��ات را ب��ه 
تفکی��ک ب��رای گروه ه��ای ذی نف��ع در کوتاه م��دت، میان م��دت و بلندم��دت شناس��ایی 
ک��رد. همچنی��ن در طراح��ی اصالح��ات بای��د مراقب��ت ش��ود ک��ه گروه ه��ای ده��ه پنج��اه 
س��نی ک��ه اغل��ب در آس��تانه بازنشس��تگی هس��تند و به عن��وان گروه ه��ای آس��یب پذیر در 
اصالح��ات رادی��کال شناس��ایی می ش��وند از اج��رای جدی��د آس��یب نبینن��د. اگ��ر مالحظ��ات 
فن��ی و رون��د اج��رای ط��رح متناس��ب ب��ا نیازه��ا و مطلوبی��ت بلندم��دت بیمه ش��دگان تنظی��م 
ش��ود و آگاه��ی عموم��ی از آث��ار اج��رای ط��رح ب��ر بیمه ش��دگان ارتق��اء یاب��د بی گم��ان 
نه تنه��ا مقاومت��ی از ط��رف بیمه ش��دگان ص��ورت نمی پذی��رد بلک��ه پش��توانه اجتماع��ی 
ب��رای عب��ور اصالح��ات از س��ایر موان��ع نی��ز پدی��د آم��ده و احتم��ال انح��راف ط��رح تح��ت 

تأثی��ر مداخله ه��ا و مصلحت ه��ای سیاس��ی و غی��ره نی��ز ب��ه حداق��ل می رس��د«.

توجه به نقش صندوق ها در اقتصاد کل جامعه  ●

برخ��ی از س��خنرانان از ض��رورت توج��ه ب��ه نق��ش صندوق ه��ا در اقتص��اد کل جامع��ه 
و ل��زوم رقاب��ت س��الم آن ه��ا س��خن گفته ان��د. نهاوندی��ان می گوی��د »از منظ��ر کالن 
سیاس��ت گذاری در ح��وزه بیم��ه اجتماع��ی و ه��م از منظ��ر خ��رد مدیری��ت بنگاه ه��ای 
وابس��ته ب��ه ای��ن ح��وزه، ی��ک آمادگ��ی و چاالک��ی ج��دی در حض��ور و اس��تفاده از ای��ن فض��ا 
]ش��رایط جدی��د اقتص��اد ای��ران[ ض��روری اس��ت... فض��ای جدی��د اقتص��اد ای��ران دو ویژگ��ی 
دارد، یک��ی رقابت��ی ش��دن و دیگ��ری ثب��ات... نق��ش صندوق ه��ای تأمی��ن اجتماع��ی در 
اقتصاده��ا ب��زرگ اس��ت... م��ا در ب��ازار س��رمایه بس��یاری از کش��ورها می بینی��م س��هم 
آن ه��ا ب��االی 20 و 30 درص��د و گاه��ی بیش��تر اس��ت ام��ا در ب��ازار س��رمایه کار می کنن��د. 
ویژگ��ی مدیری��ت ای��ن بخ��ش ن��گاه ب��ه س��وددهی و امنی��ت اس��ت. ل��ذا صندوق ه��ای 
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بیم��ه اجتماع��ی معم��واًل محتاط ت��ر عم��ل می کنن��د. س��رمایه گذاران و ب��ازار س��رمایه 
ه��م ب��ه ای��ن ویژگ��ی صندوق ه��ا توج��ه می کنن��د و در م��ورد ای��ن پروژه ه��ا گفتگ��و 
می نماین��د... ه��م بای��د در س��طح سیاس��ت گذاری کالن در مدیری��ت میان م��دت و 
بلندم��دت اقتص��اد ای��ران توج��ه کنی��م ک��ه حف��ظ ای��ن آرام��ش و امنی��ت در س��طح کالن 
اقتص��اد، ی��ک بخ��ش آن ه��م تکی��ه دارد ب��ه اینک��ه بخ��ش تأمی��ن اجتماع��ی و س��هم تأمین 
اجتماع��ی در اقتص��اد از ی��ک ثب��ات و پای��داری برخ��وردار باش��د. یعن��ی بی��ن پای��داری 
صندوق ه��ای بیم��ه اجتماع��ی ب��ا پای��داری رش��د در کل اقتص��اد ی��ک رابط��ه دوس��ویه 
بس��یار مهم��ی اس��ت... ب��ه دلی��ل اینک��ه صندوق ه��ا در کل اقتص��اد س��هم دارن��د طبیعت��ًا 
در اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مس��ئولیت مضاعف��ی دارن��د. دولت��ی نیس��تند ام��ا بای��د 
به عن��وان ی��اوران دول��ت در تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی پیش��تاز باش��ند... فض��ای رقابت��ی 
ب��ه معن��ای ای��ن اس��ت ک��ه م��ن اع��الم آمادگ��ی کن��م ب��رای مس��ابقه در س��طح محل��ی، 
منطق��ه ای، مل��ی و بین الملل��ی. الزم��ه توانمن��دی ای��ن اس��ت ک��ه هم��ه سیاس��ت های 
حمایت��ی م��ا منص��ف، هدفمن��د و زم��ان دار باش��ند. مدی��ران بنگاه ه��ای عموم��ی غیردولت��ی 
م��ا درعین ح��ال ک��ه بن��گاه خ��ود را بای��د س��ودآور کنن��د ام��ا ای��ن وظیف��ه را دارن��د ک��ه 
عرص��ه را ب��رای بخ��ش خصوص��ی تن��گ نکنن��د ک��ه ای��ن نکت��ه مهم��ی اس��ت. م��ا اگ��ر 
بخ��ش خصوص��ی توانای��ی داش��ته باش��یم، اقتص��اد توانای��ی داری��م ک��ه به تب��ع آن تأمی��ن 
اجتماع��ی توان��ا ه��م خواهی��م داش��ت... مدی��ر ی��ک بن��گاه عموم��ی غیردولت��ی ای��ن وظیف��ه 
مضاع��ف را نی��ز دارد ک��ه ببین��د کارش به ط��ور غیرمنصفان��ه ای ب��ه دیگ��ران لطم��ه نزن��د. 
نکن��د م��ن حمایت��ی را ب��رای خ��ود بطلب��م ک��ه دیگ��ران را نات��وان کن��د«. نوربخ��ش ه��م در 
ای��ن ب��اره گفت��ه اس��ت »ی��ک س��ازمان بیم��ه اجتماع��ی نقش��ش در اقتص��اد کش��ور و ه��م 
تأثیرپذی��ری و تأثیرگ��ذاری اش ج��دی اس��ت. ه��م م��ا تأثیرپذیری��م از فض��ای کس��ب وکار و 

از اقتص��اد کش��ور و ه��م می توانی��م ب��ا کارک��رد صحی��ح تأثیرگ��ذار باش��یم«. 
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تعهد اجتماعی صندوق ها و ارتقاء کیفیت زندگی افراد ●

برخ��ی از س��خنرانان عقی��ده داش��ته اند ک��ه صندوق ه��ا بای��د تعه��د اجتماع��ی ب��ه ارتق��ای 
کیفی��ت زندگ��ی اف��راد  را س��رلوحه فعالیت ه��ای خ��ود ق��رار دهن��د. ربیع��ی در ای��ن ب��اره 
می گوی��د »صندوق ه��ا ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ه نه��اد اقتص��ادی هس��تند نه��اد اجتماع��ی 
نی��ز هس��تند. خصل��ت اجتماع��ی صندوق ه��ا کمت��ر دی��ده ش��ده اس��ت... صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی و صندوق ه��ای تأمی��ن اجتماع��ی بای��د در کن��ار زندگ��ی اجتماع��ی م��ردم 
نقش آفرین��ی کنن��د... یک��ی از کارکرده��ای ب��زرگ بح��ث اجتماع��ی صندوق ه��ا اس��ت. 
م��ا ب��ه ش��عار »صندوق ه��ا محل��ی ب��رای زندگ��ی اجتماع��ی بازنشس��ته اس��ت ن��ه به عن��وان 
کارپ��رداز و حق��وق پ��رداز بازنشس��ته« اعتق��اد داری��م. ای��ن اس��تراتژی م��ا ب��وده اس��ت... 
خوش��حالم ک��ه نهادس��ازی های ان��دک ول��ی مناس��بی را در همی��ن م��دت ش��روع کردی��م. 
نهادس��ازی هایی ک��ه در آن صندوق ه��ا محل��ی ب��رای زندگ��ی اجتماع��ی شرکایش��ان 
باش��ند ن��ه ی��ک صن��دوق کارپ��ردازی ک��ه از ی��ک دس��ت پ��ول بگی��رد و از دس��ت دیگ��ر 
پ��ول را ب��ه حس��اب واری��ز کن��د... م��ا در همی��ن م��دت س��راغ صندوق ه��ا، چ��ه صن��دوق 
کش��وری و چ��ه صن��دوق تأمی��ن اجتماع��ی ک��ه دو صن��دوق ب��زرگ م��ا بودن��د رفتی��م و 
می خواهی��م بخش��ی از اوق��ات فراغ��ت ش��رکای اجتماعی م��ان را پوش��ش دهی��م. در 
بح��ث ناامنی ه��ای زندگ��ی مث��ل فق��دان مس��کن، ان ش��ااهلل نهادس��ازی مناس��ب انج��ام 
ش��ده... اگ��ر ام��روز در م��ورد صندوق ه��ا می خواهی��م قض��اوت کنی��م بای��د ببینی��م چن��د 
بی��کار در صندوق ه��ا ایج��اد ش��ده اس��ت. صندوق ه��ا نس��بت ب��ه واگ��ذاری ک��ه ب��ه بی��رون 
انج��ام ش��ده قاب��ل دفاع ان��د. صندوق ه��ا حداق��ل اش��تغال موج��ود را حف��ظ کردن��د. گفتی��م 
ب��ه قیم��ت فق��دان س��ود س��طح اش��تغال را حف��ظ کنن��د چ��ون آن ی��ک مس��ئله اجتماع��ی 
اس��ت و م��ا رس��الت اجتماع��ی داری��م«. نهاوندی��ان و نوربخ��ش نی��ز از ل��زوم تعه��د ب��ه 
ارتق��ای امنی��ت اجتماع��ی و ض��رورت امان��ت داری مدی��ران صندوق ه��ای بازنشس��تگی 

س��خن گفته ان��د. 
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جمع بندی و نتیجه گیری
ه��دف اصل��ی ای��ن پژوه��ش شناس��ایی رویکرده��ای اقتصادمح��ور ی��ا اجتماع مح��ور حاک��م 
ب��ر نگ��رش مدی��ران و سیاس��ت گذاران در ح��وزه صندوق ه��ای بازنشس��تگی ب��ود. ب��رای 
نی��ل ب��ه ای��ن ه��دف، مرحل��ه دوم کدگ��ذاری مضمون ه��ای مط��رح ش��ده در س��خنرانی ها 
ب��ه طبقه بن��دی مس��ائل و راهکاره��ای ب��ه دس��ت آم��ده، ذی��ل دو دس��ته رویک��رد اقتص��ادی 

و اجتماع��ی اختص��اص دارد. 
چنان ک��ه در ج��دول ذی��ل آم��ده اس��ت، ب��ه ج��ز چه��ار دس��ته مس��ائل فق��دان دغدغ��ه 
و حساس��یت عموم��ی نس��بت ب��ه مس��ائل صندوق ه��ا، مخاط��رات پی��ش روی نس��ل های 
آین��ده، پایی��ن ب��ودن مس��تمری و مش��کالت معیش��تی مس��تمری بگیران و فق��دان 
تصمیم گی��ری و سیاس��ت گذاری مش��ارکتی، س��ایر مس��ائل و چالش ه��ای م��ورد نظ��ر 

سیاس��ت گذاران چالش ه��ا و مس��ائلی »اقتص��ادی« بوده ان��د. 

مسائل و چالش ها
اجتماعیاقتصادی

وابستگی صندوق ها به کمک مالی دولت و خدشه دار شدن استقالل آن ها ●
کاهش نسبت پشتیبانی )طوالنی بودن دوره مستمری بگیری، افزایش  ●

مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودی(
افزایش تعهدات و مصارف و در هم ریختن تعادل منابع و مصارف ●
بنگاه داری غیر ارادی و غیر اصولی صندوق ها ●
مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ●
آشفتگی مفروضات اساسی محاسبات بیمه ای و اکچوئری )پایین بودن  ●

سن بازنشستگی و باالبودن امید به زندگی(
سوء مدیریت در اداره صندوق ها ●
عدم آینده نگری و عافیت طلبی سیاسی در سیاست گذاری ●
فساد و فعالیت های غیر قانونی ●
فرار بیمه ای ●

فقدان دغدغه و حساسیت  ●
عمومی نسبت به مسائل 

صندوق ها
مخاطرات پیش روی نسل های  ●

آینده
پایین بودن مستمری  ●

و مشکالت معیشتی 
مستمری بگیران

فقدان تصمیم گیری و  ●
سیاست گذاری مشارکتی
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در خص��وص راهکاره��ا نی��ز بای��د گف��ت ک��ه برخ��ی از آن ه��ا منطق��ی اجتماع��ی دارن��د. 
ای��ن راهکاره��ا ش��امل ایج��اد زمین��ه گفتگ��و، و اجماع س��ازی و اس��تفاده از خ��رد جمع��ی، 
حرک��ت در راس��تای ارتق��اء همبس��تگی اجتماع��ی، براب��ری گروه ه��ای مختل��ف و عدال��ت 
درون نس��لی و بی��ن نس��لی، تق��دم عدال��ت و رف��اه اجتماع��ی ب��ر ابع��اد اقتص��ادی در 
اصالح��ات، تعه��د اجتماع��ی صندوق ه��ا و ارتق��اء کیفی��ت زندگ��ی اف��راد و شناس��ایی 
مناف��ع و تحلی��ل آث��ار اجتماع��ی ب��رای گروه ه��ای ذی نف��ع اس��ت. س��ایر راهکاره��ای ارای��ه 
ش��ده، منطق��ی اقتص��ادی دارن��د؛ ب��ه ای��ن معن��ا ک��ه اساس��ًا ب��ه منظ��ور افزای��ش کارای��ی 
و به��ره وری مط��رح ش��ده اند، ن��ه ارزش های��ی همچ��ون همبس��تگی، عدال��ت و مش��ارکت. 

راهکارها
اجتماعیاقتصادی

مطالعات معتبر و دقیق اکچوئری و اعمال محاسبات بیمه ای برای حفظ  ●
پایداری صندوق ها

اصالحات پارامتریک ●
توجه به تناسب تعهدات و منابع در تدوین و تقنین قواعد و قوانین حوزه  ●

بازنشستگی
سامان دهی سرمایه گذاری اقتصادی صندوق ها  ●
دریافت مطالبات و بدهی های دولت ●
توجه به نفع بلندمدت اقتصادی ●
عدم تحمیل سیاست های حمایتی به صندوق ها و ایجاد نظام چندالیه  ●

تأمین اجتماعی
حفظ استقالل صندوق ها ●
شفافیت و جلوگیری از فساد در صندوق ها ●
اصالح فرایند انتصابات در صندوق ها ●
استفاده از تجربیات و کمک های خارجی ●
اراده سیاسی برای انجام اصالحات و پذیرش مخاطرات آن ●
کاهش هزینه های غیر مستقیم ●
سیاست گذاری متناسب با بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور  ●
توجه به نقش صندوق ها در اقتصاد کل جامعه  ●

ایجاد زمینه گفتگو، و  ●
اجماع سازی و استفاده از خرد 

جمعی
حرکت در راستای ارتقاء  ●

همبستگی اجتماعی، برابری 
گروه های مختلف و عدالت 

درون نسلی و بین نسلی
تقدم عدالت و رفاه اجتماعی بر  ●

ابعاد اقتصادی در اصالحات
تعهد اجتماعی صندوق ها و ارتقاء  ●

کیفیت زندگی افراد
شناسایی منافع و تحلیل آثار  ●

اجتماعی برای گروه های ذی نفع
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ای��ن مطالع��ه می توان��د ت��ا ح��دی نش��انگر ن��وع نگ��رش مدی��ران و سیاس��ت گذاران 
ب��ه مش��کالت و چش��م انداز پی��ش روی صندوق ه��ای بازنشس��تگی باش��د. نتای��ج ای��ن 
مطالع��ه، چنان ک��ه در ج��داول ف��وق مش��اهده می ش��ود، حاک��ی از ع��دم ت��وازن می��ان 
رویک��رد اقتص��ادی و اجتماع��ی، ب��ه وی��ژه در زمین��ه شناس��ایی مس��ائل پی��ش روی 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی اس��ت. ه��م در زمین��ه شناس��ایی مس��ائل و ه��م ارای��ه راهکاره��ا، 
ب��ا غلب��ه رویک��رد اقتص��ادی ب��ر رویک��رد اجتماع��ی مواجهی��م. ب��ا توج��ه ب��ه ماهی��ت 
هم زم��ان اقتص��ادی و اجتماع��ی صندوق ه��ای بازنشس��تگی، غلب��ه نگ��رش اقتص��ادی در 
شناس��ایی مس��ائل و راهکاره��ای مقتض��ی ب��رای برون رف��ت از آن ه��ا می توان��د منج��ر ب��ه 
ب��روز وضعیت��ی غیرکارک��ردی ش��ود و پیامدهای��ی منف��ی ب��رای کل جامع��ه در پ��ی داش��ته 
باش��د. بهره من��دی از دس��تاوردهای مثب��ت عملک��رد صندوق ه��ای بازنشس��تگی مس��تلزم 
رعای��ت ت��وازن در توج��ه ب��ه ایده آل ه��ای به��ره وری و کارای��ی بیش��تر از ی��ک س��و و 
ارزش های��ی همچ��ون عدال��ت، همبس��تگی و مش��ارکت از س��وی دیگ��ر در برنامه ری��زی، 

سیاس��ت گذاری و اداره آن هاس��ت.






