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زنده یاد دکتر مظفر کریمی
بــر اســاس پیشنویــس طــرح کمیســیون اقتصــادی مجلــس پیشــنهاد شــده اســت کــه مدیریــت
ســازمان تأمیناجتماعــی از دولــت منتــزع و بــه کارفرمایــان (بخــش خصوصــی) واگــذار شــود .اســتداللهای
حاکــم بــر ایــن پیشــنهاد ایــن اســت کــه مدیریــت دولتــی بــر تأمیناجتماعــی دارای نقــاط ضعفــی اســت
کــه میتوانــد منجــر بــه ناکارآمــدی ،مداخلههــای سیاســی و دولتــی ،تصمیمــات غیرکارشناســی و...
شــود و ظاهــرا ً فــرض شــده کــه نهادهــای کارفرمایــی فاقــد اینگونــه نقــاط ضعــف اســت.این دیــدگاه از
جنبههــای مختلــف قابــل نقــد اســت .در ایــن گــزارش بهطــور مختصــر بــه زوایــای مختلــف ایــن موضــوع
پرداختــه خواهــد شــد.
 -1جنبههای حاکمیتی تأمیناجتماعی
در نظــام حقــوق بینالملــل ،تأمیناجتماعــی بــه عنــوان یــک حــق مســلم همــه افــراد بشــر پذیرفتــه
شــده و دولتهــا مکلــف بــه تأمیــن و تحقــق اهــداف آن هســتند .در مــاده ( ) 22اعالمیــه جهانــی حقــوق
بشــر ،تأمیناجتماعــی بــا همــه ابعــاد آن یــک حــق همگانــی دانســته شــده اســت .همچنیــن کنوانســیون
شــماره ( )102بینالمللــی کار ضمــن بیــان حداقــل اســتانداردهای تأمیناجتماعــی ،تعهــد دولتهــا بــه
ایفــای نقــش درجهــت توســعه و تعمیــم تأمیناجتماعــی را الزامــی میدانــد.
در نظــام جمهــوری اســامی ،تأمیناجتماعــی بــرای همــه افــراد جامعــه یــک حــق و بــرای دولــت یــک
تکلیــف دانســته شــده و عــاوه بــر ســند چشــمانداز بیستســاله ،در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای
اســامی جــزو وظایــف حاکمیتــی دولــت برشــمرده شــده اســت .مبانــی قانونــی مؤیــد حاکمیتــی بــودن
تأمیناجتماعــی در کشــور مــا بــه ایــن شــرح اســت:
 اصــل بیســت و نهــم قانــون اساســی« :برخــورداری از تأمیناجتماعــی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری،پیــری ،ازکارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،در راهماندگــی ،حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی
و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بــه صــورت بیمــه و غیــره ،حقــی اســت همگانــی .دولــت مکلــف
اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و
 .1این یادداشت آخرین دستنوشت ه زنده یاد دکتر مظفر کریمی در خصوص «طرح جدایی تأمیناجتماعی از دولت» است که به
امضای  40نماینده ،در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی رسید.
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حمایتهــای فــوق را بــرای یــک یــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد».
 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری :در بنــد «ب» مــاده ( )8ایــن قانــون ،تأمیناجتماعــی جــزو وظایــفحاکمیتــی دولــت برشــمرده شــده و در مــاده ( )13ایــن قانــون نیــز تأکیــد شــده کــه واگــذاری
تصدیهــا بایــد بــا رعایــت اصــول بیســت و نهــم و ســیام قانــون اساســی باشــد.
 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیناجتماعــی :طبــق تبصــره یــک مــاده ( )1ایــن قانــون،برخــورداری از تأمیناجتماعــی بــه نحــوی کــه در ایــن قانــون میآیــد ،حــق همــه افــراد کشــور و
تأمیــن آن تکلیــف دولــت محســوب میشــود.
 بــا عنایــت بــه تمامــی جنبههــای حقوقــی و تجربههــای جهانــی ،در قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاهو تأمیناجتماعــی اجــازه داده شــده کــه صرفــاً «امــور اجرایــی و کارگــزاری» نظــام تأمیناجتماعــی
بــه بخــش غیردولتــی واگــذار شــود و حتــی در ایــن مــوارد نیــز دولــت بــرای جبــران کســری خدمــات
در بــازار یــا تنظیــم بــازار دخالــت الزم را داشــته باشــد و در همــان حــال تصریــح شــده کــه «مشــارکت
بخــش غیردولتــی بــه معنــای رفــع مســئولیت از دولــت نیســت و در هرحــال دولــت مســئولیت
تأمیناجتماعــی را بــه عهــده دارد» (بنــد «د» مــاده .)6
 بدیهــی اســت کــه تأمیناجتماعــی بــه عنــوان یــک وظیفــه حاکمیتــی ،وظیفــه خــاص و غیرقابــلانتــزاع دولــت اســت و مدیریــت بــر ایــن بخــش نمیتوانــد بــه کلــی از دولــت منفــک شــود .هرچنــد
کــه در طراحــی ســاختارهای کالن و نظامهــای مدیریتــی تأمیناجتماعــی میتوانــد و بایــد از
مشــارکت و نظــارت مؤثــر کارفرمایــان و بیمهشــدگان بهــره گرفــت.
البتــه درگذشــته چنیــن ســازوکاری از طریــق شــورای عالــی تأمیناجتماعــی وجــود داشــته و نظــارت
مثبــت تشــکلهای کارفرمایــی و کارگــری نســبت بــه آن ســاختار مؤیــد اثربخشــی آن اســت .درحالــی کــه
بــا تصویــب مــاده ( )113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و اصالحیــه بعــدی آن (مصــوب اســفند )1388
آن ســازوکار بــه کلــی لغــو و نقــش دولــت در هیــأت امنــای تأمیناجتماعــی پررنگتــر شــده اســت.
 -2تجربههای موفق جهانی
منظــور از تجربههــای موفــق جهانــی مــواردی اســت کــه در کشــورهایی بــا ســاختار
ل قبولــی بــه همــراه داشــته اســت .بــا ایــن
تأمیناجتماعــی پیشــرفته اجــرا شــده و نتایــج قابــ 
تعریــف ،نظریههایــی کــه از ســوی مراجــع رســمی یــا غیررســمی بینالمللــی مطــرح ،امــا اجــرا
نشــده ،تجربــه جهانــی محســوب نمیشــود .همچنیــن در بســیاری از کشــورها ممکــن اســت
ســاختارهای متعــدد و متنوعــی وجــود داشــته باشــد ،امــا شــاخصهای کیفــی و کمــی نظــام
تأمیناجتماعــی آن کشــور را نتــوان قابــلقبــول دانســت .بدیهــی اســت کــه اینگونــه تجربههــا نیــز
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تجربــه موفــق محســوب نمیشــوند.
بررســیها نشــان میدهــد در هیچیــک از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ،مدیریــت بیمههــای
اجتماعــی پایــه در اختیــار بخــش خصوصــی نیســت .حتــی کشــورهایی کــه دارای نظــام اقتصــاد آزاد
بــوده و بــه وظایــف حداقلــی دولــت معتقدنــد ،تأمیناجتماعــی اجبــاری را جــزو وظایــف اصلــی دولــت
میداننــد تــا آنجــا کــه در کشــور آمریــکا ،بــا یــک نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار ،بیمههــای
بازنشســتگی بــرای همــه شــاغالن (حتــی صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد) اجبــاری اســت و از طریــق
سیســتم دولتــی اجــرا میشــود.
در کشــورهای اروپایــی ،ژاپــن ،کــره جنوبــی ،روســیه ،چیــن و همــه نظامهــای تأمیناجتماعــی
مشــابه ،یــک بیمــه اجتماعــی پایــه بــرای عمــوم افــراد جامعــه وجــود دارد کــه مســئولیت اداره آن بــا دولت
اســت و یکــی از وزارتخانههــا عــزل و نصــب مدیــران آن را برعهــده دارد و بیمههــای تحــت مدیریــت بخــش
خصوصــی فقــط اجــازه دارنــد کــه در ســطح تکمیلــی فعالیــت کننــد.
همچنیــن کشــورهای کوچکــی هــم کــه بــه صــورت آزمایشــی (پایلــوت بینالمللــی) بــا توصیــه بانــک
جهانــی در دو دهــه گذشــته ،طرحهــای خصوصیســازی تأمیناجتماعــی را اجــرا کردهانــد (ماننــد
کشــورهای شــیلی ،آرژانتیــن و اروگوئــه در آمریــکای التیــن یــا لهســتان در شــرق اروپــا) ،پــس از بحــران
اقتصــادی  ،2008شکســت ایــن طرحهــا را رســماً اعــام کــرده و بــه نظامهــای دولتــی قبــل از دهــه
 1990بازگشــتهاند (گــزارش ســاالنه ســازمان بینالمللــی کار در ســال .)2014
در نتیجــه همیــن تجربههــا بانــک جهانــی از پیشــنهاد اولیــه خــود مبنــی بــر خصوصیســازی
بیمههــای اجتماعــی در قالــب نظــام تأمیناجتماعــی چنــد الیــه عــدول کــرده و طــرح اصــاح شــدهای را
بــا حفــظ یکپارچگــی بیمههــای اجتماعــی و دولتــی بــودن آن ارائــه کــرده اســت کــه نظــام تأمیناجتماعــی
چنــد الیــه نامیــده میشــود.
جــای ســئوال اســت کــه اگــر خصوصیســازی مدیریــت بیمههــای اجتماعــی میتوانــد بــه
افزایــش کارایــی و رشــد اقتصــادی کمــک کنــد ،چــرا هیــچ یــک از کشــورهای صنعتــی جهــان آن را
اجــرا نکردهانــد .جالــب اســت کــه بحــث خصوصیســازی مدیریــت تأمیناجتماعــی آمریــکا در دوره
تبلیغــات انتخاباتــی جــورج بــوش مطــرح شــد ،امــا پــس از انتشــار گــزارش مطالعاتــی کمیتههــای
تخصصــی و مشــخص شــدن تبعــات منفــی آن ،از شــعارهای انتخاباتــی حــذف گردیــد و بــه کلــی
منتفــی اعــام شــد.
بهطــور کلــی ،در همــه کشــورهایی کــه بــه راهبــرد «عدالــت اجتماعــی» معتقدنــد ،تأمیناجتماعــی
در هــر دو ســطح حمایتــی و بیمـهای بــا تولیــت و مســئولیت دولــت اجــرا میشــود و بخــش خصوصــی
فقــط در ســطح تکمیلــی فعالیــت میکنــد .یــادآور میشــود کــه راهبــرد عدالــت اجتماعــی راهبــرد
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کلیــدی و مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری اســت.
 -3جنبههای علمی و محاسبات بیمهای
بیمههــای بازنشســتگی بــا اســتفاده از قاعــده اعــداد بــزرگ و توزیــع ریســک در جامعــه نرمــال
ادامــه حیــات میدهنــد .براســاس ایــن قاعــده ،اگــر جمعیــت زیرپوشــش هــر صنــدوق از حــد
نصــاب معینــی کمتــر باشــد ،آن صنــدوق دچــار بحــران اقتصــادی میشــود .صندوقهایــی کــه
بــه روش «مزایــای معیــن» عمــل میکننــد (نزدیــک بــه 90درصــد بیمــه بازنشســتگی پایــه در
جهــان از ایــن نــوع هســتند) ،تعــادل منابــع و مصــارف آنهــا کامـ ً
ا بــه «تعــداد جمعیــت عضــو» و
نســبتهای متأثــر از آن وابســته اســت .صندوقهــای بازنشســتگی در کشــور مــا نیــز بــه تبعیــت
از الگوهــای رایــج جهانــی از همیــن نــوع اســت و طبــق برآوردهــای بانــک جهانــی ،تبدیــل اینگونــه
سیســتمها بــه سیســتم «حــق بیمــه معیــن» کــه ماهیــت و مدیریــت خصوصــی دارد ،عمــ ً
ا
غیرممکــن اســت.
در صندوقهــای مبتنــی بــر «مزایــای معیــن» ،هزینــه مســتمریهای نســل قبلــی (بازنشســته) از
پرداختهــای نســل فعلــی (شــاغالن) تأمیــن میشــود و ایــن چرخــه در طــول حیــات صنــدوق ادامــه
مییابــد .بنابرایــن ،الزم اســت «نســبت جمعیــت شــاغل بیمهپــرداز بــه جمعیــت مســتمریبگیر» در حــد
قابلقبولــی حفــظ شــود تــا امــکان ادامــه حیــات صنــدوق برقــرار بمانــد .چنیــن چرخـهای فقــط درصــورت
اجبــاری بــودن بیمــه اجتماعــی برقــرار میمانــد و ســازوکارهای اجبــاری قانونــی تنهــا بــا اعمــال حاکمیــت
دولتــی قابــل اجراســت.
طبــق ایــن قاعــده ،هرچــه صندوقهــا کوچکتــر باشــند ،امــکان شکســت آنهــا در کوتاهمــدت بیشــتر
اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه حــدود  14صنــدوق بازنشســتگی اختصاصــی کارکنــان دســتگاهها در
کشــور مــا (بــه دلیــل کوچــک بــودن و خطرپذیــری بــاال) همگــی دچــار بحــران مالــی شــده و اغلــب بــه
ورشکســتگی قطعــی رســیدهاند.
باتوجــه بــه ایــن تجربههــا و محاســبات بیمـهای ،بخــش خصوصــی تــوان و انگیــزه الزم را بــرای تولیــت
و مدیریــت بیمههــای بازنشســتگی پایــه را نــدارد و ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را عین ـاً آزمــود و
تجربــه کــرد؛ چراکــه آزمــودن آن هزینههــای غیرقابــل جبرانــی را بــه نس ـلهای متوالــی و درنهایــت بــه
نظــام جمهــوری اســامی تحمیــل خواهــد کــرد.
خالصه بحث و نتیجهگیری:
 -1در هیــچ یــک از کشــورهای پیشــرفته جهــان و نظامهــای تأمیناجتماعــی موفــق (کشــورهای شــمال
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و غــرب اروپــا ،کانــادا ،آمریــکا ،اســترالیا ،ژاپــن ،کــره جنوبــی ،روســیه و )....مدیریــت بیمههــای
اجتماعــی پایــه در اختیــار بخــش خصوصــی نیســت ،بلکــه در قالــب طرحهــای یکپارچــه دولتــی و
اجبــاری فعالیــت میکننــد .همچنیــن در بعضــی کشــورها ،تعــدد صنــدوق و فعالیــت بخــش خصوصــی
فقــط در ســطح تکمیلــی مجــاز شــمرده شــده اســت.
 -2حتــی در کشــورهایی کــه تعــدد بیمههــای پایــه وجــود دارد (ماننــد فرانســه) ایــن بیمههــا رقیــب هــم
نیســتند ،بلکــه همــه آنهــا زیــر چتــر یــک ســاختار عمومــی و دولتــی بــوده و هرکــدام بــرای بخــش
معینــی از جمعیــت (کارگــران صنعتــی ،کشــاورزی و )....ارائــه خدمــت میکننــد.
 -3تغییــر سیســتم دولتــی بــه خصوصــی در میــان مــدت امکانپذیــر نیســت .توصیههــای بانــک
جهانــی (بــه عنــوان پیشــگام ایــده خصوصیســازی تأمیناجتماعــی) بیانگــر ایــن اســت کــه تغییــر
سیســتم از مدیریــت دولتــی بــه خصوصــی نیــاز بــه یــک دوره زمانــی طوالنــی دارد کــه نخســتین گام
آن اصــاح ســازوکارهای درونــی بیمههــای دولتــی موجــود و گام آخــر آن شــکلگیری بیمههــای
خصوصــی اســت.
 -4صنــدوق «مبتنــی بــر مزایــای معیــن» مبتنــی بــر ســازوکارهای اقتصــادی عمــل نمیکنــد،
بلکــه کارکــرد اصلــی آن انتقــال منافــع بیــن نســلهای متوالــی و بازتوزیــع افقــی و عمــودی
پرداختهاســت .ایــن صندوقهــا نمیتوانــد خصوصــی باشــد ،چــون «ســودآوری» و «تناســب
دریافــت و پرداخــت اعضــا» در آن اصــل نیســت و درنتیجــه انگیــزه ســرمایهگذاری بــرای بخــش
خصوصــی ایجــاد نمیکنــد.
 -5براســاس منطــق محاســبات بیمـهای ،طبــق قاعــده خاصیــت اعــداد بــزرگ ،صندوقهای بازنشســتگی
کوچــک و کمحجــم (چــه خصوصــی و چــه دولتــی) در میانمــدت محکــوم بــه شکســت هســتند،
چراکــه جمعیــت انــدک زیرپوشــش آنهــا بــا هرگونــه نوســان اقتصــادی یــا اجتماعــی درگیــر خطــرات
جــدی میشــود و آســیب میبینــد .تجربــه کشــورهای آمریــکای التیــن و شــرق اروپــا در دهــه
گذشــته و همچنیــن صندوقهــای اختصاصــی کشــور مــا ایــن نظــر را تأییــد میکنــد.
 -6مدیریــت خصوصــی بــر سیســتمهای بیمــه اجتماعــی ،هزینههــای اداری آن را بشــدت افزایــش
میدهــد؛ چراکــه مدیریــت عمومــی حاکــم بــر صندوقهــا ملــزم بــه ســودآوری نیســت و در
نتیجــه هزینههــای اجرایــی و مدیریتــی صندوقهــا کمتــر از ( 5درصــد) کل هزینههــای صنــدوق
اســت .بعیــد اســت بخــش خصوصــی بتوانــد بــا چنیــن درصــدی از هزینههــای اجرایــی ،هــم
صنــدوق را اداره و هــم ســود مناســب را کســب کنــد .پــس از اجــرای طرحهــای خصوصیســازی،
هزینههــای مدیریتــی صندوقهــا در کشــورهای آمریــکای التیــن تــا حــدود  35درصــد کل
هزینههــا افزایــش یافــت.
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سخن پایانی
نظــام بیمــه اجتماعــی در کشــور مــا مســتعد وقــوع یــک بحــران حتمــی اســت کــه دامنــه بحــران آن
میتوانــد آرامــش و امنیــت را در کل جامعــه بــا تهدیــد روبـهرو ســازد .هرگونــه اصــاح یــا تغییــر بنیادیــن
در نظــام بیمــه اجتماعــی بایــد بــا توجــه بــه تجربههــای جهانــی ،رعایــت مبانــی علمــی و ســازوکارهای
فنــی بیمههــا و بــدون تأثیرپذیــری از گرایشهــای خــاص اقتصــادی ،اجتماعــی یــا سیاســی انجــام گیــرد.
وضعیــت برخــی صندوقهــای بازنشســتگی اختصاصــی ماننــد صنعــت فــوالد ،جهــاد کشــاورزی ،همــا
و( ...کــه همگــی بــه دلیــل تصویــب قوانیــن غیرکارشناســی دچــار بحــران شــدند) نشــان میدهــد کــه
نمیتــوان صندوقهــای بازنشســتگی را بــا نــگاه صــرف اقتصــادی ،اداری یــا سیاســی و بــدون توجــه
بــه الزامــات اجتماعــی اداره کــرد .امیــد اســت ایــن تجربههــای کوچــک ،بــرای تصمیمــات بــزرگ ملــی
راهگشــا باشــد.

