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زندهیاددکترمظفرکریمی

ــت  ــه مدیری ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــس پیش ــادی مجل ــیون اقتص ــرح کمیس ــس ط ــاس پیش نوی ــر اس ب
ســازمان تأمین اجتماعــی از دولــت منتــزع و بــه کارفرمایــان )بخــش خصوصــی( واگــذار شــود. اســتدالل های 
حاکــم بــر ایــن پیشــنهاد ایــن اســت کــه مدیریــت دولتــی بــر تأمین اجتماعــی دارای نقــاط ضعفــی اســت 
ــی و...  ــات غیرکارشناس ــی، تصمیم ــی و دولت ــای سیاس ــدی، مداخله ه ــه ناکارآم ــر ب ــد منج ــه می توان ک
شــود و ظاهــراً فــرض شــده کــه نهادهــای کارفرمایــی فاقــد این گونــه نقــاط ضعــف اســت.این دیــدگاه از 
جنبه هــای مختلــف قابــل نقــد اســت. در ایــن گــزارش به طــور مختصــر بــه زوایــای مختلــف ایــن موضــوع 

پرداختــه خواهــد شــد.

1-جنبههایحاکمیتیتأمیناجتماعی
در نظــام حقــوق بین الملــل، تأمین اجتماعــی بــه عنــوان یــک حــق مســلم همــه افــراد بشــر پذیرفتــه 
شــده و دولت هــا مکلــف بــه تأمیــن و تحقــق اهــداف آن هســتند. در مــاده )22(  اعامیــه جهانــی حقــوق 
بشــر، تأمین اجتماعــی بــا همــه ابعــاد آن یــک حــق همگانــی دانســته شــده اســت. همچنیــن کنوانســیون 
ــه  ــا ب ــی، تعهــد دولت ه ــل اســتانداردهای تأمین اجتماع ــان حداق ــی کار ضمــن بی شــماره )102( بین الملل

ــد. ایفــای نقــش درجهــت توســعه و تعمیــم تأمین اجتماعــی را الزامــی می دان
در نظــام جمهــوری اســامی، تأمین اجتماعــی بــرای همــه افــراد جامعــه یــک حــق و بــرای دولــت یــک 
ــورای  ــس ش ــوب مجل ــن مص ــاله، در قوانی ــم انداز بیست س ــند چش ــر س ــاوه ب ــده و ع ــته ش ــف دانس تکلی
اســامی جــزو وظایــف حاکمیتــی دولــت برشــمرده شــده اســت. مبانــی قانونــی مؤیــد حاکمیتــی بــودن 

ــه ایــن شــرح اســت: تأمین اجتماعــی در کشــور مــا ب
ــون اساســی: »برخــورداری از تأمین اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری،  اصــل بیســت و نهــم قان  -
پیــری، ازکارافتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی 
ــف  ــت مکل ــی. دول ــره، حقــی اســت همگان ــه صــورت بیمــه و غی ــی و مراقبت هــای پزشــکی ب و درمان
اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم، خدمــات و 

1. این یادداشت آخرین دستنوشته  زنده یاد دکتر مظفر کریمی در خصوص »طرح جدایی تأمین اجتماعی از دولت« است که به 
امضای 40 نماینده، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی رسید.
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ــرای یــک یــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد«. حمایت هــای فــوق را ب
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری: در بنــد »ب« مــاده )8( ایــن قانــون، تأمین اجتماعــی جــزو وظایــف   -
ــذاری  ــه واگ ــده ک ــد ش ــز تأکی ــون نی ــن قان ــاده )13( ای ــده و در م ــمرده ش ــت برش ــی دول حاکمیت

ــد. ــی باش ــون اساس ــی ام قان ــم و س ــت اصــول بیســت و نه ــا رعای ــد ب ــا بای تصدی ه
ــون،  ــن قان ــاده )1( ای ــک م ــره ی ــق تبص ــی: طب ــاه و تأمین اجتماع ــع رف ــام جام ــاختار نظ ــون س قان  -
ــور و  ــراد کش ــه اف ــق هم ــد، ح ــون می آی ــن قان ــه در ای ــوی ک ــه نح ــی ب ــورداری از تأمین اجتماع برخ

ــود. ــوب می ش ــت محس ــف دول ــن آن تکلی تأمی
بــا عنایــت بــه تمامــی جنبه هــای حقوقــی و تجربه هــای جهانــی، در قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه   -
ــی  ــزاری« نظــام تأمین اجتماع ــی و کارگ ــور اجرای ــاً »ام ــه صرف ــی اجــازه داده شــده ک و تأمین اجتماع
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 
ــئولیت  ــت مس ــال دول ــت و در هرح ــت نیس ــئولیت از دول ــع مس ــای رف ــه معن ــی ب ــش غیردولت بخ

ــاده 6(. ــد »د« م ــده دارد« )بن ــه عه ــی را ب تأمین اجتماع
ــل  ــه خــاص و غیرقاب ــی، وظیف ــه حاکمیت ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــی ب ــه تأمین اجتماع ــی اســت ک بدیه  -
انتــزاع دولــت اســت و مدیریــت بــر ایــن بخــش نمی توانــد بــه کلــی از دولــت منفــک شــود. هرچنــد 
کــه در طراحــی ســاختارهای کان و نظام هــای مدیریتــی تأمین اجتماعــی می توانــد و بایــد از 

ــت. ــره گرف ــدگان به ــان و بیمه ش ــر کارفرمای ــارت مؤث ــارکت و نظ مش
البتــه درگذشــته چنیــن ســازوکاری از طریــق شــورای عالــی تأمین اجتماعــی وجــود داشــته و نظــارت 
مثبــت تشــکل های کارفرمایــی و کارگــری نســبت بــه آن ســاختار مؤیــد اثربخشــی آن اســت. درحالــی کــه 
بــا تصویــب مــاده )113( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و اصاحیــه بعــدی آن )مصــوب اســفند 1388( 

آن ســازوکار بــه کلــی لغــو و نقــش دولــت در هیــأت امنــای تأمین اجتماعــی پررنگ تــر شــده اســت.

2-تجربههایموفقجهانی
از تجربه هــای موفــق جهانــی مــواردی اســت کــه در کشــورهایی بــا ســاختار  منظــور 
ــن  ــا ای ــت. ب ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب ــل  قبول ــج قاب ــده و نتای ــرا ش ــرفته اج ــی پیش تأمین اجتماع
ــرا  ــا اج ــرح، ام ــی مط ــمی بین الملل ــا غیررس ــمی ی ــع رس ــوی مراج ــه از س ــی ک ــف، نظریه های تعری
ــت  ــن اس ــورها ممک ــیاری از کش ــن در بس ــود. همچنی ــوب نمی ش ــی محس ــه جهان ــده، تجرب نش
ــام  ــی نظ ــی و کم ــاخص های کیف ــا ش ــد، ام ــته باش ــود داش ــی وج ــدد و متنوع ــاختارهای متع س
تأمین اجتماعــی آن کشــور را نتــوان قابــل  قبــول دانســت. بدیهــی اســت کــه اینگونــه تجربه هــا نیــز 
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ــوند. ــوب نمی ش ــق محس ــه موف تجرب
بررســی ها نشــان می دهــد در هیچ یــک از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی، مدیریــت بیمه هــای 
ــار بخــش خصوصــی نیســت. حتــی کشــورهایی کــه دارای نظــام اقتصــاد آزاد  ــه در اختی اجتماعــی پای
بــوده و بــه وظایــف حداقلــی دولــت معتقدنــد، تأمین اجتماعــی اجبــاری را جــزو وظایــف اصلــی دولــت 
ــای  ــازار، بیمه ه ــر ب ــی ب ــادی مبتن ــام اقتص ــک نظ ــا ی ــکا، ب ــور آمری ــه در کش ــا ک ــا آنج ــد ت می دانن
ــرای همــه شــاغان )حتــی صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد( اجبــاری اســت و از طریــق  بازنشســتگی ب

ــود. ــرا می ش ــی اج ــتم دولت سیس
ــی  ــای تأمین اجتماع ــه نظام ه ــن و هم ــیه، چی ــی، روس ــره جنوب ــن، ک ــی، ژاپ ــورهای اروپای در کش
مشــابه، یــک بیمــه اجتماعــی پایــه بــرای عمــوم افــراد جامعــه وجــود دارد کــه مســئولیت اداره آن بــا دولت 
اســت و یکــی از وزارتخانه هــا عــزل و نصــب مدیــران آن را برعهــده دارد و بیمه هــای تحــت مدیریــت بخــش 

خصوصــی فقــط اجــازه دارنــد کــه در ســطح تکمیلــی فعالیــت کننــد.
همچنیــن کشــورهای کوچکــی هــم کــه بــه صــورت آزمایشــی )پایلــوت بین المللــی( بــا توصیــه بانــک 
جهانــی در دو دهــه گذشــته، طرح هــای خصوصی ســازی تأمین اجتماعــی را اجــرا کرده انــد )ماننــد 
کشــورهای شــیلی، آرژانتیــن و اروگوئــه در آمریــکای التیــن یــا لهســتان در شــرق اروپــا(، پــس از بحــران 
ــه  ــل از ده ــی قب ــای دولت ــه نظام ه ــرده و ب ــام ک ــماً اع ــا را رس ــن طرح ه ــت ای ــادی 2008، شکس اقتص

ــال 2014(. ــی کار در س ــازمان بین الملل ــاالنه س ــزارش س ــته اند )گ 1990 بازگش
ــازی  ــر خصوصی س ــی ب ــود مبن ــه خ ــنهاد اولی ــی از پیش ــک جهان ــا بان ــن تجربه ه ــه همی در نتیج
بیمه هــای اجتماعــی در قالــب نظــام تأمین اجتماعــی چنــد الیــه عــدول کــرده و طــرح اصــاح شــده ای را 
بــا حفــظ یکپارچگــی بیمه هــای اجتماعــی و دولتــی بــودن آن ارائــه کــرده اســت کــه نظــام تأمین اجتماعــی 

ــده می شــود. ــه نامی ــد الی چن
ــه  ــد ب ــی می توان ــای اجتماع ــت بیمه ه ــازی مدیری ــر خصوصی س ــه اگ ــت ک ــئوال اس ــای س ج
افزایــش کارایــی و رشــد اقتصــادی کمــک کنــد، چــرا هیــچ یــک از کشــورهای صنعتــی جهــان آن را 
ــد. جالــب اســت کــه بحــث خصوصی ســازی مدیریــت تأمین اجتماعــی آمریــکا در دوره  اجــرا نکرده ان
ــوش مطــرح شــد، امــا پــس از انتشــار گــزارش مطالعاتــی کمیته هــای  تبلیغــات انتخاباتــی جــورج ب
ــی  ــه کل ــد و ب ــی حــذف گردی ــات منفــی آن، از شــعارهای انتخابات تخصصــی و مشــخص شــدن تبع

منتفــی اعــام شــد.
به طــور کلــی، در همــه کشــورهایی کــه بــه راهبــرد »عدالــت اجتماعــی« معتقدنــد، تأمین اجتماعــی 
در هــر دو ســطح حمایتــی و بیمــه ای بــا تولیــت و مســئولیت دولــت اجــرا می شــود و بخــش خصوصــی 
ــرد  ــی راهب ــت اجتماع ــرد عدال ــه راهب ــود ک ــادآور می ش ــد. ی ــت می کن ــی فعالی ــطح تکمیل ــط در س فق
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کلیــدی و مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری اســت.

3-جنبههایعلمیومحاسباتبیمهای
بیمه هــای بازنشســتگی بــا اســتفاده از قاعــده اعــداد بــزرگ و توزیــع ریســک در جامعــه نرمــال 
ــد  ــدوق از ح ــر صن ــت زیرپوشــش ه ــر جمعی ــده، اگ ــن قاع ــاس ای ــد. براس ــات می دهن ــه حی ادام
ــه  ــی ک ــار بحــران اقتصــادی می شــود. صندوق های ــدوق دچ ــر باشــد، آن صن ــی کمت نصــاب معین
ــه در  ــه 90درصــد بیمــه بازنشســتگی پای ــک ب ــد )نزدی ــای معیــن« عمــل می کنن ــه روش »مزای ب
جهــان از ایــن نــوع هســتند(، تعــادل منابــع و مصــارف آنهــا کامــًا بــه »تعــداد جمعیــت عضــو« و 
نســبت های متأثــر از آن وابســته اســت. صندوق هــای بازنشســتگی در کشــور مــا نیــز بــه تبعیــت 
از الگوهــای رایــج جهانــی از همیــن نــوع اســت و طبــق برآوردهــای بانــک جهانــی، تبدیــل اینگونــه 
ــًا  ــی دارد، عم ــت خصوص ــت و مدیری ــه ماهی ــن« ک ــه معی ــق بیم ــتم »ح ــه سیس ــتم ها ب سیس

غیرممکــن اســت.
ــته( از  ــی )بازنشس ــل قبل ــتمری های نس ــه مس ــن«، هزین ــای معی ــر »مزای ــی ب ــای مبتن در صندوق ه
ــه  ــدوق ادام ــات صن ــن چرخــه در طــول حی ــن می شــود و ای ــاغان( تأمی ــی )ش ــای نســل فعل پرداخت ه
می یابــد. بنابرایــن، الزم اســت »نســبت جمعیــت شــاغل بیمه پــرداز بــه جمعیــت مســتمری بگیر« در حــد 
قابل قبولــی حفــظ شــود تــا امــکان ادامــه حیــات صنــدوق برقــرار بمانــد. چنیــن چرخــه ای فقــط درصــورت 
اجبــاری بــودن بیمــه اجتماعــی برقــرار می مانــد و ســازوکارهای اجبــاری قانونــی تنهــا بــا اعمــال حاکمیــت 

ــل اجرا ســت. ــی قاب دولت
طبــق ایــن قاعــده، هرچــه صندوق هــا کوچک تــر باشــند، امــکان شکســت آنهــا در کوتاه مــدت بیشــتر 
اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه حــدود 14 صنــدوق بازنشســتگی اختصاصــی کارکنــان دســتگاه ها در 
کشــور مــا )بــه دلیــل کوچــک بــودن و خطرپذیــری بــاال( همگــی دچــار بحــران مالــی شــده و اغلــب بــه 

ــی رســیده اند. ورشکســتگی قطع
باتوجــه بــه ایــن تجربه هــا و محاســبات بیمــه ای، بخــش خصوصــی تــوان و انگیــزه الزم را بــرای تولیــت 
و مدیریــت بیمه هــای بازنشســتگی پایــه را نــدارد و ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را عینــاً آزمــود و 
تجربــه کــرد؛ چراکــه آزمــودن آن هزینه هــای غیرقابــل جبرانــی را بــه نســل های متوالــی و درنهایــت بــه 

نظــام جمهــوری اســامی تحمیــل خواهــد کــرد.

خالصهبحثونتیجهگیری:
در هیــچ یــک از کشــورهای پیشــرفته جهــان و نظام هــای تأمین اجتماعــی موفــق )کشــورهای شــمال   -1
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ــای  ــت بیمه ه ــیه و....( مدیری ــی، روس ــره جنوب ــن، ک ــترالیا، ژاپ ــکا، اس ــادا، آمری ــا، کان ــرب اروپ و غ
ــی و  ــای یکپارچــه دولت ــب طرح ه ــه در قال ــار بخــش خصوصــی نیســت، بلک ــه در اختی ــی پای اجتماع
اجبــاری فعالیــت می کننــد. همچنیــن در بعضــی کشــورها، تعــدد صنــدوق و فعالیــت بخــش خصوصــی 

فقــط در ســطح تکمیلــی مجــاز شــمرده شــده اســت.
حتــی در کشــورهایی کــه تعــدد بیمه هــای پایــه وجــود دارد )ماننــد فرانســه( ایــن بیمه هــا رقیــب هــم   -2
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 می کننــد.
ــک  ــای بان ــت. توصیه ه ــر نیس ــدت امکان پذی ــان م ــی در می ــه خصوص ــی ب ــتم دولت ــر سیس تغیی  -3
جهانــی )بــه عنــوان پیشــگام ایــده خصوصی ســازی تأمین اجتماعــی( بیانگــر ایــن اســت کــه تغییــر 
سیســتم از مدیریــت دولتــی بــه خصوصــی نیــاز بــه یــک دوره زمانــی طوالنــی دارد کــه نخســتین گام 
ــای  ــر آن شــکل گیری بیمه ه ــی موجــود و گام آخ ــای دولت ــی بیمه ه ــازوکارهای درون آن اصــاح س

خصوصــی اســت.
ــد،  ــل نمی کن ــادی عم ــازوکارهای اقتص ــر س ــی ب ــن« مبتن ــای معی ــر مزای ــی ب ــدوق »مبتن صن  -4
ــودی  ــی و عم ــع افق ــی و بازتوزی ــن نســل های متوال ــع بی ــال مناف ــی آن انتق ــرد اصل ــه کارک بلک
ــب  ــودآوری« و »تناس ــون »س ــد، چ ــی باش ــد خصوص ــا نمی توان ــن صندوق ه ــت. ای پرداخت هاس
دریافــت و پرداخــت اعضــا« در آن اصــل نیســت و درنتیجــه انگیــزه ســرمایه گذاری بــرای بخــش 

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج خصوص
براســاس منطــق محاســبات بیمــه ای، طبــق قاعــده خاصیــت اعــداد بــزرگ، صندوق های بازنشســتگی   -5
ــه شکســت هســتند،  کوچــک و کم حجــم )چــه خصوصــی و چــه دولتــی( در میان مــدت محکــوم ب
چراکــه جمعیــت انــدک زیرپوشــش آنهــا بــا هرگونــه نوســان اقتصــادی یــا اجتماعــی درگیــر خطــرات 
ــه  ــا در ده ــرق اروپ ــن و ش ــکای التی ــورهای آمری ــه کش ــد. تجرب ــیب می بین ــود و آس ــدی می ش ج

گذشــته و همچنیــن صندوق هــای اختصاصــی کشــور مــا ایــن نظــر را تأییــد می کنــد.
ــر سیســتم های بیمــه اجتماعــی، هزینه هــای اداری آن را بشــدت افزایــش  ــت خصوصــی ب مدیری  -6
ــت و در  ــودآوری نیس ــه س ــزم ب ــا مل ــر صندوق ه ــم ب ــی حاک ــت عموم ــه مدیری ــد؛ چراک می ده
نتیجــه هزینه هــای اجرایــی و مدیریتــی صندوق هــا کمتــر از )5 درصــد( کل هزینه هــای صنــدوق 
ــم  ــی، ه ــای اجرای ــن درصــدی از هزینه ه ــا چنی ــد ب ــد اســت بخــش خصوصــی بتوان اســت. بعی
صنــدوق را اداره و هــم ســود مناســب را کســب کنــد. پــس از اجــرای طرح هــای خصوصی ســازی، 
ــد کل  ــدود 35 درص ــا ح ــن ت ــکای التی ــورهای آمری ــا در کش ــی صندوق ه ــای مدیریت هزینه ه

ــت. ــش یاف ــا افزای هزینه ه
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سخنپایانی
نظــام بیمــه اجتماعــی در کشــور مــا مســتعد وقــوع یــک بحــران حتمــی اســت کــه دامنــه بحــران آن 
می توانــد آرامــش و امنیــت را در کل جامعــه بــا تهدیــد روبــه رو ســازد. هرگونــه اصــاح یــا تغییــر بنیادیــن 
ــه تجربه هــای جهانــی، رعایــت مبانــی علمــی و ســازوکارهای  ــا توجــه ب در نظــام بیمــه اجتماعــی بایــد ب
فنــی بیمه هــا و بــدون تأثیرپذیــری از گرایش هــای خــاص اقتصــادی، اجتماعــی یــا سیاســی انجــام گیــرد. 
ــا  ــاورزی، هم ــاد کش ــوالد، جه ــت ف ــد صنع ــی مانن ــتگی اختصاص ــای بازنشس ــی صندوق ه ــت برخ وضعی
ــه  ــن غیرکارشناســی دچــار بحــران شــدند( نشــان می دهــد ک ــب قوانی ــل تصوی ــه دلی و... )کــه همگــی ب
ــه  ــدون توج ــی و ب ــا سیاس ــادی، اداری ی ــرف اقتص ــگاه ص ــا ن ــتگی را ب ــای بازنشس ــوان صندوق ه نمی ت
ــزرگ ملــی  ــرای تصمیمــات ب ــه الزامــات اجتماعــی اداره کــرد. امیــد اســت ایــن تجربه هــای کوچــک، ب ب

راهگشــا باشــد.


