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چکیده:
هـــدف ایــن نوشــتار بررســی نقــش دانــش آکچوئــری در نظــام تأمیناجتماعــی ،بهویــژه خــرده
نظــام بیمـهای آن اســت .ســئوال محــوری کــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد
آن اســت کــه دانــش آکچوئــری ،بــه مثابــه یــک ابــزار فنــی ،چگونــه میتوانــد بــه بهبــود عملکــرد
نظــام تأمیناجتماعــی ،بهویــژه خــرده نظــام بیمــهای آن کمــک نمایــد؟ در بخــش اول ایــن
نوشــتار بــرای پاســخ بــه پرســش فــوق ،بــا طــرح مباحــث مفهومــی و نظــری مناســب برآمــده از
رویکــرد کارکردگرایــی و نظریــه تالکــوت پارســونز نشــان داده میشــود یکــی از مهمتریــن عواملــی
کــه میتوانــد بــه عملکــرد درســت یــک نظــام (در اینجــا نظــام تأمیناجتماعــی) کمــک نمایــد،
آگاهــی مــداوم نظــام از مقتضیــات نظــم درونــی حاکــم بــر آن ،آگاهــی از تأثیــرات نظامهــای
موجــود دیگــر و نظــم کل جامعــه بــر آن اســت .اگــر یــک نظــام اجتماعــی بتوانــد ایــن مــوارد را
بهصــورت دائمــی در درون ســاختار خــود مــورد توجــه قــرار دهــد احتمــاالً بــا بهبــود عملکــرد
خــود مواجــه خواهــد شــد.
در بخــش دوم ایــن نوشــتار ،محقــق میکوشــد بــا تشــریح فعالیتهــای چهارگانــه آکچوئــری (ارزیابــی
طرحهــای بیم ـهای موجــود ،ارزیابــی طرحهــای جدیــد ،پیشــنهاد اصالحــات آکچوئــری و پیشبینیهــای
کوتاهمــدت) در نظــام تأمیناجتماعــی نشــان دهــد ایــن دانــش چگونــه قــادر اســت بــه صــورت ســاختاری
نظــام تأمیناجتماعــی را تبدیــل بــه یــک «نظــم کارکــردی اجتمــاع بنیــان» ســازد کــه بهطــور دائــم بــه
منطــق درونــی خــود و نظــم بخشــیهای دیگــر جامعــه حســاس باشــد و از ایــن طریــق مانــع از اختــال
در عملکــرد خــود شــود.
واژگان کلیــدی :نظــم اجتماعــی ،کارکــرد ،نیــاز ،آکچوئــری ،نظــام تأمیناجتماعــی ،اجتمــاع بنیــان،
خــرده نظــام بیمـهای.
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طرح مسئله
بــی شــک ،نظــام تأمیناجتماعــی از جملــه مهمتریــن نظامهــای کارکــردی در درون نظــام کالن
جامعــه اســت کــه بــا هــدف پاســخ دادن بــه نیازهایــی از قبیــل تأمیــن درآمــد جایگزیــن بــرای مســتمری
بگیــران ،بازتوزیــع درآمدهــا ،ارتقــای ســطح ســامت ،عدالــت اجتماعــی و ...در جامعــه بــه وجــود آمــده
و بخشهــای درونــی آن میکوشــند نظــم درونــی خــود را در راســتای تحقــق ایــن کارکردهــا ســامان
دهنــد .ایــن نظــام بــه دلیــل تحــت پوشــش قــراردادن نســلهای گوناگــون و لــزوم تأمیــن منابــع مالــی
کافــی بــرای جبــران مزایــای تعهــد شــده ،ملــزم بــه اســتفاده از ابزارهــای مناســب اســت تــا مجموعــه
فعالیتهــا یــا کارکردهــای هــر یــک از بخشهــا یــا خــرده سیســتمهای آن ،اثربخشــی و کارآمــدی
الزم را بــرای تأمیــن اهــداف اصلــی نظــام تأمیناجتماعــی فراهــم آورد .بنــا بــه ادبیــات موجــود ،یکــی
از مهمتریــن ابزارهایــی کــه میتوانــد بــه نظــام تأمیناجتماعــی در تنظیــم فعالیتهــای درونــی هــر
یــک از خــرده نظامهــای آن کمــک نمایــد و پیونــد آنهــا بــا نظمهــای بیرونــی را ممکــن ســازد ،دانــش
آکچوئــری اســت .آکچوئــری علمــی اســت کــه رشــتههای دانشــگاهی بســیاری را بــرای پاس ـخگویی بــه
بســیاری از مســائل فنــی بیمــهای و مالــی تأمیناجتماعی(ریســکها) در گســتره وســیع اجتماعــی و
تجــاری هماهنــگ و همراســتا ســاخته اســت .در اینجــا در مقــام یــک پژوهــش علمــی در پــی پاســخ دادن
بــه ایــن پرســش هســتیم کــه دانــش آکچوئــری ،بــه عنــوان یــک ابــزار فنــی ،چگونــه میتوانــد بــه بهبــود
عملکــرد نظــام تأمیناجتماعــی ،بهویــژه خــرده نظــام بیمــهای آن کمــک نمایــد؟ بــه عبــارت دیگــر،
دانــش آکچوئــری از چــه ویژگیهــا ،فرصتهــا و امکاناتــی بــرای نظــام تأمیناجتماعــی برخــوردار اســت
کــه اســتفاده از آن میتوانــد بــه بهبــود عملکــرد نظــام تأمیناجتماعــی ،ب ـ ه ویــژه خــرده نظــام بیم ـهای
آن ،کمــک نمایــد؟
 )1مبانی مفهومی
وقتــی محققــی از واژههــای نظــام ،کارکــرد و نقــش ســخن میرانــد در پارادایــم کارکردگرایــی
ســاختارگرایی قــرار میگیــرد کــه ریشــه آن بــه اندیشــههای «امیــل دورکیــم» بــاز میگــردد .دورکیــم
جامعــه را یــک ارگانیســم دارای بخشهــای متعــدد میدانســت کــه هــر یــک از بخشهــای آن در پاســخ
بــه یــک نیــاز عمــل میکننــد و کارکــردی را بــرای جامعــه انجــام میدهنــد .او معتقــد بــود آنچــه باعــث
ایجــاد انســجام و نظــم اجتماعــی در جامعــه میشــود وابســتگی متقابــل اعضــا بــه هــم اســت کــه ایــن
وابســتگی در جامعــه ارگانیــک از طریــق تقســیم کار گســترده در جامعــه فراهــم میشــود و موجــب ایجــاد
انســجام و نظــم میشــود .بــه عبــارت دیگــر جامعــه دو فراینــد متفــاوت امــا مکمــل را تجربــه میکنــد:
نخســت به«تمایــز کارکــردی» میپــردازد و ســپس بــه ایجــاد پیونــد میــان بخشهــای مختلــف خــود
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روی مــیآورد و فراینــد «ادغــام» را تجربــه میکنــد.
دورکیــم جامعــه را ترکیبــی از بخشهــای متفــاوت میدانســت کــه هــر یــک وظیفــهای را برعهــده
دارنــد و بــرای انجــام وظایــف خــود مجموعــهای از فعالیتهــا را انجــام میدهنــد و بــرای انجــام ایــن
فعالیتهــا مجموعــهای از منابــع را بــهکار میگیرنــد .اگــر جامعــهای ایــن مجموعــه کارکردهــا را انجــام
دهــد جامعـهای کارکــردی اســت کــه در وضعیــت بهنجــار در حــال عمــل کــردن اســت( .)Kreps, 51:1984با
اینحــال ،اگــر جامع ـهای در انجــام کارکردهــای خــود بــا اخــال روب ـهرو شــود ،آن جامعــه یــک جامعــه
آســیب پذیــر خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر از منظــر دورکیــم ،آســیبپذیری مســئلهای اســت کــه در
پیونــد بــا کارکردهــا و نهادهایــی کــه وظیفــه انجــام ایــن کارکردهــا را برعهــده دارنــد تعریــف میشــود.
بایــد اشــاره کــرد کــه آنچــه دورکیــم در ســطح کالن جامعــه مطــرح میکنــد در مــورد تــک تــک خــرده
سیســتمهای ایــن جامعــه نیــز صــادق و کاربــردی اســت کــه یکــی از آنهــا نظــام تأمیناجتماعــی اســت.
ظهــور و تــداوم نظــام تأمیناجتماعــی حاکــی از نقــش مهــم و حیاتــی اســت کــه ایــن نظــام در تنظیــم و
برقــراری نظــم اجتماعــی دارد .بــه عبــارت دیگــر ظهــور نظــام تأمیناجتماعــی ریشــه در نیازهایــی دارد
کــه نظــم اجتماعــی کالن جامعــه در ســاحتهای متفــاوت اقتصــاد ،سیاســت ،اجتمــاع و فرهنــگ بــا آن
روبـهرو شــده و اگــر بــه آنهــا پاســخ ندهــد بخشــی از فراینــد شــکل گیــری نظــام اجتماعــی را ناتمــام باقــی
گذاشــته اســت .بیشــک ،هــر گونــه نقصــان در تکمیــل سیســتم اجتماعــی خــود اختــال در عملکــرد
بخشهــای دیگــر نظــام اجتماعــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ایــن پرســش کــه نظــم اجتماعــی حــول چــه کانونــی ســازمان مییابــد و ایــن کانــون چگونــه میتوانــد
تمامــی بخشهــای جامعــه را در پیونــد ســاختاری بــا یکدیگــر نگــه دارد یکــی از مهمتریــن پرســشها در
نظریــه اجتماعــی اســت .نخســتین پاســخ بــه ایــن پرســش را دورکیــم مطــرح کــرد کــه شــکل کاملتــر
آن را میتــوان در نظریــه پارســونز دنبــال کــرد .از نظــر پارســونز نظــم اجتماعــی وضعیتــی اســت کــه چهــار
خــرده نظــام اجتماعــی بتواننــد کار ویژههــای خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد و در یــک رابطــه تعاملــی
مناســب قــرار داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل پارســونز معتقــد بــود جامعــه چهــار نیــاز کلیــدی دارد کــه
بــرای پاســخ گفتــن بــه آنهــا بایــد بــه تعریــف چهــار نهــاد عمــده پرداختــه شــود( .مهرآئیــن.)1392 ،
نخســتین نیــاز «ســازگار شــدن بــا محیــط» اســت .پارســونز معتقــد بــود نهــاد «اقتصــاد» پاســخی
بــرای رفــع ایــن نیــاز اســت .اقتصــاد بــه جامعــه کمــک میکنــد کــه بــه بهتریــن شــکل بــا محیــط خــود
ســازگار شــود و بــا اســتخراج منابــع نهفتــه در آن نیــروی الزم بــرای ادامــه حیــات خــود را فراهــم آورد .از
ایـنرو ،پارســونز معتقــد بــود در نهایــت آنچــه در حــوزه اقتصــاد بــه دســت میآیــد «کاال و ثــروت» اســت
و آنچــه نظــم ایــن قلمــرو را شــکل میدهــد «منطــق مبادلــه» اســت.
نیــاز دوم بــه اعتقــاد پارســونز «تعریــف و تولیــد آرمانهــا و اهــداف و حفــظ آنهــا» اســت .پارســونز
معتقــد بــود نهــاد «فرهنــگ» پاســخی بــرای رفــع ایــن نیــاز اســت .مهمتریــن کارکــرد قلمــرو فرهنــگ آن
اســت کــه بــه تولیــد آرمانهــا و اهــداف جامعــه بپــردازد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت آنهــا و بازتولیــد دوبــاره
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آنهــا بــه حفــظ ایــن اهــداف و آرمانهــا کمــک نمایــد .از ایـنرو ،پارســونز معتقــد بــود آنچــه در نهایــت در
قلمــرو فرهنــگ بــه دســت میآیــد «معرفــت و دانــش» اســت و منطــق حاکــم بــر ایــن قلمــرو کــه آن را
پویــا و زنــده نگــه خواهــد داشــت چیــزی جــز منطــق «گفتوگــو» نیســت.
نیــاز ســوم هــر جامعــه «درونــی کــردن ایــن آرمانهــا و اهــداف» اســت .پارســونز معتقــد بــود کــه
قلمرو«اجتمــاع» پاســخی بــه ایــن نیــاز اســت .مــا در اجتماعهــای گــرم از قبیــل خانــواده یــا اجتماعهــای
ســرد از قبیــل بــازار و از طریــق روابــط اجتماعــی و ســرد خــود بــه درونــی کــردن آرمانهــا ،ارزشهــا و اهــداف
جامعــه در خــود میپردازیــم و از ایــن طریــق تبدیــل بــه انســان اجتماعــی میشــویم .ایــن مــا نیســتیم کــه
در جامعــه زندگــی میکنیــم ،بلکــه جامعــه هــم در مــا زندگــی میکنــد .از ایـنرو ،پارســونز معتقــد بــود آنچــه
در نهایــت در قلمــرو اجتمــاع بــه دســت میآیــد از جنــس «عالقــه و عاطفــه» اســت و مکانیســم تبــادل آن نیــز
«روابــط اجتماعــی» اســت .باالخــره از نــگاه پارســونز چهارمیــن نیــاز هــر جامعــه «تحقــق آرمانهــا و اهدافــی»
اســت کــه در قلمــرو فرهنــگ تعریــف و تولیــد شــده و در قلمــرو اجتماعــی بــه درون مــردم راه یافتــه اســت.
پارســونز نهــاد «سیاســت» را پاســخی بــه رفــع ایــن نیــاز جامعــه میدانــد .سیاســت نهــادی اســت کــه بایــد در
راســتای تحقــق عملــی اهــداف و آرمانهــای یــک جامعــه حرکــت کند(چلبــی.)1379 ،
بنابرایــن آنچــه در ایــن قلمــرو تولیــد میشــود «قــدرت» اســت کــه بــا دو مکانیســم «زور» و «ایدئولــوژی» در
جامعــه خودنمایــی میکنــد .پارســونز معتقــد بــود ایــن چهــار نهــاد هــم بایــد کارکــرد خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد
و هــم در رابطــه کارکــردی تعریــف شــده بــا یکدیگــر باشــند و منطــق یکدیگــر را مختــل ننماینــد (همیلتــون.)1372 ،
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همچنیــن بایــد گفــت آنچــه پارســونز در خصــوص نیازهــای نظــام کالن اجتماعــی و پاســخهای
کارکــردی بــه آنهــا میگویــد در خصــوص تــک تــک خــرده نظامهــای اجتماعــی صــادق اســت.
تأمیناجتماعــی بــه عنــوان جزیــی از نظــم کالن اجتماعــی کــه بــرای پاســخ دادن بــه برخــی نیازهــای
کارکــردی صورتبنــدی و شــکل یافتــه اســت ،خــود بــه عنــوان یــک نظــام ،دارای چهــار نیــاز اســت کــه
بایــد بــه آنهــا پاســخ کارکــردی دهــد .ایــن نظــام بــرای ســازگار شــدن بــا محیــط بــه عنــوان نخســتین
نیــاز ،بــه ایجــاد نهــاد اقتصــادی و اســتخراج منابــع نهفتــه در آن(ناشــی از حــق بیمــه و مالیــات) بــرای
ادامــه حیــات خــود مبــادرت میکنــد .آنچــه در ایــن حــوزه مهــم اســت و بایــد حاصــل شــود «منابــع و
ثــروت» اســت و آنچــه نظــم ایــن حــوزه یــا قلمــرو را در نظــام تأمیناجتماعــی شــکل میدهــد منطــق
ســودگرایانه (هزینــه و فایــده) و نوعــی عقالنیــت ابــزاری اســت کــه در چارچوبهــای کالن اقتصــادی
تعریــف شــده اســت.
نیــاز دوم نظــام تأمیناجتماعــی ،طبــق نظریــه پارســونز« ،تعریــف و تولیــد آرمانهــا و اهــداف و حفــظ
آنهــا» اســت .نظــام تأمیناجتماعــی بــرای بــرآوردن ایــن نیــاز اساســی« ،نهــاد فرهنــگ» را کــه متشــکل
از عالئــم ،اندیشــهها ،باورهــا ،گفتمانهــا ،مناســک ،نمادهــا ،تکنیکهــا ،کنشهــا و( ...چلبــی:1379،
 )54-69اســت و تجلــی آن را میتــوان در متــن اساســنامه ،شــعارها ،تعریــف اهــداف ،بخشــنامههای
راهبــردی ،گفتمــان مدیــران و مســئوالن ،متــون و کتابهــای منتشرشــده ،نمادهــا و ســمبلهای طراحــی
شــده ،لوگــوی ســازمان و ....یافــت ،بــه وجــود آورده اســت .معرفــت و دانشــی کــه از طریــق «منطــق
گفتوگــو» میــان طرفهــای درگیــر در ایــن نظام(کارگــر ،کارفرمــا و دولــت) بــه دســت میآیــد ،دســتاورد
نهایــی ایــن نهــاد مهــم بــرای تعریــف اهــداف و آرمانهــا و نظــم بخشــیدن بــه نظــام تأمیناجتماعــی
اســت .اساســیترین آرمانــی کــه نظــام تأمیناجتماعــی در تعریــف ،تحقــق و حفــظ آن نقــش اساســی دارد
عدالــت اجتماعــی اســت .نهــاد فرهنــگ در نظــام تأمیناجتماعــی میتوانــد در ترویــج و اشــاعه ارزشهــای
عدالــت خواهانــه ،عــام گرایانــه و فرامــادی گرایانــه نقــش مهمــی ایفــا کنــد (نصرتینــژاد.)28 :1383 ،
نظــام تأمیناجتماعــی بــرای بــرآورد نیــاز ســوم خــود (درونــی کــردن آرمــان و اهــداف تعریــف شــده)
حــوزه یــا قلمــرو اجتمــاع را تعریــف میکنــد کــه کار ویــژه اصلــی آن بــردن نظــام تأمیناجتماعــی بــه
درون افــراد (اعــم از نیروهــای شــاغل در نظــام تأمیناجتماعــی ،تــوده مــردم و کارفرمایــان) و خلــق
افــراد درگیــر بــا اهــداف و آرمانهــا و برنامههــای نظــام تأمیناجتماعــی و در نهایــت تنظیــم تعامــات
بیــن فــردی و بیــن گروهــی و همچنیــن تعامــات افــراد بــا بیمههــای اجتماعــی بــه عنــوان مهمتریــن
نهــاد تجلــی بخــش نظــام تأمیناجتماعــی اســت .نهــاد اجتمــاع بــا ایجــاد کنشــگر اجتماعــی دارای تعهــد
و عاطفــه و علقههــای متفــاوت انســانی زمینــه را بــرای شــکل گیــری نهــاد یــا ســازمان تأمیناجتماعــی
فراهــم مــیآورد .فــرد اجتماعــی شــده بــا تعهــد بــه کنتــرل منابــع اقتصــادی ،تعهــد بــه اهــداف
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جمعــی ،تعهــد بــه ارزشهــا و تعهــد بــه روابــط و همچنیــن علقــه بــه بــده بســتان ،علقــه بــه تنظیــم
اجتماعــی محیــط ،علقــه بــه روابــط بیــن ذهنــی و علقــه بــه دیگــر انســانها ،مهمتریــن نیــرو در شــکل
دادن بــه یــک نهــاد یــا ســازمان و شــکل دادن بــه یــک نظــم اجتماعــی اســت.
نهــاد «سیاســت» یــا «مدیریــت» وظیفــه پاســخگویی بــه نیــاز « تحقــق آرمانهــا و اهــداف» را در هــر
نظامــی از جملــه نظــام تأمیناجتماعــی برعهــده دارد .دولــت رفــاه یکــی از مهمتریــن عوامــل در تحقــق
عملــی اهــداف و آرمانهــای نظــام تأمیناجتماعــی در ســطح جامعــه اســت .دولتهــای رفاهــی بــا شــکل
دادن بــه نهادهــا و ســازمانهایی از قبیــل «بیمههــای تأمیناجتماعــی» میکوشــند راهــکار ســازمانی
مناســب بــرای تحقــق اهــداف و آرمانهــای تأمیناجتماعــی فراهــم آورنــد.
مدیریــت ســازمان در درون ایــن ســازمانها میکوشــد بــا اســتفاده از مکانیســمهای متفاوتــی از قبیــل
اقتــدار (قــدرت مشــروع) ،زور ،ســلطه ،جذبــه ،ایدئولــوژی ،مشــارکت ،بوروکراســی ،قوانیــن و مقــررات ،نظــام
تنبیــه و پــاداش ،نظــام محاســبه و پرداخــت و دیگــر مکانیســمهای اعمــال قــدرت و برنامــه ،بــه تحقــق
عملــی آرمانهــای نظــام تأمیناجتماعــی کمــک نمایــد.
سیاست

اقتصاد
بنگاههای اقتصادی،
خدماتی،شرکتها ،ادارات
دولتی و عموی و...

فرهنگ
ایدهها و اندیشههای مربوط به
رفاه ،سالمت ،امنیت ،حمایت،
نمادها،نشانهها،رسانهها،
دانشگاهها و...

صندوقهای بیمه ،نهادهای
حمایتی همچون بهزیستی،
هاللاحمر ،کمیته امداد،
انجمنهای خیریه و امدادی،
انجمنهای بیماریهای خاص،
خانههای سالمندان و...

قوانین و مقررات،
ارگانها،ادارات،
دوایر اجرایی،
انتظامی،قضایی،تقنینی و...

اجتماع
ویژگیهای جمعیت و نیروی
کار جامعه
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بهطورخالصــه بــه اعتقــاد پارســونز و دورکیــم ،بــا افزایــش دامنــه و پیچیدهتــر شــدن نیازهــای
جوامــع انســانی ،ایــن جوامــع نیازمنــد تعریــف «قلمروهــا» یــا «واحدهــای» جدیــد در خــود هســتند کــه
ایــن نیازهــا را بــرآورده ســازد .خلــق ایــن نهادهــا یــا واحدهــا پیامــد دیگــری جــز انجــام نقــش تخصصــی
آنهــا بــه همــراه دارد و آن چیــزی نیســت جــز افزایــش دامنــه نظــارت نظــام بــر افــراد و خــرده سیســتمهای
نظــام .بــه همــان میــزان کــه نظــم اجتماعــی در نتیجــه افزایــش تخصصهــا پیچیدهتــر میشــود ،میــزان
فشــار هنجــاری آن بــر افــراد نیــز بیشــتر میشــود و افــراد مجبــور بــه درونــی کــردن مجموعــه قوانیــن و
مقــررات اجتماعــی میشــوند .نظــارت خارجــی جامعــه یــا نیــروی تنظیمکننــده جامعــه ،دامنــه امیــال
و آرزوهــای افــراد را جهــت داده و آنهــا را کنتــرل میکنــد .بنــا بــر نظــر دورکیــم ،بیــش از آنکــه مــا
در درون جامعــه باشــیم ،جامعــه در درون مــا زندگــی میکنــد .در همیــن معناســت کــه مــا تبدیــل بــه
موجــودات اجتماعــی میشــویم و حیــات جامعــه را تنظیــم میکنیــم .جامعــه اطمینــان دارد کــه اگــر بــه
هــر دلیــل نظــم آن دچــار مشــکل شــود ،مــا بــا «مشــارکت اجتماعــی» خــود کــه حاصــل وجــود جامعــه
در ماســت ،دوبــاره نظــم جامعــه را بازســازی و احیــاء و حتــی آن را توســعه خواهیــم داد .هــرگاه شــیرازه
تنظیمهــای اجتماعــی از هــم بپاشــد ،نفــوذ نظارتکننــده جامعــه بــر گرایشهــای فــردی دیگــر کارایــی
خــود را از دســت خواهــد داد و همچنیــن افــراد جامعــه بــه حــال خــود واگــذار میشــوند .دورکیــم چنیــن
وضعیتــی را «بــی هنجــاری» میخواند(کــورز.)191-192 :1372 ،
اگــر نظامــی واحدهــای خــود را بــه گون ـهای نظــم بخشــیده باشــد کــه بتوانــد قبــل از وقــوع مســئله،
بــه هنــگام بــروز مســئله و پــس از آن واکنــش مناســب از خــود نشــان دهــد آن سیســتم ،سیســتمی اســت
کــه نظــم آن امــکان آســیبپذیری در مقابــل ریســکها را در درون خــود منتفــی ســاخته و ریســکها
نمیتواننــد بــه ایــن سیســتم آســیب برســاند .در غیــر ایــن صــورت سیســتم دچــار اختــال و نابســامانی
کارکــردی بــوده و در مقابــل فشــارهای بیرونــی و درونــی آســیب پذیــر و ناتــوان اســت .بنابرایــن ،نظامهــای
اجتماعــی همــواره نیازمنــد بازاندیشــی در خــود و شــناخت خألهــا و حفرههــا و ترکهــای ســاختاری
موجــود در خــود هســتند تــا بــا تعریــف پاســخهای کارکــردی مناســب بــرای آنهــا مانــع از وقــوع اختــال
کارکــردی در درون سیســتم شــوند .نظــم اجتماعــی نظمــی همــواره در حــال «شــدن» اســت کــه هیچــگاه
نمیتــوان پایانــی بــرای آن تصــور کــرد.
کارکردهای نظام تأمیناجتماعی
بیشــک« ،حفــظ درآمــد» افــراد جامعــه و فراهــم آوردن یــک «پوشــش حمایتــی» بــرای افــراد
آســیب پذیــر جامعــه دو نمونــه از مهمتریــن نیازهــای نظــم کالن اجتماعــی هســتند کــه جامعــه بایــد
بــرای پاســخ گفتــن بــه آنهــا بــه طراحــی ســازوکارها و مکانیســمهای کارکــردی مناســب بپــردازد .نظــام
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تأمیناجتماعــی پاســخ جامعــه بــه ایــن دو نیــاز اســت .نظــام تأمیناجتماعــی مجموع ـهای از سیاس ـتها،
ســازوکارها ،برنامههــا و شــیوههای عمــل بــرای فراهــم آوردن دو فرصــت ضــروری و مطلــوب یعنــی درآمــد
و حمایــت بــرای تمامــی افــراد جامعــه ،بهویــژه بخشهــای آســیب پذیــر آن اســت .در مقاولــه نامــه
شــماره  102ســازمان بینالمللــی کار در تعریــف تأمیناجتماعــی چنیــن آمــده اســت« :تأمیناجتماعــی
بــه منزلــه حمایتــی اســت کــه جامعــه در قبــال پریشــانیهای اجتماعــی و اقتصــادی پدیــد آمــده بــه
واســطه قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد ،بیمــاری ،بــارداری ،حــوادث و بیماریهــای ناشــی از کار،
ســالمندی ،بیــکاری ،ازکارافتادگــی ،فــوت و همچنیــن افزایــش هزینههــای درمــان و نگهــداری خانــواده
(عائلهمنــدی) بــه اعضــای تحــت پوشــش خــود ارائــه میدهــد (پناهــی.)7 :1385 ،
بنا به این تعریف ،نظام تأمیناجتماعی دارای  3هدف عمده است:
 )1ارائــه خدمــات همگانــی پایــه و قابــل دســترس بــرای کل جامعــه بهطــوری کــه بتوانــد افــراد را در
مقابــل فقــر در دوران ســالمندی حمایــت کــرده و امکانــات اولیــه بــرای دسترســی بــه خدمــات درمانــی را
بــرای کلیــه افــراد فراهــم نمایــد (الیــه همگانــی).
 )2دسترســی بــه مســتمریهای بازنشســتگی بــه عنــوان جایگزیــن درآمــد در دوران ســالمندی ،ارائــه
خدمــات درمانــی بــا کیفیــت بــاال و تأمیــن درآمــد بــرای افــرادی کــه بــه تأمیناجتماعــی حــق بیمــه
میپردازنــد (الیــه تأمیناجتماعــی).
 )3ایجــاد شــرایطی جهــت گســترش درآمــد مکمــل بازنشســتگی و دســتیابی بــه خدمــات درمانــی
خصوصــی و انفــرادی بــرای افــرادی کــه دارای قــدرت مالــی الزم بــرای تأمیــن مخــارج از ایــن طریــق
هســتند (الیــه تکمیلــی).
ازاینرو ،نظام تأمیناجتماعی دارای دو کارکرد اساسی است:
 )1کارکــرد حفــظ درآمــد ،کــه ایــن امــکان را فراهــم م ـیآورد تــا تمامــی شــاغلین ،بازنشســتگان یــا
تمامــی شــهروندان در هنــگام بــروز حــوادث و ریســکهای مختلــف از ســطح مناســب زندگــی برخــوردار
باقــی بماننــد.
)2کارکــرد چتــر حمایتــی ،کــه متضمــن ایــن خواهــد بــود تــا تمامــی اعضــای جامعــه کــه بــا فقــر
مواجهانــد تحــت پوشــش حداقــل ســطح درآمــد نقــدی و بهداشــت و خدمــات اجتماعــی قــرار گیرنــد و بــه
ســوی یــک زندگــی پرمحتــوای اجتماعــی قــدم بردارنــد (ادارهکل امــور بینالملــل.)16 :1384 ،
عملــی ســاختن نظــام تأمیناجتماعــی ،بــا توجــه بــه نــوع جوامــع میتوانــد شــکلها یــا قالبهــای
متفاوتــی بــه خــود بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،اغلــب کشــورهای دنیــا حســب شــرایط و امکانــات اقتصــادی
و اجتماعــی خــود بــه منظــور اســتقرار نظــام تأمیناجتماعــی روشهــا و الگوهــای متفاوتــی را بــه مرحلــه
اجــرا گذاردهانــد کــه میتــوان آنهــا را بــه دو گــروه اصلــی (خــرده نظــام) تقســیم کــرد:
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الــف) خــرده نظــام بیم ـهای کــه متکــی بــر اشــتغال و کســب درآمــد افــراد جامعــه بــوده و
شــامل راهبردهــای مختلــف از جملــه بیمههــای اجتماعــی ،صندوقهــای احتیــاط ،مســئولیت
کارفرمــا ،صندوقهــای خصوصــی و ...اســت .تأمیــن منابــع مالــی ایــن خــرده نظــام مبتنــی بــر
مشــارکت بیمــه شــده ،کارفرمــا و دولــت اســت .در جامعــه مــا میتــوان تجلــی عینــی ایــن شــکل
از تأمیناجتماعــی را در صندوقهــای هجــده گانــه بیمــهای تأمیناجتماعــی از قبیــل ســازمان
تأمیناجتماعــی ،ســازمان بازنشســتگی کشــوری ،ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح و...
مشــاهده کــرد.
ب) خــرده نظــام حمایتــی -امــدادی کــه مبتنــی بــر تابعیــت و حــق شــهروندی بــوده و شــامل
راهبردهــای مســاعدت اجتماعــی و خدمــات اجتماعــی اســت .همچنیــن منابــع مالــی ایــن خــرده نظــام
عمدت ـاً وابســته بــه مشــارکت دولتهــا و اعتبــارات عمومــی اســت .در جامعــه مــا شــکل عملــی اینگونــه
از تأمیناجتماعــی را میتــوان در فعالیــت نهادهــا و ســازمانهایی از قبیــل بهزیســتی ،هــال احمــر،
کمیتــه امــداد ،و ...مشــاهده کــرد.
مســئله نســبت میــان منابــع و مصــارف یکــی از مهمتریــن مســائل مطــرح بــه هنــگام عملــی
ســاختن نظــام تأمیناجتماعــی در درون هــر جامعــه اســت .سیاســتگذاران نظــام تأمیناجتماعــی
همــواره بــا ایــن پرســش روبـهرو هســتند کــه از چــه منابعــی بــرای عملــی ســاختن دو شــکل تعریــف
شــده تأمیناجتماعــی یعنــی خــرده نظــام بیمـهای و خــرده نظــام حمایتــی -امــدادی بهــره گیرنــد و
آنهــا را چگونــه و مطابــق بــا چــه مؤلفههــا و ویژگیهایــی مصــرف نماینــد .شــاید بتــوان مدعــی شــد
نــوع پاســخ سیاســتگذاران تأمیناجتماعــی بــه ایــن پرســش ماهیــت و کیفیــت نظــام تأمیناجتماعــی
در هــر جامعــه را مشــخص میســازد .ازای ـنرو ،یکــی از مهمتریــن نیازهــا و دغدغههــای نظامهــای
تأمیناجتماعــی دســتیابی بــه ابزارهــا ،مکانیسـمها ،روشهــا و دانشهایــی هســتند کــه بتواننــد آنهــا
را در حــل ایــن معادلــه کمــک کننــد و بــه ایــن نیــاز آنهــا پاســخ کارکــردی دهــد .دانــش آکچوئــری
یکــی از مهمتریــن پاســخها بــه ایــن نیــاز نظــام تأمیناجتماعــی اســت .بــا اســتفاده از تحلیلهــای
کمــی و آکچوئــری میتــوان بــه خوبــی بــه محاســبه نســبت میــان منابــع و مصــارف در نظــام
تأمیناجتماعــی یــک جامعــه پرداخــت .بــا اینحــال ،وجــود اشــکال متفــاوت فعالیتهــای مربــوط
بــه تأمیناجتماعــی بیمــهای و حمایتــی -امــدادی و همچنیــن پیچیدگــی مکانیســمهای تأمیــن
منابــع تأمیناجتماعــی و شناســایی مــوارد مصــرف آنهــا ،مانــع از آن اســت کــه بتــوان از دانــش
آکچوئــری بــرای محاســبه نســبت میــان منابــع و مصــارف در ســطح کالن نظــام تأمیناجتماعــی
اســتفاده کــرد .از ایـنرو ،بایــد بــه محــدود ســاختن ادعــا در خصوص نقــش آکچوئــری در بهینهســازی
نظــام تأمیناجتماعــی پرداختــه شــود.
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«بیمههــای اجتماعــی» کــه از وضــوح بیشــتری در خصــوص مکانیســمهای تأمیــن منابــع خــود و همچنیــن
جمعیــت هــدف برخوردارنــد را شــاید بتــوان مهمتریــن مؤلفــه و عنصــر در درون نظــام تأمیناجتماعــی دانســت کــه
میتــوان بــه خوبــی از دانــش آکچوئــری بــرای کارآمــد ســاختن و اثربخشتــر کــردن خدمــات آن اســتفاده کــرد.
 )2آکچوئری و نقش آن در بهبود عملکرد بیمههای تأمیناجتماعی
خــرده نظــام بیمــهای تأمیناجتماعــی ،بــه عنــوان متداولتریــن شــکل از فعالیتهــای
دوگانــه تأمیناجتماعــی ،نظامــی اســت کــه کارآمــدی آن نیازمنــد وجــود ســازوکارهای مناســبی
اســت کــه بتوانــد بــه نیازهــای آن در حــوزه اقتصــاد (شناســایی ،بســیج و بازتوزیــع منابــع در
میــان افــراد تحــت پوشــش) ،سیاســت (تعریــف و مدیریــت منابــع و مصــارف ،تنظیــم قوانیــن و
مقــررات ،مدیریــت بوروکراســی ســازمانی و ،) ...اجتمــاع (عملیاتــی ســاختن روابــط و تعامــات
بیمــهای میــان کارگــران ،کارفرمایــان و دولــت) و باالخــره فرهنگ(گســترش و اشــاعه فرهنــگ
بیم ـهای) پاســخ گویــد.
خــرده نظــام بیمــهای تأمیناجتماعــی خــود بــه عنــوان یــک نظــم اجتماعــی مرکــب از خــرده
نظامهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی اســت کــه در پیونــد بــا یکدیگــر نظــم اجتماعــی
بیمــه را شــکل میدهنــد .بیمــه اجتماعــی در ســطح فرهنــگ مرکــب از مجموعـهای رمــزگان کلیــدی
(اصــول معرفتــی بنیــادی) اســت کــه تجلــی آنهــا را میتــوان در ارزشهــا و هنجارهــای اخالقــی،
زیبایــی شــناختی ،قانونــی ،تکلیــف شناســانه و ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی مشــاهده کــرد .بیمــه
در ســطح فرهنــگ همچنیــن مرکــب از مجموعــهای از نمادهــا و نشــانهها ،روایتهــا ،گفتمانهــا
و مناســک اســت کــه مجموعــه آنهــا را میتــوان شــعائر بیمــه در جامعــه نامیــد .در ســطح اجتمــاع،
بیمــه اجتماعــی بــه عنــوان یــک نظــام ،ترکیبــی وســیع و پیچیــده از افــراد جامعــه اســت کــه در قالــب
دو گــروه نیــروی کار و کارفرمــا در تعامــل دائــم بــا نظــام مدیریــت بیمــه فعالیــت میکننــد .ترکیــب و
ســاختار ایــن جمعیــت تــا حــدودی زیــادی منعکسکننــده ماهیــت و کیفیــت نظــم اجتماعــی بیمــه
در درون یــک جامعــه اســت .در ســطح سیاســت و نظــام مدیریتــی ،نظــم اجتماعــی بیمــه مرکــب از
قوانیــن و مقــررات باالدســتی ،قوانیــن و مقــررات درونــی و مجموع ـهای از ســازمانها و ادارات دولتــی
و خصوصــی اســت کــه در کنــار یکدیگــر نظــام مدیریتــی بیمــه را شــکل میدهنــد .در ســطح اقتصــاد
هــم ،نظــم اجتماعــی بیمــه مرکــب از مجموعــهای از تصمیمهــا و برنامهریزیهــا و محاســبات و
ســنجشهای اقتصــادی اســت کــه میکوشــند انطبــاق و ســازگاری ایــن بخــش از نظــم اجتماعــی بــا
محیــط کالن جامعــه را تنظیــم کننــد و بــا خلــق و حفــظ یــک رابطــه متعــادل میــان منابــع مــادی
و داراییهــای ایــن خــرده نظــام اجتماعــی بــا مجموعــه نیازهــا و مصــارف و تعهــدات آن ،بــه تــداوم
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حیــات کارآمــد و مؤثــر آن در نظــم کالن جامعــه کمــک کننــد.

شکل شماره  :3نظم درونی خرده نظام بیمهای تأمیناجتماعی
حــال اگــر خــرده نظــام بیم ـهای تأمیناجتماعــی بــه عنــوان یــک نظــم اجتماعــی از بخشهــای متفــاوت
برخــوردار اســت ،چــه چیــزی میتوانــد حیــات کارآمــد و مؤثــر خــرده نظــام بیمـهای تأمیناجتماعــی را تضمیــن
کــرده و بــه بقــا و فعالیــت درازمــدت آن در جامعــه کمــک نمایــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،چــه بینــش و تفکــری بایــد
بــر ایــن خــرده نظــام حاکــم باشــد تــا ایــن خــرده نظــام بتوانــد همــواره خــود را بــه عنــوان بخشــی مؤثــر و
کارآمــد در نظــم اجتماعــی اثبــات نمایــد؟
مهمتریــن ویژگــی کــه بایــد در درون بینــش حاکــم بــر خــرده نظــام بیمــهای تأمیناجتماعــی نهفتــه
باشــد تــا بتوانــد آن را تبدیــل بــه یــک حــوزه فعالیــت مؤثــر و کارآمــد در جامعــه نمایــد ،شناســایی و بــاور و
ایمــان بــه ایــن مســئله اســت کــه خــرده نظــام بیم ـهای تأمیناجتماعــی یــک نظــم اجتماعــی دارای چهــار
قلمــرو فرهنــگ ،اقتصــاد ،سیاســت و اجتمــاع اســت کــه نمیتــوان هرگــز آن را بــه یکــی از ایــن ابعــاد ،بــه
ویــژه اقتصــاد ،تقلیــل داد و آن را صرفــاً بــه عنــوان یــک نظــم اقتصــادی بــه جامعــه و نیروهــای اجتماعــی
فعــال در بخــش بیمــه در جامعــه شناســاند .خــرده نظــام بیمـهای تأمیناجتماعــی بایــد ایــن نکتــه را کــه یــک
نظــم ُخــرد اجتماعــی در درون نظــم کالن جامعــه اســت تبدیــل بــه مؤلف ـهای کلیــدی از اندیشــه و ســاختار
نهــادی خــود نمایــد و یقیــن داشــته باشــد کــه هــر ویژگــی عــارض بــر نظــم کالن جامعــه و ســطوح متفــاوت آن
میتوانــد خــرده نظــام بیمــهای تأمیناجتماعــی و فعالیتهــا ،اندیشــهها ،سیاســتها و اقتصــاد آن را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد و موجبــات موفقیــت یــا شکســت آن را فراهــم آورد .اکنــون ایــن پرســش مطــرح میشــود
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کــه خــرده نظــام بیم ـهای تأمیناجتماعــی چگونــه و بــا چــه ســازوکارهایی قــادر بــه تأمیــن ایــن چهــار نیــاز
کارکــردی اســت تــا بتوانــد بــا تکیــه بــر آنهــا بــه بهبــود عملکــرد خــود در جامعــه کمــک نمایــد؟
در ادبیــات موجــود ،دو پاســخ بــه پرســش فــوق داده شــده اســت :پاســخ نخســت و نســبتاً کلــی ،بــه تبدیــل ایــن
خــرده نظــام بــه بخشــی از ذهنیــت و فرهنــگ مــردم از طریــق فعالیتهــای فرهنگــی و آمــوزش بــاز میگــردد
کــه ماهیــت و کیفیــت مباحــث آن در محــدوده ایــن نوشــتار نمیگنجــد .پاســخ دوم ،بــه اســتفاده منظــم و
اجبــاری از ابزارهــای مناســب علمــی بــاز میگــردد کــه میتوانــد بهطــور ســاختاری همــواره خــرده نظــام بیمـهای
تأمیناجتماعــی را مقیــد بــه یــادآوری دائمــی ایــن نکتــه بــرای خــود ســازد کــه ایــن خــرده نظــام ،نظمــی اجتماعی
و دارای ابعــاد چهارگانــه در درون نظــم کالن جامعــه اســت کــه بایــد منطــق ارزیابــی خــود را از صــرف قلمــرو ارزیابی
اقتصــادی فراتــر بــرده و خــود را تبدیــل بــه یــک نظــم ارزیابــی چهارگانــه اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
نمایــد کــه تصمیمــات نهایــی آن همیشــه حاصــل نتایــج ترکیبــی همــه ایــن چهــار الگــو باشــد.
خــرده نظــام بیمـهای تأمیناجتماعــی بایــد بتوانــد در تطابــق بــا شــرایط محیطــی کالن جامعــه بــه شــناخت
از ماهیــت و کیفیــت فراینــد کار ،نیروهــای کار ،معــادالت اقتصــادی حاکــم بــر بــازار ،قوانیــن کار و( ...در حــوزه
اقتصــاد) اهتمــام ورزد و بــا شناســایی قوانیــن و مقــررات باالدســتی و درونــی خــود و اتخــاذ تصمیمهــای مدیریتــی
و راهبــردی دقیــق (در حــوزه سیاســت) بــه تعریــف و مدیریــت منابــع و مصــارف خــود در جامعــه بپــردازد و بــا
شــناخت ارزشهــا ،هنجارهــا و باورهــای مــردم در خصــوص بیمــه و مفاهیــم وابســته بــه اشــاعه و گســترش
فرهنــگ بیمــه در جامعــه کمــک نمایــد و بــا عملــی ســاختن روابــط تعاملــی و ســازنده میــان شــرکای اجتماعــی
(در حــوزه اجتمــاع) زمینــه خلــق و ســاماندهی اجتمــاع بیمهشــده را فراهــم آورد .بیشــک ،توجــه خــرده نظــام
بیم ـهای تأمیناجتماعــی بــه «ماهیــت اجتماعــی خــود» باعــث خواهــد شــد ایــن خــرده نظــام بتوانــد در تحقــق
اهــداف اقتصــادی خــود بــه شــکل همــه جانبهتــر و دقیقتــر عمــل نمایــد .آکچوئــری دانــش و ابــزار عملــی
مناســبی اســت کــه از تــوان مفهومــی و فکــری الزم بــرای ورود «بینشهــای اجتماعــی» بــه درون خــرده نظــام
بیم ـهای و کمــک بــه آن جهــت پیچیــده و چنــد الیــه دیــدن مســائل بیمــه برخــوردار اســت.
ارزیابی
اقتصادی

ارزیابی سیاسی
(مدیریتی)

ارزیابی
فرهنگی

ارزیابی
اجتماعی

شکل شماره  :4خرده نظام بیمهای تأمیناجتماعی یک نظام ارزیابی چهار گانه است.
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 )1-2آکچوئــری چیســت و چگونــه میتوانــد بــه بهبــود عملکــرد بیمههــای تأمیناجتماعــی
کمــک نماید؟
دانــش آکچوئــری ،ابــزاری مناســب بــرای کارشناســان بیمـهای اســت کــه در حــوزه ارزیابــی طرحهــای
تأمیناجتماعــی مشــغول بــه کار هســتند .بــه بــاور هافمــن ،آکچوئرهــا افــرادی هســتند کــه ریســکهای
مالــی مختلــف را مدیریــت میکننــد ،بــه ارزیابــی عواقــب حــوادث احتمالــی میپردازنــد و روشهایــی
بــرای کاهــش اثــرات مالــی رویدادهــای زیانبــار طراحــی میکنند(هافمــن.)1 :2001 ،
علــم آکچوئــری پاســخ منطقــی بــه فراینــد درآمدهــا ،تعهــدات و هزینههــای آتــی و چگونگــی رســیدن
بــه نقطــه تعــادل بــه منظــور برنامهریزیهــای مالــی در ارتبــاط بــا کمکهــای بلندمــدت و بیمههــای
اجتماعــی افــراد اســت .بــه عبــارت دیگــر پیشبینــی وضعیــت آتــی صندوقهــای تأمیناجتماعــی بــا
توجــه بــه وضــع موجــود و عوامــل مؤثــر بــر آن بــرای تصمیــم گیــری مدیــران و سیاســتگذاران ایــن
صندوقهــا بــه کمــک علــم آکچوئــری امکانپذیــر اســت .از آنجــا کــه در محاســبات آکچوئــری مطالعــه
دقیــق و اغلــب هنرمندانــه آکچوئــری در زمینههــای ظریــف علــوم ریاضــی ،اقتصــادی و اجتماعــی صــورت
میگیــرد شــاید بــه جــرأت بتــوان علــم آکچوئــری را هنــر آکچوئــری لقــب داد (بهــزادی.)14 :1387 ،
پــی یــر پالمونــدن و همکارانــش در اثــر برجســته «آکچوئــری در تأمیناجتماعــی» بــه ارائــه دریافتــی
از آکچوئــری میپردازنــد کــه بــه خوبــی نقــش آن در بهبــود عملکــرد تأمیناجتماعــی را نشــان میدهــد.
پالمونــدن و همکارانــش آکچوئــری را «دانــش حســاس ســاختن تأمیناجتماعــی بــه محیــط اقتصــادی،
مالــی و جمعیتــی آن» میداننــد .بــه بــاور ایــن محققــان ،نظامهــای تأمیناجتماعــی بخشــی از
جامعــه کــه جــدا از محیــط اقتصــادی ،جمعیتــی ،اجتماعــی یــا مالــی خــود باشــند ،نیســتند .نظامهــای
تأمیناجتماعــی بــه وضــوح تحــت تأثیــر اقتصــاد و بودجــه عمومــی و شــرایط مالــی جامعــه و ســاختار
جمعیــت و میــزان توســعه یافتگــی جامعــه هســتند .ازایــنرو ،نظامهــای تأمیناجتماعــی همــواره بایــد
بــه ایــن واقعیتهــا حســاس و آگاه باشــند .بــه بــاور پالمونــدن و همکارانــش ،آکچوئــری کــه یــک ابــزار
اداره و راهبــری مالــی و بودجــهای اســت و همــواره بــا آگاهــی کامــل از شــرایط اقتصــادی ،جمعیتــی،
مالــی و سیاســی محقــق میشــود ،میتوانــد هــم بــه عنــوان یــک ابــزار ارزیابــی مالــی و بودج ـهای بــه
نظــم بخشــی بــه فعالیتهــای مالــی و بودجــهای تأمیناجتماعــی بپــردازد و هــم بهواســطه ماهیــت
اجتمــاع بنیــان بــودن خــود ،نظــام تأمیناجتماعــی را تبدیــل بــه قلمرویــی اجتمــاع بنیــان نمایــد (پییــر
فالمونــدن و همــکاران .) 37 :1393 ،بنابرایــن ،بنــا بــه ایــن دریافــت ،آکچوئــری ابــزار ارزیابــی مالــی و
بودجـهای اســت کــه قــادر اســت بهواســطه ماهیــت اجتمــاع بنیــان خــود ،نظــام تأمیناجتماعــی را مجهــز
بــه «معرفــت اجتماعــی» نمایــد و از همیــن طریــق بــه بهبــود عملکــرد آن کمــک نمایــد .اگــر آکچوئــری و
نقــش آن در بهبــود عملکــرد تأمیناجتماعــی را اینگونــه تعریــف نماییــم ،آنــگاه مهمتریــن مســئلهای کــه
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میتوانــد نظــام تأمیناجتماعــی را دچــار اختــال ســازد را بایــد «تــک ســاحتی» دانســتن بینــش حاکــم
بــر فعالیتهــای آن یــا «تقلیــل گرایــی بخشــی» بدانیــم .نظــام تأمیناجتماعــی اگــر نتوانــد ماهیــت
اجتماعــی و سیســتمی خــود را حفــظ نمایــد و فعالیتهــای خــود را در ایــن چارچــوب تعریــف نکنــد،
قطعــاً ،بهواســطه بیاعتنایــی بــه متغییرهــای اجتماعــی تأثیرگــذار بــر فعالیتهــای خــود بــا فشــارهای
ســاختاری ناشــناخته روبـهرو خواهــد شــد کــه میتوانــد منجــر بــه اختــال کارکــردی و فروپاشــی آن بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن نظامهــای تنظیمــی در جامعــه شــود.
بطور کلی ،آکچوئری دانشی است که میتوان آن را دارای دو ویژگی دانست:
الــف) دانــش ارزیابــی مالــی و بودجــهای اســت کــه تحلیــل وضعیــت منابــع و مصــارف بیمههــای
اجتماعــی را بــر حســب متغیرهــای چهارگانــه اقتصــادی ،مدیریتــی و دســتورالعملی (سیاســی) ،فرهنگــی
(بــه عنــوان بســتر کالن ذهنــی جامعــه) و اجتماعــی (جمعیتــی و رفتــاری) انجــام میدهــد.
ب) معرفتــی اجتمــاع بنیــان اســت کــه تمامــی محاســبات خــود را عطــف بــه ویژگــی اجتماعــی،
سیاســی ،جمعیتــی و اقتصــادی کالن و خــرد جامعــه انجــام میدهــد .در ســطح کالن ،آینــده یــک
طــرح تأمیناجتماعــی بــا تحــوالت جمعیتــی ارتباطــی تنگاتنــگ دارد و ســالمندی جمعیــت طرحهــای
بازنشســتگی و ســامت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و نشــان از کاهــش میــزان بــاروری و بهبــود امیــد
بــه زندگــی دارد و در نتیجــه هزینــه طرحهــای تأمیناجتماعــی را بــاال میبــرد .در ســطح خــرد مزایــای
تأمیناجتماعــی بــر رفتــار فــردی تأثیــر میگــذارد و ســطوح بــاال و ســخاوتمندانه مزایــا ممکــن اســت
افــراد را بــه تــرک بــازار کار ترغیــب نمایــد.
بنابرایــن ،علــم آکچوئــری بــه عنــوان پشــتیبان عقالنیــت مالــی میتوانــد از دو منظــر کلــی بــه بهبــود
عملکــرد تأمیناجتماعــی ،بهویــژه صندوقهــای بیمــه ،کمــک نمایــد:
الــف) بــه نظــم بخشــی و ســامان دادن نظــام محاســبات مالــی و بودجـهای ســازمانها و صندوقهــای
بیم ـهای کمــک میکنــد.
ب) از طریــق تولیــد دانــش اجتمــاع بنیــان ،بیمههــای اجتماعــی را نســبت بــه فشــارهای ســاختاری
و بیرونــی و ناشــناخته آگاهــی میبخشــد.
 )2-2وظایف و نقشهای چهارگانه آکچوئری
دانــش آکچوئــری حداقــل بــه چهــار شــیوه عملــی زیــر میتوانــد نقشهــای دوگانــه فــوق را تحقــق
بخشــد:
 )1-2-2بازنگری دورهای یک طرح جاری
بــرای یــک طــرح بیمــه اجتماعــی ،بازنگــری دورهای ماننــد معاینــه میــزان ســامت اســت و بــه عنــوان
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ابــزار پایــش جنبههــای مالــی طــرح عمــل میکنــد .اگــر تجربــه واقعــی از آنچــه پیشبینــی شــده
انحــراف داشــته باشــد ،بازنگــری دورهای فرصتــی بــرای اعمــال اصالحــات ســریع فراهــم میکنــد .در واقــع،
ارقــام موجــود منــدرج در یــک گــزارش آکچوئــری آنچنــان مهــم نیســتند ،آنچــه مهــم اســت چگونگــی
تغییــر آنهــا از یــک ارزیابــی بــه ارزیابــی بعــدی اســت .کســی کــه گــزارش ارزیابــی را میخوانــد بایــد بدانــد
کــه در هــر بازنگــری پیشبینیهــای بلندمــدت تغییــر خواهنــد کــرد وجهــت حرکتــی ایــن پیشبینــی
هاســت کــه حائــز اهمیــت اســت.
قوانیــن حاکــم بــر نهادهــای متولــی تأمیناجتماعــی معمــوالً هــر 3یــا  5ســال بازنگــری آکچوئــری
از یــک نظــام تأمیناجتماعــی را ضــروری میدانند(طرحهــای حــوادث شــغلی و بیمــه بیــکاری اغلــب
هــر ســال مــورد بازنگــری قــرار میگیرنــد) .در مقدمــه گــزارش آکچوئــری ســال  1995آکچوئــری دولتــی
بریتانیــا نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت« :هــدف اصلــی بازنگریهــای هــر  5ســال توســط
آکچوئــر دولتــی در اجــرای قانــون تأمیناجتماعــی ،تعییــن نرخهــای حــق بیمـهای اســت کــه احتمــاالً در
ســالهای آینــده بــرای جبــران و تأمیــن هزینــه مزایــای ارائــه شــده توســط طــرح بیمــه ملــی ،ضــروری
هســتند» .بازنگــری دورهای یــک طــرح جــاری شــامل اقدامــات زیــر اســت:
تحلیل نتایج گذشته
بازنگــری دورهای آکچوئــری بــه منظــور مقایســه شــاخصهای جمعیتــی و مالــی واقعــی طــرح
بــا پیشبینیهــای انجــام گرفتــه در بازنگــری قبلــی صــورت میگیــرد .ایــن مقایســه بــه شناســایی
شــاخصهای منابــع یــا مصــارف کــه متفــاوت از پیشبینیهــای مبتنــی بــر مفروضــات تغییــر کردهانــد
و نیــز ارزیابــی میــزان اختــاف آنهــا ،کمــک میکنــد .ایــن تحلیلهــا بــر تعــداد بیمهشــدگان ،مزایابگیــران،
میانگیــن مزایــا و درآمدهــای مشــمول کســر حــق بیمــه ،بــازده ســرمایهگذاری داراییهــای طــرح و ســطح
مخــارج اداری طــرح متمرکــز اســت .آکچوئــر بــا مشــخص کــردن علــل مغایــرت در تعــداد بازنشســتگان
جدیــد ،افزایشهــای غیــر منتظــره در متوســط درآمدهــای مشــمول بیمــه و غیــره بــه تعدیــل و اصــاح
برخــی مفروضــات آکچوئــری در بازنگــری جــاری اقــدام میکنــد.
بازنگری در مفروضات و روش ها
تحلیــل تجربــه و بازنگــری چشــم انــداز اقتصــادی و جمعیتــی ،مفروضــات آکچوئــری مــورد اســتفاده
در ارزیابــی پیشــین را کــه نیــاز بــه تغییــر و اصــاح دارنــد مشــخص میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،تغییــر
در رفتــار بازنشســتگی ممکــن اســت موجــب پدیــد آمــدن یــک الگــوی جدیــد مــورد انتظــار بازنشســتگی
در آینــده شــود؛ یــک افــت اقتصــادی ،یــک بازنگــری در پیشبینــی تعــداد کارگــران بیمــه پــرداز را
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الزامــی میکنــد .بــا ایــن حــال ،نظــر بــه ایــن کــه پیشبینیهــای آکچوئــری دربــاره مســتمریها بــرای
بلندمــدت انجــام میشــوند ،یــک تغییــر در دادههــای مشــاهده شــده جدیــد ،الزامــاً اصــاح و تعدیــل
مفروضــات بلندمــدت را ایجــاب نمیکنــد .آکچوئــر در وهلــه اول بــه هماهنگــی بیــن مفروضــات توجــه
میکنــد و نبایــد بــه اثــرات حدســی کوتاهمــدت جدیــد بیــش از حــد اهمیــت بدهــد (پــی یــر پالمونــدن
و همــکاران.)56 :1393 ،
عــاوه بــر بازبینــی مفروضــات ،بازنگــری دورهای آکچوئــری فرصتــی مناســب بــرای توســعه مــدل
آکچوئــری مــورد اســتفاده در پیشبینــی هاســت .بــرای مثــال ممکــن اســت عــاوه بــر اســتفاده از
بیمهشــدگان فعــال از اطالعــات بیمهشــدگان غیرفعــال نیــز در محاســبات اســتفاده شــود.
بازنگری پیشبینیهای مالی
پیشبینیهــا بــر مبنــای مفروضــات و روشهــای بازبینــی شــده و طبــق آخریــن شــرایط و مفــاد
قانونــی صــورت میپذیــرد .در ایــن خصــوص آکچوئــر تضمیــن میکنــد کــه از هنــگام آخریــن ارزیابــی،
تمــام اصالحــات قانونــی در نظــر گرفتــه شــدهاند .آزمونهــای حساســیت کــه تغییرپذیــری نتایــج را تحــت
ســناریوهای متفــاوت اقتصــادی و جمعیتــی نشــان میدهنــد ،کاملکننــده پیشبینیهــای آکچوئــری
هســتند (پــی یــر پالمونــدن و همــکاران.)56 :1393 ،
از بعــد ســرمایه گــذاری ،آکچوئــر معمــوالً درگیــر برقــراری و بازنگــری سیاســت ســرمایهگذاری اســت.
فرضــی کــه آکچوئــر در مــورد انباشــت ذخایــر تأمیناجتماعــی بـهکار میبــرد ،بایــد نشــان دهنــده سیاســت
ســرمایهگذاری باشــد .آکچوئــر بایــد نشــان دهــد کــه نرخهــای حــق بیمــه بــا درنظــر گرفتــن انتظــار
ســطح خاصــی از بــازده ســرمایهگذاری تعییــن شــدهاند .بنابرایــن تغییــر در سیاســت ســرمایهگذاری بــر
مقــدار حــق بیمههــای مــورد نیــاز طــرح اثــر میگــذارد و آکچوئــر در توضیــح ایــن پیامدهــا نقــش دارد.
توصیههای مالی
ماهیــت توصیههــای آکچوئــر در مــورد تأمیــن مالــی ،بــه شــرایط و مفــاد قانــون دربــاره تعییــن
نرخهــای حــق بیمــه بســتگی دارد .در صورتــی کــه قانــون در ایــن زمینــه ســاکت باشــد ،بازنگــری
دورهای آکچوئــری ،مقادیــری از نرخهــای حــق بیمــه را تنظیــم میکنــد کــه بــا فــرض حفــظ شــرایط
و مفــاد کنونــی مزایــا بــرای یــک مــدت نامعیــن ،دوام مالــی طــرح را تضمیــن خواهــد کــرد .اگــر قاعــده
تعییــن نرخهــای حــق بیمــه در قانــون مشــخص نشــده باشــد ،گــزارش آکچوئــری بهطــور معمــول چنیــن
قاعــدهای را بــه منظــور تضمیــن حفــظ تــوازن آکچوئــری طــرح توصیــه میکنــد.
همچنیــن در صورتــی کــه نرخهــای حــق بیمــه قبــ ً
ا در قانــون مشــخص شــده باشــند ،بازنگــری
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آکچوئــری ابــزاری اســت بــرای اندازهگیــری تــوازن مالــی بلندمــدت طــرح تأمیناجتماعــی .در ایــن
حالــت ،گــزارش آکچوئــری بــا اســتفاده از نرخهــای قانونــی حــق بیمــه ،ســیر تکامــل و تغییــرات صنــدوق
(ذخایــر) تأمیناجتماعــی را نشــان داده و دربــاره کفایــت نرخهــای مذکــور اعــام نظــر میکنــد .ایــن
تدابیــر ممکــن اســت شــامل اصــاح مفــاد مالــی (افزایــش نرخهــای حــق بیمــه یــا مبنــای حقــوق مشــمول
بیمــه) یــا تغییراتــی در مــورد شــرایط و مفــاد قانونــی دریافــت مزایــا باشــد.
همچنیــن ســطح پوشــش ،نــرخ جایگزینــی مزایــا ،درآمــد مشــمول پرداخت حق بیمه ،ســن بازنشســتگی
و ...عواملــی هســتند کــه معمــوالً در گــزارش آکچوئــری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد .بــرای
مثــال امــکان دارد تحلیــل ایــن گــزارش بــه پیشــنهادی در خصــوص طراحــی فرمــول محاســبه مزایــای
مســتمری منجــر شــود .بــه عــاوه ،آکچوئــر بــه موضــوع توزیــع مجــدد درآمــد بــه عنــوان یکــی از
کارکردهــای نظــام تأمیناجتماعــی بیــن افــراد در نســلها و طبقــات درآمــدی متفــاوت نیــز توجــه
میکنــد و تغییــرات درآمدهــای مشــمول بیمــه و اختالفهــای آن را بــا حداقــل و حداکثــر دســتمزد
بیمهشــدگان و مســتمریبگیران مــورد بررســی قــرار میدهــد .ممکــن اســت شــرایط احــراز بــرای برخــی
از انــواع مزایــا بســیار ســخاوتمندانه و بــرای مزایــای دیگــر بســیار ســختگیرانه باشــد در نتیجــه ،شــرایط
مذکــور ،تخصیــص مزایــا را منحــرف خواهــد کــرد یــا موجــب هزینههــای غیرضــروری خواهــد شــد .تمــام
ایــن ضعفهــای محتمــل ،موجبــات ارائــه پیشــنهادهایی توســط آکچوئــر را فراهــم میناینــد.
 )2-2-2طراحی و ارزیابی یک طرح جدید
در آغــاز فعالیــت یــک طــرح یــا صنــدوق ،ارزیابــی آکچوئــری بایــد بــه یکــی از دو پرســش زیــر
پاســخ دهــد:
 -1با یک سطح معین از منابع مالی ،چه مقدار حمایت را میتوان تدارک دید؟
 -2برای تدارک سطح معینی از حمایت(مزایا) ،چه منابع مالی الزم است؟
کامـ ً
ا روشــن اســت کــه میــزان حمایــت اجتماعــی در هــر کشــوری بــر اســاس ســطح توســعه یافتگــی
و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تعییــن میشــود .بــا ایــن وجــود اولویتهــای هــر جامعــه نقــش مهمــی در
تعییــن ســطح حمایــت اجتماعــی دارد و نمیتــوان بــرای میــزان حمایتهــای اجتماعــی از نظــر اقتصــادی
یــک قاعــده عمومــی درنظــر گرفــت (مشــیری و ماهــر.)9 :1386 ،
بهطــور کلــی ،مشــکل اساســی نظــام تأمیناجتماعــی ایــن اســت کــه منابــع تأمیناجتماعــی هماننــد
ســایر منابــع در اقتصــاد ،عم ـ ً
ا محــدود هســتند و بنابرایــن روشهــای تأمیــن مالــی و برآوردهــای مالــی
و آکچوئــری کــه توســط آکچوئــر توصیــه و پیشــنهاد میشــوند بایــد امــکان اســتفاده بهینــه و اثــر بخــش
را از منابــع موجــود فراهــم نمایــد.
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معرفــی یــک طــرح جدیــد تأمیناجتماعــی ،بــه دلیــل نبــود قطعیتهــای مرتبــط ،مســتلزم مداخلــه
آکچوئــر اســت .آغــاز ایــن مداخلــه بــه فراینــد مشــاوره آکچوئــر در خصــوص ایجــاد پایههــای حقوقــی
طــرح بــه گروههــای مختلــف ذینفــع (دولــت ،کارگــران و کارفرمایــان) صــورت میگیــرد .معمــوالً هــر
گــروه ذینفــع دربــاره دامنــه حمایتــی مزایــا کــه بایــد ارائــه شــود و مقــدار منابــع مالــی کــه بایــد بــرای
پوشــش ریســکها اختصــاص یابــد ،یکســری درخواســتهایی را ارائــه میکنــد .در اینجاســت کــه کار
آکچوئــر تعیینکننــده میشــود ،زیــرا او اثــرات بلندمــدت مالــی پیشــنهادات را بــرآورد کــرده و در نهایــت
یــک چارچــوب منســجم کمــی کــه هدایتکننــده تصمیمــات سیاســتی آتــی اســت را فراهــم میکنــد.
(پــی یــر پالمونــدن و همــکاران)51 :1393 ،
دشــواری ارزیابــی یــک طــرح جدیــد بــه ســطح بــاالی قطعیــت نیافتــن مفروضــات در نظــر
گرفتــه شــده کــه نمیتوانــد بــر پایــه تجربــهویــژه طــرح باشــد ،مربــوط میشــود .بــه عنــوان مثــال
بــرآورد توزیــع چگالــی پرداخــت حــق بیمــه یــا پیشبینــی رفتــار بازنشســتگی کــه ارتبــاط زیــادی
بــا وضعیــت مالــی طــرح در آینــده دارنــد ضــروری ولــی دشــوار اســت .البتــه رویکردهــای متعــددی
همچــون اســتنتاج از آمارهــای کلــی اقتصــادی و جمعیتــی گذشــته یــا اســتفاده از تجربــه طــرح در
ســایر کشــورها بــا خصوصیــات مشــابه بــرای تعییــن و اتخــاذ ایــن مفروضــات وجــود دارد ،امــا در
نهایــت ایــن قضــاوت آکچوئــر اســت کــه الزم و حیاتــی اســت (همــان منبــع).
جمعیت تحت پوشش طرح
تعریــف جمعیــت تحــت پوشــش (چــه کســی تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت؟) از دیگــر
مشــغلههای ذهنــی آکچوئــر در طراحــی و ارزیابــی یــک طــرح جدیــد اســت .پوشــش جمعیــت ممکــن
اســت بــر اســاس ریســکهای محتمــل متفــاوت باشــد .شــماری از کشــورها صرفـاً بــا پوشــش کارکنــان
دولــت آغــاز کردهانــد و بهتدریــج آن را بــه کارکنــان بخــش خصوصــی و ســرانجام بــه خویــش فرمایــان
گســترش دادهانــد .پوشــش تدریجــی ،ایــن امــکان را بــه ســاختار اجرایــی میدهــد تــا قابلیــت خــود
را بــرای پشــتیبانی از جمعیــت روبــه رشــد بیمهشــدگان و وصــول واقعــی حــق بیمههــا ،ارزیابــی و
گســترش دهــد .در مــورد وصــول حــق بیمــه شــاغلین بعضــی از صنــوف ماننــد کارکنــان دولــت مشــکلی
بــه وجــود نــدارد زیــرا ســاختار اداری کارفرمــا تضمینکننــده پرداخــت منظــم و کنتــرل شــده حــق
بیمــه هاســت .امــا بــرای ســایر گروههــا ،شــاید وضعیــت متفــاوت باشــد .ایــن مــوارد بــر دادههــای اصلــی
کــه آکچوئــر دربــاره جمعیــت بیمهشــده نیــاز دارد و مفروضاتــی کــه در خصــوص رشــد و تغییــرات آتــی
جمعیــت تحــت پوشــش میبایســت درنظــر گیــرد و نیــز بــر پیشبینــی میــزان وصــول ،تأثیرگــذار
هســتند.
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مزایای(تعهدات) طرح
تعریــف مزایــای دریافتــی توســط مشــمولین طــرح جدیــد از دیگــر مســائل یــک طــرح جدیــد اســت که
عــاوه بــر یــک تحلیــل سیاســتی بــرای تضمیــن انطبــاق بــا قوانیــن بــه یــک تحلیــل فنــی و آکچوئــری
بــرای تعــادل بخشــی بــه منابــع و مصــارف (مزایــا) در بلندمــدت نیــاز دارد .بهطــور خیلــی خــاص یــک
آکچوئــر بایــد بــرای تعییــن مزایــا (تعهــدات) یــک طــرح جدیــد ،ســئواالت زیــر را مطــرح و بــه آنهــا
پاســخهای نســبتاً روشــنی ارائــه دهــد:
چــه بخشــی از درآمــد شــاغلین مشــمول کســر حــق بیمــه خواهــد بــود و مبنــای محاســبه مزایــا
قــرار خواهــد گرفــت؟ (ایــن موضــوع بــه حداقــل و حداکثــر مبنــای کســرحق بیمــه اتخــاذ شــده
بــرای طــرح داللــت دارد).
در محاسبه مزایا ،نرخ جایگزینی درآمد چقدر است؟
برای احراز شرایط دریافت مزایای گوناگون ،چه مدت سابقه پرداخت حق بیمه الزم خواهد بود؟
سن معمول بازنشستگی چقدر است؟
نظــر بــه ایــن کــه پاســخ هــر یــک از ایــن پرســشها تأثیــری متفــاوت بــر هزینــه طــرح خواهــد
داشــت ،از آکچوئــر خواســته میشــود هزینــه بســتههای گوناگــون مزایــا را بــرآورد کنــد .آکچوئــر بایــد
اطمینــان دهــد کــه بحثهــا بــر پایــه دالیــل محکــم کمــی اســت و بایــد ســعی کنــد بیــن مزایــای
ســخاوتمندانه و فشــار بــر هزینههــای طــرح بــه تــوازن برســد.
شرایط مالی طرح
مشــغله ذهنــی دیگــر یــک آکچوئــر در طراحــی و ارزیابــی یــک طــرح جدیــد ایــن اســت کــه چــه
کســی و بــه چــه میــزان منابــع مالــی طــرح را پرداخــت میکنــد؟ منابــع مالــی یــک طــرح بیمــه اجتماعــی
از پرداخــت حــق بیمههــا ،درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاری داراییهــای طــرح و گاهــی یارانههــای
دولتــی حاصــل میشــود .بهطــور کلــی پرداخــت حــق بیمههــا بیــن کارفرمایــان و شــاغلین تســهیم
میشــود ،بــه اســتثنای طرحهــای حــوادث شــغلی کــه معمــوالً کارفرمایــان کل هزینههــا را پرداخــت
میکننــد (پــی یــر پالمونــدن و همــکاران.)53 :1393 ،
همچنیــن در مــورد مزایــای بلندمــدت ،هزینههــا بــه ســبب فراینــد بلــوغ طــرح ،بهتدریــج بــاال
خواهنــد رفــت .در ارزیابــی یــک طــرح جدیــد ،آکچوئــر بهطــور خــاص فراینــد مذکــور را در کانــون
توجــه قــرار میدهــد تــا همــه از افزایشهــای آتــی نرخهــای حــق بیمــه آگاه شــوند .مهــم اســت کــه
پیشبینیهــای آکچوئــری بــا افقــی  50ســاله و بیشــتر صــورت گیــرد تــا بتوانــد تصویــر کاملــی از الگــوی
آینــده افزایــش مصــارف بــرای سیاســتگذاران ترســیم کنــد.
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ایــن موضــوع بــا تعییــن یــک اندوختــه هــدف بــرای طــرح یــا درنظــر گرفتــن و کنــار گذاشــتن یــک
ســطح از ذخایــر بــه منظــور پشــتیبانی از تعهــدات آتــی طــرح ،مرتبــط اســت .اندوختــه هــدف ممکن اســت
در قانــون تعییــن گــردد .در غیــر ایــن صــورت ،آکچوئــر یــک ســطح اندوختــه هــدف پیشــنهاد میکنــد.
بــه عنــوان مثــال ،در مــورد طــرح مزایــای ایــام بیمــاری ،بــا درنظــر گرفتــن احتمــال وقــوع رویدادهــای
نامطلــوب و کوتاهمــدت ،ســطح بهینــه حفــظ دخایــر ،بایــد تعییــن شــود .امــا در خصــوص یــک طــرح
بازنشســتگی ،اندوختــه هــدف در یــک بســتر بلندمــدت مدنظــر اســت و احتمــال دارد بهطــور مثــال ،لــزوم
افزایــش یکنواخــت نــرخ حــق بیمــه مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــرای انطبــاق ایــن اندوختههــای هــدف،
ســازوکارهای تأمیــن مالــی مختلفــی وجــود دارد .مثـ ً
ا امــکان دارد قانــون بازنشســتگی ،نــرخ حــق بیمــه
پلکانــی را مقــرر کنــد کــه در آن طــی  20ســال نخســت انباشــت قابــل توجــه ذخایــر وجــود دارد و پــس
از آن بهتدریــج بــه ســوی یــک نظــام تــوازن هزینــه درآمــد ( )PAYGبــا حداقــل ذخایــر بلندمــدت حرکــت
میکنــد .در مــورد طرحهــای حــوادث شــغلی ،ایــن گرایــش وجــود دارد کــه از انتقــاالت بیــن نســلهای
مختلــف کارفرمایــان اجتنــاب شــود؛ بنابرایــن ،ایــن طرحهــا نیازمنــد یــک ســطح اندوختهگــذاری باالتــری
هســتند (پــی یــر پالمونــدن و همــکاران.)59 :1393 ،
نرخ حق بیمه طرح
عوامــل زیــادی وجــود دارد کــه بایــد هنــگام محاســبه نرخهــای حــق بیمــه توســط آکچوئــر در نظــر
گرفتــه شــوند کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :هزینــه مزایــای طــرح ،هزینههــای اداره طــرح و نظــام
تأمیــن مالــی طــرح .در صورتــی کــه تأکیــد اصلــی سیاســتگذاران وضــع یــک نــرخ حــق بیمــه حداکثــری
معیــن بــر دســتمزدها باشــد ،آنــگاه آکچوئــر الزم اســت طرحهــای مزایــای جایگزیــن را پیشــنهاد کنــد
کــه امــکان میدهــد هزینــه کل در ســطحی متناســب بــا اســتطاعت مالــی طــرح قــرار گیــرد .امــا در
صورتــی کــه هــدف اصلــی تعییــن ســطح معینــی از مزایــای حمایتــی باشــد ،آنــگاه آکچوئــر الزم اســت
برنامههــای نرخهــای حــق بیمــه جایگزیــن را توصیــه نمایــد.
 )3-2-2انجام اصالحات آکچوئری
دخالــت آکچوئــر در رونــد اصالحــات ،بســتگی بــه ماهیــت و دامنــه اصالحــات دارد .تغییــرات قانونــی در
یــک طــرح جــاری غالبـاً بــه منظــور تثبیــت و پایــداری بلندمــدت طــرح صــورت میگیــرد .ایــن تغییــرات

معمــوالً مربــوط بــه پوشــش طــرح ،ســطح مزایــا یــا مفــاد قانونــی مربــوط بــه تأمیــن مالــی هســتند .بــا
ایــن حــال ،ممکــن اســت دولتــی درصــدد ایجــاد اصالحاتــی ســاختاری بــرای تغییــر مکانیزمهــای تأمیــن
امنیــت اقتصــادی باشــد کــه بــه معنــی تدویــن و فرموالســیون دوبــاره و کامــل مفــاد قانونــی مربــوط بــه
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ارائــه مزایــا یــا افــزودن مکانیزمهــای جدیــد بیمــه یــا پــس انــداز باشــد .در ایــن خصــوص راهبردهــای
گوناگونــی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه دو مــورد از مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
اصالحات سیستمی
تغییــرات در یــک طــرح جــاری ممکــن اســت مربــوط بــه شــرایط احــراز مزایــا ،میــزان مزایــا ،پذیــرش
یــک گــروه جدیــد از بیمهشــدگان ،ارائــه حمایــت در برابــر یــک مخاطــره جدیــد یــا مفــاد جدیــد قانونــی
مربــوط بــه تأمیــن مالــی باشــد .ارزیابــی آکچوئــری بــه ســنجش تأثیــر مالــی اتخــاذ چنیــن تدابیــری بــر
نرخهــای حــق بیمــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
قانــون حاکــم بــر بیمــه اجتماعــی اغلــب مقــرر مـیدارد کــه بــه هــر پیشــنهاد اصالحــی ،یــک گــزارش
ویــژه بــه نــام پیوســت آکچوئــری منضــم شــود .ایــن کار ،بــرای نشــان دادن تأثیــر مالــی تغییــر قانونــی
پیشــنهاد شــده بــه تصمیــم گیــران ضــرورت دارد .گاهــی بازنگــری دورهای آکچوئــری خــود شــامل ارزیابــی
اصالحــات پیشــنهاد شــده توســط آکچوئــر نیــز میشــود .آکچوئــر کــه تدابیــر یکپارچــه اصالحــی پیشــنهاد
میدهــد بــا فــرض اتخــاذ اصالحــات پیشــنهادی ،دورنمــای تغییــرات بلندمــدت جمعیتــی و مالــی را
مشــخص میکنــد .شــایان ذکــر اســت معرفــی یــک ریســک جدیــد تحــت پوشــش یــا گســترش پوشــش
بــه گروههــای جدیــدی از شــاغلین ،مســتلزم توجــه بــه بســیاری از موضوعــات اســت کــه پیشتــر راجــع
بــه ارزیابــی یــک طــرح جدیــد تشــریح شــد.
اصالحات ساختاری
اصالحــات ســاختاری مشــتمل بــر چنــد نــوع اســت .نخســت ممکــن اســت یــک طــرح مســتمری
مزایــای معیــن( )DBبــه یــک طــرح حــق بیمــه معیــن( )DCتبدیــل شــود .در ایــن نــوع اصــاح ،آکچوئــر
عمدتــاً بــر ســرمایهگذاری حــق بیمههــا ،تعییــن فاکتورهــای مقــرری ســالیانه فــردی ،وجــود تضمیــن
حداقــل مزایــا و پذیــرش حقــوق کســب شــده افــراد در طــرح پیشــین توســط نظــام جدیــد ،متمرکــز
میشــود .لــذا بــرای بــرآورد مقــدار کل تعهــدات انباشــتی ناشــی از طــرح پیشــین و تعییــن ســناریوهای
گوناگــون جهــت بــه رســمیت شــناختن ایــن حقــوق ســابق توســط نظــام جدیــد ،محاســبات آکچوئــری
ضــرورت دارد.
نــوع دوم ایــن اصالحــات تبدیــل طــرح تــوازن درآمــد و هزینــه بــه یــک طــرح حــق بیمــه معیــن اســت.
حتــی اگــر نــرخ حــق بیمــه ثابــت باشــد ،ایــنســازوکار نوع ـاً بســیاری از ویژگیهــای مکانیــزم مزایــای
معیــن را در خــود حفــظ میکنــد .در ایــن نــوع اصالحــات ،وظیفــه آکچوئرهــا تعییــن عوامــل مقــرری
ســالیانه اســت کــه هنــگام بازنشســتگی بــرای تبدیــل اندوختههــای انباشــته بــه پرداختهــای دورهای بــه
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کار خواهنــد رفــت .آنهــا همچنیــن تــوازن بیــن حــق بیمههــا و ســطح مزایــای ارائــه شــده توســط طــرح
را تحلیــل میکننــد.
اصالحــات ســاختاری ســوم ،تبدیــل یــک صنــدوق احتیــاط (نــوع مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن) بــه
یــک طــرح بیمــه اجتماعــی از نــوع مزایــای معیــن اســت .در ایــن مــورد آکچوئــر بــه بررســی گزینههــای
گوناگــون در اســتفاده از تــراز حســاب انباشــته فــرد در نظــام پیشــین میپــردازد و آنهــا را بــه معادلهــای
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه در طــرح مزایــای معیــن جدیــد تبدیــل میکنــد (پــی یــر پالمونــدن و
همــکاران.)59 :1393 ،
 )4-2-2پیشبینیهای کوتاهمدت
در بعضــی از کشــورها ،مؤسســات تأمیناجتماعــی ،هــر ســال میبایســت بودجــه پیشــنهادی خــود
(شــامل منابــع و مصــارف ســال بعــد) را بــه دولــت ارائــه کننــد کــه بــه ایــن منظــور آکچوئــر ،پیشبینیهای
کوتاهمــدت از درآمــد ســرمایه گــذاری ،حــق بیمههــا ،مزایــا و هزینههــای اداری را انجــام میدهــد .ایــن
پیشبینیهــا را مؤسســه تأمیناجتماعــی یــا واحدهــای مرکــزی دولتــی بــه منظــور برنامهریــزی نیــز
مــورد اســتفاد قــرار میدهنــد .بــرای مثــال ،مدیــران ســازمان تأمیناجتماعــی ایــن ارقــام را بــرای تعییــن
منابــع انســانی و ظرفیتهــای مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیتهــای مربــوط بــه رســیدگی بــه مطالبــات
و وصــول حــق بیمههــا بــه کار میبرنــد .بهطــور معمــول پیشبینــی کوتاهمــدت ،پیشبینیهــای
مبتنــی بــر گــردش نقــدی ماهانــه هســتند و ابــزار ســودمندی بــرای مدیــران ســرمایهگذاری هســتند کــه
بایــد در راهبردهــای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت خــود آنهــا را مــد نظــر قــرار دهند(پــی یــر پالمونــدن و
همــکاران.)60 :1393 ،
پیشبینیهــای کوتاهمــدت از نظــر پاالیــش مفروضــات و روش شناســی بــا ارزیابیهــای بلندمــدت
آکچوئــری تفــاوت اساســی دارنــد .در ایــن نــوع پیشبینیهــا یــک آکچوئــر بایــد در ارتبــاط و همــکاری
تنگاتنــگ بــا اقتصاددانــان ،حسابرســان و مدیــران ســرمایهگذاری دولتــی باشــد .بــر خــاف یــک ارزیابــی
دورهای آکچوئــری ،تعییــن مفروضــات در یــک افــق کوتاهمــدت صــورت میپذیرد(معمــوالً مفروضــات
طبــق پیشبینیهــای اقتصــادی دولــت تعییــن میشــوند) و ســعی بــر ایــن اســت کــه در مقایســه بــا
ارزیابــی دورهای آکچوئــری ،منابــع و مصــارف ماهانــه و ســاالنه طــرح ،دقیقتــر نشــان داده شــود.
بحث و نتیجه گیری
جامعــه بــا وجــود اجــزا و منطــق درونــی متفــاوت ،یــک کل بــه هــم پیوســته اســت کــه اجــزای آن
در پیونــد کارکــردی بــا یکدیگــر عمــل میکننــد و از یکدیگــر تأثیــر میپذیرنــد .بنابرایــن ،یکــی از
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مهمتریــن عواملــی کــه میتوانــد بــه عملکــرد درســت اجــزای جامعــه کمــک کنــد آگاهــی همیشــگی آنهــا
از مقتضیــات نظــم درونــی حاکــم بــر خــود آنهــا و همچنیــن آگاهــی از تأثیــرات نظمهــای حاکــم بــر دیگــر
اجــزاء و نظــم کل جامعــه اســت .نظــام تأمیناجتماعــی ،بــه عنــوان بخشــی از نظــم کالن جامعــه کــه هــم
دارای کارکــرد خــاص خــود و بــه تبــع آن نظــم درونــی خــاص خــود و هــم در پیونــد بــا ســایر نظمهــای
کارکــردی موجــود در جامعــه اســت ،بــه منظــور تــداوم حیــات کارآمــد و مؤثــر خــود در جامعــه همــواره
بایــد هــم بــه نظــم درونــی خــود و مؤلفههــای متفــاوت آن آگاه باشــد و هــم نســبت بــه نظــم کالن جامعــه
و دیگــر اجــزاء آن حساســیت نشــان دهــد و آنهــا را ردیابــی نمایــد و از تأثیــرات آنهــا بــر نظــم درونــی خــود
آگاهــی یابــد .نظــام تأمیناجتماعــی بــرای عملیاتــی کــردن ایــن دو مؤلفــه یعنــی آگاهــی از نظــم درونــی
خــود و همچنیــن تعریــف نظــم درونــی خــود در پیونــد بــا نظــم دیگــر بخشهــای جامعــه و نظــم کلــی
جامعــه ،نیازمنــد ابزارهایــی نــرم و ســخت اســت کــه آن را در ایــن مســیر کمــک نماینــد .آکچوئــری ،در
مقــام یــک دانــش فنــی ارزیابــی مالــی و بودج ـهای اجتمــاع بنیــان ،از جملــه ابزارهــای نرمــی اســت کــه
میتوانــد بــا قــرار دادن نظــام تأمیناجتماعــی در بســتر کالن اجتماعــی آن و همچنیــن ایجــاد پیونــد
میــان نظــام تأمیناجتماعــی بــا دیگــر خــرده نظامهــای مهــم جامعــه بــه نظــام تأمیناجتماعــی ،بهویــژه
خــرده نظــام بیمــهای آن ،در ارزیابــی وضعیــت موجــود و طرحهــای آینــده آن کمــک بســیار نمایــد و
از ایــن طریــق بــه بهبــود عملکــرد آن بپــردازد .تــوان آکچوئــری در کمــک بــه نظــام تأمیناجتماعــی،
البتــه محــدود بــه ارزیابــی وضعیــت موجــود ،ارزیابــی طرحهــای جدیــد ،انجــام اصالحــات و باالخــره
پیشبینیهــای کوتاهمــدت نیســت .افــزون بــر ایــن مــوارد ،تیــم آکچوئــری در بخــش عمومــی نیــز بــرای
پشــتیبانی از مدیریــت طــرح تأمیناجتماعــی و وزارتخانــه مســئول سیاســت اجتماعــی ،طیــف گســتردهای
از وظایــف دیگــر را بــر عهــده میگیــرد کــه از جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
الف) اطالعرسانی عمومی درباره امور مالی تأمیناجتماعی
ب) اعالم نظر در مورد اثر تغییرات گوناگون در مفاد قانونی مربوط به مزایا و امور مالی
ج) گزارش تغییرات و پیشرفتهای مختلف در برنامههای تأمیناجتماعی به مقامات مسئول
د) مشــارکت در تهیــه گزارشهــای آمــاری ســالیانه بیمههــای اجتماعــی کــه در دســترس عمــوم
قــرار میگیــرد
ه) نظارت و پایش شاخصهای عملکردی به منظور تعیین زمان انجام اصالحات
و) مشــارکت در مذاکــره و مدیریــت توافــق نامههــای تأمیناجتماعــی (مذاکــره در خصــوص
توافقنامههــای تأمیناجتماعــی نیــاز بــه تبحــر حقوقــی دارد ،بــا ایــن حــال کار محاســبات دربــاره تعییــن
مزایــا و چگونگــی احــراز مزایــا را نیــز میطلبــد و مســتلزم داشــتن دانــش مناســب نســبت بــه فعالیتهــای
مؤسســات تأمیناجتماعــی هــر دو کشــور نیــز اســت).
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اگــر آکچوئــری تــا بــه ایــن میــزان قــادر بــه بهبــود عملکــرد نظــام تأمیناجتماعــی ،بهویــژه خــرده
نظــام بیمـهای آن ،اســت ،ارائــه پیشــنهاد ارتقــا جایــگاه ایــن دانــش در نظــام تأمیناجتماعــی در پایــان ایــن
نوشــتار را نبایــد مســئلهای نامتعــارف دانســت .بیشــک ،تــداوم حیــات کارآمــد و مؤثــر نظــام تأمیناجتماعــی
در ایــران نیازمنــد ورود دائمــی معرفــت اجتماعــی بــه درون ایــن نظــام اســت تــا بــر مبنــای آن بتوانــد در
تعامــل ســازنده بــا نظــم کالن جامعــه و دیگــر خــرده نظامهــای آن قــرار گیــرد .شــاید بتــوان بــا ارتقــای
جایــگاه دانــش فنــی آکچوئــری در نظــام تأمیناجتماعــی بهطــور ســاختاری ایــن نظــام را قــادر بــه یــادآوری
دائمــی ایــن نکتــه بــرای خــود ســاخت کــه نظــام تأمیناجتماعــی نظامــی «اجتمــاع بنیــان» اســت کــه در
کانــون تمامــی عملکردهــای خــود بایــد عنصــر «اجتمــاع» را مــورد توجــه قــرار دهــد.
فهرست منابع
-

-

ادارهکل امــور بینالملــل ( .)1384اصــول و مبانــی تأمیناجتماعــی ،تهــران :انتشــارات علمــی و
فرهنگــی.
بهــزادی ،حســین ( .)1387اصــول و مفاهیــم آکچوئــری صندوقهــای بازنشســتگی ،چــاپ اول .تهــران:
انتشــارات صحفــی.
پناهــی ،بهــرام ( .)1384کارکردهــای تأمیناجتماعــی در ایــران :ضرورتهــای برپایــی نظــام جامــع
رفــاه و تأمیناجتماعــی ،تهــران :مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.
پــی یــر پالمونــدن و همــکاران ( .)1393آکچوئــری در تأمیناجتماعــی ،ترجمــه گــروه مترجمیــن دفتــر
مطالعــات و نــوآوری ســازمان تأمیناجتماعــی نیروهــای مســلح ،چــاپ اول .تهــران :انتشــارات جهــاد
دانشــگاهی واحــد تهــران.
چلبی ،مسعود ( .)1382جامعهشناسی نظم ،چاپ دوم .تهران :نشر نی.
کــوزر ،لوئیــس ( .)1372زندگــی و اندیشــه بــزرگان جامعــه شناســی ،ترجمــه محســن ثالثــی ،چــاپ
چهــارم ،تهــران :نشــر علمــی.
مشــیری تبریــزی ،حســین و ماهــر ،علــی ( .)1387تأمیــن مالــی در نظــام تأمیناجتماعــی ،تهــران:
مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.

 مهرآئین ،مصطفی ( .)1392لزوم گذر از استثمار ساختاری به تعادل ساختاری در نظم اجتماعی.http://www. mostafamehraeen. blogfa.com
 نصرتــی نــژاد ،فرهــاد ( .)1383بررســی نقــش و جایــگاه نظــام تأمیناجتماعــی ،فصلنامــه تأمیناجتماعی،شــماره .30-7 :18
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