گزارش کارگروه بررسی مشکالت وموانع
سازمان تامین اجتماعی

بحران صندوق های بازنشستگی و عوامل موثر بر وضعیت فعلی
صندوق ها (به طور خاص سازمان تامین اجتماعی) به عنوان یکی از
شش ابرچالش اقتصاد ایران طی دو نشست  28ام و  32ام کمیسیون
تسهیل کسب و کار اتاق تهران بحث و بررسی قرارگرفت .

مقرر شد کارگروه تخصصی با همکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل
و موضوعات بر اساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد
وپیشنهادات و راهکارهای اصالحی ارائه گردد.

به دنبال تصمیم فوق کارگروهی به ریاست جناب آقای دکتر عابد جعفری
نایب رئیس وقت کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران  ،جناب آقای
مهندس اصابتی مشاور محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی
تهران ،سرکار خانم علی آبادی مدیر محترم امور بیمه و تامین اجتماعی
معاونت کسب و کار اتاق تهران ،جناب آقای دکتر گرجی پور مدیرکل
محترم دفتر بیمه های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی و وزارت تعاون،
سرکار خانم پوستی کارشناس محترم دفتر بیمه های اجتماعی معاونت
رفاه اجتماعی و وزارت تعاون ،سرکار خان ها رضایی و بازیار
کارشناسان محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ،جناب آقای
مهندس تکلی کارشناس محترم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
ونمایندگان سازمان تامین اجتماعی وکارشناس ارشددراین حوزه جناب
آقای روغنی تشکیل گردید

اعضای این کارگروه طی یازده نشست مسائل و مشکالت صندوق
ها با اولویت سازمان تامین اجتماعی  ،پیشنهادات و راهکارهای
اصالحی را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج جلسات مذکور در قالب سه پرسش اصلی ارائه گردید:
 -1مساله چیست و اهمیت مساله چقدر است؟ (تدوین مساله)

 -2علل و ریشه بروز این عالئم چیست و می تواند چه مواردی را شامل
شود؟
 -3چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود دارد؟

پرسش اول :مساله چیست و اهمیت مساله چقدر است؟
از عالئم بحران صندوق رامی توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق ها و به طور خاص کاهش این
نسبت به عدد حدود پنج در سازمان تامین اجتماعی،کاهش این نسبت
بسیار حائز اهمیت است.
 -2کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری های جاری و
اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری
 -3تراز منفی صندوق بیمه بیکاری
 -4ورشکستگی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد

 -5تایید وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در نتایج
مطالعات اکچوئری و پژوهش های بیمه ای انجام شده در
سطوح داخلی و بین المللی
 -6بازدهی پایین سرمایه گذاری های صندوق ها
 -7ارائه خدمات بیمه ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر
کمبود منابع
 -8احتمال گسترش بحران در سطح ملی با توجه به جمعیت
تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و پیش بینی انتقال
جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سالهای آتی

پرسش دوم :علل و ریشه بروز این عالئم چیست و می تواند چه
مواردی را شامل شود؟
 -1انتقال جمعیتی (افزایش سن پیری) ظرف  30سال آینده و افت قابل
توجه نسبت های پشتیبانی
 -2محدود بودن سطح پوشش بیمه های بازنشستگی نسبت به جمعیت
در سن کار کشور
 -3پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن
امید به زندگی
 -4پایین بودن سن موثر بازنشستگی
 -5اعطای بازنشستگی های زودرس و عدم تامین کسور پرداخت شده
برای این مدت

 -6نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری  3.3درصد بابت هر
سال سابقه که در خصوص سابقه کامل  30سال منجر به نرخ جایگزینی
 100درصد می شود
 -7شرایط سخاوتمندانه احراز مستمری های بازنشستگی ،کارافتادگی و
بازماندگی
 -8تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی افراد به صندوق و
صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی
 -9کاهش فرصتهای سرمایه گذاری و افزایش مصارف صندوق ها و نیاز
آنها به نقدینگی جهت تامین مزایای جاری
 -10عدم آشنایی با کارکردها ،اصول عملکردی صندوق های بیمه ای،
نگاه حمایتی به صندوق که منجر به تصویب قوانین و مقررات مغایر با
ماهیت وجودی آنها شده است

 -11عدم تناسب صددرصدی بین پرداختی های افراد به صندوق ها و
دریافتی های آنها از صندوق ها ( نظام بازنشستگی مبتنی بر مزایای
معین)
 -12وجود تفکر “گذران روز” و عدم آینده نگری در فعالیت های
صندوق ها و به آینده موکول کردن مشکالت توسط مدیران صندوق ها
 -13پایین بودن بازده سرمایه گذاری های صندوق ها در نتیجه ضعف
مدیریت و نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته در کشور
 -14حاکم نبودن روح اقتصادی بر فعالیت های سرمایه گذاری صندوق
ها و دخالت عوامل غیراقتصادی
 -15نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور در چند دهه گذشته و فشار
بر منابع و مصارف صندوق ها

 -16نامشخص بودن وضعیت بارمالی طرح های بازنشستگی پیش از
موعد توسط دولت ،یا دیگر متعهدشوندگان تعهدات طرح ها که موجب
بروز عدم قطعیت در خصوص تعهدات صریح و ضمنی دولت می گردد.
 -17بدهی های انباشتی قابل توجه دولت به سازمان تامین اجتماعی و
عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به موقع و کامل 3
درصد حق بیمه ،عدم پرداخت منابع مقرر در اجرای قانون معافیت از
سهم کارفرما و …)
 -18مفاهیمی مانند بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در میان
مراجع قانونگذاری و تصمیم سازی با برداشت سلیقه ای مواجه است.
انتظار ایفای نقش حمایتی از آحاد یا اقشار غیر بیمه شده وجود دارد.
 -19عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی که
باعث دخالت دولت گردیده است.
 -20وجود بیش از  15حالت بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی و
همچنین تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگی و عالوه
بر این نقل و انتقال کسورات بازنشستگی از صندوق ها و دستگاه های
دولتی به سازمان تامین اجتماعی کامال با اصل عدالت در تضاد است.

 -21افزایش روند سالمندی و رشد بی رویه تعداد مستمری بگیران
بطوری که تعداد مستمری بگیران در سالهای اخیر به طور متوسط 10.2
درصد رشد داشته است.
 -22کاهش آهنگ کسب و کار و افزایش نرخ بیکاری ،افزایش فقر و
افزایش درخواست های من غیر حق
 -23وجود بحرانهای کارگری و کارفرمایی و تحمیل به سازمان
 -24تاثیرپذیری از سیاست های اقتصادی دولت و تصویب خلق الساعه
 18مصوبه در مجلس شورای اسالمی که این مصوبات بدون تامین بار
مالی ناشی از اجرای آن تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است.
-25تصمیم سازی و تصمیم گیری غیرعلمی و عدم به کارگیری مکانیزم
های علمی در فرآِیند کاری و رفتاری سازمانی
 -26فقدان یک راهبرد مشخص در تعامل با شرکای اجتماعی و نظام
تصمیم گیری کشور

پرسش سوم :چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود دارد؟
راهکارها را می توان به کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت با توجه به حوزه
تاثیرگذاری آنها در قالب اصالحات پارامتریک  ،ساختاری و سیستماتیک بندی
کرد .از آنجا که همواره اصالحات پارامتریک مورد نظر بوده و مباحث زیادی
در خصوص آنها مطرح شده ،اعضای کار گروه ،اولویت را اصالحات ساختاری
دانسته و چه بسا بتواند در صورت انجام پذیری اثر انجام اصالحات پارامتریک را
نیز بر وضعیت سازمان تامین اجتماعی بهبود بخشد .

 -1امور عمومی سازمان تامین اجتماعی که در برگیرنده محورهایی همچون ساختارها،
تشکیالت ،نظام مالی ،نظام آمار و اطالعات مدیریت ،نظام بودجه بندی ،نظام اداری و
پرداخت ها ،نظام نظارت و ارزشیابی ،نظام آموزشی و خدمات رفاهی در بستر سازی
های کالن و بین بخشی و تسهیل و پشتیبانی در راستای انجام تعهدات و مسئولیت های
سازمان تامین اجتماعی است از جایگاه مهمی برخوردار می باشد .تغییرات اساسی در
امور عمومی سازمان و صرفه جویی در مصارف دارای اهمیت است که اهتمام ویژه در این
رابطه از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد.
 -2مهمترین منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده  28قانون تامین
اجتماعی است که در حال حاضر  62درصد هزینه های سازمان مربوط به تعهدات بلند
مدت (بازنشسته ،بازمانده و کار افتاده) است .در این خصوص پیشنهاد می گردد
الف :اصالحات پارامتریک با مالحظات تاب آوری کارفرمایان وکارگران درنظرگرفته
شود.
ب :شورای عالی تامین اجتماعی در ماده  113قانون مدیریت خدمات کشوری .جایگزین
هیات امناء گردد.

ج :ماده  17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به نحوی
اصالح گردد که تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری
و برنامه ریزی کالن سازمان نقش محوری داشته باشند.
د :در قالب اصالحات سیستمی که عمدتا تغییر در نظام های بازنشستگی
راشامل می شوند ایجاد نظام تامین چندالیه ،تغییر در قوانین و مقررات
و معافیت های سازمانی مطرح می باشد که از جمله راهکارهای بلند
مدت هستند.
هـ  :تغییر در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات بدوید و هیات های
تجدید نظر ،پیشنهاد مشخص این است که تفویض اختیار صورت نگیرد و
هر سه نماینده در ظرفیت خود به فعالیت بپردازند و همچنین نمایندگان
وزیر و شورای عالی تامین اجتماعی از شاغلین سازمان نباشند.

 -3راهکاری که در قالب اصالحات ساختاری  ،اصالح ساختار تامین
اجتماعی و ایجاد اصل سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان تامین
اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی می باشد.

لذا بر اساس توافق کارگروه در اولویت اول اصالح ساختار تامین اجتماعی با رعایت اصل سه
جانبه گرایی در سازمان و احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون
عالی کارفرمائی و کارگری مورد نظر است .

 -4بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین
اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در مدیریت
سازمان بطوری که مسئولیت هیات نظارت بر حسن اجرای قانون و
اساسنامه سازمان و اظهار نظر در مورد ترازنامه تنظیمی با حصول
موارد ذیل قابل طرح در شورای عالی باشد و در این زمینه کارگروه
حسابرسی با فرآیندی کامال تخصصی و آزاد جایگزین هیات نظارت
با ترتیبات زیرشود.

الف :ترتیبات ساختاری به نحوی برقرارشودکه درقبال اجرای طرح های تامین اجتماعی مسئول
باشند.
ب :حصول اطمینان از این که بیمه شدگان ،کارفرمایان و افراد ذی نفع بر فرایند تصمیم گیری و
نظارت بر اجرای طرح ها تاثیر گذارباشند.
ج :ایجاد ساز و کارهای کنترل مالی به منظور نظارت بر تخصیص و مدیریت منابع ومصارف

 -5از آنجاییکه بیش از یک سوم بازنشستگی های پیش از موعد شامل:
الف :بازنشستگی سخت و زیان آور ( 51درصد)
ب :بازنشستگی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تکلیفی ( 29درصد)
ج :بازنشستگی قانون جانبازان و اشعه ( 6درصد)
د :بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع (11درصد)
هـ :بازنشستگی کارکنان دولت و سایر ( 3درصد)
از سوی مجلس و دولت بر صندوق تحمیل گردیده است لذا چاره اندیشی در این زمینه
ضرورت دارد .

 -6افزایش بهره وری یکی دیگر از راه حل های موجود است .از آنجایی که حرکت بهره وری و
شاخص های سنجش و اندازه گیری آن مستلزم آن است که ابتدا حداکثر ظرفیت های انسانی و
مادی سازمان مورد استفاده قرار گرفته باشد .لذا الزم است ابتدا مطالعه ظرفیت های موجود
سازمان و سطح به کارگیری آنها آغاز شود و در مرحله بعدی ساز و کارهای استفاده موثر از
آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهت کاهش هزینه ها و ارتقای سطح عملکرد سازمان در دستور
واستفاده قرار گیرد.
 -7ضرورت توسعه فناوری اطالعات  ،در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به لحاظ سخت
افزاری و تا حدودی زیرساخت در وضعیت قابل قبولی است اما در خصوص سایر اجزا که تا حدی
جدا از فضای عمومی کشور نیز نمی باشد ،نتوانسته است توفیق الزم را بدست آورد .لذا تشکیل
شورای انفورماتیک در سازمان و یه کارگیری مشاوران صاحب صالحیت اعم از داخلی و خارجی
و تدوین یک استراتژی منسجم با توجه به اهداف وظایف این سازمان از ضروری ترین امور در این
سازمان می باشد.
 -8نقش محاسبات بیمه ای در برنامه های تامین اجتماعی ،ارزیابی محاسبات بیمه ای از اساسی
ترین اموری است که می تواند زمینه های الزم را به منظور اجرای برنامه های سازمان تامین
اجتماعی فراهم سازد .چرا که مهم ترین نقش محاسبات بیمه ای در ارتباط با شرایط مالی بلند
مدت نظام تامین اجتماعی است و تعهدات بلند مدت و انجام کارآمد آن تعهدات می تواند
تاثیرات عمده ای بر اقتصاد ملی و سازمان داشته باشد .بنابر این الزم است این سازمان با کمک
سازمان بین المللی کار و نرم افزارهایی که در این زمینه وجود دارد نسبت به انجام محاسبات
بیمه ای اقدام الزم را به عمل آورد.

در خاتمه به منظور اثربخشی بیشتر پیشنهاد می گردد اتاق ها :
 -1با مصاحبه های عمومی و انتشار بیانیه های مختلف برای ایجاد زمینه سازی در
پذیرش اصالحات دراذعان عمومی صورت پذیرد.
 -2پیگیری موضوع از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با استفاده از
ظرفیت ماده  12قانون احکام دائمی (یک جلسه برگزار گردیده) در نشستهای بعدی در
دستور کار قرار گیرد
 -3تعامل و نشست با سازمان تامین اجتماعی در خصوص ضرورت احیای شورای عالی
تامین اجتماعی با هدف اصالحات ساختاری (بعنوان یک مطالبه اقدام گردد)
 -4مستندات ضمائم پیوست (بررسی گزینههای اصالحات در 16صفحه) بعنوان مجموعهای از
مطالعات صندوق بین المللی پول ( ، )IMFسازمان بین المللی کار ( )ILOو مرکز
پژوهش های مجلس در راستای بهبود وضعیت مالی طرح های بازنشستگی ایران مورد
مالک قرارگیرد.

با تشکر
از زحمات اعضای محترم کارگروه

