ویژهنامه صندوقهای بازنشستگی

مالقات با بحران

چرا حال صندوقها خوب نیست؟
مشکل از کجاست؟

مجموعه اجزای نظام تدبیر توسعه کشور ،به شدت و به غایت ،با اصول و مبانی
بیمههای اجتماعی بیگانه است و محتاج آموزش
يادداشت دکتر ميکائيل عظيمی
مديرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

وضع صندوقهای بازنشستگی بحرانی است .اما دو
دسته این را قبول ندارند .گروهی از دردمندان صاحب
نظر و دانشــمندان آرزومند آبادانی ایــران که این
داوری را ابزار گریز دولت از ایفای مسئولیتها تحلیل
میکنند و گروهی دیگر که با اشاره به ارقام چندین
میلیاردی داراییهای صندوقهــا ،آنها را «پولدار»
میدانند و کوفتن بر طبل بحران صحنهسازی مدیران
ت میخوانند .هر چه باشــد،
برای گریز از مســئولی 
صندوقهای بازنشستگی در بحران هستند چون:
ســر هر ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان با
کسری هنگفت نقدینگی مواجه هستند.
دولت هم پول کافی برای جبــران ندارد و تا اینجا
به قیمت کاســتن از بودجه عمرانی توانسته کسری
صندوقها را جبران کند و اســباب پرداخت حقوق
بازنشستگان را فراهم؛ اما این اقدام را بخوانید جبران
کسری صندوقها به قیمت کاهش سرمایهگذاری،
کاهش رشد اقتصادی ،افزایش بیکاری ،افزایش انواع
و اقسام آسیبهای پس از بیکاری!
صندوقهــای بازنشســتگی همه به جــز تأمین
اجتماعی که با فــروش دارایی (بخوانید از کیســه
خــوردن) رو پا مانده اســت ،جملگی (مســتقیم و
غیرمســتقیم) به منابع عمومی و بودجه دولت تکیه
دارند .این رقم در مورد صندوق بازنشستگی کشوری
تا  70درصد و در مورد صندوق لشکری تا  100درصد
رسیده است!
همین مبلغ حقوقی که با هزار دردســر و با هزینه
هنگفت برای اقتصاد ملی تأمین میشود ،در بهترین
حالت تکافوی  42درصد هزینههای زندگی یک خانوار
را تأمین میکند .یعنی صندوقهای بازنشستگی در
ایجاد زمینههای رفاهی که قــول داده بودند ،ناکام
شده و صندوق و ذینفعان آنها در بحران کفایت مزایا
اسیر شدهاند.
بیتردید این وضع را باید بحرانــی نامید؛ چه مورد
سوءاستفاده قرار گیرد ،چه نگیرد .واقعیت بحران در
تأمین نقدینگی مورد نیاز است .و باز ،بیتردید قرار
بوده تا صندوقها بتوانند بر قولی که دادهاند (تأمین
حقوق بازنشستگی) وفادار بمانند ،قرار بوده تا مدیران
صندوقها با ســرمایهگذاری حق بیمهها/کسورات
پرداخت شده منابع الزم برای چنین روزهایی را فراهم
آورند ،قرار بوده تا نرخها و ضرایب به گونهای محاسبه
شده باشند تا پایداری صندوقها را تضمین کند .پس
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چرا چنین روزگاری بر صندوقهای بازنشستگی کشور
حاکم شده و بحران آنها طیف گستردهای از جامعه و
ایبسا همه جامعه را در خود گرفتار کرده است؟
هر چند پاسخ به چرایی بروز چنین وضع بحرانی ،از
سویی مثنوی هفتاد هزار من کاغذ است و از سویی
دیگر شیر ژیان میطلبد ،این سیاهه تالش میکند بر
نکاتی اشاره کند.
یکبار برای همیشه؛ کی و کجا صندوق بوده؟

علما و اندیشمندان و صاحبنظران ،به تجربه قرنها
و به همت سالها ،رسیدند به اینجا که جوامع بشری
برای اســتواری و پایداری و تــداوم حیات جمعی،
نیازمند نظامهای رفاهی هستند و این نظامها بدون
بیمههای اجتماعی و بدون صندوقهای بازنشستگی،
حکایت همان شیر بییال و دم و اشکم است .همان
اندیشمندان که تکیه بر کولهبار بسیار پرهزینه تاریخ
دارند ،برای استقرار نظا م جامع رفاه و تأمین اجتماعی،
راهبردهای مشارکتی (بخوانید بیمههای اجتماعی)
را در کنار دیگر راهبردها شناسایی و توصیه میکنند.
در ادامه همین مسیر است که وقتی سخن از صندوق
بازنشستگی در میان است ،سخن از نهادی عمومی و
نه الزامًا دولتی در میان است که حقبیمهها و کسورات
را از افراد گرفته تا با سازوکار سرمایهگذاری ارزش این
داراییها را افزایش داده تا بتواند از عهده قول پرداخت
مستمری (حقوق بازنشستگی) برآید .در این چارچوب
روشن است ،اگر منبع و پولی برای سرمایهگذاری در
اختیار صندوق قرار نگیرد ،صندوق از ماهیت و کارکرد
اصلی خویش دور خواهد شد و نخواهد توانست به قول
پرداخت مستمری وفادار بماند.
در برابر چنین تصویر روشــنی ،اما ،شوربختانه باید
گفت تا اواخر دهه  60ســازمان تأمیــن اجتماعی
(بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور) فاقد سازوکار
ســرمایهگذاری بود و حتی بانکها برای نگهداری
منابع از این ســازمان حقالزحمــه میگرفتند! در
موردی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری (دومین
صندوق بزرگ کشور) تا سال  1376هیچ (بله هیچ)
مبلغــی از محل کســورات (حقبیمههــا) دریافت
نمیکرده است! آن زمان که صندوقها جوان بودند و
تعداد کسورپردازان از تعداد حقوقبگیران بیشتر بود،
آن دوران که هنوز به مدد درآمدهای نفتی و غیره ،پول
مورد نیاز صندوقها ،پولخر ِد ته جیب خزانه بود و در

زمستان
ِ
آن جیکجیک مستانه ،کسی به فکر خزان و
پیری صندوقها نبود .حال که تشــت کسری منابع
ِ
از هر بام و خانهای بر زمیــن افتاده و صدای هولناک
ن در پی
و خوفناک آن گوش همــه را آزرده ،جملگا 
مقصر هستند!؟
سوءمدیریت صندوقها

روشن اســت و ناگفته پیدا که تأکید بر نکته رفته ،از
باب تطهیر مدیران و غسل تعمید نظام تدبیر حاکم
بر صندوقها نیســت .صد البته کــه این صندوقها
از گذشــته تا کنون و تا آینده قابــل پیشبینی در
اســارت نظام مدیریت و حکمرانی ناکارآمد هستند.
و هزاران البته که آثار بیمباالتیها ،خاصهخرجیها و
برداشتهای غیرحرفهای از صندوقها ،این نهادهای
عمومی و گسترده را امروز در دامان بحران رها کرده
است .اگر بود رعایت اصول حکمرانی خوب ،اگر بود
تلقی «عمومی» از صندوقها ،اگر بــود باور و اصرار
به رعایت کارایی ،اگر بود تــاش برای بهرهگیری از
ابزارهای نوین و اگر بود دهها مورد دیگر ،ایبسا عمق و
گسترده بحران چنین نبود و ایبسا پیشتر از این آژیر
خطر به صدا در میآمد و اسباب تجهیز و اصالح مسیر
را فراهم میکرد.
راهحل؛ نقطه آغازین

پذیرش بازنشســتگی به عنوان حقوق شهروندان،
سبب میشود تا پذیرش اصول شفافیت و پاسخگویی
که بنیان حکمرانی خوب اســت مساعدتر و آسانتر
باشــد .اما فارغ از آرزوهای بزرگ و ایدهآلهای دور،
شــاید تصریح بر لزوم «نهادهای مستقل و ناظر» بر
صندوقهای بازنشستگی یکی دیگر از موارد اصالحگر
باشد.
شاید خالی از لطف نباشد که استقرار چنین نهادی
نه امری بدیع و تازه که اصل و الزامی قانونی است که
بیش از  13سال از تصویب آن میگذرد .چرا که ماده
 1و تبصره  2ماده  1قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تامین اجتماعی (مصوب  )1383مقرر کرده تا مرکزی
برای رصد ،پایش و پیمایــش تصمیمات و اقدامات
آسیبرســان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد
شود .میزان این آسیب ،باید توسط دولت جبران شود.
باشد که تا دیرتر از این نشــده ،نظام تدبیر توسعه به
تأسیس چنین نهادی اقدام کند.
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روشنفکران و سیاستگذاری اجتماعی

درباره علل نظری و گفتمانی ،جامعه شناختی ،حقوقی و مدیریتی بحران صندوق های بازنشستگی در ایران
يادداشت دکتر علی اصغر سعیدی
مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

صندوقهای بازنشســتگی در کشــور ما موسسات
مالی دولتی و عمومی هســتند که با دریافت بخشی
از حقوق فرد در دوران اشتغال افراد عضو را در دوران
بازنشستگی تحت پوشش قرار میدهند .دارایی تحت
مدیریت صندوقهای بازنشســتگی بهطور معمول
از سایر صندوقهای ســرمایهگذاری به میزان قابل
مالحظهای باید بیشتر باشد اما با اینکه این صندوقها
به عنوان بزرگترین موسسات مالی و سرمایهگذاری
فعالیت میکنند برخی علل مختلف این صندوقها را با
بحران جدی روبرو است .برخی علل این بحران نظری،
جامعه شناختی ،مدیریتی و اقتصادی در این نوشته
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
علل نظری و گفتمانی :اینکه چرا هنوز بهروشــنی
ابعاد این بحــران در حوزه عمومی مــورد بحث قرار
نگرفته است به فقدان کامل گفتمان سیاستگذاری
اجتماعی به طور اعم و بحران بازنشســتگی به طور
اخص بر می-گــردد .با وجود اینکــه اقتصاددانان و
تصمیم ســازان این بحران را یک ابــر چالش برای
اقتصاد و آینده کشور میدانند هنوز در حوزه عمومی و
گفتمان فکری و روشنفکری این مسئله جدی گرفته
نشده است .علت این است که مسائل سیاستگذاری
اجتماعی هیچ گاه مورد بحث روشــنفکران ایرانی
قرار نمیگیرد .برای درک این ادعا باید توجه کرد که
روشنفکران غربی گفتمان غالبشان مسائل سیاست
اجتماعی است و سیاست اجتماعی نیز محور و اساس
سیاست است .دیدگاههای فکری مسائل اجتماعی را
مفهومپردازی کرده و انواع سیاست اجتماعی بر اساس
ایدئولوژی احزاب سیاسی از هم متمایز می شوند .لذا
شاهدیم که روشنفکرانی نسبت به مسائلی چون نظام
بازنشستگی و خدمات اجتماعی مرتبا اعالم مواضع
دارند .چامســکی ،فریدمن ،مایکل سندل ،آنتونی
گیدنز ،هابرماس و دیگران نســبت به بحران دولت
رفاه همواره بحث کردهاند در صورتیکه روشنفکران
ما حتی نرخ کسورات بازنشستگیشان که به معیشت
شخصیشان بستگی دارد را نیز نمیدانند.
به غیر از مسئله بازنشســتگی ،مشکالت اجتماعی
دیگری هم در زندگی روزمره جامعه به چش م میخورد
اما جایی در حوزه عمومــی ندارد .همانطور که گفته
شد این موضوع اگر در یکی از کشــورهای اروپایی
رخ میداد بدون شک یک مســئله اجتماعی مورد
بحث روشــنفکران قرار میگرفت .اینکــه چرا این
موضوعات مهــم در زندگی روزمره مغفــول مانده
است نشان دهنده عدم وجود یک گفتمان سیاست
اجتماعی اســت .وقتی که گفتمان نباشد سیاست
گذاران احساس میکنند که در خالء حرف میزنند یا
وقتی که حرف میزنند گویی سخنشان هیچ چیزی
را در بر نمیگیرد و تنهایند و احساس خطا میکنند و

ی میتوانند سخن را ادامه دهند .گویی به قول
به سخت 
فوکو جامعه شناس فرانسوی ،با نظم پرمخاطره گفتار
روبرو هستند .اصل دیگری که فوکو در گفتمان به آن
اشاره میکند اصل تقسیمبندی و نخواهندگی است
یعنی صحبت از بحران صندوقهای بازنشســتگی و
حتی ورشستگی برخی از آنان ،کمبودهای درمانی
مانند ســرویس آمبوالنس، کودکان خیابانی زباله
جمعکن ،یا حق استفاده کودکان مهاجر از آموزش،
اینها به نظر مسائل بیارزش بهنظر میرسند اگرچه
میبینید که در جوامع دیگر همین مسئلهها موضو ع
بحثهای طوالنی آکادمیکی اســت که حتی کار به
ی نیز میکشد مثال برای اعتراض به
واکنشهای عمل 
آلودگی هوا و غیره .مقوله تقسیمبندی و نخواهندگی
یعنی تضاد بین عقل و دیوانگی .بعضی از افراد که در
ت میکنند و یا گفتمانهای حداقلی
این حوزه صحب 
که در این حوزه شــکل گرفته و افــرادی که به این
بحثها دامن میزنند بهعنوان افرادی شناخته می
شــوند که حرفهایشــان مقبولیت ندارد یا اینطور
تلقی شده است که گفتار آنان برای گفتمان مسلط،
بهداشتی نیســت و انحرافی تلقی میشــود .این ها
ت
همان هایی هستند که در دورهای که رویه ممنوعی 
مسلط بود به رویههای ایدهآلیستی رو آورده بودند و
ن اتوپیایی سخن میگفتند ،یعنی همان
از نوعی جها 
ب سوسیالیستی را
سیاســتگذاریهای اجتماعی نا 
در جهانی مطرح میکنند که سوسیالیسم ظاهرا در
عمل ونظر شکست خورده است .این جریان با جریان
پوپولیستی در عمل گره خورده و علیرغم مخالفت
به ادامه رویه تضاد عقل و دیوانگی به زغم فوکو دامن
ن
زدهاند .گفتمان مسلط روشنکفری در جامعه ما به ای 
بحثها  -اگرچه از حقیقتی آشکار سخن میگویند که
مردم در زندگی روزمره آن را حس میکنند  -توجهی
نشان نمیدهد .در این شرایط نمیتوان به علل بروز
بحران بازنشستگی و سایر مسائل اجتماعی پرداخت
و بنیانهای نظری آن واکاوید .وقتی بانک جهانی در
گزارشی به واگذاریها انتقاد کرد و نسبت به کارگزار
اقتصادی شدن صندوق ها و دو برابر شدن مشکالت
مدیریتی آن هشدار داد برخی کارشناسان صندوق
واکنش نشان دادند و از این واگذاریها حمایت کردند
اما بعد از مدتی وقتی دیدند که صندوق ها از مدیریت
شرکتهای واگذاری عاجز شده اند تازه حقیت انتقاد
بانک جهانی را درک کردند ".تمامی اینها در زیر سایه
یک گفتمان روشنفکری معنی پیدا میکنند.
علل جامعه شناختی :مفهوم صندوق به ویژه صندوق
بازنشستگی مفهومی جامعه شناختی است که ارتباط
بین نسل ها را نشــان میدهد .عموما بحث پیرامون
این که سیاستگذاران نتوانستهاند مشکالت مدیریتی
صندوقها را حل کنند علت اصلی بروز بحران تشخیص

داده شده است .و اینکه این مسئله تعادل بین منابع
و مصارف صندوقها را که هــدف اصلی صندوقها را
که رفاه افقی را فراهم میکند دســت نیافتنی کرده
است و نتیجه اینکه افراد بعد از سالها کار در دوران
بازنشســتگی با مشکل روبرو میشــوند و این امر بر
بهره وری نیروی انسانی شــاغل نیز تاثیر میگذارد.
اما نگاهی جامعه شناختی نشان میدهد که صندوق
مفهومی جامعه شناختی اســت و آنچه عدم تعادل
منابع و مصارف را فراهم کرده اندیشه بین نسلی است
که حاکی از شکاف عمیق بین نسلی می تواند باشد.
تنگنای مالی محصول چنین تفکری است .بر اساس
وجود شکاف نسلی نمیتوان نظام صندوقها را که بر
اساس نظام مزایای معین است شکل داد .در این نوع
نظامها در اوایل تشکیل صندوق درآمدها از هزینهها
بیشتر است و فرصت سرمایه گذاری فراهم است .اما
چون تفکر نسلی حاکم نیست مدیران این فرصتها از
دست میدهند و نمی توان از طریق سرمایه گذاری که
نگاه به نسل های آینده دارد ،ثبات صندوق را فراهم
کرد .در این میان درآمدهای نفتی و یا هر نوع درآمد
رانتی این شکاف نسلی را تشدید میکند .درامدهای
نفتی در دهه  50فرصتی باقی نمیگذاشت تا مدیران
وقت به فکر سرمایهگذاری باشــند و هر نوع سرمایه
گذاری را مسخره می دانستند .ظاهرا این گونه بحث
شکل میگرفت که وقتی کشوری صاحب درآمدهای
نفتی است هیچ موقع با مشــکل کمبود منابع روبرو
نخواهد شد و دولت کسریها را پرداخت خواهد کرد.
همین امر باعث شد که تامین کسری منابع صندوق
بازنشستگی کشــوری همواره از محل بودجه دولت
تامین مالیشود .عالوه بر این ،به دلیل ساخت خانواده
ایرانی نظام بازنشستگی از روز نخست بر مبنای خانواده
و بازماندگان طراحی شد و تنها فرد را دربر نمی گرفت
بلکه افراد بازمانده نیز مستحق حمایت بودند.
علل حقوقی و مدیریتی :یکی از مهمترین معضالتی
که صندوقهای باز نشســتگی با آن روبرو هســتند
مشکالت حقوقی و قانونی اســت که دخالت دولت
در این صندوق ها مجاز کرده است .دولتهای بعد از
انقالب همواره کسری خود را یا از استقراض از بانک
مرکزی تامین کرده اند و یا اســتفاده از صندوقها.
لذا این صندوقها منبعی برای تامین مالی دولتها
شــدهاند .بهعالوه ،دولتهــا بدهی خــود را به این
صندوقها با واگذاری داراییها و شرکتهایی که نرخ
بازدهی بسیار پایینی داشتهاند ،پرداخت کردهاند و این
باعث شده تا صندوقها عمال کارکردشان تغییر کند و
در عمل از وظیفه مدیریت منابع و سرمایه گذاری برای
آینده به مدیر اقتصادی بنگاه تبدیل شدهاند .هنگامی
که که از مدیری انتظاری فوق طاقت داشــته باشید
مسلما برآورده نخواهد شد.
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