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چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل فاصله شرایط عمومی نظام بازنشستگی ایران در شرایط وضع موجود و ترکیه به عنوان الگوی مطلوب
شناخته شده در این پژوهش (پس از اصالحات انجام شده در نظام بازنشستگی در سال  )2008براساس شاخصهای سنجش نظام

بازنشستگی استخراج شده از برنامههای توسعه ترکیه در زمینه بهبود ساختار نظام بازنشستگی و اطالعات در دسترس برای ایران
میباشد .بدین منظور روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و با توجه به ماهیت موضوع و

مؤلفههای مورد بررسی ،رویکرد حاکم بر آن« ،توصیفی – تحلیلی» میباشد .دادههای موردنیاز پژوهش با استفاده از ابزار اسنادی،

کتابخانهای و اینترنتی با جستجوی عمیق تهیه شدهاند .در پژوهش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود نظام بازنشستگی در ایران
و بررسی چالشهای موجود در آن و سنجش شرایط مشابه در نظام بازنشستگی کشور ترکیه ،به نظر خواهی از متخصصان در قالب

پرسشنامه (پس از اطمینان از روایی و پایایی آن) پرداخته شد .به منظور انجام تحلیل فاصله در زمینه وضعیت نظام بازنشستگی
در ایران به نسبت وضع نسبتا ً مطلوب کشور نظام بازنشستگی در ترکیه پس از اصالحات سال  2008از روش آزمون تی زوجی بهره
گرفته شد و نظرات متخصصان با در اختیار گذاشتن گزارشهای مربوط به شرایط و اصالحات صورت گرفته در نظام بازنشستگی

کشور ترکیه در این زمینه گردآوری گردید .نتایج پژوهش نشاندهنده این است که شاخصهای سازگاری منابع صندوق بازنشستگی

با تورم و اقتصاد کالن کشور ،رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها ،سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط صندوقها ،سازوکار
بهبود ساختار نظام بازنشستگی و میزان پوشش بیمه (در خدمات سالمتی) دارای بیشترین شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب

میباشند .در مقابل شاخصهای کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی ،نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی ،اشتغال بعد از

بازنشستگی ،پایین بودن سن بازنشستگی ،نرخ جایگزینی بازنشستگی و شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق دارای کمترین شکاف

میان وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شدهاند.

Challenges of the Iranian Pension System and Provision of Solutions
Based on Turkey’s Experience
Sadaf Tabatabai \ Master of Urban Planning and Crisis Management, University of Science and Technology, Tehran

Abstract:

21st century society is facing a massive aging of population. This feature has led to new challenges in many
countries’ social security systems, so that the public sector pension in some developing countries has faced a
financial threat. In this situation, reforming the pension system has become an inevitable necessity. The purpose of the present study is to analyze the gap between the general conditions of the retirement system in Iran
and Turkey based on the indicators of the pension system extracted from the development plans of Turkey and
”the information available in Iran. For this purpose, the method has been used in the present study is “applied
studies and due to the nature of the subject and its components, the approach is “descriptive - analytical”. The
data required for the research were prepared using documentary, libraries and the Internet related tools.
In this study, after reviewing the current situation of the retirement system in Iran and assessing similar conditions in the Turkish pension system, the questionnaires were filled out by the experts. It should be noted that
SPSS software and paired T test were used to analyze the data. The results show that the indicators of Pension
Fund resources’ compatibility with inflation and macroeconomics of the country, equity of the subscribers,
the investments made by the funds, the mechanism of improving the structure of the pension system and the
amount of insurance coverage (in health services) have the highest gap between the status quo and desired
condition.
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رونــد رو بــه رشــد ســالمندی جمعیــت در ایــران و افزایــش
تصاعــدی تعــداد مســتمریبگیران و بازنشســتگان ،ســاختارهای
بازنشســتگی را بــا چالشهــای جــدی مواجــه نمــوده و نگرانیهــای
اساســی را بــرای اعضــای ایــن ســاختارها کــه امنیــت اقتصــادی و
آرامــش خاطرشــان در دوران ســالمندی و بازنشســتگی وابســته بــه
عملکــرد درســت نظــام بازنشســتگی و ایفــای صحیــح تعهداتــش
میباشــد ،ایجــاد کــرده اســت .در مقــررات اســتخدامی بخــش
خصوصــی و دولتــی تمــام کشــورها ،نظــام بازنشســتگی جایــگاه
ویــژهای دارد و در ســالهای اخیــر جهــان شــاهد تحــوالت بســیاری
در ایــن سیســتمها از طریــق در نظــر گرفتــن برنامههــا و اقدامــات
مختلــف در جنبههــای گونا گــون اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســامت،
فرهنگــی و  ...و نیــز پرداخــت مزایــای بازنشســتگی بــوده کــه کشــور
ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نمیباشــد .آمارهــای جمعیتــی
ً
تقریبــا کلیــه کشــورها بیانگــر رونــد ســالمندتر شــدن جمعیــت
هســتند .در ایــران نیــز آمــار سرشــماریهای کشــور مؤیــد همیــن
رونــد اســت و سرشــماری ســالهای  1385و  ،1395جمعیــت
بــاالی  65ســال کشــور را بــه ترتیــب  3656591و  4343091نفــر
کــه معــادل  5/19و  5/78درصــد کل جمعیــت هســتند ،نشــان
ً
میدهنــد .اخیــرا نیــز مراجــع رســمی و کارشناســان در زمینــه صفــر
شــدن نــرخ رشــد جمعیــت کشــور تــا ســال  ،1420هشــدار جــدی
دادهانــد .بایــد توجــه داشــت پیــر شــدن جمعیــت ،دگرگونــی مهمــی
در ســاختار جمعیتــی ایــران ایجــاد خواهــد کــرد ،بــه طــوری کــه بــا
رونــد کنونــی امیــد بــه زندگــی ،پیشبینــی میشــود در افــق 1404
پنــج نســل کامــل در کنــار هــم خواهنــد زیســت کــه از ایــن میــان
فقــط دو نســل کار و تولیــد خواهنــد کــرد و تأمیــن کلیــه هزینههــای
پنــج نســل مذکــور را بــر عهــده خواهنــد داشــت .بــه تبــع ســالمندتر
شــدن جمعیــت ،نقــش برنامههــای بازنشســتگی نیــز اهمیــت
فزایندهتــری مییابــد .بدیهــی اســت کــه اجــرای برنامههــای
بازنشســتگی (کــه بخشــی از نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور را
تشــکیل میدهــد) بــرای تعــداد گســتردهتری از جمعیــت مســتلزم
هزینههــای بیشــتری خواهــد بــود .از ایــن رو برنامهریــزی علمــی و
ســنجیده ،مدیریــت صحیــح و حرفـهای و آسیبشناســی بــه موقــع
مشــکالت و چالشهــای فــراروی ســاختار بازنشســتگی کشــور از
طریــق مقایســه بــا ســایر کشــورها از ابعــاد مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و حتــی سیاســی و فرهنگــی امــری ضــروری اســت.
جایــگاه بازنشســتگی در نظامهــای تأمیــن اجتماعــی از آن جهــت
حائــز اهمیــت روزافــزون اســت کــه بازنشســتگی و برخــورداری از
مزایــا و تســهیالت بــه عنــوان حــق اساســی بــرای تــک تــک آحــاد
مــردم یــک جامعــه یــا کشــور اســت کــه بــی توجهــی یــا کــم توجهــی

بــه آن موجــب از بیــن رفتــن حقــوق شــهروندی افــراد یــک جامعــه
میشــود .بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه الگــو قــرار دادن
نمونههــای موفــق در زمینــه اصــاح ســاختار نظــام بازنشســتگی
در کشــورها میتوانــد راهنمــای عمــل مناســبی بــه منظــور بهبــود
شــرایط بازنشســتگان در ایــران باشــد ،بررســی راهبردهــا ،برنامههــا
و اقدامــات کشــور ترکیــه در زمینــه اصــاح ســاختار بازنشســتگان
ضــروری مینمایــد کــه در پژوهــش حاضــر بــه آن پرداختــه شــده
اســت.
2-2پیشینه پژوهش
عطاریــان ( )1390در ایــران در بررســی چالشهــای پیــش روی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و راهبردهــای برونرفــت از آن
بیــان میکنــد کــه در مقابــل کاهــش شــدید تعــداد شــاغلین در دهــه
اخیــر تعــداد مســتمریبگیران در مقایســه بــا ســال  1365هفــت
یکــه تعــداد شــاغلین مشــترک صنــدوق
برابــر شــده اســت .درحال 
بازنشســتگی کشــوری در ســالهای اخیــر کاهــش یافتــه اســت،
تعــداد مســتمریبگیران رونــد افزایشــی داشــته اســت کــه ایــن
مســئله از یــک ســو موجــب کاهــش منابــع دریافتــی صنــدوق (حــق
بیمههــا) و از ســوی دیگــر موجــب افزایــش مصــارف صنــدوق شــده
اســت .همچنیــن رونــد افزایــش متوســط حقــوق مســتمریبگیران
صنــدوق بیــش از افزایــش متوســط حقــوق و مزایــای مشــمول
کســور شــاغلین بــوده اســت بــه ایــن لحــاظ میــزان کمکهــای
دولــت جهــت تعــادل جریانهــای نقــدی ورودی و خروجــی
طــی ســنوات اخیــر در یــک مســیر صعــودی فزاینــده قــرار داشــته
اســت .ضمــن اینکــه بخــش عمــدهای از اندوختــه مشــترکین
فــوق مربــوط بــه بدهــی دولــت بــه صنــدوق میباشــد کــه تنهــا در
چارچــوب انتقــال ســهام شــرکتهایی قابــل تصفیــه میباشــد کــه
از قابلیــت تبدیــل بــه نقــد بســیار کمــی برخوردارنــد .در ایرلنــد،
هیئــت بازنشســتگی در ســال  2006یــک بررســی در مــورد ســاختار
نظارتــی متولیــان انجــام داد .ایــن گــزارش ایرلنــدی برخــی نقــاط
ٔ
ضعــف ماننــد انـ ٔ
گســترده
ـدازه کوچــک بعضــی از طر حهــا ،تنــوع
آ گاهــی و درک مســئولیتهای متولــی و تضــاد منافــع در بیــن
ً
متولیــان ،خصوصــا در میــان متولیــان نامــزد کارفرمــای برنامههــای
مفیــد تعریــف شــده را شناســایی نمــود .بــه عــاوه ،بررســی هیئــت
بازنشســتگی بــه شــواهدی دســت یافــت کــه نشــان میدهــد
آمــوزش با کیفیــت و مســتمر متولیــان بیشــتر اســتثنا بــود تــا قانــون.
ً
مشــکالت نظارتــی همچنیــن بــر روی کشــورهایی کــه عمدتــا دارای
تمهیــدات بازنشســتگی خصوصــی قــرارداد محــور هســتند کــه در
آنهــا صنــدوق بازنشســتگی فــرم قــراردادی بــه خــود میگیــرد تأثیــر
میگذارنــد .روســکنی ( ،)2008نظــارت بــر صنــدوق بازنشســتگی در

آفریقــای جنوبــی را مــورد بررســی قــرار داده و شــکافهای دانشــی
عمــدهای در هیئتهــای متولیــان ،انضبــاط ضعیــف هیئــت و تضاد
منافــع در بیــن مشــاوران و مدیــران ســرمایه کــه بــه آنهــا پرداختــه
نشــده را شناســایی نمــوده اســت کــه بــه رواج مدیریــت ّفعــال در
مقابــل مدیریــت غیــر ّفعــال و هزینههــای باال تــر از آنچــه در غیــر ایــن

صــورت ایجــاد خواهــد شــد میانجامــد .چنیــن تضادهایــی ّ
حتــی
بــه برنامههــای آموزشــی متولیــان نیــز میرســد زیــرا ایــن تضادهــا
ً
عمدتــا از طریــق مدیــران ســرمایه و شــرکتهای مشــاوره ارائــه یــا
تأمیــن بودجــه میشــوند.
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در این پژوهش توانایی متولی در حل مشکالت مربوط به مسئولیتهای سرمایهگذاری موردبررسی قرار گرفته است.
ّ
ٔ
ٔ
قاعده فرد
نتایج نشان داد که متولیان در مورد پول مردم بیشتر از پول خود محتاط هستند که این میتواند متأثر از غلبه
محتاط در قانون رایج انگلستان باشد .این حقیقت که متولیان حرفهای نیستند نیز موجب بروز این نگرانی شده است
که ممکن است آنها از شناخت کافی برای قضاوت در مورد توصیههای دریافتی از متخصصین برخوردار نباشند .کالرک
با استفاده از نظارت صندوق بازنشستگی انگلستان و صنایع صندوق سرمایهگذاری مشترک آمریکا به عنوان نمونه،
به وجود یک تنش در حال رشد بین نمایندگی و نظر کارشناس در بسیاری از زمینهها اشاره مینماید .شواهد نشان
میدهد که تعداد کمی از متولیان صالحیت و ثبات الزم برای قضاوت جهت به چالش کشیدن متخصصینی که مسئول
اجرای تصمیمات مالی پیچیده هستند را دارا میباشند .بین درک هیئت متولیان در مورد موضوعات کلیدی و میزان
اعتمادبهنفس آنها در مدیریت طرحها ارتباطی واضح وجود دارد.

میر ،گنجیان وفروهش
تهرانی ()1393

به عواملی همچون نرخ باالی تورم ،نادیده گرفتن اصول محاسبات ا کچوئری در تصمیمات و سیاستگذاریهای
صندوق ،مداخالت غیرحرفهای دولت و تداوم سیستم بازنشستگی  DB-PAYGو...اشاره داشته وبیان داشتهاند که
این عوامل صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی مواجه نموده و نگرانیهایی را برای اعضاء ایجاد کرده
است.

نیکپور
()1395

در بررسی چالشهای صندوقهای بازنشستگی به مؤلفههایی همچون عدم کارایی مناسب سرمایهگذاریها ،عدم
همسوئی سیاستهای دولت ،مناسب نبودن وضعیت اقتصادی ،نحوه مدیریت و اداره صندوقها ،بازنشستگی
زودرس و عدم استقالل مالی اشاره داشتهاند.

شفیعی
()1396

در بررسی چالشهای صندوقهای بازنشستگی به سه مؤلفه مهم اشاره دارد :عدم تعادل منابع و مصارف نقدی ،عدم
تعادل منابع و مصارف جاری وعدم تعادل منابع و مصارف تعهد پیشنهاد میدهد به منظور برون رفت از وضعیت
موجود میبایست اصول و قواعد و محاسبات بیمهای مال ک و تراز تصمیمگیری در قبال صندوقهای بازنشستگی باشد.

2 -22 -2اســتخراج شــاخصهای ســنجش نظــام بازنشســتگی و
ههــا و راهبردهــای کشــور ترکیــه
بررســی برنام 
در ایــن بخــش بــه منظــور اســتخراج شــاخصهای ســنجش نظام
بازنشســتگی در ایــران بــه نســبت نمونــه ترکیــه بــه عنــوان کشــوری
کــه پــس از اصالحــات انجــام شــده در آن ،نظــام بازنشســتگی در آن

بهبــود چش ـمگیری یافتــه ،بــه بررســی محورهــای اصلــی ،معیارهــا
و در نهایــت راهبردهــای بهبــود ســاختار نظــام بازنشســتگی
در برنامههــای توســعه اجتماعــی -اقتصــادی کشــور ترکیــه
پرداختــه شــد و بــر مبنــای آن شــاخصهای مهــم ســنجش نظــام
بازنشســتگی اســتخراج شــدند کــه بــه شــرح شــکل  1میباشــد:

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول  :1پیشینه پژوهش
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فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

برنامــه نهــم ترکیــه ( )2013-2007بــا مشــارکت همــه نهادهــا و
ســازمانهای عمومــی و  57کمیتــه تخصصــی کــه دربرگیرنــده
نواحــی مختلــف و شــامل  2252نفــر از بخشهــای دولتــی و
خصوصــی بودنــد ،تحــت هماهنگــی ســازمان برنامهریــزی دولتــی
طراحــی شــد .ایــن برنامــه در پایــان ســال مالــی  2005تصویــب شــده
ولــی بــا یــک ســال تأخیــر از ســال  2007اجــرا شــد .در چش ـمانداز
برنامــه نهــم کــه بــر توســعه روابــط بینالمللــی و تــداوم رونــد توســعه
گذشــته اقتصــاد تأ کیــد دارد ،اهــداف بلندمــدت کشــور ترکیــه
بهصــورت زیــر تعریــف شــده اســت« :یــک کشــور جامعــه اطالعاتــی،
در حــال رشــد باثبــات ،عدالــت بیشــتر ،تــوان رقابــت بــاال در عرصــه
بینالملــل و تکمیــل فراینــد الحــاق بــه اتحادیــه اروپــا ».بــا تغییــر
و تحــوالت ایجــاد شــده در شــرایط اقتصــاد جهانــی و کشــور ترکیــه
در طــول ســالهای تدویــن برنامــه نهــم ،اهمیــت و ضــرورت امــر
برنامهریــزی و برنامههــای توســعه نســبت بــه ســالهای قبــل از آن
بیشــتر درک شــد .در ایــن چارچــوب رویکــرد حا کــم بــر برنامــه نهــم از
الگوســازی حوزههــای مختلــف اقتصــاد و تأ کیــد بــر جزئیــات آن بــه
برنامهریــزی اســتراتژیک تغییــر پیــدا کــرد .در ایــن رویکــرد مقــررات
و ســاختارهای نهــادی ،افزایــش کارایــی بــازار و اولویتبنــدی

مســائل ،تمرکــز بــر روی اهــداف و اولویتهــای پایـهای مــورد تأ کیــد
قــرار گرفــت ،ضمــن اینکــه موازنههــای کالن اقتصــادی در چارچوب
چش ـمانداز توســعهای تدویــن شــده و بازتعریــف نقــش دولــت در
اقتصــاد از مالحظــات مهــم ایــن برنامــه بود (گــون و ســریت.)2018 ،1
بــا درک جدیــد از نقــش دولــت در اقتصــاد در چارچــوب تفکــر حا کــم
بــر برنامــه نهــم توســعه ،یــک نظــام نظــارت و ارزیابــی کارآمــد در
برنامــه تــدارک دیــده شــد تــا از آن طریــق کارآمــدی و شــفافیت
اقدامــات و کارکردهــا ،دســتیابی بــه اهــداف کالن و اولویتهــای
اســتراتژیک برنامــه تضمیــن شــود .ایــن برنامــه محورهــای اصلــی
اســناد و مــدارک الزم بــرای پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا را در قالــب
برنامههــای اقتصــادی قبــل از پیوســتن و چارچــوب اســتراتژیک بــه
همــراه طر حهــا و برنامههــای منطقـهای و ملــی ،برنامههــای میــان
مــدت و اولیــه و اســناد نهــادی و منطقـهای فراهــم آورد .بــا تضمیــن
هماهنگــی ایــن اســناد کــه هریــک کارکــرد متفاوتــی داشــتند ،برنامــه
نهــم در هدایــت همــه فعالیتهــای برنامهریــزی نقــش مهمــی ایفــا
کــرد؛ بنابرایــن ایــن برنامــه ایجــاد فهــم مشــترک و هــدف یکپارچــه
در نهادهــای مختلــف را تقویــت کــرده و مبنایــی بــرای حدا کثــر
بهــرهوری از پتانســیلهای کشــور فراهــم آورد (امیروغلــو.)2015 ،2
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شکل  :2محورهای توسعه اجتماعی -اقتصادی برنامه نهم ترکیه)2006 ,DPT( ،
1- Güven & Cerit
2- Emiroğlu

بــا توجــه بــه برنامــه توســعه نهــم کشــور ترکیــه ،محورهــای توســعه
اجتماعــی -اقتصــادی ایــن کشــور عبارتانــد از:
•افزایش کیفیت و کارآمدی در خدمات عمومی
•کسب اطمینان از توسعه منطقهای
•تقویت توسعه انسانی و اجتماعی -فردی
•افزایش نرخ اشتغال
•افزایش رقابتپذیری (اداره جامعه اطالعات ترکیه.)2015،3
بــا توجــه بــه شــکل  2در ســه محــور افزایــش کیفیــت و کارآمــدی
در خدمــات عمومــی ،تقویــت توســعه انســانی و اجتماعــی -فردی و

افزایــش رقابتپذیــری بــر موضوعــات مرتبــط بــا بازنشســتگی تأ کیــد
صــورت پذیرفتــه اســت .مباحــث مطــرح شــده در محــور افزایــش
کیفیــت و کارآمــدی در خدمــات عمومــی در قالــب کارآمــدی
خدمــات تأمیــن اجتماعــی ،در محــور تقویــت توســعه انســانی و
اجتماعــی -فــردی در قالــب بهبــود توزیــع درآمــد ،همــه شــمولی و
مبــارزه بــا فقــر و در نهایــت در محــور افزایــش رقابتپذیــری در قالــب
تــداوم پایــداری شــرایط اقتصــاد کالن و بهبــود ســامانههای مالــی
میباشــد کــه در ادامــه بــه اســتخراج راهبردهــای مرتبــط بــا موضــوع
بازنشســتگی در هــر یــک از مــوارد نامبــرده پرداختــه میشــود.

معیارهای توسعه
محورهای اصلی توسعه
اقتصادی اجتماعی
راهبردهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ترکیه در
اجتماعی اقتصادی کشور
کشور ترکیه در برنامه
برنامه نهم با تأ کید بر موضوع بازنشستگی
ترکیه در برنامه نهم با تأ کید
نهم با تأ کید بر موضوع
بر موضوع بازنشستگی
بازنشستگی

شاخصهای استخراجی سنجش
نظام بازنشستگی

افزایش کیفیت و
کارآمدی در خدمات
عمومی

کارآمدی خدمات
تأمین اجتماعی

تأمین سامانه بیمه سالمت سراسری برای تمامی
جمعیت به منظور بهرهگیری از خدمات سالمت
ارتقای خدمات برای شهروندان و بهبود شرایط تأمین
اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در امور مالی بخش
عمومی
بهبود بخشیدن به ساختارهای قانونی
افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی در میان
زنان و مردان

کارآمدی قوانین و نظام
بازنشستگی
میزان پوشش بیمه (در خدمات
سالمتی)
تنوع خدمات حمایتی به خانواده
بازنشستگان
پایین بودن سن بازنشستگی
سازوکار بهبود ساختار نظام
بازنشستگی

تقویت توسعه انسانی و
اجتماعی -فردی

بهبود توزیع درآمد،
همه شمولی و مبارزه
با فقر

افزایش درآمد افراد بازنشسته ،معلول ،زنان بیوه،
افراد بی سرپرست و خانوادههای فقیر
حمایت از ارائه خدمات مراقبتی در منزل برای افراد
سالمند و ارتقای کیفیت خانههای سالمندان
بهبود توزیع عادالنه درآمد در میان بازنشستگان از
تمامی گروه ها

رضایت بازنشستگان از خدمات
سالمتی
رعایت عدالت برای مشترکین
صندوقها
تنوع خدمات حمایتی به خانواده
بازنشستگان

تداوم پایداری
شرایط اقتصادی
کالن

بهبود ضعف مالی مؤسسات تأمین اجتماعی
تأ کید بر نقش مؤثر دولت در زمینه بهبود شرایط نظام
بازنشستگی

سازگاری منابع صندوق
بازنشستگی با تورم و بازسازی
اقتصاد ملی
رابطه مالی دولت با صندوقهای
بازنشستگی

بهبود شرایط بخش بیمه و ارتقای کیفیت آن در حد
استانداردهای اتحادیه اروپا (از منظر نرخ جایگزینی
استاندارد و سالهای خدمت و  )...و در نظر گرفتن
سامانههای بیمههای خصوصی (که در طول برنامه
هشتم در نظر گرفته شده و در سال  2003آغاز
شدند) به عنوان یک عامل اجباری در سیستم تأمین
اجتماعی به منظور جذب سرمایهها در بلند مدت

نرخ جایگزینی بازنشستگی
سالهای خدمت (سالهای
اندوخته سپاری) در وضع فعلی

افزایش رقابت پذیری
بهبود سامانههای
مالی

3- Turkey’s Information Society Department
4- Bumin et al

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی
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برنامــه دهــم توســعه ترکیــه چش ـمانداز بلندمــدت و اهــداف
یکپارچــه را نهتنهــا در ســطح بخــش عمومــی ،بلکــه درکل جامعــه
دنبــال میکنــد .در چارچــوب ایــن برنامــه ،به هماهنگــی و همکاری
بیــن بخشهــای عمومــی ،خصوصــی و ســازمانهای غیردولتــی
در جهــت نیــل بــه اهــداف مشــترک کمــک خواهــد شــد؛ بنابرایــن
در شــرایطی کــه کل پتانســیلهای جامعــه در انطبــاق بــا برنامــه
و هماهنگــی بــا همدیگــر در راســتای اهــداف تعییــن شــده تــاش
نماینــد ،توســعه اقتصــادی و اجتماعــی تســریع شــده و در قالــب
توســعه فرا گیــر کیفیــت زندگــی کل جامعــه بهبــود خواهــد یافــت.
جهــت دســتیابی بــه چش ـمانداز طراحــی شــده ،اصــول زیــر
بهعنــوان اصــول اساســی برنامــه دهــم تعریــف شــدهاند:
•رویکــرد یکپارچــه در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی.
•تضمیــن حقــوق اجتماعــی و مالکیــت از طریــق تقویــت

مشــارکتها و گفتمانهــای اجتماعــی.
•مبنــا قــرار گرفتــن رویکردهــای انســانمحور توســعه و
مدیر یــت،
•در فراینــد توســعه ،یــک بــازار رقابتــی ،مدیریــت و نظــارت
کارآمــد عمومــی و جامعــه مدنــی مــردم ســاالر بهصــورت
نهادهــای مکمــل عمــل خواهنــد کــرد،
•شــفافیت ،پاســخگویی ،مشــارکت ،کارآمــدی و رضایــت
شــهروندی ،معیارهــای اصلــی تــدارک و ارائــه خدمــات
عمومــی خواهنــد بــود،
•ســاختار و انســجام اجتماعــی در چارچــوب میــراث مشــترک
و ارزشهــای مشــارکتی تقویــت خواهــد شــد،
•منابــع طبیعــی ،داراییهــای فرهنگــی و محیطزیســت بــا
توجــه بــه مالحظــات نس ـلهای بعــد حفاظــت میشــوند
()2014 ,DPT

شکل  :3محورهای توسعه اجتماعی -اقتصادی برنامه دهم ترکیه)2014 ,DPT( ،
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بــا توجــه بــه برنامــه توســعه دهــم کشــور ترکیــه ،محورهــای
توســعه اجتماعــی -اقتصــادی ایــن کشــور عبارتانــد از:
•افراد با صالحیت ،جامعه قوی
•محصوالت خالق ،رشد باال و مداوم
•مکانهای سرزنده ،پایداری محیط
•همکاریهای بینالمللی برای توسعه
کــه بــا توجــه بــه شــکل  3تنهــا در دو محــور افــراد بــا صالحیــت،
جامعــه قــوی و محصــوالت خــاق ،رشــد بــاال و مــداوم ،بــر موضوعات

مرتبــط بــا بازنشســتگی تأ کیــد صــورت پذیرفتــه اســت .مباحــث
مطــرح شــده در محــور افــراد بــا صالحیــت ،جامعــه قــوی ،ســامت،
حفاظــت اجتماعــی ،تأمیــن اجتماعــی و منابــع انســانی در بخــش
عمومــی و در محــور محصــوالت خــاق ،رشــد بــاال و مــداوم ،منابــع
انســانی در بخــش عمومــی ،پساندازهــای محلــی ،بازارهــای مالــی و
ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی میباشــد کــه در ادامــه بــه اســتخراج
راهبردهــای مرتبــط بــا موضــوع بازنشســتگی در هــر یــک از مــوارد
نامبــرده پرداختــه میشــود (اداره جامعــه اطالعــات ترکیــه .)2015 ،

محورهایاصلی
توسعهاجتماعی
اقتصادی کشور
ترکیه در برنامه
دهم با تأ کید
بر موضوع
بازنشستگی

افراد با
صالحیت،
جامعه قوی

محصوالت
خالق ،رشد
باال و مداوم

معیارهایتوسعه
اقتصادیاجتماعی
کشور ترکیه در راهبردهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ترکیه
در برنامه دهم با تأ کید بر موضوع بازنشستگی
برنامه دهم با
تأ کید بر موضوع
بازنشستگی

شاخصهای استخراجی سنجش نظام بازنشستگی

سالمت

در نظر گرفتن سیاستهایی به منظور کنترل
هزینههای مربوط به سالمت
تأ کید بر ارائه مشوقها و برنامههایی به منظور تشویق
بازنشستگان به ادامه فعالیت پس از بازنشستگی

میزان تمایل شاغلین به بازنشستگی نسبت به اشتغال
نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی

حفاظت
اجتماعی

تأمین درآمدهای مالی پایدار برای سازمان تأمین
اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی بر دولت

رابطه مالی دولت با صندوقهای بازنشستگی

تأمین
اجتماعی

فراهم آوردن خدمات کارآمدتر برای همه شهروندان،
ٔ
تنظیم مقرراتی که دربرگیرنده تغییرات اساسی درزمینه
مستمریهای بازنشستگی و خدمات سالمت باشد.
تأمین بیمه سالمت با پوشش همه شهروندان،
افزایش تعداد بیمارستانها و پزشکان در قالب
بیمهسالمت
بهبود کیفیت مربوط به درآمد و مستمریهای
مربوط به بازنشستگان کم درآمد جامعه و ارتقای
سیستمهای آموزشی و کمکهای اجتماعی به این
گروهها (بودجهای معادل دو برابر برنامه نهم) به منظور
جلوگیری از انتقال فقر به نسل بعدی
افزایش آ گاهیرسانی به منظور ترغیب شهروندان به
وارد شدن به سامانه بیمه به منظور بهرهگیری از مزایای
آن به ویژه در هنگام بازنشستگی

ساختار و شیوه ورود به دوران بازنشستگی
رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها
رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها
شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق

منابع انسانی
در بخش
عمومی

ارتقای کیفیت خدمات و کارآمدی کارمندان در
تمامی فرآیندهای مربوط به بازنشستگی

میزان مهارت در هنگام بازنشستگی

پساندازهای
محلی

افزایش نرخ پساندازهای محلی

سالهای خدمت (سالهای اندوخته سپاری) در
وضع فعلی

بازارهای مالی

تنظیم سامانههای بیمه به گونهای که منجر به
تشویق افراد برای ارتقای عالقه آنها به زندگی
شغلیشان و افزایش مشارکتشان شود.

نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی
میزان نرخ حق بیمه بازنشستگی
میزان تمایل شاغلین به بازنشستگی نسبت به اشتغال

سرمایهگذاری
تأمین
اجتماعی

تأ کید بر حفظ یکپارچگی استانداردهای
بازنشستگی ،تأمین خدمات با کیفیت باال،
درآمدهای پایدار برای بازنشستگان و در نهایت
تأ کید بر رعایت تعهدات صندوقها

میزان عمل به تعهدات صندوقها
سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط صندوقها و
بازدهی حاصل از آن

بــا توجــه بــه جــدول  3در برنامــه دهــم توســعه کشــور ترکیــه نیــز
هماننــد برنامــه نهــم راهبردهایــی در راســتای بهبــود شــرایط نظــام
بازنشســتگی کشــور ترکیــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .در معیــار
ســامت ،بــر راهبــرد «در نظــر گرفتــن سیاس ـتهایی بــه منظــور
کنتــرل هزینههــای مربــوط بــه ســامت» تأ کیــد شــده اســت .در
ســالهای اخیــر توجــه بــه موضــوع ســامت و ایجــاد شــهرهای
ســالم بــه منظــور ایجــاد جامع ـهای مطلــوب و قــوی در کشــورها

از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــده و کنتــرل هزینههــای مربــوط
بــه ایــن بخــش یکــی از راهکارهــای اساســی ارتقــای ســامت در
ســطح کشــور بــه ویــژه در میــان بازنشســتگان میباشــد .بــا توجــه
بــه اهمیــت منابــع انســانی در ارتقــای ظرفیتهــای درونــی هــر
جامعــه ،در معیــار منابــع انســانی در بخــش عمومــی ،راهبــرد
«ارتقــای کیفیــت خدمــات و کارآمــدی کارمنــدان در تمامــی
فرآیندهــای مربــوط بــه بازنشســتگی» آورده شــده اســت .یکــی از

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول  :3محورها ،معیارها و راهبردهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ترکیه در برنامه دهم با تأ کید بر موضوع بازنشستگی
(بومین و همکاران)2017 ،
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اهــداف مهــم مســتمریهای بازنشســتگی ،افزایــش اندوختههــای
فــردی و بــه دنبــال آن افزایــش ســرمایه ملــی میباشــد کــه در ایــن
راســتا در معیــار پساندازهــای محلــی بــر راهبــرد «افزایــش نــرخ
پساندازهــای محلــی» اشــاره شــده اســت .بــا توجــه بــه مباحــث

مطــرح شــده در برنامههــای توســعه ترکیــه و فرآینــد معرفــی شــده
در شــکل  ،1شــاخصهای بررســی نظــام بازنشســتگی مــورد بررســی
در پژوهــش حاضــر بــه شــرح جــدول زیــر میباشــد:

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول :4شاخصهای  20گانه نهایی نظام بازنشستگی در ایران
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ردیف

شاخصهای  20گانه نظام بازنشستگی در ایران

1

کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی

2

تأثیر تورم و بازسازی اقتصادی بر منابع صندوقهای بازنشستگی

3

رابطه مالی دولت به صندوقهای بازنشستگی

4

ساختار و شیوه ورود به دوران بازنشستگی

5

نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی

6

اشتغال بعد از بازنشستگی

7

میزان مهارت در هنگام بازنشستگی

8

رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها

9

میزان پوشش حمایتی

10

سن بازنشستگی

11

نرخ جایگزینی بازنشستگی

12

سالهای خدمت (سالهای اندوخته سپاری)

13

میزان تمایل شاغلین به بازنشستگی نسبت به اشتغال

14

میزان نرخ حق بیمه بازنشستگی

15

میزان عمل به تعهدات صندوقها

16

سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط صندوقها و بازدهی حاصل از آن

17

شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق

18

سازوکار بهبود ساختار نظام بازنشستگی

19

پوشش بیمه (در خدمات سالمتی)

20

رضایت بازنشستگان از خدمات سالمتی

3-3روششناسی پژوهش
روش بــه کار گرفتــه شــده در ایــن بخــش از پژوهــش از نــوع
مطالعــات «کاربــردی» اســت و بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع و
مؤلفههــای مــورد بررســی ،رویکــرد حا کــم بــر آن« ،توصیفــی –
تحلیلــی» میباشــد .دادههــای موردنیــاز پژوهــش بــا اســتفاده از
ابــزار اســنادی ،کتابخانـهای و اینترنتــی بــا جســتجوی عمیــق تهیــه
شــدهاند .در پژوهــش حاضــر پــس از بررســی وضعیــت موجــود
نظــام بازنشســتگی در ایــران و بررســی چالشهــای موجــود در آن
و ســنجش شــرایط مشــابه در نظــام بازنشســتگی کشــور ترکیــه ،بــه
نظرخواهــی از متخصصــان در قالــب پرسشــنامه (پــس از اطمینــان

از روایــی و پایایــی آن) پرداختــه شــد .جامعــه آمــاری از میــان
متخصصــان دانشــگاهی و حرف ـهای آشــنا بــا حــوزه بازنشســتگی بــا
نظــر پژوهشــگر و بــه صــورت تصادفــی  30نفــر تعییــن شــد .الزم بــه
ذ کــر اســت کــه بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون  Tزوجــی در نرمافــزار
 SPSSبهــره گرفتــه شــد .پرسشــنامه در قالــب چالشهــای درون
ســامانهای و برونســامانهای نظــام بازنشســتگی تدویــن شــده و در
برگیرنــده  16گویــه در قالــب مقیــاس لیکــرت پنــج گزین ـهای اســت.
بــرای ســنجش روایــی شــاخصها در پرسشــنامه از تحلیــل روایــی
صــوری و بــرای ســنجش پایایــی پرسشــنامه از محاســبه آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــد.

3 -33 -3تحلیــل فاصلــه شــرایط عمومــی نظــام بازنشســتگی
ایــران و ترکیــه
در ابتــدا بــه منظــور ســنجش روایــی پرسشــنامه بــا توجــه بــه
جنــس دادههــا و شــاخصها از روش تحلیــل روایــی صــوری
بهــره گرفتــه میشــود .نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی فرمهــای
تکمیــل شــده و محاســبه شــاخص ســنجش روایــی صــوری حا کــی
از تأییــد بســیاری از ســؤاالت توســط متخصصــان میباشــد و تنهــا
بــه منظــور بهبــود و ارتقــای برخــی از ســؤاالت کــه دارای شــاخص
متــر از  1/5بودنــد ،بــه مــواردی اشــاره شــد کــه
امتیــاز  1/5و ک 
برخــی از ایــن مــوارد بــه شــرح زیــر میباشــند:
•ســاختار برخــی از شــاخصها نیازمنــد تغییــر و جابهجایــی
میباشــد.
•برخــی از شــاخصها نیــاز بــه شــفافیت بیشــتر و پرهیــز از بــه
کارگیــری واژگان مبهــم بــرای شــهروندان دارنــد.
متناســب بــا مــوارد ذ کــر شــده ،تغییراتــی در شــاخصها ســنجش
نظــام بازنشســتگی داده شــده کــه بــه شــرح زیــر میباشــند:
•شــاخص تأثیــر تــورم و بازســازی اقتصــادی بــر منابــع
صندوقهــای بازنشســتگی بــه ســازگاری منابــع صنــدوق
بازنشســتگیبــاتــورموبازســازیاقتصــادملــیتغییــریافــت.
•شــاخص میــزان پوشــش حمایتی به تنــوع خدمات حمایتی
به خانواده بازنشســتگان تغییر یافت.
•شــاخص ســالهای خدمــت (ســالهای اندوختــه ســپاری)
بــه ســالهای خدمــت (ســالهای اندوختــه ســپاری) در
وضــع فعلــی تغییــر یافــت.
•شــاخص ســرمایهگذاری خطرپذیر صندوق (کسـبوکارهای
کوچــک و  )...حذف شــد.
•شــاخص پوشــش بیمه به میزان پوشــش بیمه (در خدمات

ســامتی) تغییر یافت.
پــس از اعمــال تغییــرات ذ کــر شــده در شــاخصها ،بــه تدویــن
پرسشــنامه نهایــی مبــادرت ورزیــده شــد.
پــس از ســنجش روایــی پرسشــنامه نوبــت بــه بررســی پایایــی
پرسشــنامه میرســد .بدیــن منظــور دادههــای بــه دســت
آمــده بــر اســاس پرسشــنامهها در نرمافــزار  SPSSوارد شــده و
آلفــای کرونبــاخ بــرای آنهــا محاســبه شــد .در پژوهــش حاضــر
آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده برابــر بــا  0/941محاســبه شــد کــه
نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه هماهنگــی درونــی میــان
ســؤاالت پرسشــنامه حا کــم میباشــد و نتایــج بــه دســت آمــده
توســط پرسشــنامه بــه منظــور تجزیــه و تحلیلهــای آتــی قابــل
اطمینــان خواهنــد بــود7.
جدول  :5محاسبه آلفای کرونباخ توسط نرمافزار spss

تست
پایایی

آلفای کرونباخ

0/941

آلفای کرونباخ بر اساس
آیتمهای استاندارد شده

0/951

تعداد آیتمها

20

بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده میتــوان بیــان کــرد کــه
پرسشــنامه پژوهــش پــس از اعمــال اصالحــات مدنظــر متخصصــان
دارای روایــی و پایایــی الزم بــه منظــور ادامــه فرآینــد پژوهــش
میباشــد .در ادامــه بــه منظــور انجــام تحلیــل فاصلــه در زمینــه
ً
وضعیــت نظــام بازنشســتگی در ایــران بــه نســبت وضــع نســبتا
مطلــوب کشــور نظــام بازنشســتگی در ترکیــه پــس از اصالحــات
ســال  2008از روش آزمــون تــی زوجــی بهــره گرفتــه شــد و نظــرات

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

شکل  :4فرآیند تحلیل فاصله شرایط عمومی نظام بازنشستگی ایران و نظام بازنشستگی ترکیه پس از اصالحات عمیق
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متخصصــان بــا در اختیــار گذاشــتن گزارشــات مربــوط بــه شــرایط
و اصالحــات صــورت گرفتــه در نظــام بازنشســتگی کشــور ترکیــه در
ایــن زمینــه گــردآوری گردیــد .نتایــج حاصــل از تحلیــل تــی زوجــی در

دو دســته وضعیــت معرفــی شــده از طریــق شــاخصهای  20گانــه
مطــرح شــده در جــدول  6مــورد بررســی واقــع شــدند.

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول  :6امتیاز وضع موجود و مطلوب نظام بازنشستگی در ایران به تفکیک شاخصهای  20گانه
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شاخص

وضعیت

میانگین انحراف معیار P-Value

کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

3.11

0.601

3.67

0.500

سازگاری منابع صندوق بازنشستگی با تورم و بازسازی
اقتصاد ملی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

1.78

0.667

3.78

1.093

رابطه مالی دولت به صندوقهای بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.33

0.500

3.67

0.866

ساختار و شیوه ورود به دوران بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.67

1

4

0.866

نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب ترکیه

2.33

0.5

3

0.707

اشتغال بعد از بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.11

0.928

2.89

0.601

میزان مهارت در هنگام بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2

1

3.67

0.5

رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

1.89

0.928

3.89

0.601

تنوع خدمات حمایتی به خانواده بازنشستگان

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.56

0.726

3.67

0.707

سن بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.78

0.441

3.56

0.527

نرخ جایگزینی بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.78

0.441

3.33

0.707

سالهای خدمت (سالهای اندوخته سپاری) در وضع
فعلی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.56

0.726

3.89

0.601

میزان تمایل شاغلین به بازنشستگی نسبت به اشتغال

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.11

0.601

3.56

0.726

میزان نرخ حق بیمه بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.89

0.782

3.89

0.782

میزان عمل به تعهدات صندوقها

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.22

0.972

3.78

0.833

سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط صندوقها و
بازدهی حاصل از آن

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

1.89

0.601

4.11

0.601

شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.67

0.707

3.44

0.882

سازوکار بهبود ساختار نظام بازنشستگی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2

0.707

3.67

0.866

0.013
0.004
0.004
0.007
0.050
0.043
0.002
0.002
0.007
0.023
0.013
0.004
0.005
0.009
0.003
0.000
0.065
0.000

رضایت بازنشستگان از خدمات سالمتی

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

4

0.707

2.78

0.667

4.11

0.928

0.016

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

میزان پوشش بیمه (در خدمات سالمتی)

موجود ایران
ً
نسبتا مطلوب (ترکیه)

2.11

1.054

0.005

شکل  :5مقایسه میانگین امتیازات به دست آمده از آزمون تی زوجی در زمینه وضع موجود و وضع مطلوب نظام بازنشستگی در ایران

4-4جمعبندی پژوهش
جمعبنــدی حاصــل از تحلیــل تــی زوجــی در دو دســته وضعیــت

موجــود و وضعیــت مطلــوب از طریــق شــاخصهای  20گانــه بــه
شــرح جــدول  7میباشــد.
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جدول  :7جمعبندی تحلیل صورت گرفته بر اساس آزمون تی زوجی برای وضعیت نظام بازنشستگی در ایران

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

به نسبت وضع مطلوب (نتایج تحلیل فاصله)
شاخص

وضعیت نظام
بازنشستگی در ایران به
نسبت وضع مطلوب
(نتایج تحلیل فاصله)

جمعبندی تحلیل صورت گرفته

کارآمدی قوانین و
نظام بازنشستگی
در ایران

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 3.11
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.67

در معرض خطر قرار گرفتن نظام بازنشستگی کشور و قوانین مربوط به آن به واسطه
•افزایش امید به زندگی در کشور
•افزایش تعداد مستمریبگیران نسبت به شاغالن
•تحوالت جمعیتی
•عدم تحقق بسیاری از اهداف اولیه شکلگیری این نظام
•تحوالت چند سال اخیر در مقررات بازنشستگی ،میزان پرداخت حقوق مستمریبگیران و
چالشهای ایجاد شده در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی صندوقهای بازنشستگی
برای ایفای تعهداتشان را به طور جدی مورد تردید قرار داده است.

سازگاری
منابع صندوق
بازنشستگی با تورم
و بازسازی اقتصاد
ملی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 1.78
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.78

•یکی از چالشهای اساسی صندوقهای بازنشستگی کشور ،ناپایداری مالی آنها است؛
بنابراین در صورت عدم اصالح مناسب این ساختار ،نمیتوان از آن در راستای کمک به بهبود
تورم و بازسازی اقتصاد ملی به صورت مؤثر بهره گرفت.
•کاهش ارزش پول ملی در اثر جنگ ،تحریم اقتصادی و تورم ناشی از آن ،به شدت منابع
صندوقها را تضعیف کرده است .به طوری که در حال حاضر ،برای برخی از بازنشستگان،
مجموع کسور پرداخت شده آنها در دوران اشتغال ،کمتر از مستمری پرداختی به آنان است.

رابطه مالی دولت
به صندوقهای
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.33
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.67

•باز بودن نظام بازنشستگی در ایران و تأثیر مستقیم عوامل بیرونی بر نحوه عملکرد آنها
•بنابراین رابطهای که دولت با این ساختار برقرار میکند نقش تعیینکنندهای در شرایط
آنها ایفا میکند لذا ساختار و گستره این تأثیرات باید به شکل حرفهای و علمی و به دقت
مورد بررسی قرار گیرند.
•یکی از بزرگترین تهدیداتی که از جانب دولت ،صندوقهای بازنشستگی را میتواند تحت
تأثیر قرار دهد ،افزایش بدهی انباشته دولت به صندوقها و از دست رفتن فرصتهای
سرمایهگذاری میباشد.

ساختار و شیوه
ورود به دوران
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.67
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 4

•وجود فاصله زیاد میان شرایط موجود و مطلوب در زمینه شاخص ساختار و شیوه ورود به
دوران بازنشستگی را میتوان به علت عدم وجود برنامهریزیهای دقیق و زماندار و نیز
آ گاهیرسانیهای گسترده و با کیفیت به بازنشستگان در دوران پیش از بازنشستگی ،در
حین بازنشستگی و پس از آن در نظر گرفت.

نرخ مشارکت
اجتماعی بعد از
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.33
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3

•میزان شکاف میان وضع موجود و مطلوب شاخص نرخ مشارکت اجتماعی به نسبت سایر
شاخصها باال نمیباشد که این امر را میتوان در تمایل بازنشستگان به مشارکت و حضور
در جامعه در صورت فراهم آوردن بستر مناسب تعبیر کرد.

رعایت عدالت
برای مشترکین
صندوقها

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 1.89
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.89

•از دست دادن شغل و بازنشستگی که خود مسائل روحی و روانی برای فرد ایجاد میکند؛
ممکن است سبب از دست دادن روابط اجتماعی و احساس منزلت شده و برای بسیاری
به تشدید حس بیهودگی و پوچی منجر شود.
•مشکالت معیشتی در شرایط کنونی بر شدت مشکالت ناشی از بازنشستگی (فار غ از مسائل
معیشتی) میافزاید و درنتیجه ،نارضایتی عمیقی را در بازنشستگان شکل میدهد.
•از دست دادن یکباره بخشی از درآمد ،منزلت شغلی و روابط اجتماعی در شرایط دشوار
معیشتی ،بر روی هم برای بسیاری ضربه بزرگی بهحساب میآید.
•نا کافی بودن حقوق بازنشستگی که سبب نارضایتی گروهی از بازنشستگان شده
•احساس بیعدالتی در میزان حقوق بازنشستگی در میان دستگاههای مختلف
•در سالهای اخیر اقداماتی برای تعدیل شکاف درآمدی و متوازن کردن حقوق
بازنشستگان دستگاههای مختلف انجام شده؛ اما همچنان فاصله حقوق دریافتی از نظر
برخی بازنشستگان زیاد و گواه رعایت نشدن عدالت است.

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.56
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.67

•علیرغم وجود خدمات حمایتی برای بازنشستگان و خانوادههای آنها به ویژه در بخش
سالمت ،اما این خدمات از تنوع کافی برخوردار نبوده و با وضع مطلوب و استانداردهای
بینالمللی فاصله دارند.
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تنوع خدمات
حمایتی به خانواده
بازنشستگان

نرخ جایگزینی
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.78
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.33

•یکی از مشکالت نظامهای بازنشستگی در ایران نرخ باالی جایگزینی درآمد (نسبت
حقوق بازنشستگی به درآمد در زمان اشتغال) است که زمینهساز ناپایداری مالی در این
صندوقها میگردد.

سالهای خدمت
(سالهای اندوخته
سپاری) در وضع
فعلی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.56
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.89

•تعداد سنوات بیمه پردازی از مهمترین و اولین منابع درآمدی صندوقهای بازنشستگی
در ایجاد اندوخته بیمهشدگان جهت استفاده در دوران مستمریبگیری است .الزم به ذکر
است که میزان سنوات بیمه پردازی در ایران ،کمتر از سایر کشورهای دنیاست و این امر را
میتوان دلیل شکاف موجود میان وضع موجود و وضع مطلوب (در سطح استانداردهای
بینالمللی) دانست.

میزان تمایل
شاغلین به
بازنشستگی نسبت
به اشتغال

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.11
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.56

•به دلیل همسان بودن حداقل حقوق در دوران اشتغال کشور با حداقل حقوق در دوران
بازنشستگی و همچنین به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی ،بسیاری از افراد به ویژه
کسانی که از حداقل حقوق برخوردارند ،بازنشستگی را به اشتغال ترجیح میدهند و با
داشتن حداقل شرایط بازنشستگی ،بازنشسته میشوند که این امر یکی از عوامل در
بیثباتی صندوقهاست.

اشتغال بعد از
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.11
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 2.89

•از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر کم بودن شکاف میان وضع موجود و مطلوب در این
شاخص را میتوان به تمایل افراد بازنشسته به فعال بودن و تمایل به کسب درآمد بیشتر
نسبت داد .البته الزم به ذکر است که برطرف کردن این شکاف نیازمند ایجاد بستر و
برنامهریزیهای مناسب در سطح استانداردهای بینالمللی به منظور اشتغال نظاممند
افراد بازنشسته متناسب با مهارتهای آنها و نیازمندیهای جامعه میباشد.

میزان نرخ حق
بیمه بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.89
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.89

میزان عمل به
تعهدات صندوقها

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.22
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.78

•فاصله میان وضع موجود و مطلوب در شاخص میزان نرخ حق بیمه بازنشستگی را میتوان
به باالتر بودن نرخ حق بیمه در صندوقهای بازنشستگی کشور به نسبت سایر کشورها
به شمار آورد .شواهد حا کی از آن است که در بسیاری موارد مدیریت سعی میکند که با
افزایش حق بیمه بازنشستگی منابع صندوق را افزایش دهد ،درحالیکه این خود میتواند
به بیثباتی صندوق کمک کند.
ً
•علت این شکاف را میتوان بر ارزیابی ثبات صندوقها صرفا بر اساس درآمدها و هزینهها
و نه تعهدات عظیم صندوق نسبت به مشترکین شاغل و بازنشسته جستوجو کرد .این
ویژگی سبب میشود که با گذر زمان تعهدات تأمین نشده صندوق یا به عبارتی بدهیهای
ضمنی صندوق به مشترکین خود هر روز افزایش یابد.

سرمایهگذاریهای
صورت گرفته
توسط صندوقها
و بازدهی حاصل
از آن

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 1.89
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 4.11

برای بیشتر صندوقها سرمایهگذاری مناسب انجام نشده و این فرصت از دست رفته
•در ایران ً
گذاریهای صورت گرفته توسط صندوقهای بازنشستگی دارای بازدهی
است .ا کثرا سرمایه ً
مناسب نبوده و معموال شرکتهای نا کارآمد یا ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت به این
صندوقها وا گذار شده است ،لذا سرمایهگذاری به صورت مناسب انجام نشده است.

رضایت
بازنشستگان از
خدمات سالمتی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.78
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 4.11

•وجود فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب در این شاخص را میتوان در عمل نکردن
کامل صندوقهای بازنشستگی به تعهداتشان و نیز عدم برنامهریزی دقیق برای جنبههای
مختلف زندگی فرد بازنشسته و خانواده آنها مربوط دانست.

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

سن بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع
موجود) 2.78
اهمیت (امتیاز وضع
مطلوب) 3.56

•به عقیده بسیاری از متخصصان ،پایین بودن سن بازنشستگی در ایران زمینهساز بسیاری
از مشکالت صندوقهای بازنشستگی میباشد ،در این راستا افزایش سن بازنشستگی به
بیش از  ۶۵سال و یکسانسازی در سن بازنشستگی میان مردان و زنان از جمله راهکارها
برای نجات صندوقها در نظر گرفته میشود.
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شکل  :6نمودار تحلیل فاصله وضع موجود و وضع مطلوب نظام بازنشستگی در ایران

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

بــا توجــه بــه شــکل  ،6شــاخصهای ســازگاری منابــع صنــدوق
بازنشســتگی بــا تــورم و اقتصــاد کالن کشــور ،رعایــت عدالــت
بــرای مشــترکین صندوقهــا ،ســرمایهگذاریهای صــورت گرفتــه
توســط صندوقهــا ،ســازوکار بهبــود ســاختار نظــام بازنشســتگی
و میــزان پوشــش بیمــه (در خدمــات ســامتی) دارای بیشــترین
شــکاف میــان وضــع موجــود و وضــع مطلــوب میباشــند .در
مقابــل شــاخصهای کارآمــدی قوانیــن و نظــام بازنشســتگی،
نــرخ مشــارکت اجتماعــی بعــد از بازنشســتگی ،اشــتغال بعــد از
بازنشســتگی ،پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی ،نــرخ جایگزینــی
بازنشســتگی و شــیوه اعمــال مالیــات بــر منابــع صنــدوق دارای
کمتریــن شــکاف میــان وضــع موجــود و وضــع مطلــوب شناســایی
شــد هاند.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه مــوارد مذکــور هرچنــد دارای شــکاف
کمتــری بــه نســبت ســایر شــاخصها تشــخیص داده شــدهاند ،امــا
میــزان شــکاف وضــع موجــود و وضــع مطلــوب در میــان آنهــا نیــز
قابــل توجــه بــوده و نیــاز بــه بررســی ،وا کاوی و ارائــه راهبردهایــی
در زمینــه بهبــود شــرایط موجــود دارنــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن
موضــوع کــه تمامــی شــاخصهای معرفــی شــده (فــار غ از میــزان
آن) دارای فاصلــه میــان عملکــرد و اهمیــت (وضــع موجــود و

64

مطلــوب) میباشــند ،بنابرایــن ،در ادامــه بــه ارائــه راهبردهایــی
بــه منظــور بهبــود شــرایط نظــام بازنشســتگی در ایــران متناســب
بــا تجربــه بررســی شــده در کشــور ترکیــه پرداختــه میشــوند کــه بــه
شــرح جــدول  8میباشــد.

5-5نتیجهگیری
همانگونــه کــه بیــان شــد ،در ایــن بخــش پــس از بررســی وضعیت
موجــود نظــام بازنشســتگی در ایــران و بررســی چالشهــای موجــود
در آن و ســنجش شــرایط مشــابه در نظــام بازنشســتگی کشــور
ترکیــه ،بــه نظرخواهــی از متخصصــان در قالــب پرسشــنامه (پــس از
اطمینان از روایی و پایایی آن) پرداخته شــد .پرسشــنامه در قالب
مقیــاس لیکــرت پنــج گزینـهای تدوین شــد و در اختیــار متخصصان
قــرار گرفــت و بــه منظــور انجــام تحلیــل شــکاف در زمینــه وضعیــت
نظــام بازنشســتگی در ایــران بــه نســبت شــاخصهای وضــع
مطلــوب از روش آزمــون تــی زوجــی بهــره گرفتــه شــد .در ادامــه بــه
توجــه بــه جمعبنــدی صــورت گرفتــه بــه ارائــه راهکارهــای اولیــه بــه
منظــور بهبــود شــرایط ســاختار نظــام بازنشســتگی در ایــران و بــا
در نظــر گرفتــن راهبردهــا و اقدامــات بــه کار گرفتــه شــده در کشــور
ترکیــه پرداختــه میشــود.

جدول  :8ارائه راهکارهای اولیه برگرفته شده متناسب از درس آموختههای نظام بازنشستگی ترکیه پس از اصالحات صورت گرفته در سال 2006
شاخص

وضعیت نظام بازنشستگی در ایران به
نسبت وضع مطلوب (نتایج تحلیل فاصله)

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 3.11

کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی در
ایران

اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.67

سازگاری منابع صندوق بازنشستگی با
تورم و بازسازی اقتصاد ملی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 1.78

راهکارهای اولیه برگرفته شده متناسب از
درسآموختههای نظام بازنشستگی ترکیه پس از
اصالحات صورت گرفته در سال 2006
تأ کید بر رویکرد تنظیم مجدد و رفع قوانین و
مقررات نا کارآمد
ایجاد ساختار نهادی جدید که فرصتهایی برای
خدمات تأمین اجتماعی فراهم آورد.

رابطه مالی دولت به صندوقهای
بازنشستگی
ساختار و شیوه ورود به دوران بازنشستگی

نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی

میزان مهارت در هنگام بازنشستگی

چالشهای ناشی از عوامل درون سامانهای

رعایت عدالت برای مشترکین صندوقها
تنوع خدمات حمایتی به خانواده
بازنشستگان
میزان پوشش بیمه (در خدمات سالمتی)

سن بازنشستگی

نرخ جایگزینی بازنشستگی

اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.78
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.33

ارائه یک نظام تأمین اجتماعی کارا و از لحاظ مالی
پایدار

اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.67
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.67
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 4
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.33
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.67
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 1.89
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.89
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.56
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.67
عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.11
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 4

مطلوب بودن و دسترسپذیری نظام تأمین
اجتماعی برای تمامی افراد
برنامهریزی دقیق برای اوقات فراغت
بازنشستگان
برنامهریزی برای تغییر ذهنیت نسبت به
سالمندان به واسطه بهرهگیری از رسانههای
جمعی و برنامههای بین نسلی
در نظر گرفتن دورههای آموزشی و اطالعرسانی
قبل ،در حین و پس از دوران بازنشستگی
ارتقای آموزش و مهارتآموزی در طول عمر
ایجاد بیمه سالمت عمومی برای تحت پوشش
قرار دادن کل جمعیت به صورت اجباری و مبتنی
بر حق بیمه و نیز فراهم کردن بیمه افراد فقیر
توسط دولت
برقراری یک نظام بیمه بازنشستگی واحد که همه
مزایای کوتاهمدت و بلندمدت بیمهای را فراتر از
سالمت شامل میشود.
شکلدهی یک نظام مساعدت اجتماعی فرا گیر

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.78

روند افزایش سن رسمی بازنشستگی برای زنان و
مردان (زنان از  58به  65و مردان از  60به )65

اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.56

بهبود مشوقهای مالی برای ادامه کار پس از سن
بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.78
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.33

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

چالشهای برونسامانهای

تجمیع مزایا و خدمات اجتماعی که به صورت
نامنسجم ارائه میشدند.

برنامهریزی به منظور کاهش نرخهای جایگزینی

65

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

چالشهای ناشی از عوامل درون سامانهای

66

سالهای خدمت (سالهای اندوخته
سپاری) در وضع فعلی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.56
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.89

گسترش دادن بازه زمانی حقوق مرجع

میزان تمایل شاغلین به بازنشستگی
نسبت به اشتغال

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.11
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.56

اشتغال بعد از بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.11
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 2.89

تمایل باالتر به ماندن در سیستم اشتغال
کاهش و در برخی موارد حذف طرحهای بازنشستگی
پیش از موعد
برنامهریزی ،ظرفیتسازی و تسهیل اشتغال پس از دوران
بازنشستگی
ایجاد محیطهای کاری دوستدار همه سنین

میزان نرخ حق بیمه بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.89
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.89

افزایش دوره بیمه پردازی ،کاهش پرداختیها و کاهش
طول دوره بازنشستگی

میزان عمل به تعهدات صندوقها

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.22
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.78

اختصاص دادن هزینه و سرمایههای باال برای بازنشستگان
(مسکن ،وام ،سامانه درآمد بازنشستگی خیریه محور
( )BDEGSو سرمایه پسانداز مسکن)

سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط
صندوقها و بازدهی حاصل از آن

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 1.89
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 4.11

مطلوب بودن شیوههای سرمایهگذاری در بخشهای
اقتصادی کالن و توسعه اقتصادی مطلوب به واسطه این
سرمایهگذاریها

سازوکار بهبود ساختار نظام بازنشستگی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.67

افزایش سرمایههای کالن به طرق گوناگون
از جمله سرمایهگذاری ،شرکت ،تأسیس شرکتهایی در
بخشهای مختلف و سودآور اقتصادی و سرمایهگذاریهای
بینالمللی
در راستای توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژههای
عظیم

شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.67
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 3.44

در نظر گرفتن قانون معاف از مالیات در OYAK
(درحالیکه شرکتهای وابسته به این نهاد مالیات
پرداخت میکنند ،اما  OYAKاز پرداخت انواع مالیاتها
(از قبیل درآمد ،شراکت ،انتقال ملک ،وراثت و  )...معاف
میباشد)

رضایت بازنشستگان از خدمات سالمتی

عملکرد (امتیاز وضع موجود) 2.78
اهمیت (امتیاز وضع مطلوب) 4.11

در نظر گرفتن سیاستهای بیمهای در راستای افرایش
نرخ پسانداز در میان شهروندان ترکیه و ارتقای آسایش
بازنشستگان
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