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راه حل

بنگاهداری و تجربه جهانی

نگاهی به تجربیات دیگر کشورها و
وضعیت صندوقهای بازنشستگی
در آنهــا نشــان میدهــد نهتنها
صندو قهــای بازنشســتگی در
کشورهای مختلف به دلیل خاصیت
بیننسلیشــان الزاما بنگاهداری
میکنند بلکه حجــم بنگاهداری
آنها بسیار بیش از حجم بنگاهداری
تامیناجتماعی نســبت به اقتصاد
ایران است.
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تصور رایج در جامعه درباره سازمان
تامیناجتماعـی این اسـت کـه این
تامیناجتماعی
سـازمان دولتـی اسـت و یـا تحـت
تحت حمایت
دولت است
حمایـت ویـژه دولـت قـرار دارد .اما
سـازمان تامیناجتماعـی یـک
سـازمان عمومـی غیردولتی اسـت
که طبق اساسـنامه آن شـخصیت حقوقی و اسـتقالل مالی و
اداری دارد و منحصـرا طبـق مقـرارت اساسـنامه خـود اداره
میشـود .اداره تامیناجتماعـی بایـد بـه صـورت شـراکتی
سـهجانبه از طرف دولت ،کارگـران و کارفرمایان اداره شـود و
دولت بـه جـز پرداخت سـهم خـود از حـق بیمـه ،حمایتی از
تامیناجتماعـی نمیکنـد .بـا ایـن حـال ،سـالها مدیریـت
دولتمـردان بر سـازمان تامیناجتماعـی باعث شـده اغلب در
سـپهر عمومی این سـازمان به عنوان نهادی دولتی شـناخته
شـود .نگاهـی بـه بیـش از نیـم قـرن سـابقه سـازمان
تامیناجتماعـی در ایـران نشـان میدهـد ایـن صنـدوق کـه
وظیفـه حمایت از کارگـران بیمهپـرداز تحت پوشـش خود را
دارد ،همـواره از سـوی دولتهـا بـه عنـوان منبـع تامیـن
نقدینگی ،ضربهگیـری اقتصـادی و واگذاری مسـئولیتهای
مدنی دولت اسـتفاده شـده اسـت .دکتر محمد سـتاریفر ،از
مدیران سـابق تامیناجتماعـی در همین رابطـه میگوید« :از
همـان سـالهای پیـش از انقلاب دولتهـا هر وقـت خرجی
داشتند که منابعاش را در اختیار نداشـتند از تامیناجتماعی
برداشـتهاند .بعد از انقالب هم این رویه ادامه پیـدا کرد .روزی
یکـی از چهرههای شـاخص کشـور نـزد نخسـت وزیـر وقت،
مهندس میرحسـین موسـوی رفته و برای انجـام کاری تعهد
گرفته بـود کـه از تامیناجتماعی پولی به حسـاب آنهـا واریز
شـود .مـن آن زمـان در تامیناجتماعـی بـودم .بـه دفتـر
مهندس موسـوی رفتـم و گفتم چرا سـرمایه کارگرانـی را که
االن در خـط مقـدم جبهههـا در حال دفاع از کشـور هسـتند
به آنها دادیـد؟ در این شـرایط جنگی چطـور میخواهید این
پول را پـس بگیریـد؟ موسـوی منقلب شـد و گفت« :اشـتباه
کـردم ».او قسـمتی از زمینهـای در اختیار دولـت را در قبال
آن پول بـه تامیناجتماعـی داد و توانسـتیم به نوعـی آن پول
را پـس بگیریـم ».اسـتفاده دولتهای مختلـف قبـل و بعد از
انقلاب از منابـع تامیناجتماعـی تنها محـدود به اسـتفاده از
نقدینگـی ایـن سـازمان نمیشـود .تجربـه اجبـار سـازمان
تامیناجتماعی بـه تاسـیس مراکز درمانـی و بیمارسـتان در
دورانـی کـه وزارت بهداشـت و درمـان بودجـه کافـی بـرای
تاسـیس مراکز بهداشـتی نداشـت ،نمونه دیگری از اسـتفاده
دولتهـا از تامیناجتماعی اسـت .دکتر سـتاریفر که سـابقه
حضـور در مدیریـت تامیناجتماعـی را دارد در همیـن بـاره
میگویـد« :گفتنـد پـول نیسـت و بایـد تامیناجتماعـی
بیمارسـتان بسـازد .بعـد بـا پـول تامیناجتماعـی جایـی
بیمارسـتان سـاختند کـه بـه تناسـب تعـداد تختهـای آن
بیمارسـتان هـم بیمهشـده تامیناجتماعـی وجـود نداشـت.
یعنـی سـرمایه سـازمان صـرف چیـزی شـد کـه بهـرهوری
متقابلـی بـرای بیمهشـدگانش نداشـت ».جالـب آنکـه چند
سـال پـس از آنکـه تامیناجتماعـی ایـن مراکـز درمانـی را
تاسـیس کـرد ،تالشهایـی از طـرف وزارت بهداشـت بـرای
تصاحـب ایـن مراکز تحـت عنـوان «تجمیـع مراکـز درمان»
انجام گرفت کـه البته نـاکام ماند .تعهـدات سرسـامآوری که
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ظـرف مـدت چنـد سـال در دولـت دوم احمد ینـژاد بـه
تامیناجتماعـی تحمیـل شـد ،یکـی دیگـر از نمونههـای
اسـتفاده دولتهـا از تامیناجتماعـی اسـت .در ایـن مرحلـه
بسـیاری از افـرادی کـه دولـت وظیفـه داشـت طبـق قانـون
اساسـی از آنهـا حمایـت کنـد ،تحـت پوشـش سـازمان
تامیناجتماعـی قـرار گرفتند و این سـازمان درحالـی هر ماه
هزینـه تعهـدات ایـن گروههـا را پرداخـت میکند کـه دولت
هرگز به بخشـی کـه وظایـف آن برعهـده خودش بـوده عمل
نکـرده اسـت .بدهـی دولـت بـه سـازمان تامیناجتماعی در
حال حاضـر به  ۱۵۰هـزار میلیارد تومان رسـیده که نشـان از
حجم بـزرگ عقبماندگیهای دولـت در عمل بـه تعهداتش
دارد.
یکـی از تصوراتـی کـه دربـاره
آیابنگاهداری
تامیناجتماعـی رایـج شـده نقـش
در
باعث بحران
منفـی بنگاهـداری در بحرانهـای
تامیناجتماعی
تامیناجتماعـی اسـت .برخـی از
شده است؟
بنگاهـداری
سیاسـیون،
تامیناجتماعـی را عامل مشـکالت
اقتصادی آن میدانند و حتـی پا را فراتـر میگذارند و فعالیت
اقتصادی مجموعه شسـتا را عامل مشـکالت اقتصادی کشور
میخواننـد .نگاهـی بـه تجربیـات دیگـر کشـورها و وضعیت
صندوقهـای بازنشسـتگی در آنهـا نشـان میدهـد نهتنهـا
صندوقهـای بازنشسـتگی در کشـورهای مختلـف بـه دلیل
خاصیـت بیننسلیشـان الزامـا بنگاهـداری میکننـد بلکـه
حجـم بنگاهـداری آنهـا بسـیار بیـش از حجـم بنگاهـداری
تامیناجتماعی نسبت به اقتصاد ایران است.
برای پاسـخ به این سـوال کـه آيـا تامیناجتماعـی در صورت
سـرمایهگذاری در بازارهـای دیگـر بـه وضعیـت امـروز دچار
میشـد ،بایـد نگاهی بـه وضعیت بخشهـای مختلف کشـور
داشـته باشـیم .نگاهی کلی بـه وضعیـت اقتصاد کشـور در دو
دهه اخیـر نشـان میدهد بخـش بزرگـی از آسـیبهای وارد
شـده بـه تامیناجتماعـی تابعـی از آسـیبهای وارد شـده به
اقتصاد کشور بوده اسـت .سیاسـت تعدیل اقتصادی و ضربات
اساسـی به امنیت شـغلی در دهههای گذشـته میـزان زیادی
از درآمدهـای سـازمان تامیناجتماعی از طریق حـق بیمهها
(بـه عنـوان شـاهرگ درآمدهـای تامیناجتماعـی) را از بین
برده اسـت .برخی از اقتصاددانـان تعداد افرادی کـه در بخش
غیرشـفاف اقتصاد ایران بـدون برخـورداری از بیمه مشـغول
بـه کار هسـتند را بالغ بـر  ۷میلیون نفـر تخمیـن میزنند.
فـارغ از آن ،افزایـش تنشهـا در روابـط بینالملـل و سـپس
آغـاز تحریمهـای هسـتهای همزمـان بـا وارد کـردن ضربات
اساسـی بـه بخشهـای مختلـف اقتصـاد ایـران بر بهـرهوری
بنگاههـای اقتصـادی تامیناجتماعـی نیز اثر منفی شـدیدی
گذاشـت .در بخـش صنعـت ،کاهـش امـکان واردات مـواد
اولیـه و واسـطهای همزمـان بـا افزایـش قیمـت مـواد اولیـه
بـه افزایـش قیمـت تمامشـده محصـوالت و کاهـش ظرفیت
تولیـد کارخانجـات منجر شـد .همزمـان بـا آن ،عـدم امکان
بهروزرسـانی خطوط تولید و عدم دسترسی به اسـتانداردها و
تکنولوژی تولیـد نیز به افزایـش قیمت تمامشـده محصوالت
و کاهـش بهـرهوری خطـوط تولید منجر شـد.
برخـی از شـرکتهای تولیدکننـده گاهـی بـه دلیـل نقـص

