یـا فقـدان قطعـهای کوچک بـه کلـی از جریـان تولیـد خارج
شـدند .امـا ایـن آسـیبها تنهـا بـه بخـش صنعـت کشـور
محـدود نشـد .بخشهـای دیگـر اقتصـاد ایـران نیـز تحـت
تاثیر همـان عوامـل بیرونی بشـدت آسـیب دیـد .محدودیت
سـرمایهگذار یهای خارجـی ،تضعیـف پـول ملـی ،تـورم
فزاینـده و کاهش صـادرات نفـت و به تبـع آن کاهـش درآمد
ارزی ،بحرانهـای بانکـی و آسـیب بـه گروههـای مختلف در
بـازار بـورس بـه خوبـی نشـان میدهـد اگـر تامیناجتماعی
هـر فعالیـت اقتصـادی دیگـری بـه جـز بنگاهـداری بـرای
حفـظ سـرمایههای خـود میکـرد نیـز تفاوتـی در نتیجـه
حاصل نمیشـد و نمیتـوان بنگاهـداری را عامـل بحرانهای
اقتصـادی تامیناجتماعـی دانسـت.
یکـی از تصوراتـی که در سـالهای
اخیر درباره صندوق بازنشسـتگی از
صندوقهای
بازنشستگی باید
جملـه تامیناجتماعـی بـه وجـود
تجمیع شوند
آمـده ایـن اسـت کـه صندوقهای
بازنشسـتگی بایـد تجمیـع شـوند.
حتی بـا اصالحاتی که در سـالهای
آخر دولـت احمدینـژاد در اساسـنامه تامیناجتماعی ایجاد
شـد ،هیاتامنـای تامیناجتماعـی بـه عنـوان هیاتامنـای
صندوقهـای بازنشسـتگی دیگر نیز محسـوب شـدند .به نظر
میرسـد ایـن سیاسـتهای تجمیعـی بـرای کاهـش
هزینههـای دولـت در صندوقهای بازنشسـتگی ورشکسـته
کشـور از طریـق همپوشـانی آن بـا منابـع تامیناجتماعـی و
صندوق روسـتاییان و عشـایر انجـام میگیـرد ،امـا نگاهی به
وضعیـت صندوقهای بازنشسـتگی در دیگر کشـورها نشـان
از تعدد صندوقهای بازنشستگی در این کشورها دارد.
تعـداد صندوقهـای بازنشسـتگی دارای نظـام بازنشسـتگی
مزایـای معین ( )DBدر بلژیـک ظرف  ۵سـال از  ۱۷۲صندوق
در سـال  ۲۰۱۰بـه  ۱۹۶صنـدوق در سـال  ۲۰۱۵رسـید و
تعـداد ایـن صندوقهـا در ترکیـه  ۲۲۳صنـدوق بوده اسـت.
ایـاالت متحـده در سـال  ۲۰۱۰بیـش از  ۷۰۰هـزار صندوق
بازنشسـتگی داشـته و ایـن تعـداد در ایرلنـد در سـال ۲۰۱۵
بیـش از  ۶۷هـزار صنـدوق بـوده اسـت .بنابرایـن نهتنهـا
در ایـران نسـبت بـه دیگـر کشـورها بـا تعـدد صندوقهـای
بازنشسـتگی دارای نظـام بازنشسـتگی مزایای معیـن (مانند
ایـران) روبـهرو نیسـتیم بلکه بـه نظر میرسـد بایـد رواج این
تصور غلـط را نیـز در ادامـه همـان سیاسـتهای تحمیلی بر
تامیناجتماعی از طـرف دولتها در ایران دانسـت .در جدول
مقابل نگاهی به تعـداد صندوقهای بازنشسـتگی دارای نظام
بازنشسـتگی مزایای معیـن ( )DBدر برخی کشـورها تا سـال
 ۲۰۱۵انداختهایـم.
یکـی از تصـورات اشـتباه دربـاره
تامیناجتماعی ،منابـع و مخارج آن
دولت میتواند
و تـوان دولـت در عمـل بـه آن
ورشکستگی
تعهـدات ایـن اسـت کـه گفتـه
تامیناجتماعی را
جبران کند
میشـود در صـورت ناتوانـی
تامیناجتماعـی در عمـل بـه
تعهداتـش دولـت میتوانـد به ایـن تعهـدات عمل کنـد .این
همـان نکتـهای اسـت کـه بسـیاری از سیاسـیون و حتـی از

دسـتاندرکاران تامیناجتماعی پیوسـته تکـرار میکنند ،اما
نگاهی بـه آمـار و ارقـام و تجربیات مشـابه نشـان میدهد در
صـورت ورشکسـتگی تامیناجتماعی آنچنان کـه در صندوق
بازنشسـتگی کشـوری اتفاق افتـاد ،دولت قـادر بـه تحمل بار
تعهدات تامیناجتماعی نیست.
هرچنـد بـه لحـاظ عرفـی دولتهـا بـه عنـوان پایدارتریـن نهاد
اجتماعـی ،ضامـن حیـات صندو قهـای بیمهگراجتماعـی
محسـوب میشـوند امـا در عمـل ،ایفـای ایـن نقـش بـه
آسـانی ممکـن نیست.سـازمان تامیناجتماعـی هزینههـای
ماهیانـهاش را بالـغ بـر  ۶هـزار میلیـارد تومـان اعلام کـرده
اسـت .فرامـوش نکنیـم کـه دولـت سـال آینـده بایـد بیـش از
 ۱۴هـزار میلیارد تومـان بـرای کمک بـه صندوق بازنشسـتگی
تامیناجتماعـی نیروهای مسـلح و  ۲۶هزار میلیـارد تومان برای
صندوق بازنشسـتگی کشـوری پرداخـت کند.
بـرای درک بزرگی رقم هزینههـای تامیناجتماعی در یک سـال
بایـد بدانیم مجمـوع رقـم پرداختـی یارانههـا در طول سـال ۹۶
به  ۵۰هـزار میلیـارد تومـان نمیرسـد و امـروز دولـت در تامین
همین رقـم آنچنان دچار مشـکل اسـت کـه محمدباقـر نوبخت،
رییس سـازمان برنامه و بودجـه از تالشهای دقیقه نـودی برای
پرداخـت یارانههـا در پایـان هر مـاه خبر میدهـد و معـاون وزیر
نفـت ادعـا میکنـد «پرداخـت یارانهها عملا طرحهای توسـعه
صنعت نفـت را زمینگیر کـرده اسـت» .از دیگر سـو ،هـر روز به
تعداد بازنشسـتگان و مسـتمریبگیران صندوق تامیناجتماعی
اضافه و از سـوی دیگر از تعـداد ورودیهـا و بیمهپـردازان جدید
کم میشـود؛ روندی کـه یقینا هزینههـای تامیناجتماعـی را در
آینده بسـیار بیـش از این خواهـد کـرد ،در حالیکـه درآمدهای
دولـت افزایـش چندانی نخواهد داشـت.
بنابرایـن میتـوان گفـت تسـاهل دربـاره سرنوشـت صنـدوق
تامیناجتماعـی و واگـذاری حـل مشـکالت آن بـه آینده بـا این
توجیـه کـه نهـاد دولـت میتوانـد از پـس تعهـدات آن بربیایـد،
تصـوری اشـتباه اسـت .در ادامـه ،میـزان هزینـه دولـت در دو
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری و لشـکری آمـده اسـت:

سیاست تعدیل
اقتصادی و
ضربات اساسی به
امنیت شغلی در
دهههای گذشته
میزان زیادی
از درآمدهای
سازمان
تامیناجتماعی از
طریق حق بیمهها
(به عنوان شاهرگ
درآمدهای
تامیناجتماعی)
را از بین برده
است

جدول شماره ۱

سهم دو صندوق لشکری و کشوری از بودجه عمومی کشور (اعداد به میلیارد تومان)
نام کشور
اتریش
بلژیک
کانادا
جمهوری چک
ایرلند
هلند
اسلوونی
اسپانیا
سوییس
انگلستان
ایاالت متحده
برزیل

جمعیت
۸،۸۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۵۰،۰۰۰
۳۵،۱۵۰،۰۰۰
۱۰،۶۱۰،۰۰۰
۶،۵۷۰،۰۰۰
۱۷،۲۰۰،۰۰۰
۲،۰۶۵،۰۰۰
۴۶،۵۴۰،۰۰۰
۸،۴۶۵،۰۰۰
۶۵،۶۴۸،۰۰۰
۳۲۶،۷۵۱،۰۰۰
۲۰۸،۷۵۵،۰۰۰

تعداد صندوقها
۱۳
۱۹۶
۸۸۷۶
۵۵
۶۷۸۴۰
۳۲۰
۹
۱۶۸۸
۱۸۶۶
۴۳۶۹۰
۶۸۵۲۰۳
۳۱۷

جدول شماره 2

سهم دو صندوق لشکری و کشوری از بودجه عمومی کشور (اعداد به میلیارد تومان)
صندوق
صندوق لشکری
صندوق کشوری

عملکرد ۱۳۹۵
۱۵۶۸۴
۱۸۶۱۵

مصوب ۱۳۹۶
۱۵۲۵۸۳
۱۸۵۳۰

برآورد ۹۷
۱۴۴۶۰
۲۶۵۴۲

شمار ه  38خرداد ماه 1397

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

7

