قلمر ورفاه

خبر تحلیل

بحراننقدینگی،
محمد حسن زدا معتقد است در سیستمهای تامیناجتماعی از نوع سازمان تامیناجتماعی که
اصطالحا در ادبیات بیمهای به آنها سیســتم  DBیا "مزایای تعریف شده" با ضمانت دولت گفته
میشود ،ورشکستگی موضوعیت ندارد؛ زیرا دولتها به عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی،
ضامن تعهدات این سازمانها در قبال ذینفعان هستند .در ادامه مشروح گفتوگوی اختصاصی
با ایشان میآید.
سازمان تامیناجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر
اجتماعی همانند هر سازمان دیگر با چنین سازوکار
و ماموریتی ،به شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی
کالن کشور متاثر است .با توجه به چالشهای جدی
حادث شده برای صندوقهای بازنشستگی کشور در
سالیان اخیر که موجب وابستگی شدید این صندوقها
به کمکهای دولتی شده است ،نگرانیهایی در مورد
شرایط سازمان تامیناجتماعی به عنوان مهمترین
و بزرگترین صندوق بازنشســتگی کشور در میان
مخاطبان و ذینفعان این سازمان وجود دارد .شرایط
امروز سازمان تامین اجتماعی را چگونه ارزیابی می
کنید؟ آیا آنگونه که برخی میگویند میتوان گفت
که این سازمان در آستانه ورشکستگی است؟

بحران نقدینگی در سازمان

سازمان تامین اجتماعی
سازمانی است که از یک سو
حداقل  180هزار میلیارد
تومان از نهاد دولت و نیز برخی
کارفرمایان طلبکار است و در
مقابل  16هزار میلیارد تومان
هم به مراکز درمانی دولتی و
خصوصی طرف قرارداد بدهکار
است و بنابراین بدحساب و
بدقول نیستیم بلکه دچار
بحران نقدینگی هستیم
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

 در سیستمهای تامیناجتماعی از نوع سازمان تامیناجتماعی کهاصطالحا در ادبیات بیمهای به آنها سیستم  DBیا "مزایای تعریف
شده" با ضمانت دولت گفته میشود ،ورشکستگی موضوعیت ندارد؛
زیرا دولتها به عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی ،ضامن تعهدات
این ســازمانها در قبال ذینفعان هســتند .ما تعهدات مشخصی
در چارچوب قــرارداد بیمه در قبال ذینفعان یعنی بیمهشــدگان
و مســتمریبگیران داریم که دولت هم به عنوان یکی از شرکای
اجتماعی ،استمرار خدمات این سازمان را در هر شرایطی تضمین
کرده و میکند .مشکلی که ما امروز در ســازمان تامیناجتماعی
داریم ،ورشکستگی نیســت بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم.
سازمانی هستیم که با وجود داشتن منابع تعهدی قابل توجه (مانند
تعهدات نهاد دولت) دچار مشکل تامین نقدینگی است و به سختی
امور خود را مدیریت میکنیم .این مشــکل وجود دارد و روز به روز
بیشتر میشود و بیشتر وقت مدیران ارشد ســازمان اکنون بر این
موضوع تمرکز یافت ه است.
فشار هزینههای بخش درمان غیرمستقیم بر سازمان در سالهای
اخیر بسیار زیاد شده و بدهی سازمان به مراکز ارائهدهنده خدمات
در بخش درمان غیرمستقیم زیاد شده است که الزم میدانم از همه
ارائهدهندگان خدمات که در زمینه تامین و ارائه خدمات سالمت
به بیمهشدگان و مســتمریبگیران این ســازمان با ما همکاری
میکنند ،رســما عذرخواهیکنم .ما متوجه هستیم که این مراکز
مانند داروخانهها ،آزمایشگاهها و بیمارستانهای طرف قرارداد ما به
منزله یک بنگاه اقتصادی کوچک هستند که با سرمایه خصوصی،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

کسبوکاری را راهانداختهاند و بیشــترین مراجعهکنندهها به این
مراکز با توجه به جمعیت  42میلیوننفری اقشــار تحت پوشش
خدمات درمانی تامیناجتماعی ،از بیمهشدگان این سازمان هستند
و اگر نتوانیم بموقع پرداختیهای خود را انجام دهیم ،این مراکز دچار
مشکالت جدی میشوند.
در حال حاضر مجموع بدهی ما به بخش درمان غیرمستقیم ،اعم
از بیمارستانهای دانشــگاهی و خصوصی و سایر پزشکان و مراکز
تشخیصی ،درمانی و دارویی طرف قرارداد حدود  16هزار میلیارد
تومان است .البته باید توجه داشت که در مسئله تاخیر در پرداخت
مطالبات این مراکز ،سازمان تامیناجتماعی تعمد و کمکاری نداشته
است؛ زیرا سازمان تامین اجتماعی ســازمانی است که از یک سو
حداقل  180هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان
طلبکار است و در مقابل  16هزار میلیارد تومان هم به مراکز درمانی
دولتی و خصوصی طرف قرارداد بدهکار است و بنابراین بدحساب و
بدقول نیستیم بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبلغ
تامین شود ،بالفاصله از زیر فشار این بدهی خارج خواهیم شد.
اشــاره کردید که نوعی قــرارداد بین ســازمان
تامیناجتماعی و بیمهشدگان وجود دارد که در این
قرارداد ،مسئولیت و تعهدات هر یک از طرفین تعریف
شده است .اخیرا بحث اصالحات پارامتریک (موردی)
در مقررات صندو قهای بازنشســتگی در مجلس
شورای اســامی در قالب یک طرح در حال بررسی
اســت که تغییراتی در این قرارداد در مورد نرخ حق
بیمه ،شرایط بازنشستگی و  ...ایجاد میکند .سوال
این است که آیا یک صندوق بازنشستگی ،میتواند
بدون توجه به قراردادی که منعقد شده و در آن نرخ
حق بیمه پرداختی از سوی بیمهپرداز و نیز خدماتی که
در قبال این حق بیمه از سوی صندوق ارائه میشود،
تعریف شده است ،شرایط برخورداری از خدمات را
تغییر دهد؟

در قانون تامین اجتماعی که مصوب ســال  1354اســت ،تصریح
شده است که سازمان باید شاخصهای بیمهای خود را هر سه سال
یک بار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری کند.
از سال  54که قانون تصویب شــده است ،این بازنگری تنها یک بار
اتفاق افتاده است .بر اساس محاســبات بیمهای سال  54و مستند
به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روز کشور ،در قانون به سازمان

