قلمرورفاه

سیاستگذاری

خبری از برنامه
بلندمدت نیست

پیام عابدی
روزنامه نگار

در شرایطی که صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات متکی به دولت هستند
آیا کمک دولت و پیشبینیهای بودجهای کفایت میکند؟
الیحه بودجه ســال  ۹۸به نسبت قانون بودجه ســال  ۹۷برای
صندوقهای بازنشستگی جذابتر است .اعالم خبر افزایش 3.5
برابری کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی از زبان محمدباقر
نوبخت ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،شاهدی بر این مدعاست.
پرسش اینجاســت ،در شــرایطی که صندوقهای بازنشستگی
کشوری ،فوالد ،نیروهای مسلح (لشکری) و صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،عشایر و روستاییان برای ایفای تعهدات متکی به دولت
هستند و سازمان تامین اجتماعی منتظر دریافت مطالبات خود
از نهاد دولت اســت ،آیا کمک دولت و پیشبینیهای بودجهای
کفایت میکند؟
یک کارشــناس رفاه و تامیناجتماعی معتقد است سنت اتکای
صندوقهای بازنشســتگی به دولتها نمیتواند تا ابد ادامه پیدا
کند .با این حال ،او تاکید دارد :در مقطع فعلی که حقوقبگیران این
صندوقها مشکالت معیشتی عدیدهای دارند ،چاره دیگری نیست.
به گفته وی ،رفاه و آتیه جمعیت تحت پوشش این صندوقها به
طور جدی درخطر است.
در مجموع دولت در الیحه بودجه سال آتی 69،هزار و 100میلیارد
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تومان به منظور کمک به این چند صندوق اختصاص داده است .این
در حالی است که دولت تاکنون بیش از  160هزار میلیارد تومان به
کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور بدهکار است .در عین حال
اطالعات تفکیکی و حسابرسی شدهای از میزان بدهی دولت به هر
صندوق خاص مشخص نیست.
اما چگونه میتوان صندوقهــا را از اتکای محض به دولت نجات
داد؟ اورنگ در این رابطه به قلمرو رفــاه میگوید« :این حجم از
بدهی یک شبه خلق نشــده که بگوییم راهحل کوتاهمدتی برای
خالصی از آن وجود دارد .دولتها بر مبنای قوانینی که در ادوار
مختلف مجلس تصویب شد به تدریج به صندوقها مقروض شدند
که یا تعهداتشــان را نپرداختند یا به میزان ناچیز پرداختند .به
ی هستیم که با این وصف قابل
هر شکل امروز شاهد انباشت بده 
پیشبینی و طبیعی هم بود ،اما در حال حاضر اگر دولت یکبار
برای همیشــه اراده به خرج دهد و از یکسو داراییهای درآمدزا
را در عوض بدهیها به صندوقها بپردازد و از سوی دیگر با ایجاد
فرصتهای اشــتغال ،ورودیهای صندوقها را با هدف کاهش
بحران منابع-مصارف افزایش دهد ،در یک برنامه پنج ساله از میزان

