قلمرورفاه

پرونده اصلی

طرحی برای اصالحات

نهم بهمنماه سال گذشته،
طرحی تحت عنوان «اصالحات
پراسنج (پارامتریک) قانون
تامیناجتماعی» در مجلس
شورای اسالمی اعالم وصول
شد .این طرح که البته کلیات
آن به تصویب نمایندگان
مجلس نرسید ،مبنای کار
را بر افزایش سن و سابقه
بازنشستگی ،تغییر مبنای
محاسبه مستمری با هدف
کاهش خروجیها و معافیت
بیمهای کارفرمایان قرار
داده بود.
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است .این درحالیست که به گفته مصطفی ساالری (مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی) متوسط درآمد ماهانه سازمان 8 ،هزار
و  200میلیارد تومان است؛ او این اعداد را سوم شهریور ماه ،در
مراسم بزرگداشت روز پزشک عنوان کرد.
با این حســاب ،اگر درآمدهای درمانی سازمان را برای سادگی
معادله حذف کنیم و فرض بگیریم ،همه درآمد و عایدی سازمان
خرج پرداخت مستمری میشود ،باز هم ماهانه بین  800تا هزار
و  800میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت   .
حال اگر پرداخت ماهانه  ۹هــزار میلیارد تومــان را مبنا قرار
دهیم ،ســازمان در سال  ۹۸تا پایان ســال ۱۰۸ ،هزار میلیارد
تومان اعتبار برای تسویه به موقع مستمری افراد تحت پوشش
خود نیاز دارد .تامین این حجم از نقدینگی برای ســازمانی که
مطالبات انباشتهاش از نهاد دولت مرز  150هزار میلیارد تومان
را رد کرده و قادر به وصول این مطالبات نیست ،کار سادهای به
نظر نمیرسد.
در این شــرایط ،اگر اصالحات اساســی در دســتور کار قرار
نگیرد ،بحران در ســالهای آینده جدیتر و شــیب ســقوط
نسبت پشتیبانی تندتر خواهد شــد و میتوان پیشبینی کرد
اگر با همین شــیب  -نه تندتر  -نســبت پشــتیبانی صندوق
تامیناجتماعی ســقوط کند ،در سال  1400ضریب پشتیبانی
به زیر  4خواهد رسید (تنها سه ســال بعد از سال  94که برای
اولینبار ضریب پشــتیبانی به زیر  6رســید ،ما شاهد به زیر 5
رسیدن این شاخص بودیم) .با این اوصاف ،چالش اساسی ،یک
«چه باید کرد» بسیار بزرگ است.
در پاسخ به این چالش ،نهم بهمنماه سال گذشته ،طرحی تحت
عنوان «اصالحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامیناجتماعی»
در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد .این طرح که البته
کلیات آن بــه تصویب نمایندگان مجلس نرســید ،مبنای کار
را بر افزایش سن و سابقه بازنشســتگی ،تغییر مبنای محاسبه
مســتمری با هــدف کاهش خروجیهــا و معافیــت بیمهای
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کارفرمایان قرار داده بود.
بعد از وصول طرح در مجلس ،فعاالن
کارگری از منظرهای مختلف به آن
چالشهای
انتقــاد کردند .بــه اعتقــاد آنان در
اصالحات
«شرایط فعلی» با توجه به مشکالت
پارامتریک
اقتصادی ،کاهش سطح مستمریها
قابل قبول نیســت و با توجه به نرخ
باالی بیکاری ،نمیتوان سابقه بیمهپردازی را به آسانی افزایش
داد.
تالش برای کاستن از حقوق شغلی کارگران و بازنشستگان به نام
اصالحات در شرایطی که عالوه بر ناتوانی دولت در انجام تعهدات
بیمهای ،مهمترین عامل بحرانساز« ،مولفههای ناکارآمد بازار
کار» اســت .فعاالن صنفی کارگران و بازنشستگان را به انتقاد
واداشت و نســبت به سرنوشــت طرح اصالحات پارامتریک و
طرحهای دستوری مشابه ،حساس کرد .بیتردید بحران موجود
در عدم هماهنگی منابع و مصارف ســازمان تامیناجتماعی تا
سطح قابل توجهی ریشــه در تغییرات بازار کار طی چند دهه
اخیر دارد و تنها راهی که میتواند به شــیوه «پایدار» ورودی
صندوقهای بازنشستگی و از جمله تامیناجتماعی را افزایش
دهد ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پویایی بازار کار است .باید
به همان میزان که افراد از بازار کار خارج میشوند ،ورودی جدید
به این بازار تزریق شود؛ در غیر این صورت ،هر اصالحاتی فقط
تاثیرات موقت خواهد داشت و بعد از مدتی ،آثار بحران باز هم بروز
خواهد کرد .به همین دلیل اســت که فعاالن کارگری معتقدند
نباید با اعمال فشــار بر ذینفعان اصلی صنــدوق  -کارگران و
بازنشســتگان  -تعادل منابع و مصارف را به صندوقها تحمیل
کرد.
علیرضا حیدری ،فعال کارگری ،طرح اصالحات پراســنج را در
بستر تالش برای «ارزانسازی» طبقه کارگر ارزیابی کرده و در
انتقاد از آن به وخامت معیشــت کارگران و بازنشستگان اشاره

