میکند .او با تاکید بر ضرورت برآورده کردن پیششــرطهای
اصالحات میگوید« :بر اســاس این طرح بیمهشده باید بیشتر
پرداخت کند یا بیمهشده دیرتر و با تاخیر معناداری از خدمات
بازنشستگی استفاده کند .این رویه یک نوع برهمزدن معادلههای
حوزه تامیناجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف آن است
و انصاف و عدالت در آن به درستی رعایت نشده است .دولت ۲3
گروه از بیمهشدگان را به تامیناجتماعی تحمیل کرده که اینها
ماهانه ۲ ،هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان هزینه برای تامیناجتماعی
دارند؛ در حالی که بر اســاس قانون ،پرداخــت حق بیمه اینها
برعهده دولت است؛ تعهدی که دولت تا امروز به آن عمل نکرده و
بابت آن به اضافه  3درصد حق بیمه تکلیفی دولت تا امروز بیش
از  150هزار میلیارد تومان به تامیناجتماعی بدهکار است .در
چنین فضایی تا زمانی که پیششــرطهای اصالحات از جمله
همین پرداخت بدهیهای دولت محقق نشده ،نمیتوان به بهانه
اصالحات ضروری ،همه مسئولیت بحران را بر دوش بیمهشدگان
و مستمریبگیران انداخت».
اما اگر اصالحــات پارامتریک در
شــاکله فعلی آن قابــل تصویب
بدیل «اصالحات
نیست ،کما اینکه در مجلس فعلی
پارامتریک»
تصویب هم نشد؛ چه بدیلی برای
آن میتوان ســراغ گرفت .عباس
اورنــگ ،کارشــناس رفــاه و
تامیناجتماعــی در ایــن رابطه میگویــد« :در نظامهای
تامیناجتماعی ،از آنجا که هر اصالحی باعث متضرر شدن
کف جامعه میشــود ،باید با احتیاط کامل سراغ اصالحات
رفت ،بهویژه اینکه ما معموال زمانی سراغ اصالحات پارامترها
میرویم که شــرایط صندوقها مناسب نیســت و شرایط
صندوقها هم زمانی مناسب نیست که شرایط کلی اقتصاد
جامعه دچار کاستی و بحران است .یعنی ما در شرایط وفور و

کامیابیهای اقتصادی سراغ اصالحات نمیرویم .بنابراین در
هنگام مشکالت اقتصادی ،ورود ناگهانی به عرص ه اصالحات
پارمتریــک رفــاه و تامیناجتماعی میتوانــد بحرانهای
همهجانبه به وجود آورد .این را هم در نظر بگیریم که ضرورت
اصالحــات پارامتریک صندوقهای بازنشســتگی از جمله
تامیناجتماعی سالهاست که احساس میشود و تاخیر در
ورود به این عرصه ،باعث همزمانی آن با مشکالت معیشتی و
اقتصادی شده و الجرم اکنون با توجه ظرفیت محدود جامعه،
نمیتوان یکباره دست به اصالحات پارامتریک اساسی از نوع
پیشنهادی نمایندگان مجلس زد».
او در ادامه به راهکارهای مناســب کــه میتواند نقش بدیل
اصالحات پارامتریک پیشنهادی را بازی کند ،اشاره میکند:
«در این بیــن میتوان از الگوهای تاخیری اســتفاده کرد که
اثر اصالحات ،آنی و فوری نباشــد .مثال ما میخواهیم سابقه
بازنشستگی را از  30به  35افزایش دهیم اما زمان اجرای آن
را از ســال  1405یا  1410قرار میدهیم؛ از نقطه شروع نیز
بایســتی پلکانی حرکت کنیم .برای مثال سال  ،1405یک
سال ســابقه را افزایش میدهیم ،ســال بعد ،یک سال دیگر
و همینطور تا تحقــق نهایی اصالحات حرکــت میکنیم.
پیشنهاد من این اســت که برای حل بحران تامیناجتماعی،
در کوتاهمــدت روی راهکارهایــی مانند مطالبــه پرداخت
بدهیهای دولت و افزایش بازرسیهای بیمهای تاکید کنیم
اما در درازمدت به سراغ اصالحات پارامتریک ،البته بر اساس
الگوهای تاخیری و پلکانی برویم».
در این شرایط به نظر میرسد توان بالقوه اجتماعی برای اجرای
دفعتی و ضربتی «اصالحات پارامتریک» وجود ندارد ،اما آیا در
کوتاهمدت و تا زمانی که بسترهای اصالحات فراهم شود ،میتوان
دولت را به اجرای تعهدات مالی خــود در قبال تامیناجتماعی
مجاب کرد تا بر اساس اصل ( )29قانون اساسی ،بار اضافی رفاه
اجتماعی بیمهشدگانی را که در قالب  23گروه خاص به سازمان
شماره  50و  51خرداد و تیر 1398

ضرورت اصالحات
پارامتریک
صندوقهای
بازنشستگی از جمله
تامیناجتماعی
سالهاست که
احساس میشود
و تاخیر در ورود به
این عرصه ،باعث
همزمانی آن با
مشکالت معیشتی و
اقتصادی می شود
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