خدایی :تشــکلهای کارگری تصمیــم گرفتهاند بــا کلیات طرح
اصالحات پارامتریک مخالفت کــرده و از بحث در مورد جزییات این
طرح خودداری کنند .وقتی با کلیات این طرح از اساس مخالف هستیم
طبیعتا در مورد جزییات آن نیز بحثی نداریم و در جلسات مربوط به
این طرح نیز شــرکت نمیکنیم .مجموعه این اصالحات پیشنهادی
موجب کاهش حقوق بازنشستگان ،افزایش سابقه آنها و پرداخت حق
بیمه بیشتر توسط شاغالن است .برایند کلی ،کاهش میزان دریافتی
مستمریبگیر اســت .من به عنوان نماینده کارگری این پرسش را
مطرح میکنم که آیا همه موارد دیگر برای اصالحات سنجیده شده
و به این نتیجه رســیدهاند که هیچ امکان دیگری به جز کاهش سهم
بازنشستگان وجود ندارد؟ آیا مطالعهای صورت گرفته و اسنادی وجود
دارد که نشــان میدهد هیچ نوع اصالح دیگری نمیتوان انجام داد؟
نهتنها این نوع اصالحات صورت نگرفته بلکه برای من مشهود است
که منابع سازمان تامیناجتماعی به صورت مناسبی هزینه نمیشود و
وقتی مشکل نقدینگی به وجود آمد ،قرار است کارگران و بازنشستگان
هزینه آن را بپردازند .بنابراین چون پیشفرضهای بحث از جمله یک
مطالعه دقیق و کارشناسی وجود ندارد ،بحث در مورد جزییات آن نیز
موضوعیتی ندارد.
علیپور :در ادامه صحبتهای آقای خدایی عرض کنم که این طرح در
شرایط فعلی تناقضهایی دارد .این طرح چه چیزی را دنبال میکند؟
اســتدالل این اســت که اگر این اصالحات صورت گیرد ،صندوق
بازنشســتگی از بحران نجات مییابد .در حالی که به باور من انجام
این اصالحات زمانبر است .برای مثال اگر سن بازنشستگی باال رود،
این افزایش سن میتواند  200هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان
تامیناجتماعی را جبران کند؟ تامیناجتماعی در مرکز ســه نظام
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و کژکارکردهای این سه نظام
را جبران کرده و این سه ضلع را کنار یکدیگر قرار میدهد تا انسجام
جامعه حفظ شود .برای مثال فرض کنید در نظام سیاسی و در آستانه
انتخابات پول ،چاپ و به مردم داده شود .این مساله در عرصه اقتصادی
تورم ایجاد میکند و در زمینه اجتماعی منجر به شکاف طبقاتی و فقر
میشود .شکاف طبقاتی مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال میبرد
اما تامیناجتماعی جلوی فقر و شــکاف طبقاتی را میگیرد و اجازه
نمیدهد مشروعیت نظام سیاسی تهدید شود .لذا تامیناجتماعی تا
یک سطحی میتواند به این وظیفه خود عمل کند و اگر ناکارآمدی این
سه نظام از یک میزان بیشتر شد تامیناجتماعی نیز در انجام وظیفه
خود ناتوان میشود .بنابراین تامیناجتماعی هم تاب بحران را نمیآورد
و برای حل مشکالت آن باید به حل مشکل سه نظام دیگر پرداخت.
در حالی که نرخ بیکاری جوانان  26درصد است ،در طرح اصالحات
پارامتریک از باال رفتن سن بازنشستگی صحبت میشود در صورتی
که این اقدام به معنای این است که جوانان کمتری میتوانند وارد بازار
کار شوند و در نتیجه نرخ بیکاری آنها افزایش مییابد .راهحل ،اینگونه
اصالحات نیست بلکه با تقویت اشتغال و رونق تولید است که میتوان
مشــکالت موجود در حوزه تامیناجتماعی را حل کرد یا وقتی نرخ
مشارکت اقتصادی زنان  16درصد است ،انجام اصالحات پارامتریک
فقط بار مشکالت را بیشتر میکند.
آهنیها :این طرح از سویی سن بازنشستگی را باال میبرد و مستمری
کمتری به بازنشسته میدهد و از سوی دیگر هزینه بیشتری به کارفرما
تحمیل میکند .من به عنوان نماینده کارفرمایان با این نوع اصالحات
بدون وجود تغییرات ساختاری در قوانین تامیناجتماعی و مشارکت
جدی شرکای اجتماعی مخالف هستم .کارفرمایان در کشور به توجه به
هزینههای موجود تابآوری الزم برای تحمل فشارهای بیشتر را ندارند
و لطمه آن در نهایت به سرمایه کارفرمایان و کارگران برمیگردد .ما

هم اعتقاد داریم این طرح باید از مجلس بازگردد و تصمیمگیری اول بر
اساس مشارکت ذینفعان برای نجات صندوق تامیناجتماعی صورت
گیرد .به دلیل عدم حضور ذینفعان در تصمیمگیری ،ایران یکی از
پرقانونترین کشورها در سطح جهان است اما این قوانین در بسیاری
موارد کارایی الزم را ندارند .امیدواریــم در بازنگریهایی که صورت
میگیرد از برخورد بخشی و بندبند با مساله بحران تامیناجتماعی
خودداری و به آرامش نیروی انسانی توجه بیشتری شود.
خدایی :در بند « ،»4دالیل توجیهی این طرح به «بخشنده» بودن
نظام تامیناجتماعی و نبود نهادهای ناظر و تنظیمگر در سرمایهگذاری
صندوقهای بازنشســتگی ،نبود برآورد دقیق از دارایی صندوقها،
بازدهی پایین و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمهای و تحوالت
جمعیتی اشاره شده است .مشکالت درست شناسایی شده اما پرسش
اساســی این اســت که برای حل این ناکارآمدیها چه مواردی در
اصالحات مذکور در نظر گرفته شده است؟ برای مثال کدام بند از طرح
اصالحات پارامتریک به نبود نهادهای ناظر ،نبود برآورد دقیق و یا بازده
پایین صندوقها اشاره کرده و راهکار مناسبی برای آن در نظر گرفته
شده است؟ بنابراین بخشی از مشکل را به خوبی تشریح کردهاند اما
برای حل آن پیشنهادی ارائه نشده است .به این مسائل پرداخته نشده
اما در عوض بیان کردهاند که حق بیمه کارگر از  7درصد به  9درصد
افزایش یابد .نمایندگان مجلس پیشنهاد کننده این طرح با چه توجیه
و مطالعه کارشناسی به این نتیجه رسیدهاند که کارگری که حداقل
مزدش به سختی کفاف  45درصد از معیشتاش را میدهد ،هزینه
بیشتری را برای بیمه بپردازد؟ باید پرســید وقتی با بحران بیکاری
روبهرو هستیم ،افزایش ســن بازنشستگی آیا موجب وخیمتر شدن
بحران بیکاری در کشور نمیشود؟ در واقع مشکلی مطرح شده اما برای
حل آن راهکاری بیان شده که مشکل را دو چندان میکند.
علیپور :به نظر من راهکار موجود این اســت کــه رویکرد دولت،
مجلس و سیاســتگذاران نســبت به امنیت تغییر کند و بیشتر به
امنیت اجتماعی تاکید شــود .در این صورت است که جهتگیری
سیاستهای بودجهریزی به سمت تقویت یک نظام تامیناجتماعی
کارآمد خواهد بود.
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