
سرمایه داری فاجعه
كتاب »چين چگونه از شوك درماني گريخت؟« نوشته خانم »ايزابال ام 
وبر« است. اين نويس��نده طبق اطالعات تارنماي »ايران كتاب« يك 
نويسنده انگليسي است كه موفق به كسب مدرك دكتراي اقتصاد شده 
است و در حوزه پژوهشي مرتبط با اقتصاد جهاني و شرق آسيا مطالعه 
مي كند. وبر در دانشگاه كمبريج لندن تحصيالت خود را گذرانده است 
و در حال حاضر در گروه آموزشي دانشكده اقتصاد دانشگاه ماساچوست 
امريكا نيز فعاليت مي كند. كتاب »دكترين شوك؛ ظهور سرمايه داري 
فاجعه محور« نوشته خانم »نائومي كالين« است. خانم »نائومي كالين« 
در اين كتاب نش��ان مي دهد »نظام س��رمايه داري« بر بستر بحران ها 
رشد مي كند و مشي بازار آزاد )خصوصي سازي، مقررات زدايي و حذف 
خدمات دولتي( هر كجا پياده شود ثروتمندان را ابَر ثروتمند و كارگران 
را فقراي يك بار مصرف مي كند. نظريه »دكترين شوك« مي گويد بر 
اثر فاجعه )چه واقعي و چه ساختگي(، يك حالت شوك جمعي بر همه 
مردم  مستولي مي شود؛ جوامع شوكه  شده نيز غالباً از چيز هايي - كه 
در حالت عادي سرس��ختانه از آنه��ا محافظت مي كردند - دس��ت بر 
مي دارند. بين »بازار آزاد« و »ارعاب« يك »س��ازگاري دروني« وجود 
دارد! ميلتون فريدمن)م��رگ ۱۳۸۵( واضع نظريه ش��وك درماني و 
ُمرشد مكتب اقتصادي شيكاگوست. اين نظريه اولين بار با ديكتاتوري 
»پينوشه« در شيلي اجرا شد و بعد ها مردم آرژانتين، بوليوي، اروگوئه، 
ونزوئال، لهستان، كره جنوبي، فيليپين ، سريالنكا، عراق و... از اين شوك 
در  امان نماندند. افرادي همچون »سالوادور آلنده«، »ارنست چه گوارا« 
و »نلسون ماندال« در گرماگرم ظهور »سرمايه داري فاجعه محور« ترور 
يا زنداني شدند. آقاي »ادواردو گالئانو« شايد به خوبي حق مطلب را ادا 

كرده است: مردم »زنداني« شدند تا قيمت ها »آزاد« باشند. 
 در پيش گفتار كتاب »دكترين ش��وك، ظهور س��رمايه دراي فاجعه« 
مي خوانيم: »از س��ال ۲۰۰۴ به اين س��و، نائومي كالين دست اندركار 
پژوهش در حيطه اي از تاريخ اقتصاد بوده اس��ت. آكنده از گفته ها )و 
اغلب ناگفته ها(ي بحران هاي گوناگون چند دهه اخير و اينكه چگونه 
از اين بحران ها سوءاستفاده مي ش��ود تا راه براي پيشروي به اصطالح 
»انقالب هاي اقتصادي« دست راس��تي در سراسر عرصه گيتي هموار 
گردد: بحراني فرا مي رس��د، هول و هراس جامع��ه را در بر مي گيرد و 
نظريه  پردازان راست گرا، با رخنه كردن در خأل اجتماعي ناشي از بحران 
و جو ترس و نگراني، دست به كار مي شوند و به نفع شركت هاي بزرگ، 
به مهندسي جوامع بحران زده مي پردازند. اين شگردي است كه خانم 

نائومي كالين آن را »سرمايه داري فاجعه« مي نامد. 

ارزش نه ذاتي  اشياس��ت كه از قبيل صفات في نفس��ه  اشيا 
باش��د، و نه اعتباري و قراردادي اس��ت. اصل ارزش ناشي از 
مفيد بودن است- كه منشأ و مبدأ تقاضاست- به عالوه ندرت 
وجود، ولي البته ندرت وجودي كه مبدأش قابليت تملك و 
انحصار باش��د. و اما درجه ارزش، يعني بها و قيمت خاص، 
بستگي دارد به مقدار تقاضا و مقدار ندرت و عدم ندرت، يعني 
در دسترس بودن و نبودن. كار، در طول عرضه و در دسترس 
قرار دادن از يك طرف و مفيد كردن و مورد تقاضا قرار دادن 
از طرف ديگر است، نه در عرض آنها چنانكه قباًل گذشت. و 
اما بحث دوم، يعني بحث ارزش اضافي. در گذش��ته گفتيم 
كه اگر ثابت شود سرمايه داري مستلزم اين است كه كارفرما 
سودي را كه صددرصد به كارگر تعلق دارد مي برد، نمي تواند 
مشروع باشد. سوسياليست ها اين مطلب را با برهان خاصي 
خواس��ته اند اثبات كنند. )ما خود راه خاصي در آينده ذكر 

خواهيم كرد براي نامشروع بودن سرمايه داري(
 مطابق فرضيه سوسياليس��ت ها اثبات اي��ن مطلب متوقف 
بر اثبات دو مطلب ديگر اس��ت: اول اينكه ارزش هر چيزي 
مساوي كاري است كه در آن چيز صورت گرفته است. دوم 
اينكه ارزش اضافي كه در س��رمايه داري پديد مي آيد فقط 
و فقط ناشي از نيروي كارگر اس��ت،  افزار توليد دخالتي در 
اضافه ارزش ندارد. ما اصل اول را باطل ش��ناختيم، عليهذا 
احتياجي به ابطال نظر ماركس در باب ارزش اضافي نداريم، 
ولي فعاًل بنا مي گذاريم بر قبول اصل اول كه آدام اسميت و 
ريكاردو آن را ابداع كردند و ماركس از آنها پيروي كرد، يعني 
قبول مي كنيم كه ارزش هر چيز ناشي از كاري است كه در 
آن صورت گرفت��ه و به مقدار كاري اس��ت كه در آن صورت 
گرفته است. اكنون ببينيم تكليف اضافه ارزش چه مي شود؟ 
در اينجا به نظر ما در چند مطلب بايد بحث ش��ود: الف. آيا 
اس��تفاده از نيروي كار به منظور فروش و استفاده از حاصل 
آن و به عبارت ديگر اس��تفاده از اضافه ارزش، از مشخصات 
كاپيتاليسم جديد اس��ت يا آنكه حتي در نظام اقتصاد ساده 
قديم نيز بوده اس��ت؛ و اگ��ر در قديم هم بوده اس��ت پس 
مشخصه اصلي سرمايه داري جديد چيست؟ و به عبارت ديگر 

فصل مميز رژيم اقتصادي جديد چيست؟ 

 اصل ارزش 
ناشي از مفيد بودن است

طبع�ًا رهياف�ت جمه�وري اس�امي اي�ران مبن�ي بر

 

»نه شرقي، نه غربي« درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئوليبراليس�م و 
كمونيسم با پشتوانه »نظام اقتصادي اسام« است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جهت در سلس�له مطالبي كتاب »نظ�ري به نظام 
اقتصادي«، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

طرح »كارآمدسازي صندوق هاي بازنشستگي« چندي 
قبل از س��وي برخي نمايندگان مجلس با هدف ارتقاي 
كارآيي صندوق ها مطرح ش��د كه »اص��الح نظارت بر 
صندوق ها از طريق تش��كيل هيئت نظارت«، »اصالح 
مديري��ت س��رمايه هاي صندوق هاي بازنشس��تگي«، 
»پيش��نهاد تأديه فوري بدهي هاي دولت به بيمه هاي 
اجتماعي«، »اصالح و تجديد ساختار صندوق ها« و »در 
صورت لزوم ادغام آنها و پيشنهاد تأسيس صندوق هاي 
بازنشستگي مكمل از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار« 
پنج راهكار عمده براي اين مهم بود. مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي مرداد ۱۳۹۵ در جمع بندي 
گزارشي با عنوان »اظهارنظر كارشناس��ي درباره طرح 
كارآمدسازي وارتقاي مديريت صندوق هاي بازنشستگي« 
تأكيد كرده بود بررسي وضعيت صندوق هاي بازنشستگي 
و آمار ها و گزارش هاي ارائه شده از سوي نهاد هاي ذي ربط 
نشان از وابستگي روزافزون صندوق هاي بازنشستگي به 
بودجه عمومي كشور و تشديد اين وابستگي طي سال هاي 
آتي دارد. حتي اين وضعيت در مورد صندوق هايي نظير 

س��ازمان تأمين اجتماعي كه در ح��ال حاضر خودكفا 
هستند نيز رقم خواهد خورد. گزارش سازمان مديريت 
و برنامه ريزي كش��ور در س��ال ۱۳۹۴ و مطالعات مركز 
پژوهش ها نشان مي دهد پرداخت حقوق بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تمامی صندوق هاي بازنشستگي 
طي شش سال آينده )اعم از لشكري، كشوري و تأمين 
اجتماعي( قطعاً به سهم بيش��تري از اعتبارات عمومي 
كشور نياز خواهد داشت. چنين وضعيتي چشم انداز خوبي 
را پيش روي كشور قرار نمي دهد، بنابراين الزم است در 
رابطه با مديريت صندوق هاي بازنشستگي و قواعد مرتبط 
و مترتب بر آنها تصميم گيري جدي صورت پذيرد، زيرا 
در صورت استمرار اين، كشور با بحران هاي اقتصادي و 
اجتماعي مواجه خواهد شد. اصالحات الزم در مديريت 
مالي صندوق هاي بازنشستگي و وضع قواعد و مقرراتي 
كه اختصاصاً براي مقابله با مشكالت صندوق ها طراحي 
شده  امري است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. طرح 
كارآمد س��ازي و ارتقاي صندوق هاي بازنشس��تگي نيز 
همانگونه كه از عنوان آن برمي آيد با هدف تأمين اهداف 

مذكور در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته 
است و در اين خصوص راهكار هاي چندجانبه اي شامل 
تأديه بدهي ها، افزايش نظارت ها )هيئت نظارت، وزارت 
رفاه، سازمان بورس، سازوكار بازار( و كاهش هزينه هاي 
اجرايي صندوق ها )از طريق تجديد ساختار و ادغام آنها با 
يكديگر( را پيشنهاد مي كند، اما اينكه تا چه ميزان شيوه ها 
و راهكار هاي ارائه  شده در اين طرح به ارتقاي بهره وري و 

كارآمدسازي صندوق هاي بازنشستگي منجر مي شود 
نامشخص اس��ت، زيرا عوامل زمينه ساز وضعيت حاضر 
در صندوق هاي بازنشستگي مورد كم توجهي واقع شده 
است. همچنين راهكار هاي اجرايي ارائه  شده در مواردي 
در همپوشاني با قوانين موجود قرار دارد و عالوه بر اينكه 
در برخي موارد نياز به قانونگذاري مجدد نيست، در برخي 
موارد نيز به دليل محدوديت هاي اجرايي و قانوني ازجمله 

ش��ائبه ايراد اصل 7۵ قانون اساس��ي، قابل وضع و اجرا 
نيستند. بنابراين اگرچه طرح حاضر اهداف خوبي را دنبال 
مي كند اما راهكار هاي ارائه شده وافي به مقصود نيست و 
اين امر نيازمند مطالعه، بررسي و مشاركت فعال ذي نفعان 
در اتخاذ راهكار هاي مورد نظر است. بنابراين الزم است 
طرح حاضر در قالب كارگروهي متش��كل از نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان دستگاه هاي 
ذي ربط در قوه مجريه و كارشناسان مركز پژوهش ها مورد 
بررسي قرار گيرد و با بهره گيري از مطالعات و يافته هاي 
علمي و تجربي، راهكار ه��اي الزم براي ارتقاي مديريت 
و كارآمدس��ازي صندوق هاي بازنشستگي كشور اتخاذ 
شود. همچنين در بخشي از اين گزارش تأكيد شده بود 
در حال حاضر در كشور ۲۰ صندوق بيمه اجتماعي در 
كشور وجود دارد كه از اين ميان ۱7 صندوق به طور كامل 
وابسته به دس��تگاه هاي اجرايي و بخشي از تشكيالت 
اجرايي آنان هستند، به گونه اي كه وزير يا عالي ترين مقام 
دستگاه، رئيس مجمع آن صندوق است. بنابراين تنها سه 
صندوق »تأمين اجتماعي«، »بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير« و »بازنشستگي كشوري« وابسته به 
دستگاه اجرايي خاصي نبوده و تحت نظر وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي فعاليت مي كنند و از سوی  هيئت امناي 
مقرر در قانون اصالح ماده۱۱۳ قانون مديريت خدمات 

كشوري اداره مي شوند.

صداي بح�ران صندوق هاي بازنشس�تگي در حالي 
به گوش مي رس�د ك�ه ظاهراً گ�وش ش�نوايي براي 
ش�نيدن و اراده محكمي براي چاره جويي آن وجود 
ندارد. سياست هاي تأمين اجتماعي به منظور بسط 
و گس�ترش عدالت و رف�ع نابرابري و پوش�ش فقر، 
پس از ده�ه 30 ميادي و معرفي دول�ت رفاه به جزء 
جدانشدني برنامه هاي سياسي و اجتماعي دولت ها 
تبديل شده  است. پس از جنگ جهاني دوم خدمات 
رفاه اجتماعي تبديل به ي�ك كاال يا خدمت عمومي 
ش�د و دولت ها متعهد ب�ه تأمين امني�ت اقتصادي 
براي ش�هروندان از طري�ق محافظت آن�ان در برابر 
ريس�ك هاي نظام بازار مرتبط با سالمندي، بيكاري، 
ح�وادث و بيماري ها ش�دند. ام�روزه نظ�ام تأمين 
اجتماعي اساس�ي ترين پيش نياز توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي در هر كش�ور تلقي می ش�ود و 
مهم ترين اهرم برقراري عدالت اجتماعي در جوامع 
مدني جه�ان به ش�مار م�ي رود و ريش�ه در مفهوم 
»برابري« دارد. در ايران نيز نظام تأمين اجتماعي به 
جهت تكليفي كه اصل بيست ونهم قانون اساسي بر 
دوش دولت گذارده  اس�ت اهميتي مضاعف مي يابد. 
هم اكنون حدود ۵۴ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت 
پوش��ش صندوق هاي تابع��ه  وزارت كار، تع��اون و رفاه 
اجتماعي بوده و وضعيت آنها نيازمند بررس��ي است چه 

آنكه اخبار خوبي از حال  و روز آنها به گوش نمي رسد. 
   بحران صندوق های بازنشستگی

اميرحسين جانمحمدي كارشناس امور بيمه و ماليات 
به »ج��وان« مي گويد: »در س��اليان اخير بس��ياري از 
صندوق هاي بازنشستگي كشور با بحران عدم پايداري 
مالي و پيشي گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع مواجه 
هس��تند كه خود برخاس��ته از عواملي همچون كاهش 
نسبت پشتيباني، كاهش ميانگين س��ن بازنشستگي، 
تحميل هزينه هاي غي��ر بيمه اي و بازدهي نامناس��ب 
سرمايه گذاري هاست.  با توجه به چالش هايي كه هم اكنون 
صندوق هاي بازنشس��تگي با آن مواجه هستند و حجم 
باالي ذينفعان اين صندوق ها، ضروري اس��ت اقدامات 
عاجلي در اين زمينه انجام گي��رد و بحران صندوق هاي 
بازنشستگي تبديل به يكي از اولويت هاي تصميم گيران 

اين امر شود.« 
 تاريخچه صندوق هاي بازنشستگي 

جانمحمدی مي افزايد: »به لحاظ تاريخي، شكل گيري 
نظام بازنشس��تگي در ايران به دوره  اول مجلس شوراي 
ملي در سال ۱۲۸7 و تصويب »قانون وظايف« مي رسد. 
اين قانون صرفاً ب��ه كاركنان دولت اختصاص داش��ت. 
همزمان با اجراي پروژه  راه آهن سراسري، هيئت وزيران 
طي مصوبه اي در سال ۱۳۰۹»صندوق احتياط كارگران 
ُطرق و شوارع« را تأسيس كرد كه اولين گام براي اجراي 
بيمه هاي كارگري بود. س��ال ۱۳۵۴ نقط��ه عطفي در 
تأسيس صندوق هاي بازنشستگي كشور بود. در اين سال، 
سازمان تأمين اجتماعي براي جامعه كارگري و كارفرمايي 
و صندوق بازنشستگي كشوري براي مستخدمين دولت 
تأسيس شدند. پس از انقالب، با شكل گيري قانون نظام 
جامع رفاه و تأمين اجتماعي در س��ال ۱۳۸۳ و تشكيل 
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، 
صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير و سازمان بيمه خدمات 
درماني )بعدها تحت عنوان سازمان بيمه سالمت ايران زير 
نظر وزارت بهداشت( ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي 
)امروزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي( قرار گرفتند. 
مضاف بر اي��ن در س��ال ۱۳۹۱ صندوق بازنشس��تگي 
كاركنان فوالد به ليست صندوق هاي تابعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي افزوده شد؛ در سال ۱۴۰۱ نيز صندوق 
بازنشس��تگي هما به دلي��ل ناترازي مال��ي، در صندوق 

بازنشستگي كشوري ادغام شد.« 
  وضعيت كنوني صندوق هاي بازنشستگي

جانمحمدي تصري��ح مي كند: »در اي��ران ۱7 صندوق 
بازنشس��تگي وجود دارد ك��ه درمجموع ح��دود ۲۳/6 
ميليون مشترك و مستمري بگير اصلي را تحت پوشش 
قرار داده اند. در بين اين ۱7 صندوق، بزرگ ترين صندوق 
از نظر تعداد مش��تركان صن��دوق تأمي��ن اجتماعي و 

قديمي ترين آنها نيز صندوق بازنشستگي كشوري است. 
اين ۱7 صندوق جمعاً بي��ش از 6۰ ميليون نفر را تحت 
پوش��ش خود دارند كه حدود 7۲ درصد جمعيت كشور 
محسوب مي شوند. )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
۱۳۹۹(. چهار صندوق از اين ۱7 صندوق در حال حاضر 
قادر به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خود از محل 
منابع داخلي نبوده و در قوانين بودجه ساالنه اعتباراتي 
براي اين منظور در نظر گرفته مي شود. كاهش جمعيت 
حق بيمه پرداز در كنار افزايش تعداد مس��تمري بگيران 
و تحميل تكاليف غي��ر بيمه اي ب��ه صندوق ها، موجب 
وابستگي اين صندوق ها به اعتبارات عمومي شده است. 
نظام بازنشستگي، در طول بيش از يك دهه، رفته رفته 
سهم بزرگ و بزرگ تري از كيك نظام رفاهي در ايران را 
به خود اختصاص داده است و بخش قابل توجهي از منابع 
مربوط به امور رفاه اجتماعي در بودجه  س��نواتي به اين 

بخش اختصاص پيدا كرده  است.« 
 ناتواني 4 صندوق در تأمين منابع

كارش��ناس امور بيمه و مالي��ات مي افزاي��د: »در ميان 
صندوق هاي بازنشستگي، صندوق بازنشستگي كشوري، 
س��ازمان تأمين اجتماع��ي نيروهاي مس��لح، صندوق 
بازنشس��تگي كاركنان فوالد و صندوق وزارت اطالعات 
از طريق منابع داخلي خود قادر به تأمين هزينه هاي خود 
نبوده و به صورت مس��تقيم در بودجه ساالنه مبالغ قابل 
توجهي به آنها اختصاص مي يابد. بر اساس جداول بودجه، 
ميزان اعتبارات دريافتي صندوق ه��ا از حدود ۳۰ هزار 
ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۰ هزار ميليارد 
تومان در سال ۱۴۰۲ رسيده است. اين مبلغ بدون در نظر 
گرفتن اعتبارات دو صن��دوق داراي پايداري مالي يعني 
سازمان تأمين اجتماعي و صندوق كشاورزان، روستاييان 
و عشاير است. ذكر اين نكته ضروري است كه هم اكنون 
ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي بيش از ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان تخمين زده مي ش��ود و  بايد مدنظر قرار 

گيرد. )مركز پژوهش هاي مجلس، ۱۴۰۲( 
چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي 

كارشناس امور بيمه و ماليات خاطرنشان مي كند: »بحران 
كنوني صندوق هاي بازنشستگي در ايران متأثر از چالش ها 
و مشكالت مختلفي است كه طي سا ل ها تأثير خود را بر 

سازمان نهاده است: 
1(كاهش نسبت پشتيباني

نسبت پشتيباني شاخصي است كه بيانگر وضعيت جريان 
مالي ورودي به جريان خروجي صندوق هاس��ت و برابر 
است با نسبت تعداد بيمه ش��دگان به تعداد پرونده هاي 

مس��تمري بگيران. بر اين اس��اس هر چه اندازه نسبت 
مذكور بزرگ تر باشد آن صندوق به لحاظ پايداري مالي 
در شرايط مطلوب تري قرار دارد. بررسي آمارهاي منتشر 
شده سازمان تأمين اجتماعي نشان مي دهد روند تغييرات 
اين شاخص در۱۰ سال اخير براي اين سازمان نزولي بوده 
و مقدار آن تا س��ال ۱۳۹۹ به كمتر از ۴/۴ رسيده است. 
به  عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخير به صورت مستمر درآمد 
حاصل از دريافت حق بيمه نس��بت ب��ه هزينه پرداخت 
مستمري كاهش يافته اس��ت. مطابق آمارهاي منتشر 
شده ساير صندوق ها نيز در اين شاخص وضعيت مناسبي 
ندارند و درآمدهاي حاصل از دريافت حق بيمه در اكثر 
آنها كفاف پرداخت مس��تمري ها را نمي دهد. به عنوان 
مثال طبق آخرين آمارهاي سال ۱۳۹۸ نسبت پشتيباني 

صندوق بازنشستگي كشوري حدود ۰/۹درصد، صندوق 
بازنشستگي نيروهاي مسلح حدود ۰/۸۵ درصد و صندوق 
بازنشستگي روستاييان و عشاير حدود ۱۲/7 درصد است. 
البته در مورد صندوق اخير بايد توجه داش��ت كه حدود 
۴۵ درصد از بيمه پردازان، باالي ۵۰ سال سن دارند و بايد 
انتظار داشت كه با بازنشستگي قريب الوقوع آنان نسبت 
پشتيباني اين صندوق نيز به زودي كاهش چشمگيري 
پيدا كند. )در ادبيات اقتصاد بخش عمومي، صندوق هايي 
كه داراي نسبت پشتيباني بين پنج تا هفت هستند در 
شرايط پايداري قرار دارند.( تحوالت جمعيتي همچون 
افزايش جمعيت سالمندان و باال رفتن سن اميد به زندگي 

نقش مهمي در اين موضوع داشته  است. 
2(كاهش ميانگين سن بازنشستگي

ديگر عامل تأثيرگذار بر پاي��داري صندوق ها، ميانگين 
سن بازنشستگي در آنهاس��ت. با وجود اينكه در ساليان 
اخير شاهد افزايش پيوس��ته اميد به زندگي بوده ايم اما 

سن بازنشستگي نه تنها متناسب با آن افزايش نداشته 
 است بلكه متوسط سن بازنشستگي نزديك به پنج سال 
نيز كاهش يافته است. )مأخذ: گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس با عنوان بررسي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي 

و ضرورت اصالحات بنيادي در آن( 
بازنشس��تگي هاي پيش از موعد و بازنشستگي صرفاً بر 
اس��اس س��نوات بيمه پردازي اصلي ترين دليل كاهش 
ميانگين س��ن بازنشستگي هس��تند. به عنوان مقايسه 
مطابق با آخرين گزارش س��ازمان همكاري و توس��عه 
اقتصادي)OECD(  در س��ال ۲۰۲۰، متوس��ط سن 
بازنشستگي در كشورهاي  OECD، برابر با 6۳/۴ سال 

براي زنان و 6۴/۲ سال براي مردان است. 
3( تحميل هزينه هاي غير بيمه اي

يكي از مهم ترين عوامل ايجادكننده كسري نقدينگي در 
صندوق هاي بازنشس��تگي، طرح هاي حمايتي بيمه اي 
مغاير با اصول بيم��ه اي و بدون پيش بين��ي منابع الزم 
اس��ت. اين طرح ها به رغ��م اينكه در راس��تاي برقراري 
عدالت اجتماعي و ارتقاي سطح معيشتي بيمه شدگان و 
بازنشستگان سازمان به تصويب رسيده اند، لكن به علت 
ضعف كار كارشناسي و بي توجهي به محاسبات اكچوئريال 
و به طوركلي گذاردن نقش حمايتي بر عهده  صندوق هاي 
بيمه اي، باعث افزايش مصارف و دامن زدن به ناترازي مالي 
آنها مي گردد. نظام چنداليه تأمين اجتماعي پاسخي به 
اين معضل است؛ طبق اين س��ازوكار وظيفه  حمايت از 
اقشار ضعيف و پرداخت مستمري هاي حمايتي بر عهده 
حاكميت گذارده شده است و منابع آن نيز عمدتاً از طريق 
اجراي ماليات بر مجموع درآمد )PIT( محقق مي شود. 

4( بازدهي نامناسب سرمايه گذاري ها
هم اكنون درصد بس��يار پاييني از مناب��ع صندوق هاي 
بازنشستگي به سود حاصل از س��رمايه گذاري هاي آنها 
اختص��اص دارد. تأثيرپذيري از ش��رايط اقتصاد كالن، 
عدم پرداخ��ت بدهي هاي قانوني دول��ت به صندوق ها، 
واگ��ذاري بنگاه هاي غيرس��ودده در قال��ب رد ديون به 
صندوق هاي بازنشس��تگي، نبود ثبات مديريتي و عدم 
كارآم��دي در مديري��ت بنگاه ها، مهم تري��ن علل عدم 

بهره وري سرمايه گذاري ها بوده  است. 
  سرريز مشكات به بخش حقيقي اقتصاد ايران

جانمحمدي خاطرنشان مي كند: »در ميان صندوق هاي 
بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي به واسطه  ماهيت 
بيمه شوندگان آن كه اكثراً از طيف كارگران و كارفرمايان 
است، ارتباط مستقيمي با بخش توليدي دارد. سازمان 
تأمين اجتماعي به دليل وجود قوانين و مقررات مربوط 

به حوزه بيمه، تأثير بسزايي بر كسب و كارهاي اقتصادي 
به خصوص در هزينه هاي اين كسب وكارها دارد،بنابراين 
بررسي نحوه تعامل اين نهاد با كسب وكارها حائز اهميت 
است. سازمان تأمين اجتماعي از طرفي به دليل مشكالت 
بنيادي در نظام بازنشستگي، با مشكالتي در تأمين منابع 
مالي خود مواجه شده است و از طرف ديگر اين سازمان 
براي تأمين منابع خود مجبور به فش��ارهاي مضاعف بر 
كسب و كارهاي مختلف شده است. موضوع پرداخت حق 
بيمه مهم ترين مجراي تعامل سازمان با كسب و كارهاست 
و رويه هاي سختگيرانه در اين بخش به عنوان يكي از موانع 

و مشكالت محيط كسب و كار ياد مي شود.« 
وي در ادامه ش��ش مورد از مهم ترين مش��كالتي را كه 

كسب وكارها در اين حوزه با آن مواجه هستند برشمرد:
- صدور بخشنامه هاي متعدد از س��وی سازمان تأمين 
اجتماعي و عدم شفافيت آنها براي كارفرمايان و كسب 

وكارها
- باال بودن و عدم شفافيت در اخذ حق بيمه قراردادها

- قائم به شخص بودن وصول حق بيمه و نقش همزمان 
س��ازمان تأمين اجتماعي به عنوان ذينفع وصول منابع 

و مجري
- طراحي نامناس��ب فرآيند دادرس��ي و نامتوازن بودن 

اعضاي هيئت هاي رسيدگي به شكايات
- عدم قطعيت ناشي از رسيدگي به دفاتر سال هاي گذشته 

كسب وكارها )مرور زمان(
- عملكرد نامناسب سازمان تأمين اجتماعي در خصوص 

نحوه تشخيص و شناسايي پيمانكاران
كارشناس بيمه و ماليات تأكيد مي كند: »البته سازمان 
تأمين اجتماعي در ساليان اخير گام هاي مثبتي از جمله 
انتشار بخشنامه هاي تنقيح و تلخيص و حذف بازرسي 
حضوري براي اح��راز اوليه كارگاه انجام داده  اس��ت اما 
مي طلبد تالش و اهتمام بيش��تري در زمينه رفع موانع 

توليد صورت گيرد.« 
 راهكار چيست؟ 

جانمحمدي درباره راهكارها نيز خاطرنش��ان مي كند: 
»مشخصاً اولين گام براي سامان دادن به وضعيت كنوني 
صندوق هاي بازنشس��تگي، تغيير نگرش تصميم سازان 
نسبت به اين بحران و در اولويت قرار دادن آن است. آنچه 
موجب شده است تهديد ملي تأمين اجتماعي در ايران 
در ميان اولويت هاي دولت ها نباش��د اين است كه تصور 
مي ش��ود اين تهديد در آتيه بس��يار دور به وقوع خواهد 
پيوس��ت يا دولت توان اقتصادي مداخله و مديريت آن 
را خواهد داش��ت؛ حال آنكه در صورت ورشكسته شدن 
صندوق ها حتي دولت ه��م توان مداخل��ه اقتصادي را 
نخواهد داش��ت و اين موضوع مي تواند تبعات اجتماعي 
گسترده اي به دنبال داشته  باشد. در اين شرايط ضروري 
اس��ت نس��بت به اصالحات در دو مح��ور پارامتريك و 
ساختاري اقدام شود. اصالحات پارامتري�ك ناظ��ر ب��ر 
تغييرات و اصالحات در پارامترهاي بيمه اي بوده و عمدتاً 
متمركز بر اصالح سن و سابقه بازنشستگي، افزايش طول 
دوره مبناي محاسبه مزاياي مستمري و تجديدنظر در 
بازنشستگي هاي پيش از موعد است. اصالحات ساختاري 
با اعمال تغييرات بنيادي در نظام بيمه اي حاصل مي شود؛ 
برقراري نظام چنداليه تأمي��ن اجتماعي، احياي رابطه  
سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت، ثبات مديريتي، افزايش 
ضريب نفوذ بيمه، اصالح ش��يوه و اصول سرمايه گذاري 
و ش��فافيت مهم تري��ن اركان اصالحات س��اختاري در 

صندوق هاي بازنشستگي هستند.« 
  جمع بندي

به  نظر مي رسد به دليل اهميت صندوق هاي بازنشستگي و 
تأثير مستقيم سرنوشت آنها بر وضعيت زندگي 6۰ ميليون 
ايراني، بايد موضوع اصالح��ات بنيادين در صندوق هاي 
بازنشستگي مورد توجه قرار گيرد تا شاهد بحران نباشيم، 
چه آنكه اقدامات پس از وق��وع بحران دردي دوا نخواهد 
كرد. البته شعار »توجه به صندوق هاي بازنشستگي« بارها 
از سوي مسئوالن رنگارنگ داده شده اما آنچه مهم است 
اين كه با عزم و اراده نسبت به عملي كردن اين مهم اقدام 
شود. طبعاً اصالحات بنيادين صندوق هاي بازنشستگي 
نيز مي تواند مانع از بحران هايي شود كه اگر روي دهند، 

سخت مي شود جبران كرد!
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»جوان« چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي و ضرورت اصاحات بنيادين آنها را واكاوي مي كند

دست صندوق های بازنشستگی همچنان در جيب بودجه
4 صندوق از 17 صندوق بازنشستگي قادر به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خود از محل منابع داخلي نيستند
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 چشم انداز نگران کننده 
صندوق هاي بازنشستگي 

در ايران 17 صن�دوق بازنشس�تگي وجود 
دارد كه درمجم�وع ح�دود 23/6 ميليون 
مش�ترك و مس�تمري بگير اصلي را تحت 
پوش�ش ق�رار داده ان�د. اي�ن 17 صن�دوق 
جمع�اً بي�ش از 60 ميلي�ون نف�ر را تح�ت 
پوش�ش خود دارند ك�ه ح�دود 72 درصد 
جمعي�ت كش�ور محس�وب مي ش�وند

  جوان


