افزایش نرخ ارز هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نکرده است

یادداشت

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد ،افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده و مابهالتفاوت نرخ ارز  ۳۸۰۰تا  ۴۲۰۰به کاالهای اساســی ،نهادههای کشــاورزی و دامی و دارو پرداخت میشــود.
به گزارش «مهر» ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،در واکنش به اظهاراتی مبنی بر افزایش درآمدهای دولت ناشی از رشد نرخ ارز ،در بیانیهای تاکید کرد« :در سالجاری هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به
منابع بودجهای دولت اضافه نشده است ،چراکه کل ارز سهم دولت با نرخ  ۴۲۰۰تومان ،صرف خرید کاالهای اساسی ،نهادههای کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی میشود».
یکشنبه
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تونه
شماره صد و شص 

معیشتوزندگی

مازاد سود حاصل از سرمایهگذاریهای آن ،حقوق و دستمزد و
خدمات قابل ارائه به کارگران و مردم تحت پوشش این سازمان
افزایش پیدا میکرد .امــا ذخایرعظیم این صندوقها در یک
برهه که به دلیل جوانبودن طیف جمعیتی ،امری بدیهی بود،
دولتهای وقت را به فکر برداشت از این ذخایر انداخت و فارغ
از زمان فعلی که جمعیت رو به پیری رفته است و ذخایر صندوق
به دلیل افزایش پرداختهای مستمری ته کشیده ،سالبهسال
از این ذخایر برداشــت شد .در حالی که این معضالت نه از سر
کوتاهی یک دولت ،بلکه از سر کوتاهی دولتها بوده است و به
نظر اگر قرار باشد مسئلهای حل شود باید نوع نگاه دولت بهطور
کلی نسبت به صندوقها و اختیارات وی در قبال آنها ،مورد
تجدیدنظر قرار گیرد و سهجانبهگرایی واقعی باحضور نمایندگان
کارگران ،کارفرمایان و دولت در اداره صندوقها تحقق یابد».

دولت به منظور کمک به اقشار ضعیف ،بنکارتهای اعتباری
یا بستههای کاالهای اساسی حمایتی توزیع میشود از همین
مبالغ هم میشــود ،بدهیهای ســازمان تامیناجتماعی را
پرداخت و شیوه کمک به اقشــار ضعیف را قانونمندتر کرد،
اما اینها نکاتی هســتند که دولت از آن غافل است ،فارغ از
اینکه بداند فایده پرداخت این بدهیها حتی در شرایط فعلی
نیز بیشتر از نپرداختن آن است».

دولت ذخایر کافی برای بازپرداخت بدهیها دارد
مروی با اشاره به افزایش نرخ دالر و فرصتی که برای دولت در
بازپرداخت کامل بدهیها به وجود آمده ،میافزاید« :مقایسه
پایه دالر در بودجه که رقمی نزدیک به  3800تومان اســت با
نــرخ فعلی دالر که فاصله چندبرابری دارد ،نشــان از جبران
کسری بودجه و درآمدهای مازاد دولت است که به هیچوجه
اهمیت تسویه بدهیها
نباید در پرداخت بدهیهای صندوقها با این مبالغ کوتاهی
بغزیان با اشــاره به اینکه بازپرداخــت کامل بدهیهای این کرد .همچنین سامانه «نیما» بخش بزرگی از ذخایر ارزی را در
صندوقها با نرخ مرکب به دلیل اولویتهایی که دولت جدا از اختیار دولت قرار داده که نشان میدهد ،دولت ذخایر ناکافی
این صندوقها برای خود تعریف کرده ،دچار تردید جدی شده ندارد ،بلکه عدم پرداخت با این بهانه ،دلیلی ناموجه اســت.
است ،ادامه میدهد« :در شرایط حاضر دولت در بدیهیترین دولت در هفته گذشته از صندوق ذخیره ارزی ،یک میلیارد دالر
نیازهای کشــور که یک مورد تامین به موقع کاالی اساسی برداشت کرده است .همان طور که روشن است ذخایر دولت
در بازار بوده ،با مشــکل برخورده است و طبیعتا بهرغم همه یا قابل برداشــت است یا نیست ،اما دولت در هر دو حالت به
مشکالتی که در زمان تحریمها وجود خواهد داشت ،تمایلی خود اجازه برداشت داده حتی در زمان محدودیتهای ارزی
به بازپرداخت -حداقل با روش مرکب -ندارد ،بنابراین به نظر نیز این کار را انجام داده ،بنابراین چنین به نظر نمیرســد که
میرسد تحریمها تسویه بدهیهای تامیناجتماعی را به تاخیر دولت نگران ذخایر خود باشد».این کارشناس حوزه اقتصادی
بیندازد .در حالی که تاخیر این مسئله با توجه به انتظاری که در ادامه با بیان اینکه معضل خطر ورشکستگی صندوقهای
از صندوقها برای افزایش حقوق مستمری
بازنشستگی ،ابرچالش بزرگ اقتصاد است
بهطور ســاالنه میرود و همچنین انباشت
که به نظر با رویه فعلــی تصمیمگیرندگان
دکتر علی مروی:
بدهیهای جدید دولــت ،وضعیت آنها را
حلشدنی نیســت ،میگوید« :صندوقها
دشــوار میکند .با توجه به ارتباط مستقیم اگر دولت بدهیها را با
اگر بــا همین وضعیت پیش بروند حتما در
عمل به تعهدات خود به مردم ناکام میمانند
منابع ایــن صندوقها با تامین دســتمزد ،نرخ بهره و سود بانکی
و این ناکارآمدی سیستم اشتغال کشور را به
حقوق و مزایای ذینفعان ،بهتر است دولت و سود مرکب بپردازد،
بخشی از این بدهیها را تسویه کند ،اما نه به میتواند سیاست رفاهی هم میریزد ،چراکه نیروی کار دیگر به این
صندوقها اعتماد نخواهد داشت و انگیزه
این صورت که سود حاصل از افزایش نرخ خود را نیز پیش ببرد و
تورم را در نظر نگیرد».
کافی برای پرداخت حقبیمه در آنها وجود
اطمینان مردم نسبت به ندارد ،از سوی دیگر امنیت روانی و اجتماعی
ارتباط مستقیم وضعیت صندوقها سیاستهایحمایتیرا نیروهای بازنشســته به خطــر میافتد.بر
افزایش دهد
با معیشت مردم
اســاس آمارهای موجــود ،در حال حاضر
دکتر علی مروی ،کارشناس اقتصادی نیز
دولت بیش از 140هــزار میلیارد تومان به
با اشــاره بــه ارتباط مســتقیم وضعیت این
سازمان تامیناجتماعی بدهی دارد در حالی که این بدهیها
گوید:
ی
م
نو»
ه
«آتی
صندوقها با معیشت و سطح رفاه مردم ،به
به صندوقهای بازنشســتگی به بیــش از 160هزار میلیارد
«اولین مســئله در خصوص بدهیهای دولت به صندوقها تومان میرسد .با توجه به رسالت مهم سازمان تامیناجتماعی
این اســت که وقتــی بدهی دولت زیاد میشــود ،توان مالی در پرداخت مســتمریها و همچنین هزینههای درمان باید
بازنشستهها و معشیت آنها نیز تقلیل مییابد .دولت در حالی دانست این صندوق در حال حاضر حدود ۱۳میلیون و ۷۰۰
تن بــه پرداخت این بدهیها نمیدهد که در واقع این بدهی هزار بیمهپرداز دارد و در مقابل به ســهمیلیون نفر مستمری
دولت به مردم اســت نه به یک سازمان .اگر دولت بدهیها بازنشســتگی پرداخت میکند .با توجه به پیرشدن جمعیت
را با نرخ بهره و ســود بانکی و ســود مرکب بپردازد ،میتواند کشورپیشبینیمیشود،تعدادمستمریبگیراندرسالهای
سیاست رفاهی خود را نیز پیش ببرد و اطمینان مردم نسبت به آتی به مراتب بیش از حاال شــود و همین مسئله بر مشکالت
سیاستهای حمایتی را افزایش دهد .همان طور که از منابع این صندوقها بیفزاید».

حاال وقت
دریافت مطالبات است
یادداشت

کیوانمرتضوی

با توجه به صراحتی که در رابطه با پرداخت بدهیهای
دولت به سازمان تامیناجتماعی در قانون ذکر شده،
دولت نیز با این مســئله که الزم اســت این بدهیها
با نرخ اوراق مشــارکت پرداخت شود ،موافق است،
اما موضوع این اســت که دولت از نظر مالی ،قدرت
پرداخت این میزان پول را در خود نمیبیند .به همین
دلیل شــاید روش محاســبه با نرخ ســاده به خاطر
ضعفهای مالی ،توجیه شود ،اما باید دانست این به
معنای پذیرش نرخ ساده در نحوه محاسبه بدهیهای
سازمان تامیناجتماعی نیست .سازمان حسابرسی
و ســازمانهای ناظر نیز محاســبه با نــرخ مرکب را
میپذیرند .بر اســاس قانون ،هــر زمان که بدهیها
روی هم انباشته میشــوند ،میزان سودی برای آن
به منظور جبران کاهش ارزش پول بدهی محاســبه
میشــود ،کاری که بانکها نیــز در جریان پرداخت
تسهیالت به مشتریان اعمال میکنند .به هر تقدیر
برداشت ما این است که روش تغییر محاسبه به خاطر
عجز دولت در پرداخت بدهیها به شیوه مرکب است.
درآمدها تابعی از کسبوکار و وضعیت سود بازار است،
اما در شرایط حاضر وضعیت اقتصادی بسیار نامساعد
بوده و بسیاری از کارفرماها بنگاهها را تعطیل کرده و
حتی درآمدی که به صورت بالقوه باید عاید ســازمان
تامیناجتماعی شــود ،حاصل نمیشــود ،بنابراین
سازمان با موجی از کسری منابع مواجه است که رقم

آن ،ساالنه باالی 20هزار میلیارد تومان است .عدم
جبران این کسری تبعات زیادی برای سازمان ،مردم،
شــرکای اجتماعی و ...ایجاد میکنــد .واقعیت امر
این است که اگر دولت بر اساس اصول محاسبات،
بدهیها را محاســبه نکند ،این ســازمان کماکان با
کســری بودجه مواجه خواهد بود و از سویی ،اگر در
این شرایط پرداخت کند در مدیریت هزینههای جاری
و سرمایهگذاری خود با مشکل مواجه میشود .بخشی
از این مشکالت هم به تعهداتی برمیگردد که دولت
به سازمان داده ،اما به آن عمل نکرده است .بخش
اعظم مشــکالت مــا تابع همین قوانیــن و مقرراتی
است که به ســازمان تامین اجتماعی تحمیل شده.
درســت مثل قانون هدفمندسازی یارانهها ،پوشش
بیمهای اقشار خاص و ...که باعث عقب افتادن نقطه
سربهســری منابع سازمان با مصارف آن شده است.
تقریبا حدود هفت ســال این نقطه سربهسری عقب
افتاده و در این شرایط ،اصالحات پارامتریک از جمله
تغییر سن بازنشســتگی ،تغییر متغیرها و پارامترها،
ضروری اســت .به همین منظور بســته پیشنهادی
توسط سازمان تهیه شد تا طبق آن ،اصالحات الزم
صورت بگیرد که در این بســته هم سازمان به نتیجه
مورد نظر خود نرســید .با این حــال تغییر پارامترها و
متغیرهای سازمان تامیناجتماعی ضروری است و
هرچند با مخالفتهایی روبهرو است ،اما باید به مرحله
اجرا گذاشته شود.
رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامهریزی معاونت بیمهای
سازمان تامیناجتماعی

راهکارهایحلمشکلبدهیدولتبهصندوقهایتامیناجتماعی
نگاه

سیداحمدقاسمی

یکی از بحثهای روز در زمینه ارتقای خدمات سازمانهای
بیمهگر و عوامل حوزه ســامت ،موضوع بدهی دولت به
این مجموعههاست که موجب کاهش توانمندی آنها در
ارائه خدمات بهتر به مشــتریان و سهامداران شده است.
اگر چه موضوع بدهی و نحوه پرداخت آن برای بنگاههایی
با این سطح از خدمات حائز اهمیت است ،لیکن معتقدم
مشــکالت دیگری هــم ســازمانهای بیمــهای مانند
تامیناجتماعی را دچار معضالت پیچیده کرده است .نقش
نهاد دولت در اقتصاد ایران بهقدری گسترده و پررنگ است
که بسیاری از سازمانهای غیردولتی را وادار به تابعیت از
مدیریت دولتی کرده اســت .اقتصاد ایران تنها اقتصادی
است که بیشــترین قراردادهای بخشخصوصی و حتی
حیات بیشتر از 90درصد از آنها به قرارداد با دولت وابسته
اســت ،در حالی که در هیچ جای جهان بین بازار و دولت
رابطه مستقیمی تعریف نشده است .شرکتهای بزرگ و
هلدینگها در ایران خصوصی نیستند و انتصاب مدیران
آنها توسط سهامداران آن شرکت صورت نمیگیرد ،بلکه
به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم نه تنها مدیران بلکه

تمامی عوامــل اجرایی آنها با نظر نهــاد دولت انتخاب
میشوند .نظام مدیریتی آنها هم دقیقا بر اساس خدمات
و روشهای ارائه به مشــتریان در دستگاه دولتی تعریف
میشود و بهرهوری آنها هم مانند موسسات دولتی کمتر
از 10درصد در ایران است.
ایــن روزها بحــث بازپرداخــت بدهی دولت به ســازمان
تامیناجتماعی مطرح اســت و اینکــه بازپرداخت بدهی
با ســود باشــد یا نه و اگر با سود باشــد آیا سود ساده باشد
یا مرکب؟ نکته مهمی که مغفول مانده این اســت که اگر
همه بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی پرداخت شود
چند درصد به بهرهوری این سازمان کمک میکند؟ سوال
بعدی اینکه بازپرداخت بدهی تا چه حد فرایندها و خدمات
با مشــکل مواجه شده این ســازمان به مشتریان را بهبود
میبخشــد و تا چه حد سبب تولید ارزشهای جدید برای
سهامداران و شرکای اجتماعی میشود؟ در حال حاضر
بهرهوری تمامی شرکتهای زیرمجموعه این سازمان به
ظاهر غیردولتی چقدر بیشتر از سایر سازمانهای دولتی
اســت؟ ایجاد یک بدهی بزرگ بیش از 150هزار میلیارد
تومانی در این ســازمان خود نشــاندهنده یک مدیریت
وابسته به دولت و غیرخصوصی است که ابتدا باید به این
ســوال که چرا چنین بدهی ،طی چند دهه مدیریت نشده

پاسخ دادهشود! بهطور خالصه میتوان مشکالت سازمان
تامیناجتماعی را شامل موارد زیر دانست:
 -1وجود موانع برای فعالیت توانمند اقتصادی در جهت
تولیــد محصوالتی که برای مشــتریان ارزش باالیی را به
همراه داشته باشد و حداقل قیمت تمامشده را ایجاد کند
و ارزشافزوده برای سرمایه ایجاد کند -2 .عدم استقالل
از نهاد دولت -3 .عدم شفافیت مالی و توانمندی سودآوری
بــا توجه به نــرخ ســودآوری 17درصدی در کشــورهای
توسعهیافته نسبت به سودآوری1/2درصدی در مدیریت
اقتصاد دولتی در ایران .اینگونه سازمانها الگوی درآمد
خود را خصوصی معرفی میکنند ،اما هزینههایشان را بر
اساس مدل دولتی توجیه میکنند-4 .عدم توانمندی در
خدمات نوآورانه و تولید ارزش برای مشــتریان و شــرکای
اجتماعــی و عدم بهرهگیــری از فنآوریهــا و مدیریت
پیشرفته سازمانهای بیمهای بینالمللی.
راهکارهای پیشنهادی

-1نقش و سهم شرکای اجتماعی در تصمیمسازیهای
کالنومدیریتاینسازمانبیمهگراجتماعی،پررنگترشود.
 -2اســتقرار نظــام مدیریت بــازار مبتنی بــر بهرهوری و
مدیریت ، MU3یعنی شفافســازی و کاهش فرایندها و

نوآوری و توسعه ارزش برای مشتریان.
 -3پاســخگویی بیشــتر در مقابــل شــرکای اجتماعــی
بهخصوص در زمینه مشــکالت وصول مطالبات از نهاد
دولت.
 -4عقبنشــینی نهاددولــت از تصدیگــری بیــش از
90درصدی در حوزه اقتصاد و واگذاری بیش از 80درصد
اقتصــاد بــه بخشخصوصــی به معنــی واقعــی کلمه و
تخصیــص و رقابتپذیرکردن همه حوزههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور به بخشخصوصی.
 -5تــاش بر اصالح ســاختار تامیــن اجتماعی و رجوع
به روح حاکم بر قانون ســاختار نظــام جامع رفاه و تامین
اجتماعی.
 -6ارائه گزارش شفاف به سهامداران و شرکای اجتماعی
درباره درآمدها و هزینهها و میزان سود در پایان هر سال.
-7کاهش شدید قیمت تمامشده خدمات و محصوالت با
بهرهگیری از فنآوریهای نوین ،انتخاب مدیران الیق و
متخصص در زمینه اقتصاد و بازار ،ایجاد مرکز تحقیقات
بازار ،ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه خدمات و مدیریت
آن ،استقرار نظام مدیریت مناسب منابع انسانی و توسعه
رضایت مشتری.
کارشناس اقتصادی

فارغ از آسیبشناسی علل و عواملی که منجر
به وقوع تحوالت اقتصادی پردامنه در  9ماهه
گذشته شده ،آثار و تبعات ناخوشایند و ناگزیز
این نامالیمات بر زندگی اقشــار فرودســت و
آســیبپذیر جامعه اعم از کارگران ،بیکاران،
بازنشســتگان را نمیتوان کتمان کرد .اقصاد
ایران چهاردهه است که با مسئله تورم و کاهش
قدرت خرید دســت به گریبان است و باید دید
چگونه میتوان در شــرایط کنونی به سرعت
چشماندازی روشــن و امیدبخش برای حل
آن ترسیم کرد .همان گونه که میدانید تورم،
همه گروههــای درآمدی را به یکســان متاثر
ً
نمیکند و قطعا اقشــار و گروههای فرودست
جامعه نظیر زنان سرپرست خانواده ،بیماران
صعبالعالج و خانوادههای آنان ،دانشجویان،
معلوالن جسمی و ذهنی ،فارغالتحصیالن
بیکار و خیل عظیمی از گروههای آسیبپذیر
که بخش بزرگی از جمعیت را در برمی گیرد و
اگر تدابیر الزم اتخاذ نشود ،در آینده متحمل
مرارتهای ســختتری خواهند شد .این به
این معنی نیســت کــه ثروتمندان و اقشــار با
درآمد باال از این وضعیت مصون هستند؛ خیر.
فشارهای روانی ناشــی از بحرانهای مالی،
از دســت دادن ســرمایه ،حتــی کســب
سرمایههای بادآورده یک شبه ،ورشکستگی
و ...که با هیچ معیاری و تحت هیچ شــرایطی
طبیعی نیست ،بر دهکهای باالی درآمدی
نیز اثراتی چشمگیر خواهد داشت .حتی اشتباه
اســت که بحران کنونی را مشــابه دورههای
گذشته آن بدانیم .چند برابرشدن قیمت ارز و
متزلزل بودن هرروزه قیمت آن ،کاهش شدید
ارزش پول ملی و مهمتر از همه ،از دست دادن
ارزش روانشناختی آن ،منجر به این می شود
که افراد ،ســرمایههای ریالی خود را تبدیل به
ارز و ســکه کنند که این خود منجر به تقویت
سیکل معیوب افزایش نرخها میشود .توجه
کنیــد اســکناس دو ُبعــد داردُ .بعدعینی که
همان قدرت خرید است و ُبعدذهنی که در آن
ی که افراد برای اسکناس قائلاند،
ارزش ذهن 
مدنظر اســت .عده زیادی این سوال را دارند
که در شرایط اقتصادی کنونی که قدرت خرید
عمومی به شدت کاهش یافته ،شاخصهای
رفاهی به کدام سمت میل میکند.
برای پاســخ دادن به این سوال ،چند نکته را
باید گفت؛ نخســت اینکه تاثیر این بحرانها
بر شــاخصهای رفاهی آنی و فوری نیست و
باید زمان بگذرد .بــرای نمونه ،تاثیرات آن بر
شاخص امید به زندگی دهها سال بعد نمایان
میشــود .نکته دیگر اینکه بسیاری از آمارها
هنوز منتشر نشــدهاند یا باید چند سالی صبر
کرد تا به روزرسانی شوند ،بنابراین برای پاسخ
دادن به این پرسش باید به یافتههای تجربی
و نظری این حوزه رجوع کرد« .امیل دورکیم»
از اندیشمندان کالســیک جامعهشناسی به
خوبی این وضعیت را در اثر معروف خود به نام
«خودکشی» ترسیم کرده است .وی نشان داده
اســت که بحرانهای اقتصادی در جوامع ،تا
چه اندازه میتواند منجر به بیسازمانی و انواع
مشــکالت حاد روحی و روانیشــود یا اینکه
ادبیــات تجربی و نظری فراوانی در خصوص
تاثیر شاخصهای اقتصادی با میزان جرائم
اجتماعی تولید شــده که تقریبا در همه آنها
رابطــه این دو متغیر قطعی شــده و به چالش
کشــیدن آن دشــوار اســت .بحــث افزایش
جمعیــت زیر خط فقر نیز که دیگر جایی برای
توضیح دادن ندارد .حتی پیش از تحوالت اخیر
و در اواخر ســال گذشته ،ســنجشها نشان
میداد که بســیاری از شــاخصهای رفاهی
ت کردهاند .در فاصله این دو بازه زمانی موارد
اف 
بسیاری مانند شاخص بیکاری به مراتب بدتر
شده است ،بنابراین جای شک و تردید نیست
که در صورت فقدان برنامهای مشخص برای
مهار این وضعیت ،در آینده با ریزش مشاغل،
با موج بیکاری گســترده و دورهای تازه از تورم
و تهدیدگر معیشت فرودستان روبهرو خواهیم
شــد و اگر فرض را بر ایــن بگیریم که دولت
مایل به افزایش سطح حمایتهای اقتصادی
و اجتماعی از مردم در برابر نوسانات اقتصادی
اخیر اســت ،در این صورت اقشار و گروههای
اولویتدار و سازوکارهایی که برای حمایتها
ایجاد میشود ،مهم هستند.
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