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پیشگفتار

پس از طرح این ادعا که بحران در نظامهای رفاهی در اواخر دهه  32و اوایالل
دهه  12بوتود آمد ،بسیاری از کشورهای صالنعتی درصالدد آن برآمدنالد تالا در
ساختار و عملکردهالای نظالام رفالاهی خالود تیییراتالی باله وتالود آورنالد .نظالام
بازنشستگی به عنوان یکی از اتزاء اصلی نظام رفاهی ،کانون اصلی تیییرات و
بازنگریها دیده شد .این تمرکز و تأکید بر نظام بازنشستگی طبیعی بالود ،چالرا
که دامنه وسیعی از صندوقها به دوران میانسالی و پیری خود رسیده بودنالد ،و
بخح مهمی از سیاستهای اتتماعی ناظر بر تمعیتی بالود کاله باله نالوعی در
سنین میانسالی و پیری تعریف میشدند؛ تمعیتی که اغلب با این صالندوقهالا
سالالروکار داشالالتند .سالالخاوتمندی مزایالالا ،فقالالدان رقابالالت در بالالین صالالندوقهالالای
بازنشستگی ،ناعادالنه بودن مزایای بین نساللهالا ،هزینالههالای بالاالی اداری،
حکمرانی ضعیف و  ...در نظامهای بازنشستگی عمومی دالیلی بود کاله عمالدتا
برای ناکارآمدی این نظامها مطرح شد .بر پایه این استداللها بود که بسالیاری
از کشالالورها ،از اوایالالل دهالاله  ،12تیییالالرات اساسالالی یالالا تز الالی را در قالالالب
خصوصیسازیِ سازوکار پرداخت مستمری در دستور کالار خالود قالرار دادهانالد.
تقریبا به تز سازمان بینالمللی کار ( ،)ILOسازمانها و نهادهالای بالینالمللالی
دیگر از تمله بانک تهانی ،صندوق بینالمللالی پالول ،بانالک توسالعه آسالیایی،
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDمشوقان و مشاوران اصلی ایالن
بازنگری و تیییرات به سوی خصوصیسازی این سازوکار بودهاند.
شیلی اولین کشالوری بالود کاله در ایالن زمیناله در سالال  8318دسالت باله
بازنگریهای اساسی در نظام بازنشستگی خود آن هم از نوع سیسالتماتیک زده
بود .در کنار شیلی ،از سال  8318تا  0284حدودا سی کشور سازوکار پرداخالت
مستمری اتباریِ عمومی خود را به طور کامالل یالا تز الی خصوصالی کردنالد.
طبیعی بود که اِعمال این تیییرات در راستای باال بردن کارآیی ،برقراری عدالت
و در نهایت بهبود و اصکح نظامهای بازنشستگی در این کشورها بالوده اسالت.
بااینحال ،بر اساس برآوردهای سازمان بینالمللی کار (در این گزارش) ،از سال
 0284به بعد ،هجده کشور از این سی کشور سالازوکار خصوصالی شالده نظالام
بازنشستگی خود را کنار گذاشتهاند .اینک ،به نظر میرسالد ایالن سالازوکارهای
پرداخت مستمری ،ضمن اینکه نتوانستهاند بسیاری از چالحهایِ مبتکبه خود
را مرتفع سازند (که گویا ناشی از خصوصی نبودن این سازوکارها بالوده اسالت)،
بلکه خصوصیسازی در این عرصه ،چالحها و مشککتی را نیز بر این سازوکار
بار کرده است .گزارش حاضر به توضیح و تحلیل پدید آمدن چالحهای ناشالی
از خصوصیسازیِ سازوکار پرداخت مستمری در این کشورها میپردازد.
در ایران ،بیح از دو دهاله از طالرح کشالمکحهالا و مبالاحثی ازایالندسالت
میگذرد .بهویژه ،از اواخر دهه  12و اوایل دهه  32شمسی که آثار و نشانههای
چالحهای صندوقهای بازنشستگی به طور تالدی خالود را نشالان داده اسالت،
بحثها پیرامون این چالحها نیز داغتر شده است .باله نحالوی ،کاله در برناماله
ششم توسعه ،چالحهالای نظالام بازنشسالتگی در ایالران هالمردیالف معضالکت
محیطزیستی و بحران آب قرار داده شالد .ضالمن حساسالیت و حسالاسسالازی

پیشگفتار 02 

حاکمیت و تامعه (بهویژه ذینفعان) به چالحهای بازنشستگی و تلوگیری از بار
شدن مشککت بیشتر در قالب منعِ تصویب قوانین هزینهزا و بابشدن رویههالا
و عملکردهای آسیبرسان به صندوقهای بازنشستگی در ایران ،شایسته است
که پیح از اتخاذ سیاستهایی پیرامونِ بازنگریهای اساسی در راستای اِعمال
اصکحات ،همه توانب و ابعاد این ساختار و نحالوه کالارکرد آن را در چالارچوب
اقتصاد سیاسی ایران مورد بررسی و مطالعه عمیق قرار داد .چراکه ترکیب سنی
تمعیت رو به سوی سالمندی دارد و آثار ایالن فراینالد خالود را بیشالتر از سالایر
عرصهها در چالحهای نظام بازنشستگی نشالان مالیدهالد .در کنالار بررسالی و
تحلیل شرایط داخلی ایران ،برای مواته شدن با چالحهای نظام بازنشسالتگی،
استفاده از تجربیات و انباشت دانحِ مالرتبط بالا ایالن حالوزه در سالایر کشالورها
ضرورتی اتتنابناپذیر است .بهویژه که بسیاری از این کشالورها هالر دو گوناله
سازوکار عمومی و خصوصی و در مواردی ترکیبی از هر دو را تجربه کردهاند .از
این رو ،گزارش حاضر که حاوی بهروزترین یافتهها در کشالورهای مختلالف در
این زمینه از سوی سازمان بینالمللی کار است ،یکی از منابع مهمی است کاله
میتواند برای نظام قانونگذاری و سیاستگذاری در راستای حساسیت نسالبت
به چالحها و درنهایت بازنگری (در صورت امکان) در نظام بازنشستگی ایالران
مفید و مؤثر واقع شود.
درنهایت ،نکتهای که بایستی در رابطه با عنوان کتاب ذکر شود ایالن اسالت
که معادل عنوان گزارشِ انگلیسی 8نسبتا طوالنی بود و تصمیم مترتم بر ایالن
شد که بهتای «برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری :بازگشت
1. “Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems
”)in Eastern European and Latin American countries (2000-18
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به نظام های بازنشستگی عمومی در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای التین
(0222ال  » )0281از عنوان «بازنگری در سازوکار پرداخت مستمری :بازگشالت
از خصوصیسازی به نظام عمومی» استفاده کند.
مؤسسه راهبرهای بازنشستگی صبا

چکیده

از سال  8318تا  ،0284سی کشور سازوکار پرداخت مستمری اتباریِ عمالومی
خود را به طور کامل یا تا حدودی خصوصی کردند .اما تا سالال  ،0281هجالده
کشور این سازوکار را کنار گذاشتهاند .در این گزارش ،سه مورد بررسی میشود:
 .8تحلیل های مختلف در خصوص علل شکست سالازوکار پرداخالت مسالتمری
اتباریِ عمومی در بهبود بخشیدن به امنیت درآمد سالمندان و عملکرد ضعیف
آنها از لحاظ میزان پوشح ،مزایا ،هزینههای اداری ،هزینههای نقاللوانتقالال،
تأثیرات اتتماعی و مالی و نظیر اینها؛  .0ارا ة مستندات در خصوص علت کنار
گذاشتن خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری ،قوانین ،حکمرانی ،شالرایط
تدید برخالورداری از مزایالا ،نالرخهالای تالأمین مالالی و حالق بیمالة نظالامهالای
بازنشستگی عمومی تدید؛  .9فالراهم کالردن رهنمالودهالای الزم در خصالوص
مراحل کلیدی سیاستی برای برگشالت از خصوصالیسالازی سالازوکار پرداخالت
مستمری برای کشورهایی که قصد دارند خصوصیسازی را کنار بگذارند و باله
نظام بازنشستگی عمومی بازگردند.
واژگان کلیدی :سازوکار خصوصیسازی پرداخت مسالتمری ،اصالکح نظالام
بازنشستگی ،سیاست تأمین اتتماعی ،بیمة اتتماعی.
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این گزارش به بررسی ساله موضالوع مالیپالردازد .8 :تحلیاللهالای مختلالف در
خصوص علل شکست سازوکار پرداخت مستمری اتبالاری عمالومی در بهبالود
بخشیدن به امنیت درآمد سالمندان و عملکرد ضالعیف آنهالا از لحالاظ میالزان
پوشح ،مزایا ،هزینههای اداری ،هزینههای نقلوانتقالال ،تالأثیرات اتتمالاعی و
مالی و نظیر اینها؛  .0ارا ة مستندات در خصوص علت کنار گذاشتن و برگشت
از خصوصی سازی سازوکار پرداخت مستمری ،قوانین ،حکمرانی ،شرایط تدیالد
برخورداری از مزایا ،نرخهای تأمین مالی و حق بیمة نظامهای تدیالد پرداخالت
مسالتمری؛  .9فالراهم کالردن رهنمودهالای الزم در خصالوص مراحالل کلیالالدی
سیاستی برای برگشت از خصوصیسالازی سالازوکار پرداخالت مسالتمری بالرای
کشورهایی که قصد دارند خصوصیسازی را کنار بگذارند و به نظام بازنشستگی
عمومی بازگردند.
از سال  8318تا  ،0284سی کشالور سالازوکار پرداخالت مسالتمری اتبالاریِ
عمومی خود را به طور کامل یا تا حدودی خصوصی کردند .چهالارده کشالور از
آمریکای التین (به ترتیب زمانی :شیلی ،پرو ،آرژانتین ،کلمبیا ،اروگو ه ،بولیوی،
مکزیالالک ،ونالالزو ک ،السالالالوادور ،نیکاراگو الاله ،کاسالالتاریکا ،اکالالوادور ،تمهالالوری
دومینیکن و پاناما) و چهارده کشور دیگالر از اروپالای شالرقی و شالوروی سالابق
(مجارستان ،قزاقستان ،کرواسی ،لهستان ،لتونی ،بلیارسالتان ،اسالتونی ،روسالیه،

  02بازنگری در ساز و کار پرداخت مستمری :بازگشت از خصوصیسازی به نظام عمومی

لیتوانی ،رومانی ،اسلواکی ،مقدونیه ،تمهوری چک و ارمنستان) و دو کشالور از
قارة آفریقالا (نیجریاله و غنالا) بالودهانالد .بخالح اعظالم خصوصالیسالازیهالای
صورتگرفته ،بر خکف توصیة سازمان بینالمللی کالار ( ،8)ILOتوسالط بانالک
تهانی ،0صندوق بین المللی پول ( ،9)IMFسازمان همکاری و توسعة اقتصادی
( ،4)OECDادارة توسعة بین المللی آمریکالا (نماینالدگی ایالاالت متحالده بالرای
توسعة بینالمللی) ( ،2)USAIDبانک توسعة درون آمریکالا ( 1)IADBو بانالک
توسعة آسیایی ( 3)ADBپشتیبانی میشدند.
تا سال  ،0281هجالده کشالور اصالکحات مجالددی روی خصوصالیسالازی
سازوکار پرداخت مستمری انجام دادند (بازگشت از اصکحات) و یا این سازوکار
را به طور کامل و در برخی کشورها تا حالدودی کنالار گذاشالتند (بازگشالت باله
نظام های بازنشستگی عمومی) :ونزو ک ( ،)0222اکالوادور ( ،)0220نیکاراگو اله
( ،)0222بلیارستان ( ،)0223آرژانتین ( ،)0221اسلواکی ( ،)0221استونی ،لتونی
و لیتوانی ( ،)0223بولیوی ( ،)0223مجارسالتان ( ،)0282کرواسالی و مقدونیاله
( ،)0288لهستان ( ،)0288روسیه ( ،)0280قزاقستان ( ،)0280تمهالوری چالک
( )0281و رومانی ( .)0283اکثر کشورها خصوصیسازی را بعد از بحران مالالی
تهانی 0223ال  0221کنار گذاشتند ،یعنی همان وقتالی کاله ایالن کشالورها باله
معایب نظام خصوصی پی بردند و مجبور شدند اصکحات الزم را انجام دهند.
با در نظالر گالرفتن برگشالت  12درصالد از کشالورها از سالازوکار خصوصالی
1. International Labour Organization
2. World Bank
3. International Monetary Fund
4. Organisation for Economic Co-operation and Development
5. United States Agency for International Development
6. Inter-American Development Bank
7. Asian Development Bank
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پرداخت مستمری و همچنین تأثیرات منفی اتتماعی و اقتصادی این طرح ،بالا
اطمینان میتوان اذعان داشت که خصوصیسازی سازوکار پرداخالت مسالتمری
شکست خورده است .خصوصیسالازی سالازوکار پرداخالت مسالتمری نتوانسالت
نتایجی را برآورده کند که از آن انتظار می رفت .سالطح پوشالح راکالد شالد یالا
کاهح یافت ،وضعیت ارا ة مزایای بازنشستگی وخیمتر شد و نابرابری تنسیتی
و درآمد در کنار هم موتب شدند تا خصوصیسازی تلوهای بسالیار ناخوشالایند
داشته باشد .ریسک نوسانات بازار مالی به افراد تامعاله انتقالال یافالت .افالزایح
هزینه های اداری موتب کاهح مزایای بازنشستگی شالد .هزینالههالای بالاالی
انتقال ال که اغلب دستکم گرفته میشدند ال باعث ایجاد فشارهای مالی زیادی
شدند .مدیریت بخح خصوصی که قرار بود موتب بهبود حکمرانی شود ،باعث
تضعیف وضعیت شد .مشارکت کارگران در امر مالدیریت منحالل شالد .در اکثالر
موارد ،امور رگوالتوری (تنظیم گری) و نظارتی به دست همان گروههایی افتالاد
که مسلولیت ادارة صندوقهای بازنشستگی را بر عهالده داشالتند و ایالن باعالث
تضاد منافع شدید شالد .همچنالین صالنعت خصوصالی بیماله کاله دسالتآخالر از
پساندازهای مردم فایده می برد ،به سمت تمرکز سوق پیدا کرد .آخالرین و ناله
کماهمیتترین مورد این است که اصکحات سازوکار پرداخت مستمری تأثیرات
محدودی روی بازارهای سرمایه و رشد در کشورهای درحالتوسعه داشته است.
در این گزارش سپس به مرورِ تجربیات اصلی اصکحات مجدد (بازگشت از
اصکحات) سازوکار پرداخت مستمری و چگونگی برگشت از خصوصالیسالازی،
قوانین تصویبشده ،ویژگی های اساسی الگوی عمومی تدیالد ،حالقوحقالوق و
شرایط تدید برخورداری از مزایا ،برپایی دوبالارة مالدیریت پرداخالت مسالتمری
عمالومی ،انتقالالال اعضالالا و صالالندوقهالالا و بالاله رسالالمیت شالالناختن شالالرایط قبلالالی
برخورداری از مزایا ،تأمین مالی و نرخهای تدید حق بیمه ،وصول (تمعآوری)
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حق بیمه و مدیریت صندوق ها ،تحوالت رگوالتالوری و نظالارتی ،حکمرانالی و
نمایندگیهای کارفرمایان و کارگران ،و گفتمان اتتمالاعی پرداختاله مالیشالود.
برگشت از خصوصی سازی سالازوکار پرداخالت مسالتمری هنالوز نیالاز باله زمالان
بیشتری دارد تا به بهبود کامل ،شفاف و سنجحپالذیر برسالد ،امالا اکنالون هالم
میتوان تأثیرات مثبت برگشت از خصوصیسازی را از لحالاظ فشالارهای مالالی
کمتالر ،هزیناله هالای اداری کمتالر ،پوشالح بیشالتر و سالطوح بالاالتر مسالتمری
بازنشستگی و نابرابری تنسیتی و درآمدیِ کمتر بهوضوح دید.
برگشت از خصوصی سالازی سالازوکار پرداخالت مسالتمری در زمالان کمالی
امکانپذیر است ،حتی در عرض چند ماه ،اما کشورهایی که درصدد بازگشت به
نظام های بازنشستگی عمومی هستند ،بایستی به یالازده مرحلالة سیاسالتی زیالر
توته کنند:
 .8برقراری گفتمان اتتماعی برای رسیدن به توافق و ایجالاد کمپالینهالای
ارتباطی
 .0ایجاد کمیتة فنی اصکحات سهتانبه برای طراحی و اترای ملالیسالازی
مجدد 8نظام بازنشستگی
 .9تصویب قانون یا قوانین متناسب با ویژگیهای اصلی طرح مزایای معین
از طریق توازن درآمد و هزینه ( 0)PAYGمطابق با استانداردهای تالأمین
اتتماعی .ILO
 .4ایجاد نهاد /ادارة بازنشستگی عمومی برای تضمین حکمرانی سهتانبه
 .2انتقال اعضا از نظام بازنشستگی خصوصی به نظام بازنشستگی عمومی
 .1انتقال منابع انباشته در حسابهای انفرادی
1. re-nationalization
2. pay-as-you-go defined benefits
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 .3تعیین نالرخ حالق بیمالة تدیالد و آغالاز وصالول حالق بیماله بالرای نظالام
بازنشستگی عمومی تدید
 .1کنار گذاشتن (متوقف کردن) سازوکار وصول حق بیمة نظام بازنشستگی
خصوصی
 .3بهکارگیری خدمات نظارتی و سازوکارهای وصول حق بیمه
 .82ایجاد نهاد یا بخشالی بالرای مالدیریت سالرمایهگالذاری طالرح پرداخالت
مستمری عمومی
 .88کنار گذاشتن (متوقالف کالردن) نهالاد رگوالتالوری و نظالارتی پرداخالت
مستمری در بخح خصوصی
این مقاله به همراه مطالعات موردیِ آوردهشده ،باله طالور مسالتند عملکالرد
ضعیف سازوکار خصوصی پرداخت مستمری اتباری را نشان میدهالد و بالرای
دولتهایی که قصد بهبود بخشیدن نظامهای بازنشستگی ملالی خالود را دارنالد
درس هایی را فراهم می آورد .تقویت بیمة اتتماعی عمومی به همراه مستمری
همبستگی غیرمشارکتی طبق استانداردهای  ،ILOباعث بهبود پایالداری مالالی
نظامهای بازنشستگی میشود و شالرایط برخالورداری از مزایالا را بهتالر و قابالل
پیحبینیتر میکند تا افراد بتوانند بازنشستگی بهتری را در سنین بالاال تجرباله
کنند .تقویت نظامهای بازنشستگی عمومی باعث میشود تا دولتها بتواننالد از
عهدة تضمین امنیت درآمد در هنگام سالمندی برآیند.

فصل اول
خصوصیسازی ساز و کار پرداخت
مستمری :سه دهه شکست

همانطور که قبک ذکر شد ،از سال  8318تا  ،0284سی کشور به طور کامالل یالا تالا
حدودی سازوکار پرداخت مستمری اتبالاری عمالومی تالأمین اتتمالاعی را خصوصالی
کردند (شکل  .)8چهارده کشور از آمریکای التین بودند :شیلی (اولالین کشالوری کاله
خصوصیسازی را در سال  8318انجام داد) ،پرو ( ،)8338آرژانتین و کلمبیالا (،)8334
اروگو ه ( ،)8331بولیوی ،مکزیک و ونزو ک ( ،)8333السالالوادور ( ،)8331نیکاراگو اله
( ،)0222کاستاریکا و اکوادور ( ،)0228تمهوری دومینالیکن ( )0229و پانامالا (.)0221
چهارده کشور دیگر در اروپای شرقی و شوروی سابق هم اقدام باله خصوصالیسالازی
سازوکار پرداخت مستمری کردند :مجارستان و قزاقستان ( ،)8331کرواسی و لهستان
( ،)8333لتالالونی ( ،)0228بلیارسالالتان ،اسالالتونی و روسالالیه ( ،)0220لیتالالوانی و رومالالانی
( ،)0224اسلواکی ( ،)0222مقدونیاله ( ،)0221تمهالوری چالک ( )0289و ارمنسالتان
( .)0284عکوه بر اینها ،دو کشور آفریقایی هم سازوکار پرداخالت مسالتمری خالود را
خصوصی کردند :نیجریه ( )0224و غنا ( .)0282به این نکته بایالد توتاله داشالت کاله
تعداد کمی از کشورها طرح خصوصیسازی را اترا کردند .علیرغم فشالارها از طالرف
سازمانهای مالی بینالمللی و صندوقهای بازنشستگی ،فقط سی کشور نظالامهالای
بازنشستگی خود را کک یا تا حدودی خصوصی کردند ،این بالدان معناسالت کاله اکثالر
کشورها تمایلی به خصوصیسازی از خود نشان ندادهاند.
تا سال  ،0281هجده کشور اصکحات مجددی روی سازوکار خصوصیسالازی
پرداخت مستمری انجام دادند و خصوصیسازی را کنار گذاشتند (شکل  :)8ونزو ک
( ،)0222اکوادور ( ،)0220نیکاراگو ه ( ،)0222بلیارستان ( ،)0223آرژانتین (،)0221
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اسلواکی ( ،)0221استونی ،لتالونی و لیتالوانی ( ،)0223بولیالوی ( ،)0223مجارسالتان
( ،)0282کرواسی و مقدونیه ( ،)0288لهستان ( ،)0288روسالیه ( ،)0280قزاقسالتان
( ،)0280تمهوری چک ( )0281و رومانی (.)0283
شکل  .0کشورهایی که سازوکار پرداخت مستمری تأمین اجتماعی را خصوصی کردند و
سپس اقدام به برگشت از خصوصیسازی کردند (0720ـ )8102

)Privatization without reversal (12 countries
)Reversal (18 countries

با در نظالر گالرفتن برگشالت  12درصالد از کشالورها از سالازوکار خصوصالی
پرداخت مستمری و همچنین تأثیرات منفی اتتماعی و اقتصادی این طرح ،بالا
اطمینان میتوان اذعان داشت که سازوکار خصوصیسازی پرداخالت مسالتمری
به هیچ وته موفقیتآمیز نبوده است .همان طور کاله نتالایم مطالعالات مالوردی
ذکرشده در این گزارش نشان میدهند ،چند دلیل برای این شکست وتود دارد،
از هزینه های مالی و اداری باال گرفتاله تالا سالطح پوشالح و مزایالای پالایین و
پیحبینیناپذیر بودن درآمد سالمندان به خاطر ریسکهای بازار سرمایه .برخی
دولت ها خصوصی سازی را بعد از مدت کمی کنار گذاشتند ،اما اکثر کشورهایی
که سازوکار پرداخت مستمری خود را اصکحکرده بودنالد بعالد از بحالران مالالی
0223ال  0221خصوصی سازی را کنار گذاشتند ،یعنالی همالان وقتالی کاله ایالن
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کشورها به معایب نظام خصوصی پی بردند و مجبور شدند تا اصکحات الزم را
در این خصوص انجام دهند.
با توته به مسلولیت دولتها در خصالوص تضالمین امنیالت درآمالد سالالمندان،
هدف از تهیة این گزارش فراهم کردن تحلیل برگشت از خصوصیسازی پرداخالت
مستمری برای سیاستگذاران و نهادهای تأمین اتتماعی بالوده اسالت کاله شالامل
تجربیات (درسهای) بهدستآمده از اصکحات مجدد (بازگشت از اصکحات) اخیالر
میشود .این مقاله از سه بخح تشکیل شده است .بخح اول مربوط میشالود باله
آزمایح خصوصالی سالازی و بیالان دالیالل کنالار گذاشالتن ایالن مخالدل .بخالح دوم
مستنداتی در مورد برگشت از خصوصالیسالازی ارا اله مالیدهالد .در بخالح سالوم،
راهکارهای سیاستی مورد نیاز برای اصکح خصوصیسازی ارا اله مالیشالوند بالرای
کشورهایی که عکقهمند به بازگشت به نظامهای بازنشستگی عمومی هستند.
0ـ 0آزمایش خصوصیسازی

از زمان آغاز باله کالار نظالام هالای تالأمین اتتمالاعی ،صالنعت خصوصالی بیماله
فراهمکنندة الیة کوچک سوم (مستمریهای اختیاری) و در برخی اوقات الیالة
دوم (مستمریهای تکمیلی) بوده است .موج خصوصیسازی سازوکار پرداخالت
مستمری بین دهههای  8312تا  0222یک تهالح ناگهالانی از طالرف بخالح
خصوصی به سمت الیة بزرگ اول اعطای مستمری بیمة اتتماعی بالود (کالادر
 .)8این آزمایح بنیادی (رادیکال) در سال  8318در زمالان دیکتالاتوری ژنالرال
آگوستو پینوشه 8برای اولین بار در شیلی انجالام شالد .بالا پشالتیبانی گروهالی از
اقتصاددانان بازار آزاد که تربیتشدة دانشگاه شیکاگو بودند ،نظالام بازنشسالتگی
 .8ژنرال آگوستو خالوزه رامالون پینوشاله اوگارتاله ( ،)Augusto José Ramón Pinochet Ugarteاز
نظامیان شیلی بود که در کودتای  8339شیلی ،دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را سرنگون کالرد و باله مالدت
هفده سال (تا سال  )8332ریاستتمهوری شیلی را بر عهده داشت.
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عمومی شیلی (الیة اول) به یک نظام خصوصی تبدیل شد (تیییالر یافالت) کاله
مدیران اترایی نظام بازنشستگی خصوصی آن را اداره میکردند .هدف از ایالن
اصکح ساختاری ،کاهح هزینههای مالی تأمین اتتماعی دولالت بالا تالایگزین
کردن مستمریهای بیمة عمومی با حساب های انفرادی بود که مدیریت آنها
بالر عهالدة مالالدیران صالندوق بازنشسالالتگی خصوصالی بالالود .عضالویت در نظالالام
بازنشستگی خصوصی برای کارمندان اتباری و برای خویحفرمایان اختیالاری
بود .تالب است بدانیم کاله نیروهالای نظالامی از ایالن قاعالده مسالتثنا بودنالد و
مستمری های خود را در نظام بازنشستگی عمومی نگه داشتند (مستمریهالای
خود را از صندوق های دولتی دریافت میکردند) .در این نظام تدید ،حق بیمالة
کارفرمایان حذف میشد اما آنها متعهد میشدند تا در زمان اصالکحات ،مالزد
کارکنان را تا  88درصد افزایح دهند .کارکنان به تای دریافالت مسالتمری بالا
مزایای معین ( 8)DBباید حق بیمالة معالین ( 0)DCرا باله حسالاب خالود واریالز
میکردند و از این پساندازها در زمان بازنشسالتگی اسالتفاده مالیکردنالد تالا از
شرکت های بیمة خصوصی مستمری ساالنه 9دریافت کنند .کارکنان همچنالین
می توانستند در حساب های انفرادی خود سپردهگذاری اختیالاری انجالام دهنالد.
سپردههای اتباری و اختیاری ،هر دو شامل شرایط مالیالات معالوق مالیشالدند.
بدین ترتیب کارکنان تبدیل به مصرفکنندگان اتباری خدمات مالی میشالدند
و بدون داشتن اطکعات کافی نمیتوانستند تصمیمات آگاهانه بگیرنالد و تمالام
خطالالرات بالالازار مالالالی را بالاله تنهالالایی مالالیپذیرفتنالالد .هالالدف اولیالالة آزمالالایح
خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری ،استفاده از پساندازهای مردم برای
ایجاد اندوختههای بلندمدت ملی و توسعة بازارهای سرمایه بود.
1. Defined Benefit
2. Defined Contributions
3. annuity
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کادر 0
درک نظامهای بازنشستگی :الگوی پرداخت مستمری چندالیة ILO

هدف نظام های بازنشستگی در تمام کشورها زدودن فقر در دوران سالالمندی و
فراهم کردن امنیت درآمد برای سالمندان است .در اغلالب کشالورها دسترسالی
همة افراد تامعه به تأمین اتتماعی حقی اسالت کاله باله آن ارج نهالاده شالده و
قانون از آن حمایت میکند .حق دسترسی به تأمین اتتماعی در مواد  00و 02
اعکمیة تهانی حقوق بشر هم آمده است .هدف کشورها رسالیدن باله پوشالح
همگانی مستمری با سطوح مزایای کافی است .دستیابی به این امالر از طریالق
نظام عمومی ممکن است .این نظام عمومی بایستی دربردارندة بیمة اتتمالاعی
عمومی مشارکتی باشد که با مستمریهای اتتماعی غیرمشارکتی ترکیب و بالا
مستمری های اختیاری تکمیل شود (البته برای کسانی که تمایالل دارنالد تالا از
پسانداز بیشتری در زمان بازنشستگی برخوردار باشند).
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الیة صفر ال مستمری همگانی :هدف در این الیه ایجاد کف حمایالتهالای
اتتماعی برای سالمندان است .این الیه از طریق طرح مستمری غیرمشالارکتی
فراهم می شود و تأمین منابع آن از محل درآمدهای عمومی صورت مالیگیالرد.
پوشح از طریق طالرح غیرمشالارکتی همگالانی و یالا از طریالق ترکیالب بیمالة
اتتماعی با طرح مستمری آزمون وسع انجام می شود .این الیه بایستی حداقل
درآمد با سطوح مزایای کافی را برای یک زندگی مناسب و آبرومند فراهم کند.
الیة اول ال بیمة اتتماعی :ایالن الیاله از طالرح رایالم نظالامهالای پرداخالت
مستمری تأمین اتتماعی پیروی میکند ،یعنی مزایای معین و اتباری و تأمین
منابع از محل وصول حق بیمة کارفرمایان و کارگران است .هالدف آن فالراهم
کردن سطوح باالتر مزایالای مسالتمری بالرای حفالت اسالتاندارد زنالدگی بعالد از
بازنشستگی است .این الیه همچنین بایستی حالداقل مسالتمری را بالا در نظالر
گرفتن  42درصد از درآمد بازنشستگی پیح از موعد با احتسالاب پرداخالت 92
سال حق بیمه و همچنین حداقل مزایا را برای کسانی که حداقل  82سال حق
بیمه پرداخت کردهاند فراهم کنالد .حصالول اطمینالان از پایالداری بالهکالارگیری
اصکحات پارامتریک متوالی ،در صورت لزوم ،مورد نیاز است.
الیة دوم ال الیة تکمیلی :تمامی کشورها ملزم به داشتن این الیاله نیسالتند.
این الیه یک مؤلفة تکمیلی مشارکتی است و ویژگیهالای متنالوعی مالیتوانالد
داشته باشد .ممکن است اختیاری یا اتباری باشد ،بر پایالة اشالتیال باشالد و یالا
نباشد DB ،یا  DCباشد .معموال تأمین منابع آن از محل حق بیمة کارفرمایان
صورت می گیرد و به صورت شخصی مدیریت میشود .هدف این الیه ،تکمیل
مزایای مستمری دو الیة قبلی است.
الیة سوم ال الیة پسانداز انفرادی اختیاری :این الیه هم ماهیالت تکمیلالی
دارد .از یکسری طرحهای مستمری شخصالی و اختیالاری بالرای کسالانی کاله
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میتوانند پسانداز انفرادی داشته باشند تشکیل شده است .مدیریت آن بر عهدة
مدیران اترایی نظام بازنشستگی خصوصی است که طبق رقابت بازار و مقررات
دولتی صورت میگیرد.
منبع 0281 ،ILO :الف و  0281ب؛ گیلیون 8و دیگران0222 ،؛ چیهون 0و دیگران0222 ،

تحولی که در سازوکار پرداخت مستمری در کشور شالیلی صالورت گرفالت،
توته بسیاری از کشورها را به خود تلب کرد .همزمالان بالا بالهکالارگیری ایالن
سازوکار در شیلی ،طرفداران خصوصیسازی و اصکحات بازارگرا این سالازوکار
را به عنوان یک تجربة پیشگام به کشورهای دیگر معرفالی کردنالد .سالرانجام،
مؤسسات مالی بینالمللی شناختهشده و اندیشکدههای محافظالهکالار اقالدام باله
ترغیب کشورها به انجام اصکحات مشابه در نظام تأمین اتتماعی خود کردند؛
نهادهایی مانند بانک تهانی ،نمایندگی ایالاالت متحالدة آمریکالا بالرای توسالعة
بین المللی ( ،)USAIDصندوق بین المللی پالول ( ،)IMFسالازمان همکالاری و
توسالالعة اقتصالالادی ( ،)OECDمؤسس الة کِیتالالو ،9بانالالک توسالالعة درون آمریکالالا
( )IADBو بانک توسعة آسیایی (( )ADBمِسالا ال الگالو0280 ،4؛ اُرِنیسالتاین،2
 .)0221انتشار مقالهای با عنوان «تلوگیری از بحران سالمندی :سیاستهالایی
برای حمایت از سالمندان و ارتقای رشد» (بانک تهانی )8334 ،به عنوان یک
مرتع و طرح کلی برای مباحث سیاستی مفید واقع شد .در این مقاله ،نظامهای
بازنشستگی به عنوان نظام های چندالیه (چند رکنی) معرفی شدند و بر اصکح
الیة اول تأکید شد با حرکت به سوی حسالابهالای انفالرادی شخصالی کاله در
1. Gillion
2. Cichon
3. Cato
4. Mesa-Lago
5. Orenstein
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بازارهای سرمایه به تای بیمة اتتماعی عمالومی سالرمایهگالذاری شالده بودنالد
(وودساک 8و کُخ .)0282 ،0این مقالة بانک تهالانی ،بالا تأکیالد بسالیار زیالاد بالر
ارتقای رشد اقتصادی ،بهکارگیری نظام بازنشستگی عمالومی را هالم از لحالاظ
اتتماعی و هم از لحاظ اقتصادی به عنوان یک شکسالت معرفالی کالرد .بانالک
تهانی بر تأثیرات مثبتی تأکید کالرد کاله خصوصالیسالازی سالازوکار پرداخالت
مستمری میتوانست بر بازار سرمایه داشته باشد و بیان کرد که این امر باعالث
پشتیبانی از رشد سرمایهگذاری میشود و همچنین ادعا کرد که این سازوکارها
سطوح مزایای باالتری را فراهم میآورند و مردم را برای پرداخالت حالق بیماله
تشویق میکنند ،اما آنها نتوانستند توضیح کافی در خصوص هزینههای بسیار
باالی انتقال و ریسکهایی ارا ه کنند که مسالتمریبگیالران بایسالتی متحمالل
میشدند.
طرفداران خصوصیسازی همچنین ادعا کردند که بیمة اتتمالاعی عمالومی
 DBبه یک «بحران تأمین اتتماعی» و یا «بحران سالمندی» منجالر خواهالد
شد .آن ها با استفاده از این توتیه ،اصکحات ساختاری و خصوصیسازی کلالی
یا تز ی نظامهای پرداخت مستمری تأمین اتتماعی را معرفی کردند ،بالهویالژه
در کشورهایی که درآمد متوسط داشتند (تدول  .)8در کشالورهایی کاله امکالان
خصوصی سازی کامل الیة اول وتود نداشت ،فقط برخی از طرحها خصوصالی
شدند و دیگر طرحها عمومی ماندند .به عنوان مثال ،کشور کاسالتاریکا پالس از
چندین سال مقاومت در برابر فشار و توصیه از طرف مؤسسات مالی بینالمللی
( 9)IFIsطرح پسانداز بازنشستگی انفرادی خصوصی را به عنوان مکمل نظالام
1. Wodsak
2. Koch
3. International Financial Institutions
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عمومی  DBپذیرفت .در کشورهایی که امکان اترای خصوصیسازی به خاطر
هزینه های بیح ازحد انتقال و یا مقاومت شدید عمومی وتالود نداشالت ،بانالک
تهانی نظام حق بیمة معین مجازی 0)NDC( 8را به عنوان گزینة دوم اترا کرد
که موتب تسهیل روند خصوصالی سالازی در آینالده شالد (هالولزمن 9و پالالمر،4
 .)0221با داشتن منابع غنی و دسترسی به وزارتخانههای اقتصاد و امور دارایی،
بانک تهانی IADB ،USAID ،OECD ،IMF ،و  ADBموفق باله اتالرای
برنامة خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری از طریالق مشالاورة سیاسالتی،
ایجاد نهادهای رگوالتوری و نظارتی ،ایجاد نرمافزارهای مدلسازی ،آمالوزش،
انتشار مطالب و ارا ة وامهای چنالد میلیالون دالری شالدند .بالر اسالاس بالرآورد
اُرِنیستاین ( )0221پروژههای بانک تهانی که مسلول اترای اصالکحات طبالق
خصوصیسازی بودند شانس موفقیالت زیالادی داشالتند الال حالدود  31درصالد ال
علیرغم وتود مشککت بیرنم متعدد در برخی کشورها.

 .8این نظام به حسابهای مجازی و فرضی انفرادی در نظام توازن هزینه ال درآمد اشاره میکند و با توتاله باله
اظهارات بانک تهانی موتب تسهیل انتقال از نظام مزایای معین به نظام حق بیمة معین مالی شالود (هالولزمن،
.)0283
2. Notional Defined Contribution
3. Holzmann
4. Palmer
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جدول  .0تقسیمبندی انواع اصالحات خصوصیسازی سازوکارهای پرداخت مستمری

خصوصیسازی کامل

خصوصیسازی تز ی
معرفی اندوختهگذاری کامل تکمیلی در
حسابهای انفرادی در یک نظام بزرگتر که
منجر به ایجاد نظامی متشکل از چندین
طرح بازنشستگی میشود که برخی به
تایگزینی نظام عمومی
صورت عمومی (با ویژگیهای ،DB
 PAYGبا نظام خصوصی
 PAYGو ادارة عمومی) و برخی دیگر به
مبتنی بر اندوختهگذاری
صورت خصوصی اداره میشوند (با حق بیمة
کامل در حسابهای انفرادی
معین و اندوختهگذاری کامل) .بار الیهها به
و حق بیمة معین ()DC
طور چشمگیری در بین کشورها فرق
میکند .هر چه الیة خصوصی بزرگتر باشد،
ظرفیت الیة عمومی در تأمین امنیت درآمد
کافی برای سالمندان پایینتر است.
شیلی ( ،)8318بولیوی
آرژانتین ( ،)8334اروگو ه (،)8331
مجارستان ( ،)8331لهستان ( ،)8333لتونی ( ،)8333مکزیک (،)8333
السالوادور (،)8331
( ،)0228بلیارستان ( ،)0220کرواسی
قزاقستان (،)83131
( ،)8333استونی ( ،)0220روسیه (،)0220
نیکاراگو ه (،)0222
لیتوانی ( ،)0224رومانی ( ،)0224اسلواکی
تمهوری دومینیکن ()0229
( ،)0222مقدونیه ( )0221و غنا ()0282
و نیجریه ()0224
8

0

ویژگیهای
اصلی

کشورهای
نمونه

9

منبع :مِسا ال الگو0224 ،؛ مِسا ال الگو و هخهنِرلِین 0220 ،؛ اُبِرمَن 0222 ،؛ اُرِنیستاین0221 ،؛ گریشچِنکو .0284 ،

1. Hohnerlein
2. Obermann
3. Grishchenko
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در واقع ،سازوکار خصوصیسازی پرداخت مستمری مسالللهای بحالثانگیالز
بود .اصکحات صورتگرفته مورد مخالفت  ILOو برخی افراد قالرار گرفالت ،از
8
تمله اقتصاددان ارشد بانک تهانی ،برندة تایزة نوبل ،آقای توزف اسالتیگلیتز
(اُرسالالزاگ 0و اسالالتیگلیتز ILO .)8333 ،مخالفالالت خالالود را در قالالالب بیانالالات و
گزارش های متعدد ابراز کالرد (گیلیالون و دیگالران0222 ،؛ سالیچون 8333 ،9و
0224؛ بخنیک ال گارسیا 4و کُنت ال گرَند8331 ،2؛ فالتز ،)0224 ،1مطالالبی را هالم
 ILOو  ISSAبه صورت مشترک در این خصوص به انتشار رساندند (بیاتی 3و
مکگیلیوری .)8332 ،1تأکید  ILOبر روی مکحظالة اهمیالت متالوازن کفایالت
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و خصوصی سازی لزوما موتب بهبود حکمرانی نشالده اسالت .عالکوه بالر ایالن،
سطوح مزایا به طور قابل توتهی کالاهح پیالدا کالرده و موتالب ایجالاد چنالین
اصکحات ساختاریای شده است.
بر اساس پشتیبانی مشاورهای فنی و ارا ة مستندات سیاستی و فنالیILO ،
اصکحات پارامتریالک بالرای تقویالت طالرح هالای بازنشسالتگی عمالومی را باله
اصکحات ساختاری برای خصوصیسازی آن ها ترتیح داده اسالت (سالیچون و
دیگران0221 ،؛ دیوپ0221 ،8؛ 0284 ،ILO؛  .)0283 ،ILOتایگاه و موقعیت
 ILOریشه در بدنة استانداردهای بین المللی کالار دارد کاله توسالط نماینالدگان
دولتهای مختلف ،کارفرمایان و کارگران سرتاسالر تهالان تنظالیم شالده و باله
تصویب رسیده است .سازمان بینالمللی کار با پیحبینیهای منفی در خصوص
«بحران سالمندی» مخالف بوده و هست .ایالن بحالران ممکالن اسالت توسالط
چالحهای تمعیتی و فقالدان پایالداری ایجالاد شالود .درسالت اسالت کاله بلالوغ
نظامهای بازنشستگی با مخارج باالی مزایا در بلندمدت همراه است ،امالا بایالد
توته داشت که این یک پدیدة نرمال است و بهندرت باعالث ایجالاد نگرانالی و
هراس میشود .تجربة کشورهای پخردرآمد نشان میدهد که انطباق نظالامهالای
بازنشستگی امکانپذیر است اما باید به خاطر داشت که اصالکحات پارامتریالک
در ابعاد کوچکتر باید انجام شالوند تالا چنالین نظالامهالایی را در مقابالل تیییالر
تمعیتی ،بلوغ طرحهای بازنشستگی و چالحهای دیگر پایدار سازند.
در نهایت ،گذشت زمان صحت مباحث مطرحشدة  ILOرا تأیید کرده اسالت.
حتی در کشورهای اروپایی که تمعیت سالمند باالیی دارند نظامهای بازنشستگی
با تیییرات کافی و پشالتیبانی محالدود بودتالة عمالومی همچنالان پایالدار هسالتند
(کمیسیون اروپالا .)0282 ،همالان طالور کاله در بخالح بعالدی نشالان داده شالده،
1. Diop
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نظامهای بازنشستگی خصوصی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادهاند .علالیرغالم
فشارهای مالی اِعمالشده از طرف صنعت خدمات مالی ،میزان تقاضاها از طالرف
دولت به  IFIsبرای پشتیبانی از اصکحات ساختاری نظالام بازنشسالتگی کالاهح
یافت .بانک تهانی ترغیب کشورها به خصوصیسازی را کنار گذاشت و رهبالری
بخح حمایتهای اتتماعی بانک را نیز تابهتا کرد .نکتة قابل توته دیگالر هالم
این است که از اواسط دهة اول  0222هیچ پروژهای در رابطه با اصکحات نظالام
بازنشستگی در پرتفوی (سبد دارایی) وام بانک تهانی صورت نگرفته است.
کادر 8
اصول  ILOبرای طراحی و انجام اصالحات در نظامهای بازنشستگی

دولت ها ،سازمان های کارفرمایان و کارگران بر سر اهالداف ،وظالایف و اصالول
مناسب طراحی نظام های بازنشستگی به یک اتماع بینالمللی دست یافتهانالد.
این اصول در استانداردهای بین المللی تأمین اتتمالاعی مالنعکس مالیشالوند و
عبارتاند از:
اصل  .8عمومیت (فراگیر بودن) .تأمین اتتماعی حق همة افراد تامعه است
و در ادبیات تخصصی به تضمین فراهم کردن حمایت اتتماعی همگانی برای
تمامی افراد تامعه اشاره میکند .اصل عمومیت نه تنها توسالط اسالتانداردهای
 ILOارج نهاده می شود ،بلکه در چندین سالند سالازمان ملالل ماننالد مالادة 00
اعکمیة تهانی حقوق بشر به این موضوع پرداخته شالده اسالت؛ در ایالن مالاده
به صراحت بیان شده «هر فرد به عنوان عضو تامعه حق برخورداری از تالأمین
اتتماعی را دارد».
اصل  .0همبستگی اتتماعی و تأمین مالالی تمعالی از اهمیالت ویالژهای در
اسالالتانداردهای تالالأمین اتتمالالاعی و  ILOبرخوردارنالالد .بالالر خالالکف طالالرحهالالای
بازنشستگی خصوصی که بر اساس حسالابهالای پالسانالداز انفالرادی هسالتند،
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سازوکارهایی که بر اساس حمایت تأمین مالی تمعالی هسالتند موتالب ایجالاد
تأثیرات مثبت بازتوزیع 8میشوند و ریسکهای مالی و ریسکهای بازار کالار را
به افراد انتقال نمیدهند.
اصل  .9کفایت و قابلیت پیحبینی مزایا .این اصل به برخورداری از مزایای
بازنشستگی معین در چارچوب قانون اشاره میکنالد .کنوانسالیون  8320تالأمین
اتتمالالاعی (اس التانداردهای حالالداقلی) ( ILOشالالمارة  )820و کنوانسالالیون 8313
مزایای ازکارافتادگی ،سالمندی و بازمانالدگان (شالمارة  )801در نظالر دارنالد تالا
امنیت درآمد را برای کسانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند به روشهای زیر
فراهم کنند:
0
 .8پرداخت مستمری های مشارکتی مرتبط با درآمالد (کاله تضالمینکننالدة
حداقل مزایا یا نرخ های تایگزین مطابق با میزان درآمد قانونی فرد در گذشالته
باشد ،مخصوصا برای افراد کمدرآمد).
9
 .0پرداخت مستمری با نرخ یکسان (که اغلالب مبتنالی بالر اقامالت بالوده و
تأمین مالی آن از محل بودتة عمومی صورت می گیرد) و یا پرداخت مستمری
بر اساس آزمون وسع .بر اساس این استانداردها ،طرحهالای مالرتبط بالا درآمالد
بایستی پرداختهای متناوب را حداقل تا  42درصد (کنوانسیون شمارة  )820یا
 42درصد (کنوانسیون شمارة  )801از دستمزد مرتع پس از  92سال اشتیال یا
پرداخت حق بیمه فراهم کنند .طبق این استانداردها ،مستمریهالا بایسالتی باله
طور متناوب همگام با تحوالت فاحح در هزینة زندگی و یا سطوح کلی درآمد
تیییر کنند.
 .4مسلولیت کلی و اصلی کشور .این اصل باله تعهالدات کشالور باله عنالوان
1. redistribution
2. earnings-related contributory pensions
3. flat-rate pensions
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ضامن حمایت هالای اتتمالاعی بالرای حصالول اطمینالان از «پایالداری مالالی و
اقتصادی» نظام حمایت های اتتماعی ملالی «بالا توتاله باله برابالری و عالدالت
اتتماعی» با گردآوری و اختصاص منابع مورد نیاز برای ایجالاد حمایالت مالؤثر
مورد تأیید قانون ملی اشاره میکند (توصیهنامة کالف حمایالتهالای اتتمالاعی
شمارة .)0280 ،ILO 020
 .2عدم تبعیض ،برابری تنسیتی و پاسخگویی به نیازهای ویژه .برای حفت
کردن برابری تنسیتی ،طرح های بازنشستگی بایستی همبستگی بالین زنالان و
مردان را در نظر بگیرند .این کار با بهکارگیری سالازوکارهای تالأمین مالالی ،در
نظر گرفتن شرایط شایستگی و شرایط برخورداری از مزایا امکانپذیر میشود و
بایستی به گونهای انجام شود که نابرابری های تنسیتی از میان برداشته شوند،
مخصوصا آنهایی که از بازار کار نشلت میگیرند و یا به خالاطر وقفاله در کالار
زنان به خاطر مسلولیت به دنیا آوردن فرزند و مراقبت از اعضای خالانواده روی
میدهند (توصیهنامة شمارة .)020
 .1پایداری مالی و اقتصادی .ایجاد پایداری ،یک چالالح همیشالگی بالرای
دولت در اترای مسلولیت های کلی و اصاللی در تضالمین نظالام حمایالتهالای
اتتماعی تامع بوده است .این کار نیازمند انجام کلیة اقدامات ضروری است که
شامل انجام محاسبات آکچو ریال الزم و در صورت لالزوم معرفالی اصالکحات
پارامتریک تز ی برای تضمین پایداری نظالام بازنشسالتگی مالیشالوند .دولالت
همچنین مسلولیت تضمین ثبات در نظام های تأمین اتتماعی ملی برای ایجاد
تیییرات تمعیتی را نیز دارد.
 .3اداره و مدیریت مالی شفاف و درست .این اصل باله نیالاز باله حکمرانالی
خوب نظام اشاره میکند الال مخصوصا با توته به تأمین مالی ،اداره و مدیریت ال
تا از این طریق بتواند انطباق با چارچوبهای رگوالتوری و قالانونی را تضالمین
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کند (کنوانسیون شمارة  820و توصیهنامة شمارة .)020
 .1ایجاد ارتباط بین شرکای اتتماعی ،مشاوران و ذینفعان .این اصالل بالر
پایة به رسمیت شناختن نیاز به تضمین گفتمان اتتماعی و حضور افراد تحالت
پوشح در نهادهای حکمرانی تأمین اتتماعی است .اصل مدیریت مشارکتی در
نظامهای تالأمین اتتمالاعی مالدتزمالان مدیالدی اسالت کاله در اسالتانداردهای
بینالمللی تأمین اتتماعی در مادة  )8( 30کنوانسیون شمارة  820تعریف شالده
است .این اصل تصریح میکند «اگر مدیریت به یک نهاد رسمیِ دولتالی و یالا
قانونگذار بخح دولتی تفویض نشود ،در این صورت نمایندگان افراد میتوانند
در امر مدیریت مشارکت کنند و تحت شرایط قانونی به ارا ة مشاوره بپردازنالد.
همچنین با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی ،آنها میتواننالد در رابطاله بالا
شرکت دادن نمایندگانِ کارفرمایان و مقامات دولتی تصمیم بگیرند».
منبع 0281 ،ILO :الف و  0281ب؛ کنوانسیونها

و توصیهنامههای ILO

0ـ 8درسها و تجربیات سه دهه خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری

خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری به عنوان یک راهحل صالریح بالرای
رسیدگی به پیر شدن تمعیت و تضمین پایداری نظامهای پرداخالت مسالتمری
تأمین اتتماعی ارا ه شد .در آن زمان ،نظامهای بازنشسالتگی بالا چالالحهالایی
روبهرو بودند؛ از تمله رشد سریع رژیمهای ویژة تأمین اتتمالاعی و چنالدپارگی
آن ها ،غیررسمی بودن ،پوشح پایین و نرخ پایین حالق بیماله .ایالن مشالککت
میتوانستند با نگه داشتن نظامهای عمومی و اصکحات پارامتریالک در آنهالا
مورد رسیدگی قرار بگیرند .هیچ کشور صنعتی دموکراتیکی نظالام بازنشسالتگی
خود را از عمومی به خصوصی از نوع اندوختهگذاری کامل بالر اسالاس حسالاب
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انفرادی 8تیییر نداده است .0اما در کشورهای درحالتوسعه ،خصوصیسازی باله
عنوان یک راهحل مطرح شالد .هنگالامی کاله تریالان اصالکحات معرفالی شالد،
انتظاراتی که از آن میرفت باال بود و کشورها امیالدوار بودنالد کاله نظالامهالای
بازنشستگی و همچنین عملکرد کلی اقتصادی خود را بهبالود ببخشالند .انتظالار
می رفت که نرخ پوشح و سطوح مزایا افزایح یابنالد ،نالابرابری کالاهح یابالد،
هزینه های اداری از طریق ایجاد رقابت کاهح پیدا کنالد ،حکمرانالی در زمینالة
مدیریت پرداخت مستمری بهبود یابد و بازارهای سالرمایه پشالتیبانی خالود را از
سرمایهگذاریهای تدید و توسعة اقتصادی تقویت کنند.
اما در عمل ،انتظاراتی که از فرایند خصوصیسازی میرفت برآورده نشدند.
نرخ پوشح راکد شد و یا کاهح یافت ،وضعیت مزایای بازنشستگی وخالیمتالر
شد و نابرابری های تنسیتی افزایح یافت و مخالفت خیلالیهالا را برانگیخالت.
ریسک نوسانات بازار مالی به افراد انتقال یافت .افزایح هزینههای اداری باعث
کاهح مزایای مستمری شد .هزینههای باالی انتقال که اغلب دستکم گرفته
می شدند باعث ایجاد فشارهای مالی زیادی شد .مدیریت بخح خصوصی قرار
بود موتب بهبودی حکمرانی شود اما باعث تضعیف آن شد .همکاری کارگران
در مدیریت متوقف شد .فعالیت های رگوالتالوری و نظالارتی باله دسالت همالان
گروه های اقتصادی افتاد که مسلولیت مالدیریت صالندوقهالای بازنشسالتگی را
داشتند و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع تدی شد .عکوه بر ایالن ،صالنعت
بیمة خصوصی که از اندوختههای مردم بهرهمند میشدند به سمت تمرکز سوق
1. fully funded individual account system
 .0نظام پرداخت مستمری سو د تنها مورد از کشورهای پیشرفته است که در آن حسابهای انفرادی ،الیالة اول
را تشکیل میدهند؛ اما ادارة نظام ،حتی با وتود فعالیتهای شرکتهای خصوصی در سرمایهگذاری دارایالیهالا،
حالت عمومی خود را حفت کرده است.
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پیدا کردند .آخرین و نه کماهمیتترین مسلله ایالن بالود کاله اصالکحات نظالام
بازنشستگی ،تأثیرات کمی بر بازارهای سالرمایه و توسالعه در اکثالر کشالورهای
درحالتوسعه داشت.
الف .نرخ پوشش راکد شد و یا کاهش یافت

بر سر توسعة حمایت های اتتماعی بالرای همالة اعضالای تامعاله یالک توافالق
بینالمل لی وتود دارد .این امر در راستای حق دسترسی افراد به تأمین اتتماعی
و اصل فراگیر بودن حمایت است .طرفداران خصوصیسازی ادعا میکننالد کاله
به حسابهای انفرادی دا می سود باالتری تعلق میگیالرد و ایالن امالر موتالب
تطبیق و تمایل به پرداخت حق بیمه میشود (بانک تهانی .)8334 ،اما شواهد
نشان می دهند که اصکحات منجر به توسعة پوشح مستمری نشدند بلکاله در
اکثر کشورها کاهح نرخ پوشح طرحهای مشارکتی 1ثبت شد.
تمرکززدایی وصول حق بیمه به عنالوان یالک عامالل مهالم در کالاهح نالرخ
پوشح عمل میکرد .قبل از خصوصیسازی ،وصول حالق بیماله از طریالق یالک
طرح متمرکز زیر نظر نهادهای تأمین اتتماعی صورت میگرفت .تعداد زیادی از
کشورهایی که با پیروی از الگوی شیلی نظامهای بازنشستگی خود را خصوصالی
کردند این کار را به مدیران صندوقهای بازنشستگی خصوصالی انتقالال دادنالد و
این امر منجر به نظام پراکنده ،ناکارآمد و غیر مؤثر وصول حق بیمه شد.
در آرژانتین ،تعداد بیمهپالردازان از  41درصالد نیالروی کالار در ( 8339قبالل از
اصکحات) به  92درصد در  0220برای مردان و از  40درصد به  98درصد برای
زنان رسید (بِرترانو 0و دیگران .)0281 ،به همین ترتیب ،نرخ پوشح در شالیلی از
 .8برآورد آن اغلب از طریق سهم بیمهپردازان فعال در نیروی کار صورت میگیرد.
2. Bertranou
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 14درصد در ( 8312قبل از اصکحات) به  18درصد در  0223کاهح پیالدا کالرد
(مِسا ال الگو .)0284 ،در مجارستان نرخ پوشح از حدود  32درصالد نیالروی کالار
قبل از  8331به  38.1درصد در  0223کاهح یافت (سیمونوویتس .)0280 ،8در
قزاقستان نرخ پوشح از حدود  11درصد قبل از  8331باله  19درصالد در اواخالر
اصکحات در  0289کاهح یافت .0نرخ پوشح در مکزیک از  39درصالد باله 92
درصد از  8331تا  0224کاهح یافت (مِسا ال الگو.)0224 ،
در کشورهای دیگر ،نرخ پوشح بعد از خصوصیسازی به حالت رکود درآمد
و انتظاراتی که از آن می رفت برآورده نشد .در بولیوی بین  8333تا  0223نرخ
پوشح حدودا روی  80درصد راکد مانالد (مِسالا ال الگالو .)0281 ،بالین  8338و
 0282نرخ پوشح در کلمبیا حدودا روی  01درصد راکد مانالد (بانالک تهالانی،
 .)0284در لهستان بین  8333و  0289نرخ پوشح تقریبا روی  31درصد راکد
ماند (پوالکوسکی 9و هاگِمِجِر .)0281 ،4به همین نحو ،نرخ پوشح در اروگو ه
حدودا روی  32درصد بین  8332و  0229راکد بود.
مِسا ال الگو ( )0221به این نکته اشاره کالرده اسالت کاله میالانگین مالوزون
پوشح بالرای  3کشالور 2در آمریکالای التالین از  91درصالد در زمالان قبالل از
اصکحات خصوصیسازی به  03درصد در  ،0220در زمالان بعالد از اصالکحات
کاهح پیدا کرده است .ارقام مطلق مربوط به پوشالح ممکالن اسالت متفالاوت
باشند اما روند کلی یکسان بالوده و نشالاندهنالدة عملکالرد ضالعیف آن در امالر
1. Simonovits
 .0برآوردها بر اساس مطالعات هینز و دیگران ( )0222و مالتسِوا و تانِنوا ( )0281و سازمان همکاری و توسالعة
اقتصادی ( )0284است.
3. Polakowski
4. Hagemejer
 .2آرژانتین ،بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،تمهوری دومینیکن ،السالوادور ،مکزیک ،پرو و اروگو ه.
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پوشح است که در نتیجة اصکحات خصوصیسازی ایجاد شده است.
ب .وضعیت مزایای بازنشستگی بدتر شده

انتقال در فرایندهای خصوصیسازی از مزایای معین ( )DBبه حق بیمة معالین
( )DCتأثیر بسزایی روی تابهتایی نرخ ها داشالت و تالأثیر منفالی تالدی روی
کفایت مزایای بازنشستگی گذاشت ،به طوری که سطوح مزایا با استانداردهای
8
کنوانسیون  8320تأمین اتتماعی (استانداردهای حداقلی) ( ILOشمارة )820
0
و کنوانسیون  8313مزایای ازکارافتادگی ،سالمندی و بازماندگان (شمارة )801
مطابقت نداشت .این استانداردها به دنبال نالرخ تالایگزینی حالداقل  42درصالد
(کنوانسیون  ILOشمارة  )820یا  42درصد (کنوانسیون  ILOشالمارة  )801از
دستمزد مرتع پس از  92سال اشتیال یا پرداخت حق بیمه بودند (کادر .)0
در بولیوی ،پس از اصکحات ،میانگین نرخ تایگزینی  02درصالد از حقالوق
متوسط در طول زندگی کالاری بالود ،یعنالی خیلالی پالایینتالر از اسالتانداردهای
بینالمللیِ  .ILOدر نظام خصوصی مجارستان ،نرخ تایگزینی برای افرادی که
 02سال حق بیمه پرداخت کرده بودند تخمین زده شد که  3.1تا  80.2درصالد
باشد و برای افرادی که  92سال کار کرده بودند  81درصد کمتر از سطوح قبل
از اصکحات باشالد (سالزیکرا .)0281 ،9در قزاقسالتان ،نالرخ تالایگزینی قبالل از
اصکحات  12درصد بود و در  0289بعد از اصکحات و دقیقا قبل از برگشت از
خصوصیسازی به  03.03درصد رسید .در لهستان ،انتقال از نظام  DBبه DC
موتب شد تا نرخ تایگزینی از میانگین  13درصد قبل از اصکحات به کمتر از
 .8از این پس ،کنوانسیون شمارة 820
 .0از این پس ،کنوانسیون شمارة 801
3. Szikra
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 42درصد بعد از اصکحات کاهح پیدا کند ،یعنی به نرخ تایگزینی  38درصالد
که انتظار میرفالت نرسالید (مالتسِالوا 8و تالانِنوا0281 ،0؛ مِسالا ال الگالو0281 ،؛
پوالکوسکی و هاگِمِجِر0281 ،؛ سزیکرا.)0281 ،
جدول  .8اصالحات خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری و نتایج اصلی آنها
لهستان

بین  8333و
 ،0289نرخ
پوشح روی
حدود  31درصد
ثابت ماند.

وضعیت مزایای
مستمری بدتر
شد ،بعد از
اصکحات نرخ
تایگزینی به
پایینتر از
میانگین 13
درصد دورة قبل
از اصکحات
رسید ،بنابراین
به نرخی که
وعده داده شده
بود ( 38درصد)
نرسید.

قزاقستان
نرخ پوشح از
حدود 11
رصد نیروی
کار قبل از
اصکحات
 8331به 19
درصد در
پایان
اصکحات در
 0289رسید.
سطوح مزایا
بدتر شد،
سطوح
تایگزینی از
 12درصد
دورة قبل از
اصکحات به
 03.9درصد
در 0289
دقیقا قبل از
برگشت از
خصوصیساز
ی رسید.

مجارستان

بولیوی

آرژانتین

نرخ پوشح از
حدود 32
درصد نیروی
کار قبل از
اصکحات
 8331به
 38.1درصد
در 0223
رسید.

نرخ پوشح
روی 80
درصد نیروی
کار راکد ماند،
این پایینترین
رقم در
آمریکای
التین بود.

نرخ پوشح بین
 8339تا  0220از
 41به  92درصد
نیروی کار برای
مردان و از  40به
 98درصد برای
زنان کاهح یافت.

مستمریها
حداقل 3.1
درصد کمتر از
سطوح دورة
قبل از
اصکحات با
 02سال
سابقة پرداخت
حق بیمه و
 81درصد
کمتر با 92
سال سابقة
پرداخت حق
بیمه بود.

سطوح مزایا
بدتر شد،
میانگین نرخ
تایگزینی 02
درصد از
حقوق متوسط
در طول
زندگیِ کاری
بود ،خیلی
پایینتر از
استانداردهای
بینالمللی
.ILO

نرخ تایگزینی بین
 42و  20.2درصد
نوسان داشت ،اما
مزایای باالی
حداقل
شاخصبندی
خودکار نداشت و
باعث پایین آمدن
قدرت خرید شد.

نرخ
پوشح و
طرحهای
مشارکتی

سطوح
مزایا  /نرخ
تایگزینی

1. Maltseva
2. Janenova
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بولیوی

لهستان

قزاقستان

مجارستان

خیلی باال؛
هزینة ساالنة
انتقال تخمین
زده شد که از
 8.41درصد از
 GDPبه 0.00
درصد برسد.
تمع هزینه بین
 8333و 0280
برآورد شد که
به  84.4درصد
از 0280 GDP
برسد.

خیلی باال؛ این
هزینه موتب
افزایح کسری
بودتة 8.3
درصدی از
 GDPدر 8331
شدIMF .
برآورد کرده
است که تمع
هزینة
برآوردشده بین
 8331و 0202
به  91.2درصد
از 8333 GDP
برسد.

خیلی باال؛
هزینههای
انتقال سالیانه
از  2.9درصد
 GDPدر
 8331به 8.0
درصد از
 GDPدر سال
 0282رسید.

خیلی باال؛
هزینههای
انتقال 0.2
برابر
پیحبینیهای
اولیه بود.
طبق
برآوردهای
صورت گرفته،
این هزینه در
 0242به تای
 2.0به 8.3
درصد از
 GDPخواهد
رسید.

خیلی باال؛ تا
 0224این
هزینهها کنترل
نمیشدند و
برخی از مدیران
صندوق تا 82
درصد از حق
بیمهها را مطالبه
میکردند .طبق
برآوردها،
هزینههای
اداری 81.34
درصد از تراز
نهایی
حسابهای
انفرادی را بعد از
پرداخت حق
بیمه به مدت
 42سال به خود
اختصاص
میدادند.

خیلی باال؛ در
 0223متوسط
هزینهها 2.22
درصد موتودی
حساب انفرادی و
 82درصد بازده
سرمایهگذاری را
به خود
اختصاص
میدادند .طبق
برآوردها،
هزینههای اداری
 81.1درصد از
تراز نهایی
حسابهای
انفرادی را بعد از
پرداخت حق
بیمه به مدت 42
سال به خود
اختصاص
میدادند.

خیلی باال؛ این
هزینهها 84.2
درصد از حق
بیمهها را در
 0223و 80.9
درصد را در
 0282به خود
اختصاص
میدادند .طبق
برآوردها،
هزینههای
اداری 00.1
درصد از تراز
نهایی
حسابهای
انفرادی را بعد
از پرداخت حق
بیمه به مدت
 42سال به
خود اختصاص
میداند.

باال؛ در 0224
این هزینهها
 0.0درصد از
درآمد
بیمهپردازان
بود .این
هزینهها 81
درصد از حق
بیمهها را به
خود اختصاص
میدادند.

آرژانتین
خیلی باال؛ کسری
بودتة سالیانة ناشی
از خصوصیسازی
از  8درصد GDP
در  8334به حدود
 9درصد  GDPدر
 0228رسید .طبق
برآوردهای صورت
گرفته ،این هزینه
در  0242به 9.1
درصد از GDP
خواهد رسید .این
در حالی است که
در برآوردهای اولیه،
هزینة اضافی 2.0
درصد در نظر
گرفته شده بود.

خیلی باال؛ در
 8332بعد از
خصوصیسازی،
هزینههای اداری
 9.24درصد از
درآمد بیمهپردازان
بود که  90.0درصد
از کل حق بیمهها
را به خود اختصاص
میداد .در ،0220
این هزینهها تا
 22.1درصد از حق
بیمهها افزایح پیدا
کرد.

هزینة
انتقال

هزینههای
اداری
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لهستان

قزاقستان

مجارستان

بولیوی

آرژانتین

بله

بله

بله

بله

بله

بله :وام بانک
تهانی

بله :وامهای
بانک تهانی و
بانک توسعة
آسیایی

بله :وام بانک
تهانی

بله :وام بانک
تهانی

بله IMF :شرایط
اصکحات سازوکار
پرداخت مستمری
را به عنوان شرط
تعلق گرفتن وام در
نظر میگرفت.

گفتمان
اتتماعی محدود
شد

افزایح یافت؛
سهم زنانی که
در خطر مواتهه
با فقر در دوران
سالمندی قرار
داشتند به 00.2
درصد رسید.

ال بخح مالی
مدیران صندوق
بازنشستگی و
شرکتهای
تجاری بیمة
عمر
محدود

وضعیت
گفتمان
اتتماعی بدتر
شد

وضعیت
گفتمان
اتتماعی بدتر
شد

افزایح یافت؛
اصکحات
موتب شد تا
نرخ تایگزینی
به خاطر
مدتزمان
کوتاه کار و
مشارکت زنان
و طول عمر
بیشتر آنها
کاهح یابد.
ال بخح مالی
مدیران
صندوق
بازنشستگی و
شرکتهای
تجاری بیمة
عمر

افزایح یافت؛
اصکحات
موتب شد تا
نرخ تایگزینی
به خاطر
مدتزمان
کوتاه کار و
مشارکت زنان
و طول عمر
بیشتر آنها
کاهح یابد.
ال بخح مالی
مدیران
صندوق
بازنشستگی و
شرکتهای
تجاری بیمة
عمر

گفتمان
اتتماعی در
طول روند
اصکحات
محدود شد
افزایح یافت؛
تعداد زنان
سالمندی که
مستمری
دریافت
میکردند از
 09.3به
 80.1درصد از
 8332تا
 0223کاهح
یافت.
ال بخح مالی
مدیران
صندوق
بازنشستگی و
شرکتهای
تجاری بیمة
عمر

محدود

محدود

محدود

ریسکهای
مالی
منتقلشده
به افراد
واتد
شرایط
بودن وام و
یا پشتیبانی
توسط وام
IFI

وضعیت گفتمان
اتتماعی بعد از
خصوصیسازی
بدتر شد

گفتمان
اتتماعی

افزایح یافت؛
اصکحات موتب
شد تا نرخ
تایگزینی به خاطر
مدتزمان کوتاه
کار و مشارکت
زنان و طول عمر
بیشتر آنها کاهح
یابد.

نابرابریهای
تنسیتی

ال بخح مالی
مدیران صندوق
بازنشستگی و
شرکتهای تجاری
بیمة عمر
محدود

خصوصی
سازی
بیشتر به
نفع چه
کسی یا
کسانی
است
تأثیر روی
بازارهای
سرمایه

منابع اصلی :بِرترانو و دیگران0281 ،؛ مِسا ال الگو0281 ،؛ پوالکوسکی و هاگِمِجِر0281 ،؛ سزیکرا.0281 ،
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در شیلی ،مروری که روی نظام بازنشستگی اتباری خصوصی انجالام شالد،
نشان داد که متوسط میانگین تایگزینی در آینده  82درصد (و تنها  9.1بالرای
کارگران کمدرآمد) بوده است .این رقم به میزان زیادی از اسالتانداردهای ILO
پایینتر بود و نیاز به پشتیبانی عمومی به طالور قابالل تالوتهی وتالود داشالت
(کمیسیون بازنشستگی ریاستتمهوری ،0282 ،8صفحة  .)11وخالیمتالر شالدن
سطوح مزایا منجر به افزایح فقر سالمندان شد و این امر موتب تضعیف هدف
اصلی نظامهای بازنشستگی شد که تأمین درآمد کافی در دوران سالمندی بود.
پ .نابرابریهای جنسیتی و درآمدی افزایش یافت

خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری موتب شد تا قرارداد اتتماعی که در
نهاد تأمین اتتماعی به آن ارج نهاده میشد نقض شود .طرحهایی که بر اساس
برنامه ریزی دقیق پیح می روند به دو دلیل در امر بازتوزیع موفالق هسالتند.8 :
آنها دربرگیرندة انتقال از کارفرمایان به کارگران هستند و  .0آنها به گونهای
0
طراحی شدهاند که بازتوزیع را عملی کنند؛ از کسانی که درآمد مالدت اشالتیال
باالتری دارند به کسانی که درآمد مدت اشتیال پایینتری دارند انتقال دهنالد و
یا از افراد سالم و توانا به بیماران ،ازکارافتادگان و یا کسانی که باله هالر دلیلالی
مثل باردار بودن قادر به کار نیسالتند (اُرتیالز .)0281 ،9نظالامهالای بازنشسالتگی
عمومی قبک با نابرابریهای تنسیتی و درآمدی مقابله مالیکردنالد و همچنالین
بین نسلهالای مختلالف ،از تالوانتالرین کالارگران تالا سالالمندان آسالیبپالذیر،
همبستگی ایجاد می کردند .تضمین پرداخالت حالداقل مسالتمری باله کالارگران
کم درآمد و یا تبران (از طریق پرداخت مقرری) مشککتی که در زمان اشالتیال
1. Comisión Presidencial Pensiones Bravo
)کل درآمد فرد در طول دورة اشتیال( 2. lifetime earnings
3. Ortiz
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یا مشارکت به خاطر مراقبت از کودکان و دیگر اعضای خالانواده بالا آن مواتاله
میشوند به نوعی از برابری تنسیتی پشتیبانی میکند .محدودیتهای تنسیتی
مثل مشارکت پایین در بازار کار ،میزان درآمد پایین و مالکیت دارایالی بایسالتی
در طراحی نظام های بازنشستگی در نظر گرفته شوند (آرزا0282 ،8؛ نهاد زنالان
سازمان ملل.)0282 ،0
با وتود همة اینها ،آنهایی که موافق خصوصیسازی بودند این بحالث را
پیح کشیدند کاله بالازتوزیع و کالارکرد پالسانالدازها 9باله خالاطر «انحرافالات و
تخلفات» (مثل فرار مالیاتی) که عناصر همبستگی ممکالن اسالت ایجالاد کننالد
بایستی از طریق طرحها  /الیههای مختلف انجام شوند (بانک تهالانی،8334 ،
صفحة  .)10عناصر بازتوزیع نظامهای تأمین اتتماعی با معرفالی حسالابهالای
انفرادی حذف شدند .در نتیجه ،افراد کمدرآمد و یا کسانی که قادر به کار کردن
نبودند ،حتی به صورت موقت پسانداز خیلی کمتری داشتند و متعاقبا مستمری
کمتری هم به آنها تعلق میگرفت و این امر باعث افزایح نابرابریها میشد.
وضعیت نابرابری های تنسیتی هم بدتر شد .زنان سوابق مشارکتی کمتری
دارند چون معموال در ثبت سوابق کاری آنها ممکن است وقفههایی به خالاطر
بارداری ایجاد شوند و اغلب آنها مشاغل پالارهوقالت دارنالد و حقالوق کمتالری
نسبت به مردان دریافت می کنند .در برخی از کشورهای آمریکای التین ،نالرخ
بیکاری زنان دو برابر مردان است و میزان متوسط دستمزد منطقهای زنالان 92
درصد کمتر از مردان است .اصکحات خصوصیسازی حداقل سالهای پرداخت
حق بیمه را که موتب دریافت حداقل مستمری میشد افزایح داد و این کالار
اثرات نامطلوب تانبی برای زنان به دنبال داشت.
1. Arza
2. UN Women
3. Savings functions
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فرمول مستمری طرح هالای عمالومی  PAYGاغلالب دربرگیرنالدة عناصالر
همبستگی هستند تا بتوانند با نابرابریهای تنسیتی مقابلاله کننالد ،باله عنالوان
مثال در نظر گرفتن مدتزمان صرف شده برای مراقبت از کودکان و سالمندان
به عنوان سال های مشارکت و یا معرفی حداقل سطح مستمری تضالمینشالده
(فالتز .)0288 ،به عنوان نمونه میتوان به کشور نالروژ اشالاره کالرد کاله در آن
سازوکار بازتوزیع مستمری و نظام مالیاتی تفالاوت درآمالدی  49درصالدی بالین
زنان و مردان را به  3درصد رساند (هانسِن .)0281 ،8ایالن نالوع از سالازوکار در
نظامهای خصوصی با حسابهای انفرادی یافت نمالیشالود .در ایالن نظالامهالا،
پساندازها در طول سالهای کاری و بازگشت سرمایهگذاری روی حالق بیماله
سطوح مزایا را تعیین میکنند .عکوه بر این ،استفاده از تدولهای مالرگومیالر
بالالا توتالاله بالاله تمالالایز تنسالالیتی بالالرای محاسالالبة مسالالتمری سالالاالنه بالالر اسالالاس
پساندازهای ذخیرهشده در حسابهای انفرادی هم به نوعی تبعیضآمیز تلقالی
می شود چون طول عمر زنان بیشتر از مردان است .عنصر همبستگی بین زنان
و مردان و درتة بازتوزیع موتود نظام های پرداخت مستمری عمومی با معرفی
حساب های انفرادی از بین رفته و این امر تأثیرات بسیار زیانآوری روی زنالان
داشته است (بِهرنت 0و وودال.)0282 ،9
اصکحات خصوصیسازی اثرات نامطلوب بیشالتری روی زنالان نسالبت باله
مردان دارد .در نتیجة اصکحات در بولیوی ،نسبت زنان سالمندی که مستمری
مشارکتی دریافت میکردند از  09.3درصد در  8332به  80.1درصد در 0223
رسید (مِسا ال الگو .)0284 ،دامنة سطوح میانگین مستمری زنان با توته به نوع

1. Hansen
2. Behrendt
3. Woodall
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مستمری بین  93تا  11درصد از میانگین مستمری مالردان بالود .در قزاقسالتان
اکثر زنان درگیالر کارهالای کشالاورزی و خانالهداری هسالتند؛ بنالابراین احتمالال
پرداخت حق بیماله و بهالرهمنالد شالدن از طالرحهالای خصوصالی پالایین اسالت.
مجارستان حداکثر دورة اعتبار سالهای مشارکتی برای مراقبالت از کودکالان را
به یک سال کاهح داد و این امر تالأثیر مسالتقیم روی سالطوح مزایالای زنالان
گذاشته است (مالتسِوا و تانِنوا0281 ،؛ مِسا ال الگو0281 ،؛ سزیکرا.)0281 ،
ت .هزینههای انتقال باال باعث ایجاد فشار مالی شد

هزینههای انتقال از نظام عمومی  PAYGبه نظام خصوصی «اندوختهگذاری»
توسط تمامی کشورهایی که دست به اصکحات زدند خیلی دسالتکالم گرفتاله
شده بود و این امر باعث ایجاد فشارهای مالالی تدیالد شالد و اغلالب کشالورها
نتوانستند از عهدة آن برآیند.
هزینه های انتقال اغلب باال بودند و از دو منبع ناشی میشدند .اول ،دولالت
مجبور بود تا حق برخورداری از مسالتمری افالراد بیمالهشالده را در نظالام قبلالی
( )PAYGبه رسمیت بشناسد .دوم ،انتقال بیمهپردازان فعال از نظالام PAYG
به نظام خصوصی به طور ناگهانی باعث ایجاد کسری مالی در نظالام PAYG
شد ،بنابراین باعث ایجاد بار مالیاتی در کوتاهمدت شد به این خالاطر کاله نظالام
 PAYGبایستی از عهدة پرداخت مستمریهای موتود برمیآمالد .بالا در نظالر
گرفتن هزینههای مالی باال ،اکثر دولتها صندوقهای بازنشستگی خصوصی را
ملزم به سرمایهگذاری اندوختههای انباشته در اوراق قرضة دولتی کردند و ایالن
کار باعث ایجاد یک پالویح چرخالهای 8شالد کاله تنهالا ذینفعالان آن مالدیران
1. Circular dynamic
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صندوق های بازنشستگی خصوصی بودنالد کاله از کارمزدهالا و حالقالزحمالههالا
(هزینههای ادارة طرح) نفع میبردند.
هزینههای انتقال از نظامهای همبستگی عمومی به نظامهایی که بر اساس
حسابهای انفرادی خصوصی بودند بهدرستی توسط نهادهای مالی بینالمللالی
و تکنوکراتهایی که مسلول ارتقای آنها بودند مورد ارزیابی قرار نگرفتنالد .در
برخی موارد ،تحلیل مناسبی از هزینههای مورد انتظار انتقال صورت نگرفالت و
در موارد دیگر ،محاسبات بر اساس فرضیات خالوشبینانالة بالیاسالاس صالورت
گرفت .در بولیوی ،هزینههای واقعی انتقال اصکحات  0.2برابر پیحبینیهالای
اولیه بود .بر اساس برآوردهای اولیة بانک تهانی ،هزینههای خصوصالیسالازی
در بولیوی  2.0درصد از  GDPدر  0242بود ،اما بعد از خصوصیسازی ،بانالک
تهانی پیح بینی کرده بود که این هزینه  8.3درصد ،یا  1برابالر بالرآورد اولیاله
باشالالد .در آرژانتالالین در ابتالالدا تخمالالین زده شالالد کالاله دامنالالة هزینالالة انتقالالال
خصوصیسازی از  2.0درصد از  GDPتالا  2.0درصالد از هزینالة مالازاد GDP
باشد؛ اما بعد از خصوصیسازی ،بانک تهانی تخمین زد که انتقال  9.1درصالد
از  GDPهزینه خواهد داشت الال  81برابر تخمین اولیه (مِسا ال الگو.)0224 ،
مشککت مالالی ایجادشالدة تدیالد مالورد قبالول خیلالی از دولالتهالا نبالود،
بهخصوص هنگامی که دغدغههای مربوط به فشارهای مالی و پایالداری مالالی
نظام های بازنشستگی عمومی محرک اصلی اصکحات خصوصیسازی در همة
کشورها بودند .خصوصیسازی به عنوان چارهای بالرای تلالوگیری از «بحالران
تأمین اتتماعی» و برای حصول اطمینان از آیندهای پایدارتر برای تأمین مالالی
نظامهای بازنشستگی ارا ه شد.
تأمین مالی فرایند انتقال به حساب های انفرادی باعث بدتر شدن فشارهای
مالی در اغلب کشورها شد .در لهستان بین  8333و  0280برآورد هزینالههالای
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انباشتة انتقال اصکحات  84.4درصد از  0280 GDPبود و حدودا  1.1درصد از
 GDPصرف پرداخت بدهی عمومی مازاد شد .در مقایسه ،درآمالدهای انباشالتة
خصوصیسازی در مدتزمان یکسان به  2.04درصد از  0280 GDPرسالید .در
قزاقستان ،تخمین زده شده بود که کسریِ بودتة دولت فقط تا حدود  8.3درصد
از  GDPدر  8331برسد تا هزینههای انتقال را پوشح دهد .این میزان در 0221
به نقطة اوج خود یعنی  0.1درصد از  GDPرسید؛ این در حالی است که تخمین
زده شده بود هزینة انباشته (8331ال  )0202به  91.2درصد از  8333 GDPبرسد
(8331 ،IMF؛ مالتسِوا و تانِنوا0281 ،؛ پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
در شیلی ،حتی  92سال بعالد از اصالکحات ،هزینالههالای انتقالال در 0280
همچنان  4.3درصد از  GDPبود (مِسا ال الگالو .)0284 ،در آرژانتالین کسالری
بودتة ساالنة نظام عمومی  9.9درصد از  GDPدر  0222بود ،اما میزان حالق
بیمهای که به نظام خصوصی انتقال یافت  8.2درصد از  GDPرا نشان میداد
(بِرترانو و دیگران0281 ،؛ تیتِلمَن 8و دیگران.)0223 ،
در نتیجة اصکحات در مجارستان ،بودتة دولتی مالورد نیالاز بالرای پوشالح
کسری مالی از  2.83درصد از  GDPدر  8331به  8.91درصد از  GDPرسید
(هیروس0288 ،0؛ سزیکرا .)0281 ،دراهوکوپیل 9و دومونکوس 4به طور مستند
بیان کردهاند که اوراق قرضة دولتی در مجارستان و دیگر کشالورها کاله اغلالب
برای تأمین مالی هزینههای انتقال خصوصیسازی سازوکار پرداخت مسالتمری
صادر میشدند باعث ایجاد دور باطل پخرهزینهای میشوند .مدیران صندوقهای
بازنشستگی خصوصی تنها ذینفعان این چرخه بودنالد کاله هزینالههالای اداری
1. Titelman
2. Hirose
3. Drahokoupil
4. Domonkos
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برای معامکت را از این راه وصول میکردند .با توته به هزینههای اصکحات،
عکوه بر دغدغههای هزینه های مسالتقیم انتقالال ،مشالککت دیگالری هالم در
خصوص هزینه های مازاد بالقوه در نتیجة اقدامات تبران خدمات پیح آمد که
دولت مجبور بود آن هالا را بالرای پوشالح سالطوح پالایین مزایالا در طالرحهالای
خصوصی به کار گیرد .در برخی از کشورها با پیروی از شیلی ،دولتها حالداقل
سطح تضمینشدة بازگشت سرمایههای صندوقهالای بازنشسالتگی را تضالمین
کردند تا بتوانند ضررهای مالی را در زمالان رکالود اقتصالادی تبالران کننالد .در
نتیجه ،در کشورهایی مثل شیلی ،از مالیاتدهندگان خواسته شد تا هزینة بسیار
باالی انتقال به نظام خصوصی را پوشح دهند؛ این نظالام قالرار بالود از لحالاظ
مالی پایدار باشد و میزان پایین مزایای بازنشستگی را که نظام خصوصی فراهم
می کرد افزایح دهد .بسیاری از دولت ها از این وضعیت نگران بودند و درصدد
بازگشت به طرحهای عمومی پرداخت مستمری  PAYGبودند تا بلکه بتواننالد
تلوی هزینه های باال را بگیرند و از این طریق با اطمینان هر چه بیشتر بتوانند
از عهدة تعهدات خود برآیند.
ث .هزینههای باالی اداری

انتظار میرفت فراینالد خصوصالیسالازی مالدیریت صالندوقهالای بازنشسالتگی
هزینه های اداری را با ایجاد رقابت بین صندوق ها کاهح دهد (بانک تهالانی،
 .)8334اما در عمل این چیزی غیر از رانتتویی و ایجالاد منفعالت نبالود ،زیالرا
مدیران صندوق های بازنشستگی نیاز داشتند تا از عهدة بسیاری از هزینههالای
باالسری برآیند که این دسته از هزینهها در نظامهای عمومی  PAYGایجالاد
نمیشد؛ مثل بازاریابی ،هزینههای باالسری شرکتهالای سالهامی یالا گالزینح
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نامناسب .ایونسکو 8و روبلز )0284( 0برآورد کالردهانالد کاله هزینالههالای اداری،
هزینههای مدیریت سرمایهگذاری ،هزینههای نگهداری ،هزینههالای ضالمانت،
هزینههای حسابرسی ،هزینههای بازاریابی و هزینههای قانونی باعالث کالاهح
داراییهای انباشته (یا مستمریها) در یک بازة زمانی  42ساله خواهند شد؛ تالا
 92درصد در لتونی 98 ،درصد در استونی و  02درصد در بلیارسالتان .برنالدگان
تایزة نوبل ،پیتر دایاموند 9و نیکوالس بار ،0221( 4صفحة  )819نشان دادهانالد
که به طور متوسط برای هر درصدی کاله بابالت حالقالزحماله کسالر مالیشالود،
مستمریهای آینده  83.1درصد کاهح پیدا میکند.
هزینههالای اداری صالندوقهالای بازنشسالتگی خصوصالی بسالیار بالاالتر از
هزینه های اداری صندوق هالای عمالومی هسالتند و در نتیجاله ،باعالث کالاهح
مستمریها میشوند .برای مثال ،هزینههای اداری نظالامهالای بازنشسالتگی از
 1.1درصالالد در ( 8332نظالالام عمالالومی) بالاله  90.0درصالالد در ( 0222پالالس از
اصکحات) در آرژانتین تهح یافت و از  0.1درصد در ( 8339نظام عمومی) به
 84.8درصد در ( 8333پس از اصکحات) در کلمبیالا تهالح کالرد (تالدول .)9
بولیوی تنها کشوری بود که کاهح هزینهها را پس از خصوصیسازی تجرباله
کرد و آن هم به خاطر مقررات سخت گیرانه ،نظارت دقیق و حذف رقابت بالین
صندوقها بود.

1. Ionescu
2. Robles
3. Peter Diamond
4. Nicholas Barr

  36بازنگری در ساز و کار پرداخت مستمری :بازگشت از خصوصیسازی به نظام عمومی
جدول  .2هزینههای اداری قبل و بعد از اصالحات خصوصیسازی در کشورهای منتخب
(به صورت درصد از حق بیمه)

کشور
آرژانتین
بولیوی
مجارستان
کلمبیا
شیلی
السالوادور
پرو
مکزیک
اروگو ه

قبل از اصکحات
خصوصیسازی
a)8332( 1.1
a)8330( 1.1
d)8331( 0.2
a)8339( 0.1
d)8312( 1.2
a)8331( 3.1
موتود نیست
موتود نیست
e)8332( 1.2

بعد از اصکحات
خصوصیسازی
c)0220( 22.1
c)0220( 81.8
d)0223( 84.2
c)0220( 02.3
c)0220( 83.2
c)0220( 08.9
c)0220( 92.2
c)0220( 42.9
c)0220( 81.0

منابع :کِکرامونت0224 ،8؛ مِسا ال الگو0284 ،؛ مِسا ال الگو0224 ،؛ ایگلِسیاس 0و آکونالاس8338 ،9؛ بالر اسالاس
دادههای منسجم اداری بانکو دِ پرِویژن سوسیال.)0222 ،BPS( 4

مدیران صندوق های بازنشسالتگی خصوصالی حالق الزحماله را تحالت انالواع
هزینهها پوشح میدهند (پنهان میکنند) و با این کالار وضالعِ مقالررات بالرای
پیگیری تمام آنها را دشوار میکنند .برای نمونه ،در لهستان صالندوقهالا ساله
نوع مختلف از هزینه را دریافت میکنند :هزینة توزیع /فروش ،2هزینة مدیریت
1. Claramunt
2. Iglesias
3. Acuñas
)4. Banco de Previsión Social (BPS
 .2این دربرگیرندة هزینه هایی است که توسط مدیران صالندوق هالای بازنشسالتگی بالرای پوشالح دادن سالهام
بازاریابی و فروش صندوقها پرداخت میشوند.
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و هزینة حق بیمه .8تا  0224میزان هزینالة توزیالع/فروش وضالعیت نابسالامانی
داشت و برخی از صندوقها نرخهایی را می گرفتند کاله گالاهی باله  82درصالد
ارزش حق بیمهها میرسید و تخمین زده میشد که این نرخها  81.3درصد از
تراز نهایی یک حساب انفرادی را بعد از  42سال پرداخت حق بیمه نشان دهند
(ایونسکو و روبلز .)0284 ،میزان این هزینه بعد از  0224به  9.2درصد کاهح
یافت .اکثر مشترکان نمیدانستند که این مبلغ به عنوان بخشالی از حالق بیمالة
آنها کم میشده یا بر آنها تحمیل شده است.
دولت های دیگر مثل آرژانتین و قزاقستان هالم سالقفی بالرای حالقالزحمالة
زیادی که از مشترکان خود دریافت میکردند در نظر گرفتند .عالکوه بالر ایالن،
لهستان ممنوعیت بازاریابی صندوقها را هم اترا کرد ،چون این کار به نالوعی
محرک هزینههای اضافی محسوب میشد .در آرژانتین ،میالانگین هزینالههالای
اداری  9.24درصد از درآمد بیمهپردازان در 8332ال برابالر  90.0درصالد از حالق
بیمه ال بدون اِعمال محدودیت از طرف دولت در آن زمان بود (رافمَن.)0222 ،0
در  0220وقتی که حداقل نرخ حق بیمه روی  2درصد کل درآمد تنظالیم شالد،
هزینه های اداری تا  22.1درصالد از حالق بیماله افالزایح یافالت (سِالترانگلو 9و
گروشکا.)0224 ،4
در قزاقستان ،قبل از اصالکحات مجالدد (بازگشالت از اصالکحات) سالازوکار
پرداخت مستمری حقالزحمهای که توسالط صالندوقهالای خصوصالی تحمیالل
 )premium( .8وتهی که باید پیشاپیح پرداخت شود تا خالدمات و غرامالت هالای آینالده مالورد تعهالد بیمالة
درمانی ،شامل فرد بیمهشده و افراد تحت تکفل او گردد.
2. Rofman
3. Cetrángolo
4. Grushka

  32بازنگری در ساز و کار پرداخت مستمری :بازگشت از خصوصیسازی به نظام عمومی

میشد اغلب به میزان حداکثر  82درصد از درآمد سرمایهگذاری و  2.22درصد
از داراییها در ماه میرسید (هِرناندِز 8و استوارت .)0221 ،0طبق برآوردها ،کالل
هزینههای اداری  81.14درصد از تراز نهایی حسابهالای انفالرادی بعالد از 42
سال پرداخت حق بیمه را نشان میداد (ایونسکو و روبلز .)0284 ،در مجارستان،
هزینههای اداری بیح از  82درصد حق بیمهها را به خود اختصالاص مالیداد و
این رقم در برخی موارد به  84.2درصد می رسید .طبالق برآوردهالا ،تالأثیر ایالن
هزینهها  00.23درصد از تراز نهالایی حسالابهالای انفالرادی بعالد از  42سالال
پرداخت حق بیمه را نشان میداد (ایونسکو و روبلز0284 ،؛ سزیکرا.)0281 ،
در نظامهای خصوصی مکزیک و کاستاریکا ،مشترکان صندوق میبایسالتی
معادل  2سال از حق بیمه را هنگام اشتیال صالرفا بالرای پوشالح هزینالههالای
اداری پرداخالالت مالالیکردنالالد (دیالالوران ال واوِرد 9و پِنالالا .)0288 ،4در السالالالوادور،
هزینه های مدیریت نظام عمومی قبل از اصکحات  3.1از حق بیمهها بود کاله
تا  08.9درصالد در  0220بعالد از خصوصالی سالازی افالزایح یافالت .بالاالترین
هزینه های مدیریت در کشورهای مکزیک و آرژانتین بود و هزینهها به ترتیالب
تا  42و  42درصد از حق بیمهها بود .همان طور که مِسا ال الگو ( )0224بیالان
کرده است ،میانگین ناموزون هزینههالای مالدیریت در  0229بالرای  82کشالور
آمریکای التین 02.1 2درصد از حق بیمهها بالود .در شالیلی ،کالل هزینالههالای
اداری از  1درصد در  8312به  83.2درصد از حق بیمهها رسید که نشاندهندة
1. Hernandez
2. Stewart
3. Durán-Valverde
4. Pena
 .2کشورهای آرژانتین ،بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،تمهالوری دومینالیکن ،السالالوادور ،مکزیالک ،نیکاراگو اله ،پالرو و
اروگو ه.
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 99.1درصد از داراییهای انباشته حتی  02سال بعد از اصکحات بالود (مِسالا ال
الگو.)0280 ،
ج .حکمرانی ضعیف :طفره رفتن از مقررات و نظارت و رانتخواری

هدف نهایی مقررات دولتی صندوقهای بازنشستگی خصوصی حصول اطمینان
از این است که مدیران صندوق ها طبق خواسته های کارکنالان و بازنشسالتگان
عمل کنند و نه فقط طبق خواستههای شرکتهای بیمه .هدف از وضع مقررات
صندوق بازنشستگی رسیدگی به یکسری از عملکردهای ضالعیف بالازار مثالل
اطکعات نامتقارن ،مخاطرات اخکقی ،رفتارهای شخصی کوتهبیناناله و رقابالت
ناسالالالم اسالالت .هالالدف از تالالکشهالالای رگوالتالالوری ممانعالالت از طفالالره رفالالتن،
سوءمدیریت ،ککه برداری یا فساد ،مدیریت ناکارآمد و راهبردهای کسالبوکالار
پخرخطر است (اُرسزاگ و استیگلیتز8333 ،؛ گیلیون و دیگران .)0222 ،در انجام
این وظیفه ،مقامات رگوالتوری بایستی مسالتقل باشالند و قالدرت کالافی بالرای
مداخلة سازنده در امور داشته باشند .اما در بسیاری از موارد دیده شده که نقح
رگوالتوری صندوقهای بازنشستگی خصوصی به عکیق شخصی معطوف شده
است.
رانتخواری به موقعیتی اشاره میکند که در آن یک آژانس رگوالتوری باله
تای دفاع از عکیق عمومی ،به نفع گروههای اقتصادی خاص در صالنعت کاله
نیاز به نظارت دارند عمل میکند .رانت و طفره رفالتن از مقالررات معمالوال باله
صورت غیرقابل رو یت اتفاق میافتد و بعضا ممکن است کارمندان داخلی را به
نوعی درگیر امور تجالاری کنالد .در صالنعت صالندوق بازنشسالتگی خصوصالی،
نقح های مقرراتی و نظارتی نظام پرداخت مستمری معطوف به همان دسته از
گروههای اقتصادی میشوند که مسلولیت مدیریت صندوقهای بازنشستگی را
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دارنالالد و باعالالث ایجالالاد تضالالاد منالالافع تالالدی مالالیشالالوند .8در ابتالالدای بحالالث
0
خصوصیسازی ،بانک تهانی و پژوهشگران مختلف باله خطالر «درِ چرخالان»
بین شرکتهای ادارهکنندة صندوق و آژانسهای رگوالتوری اشاره کردند و این
همان خطر طفره رفتن از مقررات و نظالارت و رانالتخالواری در صالنعت اسالت
(دیدیِر 9و اشموکلر.)0284 ،4
رانتخواری در پرداخت مستمری توسط البیهای صنعت به طور مستند در
بازارهای مالی آورده شده است؛ برای مثالال ،ایرلنالد و ایالاالت متحالده (تِرنِالر،2
هوگِس 1و مالاهر .)0281 ،3فراینالدهای خصوصالیسالازی در اکثالر کشالورهای
درحال توسعه (با ساختارهای مالالی و رگوالتالوری توسالعه نیافتاله) موافالق ورود
غول های مالی خارتی بودند .این کار باعث ایجاد یک شبهبازار با سطح رقابت
پایین میشد (ایمپاویدو ،1الساگاباستِر 3و گارسیا ال هیترون .)0282 ،82عکوه بر
این ،اغلب کشورها ترتیح می دادند کاله نظالارت بالر ایالن شالبهبالازارِ پرداخالت
مستمری توسط آژانس های تخصصی کوچک صالورت گیالرد (خالود ایالن امالر
فرصت رانتخواری را افزایح میداد) تا از طریق ساختارهای منسجم مالالی و
 .8برای مثال ،در آرژانتین در آغاز قرن  08نهاد نظارتی صندوق بازنشستگی خصوصی با دولت تبانی کرد تا باله
صندوق های بازنشستگی اتازه دهد تا ابزارهای مالی به دالر آمریکا را به پزو تبدیل کنند ،البتاله بالا نرخالی کاله
برابر قیمت اسمی بود؛ این کار باعث شد تا آن ابزارها دوسوم از ارزش خود را وقتی که ارزش پالولی پالزو تنالزل
پیدا کرد از دست بدهند.
2. revolving door
3. Didier
4. Schmukler
5. Turner
6. Hughes
7. Maher
8. Impavido
9. Lasagabaster
10. García-Huitrón
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رگوالتوری وسیعتر که احتمال رانت در آن کمتر بود (هو 8و اسالتوارت0223 ،؛
تِرنِالالر ،هالالوگِس و مالالاهر0281 ،؛ کیوایسِالالر 8331 ،0الالالف و  8331ب؛ دیالالدیِر و
اشموکلر.)0284 ،
روابط صمیمی بین سیاستمداران و بخح مالالی و همچنالین کمبالود تعالداد
کارکنان سطح باالی بامهارت در زمینة مقررات بازار مالی ،انتخاب رگوالتورها
از بخح صنعتی موتود را دشوارتر و بنابراین به نفع عکیالق خصوصالی عمالل
مالیکردنالد (دیالدیِر و اشالموکلر0284 ،؛ کِرابِتالری 9و دورانالد0283 ،4؛ اُرتگالا ال
کراوِتو .)0284 ،2در کاستاریکا ،ر یس اسبق بانک مرکزی ،تورج گاردیا ،آشکارا
با حالت اعتراض به این نکته اشاره کرد که رگوالتورها/ناظرهای نظام مالالی از
مدیرانی (نهادهای نظارتی) تشکیل شدهاند که از نظام بازنشسالتگی خصوصالی
هستند و با خواستههای بانکهای خصوصی همتهتاند.
در این موقعیت ،بهکارگیری اصکحات خصوصیسازی انگیزة الزم را بالرای
مدیران و رگوالتورها فراهم نمیکنند تالا خواسالتههالای مشالترکان صالندوق را
برآورده کنند .در شیلی ،مدیران اترایی (مالدیریت) صالندوقهالای بازنشسالتگی
( 1)AFPsاز ذینفعان عمدة شرکت های خصوصی هستند (اوندوراگا.)0288 ،3
دپوزیتو سِنتِرال دِ والِروس اِس .اِی 1.یک شرکت خصوصی با مالکیالت صالنایع
خصوصی که شامل  AFPsهم میشود تالایگزین بانالک مرکالزی باله عنالوان
1. Hu
2. Queisser
3. Crabtree
4. Durand
5. Urteaga-Crovetto
6. Administradora de Fondos de Pensiones (Administration of Pension
)Funds
7. Undurraga
8. Depósito Central de Valores S.A.
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متولی داراییهای نظام بازنشستگی شد (کیوایسِر 8331 ،الف) .عکوه بالر ایالن،
در بسالیاری از کشالورها مثالل بولیالالوی و لهسالتان درگیالری مسالتقیم شالالرکای
اتتماعی بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی خصوصی کنار گذاشته شد و این
امر موتب کاهح نظارت آن هالا گردیالد .در ایالن مالوارد ،شالفافیت عمالومی و
پاسخگویی پایین بود و ساختارهای عمومی به اندازة الزم پیشرفته نبودند.
به طور کلی ،مدیریت ،نظارت و اترای مقررات در صندوقهای بازنشستگی
ضعیف بالود و باعالث ایجالاد سالوءمدیریت مالیشالد .اصالکحات موتالب ایجالاد
بهانههایی شد که به صندوقها این اتازه را میداد تالا مزایالای مالازاد را بالرای
صنعت و سرمایهگذاران خارتی تمعآوری کنند و آنها را به بازیگران غالب در
این زمینه بدل سازند .هر چقدر خصوصیسازی نظالامهالا بیشالتر شالدند ،تالأثیر
صندوق های بازنشستگی خصوصی و بخح مالی پررنگتر شدند و این باعالث
شد تا برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مسالتمری مشالکلتالر شالود
(ویلسون سوخِی.)0283 ،8
چ .تمرکز صنعت بیمة خصوصی

بحث دیگری که طرفداران خصوصی سازی پیح کشیدند این بود که این روند
قرار بود با ایجاد رقابت میان مدیران صندوق ،میزان کارآمالدی را بالاال ببالرد و
موتب بهبود ارا ة خدمات شود (ایمپاویدو و دیگران .)0282 ،در واقع هنگالامی
که سازوکار پرداخت مستمری خصوصی اتباری شروع به کار کرد ،تعداد قابالل
توتهی از مدیران اترایی نظام بازنشستگی خصوصی در بازار حضور داشتند اما
با گذشت زمان و حرکت به سوی تمرکز بازار ،شرکتهای ملالی اغلالب تالذب
مؤسسات بزرگ خارتی شدند.
1. Wilson Sokhey
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در برخی کشورها مثل بولیوی و السالوادور تنها دو نهالاد مالدیریت اترایالی
اصلی صندوق وتود داشتند که بازارهایی انحصالاری ایجالاد کردنالد و مزایالای
رقابت را از میان برداشتند .در بولیوی ،مدیریت نظام بازنشستگی و داراییها زیر
دست دو  AFPبود که آن ها هم متعلق به مؤسسات مالی خارتی تحت عنوان
0
«خدمات مالی زوریخ اِیتی» 8و «بالاتکو بیلبالا و ویزکایالا آرتِنتاریالا اِساِی»
بودند .در السالوادور ،پس از ادغام و تملک مدیریت صندوقها ،تنها دو مدیریت
پابرتا ماندند؛ یکی از آنها متعلق بود به  BBVAاسپانیایی و دیگری هم باله
«سیتیگروپ» 9ایاالت متحده تعلالق داشالت کاله بعالدها توسالط شالرکتهالای
هندوراسی و کلمبیایی خریداری شدند .این مورد خود میتواند توضیح دیگالری
باشد برای چگونگی حرکت صنعت خصوصی بیماله باله سالمت تمرکالز .تعالداد
مدیران اترایی صندوق در مجارستان از  12نفر به  08نفر رسالید و  1شالرکت
بزرگ تمرکز خالود را روی  32درصالد از مشالترکانی گذاشالتند کاله حالق بیماله
پرداخت می کردند .در لهستان ابتدا  08صندوق وتود داشت امالا پالس از چنالد
سال ،عمدتا از طریق ادغام یا تملک ،به  80صندوق تنزل یافت که  41درصالد
از داراییهای آنها توسط  9صندوق مدیریت میشد .تعداد AFPهای آرژانتین
از  04در هنگالالام آغالالاز خصوصالالیسالالازی بالاله  82در هنگالالام برگشالالت از
خصوصیسازی رسید .تعداد AFPهای شیلی بالین  8334و  0221از  08باله 2
رسید و تمرکز بیمهپردازان در سه شرکت بالزرگ از  13درصالد باله  11درصالد
رسالید (مِسالا ال الگالو و بِرترانالو0281 ،؛ مِسالا ال الگالو0281 ،؛ پوالکوسالکی و
هاگِمِجِر0281 ،؛ سزیکرا.)0281 ،

1. Zurich Financial Services AG
)2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA
3. Citigroup
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ح .چه کسـانی بیشـترین فایـده را از پـسانـداز بازنشسـتگی مشـترکان
صندوقهای خصوصی بردند؟ (بخش مالی)

چه کسانی بیشترین سود را از پسانداز بازنشستگی مشترکان بردند؟ این یالک
سؤال بسالیار مهالم اسالت .در بسالیاری از کشالورها ،ذخیالرههالای بازنشسالتگی
نظامهای بازنشستگی نوپا در مرحلة انباشت برای توسعة ملی مورد استفاده قرار
گرفتند؛ برای مثال در فنکند ،اندوخته های انباشته در صندوقهای بازنشستگی
عمومی از  8392تا  8342برای برقرسانی باله منالاطق روسالتایی و زیرسالاخت
عمومی پایه مورد استفاده قرار گرفت و بعد از  8318از اندوختهها برای تالأمین
مالی صنعتی شدن و کمک به میلیونهالا فنکنالدی اسالتفاده شالد (کانگالاس،8
 .)0221اما باید خاطرنشان کرد که استفادة بالقوه از داراییهای صالندوقهالای
بازنشسالتگی بالا هالدف سالرمایهگالذاری عمالومی و ملالی در قالالب نظالامهالالای
«اندوختهگذاری» خصوصی ملی با شکست مواته شالد ،چالون سالرمایهگالذاری
پس اندازهای مشترکان در بازارهای سرمایه با هدف بازگشت سودِ بیشتر انجام
گرفت ،بدون اینکه اهداف توسعة ملی در اولویت قرار گیالرد .خصوصالیسالازی
قرار بود اهمیت ویژهای برای صندوقهالای بازنشسالتگی خصوصالی در توسالعة
ملی قا ل شود و مواردی مثل مسکن ،اولویتهای زیرساختی و زیستمحیطی
را از طریق خرید رهن ،اوراق قرضه و اوراق بهادار در نظر بگیرد .اما باید توته
داشت که این مزایای محدود استفاده از بازارهای سالرمایه بالرای ایالن گوناله از
سالالرمایهگالالذاریهاسالالت کالاله بایالالد مالالورد پرسالالح قالالرار بگیالالرد ،نالاله اسالالتفاده از
سرمایهگذاری عمومی مستقیم (مولِر0221 ،0؛ هوتو.)0284 ،9

1. Kangas
2. Muller
3. Hujo
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در واقع ،این بخح مالی ،مدیران نظام بازنشستگی خصوصی و شرکتهای
بیمة عمر هستند که بیشترین فایده را از پساندازهای بازنشسالتگی مشالترکان
میبرند .تدول شمارة  4افزایح دارایالیهالای صالندوقهالا را تحالت مالدیریت
خصوصی نشان میدهد که دربردارندة مستمریهای اختیاری و اتباری اسالت.
به طور متوسط ،میزان پس اندازهای مردم که به بخح مالی انتقالال یافتاله باله
صورت یکنواخت از  0222تا  0281افزایح پیدا کرده و به میانگین  84درصد
از  GDPکشورها رسیده است .در شیلی ،ایالن میالزان باله  32درصالد از GDP
 0281رسید .در کل ،در  0281بخح مالی حدود  181میلیارد از داراییهایی را
اداره میکرد که پسانداز بازنشستگی در  04کشور را پوشح میداد (تدول .)4
عکوه بر ایالن ،در اکثالر کشالورها ،مقالررات سالرمایهگالذاری ملالی هالیچ گوناله
محدودیتی برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در خالارج از کشالور قا الل
نیستند؛ این موضوع حتی در کشورهایی صادق است که خود آنها نیالاز مبالرم باله
سرمایهگذاریهای اتتماعی و اقتصادی دارند (بالرای مثالال ارمنسالتان ،بلیارسالتان،
کرواسی ،تمهوری چک ،استونی ،لتونی ،لیتوانی ،رومانی و اسلواکی)؛ اما در برخالی
دیگر از کشورها محدودیتهایی وتود دارد (برای مثال کاستاریکا  22درصالد ،پالرو
 40درصد ،کلمبیا  42درصد ،لهستان  92درصد ،مکزیک و روسالیه  02درصالد) .در
شیلی ،مدیران اترایی نظام بازنشستگی مالیتواننالد تالا  12درصالد از دارایالیهالای
صندوقهایشان را که برابر با  21درصد از  GDPاین کشور است در خارج از کشور
سرمایهگذاری کنند .فقط تمهوری دومینیکن و نیجریه به صالندوقهایشالان اتالازة
سرمایهگذاری در خارج از کشور را نمیدهند (.)0281 ،OECD
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جدول  .1داراییها در صندوقهای بازنشستگی اندوختهگذاری و خصوصی
(به صورت درصد از  GDPو میلیارد دالر آمریکا)
کشور

0777

8111

8110

8118
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8111
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8119

آرژانتین
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ال

ال
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ال

82.4
ال

82.8
ال

82.9
ال

80.9
ال

82.0
ال

بولیوی

ال

ال

ال

82.8

81.3

83.1
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0.3
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22.1
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2.2
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0.3
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1.8
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ال
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0.2

0.3
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4.0
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ال
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ال
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استونی
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ال
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2.2
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2.1
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8.1
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ال
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2.9
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2.4
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2.4
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2.4
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9.1

4.1

2.0

2.2

1.1

82.2

3.3

نیجریه

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

پاناما

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

0.2
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پرو

ال

ال

1.3

1.9

82.3

88.4

89.0

81.2

83.8

لهستان

2.9

8.9

0.4

9.1

2.9

1.3

1.3

88.2

88.3

رومانی
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ال

ال

ال

ال

ال

ال
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2.2

اسلواکی
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2.2

2.2

2.2
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2.2

0.4

9.1

اروگو ه

ال

ال

ال

1.4

82.1

88.9

80.0

89.4

89.0

میانگین

2.2

2.8

4.2

1.9

3.8

3.3

3.1

88.8

88.2

کل داراییها به
دالر آمریکا

2.1

0.9

10.1

882.1

890.4

813.3

042.1
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4.9
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3.1
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3.2

3.1
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3.2
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1.1

3.9
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81.2
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4.1

2.2

2.3

1.8

1.3

3.9

3.3

1.8

1.4
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9.2

4.2

4.1

2.4

1.2

3.2
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88.2
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02.3

04.9
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01.9

01.3
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94.1
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4.2

1.3

3.9

1.1

1.9

3.4
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80.1

84.3
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ال
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ال

0.9

9.4

4.2
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3.2

89.2
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9.3
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4.8

4.9
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2.4

2.3

2.3

2.1

2.3

8.2
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8.4
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4.2
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4.1
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2.1
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82.2
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80.3
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84.3
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82.2

82.2
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0.1

9.4

9.1

9.1

4.9

2.2

2.8

2.1

1.2

پاناما

2.4

ال

2.1

2.1

2.4

2.3

2.1

2.1

8.0

پرو

84.2

83.2

84.2

83.2

83.4

83.8

83.3

02.9

08.2

لهستان

82.3

89.0

82.4

84.1

81.1

81.9

1.1

3.3

1.9

رومانی

2.0

2.2

2.3

8.0

8.3

0.9

9.2

9.1

4.9

اسلواکی

4.1

1.0

3.0

1.0

3.4

3.3

82.2

82.0

88.0

اروگو ه

88.2

84.2

81.1

81.3

81.3

83.8

02.2

08.3

00.1
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3.2

88.1

80.3

88.3

89.8

89.3
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89.4

84.8

کل داراییها به
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عکوه بر مدیران اترایی نظام بازنشستگی ،شرکتهای بیمالة عمالر هالم از
بازار زیر نفوذ خود برای ارا ة مستمری ساالنه سود بردهاند .معموال هنگامی که
مشترک صندوق بازنشستگی به سن بازنشسالتگی مالی رسالد ،تالراز انباشالته در
حسابهای پسانداز شخصی برای تهیة مستمری ساالنه (به صورت مادامالعمر
یا مدتزمان معین) از شرکتهای خصوصی بیمه مورد استفاده قرار مالیگیالرد.
شرکتهای بیمه که معموال طبالق خواسالتة گالروههالای اقتصالادی باله عنالوان
AFPها عمل میکنند ،تنها نهادهایی هستند که مجوز ارا ة مستمری ساالنه را
دارند و به همین خاطر اغلب آنها حقالزحمالههالای زیالادی بابالت ارا الة ایالن
مستمری دریافت میکنند.
گروههای مالی بینالمللی بیشترین تعداد ذینفعان را تشکیل میدهند؛ باله
عبارت دیگر ،صندوق های بازنشسالتگی ملالی باله عنالوان شالرکتهالای تابعالة
مؤسسات مالی بینالمللالی بالزرگ محسالوب مالیشالوند .در بولیالوی ،صالندوق
بازنشستگی فیوچرو دِ بولیویا اِساِی 8به مؤسسة خدمات مالالی زوریالخ اِیتالی
0
سپرده شد و صندوق بازنشستگی دیگر این کشور تحت عنوان پرِویژِن اِساِی
هم قسمتی از  BBVAاست .در شیلی هم ذینفع اصلی صندوق بازنشسالتگی
پروویدیا اِساِی BBVA 9بود ،البته تا سال  0289که مِتکیف چیلی 4آن را به
1
تملک خود درآورد .مثال دیگر ،چیلیز هبیتات اِیاِفپی 2بود کاله سالیتیبَنالک
(سیتیگروپ) آن را کنترل میکرد و همچنین اینوِسکو 3تا  0284و بعالد از آن،
1. Futuro de Bolivia S.A.
2. Prevision S.A.
3. Provida SA
4. Metlife Chile
5. Chile’s Habitat AFP
6. Citibank
7. Invesco
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پرودنشیال فایننشیال یو اِس.8
از دیدگاه توسعه ،به این نکته میتالوان اشالاره کالرد کاله انتقالال پالسانالداز
بازنشستگی مشترکان به مؤسسات مالی بین المللی بزرگ یک نگرانالی بالزرگ
مخصوصا برای کشورهای درحالتوسعه ایجاد میکند .شواهد نشان مالیدهنالد
که خصوصی سازی سازوکار پرداخت مستمری ،بیشالتر موتالب تمرکالز قالدرت
اقتصادی زیر دست شرکت های مالی بزرگ برای ایجاد سود برای آنهالا شالده
است تا اینکه به توسعة ملی کمک کند .این سازوکار سود زیادی برای مدیران
صندوق بازنشستگی ایجالاد کالرد .حتالی در کشالورهایی مثالل مجارسالتان کاله
0
صندوق های بازنشستگی رسما نیاز داشتند تا عملکالردی بالا پایالة غیرانتفالاعی
داشته باشند ،قراردادهایی با شرکتهای مادر خود بالرای مالدیریت صالندوقهالا
منعقد کردند تا بتوانند سودی را که عایدشان میشد پنهالان کننالد .در نتیجاله،
بازده متوسط صندوق های بازنشستگی در مجارستان از  8331تالا  0222صالفر
بود ،در حالی که هزینههای اداری بیح از  82درصد بودند.
این یکی از عمده دالیلی بالود کاله کشالورها را واداشالت تالا صالندوقهالای
بازنشستگی خود را ملی کنند .هنگامی که آرژانتالین  82صالندوق بازنشسالتگی
خود را از سلطة خارتیها خارج و آن ها را ملالی کالرد (قالانون  01.412نالوامبر
 ،)0221چندین بانک بین المللی و شرکت های بیماله مثالل ( BBVAاسالپانیا)،
هلالالدینگهالالای ( HSBCبریتانیالالا) و ( ING Groep NVهلنالالد) بودنالالد کالاله
صندوق های بازنشسالتگی ایالن کشالور را کنتالرل مالیکردنالد .بالا ملالیسالازی
صندوق های بازنشسالتگی و تیییالر سالازوکار برخالورداری (شالمول) از مزایالای
مسالالتمری از خصوصالالی بالاله عمالالومی ،تقریبالالا  02.2میلیالالارد دالر آمریکالالا از
1. Prudential Financial US
2. non-profit basis
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حساب های شخصی نظام بستة خصوصالی باله دولالت آرژانتالین و ادارة تالأمین
اتتماعی ملی این کشور ( 8)ANSESانتقال یافت (هخهنِرلِین.)0280 ،
خ .تأثیر محدود روی بازارهای سرمایه در کشورهای درحالتوسعه

بانک تهانی در مقالة شاخص خود در  8334تحت عنوان «تلوگیری از بحران
سالمندی :سیاست هایی برای حمایت از سالمندان و ارتقای رشد» ادعا کرد که
معرفی الیة مستمری خصوصی اتباری میتواند به توسعة بازارهای سالرمایه و
بخح مالی کمک کند .اما درست بودن اکثر بحثها به این بسالتگی دارد کاله
پیحشرط های معینی مثل وتود بازارهای رقالابتی سالالم بالا مقالررات مناسالب
رعایت شوند (بار ،0222 ،0صالفحة  .)93البتاله ایالن موضالوع معمالوال در مالورد
خصوصی سازی سازوکار پرداخت مستمری در کشورهای درحالتوسالعه صالدق
نمیکند.
نقح صندوقهای بازنشستگی خصوصی در توسعة بازارهای سرمایة داخلی
در اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور کالمرنالگ بالوده اسالت (الاِوِن.)0284 ،9
کشور شیلی و کشورهای پخردرآمد (اقتصادهای با درآمد باال) از تمله استثنا اتی
هستند که تأثیرات مثبتی داشتهانالد .در اکثالر کشالورهای مطالرحشالده در ایالن
گزارش ،توسعة بازارهای سالرمایه تالا حالدی محالدود بالوده اسالت .کشالورهای
مجارستان ،لهستان و آرژانتین تا حدودی قادر به توسالعة بازارهالای سالرمایه و
سرمایه گذاری شده بودند ،اما در آرژانتین ،قزاقستان و بولیوی بازارهای سرمایه
حتی قبالل از اصالکحات هالم تنالبح خالود را آغالاز کالرده بودنالد .در نتیجاله،
فرصتهای سرمایهگذاری صندوق بازنشسالتگی خصوصالی و نتالایم بالالقوة آن
1. Argentinian government national social security administration
2. Barr
3. Laeven
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محدود بودند.
به طور کلی در کشورهایی که بازارهای سرمایة عمیالق و متنالوعی ندارنالد،
این امکان وتود دارد که سرمایهگذاریها تا حد زیادی در خارج از کشالور و یالا
روی اوراق قرضه متمرکز شوند .دولتها نیز به دالیل روشنی که قبک توضالیح
داده شد تمایل بیشتری به گزینة دوم نشالان دادنالد .در مجارسالتان و بولیالوی
اوراق قرضه به ترتیب  12و  18درصد از دارایالیهالا را تشالکیل مالیدادنالد (در
 .)0223در قزاقستان ،صندوقهای بازنشستگی  22.2درصد از حق بیمالههالا را
روی اوراق بهادار ملالی سالرمایهگالذاری مالیکردنالد کاله  02.3درصالد از ایالن
سرمایهگذاری روی اوراق شرکتهای سالهامی و  82.4درصالد آن باله صالورت
سپردة بانکی با بازگشت سرمایة کم صورت میگرفت و فقط بخالح انالدکی از
آن وارد سهام خصوصی داخلی میشد .روند رفتار تمعیِ (روند تودهوار) 8مشابه
دیگری هم با تمرکز باالی سرمایهگذاری (اغلب اوراق قرضه و سپردة بالانکی)
در کشورهای دیگری که خصوصیسازی کرده بودند وتود داشت .این کشورها
هم محدودیتهای مشابهی در بازارهای سرمایهگذاری داشتند.
صندوق های بازنشستگی خصوصی نقح کمرنگتری در توسعة بازارهالای
سرمایة داخلی داشتند و دلیل آن ،تمرکز بیحازحد سرمایهگالذاریهالا در اوراق
قرضه و سپرده های بانکی بود .در واقع ،صندوق های بازنشسالتگی هالیچ تالأثیر
مثبتی بر بازار سرمایة مجارستان نداشتند و اثرات کمی در بازار سرمایة بولیوی
مشاهده شد .صندوق هالای بازنشسالتگی در کشالورهای کاسالتاریکا ،تمهالوری
دومینیکن ،السالوادور و اروگو ه بهندرت روی سهام داخلی سرمایهگذاری انجام
دادند .در کشور السالوادور که قوانین تنظیم بازار سالرمایه تقریبالا هالمزمالان بالا
اصکحات نظام بازنشستگی تصویب شدند ،فقدان ابزار مالی داخلالی و فشالار از
1. herding trend
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طرف دولت باعث شد که  18درصد از داراییهای صندوق بازنشستگی که قبک
صرف تأمین مالی انتقال میشد ،صالرف بالدهی دولالت شالود (مِسالا ال الگالو و
ریوِرا .)0283،8به همین نحو ،امکالان محالدود سالرمایهگالذاری در قزاقسالتان و
هزینههای باالی انتقال باعث اِعمالال محالدودیت روی سالرمایهگالذاری شالد و
صندوق های بازنشستگی در قزاقستان در زمینة توسعة بازار سرمایه با شکسالت
مواته شدند (مالتسِوا و تانِنوا.)0281 ،
د .ریسکهای بازار مالی و ریسکهای جمعیتی به افراد منتقل شدند

از آنجایی که هدف اولیة حمایتهای اتتماعی کاستن از ریسالکهالای چرخالة
زندگی و مقابله با آنهاست ،طرحهالای حسالابهالای انفالرادی خصوصالی بالار
ریسکهای سامانهای (تمعیتی ،مالی و اقتصادی) را به افراد انتقالال دادنالد .در
طرح حساب خصوصی اندوختهگذاری ،کارگران و مستمریبگیران هسالتند کاله
ریسکهای سرمایهگذاری ،طول عمر و تورم را متحمل میشوند .در رابطاله بالا
ریسک سرمایهگذاری در نظامهای  ،DCکارگران با بکتکلیفی یا عدم اطمینان
در مورد سطوح مزایای بازنشستگی در آینده مواته میشوند ،به دلیل اینکه این
سطح بستگی به نرخ بازگشت دارد .از آنجایی که بازارهای مالی در کشالورهای
با درآمد کم و متوسط از ناپایداری بیشتری برخوردار هسالتند ،قالرار گالرفتن در
معرض ریسک در این کشورها برای کارگران بهمراتب بیشتر است .ایالن مالورد
در رابطه با بحران مالی  0221صدق میکند .این بحران تالأثیر مصالیبتبالاری
روی کارگرانی داشت که با مستمری خیلی پایین بازنشسته شده بودند ،به دلیل
اینکه ارزش پسانداز انباشتة آن ها و همچنین نرخ بازگشتی که انتظار داشالتند
بهشدت کاهح یافته بود.
1. Rivera
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از آنجایی که ریسک ها به افراد منتقل میشدند ،بحران مالالی و اقتصالادی
پیاپِی تأثیرات اتتماعی و اقتصادی منفی برای کارگران و مستمریبگیالران در
برداشت .در آرژانتین ،بحران مالی داخلالی  0228و  0220موتالب کالاهح 44
درصدیِ ارزش داراییهای صندوق در  0228شد الال از  02.918میلیون دالر در
 0222بالاله  88.122میلیالالون دالر در ( 0220هخهنِالالرلِین .)0280 ،بالالرای تبالالران
ضررهای مالی صندوق های بازنشسالتگی و تلالوگیری از ریسالک هالای آینالدة
نوسانات مالی و تضمین سطح مزایا ،خاتمه دادن به نظام بازنشستگی خصوصی
در طول بحران  0221مورد تأیید قرار گرفالت (بِرترانالو و دیگالران .)0281 ،در
شیلی در AFP ،0221ها  12درصد از تمام مزایالایی را از دسالت دادنالد کاله از
 8310تا  0221به آن ها دست یافته بودنالد ( .)0282 ،CENDAایالن بحالران
باعث ایجاد نسلی از کارگران شده بود که مشاغل غیررسالمی ،نالامطملن و یالا
پاره وقت داشتند و این امر موتب ایجاد سوابق مشارکتی ازهمگسیخته میشد.
همچنین باعث باز خیز فقر سالمندان و یا ایجاد فشار سیاسی در معرفی (طالرح
مجدد) عناصر همبستگی و مشککت بازنشستگی میشالد و موتالب تیییالر در
فرمول محاسبة مزایا و یا مزایای تکمیلی برای بازنشستگان میشد.
عکوه بر این ،در برخی کشورها دولت مسلولیت تأمین مالالی و یالا فالراهم
کردن مزایا را به تای نظام بازنشستگی خصوصی عهدهدار شده بود .این اتفاق
در آرژانتین قبل از بازگشالت از خصوصالیسالازی روی داد؛ باله محالض اینکاله
حسابهای فردی خالی میشدند ،دولت پرداخت  33درصد از مستمریها را به
 442.222مستمریبگیالر الیالة خصوصالی بالر عهالده مالیگرفالت و همچنالین
پرداخت های مازاد به  833.222مستمری بگیر را برای حفالت حالداقل ضالمانت
انجام می داد .عکوه بر اینها ،پرداخت مستمری  99.222نفر از کسالانی را بالر
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عهده گرفت که تمام موتودی حساب های خود را برداشت کرده بودند (بِرترانو
و دیگران.)0281 ،
راهبرد سرمایه گذاری صالندوق هالای بازنشسالتگی خصوصالی بالا پورتفالوی
ریسک باال هم ایجاد نگرانی میکرد و باعث آسیبپذیر شدن هالر چاله بیشالتر
این صندوقها در برابر بحران اقتصادی و مالی میشد .در پرو ،در طول بحران
مالی تهانی 0221ال  ،0223داراییهای صندوقهای بازنشستگی تا  22درصد و
یا حتی بیشتر اُفت کردند و دلیل آن این بود که مدیران پورتفوی صندوقهای
بازنشستگی  AFPsسرمایهگذاریهایی پرخطالر انجالام داده بودنالد کاله میالزان
ریسک آنها حتی باالتر از برآورد فعاالن بازار بورس پِرو بود .عالکوه بالر ایالن،
ارزیابی عملکرد مدیران پورتفوی  AFPsنشالانگر فقالدان رفتالار رقالابتی اسالت
(فلورِس 8و سانچِز.)0281 ،0
در رابطه با ریسک طول عمر 9می توان به این نکته اشاره کرد که انتخالاب
مستمری ساالنه در اکثر کشورهایی که طرحهای  DCاتبالاری دارنالد الزامالی
نیست ،بنابراین به مشترکان اتازة برداشت کامل از داراییهالای حسالاب خالود
داده میشود ،اما این کار موتب میشود آنها در معرض ریسالک طالول عمالر
قرار گیرند .حتی در تاهایی که مستمری ساالنه الزامالی اسالت ،صالندوقهالای
بازنشستگی خصوصی با زیان ساختاری مواته هستند ،به این دلیل کاله آنهالا
انباشت ریسک 4خیلی کوچکتری نسبت به یک صندوق بازنشستگی عمالومی
دارند .هر چقدر انباشالت ریسالک کمتالر باشالد ،میالزان انحالراف (واریالانس) در
میانگین طول عمر بیشتر میشود .صندوق های بازنشستگی خصوصی ریسالک
1. Flores
2. Sanchez
3. longevity risk
4. risk pool
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طول عمر را به دقت محاسالبه مالی کننالد و ایالن کالار باله قیمالت کمتالر شالدن
مستمری های ساالنة مستمریبگیران تمام می شود (گیلیون و دیگران،0222 ،
صفحة  .)23مسللة دیگر این است که ریسک تالورم موتالب فرسالایح بیشالتر
اندوخته گذاری کامل می شود .عموما طرح های  DCبه طالور خودکالار مزایالای
ساالنه فراهم نمیکنند و اگر این کار را بکنند ،سطح عمومی مزایالا بالر اسالاس
قیمت شاخصبندی نمیشالوند .بنالابراین مسالتمریبگیالران تحالت طالرحهالای
خصوصی ریسک تورم را متحمل میشوند اما در طرحهای  ،DBسطح مزایا بر
اساس قیمت و دستمزد شاخصبندی میشود( .گیلیون و دیگران.)0222 ،
هـ .گفتمان اجتماعی بدتر شد

کنوانسیون شمارة  ILO 0بر اهمیت گفتمان اتتمالاعی و حضالور افالراد تحالت
پوشح در نهاد حکمرانی تأکیالد مالیکنالد .مالدت زیالادی اسالت کاله مالدیریت
مشارکتی نظامهای تأمین اتتماعی در استانداردهای بینالمللی تأمین اتتماعی
بنا نهاده شده است و در این میان ،گفتمان اتتماعی یک عنصر کلیالدی بالرای
ایجاد شفافیت و درک الزم بالرای ادارة طالرحهالای بیمالة اتتمالاعی محسالوب
میشود.
در اکثالالر اصالالکحات انجالالام شالالده روی سالالازوکارهای پرداخالالت مسالالتمری
خصوصی در اروپای مرکزی و شرقی ،گفتمان اتتماعی نقح کمرنگی داشت و
این امر بعدها باعث زیر سؤال رفتن مسللة مشروعیت شد (مِسا ال الگو.)0284 ،
قبل از اصکحات ،حکمرانی اکثر صندوق هالای بازنشسالتگی تالأمین اتتمالاعی
حالتی سه تانبه با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت داشت .فرایند
خصوصیسازی باعث حذف چنین مشارکتی در نظام شد ،علیرغم این حقیقت
که کارگران تنها مشترکان و صاحبان حساب های شخصالی بودنالد (در شالیلی،

  96بازنگری در ساز و کار پرداخت مستمری :بازگشت از خصوصیسازی به نظام عمومی

صندوقهای بازنشستگی کوچک اینچنین بودند امالا در نهایالت کنالار گذاشالته
شدند) .در آرژانتین ،بولیوی ،کلمبیا ،السالوادور ،مکزیک ،پاناما و پرو کارگران از
مدیریت صندوقهای بازنشستگی خود کنار گذاشته شدند (مِسا ال الگو.)0221 ،
به همین ترتیب ،در مجارستان مدیریت سهتانبة نظام عمومی بعد از اصکحات
ادامه پیدا کرد اما بعدا توسط دولت محافظهکار منسوخ شد .کل این اصالکحات
بر خکف استانداردهای  ILOبودند ،مخصوصا کنوانسیون شالمارة  820و مالادة
 30که به صراحت بیان میکند «اگر مدیریت به یک نهاد رسالمیِ دولتالی و یالا
قانون گذار بخح دولتی تفویض نشود ،در این صورت نمایندگان افراد می توانند
در امر مدیریت مشارکت کنند و تحت شرایط قانونی به ارا ة مشاوره بپردازنالد.
همچنین با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی ،آنها میتواننالد در رابطاله بالا
شرکت دادن نمایندگانِ کارفرمایان و مقامات دولتی تصمیم بگیرنالد» .منسالوخ
کردن مشارکتهای کارفرما در شیلی و بولیوی با مادة  38کنوانسیون میالایرت
داشت .این ماده همچنان کارفرمایان و کالارگران را ملالزم باله رعایالت قالوانین
مربوط به پرداخت حق بیمه میکند.
تصمیمات در خصوص اصکحات سازوکار پرداخت مستمری بدون مشالاورة
کافی یا مشارکت شرکای اتتماعی ،عموم مردم و کسانی صالورت گرفالت کاله
اصکحات تأثیر عمده بر آن ها داشت .اصکحات در بولیوی بر خکف مخالفالت
شدید وزارتخانههای کار و سکمت و همچنین اتحادیههای تجاری انجام شد و
این امر منجر به تظاهرات عمومی علیه اصکحات شد.
کمپین های تبلییاتی شدیدی با حمایالت مالالی صالندوقهالای بازنشسالتگی
خصوصی برای کاستن از مخالفت عمومی صورت گرفت .تجربیات مجارسالتان
و لهستان نشان داد «این گوناله فعالیالتهالای تبلییالاتی بالر اطکعالات کمپالین
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ارتباطات بازنشستگی ملی ( 8)NPCCسایه افکندند و باعالث ایجالاد مالوقعیتی
شدند که مصرفکنندگان از یک طالرف مزایالا را دسالتبالاال و از طالرف دیگالر
هزینه ها و ریسک های نظام  DCرا دستکم بگیرند» (اتکینسون 0و دیگالران،
 ،0280صفحة .)04
هنگامی که نرخ های تایگزینی کاهح یافتند ،بیاعتمالادی در نظالامهالای
بازنشستگی خصوصی بهسرعت افزایح یافت و کفایت مزایای بازنشستگی باله
یک مشکل تدی مبدل شد و نتوانست حمایت کافی را بالرای افالراد در سالنین
باال تأمین کند و این امر باعث شد تا سالمندان در معرض خطر فقر قرار گیرند.
چنین مشکلی هنگامی که توسعة پوشالح در کشالورهایی مثالل مجارسالتان و
قزاقستان راکد شد یا مثالل آرژانتالین ،بولیالوی ،شالیلی ،تمهالوری دومینالیکن،
السالوادور و مکزیک کاهح یافت هم اتفاق افتالاد (بِرترانالو و دیگالران0281 ،؛
مالتسِوا و تانِنوا0281 ،؛ مِسا ال الگو0281 ،؛ پوالکوسالکی و هالاگِمِجِر.)0281 ،
در بررسیهای صورتگرفته در  ،0221قبل از برگشالت از خصوصالیسالازی در
بولیوی فقط  91درصد از افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند خواسالتار
حفت نظام خصوصی بودنالد و  18درصالد خواسالتار نظالام تدیالد و برگشالت از
خصوصی سازی بودند .حتی مخالفت شدیدتری در آرژانتین در زمان بحران رخ
داد که در آن مردم شاهد شکست گستردة قراردادها و حقوق مالکیت بودنالد و
همراه بود با یک بحران سیاسی و تضعیف «قرارداد اتتماعی» .در سالالهالای
اخیر در شیلی ،تنبح های علیه نظام صندوق بازنشستگی خصوصی ،میلیونها
نفر را برای تظاهرات به خیابانها کشانده است.

1. National Pension Communication Campaign
2. Atkinson

فصل دوم
برگشت از خصوصیسازی سازوکار
پرداخت مستمری
(نظام بازنشستگی خصوصی)

پس از گذشت چند دهة مشکلساز و دشوار ،بسیاری از کشالورها باله اصالکحات
مجدد نظامهای بازنشسالتگی خالود روی آوردنالد (آغالاز بازگشالت از اصالکحات).
کشورهایی که در لیو خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری پیحقدم شالدند
و یا آن را به نوعی میایر با قالانون اساسالی انگاشالتند ،عبالارت بودنالد از ونالزو ک
( ،)0222اکوادور ( )0220و نیکاراگو ه ( )0222و بعد از آنها بلیارسالتان (،)0223
آرژانتین ( ،)0221اسلواکی ( ،)0221اسالتونی ،لتالونی و لیتالوانی ( ،)0223بولیالوی
( ،)0223مجارسالالتان ( ،)0282کرواسالالی و مقدونیالاله ( ،)0288لهسالالتان (،)0288
روسیه ( ،)0280قزاقستان ( ،)0289تمهوری چک ( )0281و رومانی (.)0283
در مجموع ،هجده کشور ال سیزده کشور از اروپای شرقی و شوروی سابق و
پنم کشور از آمریکای التین ال خصوصیسازی سازوکار پرداخالت مسالتمری را
کنار گذاشتند (بازگشت از نظام بازنشستگی خصوصی) .باله عبالارت دیگالر12 ،
درصد از کشورهایی که سازوکار خود را خصوصی کرده بودنالد ،ایالن فراینالد را
کنار گذاشتند و به نظام بازنشستگی عمومی بازگشتند .همان طور که در بخح
قبل شرح داده شد ،این کشورها خصوصیسازی را حذف کردند و تا حدودی یا
به طور کامل به اصکحات مجدد نظامهالای بازنشسالتگی خالود روی آوردنالد و
دالیل عمدة این کار عبارت بودند از هزینههای باالی خصوصیسازی ،کاهح
یا رکود پوشح سطوح مزایای بازنشستگی ،هزینالههالای بسالیار بالاالی اداری،
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انتقال ریسکهای اقتصادی و مالی به مشترکان و فقدان داراییهای ملموس از
توسعة عمومی .خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری نه تنها درآمالد اکثالر
سالمندان را تأمین نمی کرد ،بلکه مزایای بازنشستگی را بدتر میکرد و این کار
باعث وخیم تر شدن مزایای بازنشستگی میشد و نابرابری تنسیتی را افالزایح
میداد .در نتیجه ،نظام حسابهای خصوصی توتیهناپذیر و کم طرفدار شد.
خصوصیسازی سازوکار پرداخت مسالتمری انتظالاراتی را کاله آن از مالیرفالت
برآورده نکالرد و باعالث ایجالاد ناامیالدی زیالادی در اکثالر کشالورها شالد .پشالتیبانی
سیاسیای که باعث ایجاد خصوصیسازی شده بود تیییر مسیر داد تا از بازگشت به
نظام بازنشستگی عمومی حمایت کند و یا سهم طرحهای خصوصی اتبالاری را در
فراهم کردن حمایتهای الزم از سالمندان و تأمین مالی این سازوکار را به حالداقل
برساند .تجربة نظامهای بازنشستگی نیز هماننالد بخالحهالای دیگالری اسالت کاله
برگشت از خصوصیسازی را انجام دادهاند .تأمین و توزیع آب ،حماللونقالل ،توزیالع
برق و انرژی و خدمات پخست در چند سال اخیر ملیسازی مجدد شالدهانالد و یالا بالا
واگذاری مجدد خدمات عمومی ،به شهرداریها بازگشتهاند (کادر .)9
کادر 2
خصوصیسازی و تجربیات اخیر ملیسازی مجدد و واگذاری مجدد به
شهرداریها در بخشهای دیگر :تأمین و توزیع آب ،حملونقل ،توزیع برق
و انرژی و خدمات پُستی

تجربة برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری که در این گزارش
آمده با دیگر تجربیات اخیر خصوصیسازی و ملیسازی مجدد در زمینة فراهم
کردن کاالها و خدمات مثل تسهیکت عمومی و حملونقل تفاوتی ندارد.
در قرن بیستم ،نقح دولت به عنوان مهیاکنندة خدمات عمومی تا دهههای
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 12و  32میکدی مورد اعتراض قرار نگرفت .در این زمان بالود کاله مؤسسالات
مالی بین المللی مثل  IMFو بانک تهانی به همراه سازمانهالای دیگالر مثالل
 OECDو  USAIDترویم خصوصیسازی را آغاز کردند .علیرغم این فشالار
سیاسی ،بخح عمومی همچنان مالک و ادارهکنندة بخح اعظمالی از خالدمات
عمومی در شهرها و کشورهای سراسر تهان است .در سالهای اخیر ،تعالدادی
از دولتهایی که خصوصیسازی کرده بودند در حال ملیسازی مجدد عوارض
خدمات عمومی هستند و علل عمدة آن عبارتاند از عملکرد ضالعیف ،کیفیالت
پایین خدمات ،هزینههای باالی مصرفکننده (که منجر به مشککت استطاعت
میشود) ،رانالتخالواری و تبالانی (کاله منجالر باله منالافع انحصالاری و کالاهح
سرمایهگذاری میشود) .چند مثال:
● تأمین و توزیع آب :در پانزده سال گذشته 092 ،مالورد واگالذاری مجالدد
تأمین و توزیع آب به شهرداری انجام شده است؛  814مورد در کشورهای
پخردرآمد و  28مورد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط .بالرای مثالال،
فرانسه ،ایاالت متحده ،اسپانیا ،آلمان و آرژانتالین .شالاید بالارزترین مالورد
شناخته شده ،طرح واگذاری مجدد تالأمین و توزیالع آب باله شالهرداری در
پاریس ( )0282باشد که موتب بهبود ارا ة خدمات و کاهح  1درصالدی
قیمت شد.
● حملونقل :عملکرد طرح حملونقل عمومی خصوصیسازیشدة داخلالی
از کیفیت مناسبی برخوردار نبود .کیفیت ارا الة خالدمات کالاهح فاحشالی
داشت و قیمت ها افزایح یافتند .چند نمونه از ملیسازی مجدد عبارتاند
از ژاپن ( ،)0282نیوزلند ( 0221راهآهن) ،آرژانتین ( 0221خطوط هالوایی؛
 0282راهآهن) ،بریتانیا ( 0223راهآهن) و پاکستان ( 0288راهآهن).
● توزیع برق و انرژی :مالکیت عمومی شرکت های توزیالع بالرق در اروپالا،
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ایاالت متحده و برخی کشورهای آسیایی مثل چین ،هند ،اندونزی و کره
تنالالوبی امالالری رایالالم تلقالالی مالالیشالالود .بسالالیاری از کشالالورهایی کالاله بالاله
خصوصیسازی در این زمینه روی آورده بودند آن را کنار گذاشتند .بالرای
مثالالال ،فرانسالاله ( ،)8310آلمالالان (در  0222ملالالیسالالازی مجالالدد را روی
شبکه های توزیع برق انجام داد و انرژی تجدیدپذیر عمالومی وابسالته باله
شهرداری را راهاندازی کالرد) ،برزیالل ( ،)0223آرژانتالین ( ،)0223فنکنالد
( ،)0288بولیوی ( )0280و ژاپن (در  0280شرکت برق توکیالو را بعالد از
فاتعة هستهای فوکوشیما دایچی ملی کرد).
● موارد دیگر :در فرانسه ( ،)0280ملیسازی مجدد روی خدمات پخسالتی و
ارتباطی انجام گرفت .آرژانتین ( ،)0229بولیالوی ( ،)0221کانالادا ()0221
تمعآوری زباله ،برفروبی و نیروی پلیس را مجددا به شالهرداری واگالذار
کردند تا هزینهها را کاهح دهند و با این کار باعث ارتقای میزان کارآیی
شوند .آلمان ( )0221ملیسازی مجدد را روی ثبتنام ملی و امور امنیتالی
اترا کرد .بریتانیا ( )0221و فنکند ( )0288قراردادهای خصوصی نظافالت
شهری را برای کاهح هزینه و ایجاد اشتیال لیو کردند.
8

0

4

منابع :کیشیموتو  ،لُبینا و پِتیتتین0282 ،9؛ هال .0280 ،

موج اصلی برگشت از خصوصیسازی در زمالان بحالران مالالی و اقتصالادی
 0221اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که چشمپوشی از کمبودهای نظامهای خصوصی
ناممکن شد و دیگر باید اصکح مالیشالدند .بحالران بالهشالدت روی بازارهالای
1. Kishimoto
2. Lobina
3. Petitjean
4. Hall
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سرمایه و بازارهای مالی تأثیر گذاشت و به طور چشمگیری باعث کاهح ارزش
واقعی دارایی های نظام بازنشستگی خصوصی شد و در نتیجاله باعالث نالاراحتی
مردم از نتایم نظام خصوصی شد .بسیاری از مستمریبگیران به خالاطر اینکاله
ارزش مزایای بازنشستگی آنها به سطوح بسیار پایینی سقوط کرده بود و اغلب
به زیر خط فقر رسیده بودند ،مجبور شدند به پشتیبانی اتتمالاعی تکیاله کننالد.
دولت مجارستان در تکش برای کاسالتن از فشالارهای مالالی ،پرداخالتهالا باله
صندوقهای بازنشستگی خصوصی را در سالهای  0282و  0288تعلیق کرد و
این کار را در اولویت خود قرار داد و پرداخت ها را به نظام عمومی برگرداند .در
دسامبر  0288نخستوزیر این کشور ،ویکتور اُربان ،این دسته از اقدامات موقت
را دا می کرد .مجارستان به طور رسمی داراییهای نظام بازنشستگی خصوصی
را ملی کرد و حسابهای شخصی را در  0288حذف کرد ،یعنالی بازگشالت باله
نظام بازنشستگیِ عمومی اتباری  PAYGدر دورة قبل از .8331
لهستان هم که با محدودیتهای مالی و هزینههای بالاالی انتقالال مواتاله
بود ،سعی داشت تا برای برآورده کردن معیارهای کمبود بودتة ماستریخت 8که
روی  9درصد تنظیم شده بالود بالا  8.3درصالد از  GDPپالیح بالرود (اِگِالرت،0
 .)0280تمام هزینههای انتقال از طریق استقراض انجام میشد و  32درصد از
صندوق های بازنشستگی اوراق قرضه خریداری میکردند؛ این یک دور باطالل
بود که بخح خصوصی که حقالزحمة نقدی دریافت میکرد از آن سود میبرد.
در نتیجه ،در  0288دولت لهستان میزان حق بیمهای را که از حقوق کارمندان
به نظام بازنشستگی خصوصی اختصاص داده بود از  3.9درصد به  0.9درصالد
کاهح داد و با این کار میزان اختکف را متمایالل باله نظالام عمالومی PAYG
1. Maastricht budget deficit criteria
2. Égert
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کرد .در  0289دولت اعکم کرد که کارگران اتازه دارند حق بیمههای خالود را
از طرح بازنشستگی خصوصی به عمومی انتقال دهنالد و پرداخالت اتبالاری باله
نظام خصوصی کنار گذاشته شد .سرانجام ،در  0284دولالت اوراق قرضالهای را
که در اختیار صندوق های خصوصی بود به مؤسسة تالأمین اتتمالاعی عمالومی
انتقال داد و با این کار باعث شد تا بخح اعظمی از پورتفوهای صالندوقهالای
خصوصی برابر شوند .در اواخر همان سال ،مردم باید تصمیم میگرفتند که آیالا
مقداری از دارایی های خود را نزد صندوق های خصوصی نگه دارند یا خیالر .در
نتیجه ،فقط  822.222عضو در نظام حسابهای انفرادی خصوصی باقی ماندند
(پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
قزاقستان هم به عنوان بخشی از طرح نوسازی خود تحت عنوان «راهبالرد
 0222قزاقستان» به برگشت از خصوصیسالازی سالازوکار پرداخالت مسالتمری
روی آورد .در  0289این کشور تحالت نظالارت بانالک ملالی خالود  82صالندوق
خصوصی را با صندوق بازنشستگی یکپارچة ( 8)UPFدولتی ادغام کرد .با ایالن
اقدام ،دولت نه تنها قصد بهبود کارآیی مدیریت پالسانالدازهای بازنشسالتگی را
داشالالت ،بلکالاله مالالیخواسالالت بالاله تالالأمین مالالالی بلندمالالدت بالالرای زیرسالالاخت و
سرمایهگذاریهای توسعة ملی دسترسی داشته باشد (مالتسِوا و تانِنوا.)0281 ،
فشارهای مشابهی در بلیارستان ،کرواسی ،استونی ،لتونی ،مقدونیه ،رومانی
و اسلواکی نیز باعث نوسازی سازوکار پرداخت مستمریهای اتباری خصوصی
الیة دوم شد .در روسیه ،ر یستمهوری وقت این کشور ،والدیمیر پوتین ،ایالن
سازوکار را در  0220خصوصی کرد و تالب اینجاست که خود آقای پوتین این
روند را زیر سؤال برد و در  0280خصوصیسازی را کنار گذاشت و به بازگشت
به نظام عمومی روی آورد (ویلسون سوخِی0283 ،؛ فالتز و هیروس.)0281 ،
1. Unified Pension Fund
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در کشورهایی که خصوصیسازی را کنار نگذاشته بودند ،انتقاد از عملکالرد
ضعیف نظام های بازنشستگی خصوصی و هزینههای باالی انتقالال باله عنالوان
محرکی برای معرفی نوعی از اصکحات مجدد عمل میکردند .برای مثالال در
 ،0221شیلی مستمریهای اتتماعی دولتی و مستمریهای تکمیلالی را بالرای
کسانی که از عهدة پرداخت حق بیمه برنمیآمدند ،یا آنهایی کاله سالالهالای
اشتراک آنها به حد نصاب نمیرسید و یا مزایای بازنشستگی آنها خیلی پایین
بود معرفی کرد (کادر  .)4دولت السالوادور در  ،0283در تالکش بالرای از میالان
برداشتن این مشککت ،نرخهای حق بیمه را از  89درصد به  82درصد افزایح
داد و تصمیم بر این شد که  0درصد به تأمین مالی یک صندوق تمعی تدیالد
تحت عنوان حساب تضمین همبستگی 8اختصاص داده شود و هدف از این کار،
پرداخت تضمینشدة حداقل مستمریها و مستمریهای تکمیلی بود .کلمبیا در
پی بحالث هالای متعالدد بالرای از میالان برداشالتن مشالککت عملکالردی نظالام
بازنشستگی در نظر دارد تا ایدة مؤلفة عمومی حسابهای مجازی (صالوری) را
بپذیرد تا بتواند الیة دوم حساب های شخصی اتبالاری را تکمیالل کنالد .مالورد
دیگری که بایستی مورد کاوش قرار گیرد ،هزینة مالی اضافة اصکحات اسالت
که امکان دارد بر فشارهای مالی موتود بیفزاید.
کادر 1
بحثهای جاری اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی ،کلمبیا ،السالوادور،
مکزیک و پرو

شــیلی :از زمالالان معرفالالی نظالالام بازنشسالالتگی خصوصالالی شالالیلی در ده الة ،12
تعدیلهایی در این زمیناله انجالام گرفالت .بالا گذشالت چنالدین سالال ،پوشالح
1. Solidarity Guarantee Account
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مشارکتی پایین و میزان کفایت مزایای بازنشسالتگی در ایالن کشالور از لحالاظ
پایین بودن مزایای پرداختشده (توسط طرحهای خصوصی و همچنالین طالرح
غیرمشارکتی) مورد پرسح و انتقاد قرار گرفتهاند .در  0221مزایای بازنشستگی
دولتی غیرمشارکتی (مساعدت اتتماعی) برای کسانی در نظر گرفتاله شالد کاله
توانایی پرداخت حق بیمه را نداشتند و یا تعداد سالهالای پرداخالت حالق بیمالة
آنها در زمان اشتیال به حد نصاب نرسیده بود .عالکوه بالر ایالن ،طالرح مالتمم
همبستگی 8هم اترا شد .تأمین مالی این طرح از طریق بودتة عمومی صورت
میگرفت .این بودته از میزان مازاد 0مستمری غیرمشارکتی برای کسالانی کاله
حق بیمة خود را به حسابهای خصوصی واریز میکردند تشکیل میشد .هدف
از این کار ارا ة مستمری غیرمشارکتی با حساب شخصالی و تشالویق پرداخالت
حق بیمه توسط مشترکان کم درآمد بود .هنگامی که ر الیستمهالوری سالابق،
میچِل باچِلِه ،روی کار بود ،تکشهالایی در تهالت اصالکح نظالام بازنشسالتگی
صورت گرفت ،از تمله تشکیل کمیسیون مشورتی ریاستتمهوری که چندین
طرح پیشنهادی را گردآوری کرد اما هیچ نتیجالة قالانونیای در بالر نداشالت .در
 0281ر یستمهوری تدید ،سباستین پینیه ،اعکم کرد که قصد اصکح نظالام
بازنشستگی را دارد تا الیة همبستگی را افزایح دهد ،حق بیمة کارفرمایالان را
به  4درصد برساند و متمم مزایای ویژهای برای زنان و طبقة متوسط ایجاد کند
که بازنشسته شده بودند یا در شرف بازنشستگی قرار داشتند.
کلمبیا :با تصویب قانون  822در  ،8339اصکحات نظام بازنشستگی باله نظالام
عمومی  DBو نظام خصوصی اتالازه مالی داد تالا در کنالار هالم فعالیالت کننالد.
مشترکان اتازه داشتند عضو هر نظام بازنشستگیای که تمایل دارند بشوند .بالا
1. Solidarity Supplement
2. top-up

فصل دوم :برگشت از خصوصیسازی ساز و کار پرداخت مستمری 27 

وتود این ،مشککت اصلیای که اصکحات  8339قصد داشتند آنهالا را حالل
کنند همچنان پابرتا بودنالد ،مشالککتی از قبیالل پوشالح پالایین ،نالابرابریهالا
مخصوصا نابرابری های تنسیتی ،فشارهای مالی بیشتر و عدم ثبات مالی .تنها
یکچهارم از تمعیت باالی  12سال و فقط  2درصد از زنان در حال حاضالر از
این مستمری بهره میبرند .بر اساس برآوردها ،فقر در سنین سالمندی باالترین
میزان را دارد .در بحث تالاری در خصالوص اصالکحات نظالام بازنشسالتگی در
کلمبیا ،بر سر توسعة برنامههای موتود تحالت عنالوان «کلمبیالا میالور»( 8یالک
برنامة غیرمشارکتی) و «مزایالای اقتصالادی متنالاوب»( 0برنامالهای بالر اسالاس
پس اندازهای شخصی افراد در اقتصاد غیررسمی) توافق وتود دارد .ایدة حالذف
دوگانگی نظام موازی حاضر به خاطر عدم ثبات اقتصادی و سیاسی مورد توافق
قرار گرفته است .با وتود این ،همچنان بر سر اینکه مؤلفة مشارکتی بایستی بر
اساس یک نظام عمومی باشد یا حسابهای انفرادی شخصالی ،اخالتکف نظالر
وتود دارد .از یکسو طرفداران برچیدن نظام حسابهای انفرادی شخصی باله
آن به عنوان یک توافق بد برای دولت و مردم اشاره میکنند که فقط باله نفالع
مدیران صندوق بازنشستگی است .اما گروه دیگر ،طرفدار حالذف نظالام  DBو
حرکت به سمت نظام چندالیه هستند .در این نظام چندالیه ،الیة اتبالاری اولِ
حسابهای انفرادی به صورت خصوصی اداره میشود .هر دو گروه (طرفالداران
حذف نظامهای انفرادی و طرفداران حذف نظالام  )DBدر حالال بررسالی ایالدة
پذیرش حسابهای مجازی (صوری) هستند.
مکزیک :اولین فرایند خصوصیسازی در  8333صورت گرفت؛ یعنی هنگالامی
که حساب های انفرادی شخصی تایگزین نظام عمومی مزایای معین PAYG
1. Colombia Mayor
)2. Periodic Economic Benefits (BEPS
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شد ،به عنوان یک نظام بازنشستگی اتباری برای کارکنان بخح خصوصی که
قبک عضالو انجمالن تالأمین اتتمالاعی مکزیالک 8بودنالد .در  ،0223طالرحهالای
بازنشستگی عمومی تایگزین طرح  PAYGبالرای کارکنالان مؤسسالة دولتالی
خالالدمات و تالالأمین اتتمالالاعی شالالد .اصالالکحات مکزیالالک از الگالالوی شالالیلی و
توصیهنامه های بانک تهانی در آن زمان تبعیت کرد .برای کم کردن تالأثیرات
زیانآور خصوصیسازی روی سطوح مزایا و نرخ پوشح ،یک طرح بازنشستگی
غیرمشارکتی هدفمند در سطح فدرال معرفی شد که در  0289تا حدودی تیییر
کرد .این طرح افراد باالی  12سال را پوشح میداد .عکوه بر این 89 ،ایالالت
فدرال در مکزیک طرحهای بازنشستگی اتتماعی هدفمند معرفالی کردنالد کاله
مستمری تکمیلی به ذینفعان  11ساله و باالتر ارا ه میدادند .بر اساس آخرین
برآوردهای  )0283 ،ILO( ILOنرخ پوشح حاضر نظام بازنشستگی مکزیالک
 14درصد است که از میانگین آمریکای التین پایینتر است و نرخ تالایگزینی
آن بین  81تا  01درصد است .هزینة ساالنة انتقال از طالرحهالای عمالومی باله
خصوصی  8.9درصد از  GDPبرآورد شده است ( )0282و طبق بالرآورد باله 9
درصد از  GDPدر  ،0241یعنی  42سال بعد از خصوصیسازی افزایح خواهد
یافت .در چنین موقعیتی ،یک توافق تمعی وتود دارد که دولت تدید بایسالتی
اصکحاتی روی نظام بازنشستگی انجام دهد که بنا بر انتظار ،نظام بازنشستگی
عمومی همگانی را هم شامل میشود.
السالوادور :در  ،8331در پی توصیة بانک تهانی و بانک توسعة درون آمریکا،
السالوادور نظام بازنشستگی خود را اصکح کرد و نظام پالسانالداز بازنشسالتگی
( 0)SAPرا بر اساس حساب های انفرادی و با مدیریت مدیران اترایی صندوق
)1. Mexican Institute of Social Security (IMSS
2. Pension Savings System
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بازنشستگی خصوصی ایجاد کرد .از آن پس نرخ پوشح بین  02تا  01درصالد
نیروی کار ثابت ماند که یکی از پایینترین نرخها در آمریکای التین بود .سهم
بازنشستهها از میزان پرداختیها  91درصد بود؛ این میزان آنقدر پایین بود که
تعداد زیادی از آنها توانایی پرداخت بیمه به مدت  02سال را نداشتند تا بتوانند
مستمری دریافت کنند .متأسفانه سرتمعِ آن دسته از پرداختها که درآمد کافی
را در دورة سالمندی تأمین نمیکنند حالت غالب مستمری را تشکیل میدهنالد
( 10درصد) .نرخ تایگزینی هم در بین کسانی که شرایط دریافت مسالتمری را
دارند پایین است و دامنة آن از  93تا  49درصد آخرین حقوق کالارگران اسالت.
میتوان گفت رقابتی بین AFPها وتود ندارد ،به این دلیل که فقالط دو AFP
مالالدیریت تمالالامی صالالندوقهالالای بازنشسالالتگی را بالالر عهالالده دارنالالد .در نتیجالاله،
هزینههای اداری حسابهای انفرادی بالاالترین میالزان را در آمریکالای التالین
دارند که به  02.4درصد هم میرسد .عکوه بر ایالن ،هزینالههالای انتقالال بالاال
باعث بدتر شدن تراز مالی شدند و سطح بدهی دولت ناپایدار شالد .بالر اسالاس
برآوردها 32 ،درصد از کمبود مالی به دلیل تعهدات مرتبط با انتقالال باله نظالام
بازنشستگی خصوصی بود .در  0283در مواتهه با این موقعیت دشالوار ،دولالت
اصکحاتی را روی  SAPانجام داد که باعث افزایح نرخ حالق بیماله از  89باله
 82درصد شد .این  0درصد برای تأمین مالی یک صندوق تمعی تحت عنوان
حساب تضمین همبستگی اختصاص داده شالد و هالدف از ایالن کالار ،پرداخالت
حداقل تضمینشدة مستمری و مستمریهای تکمیلی بود .با وتود ایالن ،هنالوز
انتقاالت عمدهتری مورد نیاز است تا هزینههای نظام بازنشسالتگی را در طالول
دورة انتقال پوشح دهد؛ همان طور که اصکحات  0283بیشتر تأثیر نامطلوب
هزینههای انتقال روی دارایی های عمومی را مورد بررسی قرار داد و به مسا ل
مهمتری مثل نرخ پوشح و مزایا توتهی نشد.
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پرو :نظام بازنشستگی خصوصی پرو اصکحات مختلفی را از زمان آغاز به کالار
خود در  8330انجام داده است .با این حال ،همچنان مشککت زیالادی وتالود
دارند که مهمترین آنها میزان پوشح پایین است که بهندرت به بالاالتر از 81
درصد نیروی کار میرسد .هزینه های اداری باالترین میالزان را در نظالامهالای
خصوصی در منطقه به خود اختصاص دادهاند 03.4 :درصد از پیحپرداخت .در
 0281اصکحات اصلی روی نظام بازنشستگی خصوصی معرفی شد .مشترکانی
که به  12سالگی میرسیدند اتازه داشتند  32.2درصد از موتالودی حسالاب را
برداشت کنند و  4.2درصد هم بابالت حالق بیماله بالرای بیمالة سالکمت تالأمین
اتتماعی باقی می گذاشتند تا خدمات درمانی را در طالول عمالر پوشالح دهالد.
همان گونه که آمار اخیر نشان میدهد ،بیح از  32درصد از ذینفعالان تمایالل
داشتند تا همة  32.2درصد را از حساب خود برداشت کنند .این اقدام را میتوان
به عنوان مرحله ای در راستای پایان کامل نظام حسالاب انفالرادی شخصالی در
نظر گرفت .بحثهایی عمومی مطرح میشوند که در آنها صحبت از ادغالام دو
نظام بازنشستگی و تشکیل یک نظام عمومی یا یک نظام یکپارچة خصوصالی
است.
8

منبع :آلبو و دیگران0221 ،؛ 0281 ،ILO؛ کمیسیون بازنشستگی ریاستتمهوری0282 ،؛ مِسا ال الگو و ریوِرا،
9

0283؛ سوتو0221 ،0؛ والِنسیا .0221 ،

در حالی که اکثر کشورها خصوصی سازی را بعد از بحران مالی  0221کنار
گذاشتند ،کشورهایی هم بودند که مدتها قبل از آن ،الگوی خصوصی را زیالر
سؤال برده بودند؛ مثل ونزو ک ( ،)0222اکوادور ( )0220و نیکاراگو اله (.)0222
1. Albo
2. Soto
3. Valencia
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این کشورها مناظرات ملی تدی در خصوص زیر سؤال بردن مزایای عمالومی
سازوکار پرداخت مستمری های خصوصی داشتند که سالرانجام ایالن منالاظرات
منجر به غیرقانونی اعکم کردن این سازوکار و ابطال قوانینی شد که آنهالا را
ایجاد کرده بودند .در بولیوی ،تقاضا برای اصکحات مجدد درونی بود و عامالل
آن هزینه های باالی انتقال و تأثیرات زیانآور سازوکار پرداخت مستمری بالود.
ر یستمهوری ،اوو مورالس ،دو صندوق بازنشستگی خصوصی را با هم ادغالام
و ملی کرد و آنها را با مؤلفة بازتوزیع ترکیب کرد .این حرکت نشانگر بازگشت
به نظام عمومی  PAYGبود .اصکحات مجدد در  0282همچنین نظام تدیالد
8
عمومی  PAYGرا تحت عنالوان «نظالام تالامع پرداخالت مسالتمری» ()SIP
4
معرفی کرد (دیاز0281 ،0؛ مِسا ال الگو0281 ،؛ ناوارو مِدال0281 ،9؛ پِنا تارین ،
 .)0281کشورهای بیشتری هالم در نظالر دارنالد تالا اصالکحات مجالددی روی
سازوکار پرداخت مستمری انجام دهند (کادر .)4
تدول پایین نمایی کلالی از کنالار گذاشالتن (برگشالت از خصوصالیسالازی)
سازوکار پرداخت مستمری را بالا تفکیالک دو نالوع از اصالکحات مجالدد نشالان
میدهد .برخی کشورها نظام حسابهای انفرادی را متوقالف کالردهانالد و تمالام
موتودی حساب های انفرادی خصوصی را باله نظالام عمالومی انتقالال دادهانالد.
حسابهای شخصی کوچک هم سهم پرداخالت حالق بیمالههالای اتبالاری باله
صندوقهای بازنشستگی خصوصی را کاهح دادهاند و یا قصد انتقال مالدیریت
به دولت و دادن حق انتخاب به مشترکان خود (آنهایی که ترتیح میدادند به
طرح  PAYGبازگردند) را دارند.
1. Sistema Integral de Pensiones
2. Diaz
3. Navarro Medal
4. Peña-Jarrín
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جدول  .3کنار گذاشتن حسابهای شخصی و خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری

پایان دادن به حسابهای شخصی
ونالالالالالزو ک ( ،)0222اکالالالالالوادور (،)0220
نیکاراگو ه ()0222
آرژانتین( 0221 ،دولت حساب های شخصی
را بسالالت و موتالالودی آنهالالا را بالاله نظالالام
 PAYGانتقال داد)
مجارسالالتان( 0282 ،دولالالت حسالالابهالالای
انفرادی را به نظام  PAYGانتقال داد و آن
را با بودتة دولت ادغام کرد)
بولیالالوی( 0223 ،ممنوعیالالت قالالانونی روی
خصوصیسازی تأمین اتتماعی اِعمال شالد،
نظام حساب های شخصی بسالته شالد و باله
افراد اتازة باز کردن حساب داده نشد)
روسیه( 0280 ،حق بیمه ها از حسالاب هالای
شخصی به بیمة اتتماعی انتقال یافت)
لهستان( 0288 ،حسابها را کوچکتر کالرد) و
( 0284برگرداندن تمامی حسابهای شخصی
به بیمة اتتماعی  ZUSنظام )PAYG
تمهوری چک( 0281 ،دولت تدیالد نظالام
حسابهای شخصی را از میان برداشت)
منبالالع( :بِرترانالالو و دیگالالران0281 ،؛ فالالالتز و هیالالروس،
0281؛ کای0223 ،8؛ مالتسِوا و تالانِنوا0281 ،؛ مِسالا ال
الگو 0284 ،و 0281؛ ناوارو مِدال0281 ،؛ پِنالا تالارین،
0281؛ پوالکوسالالالکی و هالالالاگِمِجِر0281 ،؛ سالالالزیکرا،
0281؛ وِلکولِسکو دی.)0282 ،0

کوچکتر کردن حسابهای شخصی
بلیارستان( 0223 ،افزایح حالق بیماله در
الیالالة حسالالاب شخصالالی را لیالالو کالالرد و
هماکنون روی  2درصد ثابت است)
استونی( 0223 ،دولت  4درصد حق بیمالة
خود را روی  4درصد در الیالة دوم ثابالت
نگه داشت)
لتونی( 0223 ،حق بیمة حساب انفرادی از
 1درصد به  0درصد رسید)
لیتوانی( 0223 ،حق بیمة حساب انفالرادی
از  2.2درصد به  8.2درصد رسید)

مقدونیه( 0288 ،حق بیمالة حسالاب هالای
انفرادی اتباری از  3.40به  2.02رسید)
کرواسی( 0288 ،حق بیمالة حسالابهالای
انفرادی اتباری از  82درصد به  2درصالد
رسید)
اسالاللواکی( 0280 ،حالالق بیمالالة حسالالاب
انفرادی از  3درصد به  4درصد رسید)
قزاقستان( 0289 ،انتقال مدیریت به دولت)
رومانی( 0283 ،دولت نالرخ حالق بیماله را
کالاهح داد و آن را در الیالة دوم حسالالاب
شخصی ثابت نگه داشت)
1. Kay
2. Velculescu D
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درست است که هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و بایستی با توته به
موقعیت خود مورد سنجح و ارزیابی قرار گیرد ،اما نکات مشترکی نیالز وتالود
دارند .در این بخح ،مروری از تجربیات اصاللی در حالوزههالای مختلالف ارا اله
میشود:
 .8زمانبندی اصکحات مجدد
 .0قوانین تصویبشده
 .9ویژگیهای اساسی الگوی عمومی تدید
 .4حقوق و شرایط برخورداری (از مستمری و مزایای) تدید
 .2ایجاد دوبارة مدیریت اترایی نظام بازنشستگی
 .1انتقال مشترکان و داراییها (موتودیها) و به رسمیت شالناختن شالرایط
برخورداری آنها از (مستمری و مزایا) در گذشته
 .3سازوکارهای تأمین مالی :نرخ حق بیمة تدید و طرح مجدد حالق بیمالة
کارفرمایان
 .1وصول حق بیمه و مدیریت داراییها (صندوق)
 .3تحوالت نظارتی و رگوالتوری
 .82حکمرانی و حضور نمایندگان کارفرمایان و اتحادیهها
 .88گفتمان اتتماعی در فرایند اصکحات مجدد و تأثیرات مثبت آن
 .80هزینههای کاهحیافتة اداری
 .89تأثیرات اتتماعی و اقتصادی
8
 .84تأثیرات مالی
 .8قسمت اعظم اطکعات این بخح برگرقته از موارد مشاهدهشده در کشورهای آرژانتالین (بِرترانالو و دیگالران،
 ،)0281بولیوی (مِسا ال الگالو ،)0281 ،مجارسالتان (سالزیکرا ،)0281 ،قزاقزسالتان (مالتسِالوا و تالانِنوا )0281 ،و
لهستان (پوالکوسکی و هاگِمِجِر )0281 ،است ،مگر اینکه خکفح ذکر شود.
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نتایم کشورهای منتخب در رابطه با حوزههای مطرحشده در تدول  1آمده است.
8ـ 0زمانبندی اصالحات مجدد

مسللة زمانبندی برای سیاستگذاران از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ سالؤال
مهمی که اینجا پرسیده میشود این است( :اصکحت مجدد) چاله مالدت طالول
می کشد؟ تجربیات حاضر نشان میدهند که خصوصیسازی سازوکار پرداخالت
مستمری را میتوان به سرعت کنار گذاشت .در مجارسالتان ،طراحالی و عملالی
کردن ملی سازی مجدد این سازوکار از آوریل تا دسامبر  0282و در آرژانتین از
اکتبر تا دسامبر  0221طول کشید .در قزاقستان ،اصکحات مجدد تقریبالا یالک
سال طول کشید ،بین  0280و  0289و علت طوالنی شدن این فرایند پیشگام
شدن دولت و مشارکت پایین ذینفعان بود .در کشورهای دیگر ،فرایند برگشت
از خصوصیسازی زمان بیشتری برد ،چون اصکحات در یک چارچوب پیچیالدة
سیاسی ال اقتصالادی صالورت مالیگیالرد و اغلالب دربرگیرنالدة عکیالق پیچیالدة
اقتصادی ال سیاسی ذینفعان است .برای مثال ،میتالوان باله مالدیران اترایالی
صندوق بازنشستگی و اتحادیه های بازرگانی اشاره کرد .در بولیوی ،اصالکحات
مجدد حدود  4سال طول کشید ،از  0221تا  0282و در  0283قرار است عملی
شود .به همین نحو در لهستان مؤلفههای اصالکحات مجالدد خصوصالیسالازی
سازوکار پرداخت مستمری در چندین مرحله مطرح شد ،از  0282تا  0284کاله
سرانجام در مدتزمان  4سال به نتیجه رسید.
سریع ترین برگشت از فرایند خصوصی سازی در چند ماه اتفالاق افتالاد .ایالن
فرایند در مجارستان از آوریل  0282با برنامة دولت برای کاهح کسری بودته
و بدهی آغاز شالد .در اکتبالر  0282مجلالس قالانونی را تصالویب کالرد تالا حالق
بیمههای صندوق بازنشستگی خصوصی را به مدت  84ماه به خزانهداری انتقال
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دهد .در اواخر نوامبر همان سال دولت قانونی را طرح و تصویب کالرد تالا الیالة
حساب انفرادی خصوصی را حذف کند و این قالانون در دسالامبر  0282عملالی
شد .در آرژانتین اصکحات اصلی بهسرعت طی چنالد مالاه اتفالاق افتالاد .دولالت
آرژانتین بحثهایی را در خصوص آیندة نظام بازنشستگی در  0220آغاز کرد و
ذینفعان ،متخصصان و مؤسسات ملی و بینالمللی در ایالن بحالثهالا شالرکت
کردند .اولین قانون اصکحات مجدد در آوریل  0223تصویب شد که سالقفی را
برای مخارج اداری صندوق بازنشستگی تعیین میکرد .از این طریق ،مشترکان
میتوانستند بین نظام عمومی و خصوصی یکی را انتخاب کنند .در ضمن ،نظام
عمومی  PAYGاز پیح برای مشترکان تدید معین شد .در اکتبر  ،0221میان
بحران اقتصادی بینالمللی ،دولت ملیسازی مجدد سازوکار پرداخت مسالتمری
را اعکم کرد و دومین قانون اصکحات مجدد که مورد تأیید مجلس سالنا بالود،
حسابهای شخصی را با انتقال مشالترکان و دارایالیهالای آنهالا باله صالندوق
تضمینشدة عمومی ،ملی کرد و با ایالن کالار نظالام بازنشسالتگی خصوصالی در
آرژانتین برچیده شد (بِرترانو و دیگران.)0281 ،
در قزاقسالالتان ،برگشالالت از خصوصالالیسالالازی بالاله عنالالوان بخشالالی از فراینالالد
اصکحاتی وسیعتر انجام شالد (راهبالرد نوسالازی اتتمالاعی ال اقتصالادی 0222
قزاقستان) .از ابتدای  0280ر یستمهوری این کشور خواستار توسعة طرحهای
پیشنهادی اصکحات شالد کاله بعالد از آن ،دولالت بالا ذینفعالان مختلالف مثالل
گروه های تامعة مدنی و مدیران اترایی صندوق بازنشستگی مشاوره کالرد .در
 09ماه مه  0289مجلس الیحالة اصالکحات مجالدد را تصالویب کالرد و تمالام
داراییها را به صندوق بازنشستگی یکپارچه ( )UPFانتقال داد.
تجربة برگشت از خصوصی سازی از لحالاظ فراینالد سیاسالی در کشالورهای
دیگر زمان بیشتری برد ،اما به محض اینکه مورد تأیید مراتع ذیصالکح قالرار
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گرفتند ،اترایی شدن آن ها به سرعت انجام شد .دولت بولیوی اصکحات مجدد
را در  0221با بحث و مذاکره با وزارتخانهها ،اتحادیههای تجاری ،کارفرمایان،
تامعة مدنی و دیگر ذینفعان در سطح ملی و همچنین با مجمع ملی آغاز کرد.
در  0223قانون اساسی رسما مدیریت خصوصی طرحهای تالأمین اتتمالاعی را
ممنوع کرد و در دسامبر  0282قانون اصکحات مجدد مورد تأیید قرار گرفت و
باعث ایجاد نظام عمومی  PAYGبرای مشترکان تدید شد .در  0282قرار شد
مدیریت اترایی عمومی تدید تایگزین مدیریت اترایی صالندوق بازنشسالتگی
خصوصی شود که اترای این طرح باعث پایان مدیریت حسابهالای انفالرادی
اتباری شد.
از  0288تا  0289دولت لهستان با راهاندازی تبلییات رسانهای سالعی کالرد
تنبه های منفی نظام بازنشستگی خصوصی را نشان دهد .قالانون بازنشسالتگی
تدید در  0288انتقال حق بیمه به نظام خصوصی را قطع کرد و دولت دسالتور
بازبینی نظام بازنشستگی را داد .در  0289دولت به کارکنان اتازه داد تالا حالق
بیمة خود را از صندوقهای خصوصالی باله صالندوقهالای بازنشسالتگی دولتالی
برگردانند .از ژانویة  ،0284حساب هالای انفالرادی دیگالر اتبالاری نبودنالد و باله
متقاضیان فعلی هم اتازه داده میشد مشترک صالندوق بازنشسالتگی عمالومی
شوند (پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
8ـ 8قوانین تصویبشده

اصکحات نظام بازنشستگی نیاز به وضع قوانین دارد .در کلیة مالواردی کاله در
این گزارش مرور شد ،قوانینی تصویب شدند .به عنوان مثال ،قوانین مربوط باله
بستن (از میان برداشتن) حسابهای انفرادی که به صورت خصوصی مالدیریت
می شدند و ایجاد نظام بازنشستگی عمومی  .PAYGدر برخالی مالوارد ،کشالور
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مورد نظر بایستی ابتدا قانونی را تأییالد مالیکالرد تالا نقالح نظالام خصوصالی را
کمرنگتر کند ،سپس با قانونی دیگر به آن خاتمه میداد .در حالی که در برخی
موارد دیگر تنها یک قالانون بالرای کنالار گذاشالتن خصوصالیسالازی نیالاز بالود
(قزاقستان و بولیوی) .شایان ذکر است که در بولیوی اصکحات مجدد سازوکار
پرداخت مستمری یک بخح مکمل از یک فرایند بزرگتر بالود کاله در قالانون
اساسی تدید در  0223به باالترین حد رسید.
در آرژانتین امکان انتخاب نظام عمالومی در قالانون  01.000آوریالل 0223
مطرح گشت و به عنوان گزینهای از پیح تعیینشده برای مشترکان تدیالد در
نظر گرفته شد و با باال بردن ضریب افزایح سنواتی 8از  2.12درصالد باله 8.2
درصد از درآمد گذشتة آن ها در زمان پرداخت حق بیمه باعالث بهبالود کفایالت
مزایا شد .عکوه بر این ،قانون  01.402دسامبر  0221نظام حساب انفالرادی را
با انتقال همة مشترکان به نظام عمومی  PAYGاز میالان برداشالت (سیسالتِما
اینتِگرادو پرویژونال آرتنتینو الال .)0SIPA
در بولیوی هنگامی که قانون اساسی تدید در هفتم فوریالة  0223باله کالار
گرفته شد ،خصوصیسازی تأمین اتتمالاعی را ممنالوع اعالکم کالرد و تضالمین
مستمری غیرمشارکتی همگانی را تصدیق کرد (رِنتا دیگنیداد) .9یک سال بعالد
از آن ،قانون اصکحات مجدد شمارة  212دهم دسامبر  0282نظام خصوصی را
تایگزین نظام تدید عمومی  PAYGبا مزایالای معالین (سیسالتِما اینتگالرال دِ
پِنسیونس) 4کرد .در  ،0282دِکرِتو سوپریمو 0044 2یک نهالاد عمالومی تحالت
1. accrual rate
)2. Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA
3. Renta Dignidad
)4. Sistema Integral de Pensiones (SIP
5. Decreto Supremo
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عنوان «گِستورا پابلیکا» 8برای مدیریت حسابهای باقیمانالدة شخصالی ایجالاد
کرد و در نتیجة دو حکم در  0281و  ،0283قرار شالد تالا آن از تالاریخ مالارس
 0283کار خود را آغاز کند.
در مجارستان طبق قانون  CI/0282مصوب اکتبر  ،0282حالق بیمالههالای
صندوق بازنشستگی خصوصی به مدت  84ماه به خزانهداری انتقال داده شد و
همچنین طبق قانون  8018/0282دسامبر  0282انتقال خودکار کارکنالان باله
نظام عمومی  PAYGصورت گرفت .در قزاقستان هم طبق قانون بازنشستگی
شمارة 822ال ZRK Vمصالوب  08ژو الن  0289تمالامی مشالترکان باله UPF
انتقال داده شدند.
در لهستان قانون مصوب مارس  0288اصکحات مجدد را با کالاهح نالرخ
حق بیمة حساب های انفرادی از  3.9درصد به  0.30درصد طرح کالرد و بقیالة
حسابهای انفرادی را به نظام عمالومی  NDCانتقالال داد .در  0289قالانون 1
دسامبر با کنار گذاشتن تعهد پرداخت حق بیمه باله حسالابهالای انفالرادی ،باله
ملیسازی نظام بازنشستگی عینیت بخشید و این فرایند را برای همة مشترکان
تدید اختیاری کرد و اتازه داد تا حسابهای انفرادی تالاری باله طالرح NDC
انتقال یابند.
8ـ 2ویژگیهای اساسی الگوی عمومی جدید

ماهیت اصکحات مجدد در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هسالتند ،امالا
مؤلفه های مشترکی در ترکیب نظامهای تدید بازنشسالتگی بعالد از اصالکحات
مجدد دیده میشوند .تمامی مالوارد از خصوصالیسالازی عقالبنشالینی کردنالد،
حساب های انفرادی اتباری را کوچک کردند و یا از میان برداشتند و در عوض
1. Gestora Pública
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بیمة اتتماعی عمومی را بر اسالاس اصالول همبسالتگی اتتمالاعی و مساللولیت
مشترک برای فراهم کردن مستمری در دولت و میان کارفرمایالان و کارکنالان
تقویت کردند .ما می توانیم تفاوت بین اصکحات مجددی کاله باعالث تضالعیف
حساب های انفرادی شدند و اصکحات مجددی که به طور کامل آن حسابهالا
را از میان برداشتند ،همان طور که در تدول  2نشان داده شده است ،تشخیص
دهیم .در مواردی که مورد مطالعه قرار گرفتنالد ،آرژانتالین ،پالرو ،مجارسالتان و
لهستان اصکحات مجدد را با دامنة وسیعتری انجام دادند و این کار را یا بالا از
میان برداشتن الیة خصوصی اتباری و یا با بستن آن بالرای مشالترکان تدیالد
انجام دادند .کشورهای دیگر همچنان مشیول اصکحات مجدد روی نظامهای
بازنشستگی خود هسالتند .بالرای نموناله ،قزاقسالتان در حالال حاضالر الیالة اول
بازنشستگی عمومی گذرا 8را بر اساس نظام  PAYGایجاد کالرده و همچنالان
حسابهای انفرادی را نگه داشته اما مدیریت آنها را از نهادهای خصوصی به
عمومی انتقال داده است .برخی کشورها به حالت قبل از تریان خصوصیسازی
بر اساس استانداردهای بینالمللی تأمین اتتماعی  ILOبازگشتند ،همان نظالام
عمومی با مزایای معین  PAYGمثل آرژانتین ،بولیوی و مجارستان؛ و برخالی
دیگر مثل لهستان باله حالق بیمالة معالین مجالازی (فرضالی) بازگشالتند .آنهالا
مؤلفههای بازتوزیع نظام بازنشستگی را با مستمریهای اتتماعی غیرمشارکتی
پیشرفته تقویت کردند و با این کار موتب تقویت امنیت درآمد سالمندی شدند.
اغلب نظامهای بازنشستگی در تهان از سه یا چهار الیه یا طبقاله تشالکیل
شدهاند ،همان طور که در کادر  8آمده :الیة صالفر ،مسالتمریهالای اتتمالاعی
غیرمشارکتی همگانی؛ الیة اول ،بیمة اتتماعی عمومی اتباری؛ الیة دوم ،بیمة
1. transitory
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مشارکتی تکمیلی (اختیاری یا اتباری) و الیة سوم ،مستمری هالای خصوصالی
اختیاری .بحث مهم اصکحات نظامهالای بازنشسالتگی در دهالههالای اخیالر بالا
طراحی و مدیریت الیة بزرگ مشارکتی اول و الیة کوچکتر تکمیلالی تکامالل
یافته است.
الگوی تدید در آرژانتین از یک نظام سهالیاله تشالکیل شالده اسالت :طالرح
مستمری اساسی همگانی 8غیرمشالارکتی (پِنسالیون یونیورسالال پالارا اَدالتالوس
مایورِس) 0که مدیریت اترایی آن بر عهدة وزارت توسعة اتتماعی است؛ طالرح
اتباری عمومی  PAYGبا مزایای معین (سیستِما اینتِگرادو پرویژونال آرتنتینو
ال  )SIPAتحت مدیریت نهاد عمالومی ANSES؛ و گزینالة تکمیلالی پرداخالت
بیمه به صندوقهای بازنشستگی خصوصی (بِرترانو و دیگران.)0281 ،
نظام بازنشستگی بولیوی بعد از ملیسازی مجالدد متشالکل اسالت از طالرح
مستمری اساسی همگانی غیرمشارکتی (رِنتا دیگنیداد)؛ طرح اتبالاری عمالومی
 PAYGبا مزایای معین؛ و یک طرح نیمهمشالارکتی (فونالدو سالولیداریو) 9کاله
هدف آن تضمین حداقل حمایت بالرای افالرادی اسالت کاله مسالتمری پالایینی
دریافت میکنند (مِسا ال الگو.)0281 ،
در مجارستان نظام بازنشستگی به الگوی سهالیة قبل از خصوصالیسالازی
بازگشت .الگوی تدید متشکل است از طرح غیرمشالارکتی بالر اسالاس آزمالون
وسع و طرح عمومی  PAYGبا مزایای معین .عکوه بر این ،کارکنالان امکالان
پرداخت حق بیمة اختیاری به صندوقهای بازنشستگی خصوصی را نیز دارند.
در لهستان نظام بازنشستگی پس از برگشت از خصوصیسازی از یک نظام
1. Universal Basic Pension
2. Pensión Universal para Adultos Mayores
3. Fondo Solidario
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بازنشستگی عمومی اتباری  NDCالیة اول تشکیل شالده اسالت کاله توسالط
دولت اداره میشود .حداقل مستمری تضمینشده از محل داراییهای عمالومی
تأمین می شود .عکوه بر این ،مزایا بر اساس آزمون وسالع و مسالتمری فالراهم
میشود .افرادی که مشالاغل پرخطالر دارنالد مسالتمری ویالژة اشالتیال دریافالت
میکننالد و تالأمین مالالی آن توسالط کارفرمایالان صالورت مالیگیالرد .از 0284
حساب های انفرادی شخصی برای پسانداز مازاد باله صالورت اختیالاری درآمالد
(پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
نظام بازنشستگی تدید قزاقستان سه الیه دارد .الیة صفر کف مستمری و
مستمری غیرمشارکتی همبستگی و پایه را فراهم مالیکنالد .الیالة اول دو نالوع
مستمری عمومی اتباری دارد :یکی طرح  PAYGبا مزایای معین و دیگالری
بر اساس حسابهای انفرادی با مدیریت صندوق بازنشسالتگی عمالومی اسالت.
آخرین الیه طرح خصوصی اختیاری است .چشمانداز ایالن دولالت بالهکالارگیری
طرح عمومی  PAYG NDCدر  0202برای تکمیل نظالام کنالونی اسالت کاله
تأمین مالی آن توسط حق بیمة کارفرمایان صورت میگیرد (مالتسِوا و تالانِنوا،
.)0281
8ـ 1حقوق و شرایط برخورداری (از مستمری و مزایای) جدید

بازگشت به نظام بازنشستگی عمومی  PAYGبا مزایای معین نیازمند تعریالف
کردن حقوق و شرایط برخورداری در چارچوب این طرح تدید اسالت ،بالهویالژه
سطوح مزایای معین و مؤلفه هالای ممکالن همبسالتگی و بالازتوزیع باله همالراه
پارامترهای دیگر مانند سن بازنشستگی ،فرمول محاسالبة مسالتمری ،سالقف و
کف مشارکت ،معیارهای شایستگی (واتالد شالرایط بالودن) مالرتبط بالا حالداقل
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سال های پرداخت حق بیمه و نرخ حق بیماله .کنوانسالیون شالمارة  820و 801
 ILOدرصدد تأمین امنیت درآمد در سن بازنشستگی از طریالق مزایالای معالین
حداقل تا  42درصد (کنوانسیون شمارة  )820یا  42درصد (کنوانسالیون شالمارة
 )801از دستمزد مرتع پس از  92سال اشتیال یا پرداخت حق بیمه است .ایالن
استانداردها همچنین نیازمند تیییر و تنظیم متناوب مستمری با در نظر گالرفتن
تیییرات اساسی در هزینة زندگی و یا سطح کلی درآمد است (کادر .)0
با کنار گذاشتن (برگشت از) خصوصیسازی نظام بازنشستگی ،سطوح مزایا
در اکثر کشورها بهبالود یافالت .در آرژانتالین ،بولیالوی ،مجارسالتان و قزاقسالتان
مشترکان این حق را داشتند تا باله سالطح واقعالی برخالورداری از مسالتمری بالا
مزایای معین دست یابند .مزایای مستمری توسط قانون به یکی از دو صالورت
حداقل مزایا و یا سهم درآمد قبلی تضمین میشوند .در اکثالر ایالن مالوارد نالرخ
تایگزینی بیشتر از الزامات کنوانسیون شمارة  ILO 820است .اما در لهسالتان
سطوح مزایا بهبود نیافته است ،به این دلیل کاله سالازوکار پرداخالت مسالتمری
همچنان بر اساس نظام مشارکت معین است.
عکوه بر این ،بر اساس توصیهنامة ( 0280شمارة  )020کف حمایالتهالای
اتتماعی  ،ILOدولتهای بولیوی و قزاقستان پرداخت مستمری غیرمشالارکتی
را برای تمامی کسانی که باالی سن بازنشستگی هستند تضمین میکنند ،امالا
در آرژ انتین ،مجارستان و لهستان این کار از طریق آزمون وسع و یا مزایا انجام
میشود.
در آرژانتین ،مردان و زنان حداقل با پرداخت  92سال حق بیمه میتوانند از
مزایای نظام  PAYGبه ترتیب در  12و  12سالگی بهرهمند شالوند .مزایالا بالر
اساس آزمون مستمری برای افراد  12سال و باالتر که هالیچ گوناله مسالتمری
دیگری دریافت نمیکنند فراهم میشود و بالرای افالراد  32سالال و بالاالتر کاله
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درآمد دیگری ندارند ،مزایا بر اساس آزمون وسع فالراهم مالیشالود .بالر اسالاس
برآوردها ،نرخ تایگزینی نظام  PAYGبا مزایای معین حدود  38.1درصالد بالا
فرض پرداخت  92سال حق بیمه بر اساس متوسط دسالتمزد (0283 ،OECD
ب) است که متشکل از نرخ ثابت مسالتمری  834دالر آمریکالا باله اضالافة 8.2
درصد درآمد متوسط ماهیانة بیمهشده ضرب در تعداد سالهای پرداخالت حالق
بیمه است .طرح غیرمشارکتی بر اساس آزمون مستمری مزایای ماهیاناله 903
دالر آمریکا معادل  12درصد حداقل مستمری  PAYGارا ه مالیکنالد و طالرح
دیگر بر اساس آزمون وسع  011دالر در ماه پرداخت میکنالد کاله معالادل 32
درصد حداقل مستمری  PAYGاست.
در بولیوی ،مستمری غیرمشارکتی همگانی (رِنتا دیگنیداد) به تمامی افالراد
 12سال و باالتر اعطا میشود .به ذینفعان حدودا  219دالر آمریکالا در سالال
(حدود  43دالر در ماه) و یا در صالورتی کاله از تالای دیگالری هالم مسالتمری
دریافت کنند  413دالر در سال تعلق میگیرد .سن بازنشستگی در طرح تدیالد
 PAYGبا مزایای معین به  22سال برای مردان و  22سال برای زنان رسیده
است و نرخ تایگزینی  32درصد با پرداخت حق بیمة  92سال یا بیشتر تضمین
می شود .دارایی های (صندوق) همبستگی 8مساللولیت تالأمین مالالی هالر گوناله
شکافی را در برآورده کردن سطح تضمینشدة مزایا بر عهده دارد.
در طرح مشارکتی  PAYGبا مزایای معین در مجارستان به مردان و زنالان در
سن بازنشستگی  19سال و  1ماه مستمری تعلق میگیرد ،اما مزایای غیرمشارکتی
بر اساس آزمون وسع از  10سالگی به افراد تعلق میگیرد .به عنالوان نموناله ،بالرای
 92سال پرداخت حالق بیماله ،نالرخ تالایگزینی مسالتمری  34 ،PAYGدرصالد از
متوسط درآمد را تضمین میکند .نرخ ضریب افزایح سنواتی مستمری  99درصالد
1. Solidarity Fund
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برای  82سال اول پرداخت حق بیمه است؛ سالاالنه  0درصالد بالین  88و  02سالال
پرداخت حق بیمه؛ ساالنه 8.2درصد بین  93تا  42سال پرداخت حق بیمه و ساالنه
 0درصد برای پرداخت حق بیماله بیشالتر از  42سالال .از  0281حالداقل مسالتمری
تضمینشده ماهانه  829دالر آمریکالا اسالت و از  0289مزایالای غیرمشالارکتی بالر
اساس آزمون وسع حدود  33دالر در ماه است (سزیکرا.)0281 ،
همة شهروندان در قزاقسالتان صالرفنظالر از دورة اشالتیال ،تحالت پوشالح
مستمری همبستگی همگانی قرار میگیرند .این مسالتمری در  0281مزایالایی
بین  42تا  10.2دالر آمریکا فراهم میکرد ال به ترتیب معادل  42و  822درصد
از سطح معیشت .برای شاغلین طرح  PAYGال حق بیمهای که صرفا از دولت
دریافت میکردند ال نرخ تایگزینی  12و  32درصد از دستمزد قبلی را تضالمین
میکرد ،به ترتیب برای مردان از سن  19سال با  02سال سابقة اشتیال و برای
زنان از سن  21.2سال با  92سال سابقة اشتیال .نظام حسابهای خصوصی با
مدیریت عمومی  ،UPFمستمری ساالنه با مزایای ماهانه ارا اله مالیکنالد کاله
حداقل مبلغ آن  31.4دالر آمریکا است (مالتسِوا و تانِنوا.)0281 ،
در لهستان نظام مشارکتی  PAYGبا حالق بیمالة معالین مجالازی ()NDC
مزایای مستمری برای مردان و زنان به ترتیب از سنین  12و  12سالگی فراهم
میکند .مزایای بازنشستگی شامل حداقل مستمری تضمینشدة ماهاناله حالدود
 042دالر آمریکا است (از مارس  )0281که توسط دولت تأمین مالی میشالود
به همراه مستمری ماهانه از نظام  .NDCنظام  NDCبر اساس حالق بیماله و
نرخ تایگزینی برای مردان با  42سال پرداخت حالق بیمالة مسالتمر  92درصالد
برآورد شده و برای زنان با  42سال پرداخت حق بیمه  94درصد بالرآورد شالده
است و این نرخ در کشورهای  OECDبین کمترین نرخها قرار دارد (،OECD
 0283الف) و با استانداردهای  ILOمطابقت نالدارد (کنوانسالیون  ILOشالمارة
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 820و  .)801دولت هم حدود  803دالر آمریکا در ماه مزایا بر اسالاس آزمالون
وسالع و مسالتمر ی باله عنالوان مسالاعدت اتتمالاعی هدفمنالد فالراهم مالیکنالالد
(پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
8ـ 3ایجاد دوبارة مدیریت اجرایی نظام بازنشستگی

با پایان دادن به مدیریت خصوصی حسابهای انفرادی ،روند پراکندة پرداخالت
مستمری با تعدد مدیران اترایی خصوصی که با وصول حق بیمه صندوقهای
کوچک را اداره میکردند ال مشکل عمده در امر طراحی اغلب اصکحات فرایند
خصوصیسازی ال تایشان را به مدیران اترایی عمومی دادند؛ این کار کارآمدی
اداری و کاهح هزینه های اداری را به دنبال داشت و در نتیجاله باعالث بهبالود
سطوح مزایا برای مشترکان در اغلب کشورها شد .کالاهح تعالداد صالندوقهالا
همچنین باعث افزایح شفافیت و تلوگیری از انباشت ریسالک شالد و موتالب
انطباق بیشتر نظام های بازنشستگی با اصل مدیریت و مدیریت اترایی شالفاف،
پاسخگو و دقیق شد (توصیهنامة شمارة .)ILO 820
در برخی موارد یک نهاد تدید تشکیل شد تا مدیریت حسابهای خصوصی
را بر عهده بگیرد ،مثل قزاقستان .در حالی که در برخی موارد دیگر حسابهای
شخصی به مدیریت نظام بازنشستگی قبلی انتقال داده شالدند .از آنجالایی کاله
نظام عمومی  PAYGدر آرژانتین فعال بود ،مدیریت نظام تدید به ANSES
بازگشت .به همین ترتیب در مجارستان ،مدیریت اترایی نظام با مسلولیت یک
نهاد عمومی تحت عنوان مدیریت مرکزی بیمة بازنشسالتگی ملالی)ONYF( 8
به کار خود ادامه داد .در لهستان نیز ،مدیریت طرح  PAYGبا حق بیمة معین
مجازی ( )NDCهمچنان بر عهدة مؤسسة بیمة عمومی لهستان ( )ZUSباقی
1. Central Administration of National Pension Insurance
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ماند .این مؤسساله قبالل از اصالکحات مجالدد هالم فعالیالت داشالت .بولیالوی و
قزاقستان مدیریت اترایی بازنشستگی عمومی تدید «گِستورا پابلیکا» و UPF
را به ترتیب ایجاد کردند .در قزاقستان مالدیریت سالرمایهگالذاری دارایالیهالای
صندوق  UPFبه بانک ملی تمهوری قزاقستان ( 8)NBRKانتقال یافت (مِسا
ال الگو .)0281 ،به خاطر برگشت از خصوصیسالازی و بازگشالت باله مالدیریت
عمومی صندوق بازنشستگی ،مسللة کلیدی در کشورهایی که اصکحات انجام
داده اند حصول اطمینان از مالدیریت کارآمالد ،دقیالق و شالفاف طالرح پرداخالت
مستمری برای ایجاد دوبالارة اطمینالان کارکنالان و مسالتمریبگیالران در نظالام
بازنشستگی اسالت .پایاله گالذاری نظالام بازنشسالتگی بالر اسالاس ارزشگالذاری
آکچو ریال دقیق برای تضمین ثبات مالی و در اختیار عموم قرار دادن اطکعات
مرتبط با راهبرد ارتباطات و اطکعات غیرایالد ولوژیک ،مرحلالهای مهالم در باله
دست آوردن دوبارة اطمینان مردم تلقی میشود.
8ـ 6انتقال مشترکان و دارایـی هـا و بـه رسـمیت شـناختن شـرایط
برخورداری آنها از (مستمری و مزایا) در گذشته

انتقال مشترکان از نظام خصوصی به عمومی به انتقال داراییهای صندوقهای
بازنشستگی اشاره میکند ال تصدیق مزایالای انباشالته در نظالامی کاله در حالال
برچیده شدن است .منابع میتوانستند به حساب انفالرادی دیگالر ،یالک حسالاب
مجالازی (صالوری) و یالالا یالک صالالندوق تمعالی انتقالال یابنالالد .در کلیالة مالالوارد
مطالعهشالده ،باله غیالر از قزاقسالتان ،برگشالت از خصوصالیسالازی نظالامهالای
بازنشستگی به معنای برگرداندن اکثر مشترکان و داراییهای انباشتة آنها باله
یک حساب تمعی عمومی بود.
1. National Bank of the Republic of Kazakhstan
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داراییهای منتقلشده موتب بهبالود وضالعیت مالالی دولالتهالا شالدند و باله
فشارهای مالی ایجادشده توسط هزینههای انتقال خصوصیسازی پایان دادنالد و
موتب رهالایی از بالدهی و کسالری بودتالة عمالومی شالدند .در آرژانتالین ،تمالام
مشترکان و داراییها از صندوقهالای خصوصالی اتبالاری ال حالدود  3.2میلیالون
مشترک و  02.2میلیارد دالر آمریکا ال به نظام عمومی انتقالال یافتنالد .بالا انتقالال
صندوقها به نظام عمومی ،دادخواهی مستمریبگیران از دولت آرژانتین افالزایح
یافت .دادخواهی علیه نظام بازنشستگی قبل از اصالکحات هالم وتالود داشالت و
مشکلی با سابقة طوالنی تلقی میشود .تعدادی از این دادخواهیها از نحوة برقرار
شدن مزایای اولیاله ،تیییالرات بعالد از آن و روش تصالدیق حقالوق بالرای انتقالال
مشترکان بین دو سیستم خصوصی و عمومی نشلت میگرفت (بِرترانو.)0288 ،
در بولیوی تمامی حسابهای انفرادی و دارایی آنها الال حدود  2.2میلیالون
نفر مشترک و  2.4میلیارد دالر آمریکا ال از نظام خصوصالی اتبالاری باله نظالام
عمومی ،علیرغم ادامة فعالیت موقت مدیریت خصوصی ،در  0282انتقال یافت
(مِسا ال الگو .)0284 ،در مجارستان در  0288تقریبالا همالة مشالترکان ال 0.39
میلیون نفر از  9میلیون نفر ال با داراییهایشان که کل آنهالا  88میلیالارد دالر
آمریکا می شد ترتیح دادند تا به نظام عمومی  PAYGبرگردند؛ محاسبة مزایا
برای آن هایی که به نظام عمومی بازگشتند بر اسالاس فرمالول مزایالای معالین
محاسبه شد (سزیکرا.)0281 ،
در قزاقستان ،مدیریت همة صندوق های بازنشستگی خصوصی و مشترکان
آن ها به طور خودکار به صندوق بازنشستگی یکپارچه انتقالال یافالت ،امالا روال
پرداخت مزایا بر پایة فرمول حق بیمة معین حسالاب انفالرادی اداماله یافالت .در
لهستان نیازی به انتقال مشترکان نبود ،چالون حسالاب انفالرادی هالر مشالترک
وابسالالته بالاله نظالالام عمالالومی بالالود .در  0284تقریبالالا  99میلیالالارد دالر آمریکالالا از
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داراییهایی صندوقهای بازنشستگی خصوصی به حسابهای انفالرادی NDC

در طرح عمومی انتقال یافت .داراییهایی هم که در حسابهای شخصی نظام
بازنشستگی باقی ماندند ،به مرور زمان به طبقة عمومی  NDCدر طالول یالک
دورة  82ساله قبل از بازنشستگی تحت عنوان «سازوکار زیپ» 8انتقال خواهند
یافت و هدف این سازوکار حمایت از کارگران سطح پایین است (پوالکوسکی و
هاگِمِجِر.)0281 ،
8ـ 9سازوکارهای تأمین مالی :نرخ حق بیمة جدید و طرح مجدد حـق
بیمة کارفرمایان

در یک نظام چندالیه ،بودتة عمومی دولت معموال تزء غیرمشارکتی الیة صفر
را تأمین مالی میکند .این در حالی است که حق بیمة کالارگران و کارفرمایالان
تأمین مالی الیة اول را در اغلب کشورها انجام میدهد و دولت هالم پرداخالت
مستمریهای طالرحهالای  PAYGرا در صالورت مواتهاله بالا کسالری بودتاله
تضمین میکند (سیچون و دیگران .)0222 ،در اغلب مطالعات مستند انجامشده
روی اصکحات مجدد ،حق بیمة کارفرمایان در آنها دوباره مطرح شالده اسالت
که موتب تقویت اصول همبسالتگی و مشالارکت تمالامی ذینفعالان (شالرکای
اتتماعی) در تأمین مالی مستمری میشود.
در آرژانتین ،دولت تأمین مالی مستمری پایالة غیرمشالارکتی همگالانی را از
طریق مالیات انجام میدهد؛ در حالی که طرح مشارکتی عمومی  PAYGحق
بیمه را از کارگران با نالرخ  88درصالد و از کارفرمایالان بالا نالرخ  82.83درصالد
دریافت میکند.
در بولیوی بعد از اصکحات مجدد ،تالأمین مالالی نظالام مشالارکتی عمالومی
1. zipper mechanism
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 PAYGبا دریافت حق بیمه از کارگران با نرخ  80.38درصد و از کارفرمایالان
با نرخ  9درصد صورت میگیالرد .تالأمین مالالی مسالتمری پایالة غیرمشالارکتی
همگانی (رِنتا دیگنیداد) توسط دولت از طریق وضع مالیات روی هیدروکربن و
درآمدهای حاصالل از سالرمایه گالذاری روی نهادهالای عمالومی قبلالی صالورت
می گیرد .طرح نیمهمشارکتی (همبستگی) به طور تمعی از طریالق حالق بیمالة
کارگران با نرخ  2.2تا  82درصد با توته به سطح درآمد و حق بیمة کارفرمایان
با نرخ  9درصد تأمین مالی میشود.
در مجارستان تأمین مالی طرح عمومی  PAYGکه دوباره ایجادشده بود از
طریق حق بیمة کارگران با نرخ  82درصد و کارفرمایان با نرخ  04درصد انجام
می شود .انواع مزایای مسالتمری غیرمشالارکتی هالم بالر اسالاس مالیالات اسالت
(سزیکرا.)0281 ،
در قزاقستان مستمری همبستگی همگالانی را دولالت از طریالق مالیالات انجالام
میدهد و طرح حسابهای انفرادی از طریق  82درصد از حق بیمة کارگران تأمین
مالی میشود .کارفرمایان حق بیمة  2درصدی به طرح بازنشستگی اتباری اشتیال
پرداخت میکنند ،البته به کارکنانی که در شرایط کالاری سالخت و خطرنالاک قالرار
دارند ال که این هم از نتایم اصکحات مجدد است .کارفرمایان از آغالاز  0202طالرح
 NDCرا با نرخ بیمة  2درصد تأمین مالی خواهند کرد (مالتسِوا و تانِنوا.)0281 ،
طرح  PAYGبا حق بیمة معین مجازی ( )NDCدر لهستان از طریق پرداخت
حق بیمه با نرخ کلی  83.20درصد تأمین مالی میشود که به طور مساوی همالان
طور که در اصکحات مجدد مطرح شده بین کارگران و کارفرمایان تقسیم میشود.
از آنجایی که حسابهای انفرادی از سال  0284اختیاری شدهاند ،حق بیمالههالا باله
طور پیحفرض به  NDCعمومی واریز میشوند .اگر کمبود بودتهای هم در نظام
باشد ،از طریق بودتة دولتی پوشح داده میشود.
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8ـ 2وصول حق بیمه و مدیریت داراییها (صندوق)

در نظام های بازنشستگی خصوصی ،نبودِ تمرکز و چنالدپارگی در وصالول حالق
بیمه مشکلی عمده به شمار میرفت .از آنجایی کاله هالر کالدام از صالندوقهالا
نظالامی مخصالالوص باله خالالود را بالرای وصالالول حالق بیمالاله ایجالاد مالالیکننالالد و
گزارشهای خود را ثبت میکنند ،هزینههای اداری خیلی باالتر و کارآیی آنها
پایین است چون از مزیت بدنة اداری واحد برای ادارة داراییها بهرهمند نیستند.
با برگشت از خصوصی سازی ،دولت در تمامی موارد بالر وصالول حالق بیماله از
طریق آژانس عمومی تمرکز کرده است ،چه از طریق گردآورندة مالیات و چاله
مدیران اترایی صندوقهای بازنشستگی که باعث افزایح کارآیی و کارآمالدی
شده است .با تمرکز مدیریت سرمایهگذاری در یالک نهالاد عمالومی ،مالیتالوان
پورتفویی متنوعتر ایجاد کرد (مانند بولیوی) یا تمرکز را روی پروژههای توسعه
گذاشت (مانند آرژانتین و قزاقستان).
در آرژانتین ،مدیریت اترایی فدرال درآمد ملی که آژانس مرکالزی وصالول
مالیات محسوب میشود ،هماکنون مسلولیت وصول حق بیمه را دارد ،در حالی
که  ANSESعهده دار مدیریت نظام بازنشستگی عمالومی اسالت .بانالک ملالی
آرژانتین مسلول روشهای عملیاتی است و کمیتة سرمایهگذاری (کاله اعضالای
آن از  ،ANSESوزیر دارایی و خزانهداری هستند) معیارهای سرمایهگالذاری را
تعیین می کند .در بولیوی مدیران اترایی صندوقهای بازنشسالتگی خصوصالی
همچنان میخواهند مسلولیت خود را برای کوتاهمدت حفت کنند و حق بیمهها
را تمعآوری و مدیریت دارایی و سرمایهگذاری را انجام دهند« .گِستورا پابلیکا»
قرار است چنین مسلولیت هایی را هنگامی که عملیاتی شدند در سال  0283بر
عهده گیرد .در قزاقستان صندوق بازنشستگی یکپارچه ( )UPFمسلول وصالول
حق بیمه ها است ،در حالی که مدیریت دارایی و سرمایهگذاری بر عهدة بانالک
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ملی قزاقستان است .در لهستان نهاد دولتی  ZUSهمچنان مسلول وصول حق
بیمة اتتماعی اسالت .ایالن نهالاد مزایالای بازنشسالتگی را پرداخالت مالیکنالد و
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی عمومی را مدیریت میکنالد .در مجارسالتان
ادارة ملی مالیات و گمرک حق بیمههالا را تمالعآوری مالیکنالد ،امالا مالدیریت
داراییهای عمومی بر عهدة خزانهداری است (سزیکرا.)0281 ،
8ـ 7تحوالت نظارتی و رگوالتوری

مقررات باید حداقل سه مؤلفة زیر را در بر داشته باشند:
 .8استانداردهای حسابداری برای در اختیار گذاشتن اطکعالات الزم تهالت
انجام حسابرسی مستقل .ما از این طریق میتوانیم بررسالیهالای الزم را
روی اطکعات و گزارشهای مربوط به توانایی پرداخت بدهی و دادههای
عملکرد مالی انجام دهیم؛
 .0مقررات برای هدایت رفتار مدیران؛
 .9نهادهایی که توانایی اِعمال قوانین و مقررات را داشته باشند (گیلیالون و
دیگران.)0222 ،
اکثر خصوصیسازیها تشکل های خودمختاری را برای اتالرای مقالررات و
نظارت بر سازوکار خصوصی پرداخت مستمری ایجاد کردنالد .بالرای نموناله ،در
نظر گرفتن سرپرستی هایی در آرژانتین و بولیوی یا مسلوالنی در مجارسالتان و
لهستان .امالا در عمالل ،شالفافیت و نحالوة پاسالخگویی نظالامهالای خصوصالی
سؤالبرانگیز بود و منجر به عملکرد ضعیف صندوقها و مدیریت آنها شد.
برای مثال ،در قزاقستان تعالداد زیالادی از مالدیران اترایالی صالندوقهالای
بازنشستگی لیست و ساختار ذینفعان را منتشر نکردند .به خاطر فقدان مقررات
مرتبط ،آنها تصمیماتی اشتباه در خصوص سرمایهگذاریها و هزینههای اداری
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گرفتند .به همین ترتیب ،هزینه های اداری در لهستان تالا  0284سالامانیافتاله
نبودند و هیچ گونه اقدام رگوالتوری در مقابل اعمال انحصاری فراهمکنندگان
مستمری خصوصالی صالورت نگرفالت .بالا برگشالت از خصوصالیسالازی ،اکثالر
آژانس های نظارتی و رگوالتوری تای خود را به نهادهای عمومی تقویتشالده
دادند که اغلب ساختار رگوالتوری وسیع تری داشتند و بنابراین باعث افزایح و
تقویت شفافیت ،پاسخگویی و حکمرانی نظام بازنشستگی میشدند و باله طالور
همزمان فرصت رانتخواری در صنعت را کاهح میدادند.
آرژانتین نهادی را که قبک مسلولیت نظارت بر صالندوقهالای بازنشسالتگی
خصوصی را داشت از میان برداشت و یک کمیتة کنگرهای (که اعضالای آن از
هر دو طیف انتخاب شده بودند) را به عنوان بخشی از اصکحات مجدد معرفی
کرد که وظیفة آن نظارت بالر طالرح بازنشسالتگی عمالومی  PAYGو تکامالل
تدریجی این طرح بود و در بعضی مواقع پیشنهادهایی هم ارا ه میکرد .بولیوی
نهاد کنترل و نظارت بیمه و بازنشستگی غیرمستقل عمومیِ تدیدی ایجاد کرد
تا تایگزین مدیریت قبلی شود (نهاد نظارتی نظام حساب انفرادی خصوصی) و
به آن نهاد اتازة نظارت بر مستمری و بیمه را داد .در مجارستان فعالیالتهالای
نظالارتی و رگوالتالوری اکنالالون زیالر نظالر وزارت منالالابع انسالانی و بانالک ملالالی
مجارستان قرار دارند .در قزاقسالتان آژانالس مقالررات و نظالارت سالازمانهالا و
بازارهای مالی ( 8)AFNبر عملکرد بانک ملی قزاقستان نظالارت مالیکنالد کاله
شامل نظارت بر مدیریت صندوق های بازنشستگی نیز مالی شالود .در لهسالتان،
رگوالتوری حساب های انفرادی شخصی و صندوق های بازنشسالتگی عمالومی
توسط نهاد نظارت ملی ( 0)FSAانجام می شود .این نهاد بر عملکرد بازارهالای
1. Agency for Regulation and Supervision of Financial Markets and
Financial Organizations
2. Financial Supervision Authority
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مالی نظارت میکند که شالامل بخالح بانکالداری ،بازارهالای بیماله و سالرمایه،
پساندازهای تعاونی و اتحادیههای اعتباری و دیگر مؤسسات و خالدمات مالالی
میشود .وزارت خانواده ،کار و سیاست اتتماعی هم نظارت کلی بر طالرحهالای
عمومی زیر نظر  ZUSرا انجام میدهد (پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
8ـ 01حکمرانـی و حوـور نماینـدگان کارفرمایـان و اتحادیـههـا در
نظامهایی که اصالحات مجدد انجام دادهاند

حکمران الی نظالالامهالالای بازنشسالالتگی تالالدوین سیاسالالت مناسالالب و فراینالالدهای
تصالالمیمگیالالری صالالحیح ،همالالاهنگیهالالای نهالالادی و سالالاختارهای کالالاربردی و
فعالیت های اداری را تضمین مالیکنالد تالا از ایالن طریالق از صالحت عملکالرد
ساختارها و امر نظارت اطمینان حاصل کند (گیلیون و دیگران0222 ،؛ سیچون
و دیگران .)0222 ،سازوکار پرداخت مسالتمری در برخالی کشالورها خصوصالی
شدند با این فرض که بخح خصوصی موتب بهتر شدن اوضاع خواهد شد .با
وتود این ،همان طور که در بخحهای قبلی ذکر شالد ،الگالوی خصوصالی یالا
خصوصی سازی این اتفاق را رقم نزد .در نتیجه ،نقح دولت تقویت و پررنگتر
شد.
اصکحات مجدد موتب تقویت نقح دولت در مالدیریت ،وضالع مقالررات و
نظارت بر نظام های بازنشستگی در تمامی مالوارد شالد .در برخالی مالوارد مثالل
آرژانتین ،نظام حکمرانی تدید طبق استانداردهای بینالمللی  ILOدر خصوص
تأمین اتتماعی شامل ساختاری سهالیاله بالود .در مالوارد دیگالر مثالل بولیالوی،
علی رغم اختیارات قانون اساسی ،سهتانبهگرایی رعایت نمی شود چون ممکالن
است باعث تضعیف ثبات سیاسی نظامهای بازنشسالتگی عمالومی تدیالد شالود
(مِسا ال الگو.)0281 ،
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آرژانتین کمیسیون کنگرة ملی و مجمع مشورتی سهتانبه تشالکیل داد کاله
شامل نمایندگان مستمریبگیالران و بانالکهالا مالیشالد .در لهسالتان ،ماهیالت
مشارکتی چارچوب حکمرانی بهبود یافت چون نمایندگان اتحادیههای تجالاری
و کارفرمایان عضو هیلالت نظالارتی  ZUSبودنالد .حکمرانالی  ZUSبالر عهالدة
هیلتمدیرهای متشکل از  0تا  4عضو است که انتصاب و عزل آنها بر عهالدة
هیلت نظارت (سهتانبه) است و بر اساس توصیة ر یس  ZUSصورت میگیرد.
پس از احیای نظام بازنشستگی عمومی ،مجارستان در  0282مجمع اقتصالادی
اتتماعی ایجاد کرد که یک هیلت مشاورة سهتانبه بود که متشکل از کارگران
و نمایندگان تامعة مدنی اتتماعی بود .با وتود این ،هیچ نوع از سهتانبهگرایی
در نظام عمومی تدید شکل نگرفت .در ضمن ،در بولیوی و قزاقستان دولت به
طور چشمگیری اختیارات اترایی نظامهای بازنشستگی را بدون در نظر گرفتن
حضور کارگران و کارفرمایان در حکمرانی طرحهای بازنشسالتگی افالزایح داد.
در قزاقستان ،مدیریت  UPFبر عهدة بانک ملی است ،اما نظالارت بالر مجمالع
مشورتی مستقیما زیر نظر ر یستمهوری این کشور انجام میشود.
8ـ 00گفتمان اجتماعی در فرایند اصالحات مجدد

دولالالت ،نهادهالالای تالالأمین اتتمالالاعی ،کارفرمایالالان و کالالارگران ،بیمالالهپالالردازان و
بازنشستگان ذینفعالان و سالهامداران اصاللی نظالام تالأمین اتتمالاعی هسالتند؛
بنابراین ،آن ها هم باید تا حدی در حکمرانی این نظام نقح داشالته باشالند .در
استانداردهای بین المللی کار  ILOبه حضالور کالارگران و کارفرمایالان اهمیالت
ویژهای داده شده اسالت (کالادر  .)0ایجالاد ارتبالاط مالیتوانالد باله مشالارکت در
تصمیمات مربوط به اصکحات مجدد ،نظارت بالر عملکالرد و ایفالای نقالح در
مدیریتِ طرح خکصه شود.
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عملکرد ضعیف کلی طرحهالای خصوصالی از لحالاظ سالطوح پالایین مزایالا،
پوشح کم و سنگینتر شدن مسلولیت دولت به دلیل هزینههای زیالاد انتقالال
موتب شد تا دولتها با کمال میل به سمت اصکحات مجدد برونالد و در ایالن
میان اولویت با سرعت بود ،نه گفتمان اتتمالاعی .در حالالی کاله بحالران مالالی
موتب کاهح مقاومت مدیران صندوقهالای بازنشسالتگی خصوصالی در برابالر
برگشت از خصوصی سازی شد ،مردم هم طرفدار اصکحات مجالدد و خواسالتار
بازگشت به نظامهای عمومی بودند ،دولتها در این میان به تمرکالز بخشالیدن
به فرایندها تمایل داشتند و خواستار ایجاد تحالوالت بیشالتری بودنالد و بعضالی
اوقات هم شکایات مالدیران اترایالی خصوصالی در مالورد اصالکحات مجالدد و
شکایات اتحادیه های تجاری را که حامی برگشالت از خصوصالیسالازی بودنالد
نادیده میگرفتند.
در آرژانتین ،علیرغم روند طوالنی اصکحات مجالدد ،بحالران مالالی 0221
باعث تسریع روند بهکارگیری آن شد .در نتیجه ،قانون (الیحاله) نهالایی بالرای
ملیسازی مجدد داراییهای صندوق بازنشستگی توسط دولت با گذشت کمتالر
از دو ماه از اعکم آن به کار گرفته شد و این کار باعث شد تا شرکای اتتماعی،
تامعة مدنی و صندوق های بازنشستگی زمان محالدودتری بالرای نشالان دادن
واکنح مناسب داشته باشند .در حالی که اتحادیههای تجاری حامی اصکحات
مجدد بودند ،سازمان های کارفرمایان و بخح خصوصی در برابر این فراینالد از
خود مقاومت نشان میدادند و مدیران اترایی صندوق ها هم سعی بر رد کردن
این طرح پیشنهادی داشتند (بِرترانو و دیگران.)0281 ،
دولت بولیوی با تنها فدراسیون اتحادیة تجاری خود با نالام «سالنترال اُبالرِرا
بولیویانا» ( 8)COBدر طول روند آمادهسازی رایزنی کرد و مباحث کنگرهای بر
1. Central Obrera Boliviana
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پا کرد تا بتواند با کارگران به توافق برسد .با وتود این ،دولت از سالازمانهالای
کارفرمایان کمتر مشاوره میگرفت؛ برای مثال ،بالا «کنفدراسالیون کارفرمایالان
خصوصی» مشاورهای در مورد حق بیمة کارفرمایالان باله صالندوق همبسالتگی
صورت نگرفت.
در مجارسالالتان شالالورای اقتصالالادی و اتتمالالاعی در  0282تأسالالیس شالالد تالالا
تایگزین نهاد مشاورة سهتانبة قبلی شود ،اما قدرت مشاوره و تأثیرگالذاری آن
بر روند اصکحات مجدد کم بود و چون توسط دولت کنترل میشد و در زمالان
کم به کار گرفته شد اتازة هیچ گونه مشاوره ای را نداد .اتحادیههالای تجالاری
مخالف فقدان گفتمان اتتماعی بودند اما از طرح ملیسازی حمایت میکردنالد.
از طرف دیگر ،سازمانهای کارفرمایان به طور تمعی علیه ملیسازی اعتراض
کردند اما موفق نشدند .دولت پس از اصالکحات سالازوکار پرداخالت مسالتمری،
دوباره وتهة خود را به دست آورد.
به همین ترتیب ،در شکلگیری اصکحات مجدد در قزاقستان کمترین حالد
گفتمان اتتماعی صورت گرفت .فرایند اصکحات مجدد را ر الیستمهالوری و
دولت پالیح مالیبردنالد و میالزان شالرکت تامعالة مالدنی ،شالرکای اتتمالاعی،
صندوق های بازنشستگی و مشارکت عمومی در این فرایند و مباحث مربوط به
آن کم بود .فاصلة بین عموم مردم و گروههای مخالفی که اعتراضاتی را علیاله
اصکحات طراحی میکردند بیشتر شد .بیشتر اعتراضات به مسا لی در خصوص
باال بودن سن بازنشستگی و تأثیر اصکحات مجدد بر زنان میپرداختند .به طور
کلی ،مقاومت اصلی در مقابل اصکحات مجدد در اکثالر مالوارد فقالط از طالرف
اعضای تشالکلهالای مالالی و صالندوقهالای بازنشسالتگی خصوصالی صالورت
میگرفت (آلتیپارماکوف.)0284 ،8
1. Altiparmakov
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در لهستان به خاطر تحریم کمیسیون سهتانبه توسط اتحادیههای تجالاری
در  0289هنوز هم نهاد مشاورهای فعالال وتالود نالدارد ،بنالابراین تالایی بالرای
بحثهای ممکن در خصوص نظام تأمین اتتماعی باقی نماند .روند اصالکحات
مجدد در لهستان از شفافیت کافی برخوردار نبود و گفتمان اتتماعی ،بحث آزاد
یا ارتباطات حول محور خصوصیسازی محدود بودند .بنالابراین ،انتقالال (یالا در
واقع بازگرداندن) دارایی های صالندوق خصوصالی باله صالندوق عمالومی مالورد
استقبال قرار گرفت (کوهن 8و سیِنسکی.)0284 ،0
8ـ 08تأثیرات مثبت :هزینههای کاهشیافتة اداری

میزان بالاالی هزینالههالای اداری اعالم از هزینالههالا و حالقالزحمالههالایی کاله
صندوق های خصوصی بر مشترکان خود اِعمال میکردند باعث ایجاد مشالکلی
تدی شد و در بسیاری از موارد موتب تسریع فراینالد اصالکحات مجالدد شالد.
 OECDمتوته شد کشورهایی که نظام  DCداشالتند و تعالداد صالندوقهالای
کوچک در آنها زیاد بود ،هزینههالای عملیالاتی (هزینالههالای اداری و مخالارج
سرمایه گذاری) بیشالتری نسالبت باله نظالامهالای  PAYGو ترکیبالی داشالتند.
هزینههای عملیاتی در ( 0281شکل  )0از داراییهای تحت مدیریت در لتالونی
 8.2درصد ،تمهوری چک  8.9درصد ،اسپانیا  8.8درصد ،استونی  8.2درصالد،
استرالیا  2.1درصد ،یونان و اسلواکی  2.3درصد را به خود اختصاص میدادنالد،
در حالی که در طرحهای  DBاز کلیة داراییها در کشورهای بلژیک و پرتیالال
 2.9درصد ،در دانمارک ،آلمان ،ایسلند ،ایتالیا ،لوکزامبورگ ،نروژ و بریتانیا 2.0
درصد و در هلند  2.8درصد اختصاص داده میشد ( 0283 ،OECDب).
1. Cohen
2. Cienski
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شکل  .8هزینههای عملیاتی در کشورهای منتخب 8106 ،OECD
(به صورت درصد از کل داراییها)

منبع 0283 ،OECD :ب.

به عنوان بخشی از اصکحات مجدد ،تعداد زیالادی از کشالورها اقالداماتی را
برای مهار هزینههای اداری معرفی کردند تا از این طریق اطمینان حاصل کنند
که نظام های مستمری تدید هزینة کمتری در بر خواهند داشت .حقالزحمهها
و حق بیمهها 8به صورت مؤثری در نظام عمالومی آرژانتالین از میالان برداشالته
شدند .در مجارستان هم چنین هزینههایی در صالندوقهالای حسالاب انفالرادی
حذف شدند .در قزاقستان ،حقالزحمه ها و هزینه های عملیاتی (اترایی) تحالت
نظارت  UPFبه نصف تقلیل یافتند .هزینههای اداری در لهستان حتی قبالل از
اصکحات مجدد هم در حال کاهح بود و اکنون هم چون صندوقهالا توسالط

 .8وتهی است که بیمهپرداز درمقابل پوشح خطری میپردازد که او یا اموال او را تهدید میکند .الال م.
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 ZUSمدیریت میشوند ،هزینهها به دلیل صرفهتالویی مقیالاس 8احتمالال دارد
کاهح بیشتری پیدا کنند (پوالکوسکی و هاگِمِجِر.)0281 ،
8ـ 02تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

نظامهای بازنشستگی تأثیرات اتتماعی و اقتصادی چشمگیری در روند برگشت
از خصوصیسازی دارند .تأثیرات اتتماعی تا اندازة زیالادی باله طراحالی برنامالة
بازنشستگی مرتبط با درمان افراد با سوابق کاری نامنظم ،درآمد کالم ،تعهالدات
مراقبت از خانواده و غیره بسالتگی دارنالد .طالرحهالای مزایالای معالین PAYG
به خوبی قادر به برآورده کردن اصول همبستگی ،عدم تبعیض ،برابری تنسیتی
و پاسخ به نیازهای ویژه هستند (توصیهنامالة شالمارة  ،020وودال و هالاگِمِجِر،
 .)0223نظام های عمومی همچنین قادرند تأثیرات اقتصادی مثبتالی از طریالق
سرمایهگذاری پساندازهای مردم در پروژههای توسعة عمومی ملی بگذارند.
برگشت از خصوصی سازی سازوکار پرداخت مستمری باعالث بهبالود سالطوح
مزایالالا شالالد و علالالت آن ،حقالالوق و شالالرایط تدیالالد برخالالورداری از مزایالالا و اصالالول
همبستگی بود که به نوعی پشتیبانِ طرحهای مزایای معین بودند .مزایالای زنالان
در آرژانتین ،بولیوی و مجارستان بهتر شد .عکوه بر این ،اکثر روندهای اصکحات
مجدد باعث افزایح سطوح پوشح شد که شامل تقویت مستمریهای اتتماعی
بود .با افزایح نرخ پوشح ،معرفی و توسعة مزایالای غیرمشالارکتی و نالرخهالای
تایگزینی باالتر در طرحهای  PAYGتدید ،خطرِ افتادن در دام فقالر در سالنین
باال تا حد چشمگیری در تمامی کشورها کاهح یافت.
دولت ها هم توانستند بخشی از بودتههای ملیشده را در پروژههای توسعة
عمومی سرمایه گذاری کنند ،مثل آرژانتین و قزاقستان .برای نمونه ،در آرژانتین
1. economies of scale
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دولت قسمتی از بودتههای ملیشده را در پروژههای عمالومی سالرمایهگالذاری
کرد (مثک در نیروگاه های هستهای تولید برق ،تالادههالا ،حماللونقالل ریلالی و
مسکن عمومی) تا ابزار عمومی ایجاد کند و از آن طریق موتالب ایجالاد تالأثیر
فزایندة مثبت در رابطه با درآمدهای عمومی مثل مالیالات و حالق بیمالة تالأمین
اتتماعی شود (هیوتو 8و رولی.)0284 ،0
در آرژانتین ضریب افزایح سنواتی از  2.12درصد به  8.2درصالد افالزایح
یافت و این امر موتب افزایح سطوح مزایا و پوشح شد ،مخصوصا برای زنان
و اقشار کم درآمد .بخشی از روند اصکحات مجدد شامل معرفی مستمری پایالة
همگانی میشد ( 9)PBUکه به افزایح پوشح و کفایالت مزایالا کمالک کالرد.
شکاف تنسیتی هم به عنوان بخشی از توسعة پوشح مستمری مشارکتی مورد
بررسی قرار گرفت .برای نمونه ،مادرانی که هفت فرزند یا بیشالتر داشالتند و از
عهدة نگهداری آن ها برنمیآمدند ،واتد شرایط دریافت مزایالای غیرمشالارکتی
بودند .همچنین برای کودکان زیر هجده سال و معلول ،در صورت بیکار بالودن
یا اشتیال در اقتصاد غیررسمی ،کمکهزینة همگانی در نظر گرفته شالده بالود.
عکوه بر این ،دولالت آرژانتالین برنامالة بسالیار مهالم دیگالری را تحالت عنالوان
«مخراتوریوم» 4به کار گرفت که به کارگرانی که باله سالن بازنشسالتگی رسالیده
بودند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آنها  92سال حق بیمه از طریالق اشالتیال
رسمی پرداخت کرده بودند یا نه اتازه میداد تا مستمری دریافت کنند .برنامالة
مخراتوریوم تأثیر بسزایی بر نرخ پوشح داشت که بیشتر باله نفالع زنالان و افالراد
کم درآمد بود .از آنجایی که نرخ پوشح برای زنان از  13.23درصالد در 0221
1. Hujo
2. Rulli
3. Universal Basic Pension
4. Moratorium
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به  30.93درصد در  0282رسید ،پس میتوان گفت که نالرخ پوشالح زنالان از
 0223بیشتر از مردان بوده است (هیوتو و رولی.)0284 ،
تأثیر مثبت اصلی اصکحات در بولیوی شامل طرح مجدد همبستگی و بازتوزیع
در نظام بازنشستگی تدید میشد .پیحبینالیهالای رسالمی نشالاندهنالدة افالزایح
اساسی در مزایای گروههای کمدرآمد در نظام بازنشستگی تدیالد بالود .طالرحهالای
مستمری غیرمشارکتی (رِنتا دیگنیداد و مسالتمری همبسالتگی) از اهمیالت ویالژهای
برخوردار بودند برای فراهم کردن حمایت درآمدی از سالمندانی که اغلب آنها زن
بودند و تحت پوشح طرحهای مشارکتی نبودند .بولیوی به مسللة شکاف تنسیتی
نیز پرداخته است ،به طوری که هر مادر بیمهشدهای که  82سالال سالابقة پرداخالت
حق بیمه داشته باشد میتواند به ازای به دنیالا آوردن هالر کالودک ،یالک سالال باله
پوشح خود (بیمة اعتباری کودک) 8اضافه کنالد ،البتاله حالداکثر تالا  9سالال .زنالان
همچنین میتوانند از بیمة اعتباری کودک استفاده کنند و زودتالر بازنشسالته شالوند،
یک سال زودتر به ازای هر کودک و حداکثر تا  9سال (آرزا.)0283 ،0
در مجارستان ،اصکحات مجدد منجر به کاهح بدهیهای دولت و افالزایح
همبستگی اتتماعی شد .تأثیرات مثبت این روند در خصوص برابری تنسیتی هم
بالالا افالالزایح امتیالالاز دورة بالالارداری 9از  0بالاله  9سالالال مشالالهود اسالالت .بالالر اسالالاس
پیحبینیهای فرِیدِنبِرگ 4و دیگران ( ،)0281تأثیرات میانمدت و بلندمدتی کاله
برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری روی مسللة کفایت داشت،
نشانگر بهبود هر چه بیشتر آن در میالان مشالترکان مؤنالث اسالت ،مخصوصالا در
کوتاهمدت و میانمدت .پیحبینی میشود نرخ تایگزینی که باله صالورت درصالد
1. child credit
2. Arza
3. maternity voucher
4. Freudenberg
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متوسط دستمزد در اقتصاد محاسبه میشود در  0202با اترای اصکحات مجالدد
برای مردان  2.24و برای زنان  2.42باشد و در خوشبینانهتالرین حالالت اتالرای
طرح  DCاین گونه برآورد میشود که نرخ تایگزینی برای مالردان  2.2و بالرای
زنان  2.41با نرخ بازگشت سرمایة  4درصد باشد (که باله صالورت چشالمگیری از
نرخهای بازگشت سالهای اخیر بیشتر است).
در قزاقستان مستمری اتتماعیِ پایه و مستمری همبسالتگی باعالث بهبالود
کفایت مزایا برای گروههای کمدرآمد و بهتر شدن وضعیت برابری در نظام شد.
با مدیریت عمومی سرمایهگذاریها ،دولت فرصالت دسالتیابی باله تالأمین مالالی
پروژههای زیرساختی بزرگ مقیاس را پیدا کرد .از طرف دیگر ،به علت تیییرات
اندک اصول عملیاتی ،روند اصکحات مجدد در لهسالتان تالأثیرات اتتمالاعی و
اقتصادی چندان چشمگیری را به همالراه نداشالت و نالرخ تالایگزینی و سالطح
مزایای مختلف (کفایت) در نظام  NDCباال نرفت.
8ـ 01تأثیرات مالی

اعتقاد بر این بود که خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری باعالث خواهالد
شد تا نظامهای اندوختهگذاری کامل با مدیریت خصوصی پایالدارتر شالوند .امالا
وضعیت منابع مالی دولت به خاطر هزینههای باالی انتقال خصوصیسازی باله
طور چشمگیری بدتر شد .بار مالی و هزینة باالی حفت بخح خصوصی که در
نتیجة بحران مالی  0221رخ داد باعث کاهح ظرفیت دولالتهالا بالرای ادامالة
تأمین مالی هزینههای خصوصیسازی شد.
عکوه بر این ،بحران مالی تهانی تأثیر منفی بر بازارهای سرمایه داشالت و
به طور چشمگیری عملکرد صندوقهای بازنشستگی را تحالت تالأثیر قالرار داد.
این امر باعث ایجاد فشار بیشتر بر منابع مالی دولت شد ،چون سالطوح مزایالای
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بازنشستگی به سطحی بسیار پایینتر از انتظارات رسالید .بنالابراین ،بسالیاری از
دولت ها درصدد ایجاد مستمری مکمل عمومی 8برآمدند .میالزان زیالاد کسالری
بودته و بدهی عمالومی باعالث ایجالاد مشالکل تالدی شالد ،مخصوصالا بالرای
کشورهای عضو اتحادیة اروپالا ،زیالرا از آنهالا انتظالار مالیرفالت بالا معیارهالای
ماستریخت اتحادیه همخوانی داشته باشند و کسری بودتة خود را زیر  9درصد
از  GDPو بدهی عمومی خود را زیر  12درصد از  GDPنگه دارند.
بعد از ملیسازی صندوقهای بازنشستگی خصوصی ،دولتها موقعیت مالی
کوتاهمدت خود را بهبود بخشیدند که باعث کاهح کسری بودته و بدهی کلی
شد .انتقال داراییهای انباشته و حق بیمهها از نظام خصوصی به عمالومی نیالز
طبیعتا تأثیر مثبت زیادی داشت و باعث بهبود منابع مالی نظالام بازنشسالتگی و
توازن مالی شد.
در درازمدت ،تأثیر مالی اصکحات مجدد به اندازة زیادی وابسته به توانالایی
کشورها در تطبیق دادن نظامهای بازنشستگی خود بالا شالرایط در حالال تیییالر
تمعیتی ،اقتصادی و بازار کار است .این تطبیق از طریق اصکحات پارامتریالک
بهموقع و مناسب امکانپذیر است.
اصکحات مجدد در آرژانتین تأثیر مثبتی روی موقعیت مالی کوتاهمالدت ایالن
طرح بازنشستگی داشت .ورودی مالی برابر بود با حدود  3.2درصالد از  GDPدر
( 0221داتز 0و دانسی .)0289 ،9برگشت دارایی به ارزش حالدودی  02.2میلیالارد
دالر آمریکا به نظام عمومی به طور چشمگیری موتب بهبود وضعیت مالی دولت
شد و فشار بودتهای را در موقعیتی که دسترسی به بازارهالای مالالی بالینالمللالی
 .8برای مثال بین  0282و  0288نرخ بدهی عمومی در مجارستان از  29درصد به  18درصد ازتولیالد ناخالالص
داخلی رسید و در لهستان هم از  42به  22.2درصد رسید.
2. Datz
3. Dancsi
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محدود بود تسهیل کرد .دولت از بخشی از داراییها برای پرداخالت بالدهیهالای
خارتی خود ،پرداخت کمکهزینه به خانوادهها و سرمایهگالذاری در پالروژههالای
دولتی استفاده کرد .بدهی ناخالص دولت از  29به  91درصد از  GDPبین 0223
تا  0288کاهح یافت (آنجککی 8و کارِرا .)0282 ،0در طوالنیمدت نظام عمومی
مجبور خواهد شد تا تعالداد مسالتمریبگیالر بیشالتری را تحالت پوشالح صالندوق
عمومی یکپارچه ( )SIPAدرآورد .طی اصکحات مجدد ،بدهی عمالومی بولیالوی
بالالین  0282و  0288از  91.2بالاله  99.3درصالالد از  GDPکالالاهح یافالالت .رونالالد
ملیسازی به دولت این اتازه را داد تا به مبلغ  2.4میلیارد دالر آمریکا دست پیدا
کند و به طور چشمگیری موقعیت مالی خود را بهبود بخشد .البته باید خاطرنشان
کرد که در درازمدت خطر عدم توازن مالی در نظام وتود دارد.
روند ملیسازی داراییهای نظام بازنشستگی در مجارستان موتب کالاهح 2
درصدی (از  )GDPبدهیهای عمومی در نیمة اول  0288شد و کسری بودتاله
به پایینترین میزان خود رسید .این امر اولویت بالاالیی بالرای دولالت مجارسالتان
داشت و کمک کرد تا از لیست کشورهایی که در اتحادیة اروپالا کسالری بودتالة
بیحازاندازه داشتند (بر اساس معیارهالای بالدهی و کسالری بودتالة ماسالتریخت)
خارج شود .کسری بودته در مجارستان بعد از اصکحات مجدد به طالور متوسالط
 0.32درصد در سال کاهح یافت ،ایالن رقالم از  0222تالا  ،0282یعنالی قبالل از
اصکحات مجدد  2.1درصد بود .به همین ترتیب ،بدهی بخح عمومی هم بالین
 0282و  0280از  18.1به  33.2درصد از  GDPکاهح یافت .دولت این کشور
بخشی از داراییهای صندوقهای بازنشستگی را هم برای بازپرداخالت وام IMF
و پوشح مخارج ضروری دیگر استفاده کالرد .ایالن کالار توسالط  ILOباله خالاطر
1. Angelaki
2. Carrera
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تأثیرات منفی روی ثبات توصیه نمیشد .در حالی که تأثیر مثبت روند ملیسازی
بهوضوح مشهود بود ،گفتنی است کاله ملالیسالازی باعالث انتقالاد شالدید IFIهالا،
صندوق بینالمللی پول ،بانک تهانی و همچنین اتحادیة اروپا OECD ،و دیگالر
آژانسهای تعیینکنندة اعتبار شد .در نتیجاله ،ارزش پالول مجارسالتان (فورینالت)
کاهح پیدا کرد ،تبادل افول اعتبار 8افزایح یافالت و ارزش اوراق قرضالة دولتالی
پایین آمد (داتز و دانسی )0289 ،و در کوتاهمدت تأثیر منفی بر اقتصاد مجارستان
گذاشت .با وتود این ،چشماندازهای میانمدت پیشرفتهایی را نشان مالیدهنالد
که حاصل برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری هستند.
اصکحات مجدد نظام بازنشستگی قزاقسالتان از الگالوی نسالبتا مشالابهی پیالروی
میکرد :میزان پایین برگشت سرمایه و هزینههای باالی انتقال تأثیر منفی بر وضعیت
مالی دولت گذاشته بود (ژاندیلدین .)0282 ،0بالا ملالیسالازی مالدیریت صالندوقهالای
بازنشستگی ،دولت به طور ضمنی فضای مالی خود را گسالترش داد و فضالا را بالرای
مدیریت بدهیهای عمومی 9افزایح داد و در زمینة توسعة ملی سرمایهگذاری کرد.
اصکحات لهستان منجر به انتقال داراییهالا و بالدهیهالا از صالندوقهالای
بازنشستگی خصوصی به دولت شد و این کار باعث بهبود کوتاهمدت وضالعیت
مالی دولت شد .بعد از اصالکحات مجالدد ،کسالری بودتالة نظالام بیمالة دولتالی
( )ZUSاز  9.20به  0.39درصد از  GDPکاهح یافت و وضعیت مالی دولالت
بهتر شد و کسری مالی از میانگین  4.31درصد باله طالور سالالیانه از  0221تالا
 0288به  9.30بین  0280تا  0283رسید .سطوح بدهی دولتی عمومی هالم از
 21.0باله  22.0درصالد از  GDPاز  0288تالا  0284رسالید (پایگالاه دادههالای
چشمانداز اقتصاد تهان صندوق بینالمللی پول).
1. credit default swap spreads
2. Zhandildin
3. sovereign debt
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جدول  .6برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری ،بازگشت به نظامهای
بازنشستگی عمومی در آرژانتین ،بولیوی ،مجارستان ،قزاقستان و لهستان
کشورها
زمانبندی
اصکحات
مجدد

قوانین
تصویب شده

آرژانتین

بولیوی

مجارستان

قزاقستان

لهستان

اکتبر تا دسامبر
0221

 0223تا 0282

آوریل تا
دسامبر 0282

 0280تا 0289

 0289تا
0284

قانون 01.000
مصوب آوریل
 0223امکان
معرفی نظام
عمومی را به
عنوان گزینة
پیحفرض برای
کشورهای
داوطلب فراهم
کرد.
قانون 01.402
مصوب دسامبر
0221
حسابهای
فردی را از میان
برداشت و
مشترکان را به
طرح عمومی
 PAYGانتقال
داد.

قانون اساسی
0223
خصوصیسازی
تأمین اتتماعی
را ممنوع کرد و
حق دسترسی
به مستمری
غیرمشارکتی
همگانی را
تضمین کرد
(رِنتا دیگنیداد).
قانون شمارة
 212مصوب
دسامبر 0282
نظام تدید
عمومیِ
 PAYGرا
مطرح کرد:
سیستِما
اینتگرال دِ
پِنسیونس
()SIP

بر اساس
قانون
CI/0282
مصوب اکتبر
 0282حق
بیمههای
صندوق
بازنشستگی
خصوصی به
مدت  84ماه
به خزانهداری
انتقال یافت.
بر اساس
قانون
8018/0282
مصوب
دسامبر 0282
کارگران به
نظام عمومی
 PAYGانتقال
یافتند.

طبق قانون
Dz. U.0288
، poz. 931

بر اساس قانون
ZRK V-105

مصوب 08
ژو ن  0289دَه
صندوق
بازنشستگی
خصوصی با
هم ترکیب
شدند و
صندوق
بازنشستگی
یکپارچه
( )UPFشکل
گرفت.

سهم حق
بیمههایی که
به حسابهای
انفرادی واریز
میشدند از
 3.9به 0.9
درصد کاهح
یافت.
طبق قانون
Dz. U.0289
، poz. 8383

واریز حق بیمه
به حسابهای
انفرادی به
صوت اختیاری
درآمد و این
کار انتقال
حسابها به
نظام عمومی
را میسر
ساخت.
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کشورها

آرژانتین

بولیوی

مجارستان

ویژگیهای
اصلی الگوی
عمومی تدید

نظام ترکیبی از
طرح عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبا
مستمری پایة
همگانی
غیرمشارکتی
است.

نظام ترکیبی از
طرح عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبا
مستمری پایة
همگانی
غیرمشارکتی
است (رِنتا
دیگنیداد) .یک
صندوق
همبستگی
نیمهمشارکتی
تضمینکنندة
حمایتهای
حداقلی برای
مشترکان طرح
عمومی است.

نظام ترکیبی
از طرح
عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبا طرح
غیرمشارکتی
بر اساس
آزمون وسع
است.

قزاقستان
نظام ترکیبی از
صندوق
همبستگی
همگانی برای
همة شهروندان
و طرحهای
بازنشستگی
اتباری عمومی
است :یکی
طرح PAYG
با مزایای معین
و دیگری طرح
حسابهای
انفرادی است
که مدیریت آن
بر عهدة
صندوق
بازنشستگی
یکپارچه
( )UPFاست.
نوعی مستمری
اشتیال برای
مشاغل پرخطر
هم وتود دارد
که تأمین مالی
آن بر عهدة
کارفرمایان
است.

لهستان
نظام ترکیبی
از طرح
 PAYGبا
حق بیمة
معین مجازی
( )NDCاست
که توسط
دولت اداره
میشود .در
این نظام،
حداقل میزان
مستمری
تضمین شده
است و تأمین
مالی آن به
صورت
عمومی
صورت
میگیرد .دولت
مستمری
غیرمشارکتی
بر اساس
آزمون وسع و
مستمری
فراهم میکند.
عضویت در
حسابهای
انفرادی
خصوصی از
0284
داوطلبانه شد.
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کشورها

حقوق و
شرایط تدید
برخورداری

آرژانتین
مستمری
عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبرای
مردان در 12
سالگی و برای
زنان در 12
سالگی با نرخ
تایگزینی
حدودی 38.1
درصد در
صورت پرداخت
 92سال حق
بیمه فراهم
میشود .طرح
غیرمشارکتی بر
اساس آزمون
مستمری برای
کسانی که 12
سال و باالتر
دارند مزایا
فراهم میکند و
برای کسانی که
سن آنها 32
سال و باالتر
باشد و هیچ
گونه منبع درآمد
دیگری نداشته
باشند این مزایا
بر اساس آزمون
وسع انجام
میشود.

بولیوی

مجارستان

مستمری
عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبرای
مردان در 22
سالگی و برای
زنان در 22
سالگی با نرخ
تایگزینی 32
درصد در
صورت پرداخت
 92سال حق
بیمه .صندوق
همبستگی
مسلولیت تأمین
مالی و پر
کردن هر گونه
شکاف برای
رسیدن به
سطح
تضمینشده را
دارد .مستمری
غیرمشارکتی
همگانی (رِنتا
دیگنیداد) از 12
سالگی شامل
حال افراد
میشود.

مستمری
عمومی
 PAYGبا
مزایای معین
( )DBبرای
مردان و زنان
در 19.2
سالگی با نرخ
تایگزینی 34
درصد در
صورت
پرداخت 92
سال حق
بیمه.
مستمری
غیرمشارکتی
بر اساس
آزمون وسع از
 10سالگی
شامل حال
افراد میشود.

قزاقستان

مستمری
عمومی
PAYG

تضمینکنندة
نرخ تایگزینی
 12درصد برای
مردان و 32
درصد برای
زنان در 21.2
سالگی است.
مستمری
همبستگی
غیرمشارکتی
همگانی نیز در
همان سن
شامل حال
افراد میشود.
نظام
حسابهای
انفرادی با
مدیریت UPF
عمومی مزایای
ماهیانه فراهم
میکند.

لهستان
نرخ تایگزینی
مستمری
 PAYGبا
حق بیمة
معین مجازی
( )NDCبرای
مردان 93
درصد با 42
سال پرداخت
حق بیمه و 94
درصد برای
زنان با 42
سال پرداخت
حق بیمه
است .حداقل
مستمری
تضمینشدة
ماهیانه شامل
حال مردان
 12ساله و
باالتر و زنان
 12ساله و
باالتر میشود.
مستمریهای
غیرمشارکتی
بر اساس
آزمون وسع و
مستمری هم
در همان
سنین ارا ه
میشوند.
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آرژانتین

بولیوی

مجارستان

قزاقستان

ایجاد دوباره
یا خلق
مدیریت
اترایی نظام
بازنشستگی

 ANSESمنابع
مدیریت اترایی
نظام
بازنشستگی
خصوصی و
مشترکان آن را
بر عهده گرفت.

مدیریت اترایی
تدید نظام
بازنشستگی
عمومی
(گِستورا پابلیکا)
در  0282ایجاد
شد و قرار شد
تا در مارس
 0283عملیاتی
شود.

مدیریت
اترایی نظام
بازنشستگی
همچنان با
مسلولیت
مدیریت
مرکزی بیمة
بازنشستگی
ملی ()ONYF
به کار خود
ادامه داد.

یک نهاد
عمومی تدید
تحت عنوان
صندوق
بازنشستگی
یکپارچه ()UPF
مدیریت نظام را
بر عهده گرفته
است .مدیریت
سرمایهگذاری
داراییهای
 UPFبه بانک
ملی تمهوری
قزاقستان
()NBRK
انتقال یافت.

انتقال
مشترکان و
داراییها و به
رسمیت
شناختن حق
برخورداری
آنها در
گذشته

کلیة مشترکان
به نظام
بازنشستگی
یکپارچة
آرژانتین انتقال
یافتند و نحوة
برخورداری
آنها از
مستمری با
مدیریت اترایی
 ANSESانجام
گرفت.

کلیة مشترکان
و نحوة
برخورداری
آنها از مزایا و
داراییها به
نظام
بازنشستگی
عمومی انتقال
یافتند.

اکثر مشترکان
با تمایل خود
به صورت
داوطلبانه به
عضویت طرح
عمومی
PAYG

درآمدند.
داراییهای
حسابهای
انفرادی به
خزانهداری
انتقال یافت.

کلیة
صندوقهای
بازنشستگی
حسابهای
انفرادی و
مشترکان آنها
به طور خودکار
به  UPFانتقال
داده شدند.
شرایط
برخورداری از
مستمری در
طرح
حسابهای
انفرادی در نظام
بازنشستگی
تدید با فرمول
مزایای معین به
رسمیت شناخته
شدند.

لهستان
طرح  PAYGبا
حق بیمة معین
مجازی ()NDC
تحت مدیریت
مؤسسة بیمة
عمومی لهستان
( )ZUSقرار دارد
و مدیریت
آنهایی که به
طور موقت عضو
طرح حسابهای
انفرادی خصوصی
بودند همچنان بر
عهدة مدیران
اترایی صندوق
بازنشستگی
خصوصی قرار
دارد.
از آنجایی که
همة مشترکان
حسابهای
انفرادی وابسته
به نظام
بازنشستگی
عمومیای بودند
که توسط ZUS
اداره میشد،
هیچ نیازی به
انتقال مشترکان
نبود .داراییهای
صندوقهای
بازنشستگی
حسابهای
انفرادی به
حسابهای
NDC

خصوصی در
طرح عمومی
انتقال یافتند.
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طرح دوبارة
حق بیمة
کارفرمایان

آرژانتین
کارفرمایان حق
بیمهها را قبل از
اصکحات مجدد
پرداخت
میکردند و به
همین منوال
پیح خواهند
رفت.

بولیوی

مجارستان

قزاقستان

لهستان

بله

بله

بله (طرح
بازنشستگی
اشتیال)

بله

تأمین مالی
نظام عمومی
 PAYGاز
طریق دریافت
حق بیمه از
کارگران و
کارفرمایان
انجام میشود.
تأمین مالی
مزایای
غیرمشارکتی
از طریق وضع
مالیات صورت
میگیرد.

تأمین مالی
مستمری
اتتماعی پایه و
مستمری
همبستگی از
طریق وضع
مالیات صورت
میگیرد .طرح
حساب انفرادی
از طریق دریافت
حق بیمة
کارگران انجام
میشود .حق
بیمة کارفرمایان
صرف طرح
مستمری
اتباری اشتیال
برای کارگران
مشاغل سخت و
خطرناک
میشود.

تأمین مالی نظام

کارگران82 :
درصد
کارفرمایان:
 04درصد

کارگران
(حسابهای
انفرادی)82 :
درصد
کارفرمایان:
(مستمریهای
اتباری
اشتیال)2 :
درصد

عمومی PAYG

تأمین مالی

طرح  PAYGاز
کارگران و
کارفرمایان حق
بیمه دریافت
میکند .تأمین
مالی مستمری
پایة
غیرمشارکتی
همگانی از
محل بودتة
عمومی صورت
میگیرد.

نرخ تدید
حق بیمه

کارگران88 :
درصد
کارفرمایان:
 82.83درصد

و طرح
همبستگی از
طریق دریافت
حق بیمه از
کارگران و
کارفرمایان انجام
میشود .تأمین
مالی مستمری
غیرمشارکتی رِنتا
دیگنیداد توسط
دولت از طریق
وضع مالیات
روی هیدروکربن
و درآمدهای
حاصل از
سرمایهگذاری
روی نهادهای
عمومی قبلی
صورت میگیرد.
کارگران80.38 :
درصد (به طرح
همبستگی بین
 2.2تا  82درصد
بر اساس سطح
درآمد)
کارفرمایان9 :
درصد (به طرح
همبستگی 9
درصد).

تأمین مالی
طرح PAYG
با حق بیمة
معین مجازی
( )NDCاز
طریق دریافت
حق بیمه از
کارگران و
کارفرمایان
انجام میشود.
تأمین مالی
کسری بودتة
بالقوة نظام
بازنشستگی از
محل بودتة
عمومی
صورت
میگیرد.

کارگران:
 3.31درصد
کارفرمایان:
 3.31درصد
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آرژانتین

وصول حق
بیمهها

ادارة فدرال
درآمدهای
عمومی (نهاد
متمرکز وصول
مالیات)

مدیریت
دارایی و
سرمایهگذاری

بانک ملی
آرژانتین
داراییها را
مدیریت میکند
و سیاستگذاری
سرمایهگذاری
بر عهدة کمیتة
سرمایهگذاری
است.

تحوالت
نظارتی و
رگوالتوری

آرژانتین
سرپرستی نظام
بازنشستگی را
کنار گذاشت و
به تای آن
کمیتة کنگرهای
را برای نظارت
بر طرح عمومی
 PAYGمعرفی
کرد.

بولیوی
طرح عمومی
«گِستورا
پابلیکا» از
0283
مسلولیت
وصول حق
بیمهها را بر
عهده خواهد
گرفت.
طرح عمومی
«گِستورا
پابلیکا»
مسلولیت
مدیریت و
سرمایهگذاری
را بر عهده
خواهد گرفت
الال به طور
موقت AFPها
این مسلولیت
را بر عهده
دارند.
نهاد نظارت و
کنترل
مستمری و
بیمه تایگزین
8
سوپِراینتِنشیا
شد و اکنون
مسلول نظارت
بر نحوة
پرداخت
مستمری و
ارا ة خدمات
بیمهای است.

مجارستان

قزاقستان

لهستان

مسلولیت
وصول حق
بیمهها با ادارة
ملی مالیات و
گمرک است.

 UPFبه عنوان
نهاد مدیریت
اترایی نظام
بازنشستگی
مسلولیت
وصول حق
بیمهها را بر
عهده دارد.

بیمة اتتماعی
 ZUSحق
بیمهها را
وصول و
مزایای
بازنشستگی را
پرداخت
میکند.

مدیریت
داراییهای
نظام عمومی
 PAYGبر
عهدة
خزانهداری
است.

مسلولیت
مدیریت دارایی
و
سرمایهگذاری
با بانک ملی
قزاقستان
است.

مسلولیت
مدیریت
سرمایهگذاری
و داراییهای
صندوقهای
بازنشستگی
عمومی را بر
عهده دارد.

آژانس
تنظیمگری و
نظارت بازار
مالی و
سازمانهای
مالی بر
عملکرد بانک
ملی نظارت
میکند و این
کار شامل
نظارت بر
مدیریت
داراییهای
صندوقهای
بازنشستگی
هم میشود.

مسلولیت
تنظیمگری
صندوقهای
بازنشستگی
خصوصی و
عمومی با نهاد
نظارت ملی
( )FSAاست.
وزارت خانواده،
کار و سیاست
اتتماعی هم
نظارت کلی
بر طرحهای
عمومی زیر
نظر  ZUSرا
انجام میدهد.

بیمة اتتماعی

وزارت منابع
انسانی و بانک
ملی
مجارستان
عهدهدار چنین
وظایفی است.

ZUS

1. Superintendencia
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آرژانتین
نظارت بر نظام
بازنشستگی
تدید بر عهدة
کمیسیون
کنگرة ملی و
مجمع مشورتی
سهتانبهای
است که شامل
نمایندگان
مستمریبگیران
و بانکها
میشود.

بولیوی

مجارستان

قزاقستان
مدیریت UPF

لهستان
مدیریت ZUS

با بانک ملی
است اما
نظارت مجمع
مشورتی
مستقیما زیر
نظر
ر یستمهوری
قزاقستان
است.
نمایندگان
کارگران و
کارفرمایان در
حکمرانی این
طرح حضور
ندارند.

با
هیلتمدیرهای
متشکل از 0
تا  4عضو
است .انتصاب
و عزل آنها
بر عهدة هیلت
نظارت
(سهتانبه)
است و بر
اساس توصیة
ر یس ZUS
صورت
میگیرد.

دولت اختیارات
اترایی خود را
روی نظام
بازنشستگی
افزایح داد.
طرح تدید
هنوز
نمایندگانی از
طرف کارگران
و کارفرمایان
ندارد.

یک مجمع
اقتصادی و
اتتماعی
سهتانبه به
عنوان نهاد
مشورتی ایجاد
شد .هیچ نوع
سهتانبهگرایی
در نظام
عمومی تدید
صورت نگرفته
است.

گفتمان
اتتماعی در
روند
اصکحات
مجدد

گفتمان
اتتماعی
محدود است و
همچنان بر سر
اصکحات مجدد
در کنگره
مباحثه وتود
دارد.

مباحث
کنگرهای
برگزار شد و
بیشترین میزان
مشاوره با
اتحادیههای
تجاری صورت
گرفت.

بحث عمومی
و مباحث
کنگرهای
محدود بودند.

گفتمان
اتتماعی
محدود بود و
دولت عهدهدار
تدوین سیاست
است.

گفتمان
اتتماعی
محدود در
طول روند
اصکحات.

تأثیرات
مثبت :الف.
هزینههای
کاهحیافتة
اداری

حقالزحمه و
حق بیمه حذف
شد .نظام
عمومی حق
گرفتن هیچ
وتهی را ندارد.

تا ایجاد
«گِستورا
پابلیکا» وتوه
دریافتی تیییر
نمیکنند.

حقالزحمهها و
وتوه دریافتی
برای
حسابهای
انفرادی
باقیمانده حذف
شدند.

حقالزحمهها و
هزینههای
اترایی تحت
نظارت UPF
نصف شدند.

شواهدی وتود
ندارد ،اما از
آنجایی که
داراییهای
صندوق توسط
 ZUSمدیریت
میشوند،
هزینهها به
خاطر
صرفهتویی
مقیاس نسبتا
کمتر شدهاند.

حکمرانی
نظامهای
اصکحشده
(بعد از
اصکحات)
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آرژانتین

ب .تأثیرات
اتتماعی و
اقتصادی

نرخ تعلقپذیری
از  2.12به 8.2
درصد افزایح
یافت و اضافه
کردن آن به
مستمری پایة
همگانی باعث
افزایح میزان
پوشح و
سطوح مزایا
شد ،مخصوصا
برای زنان و
اقشار کمدرآمد.
ذخیرة وتوه
بازنشستگی در
پروژههای
زیرساختی
سرمایهگذاری
شد.

تأثیرات مالی

 02.2میلیارد
دالر آمریکا از
صندوقهای
خصوصی به
صندوق عمومی
انتقال یافت.
این کار موتب
شد تا کسری
بودتة نظام
عمومی حذف
شود و بدهی
دولت از  29به
 91درصد بین
 0223تا 0288
کاهح یابد.

بولیوی
پیحبینیها
نشانگر افزایح
فاحح مزایا
برای اقشار
کمدرآمد و زنان
است .هر مادر
بیمهشدهای که
 82سال سابقة
پرداخت حق
بیمه داشته باشد
میتواند به ازای
به دنیا آوردن هر
کودک یک سال
به پوشح خود
اضافه کند.
مستمری
همبستگی
مادران باعث
بهبود برابری
تنسیتی شد.

 2.4میلیارد
دالر آمریکا از
نظام خصوصی
به نظام عمومی
انتقال یافت.
این کار باعث
شد تا بدهی
عمومی بین
 0282و 0288
از  91.2به
 99.3درصد از
 GDPکاهح
یابد.

مجارستان

قزاقستان

اصکحات
مجدد منجر
به کاهح
بدهی دولت و
افزایح
همبستگی
اتتماعی شد.
تأثیرات مثبت
در رابطه با
برابری
تنسیتی و
امتیاز دوران
بارداری هم
مشهود
هستند.

مستمری
اتتماعی پایة
غیرمشارکتی و
مستمری
همبستگی
باعث بهبود
کفایت مزایا
برای اقشار
کمدرآمد و
برابری در نظام
شد .با مدیریت
عمومی
مستمریها،
دولت به تأمین
مالی بلندمدت
برای
پروژههای
زیرساختی
دست یافت.

 88میلیارد دالر
آمریکا از
صندوقهای
بازنشستگی
خصوصی به
صندوق عمومی
انتقال یافت و این
کار موتب شد
تا کسری بودتة
مالی از 2.1
درصد بین 0222
تا  0282به 0.32
درصد در 0288
برسد و بدهی
عمومی از 18.1
به  33درصد از
 GDPبین
 0282و 0280
کاهح یابد.

از آنجایی که
حسابهای
انفرادی به
فعالیت خود
تحت مدیریت
عمومی ادامه
دادند ،این روند
تأثیر بسزایی
بر وضعیت
مالی دولت
نگذاشت.

لهستان

تأثیرات
اتتماعی و
اقتصادی
آنچنان بارزی
پیحبینی
نشد ،چون
اصول عملیاتی
برای نظامهای
NDC

تیییرات اندکی
داشت .نرخ
تایگزینی و
سطوح کفایت
مزایا هم پایین
بودند.

 99میلیارد
دالر به
انتقال یافت.
این امر باعث
شد تا کسری
بودتة مالی از
 4.31درصد
(بین  0221و
 )0288به
 9.30درصد
(بین  0280و
 )0283کاهح
یابد .بدهی
عمومی هم از
 21.0به 22.0
درصد از
 GDPبین
 0288و
 0284رسید.
ZUS
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0281؛ سزیکرا.0281 ،

فصل سوم
چگونگی برگشت از خصوصیسازی:
مراحل سیاستی

با در نظر گرفتن تجربیات گستردة  ILOدر پشتیبانی از دولالتهالا در سرتاسالر
تهان برای اصکح سازوکار پرداخت مستمری و با توته به تحلیلهالای تالامع
صورتگرفتة اخیر در کشورهای مختلف ،در ایالن بخالح نکالاتی در خصالوص
نحوة برگشت از خصوصیسازی برای کشورهایی که عکقهمند به کنار گذاشتن
خصوصیسازی و بازگشت به نظام بازنشستگی عمومی هستند ارا ه میشود.
یازده مرحلة سیاستی اصلی برای برگشالت از خصوصالیسالازی وتالود دارد
(شکل  )9که عبارتاند از .8 :آغاز کردن گفتمان اتتماعی برای ایجاد توافق و
راهاندازی کمپینهای برقراری ارتباط؛  .0برقرار کردن کمیتالة فنالی سالهتانبالة
اصکحات با مسلولیت طراحی و بالهکالارگیری رونالد ملالیسالازی مجالدد نظالام
بازنشستگی؛  .9تصویب قوانین با ویژگیهای اصلی طرح  PAYGبالا مزایالای
معین مطابق با استانداردهای تالأمین اتتمالاعی ILO؛  .4ایجالاد نهاد/مالدیریت
بازنشستگی عمومی برای تضمین حکمرانی سهتانباله؛  .2انتقالال مشالترکان از
نظام خصوصی به نظام عمومی؛  .1انتقال منابع انباشته در حسابهای انفرادی؛
 .3تنظیم نرخ حق بیمة تدید و آغاز وصول حق بیمه برای نظالام بازنشسالتگی
عمومی تدید؛  .1از میان برداشتن سازوکار وصول حق بیمة نظام خصوصی؛ .3
به کارگیری خدمات نظارتی و سازوکارهای وصول حق بیمه؛  .82ایجاد واحد یا
نهاد مسلول مدیریت سرمایهگذاری طالرح بازنشسالتگی عمالومی؛  .88از میالان
برداشتن نهاد نظارتی و رگوالتوری بازنشستگی بخح خصوصی.
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شکل  .2مراحل سیاستی اصلی برای برگشت از خصوصیسازی سازوکار پرداخت مستمری

● آغاز کردن گفتمان اتتمالاعی بالرای ایجالاد توافالق و راهانالدازی کمپالینهالای
برقراری ارتباط

8

● برقرار کردن کمیتة فنی سهتانبة اصکحات با مسلولیت طراحی و بهکالارگیری
روند ملیسازی مجدد نظام بازنشستگی

0

● تصویب قانون یا قوانین با ویژگیهای اصلی طرح  PAYGبالا مزایالای معالین
مطابق با استانداردهای تأمین اتتماعی ILO

9

● ایجاد نهاد /مدیریت بازنشستگی عمومی برای تضمین حکمرانی سهتانبه

4

● انتقال مشترکان از نظام خصوصی به نظام عمومی

2

● انتقال منابع انباشته در حسابهای انفرادی

1

● تنظیم نرخ حق بیمة تدید و آغاز وصول حق بیماله بالرای نظالام بازنشسالتگی
عمومی تدید

3

● از میان برداشتن ساز و کار وصول حق بیمة نظام خصوصی

1

● بهکارگیری خدمات نظارتی و سازوکارهای وصول حق بیمه

3

● ایجاد واحد یا نهاد مسلول مدیریت سرمایهگذاری طرح بازنشستگی عمومی

82

● از میان برداشتن نهاد نظارتی و رگوالتوری بازنشستگی بخح خصوص

88

مرحلة  .0آغاز کردن گفتمـان اجتمـاعی بـرای ایجـاد توافـق و راهانـدازی
کمپینهای برقراری ارتباط

در حالت ایدهآل ،همة اصکحات در تأمین اتتماعی و به طور ویالژه اصالکحات
بزرگمقیاس باید در گفتمان اتتماعی و توافق بین ذینفعالان اصاللی باله کالار
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گرفته شوند که شامل تامعة مدنی و گروههای حامی حقوق مسالتمریبگیالران
می شود .مشارکت سازمان های کارفرمایان و کالارگران ضالروری اسالت ،چالون
آن ها هستند که نظام بازنشستگی را از طریق پرداخت حق بیمالة خالود تالأمین
مالی میکنند .همة کشورها آن گونه که باید در گفتمالان اتتمالاعی مشالارکت
نمیکنند ،به همین خاطر است که  ILOتأکید میکند گفتمان اتتمالاعی ملالی
اگر به درستی صورت گیرد به پشتیبانی عمومی در بازگشت از خصوصیسالازی
سازوکار پرداخت مستمری کمک خواهد کرد .شرکت دادن ذینفعالان در رونالد
تصمیمگیری و طراحی اصکحات باعث ایجاد حس مالکیت و مسلولیتپالذیری
در خصوص موفقیت اصکحات و موتب تسهیل روند اصکحات میشود .اکنون
بیح از هر زمان دیگری نیاز به دنبال کردن گفتمان اتتماعی سهتانبه وتالود
دارد تا از این طریق ارادة سیاسی و توافق اتتماعی را تا حد مناسالبی تضالمین
کنیم تا بتوانیم به اصکحات پایدار و قابل قبول با نتایم اتتماعی مثبت برسیم.
گفتمان اتتماعی باید با کمپینهای ارتباطات و آموزشوپرورش ترکیب شود
تا بتوان عموم مردم را از مزایای نظام بازنشستگی عمومی تدیالد آگالاه سالاخت.
کمپینهای ارتباطات برای حصول اطمینان از اینکه مردم آگاهی کافی از مزایای
روند اصکحات مجدد دارند ضروری هستند .این مزایا دربرگیرندة قدمها در تهت
انتقال به نظام تدید ،حقوق و وظایف تدید ،تخصیص منابع مالی ،نرخهای حالق
بیمه و گزینهها در سطح انفرادی میشوند .نداشتن اطمینان باعث ایجاد مقاومت
غیرضروری در برابر تیییر میشود .تجربیات کشورهای مختلف نشان مالیدهنالد
که کمپین اطکعات عمومی از همان آغاز روند باید شروع شود .این کالار باعالث
تضمین گفتمان اتتمالاعی کالافی و ایجالاد توافالق و دوام آنهالا در طالول رونالد
اصکحات مجدد و توسعة کمپین اطکعات بعالد از اتمالام آن مالیشالود و از ایالن
طریق برای تمامی شهروندان اطکعرسانی کامل صورت میگیرد.
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مرحلة  .8برقرار کردن کمیتة فنی سهجانبة اصالحات با مسئولیت طراحـی و
بهکارگیری روند ملیسازی مجدد نظام بازنشستگی

با در نظر گرفتن پیچیدگیهالای فراینالد اصالکحات ،برقالرار کالردن کمیتالة فنالی
سهتانبة اصکحات با مسلولیت طراحی و بهکارگیری روند ملیسازی مجدد نظام
بازنشستگی توصیه میشود .این کمیته باید شامل نمایندگیهالای کارفرمایالان و
کارگران و همچنین متخصصان چندرشتهای باتجربه در زمینة نظامهالای تالأمین
اتتماعی عمومی باشد ،مثالل اقتصالاددانان ،آکچو رهالا ،حقوقالدانان ،آمالاردانهالا،
مدیران اترایی ،متخصصان سرمایهگذاری و متخصصان تأمین اتتماعی .کمیتالة
سهتانبة اصکحات باید ویژگالیهالای اصاللی نظالام عمالومی را در نظالر بگیالرد،
مطالعات امکانسنجی یا ارزیابی آکچو ریال انجام دهد تالا پایالداری اقتصالادی و
مالی نظام تدید را بسنجد و توصیههایی در راستای اصکحات ارا ه دهد.
مرحلة  .2تصویب قانون یا قوانین با ویژگیهـای اصـلی طـرح  PAYGبـا
مزایای معین مطابق با استانداردهای تأمین اجتماعی ILO

بسط دادن قانون تدید نیاز به تحلیل قانونی دارد .مسلولیت این کار میتواند با
کمیتة اصکحات فنی سهتانبه باشد و در حالت ایدهآل ،حقوقالدانان متخصالص
در زمینة نظام های تأمین اتتماعی نیز بایستی کمک کنند تا از عملکرد درست
و تطابق با استانداردهای بینالمللی تأمین اتتماعی  ILOاطمینان حاصل شود.
عملکرد خوب و پایداری طرح بازنشستگی در آینالده تالا انالدازة زیالادی باله
کیفیت طراحی آن بستگی دارد که معموال شامل تعریف پروفایل مزایا ،فرمول
محاسبة مستمری ،نرخ حق بیمه ،شرایط صکحیت و انضباط در بهکالارگیری و
حکمرانی است .در طراحی نظام تدید بایستی به اقالدامات انتقالالی و تالدریجی
توته شود .کفایت مزایا هم بایسالتی در طراحالی نظالام در نظالر گرفتاله شالود،
مخصوصا تضمین حداقل مزایای مشخصشده در کنوانسیونهای  820و 801
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 ILOدر خصوص مستمریهای تأمین اتتماعی .مالوارد مربالوط باله برابالری و
همبستگی بایستی در قوانین مرتبط با تنسیت و بازتوزیع در اقشالار پردرآمالد و
کم درآمد گنجانالده شالوند .در نظالامهالای بازنشسالتگی عمالومی سالازوکارهای
همبستگی کافی هم بایستی در نظر گرفته شوند.
مرحلة  .1ایجاد نهاد /مدیریت بازنشستگی عمومی برای تومین حکمرانـی
سهجانبه

در صورت نبودِ مدیریت اترایی برای طالرح بازنشسالتگی عمالومی ،اولویالت بالا
طراحی و بهکارگیری طرح است .تجربیالات بالینالمللالی گسالتردهای در زمینالة
طراحی مؤسسات طرح بازنشستگی عمومی وتود دارد .اترا و وصول حق بیمه
از تمله فعالیت های اصلی طراحی مدیریت اترایی است کاله شالامل ثبالتنالام
مشترکان و محاسبة حق بیمهها (نگهداری سوابق افراد) میشود .فعالیت دیگر،
مدیریت مزایا است که شامل پردازش درخواسالتهالا و پرداخالتهالای دورهای
است .همچنین خدمات برنامهریزی و مشاوره که شامل توصیههای آکچو ریال
و قالالانونی مالالیشالالود .در راسالالتای اسالالتانداردهای  ILOو دسالالتورالعملهالالای
 ISSA/ILOبرای حکمرانی خالوب در نظالام هالای تالأمین اتتمالاعی (،ISSA
 0289الف) ،نظام بازنشستگی عمومی تدید باید یک هیلتعامالل 8سالهتانباله
(هیلتمدیره یا کمیسیون) با همکالاری سالازمانهالای کارفرمایالان و کالارگران
(بنیان گذاران اصلی نظام) داشته باشد که مساللولیت سیاسالتگالذاری سالازوکار
پرداخت مستمری و نظارت بر بهکارگیری طرح و اداره کالردن سالازمان تالأمین
اتتماعی (که مسلول اترای طالرحهالای بازنشسالتگی و دیگالر مالوارد عمالومی
حکمرانی است) را بر عهده بگیرد.

1. governing body
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مرحلة  .3انتقال مشترکان از نظام خصوصی به نظام عمومی

بعد از ایجاد چارچوب سازمانی ،زمان انتقال مشترکان از نظام خصوصی به نظام
عمومی است .فرایند اداری شامل انتقال بانالک اطکعالات مشالترکان و سالابقة
پرداخت حق بیمه و اطکعات کارفرمایان و خصوصیات شخصی آنها میشود.
این کار برای تضمین استمرار فرایند وصول حالق بیماله و سالوابق اشالتراک در
سطوح مختلف شرکتی یا انفرادی انجام میشود.
مقررات مربوط به انتقال اطکعات سابقة مشارکت (پرداخت حق بیمه) انفالرادی
و میزان دستمزد باید در تعیین شرایط برخالورداری از مزایالا و محاسالبة آن در نظالر
گرفته شوند .در صورت فقدان ثبالت مرکالزی اطکعالات مربالوط باله حسالابهالای
انفرادی توسط نهاد عمومی ،شرکتهای مدیریتی صالندوق بازنشسالتگی ملالزم باله
فراهم کردن چنین اطکعاتی از طریق یک فرایند منظم هستند .بایسالتی اقالداماتی
برای مشترکان نظام بازنشستگی عمومی قدیمی (قبل از خصوصیسازی) صالورت
گیرد تا حق بیمه و حقوق قبلالی آنهالا ال کالل حالق بیمالههالایی کاله در دورههالا و
نظامهای مختلف پرداختهاند ال به رسمیت شناخته شوند.
مرحلة  .6انتقال منابع انباشته در حسابهای انفرادی

تصمیمگیری دربارة محل انتقال منابع انباشته در حسالابهالای انفالرادی نظالام
خصوصی امری مهم تلقی می شود .در حالت ایالدهآل ،ایالن منالابع بایسالتی بالا
دارایی های بازنشستگی طرح تدید  PAYGترکیالب شالوند و تالأمین مالالی را
تقویت کنند .صرفنظر از تصمیمی که اتخاذ میشود ،انتقال بایسالتی از لحالاظ
ارزش های آکچو ری عادالنه باشد .بنابراین ،مدت زمان پرداخت حق بیماله باله
نظام خصوصی بایستی بهدقت محاسبه و در نظام تدیالد باله رسالمیت شالناخته
شود .در صورت انتقال پسانالدازهای حسالابهالای انفالرادی باله طالرح تدیالد
 ،PAYGبایستی این اطمینان به بیمه پردازان داده شود که حقوق بازنشستگی
آن ها در نظام تدید (از نظر آکچو ریال) برابر با نظام خصوصی و یا حتی باالتر

فصل سوم :چگونگی برگشت از خصوصیسازی :مراحل سیاستی 013 

از آن خواهد بود .در برخی از قوانین ملی ،حسابهای انفالرادی نالوعی دارایالی
شخصی به حساب میآیند ،بنابراین نمیتوان آنها را به طرح  PAYGانتقالال
داد ،مگر اینکه خود مشترکان به صورت داوطلبانه این کار را انجالام دهنالد .در
غیر این صورت ،دارایی های حساب های انفرادی را میتوان به حساب انفرادی
مکمل انتقال داد ،البته اگر چنین حسابی وتود داشته باشد.
مرحلة  .9تنظیم نرخ حق بیمة جدید و آغاز وصول حـق بیمـه بـرای نظـام
بازنشستگی عمومی جدید

نرخ حق بیمه در حصول اطمینان از تأمین مالالی طالرح عمالومی تدیالد نقالح
حساسی دارد و این نرخ بایستی بر اساس مطالعات دقیق آکچو ریالال محاسالبه
شود تا پایداری بلندمدت را تضمین کند .اکثر طرحهالای بازنشسالتگی عمالومی
تحت مفهوم مزایای معینی فعالیت میکنند که سطح مزایا را تضمین مالیکنالد
(بر اساس مدت زمان پرداخت حق بیمه که شامل دورههای اعتبار یا سالهای
مورد تأیید و میزان درآمد در طول همان دوره میشود) و با سالطح مالورد نظالر
اندوختهها در طول دورههای معین در آینده همراه است .برخی کشالورها نظالام
تأمین مالی بر اساس اندوختهگذاری تز ی را ترتیح میدهند ،به عبارت دیگالر
انباشت تز ی اندوختههای آکچو ریال که در حالالت ایالده آل نیازمنالد افالزایح
پیوستة حق بیمه در آینالده اسالت (نظالام تالأمین مالالی بالر اسالاس حالق بیمالة
درتهبندیشده) 8تا از این طریق بتواند سطح حق بیمهها را همزمالان بالا بلالوغ
نظام بازنشستگی و افزایح هزینهها انطباق دهد .همچنین بایالد سالازوکارهایی
برای تنظیم پارامترهای دیگری مانند سن بازنشستگی و افزایح طول عمالر و
دوره های مشارکت در نظر گرفته شوند .با انجام این کار ،اصول تعیینشالده در
استانداردهای بینالمللی تأمین اتتماعی هم رعایت میشوند.
بعد از تعیین نرخهای حق بیمه ،نظام عمومی میتواند وصول حق بیمهها را
1. scaled-premium financing
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شروع کند .برای این منظور ،باید یک نظام متمرکز وصول حق بیمه ایجاد شود
تا هماهنگی الزم با دیگر نهادهای عمومی را تضمین کند ،مخصوصا نهادهای
مالیالاتی مسالاللول وصالالول مالیالالات .همچنالالین در انجالالام ایالالن کالالار بایسالالتی بالاله
دستورالعمل های  ISSAدر خصوص گردآوری و انطباق حق بیمه توته شالود.
بعضی کشورها نظام یکپارچة حق بیمه یا تمعآوری /وصول مالیات را تالرتیح
میدهند .در انجام این کار ،بهکارگیری معیارهای ویژة وصول برای نظام تأمین
اتتماعی بایستی تضمین شالوند .در برخالی کشالورها ،علالیرغالم پایالهگالذاری
صندوقهای بازنشستگی خصوصی ،وصول حق بیمهها به صورت متمرکز باقی
ماند ،البته با مسلولیت یک نهاد عمومی .در چنین مواردی ،قسمت اعظالم کالار
انتقال به نظام عمومی صورت گرفته بود.
مرحلة  .2از میان برداشتن سازوکار وصول حق بیمة نظام خصوصی

شروع وصول حق بیمهها در قالب نظام متمرکز عمومی حتما بایستی با پایالان
وصول حق بیمهها در نظام خصوصی که در شُرُف بسته شدن است به صالورت
هماهنگ انجام شود .اطکعرسانی در خصوص تیییر روند وصول حق بیمالههالا
برای عموم مردم بایستی به نحالو احسالن انجالام شالود و همچنالین مقالررات و
شیوههای تدید باید در دسترس آنها قرار گیرند.
مرحلة  .7بهکارگیری خدمات نظارتی و سازوکارهای وصول حق بیمه

یکی از مسلولیتهای مهم مؤسسة تأمین اتتمالاعی ایجالاد خالدمات اسالتوار و
بهکارگیری سازوکارهای پایدار وصول حالق بیماله اسالت .بالرای ارا الة خالدمات
نظارتی حتما باید تعداد پرسنل مجرب کافی داشت .سازوکارهای کنتالرل حالق
بیمه باید با نهادهای دیگر عمومی که شامل مؤسسات تأمین اتتمالاعی دیگالر
هم میشود هماهنگی داشته باشند تا از این طریق بتوانند اطکعات مفید را در
خصوص شناسایی بیمهپردازان فراهم کنند .اطکعات در خصوص کارفرمایان و
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خویحفرمایان و میزان فعالیت آنها مثل سوابق کسبوکالار و مجالوز فعالیالت
میتوانند یک پلتفرم اطکعاتی کسبوکار مناسب ایجاد کننالد کاله در تضالمین
کنترلِ دقیق ،مؤثر و کارآمد حا ز اهمیت ویژهای است.
مرحلة  .01ایجاد واحد یـا نهـاد مسـئول مـدیریت سـرمایهگـذاری طـرح
بازنشستگی عمومی

مدیریت سرمایه گذاری فعالیت مهم دیگری است که بایستی به عنوان بخشالی
از چالالارچوب نهالالادی نظالالام بازنشسالالتگی طراحالالی و بالاله کالالار گرفتالاله شالالود.
دستورالعملهای  ISSA/ILOدر خصوص سرمایهگذاری دارایالیهالای تالأمین
اتتماعی ( 0289 ،ISSAپ) راهنمایی تامع در مورد طراحالی و بالهکالارگیری
چارچوب همهتانبة سرمایهگذاری فراهم میکنند .طبق این راهنمایی باید توته
ویژهای به موارد زیر شود:
سالالاختارهای سالالرمایهگالالذاری ،مقالالررات سالالرمایهگالالذاری ،راهبردهالالای
سرمایهگذاری ،فرایندهای سرمایهگذاری (چگونه سرمایهگذاری در عمل انجالام
میشود) و نظارت بر مدیریت سرمایهگذاری.
مرحلة  .00از میان برداشتن نهاد نظارتی و رگوالتوری بازنشستگی بخش خصوصی

برگشت از نظام بازنشستگی خصوصی با از میان برداشتن کامل نهاد نظارتی و
رگوالتوری تکمیل میشود .این نهاد در فرایند خصوصیسازی ایجاد شده بود و
از آنجایی که دیگر به مدیریت اترایی صندوق بازنشسالتگی خصوصالی نیالازی
نیست ،احتیاج به چنین نهادی نیز وتود ندارد .در کشالورهایی کاله نظالامهالای
بازنشستگی عمومی همچنان در آنها فعال هستند ،این امکان وتود دارد کاله
فعالیتهای رگوالتوری و نظارتی به یک نهاد نظارتی مالی مستقل انتقال یابد.
نکتهای که باید مورد توته قرار بگیرد این است که علیرغم صورت گرفتن
فعالیتهای رگوالتوری طرحهای حسابهای انفرادی خصوصی در نظام بانکی
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و مالی ،ارگانهای رگوالتوری و نظارتی مؤسسات تالأمین اتتمالاعی زیالر نظالر
وزارتهای کار و تأمین اتتماعی قالرار دارنالد و باله صالورت مطلالوب قالادر باله
برقراری تعامل در قالب چارچوب سهتانبه هستند.
در خاتمه ،این مطالعه و مطالعات موردی کشورهای مطرحشده به طور مستند
عملکرد ضعیف سازوکار خصوصی پرداخت مستمریهای اتباری را بیان میکنند
و برای دولتهایی که قصد بهبود نظامهای بازنشستگی ملی خود را دارند به طور
خکصه ،تجربیات و درسهایی را فراهم میآورند .در سراسر تهان ،کشالورها در
حال کنار گذاشتن مستمریهای حسابهای انفرادی اتباری خصوصی هستند .از
 8318تا  0281سی کشور سازوکار پرداخت مستمریهای اتباری عمومی خالود
را به طور کامل یا تا حدودی خصوصی کردند .تا  0281هجده کشور اصالکحات
مجدد انجام دادند و سازوکار خصوصیسازی پرداخت مستمری را به طور کامالل
یا تا حدودی کنار گذاشتند .نظالامهالای بازنشسالتگی اتبالاری خصوصالی درگیالر
مشککت متعددی مثل هزینههای زیاد اداری و انتقال ،کاهح نرخ پوشح ،بدتر
شدن سطوح مزایا ،افزایح نابرابریهای تنسیتی و درآمدی بودند .با وتود اینکه
برگشت از سازوکار خصوصیسازی پرداخت مسالتمری همچنالان نیازمنالد زمالان
بیشتری است تا به بلوغ برسد ،پیشرفتها و تأثیرات مثبت این فرایند اکنون هالم
از بعضی تهات مثل فشارهای مالالی کمتالر ،هزینالههالای اداری کمتالر ،سالطوح
پوشح باالتر ،مزایای بازنشستگی بیشتر و نابرابریهای تنسیتی و درآمدی کمتر
قابل رؤیت اسالت .تقویالت بیمالة اتتمالاعی عمالومی باله همالراه مسالتمریهالای
همبستگی عمومی سبب بهبود پایداری مالی نظامهای بازنشستگی شد و شرایط
برخورداری از مزایا را بهتر و پیحبینیپذیرتر کرد .این کالار باله مشالترکان طالرح
اتازه داد تا بهتر دربارة بازنشستگی خود برنامهریزی کنند و از امنیت درآمد بهتالر
در سنین سالمندی بهرهمند شوند.
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فهرست واژگان و عبارات تخصصی

ادارة تأمین اتتماعی
ملی آرژانتین
child credit
بیمة اعتباری کودک
citigroup USA
سیتیگروپِ ایاالت متحده
commission fee
حقالزحمه
consolidated public fund
صندوق عمومی یکپارچه
credit default swap
تبادل افول اعتبار
earnings-related contributory pensions مستمریهای مشارکتی
مرتبط با درآمد
economies of scale
صرفههای ناشی از مقیاس
financial supervision
نهاد نظارت ملی
Argentinian government national social
security administration

authority
fully funded individual account system

نظام اندوختهگذاری
کامل بر اساس حساب
انفرادی
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flat-rate pensions

مستمری با نرخ یکسان
governing body
هیلت عامل
hearding trend
روند رفتار تمعی (روند تودهوار)
income security
امنیت درآمد
lifetime earnings
به کل درآمدی گفته میشود که فرد در
طول دورة اشتیال خود به دست آورده است.
longevity risk
ریسک طول عمر
maastricht budget deficit criteria
معیارهای کمبود بودتة
ماستریخت
maternity voucher
امتیاز دورة بارداری
Mexican institute of social security
انجمن تأمین اتتماعی
مکزیک
national pension
کمپین ارتباطات بازنشستگی ملی
communication campaign
non-profit basis

بر پایة غیرانتفاعی
Notional Defined
حق بیمة مجازی (صوری) ،به حسابهای
Contribution
مجازی و فرضی انفرادی در نظام توازن
هزینه ال درآمد اشاره میکند و با توته به
اظهارات بانک تهانی موتب تسهیل انتقال
از نظام مزایای معین به نظام حق بیمة
معین میشود( .هولزمن)0283 ،
Organization for Economic Co-operation
سازمان همکاری و
)and Development (OECD
توسعة اقتصادی
periodic economic benefits
مزایای اقتصادی متناوب
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pension savings system premium

نظام پسانداز بازنشستگی
وتهی که باید پیشاپیح پرداخت شود تا خدمات و غرامتهای آینده مالورد
تعهد بیمة درمانی ،شامل فرد بیمهشده و افراد تحت تکفل او گردد.
redistribution
بازتوزیع
re-nationalization
ملیسازی مجدد
revolving door
درِ چرخان
risk pool
انباشت ریسک
savings functions
کارکرد پساندازها
تالالأمین مالالالی بالالر اسالالاس حالالق بیمالالة scaled-premium financing
درتهبندیشده
solidarity fund
داراییهای (صندوق) همبستگی
solidarity guarantee account
حساب تضمین همبستگی
solidarity supplement
متمم همبستگی
sovereign debt
بدهی عمومی (دولت)
supplementary pension top-ups
امتیازهای ویژة مستمری (مثالل
مقرری مازاد) مکمل
top-up
میزان مازاد
universal basic pension
طرح مستمری اساسی همگانی
unified pension fund
صندوق بازنشستگی یکپارچه
zip mechanism
سازوکار زیپ

