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برگشت از خصوصیسازی نظامهـــای بازنشــستگی

پیشگفتار مؤسسه
تأمیـن اجتماعـی حقـی انسـانی اسـت کـه همـراه بـا
بهبود اشـتغال ،ضرورتی اقتصادی و اجتماعی محسـوب
میشـود .تأمین اجتماعـی ابزاری مهم بـرای جلوگیری
از فقـر و کاهـش آن ،رفـع نابرابـری ،محرومیـت و
ناامنـی اجتماعـی ،بهبـود و ترویـج فرصتهـای برابر و
برابـری جنسـیتی و نیـز حمایتکننده گذار از اشـتغال
غیررسـمی به رسـمی اسـت.
تأمین اجتماعی انسـانها را در برابر تغییرات اقتصادی
و بـازار کار توانمنـد کـرده ،بـه عبارتی به عنـوان یک
تثبیتکننده خـودکار اقتصادی و اجتماعی ،به تحریک
تقاضـای کل در زمـان بحران و پـس از آن و انتقال به
یـک اقتصـاد پایدارتر کمـک میکند .اولویـتدادن به
تأمیـن اجتماعـی در سیاسـتها و اهداف رشـد پایدار
همـراه بـا شـمول اجتماعـی بـه غلبه بـر فقر شـدید،
کاهـش نابرابریهای اجتماعی و تفاوتهـا در درون و
بیـن مناطـق یـاری میرسـاند و باالخره اینکـه تأمین
اجتماعی دولتسـاز بوده و فلسـفه وجودی دولتها در
ارائه خدمـات تأمین اجتماعی تعریف میشـود.
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بیمـه اجتماعـی ابزار برتـر در ارائـه خدمات تأمین اجتماعی اسـت.
بااینحال بیمههای اجتماعی در سـالهای اخیر با مشـکالت متعددی
روبهرو بوده اسـت؛ مشـکالت صندوقهای بیمهای کشـور به حدی
بـوده اسـت کـه در برنامـه ششـم توسـعه در کنـار بحـران محیط
زیسـت و آب ،بر رفع بحران صندوقهای بیمهای تأکید شـده است.
بـرای نمایش تصویـری از وضعیت بیمه اجتماعی در کشـور باید به
چهار پرسـش زیر پاسـخ داد:
 .1آیـا مزایـای بیمه اجتماعی به شـکل گسـتردهای
در اختیـار مردم قـرار دارد (پوشـش فراگیر)؟
 .2آیـا مزایـا در حـدی اسـت کـه از قـدرت
تأمینکنندگـی کافـی برخـوردار باشـد (کفایـت مزایـا)؟
 .3آیـا ایـن نظـام توان مالی بـرای پایـداری منابع و
مصـارف در آینـده را دارد (پایـداری منابع)؟
 .4بـا چـه سـاختار و نظـام مدیریتـی میتـوان بـه
پوشـش فراگیـر ،کفایـت مزایـا و پایـداری منابـع رسـید؟

در پاسـخ به پرسـش نخسـت ،پوشـش جمعیت هدف در سالهای
اخیـر بهواسـطه شـرایط رکـود اقتصـادی در برخی فصـول بعض ًا با
کاهـش مواجـه شـده و تغییـر ترکیـب شـاغالن کشـور و افزایـش
سـهم شـاغالن غیرمزدوحقوقبگیـر ،پیادهسـازی اصـل پوشـش
فراگیـر بـا بیمـه اجتماعی اشـتغالمحور (از نوع اشـتغال رسـمی) را
غیرممکـن کرده اسـت .در حال حاضر حدود  60درصد از شـاغالن
غیرمزدوحقوقبگیـر کشـور تحـت پوشـش بیمههـای اجتماعـی
بازنشسـتگی قرار ندارند .کوچک شدن کارگاهها در کنار ورود بیشتر
زنـان بـه بـازار کار و نیز وجـود نرخ بیـکاری بـاال ،انعطافپذیری و
چاالکـی بیشـتر صندوقهـای بیمـهای را بهمنظور انطباق با شـرایط
جدید بـازار کار میطلبد.
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در رابطـه با کفایـت مزایا ،با وجود نرخ جایگزینی بـاالی  80درصد،
مزایـای پرداختی تنها در حدود  50درصد هزینههای خانوار شـهری
را پوشـش میدهنـد .در حـدود  40درصد از بیمهشـدگان سـازمان
تأمین اجتماعی کسـور بیمهای در سـطح حداقل دسـتمزد پرداخت
میکننـد .افزایـش پایه کسـور بیمـهای بـا روشهایی ماننـد ارتباط
دسـتمزد بـا سـابقه افـراد و ایجـاد و گسـترش بیمههـای تکمیلـی
امکانپذیر اسـت.
از الزامـات تحقـق پایـداری مالـی آن اسـت کـه نـرخ بـازده
سـرمایهگذاریها از نـرخ رشـد حقوق شـاغالن ،و نرخ رشـد حقوق
شـاغالن از نرخ رشـد حقوق مستمریبگیران بیشـتر باشد که عم ً
ال
بـه دلیل وضعیت رکود اقتصادی کشـور و غلبـه رویکرد حمایتی به
بیمههـای اجتماعـی ،این رابطه برقرار نبوده اسـت .حداقل دسـتمزد
کـه کلیدیتریـن متغیـر تأثیرگذار بـر پایـداری مالـی صندوقهای
بیمـهای محسـوب میشـود ،در کشـور بهصـورت علمـی تعییـن
نمی شود.

نسبت پشتیبانــے در سازمان تأمین اجتامعـے بهعنوان بزرگترین
و باسابقهترین صندوق بیمه اجتامعـے کشور ،از آستانه  6در سال
 94عبور کرد و به  5/98رسید.
بـه عبارتـی زنگهای بلـوغ صندوق به صـدا درآمده اسـت .گفتنی
اسـت کـه سـایر صندوقها سـالها قبل ،مرز بلـوغ را طـی کردهاند.
البتـه تغییـرات وضعیـت جمعیتی کشـور ،افزایـش امیـد زندگی و
تعداد سـالمندان کشـور ،افزایـش هزینههای درمانـی و عدم انطباق
صندوقهـای بیمـهای با ایـن تغییـرات از دیگر متغیرهـای مهم در
ناپایداری مالی محسـوب میشـوند.
در خصـوص پرسـش آخـر نیـز اصـل سـهجانبهگرایی در اداره
ً
عملا
صندوقهـای بیمـهای بهشـدت بـا خدشـه مواجـه بـوده و
تشـکلهای کارگـری و کارفرمایـی نقشآفرینـی خاصـی در اداره
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صندوقهـا ندارنـد .این مسـیر باعث شـده اسـت کـه صندوقهای
بیمـهای کشـور با حجـم گسـتردهای از تعهدات تأمین اعتبار نشـده
مواجـه شـوند که حیات آتـی آنان را با مشـکل مواجه کرده اسـت.
حجـم باالی تعهـدات آتی تأمین اعتبار نشـده یا بدون پشـتوانه این
صندوقهـا نشـان میدهد کـه صندوقها برای تأمیـن تعهدات آتی
پذیرفتهشـده خـود ذخایـر کافـی در اختیـار ندارنـد و بنابراین باید
از طریـق تسـویه بدهـی دولت و یـا اصالحات پارامتریـک (افزایش
سـن بازنشسـتگی ،اصالح فرمول مسـتمری ،پذیرش حالـت دوگانه
بیـکاری و اشـتغال یا بازنشسـتگی و اشـتغال و غیـره) نقصان کمبود
ذخایـر را جبـران کننـد .از طـرف دیگـر امـکان انجـام اصالحـات
سیسـتمی (تغییر نظام تأمین اجتماعی به صورت بیمههای اجتماعی
پایـه خصوصی مبتنی بر حسـابهای انفـرادی) وجود نـدارد .تجربه
جهانـی نیز مؤید عـدم موفقیت اصالحات به معنی خصوصیسـازی
بیمههـای اجتماعـی بـوده اسـت و در تندروتریـن کشـورهایی کـه
بـه خصوصیسـازی بیمههـای اجتماعـی پرداختند  -مانند شـیلی و
آرژانتیـن  -اصالحـات مجـدد و برگشـت به نظـام عمومی صورت
پذیرفته اسـت.
بحـران نقدینگـی موجـود در صندوقهـای بیمـهای کـه پیشبینـی
میشـود هرسـاله بـر شـیب آن افـزوده شـود ،بـا چهـار روش قابل
مدیریت اسـت )1 :اسـتفاده از درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری و
فـروش داراییها؛  )2اسـتقراض از نظام بانکـی؛  )3دریافت مطالبات
صندوقهـا از دولـت؛  )4کنتـرل هزینههـا و اعمـال اصالحات.
سه مورد نخسـت که در سالهای اخیر

اعمال شـده اسـت ،بـا محدودیتهایی ڪشورهایـــے ڪه در اعامل اصالحات در
مانند وضعیت مالی دولت و مشـکالت .صندوقهاے بیمهاے موفق بودهاند ،با رشڪای. .
بازار سـرمایه و نظام بانکی همراه است .اجتامعــے خود وارد گفتامنـے شفاف شدهاند.

به عبارتی سـه روش نخسـت به عنوان
ُمسـ ّکن و سیاسـتهای کوتاهمـدت مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند.
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آنچـه در ایجاد پایـداری مالی صندوقهای بیننسـلی بیمه اجتماعی
در اولویـت قـرار دارد ،مورد آخر اسـت؛ یعنی انجـام اصالحات.
نظـر بـه اینکـه بسـته سیاسـتی واحـدی بـرای انجـام اصالحات
بیمـهای در دنیـا وجـود نـدارد و هـر کشـور باید بر پایـه ظرفیت
تاریخـی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی خـود به طراحی
سیاسـتها و انجـام اصالحـات اقدام کند ،مؤسسـه عالی پژوهش
تأمین اجتماعی با تشـکیل کارگروه بررسـی بحـران صندوقهای
بیمـهای ،سـعی دارد با بهرهگیـری از دانش و تجربه اندیشـمندان
داخـل و خـارج از کشـور ،مناسـبترین سیاسـتهای اصالحـی
صندوقهـای بیمـهای کشـور را بـا توجه به مالحظات محاسـبات
بیمـهای و اجتماعـی طراحی کنـد .بنابراین از کلیـه صاحبان ایده
دعـوت میشـود مؤسسـه را در تحقـق این هدف یـاری کنند.
امید اسـت گـزارش پیشرو به تصمیمسـازان و تصمیمگیـران حوزه
بیمههای اجتماعی کشـور در اتخاذ سیاسـتهای مناسـب اصالحات
صندوقهای بیمهای کمک کند .دریافت نظرات و پیشـنهادات شـما
بـرای تولید گزارشهـای آتی مزید امتنـان خواهد بود.
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چڪــــــــــیده
ایـن مقاله بـه ارزیابی و مقایسـه اصالحـات نظامهای
بازنشسـتگی خصوصـی در آرژانتین ،شـیلی ،بولیوی و
مجارسـتان میپردازد؛ زیرا خصوصیسـازی نظامهای
بازنشسـتگی در ایـن کشـورها پـس از اجرا ،بـه لحاظ
طراحـی و عملکـرد بـا شکسـت مواجه شـده اسـت.
مقالـه حاضـر مزایـا و معایـب اصالحـات سـاختاری
و نظامهـای بازنشسـتگی خصوصـیِ قبـل از اصلاح
مجـدد را مطـرح میکنـد و ویژگیهای قانونـی و آثار
اقتصـادی -اجتماعـی اصالحـات مجـدد نظامهـای
بازنشسـتگی خصوصی را مـورد تحلیل قـرار میدهد.
ایـن تحلیـل بـر ده اصـل منتخـب تأمیـن اجتماعـی
متمرکز اسـت :گفتوگوی اجتماعی ،پوشـش فراگیر،
رفتـار برابر ،همبسـتگی اجتماعـی ،برابری جنسـیتی،
کافـی بـودن مزایا ،کارایـی و منطقی بـودن هزینههای
اداری ،مشـارکت اجتماعـی ،نقـش دولـت و نظارت و
ثبـات مالی.
1
کارملو مسا الگو
 )Carmelo Mesa Lago( .1استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه
پیتسربگ()University of Pittsburgh

کلماتکلیدی:
سیاست اجتماعی تطبیقی ،
حقـوق اجتماعی ،
تأمین اجتماعی ،
اصالحات،
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 .1اصالحات ساختـارے :الگـوها ،مزایا و معایب
در سـه دهه گذشـته ،صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی در
قالـب «اصالحات سـاختاری» کام ً
ال و یا تا حدی خصوصیسـازی
شـدند .طرحهـای «عمومـی» با مزایـای معیّن که از طریـق توازن
درآمـد و هزینـه 1یا اندوختهگـذاری جزئی تأمین مالی میشـدند
و مدیریت عمومی داشـتند ،بهوسـیله این اصالحـات به طرحهایی
«خصوصـی» بـا حـق بیمـه معیّـن تبدیـل شـدند کـه از طریـق
اندوختهگـذاری کامـل (حسـابهای انفـرادی) تأمیـن مالـی و به
کمک بخـش خصوصی مدیریت میشـدند.
)1. Pay as you go (PAGE

 23کشـور برخـی از انـواع خصوصیسـازی بازنشسـتگی را انجـام دادنـد که
 13کشـور از ایـن کشـورها در امریـکای التین و حـوزه کارائیب و ده کشـور
دیگـر در اروپـای شـرقی و مرکـزی قرار داشـتند .1این اصالحات با شـیلی ،به
ِ
عنوان پیشـگام ،در سـال  1981آغاز و با رومانی در سـال  2008پایان یافت.
بانک جهانی در سـال  1994کتابی منتشـر کرد که به پشـتیبانی از این اصالحات
میپرداخـت و در راسـتای انجـام اصالحات ،به بسـیاری از کشـورها حمایتهای
مالی و فنی ارائه کرد .بیشـترین اصالحات سـاختاری در کشورهای امریکای التین
و حـوزه کارائیـب و پـس از آن ،در کشـورهای اروپای شـرقی و مرکـزی به وقوع
پیوسـت (مولـر2003 ،؛ مسـاالگو .)2008 ،اما اصالحات جزئی کـه در غرب اروپا
 .1در امریـکای التیـن :شـیلی1981 ،؛ پـرو1993 ،؛ آرژانتین و کلمبیـا1994 ،؛ اوروگوئه1996 ،؛ بولیوی
و مکزیکـو1997 ،؛ السـالوادور1998 ،؛ نیکاراگوئـه2000 ،؛ کاسـتاریکا و اکـوادور2001 ،؛ جمهـوری
دومینیـک2003 ،؛ پانامـا .2008 ،در اروپـای رشقـی و مرکـزی :مجارسـتان1998 ،؛ لهسـتان1999 ،؛
لتونـی2001 ،؛ بلغارسـتان ،کرواسـی و اسـتونیا2002 ،؛ لیتوانـی2004 ،؛ اسـلواکی2005 ،؛ مقدونیـه،
2006؛ رومانـی .2008 ،اکنـون ده کشـور در امریـکای التیـن نظـام بازنشسـتگی عمومـی دارنـد .ایـن
کشـورها عبارتنـد از :آرژانتین ،بولیوی ،برزیل ،کوبا ،اکوادور ،گواتمـاال ،هندوراس ،نیکاراگوئه ،پاراگوئه،
و ونزوئلا (اصالحـات اکـوادور و نیکاراگوئه خالف قانون یا ملغی اعالم شـد) .در اروپـای رشقی و مرکزی
تنهـا اسـلونی و جمهـوری چـک از نظامهـای بازنشسـتگی عمومـی برخوردارنـد .البتـه جمهـوری چـک به
دنبـال معرفـی الیـه خصوصی در نظام بازنشسـتگی اسـت (مسـا الگـو2008 ،؛ فولتـز.)2012b ،
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مطـرح شـد ،در چنـد کشـور آفریقایی و آسـیایی به اجـرا در آمد و در کشـورهای
صنعتی غربـی مورد حمایت قـرار گرفت.
ایـن مقالـه خالصـهای از یافتههـای مطالعـهای اسـت کـه بـه بررسـی اصالحات
مجـدد نظامهـای خصوصیسازیشـده در کشـورهای آرژانتیـن ،بولیوی ،شـیلی و
مجارسـتان پرداخته اسـت .الگوهای متنوعـی از اصالحات سـاختاری در این چهار
کشـور به اجرا گذاشـته شـد .شـیلی و بولیوی روش «جایگزینی» 1را برگزیدند؛ این
کشـورها نظامهای بازنشسـتگی عمومی را تعطیل و نظام خصوصی را جایگزین آن
کردنـد .بولیـوی تمامی بیمهشـدگان را به تغییر صنـدوق مجبور کـرد ،درحالیکه
شـیلی فرصـت محدودی به بیمهشـدگان بـرای تصمیمگیری دربـاره باقیماندن در
نظامهـای بازنشسـتگی عمومـی و یـا انتقال بـه نظـام خصوصـی را داد (در هر دو
کشـور بـرای تمامی افـرادی که بهتازگی بـه جمعیت فعال اقتصادی میپیوسـتند،
عضویت در نظام بازنشسـتگی خصوصی اجباری بود) .آرژانتین و مجارسـتان روش
«ترکیبـی» 2را انتخـاب کردنـد کـه البتـه در دو کشـور تفاوتهایی وجود داشـت.
اصالحات در آرژانتین پیچیدهتر بود؛ زیرا نظام بازنشسـتگی عمومی در این کشـور
تعطیـل نشـد و نظـام جدیـدی بـا دو الیه ایجاد شـد :نخسـتین الیـه ،عمومی بود
کـه بـه ارائه مزایای بازنشسـتگی پایه اختصاص داشـت و دومیـن الیه ،خصوصی
یـا عمومـی بود کـه مزایای بازنشسـتگی تکمیلـی را ارائه میکـرد .در ابتـدا ،تمام
بیمهشـدگان ،اعـم از بیمهشـدگان قدیمـی و بیمهشـدگان جدیـد از جمعیت فعال
اقتصـادی ،میتوانسـتند بیـن دو نظام منتقل شـوند ،اما بعدهـا محدودیتهایی بر
این نقلوانتقال اعمال شـد .در مجارسـتان نظام بازنشسـتگی عمومـیِ محض برای
افـراد تازهوارد بسـته بـود و نظامی دوالیهای ایجاد شـد :الیه نخسـت ،عمومی بود
کـه بـه جایِ ارائـه مزایای بازنشسـتگی پایه به ارائه مزایای بازنشسـتگی تناسـبی
میپرداخـت و الیـه دوم ،خصوصـی بود که قرار بود بر اسـاس توازن حسـابهای
انفـرادی ،مزایـای بازنشسـتگی تکمیلی پرداخت کنـد (البته ایـن پرداختها هرگز
صـورت نگرفـت؛ چـون ایـن الیـه در سـال  2011تعطیـل شـد) .در ابتـدا امکان
برگشـت به نظام بازنشسـتگی عمومی وجود داشـت و افراد تازهوارد میتوانسـتند
1. Substitutive
2. Mixed
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آن را انتخـاب کننـد ،ولـی پـس از آن پیوسـتن بـه الیـه خصوصی بـرای افراد
تازهوارد اجباری شـد.
بیشـتر اصالحات سـاختاری در ایـن موارد موفـق بودند :تقویت ارتبـاط و توازن
بیـن حـق بیمههـا و سـطح مزایـای بازنشسـتگی ،بهبـود کارایـی در مدیریـت
حسـابهای انفـرادی و ارائـه صورتحسـاب تعادلـی دورهای بـه بیمهشـدگان،
کوتاهتـر شـدن زمان ارائه خدمات و مزایا و دسـتیابی به انباشـت سـرمایه قابل
توجـه در صندوقهـای بازنشسـتگی و همچنیـن نرخهـای بـازده سـرمایه باال و
منطقـی در کشـورهای امریکای التیـن و حـوزه کارائیب .1در مقابـل ،اصالحات
سـاختاری در طراحی و اجرا معایب قابل توجهی داشـت .این معایب عبارتند از:
 .1فرض وجود یک الگوی واحد جهانی برای همه کشورها بدون
درنظرگرفتن تفاوتهای قابل توجه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آنها که
در برخی از موارد نتیجه داده و در برخی موارد دیگر با شکست مواجه
شده است؛
 .2نظـام خصوصی بازار کار رسـمی شـهری را پوشـش مـیداد،
درصورتیکـه در بسـیاری از کشـورهای امریکای التین و حـوزه کارائیب
بخش غیررسـمی و روسـتایی بسـیار بزرگی وجـود داشـت؛ بدینترتیب
اکثریت نیروی کار کنار گذاشـته شـد (البته در کشـورهای اروپای شرقی
و مرکـزی وضعیت بـه این شـکل نبود)؛
 .3بسـیاری از آثار مورد انتظار اصالحات تحقق نیافت ،پوشـش
بیمهای بدون تغییر ماند و یا کاهش یافت ،رقابت در بسـیاری از کشـورها
(بهویژه در کشـورهای کوچک) بهدرسـتی اتفاق نیفتـاد ،هزینههای اداری
همچنـان باال بود ،سـبد سـرمایهگذاری در بیشـتر مـوارد (بـه دلیل نبود
یـک بـازار سـرمایه و یا بـدوی بـودن آن) متمرکـز باقی مانـد و برابری
جنسـیتی از بیـن رفـت (برنامههـای خصوصـی بهطـور معمـول فاقـد
همبسـتگی اجتماعی هستند)2؛
 .1بـا توجـه بـه مطالعـه فولتـز ( )A2012ایـن آثـار در بسـیاری از کشـورهای اروپـای رشقـی و مرکـزی رخ
نـداد :بـازده واقعـی رسمایـه منفـی بود و کارایـی در پرداخـت مزایا قابـل اندازهگیـری نبود؛ چون ایـن مزایا
بـه تعداد کمـی از افـراد پرداخت میشـد.
 .2ایـن فرضیـه کـه نظامهـای بازنشسـتگی خصوصـی میتوانند پیر شـدن جمعیـت را مدیریـت کنند ،رد
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 .4در بیشـتر اصالحـات ،الیه صفر یـا اول برای ارائه مسـتمری
غیرمشـارکتی (مسـاعدت اجتماعی) به فقـرا مورد غفلت واقع شـد (البته
ایـن مـورد در کشـورهای اروپای شـرقی و مرکزی کمتر بوده اسـت)؛
 .5ایـن فـرض کـه مالکیـت حسـابهای انفـرادی و مدیریـت
خصوصی مانع نفوذ دولت و سیاسـیون بر منابع صندوقهای بازنشسـتگی
میشـود ،در آرژانتیـن محقق نشـد .دولت آرژانتین مدیـران صندوقهای
بازنشسـتگی را بـرای سـرمایهگذاری در صندوقهای دولتی تحت فشـار
قرار داد و موجب شـد صندوقهای بازنشسـتگی در طول بحران سالهای
 2001-2002بـا زیان مواجه شـوند .سـرانجام صندوقهای بازنشسـتگی
خصوصـی در آرژانتین ،بولیوی و مجارسـتان ملی شـد؛
 .6ثبات و یا کاهش قابل توجه حق بیمهها در نظام بازنشسـتگی
عمومـی هزینههـای انتقـال باالیی ایجـاد کرد .این روند بسـیار بیشـتر از
آنچـه انتظـار میرفـت به طـول انجامیـد و هزینههای مالـی و بدهیهای
غیـر قابـل توجیهـی را بـه بـار آورد .پس از گذشـت سـی سـال از انجام
اصالحـات سـاختاری در نظام بازنشسـتگی شـیلی ،هزینههـای انتقال در
سـال  ،2010هنـوز هـم  4.7درصـد تولیـد ناخالـص داخلی بوده اسـت.
بااینحـال ایـن مقـدار در بولیـوی و مجارسـتان بـه صورت قابـل توجهی
کمتـر بوده اسـت (در مورد کشـورهای امریـکای التین و حـوزه کارائیب
ادعـا میشـود که در صـورت عدم انجـام اصالحات ،هزینههـای مالی در
بلندمدت بیشـتر میشد)؛
 .7بحـران مالـی جهانی سـال  2007-2009بهشـدت انباشـت
سـرمایه و بازدهـی آن را در نظامهـای بازنشسـتگی خصوصـی کاهـش
داد ،موجـب افزایـش انتقادهـا شـد و اعمال اصالحات سـاختاری بیشـتر
را متوقـف کـرد .اگرچـه بعدهـا ایـن وضعیت بهبـود یافت ،امـا برخی از
1
کشـورها از ایـن ضـرر و زیانهـا بـرای توجیه انجـام اصالحـات مجدد
شـده اسـت .بـا افزایش امید بـه زندگـی ،منابع مالـی انباشتهشـده در حسـابهای انفرادی بـرای پرداخت
«معین» ،کاهـش مزایای بازنشسـتگی،
مسـتمریها ناکافـی میشـود؛ ازایـنرو افزایش حـق بیمههـای
ّ
افزایـش سـن بازنشسـتگی و یا ترکیبـی از این اقدامـات اجتنابناپذیر میشـود (بـار و دایمونـد.)2008 ،
 :Re-Reforms .1برگشت از اصالحات ساختاری و گرایش به نظامهای بازنشستگی عمومی (م)
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اسـتفاده کردنـد (مسـا الگـو2010 ،2008 ،1؛ کالـوو 2و همـکاران2010 ،؛

شـوارتز2011 ،3؛ فولتـز.)2012 b ، 4

1. Mesa-Lago
2. Calvo

3. Schwartz
4. Fultz

 .2اصالحات مجدد
شکسـت اولیـه در طراحـی و عملکـرد نظامهـای بازنشسـتگی
خصوصـی پـس از اجـرا ،بـه تصحیـح (اصالحـات جزئـی) آنها،
بهعنـوان مثـال در آرژانتیـن ( ،)2003-2007بولیـوی (-2008
 ،)2007و مجارسـتان ( )2000-2009منجـر شـد.
امـا ایـن اصالحات مشـکالت اساسـی را برطرف نمیکـرد .در سـال  2008دو
کشـور از امریـکای التین و حوزه کارائیـب با روشهای مختلـف به «اصالحات
مجدد» نظامهای بازنشسـتگی خصوصی خود پرداختند؛ شیلی نظام بازنشستگی
خصوصـی را حفـظ کـرد ،امـا آن را بهبـود بخشـید تا پوشـش به افـراد فقیر و
کمدرآمد را گسـترش دهد ،همبسـتگی اجتماعی را القا کند ،مزایای بازنشستگی
را افزایـش دهـد و ارتقادهنـده برابـری جنسـیتی باشـد .این در حالی اسـت که
آرژانتیـن نظـام بازنشسـتگی خصوصـی را تعطیل کـرد و بدون مشـورت تمام
بیمهشـدگان و صندوقهـا را به نظام بازنشسـتگی عمومی منتقل کرد .در سـال
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 2010بولیـوی و مجارسـتان بـه تأسـی از رویکـرد آرژانتین ،الیـه خصوصی نظام
بازنشسـتگی را ملغـی کردنـد؛ در بولیوی حسـابهای انفـرادی در نظـام عمومی
تضمین شـد ،درحالیکه در آرژانتین قانون تضمین میکرد که مزایای بازنشسـتگی
عمومـی برابـر یا بهتر از نظام خصوصی تعطیلشـده باشـد.1
 .1چهـار کشـور اروپـای رشقـی و مرکـزی الیـه خصوصـی نظـام بازنشسـتگی خـود را بـا کاهـش حـق بیمـه
کوچکتـر کردهانـد ،امـا ،هیچیـک بـه صـورت کامـل آن را حـذف نکردهانـد.

 .3تجزیهوتحلیـــل تطبیقی اصالحات مجدد :ویژگیهای قانونی و
بررســـی آثار اجتامعی و اقتصادی اصالحات مجدد
مباحـث جهانـی در خصـوص جوانـب مثبـت و منفـی اصالحـات
مجدد در حال ظهور اسـت (مسـا الگو2009 ،؛ کالـوو و همکاران،
2010؛ سـیمونوویچ2011 ،1؛ اورنشتین2011 ،2؛ فولتز.)2012 b ،
1. Simonovits
2. Orenstein

هماکنـون زمان مناسـبی برای تجزیهوتحلیـل دقیق و تطبیقی چهـار مورد از
اساسـیترین اصالحـات مجـدد موجود در پایان سـپتامبر  2012اسـت تا از
ایـن طریق معیّن شـود که آیـا اصالحات مجدد نواقص اصالحات سـاختاری
را کاهـش داده و عناصـر جدیـدی را معرفی کرده اسـت که نیـاز به ارزیابی
داشـته باشـد یا خیر؟
در مطالعه اولیه انجامشـده بهوسـیله نویسنده ،بررسـی جامعی از هر چهار مورد
اصالحـات مجـدد (به ترتیـب تاریخ اجرا) در سـاختاری یکسـان و بـا آمارها و
اطالعـات قانونی مشـابه ارائه شـده اسـت .ایـن چهار مـورد عبارتند از :شـیلی
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(مسـا الگـو)2013 ،؛ آرژانتیـن (هونرلیـن)2013 ،1؛ بولیـوی (مسـا الگو و اسـییو،2
 )2013و مجارسـتان (سـیمونویچ .)2013 ،در مطالعه نهایی ویژگیهای اصالحات
مجـدد بهطـور نظاممنـد مورد مقایسـه قـرار گرفتـه ،آثـار اجتماعـی و اقتصادی
آنها ارزیابی شـده اسـت .همچنین مشـکالت و چالشهای حلنشـده شناسـایی و
توصیههایـی برای مقابله با آنها پیشـنهاد شـده و تأثیرات بالقـوه اصالحات مجدد
در کشـورهای امریـکای التیـن و حـوزه کارائیـب و اروپای شـرقی و مرکزی مورد
بررسـی قرار گرفته است.3
چهـار مطالعـه مـوردی و مقایسـه آنهـا بـر تحقـق
ده اصـل تأمیـن اجتماعـی بـر اسـاس قراردادهـا و
توصیهنامههـای سـازمان بینالمللـی کار تمرکـز دارد
(بـرای تجزیهوتحلیـل ایـن اصول به مطالعه مسـا الگو 2008 ،مراجعه شـود) .این
ده اصـل عبارتند از:
 )1گفتوگوی اجتماعی؛

 )6کافی بودن مزایا؛

 )2پوشش فراگیر؛

)7کاراییومنطقیبودنهزینههایاداری؛

 )3رفتار برابر؛

 )8مشارکت اجتماعی در مدیریت؛

)4همبستگیاجتماعی؛

 )9نقش دولت و نظارت؛

 )5برابری جنسیتی؛

 )10ثبات مالی /آکچوئری.

تمامـی مطالعـات (مـوردی و تطبیقـی) سـاختار مشـابهی را دنبال میکننـد که به
سـه بخش تقسـیم میشـود )1 :تشـریح اصالحات سـاختاری و نظام بازنشستگی
خصوصـی یـا الیـه خصوصی نظام بازنشسـتگی و شناسـایی مزایا و معایـب آنها؛
1. Hohnerlein
2. Ossio

 .3نسـخه کامـل ایـن مطالعـه بـا عنـوان «اصالحات مجـدد نظامهـای خصوصی» در سـال  2012بهوسـیله
 Ziasمنترش شـده اسـت.
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 )2تشـریح اصالحـات مجـدد ،ویژگیهای سیاسـی ،حقوقی ،اجتماعـی و اقتصادی
آنهـا و اینکـه آیـا ایـن اصالحات نواقـص اصالحات قبلـی را کاهـش داده یا حل
کـرده اسـت؛  )3خالصـهای از مزیتهای اصالحات مجدد ،چالشها یا مشـکالت
باقیمانده و همچنین پیشـنهادات.
در ایـن مقالـه چهـار نمونه از اساسـیترین اصالحات مجـدد در جهـان (آرژانتین،
بولیوی ،شـیلی و مجارسـتان) که در پایان سـپتامبر  2012وجود داشتهاند ،به طور
مختصـر و نظامبند مورد مقایسـه و ارزیابی قـرار میگیرند.

در آرژانتین و بولیوے ،نظامهاے بازنشستگــے خصوصــے یا
الیه خصوصــے نظام بازنشستگــے تعطیل و با نظام عمومــے
ادغام شد و در مجارستان تقریباً الیه خصوصــے تعطیل شد.
شیلــے نظام بازنشستگــے خصوصــے را حفظ کرده ،اما آن را
بهبود بخشیده و نقش دولت را در آن تقویت کرده است.
مقایسه به سه بخش تقسیم میشود:
 )1شناسـایی مزایـا و معایـب اصالحـات سـاختاری و نظامهای
بازنشسـتگی خصوصـی پیـش از اصالحـات مجدد؛
 )2مقایسـه ویژگیهـای قانونـی اصالحات مجـدد و ارزیابی آثار
اجتماعی و اقتصـادی آنها؛
 )3نتیجهگیـری :مزایـای اصالحـات مجـدد ،مشـکالت و
چالشهـای حلنشـده ،پیشـنهادات و تأثیـر بالقـوه بـر دیگـر نظامهـای
بازنشسـتگی خصوصـی.

ایـن مقایسـه بر اسـاس تحلیـل و منابـع بیانشـده در مقاالت مربـوط به چهار
مطالعـه مـوردی ،بـر تحقـق ده اصل منتخـب تأمین اجتماعـی تمرکـز دارد .با
وجـود این نویسـنده تنها مسـئول انتخـاب و تفسـیر دادههای کشـورهای مورد
مطالعـه و ارزیابـی آثـار اصالحات مجدد اسـت.
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 .4رشایط اقتصادی و اجتامعی چهار کشور مورد مطالعه
شـناخت ویژگیهـای مختلف اجتماعـی و اقتصادی چهار کشـور
مـورد مطالعـه در فهـم چهارچـوب اصالحـات در ایـن کشـورها
ضروری اسـت .بـرای این منظور پنج شـاخص در جدول  1نشـان
داده شـده اسـت :مقدار شـاخص توسـعه انسـانی ( 1)HDIبرای هر
کشـور و رتبـه در میـان  187کشـور ،درآمد ناخالص ملی سـرانه
بـه دالر بینالمللـی ،امیـد بـه زندگـی و درصـد خویشفرمایی در
جمعیت فعـال اقتصادی.
1. Human Development Index
شاخص توسعه انسانی

کشورها

نمره

رتبه

1

 GNIسرانه (- PPP
2
دالر امریکا)

امید به
زندگی

3

خویش فرمایی

4

رتبه کل

مجارستان

0.816

38

16581

74.4

5.5

1.4

شیلی

0.805

44

13327

79.1

20.6

2.2

آرژانتین

0.797

45

14527

75.9

19.7

2.4

بولیوی

0.663

108

4.054

66.6

58.5

4.0

 .1رتبه در بین  187کشوری که شاخص توسعه انسانی برای آن ها محاسبه شده است؛
 .2درآمد ناخالص ملی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید؛
 .3متوسط سال های عمر در زمان تولد؛
 .4درصد نیروی کار؛
 .5متوسط رتبه پنج شاخص (عدد کمتر نشانه عملکرد بهتر است).
منابع)2011( UNDP :؛ خویش فرمایی در سال  2009از  )2011( ECLACو سیمونویچ (.)2013

بـر اسـاس ایـن شـاخصها مجارسـتان در رتبـه
نخسـت ،شـیلی و آرژانتین به دنبـال آن و بولیوی
در رتبـه آخـر قـرار میگیـرد .شـاخص توسـعه
انسـانیِ سـه کشور نخسـت بسـیار به هم نزدیک
اسـت و ایـن کشـورها در گـروه کشـورهای بـا
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جـدول شـماره  .1شـاخصهای
اجتماعـی و اقتصـادی چهار کشـور
مـورد مطالعـه2011 ،

5

«توسـعه انسـانی بسـیار باال» قرار میگیرند (شـیلی و آرژانتین باالترین رتبه را
در میـان کشـورهای امریکای التین و حـوزه کارائیب دارند) .امـا بولیوی در این
مـورد فاصلـه زیادی با سـه کشـور دیگر دارد و در گروه کشـورهای با «توسـعه
انسـانی متوسـط» و در میان چهار کشـور بـا کمترین رتبه در امریـکای التین و
حـوزه کارائیـب قـرار دارد .شـیوع فقـر در آرژانتین (تنها در مناطق شـهری که
در نتیجـه کـم بـرآورد شـده اسـت) ،شـیلی و بولیـوی بـه ترتیـب  8.6درصد،
 11.5درصـد و  54درصـد بـوده اسـت ( .)2011 ،ECLACدادههای موجود برای
مجارسـتان قابلیت مقایسـه با دادههای سایر کشورهای مورد بررسـی را ندارند؛
بااینحـال این دادهها نشـان میدهنـد  17درصد از جمعیـت «در معرض خطر
فقر» قـرار دارنـد (.)2010 ،ESWR

 .5مزایا و معایب اصالحات ســـاختاری و نظامهای بازنشستگی
خصوصی
 .5-1گفتوگوی اجتامعی
بیشـتر اصالحات سـاختاری که نظام بازنشستگی را در کشـورهای امریکای
التیـن و حـوزه کارائیـب و اروپای شـرقی و مرکزی خصوصـی کردند ،بدون
گفتوگـوی اجتماعـی قبلـی به اجـرا در آمـده بودنـد که بعدها به مشـکل
مشـروعیت برخوردنـد (مسـا الگو و مولر2003 ،1؛ مولـر .)2003 ،دولت نظامی
ً
کاملا کنترلشـده ،رسـانهها و اتحادیههـای مطیـع یـا
شـیلی بـا کنگـرهای
ممنـوع فعالیـت و بـدون برگـزاری هیچ مناظـره عمومـی ،قانون اصالحـات را
بـه تصویـب رسـاند .در آرژانتین گفتوگـوی اجتماعی با احزاب سیاسـی انجام
شـد؛ پیشنویـس قانـون در کمیسـیونهای مجلـس و بـا حضـور اتحادیههای
1. Müller
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کارگـری و انجمن بازنشسـتگان مـورد بحث قرار گرفت و به امتیـازات و تغییرات
قابـل توجهـی در متـن پیشنویـس انجامیـد .اصالحـات سـاختاری در بولیوی با
خصوصیسـازی نیمـی از کل شـرکتهای دولتی گره خورده بـود .این امر از طریق
اختصاص نیمی از سـهام شـرکتهای دولتی به تأمین مالی مزایای غیرمشـارکتی
(مسـاعدت) سـاالنه برای افراد مسن ،از لحاظ سیاسـی امکانپذیر شده و درنتیجه
حمایـت اتحادیههـای کارگـری مهم را جلـب کرده بـود .گفتوگوهـای اجتماعی
محـدودی در ایـن بـاره وجود داشـت (انجمـن کارفرمایـان و برخـی از اتحادیهها
مورد مشـورت قـرار نگرفتند) و قانون اصالحات با وجـود اکثریت قوی نمایندگان
طرفـدار دولت در کنگره تصویب شـد .دولت مجارسـتان موضـوع اصالحات را با
اتحادیههـای کارگـری و سـازمانهای کارفرمایـی در میان گذاشـت کـه به برخی
از تغییـرات مهـم در پیشنویـس قانـون انجامید .امـا این مورد بحـث هزینههای
انتقال را شـامل نمیشـد .این قانون بهسـرعت از سـوی اکثریت قاطـع نمایندگان
طرفـداران دولـت در مجلـس و بـا حمایـت اتحادیههـای کارگـری در عـوض
مدیریـت سـهجانبه (سـهجانبهگرایی) به تصویب رسـید.

 .5-2پوشش فراگیر
تمامـی شـاخصهای سـطح پوشـش نشـان میدهند کـه مجارسـتان باالترین
سـطح پوشـش را دارد .به دنبال آن شـیلی و سـپس آرژانتین با اندکی فاصله و
در آخـر بولیـوی قـرار میگیرند .در کشـورهای امریکای التین و حـوزه کارائیب،
سـطح پوشش با افزایش درآمد ،سـطح تحصیالت ،شهرنشینی (در مقابل سکونت
در روسـتا) و بخـش عمومی (در مقابـل بخش خصوصی) افزایـش مییابد _ برای
کشـورهای اروپای شـرقی و مرکزی دادههای مقایسـهای در دسـترس نبود .سطح
پوشـش جمعیت فعال اقتصادی در کشـورهای امریکای التین و حوزه کارائیب بر
اسـاس تعداد بیمهشـدگان ،دو تا سـه برابر پوشـش بر اسـاس بیمهپـردازان فعال
بـود؛ زیـرا در گذشـته عضویت در نظـام بیمه و پرداخت تنها یـک حق بیمه کافی
بود تا افراد بیمهشـده محسـوب شـوند ،حتی اگر بسـیاری از این افراد بعدها بازار
کار را تـرک میکردنـد یـا دیگـر حق بیمـه نمیدادند؛ بنابراین سـطح پوشـش با
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توجـه به تعـداد بیمهشـدگان بیشازانـدازه بـرآورد میشـد .تعداد
بیمهپـردازان فعـال (کسـانی که در ماه گذشـته حق بیمـه پرداخت
کردنـد) معیـار دقیقتـری برای سـطح پوشـش اسـت و بـه همین
دلیـل در بررسـی تطبیقـی زیر کـه معموالً سـال قبـل از اصالحات
و دوره  2007-2009را مـورد مقایسـه قـرار داده ،ایـن شـاخص به
کار رفته اسـت .گرچه سـطح پوشـش در شـیلی از  64درصد به 61
درصـد کاهـش یافته بود ،اما این کشـور باالترین سـطح پوشـش را
در میان کشـورهای امریکای التین و حوزه کارائیب داشـت؛ البته بر
اسـاس پیمایشهایـی کـه طرحهـای مجزا را هم شـامل میشـوند،
پوشـش در این کشـور تقریب ًا در سـطح  62درصد ثابت بود .پوشش
جمعیـت فعـال اقتصـادی در آرژانتین بر اسـاس پیمایشهـا از 25
درصـد بـه  20درصـد یـا  46درصد بـه  45درصد کاهـش یافت.
در بولیـوی پوشـش از  10درصـد بـه  11درصد و بـا توجه به نتایج
پیمایشهـا از  14درصد بـه 15درصد افزایش یافـت؛ بااینحال این
کشـور بازهم سومین کشـور با کمترین پوشـش در میان کشورهای
امریـکای التیـن و حـوزه کارائیـب بـود .در پـیِ اصالحـات تعـداد
بیمهپـردازان در کشـورهای امریکای التین و حـوزه کارائیب کاهش
یافـت؛ در شـیلی از  74درصـد بـه  55درصـد ،در بولیـوی از 88
درصـد بـه  39درصـد و در آرژانتین از  49درصد بـه  38درصد .از
لحاظ نظـری  100درصد جمعیت فعال اقتصادی مجارسـتان تحت
پوشـش بیمـه قرار دارنـد ،امـا در عمل به دلیـل نرخ فـرار بیمهای
 28درصد ،سـطح پوشـش جمعیت فعال در این کشـور  70درصد
اسـت (فولتز .)2012   a،مجارسـتان هنوز بیشترین پوشش را در میان
این چهار کشـور دارا اسـت.

پوشش جمعیت فعال اقتصادی تحت تأثیر اندازه
اقتصاد غیررسـمی در مجارستان بسیار .اقتصاد غیررسمی و عضویت اختیاری یا اجباری
کوچک اسـت .خویشفرمایـان در این .خویشفرمایان در نظام بیمه قرار دارد.

کشـور کـه  5.5درصد از جمعیت فعال
اقتصـادی را تشـکیل میدهنـد ،ملـزم بـه عضویـت و پرداخت حق
بیمـهای کمتـر هسـتند .به ایـن ترتیب پوشـش خویشفرمایـان در
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مجارسـتان زیاد اسـت؛ البته بسـیاری از آنها درآمـد خود را کمتـر از واقع اظهار
میکننـد .خویشفرمایـان در شـیلی که  21درصـد از جمعیت فعال اقتصـادی را
ِ
صـورت اختیاری بیمه شـوند؛ بر همین اسـاس
تشـکیل میدادند ،میتوانسـتند به
سـهم خویشفرمایـان از کل بیمهپـردازان در ایـن کشـور تنهـا  3.5درصـد بـود.
در بولیـوی سـهم خویشفرمایـان از جمعیـت فعال اقتصـادی  58درصد و سـهم
بیمهپـردازان خویشفرمـا از کل بیمهپـردازان  4درصـد بـود (در اصـل پوشـش
بیمـه بـه کارمنـدان دولـت و مزدبگیران در شـرکتهای بزرگ رسـمی شـهری
محـدود بـود) .خویشفرمایـان در آرژانتیـن  20درصـد جمعیت فعـال اقتصادی
را تشـکیل میدادنـد و پوشـش بیمـهای بـرای آنها اجبـاری بود؛ بـه همین دلیل
سـطح پوشـش این قشـر در این کشـور از دو کشـور دیگر امریکای التین و حوزه
کارائیب بیشـتر بود .1پوشـش سالمندان بهواسـطه همه صندوقهای بازنشستگی
در شـیلی از  73درصـد بـه  61درصـد کاهـش یافـت ،درصورتیکه پوشـش این
افراد در آرژانتین به دلیل انجام اصالحاتی با هدف گسـترش مزایای بازنشسـتگی
غیرمشـارکتی ،از  78درصـد بـه  84درصد افزایش یافت .پوشـش سـالمندان در
بولیـوی نیز به سـبب بسـط قابل مالحظـه مزایای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی از
 34.2درصـد بـه  126درصد افزایش یافت (همپوشـانی ناشـی از خطاهای آماری،
احتسـاب مضاعف و تقلب اسـت) .بولیوی باالترین سـطح پوشش سـالمندان را در
میـان کشـورهای امریـکای التیـن و حـوزه کارائیـب دارد .اطالعـات در این مورد
برای مجارسـتان در دسـترس نیسـت ،اما پوشـش سـالمندان در این کشور بسیار
باال گزارش شـده اسـت.
 .1حـق بیمـه خویشفرمایـان معـادل  27درصـد درآمـد از پیشتعریفشـده تعییـن شـده بـود کـه ایـن امـر
مانعی جدی برای گسترش سـطح پوشـش بود .نظام پرداخت سادهشـدهای ()Simplified Paying System
معین ایجاد شـد که
بـرای مالیاتهـا ،تأمیـن اجتماعـی و مـواردی از ایـن قبیـل بـرای بیمهپـردازان بـا درآمـد ّ
حـق بیمههـای ثابتـی را شـامل میشـد و درنتیجـه این امر عضویـت خویشفرمایـان در نظام بیمه را تسـهیل
می کرد.
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 .5-3رفتار برابر
در پـی اصالحـات انجامشـده در شـیلی  33طـرح از  35طرح بازنشسـتگی مجزا
یکپارچـه شـد و شـرایط احـراز صالحیـت آنهـا اسـتاندارد شـد؛ امـا طرحهـای
مربـوط بـه نیروهای نظامی و پلیس و بـه بیان دقیق ،عوامـل اجراکننده اصالحات
ِ
موجب اصالحـات در بولیـوی ،نمونه
سـاختاری بهصـورت مجـزا باقی ماندنـد .به
منحصربهفـرد در منطقـه مـورد بررسـی ،برنامـه اصلـی و  38طرح مکمـل ادغام
شـدند .امـا نیروهـای نظامـی ،معدنچیـان و سـایر گروههـا مشـمول بازنشسـتگی
زودهنگام و /یا افزایش مسـتمری شـدند .در اصالحات آرژانتیـن ،طرحهای مجزا
بـرای نیروهـای نظامـی ،پلیس و کارمنـدان دولتی در اسـتانداریها /شـهرداریها
باقـی مانـد ،اما به گـروه آخـر (کارمندان دولتـی در اسـتانداریها /شـهرداریها)
امـکان پیوسـتن بـه نظـام بازنشسـتگی داده شـد؛  40درصـد اسـتانداریها و 10
درصـد شـهرداریها ایـن کار را انجـام دادند .در مجارسـتان طـرح مجزایی وجود
نداشـت؛ بااینحال ،شـرایط احراز صالحیت نیروهای نظامی برای شـمول در نظام
بازنشستگی سـخاوتمندانهتر بود.

 .5-4همبستگی اجتامعی
ِ
عنـوان مثال صندوقی
معموالً نظام بازنشسـتگی عمومی از همبسـتگی اجتماعی به
جمعـی در مقابـل خطـرات ،برخـوردار اسـت؛ درحالیکـه در نظـام بازنشسـتگی
خصوصـی هـر فـرد بیمهشـده بهتنهایـی تمـام خطـرات را تحمـل میکنـد .نظام
بازنشسـتگی خصوصی بهطور معمول ،فاقد همبسـتگی اجتماعی درونزا است؛ زیرا
حسـاب انفـرادی به یـک کارگـر بیمهشـده تعلـق دارد و دیگران در آن شـریک
نیستند .همبستگی اجتماعی از طریق تأمین مالی مزایای بازنشستگی غیرمشارکتی
از سـوی دولـت ،ارائـه حداقل تضمینشـدهای از مسـتمری و برنامههـای حمایت
اجتماعـی در نظـام بازنشسـتگی ایجـاد میشـود .عناصـر ضدهمبسـتگی در نظام
بازنشسـتگی خصوصی عبارت بـود از:
الـف) پوشـش بسـیار کـم در بولیـوی کـه بـه همـراه مالیـات بـر
مصـرف آثـار بازدارنـدهای ایجـاد کـرد (اکثریـت جمعیت فعـال اقتصادی
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کـه تحت پوشـش نظـام بازنشسـتگی قرار نداشـتند بـه طور غیرمسـتقیم
بخشـی از هزینههای انتقال اقلیتی را که تحت پوشـش قرار داشـتند ،تأمین
میکردنـد .ایـن موضـوع در مـورد آرژانتیـن هـم صـدق میکـرد)؛
ب) طرحهـای مجـزا یا شـرایط ویـژه بـرای گروههـای قدرتمند با
مزایـای بهتـر و یارانههـای مالی (بهجز مجارسـتان)؛
پ) حـذف سـهم کارفرمایـان و افزایـش سـهم بیمهشـدگان در
پرداخـت حـق بیمـه (در بولیـوی و شـیلی و نـه در آرژانتیـن و مجارسـتان)؛
ت) افزایش تدریجی سـقف سـهم کارفرمایان از حق بیمه و کاهش
رشد مزایا در مجارستان؛
ث) خویشفرمایـان تمام حق بیمه را خودشـان پرداخت میکردند
(پرداخت سـهم بیمهشدگان و سـهم کارفرمایان؛ زیرا کارفرما نداشتند .البته
نـرخ حـق بیمـه خویشفرمایـان در مجارسـتان کمتر بـود) .این امـر مانعی
جـدی بـرای شـمول خویشفرمایان با درآمـد کم در نظام بازنشسـتگی بود؛
ج) تقویت نابرابری جنسیتی.

 .5-5برابری جنسیتی
ً
مثلا
بخشـی از نابرابریهـای جنسـیتی از ویژگیهـای بـازار کار ناشـی میشـود؛
زنـان نسـبت به مردان سـهم کمتـری در مشـاغل مزدبگیری رسـمی دارنـد ،اما
این وضعیت در مشـاغل غیررسـمی که اغلب در پوشـش نظام بازنشسـتگی قرار
ندارند ،برعکس اسـت .همچنین دسـتمزد زنان برای فعالیتهای یکسـان نسـبت
بـه مردان کمتر اسـت (در بولیوی متوسـط شـکاف درآمـد زنان و مـردان حدود
 91درصـد افزایـش یافت) .بـا وجود این نظام بازنشسـتگی خود بـه نابرابریهای
جنسـیتی دامن میزند؛ چون بیشـتر زنان نه از طریق مزایای مشـارکتی مسـتقیم،
ِ
عنـوان بازمانده یـا مسـتمریهای غیرمشـارکتی که
بلکـه بـا مزایای سـببی 1بـه
محدودنـد ،حمایـت میشـوند .طرحهای بازنشسـتگی عمومی میتواننـد نابرابری
1. Derived Benefits
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ِ
عنـوان مثـال بهوسـیله انتقـال درآمـد از مـردان بـه زنـان) را تقلیل
جنسـیتی (به
دهنـد .در آرژانتیـن و مجارسـتان نظام یـا الیه عمومی تا حدودی ایـن نقش را ایفا
کـرد .برعکس نظامهای بازنشسـتگی خصوصـی نابرابریهای جنسـیتی را تقویت
میکننـد؛ در ایـن نظامهـا زنـان مزایـای بازنشسـتگی کمتری نسـبت بـه مردان
دریافـت میکننـد کـه ایـن امر بـه دالیـل مختلف بـروز میکنـد :خـروج بدون
پرداخـت جبرانـی از بـازار کار بـرای پـرورش فرزنـدان ،افزایش تعداد سـالهای
پرداخـت حـق بیمـه کـه در پی انجـام اصالحـات بـرای دریافت حداقـل مزایای
بازنشسـتگی الزم اسـت (در آرژانتین و شـیلی)؛ کمتر بودن تراکم حق بیمه 1زنان
نسـبت بـه مـردان و محاسـبه مسـتمری بر اسـاس منابع مالـی اندوختهشـده در
حسـاب انفـرادی و جدولهـای مرگومیـری کـه بـه تفکیـک جنسـیت متفاوت
اسـت (زنـان نسـبت به مـردان منابع مالـی اندوختهشـده کمتر و امید بـه زندگی
بیشـتری دارند و این امر سـبب میشـود مسـتمری زنـان از مردان کمتر باشـد).
در مجارسـتان جدولهـای مرگومیر یکسـان برای هر دو جنسـیت 2که میتواند
وضعیـت مسـتمریبگیران زن را بهبود بخشـد ،در سـال  2013مـورد توافق قرار
گرفـت؛ امـا ایـن جدولها هنـوز اجرا نشـدهاند.
نمونههایـی از نابرابریهـای جنسـیتی در نظامهای بازنشسـتگی کشـورهای مورد
مطالعه در ادامه بیان میشـود .در شـیلی سـهم زنـان و مـردان از کل بیمهپردازان
بـه ترتیـب  39درصـد و  61درصـد بـود؛ ایـن در حالـی اسـت که سـهم زنان و
مـردان از کل مسـتمریبگیران بـه ترتیـب  54و  69درصـد و نـرخ جایگزینـی
زنـان و مـردان نیـز به ترتیب  35و  46درصد بوده اسـت .حق بیمـه ازکارافتادگی
بازمانـدگان بـرای زنـان و مـردان یکسـان تعیین شـده بـود ،اما چون زنان شـیوع
ریسـک کمتری دارند ،درواقع بیشـتر از مـردان پرداخت میکردنـد .در آرژانتین
سـهم زنـان در پوشـش بیمـهایِ جمعیـت فعـال اقتصـادی از  45بـه  43درصـد
کاهـش یافـت و شـکاف میـان سـهم آنهـا و سـهم مردان بیشـتر شـد .ایـن در
حالـی اسـت کـه سـهم زنـان سـالمند در کل مزایـای بازنشسـتگی از  74بـه 67
درصـد کاهـش یافـت و شـکاف جنسـیتی در این مورد بـا کاهش مواجه شـد .در
 :Contribution Density .1نسـبت دورههایـی کـه حـق بیمـه پرداخـت و یـا اندوختهگذاری میشـود به کل
دورههـای بالقـوه پرداخـت یـا اندوختهگـذاری حق بیمـه را تراکم حـق بیمـه مینامند (م).

2. Unisex
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بولیوی سـهم زنان از پوشـش جمعیت فعـال اقتصادی  11درصد بـود که این رقم
کمتریـن مقـدار را در منطقه به خود اختصـاص میداد .افزون بر این نسـبت زنان
سـالمندی که هـر نوعی از مزایـای بازنشسـتگی را دریافت میکردنـد  13درصد
و سـهم آنهـا از مزایـای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی  54درصـد بود کـه این امر،
بهبـودی قابـل توجه در این زمینه را نشـان میدهد .برای مجارسـتان ایـن دادهها
در دسـترس نبود.

 .5-6کافی بودن مزایا
در سـه کشـور امریـکای التیـن و حـوزه کارائیب ،هـر زمان که ماندهحسـاب
انفـرادی یـک کارگـر بیمهشـده در نظـام /الیـه خصوصی بـرای تأمیـن مالی
مزایـای بازنشسـتگی بـه میـزان درصـدی از متوسـط حقوقش کفاف مـیداد،
آن شـخص میتوانسـت بدون توجه به سـن بازنشسـته شـود (در بولیـوی اگر
ماندهحسـاب انفرادی شـخصی در سـن  65سـالگی برای تأمین مالـی مزایای
بازنشسـتگی بـه میزان حداقل دسـتمزد ملـی و یا بیشـتر از آن کافی بـود ،آن
شـخص میتوانسـت بازنشسـته شـود) .با برآورده شـدن شـرایط الزم ،شـخص
بیمهشـده میتوانسـت بیـن دریافـت مسـتمری ثابت بـرای زندگی-که از سـوی
یـک شـرکت بیمه تجـاری پرداخت میشـد -و یا مسـتمری متغیر-که بهوسـیله
متولـی برنامـه سـالمندان پرداخـت میشـد -دسـت بـه انتخـاب بزنـد .در نظام
ترکیبـی آرژانتین مسـتمری سـالمندان به کمک دو الیه مشـارکتی ارائه میشـد:
ِ
نخسـت عمومی کـه صرفنظـر از درآمـد افـراد ،مزایای بازنشسـتگی پایه
الیـه
همگانـی اعطـا میکـرد ،درحالیکه الیـه دوم (چه در نظام بازنشسـتگی خصوصی
و چـه در نظـام بازنشسـتگی عمومـی) بخش عمـده مزایـای بازنشسـتگی را ارائه
میکـرد .برعکس در مجارسـتان ،الیه عمومی  80درصد کل مزایای بازنشسـتگی
و الیـه خصوصـی تنهـا  20درصـد آن را تأمیـن مالـی میکـرد .ازآنجاکه شـیلی
و بولیـوی نظـام بازنشسـتگی عمومـی را تعطیل کـرده بودند ،مجبور بـه پرداخت
خسـارت بـه بیمهشـدگانی شـدند که به علـت پرداخت حـق بیمههایی بـه نظام
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بازنشسـتگی عمومـی (بـا یک گواهی یا سـند تصدیـق )1به نظـام خصوصی منتقل
شـدند .شـیلی بـه طـور کامل تعهـدات خـود را انجـام داد ،امـا بولیوی پنج سـال
پـس از اصالحـات ،صـدور اسـناد تصدیـق را -آنهـم بـا محدودیتهـای بزرگ
آغـاز کـرد؛ در سـال  2007تنها  17درصد از بیمهشـدگان این اسـناد را دریافتِ
موجـب انجـام اصالحات در آرژانتین هم به کسـانی کـه در نظام
کـرده بودنـد .به
بازنشسـتگی عمومـی باقـی مانـده بودنـد و هم به کسـانی کـه به الیـه خصوصی
پیوسـته بودنـد ،مزایـای اضافـی اعطا میشـد .بولیوی تحـت فشـارهای اجتماعی،
شـرایط احراز صالحیت را منعطفتر کرد و به بیمهشـدگان در نظام بازنشسـتگی
عمومـی مزایایـی پرداخت کـرد؛ ازاینرو تعداد مسـتمریبگیران بیش از سـهبرابر
پیشبینیهای اولیه شـد .مجارسـتان نیز شـرایط احراز صالحیت را برای کسـانی
کـه در نظام بازنشسـتگی عمومـیِ محض باقی مانـده بودنـد ،انعطافپذیرتر کرد.
برآوردهـا نشـان داد بیشـتر کسـانی که بـه الیه خصوصـی پیوسـتند ،در صورت
مانـدن در نظـام بازنشسـتگی عمومـی ،مزایـای بازنشسـتگی بیشـتری دریافـت
میکردنـد .ایـن اقدامات بـه افزایش مخـارج و هزینههـای مالی انتقـال انجامید.2
در آرژانتین و شـیلی دولت برای بیمهشـدگان در نظام بازنشسـتگی خصوصی که
معینـی در پرداخت حق بیمه داشـتند و مانده حسـاب انفـرادی آنها برای
سـابقه ّ
حداقلِ
مزایای بازنشسـتگی کافی نبود ،حداقلی از مزایای بازنشسـتگی
تأمین مالی
ِ
را تضمیـن کـرده و مابهالتفـاوت را پرداخـت میکـرد .امـا بهموجـب اصالحـات،
تعـداد سـالهای مـورد نیـا ِز پرداخت حق بیمـه بـرای دریافت این مقـدار مزایای
بازنشسـتگی در هر دو کشـور افزایش یافت (آرژانتین حداقل سـن بازنشستگی را
نیـز افزایـش داد)؛ بنابراین درصد بیشـتری از بیمهشـدگان واجد شـرایط دریافت
ایـن مزایـا نمیشـدند .در شـیلی مقـدار حداقـل مزایای بازنشسـتگی کافـی نبود
( 62درصـد حداقـل مـزد) و بـرآورد میشـد تنهـا نیمـی از بیمهشـدگان آن را
 :Recognition Bond .1ابـزاری اسـت کـه بهوسـیله دولـت منتشر شـده ،برحسـب پـول نقد بیان میشـود.
هنگامـی کـه کارگری قصد پیوستن به نظام بازنشسـتگی جدیدی دارد ،با اسـتفاده از این ابـزار میتواند تعداد
دورههـای پرداخـت حـق بیمه تحت برنامـه تأمین اجتماعی سـابق را اثبـات کند (م).

 .2نـرخ جایگزینـی بـرآوردی بـرای مـردان و زنـان بـر اسـاس آخرین مـزد و حقـوق دریافتـی آنهـا و پرداخت
سـهمی 10درصـدی بـرای پسانـداز ،در بیـن کشـورهای امریـکای جنوبـی و کارائیـب متفاوت بـود 23.9 :و
 19.7درصـد در بولیـوی ،امـا  48.6و  46.3درصـد در شـیلی.
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دریافـت کننـد .ایـن در حالی اسـت که حداقل مزایای بازنشسـتگی تضمینشـده
در مجارسـتان  25درصـد حداقـل مزد بـوده اسـت .در آرژانتین حداقـل مزایای
بازنشسـتگی عمومـی کـه از سـوی دولـت تضمیـن میشـد 40 ،درصد متوسـط
حقـوق در طـول زمـان عضویـت در نظـام بازنشسـتگی بـود؛ البتـه  40درصـد
اشارهشـده بعدهـا حذف شـد و تمـام مزایای بازنشسـتگی عمومی بـه منابع مالی
سـاالنه موجود محدود شـد .بولیوی تا سـال  2008حداقل مزایای بازنشسـتگی را
تضمیـن نمیکـرد و دولـت در این رابطه مسـئولیت مالی نداشـت.
پیش از انجام اصالحات در آرژانتین و شـیلی ،مزایای بازنشسـتگی غیرمشـارکتیِ
آزمـوده بـه وسـع 1وجود داشـت کـه فقرا را هـدف قرار مـیداد .بعدهـا پرداخت
ایـن مزایـا درحالیکـه بـا تعیین سـقفی بـرای تعـداد ذینفعـان ،ایجاد فهرسـت
انتظـار و موجـودی منابـع مالـی محدود شـده بـود ،ادامه یافـت .در سـال 2003
آرژانتیـن پوشـش ایـن مزایـا را به افـراد باالی  70سـال یـا ازکارافتـاده که منبع
درآمـدی دیگری نداشـتند ،بسـط داد و محدودیت روی تعـداد ذینفعان مزایای
بازنشسـتگی غیرمشـارکتی را برداشـت؛ بدینترتیب تعداد ذینفعان دوبرابر شد.
در پـی اصالحات در بولیوی ،مزایای بازنشسـتگی همگانی غیرمشـارکتی (با عنوان
بونوسـول )2برای افراد 65سـاله و بیشـتر ،صرفنظر از درآمدشـان معرفی شد (به
بخشـی از جمعیت محدود بود) و ازاینرو بهوسـیله کسـانی که مزایای بازنشستگی
مشـارکتی دریافـت میکردند ،وصول میشـد .در سـال  2007این مزایـا با عنوان
مزایای بازنشسـتگی کرامت 3برای تمامی شـهروندان 60ساله و بیشتر همگانی شد
(طـی  ،2007-2009تعـداد ذینفعان  52درصد افزایش یافت)؛ تعداد کسـانی که
4
مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی دریافـت میکردند 25 ،درصـد کاهش یافتند.
در شـیلی و بولیوی تمامی مزایای بازنشسـتگی بر اسـاس یک واحد پولی شـاخص
شـده بـود کـه مقدار ایـن واحد به صورت سـاالنه نسـبت به تورم تعدیل میشـد
«:Non-Contributory Means-Tested Pension .1مزایـای آزمـوده بـه وسـع» پرداختهایـی اسـت که به
معینی کمرت اسـت (م)
افـرادی تعلـق میگیرنـد کـه میتواننـد اثبات کننـد درآمد و رسمایهشـان از حـد ّ
2. Bonosol

)3. Renta Dignidad (Dignity Pension

ِ
جـای مزایـای هدفمنـد عبارت بـود از :فقـر گسترده جمعیت ،بـاال بودن
 .4دلیـل ارائـه مزایـای همگانـی بـه
هزینههـای اداری هدفگـذاری و نگـرش منفـی نسـبت بـه آزمـون وسـع بهخصـوص در میـان مـردم بومی.
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(در شـیلی  UF1و در بولیوی  .)UFV2در اصالحات آرژانتین تعدیل خودکار تمامی
مزایـای بازنشسـتگی عمومی نسـبت به دسـتمزد ،به تعـداد دو بار در سـال لحاظ
شـده بـود ،امـا بعدهـا ایـن رونـد بهمنظـور کاهـش هزینههـای مالـی لغو شـد و
تعدیـل ،سـاالنه و بهصـورت صالحدیدی بهوسـیله دولـت انجام میشـد .مزایای
بازنشسـتگی واقعی بهشـدت کاهـش یافت و هـزاران پرونده دادخواهـیِ ذینفعان
پیـروز شـد .تضعیف پـزو 3در سـال  2002قـدرت خرید مزایای بازنشسـتگی را
بیشـتر کاهش داد؛ این در حالی بود که  70درصد مسـتمریبگیران در سال 2008
بـا حداقل مزایای بازنشسـتگی زندگی میکردنـد .با وجود این دسـتور دیوان عالی
آرژانتیـن بـرای ایجاد شـاخصی برای تعدیل خـودکار مزایای بازنشسـتگی به اجرا
درنیامد .در مجارسـتان تمامی مزایای بازنشسـتگی در ابتدا نسـبت به دسـتمزدها
تعدیل میشـد که سـپس به متوسـط دسـتمزدها و قیمتهـا تغییر کـرد .برنامه
ایجـاد نهادی عمومی بهمنظور تعیین مسـتمری شاخصشـده با قیمت اجرا نشـد.
 :Unidad de Fomento .1واحـد شمارشـی اسـت که در شـیلی مورد اسـتفاده قرار میگیرد .نـرخ مبادله این
واحـد بـا پـزوی شـیلی بهطـو ِر مداوم نسـبت بـه تـورم تعدیل میشـود؛ به گونـهای کـه ارزش واقعـی  UFثابت
میماند (م).

 :)Unit for Housing Promotion( Unidades de Fomento a la Vivienda .2شاخص  UFVیک واحد
شمارش در بولیوی است که نسبت به تورم تعدیل میشود (م).
 :Peso .3واحد پول آرژانتین است (م).

 .5-7کارایی و منطقی بودن هزینههای اداری
نظـام بازنشسـتگی خصوصی بهوسـیله شـرکتهای خصوصـی انتفاعـی (اداره
صندوقهای بازنشسـتگی1AFP :ها در بولیوی و شـیلی و مجارسـتان 2AFJP ،در
آرژانتیـن) اداره میشـد .ایـن شـرکتها کارمـزدی را بـه صـورت درصـدی از
حقـوق مشـمول مالیـات بـرای مدیریت طرحهـای سـالمندان (این شـرکتها در
شـیلی ،کارمـزد یکجا 3با آثار کاهنده نیز تعیین کرده بودنـد) و حق بیمهای را برای
)1. Administradora de Fondos de Pensiones(Administration of Pension Funds

)2. Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Administration of Pension Funds
3. Fixed-Sum Commission
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پوشـش ریسـکهای مربـوط بـه ازکارافتادگـی -بازمانـدگان که به شـرکتهای
بیمـه تجـاری منتقل میشـد ،تعییـن میکردنـد .شـرکتهای بیمـهای مدیریت
حسـابهای انفـرادی ،گـزارش دورهای ماندهحسـاب به بیمهشـدگان و زمان ارائه
مزایای بازنشسـتگی را بهبود بخشـیدند؛ در مقابل این شـرکتها به جایِ سـپردن
مدیریـت سـرمایهگذاریهای خود به نهادهـای مالی کارآمدتر ،خـود به مدیریت
سـرمایهگذاریها میپرداختنـد .حسـابهای انفـرادی در مجارسـتان از سـوی
شـرکتهای پسانـدازی چندجانبـه یـا تعاونـی( 1و نـه شـرکتهای یکمنظوره
مانند آنچه در کشـورهای امریکای التین و حوزه کارائیب وجود داشـت) مدیریت
میشـد و مدیـران انتخابـی الزام ًا از بهترینهـا نبودند.
ِ
رقابـت مـورد انتظار بهخصـوص در کشـورهایی که بـازار بیمه کوچکی
در عمـل
داشتند (تعداد مدیران به اندازه بازار بستگی دارد) خوب عمل نکرد .در مجارستان
تعداد شـرکتها از  60به  21تنزل یافت و شـش شـرکت بزرگ اول  90درصد
اعضـا (بیمهشـدگان در نظـام بازنشسـتگی خصوصی) را بـه خود اختصـاص داده
بودنـد .تعداد شـرکتهای بیمـهای در آرژانتین (AFJPها) از  24شـرکت در هنگام
آغـاز بـه کار نظام بازنشسـتگی خصوصی به  10شـرکت در هنگام تعطیلشـدن
آن کاهـش یافت و تراکم بیمهشـدگان در دو شـرکت بزرگ اول در ایـن دوره در
 36درصـد ثابـت مانـد .جابهجایـی بین شـرکتهای بیمـهای (AFJPهـا) از قله 7
درصـد بیمهشـدگان به  4درصد بیمهشـدگان کاهش یافـت و محدودیتهایی بر
آزادی انتخـاب بیـن نظامهای بازنشسـتگی خصوصی و عمومی اعمال شـد .تعداد
شـرکتهای بیمـهای در شـیلی ( AFPها) بیـن سـالهای  1994و  ،2008از  21به
 5شـرکت کاهـش یافت و تراکم بیمهشـدگان در سـه شـرکت بـزرگ اول از 67
درصـد بیمهشـدگان بـه  86درصـد افزایش یافـت .همچنیـن محدودیتهایی بر
انتقـاالت میان این شـرکتهای بیمهای وجود داشـت .در بولیوی به جـایِ رقابت،
انحصـار دوجانبـه وجود داشـت؛ در ابتدا دولت بیمهشـدگان را بر حسـب منطقه،
به دو شـرکت بیمهای خصوصی ( )AFPتخصیص داد و بیمهشـدگان در پنج سـال
نخسـت نمیتوانسـتند بیـن ایـن دو شـرکت جابهجـا شـوند .از سـال  ،2003تنها
 0.3-0.4درصـد از بیمهشـدگان شـرکت بیمهای خـود را تغییر دادند.
1. Cooperatives or Mutual Savings Associations
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ایـن فـرض کـه هزینههـای اداری در اثـر انجـام
اصالحـات کاهـش مییابنـد ،بـه علـت وجـود رقابت
ضعیـف بـه وقـوع نپیوسـت.
گرچـه نـوع دادههـای موجـود در مـورد هزینههـای اداری در مجارسـتان اص ً
ال با
سـایر کشـورهای مورد بررسـی قابل مقایسـه نیسـت ،اما میتـوان نشـان داد که
بیشـترین هزینههای اداری در مجارسـتان وجود داشـته اسـت .هزینههـای اداری
بـه عنـوان درصـدی از حـق بیمههـای پرداختـی در سـال  2007در  14.5درصد
بـه اوج خـود رسـید و پـس از آن در سـال  ،2010به  12.3درصـد کاهش یافت.
ایـن در حالـی اسـت کـه هزینههـای اداری به عنـوان درصدی از سـرمایه در طی
ایـن سـالها از  3.4درصـد بـه  1.2درصـد کاهش یافـت .در سـال  2008دولت
محدودیتـی بـرای ایـن هزینهها قائل شـد و بدینترتیـب هر دو نـرخ (هزینههای
اداری بـه عنـوان درصـدی از حق بیمهها و به عنـوان درصدی از سـرمایه) اندکی
ِ
عنـوان درصدی از مـزد و حقوق
کاهـش یافت .متوسـط کل کارمزد در شـیلی به
بیـن سـالهای  1981و  2008از  2.44درصـد بـه  2.68درصـد افزایـش یافـت
کـه ایـن رقم معـادل  27درصد سـپرده  10درصدی بـود 1.هزینههـای اداری در
آرژانتیـن بـه عنـوان درصـدی از مـزد و حقـوق از  3.41درصـد بـه  2.39درصد
کاهـش یافت؛ امـا هزینههای اداری بهعنـوان درصدی از سـپرده از  45درصد در
سـال  1999به اوج خود به  83درصد در سـال  2001رسـید و سـپس در سـال
 2007بـه  52درصـد کاهـش یافت که البته هنـوز از نصف مقدار پساندازشـده
بیشـتر اسـت 2.ازآنجاکـه در بولیـوی رقابتـی وجـود نداشـت و درنتیجـه نیـازی
بـه تبلیغـات و بازاریابـی نبـود ،هزینههـای اداری در بولیـوی از تمـام نظامهـای
بازنشسـتگی خصوصـی در امریکای التین و حوزه کارائیب کمتر بـود؛  2.21درصد
مـزد و حقوق یـا  22درصد از سـپرده.
 .1اگـر نـرخ سـپرده معادل  10درصد مزد و حقوق باشـد ،متوسـط کل کارمـزد بهعنوان درصدی از سـپرده در
سـال  1981و  2008بـه ترتیب 24.4 ،و  26.8میشـود؛ زیـرا بهعنوان مثال،برای سـال  1981داریم (م):
(مزد و حقوق)
(مزد و حقوق)
 .2در بدتریـن نقطـه از بحـران اقتصادی داخلی (سـال  )2001سـهم حـق بیمه کارگران به یکسـوم کاهش
یافـت کـه پسانداز را بهشـدت کاهـش داد ،اما مقدار کارمـزد تغییر نکرد.
کارمزد
سپرده
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 .5-8مشارکت اجتامعی در اجرا
پیـش از انجـام اصالحات در سـه کشـور امریکای التیـن و حـوزه کارائیب ،اغلب
صندوقهـای بازنشسـتگی بهوسـیله نمایندگانی از سـوی کارگـران ،کارفرمایان و
دولـت بـه صـورت سـهجانبه مدیریـت میشـدند .البته انتخـاب ایـن نمایندگان
همیشـه شـفاف نبود و گاهی مشـارکت کارگران در کل هیئـت عضویت 1حداقل
بـود .پـس از انجـام اصالحـات سـاختاری ،بـا وجـود اینکـه کارگـران صاحب
حسـابهای انفـرادی بودنـد ،مشـارکت در شـرکتهای ادارهکننـدۀ نظـام
بازنشسـتگی خصوصـی از بیـن رفـت (در شـیلی در AFPهای کوچکـی که تحت
تملـک اتحادیههـا قـرار داشـتند ،ایـن نوع مشـارکت وجود داشـت؛ اما سـرانجام
این شـرکتها حذف شـدند) .در مجارستان مدیریت سـهجانبه نظام بازنشستگی
عمومـی بـه علـت ارتباط بـا اتحادیهها ،پـس از انجـام اصالحات هم ادامـه یافت.
امـا بعدهـا دولـت محافظـهکار ایـن نـوع مدیریت را منسـوخ کـرد؛ با وجـود این
اتحادیههـا در مدیریـت تعـدادی از صندوقهـای کوچک مشـارکت داشـتند.
 :Membership Board .1هیئـت عضویـت به بررسـی و نظـارت تمامـی جنبههای مربـوط به عضویـت مانند
تقاضـای نیـرو ،اسـتخدام ،ابقـا و مواردی ماننـد آن میپـردازد (م).

 .5-9نقش دولت و نظارت
بـه لحـاظ نظـری دولـت در چهارچـوب خصوصیسـازی نقشـی «فرعـی» در
بـازار ایفـا میکنـد ،امـا در عمل حتـی در کشـورهایی کـه بزرگترین سـهم
بیمهشـدگان در نظـام بازنشسـتگی خصوصـی را داشـتهاند ،نقـش دولـت
«کلیـدی» بـود .عضویـت در نظـام بازنشسـتگی و پرداخـت حـق بیمههـا برای
کارگـران مزدبگیـر اجبـاری اسـت؛ دولت نظام بازنشسـتگی خصوصـی را کنترل،
نظـارت و تضمیـن کـرده و تمـام هزینههـای مالـی انتقـال را تأمیـن میکنـد (به
بخش  6-10رجوع شـود) .در آرژانتین و شـیلی ،ناظری مسـتقل نظام بازنشستگی
خصوصـی را مـورد نظـارت قـرار مـیداد؛ ایـن ناظـر در بولیـوی بـازار سـرمایه
و بیمههـای تجـاری و در مجارسـتان بانکهـای تجـاری و شـرکتهای بیمـهای
را نیـز نظـارت میکـرد .طرحهـای مربـوط بـه نیروهـای نظامـی در سـه کشـور
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امریـکای التیـن و حـوزه کارائیب و نیز تعـدادی از طرحهای مربـوط به کارمندان
اسـتانداریها /شـهرداریها در آرژانتیـن ،بهجـز بازرسـی عمومـی در معـرض
اینگونـه نظارتهـا قـرار نمیگرفتنـد.

 .5-10ثبات مالی
در پـیِ انجام اصالحات در شـیلی و بولیوی ،سـهم کارفرمایـان از حق بیمه حذف و
به کارگران بیمهشـده منتقل شـد (درصدی بر مزد و حقوق مشـمول مالیات برای
اندوختهگذاری در حسـابهای انفرادی به اضافه کارمـزد و اجرت) .این کار حداقل
اسـتاندارد سـازمان بین-المللی کار ( 1)ILOرا مبنی بر اینکه سـهم کارگران نباید از
 50درصـد کل حـق بیمه بیشـتر باشـد ،نقض میکـرد .در نظامهای بازنشسـتگی
ترکیبـیِ آرژانتیـن و مجارسـتان سـهم حق بیمه بیمهشـدگان به الیـه خصوصی و
سـهم کارفرمایـان به الیـه عمومی انتقـال مییافـت؛ بنابراین وضعیت کسـری در
نظام بازنشسـتگی عمومی بدتر شـد (برای اقلیتی که در نظام بازنشسـتگی عمومی
باقـی ماندنـد ،کل حـق بیمه پرداختـی به الیه عمومی منتقل میشـد).
اصالحـات ،هزینههـای انتقـال را در پـی داشـت کـه بـه طـو ِر کامـل بهوسـیله
دولـت تأمیـن میشـد :الف) کسـری عملیاتی ناشـی از تعطیلی نظام بازنشسـتگی
عمومـی کـه بـدون بیمهپـردار ،ولی بـا حجم گسـترده مزایـای بازنشسـتگی باقی
مانـده بـود (بولیـوی تندروتریـن کشـور از بین کشـورهای مـورد بررسـی بود که
تمـام بیمهشـدگان را بـه تغییر صنـدوق مجبور کـرد؛ ایـن در حالی اسـت که در
سـایر کشـورها ایـن اصالحات کندتـر بود؛ چون بخشـی از بیمهشـدگان در نظام/
الیـه عمومی باقی ماندند)2؛ ب) حق بیمههایی پرداختشـده به نظام بازنشسـتگی
عمومـی بهوسـیله کسـانی کـه به نظـام خصوصـی منتقل شـدند (گواهی یا سـند
تصدیـق در شـیلی و بولیـوی)؛ ج) هزینـه اختالف حداقـل مزایای بازنشسـتگی و
نیـز مزایـای اضافـی کـه در آرژانتین ،بولیـوی و مجارسـتان پرداخت میشـد؛ د)
مزایای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی؛ ه) مزایای بازنشسـتگی تضمینشـده در زمان
1. International Labour Organization

 .2قبـل از انجـام اصالحـات مجـدد ،سـهم بیمهشـدگان نظـام بازنشسـتگی عمومـی از کل بیمهشـدگان ،در
مجارسـتان  25درصـد ،در آرژانتیـن  19درصـد ،در شـیلی  1.5درصـد و در بولیوی صفر بـود .بااینحال حجم
زیـادی از مزایـای بازنشسـتگی از نظـام بازنشسـتگی عمومی بود.
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ورشکسـتگی صنـدوق و حداقـل ضمانتشـدهای از بازده سـرمایه در صندوقی که
زیـر متوسـط همـه صندوقهـا کار میکرد.
در سـال  2008پـس از گذشـت بیـش از سـه دهه از انجـام اصالحات در شـیلی،
هزینههـای مالـیِ انتقـال بـه نظـام خصوصـی بـه  5درصد تولیـد ناخالـص داخلی
( 1)GDPرسـید کـه البتـه از نقطـه اوج  7.6درصـد کمتـر شـده بود .ایـن هزینهها
در بولیـوی  2.5برابـر بـرآورد اولیـه بـود کـه البته هزینـه مربوط بـه تصدیق حق
بیمههـای پرداختـی بـه نظـام قبلـی و مزایـای بازنشسـتگی اضافـی را کـه پس از
اصالحـات اعطـا میشـد ،در بـر نمیگرفـت .مجارسـتان کمتریـن هزینـه مالی را
اوج 1.2
داشـت؛ بـا وجـود ایـن هزینههـای مالـی در ایـن کشـور از  0.3بـه نقطـه ِ
درصـد رسـید .هزینههـای انتقال بـه نظام خصوصـی معمـوالً از طریـق مالیاتها
(عمدتـ ًا مالیـات بـر مصـرف) بهوسـیله کل جمعیـت شـامل فقرا و سـایر اقشـار
بیمهنشـده تأمین میشـود و درنتیجه ایـن روش تأمین مالی آثار بازدارنـدهای دارد.
در مجارسـتان این هزینهها با وامگیری بیشـتر بهوسـیله دولت پوشـش داده شـد.
در شـیلی از زمـان ایجـاد نظـام خصوصـی تا زمـان اصالحـات مجدد ،بیشـترین
منابـع سـرمایهای در حسـابهای انفرادی انباشـته شـد؛ بـه گونهای که انباشـت
منابع سـرمایهای در حسـابهای انفـرادی از  4به  64درصـد  GDPافزایش یافت
(ایـن مقدار در سـال  2009به دلیـل بحران جهانی بـه  52.8درصد کاهش یافت،
امـا ایـن رونـد بهسـرعت بهبـود یافـت) .در بولیـوی دو صنـدوق بازنشسـتگی با
هـم ادغـام شـدند (منابـع حسـابهای انفـرادی و صنـدوق جمعی 2تلفیق شـدند
تـا مزایـای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی را تأمین مالـی کننـد) و بدینترتیب منابع
سـرمایهای انباشتهشـده از  4بـه  22.6درصـد  GDPافزایـش یافـت کـه این رقم،
بیشـترین حجم منابع سـرمایهای را پس از شـیلی نشـان میدهد .در آرژانتین بر
اوج  14درصـد  GDPدر سـال  2006به
اثـر بحـران جهانـی ،سـرمایه صنـدوق از ِ
 11.8درصد در سـال  2008کاهش یافت .مجارسـتان کمترین انباشـت سـرمایه
در صندوق را داشـته اسـت؛ بااینحال سـرمایه صندوق از  1درصد  GDPبه 10.7
درصد افزایـش یافت.
متوسـط سـاالنه بـازده ناخالـص واقعی سـرمایه (تعدیلشـده نسـبت بـه قیمت)
1. Gross Domestic Product
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2. Collective Fund

هزینههـای باالی اداری را شـامل نمیشـود و ازاینرو متوسـط بـازده خالص کمتر
از متوسـط بـازده ناخالص اسـت که البته آمار آن برای کشـورهای مورد بررسـی
منتشـر نشـده اسـت .سـریهای آماریِ کاملی از بازده سـرمایه برای مجارسـتان
وجـود نـدارد ،اما متوسـط بـازده واقعی سـاالنه در طـول دوره 13سـاله اصالحات
منفی بوده اسـت.
از زمـان شـروع بـه کار نظـام بازنشسـتگی خصوصـی تـا زمـان
اصالحـات مجدد ،متوسـط بازده ناخالص واقعی سـرانه در شـیلی
از  20.6درصـد بـه  8.8درصد ،در بولیـوی از  12.5درصد به 7.3
درصـد و در آرژانتیـن از  9.2درصد بـه  8.4درصد کاهش یافت.
متوسـط بـازده سـرمایه بهوسـیله ترکیـب پورتفـوی منابـع سرمایهگذاریشـده
برحسـب ابزارهـای سـرمایهگذاری (کـه بهوسـیله قانـون تعییـن میشـد و
بهاسـتثناء شـیلی بـر بدهی عمومـی -خریـد اوراق قرضـه دولتی -تمرکـز زیادی
داشـت) و نیـز نـرخ بـازده هریـک از ابزارهـا تعریـف میشـود .در بولیـوی بازار
سـرمایه توسـعهیافتهای وجود نداشـت و گزینههای سـرمایهگذاری در این کشور
بسـیار محـدود بود؛ سـهم سـرمایهگذاری در بدهی عمومـی (خریـد اوراق قرضه
دولتـی) بـه  75درصـد در سـال  2006افزایش یافـت؛ این در حالی بـود که اوراق
قرضـه عمومـی در ابتـدا نـرخ بهـره نسـبت ًا باالیـی داشـت و درنتیجه نـرخ بازده
سـرمایهگذاری باال بـود .بعدها دولت بولیـوی ادارههای صندوقهای بازنشسـتگی
(AFPهـا) را تحـت فشـار قـرار داد تـا سـهام صنـدوق جمعـی و نیـز اوراق قرضه
عمومـی جدیـد را خریداری کننـد که هر دو ابزار نرخ بهره اندکی داشـتند .دومین
بخـش بزرگ سـرمایهگذاری صندوقهای بیمهای در بولیوی را سـپردههای بانکی
کوتاهمـدت تشـکیل مـیداد کـه بـه آن نیز بهـره کمی پرداخـت میشـد .این دو
ابـزار  87درصـد پرتفـوی سـرمایهگذاری صندوقهـای بیمـهای بولیوی در سـال
 2007را بـه خـود اختصـاص میدادند و حجم کوچکی از منابع در سـهام و بخش
کوچکتـری هـم در اوراق خارجـی (بـرای مدت محدودی) سـرمایهگذاری شـد؛
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بنابرایـن صندوقهـای بیمـهای در بولیـوی بـه صورت جـدی تحت تأثیـر بحران
جهانـی قرار نگرفتنـد ،اما تمرکز پورتفوی سـرمایهگذاری بر ابزارهـای کمبازده به
کاهش متوسـط بازده سـرمایه انجامید.
بـازار سـرمایه در آرژانتیـن بسـیار توسـعهیافتهتر از بازار سـرمایه بولیـوی بود؛ با
وجـود ایـن سـهم بدهـی عمومـی در سـبد سـرمایهگذاری صندوقهـای بیمهای
آرژانتیـن در سـال ( 2002در بحبوحـه بحـران داخلـی) در  76درصـد بـه اوج
خـود رسـید .افزون بـر آن دولـت آرژانتیـن ادارههـای صندوقهای بازنشسـتگی
AFJPهـا) را تحـت فشـار قـرار داد تـا در اوراق قرضه دولتی سـرمایهگذاری کنند،
سـرمایهگذاری دالری را بـه پـزو (که بعدها کاهش ارزش یافـت) تغییر دهند و با
کاهـش نـرخ بهره ،نـرخ بازده سـرمایه را کاهش دهند .سـرمایهگذاری در سـهام
داخلـی و اوراق خارجـی بازدهـی باالیـی داشـت ،امـا ایـن ابزارها در طـول بحران
جهانـی  2008بـا کاهـش ارزش شـدیدی روبـهرو شـدند .شـیلی بهتدریج سـبد
سـرمایهگذاری خـود را بـا ابزارهـای غیـر از بدهـی عمومـی متنـوع کرد و سـهم
بدهیهـای عمومـی را بـه تنهـا  8درصـد کاهـش داد .درعـوض نیمـی از منابـع
صندوقهـای بیمـهای شـیلی در سـال  2007در سـهام داخلـی و اوراق خارجـی
سـرمایهگذاری شـده بـود؛ بـه همیـن دلیل بـازده سـرمایه در سـال  2008در اث ِر
بحـران جهانی بهشـدت تنزل یافت .در مجارسـتان  70درصـد منابع صندوقهای
بیمـهای در اوراق قرضـه دولتـی سـرمایهگذاری شـد کـه بهـرهای کمتـر از تورم
بـه آن تعلـق میگرفـت .ارزش واقعـی منابع سرمایهگذاریشـده در طـول بحران
1
جهانـی کاهـش یافـت و بدینترتیب نـرخ بازده سـرمایه منفی شـد.
در جـدول  2ویژگیهـای قانونـی و آثار اجتماعی اقتصادی چهار اصالح سـاختاری
مورد بررسـی خالصه شـده اسـت .در این جدول عمدت ًا آمار مربوط به سـال قبل
از آغـاز اصالحات با سـال قبل از اصالحات مجدد مورد مقایسـه قـرار میگیرد.
 .1پیـش از وقـوع بحران جهانی ،شـیلی و مجارسـتان «صندوقهای چندگانـه» یـا « »Multifundsرا ایجاد
کـرده بودنـد کـه بـه بیمهشـدگان ایـن امـکان را مـیداد کـه چندیـن سـبد بـا ریسـکهای مختلـف انتخـاب
کننـد .هنگامی که بیمهشـدگان به سـن بازنشسـتگی نزدیک میشـدند ،سـبد محتاطانهتـری را برمیگزیدند.
همزمـان بـا آغـاز بحران  80درصد بیمهشـدگان در شـیلی در دو سـبد با کمرتین ریسـک رسمایهگـذاری کرده
بودنـد .کسـانی کـه در زمـان بحـران ،سـبدهای با ریسـک بـاال را با سـبدهای با ریسـک کمرت عـوض کردند،
سـهم قابـل توجهـی از رسمایه خـود را از دسـت دادند.
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پوششb
رفتار برابر
(طرحهای مجزا)

مزایای
بازنشستگی
غیرمشارکتی

نیروهای نظامی ،پلیس،
 %60از استانها و 130
برنامه مجزا

قب ً
ال وجود داشت،
آزموده به آزمون وسع،
جزئی ،محدودشده با
تعیین سقف برای تعداد
ذینفعان و درنظرگرفتن
منابع مالی موجود

جـدول شـماره  .2مقایسـه ویژگیهـا و آثـار
اصالحات سـاختاری در چهار کشـور مورد بررسی

قبل از انجام اصالحات،
نظام یکپارچه بود (البته
قواعد ویژهای برای
نیروهای نظامی وجود
داشت)

طرح یکپارچه نیروهای
نظامی (قواعد ویژه) و 38
طرح بازنشستگی تکمیلی

یکپارچهسازی  33طرح
مجزا ،مجزا نگهداشتن
طرحهای نیروهای نظامی و
پلیس ،که اصالحات را اجرا
کردند.

قب ً
ال وجود داشت ،آزموده
ِ
صرفنظر از به آزمون وسع ،محدودشده
بله ،همگانی با
درآمد ،محدود به بخشی از با تعیین سقف برای تعداد
ذینفعان و درنظرگرفتن
جمعیت
منابع مالی موجود

اطالعات در دسترس
نیست.

قب ً
ال وجود داشت.

به لحاظ نظری %100؛
در نظام خصوصی:
افزایش از  %33به %72

قب ً
ال وجود داشت،
آزموده به آزمون
وسع ،پوشش برای همه
نیازمندان

افزایش از  % 34به % 126
( ،2008تقلب)

کاهش از  %73به %61
()2006

قب ً
ال وجود داشت.

خیر؛ اختیاری ،پوشش
خیر؛ اختیاری ،بدون پوشش
بسیار کم

کاهش از  %64به %61؛
افزایش از  %62به %63

کاهش از  %25به %20؛
 %46به %45

تا حدودی

خیر

بله
افزایش از  %10.4به
%11.4؛  %14به %15

بله

پوشش سالمندان افزایش از  %78به %84

پوشش اجباری
خویشفرمایان

پوشش جمعیت
فعال اقتصادی

گفتوگوی اجتماعی

اصول

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان
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برابری جنسیتی

همبستگی اجتماعی

اصول

الیه خصوصی نابرابری
جنسیتی را برجستهتر
کرد (مزایای بازنشستگی
کمتر برای زنان ،استفاده
از جدولهای مرگومیر
به تفکیک جنسیت)،
درحالیکه نظام /الیه
عمومی این نابرابری را
کمتر کرد؛ ولی در کل
شکاف مرد و زن افزایش
یافت.

نبود همبستگی اجتماعی
در نظام خصوصی ،اعطای
مزایای بازنشستگی
غیرمشارکتی و حداقل
مزایای بازنشستگی دولتی،
پرداخت کل حق بیمه و
عوارض بهوسیله کارگران،
کارمزد ثابت

نبود همبستگی اجتماعی
در الیه خصوصی،
کاهش رشد مزایا ،تعیین
سقف بر سهم حق بیمه
کارفرمایان
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نظام خصوصی نابرابری
نظام خصوصی نابرابری
الیه خصوصی نابرابری
جنسیتی را برجستهتر
جنسیتی را برجستهتر
جنسیتی را برجستهتر
کرد (مزایای بازنشستگی
کرد (مزایای بازنشستگی
کرد (مزایای بازنشستگی
کمتر برای زنان ،استفاده
کمتر برای زنان ،استفاده
کمتر برای زنان)؛ توافق
از جدولهای مرگومیر به از جدولهای مرگومیر
جدولهای مرگومیر
تفکیک جنسیت) ،سهم زنان به تفکیک جنسیت)؛ زنان
یکسان برای هر دو
 %39بیمهپردازان را تشکیل
از کل مزایای بازنشستگی
جنسیت از  2013که
میدادند؛ نرخ جایگزینی
 %13و از مستمریهای
اجرا نشد.
برای زنان  %35بود (در
غیرمشارکتی دولتی
مقابلِ  %46برای مردان)
(بونوسول)  %54بود.

نبود همبستگی اجتماعی
نبود همبستگی اجتماعی
در الیه خصوصی ،وجود در نظام خصوصی ،پوشش
سطوحی از همبستگی در بسیار کم مزایای مشارکتی،
نظام /الیه عمومی ،اعطای پرداخت کل حق بیمه و
عوارض بهوسیله کارگران،
مزایای بازنشستگی
اعطای مزایای بازنشستگی
غیرمشارکتی و حداقل
غیرمشارکتی دولتی
مزایای دولتی ،پرداخت
(بونوسول)
بخش عمده حق بیمه
توسط کارفرما

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان
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کارایی

شاخصبندی
مزایای
بازنشستگی

عمومی

اصول

کاهش تعداد ادارات
صندوق بازنشستگی
( )AFJPاز  24به ،10
افزایش تراکم
بیمهشدگان ،کاهش
انتقاالت از  %7به ،%4
اعمال محدودیت بر
آزادی انتخاب بین نظام
خصوصی و عمومی

وجود تنها دو اداره صندوق
بازنشستگی ( ،)AFPدولت
اعضا را برحسب منطقه
بهصورت  %50/50بین دو
اداره تقسیم کرد ،انتقاالت
برای  5سال ممنوع
بود؛ بعدها تنها  %0.3از
بیمهشدگان اداره بیمه خود
را تغییر دادند.

شاخصبندی خودکار
به صالحدید دولت،
کاهش ارزش واقعی مزایا با واحد ارتقای مسکن
که به شکایاتی منجر شد)UFV( .

محدودیت /تأخیر در ارائه
حداقل مزایای بازنشستگی
حداقل مزایای
و سند تصدیق پرداخت
بازنشستگی (با سابقه
حق بیمهها در نظام قبلی
پرداخت حق بیمه
(تنها  %17از بیمهشدگان
بیشتر) ،مزایای اضافی
سابق در نظام عمومی این
در نظام بازنشستگی
عمومی و الیه خصوصی ،سند را دریافت کردند)،
پوشش گستردهتر مزایای ارائه مزایای بازنشستگی
غیرمشارکتی «همگانی» با
بازنشستگی مشارکتی و
عنوان بونوسول ،افزایش
غیرمشارکتی
مزایا

آرژانتین

بولیوی

کاهش تعداد شرکتهای
بیمه از  60به ،21
تراکم  %90بیمهشدگان
در  6شرکت بزرگ
اول؛ حسابها بهوسیله
شرکتهای یکجانبه
مدیریت نمیشد.

شاخصبندی نخست
با دستمزدها ،سپس
متوسط دستمزدها و
قیمتها

کم بودن حداقل مزایای
بازنشستگی ،شرایط
انعطافپذیرتر برای
کسانی که در نظام
عمومی باقی ماندند،
کمتر بودن مزایای
بازنشستگی خصوصی
کمتر از مزایای
بازنشستگی عمومی
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کاهش تعداد ادارات
صندوق بازنشستگی
( )AFPاز  21به ،5
افزایش تراکم از  %67به
 %86در سه اداره بزرگ
اول ،اعمال محدودیت
بر آزادی انتخاب بین
شرکتهای بیمهای

شاخصبندی خودکار با
واحد پولی ()UF

حداقل مزایای بازنشستگی
(با افزایش سابقه پرداخت
حق بیمه) ،سند تصدیق
برای حق بیمههایی که به
نظام عمومی پرداخت شده
بود.

شیلی

مجارستان
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کافی بودن مزایا

نقش دولت

به عنوان
درصدی از
سپرده

به عنوان
درصدی از
مزد

اصول

مشارکت اجتماعی در
نظام /الیه خصوصی

نظارت نظام /الیه
خصوصی

هزینه های اداری

لغو شد.

از لحاظ نظری مستقل
و یکجانبه ،تحت فشار
دولت در عمل

«نقش فرعی» اما حیاتی

افزایش از  %45به %52

کاهش از  %3.41به
%2.39

آرژانتین

لغو شد.

لغو شد.

مستقل ،همچنین برای
بانکها و بیمه

«نقش فرعی» اما حیاتی
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برای مدتی وجود داشت
و سپس لغو شد.

مستقل ،همچنین برای سهام مستقل ،یکجانبه ،نبود
یکپارچگی
و بیمه نبود یکپارچگی

«نقش فرعی» اما حیاتی

افزایش از  %24.4به
%2.68
«نقش فرعی» اما حیاتی

کاهش از  %25به ،%22
رقابت وجود نداشت.

کاهش از  %2.5به %2.21

افزایش از  %2.44به
%2.68

 %14.5حق بیمهها
و
 %12.3از سرمایه ،بعدها
دولت هزینهها را محدود
کرد.

بولیوی

شیلی

مجارستان
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 %60در بدهی عمومی
 %10.8در سپردههای
بانکی (با بازده کم)

کاهش از  %9.2به %8.4
()2008

افزایش به ،32.881
افزایش به %11.8
()2008
ثبات مالی

کاهش از  %20.6به %10
()2007

منفی

اوج  %7.6به
هزینه ها در عمل  2.7برابر کاهش از ِ
)2008( GDP %4.9
بیشتر از برآوردهای اولیه

 %50در اوراق خارجی و
 %63در بدهی عمومی
 %20.7در سپردههای بانکی سهام (با نرخ بازده باال اما
پرنوسان)
(با بازده کم)

افزایش از  %0.3به %1.2
()2009

d

 %70در بدهی عمومی
(با بازده واقعی منفی)

کاهش از  %12.5به %7.3
()2009

افزایش به ،4.246
افزایش به )2009( %22.6

افزایش به ،111.037
افزایش به )2007( %64

کاهش به ،12.094
افزایش به %10.7
()2010
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 aاطالعات مربوط به داده های سال قبل از آغاز اصالحات و آخرین داده های موجود تا قبل از اصالحات مجدد است.
 bپوشش جمعیت فعال اقتصادی نخست از طریق داده های ثبتشده و دوم از طریق پیمایشهایی که تمام مزایای بازنشستگی را پوشش میدادند ،برآورد شده است.
پوشش سالمندان از طریق پیمایشها برآورد شده است.
 cداده های سرمایه به سال قبل از اصالحات مجدد برمیگردد .آمار متوسط نرخ بازده ناخالص واقعی ساالنه مربوط به آغاز اصالحات و سال قبل از اصالحات مجدد
بوده است.
 dمطابق با مطالعه فولتز ( ،)b2012نرخ بازده اسمی ساالنه در  13سال  3.75درصد بوده است ،درحالیکه نرخ تورم در این دوره  6.6درصد بود.
منبع :خالصه نویسنده بر اساس هونرلین ()2013؛ مسا الگو ()2013؛ مسا الگو و اسییو ()2013؛ سیمونوویچ ()2013؛ اطالعات سرمایه انباشتهشده در نظام
بازنشستگی مجارستان به دالر امریکا از )2011( IFPA

هزینه های
پیشبینی %3.6از GDP
انتقال در عمل
برای  2040در مقابل
از پیشبینیهای
مازاد %0.2
اولیه بیشتر بود.

ترکیب سبد
سرمایهگذاری

نرخ بازده
واقعی سرمایه

سرمایه :میلیون
دالر امریکا،
درصد از
c
GDP

اصول

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان
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 .6ویژگیهــای قانونــی و اث ـرات اجتامعی-اقتصــادی اصالحــات
مجــدد
تقویت نقش دولت در نظام بازنشستگی ویژگی مشترک اصالحات
مجـدد در هـر چهـار کشـور اسـت؛ بااینحـال کشـورهای مـورد
بررسـی از رهیافتهـای متفاوتی بـرای این منظور اسـتفاده کردند.
شـیلی ( )2008نظـام بازنشسـتگی خصوصـی را باقی گذاشـت ،امـا آن را بهبود
بخشـید ،آرژانتین ( )2008الیه خصوصی را تعطیل و آن را در نظام بازنشسـتگی
عمومـی ادغـام کرد ،بولیـوی ( )2010نیز نظام بازنشسـتگی خصوصی را تعطیل
و آن را در نظـام بازنشسـتگی عمومی ادغام کرد؛ اما حسـابهای انفـرادی را در
نظـام عمومی تضمیـن کـرد ،مجارسـتان ( )2010ورود بیمهشـوندگان جدید را
بـه الیـه خصوصـی ممنوع کرد و بیشـتر منابع حسـابهای انفـرادی را مصادره
و درواقـع بـه شـکل تلویحی الیه خصوصـی را تعطیل کرد (سـرانجام این الیه از
بیـن مـیرود) .در این بخش ویژگیهای قانونی اصالحات مجدد در چهار کشـور
مـورد مقایسـه قـرار میگیرد و ایـن موضوع ارزیابی میشـود که آیـا اصالحات
مجـدد معایب شناختهشـده اصالحـات سـاختاری را در چهار کشـور حل کرده
اسـت یـا خیـر .بهعلاوه در این بخـش به چالشهای حلنشـده اشـاره شـده و
پیشـنهاداتی ارائـه میشـود .این بخـش اثر بالقـوه اصالحات مجـدد در امریکای
التیـن و حـوزه کارائیب و اروپای شـرقی و مرکزی نیز تشـریح میشـود.
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 .6-1گفتوگوی اجتامعی
در سـال  2001سـازمان بینالمللـی کار ( )ILOاصـول گفتوگـوی اجتماعی را
تقویـت کـرد :پیـش از هرگونـه اصالحـات در نظام بازنشسـتگی بایـد با همه
گروههـای ذینفع مذاکره و بحث شـود .اکنون بانک جهانی تصدیق کرده اسـت
کـه پرهیـز از تغییر سیاسـتی ناگهانی و شـدید از اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار
اسـت و گفتوگـوی اجتماعـی پیـش از لغـو الیه دوم مفیـد خواهد بود (شـوارتز،1
 .)2011رئیـس جمهـور شـیلی بهمنظـو ِر بررسـی و مطالعـه اصالحـات مجـدد،
شـورای مشـورتی تشـکیل داد که نمایندگانی از تمـام بخشهای جامعـه را در بر
میگرفـت .ایـن شـورا موضـوع اصالحات مجـدد را در جلسـات عمومـی زیادی
بـه بحـث گذاشـت و گزارشـی ارائه کرد کـه اعمال تغییراتـی برای اصلاح نظام
خصوصی را پیشـنهاد میکرد 90 .درصد از پیشـنهادات این شـورا در پیشنویس
قانونـی که به تصویب مجلس رسـید ،لحاظ شـده بـود .دولت بولیـوی چند امتیاز
انحصـاری اعطا کـرد و موافقتنامـهای با فدراسـیون اصلی اتحادیههـای کارگری
امضـا کـرد؛ بااینحال برخی دیگـر از اتحادیههای کارگری ،فدراسـیون کارفرمایان
و سـایر بخشهای مرتبط مورد مشـورت واقع نشـدند .قانون اصالحات مجدد در
بولیـوی بـا وجـود اکثریت قاطـع نمایندگان دولـت در مجلس به تصویب رسـید.
در آرژانتیـن و مجارسـتان بـه مقـدار کمـی ،مذاکره عمومـی و مباحثـه در کنگره
پیرامـون اصالحـات مجـدد وجود داشـت کـه بهسـرعت از سـوی اکثریت قاطع
نماینـدگان دولـت در مجلـس بـدون حضـور نمایندگانـی از کارشناسـان ،جامعه
مدنـی و گروههـای ذینفـع تصویب شـد 2.انتقـال بیمهشـدگان از اندوختهگذاری
سـرمایه در الیـه خصوصـی بـه صنـدوق عمومـی حدود چهـار میلیون بیمهشـده
در الیـه خصوصـی در دو کشـور را تحـت تأثیر قـرار داد .بیمهشـدگان آرژانتینی
بـه گزینههـای قانونـی قبلی بـرای انتقال بـه نظام عمومـی اعتراضی نکـرده بودند
و اصالحـات مجـدد نیـز تاکنون بهاسـتثناء تعدادی شـکایت دادگاهـی ناموفق ،نه
اعتـراض اتحادیههـا و نه تظاهرات بیمهشـدگان را در پی داشـته اسـت (بانکها و
1. Schwartz

 .2برخـی از اصالحـات  2007-2008در آرژانتیـن بر پایه مباحثات ،مطالعات فنی و پیشـنهادات ارائهشـده در
 2001-2003انجام شـده بود.
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انجمـن کارفرمایان مجارسـتان بـا اصالحات مجـدد مخالفت نکردند) .ایـن امر را
میتـوان بهوسـیله معایب اصالحات سـاختاری و الیه خصوصـی و نیز عدم توانایی
آنهـا در ایجـاد حمایت عمومـی توضیح داد.

 .6-2پوشش فراگیر
در پـیِ اصالحـات مجـد ِد سیاسـتهای شـمول در امریـکای التیـن و حـوزه
کارائیب ،پوشـش جمعیت فعال اقتصادی و سـالمندان افزایش یافته اسـت .در
شـیلی خویشفرمایان به صورت اجباری تحت پوشـش قـرار گرفتهاند و رفتهرفته
واجـد شـرایط بهرهمنـدی از سـایر مزایـا مانند یارانههـای دولتی همبسـتگی 1هم
میشـوند .عضویـت خویشفرمایان در نظام بیمـه طـی  24 ،2009-2010درصد
افزایـش یافـت و حکـم یادشـده (اجباریشـدن عضویـت در نظـام بیمـه بـرای
خویشفرمایـان) در سـال  2012اجرا شـد .اکنـون کارگران خانوادگـی بدون مزد
از عضویـت اختیـاری 2برخوردارند و کارگران جوان کمدرآمد برای داشـتن انگیزه
بـرای بیمهشـدن ،یارانـهای دوسـاالنه دریافـت میکنند (تعـداد جوانـان و افرادی
کـه بـه صورت اختیـاری در نظـام بیمه عضویـت یافتند تا سـال  2010کـم بود؛
بااینحـال بـرای ارزیابـی اثـر کامـل اصالحات مجـدد بسـیار زود اسـت) .مزایای
بازنشسـتگی غیرمشـارکتی همگانـی جدیـدی بـه  60درصد جمعیت بـا کمترین
درآمـد اعطـا شـد و محدودیتهـای قبلی (ایجـاد فهرسـتهای انتظـار و اعطای
مزایا مطابق با منابع مالی موجود) برداشـته شـد .پوشـش جمعیت فعال اقتصادی
بهآرامـی از  61.2درصـد در سـال  2007به  61.8درصد در سـال  2011افزایش
یافـت؛ البتـه این مقدار از رکـورد  62.8درصد در سـال  - 2008پیش از اینکه این
رقـم طـی بحران جهانی بـه  60درصد در طـول  2009-2010کاهش یابد  -هنوز
هـم کمتـر اسـت .از طرف دیگر سـطح پوشـش بـر اسـاس پیمایشهـای فراگیر
طـی سـالهای ( 2006-2009آخریـن دادههای در دسـترس) از  63درصد به 73
:Solidarity State Subsidies .1یارانههـای همبسـتگی در شـیلی یارانههایـی هسـتند کـه خانوادههای فقیر
و خانوارهـای زنرسپرسـت را هـدف قـرار میدهنـد .ایـن یارانهها بهصـورت ماهانه پرداخت میشـوند (م).
2. Voluntary Affiliation
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درصـد افزایـش یافـت و این امر با افزایش پوشـش فقیرترین گروههـای درآمدی
همراه بوده اسـت؛ پوشـش سـالمندان بهوسـیله همه صندوقهای بازنشسـتگی در
سـال  ،2009پیـش از اثرگـذاری کامـل اصالحـات مجد ِد سیاسـتهای شـمول،
کاهـش یافـت .در پیِ تصحیح و اعمـال اصالحات مجدد در آرژانتین هم پوشـش
مشـارکتی و هم پوشـش غیرمشـارکتی افزایش یافت و بهعالوه پوشش دهکهای
فقیـر بـه طـور قابل توجهـی زیاد شـد .دو سـری داده متفـاوت در مورد پوشـش
جمعیت فعال اقتصادی نشـان از افزایش دودرصدی سـطح پوشـش طی -2010
 2007دارنـد؛ از  35.4درصـد بـه  37.4درصد بر اسـاس بیمهپـردازان و از 45.1
درصـد بـه  47.5درصد بر اسـاس پیمایشهایی کـه همه طرحهای بیمـهای را در
بر میگیرند .پوشـش سـالمندان بهوسـیله تمامی صندوقهای بازنشسـتگی از 84
درصـد در سـال  2007بـه رکـورد  90.4درصد در سـال  2010رسـید (این رقم
هنوز هم در نتیجه اصالحات در حال افزایش اسـت) .دو نفر از هر سـه سـالمندی
که مزایای بازنشسـتگی دریافت نمیکردند ،در حال حاضر مشـمول دریافت مزایا
شـدهاند .اصالحات مجدد در بولیوی و مجارسـتان در سال  2010انجام شده است
و بنابرایـن اطالعات الزم برای ارزیابی تغییرات ایجادشـده در سـطح پوشـش این
دو کشـور ،در زمان تنظیم این تحقیق وجود نداشـته اسـت .یک سـری داده جدید
در بولیوی -مانند سـریِ نامعتبر مبتنی بر تعداد بیمهشـدگان -از افزایش پوشـش
جمعیـت فعـال اقتصـادی به میـزان یـک درصـد در سـال  2011خبـر میدهد؛
دادههـای موثقتـر بـر اسـاس بیمهپردازان نیـز این افزایـش را نشـان میدهد .اما
سـطح پوشـش بر اسـاس ایـن دادههـا در سـال  11.4 ،2010درصد برآورد شـده
کـه هنـوز هم یکـی از کمترین سـطح پوشـشها در کشـورهای امریـکای التین و
حـوزه کارائیـب اسـت (اطالعـات سـال  2011و نیـز اطالعـات راجع به پوشـش
سـالمندان در سـال  2008در دسـترس نیسـت ،اما پوشـش سـالمندان باید 100
درصد باشـد).
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 .6-3رفتار برابر
اصالحـات مجـدد در آرژانتیـن و شـیلی طرحهـای مجـزا بـا مزایـای ممتـاز و
یارانههای نقدی را بدون تغییر گذاشـت :در شـیلی با وجود فشـارها و تالشهای
قانونـی بـرای شـمول نیروهـای نظامـی و پلیـس در نظـام بازنشسـتگی عمومـی،
طرحهـای مجـزا بـرای این اقشـار به قـوت خود باقـی مانـد و در آرژانتیـن 130
طـرح مجزا شـامل طرحهای نیروهای نظامـی و کارمندان دولتی در اسـتانداریها
و شـهرداریها ادامـه یافـت .بااینحـال در آرژانتین طرحهای سـخاوتمندانه برای
معلمان ،کارکنان دانشـگاهها ،محققان ،سیاسـتمداران و قوه قضاییـه دوباره برقرار
و یـک طـرح هـم بـرای کارگران سـاختمان اضافه شـد .بولیـوی نظام ویـژه برای
نیروهـای نظامـی را حفـظ کرد (متوسـط مزایـای بازنشسـتگی یارانهای این قشـر
دوبرابـر متوسـط مزایای بازنشسـتگی نظامهـای خصوصی-عمومی بود) و شـرایط
آسـانتری را بـرای کارگـران در معادن ،فلـزکاری و وضعیتهای سـخت در نظر
گرفت .در مجارسـتان طرحهای مجزایی (بهجز قواعـد ویژه برای نیروهای نظامی)
وجـود نداشـت و بنابرایـن وضعیـت در این مورد تغییـری نکرد.

 .6-4همبستگی اجتامعی
در همـه کشـورهای مـورد بررسـی بهجـز شـیلی بـا تعطیلـی الیه بازنشسـتگی
خصوصـی کـه فاقـد همبسـتگی بـود و انتقـال تمامـی بیمهشـدگان بـه نظـام
بازنشسـتگی عمومـی کـه از همبسـتگی بین نسـلی برخـوردار بود ،همبسـتگی
اجتماعـی افزایـش یافـت .در شـیلی بـا معرفـی دو نـوع مزایا که به کمـک دولت
تأمیـن مالـی میشـد ،همبسـتگی در نظام بازنشسـتگی خصوصـی ایجاد شـده بود؛
مسـتمری همبسـتگی همگانـی ( 1)PBSکـه به اعمـال محدودیـت در اعطـای مزایا
(از طریـق ایجـاد فهرسـتهای انتظـار و اعطای مزایا بر اسـاس منابـع مالی موجود)
ِ
درآمـد 65سـاله و بیشـتر کـه
خاتمـه بخشـید و بـه  60درصـد از شـهروندان کم
2
مزایای بازنشسـتگی دریافت نمیکنند ،اعطا میشـود و اعانه همبسـتگی ( )APSکه
)1. Pensión Básica Solidaria (Universal Solidarity Pension
	)2. Aporte Previsional Solidario (Solidarity Contribution
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به مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی افراد 65سـاله و بیشـتر که درآمد اندکی دارند،
اضافـه میشـود .اعانه همبسـتگی بـا افزایش مقدار مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی
کاهـش مییابـد و هنگامـی که مقدار مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی از یک سـقف
تجاوز کرد ،اعانه همبسـتگی کام ً
ال قطع میشـود؛ بنابراین اعانه همبسـتگی دارای اثر
تصاعدی اسـت .عنصر دیگر مانع همبسـتگی این اسـت که تقریب ًا کل بار مشارکتی
بـر دوش کارگـران قـرار دارد؛ بااینحـال کارفرمایان اکنون حق بیمـه ازکارافتادگی-
بازمانـدگان را پرداخـت میکنند .در آرژانتین کسـورات مالیاتی بـرای پرداختهای
اضافـی (بابـت تأمیـن اجتماعـی) بـه الیـه خصوصـی لغو شـد کـه ایـن کار به نفع
گروههـای پردرآمـد بود ،به سـطوح بـاالی هزینههای اداری پایان داده شـد ،سـطح
پوشـش نظام بازنشستگی مشـارکتی بهخصوص برای گروههای کمدرآمد گسترش
یافـت و شـمول اجتماعی با حذف برخـی محدودیتهای پیشروی سـالمندان برای
دریافت مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی و محدودیتهای پیشروی مادران بهمنظور
دریافت مسـتمریهای غیرمشـارکتی افزایش یافت .بهبود همبسـتگی اجتماعی در
بولیوی را میتوان شـامل موارد زیر دانسـت :همگانیسـازی و کاهش سـن دریافت
مزایای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی کرامـت که فقر را کاهـش داد (البتـه ذینفعان
متقلبـی هم در این مـورد وجود دارند) ،معرفی مزایای بازنشسـتگی نیمهمشـارکتی،
ایجـاد صنـدوق همبسـتگی (که اندوخته خـود را به نفـع بیمهپردازانی کـه درآمد و
مزایـای بازنشسـتگی انتظـاری کمی دارنـد ،بازتوزیع میکند) و اعانه همبسـتگی که
بر کارفرمایان وضع میشـود و نسـبت به درآمد بیمهشـدگان افزایشـی اسـت .در
مجارسـتان صندوق جمعی به مقدار کمی همبسـتگی را به نظام بازنشسـتگی تزریق
میکنـد؛ بااینحـال در ایـن کشـور چندیـن نوع مزایا کاهـش یافت و یا قطع شـد و
شـرایط اسـتحقاق برای دریافت آنها سـختتر شـد.
یکی از ویژگیهای مشترک ضدهمبستگی در همه کشورهای
امریکای التین و حوزه کارائیب ،حفظ رژیم یا طرحهای
سخاوتمندانه ویژهای برای نیروهای نظامی و سایر گروهها است.
همچنیـن پوشـش مشـارکتی کمجمعیـت فعـال اقتصـادی در بولیـوی و نیـز بـار
بیشازاندازه حق بیمه بر کارگر نسـبت به کارفرما در بولیوی و مخصوص ًا شـیلی که
ِ
برخالف حداقل اسـتاندارد سـازمان بینالمللی کار اسـت ،نیز ضدهمبستگی هستند.
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 .6-5برابری جنسیتی
هر چهار مورد اصالحات مجدد برابری جنسـیتی را بهبود بخشـیدهاند .در شیلی
ِ
صرفنظر از درآمدشـان بـه ازای هر فرزندی که زنده متولد میشـود،
بـه مادران
کوپنی اعطا میشـود که در حسـاب انفرادیشـان بسـتانکار میشـود و به آن بهره
سـاالنه تعلـق میگیـرد .این مبلغ در سـنین بازنشسـتگی قابل نقد شـدن اسـت و
درنتیجه سـطح مسـتمری برای مـادران افزایش مییابـد .حق بیمـه ازکارافتادگی
_ بازمانـدگان بـرای هر دو جنسـیت یکسـان اسـت؛ امـا چون احتمال بـروز خطر
بـرای زنـان کمتـر از مـردان اسـت ،مـازاد حاصلـه در حسـابهای انفرادیشـان
اندوختـه میشـود .در مـورد طلاق ،قاضـی میتواند به انتقـال وجوه انباشتهشـده
در حسـابهای انفـرادی در طـول مـدت ازدواج (تـا  50درصـد) از یـک همسـر
بـه دیگـری (معموالً بـه خانم) حکـم دهد .زنـان خانـهدار از عضویـت اختیاری و
شـوهران از حق دریافت مسـتمری بازماندگان برخوردارند .در آرژانتین گسـترش
پوشـش مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی شـکاف جنسـیتی را کاهـش داد؛ مادران
بـا هفـت فرزنـد و یا بیشـتر کـه اسـتطاعت مالـی ندارنـد ،مزایای غیرمشـارکتی
دریافـت میکننـد .همچنین بـه والدینی که بیکار هسـتند یا در بخش غیررسـمی
کار میکننـد و مزایایـی دریافـت نمیکننـد ،بـه ازای هر کودک زیر  18سـال و یا
معلـول کمکهزینـهای همگانـی اعطا میشـود .در بولیـوی مادران بیمهشـده با ده
سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه میتوانند بـه ازای هر فرزنـدی که زنـده متولد
شـده ،در قالـب مسـتمری همبسـتگی مادران یک سـال را کسـر کننـد (حداکثر
بـه مـدت سـه سـال) .در مجارسـتان زنـان بیمهشـده با چهل سـال سـابقه کار با
احتسـاب مدت مراقبت از فرزندان ،پیش از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی عادی
حـق برخـورداری از مزایـای بازنشسـتگی را دارند و کوپـن مربوط به مـادران که
از پیـش وجـود داشـت ،از دو سـال بـه سـه سـال افزایش یافـت .در کشـورهای
امریـکای التیـن و حوزه کارائیب سـهم زنان در مزایای بازنشسـتگی افزایش یافته
اسـت؛ بهخصوص سـهم زنان در مزایای غیرمشـارکتی غالب اسـت؛ در آرژانتین
نسـبت زنان سالمندی که همه انواع مسـتمریها (شامل غیرمشارکتی) را دریافت
میکننـد بـه  92درصـد در سـال  2010افزایـش یافـت؛ ایـن در حالی اسـت که
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ایـن نسـبت بـرای مـردان در همان سـال  89درصد بوده اسـت .در شـیلی سـهم
زنـان در کل مزایـای همبسـتگی در سـال  63 ،2012درصد بود (متوسـط مزایای
همبسـتگی زنـان از متوسـط مردان  4درصد بیشـتر بـود) .در بولیوی سـهم زنان
از دریافتکننـدگان مسـتمری غیرمشـارکتی کرامت بـه  54درصد رسـید .برای
مجارسـتان ایـن اطالعات در دسـترس نیسـت .جدولهـای مرگومیر به تفکیک
1
جنسـیت در همه کشـورهای مورد بررسـی بهجز شـیلی حذف شـد.
 .1اتحادیـه اروپـا از سـال  2012بهکارگیـری جدولهـای مرگومیـر بـه تفکیـک جنسـیت را در نظامهـای
خصوصـی غیرقانونـی کـرده اسـت.

 .6-6کافی بودن مزایا
اصالحـات مجـدد در همـه کشـورهای مـورد مطالعه بهجـز مجارسـتان مزایا
را بهبـود بخشـیده اسـت .در پـیِ اصالحـات مجـدد در آرژانتیـن مزایـا افزایش
یافتـه اسـت :حداکثـر مزایـای بازنشسـتگی مشـارکتی در سـه مرحلـه زیاد شـد
و بـه  3.108دالر امریـکا در سـال  2012رسـید .متوسـط مزایـای بازنشسـتگی
مشـارکتی (بـا ترکیـب دو الیـه عمومـی) پنج بـار افزایش یافـت و بـه  560دالر
امریـکا رسـید ،حداقل مسـتمری  73درصد افزایـش یافت و بـه  423دالر امریکا
رسـید و مسـتمری همگانـی پایه  100درصد رشـد یافـت و بـه  200دالر امریکا
رسـید 1.حداقل مزایای بازنشسـتگی  76درصد متوسـط مزایای بازنشستگی بوده،
درحالیکـه مزایـای بازنشسـتگی پایـه تقریبـ ًا نصف حداقـل مزایای بازنشسـتگی
اسـت .متوسـط نرخ جایگزینی  75درصد متوسـط حقوق بود ،امـا با درنظرگرفتن
برنامـهای (درواقـع تعویـق قانونـی )2که طی آن به  2.4میلیون بیمهشـده سـالمند
مسـتمری مشـارکتیِ تقلیلیافتـهای اعطـا شـد ،ایـن نـرخ بـه  43درصـد کاهش
یافت 3.در شـیلی مقدار مسـتمری همبسـتگی همگانی  50درصد از مستمریهای
 .1دولـت مطابـق بـا قانـون تضمیـن میکنـد کـه بیمهشـدگان و مسـتمریبگیران انتقالیافتـه بـه نظـام
بازنشسـتگی عمومـی ،نسـبت به آنچـه تحت نظـام خصوصی در زمـان اصالحات مجـدد دریافـت میکردند،
مزایـای برابـر و یـا بیشتری کسـب کننـد ،امـا بـرآورد ایـن مزایـا بهسـختی امکانپذیـر اسـت.

2. Moratoria

 .3تحـت رشایطی خاص ،بیمهشـدگان سـاملند مسـتمری تقلیلیافتـهای دریافت کـرده بودند .ایـن افراد باید
بدهـی گذشـته را تصدیـق کـرده و آن را از طریق کرس مزایای بازنشسـتگی پرداخـت میکردند.
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غیرمشـارکتی قبلی بیشـتر بود و درآمد را در حدود  34درصد افزایش داد .اعانه
همبسـتگی نیز سطح مسـتمریهای مشـارکتی را به طور قابل توجهی افزایش داد.
اصالحـات مجـدد در بولیـوی شـرایط احـراز صالحیـت بـرای دریافـت مزایـا را
راحتتـر کـرد و مزایـا را گسـترش داد که بـه دلیل تنوع و پیچیدگی بسـیار زیاد
نمیتوان در اینجا آنها را بهتفصیل توضیح داد .سـه نوع رژیم مزایای بازنشسـتگی
وجود دارد :مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی مبتنی بر حسـابهای انفرادی ،مزایای
بازنشستگی نیمهمشـارکتی با یارانه همبستگی و مزایای بازنشستگی غیرمشارکتی.
مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی برای سـالمندان از دو بخش تشـکیل شـده اسـت:
ماندهحسـاب بیمهشـدگان در حسـاب انفـرادی که با فرمولـی برآورد میشـود و
جبـران حـق بیمـه ( .1)CCدرصورتیکـه مانده حسـاب حداقل  60درصد متوسـط
ِ
صرفنظر از سـن ،اعطا میشـود.
حقـوق پایـه را تأمین کند ،مزایای بازنشسـتگی،
برای زنان 50سـاله و مردان 55سـاله ،چنانچه مانده حسـاب انفرادی با احتسـاب
جبران حق بیمه  60درصد متوسـط حقوق پایه را تأمین کند ،مزایای بازنشسـتگی
اعطـا میشـود و در مـورد افراد در سـن  58سـال ،حتـی اگر مانده حسـاب کفاف
 60درصـد متوسـط حقـوق پایـه را ندهـد ،این مزایـا پرداخـت میشـود .مزایای
بازنشسـتگی نیمهمشـارکتی به افراد در سـن  58سـال با ده سـال سـابقه پرداخت
حـق بیمه پرداخت میشـود .ایـن مزایا بر حـق بیمهها (پرداختهـای بابت تأمین
اجتماعـی) بهاضافـه جبـران حق بیمه و یارانه همبسـتگی مبتنی هسـتند .در سـال
 2012متوسـط مزایـای بازنشسـتگی ماهانه حاصل از حسـابهای انفـرادی 346
دالر امریکا بود که اندکی از مزایای پرداختی در نظام بازنشسـتگی قدیمی بیشـتر
اسـت .مزایای بازنشسـتگی نیمهمشـارکتی میتوانـد از حداقل مزد کمتر باشـد و
حداکثـر مقـدر آن  376دالر امریـکا اسـت ،اما حداقـل مزایای مشـارکتی برابر با
یـک حداقـل مـزد ( 145دالر امریـکا) و مقدار حداکثـر آن  60برابـر حداقل مزد
( 8.700دالر امریکا) اسـت.
مجارسـتان مزایـا را محدودتـر کـرد؛ بازنشسـتگی زودهنـگام در الیـه عمومـی
منسـوخ شـد ،حداقـل مزایای بازنشسـتگی کاهش یافـت ،پرداخت مسـتمری ماه
سـیزدهم حذف شـد و سن بازنشسـتگی بهتدریج حدود چهار سـال افزایش یافت.
بیمهشـدگان در الیـه خصوصـی میتوانسـتند بـا درخواسـت صریـح در این الیه
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1. Contribution Compensation

باقـی بمانند ،اما باید سـهم حـق بیمه خود را افزایـش میدادند و سـهم کارفرمای
خـود را کـه به الیـه عمومی پرداخت میشـد ،رها میکردنـد؛ ازایـنرو  97درصد
بیمهشـدگان بـه نظـام عمومـی محض برگشـتند .کسـانی کـه از بازدهـی مثبت
برخوردارنـد میتوانند تفاوت بین سـرمایه انباشتهشـده و کل مقدار پرداختی بابت
تأمیـن اجتماعـی را دریافـت کننـد ،درحالیکه افـرادی کـه بازدهی منفـی دارند،
1
مزایـای بازنشسـتگی عمومی کامـل را دریافـت میکنند.
اصالحـات مجـدد در سـه کشـور امریـکای التیـن و حـوزه کارائیـب مزایـای
بازنشسـتگی غیرمشـارکتی را گسـترش داد .در شـیلی تعداد ذینفعان مسـتمری
همبسـتگی همگانـی ( )PBSو اعانـه همبسـتگی ( )APSدر طـول سـالهای -2012
 2008دو برابـر شـد و بالـغ بـر یک میلیون نفر شـد و همچنین فقر سـالمندان در
حـدود  2.7درصـد کاهـش یافت .مسـتمری همبسـتگی همگانی بـه  84.5درصد
از کسـانی کـه در شـش دهک پاییـن درآمـدی قرار داشـتند ( 60درصـد از کل
جمعیـت) ،پرداخت شـد و درآمد  5درصد فقیرترین گروههـای درآمدی را حدود
 72درصـد افزایـش داد .امـا ایـن مزایـا بهطـور نامناسـبی بـه  8درصد افـراد در
سـه دهـک باالی درآمدی پرداخت شـد .مکانیسـم هدفگـذاری جدید به برخی
از ایـن پرداختهـای ناصحیـح پایان بخشـیده اسـت .تعـداد ذینفعان مسـتمری
غیرمشـارکتی کرامـت در بولیـوی در طـی دوره  ،2007-2012بـا  88درصـد
افزایـش بـه  924.446نفـر ( 8.5درصـد از کل جمعیت) رسـید کـه  83درصد از
ایـن ذینفعان به مسـتمریهای دیگر دسترسـی نداشـتند .مقدار ماهانـه این مزایا
 28.5دالر امریـکا ( 8درصد متوسـط مزایای بازنشسـتگی مشـارکتی) بود .اگرچه
مقـدار مسـتمری کرامت کم بـود ،اما این مزایا تنهـا درآمد دریافتیِ نیمـی از فقرا
بـود .مزایـای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی در آرژانتیـن  70درصد حداقـل مزایای
بازنشسـتگی مشـارکتی بود .درصد سـالمندانی کـه در فقر زندگـی میکردند طی
دوره  ،2003-09از  28درصـد بـه  3.3درصـد کاهش یافت .برای مجارسـتان این
اطالعات در دسـترس نیسـت.
اصالحـات مجـدد در کشـورهای مـورد مطالعه بهجز مجارسـتان ،شـاخصبندی
 .1چنانچـه بـازده رسمایـه بیمهشـدهای مثبـت باشـد ،مبلغی بـه مقـدار پرداختی بابـت تأمین اجتماعـی که در
حسـاب انفـرادی اندوختـه میشـود ،افـزوده میشـود .بدینترتیـب حجـم رسمایـه انباشتهشـده از کل مقدار
پرداختی بیمهشـده بیشتر میشـود .در صورت منفی بودن بـازده رسمایه ،عکس این حالـت رخ میدهد (م).
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مزایـای بازنشسـتگی را حفـظ کـرد و یـا بهبود بخشـید .پس از اصالحـات مجدد
در شـیلی ،شـاخصبندی مزایای بازنشسـتگی همچنان به واحد پولی متکی اسـت
ِ
صـورت خودکار با تورم تعدیل میشـود ( .)UFاین قضیـه تقریب ًا در بولیوی
کـه به
هـم صادق اسـت .ماننـد زمان پیـش از اصالحات مجـدد ،شـاخصبندی مزایای
بازنشسـتگی در بولیـوی عمدتـ ًا مبتنـی بر واحـد ارتقای مسـکن ( )UFVاسـت ،اما
بـا رژیـم قبلی اندکـی تفـاوت دارد 1.در آرژانتین تعدیل مزایا بر اسـاس شـاخصی
از متوسـط دسـتمزدها و کل پرداختهـا بابـت تأمیـن اجتماعـی انجـام میشـود.
شاخصبندی در مجارستان از متوسط دستمزدها و قیمتها به قیمتها (بهتنهایی)
تغییـر کـرد .این کار بـه کاهش  10درصـدی مزایای بازنشسـتگی واقعی انجامید.
 .1بخـش مبتنـی بـر حسـابهای انفـرادی نیز با نـرخ مرگومیـر مسـتمریبگیران و بازدهی رسمایـه صندوق
تعدیل میشـود .بخش همبسـتگی برای مزایای نیمهمشـارکتی همچنان فاقد شـاخصبندی اسـت و مزایای
غیرمشـارکتی توسـط دولت تعیین میشود.

 .6-7کارایی و منطقی بودن هزینههای اداری
رقابـت در شـیلی از طـرق زیر تشـویق شـد :مناقصـهای 1دوسـاله که نیـروی کار
جدیدالـورود را بـه ادارات صنـدوق بازنشسـتگی (AFPهـا) که کمتریـن کارمزد را
دارنـد ،ارجـاع میدهـد و ایـن کارمـزد بالفاصله بر بیمهشـدگان قبلی نیـز اعمال
میشـود ،اختیـاردادن به بانکها برای مدیریت حسـابهای انفـرادی و جایگزینی
افـراد بهوسـیله مناقصـه جمعـی در انتخاب شـرکتهای بیمـه تجاری .یـک اداره
صندوق بازنشسـتگیِ ( )AFPدیگر تأسیس شـد و تراکم بیمهشدگان اندکی کاهش
یافـت .در پـی اصالحـات مجـدد ،رقابـت در شـیلی افزایـش یافـت ،امـا در بقیه
کشـورهای مـورد بررسـی این رقابت از بیـن رفت؛ زیرا کارمزد ثابت که لغو شـده
بود ،در کارمزد متغیر لحاظ شـد و پوشـش ریسـکهای ازکارافتادگی -بازماندگان
گسـترش یافتـه بـود .اما در پـیِ مناقصه ،کل کارمزد به سـطح قبـل از اصالحات
مجـدد کاهـش یافـت .در سـایر کشـورهای مـورد بررسـی ،رقابـت تحـت نظام
بازنشسـتگی عمومـی از بیـن رفته اسـت .در آرژانتین تمـام کارمزدهـا و اجرتها
حـذف شـدند؛ سـازمان دولتی که مدیریت نظام بازنشسـتگی عمومـی را بر عهده
1. Bidding
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دارد (تحـت عنـوان اداره ملی تأمین اجتماعی یـا  ،1)ANSESنمیتواند هیچ عوارضی
تعییـن کنـد .اطالعات مربـوط بـه هزینههـای اداری آرژانتین موجود نیسـت .در
مجارسـتان بیشـتر ادارههای بیمه فعالیتهای خود را در پایان سـال  2011متوقف
کـرده بودنـد .کارمـزد و عـوارض روی داراییهـای سـاالنه بـه طـر ِز قابل توجهی
کاهـش یافت و سـپس حذف شـد .در بولیوی تا زمانی کـه مدیریت عمومی ایجاد
شـود ،دو اداره صندوق بازنشسـتگی همه عملیات آن را انجـام میدهند و عوارض
هـم تغییـری نکـرده اسـت .هنگامـی کـه مدیریـت عمومی ایجـاد شـود ،کارمزد
جمعآوری شـده بهوسـیله ادارات صندوق بازنشسـتگی به مدیریت عمومی انتقال
خواهـد یافـت و اجرت بهوسـیله یک صندوق ریسـک جمعی 2گردآوری میشـود
کـه در خزانه قـرار دارد.
:)National Social Security Administration( Administración Nacional de la Seguridad Social .1
اداره ملـی تأمین اجتماعی سـازمان دولتی بیمههای اجتماعی در آرژانتین اسـت که تحـت وزارت کار و تأمین
اجتماعی مدیریت میشود (م).
2. Collective-Risk Fund

 .6-8مشارکت اجتامعی
هیچیـک از چهار اصالحات مجدد نمایندگی مسـتقیم اجتماعـی در مدیریت نظام
بازنشسـتگی را دوبـاره برقـرار نکـرد؛ بااینحـال در آرژانتیـن و شـیلی هیئتهای
مشـاوره /نظـارت تشـکیل شـد کـه تا حـدودی شـکاف قبلـی را بهبود بخشـید.
شـیلی کمیسـیون کاربـران را با حضـور نمایندگانـی از کارگران ،مسـتمریبگیران
و سـایر بخشهـا ایجـاد کرد تا دسـتیابی بـه اهـداف اصالحات مجـدد را نظارت
کـرده و گـزارش سـاالنهای از نتایج نظارت منتشـر کنـد .بهعلاوه صندوقی برای
اطالعرسـانی و آموزش به مردم درباره نظام بازنشسـتگی تشـکیل شـد و مراکزی
جهـت پاسـخگویی به پرسـشهای عمومی و کمک به بیمهشـدگان بـرای مطالبه
مزایـا و تصمیمگیـری به وجود آمـد .آرژانتین بهمنظور ارزیابـی و نظارت بر منابع
نظام بازنشسـتگی عمومی ،درون مدیریت عمومی ( )ANSESشورای مشورتی ایجاد
کـرد .این شـورا متشـکل از  13نماینده بود :سـه نماینـده از اتحادیـه کارگری ،دو
نماینده از انجمن مسـتمریبگیران ،دو نماینده از سـازمانهای کارفرمایان و شـش
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ِ
برخالف قانون اساسـی ،قانـون اصالحات
نماینـده از دولـت و بانکهـا .در بولیوی
مجـدد حضـور هیچ نماینـدهای از بیمهشـدگان و کارفرمایـان را در مدیریت نظام
بازنشسـتگی عمومی پیشبینی نکرده بود .البته مدیریت عمومی قانون ًا ملزم اسـت
از طریق کمپینهای انتشـار و آموزش ،در خصوص حقوحقوق و تعهدات در نظام
جدید به مردم اطالعرسـانی کرده و از بیمهشـدگان دفاع کند .در مجارسـتان لغو
مشـارکت سـهجانبه همچنان ادامه دارد.

 .6-9نقش دولت و نظارت
در پـیِ اصالحـات مجـدد ،بـا انتقـال از نظـام بازنشسـتگی خصوصی بـه نظام
بازنشسـتگی عمومـی و ایجاد /گسـترش مزایای تأمینشـده بهوسـیله دولت،
نقـش دولـت افزایش یافـت (البته مجارسـتان در مورد ایجاد /گسـترش مزایای
تأمین مالی شـده بهوسـیله دولت مسـتثنی بوده اسـت) .در شـیلی دولت مزایای
جدیدی (مسـتمری همگانی غیرمشـارکتی یا  PBSو اعانه همبسـتگی یا  )APSارائه
کـرد کـه همبسـتگی اجتماعـی و برابـری جنسـیتی را بهبـود داد ،رقابـت را ارتقا
بخشـید و اسـتحکام مالی را تضمین کرد .دولت بولیوی یک برنامه نیمهمشـارکتی
و اعانه همبسـتگی را اضافه کرد ،مزایای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی را گسـترش
داد و قـدرت اجرایـی در نظام بازنشسـتگی را به شـکل قابل توجهـی افزایش داد؛
بـا وجـود این هنوز هم دو اداره صندوق بازنشسـتگی ( )AFPبـه فعالیت خود ادامه
میدهنـد .در مجارسـتان نظـام بازنشسـتگی عمومی دوبـاره احیا شـد ،اما تاکنون
اصالحـات پارامتریک تعهدشـده آن انجام نشـده اسـت .الیه خصوصـی با تنها 2
درصد از بیمهشـدگان سـابق باقی مانده اسـت .در همه کشـورها بهجـز آرژانتین
و مجارسـتان ،ناظـر مسـتقل قبلـی که نظـام /الیه خصوصـی را نظـارت میکرد،
ِ
صـورت یکپارچه
منسـوخ شـد و نهـاد دولتـی جدیـدی بـا ماهیت متفـاوت ،بـه
و مسـتقل جایگزیـن آن شـد .نظارت مسـتقل جدید در شـیلی کنتـرل کل نظام
بازنشسـتگی بهجـز طرحهای مربوط به نیروهای نظامی و پلیـس را یکپارچه کرد.
آرژانتیـن یـک کمیتـه کنگره( 1بـا اعضای منتخـب از هـر دو اتاق) تشـکیل داده
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1. Congressional Committee

اسـت کـه صندوقهای نظام بازنشسـتگی عمومـی و ارزیابیهای مربـوط به آنها
را مـورد نظـارت قـرار داده ،گـزارش سـاالنه اداره ملی تأمین اجتماعـی ()ANSES
را دریافـت میکنـد و پیشـنهادات غیرالزامآوری ارائه میدهد .شـورای مشـورتی
صنـدوق (کـه فاقـد قـدرت الـزامآور اسـت) و سـایر نهادهـای عمومـی ،نظارت
خارجـی را به انجام میرسـانند؛ ازایـنرو در آرژانتین نظارت مسـتقل یکپارچهای
ماننـد شـیلی وجـود نـدارد ،نهادهـای نظارتی ضعیـف هسـتند و اداره ملی تأمین
اجتماعی نقش مسـلط را ایفـا میکند .در بولیوی مقام دولتی غیرمسـتقلِ جدیدی
مزایـای بازنشسـتگی و بیمههـا را نظـارت میکند .مجارسـتان هنوز هم سیسـتم
نظـارت قبلـی خـود را حفـظ کرده اسـت ،اما در اثـ ِر حذف عملـی الیه خصوصی
وجـود این سیسـتم بیربط اسـت.

 .6-10ثبات مالی
پـس از اصالحـات مجـدد ،حـق بیمـه در آرژانتین و شـیلی تـا حد زیـادی بدون
تغییـر مانـد ،امـا در بولیوی و مجارسـتان افزایش یافت .حق بیمههـا و عوارض در
شـیلی تغییـری نکرد (حق بیمـه مجموع ًا  12.69درصد اسـت کـه  11.43درصد
بهوسـیله بیمهشـدگان و  1.26درصد بهوسـیله کارفرمایان پرداخت میشـود) ،اما
حـق بیمـه ازکارافتادگی -بازماندگان از بیمهشـدگان به کارفرمایان منتقل شـد که
بـار حـق بیمه بـر بیمهشـدگان را اندکـی کم کـرد .حق بیمـه در آرژانتیـن بدون
تغییر ماند و همچنان در بین کشـورهای مورد بررسـی از همه بیشـتر اسـت (حق
بیمـه مجموعـ ًا  27درصـد اسـت کـه  11درصد سـهم بیمهشـدگان و  16درصد
سـهم کارفرمایـان اسـت) ،ولی کارمـزد و اجرت حذف شـد .در بولیوی به سـبب
معرفی حق بیمه همبسـتگی که بهوسـیله کارفرمایان ( 3درصد) و بیمهشـدگان (با
توجـه بـه درآمـد از  0.5تا  10درصد) پرداخت میشـود ،حق بیمـه فعلی افزایش
یافتـه اسـت .کل حـق بیمـه  17.42درصد اسـت کـه از حـق بیمـه در نظامهای
بازنشسـتگی خصوصی و عمومی قبلی بیشتر اسـت (مانند شیلی) .این نرخ میتواند
ِ
صـورت مرحلـهای بـه  32.71درصـد افزایـش یابد کـه در این صـورت از نرخ
به
حـق بیمه در آرژانتین پیشـی میگیرد .سـهم حق بیمه کارگران حداقـل  2.7برابر
سـهم حق بیمـه کارفرمایان اسـت و بـر خویشفرمایان یـک مقدار اضافـیِ 1.71
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درصـدی بـه علت خطرهای شـغلی وضع شـده اسـت .دیگـر دولـت پرداختی به
رژیم مشـارکتی نـدارد و میتواند بدون دسـتزدن به منابع مالـی ،منابع درآمدی
دیگری ایجاد کند .بولیوی و شـیلی هنوز هم حداقل اسـتاندارد سـازمان بینالمللی
کار را برآورده نکردهاند .حق بیمه در نظام بازنشسـتگی مجارستان ،شامل باقیمانده
الیـه خصوصی طی سـالهای  ،2010-11-2از  33.5بـه  34درصد افزایش یافت.
سـرمایه انباشتهشـده در صندوقهـای بازنشسـتگی کشـورهای مورد بررسـی،
بهاسـتثنا ِء مجارسـتان ،بـه رونـد افزایشـی خـود ادامـه داده و بـه رکوردهـای
جدیدی رسـید :بیشـترین سـرمایه انباشتهشده مربوط به شیلی اسـت؛ پس از آن
آرژانتیـن و بولیـوی قـرار دارند و مجارسـتان در رتبه آخر جـای دارد .بازده واقعی
سـرمایه در شـیلی ،مثبت و افزایشـی و در بولیوی مثبت و کاهشی بود .بازده واقعی
سـرمایه در آرژانتین و مجارسـتان منفی بود؛ چون  70-82درصد سـرمایهگذاری
بر ابزارهـای کمبـازده متمرکز بود.
در پی اصالحات مجدد ،ثبات مالی نظامهای بازنشستگی در
کشورهای مورد بررسی بهجز شیلی در مخاطره قرار گرفته است.
سـرمایه انباشتهشـده در صندوقهای بازنشسـتگی شـیلی طـی  2008-2011دو
برابـر شـد و بـه رکـورد ملـی و منطقـهایِ  153.000میلیـون دالر امریـکا یـا 64
درصـد  GDPرسـید .از آغـاز اجـرای نظـام جدید ،متوسـط بـازده واقعی سـرمایه
بـا تکیـه بر سـبد بسـیار گسـترده دارایـی ،از  8.8درصد بـه  9.3درصـد افزایش
یافـت؛ امـا تمرکـز در سـهام و اوراق بهـادار خارجـی از  50بـه  69درصد افزایش
یافـت .در آرژانتیـن عمدت ًا در نتیجه انتقال سـرمایه صندوقهای الیه خصوصی به
نظـام عمومی ،سـرمایه صندوق بازنشسـتگی عمومـی (صندوق ضمانـت پایداری
یـا  )FGS1در طـی سـالهای  48 ،2008-2011درصـد افزایـش یافـت و بـه اوج
 48.537میلیـون دالر امریـکا رسـید .همچنیـن سـرمایه صندوق عمومی نسـبت
بـه  GDPدر سـال  2010بـه  12.3درصـد افزایـش یافـت ،امـا در سـال 2011
بـه  10.8درصـد کاهـش پیدا کـرد .بـازده واقعی سـرمایه از  8.4درصد در سـال
 2008به  -3درصد در سـال  2011تقلیل یافت و در فصل نخسـت سـال 2012
)1. Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Sustainability Guarantee Fund
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همچنـان منفـی ماند .این امر بیشـتر به این دلیـل اتفاق افتاد کـه  73درصد منابع
در بدهـی عمومـی و پروژههـای توسـعهای جدید دولـت کـه دارای اولویت بودند
و بازدهاندکـی داشـتند ،سـرمایهگذاری شـده بـود ( 53درصـد در بدهـی عمومی
و  14درصـد در پروژههـای توسـعهای دولـت) .تنهـا  8درصد سـرمایه در سـهام
سـرمایهگذاری شـده بود و در اوراق بهادار خارجی اص ً
ال سـرمایهگذاری نشده بود.
در بولیوی حجم سـرمایه انباشتهشـده و نیز نسـبت آن به  GDPدر طی سـالهای
 2008-2010روندی افزایشـی داشـته است .در پیِ اصالحات مجدد پنج صندوق
با درآمدهای اضافی ایجاد شـد؛ ازاینرو سـرمایه طی سـالهای 22 ،2010-2011
درصـد افزایـش یافـت و به قلـه  6.583میلیـون دالر امریـکا و  28.7درصد GDP
رسـید .امـا نرخ بـازده واقعی سـرمایه از  9درصد به  6.7درصـد کاهش پیدا کرد؛
زیـرا  82درصـد سـبد دارایی را بدهـی عمومـی ( 57درصد) و سـپردههای بانکی
( 25درصـد) تشـکیل مـیداد که بازده اندکی داشـتند .بـازده واقعـی اوراق قرضه
خزانـهداری در سـال  -3 ،2011درصد بوده اسـت که از بـازده اوراق قرضه بخش
خصوصی کمتر بود .سـهام و اوراق بهادار خارجی سـهمی در سـبد سـرمایهگذاری
صندوقهـا در بولیـوی نداشـتند؛ البته سیاسـت سـرمایهگذاری جدیـد اولویت را
به این ابزارها داده اسـت .انباشـت سـرمایه در مجارسـتان در سـال 10.7 ،2010
درصـد  GDPبـود که نسـبت به بقیه کشـورها کمتر بـود .این رقم در سـال 2011
بـه  0.8درصـد کاهـش یافت .بـازده واقعی سـرمایه در سـال  -0.5 ،2011درصد
بـود؛ چون سـهم منابع سرمایهگذاریشـده در اوراق قرضـه عمومی که بهره واقعی
منفـی داشـت ،از  70درصـد بـه  85درصد افزایـش یافته بـود (.)2012 ،OECD
هزینههـای مالی اصالحات سـاختاری در شـیلی در سـال  4.7 ،2010درصد GDP
بـود؛ ایـن در حالی اسـت که هزینههای اصالحـات مجدد تنهـا  0.68درصد GDP

بـوده اسـت .ثبـات مالی از طریـق ایجاد صندوق ذخیـره برای تأمیـن مالی مزایای
جدیـد تضمین شـده و هر سـه سـال یک بـار تحت بررسـیهای آکچوئـری قرار
میگیـرد (نخسـتین ارزیابیهـا نشـان داد کـه ایـن نظـام حداقـل تا سـال 2030
تعهدات خود را برآورده میسـازد و در تعادل اسـت) .همچنین هر پنج سـال یک
بـار اثـر متغیرهای کلیـدی بر نرخ جایگزینـی و نیازهـای مالی مـورد ارزیابی قرار
میگیرد و شـورایی مشـورتی ثبات مالی اصالحات مجـدد و اصالحات بالقوه مورد
نیـاز را نظارت میکند.
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اصالحات مجدد در آرژانتین ،بولیوی و مجارستان بهوسیله
مطالعات آکچوئری حمایت نشده بود و پس از اصالحات مجدد
نیزاینمطالعاتانجامنشد.
صنـدوق عمومـی ضمانـت پایـداری ( )FGSدر آرژانتیـن درآمد خـود را از طریق
انتقـال گسـترده منابـع مالـی الیه خصوصـی افزایـش داد ،امـا مخـارج مربوط به
مزایـای بازنشسـتگی هـم بیـن سـالهای  2005و  ،2010از  3.8درصـد بـه 6.4
درصـد  GDPافزایـش یافت .نظام بازنشسـتگی عمومی قبلی کسـری سـاالنه قابل
توجهـی داشـت کـه بهوسـیله دولـت تأمیـن میشـد .ولی این کسـری بـا انتقال/
ادغـام حـدود  9.000میلیـون دالر امریـکا از صندوقهـای خصوصـی بـه  FGSاز
بیـن رفـت و درنتیجـه از عدم تعـادل کوتاهمـدت جلوگیری شـد .بااینحـال FGS
در بلندمـدت بـا تعهـدات قابل توجه و کسـری بالقـوهای مواجه میشـود؛ این امر
ناشـی از انتقال  3.6میلیون بیمهشـده از نظام خصوصیِ تعطیلشـده و بیمه شـدن
کسـانی بود که سـابق ًا در نظام عمومی بیمه شـده بودند .این ریسـک بهوسیله چند
عامل بیشـتر هم میشـود :پیرشـدن جمعیـت ،افزایش امید به زندگـی ،بلوغ نظام
و تداوم تمکین کم یا حجم زیاد فعالیتهای غیررسـمی که باعث شـدهاند نسـبت
بیمهپردازان به ازای هر مسـتمریبگیر به  1.36کاهش یابد و این نسـبت در حال
کاهـش هم باشـد .اغلب طرحهای مجزا به لحاظ محاسـبات بیمـهای (آکچوئری)
فاقـد تـوازن هسـتند و بـه منابع مالـی قابل مالحظـهای نیـاز دارند و عامـل آخر،
بازدهـی منفـی  FGSاسـت که به این دلیـل ایجاد میشـود کـه  ANSESمیتواند تا
 50درصـد از مـازاد صندوق ضمانت ثبات مالی را در اعطـای وام به دولت (خرید
اوراق قرضههـای دولتی) سـرمایهگذاری کـرده و  FGSکمکهزینـه خانوادهها (که
بـه لحـاظ اجتماعـی مفیـد ،اما به لحـاظ مالی غیرمولد هسـتند) را تأمیـن میکند.
بـر اسـاس دادههای سـال ( 2009پس از اصالحات مجدد) پیشبینی میشـود که
بـدون درنظرگرفتن یارانههای مالی ،کسـری کل نظام بازنشسـتگی بین سـالهای
 2010و  ،2050پنـج برابـر میشـود .در حالتی که نظام بازنشسـتگی با کسـری یا
خطـر عدم ثبـات (ناپایـداری) در بلندمدت مواجه اسـت ،دولت بایـد راهحلهایی
را ارائـه کنـد .ایـن راه حلها عبارتنـد از :یارانههـای دولتی ،افزایش حـق بیمه و یا
افزایـش نـرخ بازدهـی سـرمایه ،کاهش مزایا و یـا ترکیبی از ایـن موارد.
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در بولیوی ،نیم میلیون بیمهشـده و  5.408میلیون دالر امریکا از نظام بازنشسـتگی
خصوصـی به نظـام عمومی انتقـال یافت ،امـا حسـابهای انفـرادی قانون ًا تضمین
شـدند .پرداختهـای حـق بیمه به نظام بازنشسـتگی عمومـی طـی دوره -2011
 147 ،2007درصـد افزایـش یافت؛ ولی ازآنجاکـه اطالعات مربوط به کل مخارج
در دسـت نیسـت ،نمیتـوان در مورد تـوازن مالـی کل پیشبینی کـرد .در حیطه
دانـش محقـق ،پیشبینیهـای بلندمدتی از ثبـات مالیِ پنج صندوق بازنشسـتگی
وجـود ندارد .بااینحال ،مانند آرژانتین ،منابـع مالی صندوقها برای تأمین تعهدات
آینده نسـبت به بیمهشـدگان در نظام عمومی قبلی و بیمهشـدگان انتقالی از نظام
خصوصی کافی نیسـت .نـرخ بازده منفی سـرمایه در سـالهای  2011-2012نیز
ایـن وضعیـت را بدتـر کرده اسـت .در مجارسـتان حـدود  11.000میلیـون دالر
امریـکا ،معـادل  89درصـد از کل داراییها (بـر اسـاس  )2011 ،FIAPو نزدیک به
 11درصـد  GDPدر سـال  ،2011از الیـه خصوصی به صنـدوق دولتی انتقال یافت
و صـرف تأمیـن کسـری نظـام عمومـی ( 81درصد از بدهـی دولتـی) ،هزینههای
مالـی انتقال و پرداخت بخشـی از بدهیهای ملی شـد .این امـر ،ثبات مالی صندوق
جدیـد را که مسـئول تعهدات بازنشسـتگی سـه میلیون بیمهشـده انتقالـی از الیه
خصوصی اسـت ،به خطـر میاندازد.

 .7نتیجهگیری
 .7-1مطالعه تطبیقی عملکرد اصالحات مجدد
ویژگیهـای قانونـی و آثار اجتماعـی -اقتصادیِ چهار اصالحـات مجدد با تمرکز
بـه ده اصـل تأمیـن اجتماعی در جدول  3خالصه شـده اسـت .اصالحات مجدد
در چهـار کشـور مـورد بررسـی بهجـز مجارسـتان ،بیشـتر معایـب اصالحـات
سـاختاری را بهبود بخشـیده است.
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.1گفتوگوی اجتماعی :گفتوگوی اجتماعی در شـیلی گسترده
و در بولیوی جزئی اسـت و در آرژانتین و مجارسـتان وجود ندارد.
.2پوشـش :پوشـش هـم بـرای جمعیت فعـال اقتصـادی و هم
برای سـالمندان افزایش یافـت (البته برای مجارسـتان تغییر نکرد) .بیمه
خویشفرمایـان در شـیلی بهتدریـج اجباری شـد.
 .3رفتـار برابـر :طرحهـای مجـزا بـه بقای خـود ادامـه دادند و
تعـدادی طـرح مجـزا هـم افزوده شـد .امـا در مجارسـتان در ایـن مورد
تغییـری حاصل نشـد.
 .4همبسـتگی اجتماعی :همبسـتگی اجتماعی در همه کشورهای
امریـکای التیـن و حـوزه کارائیب به طـور قابل مالحظهای بهبـود یافت،
امـا در مجارسـتان به مقـدار کمتری افزایش پیـدا کرد.
 .5برابری جنسیتی :در همه کشورهای مورد بررسی بهبود یافت.
 .6کافـی بودن مزایـا :مزایا در همه کشـورهای امریکای التین و
حـوزه کارائیب بهبود یافت ،اما در مجارسـتان محدودتر شـد.
 .7کارایـی و منطقـی بـودن هزینههـای اداری :رقابـت و اجرت
در آرژانتیـن و مجارسـتان حـذف شـد ،در بولیوی تغییری نکـرد ،اما در
شـیلی بهبود یافت.
 .8مشـارکت اجتماعـی :مشـارکت سـهجانبه در هیچیـک از
کشـورهای مورد بررسـی برقرار نشـد .شـورای مشـورتی در آرژانیتن و
کمیسـیون کاربران در شـیلی بـه نظارت اصالحـات مجـدد میپردازند،
امـا ایـن نهادها فاقـد قـدرت تصمیمگیری هسـتند.
 .9نقـش دولـت و نظارت :نقش دولت در همه کشـورهای مورد
مطالعـه افزایـش یافت .سیسـتم نظارت قدیمـی در کشـورهای امریکای
التیـن و حـوزه کارائیـب عوض شـد (البته در مجارسـتان به قـوت خود
باقی ماند) .این سیسـتم در شـیلی یکپارچه و مسـتقل اسـت ،اما در بقیه
کشـورها اینگونه نیست.
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 .10ثبـات مالـی :ثبـات مالـی در شـیلی زیـاد ،ولـی در بقیـه
1
کشـورهای مـورد مطالعـه بهخصـوص مجارسـتان کـم اسـت.

بهتریـن عملکـرد اصالحـات مجدد در شـش اصل زیر بوده اسـت :پوشـش،
همبسـتگی اجتماعـی ،برابـری جنسـیتی ،کافـی بـودن مزایـا ،منطقـی بودن
هزینههـای اداری و نقـش دولـت و نظـارت کـه البتـه در مورد نقـش دولت
و نظـارت تـا انـدازهای عملکـرد خوبـی وجـود داشـته اسـت .ضعیفتریـن
عملکـرد هـم در چهار اصـل گفتوگـوی اجتماعی ،رفتـار برابر ،مشـارکت
اجتماعـی (بهبود کـم در دو مورد) و مخصوص ًا ثبات مالی (بهجز شـیلی) بوده
اسـت .اصالحـات مجـدد در تمام کشـورهای امریـکای التین و حـوزه کارائیب
بـه پیشـرفتهایی در اغلـب اصـول اجتماعـی انجامید ،امـا آرژانتیـن ،بولیوی و
مجارسـتان بـا چالشهای بلندمدت جـدی در زمینه ثبات مالی مواجه هسـتند.
اصالحات مجدد در مجارسـتان در تصحیح بیشـتر معایب اصالحات سـاختاری
ناموفـق بـود و مشـکالت جدیدی را ایجـاد کرد.
 .1تعطیلـی نظـام /الیـه خصوصی در آرژانتین ،بولیوی و مجارسـتان هزینههای ِ
مالی انتقـال را از بین برد،
امـا تعهـدات نسـبت بـه بیمهشـدگانی که بـه نظام عمومـی منتقل شـدند ،باید به لحـاظ مالـی در بلندمدت
تضمین شود.
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پوشش
رفتار برابر
(طرح های مجزا)

قب ً
ال وجود داشت،
گسترش یافت ،آزموده
به آزمون وسع
تداوم  103طرح مجزا،
احیای طرح های مجزای
مختلف

مزایای
بازنشستگی
غیرمشارکتی

پوشش سالمندان

قب ً
ال وجود داشت.

افزایش از  %45به
)2010( %47.5

خیر

افزایش از  %84به
)2010( %90.4

پوشش اجباری
خویشفرمایان

پوشش جمعیت
فعال اقتصادی

گفتگوی اجتماعی

اصول

آرژانتین

تداوم یکپارچگی نظام
بازنشستگی با قواعد ویژه
برای نیروهای نظامی

تغییر نکرد.

داده موجود نیست.

قب ً
ال وجود داشت.

 %70 100و بدون تغییر

جـدول شـماره  .3مقایسـه ویژگیهـای قانونی و
آثار اجتماعـی -اقتصادی در چهار اصالحات مجدد

تداوم طرح های مجزا
برای نیروهای نظامی و
پلیس

به  %60جمعیت با درآمد
کمتر گسترش یافت،
آزموده به آزمون وسع

کاهش به %57.2
(دادهای برای 2010 11
موجود نیست)

ِ
صورت
از  2012به
مرحله ای

افزایش از  %61به %62
()2011

به طو ِر گسترده با حضور
تمام بخش ها

خیر

بازگرداندن شرایط
سخاوتمندانه برای نیروهای
نظامی و سایر گروهها

گسترش یافت ،همگانی با
صرف نظر از درآمد

 %126در ( 2008وجود
تقلب)

خیر؛ به جز مشاوران

 ،2010( %11.4داده برای
 2011موجود نیست)

تا حدودی

بولیوی

شیلی

مجارستان
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b

شاخصبندی
مزایای
بازنشستگی

عمومی

برابری جنسیتی

همبستگی اجتماعی

اصول

شاخصبندی با
دستمزدها و حق بیمه ها

شاخصبندی با یک واحد
خودکار که البته تغییر
می کرد

سهم  63درصدی زنان
ارائه مزایای بازنشستگی
از مستمری همبستگی
سخاوتمندانه به زنان بیوه
همگانی /اعانه همبستگی،
یا مرد بدون همسر ،کوپن
تقسیم منابع بین
همگانی برای مادران ،توافق
همسران؛ کوپن های
بر جداول مرگومیر مشابه
همگانی برای مادران،
برای زنان و مردان که به
عدم تغییر جدول های
اجرا درنیامد.
مرگ ومیر

شاخصبندی با واحد
پولی خودکار ()UF

نرخ جایگزینی  ،%60ارائه
مقدار مستمری
کاهش سابقه پرداخت حق
همبستگی همگانی از
بیمه ،تضمین حسابهای
مزایای بازنشستگی عمومیِ
مزایای قبلی بیشتر است ،کامل به کسانی که به نظام
انفرادی ،پوشش همگانی
عمومی بازگشتند (برای
مستمری مشارکتی کرامتدر اعانه همبستگی سطح
بقیه کاهش مزایا) ،افزایش
مزایا را افزایش داده
عمل :مقدار مزایا کم ،اما
سن بازنشستگی
برای فقرا بسیار حیاتی و مهم است.

گسترش پوشش مستمری
غیرمشارکتی کرامت
برای زنان ،کاهش سن
بازنشستگی به ازای هر
کودکی که زنده متولد
شود

ارائه مستمری
غیرمشارکتی کرامت،
صندوق و اعانه همبستگی،
معرفی مزایای نیمه
مشارکتی

حداقل مستمری معادل
مستمری همبستگی
 %25از متوسط دستمزد
همگانی ( ،)PBSاعانه
همبستگی دولتی ( )APSخالص و کاهش 20
درصدی
که تصاعدی بود.

ادامه جدول شماره .3

شاخص بندی با قیمت ها:
کاهش ارزش واقعی مزایا

افزایش مقدار حداقل،
متوسط و پایه مزایای
بازنشستگی؛ مزایای
بازنشستگی برابر یا بیشتر
از نظام بازنشستگی
خصوصی که تعطیل شد

کاهش شکاف در پوشش
زنان و مردان ،ارائه
مزایای بازنشستگی
غیرمشارکتی برای
مادران با هفت فرزند
و بیشتر ،ارائه مزایای
همگانی برای کودکان

گسترش پوشش برای
افراد کم درآمد ،زنان
و سالمندان؛ دارای اثر
قوی در گروه های پایین
درآمدی

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان
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کافی بودن مزایا

مشارکت اجتماعی

نظارت

نقش دولت

هزینههای اداری

کارایی

اصول

خیر ،گزارش سالیانه
کمیسیون کاربران
با یا بدون قدرت
تصمیمگیری

نظارت مستقل و
یکپارچه

خیر

نظارت از بین خواهد رفت.

خیر ،شورای مشورتی
با یا بدون قدرت
تصمیمگیری

ادامه جدول شماره .3

خیر ،بهجز طرح نیروهای
نظامی

نظارت غیرمستقل

رو به افزایش (اجرای
قویتر)

رو به افزایش

رو به افزایش

تشکیل کمیسیون کنگره
با یا بدون قدرت اجرایی

رو به افزایش

حذف کارمزد /اجرت

بدون تغییر

مانند قبل ،اما باید
کاهش یابد

کمتر ،اما نامربوط

پایان رقابت

هنگام ایجاد مدیریت
عمومی ،رقابت پایان
خواهد یافت.

ایجاد یک  AFPدیگر،
معرفی ابزارهای جدید
برای افزایش رقابت

چند بنگاه باقیمانده هم
ناپدید میشوند.

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان
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)2011 12( % 3

افزایش به ،48.537
کاهش به %10.8
()2011

ثبات مالی

عدم انجام مطالعات
آکچوئری و مطالعات
پیشبینی ،ریسک باال

 %82در بدهی عمومی و
سپردههای بانکی (با بازده
کم)

کاهش به )2011( %6.7

افزایش به 6.583؛
افزایش به % 28.7
()2011

بررسی آکچوئری در هر
سه سال ،وجود تعادل تا
سال 2030

 %69در اوراق بهادار
خارجی و سهام (با نرخ
بازده باال ،اما پرنوسان)

کاهش به )2011( % 0.5

عدم انجام مطالعات
آکچوئری و مطالعات
پیشبینی ،ریسک باال

 %85در بدهی عمومی
(با بازده منفی) %6 ،در
سپردههای بانکی

کاهش به %9
()2009 11

افزایش به =153.000
)2011( %64

کاهش به ،)% 89( 1.333
کاهش به )2011( %0.8

ادامه جدول شماره .3

 aاطالعات عمدت ًا مربوط به دادههای سال قبل از انجام اصالحات مجدد و آخرین داده های موجود است؛ مگر در مواردی که سال گردآوری
داده بیان شده است.
 bپوشش جمعیت فعال اقتصادی بر اساس آمارها (در بولیوی بر اساس پیمایش ها) و پوشش سالمندان مبتنی بر پیمایش ها برآورد شده است.
منبع :بر اساس هونرلین ()2013؛ مسا الگو ()2013؛ مسا الگو و اسییو ()2013؛ سیمونوویچ ()2013؛ اطالعات سرمایه صندوق در مجارستان
برحسب دالر از )2011( IFPA؛ ترکیب سبد سرمایهگذاری از .)2012( OECD

تعادل
بلندمدت

عدم انجام مطالعات
آکچوئری؛ پیشبینی
افزایش پنج برابری
کسری در 2050

 %73در بدهی عمومی
ترکیب سبد
و پروژههای توسعهایِ
سرمایهگذاری
دولت (با بازدهی کم)

نرخ بازده
واقعی سرمایه

سرمایه:
میلیون دالر
امریکا ،درصد
c
از GDP

اصول

آرژانتین

بولیوی

شیلی

مجارستان

65

 .7-2مشکالت حلنشده /چالشهای اصالحات مجدد و پیشنهادات
اصالحات سـاختاری بهوسـیله سـازمانهای مالی بینالمللـی ( 1)IFOو بسـیاری از
کارشناسـان بهمثابه اکسـیری مورد توجه قـرار گرفته بود .امـا اصالحات مجدد را
نبایـد اینگونـه معرفی کـرد .پیش از اعمال هر نـوع اصالحاتی (اعـم از اصالحات
سـاختاری و اصالحـات مجـدد) باید گفتوگـوی اجتماعی و مطالعـات آکچوئری
انجـام شـود .هـر دو نـوع اصالحـات بایـد بهصـورت دقیـق ،بـا درنظرگرفتـن
ویژگیهـای هـر کشـور طراحـی شـوند و بهبـود اصول تأمیـن اجتماعـی را هدف
اصلـی خـود قرار دهنـد .بـرای اصالحات مجـدد الزام ًا نیـازی بـه تعطیلی نظام
بازنشسـتگی خصوصـی نیسـت؛ همانگونـه کـه مـورد شـیلی نشـان میدهد
میتـوان نظـام خصوصـی را حفظ و به صورت قابـل توجهـی آن را اصالح کرد.
ِ
صورت رعایت احتیاطـات زیر ،بهخصوص
تعطیلـی نظام یا الیه خصوصی نیـز در
در زمینـه ثبـات مالـی ،نتیجـه موفقیتآمیـزی را به دسـت میدهد.
گفتوگـوی اجتماعـی :بـرای حـل مشـکالت باقیمانـده یـا
چالشهـای موجـود ،اصالحاتـی فراگیـر بـا طراحـی مناسـب و چشـمانداز
بلندمـدت بـرای بیشـتر کشـورها توصیـه میشـود .پیـش از اعمـال ایـن
اصالحـات بایـد گفتوگـوی اجتماعـی گسـترده و مطالعـات آکچوئـری
حرفـهای انجـام شـود .مجارسـتان بـه اصالحـات پارامتریـک در نظـام
بازنشسـتگی عمومـی نیـاز فـوری دارد.
اطالعـات مورد نیـاز :بهمنظو ِر ارزیابی دقیقتـر آثار اصالحات
مجـدد ،باید سـریهای آمـاریِ ده اصل مهـم تأمین اجتماعی ایجاد شـوند؛
بهطوریکـه با دادههای پیش از اصالحات مجدد بهدرسـتی سـازگار باشـند
و تعریـف واضحـی از بیمهپـردازان و بیمهشـدگان ارائه کنند.
پوشـش :برای تحقق پوشـش اجبـاریِ خویشفرمایان و سـایر
گروههای غیررسـمی در امریکای التین و حوزه کارائیب ،ایجاد سـازوکارهای
خالقانهتـر و مؤثرتـر ضروری اسـت .در بولیـوی به دلیل حجـم زیاد بخش
غیررسـمی و فـرار در بخـش رسـمی ،پوشـش مزایـای مشـارکتی هنوز هم
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انـدک و راکـد اسـت .اگرچـه بیمه اجبـاری مشـاوران خویشفرمـا اقدامی
مثبت اسـت ،اما پوشـش کل گـروه خویشفرمایان را به مقـدار قابل توجهی
افزایـش نمیدهـد .اعانـه همبسـتگی باید بـرای بیمه شـدن خویشفرمایان
کمدرآمـد و گروههـای مشـابه انگیزه ایجـاد کند.
رفتـار برابـر :تـداوم چندپارگـی نظـام بازنشسـتگی (بهجـز
در مجارسـتان) یکپارچهسـازیِ طـرح مربـوط بـه نیروهـای نظامی و سـایر
طرحهـای مجـزا بـا مزایـا /شـرایط امتیـازی (همچنیـن طرحهایـی کـه در
آرژانتیـن و بولیـوی دوبـاره اجرا شـد) و تأمین مالی تماموکمـال مزایای ویژه
بهوسـیله بیمهشـدگان (بـدون یارانههـای مالـی) را ایجـاب میکنـد.
مزایـای بازنشسـتگی غیرمشـارکتی :آرژانتیـن بایـد طـرح
یکپارچـهای مبتنـی بر آزمون وسـع بـرای ارائـه درآمد پایه غیرمشـارکتی
بـه فقـرا ایجاد کند و به مزایای بازنشسـتگی اعطایی بهوسـیله کنگـره پایان
دهد .در بولیوی پایگاه داده مسـتمری غیرمشـارکتی کرامت باید از احتساب
مضاعف و ذینفعان جعلی زدوده شـود .در این کشـور برای شمول ذینفعان
بالقـوه کـه بـه دلیل زبـان ،نبود اطالعـات در مـورد حقوحقـوق و /یا کارت
شناسـایی غیرقانونـی از پیوسـتن بـه نظـام بیمه محـروم شـدهاند ،گامهایی
برداشـته شده اسـت .شـیلی باید از طریق بهکارگیری مؤثرتر سـازوکارهای
هدفگـذاری جدیـد و بازرسـی دورهای آن ،درصـد کم «سـواری مجانی» را
از بیـن ببرد.
تأثیر بر فقر :در تمام کشـورهای مورد بررسـی باید مطالعهای
انجـام شـود کـه اثـر اصالحـات مجـدد و مخصوصـ ًا معرفـی یا گسـترش
مسـتمریهای غیرمشـارکتی را بـر فقـر و همچنیـن تعـداد بیمهشـدگان و
پرداخـت حـق بیمـه بـه نظام مشـارکتی مـورد سـنجش قـرار دهد.
همبستگی اجتماعی :باقیمانده عناصر ضدهمبستگی در بولیوی
(پوشـش مشـارکتی کم ،مزایـای ویژه بـرای برخی گروهها ،جبـران غیرمجاز
حـق بیمههـای پرداختـی) را میتـوان کاهـش داد .بولیـوی و شـیلی باید به
تصحیـح بـار بیشازانـدازه مشـارکتی بـر کارگـران نسـبت بـه کارفرمایان
اقـدام کننـد تا بـه برآوردهکـردن حداقل اسـتاندارد سـازمان بینالمللی کار
بپردازند.
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نابرابری جنسـیتی :نابرابریهای جنسـیتی ایجادشده بهوسیله
بـازار کار بایـد از طریـق ابزارهـای قانونـی (نظیر ارائـه مزد برابر بـه زنان و
مردان در ازای کارهای مشـابه) اصالح شـوند .همچنین مشـارکت زنان باید
از طریـق آموزش و توسـعه بیشـتر مراکز مراقبـت روزانه دولتی و نیز سـن
بازنشسـتگی بیتفاوت نسـبت به جنسـیت ارتقـا یابد.
کافـی بودن مزایـا :در بولیوی حسـابهای انفرادی بهوسـیله
نظـام بازنشسـتگی عمومی تضمین شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که در
آرژانتیـن مسـتمری عمومـی دریافتشـده بهوسـیله بیمهشـدگان انتقالی از
نظـام خصوصـی تعطیلشـده بایـد برابـر یـا بیشـتر از مزایای بازنشسـتگی
خصوصـی در زمـان آغـاز اصالحات مجـدد باشـد؛ درواقع حقوحقـوق این
افـراد بایـد مـورد حمایـت قرار گیـرد .در مجارسـتان در نظام بازنشسـتگی
عمومـی محـض بایـد برای کسـانی کـه از نظـام خصوصـی منتقل شـدند،
حسـابهای انفـرادی تعریف شـود.
هزینههـای اداری :هزینههـای اداری در بولیـوی هنـوز هـم
انـدک اسـت ،امـا بـرای بررسـی اینکـه آیـا این مقـدار هزینـه بـرای نظام
بازنشسـتگی عمومـی کافـی اسـت یـا خیـر ،انجـام یـک ارزیابـی پیشـنهاد
میشـود .شورای مشـورتی و کمیسیون کاربران در شـیلی باید اثر اصالحات
مجـدد بـر کارمزدهـا و اجرتهـا را بیشـتر مـورد ارزیابـی قـرار دهـد.
مشـارکت اجتماعـی :مشـارکت کارگـران و کارفرمایـان در
مدیریـت نظام بازنشسـتگی عمومی که با قدرت تصمیمگیری همراه اسـت،
بایـد احیا شـود.
اطالعـات :دانـش بیمهشـدگان و مـردم از نظام بازنشسـتگی
کم اسـت .اطالعات در دسـترس بسـیار فنی اسـت که برای سطح آموزش
بیشـتر مردم تعدیل نشـده اسـت؛ ازاینرو اطالعات باید ساده شـوند و افراد
ً
(مثلا از طریق صنـدوق آمـوزش مانند
بـه روش بهتـری آمـوزش ببیننـد
شـیلی) .در آرژانتیـن ،بولیـوی و مجارسـتان بایـد به تمامی بیمهشـدگان در
مورد حقوق بازنشسـتگی انباشتهشـده و سـطح مزایا بر اساس حق بیمههای
پرداختی ،اطالعاتی شـفاف و دورهای ارائه شـود« .صندوق چندگانه» 1شـیلی
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بـه حمایـت از اغلـب بیمهشـدگان در طـول بحـران جهانـی کمـک کـرد،
امـا اطالعات ارائهشـده بهوسـیله ادارات بازنشسـتگی (AFPها) و مشـاوران
خصوصـی نیـاز به بهبـود دارد تا انتخابهـا و انتقاالت بیـن صندوقها بهتر
شود.
تمکیـن :بهمنظـو ِر افزایش بیشـتر تمکین در شـیلی ،کارگران
بیمهشـده بایـد از طریـق کنتـرل گزارشهـای فصلـی ارسـالی از اداره
بازنشسـتگی ( ،)AFPنقش فعالتری در تشـخیص تأخیر پرداخت بهوسـیله
کارفرمایـان ایفـا کنند و  AFPنیز باید بهسـرعت کارگـران را از این تأخیرها
مطلـع سـازد .همچنیـن برای کسـانی کـه از قانون سـرپیچی میکننـد باید
مجـازات و تحریمهـای قویتـری تعییـن کـرد؛ همانگونـه کـه در قانـون
اصالحـات مجـدد در بولیـوی وجـود دارد.
نظـارت :وجـود نهادی یکپارچه و مسـتقل برای نظـارت نظام
بازنشسـتگی که همـه طرحها را مورد بازبینـی قرار میدهد ،ضـرورت دارد.
توصیههـای کمیسـیون کنگـره در آرژانتیـن الزامآور نیسـت؛ ایـن در حالی
اسـت کـه نهـاد نظارتـی در بولیـوی از قوه اجراییِ قدرتمند مسـتقل نیسـت.
ثبـات مالـی :در آرژانتیـن منابع مالـی انتقالی از حسـابهای
انفـرادی کـه با نظام تـوازن درآمدها و هزینههـا ( )PAGEادغام شـدند ،باید
مطابـق بـا قواعد قانونـیای که بازده سـرمایه را حداکثر و ریسـک را حداقل
میکنند ،سـرمایهگذاری شـوند .همچنین صنـدوق ضمانت پایـداری ()GFS
بایـد بـه نهـادی مسـتقل تبدیـل شـود کـه نـه بهوسـیله اداره ملـی تأمین
اجتماعـی ( ،)ANSESبلکـه بـه کمـک گروهـی فنی و بـدون دخالـت دولت
مدیریـت میشـود .همچنیـن برای پرهیـز از شـکایات جدید ،منابعـی الزم
اسـت تا برای حلوفصـل دادخواهیهـا و پرداخت بدهیهای شناساییشـده
بـه سـبب قضاوتهای اشـتباه ،مطابق بـا آنچه از سـوی دیـوان عالی تعیین
میشـود ،صرف شـود.
سـبد دارایی :صندوقهای بازنشسـتگی عمومـی در آرژانتین،
بولیـوی و مجارسـتان (و صنـدوق حسـابهای انفـرادی در بولیـوی) بـه
تنوعبخشـی سـرمایهگذاری و رهایی از حجـم بیشازانـدازه بدهی عمومی و
سـپردههای بانکـی که بـازده واقعیِ کم و یا منفی دارند ،نیازمندند .در شـیلی
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نیـز سـهم بسـیار بـاالی سـرمایهگذاری در اوراق بهـادار خارجی با ریسـک
زیـادی همـراه اسـت و در صورت بـروز بحـران جهانی دیگر ،صنـدوق را با
زیـان مواجـه میکند.
مطالعـات آکچوئری :آرژانتیـن و بولیوی نتوانسـتند پیرامون
آثـار بلندمـدت اصالحـات مجدد (سادهسـازی شـرایط شـمول ،گسـترش
مزایـای غیرمشـارکتی ،صندوقهای همبسـتگی جدید و غیره) بررسـیهای
آکچوئـری انجـام دهنـد؛ اما باید در نخسـتین فرصت ممکن ،این بررسـیها
انجـام شـده و تعدیلات مـورد نیـاز اجرا شـود .مجارسـتان باید اسـتفاده از
منابـع صنـدوق الیه خصوصی پیشـین بـرای پرداخـت هزینههـای انتقال و
کسـری بودجـه را متوقف کنـد و ثبات مالی یا آکچوئری نظام بازنشسـتگی
عمومـی را بـا انجـام بررسـیهای آکچوئری تأمیـن کند.
نظـارت بر اصالحات مجدد :در شـیلی باید ارائـه گزارشهای
سـاالنه بهوسیله شورای مشورتی و کمیسـیون کاربران ادامه یابد و ارزیابیهای
آکچوئـری تصریحشـده بهوسـیله قانون نیز انجام شـود تـا از اختصاص منابع
الزم بـرای پرداخـت مزایـای جدیـد در بودجه اطمینـان حاصل شـود .ایجاد
سـازوکارهای مشـابه در سـایر کشـورها هم مورد نیاز است.

 .7-3آثار بالقوه اصالحات مجدد
ً
(کاملا
اصالحـات مجـدد احتمـاالً بـر سـایر نظامهـای بازنشسـتگی خصوصـی
خصوصـی و یـا بخشـی) در کشـورهای امریکای التین و حـوزه کارائیـب و اروپای
شـرقی و مرکـزی هـم آثـاری خواهد داشـت .چهار سـال از اصالحـات مجدد در
آرژانتیـن و شـیلی و دو سـال از اصالحات مجدد در بولیوی میگـذرد و اصالحات
مجـدد دیگری در کشـورهای امریکای التین و حوزه کارائیب انجام نشـده اسـت؛
اما باید توجه داشـت که یازده سـال از اصالحات سـاختاری شـیلی در سال 1981
گذشـت و اصالحـات دوم در سـال  1993در پرو انجام شـد.
بااینحـال اصالحاتـی برای بهبـود الیه خصوصی و عملکـرد در برخی اصول تأمین
اجتماعـی انجـام گرفته اسـت .اروگوئـه تغییراتـی را مانند شـیلی و آرژانتین ایجاد
70

کـرد و بدینترتیب توانسـت سـطح پوشـش را گسـترش داده ،رقابـت را افزایش
دهـد ،هزینههـای اداری را کاهـش دهـد ،پرداخـت واحـدی برای تمـام مالیاتها
ایجـاد کنـد و به زنان بیمهشـده بـه ازای هر فرزندی که زنده متولد میشـود ،یک
سـال سـابقه کار اعطا کند .در پرو به بیمهشـدگان در نظام بازنشسـتگی خصوصی
اجـازه داده شـد در برخی مـوارد به نظام عمومی بازگردند ،مزایای نیمهمشـارکتی
بـرای فقـرا ایجاد شـد و این موضـوع در حال بحث و مذاکره اسـت که آیا سـقفی
برای کل کارمزد روی دسـتمزدها تعیین شـود و کارمزدی بر بازده سـرمایه اضافه
شـود یـا خیر .در مکزیکو بهتدریج پوشـش اجبـاری برای خویشفرمایـان در حال
گسـترش اسـت .همچنیـن الیه خصوصی بـرای کارمنـدان دولتی (کسـانی که در
طـرح عمومـی مجزایـی باقی مانـده بودند) بسـط داده شـد و رقابت بـا روشهای
خالقانـهای به طـو ِر قابل توجهی افزایش یافـت؛ افراد تازهوارد به بـازار کار باید به
صندوقـی بپیوندند کـه باالترین نرخ بازدهـی را دارد و محدودیتی بـرای انتقال به
چنیـن صندوقهایـی وجود ندارد .در السـاوادور نیز اقدام آخر انجام شـد .همچنین
مزایـای غیرمشـارکتی کـه فقـرا را مـورد هـدف قـرار میدهـد نیز معرفی شـد.
بااینحـال ایـن کشـور با سـطوح بـاالی هزینههای مالی انتقال و سـایر مشـکالت
مواجه اسـت .نظام بازنشسـتگی کاسـتاریکا به شکل نسبت ًا خوبی سـازماندهی شده
اسـت ،اما ممکن اسـت تعـدادی اصالحـات مانند تکمیـل همگانیسـازی مزایای
غیرمشـارکتی آزمـوده بـه وسـع و معرفـی کوپـن همگانی بـرای مـادران را مورد
توجـه قـرار دهـد .تاکنـون در کلمبیـا ،جمهـوری دومینیـک و پاناما بهجـز ایجاد
صندوقهای چندجانبه در کلمبیا ،تغییرات قابل توجه دیگری اعمال نشـده اسـت
(کالو و همکاران2010 ،؛ مسـا الگـو.)2012 ،
چندین کشـور در اروپای شـرقی و مرکزی تخصیص کمک مالی به الیه خصوصی
را کاهـش دادنـد؛ در لهسـتان کمـک مالی در سـال  2011حدود دوسـوم کاهش
یافـت ،در اسـتونیا کمکهـای دولـت بـه الیـه خصوصی طـی سـالهای -2011
 2009متوقـف شـد ،امـا در سـال  2012به طو ِر کامـل بازگردانده شـد ،در لتونی
کمـک بـه الیه خصوصـی از  8درصد به  2درصـد کاهش یافت ،امـا برنامهریزی
شـده بـود که ایـن مقدار در سـال  2013بـه  4درصـد افزایش یابـد و در لیتوانی
طـی سـالهای  ،2009-2011کمـک بـه الیـه خصوصـی از  5.5درصـد بـه 1.5
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درصـد کاهش یافت و معلوم نیسـت این کشـور این مقـدار را در سـال  ،2013به
 2درصـد افزایـش میدهـد یا خیـر .پیشبینی اینکه ایـن اقدامات موقتـی ،دائمی
میشـوند و سـایر اصالحات مهم رخ میدهد یا خیر ،بسـیار سـخت اسـت (فولتز،
 .)b2012 ،a2012اسـلونی بـرای معرفی الیه خصوصی برنامهای نـدارد ،اما انتظار
میرود جمهوری چک در سـال  2013موفق به انجام این کار شـود (سـیمونوویچ،
.)2011
در انتقـال اطالعـات پیرامون اصالحات سـاختاری و اصالحـات مجدد عدم تقارن
قابـل مالحظهای وجـود دارد .درحالیکه اصالحات سـاختاری بهطور گسـتردهای
بهوسـیله نهادهـای بینالمللـی مورد حمایـت قرار گرفتـه بود ،اصالحـات مجدد
بـه مقـدار قابل توجهـی ،کانالهای کمتری برای انتشـار اطالعـات و حمایت مالی
در اختیـار داشـت .اطالعـات مربوط به اصالحات سـاختاری به طو ِر گسـتردهای
منتشـر شـده بـود و از لحـاظ مالـی و فنی از سـوی سـازمانهای مالـی بینالمللی
(بانـک جهانـی ،صنـدوق بینالمللـی پول ،سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه،
بانک توسـعه بیـن امریکا) ،انجمـن بینالمللی مدیـران صندوقهای بازنشسـتگی
( 1)FIAPو خبرنامه دوسـاالنه آن و بسـیاری از انتشارات حمایت میشد .در برخی
کشـورها نهادهایـی (نظیر شـرکت پژوهش ،مطالعه و توسـعه تأمیـن اجتماعی یا
 2CIEDESSدر شـیلی ،بنیـاد میـراث امریـکا 3و مؤسسـه کاتو 4در ایـاالت متحده)
وجـود دارد کـه اصالحـات سـاختاری را ترویج کردنـد .تمام ایـن نهادها بهاضافه
کنگلومراهـای اقتصـادی (شـرکتهای خوشـهای اقتصادی) 5و شـرکتهای بیمه
بینالمللـی منابـع قابـل توجهـی را بـرای ترویـج و تشـویق اصالحات سـاختاری
سـرمایهگذاری کردنـد؛ بـه طوری کـه سـمینارها و انجمنهای ملـی و بینالمللی
1. International Association of Pension Fund Administrators

2. Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Corporation
)for Research, Study and Development of Social Security
3. American Heritage Foundation
4. Cato Institute

بوکارهای
:Conglomerate .5کنگلومـرا یـا رشکت خوشـهای به ترکیبی از دو یا چند رشکت مشـغول به کسـ 
لا متفاوت گفته میشـود که تحت یک سـاختار سـازمانی فعالیـت میکنند (م).
کام ً
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برگـزار کردنـد و اصالحطلبـان مشـهور و شناختهشـده را برای عرضـه این مدل
در دنیـا به خدمـت گرفتند.
از طـرف دیگـر اصالحـات مجـدد بـه مقـدار قابـل توجهـی ،کانالهـای کمتری
بـرای انتشـار اطالعـات و حمایت مالـی در اختیـار دارد؛ سـازمان بینالمللی کار و
اتحادیـه بینالمللـی تأمیـن اجتماعـی ( 1)ISSAاز طریق ارائه مقاالت دانشـگاهی در
بررسـیهای بینالمللـی کار ،2بررسـیهای بینالمللـی تأمیـن اجتماعـی 3و انتشـار
خبرهـای انتشـاریافته در دیدبـان تأمیـن اجتماعـی ،4اصالحات مجـدد را گزارش
کردهانـد .همچنیـن ،در امریکای التیـن و حوزه کارائیب ،انجمن اقتصادی سـازمان
ملـل متحـدد برای امریـکای التین و حـوزه کارائیـب ( 5)ECLACاطالعاتـی را ارائه
میکنـد .بهعلاوه ،اصالحات مجدد بـا مخالفان قدرتمندی از برخـی مراجع ملی و
بینالمللـی کـه اصالحـات سـاختاری را تشـویق کردند ،مواجه اسـت.
امیـد اسـت انتشـار اینگونه مطالعـات به آگاهی و انتشـار اطالعـات در خصوص
اصالحـات مجـدد ،و ویژگیهـا ،آثـار و چالشهـای آن کمک کند.
1. International Social Security Association
2. International Labour Review

3. International Social Security Review
4. Social Security Observer

5. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean
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