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پیشگفتار مؤسسه

مسیرهایی به سوی پایداری

تأمیـن اجتماعـی بـه عنوان حقی اساسـی بـرای آحـاد مردم 
یـک جامعـه اسـت کـه بی توجهـی بـه آن موجـب از بیـن 
رفتـن حقـوق شـهروندی افـراد یک جامعـه می شـود. اصل 
29 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران نیز این مسـأله 
را مطـرح می نمایـد و از آن بـه عنـوان حقـی بـرای مـردم و 

تکلیفـی بـرای دولـت یـاد می کند.
طبق اصل مذکور برخورداری از تأمین اجتمــاعی از نظر بازنشستگی، 
بیـکاری، پیـری، ازکارافتادگی، بی سرپرسـتی، در راه ماندگـی، حوادث 
و سـوانح، نیـاز بـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی و مراقبت هـای 
پزشـکی حقی اسـت همگانـی. دولـت مکلف اسـت طبـق قوانین از 
محـل درآمدهـای عمومـی حاصـل از مشـارکت مـردم، خدمـات 
و حمایت هـای مالـی فـوق را بـرای کشـور تأمیـن کنـد. در ایـن 
راسـتا یکـی از مهمتریـن ارکان نظام تأمیـن اجتماعی نیـز برقراری 

مسـتمری های بازنشسـتگی اسـت. 

بـا توجـه به رونـد سـالمندی جمعیت در همـه کشـورهای جهان و 
به تبـع آن افزایـش هزینه هـای صندوق هـای بازنشسـتگی بـه نظر 
می رسـد کـه تقریبـاً تمـام کشـورهای جهـان در فراینـد اصـاح 
سیسـتم های بازنشسـتگی وارد شـده اند امـا انگیـزه اصاحـات و 
روش هـای خـاص انجـام آن از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفاوت 
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اسـت. در واقـع بـا افزایش تعداد مسـتمری بگیران مخارج سیسـتم پ
افزایـش می یابـد و هم زمان درآمدها و تعداد افرادی که به سیسـتم 
حق بیمـه می پردازنـد کاهش می یابـد. این فراینـد جمعیتی محصول 
مشـترک دو پدیـده متفاوت اما کامـًا مرتبط کاهش نـرخ زادوولد 
و افزایـش امیـد به زندگی اسـت. مطالعـات اولیه در کشـور از ابعاد 
چالش هـا و مخاطـرات بسـیار جـدی حکایـت می کنـد کـه نظـام 
بازنشسـتگی ایران را تهدیـد می نماید. پیامدهای ایـن مخاطرات در 
صورتـی کـه اهتمـام جدی بـرای مقابله با آنهـا از هم اکنـون به کار 
گرفتـه نشـود به ریسـک های مهـم اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی 
منجـر خواهـد شـد. در حال حاضر عـدم تـوازن آشـکاری در روند 
منابـع و مصـارف صندوق هـای بازنشسـتگی کشـور دیده می شـود. 
عدم تناسـب شـاخص های اساسـی این سیستم ها نسـبت به سطوح 
اسـتاندارد نشـان از عمق مشـکات صندوق های بازنشسـتگی دارد. 
بنابرایـن نیـاز بـه اصاحات اساسـی صنـدوق های بازنشسـتگی در 

کشـور ضـروری می نماید.
الزم بـه ذکر اسـت کـه اصاحـات صندوق هـای بازنشسـتگی ابعاد 
گوناگونـی دارد که نیازمند بررسـی دقیق و مطالعه هسـتند. به همین 
دلیـل، مؤسسـه بـرای بررسـی همه جانبـة اصاحـات صندوق هـا 
مجموعـه ای از مطالعـات مکمل و مرتبط با یکدیگر)شـامل طرح های 
پژوهشـی، گزارش های کارشناسـی، کتاب ها و همایش ها( را در دست 
اجـرا دارد یـا بـه انجـام رسـانده اسـت. امید اسـت گـزارش پیش رو 
به تصمیم سـازان و تصمیم گیـران حوزه بیمه های اجتماعی کشـور در 
اتخاذ سیاسـت های مناسـب اصاحـات صندوق های بیمـه ای کمک 
نمایـد. دریافـت نظرات و پیشـنهادات شـما برای تولیـد گزارش های 

آتی مزیـد امتنان خواهـد بود.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
پاییز 1397
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فصـل اول: راهربدهـای اصالحـات بازنشسـتگی 
در یونـان طـی دوره 2016-2010

چکیــده:
در سـال 2010، یونـان تحت فشـار افزایـش بدهـی  عمومـی 
مجبور شـد بـه شـورای سـه جانبه متشـکل از اتحادیـه اروپا، 
بانـک مرکـزی اروپـا و صنـدوق بین المللـی پـول )ترویـکا( 

بپیوندد.
 ایـن شـورای سـه گانه پذیرفـت که بـر اسـاس تفاهم نامه بیـن دولت 
یونـان و ایـن شـورا، کمک مالی با شـرایط ویژه در اختیـار دولت یونان 

قـرار دهد.

 یکـی از مهم ترین اصاحات ثبت شـده در ایـن تفاهم نامه، اصاحات 
سیسـتم بازنشسـتگی اسـت زیـرا مدت زمـان طوالنـی اسـت کـه 
سیسـتم تأمین اجتماعی یونان نشـانه هایی از ورشکستگی و ناپایداری 
را نشـان داده اسـت. اصاحـات پیـاده شـده، اثـر مثبت شـگرفی بر 
مخارج بازنشسـتگی داشـته اسـت که طبق پیش بینی های انجام شـده 
تـا سـال 2060 هزینه هـای بازنشسـتگی به شـدت کاهـش می یابـد. 
کاهـش پیش بینی شـده، بـا لحاظ تمـام اصاحات سـال های 2009 تا 

2015 بـه 14 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی می رسـد.

 انتظـار مـی رود ایـن تغییـرات مالـی باوجود فشـار شـدید جمعیتی 
صـورت بگیـرد؛ به طوری کـه پیش بینـی می شـود جمعیـت کل و 
جمعیت شـاغل به ترتیب 20 و 36 درصد کاهش  یابد و درعین حال 

مسیرهایی به سوی پایداری
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جمعیـت مسـتمری بگیران تـا 30 درصد افزایـش  یابد.

نرخ هـای جایگزینی به شـدت کاهـش یافتند و تـا 40 درصد برای افـراد پردرآمد 
مطابـق بـا کشـورهای oecd کاهـش یافـت و درعین حـال پیش بینی می شـود تا 
سـال 2060 میانگیـن دورۀ بیمه پـردازی حداقـل هفت سـال افزایش یابـد که در 

کل به 38 سـال می رسـد. 

عـاوه بـر اثرات مالی و جمعیتی، باید دور باطـل رکود در اقتصاد یونان را نیز مدنظر 
قـرار داد. بـه همیـن دلیل بود که یک سـوم از حق بیمه هـا در دوره بحران از دسـت 
رفـت و سـاالنه تنها 12 میلیـارد یورو حق بیمه وصول شـد درحالی که قبل از بحران 
18 میلیـارد یـورو حـق بیمـه حاصـل می شـد، ایـن در حالی اسـت کـه هزینه های 

بازنشسـتگی  سـاالنه بیش از 24 میلیارد یورو است. 

رکود اقتصادی موجب افزایش فقر سـالمندان و همچنین سـایر بخش های جمعیت 
گردیـد و ایـن یکـی از عوامـل اصلی بـود که به دلیل ترس از فقیر شـدن بیشـتر 
مسـتمری بگیران، طرد اجتماعی و همچنین هزینه های سیاسـی که همیشـه عاملی 

کلیـدی اسـت، اصاحات نمی توانسـت به طور کامل اجـرا گردد. 

ایـن گزارش قصـد دارد از طریق تحلیل آکچوئری-آماری، تأثیـر این اصاحات را 
بر سیسـتم بازنشسـتگی یونان و مردمی که متکی بر این سیسـتم هسـتند، تحلیل 
و ارزیابـی نمایـد و تغییـرات صورت گرفته در عوامل اساسـی که در باال ذکر شـد 

را مطرح و نحوه همبسـتگی آنها را بررسـی کند. 
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مقدمه
نهـاد اکچوئریال یونان )HAA( در سـال 2008، پیش بینی هایی 
از هزینـۀ بازنشسـتگی عمومی طـی دوره  2007 تـا 2060 را 
بـرای زیرگـروه کمیتـه سیاسـت گذاری اقتصادی ایـن نهاد، 

یعنـی کارگـروه سـالمندی )AWG( فراهم کرد. 
طبـق ایـن پیش بینی هـا، در سـال 2060 رقـم شـگفت آوری به اندازه 
24 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی باید برای بازنشسـتگی عمومی 

کنار گذاشـته شود.

یونـان در سـال 2010 مجبـور شـد بـه علـت فشـار بدهـی دولتـی 
روزافزون، به ترویکا1 )کمیته سـه جانبه( شـامل کمسـیون اروپا، بانک 

مرکـزی اروپـا و صنـدوق بین المللی پـول بپیوندد

ترویـکا، بـا ارائـه کمک مالی به یونـان )طبق ضوابط خاص ثبت شـده 
در تفاهم نامـه بیـن دولت یونان و ترویـکا( موافقت کرد. 

البتـه چـون مدت  طوالنـی بود کـه عائـم ورشکسـتگی و ناپایداری 
نظـام تأمیـن اجتماعی بروز کـرده بود، یکـی از مهم تریـن اصاحات 

ثبت شـده در تفاهم نامـه، اصـاح نظام بازنشسـتگی اسـت. 

سـپس، دولـت یونـان و ترویـکا در سـال 2012 بعـد از ارزیابی مالی 

 )ECB( بانک مرکـزی اروپا)2 ،)EC( کمیسـیون اروپـا)1- تعییـن گروه سـه نفره متشـکل از 1

.)IMF( صنـدوق بین املللی پـول)و 3

مسیرهایی به سوی پایداری
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تأثیـر اصاحاتـی کـه اجرا شـده بـود و آنهایـی که پیاده  نشـده بود، بـه این نتیجه 
رسـیدند کـه بایسـتی طرح موقـت جدیدی طراحی شـود.

آن طـرح، اسـتراتژی مالـی میان مـدت )MTFS( نام داشـت کـه در آن اصاحات 
جدیـد، کاهـش  ]هزینه های[ جدیـد و نیز تقویم به روز شـده ای بـرای اهداف مالی 

تا سـال 2015 آورده شـده بود. 

بـه دنبـال ایـن طـرح در 9 مـارس و 11 آوریـل 2012 )بـر اسـاس قانونـی کـه 
تکالیـف طـرف یونانـی را تعیین کـرده بود(، قـرارداد بازسـازی بدهی هـا از طریق 
مشـارکت بخـش خصوصـی )PSI(1 به علت وجود رابطه  قانونـی بین آن ها و بانک 
یونـان، منجـر به زیان  سـنگینی بـه دارایی هـای صندوق های تأمین اجتماعی شـد.

بـر ایـن اسـاس، آن ها مجبـور به حفـظ حداقـل 77 درصـد از دارایی هایشـان در 
قالـب اوراق قرضـه خزانـه داری در بانک یونان گردیدنـد و بنابراین بخش عظیمی 
از ارزش اسـمی خود را به دلیل مشـارکت دادن بخشـی خصوصی )PSI( از دسـت 

دادند. 

ایـن امـر به طـور حیـرت آوری از طریق قانـون اضطراری تصویب شـده در سـال 
1950 به دسـت پائول اول- شـاه یونان- اجباری شـد و هنوز هم در زمان شـروع 

بحران، اعتبار داشـت.

بااین حـال، نیـاز به گفتن نیسـت که بر اثر کاهش شـدید اعتبار یونـان، در صورت 
عـدم مشـارکت بخـش خصوصی حتی امـکان سـقوط کل اقتصاد وجود داشـت و 

ازایـن رو، ممکـن بـود دارایی های ایـن صندوق ها به طـور کامل از بیـن برود.

در اکتبـر 2012، اجرای اسـتراتژی مالی میان مدت با هدف پوشـش دوره تا سـال 
2016 ، ادامـه پیـدا کـرد و تفاهم نامـه بیـن دولـت یونـان و ترویکا، به روزرسـانی 

گردیـد. سـرانجام، ایـن طرح در مـاه ِمی 2014، تـا سـال 2018 تمدید گردید. 

1- debt restructuring deal via the Private Sector Involvement (PSI)
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  ساختار نظام بازنشستگی
در یونان، سیسـتم بازنشسـتگی، سـه الیه دارد. الیه دوم، شـامل طرح های شـغلی 
)IORPS( و الیـه سـوم مربـوط بـه بیمه خصوصـی اسـت. بااین حـال هیچ یـک از 
ایـن دو مـورد، چنـدان محبـوب نیسـتند و بنابراین الیـه اول که مربـوط به تأمین 

اجتماعـی اسـت، بیـش از 99 درصـد از کل سیسـتم را تشـکیل می دهد.

الیـه اول تـا سـال های اخیـر به صورت یک سیسـتم مسـتمری بـا سـاختار توازن 
درآمـد بـا هزینـه و مزایـای معیـن )DB PAYG( عمل کرده و سـه نوع مزایـا را به 
افراد می پرداخت: یک مسـتمری بازنشسـتگی اصلی، یک مسـتمری بازنشسـتگی 
ثانویـه )فرعـی( و پرداخت های یکجـا و کمک های مالی احتیاطـی )EKAS(. در حال 
حاضـر، سـاختار مسـتمری بازنشسـتگی ثانویه )فرعـی( به یک سیسـتم حق بیمه 
معین فرضی متعادل، تبدیل شـده اسـت )برای کسـب اطاعات بیشـتر به بخش 

»اصاحات بیشـتر« مراجعه نمایید(.

این سیسـتم بر اسـاس حسـاب هایی بـا 14 مرتبه پرداخـت در سـال کار می کرد. 
طبـق آن، پرداختی هـا بـه مـردم 14 مرتبـه در سـال انجام می شـود، حـق بیمه ها 
مطابـق بـا آن دریافـت می شـود و مسـتمری ها نیز 14 مرتبـه در سـال پرداخت 

می شـود.

به طـور مشـخص تر، نظـام بازنشسـتگی یونـان از یـک قانـون اصلی بازنشسـتگی 
تشـکیل شـده است که شـامل هفت طرح بیمه اجتماعی می شـود. در این طرح ها، 
کارمنـدان حقوق بگیـر و خویش فرمایـان به صـورت اجبـاری بر اسـاس گروه های 
مشـخص ِحرف/مشاغل  پوشـش داده می شـوند. پس ازآن یک قانون بازنشستگی 
ثانویـه )فرعی( وجود دارد که شـامل شـماری از طرح های بیمه اجتماعی می شـود 
و هرکـدام معـادل بـا یک طرح بازنشسـتگی اصلی اسـت کـه به مـوازات آن اجرا 
می شـود. سـرانجام، یـک قانـون کمک هزینه همبسـتگی اجتماعـی EKAS(1( وجود 
دارد که یک طرح مبتنی بر آزمون اسـتطاعت اسـت و آن دسـته از ساکنان یونان 

را پوشـش می دهـد کـه درآمـدی ندارند یـا درآمد آنها پایین اسـت.

جدول ذیل، صندوق های ادغام شده در اوایل سال 2015 را نشان می دهد:

1- social solidarity grant
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جدول 1- فهرست صندوق های بازنشستگی اصلی و فرعی

صندوق فرعیحرفه تحت پوششصندوق اصلی

1IKA-ETAMشاغالن بخش خصوصی ETEA
)کارمندان بخش خصوصی 

و عمومی( شاغالن شرکت عمومی برق1TAP-DEHالف

بخش عمومی 2
)PS(

MTPYکارمندان دولت

آتش نشانان – پلیس – نیروی هوایی – 
ارتش – نیروی دریایی

TEAPASA-MTA-
MTN-MTS

3OAEEداوطلبانه(خویش فرما( OAEE

4OGAکشاورزان-

5ETAA
ETAAوکال – مهندسین – دفاتر اسناد رسمی

-پزشکان

6ETAP-MMEکارکنان رسانهETAP-MME

7NATملوانانNAT

همان طـور کـه در ادامه نشـان داده شـده اسـت، در مورد هزینه هـا می توان گفت 
کـه از سـال 1994، هزینه هـای بازنشسـتگی عمومی، به عنـوان درصـدی از تولید 
ناخالـص داخلـی، یک روند صعودی یکنواخـت را دنبال کرده اسـت. می توان گفت 
کـه ایـن عامـل در کنار مسـئله سـالمندی و ناکارآمدی سیاسـی در زمینه اصاح 

سیسـتم، از دالیـل اصلی ایجـاد چنین وضعیت مالی بـرای یونان امروز اسـت. 

نمودار 1-هزینه های بازنشستگی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی برای سال های 2009-1994
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  قانون اصلی بازنشستگی 
مهم تریـن قوانینـی که قبـل از انجـام آخرین اصاحـات، بر نظام تأمیـن اجتماعی 
اعمـال گردیـد، عبـارت بودنـد از: 1902/1990، 2084/1992، 3029/2002 و 
3655/2008. هرکـدام از آن هـا به تدریـج، تعـداد طرح هـای اصلی و فرعـی را با 
ادغام آنها کاهش دادند. آن ها همچنین فرمول محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی و 
سـنین بازنشسـتگی )که برای زن و مرد برابر شـده بود( را برای همه بیمه شـدگان 

اسـتخدامی بعد از سـال 1992 یکسان کردند.

نظـام جدید تأمین اجتماعی – که به واسـطه قوانیـن 3863/2010 و 3865/2010 
معرفـی گردیـد- از مهم تریـن اصاحـات در سـال های اخیـر بـه شـمار مـی رود. 
ایـن اصاحـات به منظـور تقویـت ارتباط بیـن مقدار حق بیمـه  پرداختـی و مزایای 
دریافتـی، نظـام جدید و شـفافی ارائه می دهـد که هدف آن، این اسـت که افزایش 
هزینه هـای مسـتمری بازنشسـتگی عمومـی را بین سـال های 2009 تـا 2060 به 
زیـر 2.5 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی کاهش دهـد و این هـدف را از طریق 
افزایش تدریجی سـن بازنشستگی و اسـتفاده از یک روش یکنواخت برای محاسبه 
مسـتمری در میـان تمـام طرح هـای بازنشسـتگی )بـا اسـتثنائات جزئـی از جنبه 
جمعیتـی( محقـق کنـد. درعین حال، ایـن اصاحـات موجب تصحیح چشـمگیر و 
اساسـی روند مالـی نظام تأمین اجتماعی در 50 سـال آینده می شـود. این اقدامات 
اصاحـی جدیـد برای بخش عمومـی و تمام طرح هـای بیمه ای اصلی، به اسـتثنای 

OGA )کشـاورزان( اعمال می شـود.

بعدازایـن اصاحات، اصاحات دیگری معرفی شـدند چراکه ]مشـخص شـد[ در 
سـال های بعـد از2010، شـکاف مالـی کاهـش نخواهـد یافـت. این  اصاحـات از 
طریـق قوانیـن 4024/2011، 4051/2012، 4052/2012، 4336/2015 ارائـه 

شـد و هرکـدام در بخش هـای مربوطـه، مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار گرفته اند.

طرح هـای اصلی بازنشسـتگی اساسـاً از طریـق حق بیمه ها، منابع اجتماعی و سـایر 
منابع درآمـدی تأمین مالی می شـوند.  

  قانون بازنشستگی فرعی
قانـون بازنشسـتگی فرعـی در دهـه 1930 و بـر اسـاس وضـع قانـون اصلـی 
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بازنشسـتگی )کـه قبـًا اجـرا شـده بود(، شـروع بـه شـکل گیری کـرد. کارمندان 
شـرکت ها و حرفه هـای مختلـف - بـرای بهبـود درآمدی کـه در آینـده دریافت 
خواهنـد کـرد و نیـز اصـاح وضعیت بازنشسـتگی خـود- چندین طـرح فرعی را 
بنیان گـذاری کردنـد. بنابرایـن، لیسـتی طوالنـی از طرح هـای فرعـی )کـه در آن 
گروه هـای جداگانـه ای از کارمندان -نظیـر متخصصین برق، نانواها، افراد مشـغول 
بـه کار در بانک هـا- بـا پرداخـت حق بیمه مشـارکت خواهند کرد( منتشـر شـد. 

همان طور که در باال اشـاره شـد، قانون فرعی بازنشسـتگی، به مـوازات قانون اصلی 
بازنشسـتگی عمـل می کنـد و ]الحـاق بـه آن[ بـرای بیشـتر افـراد، الزامی اسـت. 
بودجه سیسـتم فرعی، به صورت مجزا از سیسـتم اصلی بازنشسـتگی و توسط حق 
بیمه هـای پرداختـی توسـط کارفرمـا و کارگر تأمین می شـود، اما در بعضـی موارد 
نیـز وجـوه اجتماعی از یک منبع مربوط به اشـتغال بیمه شـده در هـر طرح تأمین 

می شود.

بنابراین، قوانین اصلی و فرعی بازنشسـتگی از نظر تأمین مالی، متمایز هسـتند. اما 
بااین حـال آن هـا بـا یکدیگـر پیوند دارنـد زیرا دریافت مسـتمری اصلـی در طرح 

مربوطـه، یک پیش نیـاز برای دریافت مسـتمری فرعی نیز اسـت.

قانـون فرعـی بازنشسـتگی در یونـان، به عنـوان یـک درآمـد اضافـه بسـیار مهم، 
به خصـوص بـرای کسـانی که مسـتمری اصلـی حداقلـی دریافت می کننـد، تلقی 
می شـود و بـا اصـاح وضعیـت مالـی و سـطوح معیشـت مسـتمری بگیران، بـه 

حمایـت از بسـیاری از آنهـا کمـک کرده اسـت.

بااین وجـود، یکپارچه سـازی قانـون مسـتمری فرعـی، مسـتلزم کاهش چشـمگیر 
تعـداد طرح هـای مسـتمری فرعی اسـت تـا آن هـا را بتـوان بهتر سـازمان دهی و 
مدیریـت کـرد و ازلحـاظ مالی نظارت نمود. ابتدا با قانون شـماره 2084، در سـال 
1992، فرمـول محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی برای تمـام افرادی کـه اولین بار 
بعـد از 1 ژانویـه 1993 بیمـه شـدند یکنواخـت شـد؛ زیرا تـا آن زمان هـر طرح، 
مقـررات خـاص خـود را داشـت. سـپس، از طریق قانـون 3655/2008، کاهشـی 
مـورد انتظـار در تعداد این طرح ها رخ داد و بسـیاری از آنها بر اسـاس نوع شـغل 

بیمه شـدگان، در قالـب یـک طرح جدیـد ادغام و یکپارچه شـدند )جـدول 1(.
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ادغـام و یکپارچه سـازی ایـن طرح هـا بـه سـازمان دهی قانون فرعی بازنشسـتگی 
فرعـی کمـک کرد؛ اما به علت حجـم داده های پراکنـده و روش های مختلف ثبت 
آن هـا در نرم افزارهـای گوناگون، هنوز به سیسـتم های یکپارچه فنـاوری اطاعات 

منجر نشـده است. 

آخریـن و مهم تریـن اقدام اصاحی، با قانـون 4052/2012 معرفی شـد که روش 
تأمین مالی بخش عمده ای از بودجه سیسـتم فرعی را به یک سیسـتم  مشـارکت 

معیـن فرضی متـوازن )که در زیر بررسـی می گـردد( تبدیل می کند.

وضعیت یونان در مقایسه با همتایان اروپایی

همان طـور کـه در باال اشـاره شـد، یونان، هزینة بازنشسـتگی خـود را افزایش داده 
اسـت و ایـن به نوبـة خـود، باعـث ایجـاد شـکاف مالـی گردید. روشـن اسـت که 
سیسـتم بازنشسـتگی یونـان، در مقایسـه با سـایر کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا،  
به مراتب سیسـتمی اسـت که بار سـنگینی بر دوش مالیه عمومی گذاشـته اسـت.

نمودار 2. هزینه های مربوط به سیستم بازنشستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال های 2009 و 2012.
 

EC 2015a:منبع

بـا نگاهـی به نـرخ حق بیمـه در نظام بازنشسـتگی عمومی، مشـاهده می شـود که 
یونـان نرخ باالیی نسـبت به همتایان اروپایی خـود دارد، به طوری کـه  برای کارگر 
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و کارفرمـا و بـرای هر دو قانون بازنشسـتگی اصلی و فرعی به 26 درصد می رسـد.
جدول 2- نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی عمومی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

کارگرکارفرماکشور

13.07%24.77%بلژیک

جمهوری 
چک

%21.50%6.50

9.45%9.45%آلمان

20% )فقط الیه اول(، 16% )در صورت مشارکت در استونی
الیه دوم

-

متغیرمتغیرایرلند

اصلی: 6.67% )اکثریت(، فرعی: 3%اصلی: 13.33%، فرعی: 3%یونان

بخش خصوصی 4.7%بخش خصوصی 23.6%اسپانیا

20% )در صورت عدم مشارکت در سطح دوم( یا لیتوانی
16% )در صورت مشارکت در الیه دوم(

-

10.25% و 11.75% )مطابق با بین 12.55% و 20% )مطابق با شرایط شغلی(اتریش
وضعیت(

9.76%9.76%لهستان

متغیر مطابق با وضعیت و مشارکت متغیر مطابق با وضعیت و مشارکت در الیه دوماسلواکی
در الیه دوم

مستمری بازنشستگی ملی: در سال 2010 لغو شد فنالند
مستمری بازنشستگی مرتبط با درآمد: از 17.75% تا 

23.7% )مطابق با بخش(

مستمری مرتبط با درآمد: %5.55 
)18-52 سال( /

7.05% )53-68 سال(

6%9.04%سوئد

متغیر مطابق با وضعیت و درآمد13.80%انگلستان

سیستم PAGE  بدون مالیات مشخص مستمری نروژ
بازنشستگی

سیستم PAGE  بدون مالیات 
مشخص مستمری بازنشستگی

یونـان، همچنیـن ازلحـاظ امید زندگی، یکی از قهرمانـان اروپا بوده اسـت و این امر 
به نوبـه خـود، چالـش مالی بسـیار شـدیدی بـرای مالیه  عمومـی )که با وابسـتگی 

جمعیتـی حاصل می شـود( ایجاد می کنـد )دفتر آمـار اتحادیـه اروپا(.
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نمودار 3- امید زندگی در بدو تولد و 65 سالگی برای کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا

این مسـئله، با افزایش نسـبت افراد 65 سـاله یا بیشتر به کل جمعیت همراه است. به 
نظر می رسـد که یونان در میان 28 کشـور عضو، رتبه سـوم را داشته باشد. 

در سـال 2050، یونـان افـراد زیادی با سـن 100 سـال ]یا بیشـتر[ خواهد داشـت 
و نسـبت وابسـتگی جمعیـت در یونـان بـه باالترین حد خواهد رسـید و در سـال 
2060، تقریباً به حالت یکنواخت می رسـد؛ اما بااین حال سـطح نسـبت وابسـتگی 

بسـیار باال خواهـد بود )دفتـر آمار اتحادیـه اروپا(.

نمودار 4. نسبت جمعیت 65 ساله و باالتر، در میان کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا.

در نسـخه اخیر گزارش پایداری که در سـال 2015 توسـط کمیسـیون اروپا تدارک 
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دیده شـده اسـت، می توان نگاهی بر مقادیر شـاخص S0 در کشـورهای عضو اتحادیه 
اروپا داشـت. S0، شـاخص ترکیبی اسـت که هدف آن، شناسـایی ریسـک های مالی 
در کوتاه مـدت اسـت. یونـان هماننـد قبرس، از نمودار حذف شـده اسـت زیـرا آن ها 
به منظـور ]اجـرای[ برنامه های مشـخصی به دفعات بیشـتری تحت نظارت هسـتند 
)البته قبرس در اوایل سـال 2016 از این برنامه ها خارج شـده اسـت(. نتایج برای تمام 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپا کـه در حال حاضـر تحت نظـارت برنامه های تنظیم 
اقتصاد کان نیسـتند، گزارش شـده  اسـت. از عدم حضور یونان در نمودار و گزارش 
مربوطه کاماً پیداسـت که پایداری سیسـتم بازنشسـتگی به دسـت نیامده اسـت و 

دسـتیابی بـه آن در آینده نزدیک، سـخت خواهد بود.
نمودار 5- شاخص S0 در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

EC 2015b:منبع

  اصالحات سال 2010
در سـال 2010، طبق تفاهم نامه، نقشـه تأمین اجتماعی در یونان تغییر چشـمگیری 

یافت.

منطـق جدیـدی بـرای سیسـتم اصلـی بازنشسـتگی معرفی شـد. این سیسـتم به 
دو بخـش تقسـیم شـد: بخـش پایه کـه مبتنی بـر آزمون اسـتطاعت مالی اسـت 
و به عنـوان یـک تـور ایمنـی اسـتفاده شـده و 12 بـار در سـال پرداخت می شـود؛ 
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و قسـمت دوم کـه یـک بخـش تناسـبی اسـت و به صـورت حاصل ضـرب نـرخ 
تعلق پذیـری مسـتمری1، ضربـدر سـنوات، ضربـدر دسـتمزد مبنـای حـق بیمـه 

محاسـبه می شـود.

نـرخ تعلق پذیـری مسـتمری– کـه قباً بیـن 2 و 3 درصـد متغیر بـود- حال بین 
0.8 تـا 1.5 درصـد اسـت؛ ازایـن رو، سـخاوتمندی بیش ازحـد سیسـتم را کاهش 

می دهـد.

سـن بازنشسـتگی قانونـی کـه قباً حداکثـر 65 سـال بود، امـا مقدار مؤثـر آن به 
بیـش از 62 سـال نمی رسـید، در حال حاضـر به طور قانونی به 65 سـال برای زنان 
و مردان رسـیده اسـت. همچنین از سـال 2021 سـن بازنشسـتگی با افزایش امید 
زندگـی در سـن 65 سـالگی افزایش خواهـد و بدین منظور از اطاعـات دهة قبل 

به عنـوان دوره مرجع اسـتفاده می شـود. 

تعدیـل مزایـا که قباً سـاالنه توسـط وزیر اقتصـاد، تعیین می شـد، در حال حاضر 
بـر اسـاس قانـون تعییـن می شـود و نمی توانـد از شـاخص قیمـت مصرف کننده 

)CPI( فراتـر رود.

دوره کامـل پرداخـت حق بیمه، در مقایسـه بـا قبل از اصاحات که 35 سـال بود، 
40 سـال شد. 

درگذشـته دسـتمزدهای مبنای محاسـبه مسـتمری بر اسـاس پنج یا ده سال آخر 
کاری فـرد محاسـبه می شـد )کـه اغلـب اوقـات همیـن دسـتمزدهای سـال های 
آخـر جـز باالترین دسـتمزدهای فرد هسـتند و درنتیجـه منجر بـه افزایش مقدار 
مسـتمری می شـود(. در قانون جدید مسـتمری بر اسـاس میانگین دسـتمزدهای 
کل دوره کاری فـرد محاسـبه شـود. درنتیجـه بـرای هـر فـرد ایـن انگیـزه وجود 
دارد کـه اوالً ]به صـورت رسـمی[ اعـام کند که در حال اشـتغال اسـت که باعث 
کاهش فعالیت ها در بازار سـیاه )اقتصاد غیررسـمی( می شـود و ثانیاً دسـتمزدهای 
واقعـی خـود را اعام کنند تا مقدار مسـتمری نهایی به اندازه ای محاسـبه شـود که 

نیازهای بازنشسـتگی آنهـا را تأمین کند.

بخـش عمومـی نیز تغییر می یابـد و آن دسـته از کارمندان دولتی که بعد از سـال 

1-Accrual rate
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2010 اسـتخدام شـوند، در صندوقـی مشـابه بـا شـاغان بخش خصوصـی، بیمه 
خواهند شـد.

تمـام پرونده هـای مسـتمری  ازکارافتادگـی توسـط یک کمیتـه ویژه مجـدداً مورد 
بازبینی قرار می گیرند زیرا پرونده های بسـیاری کشـف شـده اسـت که به اشـتباه 

مشـمول شـرایط ازکارافتادگی شده اند. 

بااین حـال، مهم تریـن بنـد در ایـن قانون، بندی اسـت که تصریح می کنـد که بین 
سـال 2009 )کـه در آن نسـبت هزینه هـای موقـت بازنشسـتگی بخـش عمومی 
بـه تولیـد ناخالـص داخلـی، 13.5 درصـد اسـت( و 2060،  افزایـش هزینه هـای 
بازنشسـتگی عمومـی یونان باید کمتـر از 2.5 درصد از تولیـد ناخالص داخلی باقی 
بمانـد. درصورتی کـه پیش بینی هـای بلندمدت )که قرار اسـت هر دو سـال یک بار 
توسـط مرکز آکچوئریال یونان اجرا  شـود(، چیز دیگری را نشـان  دهد، پارامترهای 
سیسـتم بازنشسـتگی بایـد به گونـه ای تغییر یابـد که افزایـش هزینه هـا را به زیر 
آسـتانه هـدف برسـاند. این بند، سیسـتم را خـود اصاح کننده می سـازد و مانع از 
آن می شـود کـه سیاسـت گذاران آتی مجبور باشـند بـرای قانون گـذاری در مورد 
پایـداری سیسـتم، وارد فرایندهـای قانونی طوالنی شـوند ]زیرا قانـون اختیار عمل 

به آنها داده اسـت[.

  اصالحات بیشتر
در دسـامبر 2011، اقدامـی کـه مدت هـا انتظـار آن می رفـت صـورت گرفـت و 
لیسـت مشـاغل سـخت و زیان آور، مـورد تجدیدنظر قـرار گرفت. لیسـت جدید 
کـه بـا هـدف کاهـش اساسـی پوشـش و رسـاندن آن بـه حداکثـر 10 درصد از 
شـاغان ارائه شـد، تقریبـاً 30 درصد، کارگـران کمتری را در برمی گیـرد. با توجه 
بـه پیشـرفت فنـاوری، مدت ها بـود که انتظـار می رفـت چنین اصاحـی صورت 
پذیـرد، زیـرا برخی مشـاغل همچـون قنادان، سـرایداران یـا آرایشـگران، دیگر به 
ایـن طبقه بندی تعلق نداشـتند. تأثیر اصلـی این اصاح باید از طریـق قانون گذاری 
و تغییر آسـتانه ها انجام شـود زیرا بر اسـاس آنها اسـت که شـاغان بازنشسـته 
می شـوند )درواقـع نیاز اسـت میـزان سـابقه موردنیاز بـرای دریافت مسـتمری و 

همچنین سـن بازنشسـتگی قانونی افزایـش یابد(. 
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سـپس در مـاه مـارس 2012، اصاحـات گسـترده ای در طرح هـای بازنشسـتگی 
فرعـی قانون گـذاری شـد. بسـیاری از صندوق هـای فرعـی بزرگ تـر در یـک 
صندوق ادغام شـد و سیسـتم بازنشسـتگی قدیمی که دارای ساختار مزایای معین 
بـود به یک سیسـتم مشـارکت معین فرضی متـوازن تبدیل شـد و درنتیجه از هر 
نـوع انتقـال وجه از بودجه ملی ]به نظام تأمیـن اجتماعی[ جلوگیری کرد. همچنین 
در آینـده می تـوان صندوق هـای بازنشسـتگی بیشـتری را در صورت درخواسـت 
بیمه شـدگان آنهـا، ]بـه صندوق هـای بزرگ تـر[ افـزود. عماً صندوق هـای فرعی 
باقیمانـده، تبدیـل به نهادهای حقوقی خصوصـی در بیمه اجبـاری و بنابراین نوعی 
صنـدوق شـغلی با حق بیمه اجبـاری تحت قوانین یونان شـدند. تنها چهار صندوق 

وجـود دارد کـه تـا اوایل سـال 2013، در صنـدوق جدید بزرگ ادغام نشـدند.

بـر اسـاس اسـتراتژی مالـی میان مـدت )MFTS( کـه در نوامبـر سـال 2012 
به روزرسـانی شـد، دو سـال افزایش در سـن بازنشسـتگی قانونی به تصویب رسید 
و بنابرایـن، در بیشـتر مـوارد سـن قانونی بازنشسـتگی برابر 67 سـال شـد. سـن 
بازنشسـتگی قانونی، با امید زندگی در سـال 2010 مرتبط شـد و در سـال 2021 
اجرایـی خواهـد شـد. انتظار می رود که در 10 سـال آینـده امید زندگـی در یونان 
افزایـش داشـته باشـد؛ امـا ادبیـات علمـی حاکـی از آن اسـت که هنـگام بحران، 
امیـد زندگـی نـزول خواهد کرد؛ بنابراین ممکن اسـت شـاهد افزایش فوری سـن 
بازنشسـتگی قانونـی نباشـیم؛ مگر اینکـه این قانون در سـال 2012 اصـاح گردد.

در قانـون مذکـور، سـقف دسـتمزد مبنـای کسـر حق بیمـه برای بخـش عظیمی 
از شـاغان و به طـور مشـخص برای شـاغانی که پیـش از 1 ژانویه سـال 1993 
بیمه پـردازی آنهـا شـروع شـده بـود، تغییر کـرد ]یا به عبـارت دقیق تـر افزایش 
یافـت[. ایـن افـراد، کـه تجربه 10 سـال اشـتغال در بازار را داشـته اند، نسـبت به 
افـراد جوان تـر، دسـتمزد نسـبتاً باالتـری دارنـد و بنابرایـن هـدف از ایـن تغییر، 
افزایـش چشـمگیر حق بیمه اسـت. نیـازی به گفتن نیسـت که بازار همیشـه خود 
را بـا چنین قانون گـذاری  تطبیق می دهـد و بنابراین انتظار می رود کـه قراردادهای 
جدیـد به گونـه ای منعقد شـوند که افراد تـا حد امـکان از پرداخـت هزینه اضافی 
اجتنـاب کننـد ]بـرای مثـال بخشـی از دسـتمزد به صـورت پـاداش یـا اضافه کار 

پرداخـت شـود کـه معـاف از پرداخت حق بیمه اسـت[.
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  اصالحات اداری از سال 2012 تا 2014
تـا اوایـل سـال 2008، تاش هایـی صـورت گرفتـه بود تـا صندوق هـای پرتعداد 
تأمیـن اجتماعـی )که در آن زمان، 133 صندوق بود( در 13 صندوق ادغام شـوند. 
درواقـع، صندوق هـا بـا هم ادغام شـدند اما بااینکـه تحت نام جدیـدی قرار گرفته 
بودنـد؛ بیشترشـان به صـورت مسـتقل فعالیت داشـتند. دالیـل زیادی بـرای این 
امـر وجود داشـت. بعضی از آن ها، مشـکات چشـمگیری در ادغام پایـگاه داده ها 
و سیسـتم های حسـابداری داشـتند، چراکه هر صندوق، سیسـتم های حسـابداری 
و پایـگاه داده  جداگانـه ای خریـداری و راه انـدازی کرده بود. همچنیـن برخوردهای 
درونـی بیـن افسـران عالی رتبه و سـایر مشـکات بوروکراتیـک و حقوقـی، ادغام 
واقعـی سیسـتم ها را غیرممکن سـاخت. حتـی در اوایل سـال 2013 نیـز برخی از 
صندوق هـای ادغام شـده، همچنان به صـورت زیر صندوق های مسـتقل مالی عمل 

می کردند.

بـا تشـخیص این مسـئله در اواسـط سـال 2012 و تحت فشـار شـورای سـه گانه 
)ترویکا( برای شـفافیت در تعداد و میزان صندوق های بازنشسـتگی دریافت کننده 
حق بیمه، وزیر کار تصمیم به حل این مسـئله با اسـتفاده از شـماره تأمین اجتماعی 
)SSN بـا مخفـف یونانـی AMKA( گرفـت؛ کـه البتـه تـا آن زمان تقریبـاً به مدت 
یـک دهـه وجود داشـت اما درواقع، هرگز از مزایای آن اسـتفاده نشـده بـود. وزیر 
کار دسـتور داد که برای تمام مسـتمری بگیران یک شـماره تأمین اجتماعی صادر 
شـود و قبـل از پرداخـت مسـتمری بازنشسـتگی، سیسـتم های کامپیوتـری تمام 
صندوق هـا، بـا هـم یکپارچه شـوند. این فراینـد، چند ماه طـول کشـید و در ژوئن 
سـال 2013 عملیاتی شـد. در این زمان دسـتور خودداری موقت از پرداخت تمام 
مسـتمری های بازنشسـتگی بـرای افـرادی که شـماره تأمین اجتماعی بـرای آن ها 
صـادر نشـده بـود و بـه صنـدوق پرداخت کننده مسـتمری گزارشـی ]از وضعیت 

خـود[ ارائه نـداده بودند، صادر شـد. 

سیسـتمی کـه از ایـن فراینـد ایجاد شـد و ایـن روش را پشـتیبانی می کـرد، ایلیوس 
)کلمـه ای یونانـی به معنای خورشـید اسـت( نامیده شـد و هدف از آن، شفاف سـازی 
سیسـتم تأمیـن اجتماعـی یونان بـود. این امر منجـر به تهیـه اولین گـزارش کامل از 
داده های آماری سیسـتم بازنشسـتگی عمومی یونان شـد. این گزارش شـامل متوسط 

21



درآمد ناخالص حاصل از مسـتمری ها، تجزیه وتحلیل مستمری برحسب دسته بندی، 
مبلغ مسـتمری به تفکیک واحدهای500 یورویی، تحلیل برحسـب توزیع جغرافیایی 
و ملیـت می شـود. ازآن پـس، این گـزارش ماهانه توسـط دولت الکترونیـک یونان در 

کارگزاری بیمه اجتماعی، تهیه شـده و در وب سـایت آن قابل دسترسـی اسـت.

یکـی دیگـر از مسـائل مهـم کـه بایـد موردتوجه قـرار گیـرد، دارایی مسـتغات 
متعلـق بـه صندوق هـای تأمین اجتماعـی بود. ایـن  دارایی هـا از دفاتـر و هتل ها تا 
بیمارسـتان ها و آپارتمان هـا و از اردوگاه هـا تا فضاهای پارکینـگ و مانند آن تغییر 
می کـرد. بـا گردآوری تمـام دارایی های مسـتغات در یک پایـگاه داده پویا که در 
آن ارزش فعلـی دارایی هـا و همچنیـن قیمت اجاره ای آنها به صورت سیسـتماتیک 
به روزرسـانی می شـود، مدیریت آن ها بسـیار آسـان تر می گردد. در جوالی سـال 
2013، ارزش فعلـی تمـام دارایی هـای صندوق های تأمین اجتماعی تقریبـاً به 1.5 
میلیـارد یـورو می رسـید. باید خاطرنشـان شـود که در اغلـب مـوارد، ارزش فعلی 
نسـبت بـه ارزش بازار، متفاوت اسـت؛ زیرا در بسـیاری از موارد بـه دلیل بحران، 
ارزش بـازاری پایین تـر از ارزش فعلـی قـرار می گیرد. فهرسـت دارایی های اماک 
و مسـتغات نیـز بـرای فـروش یا اجارۀ شـماری از آن هـا بکار برده خواهند شـد. 
اطاعـات بـاال و بسـیاری از اطاعات دیگـر را می توان در گـزارش تجزیه وتحلیل 
ایـن پایـگاه داده  جدید به نام »اسـتیا1« – واژه ای یونانی به معنای خانه- جسـتجو کرد.

وزیـر کار، در اوایـل نوامبـر 2013 اعـام کـرد که بررسـی مضاعف دسـتمزدها2 
انجـام خواهـد شـد زیرا تخمین زده می شـود که تنها در سـال 2013 مقـدار گریز 
از حق بیمـه ]بـه دلیل پایین اعـام کردن دسـتمزد[ یک میلیارد یورو بوده اسـت. 
طبـق ایـن اعامیـه، وجـوه حاصل از کشـف گریز از حق بیمـه، بـرای جلوگیری از 
کاهـش بیشـتر ]مسـتمری ها[ که شـورای سـه گانه )ترویکا( خواسـتار آن اسـت، 
اسـتفاده خواهد شـد زیرا شکاف مالی سیسـتم بازنشستگی در سـال مالی 2013-

2014 را می تـوان ]از ایـن طریـق[ رفـع نمود.

در ایـن راسـتا، برنامـه ای در سـپتامبر 2013، بـرای کاهـش گریـز از پرداخـت 

1- Estia
2- Cross-Ckeck
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حق بیمه، طراحی شـد. سیسـتمی بنام "اِرگانی1"، که شـامل تمـام داده های موجود 
از شـاغان می شـود، برای بررسـی مضاعـف و ارائه اطاعات در مـورد کارگران و 
کارفرمایانـی کـه از پرداخـت حق بیمه خـودداری می کنند، بکار برده شـده اسـت. 
15 سـپتامبر 2013، آخریـن مهلـت کارفرمایـان بـود تـا بـه همه کارکنـان خود 
اعـام کننـد کـه جریمه هـای جدید و بسـیار سـختی برای افـراد متخلـف صادر 
خواهد شـد )بافاصله بعد از تشـخیص بیمه نشـدن هر شـاغل، جریمه 10.550 
یورویـی اعمـال خواهد شـد(. این اقدام مثمر ثمـر بود و ثابت کرد کـه هنوز تعداد 
زیـادی از کارکنـان بیمه نشـده در بازار وجـود دارد. نمودار زیر، دقیقاً این مسـئله 

را نشـان می دهد.
نمودار 6- تراز میزان برکناری/استخدام جدید در دو هفته اول سپتامبر 2013.

درسـت قبـل از انجام این اقدامـات جدید، تعداد افراد جدید استخدام شـده منهای 
افـراد اخـراج شـده، به شـدت افزایش یافته اسـت. این امـر حاکی از آن اسـت که 
کارفرمایـان، بـه علت تـرس از پرداخت مبلغ زیـادی پول بابت گریـز از پرداخت 

حق بیمـه- تمایاتی نسـبت بـه رعایت قانون نشـان می دهند.

طـرح کسـب وکار مورداسـتفاده بـرای بررسـی های مضاعـف و اعمـال جریمـه، 
»آرتیمیـس« )برگرفتـه از نـام الهه شـکار یونـان( نام گذاری شـد. از 15 سـپتامبر 
2013 تـا آخـر ژوئن 2014، تعداد 17.281 کسـب وکار موردبررسـی قرار گرفت 
و جریمه هایـی بـه ارزش تقریبـاً 25 میلیون یورو اعمال گردیـد. این رقم طی چهار 

مـاه بعد تقریبـاً به 60 میلیـون یورو افزایـش یافت.

1-Ergani
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یـک مرکـز بـرای جمـع آوری تمـام مطالبـات حق بیمـه ، در سـال 2014 معرفی 
گردیـد )مرکـز وصول کمک هـای تأمیـن اجتماعی یونـان، KEAO(. ایـن مطالبات 
شـامل همـه حق بیمه هـای گذشـته و مطالبـات آن زمـان بـه بعـد می شـود. این 
مرکـز، به طـور مسـتقیم بـا دسـتگاه مالیاتـی مرتبـط خواهد شـد و بنابرایـن تمام 
مطالبـات پیگیری خواهد شـد و از طریق سـرویس های وصـول درآمد جمع آوری 
می گـردد. ایـن ارتبـاط در سـال 2017، بـه پایـان خواهـد رسـید. در مـاه نوامبـر 

2014، کل مبلـغ مطالبـات در جـدول 3 طبقه بندی شـده  اسـت.
جدول 3- تعداد بدهکاران برحسب طیف بدهی تا تاریخ 31 اکتبر سال 2014

تعداد طیف بدهی )یورو(
بدهکاران

سهم از کل کل بدهی )یورو(
بدهکاران

سهم از کل 
بدهی

15000-0124.7541.200.257.470%57%10

30000-1500034.943688.891.301%16%6

50000-3000015.129589.267.962%7%5

100000-5000027.2801.991.047.897%12%17

150000-1000008.4341.017.286.738%4%9

200000-1500002.855491.164.913%1%4

500000-2000004.8381.468.581.332%2%13

1000000-5000001.5111.032.310.318%1%9

1000000 ˂8713.006.778.970%0%26

220.61511.485.586.901جمع

همان طور که مشـخص اسـت، مقـدار پولی کـه می تواند از طریـق مطالبات حق بیمه  
وارد سیسـتم تأمیـن اجتماعی گردد، بسـیار هنگفت اسـت و تقریباً بـه ارزش نیمی از 
مسـتمری پرداختی در یک سـال است. اما، همان طور که در بسـیاری از کشورها رایج 
اسـت، جمـع آوری مطالبات حق بیمه ، کاری نسـبتاً دشـوار و پیچیده اسـت. به همین 
دلیـل در همـان زمان ]که مطالبات حق بیمه حدوداً به 11.5 میلیارد یورو می رسـید[، 

تنهـا مطالباتی به مبلـغ 270.623.729 یورو جمع آوری شـده بود. 

شـاید مؤثرترین ابزاری که اجرایی شـد، سیسـتم فناوری اطاعـات به نام "اطلس" 
بود. از طریق سیسـتم اطلس، دورۀ تأمین اجتماعی هر فرد شـاغل در کشـور، وارد 
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سیسـتم های کامپیوتری شـده اسـت و در دو مرحله برای شـاغان منتشـر شـد 
)بـرای بخـش کوچکی از آنها در ژوئـن 2014 و برای کل شـاغان دیگر در اواخر 
سـال 2015(. ازاین رو در سـال 2015، »شـرح سـوابق تأمین اجتماعی« به صورت 
دیجیتـال در دسـترس هر یـک از کارمندان کشـور قرار خواهد گرفـت و می توان 
در عـرض چنـد ثانیـه به صـورت آنایـن بـه آن دسـت یافـت. این امـر، صدور 
و اعطای مسـتمری بازنشسـتگی را حتـی بـرای پیچیده ترین پرونده هـای بیمه ای، 

توسـط تنها مرکز مسـتمری بازنشستگی سـرعت می بخشد. 

مرحلـة مهـم دیگر در جهـت بهبود مدیریـت، پذیرش یـک پروژه بسـیار بزرگ 
بـود کـه توسـط برنامه هـای اروپایی تأمیـن مالی می شـد و منجر به گـردآوری ]و 
سـازمان دهی[ 5.436 قانـون، حکم، تصمیم مدیریتی و سـایر متـون قانونی خواهد 
شـد و درنتیجـه به صورت چشـمگیری زمـان دسترسـی و درک آنها بـرای افراد 

کاهـش می یابد. 

در سـایر اصاحـات اداری، در مـاه جـوالی سـال 2014 تصمیـم بـر آن شـد که 
سـهم حق بیمـه کارفرمایـان و کارگـران کاهش یابـد؛ به طوری که درمجمـوع 3.9 
درصـد از دسـتمزد بـه آن هـا بازگردانـده می شـود. این اقـدام اتخاذ شـد تا مبلغ 
کوچکـی از پولـی کـه کارگران نه به صندوق بازنشسـتگی می پردازنـد و نه صرف 
بهداشـت می کننـد ]بلکـه به صورت فـرار بیمه ای از دسـت مـی رود[، کاهش یابد 
و کارفرمایـان نیـز بـه علـت پایین بـودن هزینـه دسـتمزد، انگیزه بیشـتری برای 
اسـتخدام داشـته باشـند. ثابت شـده اسـت که اثر این اقدام منفی اسـت زیرا حق 
بیمه هـای جمع آوری شـده زیـاد نبـوده اسـت و درعین حـال بـرای کارفرمایان نیز 

کاهـش حـق بیمه، انگیـزه چندانی برای اسـتخدام افـراد ایجاد نکرده اسـت. 

سـرانجام، در اواخر سـال 2014، سیسـتم جدیدی با هدف معرفی کسب وکارهایی 
کـه تعهـدات خود به نظـام تأمین اجتماعـی را ایفـا کرده اند، ارائه شـد. بنابر گفته 
وزیـر، این امر به اعمال فشـار بر کسـب وکارهایی که بـرای کارکنان خود ]خدمات 
تأمیـن اجتماعی را[ مهیـا نکرده اند، کمک می کند و بنابراین کسـب وکارهای موفق 

در پرداخـت عـوارض تأمین اجتماعی را از تشـکیات ناموفق، مجزا می کند. 

بـر مبنـای گـزارش تهیه شـده توسـط مرکـز مطالعـات اقتصـادی و برنامه ریزی 
)KEPE(، تغییـرات اجرایـی جدیـدی بـرای پاییـز 2014، برنامه ریـزی شـده بـود. 
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ایـدۀ اصلـی آن هـا ایـن بود کـه تعـداد صندوق هـا از 13 بـه تنها 3 عـدد کاهش 
یابـد و درنتیجـه هزینه هـای اجرایی کاسـته شـود. همچنیـن برنامه ریزی شـد که 
سـایر تغییراتـی کـه بعـد از مذاکره بـا ترویکا و اعـام نتایج انتخابات در دسـامبر 
2014 اجرا نشـد، پیاده سـازی شـود. بنابر گفته نویسـنده، یکی از اصاحات شدیداً 
موردنیـاز، یکسان سـازی شـماره های تأمیـن اجتماعـی و شـماره شناسـایی مالیات 
ارزش بـر افـزوده خواهـد بـود چراکه این امـر، در بررسـی متقابل فـرار مالیاتی و 

گریـز حق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی کمک خواهـد کرد.

  کاهش مستمری ها
کمبـود جریـان نقـدی در اقتصـاد یونـان، خیلـی زود منجر بـه نیاز بـرای کاهش 
مسـتمری بازنشسـتگی گردیـد، کـه در سـال 2010 آغـاز شـد و به جـز بـرای 
کاهش های مبتنی بر سـن بازنشسـته، برای سـایر کاهش مسـتمری ها دائمی بوده 

است.

در همـان زمـان، از افرادی که در مقایسـه با سـن بازنشسـتگی قانونـی، خیلی زود 
بازنشسـته شـده بودند و افرادی که مسـتمری بازنشسـتگی آن ها بر اسـاس نرخ 
تعلق پذیـری مسـتمری سـخاوتمندانه محاسـبه شـده بـود )نرخ هایی بیـن 2 تا 3 
درصد(، خواسـته شـد که قسـمتی از مستمری بازنشستگی شـان را بازگردانند. این 
مبالغ پولی به صندوق سـرمایه  تضامنی بین نسـلی1 )که در سـال 2007 تأسـیس 

گردیـد( یـا بودجـه صندوق هـای مربوطه روانه می شـد.

در هـر یـک از دفعـات کاهـش، مسـتمری های اصلـی به انـدازه 20 درصـد برای 
بازنشسـتگان عـادی و به انـدازه 40 درصد بـرای افرادی که خیلی زود بازنشسـته 
شـده بودنـد کاهـش یافـت و تاکنون 12 نوبـت کاهـش رخ داده اسـت )البته هر 
12 نوبـت بـرای تمـام افراد اعمال نشـده اسـت(. به همین ترتیب، مسـتمری های 
فرعـی نیـز کاهـش یافتنـد. بااین حال به منظـور حفـظ ماهیت  اجتماعی سیسـتم 
بازنشسـتگی، کاهش ها برای افراد دارای سـطح درآمد بسـیار پایین یا افراد دارای 

معلولیت یـا اعضای خانـواده معلول، اجرایی نشـد. 

کاهش هـای متعاقـب، منجر به آن شـد که افراد بسـیار اندکی مسـتمری های باال 

1- Intergenerational Solidarity Capital
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دریافـت کننـد و آن ها را به حد متوسـط رسـاند. بـرای مثـال در پرجمعیت ترین 
صنـدوق  )یعنـی صنـدوق شـاغان بخش خصوصـی(، با مقایسـه مسـتمری ها در 
دسـامبر 2012 و قبـل از اجرایـی شـدن کاهش هـا می تـوان بـه الگوهایـی که در 
سـطور قبل بیان شـد، پی برد )توجه داشـته باشید که دسـامبر 2012 شامل تمام 
دفعـات کاهش نمی شـود زیرا آخرین نوبـت کاهش در اواخر سـال 2013 اجرایی 
شـد(. در نمودار زیر، میزان مسـتمری های کمتر از 500 یورو حذف شـده اسـت 

تا موضـوع کاماً روشـن گردد.

نمودار 7. فراوانی مبلغ مستمری کارمندان برحسب واحدهای 100 یورویی

منبع: محاسبات نویسنده بر اساس داده های تأمین اجتماعی

در ادامـه و بـر اسـاس اسـتراتژی مالـی میان مـدت )MTFS( کـه در نوامبر سـال 
2012 به روزرسـانی شـد، بـرای اولین بـار مقادیر پرداخت های یکجا بیـن 2 تا 83 
درصـد کاهـش یافـت و امـکان آن بـه وجـود آمـد که با حکـم وزیـر 35 درصد 
دیگـر نیـز کاهش یابـد. این بـدان علت بـود که مـردم در طی دهه های گذشـته 
بـر اسـاس فرمول های مشـخص مبلغی به صـورت یکجـا دریافت کرده انـد، بدون 
اینکـه صنـدوق، معـادل آکچوئری آن را به صـورت حق بیمه دریافت کرده باشـد 
و دلیـل ایـن امـر نیز ماهیت مزایای معین )DB( بودن سیسـتم بود. ازاین رو، نسـل 
قبـل هم در سیسـتم اصلـی و هم فرعی، مبالغ بسـیار هنگفتی دریافـت کردند که 
درواقـع بـه دلیـل شـرایط جمعیتـی و مالـی آن زمان بـود؛ اما چیزی جز کسـری 

مالـی برای بازنشسـتگان فعلی و نسـل بعدی بر جای نگذاشـت.
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عـاوه بـر ایـن، معیارهای دریافـت مزایای همبسـتگی اجتماعی مسـتمری بگیران 
)EKAS( سـخت تر شـده اسـت. درنتیجه، حدود 5 درصد از بازنشسـتگان در ژوئن 
2013، حـق خـود بـرای دریافت این مزایـا را از دسـت دادند. اما ایـن امر، نه تنها 
نتیجـه وضع قوانین سـخت تر، بلکه نتیجه اتخاذ سیسـتم کامپیوتـری جدیدی بود 
کـه تمـام مسـتمری های هر فـرد را در ژوئـن 2013 مجدداً محاسـبه کرد. چنین 
سیسـتمی ایـن امـکان را فراهم کرد که کل مبلغ اظهارشـده توسـط بازنشسـتگان 
در تمـام صندوق هـای تأمیـن اجتماعی را با انواع مسـتمری ، بررسـی تطبیقی کرد.

گذشـته از ایـن، در جنبـه دیگـری از کاهـش  مسـتمری ها، از مـردم نسـل قبـل 
خواسـته شـد که مقـداری از مبالغ مسـتمری را بازگردانند؛ زیرا یـا زودتر از موعد 
مقـرر، بازنشسـته شـده بودند یا ازلحـاظ آکچوئریال، مسـتمری آن هـا بیش ازحد 

سـخاوتمندانه  بوده اسـت. 

ایـن امـر بـرای ترویـج عدالـت بین نسـلی انجـام می شـود، اما سـؤالی کـه در این 
خصـوص مطـرح می شـود این اسـت که آیـا کاهش  مسـتمری افرادی کـه قبًا 
بازنشسـته شـده اند، در سیسـتمی بـا مزایـای معین، قانونی اسـت یا خیر. بررسـی 
این سـؤال، در چارچوب این گزارش نیسـت و در نشـریات دیگر این مؤلف، مورد 

تجزیه وتحلیـل قرار گرفته اسـت.

عـاوه بـر ایـن، تعدیـل به مدت 5 سـال )از سـال 2010 تـا 2014( متوقف شـد 
و تخفیـف مالیاتی )معافیت شـخصی( مسـتمری بگیران عادی به انـدازه یک چهارم 
کاهـش یافـت و از 12.000 یـورو در سـال 2011 به 9.000 یورو در سـال 2012 
رسـید. کل معافیت های مالیاتی برای درآمدهای به دسـت آمده از مسـتمری های 
بازنشسـتگی در سـال 2013 و 2014، برای تمام شـاغان، افراد دارای شـغل آزاد 
و مسـتمری بگیران لغـو شـد. بااین حـال، در صورت اثبـات خرید کاالهـا به میزان 

مشـخص، مقداری تخفیـف جزئی ارائه می شـود.

بعـد از کاهـش افقی مسـتمری تأمیـن اجتماعـی، دوره اجرای واقعی بیشـتر قوانین، 
کـه شـامل دوره گـذار می شـود، آغاز شـد. ازاین رو، حتـی اگر قانـون جدید کاهش 
مسـتمری اعمال نشـده باشـد، بازهم کاهش هایی وجود داشـت. در جـوالی 2014، 
صندوق تازه  تأسیس  BNDC متعلق به صندوق کمکی ETEA ، مستمری بازنشستگان 

را بـا اتکا به محاسـبه ضریب پایـداری، به انـدازه 5.2 درصـد کاهش داد.
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واقعیـت جالـب در خصـوص قانون گـذاری صندوق هـای تازه  تأسـیس و جذابیت 
آن بـرای افـراد ایـن اسـت کـه با مراجعـه به وب سـایت "دیلی گزت" مشـخص 
می شـود کـه در حقیقـت موضـوع کاهش هـا از سـپتامبر سـال 2012 بیشـترین 
بازدید را داشـته اسـت. بعد از تقریباً چهار سـال هنوز هم اصاحات بازنشسـتگی 

سـال 2010 در رأس قـرار دارد.

نتایج اصاحات برحسب پایداری

بـا اجـرای اصاحات سـال 2010 و بعـدازآن، هزینه های کوتاه مدت بازنشسـتگی 
عمومـی از نظـر مبلـغ کاهـش یافـت و پایین تـر از آسـتانه هدف گذاری  شـده در 
اسـتراتژی مالـی میان مـدت تـا آخـر سـال 2012 باقـی مانـد؛ امـا طبـق اهداف 
تعیین شـده در اسـتراتژی مالی میان مدت 2012-2016، این مقدار کمی از اهداف 
تعیین شـده، فراتـر رفت. این مسـئله در اسـتراتژی مالی میان مـدت جدید نیز رخ 
داد. در ذیـل می تـوان هزینه هـای پیش بینی شـده قبـل از اجـرای اسـتراتژی مالی 
میان مـدت، اهـداف پیش بینی شـده از طریق تمام اسـتراتژی های مالـی میان مدت 

و  مقادیـر تحقق یافته را مشـاهده کرد.

نمودار8-  هزینه های بازنشستگی عمومی طبق استراتژی مالی 
میان مدت )MTFS( 2015-2012 برحسب میلیارد یورو )جوالی 2011(

 

*پیش بینی 2012 بر مبنای داده های واقعی 8 ماهه می باشد.
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نمودار 9- هزینه های بازنشستگی عمومی بر طبق استراتژی مالی میان مدت سال 2016-2013 )نوامبر 
2013( به میلیارد یورو

 

*پیش بینی 2013 بر مبنای داده های واقعی 8 ماهه می باشد.
**ارقام 2011 ، برگرفته از استراتژی مالی میان مدت 2015-2012 می باشد.

نمودار 10- هزینه های بازنشستگی عمومی بر طبق استراتژی مالی میان مدت سال 2018-2015 )ِمی 
2014( به میلیارد یورو

 

بـه دلیل قـرارداد بازسـازی بدهی ها، ارزش اسـمی اوراق قرضـه، 8.3 میلیارد یورو 
کاهش داشـته اسـت. این رقم، بسـته به ارزش بازاری اوراق نوسـان خواهد داشت 
و تنهـا در زمـان فـروش، می تـوان به صورت دقیق مقـدار زیـان را پیش بینی کرد. 
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بااین حـال در زمـان حاضـر که کسـری جریـان نقـدی وجـود دارد به احتمال زیاد 
بسـیاری از صندوق هـا مجبـور می شـوند بخشـی از دارایی هـای خـود را به منظور 
تأمین مسـتمری بازنشسـتگان به وجـوه نقد تبدیل کننـد و درنتیجه منجر به یک 
زیـان واقعی قابل توجه خواهد شـد. متأسـفانه، بازسـازی بدهی یونـان باآنکه نتایج 
مثبـت دیگـری داشـته اسـت اما ایـن نقطه ضعـف را نیز داشـته اسـت و احتماالً 

موجـب تهدید سیسـتم در آینده خواهد شـد. 

متأسـفانه، دقیقـاً همیـن اتفـاق بـرای افـرادی کـه بـرای پس انـداز خود بـه اوراق 
قرضـه خزانـه داری یونان اعتمـاد کرده اند، رخ داده اسـت. برای تعدیـل این زیان، 
اقدامـات زیـادی همچون کاهـش مالیات ]بر اوراق خزانه[ مطرح شـده اسـت. اما 
هیچ کـدام از این هـا هنـوز به صـورت قانـون درنیامـده اسـت. تنهـا راه امیـد، این 
واقعیـت اسـت کـه در آینده اقتصاد یونـان دوباره بـه حالت اول بازگـردد و مقدار 

زیـادی از ارزش اسـمی اوراق قرضـه خزانـه داری یونان، بازگردانده شـود.

بـه نظـر می رسـد تأثیر مالـی اصاحـات 2012 در بلند مـدت، باعـث کاهش بار 
سـنگین سیسـتم بازنشسـتگی عمومی بر بودجه گـردد. نهاد اکچوئریـال یونان، در 
سـال 2008 ارزیابی هـای اکچوئریالـی از هزینه هـای بازنشسـتگی عمومـی بـرای 
سـال های 2007 تا 2060 و در سـال 2011 برای سـال های 2010 تا 2060 ارائه 
داد و آنهـا را بـه ترتیـب در گزارش های سـالمندی سـال 2009 و 2012 گنجاند. 
نتایـج بـرای گـزارش سـالمندی سـال 2015، نیز ارائه شـده اسـت. همان طور که 
در ذیل دیده می شـود، هزینه های بازنشسـتگی عمومی )نسـبت به تولید ناخالص 
داخلـی( در مـورد اول، بـا 12.4 افزایـش همـراه خواهـد بـود و همان طـور که قبًا 
نیـز اشـاره شـد در سـال 2060، بـه 24 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی بـرای 
مسـتمری های عمومی می رسـد. امـا در ارزیابـی دوم، افزایش پیش بینی شـده تنها 
بـه 1 درصـد نسـبت به تولیـد ناخالـص داخلی می رسـد. درنهایت، نتایـج مربوط 
به سـال پایه 2013، روند معکوسـی را برای هزینه های بازنشسـتگی عمومی نشان 
می دهـد که پیش بینی می شـود تا سـال 2060، به انـدازه 1.9 درصـد کاهش  یابد.
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جدول 4- هزینه های بازنشستگی عمومی یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی در گزارش سالمندی 
سال 2009، 2012 و گزارش کشوری سال 2015

تغییر در هزینه بازنشستگی عمومی نسبت به سال
تولید ناخالص داخلی

)2060-2007( 200912.4

)2060-2010( 20121.0

)2060-2013( 2015-1.9

همان طـور کـه در آخریـن نوبـت پیش بینی دیـده می شـود، این نتایج نیـز باعث 
قرار گرفتن یونان در جایگاه نسـبتاً بهتری در مقایسـه با میانگین کشـورهای عضو 
اتحادیـه اروپـا و کشـورهای منطقه یورو می شـود. برای نوبت فعلـی پیش بینی نیز 

نتیجه مشـابهی مورد انتظار اسـت.

جدول 5- مقایسه یونان، اتحادیه اروپا و منطقه یورو، در زمینه تغییرات هزینه بازنشستگی عمومی 
نسبت به تولید ناخالص داخلی به تفکیک دهه

تغییر 13/10/2007-13/10/20072020204020602060هزینه

11.713.221.424.112.4یونان 2007

13.613.714.914.61.0یونان 2010

1.9-16.215.514.114.3یونان 2013

اتحادیه اروپا 
)2010(11.311.312.612.91.5

منطقه یورو 
)2010(12.212.313.914.12.0

متوسـط نـرخ جایگزینـی یونـان،  قبـل از اصاحات همـواره اندکی کمتـر از 100 
درصـد در تمام سـطوح درآمدی قرار داشـت )نمـودار 7(. 100 درصد بودن نرخ 
جایگزینـی داللـت بر این دارد که اولین مسـتمری فرد بازنشسـته تقریبـاً به اندازه 
آخریـن دسـتمزد آن هـا بـوده اسـت. ایـن بدان معناسـت کـه آخرین سـال های 
پرداخـت حق بیمـه، نسـبت به سـایر سـال ها در دوره شـغلی فـرد، به یـک اندازه 

اهمیت نداشـته است. 
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پـس از اصاحـات سـال 2010، نرخ جایگزینـی پایین تری برای تمام افـراد اعمال 
شـد بااین حـال در سـال های بعد، قوانیـن ویژه ای بـرای حمایت از  افـراد با درآمد 

پایین تر در برابر فقر سـالمندی گنجانده شـد )نمـودار 11(.

نمودار 11. متوسط نرخ جایگزینی ناخالص برای کشور یونان و کشورهای منتخب
در سال های 2010 و 2012

منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال 2011، 2013.
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نمودار 12: نرخ ناخالص جایگزینی یونان قبل و بعد از اصالحات

 

منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2013.

از نمـودار بـاال کامـًا مشـهود اسـت که اصاحـات منجر به آن شـده اسـت که 
افـراد دارای درآمـد پایین تـر بـا دریافـت نرخ هـای جایگزینـی باالتـر و درنتیجه 
مزایـای بازنشسـتگی بهتـر، از حمایـت باالتـری بهره مند شـوند. نـرخ جایگزینی 
ناخالـص بـرای کم درآمدتریـن افـراد حـدود 75 درصـد و ایـن نـرخ بـرای افراد 
دارای باالتریـن دسـتمزد در صـدک نَودم، 45 درصد اسـت. این بدان معنا اسـت 
کـه بـازده سیسـتم تأمیـن اجتماعـی بـرای افراد متعلـق به چـارک بـاالی توزیع 

درآمـد یعنـی پردرآمدتریـن افـراد، بـه میـزان قابل توجهی پایین تر اسـت.

در کل، اصاحـات متوالی سیسـتم بازنشسـتگی منجر به اذعان این موضوع شـده 
اسـت کـه افرادی کـه امروز وارد بازار کار می شـوند، در آینده حقوق بازنشسـتگی 
کمتری نسـبت به نسـل های قبلی خواهند داشـت. بر اسـاس آخرین قانون ، سـن 
بازنشسـتگی قانونی در یونان با تحول سـطح امید زندگی از سـال 2021 و بعدازآن 
مرتبط خواهد شـد. سـال های بیشـتری که یک شـاغل کار می کند باعث افزایش 
حقـوق بازنشسـتگی خواهد شـد اما هرگز به سـطحی کـه قبل از وقـوع اصاحات 

بوده، نخواهد رسـید.
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بر اسـاس تعریف دیگری از متوسـط نرخ ناخالص جایگزینی1 که توسـط کارگروه 
سـالمندی اسـتفاده شـده اسـت، اصاحات اخیر، نـرخ جایگزینـی را به انـدازه 20 
درصـد کاهـش داده اسـت و این امر منجر به افت میزان سـخاوتمندی بیش ازحد 
سیسـتم گردید. ازآنجایی که طبق قانون  جدید ]در محاسـبه مسـتمری[ کل دوره 
اشـتغال فـرد در نظـر گرفته می شـود، نرخ هـای جایگزینی بـرای اولیـن دهه های 
پـس از اجـرای قانـون، کمتر می شـود امـا وقتی متوسـط کل دوره اشـتغال تبدیل 
بـه یـک هنجار در محاسـبه مسـتمری شـود، نرخ هـای جایگزینی نیـز یکنواخت 

می شوند.
جدول 6- نرخ ناخالص جایگزینی مستمری های تأمین اجتماعی )به درصد(

20202030204020502060

55.066.055.050.050.0تخمین پیش بینی های 2013

48.146.146.252.449.6پیش بینی های 2010

67.970.767.870.066.5پیش بینی های 2007

منبع: محاسبات مؤلف و گزارش کمسیون اروپا برای سال های 2009 و 2012

ایـن اصاحـات منجر به افزایش میانگیـن دورۀ پرداخت حق بیمه بـرای طرح های 
مسـتمری اصلی و فرعی نیز شد.

بااینکـه هنـوز سیسـتم فرعـی بازنشسـتگی به طور کامل رشـد نکـرده اسـت، اما 
دوره پرداخـت حق بیمه که در سـال 2010 برای سیسـتم اصلی برابـر 30 و برای 
سیسـتم فرعـی برابر 26 سـال بـود بایـد در سـال 2060 برای هر دو سیسـتم به 
38 سـال برسـد. این نیز، نتیجه ای برای کل سیسـتم بازنشسـتگی و بر اساس سال 

پایه 2013 اسـت. 

1-متوسـط نـرخ ناخالـص جایگزینـی هنـگام بازنشسـتگی در پیش بینی هـای کارگـروه بازنشسـتگی بـه ایـن 

صورت تعریف شـده که عبارت اسـت از نسـبت اولین مسـتمری برای آنهایی که در سـال موردنظر بازنشسـته 

می شـوند به متوسـط دسـتمزد بازنشسـتگی. متوسط دسـتمزد سـاملندان هنگام بازنشسـتگی )در کل اقتصاد( 

معمواًل متفاوت از متوسـط دسـتمزد در کل اقتصاد اسـت مگر آن که فرض شـود منحنی دسـتمزد فرد در کل 

دوره اشـتغال، یکنواخت اسـت.
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نمودار 13- میانگین مدت پرداخت حق بیمه برای سیستم های اصلی و فرعی طی سال های 2060-
2010 و کل سیستم طی سال های 2013-2060

 

  جمعیت شناسی
انـدازه کلـی جمعیـت اتحادیـه اروپـا کـه در EUROPOP 2013 )پیش بینی هـای 
جمعیت شناسـی اجـرا شـده توسـط مرکـز آمـار اتحادیـه اروپـا در سـال 2013( 
پیش بینی شـده اسـت،  تا سـال 2060 نسبتاً رو به رشـد است اما جمعیت نسبت 
به حال، بسـیار پیرتر اسـت. پیش بینی شـده اسـت جمعیت اتحادیه اروپا از 507 
میلیـون در سـال 2013 بـه 523 میلیـون در سـال 2060 افزایـش یابـد. در ایـن 
افزایـش، جریان هـای مهاجـرت بـه اتحادیـه اروپا نیز در نظر گرفته شـده اسـت. 
در رابطـه یونـان پیش بینـی شـده اسـت که همچـون تقریبـاً نیمی از کشـورهای 
اتحادیـه اروپـا، جمعیت کل یونان نیز کاهش یابد. برای سـایر کشـورها، پیش بینی 
شـده اسـت که کل جمعیـت افزایش یابد، به خصـوص در مـورد لوکزامبورگ که 

پیش بینـی شـده اسـت جمعیـت آن تا سـال 2060 بیـش از دو برابر شـود.

به طـور مشـخص تر، کاهش شـدید 22.5 درصـدی جمعیت یونان تا سـال 2060، 
تخمیـن زده شـده اسـت. ایـن امـر به تنهایی، فشـار جمعیتـی جدی را بر سیسـتم 
بازنشسـتگی ایـن کشـور، وارد می کنـد. افزایـش امیـد زندگـی و افزایـش نـرخ 
مشـارکت تنهـا بـرای گروه هـای سـنی باالتـر در کنـار افزایش بسـیار جزئی نرخ 
باروری منجر به افزایش فشـار بر سیسـتم بازنشسـتگی می شـود و ریسک مربوط 
به نسـبت وابسـتگی سالمندی )نسـبت افراد دارای سن بیشـتر از65 به افراد 64-

15 سـال( را افزایـش می دهد.
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نمودار 14-جمعیت کل یونان، جمعیت در سن کار، جمعیت باالی 65 سال.

 

در ذیـل، می تـوان نسـبت های وابسـتگی سـالمندی بـرای یونـان، اتحادیـه اروپا و 
کشـورهای منطقـه یـورو را مشـاهده کرد. ارقـام یونان به سـرعت تا سـال 2050 

افزایـش می یابـد و سـپس بـه ثبات می رسـد.

نمودار 15-نسبت های وابستگی جمعیت سالمند یونان، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه یورو

 

تـا آن زمـان )سـال 2050(، تأثیـر اصاحـات سـال 2010 محقـق شـده اسـت و 
درنتیجـه، تأثیـر نسـبت وابسـتگی کاهش یافته اسـت. 

  پیامدهای اصالحات
طبـق گفته سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصادی، حتـی قبل از اجـرای اصاحات 
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2010 نیز، باوجود هزینه های بازنشسـتگی نسـبتاً باال، از هر پنج سـالمند در یونان، 
یک نفر فقیـر بود. 

در همـان زمـان، ارقـام مرکز آمار اتحادیـه اروپـا )Eurostat( رونـد رو به افزایش 
نرخ ریسـک فقر را برای مسـتمری بگیران بـرای سـال های 2010 -2011 و روند 

معکـوس را بـرای سـال های 2013-2014 نشـان می دهد.

جدول 7- نرخ ریسک فقر برای مستمری بگیران سال 2014-2007، یونان و کشورهای اتحادیه اروپا 
19/15 و اتحادیه اروپا 27 )هم چنین اتحادیه اروپا 28 برای سال 2013، 2014(

نرخ ریسک فقر مستمری بگیران )درصد کل(

20072008200920102011201220132014

28/27 کشور عضو 
16.616.215.513.91413.212.612.7اتحادیه اروپا

19/15 کشور عضو 
17.416.515.514.214.513.412.711.9اتحادیه اروپا 

21.520.318.41919.914.312.411.5یونان

افزایـش و حفـظ ارقـام بـزرگ  سـاِل 2010 تـا 2011 مرهـون قانـون تصویـب 
شـده بـرای اعطـای کمک هـای مالـی بـه سـالمندان، اسـت. به طور مشـخص تر، 
کمک هـای مالـی خاص اعطا شـده به مسـتمری بگیرانی کـه درآمد سالیانه شـان 
از 4.320 یورو بیشـتر نمی شـود )EKAS- برای افراد مجرد، شـروع از ژانویه سـال 
2013( از سـال 2010 تـا حـد زیـادی کاهـش پیـدا کـرده و شـرایط الزم بـرای 
دریافـت آن سـخت تر اسـت )نـگاه کنید بـه کاهش مسـتمری ها در جـدول باال(. 
تمـام کمک هـای مالـی دیگـری که مبتنی بـر آزمون اسـتطاعت و مرتبط با سـن 

بازنشسـته بـود در طـرح EKAS  ادغام شـده اند.

به صورت شـهودی انتظار می رود ارقام سـال 2012 و 2013 یکسـان باقی بمانند، 
زیـرا وضعیـت مسـتمری بگیران در جامعـه یونـان، بهتـر نشـده اسـت. بااین حال 
مشـاهده می کنیـم کـه ایـن درصدهـا در سـال 2012 بـه میـزان 5 درصـد و در 
سـال 2013 به انـدازه 2 درصـد، کاهـش یافته انـد. باوجودایـن بـا بررسـی دقیـق 
محاسـبه این شـاخص می تـوان دریافت که مسـتمری بگیران در یونـان، فقیرتر از 
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مسـتمری بگیران دو سـال قبل از آن نیسـتند. درواقع، آن ها در شـرایط مشـابهی 
و در میـان افـراد فقیرتـر زندگـی می کننـد. این مسـئله وقتی روشـن می شـود که 
درآمـد میانـه معادل سازی شـده بـرای افـراد 60 سـاله یا بیشـتر با افـراد زیر 60 

سـال )دو عددی که در محاسـبات اسـتفاده شـده اسـت( مقایسـه شود.
جدول 8- تفکیک ریسک فقر )ARP( برای مستمری بگیران یونانی.

201120122013سال

ARP 659157085023آستانه

19.919.912.4نرخ ARP برای مستمری بگیران

میانه درآمد معادل سازی شده برای افراد 60 ساله یا 
964096408600باالتر 

میانه درآمد معادل سازی شده برای افراد کمتر از 60 
11436114368100سال 

میانـه درآمد معادل سازی شـده بـرای افراد زیر 60 سـال با درصـد خیلی باالتری 
از افـراد 60 سـال یـا باالتـر کاهش یافته اسـت. طبـق قوانین فعلـی و این حقیقت 
کـه محرومیـت از درآمـد در سـال 2014 کاهش یافته اسـت، انتظار مـی رود بار 

دیگـر این رقـم در سـال 2014 افزایش یابد.

حـال، سـؤالی کـه در این خصوص وجـود دارد این اسـت که آیا مسـتمری بگیران 
 EKAS کم درآمـد می تواننـد بـا تکیه بـر مسـتمری و پرداخت هـای کمکـی طـرح
زندگـی خـود را بگذرانـد یـا خیر، زیـرا مبلغ درآمـد آن ها همچنان کمتـر و کمتر 
می شـود. حتی باآنکه قبل از کاهش مسـتمری ها، از معیارهای سـنجش استطاعت 
مالی اسـتفاده شـده اسـت، امـا وقتی آمـار و ارقام فـوق به دقت موردبررسـی قرار 

گیـرد، بازدهی آن ها قابل تشـکیک اسـت. 

جنبـة دیگـری از کاهـش مسـتمری بازنشسـتگی کـه با کاهـش دسـتمزد همراه 
بـود، ایـن اسـت کـه آن ها منجـر بـه کاهـش حق بیمه هـا گردیـد و درنهایت در 
کوتاه مـدت، منجـر بـه ایجـاد مشـکاتی در جریان نقـدی گردیـد، زیرا سـاختار 
سیسـتم از نـوع PAYG )غیراندوخته( اسـت ]و کاهش حق بیمـه دریافتی منجر به 

مشـکل در جریـان نقدی می شـود[.
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از همه مهم تر اینکه، در سـال 2011، کاهشـی در پرداخت های انتقالی از دولت به 
صندوق هـای تأمیـن اجتماعی صـورت گرفت؛ این مبلـغ که بالغ بـر 3.85 میلیارد 
یـورو بـوده، در مقایسـه با سـال 2010، به انـدازه 15.4 درصد کاهش یافته اسـت. 
بااین حـال، افـت 2.57 میلیـارد یورویـی در حق بیمه های دریافتـی، به علت بحران 
اقتصـادی سـنگین و بیکاری بوده اسـت. این بدان معناسـت که تقریبـاً تمام آنچه 
از کاهـش مسـتمری ها حاصـل شـد، بـا کاهـش حق بیمه ها از دسـت  رفـت زیرا 
هـزاران نفر شغلشـان را از دسـت دادنـد و درنتیجه قادر بـه پرداخت حق بیمه به 
سیسـتم نبودنـد. بنابراین، اگـر راهی برای غلبه بـر بیکاری پیدا و اجرا نشـود؛ یک 
دور باطـل از کاهش مسـتمری بازنشسـتگی به دلیل پایین بـودن حق بیمه ها ایجاد 
و پایـدار می گـردد. عـاوه بر این، سـال های بعدازآن شـاهد زیان های گسـترده در 
وصـول حق بیمـه بوده ایـم، به طوری کـه ایـن رونـد در سـال 2014 در مقایسـه با 
سـال 2013 ثابت بوده اسـت. متأسـفانه، کاهش وصول حق بیمه، یک دور با روند 
تکـراری، ایجـاد کـرد و گزینـه کاهش بیشـتر مسـتمری بازنشسـتگی، به صورت 

جدی در نظر گرفته شـده اسـت. 
نمودار 16-حق بیمه های تأمین اجتماعی )میلیارد یورو(

  پیشرفت های بیشتر در سال 2015
در اوایـل سـال 2015، مـردم یونـان اولیـن دولـت جنـاح چـپ در دورۀ اخیـر را 
انتخـاب کردند. برخاف پیشـینیان سیاسـی، دولـت جدید، وعدۀ اصاح سیسـتم 
در جهت مخالف، ارائه مسـتمری بیشـتر به بازنشسـتگان و بازگردانـدن برخی از 
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کاهـش مسـتمری ها را داد. مـدت کوتاهـی بعـد از انتخابـات، مشـخص شـد که 
وضعیـت مالـی کشـور اجـازه  چنین اصاحاتـی را نمی دهـد اما بیش از یک سـال 
قانـون تصویب شـده ای کـه درآمد مسـتمری بگیران آتی را کاهش مـی داد معطل 
ماند و درنتیجه چندان امکان کاهش مسـتمری افرادی که در آن دوره بازنشسـته 
شـدند، پدیـد نیامـد و درعین حال یک شـکاف مالی جدیـد ایجاد شـد. ترویکا که 
اکنـون بـه درخواسـت دولـت یونـان بـه نهادهـای مربوطـه مراجعه می کنـد، به 
نیابـت دائمـی از دولـت یونان، میزبان پیشـنهادهای جدیـد بود و بـه ارزیابی آنها 
بـرای کاهش بیشـتر هزینه های بازنشسـتگی به نحوی که در تفاهم نامه وعـده داده 
شـده بـود می پرداخـت )برنامـه دوم اصاحات اقتصـادی یونان، مسـتلزم کاهش 
0.8 میلیـاردی هزینه هـای بازنشسـتگی در سـال 2015 بـود(. درواقـع، هیچ کدام 
از ایـن طرح هـای پیشـنهادی در اوایـل سـال 2016، نتایج مثبتی در پی نداشـتند 
و نماینـدگان بازهـم در حـال فعالیت بـرای تأثیرگـذاری بودند. اقدامـات احتمالی 
کـه باید انجام می شـد عبـارت  بودنـد از ادغام بیشـتر صندوق های بازنشسـتگی، 
کاهـش نرخ هـای جایگزینـی در بخـش مشـارکتی صنـدوق بازنشسـتگی اصلی و 

افزایـش جریمه هـا برای بازنشسـتگی پیـش از موعد.

   اصالحات مستمری بازنشستگی سال 2016
بعـد از اتمـام یـک دورۀ طوالنی نمایندگی و از هراس نقض تعهدات توسـط یونان، 
یک بـار دیگـر طی دوره کوتاه چندسـاله، یـک توافق بین دولت یونـان و این نهادها 
صـورت گرفـت. این قانـون جدید عمدتـاً مبتنی بر اصاحات بازنشسـتگی سـال 
2010 بـا اندکـی تغییرات جزئی در سـاختار و حـوزۀ اصلی و تغییرات بیشـتر در 

مسـائل جانبی است. 

سیسـتم اصلی بازنشسـتگی همچنان از دو بخش تشکیل می شـود؛ یک بخش پایه 
که مبتنی بر سـنجش اسـتطاعت مالی بوده و در سـال، 12 مرتبه پرداخت می شود 
و یـک بخـش تناسـبی که به صـورت حاصل ضـرب نـرخ تعلق پذیری مسـتمری 
در اعتبـارات گذشـته ضربدر دسـتمزد مبنای حق بیمه محاسـبه می شـود. مقدار 
مسـتمری پایـه، کـه اکنون مسـتمری ملی نامیـده می شـود، بالغ بـر 384 در برابر 
سیسـتم قدیم که 360 بوده، می باشـد. این مسـتمری بر اسـاس سـال های خدمت 

با سـقف کمتر ارائه می شـود.
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نـرخ تعلـق پذیری مسـتمری و به تبع آن محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی تغییر 
یافـت. نرخ تعلق پذیری مسـتمری که قباً به صـورت تصاعدی و بیـن 0.8 تا 1.5 
درصـد بـود، اکنـون بـه نرخ های پلـه ای بین 0.77 تـا 2 درصد تغییر یافته اسـت. 
قانون گذار ادعا دارد که این مسـئله منجر به افزایش مبلغ مسـتمری بازنشسـتگی 
بـرای درآمدهای کمتر می گردد. سـن بازنشسـتگی قانونی به همـان نحوی که در 
سـال 2012 شـکل گرفت و برابر 67 سـال باقی می ماند. سـن قانونی بازنشستگی 
از سـال 2021 بـا افزایـش امیـد زندگی در سـن 65 سـالگی تعداد خواهد شـد و 
بـرای ایـن کار دقیقاً از مقادیر تجربه شـده در یـک دهه قبل از آن، به عنـوان دوره 

مرجع اسـتفاده خواهد شد.

روش تعدیـل مزایـا همچنـان ثابـت خواهـد ماند و سـقف آن به شـاخص قیمت 
مصرف کننـده )CPI( محـدود می شـود. همین مسـئله بـرای دوره کامـل پرداخت 
حـق بیمـه کـه بـا اصاحـات سـال 2010 بـه 40 سـال تغییـر کـرد و همچنیـن 
دسـتمزد مبنـای محاسـبه مسـتمری کـه آن هم بـر اسـاس متوسـط کل دوران 

اشـتغال محاسـبه می شـود، برقرار اسـت. 

مهم تریـن بنـد در قانـون،  یعنـی همـان بنـدی کـه افزایـش هزینة بازنشسـتگی 
عمومـی نسـبت بـه تولید ناخالـص داخلی را تـا سـال 2060 محـدود می کند، در 

قانـون سـال 2016 نیز وجـود دارد.

ازایـن رو، افزایـش هزینه هـای بازنشسـتگی عمومـی یونـان، نسـبت بـه تولیـد 
ناخالـص داخلـی از سـال 2017 تـا سـال 2060، بایـد زیر 2.5 درصد حفظ شـود. 
پیش بینی هـای بلندمـدت که هر سـه سـال یک بار توسـط نهاد اکچوئریـال یونان 
انجـام می شـود، افزایـش پیش بینی شـده را اندازه گیـری می کند و بسـته به نتایج 

آن، سیسـتم بازنشسـتگی بـرای تأمین مـوارد خواسته شـده تغییر خواهـد کرد.

تأثیرگذارترین تغییرات ایجاد شـده در سـال 2016، تغییراتی هستند که حق بیمه 
افـراد خویش فرما و دانشـمندان را با کارگران یقه سـفید1 یکسـان می کنـد. ازاین رو 
خویش فرمایـان و دانشـمندان، به جـای پرداخت حق بیمه بر مبنای دسـتمزدهای 
فرضـی، موظـف به پرداخـت حق بیمه با درصد مشـخصی از درآمدهایشـان )20 
درصـد( هسـتند. تاکنـون این بنـد، بیشـترین واکنش ها را به همراه داشـته اسـت 

1- منظور کارمندانی است که کار فیزیکی انجام نمی دهند.
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زیـرا منجـر بـه افزایـش حق بیمـه پرداخـت شـده توسـط گروه هـای مربوطه به 
مقدار متوسـط تا بسـیار باال می شـود.

بـر اسـاس مفهـوم یکپارچه سـازی جمـع آوری حـق بیمـه و محاسـبه مسـتمری 
بازنشسـتگی، که در سـال 2010 معرفی شـد، اکنـون، وقت ایجاد یـک اَبَرصندوق 
جدید اسـت که صندوق هـای کارکنان بخش خصوصی )ازجمله کارکنان شـرکت 
عمومی برق(، کارکنان رسـانه ها، وکا-مهندسـان- دفاتر اسـناد رسمی و پزشکان، 
خویش فرمایـان )کسـب وکار کوچـک و راننـدگان حرفـه ای(، کشـاورزان، ملوانان، 
کارکنان صنایع، کارمندان بانک و کارمندان دولتی )شـامل: آتش نشـانان- پلیس- 

نیـروی هوایـی- نیروی ارتش- نیـروی دریایـی( را در بربگیرد. 

روش یکپارچه سـازی نیـز بر مبنـای خط فاصل مسـتمری فرعـی و پرداخت های 
یکجـا اتخـاذ شـده اسـت. صندوق مشـارکت معیـن فرضی متـوازن که در سـال 
2012 تأسـیس شـد، بـا صنـدوق پرداخت هـای یکجا، یکپارچه سـازی شـد و در 
حـال حاضـر، هـر دوی آن ها بر اسـاس سیسـتم مشـارکت معین فرضـی فعالیت 
می کننـد. امـا این نیز بدان معناسـت که سیسـتم از حالت متوازن خارج می شـود. 
به طـور مشـخص تر، اکنـون فاکتـور پایـداری حـذف شـده اسـت. بـرای مقابله با 
افزایش کسـری ناشـی از حذف فاکتور پایداری در سیسـتم مستمری فرعی، طرح 
افزایـش حـق بیمه هـا معرفـی شـده اسـت کـه در طـول 6 سـال بعـد، به تدریج 
متوقـف شـده اسـت. هدف این طـرح، جلوگیری از کاهش بیشـتر مسـتمری های 

بازنشسـتگی اسـت؛ حتـی اگـر کاهش های جزئـی به طـور کامل از بیـن نرود.

سـایر جزئیـات قانونـی و عملـی، در چارچوب اصاحـات سـال 2016 موردتوجه 
قـرار گرفتـه اسـت. یکـی از مدرن ترین بندهـای این قانـون  در مـورد عدالت بین 
خانواده هـا بنـدی اسـت کـه حقـوق طرفین مشـارکت های مدنـی1 را بـا زوج های 
ازدواج کـرده برابـر می سـازد. به این ترتیـب افرادی کـه در قالب مشـارکت مدنی 
بـا هـم زندگـی می کننـد از همـان امتیـازات و مزایـای تأمیـن اجتماعـی و رفاهی 
بهره منـد می شـوند کـه زوج هـای ازدواج کرده می توانند اسـتفاده کننـد. این اتفاقی 
جدیـد در جامعـه یونـان اسـت و داللت بر جهت گیـری یونان به سـمت پذیرش 

زوج هـای هم جنـس نیـز دارد کـه تاکنون مخالفت زیادی با آن شـده اسـت.

1- Civil partnerships
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در کل باید گفت، اصاحات سـال 2016 گامی در مسـیر درست است؛ صرف نظر 
از ایـن واقعیـت کـه مدت زمـان زیادی طول کشـید تا این تصمیمات گرفته شـود 
مخصوصـاً ازاین جهـت کـه اصاحات سـال 2016 درواقع نوسـازی پیچیـده ای از 
اصاحـات سـال 2010 بـود. بااین حـال، وجـود ایـن قانـون به خودی خـود روزنـة 
امیـدی بـرای اصاحـات بعـدی، در آینـده نه چنـدان دور فراهـم می کنـد چراکه 
چنیـن قانون گـذاری شـده که در سـال 2018 مبلغ مسـتمری بازنشسـتگی اصلی 
بر اسـاس عملکرد سیسـتم، کاهش یابد. متأسـفانه، این روش، مشـابه روش تغییر 

مسـئله واقعـی و سـپردن رفع کامل مشـکل به مجلس آتی اسـت.

   نتیجه گیری
یونان، مسـیری طوالنی را به سـمت پایداری صندوق های بازنشسـتگی پایه گذاری 
کـرده اسـت )و در ایـن مسـیر نه تنها موارد غیرضروری محدود شـده اسـت بلکه 

برخـی از موارد ضروری نیز قربانی شـده اسـت(.

بی شـک، انجـام این تغییـرات سـریع به منظور جلوگیـری از ورشکسـتگی، اقدامی 
مهـم و ضروری بـود. اما ازآنجایی که مردم واقعی در پشـت اعـداد قرار می گیرند، 
تضمیـن کفایـت مسـتمری ها نیـز حائـز اهمیـت اسـت تـا مردمـی کـه به سـن 
سـالمندی می رسـند، بتواننـد با درسـتی و غـرور زندگی خـود را مدیریـت کنند. 
البتـه، مسـئولیت هـر فـرد، در نظر گرفتن مسـتمری کافی، بـا همکاری مـداوم با 
سیسـتم در طول دوران زندگی اش و سـرمایه گذاری بر سایر ابزارهای بازنشستگی 
اسـت. محـرک اصلـی در اصاحات سـال 2012 و قبـل از آن، خروجـی کارگروه 
سـالمندی در زمینة پایداری سیسـتم بازنشسـتگی بود. از آخریـن دور پیش بینی، 
تأکیـد بـر کفایت بوده اسـت تا از شـکل گیری ملت  فقیر، از طریق کاهش شـدید 

مستمری بازنشسـتگی، جلوگیری شود.

اصاحـات بـه پایـان نرسـیده اسـت و امکان ایـن نیز وجـود ندارد که سیسـتم را 
به سـرعت اصـاح کنیم درحالی کـه هیچ چیز در طـول دهه ها تغییر نکرده اسـت. 
وضعیـت مالـی وخیم دولت یونـان، اجرای اصاحات را تسـریع کـرد؛ اما همزمان 
کـه امـور به تدریـج بهبـود می یابند زمان تشـخیص مشـکات و حل جامـع آنها 
اسـت. تغییرات اجرایی، بی نهایت بزرگ بوده اند و حال، نحوه سـاماندهی سیسـتم 
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تأمین اجتماعی، سـال ها جلوتر از چند سـال پیش اسـت. یک سیسـتم ثبت کامل، 
بـا اسـتفاده از حداقل داشـته ها و ترسـیم تصویـری کامل از وضعیت سـابق، تحقق 
یافتـه اسـت. بر اسـاس ایـن داده های تحلیلـی، ارزیابی هـای اکچوئری انجام شـده 
توسـط نهـاد اکچوئریـال یونان، اکنـون با جزئیات بیشـتری همراه اسـت و ابهام و 

عدم قطعیـت کمتری در آن دخیل اسـت.

اکنـون زمـان آن فرارسـیده کـه دولت بین نظام رفـاه و نظام بازنشسـتگی متمایز 
قائـل شـود، به مـردم در مورد تحـوالت جمعیتی و اهمیت فوق العـاده این موضوع 
در درآمد بازنشسـتگی آنان زمانی که در طی چند دهه بعد بازنشسـته می شـوند، 
آموزش داده شـود. گذشـته از این، مردم یونان هنگام تخصیص پول جهت تأمین 
سـومین منبـع درآمـد ]در کنار مسـتمری پایه و کمکی[ بـرای دوران سـالمندی، 
باید سیسـتم های مشـارکت معیـن )DC( را نیـز موردتوجه قرار دهنـد، همان طور 
ک سـایر کشـورهای اروپایـی نیـز بـه ایـن سیسـتم ها توجـه کرده اند. ایـن بدان 
معنـا نیسـت کـه تورهـای ایمنی اجتماعـی موجـود باید از میان برداشـته شـوند. 
امـا بـه این معناسـت کـه باید انگیزه هایـی را برای مـردم ایجاد کنیم تا بخشـی از 
درآمـد سـالمندی را در نـوع دیگـر از سیسـتم سـرمایه گذاری کنند. ایـن امر نیز 
باعـث افزایش توزیع ریسـک ]بین درآمدهای متنوع[ می شـود و بـه مردم امکان 

می دهـد زندگـی  خـود را به روشـی بسـیار بهتر سـامان دهی کنند.

اقداماتـی کـه قـرار اسـت توسـط دولـت صـورت گیرد نیـاز بـه زمـان و اعتماد 
)عنصـری کلیـدی که اکنون، در صحنه سیاسـت یونان غایب اسـت( دارد. بااینکه 
هنـوز کارهـای زیـادی بایـد انجـام شـود تا درنهایـت این ِکشـتی بتوانـد حرکت 
کنـد امـا 1( احتـرام بـه مسـتمری بگیران در عمل و نه فقـط در حـرف، 2( حذف 
نابرابری هـای سـابق و 3( ایجـاد اصاحاتـی برای جبـران برخـی از بی عدالتی های 

چهـار سـال اخیـر، از نقاط شـروع خـوب بشـمار می روند.

بـا نگاهـی بـه اصاحـات آینده سیسـتم بازنشسـتگی کـه احتمـاالً تا اواخر سـال 
2018 اجـرا خواهنـد شـد، ایـن می تواند فرصت مناسـبی بـرای ذینفعان باشـد تا 
بـا همـکاری و بحث بتواند بـه راه حل هـای واقع بینانه و بلندمدتی دسـت یابند که 
هـم دوام زیادی داشـته باشـد و هم تفـاوت واقعی در مخارج عمومـی ایجاد کند و 

همچنیـن یک درآمد بازنشسـتگی شایسـته بـرای افـراد فراهم کند.
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الف( سابقه و زمینۀ منطقه ای     

  بررسی اجمالی سیستم
بازنشسـتگی،  مزایـای  نیکاراگوئـه،  اجتماعـی  تأمیـن  نظـام   )1
ازکارافتادگـی و درمـان را بـرای اعضـای خود تأمیـن می کند. این 
سیسـتم چندین جزء مختلف دارد که توسط سازمان تأمین اجتماعی 
نیکاراگوئـه )INSS( اداره می شـود. نظـام مسـتمری های بازنشسـتگی، 
یک سیسـتم مبتنی بـر مزایای معیـن )DB( و تـوازن درآمد با هزینه 
)PAYG(1 اسـت کـه مزایای بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و بازماندگان 
را تأمیـن می کنـد. سـایر برنامه هـای ایـن سـازمان شـامل بیمـه 
درمانـی، ریسـک های شـغلی  و مزایـای ازکارافتادگـی و بازمانـدگان 
بـرای مجروحان جنگ داخلی می شـود. مشـموالن مزایـای مرتبط  با 
ریسـک های شـغلی، ازکارافتادگی ناشـی از جنگ داخلی و بازماندگان 
آن هـا به طورمعمـول زمانـی کـه بـه سـن 60 سـالگی می رسـند، به 

مشـموالن مزایای بازنشسـتگی تغییـر وضعیت خواهنـد یافت.

2( تأمیـن مالـی مزایا از حق بیمه هـای اجباری کارگـر و کارفرما و 
همچنیـن درآمد بهره ای صنـدوق ذخایر سـازمان تأمین اجتماعی 
نیکاراگوئـه انجـام می شـود. تمام شـاغان رسـمی بخش خصوصی 
و اکثـر کارکنان بخش عمومی، واجد شـرایط مشـارکت در سـازمان 
1- Pay as you go

فصـل دوم:نظام تأمین اجتامعی نیکاراگوئه: 
اصالحات و راهربدها

مسیرهایی به سوی پایداری
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تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه هسـتند.1 بیمه پـردازان فقط می توانند بیمه مسـتمری 
بازنشسـتگی و ریسـک های شـغلی  را انتخـاب کنند یـا می توانند بیمـه درمانی را 
نیـز اضافه نماینـد. خویش فرمایان می تواننـد به صورت داوطلبانه مشـارکت  کنند 
و  اجـازه دارنـد تحـت پوشـش هر دو طـرح مزایـای بازنشسـتگی و مراقبت های 
درمانـی قـرار گیرنـد و یـا می تواننـد تنهـا مزایـای بازنشسـتگی با نـرخ حق بیمه 

پایین تـر را انتخـاب کنند.

جدول 1- نرخ های فعلی حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه
)به صورت درصد از حقوق و دستمزد مشمول حق بیمه(

کلدولتکارگرکارفرما

62.250.258.5بیمه درمان

10414مستمری بازنشستگی

1.5--1.5ازکارافتادگی مرتبط با شغل

1.5--1.5مجروحان جنگ

196.250.2525.5کل- رژیم یکپارچه

خویش فرمایان تحت پوشش بیمه بازنشستگی و 
18.25-18.25-درمانی

10-10-خویش فرمایان تحت پوشش بیمه بازنشستگی
منبع: سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه

1- تـا انتهـای سـال 2016، سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه حـدود 857،000 بیمه پـرداز فعـال داشـته 

اسـت. در نیکاراگوئـه دو نظـام تأمیـن اجتماعـی وجـود دارد، یکـی بـرای نیروهـای نظامـی و دیگـری بـرای 

پلیـس، آتش نشـانان و کارمنـدان زندان هـا. از ایـن سیسـتم ها هیـچ داده منتـر شـده ای وجـود نـدارد و در 

حسـاب های بخـش عمومـی لحـاظ نشـده اند.
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جدول 2-  درآمد و هزینه سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه 2016-2012
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

20122013201420152016

4.85.15.35.55.9درآمد

2.22.42.62.93.1مستمری بازنشستگی

1.61.71.71.71.8درمان

0.30.30.30.30.3ریسک های شغلی

0.30.30.30.30.3مجروحان جنگی

0.40.40.30.30.3سایر)1(

4.75.25.55.86.3هزینه

2.12.32.52.73مستمری بازنشستگی

1.51.61.61.81.8درمان

0.10.10.10.10.1ریسک های شغلی

0.30.30.30.20.2مجروحان جنگی

0.10.20.20.10.2سایر)2(

0.60.70.80.80.9هزینه های اجرایی)3(

0.4-0.3-0.3-0.1-0.2تراز درآمد و هزینه

)1( شامل درآمد سرمایه گذاری حاصل از صندوق ذخایر می شود.
)2( شـامل کمک هزینه هـای دفـن، ازدواج، شـیر خشـک، نگهداری از فرزنـدان و همچنین غرامت دسـتمزد ایام 
بیماری، حـوادث یا ازدواج می شـود.

)3( شـامل هزینه هـای مربـوط بـه دسـتمزد کارکنـان، خریـد کاالهـا و خدمـات و همچنیـن هزینه هـای 
سرمایــه ای می شـود. 

3( مزایای بازنشسـتگی بر اسـاس دسـتمزد پایه و سـال های پرداخت حق بیمه 
تعییـن می شـود. اعضای سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه زمانی واجد شـرایط 
دریافت مسـتمری بازنشسـتگی می شـوند که به سـن 60 سـالگی برسـند و حداقل 
750 هفته )تقریباً 15 سـال( سـابقه پرداخت حق بیمه داشـته باشـند که البته الزم 
نیسـت به صورت پیوسـته باشـد. برای معلمان و کارگران معدن، سـن بازنشستگی 
ویـژه ای برابـر 55 سـال وجـود دارد. مزایا با فرمولی بر اسـاس متوسـط دسـتمزد و 
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تعـداد هفته هـای پرداخت حق بیمه تعیین می شـود. در این سیسـتم عنصـری برای 
محاسـبه مسـتمری به صورت تصاعدی وجود دارد به گونه ای که دو فرمول متفاوت 
دارنـد، یکی برای کسـانی با دسـتمزد پایه ای کمتـر از دو برابر حداقل دسـتمزد که 
حدود 70 درصد از مسـتمری بگیران را پوشـش می دهد و دیگری برای کسـانی که 
درآمـد پایـه ای باالتر از این سـطح دارند. حداقل مسـتمری بازنشسـتگی نمی تواند 
کمتر از حداقل دسـتمزد باشـد. مسـتمری بگیران در ماه دسـامبر نیز سـیزدهمین 

پرداختـی را ]به عنـوان عیدی پایـان سـال[ دریافت می کنند.

4( مزایـای درمـان، دسترسـی بـه خدمـات درمانـی بـا کیفیـت بهتـر را تأمین 
می کنـد.  خانواده هـای فاقـد بیمـه درمـان می توانند به خدمـات رایگان ارائه شـده 
توسـط وزارت بهداشـت دسترسی داشته باشند. اما امکانات و منابع وزارت بهداشت 
اغلب در مقایسـه با کسـانی که به بیمه درمان سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه 
دسترسـی دارند، کیفیـت پایین تری دارد. در عـوض اگر خانواده ها به تأمین کنندگان 
خدمـات درمانی توسـط بخـش خصوصی مراجعه کننـد باید بخشـی از هزینه های 
درمانـی را از جیـب بپردازنـد. بنابراین یکـی از راهبردهای افزایش اعضای سـازمان 
تأمیـن اجتماعی نیکاراگوئـه این بود که مزایـای درمانی را بـرای اعضای خود بهبود 
دهـد؛ از جملـه گسـترش دسترسـی جغرافیایـی به خدمـات بهداشـتی و هم چنین 
از طریـق تمرکـز بـر پیشـگیری و تشـخیص زودهنـگام بیماری ها. درمان سـرطان 
و برنامه هـای همودیالیـز در سـال 2007 معرفـی شـدند و دامنـه آن هـا گسـترش 
یافـت. سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئـه برای ارائـه مزایای درمـان، قراردادهایی 
بـا ارائه دهنـدگان مراقبت هـای بهداشـتی عمومـی و خصوصی منعقد می کنـد. این 
سـازمان به ازای هر عضو، مبلغ سـرانه ثابتـی را به ارائه دهنـدگان خدمات پرداخت 
می کنـد و تعرفه هایـی بـرای رویدادهـای خـاص دارد کـه از قبـل در مـورد آن هـا 
مذاکـره شـده اسـت. برای آن کـه اعضا بتواننـد از مزایای خدمات درمانی اسـتفاده 
کننـد الزم اسـت سـه مـاه مسـتمر حق بیمـه پرداخـت کنند. کـودکان تا سـن 12 

سـالگی و همسـران زن بـرای مزایـای بارداری تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

5( سـایر مزایای ارائه شـده توسـط سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه شامل 
برنامه  هـای مربـوط بـه ریسـک های شـغلی و مجروحـان جنگـی می شـود. 
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برنامـه ریسـک های شـغلی، پوشـش بیمـه را بـرای هزینه های پزشـکی و غرامت 
دسـتمزد ناشـی از حـوادث و بیماری های مربوط بـه کار برای حـدود 15000 نفر 
در پایـان سـال 2016 تأمیـن می کنـد. برنامـه مجروحـان جنـگ که بـا حق بیمه 
1.5 درصـد از کارفرمایـان تأمیـن می شـود، ازکارافتادگی و مسـتمری بازماندگان 
را بـرای کسـانی کـه تحت تأثیـر درگیری هـای مسـلحانه در اواخر دهـه 1970 و 
دهـه 1980 بوده انـد فراهـم می کند و در حـال حاضر حـدود 32000 نفر را تحت 
پوشـش قـرار داده اسـت. در نهایـت »بازنشسـتگی های خاصـی« وجـود دارد که 
بـه افـرادی تعلـق می گیـرد که حـق بیمـه ای به سیسـتم پرداخـت نکرده انـد اما 
از نظـر دولـت مسـتحق دریافت آن هسـتند )در حـال حاضر حـدود 2000 نفر(؛ 
این مسـتمری ها توسـط برنامه های بازنشسـتگی و ریسک های شـغلی تأمین مالی 
می شـود. سـهم برنامه هـای مربوط به مجروحـان جنگی و بازنشسـتگی های خاص 
چه به عنوان درصدی از تعداد بازنشسـتگان سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه و 
چـه به صـورت درصدی از کل پرداختی های مسـتمری کم شـده اند و تعداد مطلق 

ایـن بازنشسـتگان از دهـه 1990 نیـز به طور قابـل توجهی کاهش یافته اسـت.

جدول 3- شاخص های پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه )2006 و 2016(

20062016

نسبتی از نیروی کار که به سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه 
1932حق بیمه پرداخت می کنند )پوشش فعال()1(

نسبتی از جمعیت باالی 60 سال که از سازمان تأمین اجتماعی 
نیکاراگوئه مستمری سالمندان/بازمانگان دریافت می کنند 

)پوشش منفعل(
1732

نسبتی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه که 
033مستمری کاهش یافته دریافت می کنند

نسبتی از جمعیت در سن کار که مستمری ازکارافتادگی 
11دریافت می کنند

نسبتی از اعضای سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه که بیمه 
83ن.م.درمانی دارند

)1( کل نیروی کار مشتمل بر بخش غیررسمی.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه، بخش جمعیت سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار و 
صندوق بین المللی پول. 
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6- پوشـش نسـبتاً پایین اسـت اما اثرات سـودمندی داشته اسـت. برآورد شده 
اسـت که حـدود 80 درصـد از کسـب وکارها در نیکاراگوئه به صورت غیررسـمی 
فعالیـت می کننـد  )COSEP، 2015( و پایین بودن سـطح پوشـش سـازمان تأمین 
اجتماعـی نیکاراگوئـه نیـز این مطلب را نشـان می دهد. سـازمان تأمیـن اجتماعی 
نیکاراگوئـه بـرای افزایـش پوشـش بیمـه ای از طریق تسـهیل پرداخـت حق بیمه 
ماهانه برای شـاغان مسـتقل، حضور فیزیکی خود را در سراسـر کشـور از طریق 
شـبکه ای از شـعب گسـترش داده اسـت. بنابرایـن طـرح RF بـا هـدف پوشـش 
کارگـران بخـش غیررسـمی و مسـتقل بـه سـرعت از سـطح پاییـن رشـد کرده 
اسـت. در عین حال، بخشـی از جمعیت که از سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه 
مسـتمری بازنشسـتگی دریافـت کرده انـد افزایـش یافته اسـت که بخشـی از آن 
به دلیل معرفی مسـتمری کاهش یافته1 در سـال 2013 بوده اسـت. تمایل اعضای 
سـالخوردۀ خانـواده در نیکاراگوئه بـرای اقامت در کنـار فرزندان خـود، تاحدودی 
نیـاز بـرای مسـتمری سـالمندی را کاهش داده اسـت. بااین وجـود، امـکان دارد با 
تغییر جمعیت و هنجارهای اجتماعی، این مشـخصه جامعه نیکاراگوئه نیز در طول 
زمـان تغییـر  یابـد و بنابراین در آینـده، ایجاد یک چتر ایمنی اجتماعی گسـترده تر 

بـرای سـالمندان در اولویـت باالتری قـرار خواهد گرفت.

7- قانونـی برای اصالح سیسـتم بازنشسـتگی در سـال 2013 تصویب شـد. با 
درک اینکـه پایـداری سیسـتم بازنشسـتگی در معـرض خطر قـرار دارد، بحث بر 
سـر اصـاح نظام بازنشسـتگی در سـال 2007 بین بخش خصوصـی، اتحادیه های 

کارگـری و دولـت آغـاز شـد. در نهایـت توافق روی مـوارد زیر به دسـت آمد:

 افزایـش نـرخ حق بیمـه کارفرمایـان از 7 به 10 درصد که  بین سـال های 
2014 و 2017 اجرا می شـود.

افزایش سـقف دسـتمزد مشـمول کسـر حـق بیمـه بـه 72000 کوردوبا 
)2.774 دالر آمریـکا(، کـه هـر سـاله همراه با رشـد متوسـط دسـتمزدها 

تعدیـل خواهد شـد.

حداقـل مسـتمری بـا توجه به رشـد متوسـط دسـتمزد تعدیل می شـود، 
نـه بر اسـاس حداقل دسـتمزد کـه از لحاظ تاریخی سـریع تر از متوسـط 
1-Reduced Pension

51



دسـتمزد رشـد کـرده اسـت. بااین حـال ارتبـاط بیـن حداقـل مسـتمری 
بازنشسـتگی و حداقـل دسـتمزد همچنان حفظ شـد.

فرمول محاسـبه مزایا برای افرادی که دو برابر حداقل دسـتمزد را کسـب 
می کنند، تغییر داده شـد تا حدی از سـخاوتمندی آن کاسته شود. مکانیزم 
تعدیـل برای این مسـتمری ها به میـزان 5 درصد سـاالنه تغییر یافت که 

متناسـب با نرخ شـناور پول ملی در مقابل دالر آمریکا تعیین شـد.

توافـق بـا دولـت بـرای پرداخـت بدهـی بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
نیکاراگوئـه بـا پرداخت سـالیانه 10 میلیون دالر آمریکا در طول 50 سـال 
بـه دسـت آمد. این بدهـی 500 میلیـون دالری ناشـی از عـدم پرداخت 
سـهم 0.25 درصـدی حق بیمـه دولت )جـدول 1( از بودجـه مرکزی بوده 
اسـت کـه از سـال 1979 به صـورت بدهـی معوق انباشـت شـده بـود. با 
وجـود توافـق بـرای تصفیه بدهی هـای معوق در پایان سـال 2013، سـهم 
حق بیمـه 0.25 درصـدی دولـت به سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه 

همچنـان در بودجـه دولت گنجانده نمی شـود.

سـازمان تأمیـن اجتماعی نیکاراگوئه برآورد کرده اسـت که عایـدی حاصل از این 
اصاحـات، حـدود 1 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی در سـال 2016 بوده اسـت. 
حـدود چهارپنجـم از ایـن عایدی، مربـوط به افزایـش حق بیمه هـای دریافتی بوده 
اسـت که به دلیل افزایش نرخ حق بیمه و افزایش سـقف دسـتمزد مشـمول کسر 

حق بیمه بوده اسـت.

8- عایدی حاصل از این اصالحات بالفاصله پس از معرفی مزایای بازنششتگی 
جزئی ناپدید شـد. مستمری بازنشسـتگی کاهش یافته، کسـانی را که 750-250 
هفتـه حق بیمـه می پردازنـد، پوشـش می دهد ولی بـرای دریافت مسـتمری کامل 
کفایـت نمی کنـد. مقادیـر مسـتمری کاهش یافتـه بـر اسـاس تعـداد هفته هـای 
پرداخـت حق بیمـه محاسـبه می شـود، مقـدار آن در قانون ثابت اسـت و نسـبت 
بـه نـرخ ارز، تـورم یا دسـتمزد تعدیل نمی شـود. متوسـط مسـتمری کاهش یافته 
ماهانـه در سـال 2016 بـه حدود 83 دالر یا 27 درصد میانگین دسـتمزد رسـیده 
اسـت. تعـداد دریافت کننـدگان مسـتمری کاهش یافتـه به سـرعت رشـد کـرده 
اسـت، زیرا افراد بیشـتری درخواسـت اسـتفاده از این مزایا را داشـته اند؛ به طوری 
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که در ماه مارس 2017، 46071 نفر از بازنشسـتگان )از کل 236.565( مسـتمری 
کاهش یافتـه دریافـت کرده انـد. هزینـه برآوردی ناشـی از مسـتمری کاهش یافته 

در سـال 2016 حـدود 0.36 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی بوده اسـت.

9- سیاسـت سـرمایه گذاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه منجـر به 
کاهـش درآمـد مالـی و اتمام سـریع ذخایر نقدی شـده اسـت. از سـال 2007 
تـا 2012، سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه مـازاد مالی حاصل کرد کـه آن را 
در دارایی هـای مالـی و عمدتاً اوراق بهادار دولتی سـرمایه گذاری نمـود. دارایی های 
صندوق ذخایر سـازمان تأمیـن اجتماعی نیکاراگوئه که همه طرح هـای بیمه ای در 
این سـازمان )نه فقط مسـتمری بازنشسـتگی( را پوشـش می دهد، از 392 میلیون 
دالر در سـال 2007 بـه 592 میلیـون دالر در سـال 2012 افزایـش یافته اسـت. 
بااین حـال از سـال 2013 انـدازه صنـدوق کاهـش یافتـه اسـت و در پایـان سـال 
2016 بـه 410 میلیـون دالر )3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی( رسـیده اسـت. 
ترکیـب سـرمایه گذاری ها از اوراق قرضـه دولتـی و اوراق بهـادار بانـک مرکـزی 
بـه سـمت سـرمایه گذاری در دارایی هـای واقعـی از جملـه امکانـات پزشـکی که 
خدمـات بـه سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئـه را ارائـه می دهند، تغییـر کرده 
اسـت. سـرمایه گذاری قابل توجهی در توسـعه اماک و مسـتغات صورت گرفته 
کـه به نظـر نمی رسـد ارتباطی بـا ماهیـت فعالیت های سـازمان تأمیـن اجتماعی 
نیکاراگوئـه یـا صنـدوق ذخایـر داشـته باشـد. بخشـی از ذخایـر سـازمان تأمیـن 
اجتماعی نیکاراگوئه برای تأمین مالی وام  مسـکن با نرخ های پایین توسـط سیسـتم 
بانکـی مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. بنابرایـن درآمد حاصـل از صندوق  ذخایر 
در سـال های اخیـر هـم به صـورت مطلـق و هـم به عنـوان نسـبتی از درآمـد کل 
کاهـش یافته اسـت و طبـق پیش بینی های سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه، 
انتظـار می رود، نسـبت به روندهای گذشـته در وضعیت بسـیار پایینـی قرار گیرد 
)شـکل 1(. این مسـئله باعث شـده اسـت سـهم بسـیار کوچکـی از ذخایـری که 
نقـد هسـتند و می تـوان از آن ها برای پوشـش کسـری ها اسـتفاده کـرد در اختیار 

سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه قـرار گیرد. 
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شکل 1- دارایی ها و درآمدهای صندوق ذخیره، پایان سال 2016

10- تغییـرات پارامتریـک که در اصالحات سـال 2013 معرفی شـدند، برای 
تأمیـن پایداری مالی بلندمدت کفایت نمی کرد. مزایای بازنشسـتگی ارائه شـده 
در سیسـتم مسـتمری بازنشسـتگی در مقایسـه بـا ظرفیـت مالی کشـور و میزان 
حق بیمه ها بسـیار بیشـتر اسـت )شـکل 2(. نرخ جایگزینـی ناخالص بـرای افراد با 
درآمد متوسـط توسـط سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی، بانک توسعه داخلی 
آمریـکا، بانک جهانی )2014( 97 درصد برآورد شـده اسـت، در حالیکه متوسـط 
مسـتمری سـالمندی در سـال 2016 حدود 80 درصد از متوسـط دسـتمزد بوده 

است. 
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11- مقـدار مسـتمری ها لزومـاً از نظـر مبلـغ بـاال نیسـت،1 امـا نسـبت بـه 
حق بیمه هـا زیاد اسـت و حداقل مسـتمری به انـدازه کافی باال اسـت که اختاالتی 
در سیسـتم ایجـاد کنـد. جهـت بررسـی ایـن موضـوع، بـه ازای مقادیـر مختلـف 
دسـتمزد  پایـه و سـابقه پرداخـت حق بیمـه، خالـص ارزش فعلـی )NPV( را برای 
جریان مسـتمری هایی که انتظار می رود در آینده به فرد پرداخت شـود محاسـبه 
می کنیـم و در اینجـا فـرض می کنیـم که فـرد پس از بازنشسـتگی متوسـط طول 
عمری برابر 15 سـال داشـته باشـد. سـپس این مقادیر با ارزش فعلی جریان حق 
بیمه مقایسـه می شـود.  این محاسبات ثابت می کند که سـاختار نظام بازنشستگی 
نیکاراگوئـه باعـث اختـال در انگیزه هـای فـردی ]بـرای کار کردن[ شـده اسـت. 
بـرای مثـال برای افرادی که حداقل دسـتمزد دریافت می کنند، داشـتن 15 سـال 
سـابقه حق بیمه یا 20 سـال سـابقه، تفاوتی در مسـتمری آن ها ایجاد نمی کند، زیرا 
اولین مسـتمری فرد هنگام بازنشسـتگی نمی تواند کمتر از حداقل دسـتمزد باشـد 
]بنابرایـن فـرد انگیـزه ای بـرای ادامه اشـتغال نـدارد و ترجیح می دهد با 15 سـال 
سـابقه بازنشسـته شـود[. همچنین، اگرچه حق بیمه کسـانی که میانگین دسـتمزد 
را دریافـت می کننـد، بـه مراتب بیشـتر از کسـانی اسـت کـه حداقل دسـتمزد را 
دریافـت می کننـد، امـا مقدار مسـتمری آن هـا بسـیار نزدیک به یکدیگـر خواهد 
بـود )شـکل 2(. الزم بـه ذکر اسـت که محاسـبات NPV بـا فرض آن بوده اسـت 
کـه فـرد در پایـان سـال 2016 بازنشسـته شـده اسـت و بنابراین نـرخ حق بیمه 
پایین تـری را در گذشـته نشـان می دهـد )نرخ حق بیمـه برای بیمه بازنشسـتگی 
تـا سـال 2001 رقمـی پاییـن و برابـر 5.5 درصد بوده اسـت(. بنابراین با گذشـت 
زمـان باید شـکاف بیـن حق بیمه ها و مسـتمری ها کاهـش یابد، اما همچنـان قابل 

توجه اسـت.

1. عـاوه بـر ایـن، تـا پایـان سـال 2016، 42 درصـد از مسـتمری بگیران حداقـل مسـتمری را ، 33 درصـد 

مسـتمری کاهـش یافتـه و تنهـا 26 درصـد مسـتمری باالتـر از حداقـل را دریافـت می کردنـد.
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شکل 2- خالص ارزش فعلی حق بیمه ها و مستمری ها بر حسب سطح دستمزد و سابقه پرداخت حق بیمه

12- هزینه هـای نظـام بازنشسـتگی عمومـی نسـبت بـه تولیـد ناخالـص داخلی، 
باالترین میزان را در میان کشـورهای آمریکای مرکزی دارد. گواتماال و هندوراس 
دو نمونـه از کشـوهای آمریـکای مرکزی هسـتند کـه ماننـد نیکاراگوئه همچنان 
سیسـتم مزایـای معیـن محـض )DB( را حفـظ کرده اند؛ امـا برخـاف نیکاراگوئه، 
ایـن سیسـتم ها نـرخ حق بیمـه و پوشـش پایینـی دارند. نسـبت هزینه هـای نظام 
بازنشسـتگی به تولیـد ناخالص داخلی در گواتماال و هندوراس نسـبتاً پایین اسـت. 
از سـوی دیگر، کاسـتاریکارا، جمهوری دومینیکن، پاناما و الساوادور، سیستم مزایای 
معیـن )DB( خـود را بـرای افراد تـازه وارد خاتمـه دادند و برای آن ها سیسـتم های 
مبتنـی بـر مشـارکت معیـن )DC( یـا سیسـتم ترکیبـی را معرفی کردنـد. بخش 
بزرگـی از هزینه هـای نظام بازنشسـتگی پاناما و السـالوادور، در حـال حاضر نتیجة 
هزینه هـای انتقال ]به سیسـتم جدید[ اسـت. همچنین نرخ جایگزینـی ناخالص در 
نیکاراگوئه در مقایسـه با سـایر کشـورهای منطقه باال اسـت )جدول 4(؛ حدود 15 
نقطه درصد باالتر از کاسـتاریکا که دومین سیستم بازنشستگی از نظر سخاوتمندی 
می باشـد. از این رو، نیکاراگوئه به دلیل داشـتن ترکیبی از نرخ های باالی حق بیمه، 
نـرخ جایگزینـی و هزینه هـای بازنشسـتگی مورد توجه اسـت. همچنیـن این نکته 
نیـز قابل توجـه اسـت کـه همة کشـورهای منطقـه، به جـز نیکاراگوئه، مسـتمری 
اجتماعـی1 را معرفـی کرده انـد کـه به طورمعمول آسـیب پذیرترین افـراد را مورد 

هـدف قـرار می دهد.

1- social pension
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جدول 4. نظام های بازنشستگی در آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن، 2015
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13- تغییرات جمعیتی فشـار مضاعفی بر سیسـتم تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه 
وارد خواهـد کـرد؛ چراکـه در سـال های پیـش رو بازنشسـتگان بـرای مـدت 
طوالنی تـری زندگـی می کننـد. جمعیـت نیکاراگوئه هنوز نسـبتاً جوان اسـت، اما 
ماننـد دیگر کشـورهای آمریکای التیـن و کارائیب، دسـتخوش تغییرات جمعیتی 
قابل ماحظـه ای خواهد شـد. نـرخ باروری از پنج کـودک به ازای هر زن در سـال 
1990 بـه 2.3 کـودک در سـال 2015 کاهـش یافتـه؛ درحالی که امیـد به زندگی 
از 62 سـال در سـال 1990 به 75 سـال در سـال 2015 افزایش یافته اسـت. به 
گـزارش سـازمان ملـل متحـد، در حال حاضر، تنهـا پنج درصد از جمعیـت، باالی 
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64 سـال هسـتند. بااین حـال انتظـار مـی رود ایـن میـزان تـا سـال 2040 بـه 12 
درصـد افزایـش یابـد. انتظـار می رود نرخ وابسـتگی سـالمندی )نسـبت جمعیت 
باالی 65 سـال به جمعیت سـنین 15-64 سـال( تا سـال 2040، از 7.8 درصد به 
17.8 درصد افزایش یابد. در مقایسـه با کشـورهای توسـعه یافته این میزان بسـیار 
پایین تـر اسـت و کمتـر از میانگین کشـورهای آمریـکای التین و منطقـه کارائیب 
اسـت و برخاف بسـیاری از کشـورهای دیگر، افزایش جمعیِت در سـن کار طی 
20 سـال آینـده ادامـه خواهـد یافـت. بااین وجـود، در 20 سـال آینده، سـالمندی 
جمعیت فشـار فزاینـده ای بر منابع مالی سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه وارد 

خواهـد کـرد؛ چراکه بازنشسـتگان برای مدت بیشـتری زندگـی می کنند.
شکل 3- هرم جمعیتی 2015 و 2050

  سیستم بازنشستگی
14- درآمـد حاصـل از حق بیمه هـا در دهـۀ گذشـته بـه شـدت افزایش یافته 
اسـت؛ اما سـرعت رشـد هزینه ها از درآمد پیشـی گرفته اسـت. افزایش درآمد 
را می توان به اصاحات اخیر بازنشسـتگی و افزایش شـدید بیمه شـدگان به عاوۀ 
رشـد دسـتمزد مشـمول حـق بیمـه نسـبت داد. حق بیمه هـا از 2.4 درصـد تولید 
ناخالـص داخلـی در سـال 2013 ) قبـل از اصاحـات(، بـه 3.1 درصـد از تولیـد 
ناخالـص داخلـی در سـال 2016 افزایش یافـت. مجموع هزینه های بازنشسـتگی 
از 1.4 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 2006 بـه 3.0 درصد در سـال 
2016  افزایـش یافتـه یعنی نسـبت آن به تولید ناخالص داخلی، بیـش از دو برابر 
شـده اسـت. از عوامـل اصلـی ایـن افزایـش عبارتنـد از؛ افزایش  حداقل دسـتمزد 
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کـه حداقل مسـتمری بر اسـاس آن تعدیل شـده اسـت )به ویـژه در سـال 2008 
و 2009(؛ دو برابر شـدن تعداد بازنشسـتگان عادی و همچنین معرفی مسـتمری 
کاهش یافتـه و اسـتفاده پیوسـته افـراد از آن )حـدود 0.4 درصـد از تولید ناخالص 

داخلی در سـال 2016(.

15- پیش بینی می شـود همزمان که جمعیت، سـالمند می شود نسبت هزینه های 
مسـتمری به تولید ناخالص داخلی افزایش  یابد. در اینجا از پیش بینی های سازمان 
تأمیـن اجتماعـی در مـورد درآمـد و هزینـه بـرای دورۀ 2017 تـا 2020 اسـتفاده 
می شـود. بـرای بعـد از سـال 2020، یک مدل توسـعه یافته توسـط دپارتمـان امور 
مالـی و بر اسـاس مطالعه کلمنتـز و همـکاران )2013( به کار گرفته شـد. این مدل 
پیش بینـی می کند کـه تا سـال 2040، هزینه های بازنشسـتگی عمومـی نیکاراگوئه 
بـه 5.9 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی می رسـد. در مـورد درآمـد نیز پیش بینی 
می شـود حق بیمه هـای پرداختـی بـه این سیسـتم تا سـال 2020 همچنان به رشـد 
سـریع خود ادامه دهد، چرا که سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه تاش های خود 
را بـرای جـذب و حفـظ بیمه شـدگان ادامه می دهد و سـپس از سـال 2020 به بعد، 

در حـدود 3.4 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی تثبیت می شـود.

  سایر عناصر سیستم تأمین اجتماعی
16- هزینه هـای سـالمت به شـدت افزایـش یافتـه اسـت. درحالی کـه تعـداد 
بیمه شـدگان از سـال 2006 تقریبـاً دو برابـر شـده اسـت؛ هزینه هـای سـامت 
تقریبـاً شـش برابـر افزایـش یافتـه و هزینه های سـامت از سـال 2015 نسـبت 
بـه حق بیمـه بیشـتر شـده اسـت. به طورکلـی، هزینه هـا به دلیـل افزایش سـریع 
در پوشـش و گسـترش درمـان بـرای بیماری هـای کمرشـکن رشـد یافته اسـت. 
در طول دو سـال گذشـته، سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه تاش کرده اسـت 
تـا رشـد هزینه هـای سـامت را کنتـرل کند. اسـتراتژی های بـه کار گرفته شـده 
عبـارت بودنـد از مذاکره بـا ارائه دهندگان خدمات برای بهبود تعرفه ها و اسـتفاده 
از صنـدوق ذخایـر برای خرید سـهام شـرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشـتی 
و تولیدکننـدگان داروهـای عمومـی )ژنریک( بـرای کنترل بهتر هزینه ها. در سـال 
2016 هزینه سـرانه سـامت در سیسـتم تأمین اجتماعی نیکاراگوئه سـه درصد 

کاهـش یافت. 
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17- رشـد هزینه هـای اداری در ده سـال گذشـته بیش ازحـد بـوده اسـت. 
هزینه هـای اداری سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئـه از 0.3 درصد تولید ناخالص 
داخلی در سـال 2006 به 0.9 درصد از تولید داخلی در سـال 2016 افزایش یافته 
اسـت. سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه در سال های اخیر هزینه های غیرمعمول 
زیادی را داشـته اسـت، چراکه شـبکه شعبات برای دسترسی آسـان تر به خدمات 
افزایـش یافتـه اسـت. افـزون بر ایـن، بخـش قابل توجهـی از این هزینه ها از سـال 
2014، به منظـور بازسـازی مرکز کنوانسـیون اولـوف پالم1 که متعلق به سـازمان 
تأمین اجتماعی نیکاراگوئه اسـت اختصاص داده شـده اسـت. هزینه های پرسـنلی 
بیـش از دو برابـر شـده و از 0.2 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی در سـال 2006، 
بـه 0.5 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 2016 افزایش داشـته اسـت. 
سـالنامه آمـاری سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه نشـان می دهد کـه در پایان 
سـال 2016 حـدود 4090 کارمنـد در لیسـت حقوق و دسـتمزد بوده انـد که 65 
درصـد از حقـوق ماهانـه آن ها بـه 20.001 کوردوبا یا بیشـتر می رسـد.2 کارکنان 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه همچنیـن از دو ماه حقـوق اضافی در سـال 
بهره منـد می شـوند )بخـش عمومـی فقـط یک حقـوق اضافـه  دریافـت می کنند(. 
بااین حـال، آخریـن پیش بینی های هزینه هـای میان مدت سـازمان تأمین اجتماعی 
نیکاراگوئـه داللـت بر کاهـش 14 درصـدی در هزینه های اداری ازنظر اسـمی در 
سـال 2017 دارد کـه هـم به کاهـش هزینه های نیروی انسـانی و هـم هزینه های 

سـرمایه مربوط بوده اسـت. 

بـه مجروحـان جنگـی و ریسـک های شـغلی در  برنامه هـای مربـوط   -18
وضعیـت تـراز بـه نظـر می رسـند. جدیدتریـن گزارش هـای اکچوئـری اخیر در 
مـورد ایـن برنامه ها نشـان می دهد کـه هزینه هـای پیش بینی شـده در بلندمدت، 
پایین تـر از حق بیمه هـا باقـی خواهـد ماند. بـرای برنامـه مجروحان جنگـی، تعداد 
دریافت کننـدگان مسـتمری به تدریـج کاهش خواهـد یافت و به تبـع آن هزینه ها 
از 0.2 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی در حال حاضـر به 0.01 درصد در سـال 
2040 کاهـش خواهـد یافـت. بـرای برنامـه ریسـک های شـغلی، هزینه هـا در 

1- Olof palme

2-متوسـط حقـوق ماهانـه اقتصـاد کل در سـال 2016، 9.368 دالر کانادا و  متوسـط حقـوق در دولت مرکزی 

10.131 دالر بوده اسـت.
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بلندمـدت 0.1 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی باقی خواهـد ماند. 

19- طبـق پیش بینی هـا ذخایر نقدی سیسـتم تأمیـن اجتماعی، تا سـال 2019 
به اتمام خواهد رسـید.

سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه از سـال 2013 دچار کسـری بودجه شده است 
کـه آن را از صنـدوق ذخایـر تأمیـن می کند. سـهم دارایی های نقـدی در صندوق 
ذخایـر بـه دلیـل سـرمایه گذاری در دارایی هـای واقعـی بـه میـزان قابل توجهـی 

کاهش یافته اسـت.

ج( گزینه های اصالحات    

  اصالحات بازنشستگی 
20- ایـن بخـش سـناریوهای مختلفی را برای اصالح سیسـتم بازنشسـتگی در 
نظـر می گیـرد. الزم به ذکر اسـت کـه ایـن تجزیه وتحلیل ها در نظر گرفته شـده 
تـا عمدتـاً ایده هایـی درباره میـزان اصاحات موردنیاز برای دسـتیابی بـه پایداری 
ارائه دهند و سـناریوهای توصیف شـده نباید به عنوان توصیه های سیاسـی مدنظر 
قـرار بگیرند. راهکار باید هم ابعاد مشـخص فنی سیسـتم مسـتمری نیکاراگوئه را 
در نظـر بگیـرد )شـامل اصاحـات پارامتریک باشـد اما بـه آن محدود نشـود( و 
هـم محدودیت های سیاسـی را لحاظ کنـد. بااین وجود، هرگونه راهـکاری که اتخاذ 
می شـود بایـد بـرای بازگرداندن تعـادل مالی سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه 

باشد. کافی 

21- تـالش بـرای افزایـش پوشـش فعـال به تنهایـی مشـکل را حـل نمی کند 
و ممکـن اسـت در بلندمـدت به پایداری سیسـتم آسـیب برسـاند. تاش های 
اخیر سـازمان تأمیـن اجتماعی برای دسـتیابی به پایداری بر گسـترش حق بیمه ها 
متمرکـز شـده اسـت. درواقع افزایش پوشـش فعـال، موجب افزایـش درآمدهای 
بیشـتر خواهد شـد، اما اندازه افزایش پوشـش موردنیاز برای جبران کسری، بدون 
اصاحـات در سـایر حوزه هـا بسـیار قابل توجه اسـت. پیش بینی ها برای سـال های 
2017-2020 ایـن فـرض دسـتگاه های دولتی را در خود گنجانده اسـت که رشـد 
شـدید پوشـش بیمه ای همچنـان ادامـه خواهد داشـت و از انتهای سـال 2016 تا 
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سـال 2020 تقریبـاً 6 نقطه درصد پوشـش نیروی کار افزایش می یابـد. بااین وجود، 
ایـن افزایـش برای از بین بردن شـکاف بیـن درآمد و هزینه کافی نیسـت. فرض 
بـر ایـن اسـت کـه پـس از سـال 2020، سـطح پوشـش در حـدود 37 درصد از 
نیروی کار تثبیت می شـود. شـکل 4 نتایج شبیه سـازی تعداد بیمه پـردازان اضافی 
را کـه بـرای از بیـن بـردن شـکاف بیـن درآمـد و هزینـه ضروری اسـت، نشـان 
می دهـد )از سـال 2021 آغـاز شـده اسـت( و فـرض می کنـد کـه نـرخ حق بیمه 
بـدون تغییـر باقـی می مانـد. میزان پوشـش نیـروی کار باید تـا سـال 2040، 90 
درصـد افزایـش یابد کـه بسـیار بلندپروازانه به نظر می رسـد. در ایـن تحلیل این 
موضـوع کـه بیمه پردازان بیشـتر، احتمـاالً در درازمدت چشـم انداز مالی سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی را بدتـر می کننـد، در نظر گرفته نشـده اسـت؛ با توجـه به اینکه 
انتظـار مـی رود ]پـس ازآن کـه فرد بازنشسـته شـد[ مزایای بازنشسـتگی بیش از 

ارزش حق بیمه ها باشـد )شـکل 2(.
شکل 4- از بین بردن شکاف کسری با افزایش تعداد بیمه شدگان

 

22- شـکل 5 تأثیر جداگانه اصالحات مختلف را بر تراز مالی سـازمان تأمین 
اجتماعی نیکاراگوئه نشـان می دهد. چند سـناریو وجود دارد که عبارت اند از: سناریو 
1( افزایش تدریجی سـن بازنشسـتگی به 63 سال تا سـال 2025؛ سناریو 2( ثابت نگه 
داشـتن مبلـغ دالری مسـتمری ها؛ سـناریو 3( افزایش حق بیمه ها به میـزان 1 درصد 
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در سـال 2020 و همچنین 1 درصد دیگر در سـال 2021؛ سـناریو 4( کاهش متوسط 
مزایـا بـه میـزان 20 درصـد. هیچ یک از ایـن شبیه سـازی های اصاحـات، به تنهایی، 
نتوانسـته در طول 20 سـال آینده، به پایداری کامل دسـت یابد. بااین وجود، ترکیبی از 

ایـن اقدامات می تواند برای دسـتیابی به پایداری اجرا شـود. 

شکل 5- تأثیر جداگانه اصالحات بر تراز سیستم بازنشستگی )درصد از تولید ناخالص داخلی(

23- بـرای افزایش سـن بازنشسـتگی دلیل قانع کننـده ای وجـود دارد. میانگین 
امید زندگی در حال حاضر در نیکاراگوئه 13 سـال بیشـتر از سـال 1990 اسـت، 
درحالی کـه هیـچ تغییـری در سـن بازنشسـتگی در طـول ایـن دوره ایجاد نشـده 
اسـت. افزایـش سـن بازنشسـتگی می تواند راهـی مؤثر بـرای بهبود پایـداری یک 
سیسـتم بازنشسـتگی با سـاختار مزایای معین )DB( باشـد، زیـرا درحالی که تعداد 
مسـتمری بگیران را کاهـش می دهد، تعـداد بیمه پـردازان را افزایـش می دهد. این 
افزایـش را می تـوان به تدریج معرفی کرد و گزینه بازنشسـتگی در 60 سـالگی نیز 
می توانـد حفـظ شـود اما با اعمال جریمه. هشـدار مهـم در مورد این اسـتدالل این 
اسـت کـه درحالی که میانگیـن امید زندگی افزایش یافته اسـت، امـا ]این افزایش[ 
بـه احتمـال زیـاد به صـورت برابـر میـان کارگـران توزیع نشـده اسـت. برخی از 
کارگـران، به ویـژه افراد با  مشـاغل سـخت فیزیکی مثـًا کشـاورزان و معدنچیان، 
عمدتاً عمر کوتاه تری دارند. به همین دلیل، نیکاراگوئه سـن بازنشسـتگی 55 سـال 
را بـرای معدنچیـان در نظر گرفته اسـت و همچنیـن یک بند از قانون اسـتثنائاتی 
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در مورد سـن قانونی بازنشسـتگی ]برای برخی مشـاغل خاص[ به دالیل پزشـکی 
قائل شـده اسـت. سـن بازنشسـتگی معلمـان نیز 55 سـال اسـت، اما دالیـل این 
موضـوع روشـن نیسـت و به همیـن دلیل می توان سـن بازنشسـتگی آن هـا را به 

حداقـل 60 سـال افزایش داد. 

24- بـه نظـر می رسـد آزادی عمـل زیـادی بـرای افزایـش نـرخ حق بیمه هـا 
وجـود نـدارد. مهم تریـن جنبه اصالحـات پیشـین، افزایش نرخ حق بیمه سـهم 
کارفرمایـان بـود؛ بنابراین احتماالً جلب موافقت بخش خصوصـی برای افزایش 
بیشـتر نـرخ حق بیمه سـخت خواهد بـود. به طورکلـی، نیکاراگوئه نـرخ حق بیمه 
باالیی در مقایسـه با سـایر کشـورهای منطقه دارد که 25 درصد از دستمزد است. 
افزایـش مجدد نرخ حق بیمه احتمـاالً به عنوان مانعی برای فعالیـت کارفرمایان در 

بخش رسـمی عمـل می کند. 

25- با نزدیک کردن سـطح مزایای بازنشسـتگی به سـایر کشـورهای منطقه 
می توان هزینه های بازنشسـتگی را کاهش داد. میانگین نرخ جایگزینی را می توان 
از طریق اصاح فرمول محاسـبه مزایا تا نزدیک میانگین کشـورهای OECD یعنی 
53 درصـد پاییـن آورد. بااین حـال، اگر مزایا کاهش یابد، ممکن اسـت بر پوشـش 
تأثیـر بگـذارد، زیـرا کارگـران و کارفرمایـان کمتـری به این تصمیم می رسـند که 
پرداخـت حق بیمـه صرفه اقتصادی دارد. اصاحات اخیر بازنشسـتگی، به سیسـتم 
بازنشسـتگی نیکاراگوئـه کمـک کرد تا ماهیت تصاعدی بیشـتری داشـته باشـد؛ 
بدیـن معنـا کـه افـراد بـا درآمـد باالتر نسـبت به کسـانی کـه کمتـر از دو برابر 
حداقـل دسـتمزد دریافت می کنند، نـرخ جایگزینی پایین تری دارنـد. بنابراین باید 
مراقـب بـود که ایـن شـکاف افزایش نیابـد، چراکه تجربـه ایـن بی عدالتی ممکن 
اسـت انگیـزه افـراد پردرآمد بـرای پرداخـت حق بیمـه را از بین ببـرد. در عوض 
بایـد با گسـترش مسـتمری های غیرمشـروط بـر حق بیمـه، حمایـت اجتماعی از 

افـراد کم درآمـد را هدایـت کـرد که در ادامه بیان شـده اسـت. 

26- به صـورت بسـیار محـدود، هزینه های معینـی، می توانند به بودجـه انتقال 
یابنـد. در حالـت ایده آل مسـتمری های غیرمشـروط بـر پرداخـت حق بیمه در 
سیسـتم – به طـور مثال بـرای مجروحان جنگی و بازنشسـتگی های خاص- باید 
از درآمـد مالیاتـی بـه جای حق بیمه هـای کارگـران و کارفرمایـان تأمین مالی 
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شـوند. پرداخت این مسـتمری  ها می تواند توسـط سـازمان تأمین اجتماعـی ادامه 
یابـد، امـا بایـد از طریق تخصیـص بودجه تأمین مالی شـود. اگر نـرخ حق بیمه در 
همـان سـطح کلی حفظ شـود، ایـن امر منابـع را برای سیسـتم بازنشسـتگی آزاد 
می کنـد؛ یعنـی، حق بیمه هایـی که قباً بـرای مجروحـان جنگی پرداخت می شـد، 

می تواند به سیسـتم بازنشسـتگی اختصـاص یابد. 

27- ترکیب هـای مختلفـی از اقدامـات اصالحی وجـود دارد که تراز سیسـتم 
مسـتمری بازنشسـتگی را تا سـال 2040 حفظ خواهد کرد. در جدول 5 و شکل 
6 برخـی از بسـته های اصاحـی بالقوه نشـان داده شـده اسـت کـه از طریق آن ها 
می تـوان بـه ایـن هـدف دسـت یافـت. در ایـن بسـته های اصاحی، تمرکـز تنها 
بـر بخـش بازنشسـتگی اسـت و برنامه هـای دیگر ]همچـون برنامه های سـامت 
یـا ریسـک های شـغلی[ در نظـر گرفته نشـده اسـت و شـامل هزینه هـای اداری 
نیـز نمی شـوند، درحالی کـه هزینه هـای اداری نیـز از درآمدهای حـق بیمه تأمین 
می شوند و در نیکاراگوئه نسبتاً باال هستند. این بسته های مختلف صرفاً برای نشان 
دادن ]اثـر اصاحـات[ هسـتند و با توجه بـه محدودیت های مـدل، تنها اصاحات 
بسـیار گسـترده را در نظـر می گیرند. فرض شـده اسـت کـه تمام اصاحـات در 
طـول سـال های 2020 تـا 2025 اجـرا می شـوند و برخـی )به عنوان مثـال تغییـر 
روش تعدیـل مسـتمری ها( بافاصله اجرا می شـوند و سـایر اصاحـات )به عنوان 
مثـال کاهـش مزایا، افزایش سـن بازنشسـتگی( طی دورۀ 5 سـاله اجرا می شـوند. 
شبیه سـازی ها نشـان می دهد کـه اصاحـات پارامتریـک موردنیاز، چشـمگیر اما 
قابل کنترل اسـت. بـرای درک ]اثرات[ هرگونه تصمیم گیـری در مورد اصاحات 

بازنشسـتگی، باید تجزیه وتحلیـل کامل اکچوئری انجـام گیرد. 

جدول 5- بسته های اصالحات )همه اعداد در درصد از تولید ناخالص داخلی(

20202025203020352040

بسته 1 
اصالحات 

تعدیل تمام 
مستمری ها با نرخ دالر 
ایاالت متحده؛ افزایش 

سن بازنشستگی به 63 
سال تا سال 2025؛ 
کاهش متوسط مزایا 

به اندازه %20

تراز سیستم 
0.81.51.21.10.7بازنشستگی

میزان عایدی 
نسبت به وضعیت 

پایه
0.92.02.42.73.1
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بسته 2 
اصالحات 

تعدیل تمام 
مستمری ها با نرخ دالر 

ایاالت متحده؛ کاهش 
متوسط مزایا به اندازه 

20%، افزایش نرخ 
حق بیمه به اندازه %2

تراز سیستم 
مستمری 

بازنشستگی
0.82.02.42.73.1

میزان عایدی 
نسبت به وضعیت 

پایه
1.02.12.42.73.0

بسته 3 
اصالحات 

تعدیل تمام  
مستمری ها با 

نرخ تورم؛ کاهش 
متوسط مزایا به اندازه 

30 درصد؛ انتقال 
حق بیمه های طرح 

مجروحان جنگی به 
نظام بازنشستگی

تراز سیستم 
مستمری 

بازنشستگی
0.91.41.20.80.3

میزان عایدی 
نسبت به وضعیت 

پایه
1.02.02.22.42.7

بسته 4 
اصالحات 

تعدیل تمام 
مستمری ها با نرخ 
تورم؛ افزایش سن 

بازنشستگی به 65 سال 
تا سال 2025؛ انتقال 

حق بیمه های مجروحان 
جنگی به سیستم 

بازنشستگی

تراز سیستم 
مستمری 

بازنشستگی
0.81.41.10.80.3

میزان عایدی 
نسبت به وضعیت 

پایه
1.02.02.12.42.7

28- بـه نظـر نمی رسـد تغییر در سیسـتم مزایای معیـن )DB( در حـال حاضر 
راهـکار مناسـبی باشـد؛ امـا  معرفـی یک سیسـتم مرکـب ]از مزایـای معین و 
مشـارکت معیـن[ می توانـد راه حـل مناسـبی بـرای بلندمـدت باشـد. تجربـه 
بسـیاری از کشـورهای آمریـکای التیـن در مـورد سیسـتم های مشـارکت معیـن 
)DC( نشـان از مسئله سـاز بـودن این سـاختار دارد چـرا که در آن ها نـرخ بازده حق 
بیمه هـای سرمایه گذاری شـده و چگالـی پرداخت حق بیمه پایین بوده اسـت و منجر 
به حصول مسـتمری هایی کمتر از سـطح کفایت شـده اسـت. عاوه براین، برچیدن 
سیسـتم فعلـی ]و اجـرای سیسـتم جدید[ منجر بـه هزینه هـای انتقال خواهد شـد 
)زیـرا تعهـدات بازنشسـتگی بایـد بدون اسـتفاده از حـق بیمه های جـاری پرداخت 
شـوند( که این مسـئله در شـرایط بحرانی کنونی، غیرقابل کنترل خواهد بود. درواقع، 
در مـورد نیکاراگوئـه، یـک طـرح مشـارکت معیـن )DC( در اوایـل دهـه 2000 به 
تصویـب رسـید امـا هیـچ گاه معرفی نشـد کـه بخشـی از آن بـه دلیـل هزینه های 
احتمالی انتقال به سیسـتم جدید بود. در عوض، ممکن اسـت مقامات بخواهند پس 
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از اصاحات سیسـتم مزایای معین )DB( موجود، سیسـتمی ترکیبی را با اسـتفاده از 
مؤلفه هـای مزایای معیـن برای درآمدهای پایین تر و مؤلفه های سیسـتم مشـارکت 
معیـن را بـرای افـراد بـا درآمـد باالتـر کـه بـا حق بیمه هـای اضافه تر تأمیـن مالی 
می شـود، طراحـی و اجرا نمایند. معرفی بخش مشـارکت معین را می تـوان به تدریج 

پیاده سـازی کـرد تا مانـع از بـروز هزینه های انتقـال غیرقابل کنتـرل  گردد. 

شکل 6- تراز مالی سیستم بازنشستگی در سناریوهای اصالحی مختلف

29- اگـر فضـای مالـی مناسـب باشـد؛ می تـوان یـک مسـتمری غیرمشـروط بر 
حق بیمـه بـا هدف گـذاری ]بـر اقشـار خاص[ معرفـی کرد. بسـیاری از کشـورهای 
آمریـکای التین، مسـتمری های غیرمشـروط بر حق بیمـه را به عنوان ابـزاری برای 
افزایـش پوشـش مسـتمری بـدون به چالش کشـیدن سیسـتم متکی بـر حق بیمه  
معرفـی کرده انـد. ایـن نـوع مسـتمری می توانـد مبتنی بـر آزمون اسـتطاعت مالی 
باشـد و به صـورت نسـبتی از متوسـط یا حداقل دسـتمزد و یـا مقدار ثابـت دالری 
تعییـن شـود و از طریـق بودجه تأمین مالی شـود. بـرای مثال، مسـتمری ماهانه 24 
دالر در هر ماه )معادل 15 درصد از حداقل دسـتمزد یا حدود 1.1 درصد از سـرانه 
تولیـد ناخالـص داخلی( که مسـاعدتی برای یک چهـارم از جمعیت باالی 65 سـال 
فراهـم خواهـد کرد، حـدود 0.2 درصـد از تولید ناخالص داخلی هزینه خواهد شـد.
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جدول 6- مستمری های اجتماعی در کشورهای منتخب آمریکای التین
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  اصالحات اداری
30- سـناریوهای فوق الذکـر شـامل هزینه هـای اداری نیسـتند. نسـبت دادن 
هزینه هـای مربـوط به دسـتمزدها، کاالها و خدمـات، و مخارج سـرمایه ای به یک 
شـعبه از سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه یا شـعبه دیگر ]به منظـور تمرکز 
بـر آن و کاهـش هزینه هـای مربوطـه[ دشـوار اسـت. بااین وجـود، در نظر گرفتن 
ایـن جنبه هـا در مـورد نیکاراگوئـه مهـم اسـت، چراکـه هزینه هـای اداری بسـیار 
باالتر از سیسـتم های مسـتمری در شـرایط مشـابه هستند و در سـال های اخیر به 
میـزان قابل توجهـی افزایـش یافته اسـت. در سـناریوی پایه، این مسـئله گنجانده 
شـده اسـت که مقامـات رسـمی برنامه ریـزی کرده اند که با شـروع سـال 2017 
هزینه هـای اداری کاهـش یابـد. ایـن مسـئله منجر به اندکـی بهبود در تـراز مالی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه بیـن سـال های 2019 تا 2017 خواهد شـد. 
فـرض بر این اسـت کـه هزینه هـای اداری از 0.9 درصد از تولیـد ناخالص داخلی 
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در سـال 2016 کاهـش یابـد و پس از سـال 2020 در رقمی حـدود 0.6 درصد از 
تولیـد ناخالص داخلی تثبیـت گردد. 

31- کاهـش هزینه ها از طریق بهبود کارایی عملیاتی سـازمان تأمین اجتماعی 
نیکاراگوئه، هم به نفع اعضا و هم منابع مالی سـازمان اسـت، مشـروط بر اینکه 
کیفیـت خدمـات تحت تأثیـر قـرار نگیرد. کاهـش هزینه هـای اجرایی سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه، به تنهایـی بـرای بازگرداندن پایداری سیسـتم کافی 
نخواهـد بـود. بااین حال اگـر هزینه های اداری بخشـی از بار اصاحـات را از طریق 
افزایـش کارایی متحمل شـود، نیاز کمتری بـه کاهش مزایا یـا افزایش حق بیمه ها 
خواهـد بـود. درحالی کـه ارائه تحلیلی دقیـق از کارایـی عملیاتی فراتـر از محدوده 
ایـن گـزارش اسـت، چندین حـوزه به عنـوان گزینه های بالقـوه بـرای صرفه جویی 
در هزینه هـا برجسـته هسـتند. از طریـق برون سـپاری پرداخـت مسـتمری ها به 
بانک هـا و مؤسسـات مالـی غیـر بانکـی بـه جـای صـرف هزینه های سـنگین در 
شـبکه شـعب، سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئه قـادر خواهد بـود هزینه های 
مربـوط بـه کارمندان، تجهیزات و نگهـداری را کاهش دهـد. عاوه براین، با فروش 

بخـش بزرگی از شـبکه شـعب موجـود می توان مقـداری درآمد کسـب کرد.

32- تطابـق حقـوق و دسـتمزد سـازمان تأمیـن اجتماعـی با سـایر بخش های 
عمومـی نیکاراگوئـه نیـز می تواند موجـب صرفه جویی در منابع شـود. در سـال 
2016، میانگین دسـتمزد سـاالنه یک کارمند از سازمان تأمین اجتماعی، 417000 
کوردوبا )14.570 دالر( تخمین زده شـده که 3.2 برابر متوسـط دستمزد در دولت 
مرکـزی اسـت. حتی بـا در نظر گرفتن اینکه سـازمان تأمین اجتماعـی نیکاراگوئه 
ممکن اسـت نسـبت باالتری از متخصصان را نسـبت به دولت مرکزی اسـتخدام 
کند، اما سـطح دسـتمزدهای آن همچنان بسـیار باال به نظر می رسـد )این نسـبت 
در سـال 2007، بـه انـدازه 1.9 برابر بوده اسـت(. برگرداندن این نسـبت به مقدار 
سـال 2007 منجـر بـه صرفه جویی هزینـه ای در حـدود 0.2 نقطه درصـد از تولید 
ناخالـص داخلـی خواهد شـد که معادل با کاهش متوسـط مزایای بازنشسـتگی به 

انـدازه 5 درصـد یـا افزایش نرخ حـق بیمه به انـدازه 0.75 درصد می باشـد.
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  اصالحات دیگر
33- در بخـش درمـان می تـوان حوزه هایـی بـرای افزایـش کارایی شناسـایی 
کـرد. به طـور ایـده آل کاهش هزینه بایـد از طریق بهبـود کارایی حاصل شـود نه 
آن کـه مزایـا کاهش یابـد. بااین وجود بررسـی جامع تـری دربارۀ حوزه هـای بالقوه 

بـرای افزایـش کارایـی موردنیاز اسـت کـه فراتـر از دامنه این تحلیل می باشـد. 

34- هـر بسـته اصالحـی کـه ارائـه می شـود بایـد مدرنیزه سـازی مدیریـت 
ذخایـر و بهبـود حکمرانـی کلـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیکاراگوئـه را 
نیـز در نظـر بگیـرد. قانـون کنونـی تأمین اجتماعـی، مقرراتـی در مـورد صندوق 
سـرمایه گذاری سـازمان تأمین اجتماعـی ارائه نکرده اسـت. به طورمعمـول ذخایر 
سیسـتم های بازنشسـتگی عمومی باید در دارایی های کم ریسـک سـرمایه گذاری 
شـوند کـه ماننـد اوراق قرضه دولتـی یک بازده پایـدار حاصل می کننـد. بااین حال 
تصمیمـات سـرمایه گذاری اخیر از سـرمایه گذاری های سـنتی خارج شـده اسـت. 
ایـن امـر به ویژه زمانـی که در مـورد چگونگی سـرمایه گذاری صنـدوق ذخیره به 
اعضا اطاعاتی داده نمی شـود، مشکل سـاز می شـود. همچنین ]از نظر قانونی[ هیچ 
محدودیتـی در انتقـال ذخایـر از یک طـرح )به عنوان مثال برنامه بازنشسـتگی( به 
طـرح دیگـری )به عنـوان مثـال طـرح درمـان( وجـود نـدارد. درحالی که ایـن امر 
انعطاف پذیـری مدیریـت سـازمان تأمین اجتماعی را بیشـتر می کند، اما شـفافیت 
کمتـری دارد و می توانـد منجر به اقداماتی شـود که می توانـد غیرمنصفانه در نظر 
گرفتـه شـود، بـرای مثـال اگـر ذخایر یک برنامـه برای تأمیـن مالـی برنامه دیگر 

اسـتفاده شود. 

37- این گزارش نشـان داده اسـت کـه راه های مختلفی بـرای تأمین پایداری 
سیسـتم بازنشسـتگی سـازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوئه وجود دارد. به منظور 
طراحـی یـک برنامـه جامـع اصاحی و اطمینـان از آن که این سیسـتم با سـاختار 
مزایـای معیـن )DB( و تـوازن درآمد هزینه )PAYG( می تواند پایـداری خود را برای 
نسـل دیگـری از کارگـران حفظ کند و همچنیـن بهبود مزایای بهداشـت و درمان 
تـداوم خواهـد یافـت، نیـاز به یـک تجزیه وتحلیـل عمیـق اکچوئری، اقتصـادی و 

است.  عملیاتی 
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مسیرهایی به سوی پایداری

فصل سـوم:اصالحات بازنشستگی در برزیل 
OECD در مقایسـه با کشورهای

نظـام بازنشسـتگی برزیـل در مقایسـه بـا نظام های بازنشسـتگی 
کشـورهای OECD بسیار متفاوت اسـت. همه طرح های بازنشستگی 
در کشـورهای OECD دارای حداقل سن بازنشستگی هستند. در نظام 
بازنشسـتگی برزیـل، نرخ هـای جایگزینـی – نسـبت مسـتمری های 
بازنشسـتگی بـه درآمدهـای زمـان اشـتغال– باالسـت و پرداخـت 
مسـتمری در سـن بسـیار پایین  تری نیز صـورت می گیـرد. در حالی 
کـه امیـد زندگی در برزیـل کمی پایین تـر از میانگین OECD اسـت، 
این شـکاف سـن بازنشسـتگی بسـیار پایین تر را توجیـه نمی کند. در 
چنین شـرایطی، نظام بازنشسـتگی از نظر مالی ناپایدار است؛ بنابراین 

اصاحاتـی عمیـق در این راسـتا ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت. 

بـا وجـود اینکـه جمعیـت ایـن کشـور هنـوز نسـبتاً جـوان اسـت، 
BPC- هزینه های بازنشسـتگی )بدون محاسـبه هزینه ناشـی از برنامه

LOAS(1 از 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سـال 1995 به %8.2 

در سـال 2016 افزایـش یافتـه اسـت. برآورد می شـود که براسـاس 
قواعـد کنونـی، هزینه هـای مسـتمری ممکـن اسـت تا سـال 2060 
تقریبـاً بـه 17 درصد تولید ناخالص داخلی برسـد )با احتسـاب نظام 
بخـش عمومـی ایـن رقـم 20 درصـد تولیـد ناخالص داخلـی خواهد 

BPC-LOAS -1 نـام برنامـه ای اسـت کـه بـرای حمایـت از سـاملندان و معلوالن فقیـر طراحی 

شـده اسـت و براسـاس آن، سـاملندان باالی 65 سـال و معلوالنی که درآمدرسانه خانوارشـان 

کمـر از یـک چهارم حداقل دسـتمزد باشـد، مسـاعدت مالـی دریافت می کنند تا درآمدشـان 

به حداقل دسـتمزد برسـد.
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بود(. کاهش تلفیقی سـاالنه طرح های بازنشسـتگی نزدیک بـه 4.5 درصد از تولید 
ناخالـص داخلی اسـت کـه به مقدار قابل توجهی به کسـری بودجـه عمومی دولت 

منجر می شـود.

 برزیل سـریعاً رو به سـالمندی می رود. در سـال 2015، نسبت وابستگی سالمندی 
نصـف میانگین کشـورهای OECD بوده اسـت؛ با این حـال، تا سـال 2050، برزیل 
بـه سـرعت به میانگیـن کشـورهای OECD نزدیک خواهد شـد و در سـال 2075 
بـر اسـاس این شـاخص بیشـتر از میانگیـن کشـورهای OECD خواهد بود )شـکل 
1(. جمعیت 65 سـال و بیشـتر ]در این کشـور[ در چهار دهه آینده بیش از سـه 
برابـر خواهـد شـد، به طوری که از حـدود 7.6 درصـد جمعیت در سـال 2010 به 

38 درصـد در سـال 2015 افزایـش خواهند یافت.

مستمری های بازنشستگی الیه مهمی از حمایت اجتماعی هستند.

بدون شـک، مسـتمری های بازنشسـتگی نقش مهمی را در کوشـش برای کاهش 
فقـر دوران سـالمندی در برزیـل ایفـا کرده انـد و در کاهـش آن بـه اندکـی کمتر 
از میانگیـن فقـر در کل جمعیـت بسـیار موفـق بوده انـد. در حـال حاضـر، تمـام 
دریافت کنندگان مسـتمری های بازنشسـتگی –شـامل تقریباً تمام افراد 65 سـال و 
باالتـر- دسـت کم به اندازه حداقل دسـتمزد دریافت می کنند که بیـش از 5 برابر 

مقـدار خـط فقـر )170 رئال برزیـل، معادل 55 دالر(1 اسـت 

بـا ایـن حـال، ایـن امـر باعث می شـود منابع عمومی به این سـمت کشـیده شـود 
در حالـی که می توانسـت بـه نفع گروه هـای دیگر جمعیـت، به عنوان مثـال برای 
مبـارزه بـا فقـر بـاالی کودکان، اسـتفاده شـود. عـاوه بر ایـن، تحـوالت جمعیتی، 
بـه طـور قابل ماحظـه ای، به فشـار بر مالیـه عمومی خواهـد افزود؛ زیـرا مخارج 
مربـوط بـه مزایای بازنشسـتگی بیـش از میزان کسـورات دریافتی اسـت که این 

تفـاوت از بودجـه ملی پوشـش داده می شـود.

1-البته در حال حارض 55 دالر آمریکا معادل 203 رئال برزیل است.
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شکل 1- نسبت وابستگی سالمندی در برزیل در سال 2050 بیش از سه برابر خواهد شد
تعداد افراد باالی 65 سال به ازای هر 100 نفر در سن اشتغال )20-64 سال(، 2050-1980

 

منبع: پیش بینی جمعیت جهان سازمان ملل: بازنگری سال 2015

... اما هزینه های مستمری بازنشستگی باال است و ناپایدار خواهد شد

در حال حاضر، هزینه های نظام بازنشسـتگی و مسـاعدت اجتماعی برزیل بیش از 
10 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی را شـامل می شـود که بـا وجود آنکه جمعیت 
کشـور جوان اسـت، 8.2 درصد آن مربوط به مستمری سـالمندان است. برآوردها 
بـرای دورۀ بلندمـدت نشـان می دهنـد، در صورتی که پارامترهای فعلـی این نظام 
تغییر نکنند، سـالمندی جمعیت متضمن مخارج مسـتمری بیشـتر و بیشتر است. 
هزینه هـای بازنشسـتگی در سـال 2030 بـا افزایـش حـدود 3 درصـدی از تولید 
ناخالـص داخلـی همـراه خواهد بود و تا سـال 2040 این میزان به حـدود 5 درصد 
خواهـد رسـید )شـکل 2(. البتـه در این آمار نظام بازنشسـتگی مجـزای کارمندان 
دولتی لحاظ نشـده اسـت کـه در حال حاضر مخارجش حـدود 2.2 درصد از تولید 

ناخالص داخلی اسـت.
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شکل 2- سالمندی جمعیت بدون انجام اصالحات فشارهای مالی را افزایش خواهد داد

 

هزینه های مورد انتظار مزایای بازنشستگی
مزایـای تأمیـن اجتماعـی شـامل مسـتمری های مسـاعدت اجتماعـی، شـهری 
و روسـتایی می شـود، امـا مسـتمری های بازنشسـتگی کارمنـدان دولتی را شـامل 
نمی شـود. در »سـناریوی پایه« فرض می شـود رشـد تولید ناخالـص داخلی واقعی 
0.3- درصـد در سـال 2017، 1.5 درصـد در سـال 2018 و 2.5 درصـد در طول 
سـال های 2019-2040 و میانگیـن تـورم 4.5 درصـد باشـد. فـرض می شـود که 
تعـداد ذینفعـان تأمیـن اجتماعی، مطابق با رشـد جمعیت سـالمندان )55 سـاله و 
بیشـتر(، بـه طـور متوسـط 3.1 درصـد رشـد می کننـد. فرض بـر این اسـت که 
حداقل مسـتمری براسـاس حداقل دسـتمزد محاسبه می شـود  و حداقل دستمزد 
نیـز طبـق قاعـدۀ کنوني شـاخص بندی بر اسـاس قیمت  مصرف کننده پیشـین به 

اضافـه رشـد تولید ناخالـص داخلی پیشـین، برآورد می شـود.

منبع: نظام های بازنشسـتگی کشـورهای OECD در یک نگاه، نظارت مالی صندوق 
OECD بین المللی پول، آمار جمعیت جهانی سـازمان ملل متحد، محاسـبات
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حوزه های بسیاری وجود دارند که نیازمند اصالحات هستند.

چندیـن اقدام سیاسـی می تواند به مخارج مسـتمری و مسـاعدت اجتماعی کمک 
نماید. افزایش متوسـط سـن بازنشستگی برزیل از 56 سـال برای مردان و 53 سال 
بـرای زنـان )چـون افـراد بـا حداقل مشـخصي از سـنوات، صرف نظر از سن شـان 
مشـمول مسـتمري بازنشسـتتگي مي شـوند(، به عنوان بخشـی از اصاحات جامع 
نظام بازنشسـتگی، با مشـخص کردن حداقل سـن بازنشسـتگی اجبـاری، یک امر 
ضـروري بـه نظر می رسـد. اکنـون بسـیاری از کشـورهای OECD به تدریج سـن 
بازنشسـتگی عـادی را به باالتر از 65 سـال بـرای مردان و زنـان افزایش می دهند 
)2015b ،OECD(. در آینـده، سـن بازنشسـتگی می توانـد بـا افزایـش امید زندگی 
ارتبـاط یابـد تـا تعدیـل به صـورت خودکار انجـام شـود و بدین طریـق از صرف 

سـرمایه سیاسـی در فرایند اصاحات معمولی پرهیز شـود.

همچنیـن، برزیل به خاطر سـطح باالی مزایای مسـتمری نسـبت بـه درآمد زمان 
اشـتغال، به ویـژه بـرای افراد بـا درآمد پاییـن، کشـوري متمایز اسـت. کارگری با 
سـطح دسـتمزد متوسـط که در یک کشـور نمونه از کشـورهای عضو OECD در 
سـن 20 سـالگی با یک شـغل تمام وقـت وارد بازار کار می شـود، به طور متوسـط 
در سـن 65.5 سـالگي، مسـتمری بازنشسـتگی کامل را دریافت می کند که معادل 
53 درصد درآمد خالص پیش از بازنشسـتگی اسـت. در برزیل، هر مرد )زن( در 
سـن 55 )50( سالگی مستمری بازنشسـتگی کاملی به میزان 70% )53%( درآمد 
پیـش از بازنشسـتگی را دریافت مي کند. در اصاحات پیشـنهادي کنونی، هر مرد 
باید مانند کشـورهای OECD تا سـن 65 سـالگی مشـارکت داشته باشـد و پس از 
آن 96 درصـد درآمـد قبـل از بازنشسـتگی را دریافـت کند؛ که همچنـان از همه 

کشـورهاي عضو OECD بسـیار باالتر است.

سـازوکار  کنوني شـاخص گذاری برای حداقل مزایای بازنشسـتگی به میزان قابل 
توجهـی بـه سـطح باالی مزایـای بازنشسـتگی در برزیل نقـش دارد. طبـق قانون، 
حداقل مسـتمری بازنشسـتگی نمی تواند کمتر از حداقل دسـتمزد باشـد. در حال 
حاضر، حداقل مزایا برابر با حداقل دسـتمزد اسـت و دو سـوم از بازنشسـتگان این 
سـطح از مزایـا را دریافـت می کننـد. در طـی ده سـال اخیر این موضـوع منجر به 
افزایـش واقعی حداقل مسـتمری بازنشسـتگی تقریبا تا 90 درصد شـده اسـت. با 
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توجـه بـه فشـارهای سیاسـی قابـل توجه بـرای افزایش بیشـتر حداقل دسـتمزد، 
حفـظ تعدیـل حداقـل مزایا نسـبت بـه حداقل دسـتمزد بـه احتمال زیـاد باعث 

افزایش سـریع مسـتمری بازنشسـتگی واقعی خواهد شد.

شکل 3- نرخ جایگزینی خالص برای کارگر با سنوات کامل که در سال 2014 وارد بازار کار شده است.

 

کسـانی که در بخشـی از زندگی کاری خودشان کسـورات پرداخت می کنند، براي 
دریافـت حداقـل مسـتمري )کـه معادل حداقل دسـتمزد شـاغلین کنونی اسـت( 
در سـن 65 سـالگي بـرای مـردان یـا 60 سـالگي بـرای زنـان فقـط به 15 سـال 
پرداخـت کسـور نیـاز دارند. این مسـتمری سـطح باالیـی از مزایا برای یـک دوره 
کوتاه مشـارکت اسـت، اگرچه حدود یک سـوم از کارگران در مستمری سالمندی 
 ،OECD بانک جهانی، 2014(. اما در کشـورهای /OECD/IDB( مشـارکت نمی کنند
به طور متوسـط 26 سـال برای دریافت حداقل مسـتمری نیاز اسـت. در فرانسـه 
و سـوئیس، بیمه پردازان حتی اگر یک سـال کسـور بپردازند، واجد شـرایط مقدار 
مزایایی متناسـب با آن می شـوند، اما باید بیش از 15 سـال کسـور پرداخته باشند 
تا حداقل مسـتمری بازنشسـتگی کامل را دریافت کنند. با تطبیق قواعد مسـتمری 
برزیـل با قواعد مورداسـتفاده در کشـورهای OECD، حداقل مسـتمری نسـبت به 
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حداقـل دسـتمزد بسـیار کمتـر می شـود و در عین حـال بـرای دوره هـای کوتاه تر 
مشـارکت هم امکان دریافت مسـتمری های متناسـب با دورۀ مشـارکت به وجود 
خواهـد آمـد. انطبـاق نظـام بازنشسـتگی کارمنـدان دولت بـا نظام بازنشسـتگی 

کارمنـدان بخـش خصوصی منبـع دیگری از پس انـداز بالقـوه خواهد بود.

اصالحـات مسـتمری بازنشسـتگی می توانـد بخـش از تـالش بـرای پیشـرفت 
باشـد. اجتماعی 

اصـاح نظـام بازنشسـتگی که برزیـل را بـه اقدامـات کشـورهای OECD نزدیک 
می کنـد، تعهـد بـرای کاهـش نابرابـری درآمـد را بـه مخاطـره نمی انـدازد. در 
واقـع، هدفمندتـر کـردن مزایای اجتماعـی می تواند پیشـرفت اجتماعـی برزیل را 
تسـریع کنـد. نخسـت، سـرعت کمتـر افزایـش واقعـی پرداخت هـای انتقالی که 
دریافت کنندگانـش در 56میـن صـدک توزیع درآمـدی قرار دارنـد، یعني همان 
جایی کـه حداقل دسـتمزد در آن قـرار دارد، به ندرت نابرابـری را افزایش می دهد 
و بـر فقـر اثری نخواهد داشـت.همچنین، تغییـر در هزینه های اجتماعـی می تواند به 
]توزیـع[ متعادل تـر حمایـت اجتماعی در میان گروه های سـنی منجر شـود. بخشـی 
از پس اندازهـای ناشـی از اصاحـات بازنشسـتگی می توانـد برای افزایـش انتقال های 
اجتماعی با اثر قوی کاهش نابرابری اسـتفاده شـود، مانند برنامه انتقال نقدی مشـروط 
بلوسـا فامیلیـا که در حال حاضر کمتـر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی هزینـه دارد. 
چنیـن تمرکـزی بر ابزارهـای بازتوزیعي کارآمدتر به نفع کودکان خواهد بود، کسـانی 
کـه در حـال حاضر نرخ فقر در بین آنها بسـیار باالتر از سـالمندان اسـت )شـکل 4(.

شکل 4- فقر در بین گروه های سنی مختلف
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عـاوه بـر این، چنین تغییری می توانـد با هزینه کمتري به هـدف کاهش نابرابری 
درآمـدي دسـت یابـد یا کاهش بیشـتر نابرابری را ممکن سـازد. به عنـوان مثال، 
شبیه سـازی های خـرد بـا اسـتفاده از داده هـای خانـوار در طـول سـال هاي 2012 
و 2013 نشـان می دهـد کـه اگـر در برزیـل مزایـا بـه جـاي حداقـل دسـتمزد، 
براسـاس تـورم تعدیـل مي شـد و پس انـداز حاصله صـرف انتقال نقدي مشـروط 
بـه خانوارهـاي فقیـر داراي کـودک مي شـد، ایـن کشـور می توانسـت نابرابـري 
سنجش شـده براسـاس میـزان ضریـب جینـي را 63% بیشـتر از آنچـه در عمل 

تجربه کـرد، کاهـش دهد.

پیشنهاد اصالحات اصلی در دسامبر 2016 به کنگره ارائه شد.

•  پیشـنهاد اصلی دولت حداقل سـن بازنشسـتگی را سـن 65 سـالگی برای درخواست 
بازنشسـتگی )بـدون در نظـر گرفت طول دوره مشـارکت( تعیین می کنـد و حداقل زمان 

مشـارکت را از 15 سـال به 25 سـال افزایش می دهد.
•  قوانیـن انتقـال برای کسـانی کـه در حال حاضر نزدیک به دوره بازنشسـتگی هسـتند 

وجود خواهد داشـت.
•  بـرای کسـانی کـه بیش از حداقل مسـتمری بازنشسـتگی دریافت می کنند، محاسـبه 
مزایـای بازنشسـتگی تغییـر می یابـد. با توجه به فرمول جدید، حدود 10 سـال بیشـتر از 
مشـارکت بـرای دریافـت همان مقـدار از مزایا الزم خواهد بود. حداقل سـطح مسـتمری، 

حداقل دسـتمزد باقـی خواهد ماند.
•  شـرایط جدیـد بـه کارمنـدان دولـت اعمـال خواهد شـد. برخـی سـازمان های خاص 
هماهنـگ خواهنـد شـد، امـا برخی دیگر شـامل آتش نشـانان، افسـران نظامـی و پلیس 

طـرح جداگانـه ای خواهد داشـت.
•  در طـی 20 سـال آینـده قوانین بازنشسـتگی زنان نیز بـه تدریج ماننـد قوانین مردان 

خواهد شـد.
•  مسـتمری بازمانـدگان کاهـش خواهـد یافت و حداقل مسـتمری بازمانـدگان می تواند 

کمتر از حداقل دسـتمزد باشـد.
•  مقدار مزایای مسـتمری غیرمشـارکتی بیشـتر از حداقل دسـتمزد نخواهد بود و سـن 

واجـد شـرایط بـودن از 65 به 70 سـالگی افزایـش خواهد یافت.
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اصالحـات پیشـنهاد شـده شـامل مراحل مهمی اسـت کـه وضعیت مالی سیسـتم را 
می بخشـد. بهبود 

بـه طور خـاص این کار را با کاهش هزینه ها و افزایـش درآمد انجام می دهد. هزینه ها 
از طریق دو کانال اصلی کاهش می یابد. اول، مزایای بازنشسـتگی برای مسـیر یکسـان 
مشـارکت پایین تر خواهد بود. ثانیاً اقدامات ایجاد انگیزه برای بازنشسـتگی بعداً ایجاد 
خواهـد شـد. این بدان معنی اسـت کـه مزایا یـک دوره کوتاه تر پرداخت می شـود، در 
حالـی کـه کسـورات باری مـدت طوالنی تـری پرداخـت می شـود. در نتیجه کاهش 
هزینه هـای بازنشسـتگی در حالی اسـت که کسـورات و درآمدهای مالیاتـی افزایش 
می یابـد. پس انـداز مؤثر خالص برای بودجه عمومـی دولت به سـرعت اقدامات اجرا 
شـده بسـتگی دارد. پیشـنهادات فعلـی به معنای گـذار 15 سـال اسـت. در حالی که 
ارزیابـی اینکـه آنهـا بـرای ثبات مالی کافی اسـت دشـوار خواهد بـود، به ویـژه اینکه 
ارتباط بین حداقل مسـتمری بازنشسـتگی و حداقل دسـتمزد حفط شـده است، تمام 

اقدامات پیشـنهادی اصلی در مسـیر درسـت قرار می گیرد.

بسـته اصاحـات نهایـی به مذاکـرات در حال پیشـرفت بسـتگی خواهد داشـت، اما 
سیاسـتگذاران باید بیش از بیش از ایجاد تغییرات پیشـنهادا اصلی خودداری کنند تا 

وضعیـت مالی سیسـتم به طـور قابل توجهی بهبـود یابد.
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شرح مختصری از سیستم فعلی

شرایط واجد شرایط بودن
دو معیار برای واجد شرایط بودن مستمری بازنشستگی وجود دارد: 

1( بـا 35 سـال بـرای مردان یا 30 سـال بـرای زنان پرداخت حق بیمـه، فرد می تواند 
در هر سـنی بازنشسته شود.

یا
2( با حداقل پرداخت 15 سـال حق بیمه ، سـن بازنشسـتگی برای مردان 65 سـال 

و برای زنان 60 سـال اسـت )5 سـال زودتر برای کارمندان روسـتایی(.

مزایای کارگران با سنوات کامل 
هنـگام شـروع فعالیـت در سـن 20 سـالگی، بازنشسـتگی در سـن 55 سـالگی برای 
مـردان و 50 سـالگی بـرای زنـان امکان پذیـر خواهـد بـود کـه پاییـن تـر از تمـام 
کشـورهای OECD اسـت. بـه عنوان مثـال، در کشـورهای OECD برای مـردان 44 
سـال پرداخـت حـق بیمه بـرای گرفتن مسـتمری کامل، مـورد نیاز اسـت.  کمترین 
دورۀ پرداخت 39 سـال در اسـلوونی و 40 سـال برای لوکزامبورگ و ترکیه اسـت. در 
حالـی کـه کسـانی کـه دارای مزایـای بازنشسـتگی پیش بینی شـده باالتـر از حداقل 
مسـتمری بازنشسـتگی هسـتتند، انگیزه بیشـتری برای کار کردن سـالهای بیشـتر 
بـرای مسـتمری باالتر دارند؛ اما کسـانی کـه انتظار دارند حداقل مزایای بازنشسـتگی 

را دریافـت کننـد، انگیـزه ای ندارنـد تا از شـرایط فوق فراتـر روند.
برنامه های مساعدت اجتماعی برای سالمندان

مزایای مسـاعدت شـبه بازنشسـتگی نیز برای کسـانی اسـت که برای دریافت مزایای 
 BPC-LOAS .بازنشسـتگی، بـر اسـاس دو شـرط ذکر شـده واجـد شـرایط نیسـتند
بـرای کمـک به سـالمندان )افـراد باالی 65 سـال( یا افراد معلول ایجاد شـده اسـت، 
افـرادی کـه درآمـد خانوار آنها کمتر از یک چهارم حداقل دسـتمزد )کف( اسـت. آنها 
مبلغـی معـادل حداقـل دسـتمزد دریافت می کننـد و شـرابط آنها هر دو سـال یکبار 
بررسـی می شـود. در سـال 2016، 4.6 میلیـون نفـر، BPC-LOAS دریافـت کردند، 
که کمتر از نیمی از آنها 65 سـال داشـتند )معلوالن سـهم بیشـتری داشته اند(. یکی 
دیگر از مزایا، مسـتمری بازنشسـتگی روسـتایی اسـت که برای مردان 60 سال و زنان 
55 سـاله و باالتـر کـه حداقـل 180 ماه در مناطق روسـتایی کار کرده اند اسـت؛ این 

مزایـا معادل با حداقل دسـتمزد اسـت.

80



فصل چهارم: درس هایی از تنش: چگونه باید به 
مرحلۀ اصالحات صندوق های بازنشستگی پای 

گذاشت؟

مسیرهایی به سوی پایداری

با توجه به روند سـالمندی جمعیت در همه کشـورهای جهان 
و به تبـع آن افزایـش هزینه های صندوق های بازنشسـتگی به 
نظـر می رسـد کـه تقریباً تمـام کشـورهای جهـان در فرایند 
اصـالح سیسـتم های بازنشسـتگی وارد شـده اند؛ امـا انگیـزه 
اصالحـات و روش های خاص انجام آن از کشـوری به کشـور 

دیگر متفاوت اسـت.
در واقـع بـا افزایش تعداد مسـتمری بگیران مخارج سیسـتم افزایش 
می یابـد و هم زمـان درآمدهـا و تعـداد افـرادی کـه بـه سیسـتم 
حق بیمـه می پردازنـد کاهش می یابـد. این فراینـد جمعیتی، محصول 
مشـترک دو پدیـده متفـاوت اما کامًا مرتبـط کاهش نـرخ زادوولد 
و افزایـش امیـد بـه زندگی اسـت. مطالعـات اولیه در کشـور از ابعاد 
چالش هـا و مخاطـرات بسـیار جـدی حکایـت می کنـد کـه نظـام 
بازنشسـتگی ایـران را تهدید می نمایـد. پیامدهای ایـن مخاطرات در 
صورتـی کـه اهتمـام جدی بـرای مقابلـه با آنهـا از هم اکنـون به کار 
گرفتـه نشـود بـه ریسـک های مهـم اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی 
منجـر خواهـد شـد. در حـال حاضر عـدم تـوازن آشـکاری در روند 
منابـع و مصـارف صندوق هـای بازنشسـتگی کشـور دیده می شـود. 
عدم تناسـب شـاخص های اساسـی این سیسـتم ها نسـبت به سطوح 
اسـتاندارد نشـان از عمق مشـکات صندوق های بازنشسـتگی دارد. 
بنابرایـن نیـاز بـه اصاحـات اساسـی صندوق هـای بازنشسـتگی در 

کشـور ضـروری می نماید.
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مواجه شـدن صندوق هـا با بحران، دالیل متعددی دارد. کاهـش ورودی به صندوق 
در نتیجه بیکاری گسـترده، حجم باالی مشـاغل غیررسـمی، موقتی سـازی شـغلی، 
تدویـن و تصویـب قوانیـن و مقـررات متعـدد در زمینـه خارج شـدن کارگاه هـا از 
شـمول قانـون کار از مهم ترین دالیل برهم خوردن تعـادل جمعیتی در صندوق های 
بیمه ای اسـت. همچنین سیاسـت های دولت در زمینه کوچک سـازی موجب شـده 
تا نسـبت پشـتیبانی در صندوق بازنشسـتگی کشـوری به کمتر از 1 برسد. قوانین 
مربـوط بـه بازنشسـتگی پیـش از موعد نیز باعث شـد تـا خروجـی صندوق های 
بازنشسـتگی و به تبـع آن هزینه های مربوط به مسـتمری صندوق هـا افزایش یابد. 
نسـبت پشـتیبانی در سـازمان تأمین اجتماعی از حدود 20 در سال 1357 به کمتر 
از 6 در سـال 1394 رسـیده اسـت. میانگین این شـاخص برای تمام صندوق های 
موجـود در کشـور حدود 4 اسـت، یعنی به طـور میانگین تمام صندوق های کشـور 

بـا چالش جـدی در این زمینـه مواجه اند. 

پایین بـودن سـن بازنشسـتگی در ایـران و فاصله نسـبتاً زیـاد آن از شـاخص امید 
بـه زندگـی نیـز موجـب می شـود تـا هزینه هـای تعهـدی و جـاری صندوق هـای 
بازنشسـتگی به شـدت افزایش یابـد. در اکثر کشـورها، طی یک دهـه اخیر تاش 
شـده تـا فاصلـه میـان سـن بازنشسـتگی و امیـد بـه زندگـی، از طریـق افزایـش 
سـن بازنشسـتگی کاهـش یابـد. در ایـران، به عنـوان مثـال میانگین سـن شـروع 
مسـتمری بگیری در صنـدوق بانک هـا کمتـر از 45 سـال اسـت و ایـن موضـوع 
موجـب می شـود تا اکثر بازنشسـتگان نظام بانکـی در بانک هـای بخش خصوصی 

یـا سـایر حوزه هـا بـه فعالیت شـغلی خـود ادامـه دهند. 

یکی دیگر از عوامل بحران زا در حوزه بیمه های بازنشستگی، پایین بودن و کم اظهاری 
سـطح دسـتمزدها در ایـران اسـت. پایین بودن دسـتمزد، کفایت برنامه هـای تأمین 
اجتماعـی در دوران بازنشسـتگی را نیـز بـه چالـش می کشـاند. این موضـوع باعث 
می شـود تا در دوره های چند سـاله، شـکاف میان دسـتمزد و خط فقر افزایش یابد و 
دولـت ناگزیر به افزایش حقوق بازنشسـتگان برای جبران قدرت خرید آن ها شـود. 
ایـن موضـوع یکـی از مواردی اسـت که به طـور مداوم بـر حجم بدهی هـای دولت 
بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی می افزاید و چالش هایـی را نیز برای ایـن صندوق ایجاد 
می کنـد. افزایـش سـطح دسـتمزد می توانـد از طریق باالبـردن منابـع صندوق های 
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بیمـه ای، زمان مواجهه بـا بحران را به تعویـق بیاندازد.  

حجم باالی مشـاغل غیررسـمی از کل شاغان در کشـور یکی دیگر از عوامل دخیل در 
وضعیت صندوق های بازنشستگی است. میزان عدم پوشش بیمه ای مشاغل غیررسمی 
در ایران حدود 60 درصد اسـت که با توجه به اشـتغال حدود 9 میلیون نفر در مشـاغل 

غیررسـمی، می تواند تأثیر بسـیار زیادی بر آینده صندوق ها داشته باشد.   

فقـدان سیاسـت گذار واحـد و نبود نهـاد ناظر بـر بیمه های اجتماعی یکـی دیگر از 
عوامـل بحرانی شـدن صندوق هـا اسـت. در بیمه های تجـاری، بیمه مرکـزی ایران 
ایـن نقـش را برعهـده دارد در بیمه های اجتماعی که بخش وسـیع تری از جامعه را 
تحت پوشـش قرار می دهند، تقریباً نظارتی وجود نـدارد. وجود تعهدات بلندمدت، 
جمعیت باالی بیمه شـدگان، ضـرورت ارزش گذاری دارائی هـا و ... ازجمله مواردی 
اسـت کـه اهمیت نهـاد ناظر در بیمه هـای اجتماعی را برجسـته می کنـد. نظارت 
بـر مدیریـت صندوق هـا، نظارت بر سـرمایه گذاری، نظـارت بر دارایی هـا، نظارت 
بـر ذخایـر و کفایـت آن ها، نظـارت بر تعیین مفروضـات محاسـبات آکچوئری، و 
نظـارت بـر وضـع قوانیـن و مقررات حـوزه تأمین اجتماعـی از اهـم وظایف چنین 

نهادی باید باشـد.  

بـرای مواجهه بـا بحران صندوق ها، راهکارهای تجربه شـده ای در سـطح بین المللی 
وجـود دارد. در طراحـی ایـن راهکارها چند معیـار مدنظر قـرار دارد که عبارت اند 
از: سـطح پوشـش، کفایت مزایا، پایـداری مالی، و اثـر توزیعی. عاوه بـر این موارد 
بـا توجـه به شـرایط کشـورها ممکـن اسـت معیارهـای دیگـری نیـز در طراحی 
راهکارهـای اصاحـی مدنظر قرار گیرد، اما این چهار معیار تقریباً در تمام کشـورها 
مشـترک اند. بر این اسـاس، تاکنون سـه دسـته اصاحات پارامتری، سیسـتمی، و 

سـاختاری اِعمال شـده است.

مهم ترین اصاحات پارامتری عبارت اند از: 

افزایش تدریجی سن بازنشستگی؛

افزایش حداقل سنوات خدمت؛

اصاح نرخ حق بیمه؛

83



افزایش سال های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی؛

تعییـن سقـف حقـوق در دوران بازنشـستـگی؛ این اصـل در سازمـان
تأمیـن اجتماعی جاری اسـت، اما سـایر صندوق هـای بازنشسـتگی از این اصل 
تبعیـت نمی کننـد. ایـن اصـل بـر نقـش توزیعـی نظـام بازنشسـتگی و تأمین 
اجتماعی داللت دارد و بر این فرض اسـتوار اسـت که شـکاف درآمدی دوران 
اشـتغال نباید به دوران بازنشسـتگی تداوم یابد. ازاین رو، در بسیاری از کشورها، 
حتـی نرخ تعلق پذیری مسـتمری بازنشسـتگی بـا توجه به وضعیـت درآمدی 
افـراد در دوران اشـتغال متفاوت اسـت و افرادی که از حقـوق و مزایای باالتری 
برخـوردار بوده انـد، حقـوق بازنشسـتگی آن هـا براسـاس ضرایـب پایین تـری 

محاسـبه می شود. 

درباره اصاحات سیسـتمی در نظام بازنشسـتگی ایران نیاز به مطالعات و تأمات 
بیشـتری اسـت. در دو دهـه اخیـر، برخـی کشـورها از نظـام مبتنـی بـر مزایـای 
معیـن )DB( بـه نظـام مبتنی بـر حق بیمه معیـن )DC( تغییـر یافتند، امـا به تدریج 
مجـدداً به همان نظام پیشـین یـا ترکیبی از ایـن دو نظام متمایل شـدند. در ایران 
اصـاح نظـام بازنشسـتگی از DB بـه DC در واقـع حرکت کـردن به سـمت ایجاد 
حسـاب های انفرادی تعبیر شـده و در دولت گذشـته در سطح سیاست گذاری نیز 
موردتوجـه قرار گرفته اسـت. اما این تغییـر، جدای از پیچیدگی ها و دشـواری های 
آن، برهم زننـده اصـل انسـجام و همبسـتگی اجتماعـی به عنوان یکـی از مؤلفه های 
درونی نظام بازنشسـتگی اسـت. در نظام های جاری که مسـتمری بازنشسـتگان از 
محـل حق بیمه هـای شـاغان تأمیـن می شـود )در حال حاضـر حـدود 90 درصد 
منابـع سـازمان تأمیـن اجتماعـی از محل حق بیمه تأمین می شـود(، نوعی انسـجام 
اجتماعـی جریـان دارد. حفـظ ماهیـت اجتماعـی صندوق هـا باید به عنـوان یکی از 

اصـول در طراحـی راهکارهـای اصاحی مدنظر قـرار گیرد.

مهم ترین اصاحات ساختاری که باید مدنظر قرار گیرد عبارت اند از:

 احیـای نقـش نظارتـی بـر صندوق هـای بازنشسـتگی برای شـورای عالـی رفاه 
و تأمیـن اجتماعـی کشـور و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به موجـب قانون 
سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعی. هرچنـد شـورای عالی رفاه از سـال 
1386 عمـًا تعطیـل شـده بود، امـا در دولت تدبیـر و امید مجدداً احیاء شـده اما 
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تاکنـون در زمینـه نقش سیاسـت گذاری در حوزه بیمه ها فعال نشـده اسـت. حتی 
می تـوان بـا توجه به اهمیـت بحران صندوق هـا، نهاد عالـی ویژه ای را صرفـاً برای 

نظـارت بـر نظام بازنشسـتگی و صندوق هـای بیمه ای تأسـیس کرد. 

 تجمیـع صندوق هـای بیمـه ای شـرکت ها و سـازمان های مختلـف دولتـی و 
عمومـی. ایـن موضوع جـدای از سـامان دهی به وضعیـت این صندوق هـا، رویکرد 
عدالت محـوری اسـت که دولت بایـد بر آن تأکید کند. اکثـر صندوق های موردی 
به لحـاظ شـاخص های علمـی در شـرایط بحرانی قـرار دارنـد، اما به دلیل اسـتفاده 
از منابـع در اختیـار )نظیـر بانک ها و شـرکت نفـت و شـهرداری و ...( و کمک های 
خـاص وزارت خانه هـای مربوطـه، وضعیت بحرانی در آن ها نمود نیافته اسـت. این 
وضعیـت، شـرایط تبعیض آمیـزی را به لحـاظ میزان مزایـا و مسـتمری ها در بین 
بازنشسـتگان دسـتگاه های متفـاوت دولتـی فراهـم کرده اسـت که مواجهـه با آن 

ضروری اسـت.

 تسـریع در طراحی و اسـتقرار نظام چندالیه تأمین اجتماعـی که مطالعات اولیه 
آن در دولـت انجام شـده و برخـی آیین نامه های آن نیز در دولـت در حال تدوین 
و تصویب اسـت. در این راسـتا، باید بسـیج منابع مالی و نهادی تمام دسـتگاه های 
حاکمیـت ازجملـه بنیاد مسـتضعفان، کمیته امـداد، سـتاد اجرایی فرمان امـام و ... 

تحـت سیاسـت گذاری کان دولت مدنظر قـرار گیرد.

 تنوع بخشـی و فراهم کردن شـرایط الزم برای افزایش پوشـش شاغان غیرمزد 
و حقوق بگیـر و مشـاغل غیررسـمی. این موضوع می توانـد با افزایـش ورودی های 
صندوق هـا، بـه افزایـش منابـع صندوق هـا منجر شـود. این اقـدام می توانـد ذیل 
سـازمان تأمیـن اجتماعی یا در قالب سـاختار خـاص و جدیدی برای این مشـاغل 

شود. فراهم 

 بازنگری در قانون مشـاغل سـخت و زیان آور از یکسـو و افزایش نقش نظارتی 
در زمینـه رفـع شـرایط زیان آور در مشـاغل با توجه به تجربه هـای بین المللی.

انجـام اصاحـات در نظـام بازنشسـتگی به منظـور رفـع بحـران پیـش رو، اقدامی 
زمان بـر و چه بسـا پرهزینـه بـرای دولت خواهد بـود، اما تـداوم رونـد موجود نیز 
بحران هایـی دوچنـدان را در پـی خواهد داشـت. ازاین رو، مشـارکت و حضور تمام 
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ذی مدخـان و ذی نفعـان این حوزه در طراحی سیاسـت ها و سـاختارها و دامن زدن 
بـه گفتگـوی اجتماعـی حـول ایـن مسـائل، از اهمیـت اساسـی برخوردار اسـت و 
می تـوان ایجـاد همدلی و انسـجام میـان ذی نفعـان، هزینه های اجرایـی اصاحات 
را بـه حداقـل کاهـش دهـد.  می تـوان گفـت عوامـل زیـادی بـر تفـاوت نحـوۀ 
اجـرای اصاحات صندوق های بازنشسـتگی در کشـورهای مختلـف  تأثیرگذارند. 
ایـن عوامـل عبارت انـد از: 1- مکتـب فکـری غالـب در کشـور؛ 2- میراث هـای 
سیاسـتی؛ 3- نهادهای سیاسـی و بازیگران عرصة سیاسـت گذاری؛ 4- سازمان های 
بین المللـی؛ 5- نقـش و تأثیـر رایزنی هـا؛ 6- اوضـاع اقتصـادی جامعـه؛ 7- عوامل 
فرهنگی و اجتماعی؛ 8- قانون اساسـی؛ 9- پیمان های دسـته جمعی )اشرفی، 1397؛ 

)40-26

نکتـه قابل توجه این اسـت کـه هرگونه تغییـر در نظام بازنشسـتگی، چه تغییرات 
پارامتـری و چـه غیرپارامتـری، از نـوع بازتوزیعی اسـت که برنـدگان و بازندگانی 
دارد و ازایـن رو، مسـئله ای اختاف برانگیـز اسـت. اقتصـاد سیاسـی در ایـران نیـز 
در تعییـن سیاسـت ها نقش مهمـی دارد. برخاف برداشـت های سـاده انگارانه، نه 
اقتصاددانـان و نـه مکاتـب اقتصـادی رایج زمانه تنهـا عوامل مؤثـر بر تصمیمات 
اقتصـادی دولت هـا نیسـتند. سیاسـت گذاران، بوروکرات هـا، رهبـران فکـری و 
ایدئولـوژی آنهـا و صاحبـان منافع خصوصـی، همگی در شـکل دادن بـه نهادها و 
سیاسـت های اقتصـادی به طـور عام و سیاسـت های مربـوط به صندوق هـا به طور 

خـاص نقـش غالـب را دارند )زنـوز، 1391(.

موفقیت در اعمال اصاحات منوط به گفتگو و توافق شـرکای اجتماعی و ذی نفعان 
صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت. ایـن موضـوع در سرنوشـت اعمـال اصاحـات 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت؛ چراکـه درهرحال پذیـرش یـا رد اصاحات 
توسـط بازیگـران حوزه نظام بازنشسـتگی تعیین می شـود. برای مثـال دولت ژوپه 
)فرانسـه( در اواخر سـال 1995 بر اسـاس یک حکم، دسـتور اصاح صندوق های 
بازنشسـتگی را صادر کرد. هدف وی کاهش فشـار مالی و تغییر ترتیبات اجتماعی 
در صندوق هـای موردنظـر بـود بـدون آن که با شـرکای اجتماعی مشـورت کند. 
امـا به دلیـل جنبش هـای اعتراضی گسـترده ای کـه فرانسـه را در ماه دسـامبر آن 
سـال بـه حالـت تعطیلـی در آورد، ژوپـه مجبور شـد از تـاش خود بـرای اصاح 
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صندوق های مذکور دسـت بکشـد. بنابراین سـاختارهای مشارکت اجتماعی شامل 
گفتگوهـای عمیـق بیـن اتحادیه هـای کارگـری، انجمن هـای کارفرمایـی و دولـت 
اسـت. در واقـع هـر پیشـنهادی بـرای اصـاح بایـد شـرکای اجتماعـی را نیز در 
برگیـرد زیرا آنها به دلیل مشـروعیتی کـه از طریق حق بیمه های خـود و مدیریت 

طرح هـا کسـب کرده انـد، صاحـب حق وتو  هسـتند. 

بسـیار  سیاسـی  اقدامـات  بازنشسـتگی،  اصاحـات  گفـت  بایـد  به طورکلـی 
حساسـیت برانگیزی هسـتند. چراکـه هدف آنهـا کاهش هزینه اسـت، پس تعادل 
فعلـی در توزیـع درآمـد را بر هـم خواهند زد. بـرای آن که کاهـش هزینه محقق 
شـود، به ناچار باید بازندگانی در اصاحات بازنشسـتگی وجود داشـته باشـد. اگر 
ایـن افـراد )بازندگان( جبران نشـوند،  احتمـاالً با اصاحات مخالفـت خواهند کرد 
و بسـته بـه قدرت اثرگذاری خـود در بازداری از اجرای قوانین جدید بازنشسـتگی 
موفـق خواهند بـود. بنابراین سیاسـت گذاران باید توجه ویژه ای به بُعد سیاسـی در 

سیاسـت گذاری بازنشستگی داشـته باشند. 

شـیوه  سیاسـی کـه دولت ها بـرای اصـاح نظام های بازنشسـتگی انتخـاب می کنند 
بیـن کشـورها و حتی گاهـی درون یک کشـور در زمان های مختلف متفاوت اسـت. 
مثال هایی از اصاحات بازنشسـتگی وجود دارد که برای آنها با اتحادیه های کارگری 
مذاکـره شـده اسـت همچون اصاحـات 1995 ایتالیـا و مثال هـای دیگری همچون 
قانـون  تأمیـن اجتماعی 1986 بریتانیا وجـود دارد که جنبش کارگری مصرانه با آن 
مخالفـت کرده  اسـت. به طور مشـابه، خروجی سیاسـت گذاری بازنشسـتگی نیز در 
سـال های اخیر بسـیار متفاوت بوده اسـت. بریتانیا برخی از رادیکال ترین اقدامات را 
در اوایـل و اواسـط دهه 1980 انجام داد و مشـکل تأمیـن مالی صندوق های عمومی 
در بلندمـدت را تقریباً حل کرد. در مقابل در بیشـتر کشـورهای قـاره اروپا، اقدامات 
انجام شـده تـا حـدی فشـار بودجـه ای بر صندوق هـا را کاهش داده اسـت امـا برای 

حل اساسـی مشـکل احتماالً نیاز به اقدامات بیشـتری است. 

حجم جنجال های سیاسـی که بر سـر مسـئله اصاحات بازنشسـتگی پیش می آید 
ممکن اسـت چشـمگیر باشـد. در مواردی به دلیل جنبش های اعتراضی گسـترده، 
دولت هـا مجبـور شـده اند از برنامه هـای خـود بـرای اصاحـات بازنشسـتگی 
عقب نشـینی کنند. این تقدیری بـود که برای اصاحات 1994 دولت برلوسـکونی 
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در ایتالیـا و 1995 ژوپـه در فرانسـه رقم خورد. در هر دو مورد دولت سـعی کرده 
بـود بـدون آن کـه قباً بـا اتحادیه های کارگـری مذاکره کند یک بسـته اصاحی 
اجـرا کنـد. ایـن تفاوت هـا در اسـتراتژی  دولت هـا و واکنش مردم به تغییـرات در 
قوانین بازنشسـتگی یکی از مسـائل اساسـی در اصاحات بازنشسـتگی اسـت. در 
نتیجه اگر نتوان تحلیل جامعی از این مسـئله ارائه کرد و متناسـب با آن اقدامات 
صحیحـی طراحـی نمود، ممکن اسـت تاش بـرای اصاحات با مخالفت شـرکای 

اجتماعـی و نهایتاً ناکامـی در اجرای اصاحات مواجه شـود.

بـا توجـه بـه آنچه بیان شـد، مسـئله قابل توجه آن اسـت کـه دولت ها پـس ازآن 
کـه در مـورد یک اقـدام اصاحی برای بهسـازی نظام بازنشسـتگی به جمع بندی 
رسـیده اند، بـرای حصـول موفقیـت در پیاده سـازی اصاحـات موردنظـر، قبـل از 
اجـرای اصاحـات و حیـن اجـرا چـه اقداماتـی انجـام داده انـد. همچنیـن واکنش 
شـرکای اجتماعی و گروه هـای ذی نفع )ازجمله اتحادیه هـای کارگری و انجمن های 
کارفرمایـی( نسـبت بـه ایـن اصاحـات چه بوده اسـت و نهایتـاً دولـت در مقابل 
واکنـش شـرکای اجتماعـی و گروه هـای ذی نفع چه عکس العملی داشـته اسـت. 

از طـرف دیگـر در هر سیاسـت برنـدگان و بازندگانی وجـود دارد. عـدم توجه به 
منافـع و خواسـته های آنهـا می توانـد اجرای سیاسـت را با اختال مواجـه کند. هر 
چه دامنه شـمول سیاسـت موردنظر بیشـتر باشـد، مخالفت ها نیز بیشـتر خواهد 
بـود و مقابلـه بـا مخالفت هـا سـخت تر و هزینه بارتـر خواهـد شـد. بهتریـن مثال، 
اعتراضـات کارمنـدان بخـش عمومـی در فرانسـه نسـبت به اصاحـات مقررات 
بازنشسـتگِی کارمندان بخش عمومی توسـط ژوپه بود. اعتراض به این اصاحات، 
عمـًا کشـور را بـه حالـت تعطیلـی درآورد و یـک ماه طول کشـید. یقنیـاً چنین 

اتفاقـی هزینه هـای هنگفتی به فرانسـه وارد کرده اسـت. 

چه بسـا در مـواردی، به دلیـل اعتراضـات و مخالفت هـای احـزاب، اتحادیه هـا یـا 
مردم، دولت مجبور شـود بخشـی از یک سیاسـت یـا تمـام آن را برگرداند. بدین 
ترتیـب عـدم توجـه کافی به این مقوله می تواند پیاده سـازی سیاسـت ها را دشـوار 

یـا حتی غیرممکن سـازد.

نهایتـاً این کـه توجـه بـه منافـع تمـام ذی نفعـان در یک سیاسـت، امـری مهم در 
تحقـق همبسـتگی اجتماعـی اسـت. چنانچه دولـت در یک سیاسـت مهـم نتواند 
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بـه این مسـئله توجه کند و به درسـتی بـرای آن چاره اندیشـی کند، اعتمـاد مردم 
نسـبت بـه سیاسـت های دولت از دسـت خواهـد رفـت و پیاده سـازی اصاحات 

مشـابه و حتـی سیاسـت های دیگر نیز مشـکل خواهد شـد.

در این گزارش سـعی شـد تا اصاحات در کشـورهایی موردمطالعه قرار گیرد که 
بعـد از انجـام اصاحـات اعتراضـات وسـیعی اتفاق افتاده اسـت. به نظر می رسـد 
بررسـی این موضوع که واکنش ها به اصاحات چگونه اسـت و تحت چه شـرایطی 
اعتراضات گسـترده تری در برخی از کشـورها رخ می دهد بسـیار مهم و قابل توجه 
اسـت. در ایـن بسـتر اسـت کـه می تـوان پـی برد انجـام اصاحـات بایـد چگونه 
صـورت گیـرد کـه کمتریـن اعتراضـات و واکنش هـا را در جامعـه در پی داشـته 
باشـد و امنیـت ملـی را بـه خطر نیانـدازد. نکته ای کـه باید به آن توجـه نمود این 
اسـت که اکثریت کشـورها به مرحلـه اصاحـات صندوق های بازنشسـتگی وارد 
شـده اند اما شـدت و سـرعت اصاحات انجام شـده از کشـوری به کشـور دیگر 
متفـاوت بـوده اسـت. در برخی از کشـورها اصاحـات صورت گرفته با شـدت و 
سـرعت باالیـی اعمال شـده امـا در برخی دیگر از کشـورها این میـزان کمتر و در 
واقـع اصاحـات به تدریج اعمال شـده و دامنـه اصاحات نیز کمتر بوده اسـت. اما 
در این خصوص چند سـؤال اساسـی به ذهن می رسـد که پاسـخ به سـؤاالت بدون 
شـک در اعمـال اصاحـات تأثیرگذار اسـت. برای مثـال اعمال اصاحـات باید به 
چـه نحـوی صـورت گیـرد؛ به صـورت تدریجی یـا به صـورت دفعـی و یک باره؟ 
کدام یـک از اصاحـات باید در اولویت قرار گیرند اصاحاتی که بر بهبود سیسـتم 
تأثیرگذارترنـد و یـا اصاحاتی کـه امکان اینکه موردپذیرش ذی نفعـان قرار بگیرد 
بیشـتر اسـت؟ پیش شـرط های اجرای اصاحات در کشـور چه عواملی هسـتند و 
بـرای اعمـال اصاحات اتخاذ چه سیاسـت هایی مناسـب اسـت؟ چگونـه می توان 
بسـترهای جامعـه را بـرای پذیـرش اصاحـات صندوق هـا مهیـا نمـود؟ عوامل 
نهـادی و سـاختاری تـا چه انـدازه می توانند بر میـزان و سـرعت فرایند اصاحات 
تأثیرگـذار باشـند؟ آیـا سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی نیـز بر فراینـد اصاح 
سیسـتم مسـتمری تأثیرگذارنـد و چگونـه می تـوان از ایـن ظرفیت هـا در جهـت 
تسـهیل اجـرای اصاحات اسـتفاده کرد؟ بـرای پاسـخگویی به این سـؤاالت باید 
ذینفعان و عوامل مؤثر در اصاحات بازنشسـتگی شناسـایی شـوند؛ سیاسـت های 
قابـل اجرایـی در حـوزه بازنشسـتگی طراحـی گردند؛ اقدامـات دولت هـای که در 
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پیاده سـازی اصاحـات بازنشسـتگی بـه موفقیـت دسـت یافته اند پیـش از اجرای 
اصاحات و حین اجرای اصاحات بررسـی شـوند؛ واکنش گروه های ذینفع نسـبت 
بـه اصاحات بازنشسـتگی )در قالب مخالفت ها و اعتراض هـا و اقدامات آنها برای 
تغییـر نتیجه اصاحات بررسـی گردند؛ عکس العمل دولت ها نسـبت بـه اقدامات 
گروه های معترض به اصاحات بازنشسـتگی بررسـی شـوند. گـزارش حاضر تنها 
گام نخسـت این موضوع اسـت که سـعی بر آن شـده تا نوع اصاحات و چگونگی 
اعمـال اصاحات در کشـورهای یونـان، نیکاراگوئه و برزیل بررسـی گردد اما یقینًا 

مطالعـات تکمیلـی در ایـن زمینه و پاسـخ به سـؤاالت ضروری به نظر می رسـد.

در مـورد کشـور ایـران نیـز مسـئله بحـران صندوق هـای بیمـه، موضوع بسـیار 
پراهمیتـی بـه شـمار می آیـد. طی سـال های اخیـر اقتصاد ایـران نیز با مشـکات 
متعـددی مواجـه شـده اسـت؛ ازجملـه کاهـش رشـد اقتصـادی، افزایـش حجم 
نقدینگـی، گرانـی و تورم و بیکاری گسـترده که اقتصاد ایران را به شـرایط متفاوتی 
تبدیـل کـرده اسـت. مطابـق با آمارهای رسـمی طـی سـال های 1385 تـا 1390 
از شـمار کارفرمایـان در ایـران کاسـته شـده و بسـیاری از کارگاه هـای کوچـک و 
متوسـط تعطیـل شـدند. این در شـرایطی اسـت کـه حق بیمه هـا اصلی ترین منبع 
درآمـدی صندوق هـای بازنشسـتگی هسـتند. همچنیـن افزایش نرخ بیـکاری نیز 
یکـی از عوامل ناپایداری منابع صندوق ها محسـوب می شـود. بنابرایـن با توجه به 
ایـن عوامـل و به طورکلـی با توجه به روند سـالمندی جمعیت در همه کشـورهای 
جهـان و به تبـع آن افزایـش هزینه های صندوق های بازنشسـتگی به نظر می رسـد 
که تقریباً تمام کشـورهای جهان در فرایند اصاح سیسـتم های بازنشسـتگی وارد 
شـده اند امـا انگیـزه اصاحـات و روش های خاص انجام آن از کشـوری به کشـور 
دیگـر متفـاوت اسـت. مطالعات اولیـه در ایران نیـز از ابعاد چالش هـا و مخاطرات 
بسـیار جـدی حکایـت می کنـد که نظـام بازنشسـتگی ایـران را تهدیـد می نماید. 
پیامدهـای ایـن مخاطـرات در صورتـی کـه اهتمام جـدی بـرای مقابله بـا آنها از 
هم اکنـون بـه کار گرفته نشـود به ریسـک های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی 
منجـر خواهـد شـد؛ بنابراین در کشـور نیز اصاحـات سیسـتمی و پارامتریک در 
صندوق هـای بازنشسـتگی امری بسـیار مهم اسـت که بایـد به آن توجـه ویژه ای 

داشت.
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گزارش ها و طرح های پژوهشـی مؤسسـه عالـی پژوهش تأمین اجتماعی در حـوزه اصالحات صندوق های 

بازنشستگی

 ارزیابی اکچوئریال سازمان بین املللی کار برای تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی؛

 ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اطاعات بیمه شدگان؛

 اصاحات اخیر مستمری های بازنشستگی و اثر توزیعی آن ها؛

 برگشت از خصوصی سازی نظام های بازنشستگی )تجربه آرژانتین، بولیوی، شیلی و مجارستان(؛

 بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان؛

 تحلیل نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصاحات صندوق های بازنشستگی؛

 اصاحات پیشنهادی صندوق های بازنشستگی؛

 اقتصاد سیاسی اصاحات بازنشستگی در ایران؛

 ترکیه: سیاستگذاری اجتماعی و یک سقوط نئولیربال؛

 بازنشستگی؛ چماق و هویج روسی.

گزارش هـا و طرح هـای پژوهشـی در حـال اجـرای مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیـن اجتماعـی در حوزه 

اصالحـات صندوق های بازنشسـتگی

 بررسی و پژوهش اصاحات قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی در روسیه و پیامدهای اجتماعی- سیاسی؛

 تحلیل نگرش سیاستگذاران در حوزه اصاحات صندوق های بازنشستگی؛

 تبییـن تقابـل نیروهـای فعـال در اصاحـات نظـام بازنشسـتگی در کشـورهای منتخـب بـا اسـتفاده از رویکـرد 

نهادگرایـی؛

 اصاحات نظام های بازنشستگی )تجربه سوئد، لهستان و روسیه(؛

 بررسی و ارائه اصاحات پیشنهادی درخصوص رشایط بازنشستگی و نحوۀ محاسبه مستمری بازنشستگی 

در سازمان تأمین اجتماعی.

کتاب های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حوزه اصالحات صندوق های بازنشستگی

 نظام های مستمری در 53 کشور جهان؛

 شاخص جهانی حقوق بازنشستگی، آیا صندوق های بازنشستگی قادر به ارائه خدمات خواهند بود؟؛

 اقتصاد سیاسی اصاحات بازنشستگی؛

بازنشسـتگی، حکمرانـی، پاسـخگویی و سیاسـت های رسمایه گـذاری مجموعـه   مدیریـت صندوق هـای 

مقـاالت بانـک جهانـی؛ 
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 افول بازنشستگی سنتی؛

 تأمین مالی حمایت های اجتماعی؛

 هرم وارونه جمعیت؛

 آینده طرح های بازنشستگی چند الیه؛

 اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چند الیه کشور.

همایش ها

 همایش صندوق های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها؛

 همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران، چالش های اکچوئری در صندوق 

بازنشستگی.
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