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: همگانی و اصالحات آنهابازنشستگی سیستم هاي مستمري 
و چالش هاروندها، انگیزه ها

روبرت هولزمن

گاه ماالیا، کواالالمپور، مالزيشدان

ه صورت مستمر و جاري با بو اصالحات آنها مستمريدر سراسر جهان، سیستم هاي چکیده
نه تنها رویدادهاي عینی را ،محیط توانمند در حال تغییرو متغیر نیازهاي اصالحی پویاتمرکز

فعلیبحران هاي مالی. دننشان می دهنیز رانگرش ها و مشاهداتتغییربلکه ،دننمایمی منعکس 
نسبت راآتیمستمريسیستم هاي ،"هنجار نوین"نامطمئن وضعیت و تعدیلدر سراسر جهان

تغییراتخالصه بازنگري )1: اهداف این مقاله موارد زیر هستند. می کندبه نوع گذشته متفاوت 
همه اصلی در اتاصالحروندخالصه ) 2؛ به دنبال داشته اندکه اصالحات را جاريمهم
در زمینهمشی خطحوزه هاي اصلیارائه) 3در طول دو دهه گذشته؛ و مستمريهايپایه

.مستمري جهت ایجاد تفاوت نیازمند توجه می باشداصالحات مجموعه

، دیدگاه آماري،تامین اجتماعیطراحی، اصالحات تامین اجتماعی، مستمريطرح :کلمات کلیدي
بین الملل، شرایط اقتصادي وسالمنديخطر 

هـمقدم

به صورت قابل 1990اوایل دهه ازو اصالحات آنها مستمري جهانچشم انداز سیستم هاي 
مالی مستمربحران هاي به دلیلمالحظه اي تغییر یافته است؛ بیشتر ارزیابی هاي مجدد اخیر 

مستمري اندوخته گذاري شده و اندوخته سیستم هاي در موردشده و این امر شروعجهانی 
.صدق می کندگذاري نشده

اروپاي مرکزي و غربی از برنامه ریزي هاي مرکزي به پرده آهنین و حرکتکنار رفتنپس از 
کارشناسان و ازبرخیبازنشستگی برايمستمري ، آینده سیستم هاي اقتصاد بازار
به وجود ،واضح و بسیار مطلوبی را در زمانی که بحران به پایان برسدیاطمینان، سیاستگذاران
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) 1انتقال بخش هاي اصلی درآمد بازنشستگی از بخش دولتی به بخش خصوصی: استآورده
تسریع گسترش بازار مالی که ) 2رسیدگی به عدم ثبات مالی و پیش بینی جمعیت بازنشسته آتی 

مالی برخی از هزینه هاي انتقالی براي کمک به تامینرا ياقتصادباالتررشدفتانتظار می ر
یبازنشستگموفق سیستم اصالحات : این دیدگاه از منابع مختلفی به وجود آمده است. نمایدآغاز 

موفق شیلی و تالش هاي مشابه اصالحی در آمریکاي التین؛ سمینار انتشارات بانک جهانی در 
با تغییر چشمگیري از مدیریت دولتی برگزار ياپایهچند مستمريکه با هدف سیستم 1994سال 

معینحق بیمه مبتنی برطرحبهاندوخته گذاري نشده) DB(مزایاي معین مبتنی برشد، طرح
)DC (شدهندوخته گذاريا) ،؛ و اشتیاق عمومی و خوشبینی براي مداخالت)1994بانک جهانی

را مشکالتیدیدگاه در بسیاري از کشورها این.مالی بجاي مداخالت دولتیتامین بازار و بیشتر
اصالحات سیستماتیک خود را که ،کشور29، 2008و 1988بین سال هاي : به وجود آورده است

با طراحی هاي متنوعی معرفی و می شوداندوخته گذاري شدهمستمرياصلی یهپاایجادشامل
داشتند حتی بیشتر کشورها براي اصالحات آمادگی قبل از بحران مالی،. )نمودار یک(اجرا کردند
).مثال جمهوري چک(یز ممکن است هنوز آماده باشندو برخی ن

2008دوم از سال پایه) مالی و اندوخته گذاري هامصوبات (داراييکشورهاتکمیل تعداد.1نمودار

تعریف "حساب هاي انفرادي اجباري بازنشستگی"داراي مستمريدر اینجا به عنوان سیستم "دومپایه": نکته
.ات و سایر اصالحات جزئی منبع را مشاهده نمائیدئبراي استثنا. استشده

.مستمري بانک جهانیپایگاه داده هاي: منبع
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نتیجه ،در سراسر جهانمستمرياصالحات سیستم بهسیاسیارزیابی مجدد رویکرد 
از (مستمريسیستم هاي اصلیتمرکز مجدد اهداف : گسترده اي از سه تغییر مرتبط می باشد

از جمله (نیازهاي اصالحی متغیر؛ )افراد مسن آسیب پذیرازحمایت پایه بر جمله تمرکز مجدد 
سن تعویق افراد بهو ترغیبتاثیرات سالمندي جمعیتسازماندهی ضرورت رسیدگی به 

تراز جمله دیدگاه هاي واقع بینانه(هاي توانمند و پویامحیط؛ و تغییرات واقعی در)بازنشستگی
قابل سودت مدیریتی، نرخ هايجهت خطراشدهاندوخته گذاريدر خصوص ظرفیت طرح هاي 

این ارزیابی مجدد . می باشد)انتقاالت مالی، و محدودیت هاي مالی جهت کسري نقل ویدستیاب
همچنینو) مانند آرژانتین، مجارستان و اسلواکی(اصالحات در برخی از کشورها نقضمنجر به 

، استونیمانند (در سایر کشورها ي اندوخته گذاري شدهحق بیمه هاموقت و دائم مولفهکاهش 
یا رویکرد حق بیمه هاي اندوخته گذارياما عدم پذیرش جهانی،می باشد) لهستانلتونی و 
تکمیلی یا رویکرد هاي اصالحی الزام به اجراي،این ارزیابی مجدد. را در پی نداشتشخصی
و طرح هاي) NDC) (فرضییا (حق بیمه معین غیر مالی مبتنی برطرح هاياز جملهانتخابی

به اگرچه این رویکردهاي جدید باید . نموده استن و تطبیقی را تقویت حق بیمه معیمبتنی بر
برخیامادامنه پوشش و ثبات مالی کمک نمایند،جهت گسترشدرمستمريسیستم هاي حرکت
و توجه به عدم اطمینانوجود دارند که کماکان در انتظار راه حل هایی از جمله همچنانمسائل

.دنمی باشافزایش طول عمر ضمانت در فرایند

:به شرح ذیل می باشدباقی مانده این مقاله ، ساختاردر مقابل

کهمی نمایدو ارزیابی مجددرا بررسی مستمرياصالحاتاصلیانگیزه هاي ،بخش بعدي
روند اصالحات مستمريسپسشود ومی ترجمه ،تغییراتعنوان چطور این ارزیابی مجدد به 

اصالحی می تواند برخی از رونداگرچه این . شودمیي مستمري خالصههاپایهدر سراسر 
در خصوص و اطالعاتدانشنبودامارا رسیدگی نماید،اصلی روش ها و خط مشینگرانی هاي 

مجموعه را در زمینه مطالباین مقاله برخی از . ماندهمچنان باقی مینحوه بهتر عملکرد طرح ها 
مورد بعدي . جهت ایجاد تفاوت نیازمند توجه می باشندمی دهد که ارائهمستمري اصالحات

طرح هاي تغییرشامل راه حل هاي آماده جهت اجرایی نمودن بعد از به حاشیه رفتن یا شاید حتی 
در کشورهایی با سطوح باالتر بازار کار غیر رسمی می باشد؛ چگونگی ابقاي کارگران بیسمارکی 
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چگونه تولیدات مستمري رضایت بخش می تواند چالش هاي ارائه نکه ایدر بازار کار؛ و مسن تر 
،سپس. ، نوسانات باال و افزایش طول عمر را بررسی نمایدبازدهیشده توسط نرخ هاي کمتر 
.نتیجه نظرات ارائه می شود

هاي پویاتغییر در اهداف، نیازهاي اصالحی و محیط

و مستمريالمللی ارزیابی مجدد از سوي کارشناسان انجمن بین تغییرات متنوع اخیر بر
اصالحات بربیشتر سیستم هاي کنونیعلت نیازو مستمريسیستم مطلوب ساختاراتاصالح

فقر و صرفه جوییکاهش میزان–مستمرياگرچه اهداف پایه سیستم هاي .تاثیر گذاشته است
حداقلیاداشتهتغییر مجددتوجه بین این دو موردکانون، مانده اندتغییر باقی صرف بدون مدر 

توجه وتمرکز کانونمستمري بازنشستگی بهمعمولعالوه بر این، اهداف . یافته استگسترش 
مسائلی از جمله دامنه پوشش، مزایاي مکفی، ،بیشتر و دقت تبدیل شده است، به عنوان مثال

روزه بیشتر به صورت آشکار بررسی ام،، ثبات، خوشفکري و توزیع مجدداستطاعت مالی
قرار گرفته و سنجش اهداف و ارزیابی توجهمورد ،ارزیابی میزان دستیابی.دنمی شو

قابل توجه . واقع شده استدستاوردهاي اصالحات ابتکاري در سیستم مستمري مورد توجه 
ر مزایا و به ویژه ساختا- دستیابی به این واسطه ها و اهداف مطلقمهم، ابزارهاي اینکه

از منظر ،قابلیت هاي قابل ارزیابی آنها براي ارائه اینگونه مزایاو -اندوخته گذاريمکانیسم هاي 
.می باشندارزیابی مجدد در حالاخیر آتیعملکرد

تاثیر گذارده استاصالحات،مصوبات مالی دولتتغییر بری که اصلدر این بخش، چهار رویداد 
و درك سالمندي شناخت درآمد پایه افراد مسن؛ ازحمایتبرتمرکز مجدد : به این شرح می باشد

قابل دسترس سودو ارزیابی مجدد نرخ هايبحران هاي مالی جهانی پذیرش تجربیاتجمعیت؛
.مستمرياندوخته گذاري شدههاي داراییدر زمینه 
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سالمندانحمایت از درآمد پایهبرمجدد تاکید

ریشه آسیب پذیر در سراسر کشورها داراي سه سالمنداندرآمد پایه قوانینبر مجدد تاکید
:دنبا یکدیگر می باشاما مرتبط مشخص

ناشی با سطوح گسترش دامنه پوشش مستمريکنندگان سیستم نا امیدي در میان اصالح
سالمندان آسیب پذیر و حمایت از بهتوجهاصلی دلیلاولین ،از اصالحات سیستماتیک

که اصالحات می رفتانتظار، در کشورهایی با اقتصاد نوین. درآمد آنها می باشد
افزایش ) اندوخته گذاريسیستم هاي حساب انفرادي ، در آن زمان(مستمريسیتماتیک 

ار اعتببا افزایشکه حق بیمه یا یا کاهش غیر رسمی مزایاودر دامنه پوششراعمده اي
.، به وجود آوردمرتبط می باشددرآمد سرانه رشدبخش هاي مالی وگسترشطرح،

توسط اطالعات سراسري کشور پیشنهاد شده ،درآمد سرانهودامنه پوششارتباط بین 
نرخ دارايکشور در آمریکاي التین 18با این حال، هشت کشور از ). 2نمودار (است 

پیشرفت نسبی صرفاً با هستند کهدرصد30از دامنه پوشش مستمري نیروي کار کمتر 
و نوسانات غیر سیستماتیک در سایر کشورها، بیش از دو دهه کشورهاازدر برخی

2000تا 1990سال هاي طیکشور، دامنه پوشش 18در .گذشته تداوم داشته است
در ). 3نمودار (یافتبهبود به طور نسبی2010سال تاکاهش داشته است، کاهشی که 

نتیجه، زمانی که انتظارات اصالحات و دامنه پوشش محقق نشد، کشورها مجبور به توجه 
).که در بخش بعدي بررسی می شود(گسترش دامنه پوشش شدند يبه سایر رویکردها

بسیاري از اصالحات اخیر طرح هاي حق بیمهیا به سمت ارتباط بیشتر مزایاتغییر
باز توزیع درآمد بین گروه هاي کم ظرفیت کهدنمشخص می نمایرا با درآمدمرتبط

.درآمد و طرح ها را محدود کرده است
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افرادي که در سنین اشتغال قرار /شرکت کنندهافراد (فعال جمعیتدامنه پوشش.2نمودار 
)2000در اواخر دهه به طور میانگین(درآمد سرانه باارتباطدر- )دارند

داده هاي مستمري بانک جهانیپایگاه : منبع

آمریکاي التین کمک صد جمعیت فعال اقتصادي که سیستم هاي مستمري را دردر. 3نمودار 
)1990-2010(د نمایمی 

).Oliveri)2012و Rofman: منبع
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عالوه بر این، در بسیاري از کشورها، نرخ هاي دامنه پوشش موثر در سیستم هاي بیمه اي 
براي تراکم کمتر حق بیمه، در بخشی به دلیل نقل و انتقاالت دشوار به بازارکارپایه به علت 

حقوق و دستمزد رسمی و غیر بادر مشاغلکارگران جابجاییجوانان و به دلیل افزایش 
ياقتصادو همکاريتوسعهکشورهاي عضو سازمانهمچنین درورسمی و خویش فرمایان

)OECD( یافتکاهش.

 المللی کار سازمان بین)ILO( که در حاشیه بحث در بسیاري از کشورها درخصوص ،
حضور داشت، بااندوخته گذاري شدهي و مستمري هاي اپایهاصالحات مستمري چند 

"حمایت اجتماعیملیبسترهاي"ازاجتماعی، دفاع خط مشیبه عرصه بین المللی قدرت

ت درمانی ضروري براي همه و دسترسی به خدماکه از جمله آن می توان به؛بازگشت
دوبخشی از رویکردبه عنوان، افراد بیکار و کودکان،از درآمد براي سالمندانحمایت 
اگر چه . اشاره کردساخت و حفظ سیستم هاي جامع تامین اجتماعی به منظوربعدي 

با درآمد کم و بازنشستگی در بسیاري از کشورهادرآمد پایهازاجرایی نمودن حمایت
متمرکز شده محورهاي توسعه برفشار سیاسی اما کماکانمتوسط هنوز محقق نشده،

.است

کاربردي سالمندي جمعیتتحقق 

جمعیت هوشیار سالمنديافراد و سیاستمداران درکشورهاي پردرآمد در مقابل چالش
نرخو نتیجهیافتهنرخ هاي باروري کاهشواگر چه پیام امید به زندگی افزایش. شده اند

، این پیام عمدتاً از یکسان بودهدر بعضی اوقاتتقریباً) و وابستگی سیستم(جمعیتی کاهش
.شده استنادیده گرفته ، تا کنونسوي سیاستمداران و دولت

موضوع می تواند مبنی بر اینکهنادرستمباحثاتتوسطدر زمان هایی اندوخته گذاري
موجب را آینده در سال هاينرخ هاي باالیاسودجمعیت و فرضیات نادرست منديسال

.شود، مطرح گردید

را در بر مسائل مالی کوتاه مدت کهاصالحات انگیزهي جهتابزاربه عنوان مباحثههر دو 
سالمندياین مسئله به وجود آید که درك عمیق تري از می بایست، اما گرفته به کار می آیند
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اجتماع در سطح سایر طرح هاي اجتماعی، بازار کار و ومستمريسیستم درچگونهجمعیت 
پذیرفته می شود که تاثیرات موضوع صرفاً بتدریج، این . وسیعتر تاثیرگذار می باشد

سه روش زیر مورد بررسی به می تواند صرفاً مستمريسیستم هاي برجمعیت منديسال
هر دو امر درحق بیمه هاي باالتر، مزایاي کمتر، یا بازنشستگی دیرتر؛ و این : قرار گیرد

نیز سیاستگذارانافراد و . صدق می کنداري نشدهذاندوحته گو اندوخته گذاري شدهسیستم 
که حق چرا،ندباقی بمانسل هاي آتی براينمی تواندشکلبه طور کلی اذعان دارند که این م

، و بازنشستگی دیرتر یا دنمحسوب نمی شوبیمه هاي بیشتر یا مزایاي کمتر، رویکرد بهتري 
این امر نیز امروزهبا این حال، همانطور که بحث شد،. راه حل استبهترینکار طوالنی تر 

اصالح وکافی نیستبازنشستگی قانونیافزایش سن،وضع قانونشده است که دركبهتر
جهت استراهکاريتعویق سن بازنشستگیبه منظوربراي ایجاد انگیزه مستمريسیستم 

.استمعینبازار کار مستلزم افزایش سن بازنشستگی درکه این امرکارگران مسن ترحفظ

مالی جهانیبحرانتاثیرات

تجربه هاي آغاز شد، 2008مستقل که در سال هايبدهی شرکتوبحران مالی و اقتصادي
تدریج در که صرفاً به ارائه می نمایداصالح شده يمستمربه سیستم هاي اي راآموزنده

:عبارتند ازمورد تاکیدنکتهبه ویژه سه . هستندخط مشیبه فعالیت هاي شدن حال تبدیل 

 دارایی صندوق بازنشستگیمیزانسقوط تولید ناخالص داخلی به سطح قبل از بحران و
عمده اي را در تغییرات)یافتهنبهبود هنوز به صورت کاملاز کشورهادر بسیاري(

مبتنی بر حتی اگرو سطوح مزایاي فرديبازنشستگیمالی طرح هاي اجباري وضعیت
اثرات بهبود). 5و 4هاي نمودار(کرده استایجادنه،باشد یا اندوخته گذاري ها

بحران و فشار پیش ازجایگزین براي تولید ناخالص داخلی در مقایسه با معیارطرح هاي
بحران هاي در. ارائه شده است4نموداردر اندوخته گذاري هاآنها بر مسیرهاي کسري

مازاد بر سایر کسري –کسري هاي متراکم سیستم طرح هاي ضعیف بهبود،شدید و 
به –پیشین در اروپاي مرکزي و غربی انتقالیاقتصاد بودجه تحت معیار توسعه براي

حال فشارهاي با این. درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است17میزان
افزایش جمعیت آتی و توام با سالمنديهزینه ناشی ازفشارهاياز طریقبحران هنوز هم 
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به ویژه یجمعیترتاثیاین . از طریق ساختار جمعیت به مراتب بیشتر می شودولدو زاد
شبیه بودجهکسري به سوي2075تا 2015سال هاي بالغپیشین و مانتقالیدر اقتصاد

پیام روشن این است که . استدرصد از تولید ناخالص داخلی 50بیش از که سازي شده 
، مانعی مستمريبحران آتی سیستم هاي تا چنانچهتالش هاي بیشتري مورد نیاز است 

طرح هاي برجمعیت و اثرات آنها هر چه سریعتر باید سالمندي،اشدبراي این کار ب
.قرار گیردبررسی مورددولتیاندوخته گذاري هايو مستمري

 جدید پایهبراي مالی، تامین مالی هزینه هاي انتقالی هايبحرانبودجه اي ارائهنتایج
. می کنددشوار رااندوخته گذاري

نرخ حق ) مانند لهستان(یا دائم) و لیتوانیستونیمانند ا(سایر کشورها، کاهش هاي موقت
اندوخته پایهکه باید براي مزایاي اجرا کرده انداندوخته گذاري شدهپایهدر راستايرا بیمه 

). 2009بانک جهانی، (شودانجامسطوح کسري دولت و بدهی و کمک به کاهشگذاري نشده
مطلع مستمرياتپیامدهاي مالی سیستماتیک اصالحازاگر چه کلیه کشورهاي اصالحی 

در شرایط اقتصادي عادي مطلوب را برايطرح از آنها توانستند یکتعداد کمی،بودند
.زمان هاي نامطلوب اجرا کنند
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شرقیاروپاي مرکزي وهايمالی در کشورتامینشبیه سازي اثر مالی بحران. 4نمودار

رشد تولید ناخالص داخلیساختار. Aکادر

اولپایهتوازن مالی . Bکادر

).Hinz et al)2009: منبع
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قبل و در طول CEEدر مستمري اندوخته گذاري شده) RRoR(واقعی سود نرخ .5نمودار
.بحران

2007تا سال A .RRoRکادر

2008- 2010سال هاي B .RRoRکادر

.سیستمیدرون نسبیداده سالیانه اطالعات ، با )Rudolph)2012بر مبناي : منبع
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رویکرد اطالعاتی را در اختیار مخالفانانواع سهام، ترکیب وداراییمیزانموقت سقوط
ملزمرااتاما این امر همچنین حامیان اصالح. استدادهقرارآتیاتسیستماتیک اصالح

دارایی در طولمیزاناز جملهپیشنهاد بهبود وطراحی شدهيبه بازنگري برخی از اجزا
داراییمیزانبه) بیشتر-خطر(پرخطردارایی هايمیزانمانند حرکت اجباري از(زندگی 

نظیر رویکردهاي فردي بازنشستگی، به عنوان)کمتر-خطر(و کم خطرانهمحافظه کار
ضرر جهت اجتناب ازنعطاف پذیري بیشتر در مستمري سالیانه اجباري او ) کشور شیلی

.)2008بانک جهانی، (نمودو زیان بیشتر 

دارایی هاسودنرخ

طرح هاي سودنرخ جهتايانهانتظارات هوشمندتاثیرات آنو 2008بحران مالی سال 
و ) اندوخته گذاري نشدهدر طرح هايو نرخ رشد حقوق و دستمزد (اندوخته گذاري شده

. را تشدید کرده استمستمري اندوخته گذاري شدهاصالحات تنظیمی در زمینهافزایش تردید 
با بازارهاي OECDنرخ هاي واقعی به وضوح براي کشورهاي مهم سودکاهش طوالنی مدت

گرفتاري ). 6نمودارآلمان، ژاپن، انگلستان و ایاالت متحده، (قابل مشاهده است مهم،مالی
و کشورهاي OECDدر کشورهاي ه گذاري شدهمستمري اندوختسرمایه گذاري سود کنونی

).BوAکادر(ارائه شده است7نموداردر OECDغیر 

مانند (دارائی، عدم وجود دارائی با خطر صفر اموال ومیزاناخیروکاملجارينوسانات 
یک دوره زمانی،دارایی براي سود نرخ اندك "جدیدهنجار"یاحتمالآیندهو) سهام دولتی

.را دچار تردید می کندمستمري اندوخته گذاري شدهمتخصصان و سیاستگذاران

در (مستمريهاي پایهاندوخته گذاريدر ضمن، کلیه موارد فوق، پرسشی را در مورد آینده 
مطرح می آنها احتمال وجودو حتی در خصوص) اندوخته گذاري نشدههاي پایهمقایسه با 

عملکرددر خصوص )بین المللی(پرسش هاي بدون پاسخسایرمازاد بر ،این سوال. کند
تعریف این پایه، اضافهمقایسه و در مورد چگونگی به صورتاندوخته گذاري شدهمستمري
سودنرخ شیلی نشان می دهد که در کشورهایی از جملهشواهد و مدارك جدید. می شود

بیشتر دارایی هاي مالی نباید لزوماً از نرخ رشد حقوق و دستمزد میزان قابل انتظار در زمینه 
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بنابراین این نرخی است که سیستم هاي اندوخته گذاري نشده و سرمایه قادر به باشد،
. پرداخت آن هستند

متمرکز شده است،توانمند و پویامحیطوبر نیازهاي اصالحات، این بخش در مجموع
موضوعات قابل به عنوان رامثال هاي ارائه شده1990ل دهه در اوایصورت گرفتهتغییرات 

تغییرات در تاثیر این. کرده استارائه را نیزمفاهیم مهمو رویدادها، تجربیات و تغییر
بازنگري غییرپذیر در کشورهاي سراسر دنیا قابل مشاهده است کهگرایشات اصالحی ت

و اصالحات را مستمريتعدیل تفکرات بانک جهانی در خصوص سیستم هاي خواهد شد و
.نیز بیان می کند

درصد 40درصد نقدینگی، 60معادل (سود سرمایه گذاري فرضی براي سهام .6نمودار 
، بر حسب درصدOECDدر کشورهاي منتخب ) رضهقاوراق 

)OECD)b2012: منبع

مستمريهاي پایهراستاياصلی اصالحات درروند

که در بخش قبلی اشاره شد، توانمند و پویااصالحات و محیطتغییرات متمرکز نیازهاي
اصالحی در سراسر جهان هستند که می توانند از طریق طراحی و ابتکارات روندهاي متحمل
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مشهود 1990قرار گیرند که از سال توجهمورد مستمري اصلیهاي پایهراستاياجرایی در
پایه"هاي متمایز، از تعریف و ساختار مدل پایهدر روندبراي برجسته نمودن این . است
اولین "را از "صفرپایه"این رویکرد . استفاده می کنیم2005در سال بانک جهانی"پنجم
) اولپایه(ه جویی بهتر و صرف) صفرپایه(تفاوت بهتر بین کاهش فقر به منظور"دولتیپایه

دوم به طرح هاي پایه. نمایدتفکیک می اندوخته گذاري نشدهو دولتیاهداف طرح هاي 
سوم به طرح هاي پایهاشاره دارد و ) DCیا DBساختارهاي (اندوخته گذاري شدهاجباري 

چهارم پایه. شخصی یا حرفه اي اشاره دارداندوخته گذاري شده اختیاري 
مانند (و حمایت دولتی ) اختیاري(، مبتنی بر بازار )عائله مندي(رسمی غیرخدماتارائه دهنده

مستمريهايپایهحوزه و طراحی سایردربه افراد سالمندي است که)مراقبت پزشکی
.در این بخش مورد بحث قرار نمی گیردپایهدارند؛ این مشارکت

در سال مستمري اندوخته گذاري شدهمحاسبه میانگین واقعی سود خالص سرمایه .7نمودار 
)بر حسب درصد(2011
OECDمنتخبدر کشورهاي. Aکادر 

)OECD)b2012: منبع
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حمایت هاي بسیار بر روند اصالح حالت از طریقبه منظور توجهي اپایهاستفاده از ساختار 
این ساختار می تواند در . استقرار گرفتهوجهتمورد ي اپایهگسترده براي مفهوم مستمري چند 

به عنوان اصول سفارشی جهت تجزیه و تحلیل سیستم هاي : موارد پیش رو مشاهده شود
تخصیص یافته به اندوخته گذاري نشده ذخایرهاي پایهبا (تنوع خطر ابزارموجود؛ به عنوان 

تخصیص راندوخته گذاري شده ذخایهاي پایههزینه با درآمد و دارایی سیستم توازن میزان 
ازهاي مختلفپایهکه تشخیص این مطلب؛ و به عنوان )دارایی هاي مالییافته جهت میزان 

مانند کارگران (برخوردار هستنددرجات اهمیت متفاوتی براي گروه هاي مهم هدف در جمعیت 
در ). می باشدبخش رسمی، افرادي که در بخش غیر رسمی کار می کنند، و کاهش طول عمر

کشورها با درآمد متوسط، کسانی که در بخش غیر رسمی از م درآمد و بسیاري کشورهاي ک
.را تشکیل می دهندبزرگترین گروه ،کار می کنند

و سال (2011سال هاي اجباري توسط مناطق بانک جهانی درپایهسیستم پایه ، طراحی1جدول
، اکثریت عمده 2011همانطور که مشاهده می کنید، در سال . قرار داده استوجهرا مورد ت) 1990

مزایاي فرضی طرح مبتنی بر :عبارتند ازکهاولی روي آورده اند پایهبه طرح هاي هااي از کشور
دولتیحق بیمهطرح مبتنی بر، و)NDC(حق بیمه فرضی معین طرح مبتنی بر ، )NDB(معین 
100(صفر برخوردار هستند پایهطرحکشورها ازهمچنین نیمی ازو) صندوق احتیاط/ معین

اجباري و پایهکشور داراي 32صرفاً ). صفر هستندپایهداراي OECDکشور 24درصد از 
هستند،اندوخته گذاري شده
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ادامه دارد. 7نمودار 

OECDدر گزینش کشورهاي غیر . Bکادر 

)OECD)b2012: منبع

DC؛ و باقیمانده داراي ساختار )ایسلند و هلند(می باشند DBداراي ساختار پایهکه هر دو 

بیشتر از دو برابر کشورها عبارتند از اینکه 1990بیشتر تغییرات چشمگیر طی سال . هستند
در هشت کشور و معرفی NDCبه NDBتبدیل طرح هاي ،صفر هستندپایهیک داراي

کشوري که اکثراً تکمیل 29در ) FDC(معین وخته گذاري شدهاندحق بیمه هاي طرح مبتنی بر 
.شده اندNDBشدند و صرفاً تعداد اندکی جایگزین طرح هاي 
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)1990و (2011سیستم پایه مناطق، .1جدول 

پایه دوپایه یکپایه صفر
NDBNDCPFFDCFDBپایههدف

43811010آسیاي شرقی و اقیانوسیه
1142850150اروپا و آسیاي مرکزي

: کشورهاي پردرآمد
OECD

89162033

162290090آمریکاي التین و کارائیب
11170000شرق میانه و شمال آفریقا

3020310آسیاي جنوبی
32300420صحراي آفریقا

20114621130817313جمع سال 

1990201014001723جمع سال 

طرح هاي : FDB/FDCحق بیمه معین؛ مبتنی برمزایاي فرضی معین یا طرحمبتنی بر طرح : NDB/NDC: نکته
.صندوق احتیاط: PF؛ DCیا DBمالی 
,Pallares-Mirallesگردآوري مطالب توسط نویسندگان بر اساس : منبع Romero and Whitehouse)2012.(

صفرپایه
شده و اهمیت آن در تبدیلراهکاري متمرکزصفر کاهش فقر است و این امر به پایههدف اصلی 

.قابل مشاهده است1که در جدول یافتهبیش از دو دهه گذشته افزایش 

است که افراد فقیر و آسیب پذیر را در یاجتماعدر شکل ساده تر، این بخشی از شبکه امنیتی 
یا مبتنی بر ارزیابی استطاعت مالی، حمایت می نماید؛ مشروطانتقاالت نقديهمه سنین از طریق

باعث ایجاد تحوالتی این ابزارها در کشورهایی با درآمدکم یا متوسط بیش از دو دهه گذشته 
نقديدرآمدصفر،پایه، طرح هاي مستمريمتمرکز بردر بیشتر مستمري هاي اجتماعی. شده اند

ترمعموالً از طریق ارزیابی استطاعت مالی براي سالمندان جوانکهت می کنندپرداخبه افراد مسن 
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این طرح ها در حال حاضر در . صورت می گیردسالمندان مسن تر برايبدون استطاعت مالی و
اما این روند در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط ، دارندوجودOECDعضو سنتیکشورهاي

.به کندي پیش می رود

اندوخته گذاري (دریافتی هاي مرتبط پایهصفر جدید با پایهیکپارچگی در خصوصگام مهم 
در نظر گرفته معیار؛  این اصالحات به عنوان برداشته شد2008در سال کشور شیلی در ) شده

شکل حق بیمه هاي بهرا قبلینیز وجود دارند که نقل و انتقاالت جدیديابتکارات . شده است
.و خویش فرمایان به اجرا درمی آورندغیر رسمینحقوق و دستمزد کارگرامبتنی بر

مستمريدرآمد پایهطبقه بندي جابجایی هاي ،8شکل 

,Holzmann: منبع Robalino and Takayama)2009.(

درآمد مستمري را ارائه می دهد که شامل تضمین پایه، طبقه بندي جابجایی هاي باالشکل 
.می باشد) اول یا دوم(اجباري پایهمستمري هاي حداقلی در 

کم یا در کشورهایی با درآمد، اما هنوزکرده استتغییر ،صفرپایهدر خصوص اصلیسواالت 
در مقایسه با دولتیو مسائل اجرایی مزایاي مباحثی در خصوص میزان داراییمتوسط 

، نقش جدیدموضوع مورد بحث. همواره وجود داردرویکردهاي مبتنی بر ارزیابی استطاعت مالی 
بررسی فقر و اثر مستمري اجتماعی بر غیر رسمی بودن و بنابراین دامنه درمهم مداخالت 

.تحت طرح هاي رسمی مرتبط با دریافتی ها می باشد،پوشش
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اولپایه

کم و پردرآمددر کشورهاي سطوح مختلفی را در اصالحات،DCمبتنی بر طرح اول عمومیپایه
پارامتري و اصالحات بیشتر به صورت این ، OECDدر کشورهاي . پشت سر گذاشته استدرآمد

؛ طول دوره )کمتراز جمله در نرخ سالیانه تعهد(ند هستمندانهسخاوتشامل کاهش خدمات 
معرفی کاهش بازنشستگی پیش از موعد و با هموارهحق بیمهپرداختدوره هايطیارزیابی، 

افزایش سن بازنشستگی استانداردباو در برخی از کشورهاعویق افتادهافزایش بازنشستگی به ت
به اما ، می باشداول ثابت پایهاگر چه تمامی این اقدامات باید تضمین نمایند که . می باشدهمراه

ر بیشتر کشورها اصالحات اساسی آتی د. دست یافته استاهدافنظر می رسد که به برخی
در ارتباط با راهکار بازارکار و نگرانی هاي انگیزشی ،جمعیتسالمندينیازمند بررسی مالی

.اجتماعی هستند

، اصالح سیستماتیک NDCنمونه اي مبتنی بر حق بیمه معیندر مقابل این پیش زمینه، طرح
در توجه همگان، نمایداول عمومی را حفظ می پایهطرح اندوخته گذاري نشده ویژگی ابتکاري که 

در مرحله جمع DCبه عنوان یک طرح NDCطرح . اروپا و سایر مکان ها را به خود جلب می کند
به (طرح اندوخته گذاري نشده، اما استحقوق و مقرري سالیانه در بازنشستگیمحاسبه آوري 

جهت دستیابی به . باقی می ماند) بررسی مسائل نقدینگیبه منظورذخایرصندوق استثناي
که سیستم را قادر به پرداخت قروض استصرفاً نرخ فرضی سوديNDCپرداخت بدهی، طرح 

با باقیمانده امید به زندگی در بازنشستگی منطبقنگه می دارد و صرفاً مقدار مقرري سالیانه 
.را ارائه می نماید) پروژه گروهی(

ارائهدر ایتالیا، لتونی، لهستان و سوئد 1990در نیمه دوم دهه نوآورستمري اصالحیطرح ماین
، نروژ اصالح 2009در سال . دوره بحران مالی را به خوبی تجربه کرده استبه طوري کهشد 

،  2010درسال . تقلید کرده استرا NDCهاي ویژگیاز بسیاريجدیدي را وضع و اجرا کرد که 
با تاخیر این طرحاحتمال دارد که، اما وضع کرد2013را در سال NDCطرحاصالح، قانونمصر

و کشورهاي بالروس، جمهوري EUاین رویکرد اصالحی در بسیاري از کشورهاي . مواجه شود
.خلق چین، لبنان و اروگوئه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
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حتی در زمان هاي رکود اقتصادي و تحت وعده پرداخت بدهی،شاملNDCطرح هايجذابیت
جهت بررسی نگرانی هاي مبتنی بر حق بیمه معین DCطرحشدید جمعیت؛ ساختار منديسال

؛ و )از جمله افزایش امید به زندگی و افزایش نرخ طالق(بازار کار و تغییرات گسترده اجتماعی 
.باشدمی FDCآزادي عمل در زمینه تغییرات کلی یا جزئی طرح هاي 

به طور مثال در . رویکردي موفق بوده است اما خالی از خطا و اشتباه نیستNDCبا وجود اینکه 
برابر اشتباهات مدیریتی مصون نبوده و همچنان مسائل نظري و عملیاتی حل نشده مانند طراحی 

ي طرح هاتراکنش هايدارایی ها و بدهی ها؛ وازن مانند محاسبه میزانمکانیسم هاي موثر ت
NDC پیش ؛ روش هاي معتبر جهت )مانند ازکارافتادگی و بازماندگان(ها و مزایا پایهبا سایر

ایجادطول عمر؛ و افزایشخطراتتشدیدامید به زندگی و رویکردهاي برابر جهتبینی میزان
.می باشدکشورهایی با درآمد متوسطدرآمد یادر کشورهاي کمNDCجهت اجراي پویایمحیط

دومپایه

که استDCطرح اندوخته گذارياجباري و پایه،در طراحی مستمري اصالحیمهمترین نوآوري
بیشتر معیارهاي موفق را در سراسر شیلی اگرچه اصالحات . ارائه شد1981در سال شیلیدر 

کرده ارائههاي دوم را پایهکشوري که 29کمی از سایر بسیارتعداد اما جهان در نظر می گیرد، 
لهستان کشور در اروپا و آسیاي مرکزي، صرفاً .آن هستنددر حال تقلید از2008ند، از سال ا

توصیف رادستاوردهاي متفاوتاین طرح ممکن است برخی از . این طرح را انجام داده است
دوم انجام ندادهپایهاز طرح راهیچ کشوري چنین ارزیابی تحلیلی دقیقی،به غیر از شیلی. نماید

زندگی یا در طول مانند معرفی صندوق (بهبود ساختارهاي موجود اصالحاتی به منظوریا 
بر مبناي ) ، یا اقداماتی جهت کاهش هزینه ها و حق الزحمه ها"منسجمپایه"یکپارچگی سازي 

.کامل و دقیق ارائه نکرده استتحلیل 

یستماتیک، آزمون هاي در نتیجه، بسیاري از تغییرات کوچک و بزرگ درکشورها با اصالحات س
: عبارتند ازمشخصسه مورد.کرده اندتجربی را ارائه 
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همواره مورد اندوخته گذاريمبتنی برمستمري هايباالييهزینه ها و حق الزحمه ها
گذار تاثیرکاهش عمده سطح مزایاي آتیدرکه اندازه آنهاچرا،بوده استنگرانی

20بهمزایاي نهایی به کاهش امتیازبیشتر،یاامتیاز100هزینه هایی با پایه. می باشد
کنترل هزینه ها و حق الزحمه ها شامل موارد پیش اقدامات. رسیده استدرصد یا بیشتر 

؛ محدودیت در زمینه تالش هاي بازاریابی؛ هاخالءمحدودیت ها و: دنرو می باش
دفتر رقابتی؛ و ایجاد بازار محدودیت هاي ابتکارات متفاوت حق الزحمه جهت ایجاد

جهت کاهش هزینه هاي بازاریابی حساب هاي مسدوددر ارتباط با تسویه حساب بانکی
این هر چند. مستمري جهت عملکرد مدیریت دارائیاندوخته گذاري هايو محدودیت 

هزینه ها و براي محدود کردن با وجود تاثیرگذار بودن در سطح متوسطتالش ها 
به این همچنین. اندموفق نبوده ،پایه ارقام دو برابريامتیازمیزانبه حق الزحمه ها 

و رویکردهاي کنونی هیچگاه توانایی کاهش چشمگیر هزینه هاموضوع توجه می شود که
این شکست بالقوه بازار به . دنرا ندارسطح دستاوردهاکاهشافزایش خطر رقابت در 

وازنو عدم ت) با افزایش سود مقیاس(موسسات مالی ازتولیدات ویژه تکنولوژيعلت
سایرین را بهاین مواردهر دوصورت می پذیرد که)موسسات مالیافراد وبین(قدرت 

.فرا می خواننداستفاده از مدل صنعت سازمانی 
،را جهت اجتناب از "سختیوشر"شدهاندوخته گذاريمستمري هاي در این نوآوري

هاي این روش. داشته استدر براتفاقات ناگوار اولیه و بی اعتباري رویکرد اصالحی
حتیودارایی میزان بندي طبقهسخت شامل محدودیت هاي کمی در زمینه 

محدودیت ها، بیشتر اوقات، . دنباشمی شدهاندوخته گذاريمستمري هايسرمایه گذاري
در عین حال، اهمیت مالی. وجود ندارندنیزکشورهاي پیشرفته، هستند و درآسان

با در رابطهدر تاریخ مشابهافزایش یافت که شده آنچناناندوخته گذاريمستمري هاي
نه تنها این امر در نتیجه .منجر به ایجاد بحران بازار مالی شدشرکت هاي بیمه بانک ها و

مستمري هاي که نظارت بانکی بلشد رنظارتی مبتنی بر خطهايروشموجب گسترش
استرالیا، دانمارك و کشورهايمانند(پیشرفته کشورهايبرخی از شدهاندوخته گذاري

توسعه پیدا )مکزیککشورمانند(نیزیندر اقتصادهاي نورا نیز به دنبال داشت که) هلند
. کرد
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در آمریکاي التین و اروپاي مرکزي و یندوم در اقتصادهاي نوپایهتوسعه توجه به
که چند معطوف شدهشرقی در خصوص مرحله جمع آوري به عنوان مرحله پرداخت 

مرحله پرداخت فرا رسیده است و کشورهاي ،در عین حال. استرخ ندادهسالی است که 
دوم را معرفی کرده اند با چالش سازمانی پرداخت براي کارگران پایهاصالحی که 

نظارتی مطلوبزار سازمانی واین تالش مستلزم معرفی با. شسته مواجه هستندبازن
بازنشستگی شامل فعالیت هاي بازاریابی و واسطه ها دستاوردهاي دورانجهت 

ارائه با منابع و ذخایرمتناوباً، دولت ها می توانند مقرري سالیانه را در تبادل. دنمی باش
).ت می گیردمانند روشی که در سوئد صور(دهند 

مفیدي را براي ساختار تجربیات) کشور شیلیاز جمله(پیشرفته از کشورهاياگرچه برخی 
خیلیهنوز اصلیتولیدات براياین ویژگی ها اماو عملکرد بازارهاي سالیانه ارائه می نمایند،

دسترس در جهت بررسی خطرات طول عمر و تورم میزان دارایی هاو نیستندشناخته شده 
.دننمی باش

سومپایه

قبل از ایجاد غالباًیا فردي حرفه اياختیاري اندوخته گذاري شدهمستمري هايپایهایجاد
چالشی در سراسر جهانبه عنوانهمچناناین طرح هابر، اما تنظیم و نظارتبودهدومپایه

در تمامی سیاستگذارانعالقه موردفزایندهطوربه پایهبا این حال، این . استباقی مانده
در بخش غیر و به عنوان ابزار توسعه دامنه پوشش به افراد شاغلگرفتهقرار کشورها

جبران کاهش برايفرصت به منظور ایجادو با درآمد کم یا متوسطیرسمی در کشورهای
.ارائه می شودفردي در کشورهاي پردرآمداقدامات اندوخته گذاري افراد از طریقمزایاي 

اختیاري به وضوح برايمستمريو دامنه پوشش مزایاي بدون محدودیت دولتبین رتباطا
جهت برانگیختن مشارکت ). 9نمودار (وجود دارد OECDکشورهاياقتصاديسیستم هاي 

سوال برانگیز و تاثیرات توزیعی مطلوب با موفقیت روش هاي مالیاتیاختیاري، کشورها از 
به کشورها به صورت فزاینده اي در تمامی سطوح درآمدي از یارانه . کرده انداستفاده 
به ویژه ابزارو یا سایر ) MDC(حق بیمه معین مبتنی بر طرحومرتبطحق بیمه هاي صورت 
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هاي اطالعاتی عظیم انجمنشامل ،مورد دوم. نمایندمی براي کارگران غیر رسمی استفاده 
از طریق استفاده از پرداخت حق بیمه جهت ثبت نام و اجرایی و کاهش هزینه هاي معامالتی 

.می باشددر کنیاMbaoدر طرح از جملههمراهتلفن هاي 

جایگزینی نرخخصوصی اختیاري در مقابليمستمردر سیستم نرخ دامنه پوشش .9نمودار
مستمري دولتیطرح هاي 

).Whitehouse)2013: منبع

) k(طرح (ایاالت متحده در کشورهايتوسعه یافته از جملهکشورهايدرMDCطرح هاي 
مزایاي تکمیلی براي) Kiwi Saverطرح (و نیوزیلند ) ثبت نامیبازنشستگی(، آلمان )401

کشورهایی بادردر حال جلب توجهMDCطرح هايبا این حال،. هستندناشناختهدولتی 
به عنوان . می باشنداز جمله هند و چینجهت ارائه دامنه پوشش مزایاي پایهیناقتصاد نو

آغاز کرد، تجربه اي که 2009مثال، چین طرح هاي پایلوت را جهت جمعیت روستایی در سال 
اگرچه انتظارات از این طرح ها می تواند تحت . تمدید شد2011جمعیت شهري در سال رايب

پایهبه مسائل بهتر شناخته شده دامنه پوشش موارداین لذا.بررسی و بازنگري قرار گیرد
دامنه مقررات، فقدان تولیدات مطلوب سالیانه و نقش و باالوم از جمله هزینه هاي اجراییس

.اضافه شد
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اجباري سیستم هاياز طریق مستمري اندوخته گذاري شدهبه طور کلی، حرکت به سمت 
13در دارایی ها در دهه گذشته میزانددر اندازه و رش) سومپایه(و اختیاري ) دومپایه(

تا دالر آمریکاتریلیون 5/26مجموع دالر آمریکا بهتریلیون 8/14از مستمريبازار عمده 
، به طور کامل انجام شودچنانچه اقدامات رسیده که قابل مالحظه است و2011پایان سال 

درصد ازمستمريسیستم يدارایی هامیزان ). 2جدول (خواهد رسیدرکورد باالیی به ثبت 
ي در درصد9/78که هنوز از سطح درصد رسیده است،3/72تولید ناخالص داخلی به رقم 

این . نیز پایین تر است2010درصدي سال 5/75کمتر است و همچنین از نرخ 2007سال 
بهبود 2011کشورها و مناطق که هنوز تا پایان سال برخی ازدر2007بحران بعد از سال 

دارایی هاي میزان نسبت بیشتري از ،اطالعات آسیا و اقیانوسیه. بودند، کمتر شدیافته ن
در را 2007در مقایسه با سال 2010سال جهت تولید ناخالص داخلی درمستمريسیستم 

.ي نشان می دهداقتصادسیستم هايتمامی

بازار اصلی مستمري،13در مستمرياموال و دارایی هاي سیستم میزان.2جدول 
2011تا پایان سال 

2011جمع دارایی ها در سال 
درصد تولید ناخالص داخلی)میلیون(در آمریکا 

130196استرالیا
132115برزیل
2130378کانادا

1295فرانسه
346814آلمان
8434)چین(هنگ کنگ

10150ایرلند
336355ژاپن
1046133هلند

22762آفریقاي جنوبی
4693115سوئیس
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52394101انگلستان
616080107ایاالت متحده

2751072جمع کل
: نکته

.متوقف شده هستندموجودي هايشاملصرفاًدارایی هامیزان )1
.RRSPبه استثناي )2
.طرح هاي شرکتیدر صرفاً مستمريدارایی هاي میزان )3
.مستمريهاي مستقل اندوخته گذاريصرفاً شامل مجموع )4
.DCسهامداران شخصیبا حق بیمه مبتنی بر مزایاي معینبه استثناي دارایی ها)5
.هاIRAشامل )6

).Towers Watson)2012: منبع

صندوق هاي از پیش اندوخته گذاري شده متمرکز دولتی
هاي پایهازحمایتدر راستايدولتی يمستمرذخایر ایجاد و گسترش صندوق هاي روند

بین نسلی یا ارائه زیرسازي اجتماعی ذخایرکمترمصرف به منظور،اندوخته گذاري نشده
و OECDکشور 18دهه گذشته براي برخی از در طول، مغایردر مقابل رویدادهاي آتی 

تا پایان . اقتصادي اصلی از جمله آرژانتین و چین گسترش یافتسیستم هاياز دیگربرخی
قابل دسترسی هستند، آنهااندوخته گذاري شدهاطالعات کهOECD، کشورهاي2010سال
6/4در مقایسه با (دالر آمریکاتریلیون 8/4دولتی تا مبلغ مستمريذخایر صندوق هاي به 

.کرده اندمالی کمک ) 3؛ جدول 2009در سال دالر آمریکاتریلیون 
دریافت در بسیاري از این کشورها وجود دارد، اندوخته گذاريبحران هاي کهاز آنجایی

این موقعیت . مشخص نیستهنوزنیزاین صندوق ها یا حتی بازماندگانمنابع مازاد توسط
) از جمله در استرالیا و نروژ(یاختصاصذخایربا کشورهایی با منابع غنی و با صندوق هاي 

از (متمرکزمستمريهايیستمسهمراه با کاملاندوخته گذاري هاي یا در کشورهایی با
.متفاوت هستند) جمله در فدرال روسیه

از جمله قزاقستان و (کشورهاي در حال توسعه با منابع غنی نوین در آسیا ازدر بین برخی
و احتماالً به زودي برخی ) ذخایر مس شیلیجمله برزیل، از (آمریکاي التین و در ، )مغولستان
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هاي رفاهی جهت اندوخته گذارياز کشورهاي آفریقاي شرقی و غربی، عالقه اي براي ایجاد 
آتی مورد انتظار رویدادهايو ) از جمله نرخ تبادل(فعلی رسیدگی به چالش هاي خط مشی

از جمله روش هاي مورد ،هاییاندوخته گذاريچنین . جمعیت نیز وجود داردمنديشامل سال
.به شمار می آیندي ثروتمند نفتی شوراي همکاري خلیج فارس در کشورهااستفاده

چالش هاي مهم پیش رو
که در باال مورد بحث و مستمريسیستم در اصالح روندهاي اصلیاحتمال حفظ و تقویت 

به سوي ، حرکت)صفرپایه(اي مستمري پایه به ویژه در ارائه مزای،بررسی قرار گرفت
و ) یکپایه(یا پروکسی NDCمزایا از طریق انواع ساختارهاي اارتباط نزدیکتر حق بیمه ها ب

کاهشجهت جبراناندوخته گذاري شده تکمیلیمستمرياختیاري سیستم گسترش ماهیت 
.بسیار زیاد است) 3پایه(دولت مزایاي بدون محدودیت سخاوتمندانه

کهاستییبه سکوشبیه ) 2پایه(DCاجباري نوع مستمري اندوخته گذاري شدهسیستم هاي 
انتظار در)یکپایه(NDCنوین / NDBگسترش آنها جهت تکمیل نمودن طرح هاي اصالحی 

)، احتماالً، در کشورهایی با منابع غنی نوین و قدیمیجزبه (تثبیت مالی در سراسر جهان 
.می باشد

اصلینه تنها در حمایت از اهداف مستمريسیستم بین المللی در اصالح روندهاياین 
برايبلکه ،هستندکمک کننده -کاهش فقر و صرفه جویی مصرف–مستمريطرح هاي 

بات ، قیمت، ثکفایت مزایامانند دامنه پوشش، (دنکفایت می کنرسیدن به اهداف عملی نیز 
در خصوص طراحی مجدد مستمري هاي ازکارافتادگی و چالش هاي کوچکی). وخوشفکري

اجتماعی به منظور ایجاد این مزایا همراه با -رات اقتصاديپاسخ به تغییبازماندگان جهت 
همچنین چالش هاي بزرگتري . بازنشستگی وجود داردازبراي حمایتDCنوع طرحطراحی

کامل حقوق حاصله در حرفه ها، بخش ها و کشورها چگونگی قابلیت انتقالدر خصوصنیز 
دائمی و چالش هايوجود دارد) خدمات درمانیمستمري و سایر مزایا به ویژهارائهجهت(

با وجودحتی ) مانند شروع و ایجاد موفق آن(مستمريسیستم اصالح درياقتصادراهکار
.ردوجود دا،رویکرد اصالحی متقاعد کننده در این جدول
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مطرح که حتی مورد سوال و جواب هم قرار نمی گیرند،ش بحرانی لسه چا،این بخشدر 
و اغلب نرخ هاي باالي حق بیمه در بیسمارکی اجباريسیستم هاي آیا -1:می شود

و بعد از به حاشیه کشیده ، باقی می مانندکشورهایی با سطوح باالي بازار کار غیر رسمی
می توانند در چگونهکارگران مسن تر-2) ؟حذف آنها چه اتفاقی رخ می دهدشدن یا احتماالً 

ناآگاهی از افزایش نرخ هاي کمتر سود در مرحله جمع آوري و -3) ؟باقی بمانندبازار کار 
؟دنطول عمر در مرحله پرداخت، چگونه محاسبه می شو

براي حذف سیستم بیسمارکی و جایگزینیآمادگی 

بررسی دامنه پوشش مستمري کمتر، بسیاري از کشورها برايهمانطور که در باال بحث شد، 
شکل مستمري هاي اجتماعی معرفی می نمایند ه اي را دربا درآمد کم یا متوسط، مقررات پای

طرح اجباري مرتبط با و مشارکت دررسمیکه کارگران تمام وقت به سمت بخش اشتغال
در عین حال، .گرایش پیدا کنند) اندوخته گذاري شده یا اندوخته گذاري نشده(دریافتی 

را به همراه کار رسمی برات مالیوضعخطر) یارانه هاي ضروري(بسیاري از این مقررات 
انگیزهبراي افرادي که شغل هاي غیر رسمی دارند یا خویش فرمایان، ایجاددارند و

مانند (هستندبازنشستگی خود در حال ایجاد شرایط و مقدماتآنها در حالیکهمی نماید، 
فقدان هر یک از با آگاهی از اینکه در صورت ، ...)، مشاغل خانگی، دارایی هاي مالی و تاجران

چنین به نظر می رسد. خواهد داشتوجود همچنان "حمایتیبستر"یا "ایمنیشبکه "، آنها
حذفاین امر می تواند زنگ خطر . بسیار اهمیت دارددر آمریکاي التین به ویژهگرایشی

طرح درآمد آتی . در بسیاري از کشورها با درآمد کم یا متوسط باشدبیسمارکیسیستم هاي 
صرفاً مقررات اجباري پایه به انضمام مقررات بازنشستگی : باشدچگونه بایدنشستگیباز

ذخایربر مبناي آنهامقررات پایه اي کهجدیدي ابتکارياختیاري غیر ساختاري؟ یا طرح هاي
طرح هايفرديذخایر تکمیلیتوسط کهحساب هاي انفرادي در طول زندگی از سوي دولت 

این سوال با توجه بیشتري ،پاسخ هاي روشنصورت فقدان؟ در باشدناشناخته تکمیل شده 
.مطرح می شودسیاستگذاراناز سوي محققان و 

در بازارکارسالمندکارگران حفظ

OECDکشورهاياقتصادسیاستگذارانمیان بسیاري از درنظرو اجماع روز افزونآگاهی

به این موضوع اشاره منديبخشی از راه حل مشکل سالبیانگر این است کهکهوجود دارد 
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بازنشستگی موجب به تعویق افتادنکه دریابیم مشارکت طوالنی تر در بازار کار دارد
بنابراین، تمایل براي افزایش سن قانونی بازنشستگی در بسیاري از کشورهاي .می شود

OECDنونی به تنهایی باعث افزایش که تصمیم قامشخص نیستاز این رو، هنوز . وجود دارد
مگر اینکه اصالحات اصلی در بازارکار وجود داشته باشد که به ،سن بازنشستگی شود

براي حفظکارگران مسن تر اجازه باقی ماندن در تولید اشتغال و به کارفرمایان انگیزه اي 
لم، با مهارت و مانند حفظ کارگران سا(اصول اولیهاگرچه . و ارائه شغل را بدهدآنهااشتغال
در زمینه ي آنهایا اجرااندشناخته شده این خط مشی ها کمتراماساده هستند،) باانگیزه

مستلزم بازنگري ،اجراي اصالحات موفقاز سوي دیگر. می باشندمتفاوت ،هاي فرهنگی
. می باشدبازنشستگیتمامی سازمان ها و قوانین کشور از جمله ساختار انگیزشی سیستم 

، خواهند داشتکهولت سن، شغل مناسبی در هنگامکه تا زمانی که کارگران متقاعد شونداما 
.مخالفت خواهند کردافزایش قانونی سن بازنشستگی با 

فرصت هاي بازار کار براي ارتقاءرا جهت یاصالحات امید بخش،OECDاگرچه کشورهاي 
به يکشورهیچدر انتقالیا ایی جابجگونههنوز هیچاما،ندنموده امعرفیکارگران مسن تر 

انجام نظارت شدید و ارزیابی اینگونه اقدامات نوآورانه ،آمادگی الزم،علت عدم وجود بررسی
نیز هنوز کم یا متوسطبا درآمدبیشتر کشورهاچشم اندازمسائل، حتی در این.نشده است
.شده استمشاهده ن

طول ناشناختهآوري و افزایشرسیدگی به نرخ هاي کمتر سود در مرحله جمع 

عمر در مرحله پرداخت
مستمري اندوخته سیستم هاي نرخ هاي سودنشان دهندهبسیاري وجود دارند کهموارد

براي سیستم هاي . هستنددر آینده کمتر از گذشته گذاري شده و اندوخته گذاري نشده
فعلی تثبیت تخمین زمانموقتی هستند، ،، نرخ هاي واقعی سودمستمري اندوخته گذاري شده

مدت دو دهه نیاز داشته زمانی بهبهمی تواند –مالی و رشد کند در کشورهاي توسعه یافته 
درکشورهاي توسعه یافته نرخ کمتر  مستمري اندوخته گذاري نشده،براي سیستم هاي . باشد
ام نرخ رشد به انضم) جمعیتمندياحتماالً مرتبط با سال(کمتر بازار بهره ورينتیجه ،سود

)OECDبه علت پیش بینی کاهش جمعیت در برخی از کشورهاي (نیروي کار کمتر منفی 
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، تاثیر کمی در مستمريطرح هاي اندوخته گذاريروش تامینتغییر در ،بنابراین.می باشد
اي باالتر، مزایاي کمتر و افزایشکه حق بیمه هبه طوریکه.خواهد داشتمزایاارتقاء سطح

را به دنبال و نرخ مرگ و میر کمتري بیشترسن بازنشستگی و فراتر از آن امید به زندگی 
بیشتر و بازنشستگی به اندوخته گذاريسوال این است که چگونه چنین انتخابی بین .دارد

، به اجرا شودتوسط دولت باید)جهت اجتناب از سطوح مزایاي غیر مکفی(تعویق افتاده 
در مورد انتخاب حداقل یا استاندارد بازنشستگی؟ یا تصمیمافزایش سن، شاخصعنوان مثال

؟واگذار شودبه افرادبایدبین حق بیمه اختیاري بیشتر یا بازنشستگی به تعویق افتاده 
طرح و غیر مستقیم جهت(FDCو NDCاصلی جهت طرح هاي مستقیماحتماالً مسئله طراحی 

طول عمر با موضوعبهتر مواجههخت و چگونگی مرحله پردابهنیز ) NDBو FDBهاي
هاياندوخته گذاريتبدیلمستلزم DCابعاد مالی، اجتماعی و ثبات سیاسی طرح .انجامدمی 

ویژگی هاي طرح نیز همچنین سایر .می باشدجمع آوري شده بازنشستگی به مقرري سالیانه 
DCدر این زمان، سیستم هاي . باشندمنصفانه و شفاف ، پیش بینی طول عمرباید با توجه به

میر و باقیمانده امید به زندگی روش هاي پیش بینی قابل اطمینانی براي نرخ هاي مرگ و
قدرتمندي روش هاي ) NDBو FDBطرح هايیا(FDCو NDCهیچکدام از طرح هاي . ندارند

بخش قرري بازار مازکه به ویژه FDCدر طرح هاي دارند،نمخاطراتبراي بازتوزیع 
را بر عهده می گیرد،مخاطرات، مسئولیت مالیارائه دهنده اموراستفاده می شود، خصوصی

را تقبل مالی مخاطراتگذار،افراد و یا دولت درصورت ورشکستگی بیمهدر حالی که
امتحان نشده و در نحوه توزیع مسئولیت،چگونگی پذیرش مسئولیت خطردراما. می نمایند

.مستندات صنعت بیمه به آن پرداخته نشده است
بر کتاب قانون، اشتباهات پیش بینی شده می توانند توسط نرخ مبتنی NDCطرح هاي در 

اثربخش مخاطرات توزیع-نه تصحیح شوندمستمري سالیاشاخصسود فرضی تعدیلی و
و FDCجهت طرح هاي . هاي مشخص می باشدطرح به نسبتبین اعضاي فعال و بازنشسته 

NDC بررسی مسئله طول عمر از طریق سهام طول عمر وجود دارد به منظور، اهداف زیادي
هر چند این اهداف نیازمند . نمایدایجاد می موانعی موثرطول عمرمخاطراتکه در مقابل 

.هستندبررسی بیشتر و اجراي آزمایشی قبل از اجراي کامل 



٣١

بواقع موجود طول عمر، ممانعت از مخاطراتبرايابزارهاي بازار مالی جهان،در سراسر
است جمعیت و طول عمرمنديتوجه به مسائل سال،این مرحلهبیشترین پیشرفت.نمی باشند

را افراد جامعهافزایش اعتماد در میان سرمایه گذاران و برايباید بخشی از اصالحات که
.باعث ایجاد توازن شوددولتی یا خصوصی و در ترازنامه هاي بخششکل دهد

نتیجه گیري
تغییرتغییر تمرکز،همواره در حالو اصالحات آنها مستمريدر سراسر جهان، سیستم هاي 

این اصالحات نه تنها . دنمی باشهاي توانمند و پویامحیطدر ، و تغییر ینیازهاي اصالح
را نیز تغییر اهداف و ابزارهاي عملی بهنگرش نوعبلکه ،ندنمنعکس می کرارویدادهاي هدف

از راهنمایی هاي مجدد و ابتکارات در سراسر جهان شاملبرخیدر دهه هاي اخیر،. دنمی ده
آسیب پذیر، حرکت به سالمندافراد برايمعرفی یا تقویت حمایت پایه : دناین موارد می شو

اندوخته گذاري شده و اندوخته گذاري اجباري )DC(بیمه معینمبتنی بر حق سوي طرح هاي
تحت "تعیین حداکثر"دولت ها به منظور ترغیب دامنه پوشش مزایا و اهداف؛ و افزایش نشده

.اندوخته گذاريمقررات اختیاري و 
،در حال حاضر،شدهاندوخته گذاري از پیشدرآمد بازنشستگی مقرراتحرکت به سوي 

سرحد افسردگی و / اقتصاديرکود/ نتیجه عواقب بحران مالیمی باشد کهتحت بازنگري
نرخ سود، و يدارایی، نوسانات باالمیزان و ارزشکاهشموضوعاتی از قبیل. است

شناخته "هنجارهاي جدید"به عنوان دهدوواقعی کمتر سمخاطراتنرخ تعدیل امکانپذیري 
به زندگیدر طولذخایرجمله حرکت به سوياز بحرانتجربیات حاصل ازبرخی .می شوند

از جمله چشم انداز نرخ هاي کمتر سود به انضمام سایر موارداما،می شونداجرا سادگی
.با مشکالتی مواجه هستندهمچنانسودنرخ نوسانات بیشتر

مستمري هاي بازنشستگی از پیش اندوخته ها به پایان اعتباربازنگرياینگونه در هر صورت 
و اقتصاديی پس از بحرانساده که شرایط مالدلیل منجر نمی شود، حتی تنها به اینگذاري 

مسئولیت پذیرشتمایل دولت ها بهظرفیت و، جمعیتسالمنديمالی رویدادهاي مورد انتظار
اندوخته ه دهندگان مقررات هر چند، ارائ.را محدود می کندکامل تضمین درآمد بازنشستگی 
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مشارکتتعهدات خود براي بهوکردهتالش به شدتبایدمجددسازيبراي اعتمادگذاري 
.پایبند باشنددر بازار درآمد بازنشستگی 

تعدادي از بررسینیاز به مستمري اندوخته گذاري شده و اندوخته گذاري نشدههر دو طرح 
این . دارندراپاسخ هاي مطلوبرسیدن به،نهایتدرویننوومرتبطسواالت و چالش ها 
حمایت درآمدي پایه با طرح هاي مرتبط بینارتباطبراي برقراريمسائل طراحیامر شامل

غیررسمی، مشاغلسطح بااليداراي ویژگی هایی از قبیلکشورهايدرعوایدبا 
جهت ماندن در کارگران سالمندمهارت و انگیزهحفظ سالمت،هاي اثربخش جهتراهکار

گذارياشتراكبهبه منظورسن بازنشستگی و رویکردهایی افزایشبازار کار و حمایت از
.می باشندمناسبروش موثر و به یکمخاطرات افزایش ناشناخته طول عمر 
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