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 چکیده
میلادي در تعداد معدودي از کشورهایی اروپایی مانند ایتالیا،  1990) از نیمه دهه NDCهاي مستمري بر اساس مزایاي معین تأمین مالی نشده (طرح

هاي دهند را به حسابهاي مزایاي معینی که کل دوره عمر را پوشش می، طرحNDCلاتویا، نروژ، لهستان و سوئد با موفقیت به اجرا درآمدند. رویکرد 
هاي گیري نظاماند. در زمان شکل) بنا شدهPAYGها براساس نظام توازن سالیانه (اما این طرحزنند، بیمه معین پیوند میانفرادي مبتنی بر حق

NDC تعهدات نظام ،PAYG ) مبتنی بر مزایاي معینDBامکان گذار آرام از قالب  ]و این اقدام[شود هاي انفرادي منتقل می) به حسابDB   به
DC هاي بسیار بالایی که در جابجایی از طرحکند و به این ترتیب از هزینه را فراهم میDB -PAYG هاي به طرحDC  کامل نهفته است، اجتناب
هاي اقتصادي و جمعیتی که در یک طرح مستمري نهفته تواند با طراحی سیستم، ریسککه براساس قواعد اجرا شود می NDCشود. رویکرد می

سن «نجا که در هر طرح مستمري، عامل پیوند و توازن میان ثبات مالی و کفایت مزایا، است را مدیریت کند و موجب پایداري مالی طرح شود. از آ
شود و با ایجاد انگیزه، همراه با پیر شدن سن بازنشستگی توسط هر فرد، بالاتر از حداقل سن انتخاب می NDCاست؛ در رویکرد » بازنشستگی

به رقیب جدي اصلاحات پارامتریک تدریجی  NDCویکردي به اصلاحات سیستمی، دهد. به عنوان رجمعیت، سن بازنشستگی مؤثر را افزایش می
)، تبدیل شده است. همان طور که بارها گفته شده، اصلاحات پارامتریک به قدر کافی شفاف نیستند و NDBتأمین مالی نشده (  DBهاي در طرح

شوند تا بتوانند مستمري کافی براي مشترکان طرح فراهم کنند. الی انجام میمعمولا بیش از اندازه محتاطانه و بسیار دیر براي برقراري پایداري م
، مرزهاي فنی کلیدي در NDBهاي ها نسبت به طرحاین طرح هاي اصلی آنها و مزیت، مؤلفهNDCهاي اي غیرفنی درباره طرحاین مقاله مقدمه

 کند.را عرضه می NDCاین رویکرد و تجارب کشورها در 
 

 المللکلیدي: اصلاحات در تأمین اجتماعی، طرح مستمري، حق بیمه معین ملی، تأمین مالی تأمین اجتماعی، حساب انفرادي، سوئد، بینواژگان 
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اصلاح سیستم  وارد فرایند) NDC( بیمه معین تأمین مالی نشدههاي مستمري مبتنی بر حقمقدمه: طرح
 اندمستمري شده

) OECDهاي اقتصادي و توسعه (اي نیست. این بحث در کشورهاي عضو سازمان همکاريعمومی، موضوع تازهضرورت اصلاحات در نظام مستمري 
مطرح شد، زمانی که رشد اقتصادي پس از جنگ جهانی  1960ها در دهه و بسط این طرح 1950هاي مستمري در دهه و پس از آغاز به کار طرح

با جستجو  1980هاي مستمري، آشکار شده بود. دهه ده بود و تغییر در مبانی جمعیتیِ طرحمتوقف ش 1970دوم در اثر شوك اول نفتی در دهه 
هاي بلندمدت جمعیتی ناشی از کاهش میزان باروري شناخته ها و چالشهاي داخلی به منظور شناسایی شکاف مالیِ کوتاه مدتِ طرححلبراي راه

هایی همچون کاهش نرخ انباشت، شد؛ تعدیلچارچوب تعدیل پارامترهاي طرح محدود می به مداخلاتی در» اصلاحات«شود. بر این اساس بحث می
افزایش نرخ  ها وتر، تغییر در معیار افزایش مزایا از دستمزد به قیمتهایی طولانیحق بیمه از آخرین چند سال به دوره-افزایش دوره ارزیابی دستمزد

هاي باروري کمتر از جایگزینی (و در ). در آن زمان به افزایش فزاینده امید زندگی و نرخ1988، بیمه یا پرداخت از محل بودجه دولت (هلزمنحق
مبتنی بر  هايها تا حد زیادي بر یافتن ابزاري براي رفع مشکل فراگیر در تقریبا همه طرحشد. تلاشنتیجه پیر شدن جمعیت)، توجه اندکی می

هاي مکمل تأمین مالی شده در کشورهاي اندکی (اغلب کشورهاي انگلوفیل) و به عنوان . طرح) متمرکز بودNDBمزایاي تأمین مالی نشده (
اي از اصلاحات جزئی به انجام معمولا در قالب مجموعه NDBهاي ايِ داوطلبانه مطرح شدند. تعدیل پارامترها در طرحهاي انفرادي و حرفهطرح
شد یشدند؛ یعنی منجر به وضعیت باثباتی نمداد اما منجر به پایداري نمیدي طرح را کاهش میاي شکاف مالی و بحران اقتصارسید که به گونهمی

 نیاز از تغییرات اساسی در آینده باشد.که براي حفظ جریان مالی طرح، بی
ستمی در نظام بازنشستگی توسط شیلی آغاز شد. اصلاحات سی 1981المللی در انداز اصلاحاتی که ویژگی سیستمی بیشتري دارد در سطح بینچشم

گذاري سنتی به یک طرح اندوخته NDBآن کشور که مبتنی بر یک نظام مستمري فراگیر بود، در کل دنیا، نخستین تغییر و جابجایی از یک طرح 
 کرد.) بود. این اصلاحات دو تغییر اساسی را به طور همزمان مطرح میFDCبیمه معین (کاملِ مبتنی بر حق
بیمه)، در اند و روش تأمین مالی (نرخ حق) که در آن مزایا به خوبی تعریف شدهDBلاحات از یک طرح مبتنی بر مزایاي معین (نخست، این اص

شود و بیمه با دقت تعیین (و ثابت) میبیمه معین تغییر کرد که در آن طرح، نرخ حقاست؛ به یک طرح مبتنی بر حق 1اي پسماندياصول، مؤلفه
ها و امید زندگی در زمان بازنشستگی. انتظار هاي پرداخت شده، بازدهی مالی دریافت شده از محل حق بیمهبیمهمیزان مزایا بستگی دارد به حق

بیمه و مزایا، انگیزه بسیار بهتري براي تصمیم به عرضه نیروي کار فراهم کند، مانند مشارکت در بازار کار رسمی و حق رود رابطه محکم بینمی
ز اانتخاب سن بازنشستگی. مطمئنا براي چنین اثرات مثبتی در بازار کار، نظام انگیزشی سیستم بازنشستگی به عنوان یک کل، مهم است؛ مواردي 

اندازهاي اختیاري. این موارد باید با دقت (باز)طراحی شوند تا موجب کمترین انحراف در بازار هاي شغلی و مقررات پسمستمري قبیل مقررات اولیه،
 کار شوند.

د آن شود به امیهاي جاري استفاده میگذاري که در آن منابع جاري براي تأمین مالی مستمريدوم، اصلاحات شیلی، از یک طرح فاقد اندوخته
ر گذاري کامل تغییر کرد که در آن تعهدات دمندان آتی را تأمین مالی کنند، به سمت یک طرح اندوختهتوانند مزایاي بهرههاي آتی میبیمهقکه ح

نین چهاي مالیِ قابل عرضه در بازار تکیه داشت. با توجه به آن که گذاري کامل بود و به داراییقبال بازنشستگان و کارگران مبتنی بر اندوخته
ازدهی، هاي بالاتر بشود کسري پنهان یک طرح فاقد اندوخته، آشکار شود و ضرورت و مزایاي مورد انتظار اصلاحاتی مانند نرختغییري باعث می

خت اتوان به طور بالقوه، مانع فشار اقتصادي مضاعف پردهاي کنونی و آینده پرداخت شود. میقابل درك شود؛ کسري آشکار شده باید توسط نسل
که از  زا شود، پیامدهاییهاي کنونی و آتی شد، اگر چنین اصلاحاتی منجر به پیامدهاي خارجی مانند اثرات مثبت بر رشد اقتصادي درونبر نسل

تجربی  ). مطالعات1999هاي اضافه/مخارج عمومی کمتر را جبران کنند (هولزمن، انداز بیشتر فراتر رفته و  مالیاتعرضه بیشتر نیروي کار و پس
 ).1997دهند که چنین اثراتی بر رشد در شیلی محقق شده بود (هولزمن، نشان می

                                                      
 شوند و تأمین مالی بحثی تبعی است. مترجمیعنی ابتدا مزایا تعریف می - 1
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از امریکاي لاتین به  1990اي در اصلاحات رقم زد که در دهه ، پویاییFDCهاي به طرح NDBهاي چنین اصلاحات سیستمی و تغییر از طرح
یزي تحت انگراتر از آن منتقل شد. این تغییر و اصلاحات سیستمی، به طور شگفتاقتصادهاي در حال گذار در مرکز، شرق و جنوب اروپا و حتی ف

تغییر  FDCبه  NDBکشور در دنیا حداقل به طور نسبی از  29، 2011). تا پیش از 1994تأثیر آثار منتشر شده توسط بانک جهانی بوده است (
شوند  بیمه و پوشش مزایا) حلها (مانند چگالی پایین حقبوط به مستمريسیستم داده بودند، به این امید که مشکلات مالی و دیگر مسائل مر

 ).2013(هولزمن، 
هاي چنین اصلاحاتی را دست کم گرفته بودند؛ مواردي مانند ضرورت ایجاد مشخص شد، بسیاري از کشورها چالش ]بعدها[همان طور که 

تر، تأمین مالی گذار به بودجه عمومی که در بلندمدت محدودتر است و شاید از همه مهمهاي مالی مورد انتظار بازارهاي مالی توانمند، تعیین بازدهی
هاي تأمین مالی شده را حفظ کردند و لایه داراي اندوخته را از بین و تنها به طور موقت بدهی مالی آشکار دارد. در نتیجه، برخی کشورها سیستم

 نیز کمکی به این موضوع نکرد.  2008هش دادند (لاتویا، لهستان). مطمئناً، پیامدهاي بحران مالی بردند (آرژانیتن، مجارستان) یا به طور اساسی کا
کنند، دو کشور اروپایی (ایتالیا و سوئد) به طور مستقل از هم اصلاحات هاي مسأله تأمین مالی طرح تغییر می، چالشDCاز منظر جذابیت رویکرد 

 –نشده (یا مجازي گذاري بود؛ یعنی هنوز طرح، تأمین مالیشدند اما هنوز فاقد اندوختهجابجا می DCبه   DBاي را انجام دادند که از سیستمی
NDC بود. رویکرد (NDC  اي براي انتقال کامل و همراه با جزئیات، از یک طرح داراي کسري آغاز شد که نقشه 1994با مصوبه کشور سوئد در

) 2006) و کنبرگ، پالمر و ساندن (2002و  2000، 1999هاي پالمر (ود؛ همان طور که در نوشتهترسیم کرده ب NDCبه  NDBمبتنی بر روش 
از سوئد  NDCتنها نمونه تکمیل شده بود، مفهوم  2012به اجرا درآمد و تا سال  1994در ایتالیا در  NDCآمده است. از آنجا که اصلاحات مبتنی بر 

) منتقل شد. در تعداد معدودي از دیگر کشورها مانند یونان 2012ها به نروژ (کریستینسن و همکاران، به کشورهاي لاتویا ( فکس و پالمر) و بعد
 اند.بوده NDCهاي ) اظهار شده که اصلاحات اخیر حاوي مؤلفه2016انیدیس، (سیمه

مومی فراگیر مطرح کرده بود که براساس ) یافت که طرحی اولیه و کلی از مزایاي ع1968توان در آثار بوکانان (را می NDCهاي اولیه ایده
براي همه آنهایی بود که نسبت به شاخص رشد اقتصادي تعدیل   DBالگوي نئوکلاسیکی ساموئلسون بنا شده بود، الگویی که حاوي طرحی 

اعی ایالات متحده براي ) براي اصلاح برنامه تأمین اجتم1998نیز در پیشنهاد تجربی بوسکین، کوتلیکف و شوون ( NDCهاي شدند. مؤلفهمی
آمده  -به ویژه، استفاده از امید زندگی در تعیین میزان مستمري و همچنین تعیین سازوکار برقراري توازن اولیه-سالمندي، ازکارافتادگی و بازماندگی

 بود.
مفهومی و هم از نظر عملیاتی. اما تواند جواب دهد، هم از منظر گذاري نمیفاقد اندوخته DCشد که چنین طرح براي مدتی طولانی تصور می

عکس این تصور را  -اي پس از آن تاریخو اجراي موفق آن در سال-1990اجراي این رویکرد در سوئد، ایتالیا، لاتویا، نروژ و لهستان از نیمه دهه 
بیمه ت و نرخ حقگذاري اسکه فاقد اندوختهاي مطرح شد که شامل پایداري مالی در شرایطی بود اثبات کرده است. بنابراین گزینه اصلاحات سیستمی

ندگی، زمان با افرایش امید زهایی براي شناسایی جمعیت در حال پیر شدن از طریق افزایش اختیاري سن بازنشستگی همثابت بوده و با مشوق
توان کند، میادعا می NDCنیز باید به همین ترتیب عمل کنند تا از نظر مالی پابرجا بمانند، اما یک طرح  NDBهاي همراه است. همه طرح

، تنها لایه سطحیِ NDCحلی براي سالمندي جمعیت در رویکرد هاي بهتر و شفافیت بیشتري فراهم کند. تأکید بر بازار کار به عنوان راهانگیزه
گذاري کامل باید بر اساس سازوکاري از بازار کار شکل گیرند که بتوانند از هاي مبتنی بر اندوختهاست. طرح FDCهاي تفاوت این رویکرد با طرح

 کنند).گذاري میالمللی سرمایهها بیشتر منابع خود را در سطح بیننظر مالی پایدار بمانند (وگرنه این طرح
نیستند بلکه  NDCهاي کند. مخاطبان هدف این مقاله کارشناسان طرحرا معرفی می NDCهاي هاي پیچیده طرحکارياین مقاله مبانی و ریزه

کند تا زبان را بفهمند. این مقاله تلاش می NDCهاي هاي کلیدي طرحاند سازوکارها و چالشهاي مستمري هستند که مایلافراد مطلع درباره نظام
هاي ممکن را منتقل کند، در حالی که از نظر تکنیکی مطالب درصت و حللی، مسائل و راهفنی بحث را تا حد ممکن ساده کند تا بتواند مفاهیم اص
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را پوشش دهد؛ زیرا بسیاري از آنها در دو مجموعه (در سه  NDCهاي مربوط به رویکرد تواند همه پیچیدگیصحیح هستند. مطمئناً این مقاله نمی
 2).2013و  2012؛ هولزمن، پالمر و روبالینو، 2006 اند (هلزمن و پالمر،جلد) با همین عنوان مطرح شده

کند توضیح داده شده و تشریح که آن را جذاب می NDCمطالب ارائه شده در ادامه مقاله بدین شرح است. نخست، مشخصات اصلی یک طرح 
ایم که بدین ترتیب، مشخص کرده رایج مقایسه شده است. NDBهاي با طرح NDCکنند و سپس رویکرد هاي چگونه کار میشده که چنین طرح

یا اصلاحات در این مسیر را مرور  NDCهاي المللی در طرحهایی نیاز به کار تکنیکی بیشتر مورد نیاز است و به طور خلاصه تجارب بیندر چه حوزه
  بندي شده است.ایم. مقاله با نکاتی چند جمعکرده

 NDCمبانی یک طرح 
را تعهد  3ها و مزایا (به صورت مجازي)بیمهرت است از پیوند میان سطح فردي، که ساختاري اکچوئریال از حقعبا NDCساختار مفهومی یک طرح 

 NDCح کند. به بیان ساده، یک طرکند، با سطح اقتصاد کلان، که در شرایطی که طرح هنوز تأمین مالی نشده، پایداري مالی آن را تضمین میمی

 شوند که از نظر مالی پایدار استمند میدر آن افراد یک نرخ بهره مشابه از بازدهی ثابت در یک طرح بهرهانداز شخصی است که یک حساب پس
 کنند.و در زمان بازنشستگی، افراد مزایاي ثابتی متناسب با امید زندگی در آن مقطع سنی دریافت می

اي هاي زیر، پیوند قوياست زیرا این طرح از طریق ویژگی نسلیمتعهد به هموارسازي درآمد و برابري بین NDCدر سطح فردي، یک طرح 
 کند:بیمه و مزایا برقرار میمیان حق
بیمه ثابت و دستمزد مشمول کسر بیمه هر فرد (و مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما) بر اساس یک نرخ حقحق هاي انفراديدر حسابالف) 

 شود.بیمه، ثبت و ضبط میحق

 گیرد؛ یعنی یا بر اساس نرخ بهره و یا متناسب با معیاري مشخص.هاي انفرادي سالانه پاداشی تعلق میبحسا ]به مبالغ[ب) 

د هاي تعلق گرفته به آن) و امید زندگی فرهاي وي به علاوه بهرهبیمهنخستین مستمري بر اساس انباشت حساب انفرادي (یعنی همه حقپ) 
 شود.در مقطع بازنشستگی محاسبه می

 4شود (یعنی معادل نرخ بهره).طول دوره پرداخت مستمري، مبلغ مستمري هر سال با نرخ پاداش به حساب انفرادي، تعدیل می ت) در
 چنین ساختار اکچوئریالی (مجازي) جذاب است زیرا:

ه این ترتیب شود. برویکرد می بیمه افراد و مزایا به مفهوم ارزش حال پایدار، موجب شفافیت و مالکیت مستحکم در اینپیوند قوي بین حقث) 
 شود، قبلا پرداخت شده است و نه بیشتر.شود، برداشت خواهد شد و آنچه که برداشت میکه هر آنچه پرداخته می

اي منصفانه است. بنابراین براي مشارکت در این رویکرد داراي ساختاري اکچوئریال (مجازي) است و بر این اساس از نظر محاسبات بیمهج) 
 کند.هاي درستی ایجاد میدرباره بازنشستگی، انگیزه ار کار رسمی و همچنین اتخاذ تصمیمباز

کند) زیرا در ها توزیع میها و نسلیک طرح بیمه اجتماعی است (یعنی ریسک را بین گروه NDCهاي فردي، طرح ) با وجود چنین ویژگیچ
 شود.ااطمینانی مرگ (فوت) پرداخت میهر سال معینی، یک نرخ بازدهی به همه و به منظور بیمه ن

                                                      
برگزار شد  2017در رم و در اکتبر  NDCهاي تکنیکی که در سومین کنفرانس عرضه شود) مباحث و مقاله 2018سومین ویرایش این مجموعه (در دو جلد تنظیم و قرار است در اواخر  - 2

 هاي این مجموعه شامل آخرین مباحث مهمهاي ناشی از به حاشیه رفتن و قطبی شدن اقتصاد و جامعه) را بسط داده است. مقالهبیمه معین تأمین مالی نشده: چالشهاي مبتنی بر حق(طرح
و دیگر کشورهاي  OECDموجود در کشورهاي عضو  NDCهاي کند تا شکاف دانشی مهمی را پر کند، مانند طرحدر کشورهاي مختلف بوده و همچنین تلاش می NDCهاي و مقایسه طرح

 گیرد.را در بر می NDCهاي و مسائل مربوط به ارتباطات درحوزه طرح NDCهاي هاي به حاشیه رفته در طرحهایی درخصوص گروهغیر عضو. در کنار اینها، این مجموعه گزینه
رود در بازار مالی عرضه شود متفاوت خواهد بود. از منظر طرح (به صورت مجازي) اکچوئریال است زیرا نرخ بهره غیرمالی (مجازي) حاصل شده و به کار رفته، با آنچه انتظار میاین  - 3

 باشد؛ اما در واقعیت  الزاما چنین نیست. NDCهاي یک طرح نظري، در یک اقتصاد پویاي و کارا نرخ بهره بازار مالی باید بالاتر از نرخ بهره بازدهی
 شود که باید از نرخ بهره به کار رفته کسر شده باشد.اي محاسبه میدر رویکرد کلی، هم در محاسبه مستمري و هم در تعدیل سالانه آن، بهره - 4
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توان به چنین بازتوزیعی را می 5کند، مثلا از فقرا به ثروتمندان.پایه درآمد را بین افراد بازتوزیع نمی NDCعامدانه و بر اساس اصول، طرح ح) 
 آسانی به طرح افزود اما باید خارج از طرح و با منابع مازاد از طرح انجام شود.

 به برابري بین نسلی و پایداري مالی تعهد دارد، از طریق: NDCدر سطح کلان، یک طرح 
 دارد.ها ثابت نگه می) را بین نسلGDPاي سهم درآمد بازنشستگی از تولید ناخالص داخلی (بیمه ثابتی که به طور گستردهنرخ حقخ) 

حفظ پایداري مالی طرح است، یعنی نرخ رشد کل دستمزد مشمول کسر هاي انفرادي که متضمن استفاده از نرخ بازدهی براي حسابد) 
 بیمه.حق

 کند.سازوکاري که به طور خودکار میزان مستمري اولیه را با تغییرات امید زندگی (آن گروه سنی) تعدیل میذ) 

ا افزایش طول سازوکار کلیدي براي تطبیق ب انگیزه قوي اقتصادي براي به تعویق انداختن بازنشستگی در اثر افزایش امید زندگی به عنوانر) 
 زاي سن بازنشستگی).اي براي افزایش برونعمر افراد (و به عنوان گزینه

مبتنی بر فروضی هستند که در ادامه این مقاله توضیح داده شده و  NDCهاي هاي به کار رفته در طرحهاي بنیادین بالا و کیفیتویژگی
هاي مرسوم و رایج هستند. ادامه مقاله به ارزیابی کیفیت NDBهاي ها مانند فروض طرحبه هر حال، فروض این طرح اند.هاي آنها مطرح شدهچالش

 6پرداخته است. NDCیک طرح 

 دهند؟انجام می NDBهاي چه کارهایی را بهتر از طرح NDCهاي طرح
شدن و این که نسبت بدهی به تعهدات آنها باید کمتر یا حداکثر تأمین مالی ن هاي بسیاري دارند مانند ویژگیشباهت NDBو  NDCهاي طرح

هاي آتی در مقایسه با مزایاي بیمههاي مجازي با ارزش فعلی حق) باشد. این داراییPAYGهاي تأمین مالی نشده آنها (همان نظام برابر با دارایی
شوند معرفی می NDCهاي هایی از طرحی هم دارند. در این بخش ویژگیهایتفاوت NDBو  NDCهاي ها، طرحآتی، یکی نیستند. فراتر از شباهت

 هاي امتیازي مانند فرانسه و آلمان).هستند (شامل سیستم هاي اصلاح شدهNDBهاي سنتی و که برآمده از طرح
است مانند مزایاي برابر با آخرین دستمزد، فقدان تعدیل اکچوئریال براي بازنشستگی  7هاي انحرافیشامل انواع ویژگی NDBیک طرح سنتی 

هاي اخیر تلاش داشته چنین در سال NDCهاي پیشرفته یا دیرهنگام و فقدان تطبیق با افزایش امید زندگی. اصلاحات پارامتریک مبتنی بر طرح
پذیر است؛ طرحی که در مسیري به خوبی صلاح شده، امکانNDB(نظري) طراحی یک طرح هایی را اصلاح کند. از نظر تئوري ها و ناکامیانحراف

پذیر است اما است، از نظر مفهومی امکان NDCکه شبیه NDBکند. اصلاح طولانی به سمت حل نه تمام مشکلات بلکه بسیاري از آنها حرکت می
 لحاظ نکرده است، تا چه رسد به اجراي خودکار طرح.هاي سیاسی تکرارشونده را تاکنون هرگز پیچیدگی و ضرورت تصمیم

 NDCهاي منطق مالی طرح
هاي انفرادي مطرح تر در قالب حسابتر و شفافمطرح است اما بسیار ساده NDBهاي همانی است که در مورد طرح NDCمنطق مالی یک طرح 

هاي دات طرح در قبال نسل شاغل برابر است با مجموع حساببلافاصله مشخص شده و قابل محاسبه است. تعه NDCشود. تعهدات یک طرح می
). NDBانفرادي و تعهدات در قبال بازنشستگان به طور گسترده برابر مجموع مبلغ مستمري سالانه ضربدر امید زندگی باقیمانده است (شبیه به طرح 

تنها  اي است کهژه براي نسل شاغل) وظیفه پیچیدهگیري تعهدات مستمري عمومی کامل (یعنی بدهی پنهان، به وی، شکلNDBدر یک طرح 

                                                      
ه هایی که درآمدهاي رشدیابنده هستند؛ نگاه کنید بگرایش دارد که درآمد ثابتی دارند تا گروهدرآمد هاي کمهاي جایگزینی بسیار بیشتر به گروهبه پرداخت نرخ NDCبا این همه، طرح  - 5

 ).2013نیستیکو و بویلاکوآ (
 )2013نمونه نگاه کنید به پالمر ( NDCبراي مباحث تکنیکی درباره یک طرح  - 6

7- distortive 
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هاي مقطعی و مقایسه ناشی از داده PAYGتوانند از عهده آن برآیند. سوئد براي تخمین میزان دارایی می OECDتعداد معدودي از کشورهاي 
 ).2006، 8و میکولا سالانه آن با تعهدات، روشی را بسط داده تا بتواند قدرت پرداخت تعهدات را تعیین کند (سترگن

 هاي خودکارتعدیل
هاي سیاسی داوطلبانه هستند، داراي مستلزم تصمیم NDBکند، در قبال پارامترهایی که در طرح که بر اساس ضوابط کار می NDCیک طرح 

 هاي کلیدي به شرح زیر هستند:هاي خودکار زیادي است. مثالتعدیل
o  ب هاي دشوار سیاستگذاران است، از این روي، این تغییر اغلیکی از تصمیم سن بازنشستگیتغییرات قانونی در سن استاندارد و حداقل

شوند. برخی کشورها در تطبیق سن بازنشستگی با تغییرِ (دوره و نه گروه) دهد که بسیار دیر و در مقیاسی بسیار کوچک انجام میزمانی رخ می
ر در هاي سیاسی و تأخیحلِ درست و فنی، کامل نیست و بر این اساس با مقاومتوز از منظر راهاند. اما این دستاورد مهم هنامید زندگی موفق بوده

 شود.اجرا مواجه می
اي در عمل، هیچ سن بازنشستگی استاندارد ندارد، تنها سن حداقل دسترسی به مستمري دارد که شاید (یا باید) به طور دوره NDCیک طرح 

انگیزه  شود و بدین ترتیبگی، هر چه انباشت یکسانی خریداري شود، مستمري کمتري در سن معین برقرار میتعدیل شود. با افزایش امید زند
کند. اما ممکن است چنین اتفاقی نیفتد و منجر به برقراري مستمري بسیار اي براي به تأخیر انداختن خروج از بازار کار ایجاد میاقتصادي قوي

 اي تعدیل شود.سترسی به مستمري تعریف شده باشد و به طور دورهاندکی شود مگر آن که حداقل سن د

o هاي در طرحNDBاکچوئریال هايکاهش/افزایششود با گیري می، بازنشستگی زودتر با دیرتر که با سن بازنشستگی استاندارد اندازه 
ایجاد کرده و اثر بازتوزیعی و نابرابري معناداري میان افراد اي قوي براي خروج زودهنگام شود (یا باید بشود)؛ در غیر این صورت، انگیزهاصلاح می
 کند.ایجاد می

زایا گیري سیاسی ندارند. از آنجا که مهایی پنهان هستند زیرا مزایا محاسبه شده و نیازي به تصمیمها/کاهش، چنین افزایشNDCهاي در طرح
شود؛ هر ) بر امید زندگی در آن سن و براي گروه جمعیتی متناظر، تقسیم میشوند و انباشت در زمان بازنشستگی (به طور گستردهمحاسبه می

بازنشستگی زودهنگام هم انباشت کمتري دارد و هم مخرج کسر بزرگتري، شرایطی که به سطح مزایاي کمتر منجر شده که شامل کاهش نیز 
 یري مخالف.زند اما در مسهست. به تأخیر انداختن بازنشستگی نیز شرایط مشابهی رقم می

o هاي در طرحNDB نباشت نرخ ا، افزایش سن بازنشستگی به همراه افزایش امید زندگی، ضرورتی مهم است اما اقدامی کافی نیست. با
که  نیدهند، افزایش خواهند داد؛ به این معاي در مورد تعهدات مالی آنها نشان می، افراد مزایاي خود را فراتر از آنچه محاسبات بیمهسالانه ثابت

افزایش سن بازنشستگی باید با کاهش نرخ انباشت همراه شود. این امر نیازمند تصمیم سیاسی دیگري است که به ندرت به موقع و به میزان 
 شود.صحیحی اتخاذ  می

 .جداگانه ندارددهد و نیازي به تصمیم سیاسی چنین کاهشی، به عنوان بخشی از محاسبه مستمري به طور خودکار رخ می NDCهاي در طرح

 حداقل (کمینه) سن بازنشستگی
 ممکن است متفاوت باشد: NDBو  NDCهاي انگیزه کار کردن پس از حداقل سن بازنشستگی در طرح

 40یا  30بیمه مثلا هاي پرداخت حقکه خیلی قدیمی نیستند، مزایاي کامل معمولاً براساس حداکثر معینی از سال NDBهاي در طرح •
ه هاي اشتغال کمتر و افرادي است کشود. این فرمول به نفع دورهاساس بالاترین درآمد و یا کل دوره اشتغال، تعیین میسال و گاهی بر

درآمد هستند. هر دوي این هاي کمهاي بازتوزیعی به نفع گروهها داراي ویژگیمنحنی دستمزد آنها شیب نزولی تند دارد. این طرح
به واقع NDBهاي کنند. حتی پس از اصلاحات اغلب طرحنشستگی زودهنگام ایجاد میهایی براي بازها انگیزهویژگی
نند و بنابراین کاي منصفانه باشند درخصوص بازنشستگی زودتر/دیرتر از سن استاندارد، عرضه نمیهایی که از نظر بیمهها/کاهشافزایش

 مشوق خروج زودهنگام هستند.

                                                      
8- Settergren and Mikula 
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هاي مختلف چر خه عمر، به طور خطی کند (زیرا محدودیت بودجه در طول دورهرا ایجاد نمیچنین انگیزه یا انحرافی  NDCیک طرح  •
بیمه افزایشی، به افزایش متناسبی در مزایاي بازنشستگی براي همه افراد واقع در گروه سنی مشابه، هر حق NDCماند). در باقی می
ممکن است اتخاذ  NDCهاي حداقل سن بازنشستگی استاندارد در طرح هاي بازنشستگی دربارهشود. مطمئناً، برخی از تصمیممنجر می

دهی به افراد درخصوص حداقل سن بازنشستگی، فشار کارفرمایان یا افرادي که به دلایل سبک زندگی شوند، احتمالا در ارتباط با علامت
 مایل به بازنشسته شدن هستند.

 جدا کردن جایگزینی درآمد از ملاحظات بازتوزیعی

 ت:هاي بازنشستگی در این باره متفاوت اسا کردن جایگزینی درآمد از ملاحظات بازتوزیعی یکی از نکات مهم براي شفافیت است. رویکرد طرحجد

 هاي طرحNDB درآمد دارند، هر چند نتیجه عملکرد آنها اغلب عکس این هاي کمهاي بازتوزیعی قوي به نفع گروهبه طور سنتی ویژگی
شکار اي براي آهاي ویژهبرنده است. اهداف و پیامدهاي بازتوزیعی اغلب مبهم بوده و مستلزم تحلیلناي بازتوزیع عقباست، که به مع

هاي شوند، مانند مبالغ مازاد براي زنان داراي فرزند، دلالتهاي بازتوزیعی که در اینجا بحث میشدن این اثرات است. علاوه بر این، ویژگی
 ر آینده محقق خواهند شد (مثلا وقتی زنان بازنشسته شدند).مالی دارد که تنها د

  یک طرحNDC دهد. به این ترتیب، مداخلات بازتوزیعی باید هاي بازتوزیعی را میشود اما اجازه اعمال ملاكبراي بازتوزیع طراحی نمی
بع آن نیز فراهم شود؛  نه آن که در زمان تحقق به روشنی در طرح تعریف شده و باید زمانی که تعهدات بازتوزیعی ایجاد شده باشند، منا

بیمه با هایی از پیش است زیرا تنها مزایاي مبتنی بر حقنیازمند چنین پرداخت NDCتعهدات در جستجوي منابع برآمد. منطق طرح 
هداري در صندوق ذخیره نگتناسب دارند. دیگر تعهدات غیرمشارکتی نیز باید تأمین مالی شده و تا زمان تحقق باید  PAYGهاي دارایی
 شوند.

 ناهمگنی در طول دوره عمر
اجتماعی مواجه هستند. این پدیده به طور -هاي اقتصاديبا چالش ناهمگنی در طول دوره عمر بین گروه NDCو  NDBهاي هر دو گونه طرح

یوسو، براوو و ها، بررسی شده است (آيویژگیو با توجه به مسأله جنسیت، درآمد طول دوره عمر، آموزش و دیگر  OECDفزاینده در کشورهاي 
 الف). 2016هولزمن، 

o هاي در طرحNDB  رابطه مثبت بین درآمد طول دوره عمر و باقیمانده امید زندگی در زمان بازنشستگی، ممکن است گاهی با ساختار
، غیرمنعطف است یعنی با تغییرات ناهمگن طی زمانمزایاي تصاعدي (مانند ایالات متحده) اصلاح شود، اما این اصلاح تنها تقریبی و 

 اعمال تغییر متناسب در ساختار مزایا دشوار خواهد بود.
o هاي در طرحDC)N  وFمانده امید زندگی در زمان بازنشستگی، به سازوکار قوِي )، رابطه مثبتی میان درآمد دوره عمر و باقی

رسد و درصد می 30و حتی  20درآمد در برخی کشورها به هاي کمبراي گروه شود که در آن نرخ مالیاتمالیات/یارانه تعبیر می
هایی و اثرات انحرافی آنها، ها/یارانهرسد. براي اصلاح چنین مالیاتهاي پردرآمد به میزان مشابهی میهاي یارانه براي گروهنرخ

هاي هر فرد و یا در طی مرحله انباشت از طریق نرخ ممکن است در زمان برقراري مستمري با تخمین امید زندگی ویژه DCهاي طرح
 ب). 2016یوسو، براوو و هولزمن، بیمه متفاوت بر اساس میزان درآمد، اصلاحاتی را اعمال کنند (آيحق

o  در یک طرحNDC  ،راهی ساده براي اصلاح تقریبی رابطه خطی مثبت بین درآمد طول دوره عمر و امید زندگی در زمان بازنشستگی
بیمه به میانگین درآمد دوره بیمه دو سطحی؛ به این ترتیب که یک بخش از کل نرخ حقارت است از برخورداري از ساختار حقعب

بیمه شود). با فرض نرح حقشود در حالی که بخش دیگر به درآمد شخصی در آن دوره (همان طور که معمولا انجام میاعمال می
 رسد براي اصلاح اثرات ناهمگنیشود و به نظر مینگین اعمال شده و در حساب انفرادي ثبت میدرصد به درآمد میا 5تا  2درصد،  20

بیمه اي از تغییر نرخ حقهاي دورهتوان در تخمینکند. هر تغییري در آینده در ناهمگنی را میکفایت می OECDدر اغلب کشورهاي 
امید زندگی در زمان بازنشستگی به تفکیک جنسیت مدنظر قرار داد توان با منعکس کرد. نابرابري جنسیتی در ناهمگنی را می

 ب)؛ رویکردي که از نظر اقتصادي درست است اما از نظر سیاسی بسیار دشوار. 2016یوسو، براوو و هولزمن، (آي
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 اصلاح مزایاي بازماندگان و ازکارافتادگان
، NDBهاي نسبت به طرح NDCهاي مهم در هر گونه اصلاح مستمري است. طرح اصلاح مزایاي (مشترکان) بازمانده و ازکارافتاده یکی از نکات

) نرخ مشارکت نیروي کار زنان 1شود: هاي زیر پدیدار میها به شکلکنند. ضرورت اصلاح این برنامهانداز بهتري براي این موضوع عرضه میچشم
گذاري ریسک پیري جدا بوده و بر این اساس باید به طور جداگانه شناسایی و ارزشها ریسک ازکارفتادگی از ) براي دهه2شود و به مردان نزدیک می

 ).2005شود (هولزمن و هینز، 

حل خوبی براي تفکیک مزایاي ازکارافتادگی و بازماندگی از مقررات مربوط به سالمندي وجود ندارد. به وضوح هیچ راهNDBدر یک طرح  •
وره زندگی شغلی جدا کرد اما انتقال به مزایاي کهنسالی در زمان بازنشستگی، موضوعی چالشی توان ازکارافتادگی را از پیري طی دمی

هاي درآمدي است (همان طور که به طور فزاینده در براي طراحی یک طرح است. مزایاي بازماندگان در بین مشترکان منوط به آزمون
 شود.تر میهاي چندگانه، پیچیدهاما این امر در موارد طلاقحال انجام هستند) تا مشکلات مالی و نابرابري را کاهش داد، 

، تفکیک مزایا از نظر مفهومی روشن و شفاف است. براي مزایاي (مشترك) بازمانده، مزایاي انتقالی و محدود NDCدر چارچوب رویکرد  •
به دوره مشخصی مورد نیاز است، به ویژه اگر فرزندان جوان مدنظر باشند. وقتی حساب انفرادي یک نفر یا دو مشترك در میان باشد، 

هاي اجباري یا اختیاري. براي مثال،  دهد، از قبیل روشهاي مختلف را میمبلغ به شیوهها، اجازه جدا کردن حقوق مکتسبه این حساب
ها و توان در ازدواجتوان به آسانی تفکیک کرد و این فرایند را میهاي مشترك طی دوره زندگی مشترك را میدر مورد طلاق، انباشت

ده ممکن است بخشی از انباشت فرد فوت شده را دریافت کند و به حساب هاي بعدي تکرار کرد. در مورد بازماندگی، همسر بازمانطلاق
که داراي محدودیت زمانی است پرداخت شود که به سن  DBخود اضافه کند. وقتی فرزندي در میان باشد، ممکن است مزایایی براساس 

ازمانده باشند، همسر ب ازنشستگی انتخاب کردهو تعداد فرزندان بستگی دارد. اگر هر دو همسر، مستمري مشترك سالانه را براي زمان ب
اي دریافت کند که با محاسبات اکچوئري تعدیل شده باشد. در مورد از کار افتادگی، در شرایطی که یک خدمت ممکن است مستمري

ر سن بازنشستگی کند. د(بازنشستگی) پرداخت می NDCها را به حساب بیمه(انتقالی) تضمین شده است، بیمه از کار افتادگی، حق
 کنند.دریافت می NDCاستاندارد (تعدیل شده) مجازي، افراد مستمري کهنسالی 

اي بسط داد که مزایاي از کار افتادگی و بازماندگی را از مزایاي کهنسالی (بازنشستگی) تفکیک کند توان به گونهبسیاري از این رویکردها را می
 ست که در آن انحراف از اهداف سیاست اجتماعی به حداقل برسد.اي ااما با این کار در جستجوي یگپارچگی

 هاي مستمري ملی بخش عمومیهماهنگ کردن طرح
هاي مربوط به بخش عمومی و بخش خصوصی، عمومی در درون بخش خصوصی و همچنین بین طرح-هاي مستمري ملیهماهنگ کردن طرح

هاي تا بتوانند نابرابري را کاهش دهند، تحرك نیروي کار را افزایش دهند و از طرح یکی از دستورکارهاي اصلاحات در بسیاري از کشورها است
از نظر مفهومی و عملی  NDCهاي انفراديِ است. اما در رویکرد حساب NDBهاي هاي طرحناپایدار مراقبت کند. این موضوع یکی از چالش
 و همواره شفاف باشند.گر باید بیمه شده موضوعی آسان است، رویکردي که تعهدات بیمه

 هاي ملی هماهنگ کردن طرحNDB  معمولا مستلزم یک طرح بالادستی است تا طراحیِ طرح (ملی) دیگر را برعهده گیرد. براي افراد
ام را دشود. این اقشود در حالی که براي سایر افراد ترتیبات انتقال در نظر گرفته میتازه وارد به بازار کار، قوانین مشابهی اعمال می

هاي ریز و درشت اصلاحات را به آن افزود. طراحی و اجرا (و پایدار توان به صورت تدریجی طی چند دهه انجام داد تا بتوان پیچیدگیمی
 هاي فنی و سیاسی مواجه هستند.ها آشکار هستند با چالشکردن) در زمانی که نابرابري

  جابجایی از یک طرحNDB هاي و هماهنگ کردن طرحNDB  مختلف در یک طرحNDC حدود یک سال بیشتر زمان نیاز ندارد. این ،
شده به سرمایه اولیه انفرادي در . تبدیل حقوق افراد بیمه2مانند؛ . پرداخت تعهدات بدون تغییر باقی می1رویکرد به طور کلی شامل: 

). براي 2006شود (پالمر، هاي آتی به آن اضافه میبیمه. آغاز یک طرح مشترك جدید با این سرمایه اولیه که حق3؛ و NDCهاي حساب
این  هاست.محاسبه این سرمایه اولیه، فروضی درباره نرخ تنزیل مورد نیاز است، اما پس از این محاسبه و تأیید آن، کار روزها و هفته
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اي هفته 2ثیر قوانین جدید است) به ورود شود (و به ندرت تحت تأرویکرد براي همه امکان انتقال آرام، از فردي که یک روز بازنشسته می
 کند.به بازار کار (که به ندرت تحت تأثیر قوانین کهنسالی است) را فراهم می

 هاقابلیت جابجایی مستمري

مللی به الها و مرزهاي بینها بین مشاغل، بخشدر دنیایی که تحرك نیروي کار درون و بین کشورها در حال رشد است، قابلیت جابجایی مستمري
 اي مورد تقاضاست.طور فزاینده

، ترتیبات جابجایی بین کشورها طی قراردادهاي دوجانبه تأمین اجتماعی (یا به طور مستقیم در داخل اتحادیه اروپا NDBهاي براي طرح •
کنند زیرا موانعی می هاي عضو) فراهم شده است. وقتی چنین قراردادهایی بین کشورها وجود دارد ظاهرا به خوبی کاربراي همه دولت

نی کنند، و از منظر اجرایی نیز بار سنگیهاي مالی براي یک کشور در برابر طرف دیگر ایجاد نمیپیش روي تحرك نیروي کار یا صرفه
ستگی) شهاي انتظار طولانی (پیش از بازنالف). در نبود چنین ترتیباتی، مسائل قابلیت جابجایی در دوره 2016شوند (هلزمن، محسوب نمی

 کنند، واجد شرایط دریافتشود، در کشوري که کار میپردازي آنها تجمیع نمیهاي بیمهبروز خواهند کرد که افراد به دلیل آن که دوره
 شود).پردازي آنها تجمیع نمیهاي بیمههیچ نوع مزایا نیستند (یعنی همه دوره

پرداخته است (و اگر دوره  ]ترپیش[کند که زیرا فرد تنها چیزي را برداشت می، دوره انتظار، در اصول، وجود ندارد NDCدر قالب رویکرد  •
شود). بنابراین حتی در فقدان انتظاري هم وجود داشته باشد، مربوط به اهداف اجرایی بوده و معمولا به یک سال یا کمتر محدود می

ت کفای NDCگیري قابلیت جابجایی مزایاي قراردادهاي تأمین اجتماعی دوجانبه، حق خارج کردن مزایاي تأمین اجتماعی براي شکل
 کند.می

، شبیه معرفی یک مالیات ارزش افزوده است (که سلف اتحادیه اروپا پیشگام آن در NDCدر چارچوب شرایط اروپا، یک رویکرد رایج  •
دهد (و بر این بیمه در هر کشور را میحق مفهوم رایجی است که امکان تعیین نرخ NDCشود). رویکرد اروپا بود و در کل دنیا اجرا می

هاي چند باره بین کشورهاي اتحادیه رو هاي تأمین مالی و تمهیدات پایه متفاوت خواهد بود) در شرایطی که امکان جابجاییاساس قلم
 ).2006کند (هولزمن، اروپایی ایجاد مینکند. این شرایط بدون تحمیل فشار هماهنگی، یک نظام مستمري پااروپا را تسهیل می

 مرزيهاي بینبندي بر مستمريمالیات

هاي درباره مالیات بر مستمري OECDاي ناشناخته در بحث ناپایداري مالی است. راهنماي تازه مرزي نکتههاي بینبندي بر مستمريمالیات
ز ا بندي را به ساکنان کشور داده است. این اقدام همچنین مبنایی براي معاهدات مالیاتیِ مضاعف بین کشورهاي جهان است.مرزي، حق مالیاتبین

بیمه را از مالیات معاف کرده در حالی که مزایا را در زمان پرداخت مشمول هاي عمومی، اغلب کشورها حقمنظر تعهدات مربوط به مخارج مستمري
ز مالیات اهاي غیرمشمول مالیات را متحمل شوند در شرایطی که کشور محل اقامت بیمهاند. بنابراین کشورها باید مخارج مالیاتیِ حقمالیات کرده
مالیات و در دنیایی که تحرك نیروي کار فزاینده است،  9تعادل مالی بین کشورها، تشویق آربیتاژمند است. چنین وضعیتی منجر به عدمبر مزایا بهره

 ب). 2016ناپایدار است (هولزمن، 

o هاي مرزي در طرحبندي بینطرح موضوع مالیاتNDC لمللی غیرممکن نیست، اما اقتصاددانان توجه ادر شرایط وجود قوانین مالیاتی بین
تقال از حل ساده مفهومی، اندانان مالیاتی بوده است. یک راهترین مسأله براي حقوقاند که تا امروز مهمبسیار کمی به این پرسش داشته

ها، ت و دریافت سود، مانند بهره(در پرداخت حق مشارک 11(در زمان پرداخت) به رویکرد پیش فروش 10رویکرد مالیاتی از پیش تعیین شده
 هاي گذشته است، اما در مسیر تغییرات سیاستیهاي مرسوم طی دههسود سهام یا بازدهی سرمایه) است. این انتقال در مسیر خلاف مالیات

 اخیر در استرالیا و بریتانیاست.

                                                      
 ات) بین دو کشور(در اینجا مالیز تفاوت قیمت کالا استفاده ا - 9

10- backloaded 
11- frontloaded 
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o  در چارچوب یک طرحNDCاي آن، هفروشانه و پرداختدر یک سیستم پیش ، گزینه جایگزینی وجود دارد که بین ایجاد تعهد مالیاتی
کند: بلافاصله وقتی تعهد ایجاد شده؛ تأخیر (در زمان خروج از سه گزینه اصلی براي پرداخت ارائه می NDCشود. طرح تمایز قایل می

ر و پرداخت مستمري (جنسبیمه، ب) دریافت بازدهی و پ) کشور یا دریافت مستمري)؛ و تقسیم برابر بین سه مرحله الف) پرداخت حق
، NDCانداز انفرادي هاي پسها، مانند حساب، در دست انتشار). به منظور امکان به تأخیر انداختن بین تعهدات و پرداخت2016هولزمن، 

الانه س شوند، مثلا، مقرريها به تمامی ثبت میشود که در آن حساب، هم تعهدات و هم پرداختحساب مالیاتی مرتبط با آن تشکیل می
ب). چنین رویکردي متعهد به برقراري برابري مالی و پایداري بین کشورهاست در شرایطی که تعهدات مضاعف  2016مالیاتی (هولزمن، 

 گذارد.اي بدون تغییر باقی میمالیاتی را به طور گسترده

 
 

FDC  وNDC  در مقایسه باNDB 

 هایی هستند.ها و تفاوتداراي شباهت NDBهاي در مقایسه با طرح NDCو  FDCهاي طرح

 هاي هاي طرحبرتريDC)N وFهاي ) در مقایسه با طرحNDB هایی مزایا و بر این اساس حدس-بیمهعبارت است از پیوند نزدیک حق
ی اضافه شده به طرح تواند رخ دهد، اما به عنوان عاملهاي کمتر در طرحی که مورد تقاضاي عموم قرار دارد. بازتوزیع هنوز میاز انحراف

 گیرند.شوند که تعهدات شکل میشوند و زمانی فراهم میهایی که به صورت خارجی تأمین میمستمري و در مسیري شفاف، با هزینه
  از آنجا که طرحNDC ها تضمین کند و نیازمند یک صندوق نقدینگی است تواند نقدینگی را در همه زمانتأمین مالی نشده است، نمی

هاي عمومی دریافت شده یا اعتبارات موقت مدنظر قرار گیرند). براي مقابله با برخی ن که باید مزایاي نقدي کم شوند یا پرداخت(یا آ
هاي اقتصادي مورد انتظار، صندوق ذخیره نیز قابل پیشنهاد بینی همانند تلنگرهاي جمعیتی یا شوكهاي قابل پیشها و شوكمحدودیت

هاي هاي بزرگ و طولانی مدت، صندوقبراي مقابله با شوك ]با این همه[ید نرخ بازدهی در یک نسل اجتناب کرد. است تا از نوسانات شد
هاي بازتوزیعی و تأمین مالی این ). در هر مورد، برخورداري از ویژگی2013شوند (هولزمن، پالمر و روبالینو، ذخیره بزرگ پیشنهاد نمی

 ، نیازمند ایجاد یک صندوق ذخیره است که دربرگیرنده هر سه منطق به طور همزمان باشد.گیري تعهداتها پیش از شکلویژگی
 هاي طرحNDC  وFDC کنند. اصلاحات یکدیگر را تکمیل میNDC، کند اي که تاکنون فاقد اندوخته بوده را پایدار میطرح مستمري

تی محیط دهد. وقبیمه قرار میحق-انداز و پیوند قوي مزایااي پسو افراد را در معرض منطق رویکرد مزایاي بازنشستگی مبتنی بر گونه
هاي گذار مهیا هستند، طرح اي براي هزینهدجههاي بوهاي مالی) و سیاستگذاري (مانند زیرساختهاي اندوختهمساعد براي سیاست

FDC  به آسانی بهNDC شود، حداقل به طور نسبی.اضافه شده یا جایگزین آن می 

 NDCهاي مرزهاي کلیدي در طراحی و اجراي طرح
هاي دانشگاهی پژوهششده است و  NDCدر داخل و خارج کشورهاي  NDCهاي هاي بسیاري صرف توسعه طرحدر شرایطی که نظرات و تلاش

اند و مسائل جدیدي در حال کشف شدن هستند. این بخش مباحث مهم اند، همه مسائل حل نشدهدر دنیا شکاف دانش در این حوزه را کاهش داده
 اي که در انتظار اصلاحات بیشتر هستند را خلاصه کرده است.هاي پیشنهاد شدهحلو برخی راه

 یر مالی چیست؟بهترین شاخص براي نرخ بازده غ
در یک محیط باثبات جمعیتی و اقتصادي، نیازي به شاخص نرخ بازده غیر مالی نیست زیرا همه متغیرهاي کلیدي ارزش مشابهی را ارائه  •

 ن شرایطیوري. در چنیکنند یعنی نرخ بازده ضمنی در یک طرح فاقد اندوخته برابر است با نرخ رشد نیروي کار به علاوه نرخ رشد بهرهمی
و نرخ رشد سرانه هر یک از این متغیرهاي کلی نیز برابر است. براي ، GDPبیمه یا نرخ رشد این نرخ برابر است با نرخ رشد پرداخت حق

 توان استفاده کرد زیرا عامل جمعیت (اگر مثبت باشد) عامل کلیدي براي یک طرح فاقد اندوخته است.ثبات مالی، ارزش بیشتري را می
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یري در مورد گگیري مربوط به هر کدام از این متغیرها، تصمیمهاي جمعیتی و اقتصادي و مسائل مربوط به اندازهبا توجه به واقعیت شوك •
رود، بهترین تضمین براي پایداري است؛ آسان نیست. در واقع، کشورهاي این که کدام متغیرها بهترین شاخص براي نرخی که انتظار می

NDC  اند: ایتالیا نرخ رشد هاي متفاوتی را برگزیدهمختلف، نرخبه دلایلGDP  را انتخاب کرده که ممکن است بخشنده به حساب آید اما
هاي رشد پایین طی بیش از یک دهه گذشته قابل درك است؛ سوئد نرخ رشد دستمزد سرانه را به عنوان از نظر سیاسی و در شرایط نرخ

اهش نیروي کار برگزیده است؛ لاتویا، نروژ و لهستان نرخ رشد مجموع دستمزد مشمول حق بیمه را سپري در برابر سالمندي و شاید ک
 برگزیده یعنی کل فیش حقوق اما با تفاوت در قلمرو (سقف) و تعاریف.

و  PAYGد دارایی توان در نظریه (وقتی از تعادل شروع شود) با نرخ رشکند) را میبه حتم، نرخ بازدهی (که انسجام مالی را تضمین می •
و  PAYGهاي هاي مالی/ صندوقِ ذخیره فعال در بازار مالی، محاسبه کرد. اما بهترین روش براي تخمین دارایینرخ(هاي) بازده دارایی

هاي تعادلی نباشند، اما هاي بازدهی حاصل از بازار مالی ممکن است بیانگر ارزشتغییر آن، هنوز موضوع در حال مطالعه است و نرخ
 دهنده نتایج احتمالی و تورش در بازارهاي بسیار پیچیده هستند.نشان

 سازوکار برقراري تعادل: آیا به آن نیاز است و چه باید باشد؟

o بیمه) و نه هیچ تخمین مبتنی بر مدل، وجود ندارد که بتواند ادعا کند نه متغیري تجربی (مانند نرخ رشد مجموع دستمزد مشمول حق
پیشنهاد خوبی  NDCبدون نیاز به اعمال اصلاحات در آینده، دست یافت. در نتیجه یک طرح  NDCري مالی یک طرح توان به پایدامی

هاي کند اگر تفاوت زیادي بین تعهدات و داراییاست براي داشتن سازوکار برقراري تعادل، سازوکاري که نرخ بازده داخلی را اصلاح می
باشد و سیاست را خارج از این سازوکار نگه دارد و بر » خودکار«ري تعادل، بهترین است وقتی طرح شناسایی شود. چنین سازوکار برقرا

این اساس باید تعیین کند کی اصلاحات اعمال شود، مسیر اصلاحات در چند سال طی خواهد شد و آیا به طور همزمان در هر دو سمت 
 دهد یا نه.رخ می

o زوکار برقراري تعادل خودکار (جالب آن که تنها یک کشور (سوئد) داراي ساABM ،نروژ 2011) است، با مسائل ویژه خود (بار و دیاموند .(
به شدت بر صندوق ثروت ملی خود تکیه دارد تا پایداري را تضمین کند (در حالی که از نظر برخی این امر نظام نروژ را به نظامی آلمانی 

را جبران  هاي تعدیل طرحند بودجه عمومی یا اصلاح مقررات در آینده هستند تا اشتباهکند). دیگر کشورها نیازمو داراي اندوخته تبدیل می
فضاي ، NDCبیمه و مخارج مزایا در برخی کشورهاي اي براي تعدیل وجود دارند که حسابداري جاري منابع حقکنند. معیارهاي قوي

 ن توسعه داد.زیادي براي بهبود دارد؛ پیش از آن که سازوکار تعادل مؤثر را بتوا
o هاي تجربی کشورهاي در مقابل ابهامNDCتوان متغیرهاي ، مطالعات دانشگاهی پیشنهادهاي متعددي در این باره دارند که چگونه می

را  ABMو یا براي اصلاح از طریق رویکردهاي  NDCمحاسبه و شاخص تعدیل را براي دستیابی به پایداري و/یا نقدینگی در یک طرح 
گارسیا ؛ آلونسو2013ملیا، ؛ بوآدوپناس و ویدال2008و  2006یوه انتخاب کرد (براي مثال نگاه کنید به گرانچی و نیستیکو، به بهترین ش

 ).2017و دولدر، 

 به بهترین شیوه برخورد کرد؟ NDCتوان با هزینه ارث رسیده در معرفی چگونه می

  اصلاحی که از یکNDB  به سمت طرحNDC هاي کند که هزینهبیمه بلندمدت را کمتر از نرخی تعیین میکند معمولا نرخ حقحرکت می
هاي جدید، مدت برآمده از نظام قدیمی و نرخ بلندمدت در نظامدهد. تفاوت میان نیازهاي مالی کوتاهرا پوشش می NDBطرح ناپایدار 
 هاي گذشته.به ارث رسیده از، شاید، دهه نده، یا هزینهشوند، اگر چه کاهگیري کمبود منابع براي گذار میموجب شکل

 ها را پوشش دهد تأمین مالی کرد اما منابع حاصل از نرخ بلندمدت توان با وضع مالیات با نرخی که هزینههاي به ارث رسیده را میهزینه
. چنین رویکردي اعتبار طرح جدید را با مخاطره مواجه مانده مبالغ، مالیاتی صریح خواهد بودرا تنها باید به حساب افراد تخصیص داد؛ باقی

اي باشد براي کشورهایی که پیش از اصلاحات داراي چنین تواند گزینهکند. استفاده از منابع موجود در صندوق ذخیره یا ثروت ملی میمی
هاي دولتی ناشی از کاهش مخارج ، این ایده مطرح است که پرداختOECDصندوقی هستند (مثل سوئد و نروژ). در اغلب کشورهاي 
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ه هاي بهاي گذار شود. در اقتصادهاي رو به رشدي چون چین، گسترش پوشش شاید بتواند هزینهعمومی یا منابع مازاد، صرف هزینه
 )2013ارث رسیده را جبران کند (هولزمن و جوستن، 

 شود؟تقسیم می NDCچگونه ریسک بلندمدت بودن با و بدون سهام 
o ز امید زندگی گروهی، در مقایسه با طول دوره (به صورت مقطعی) امید زندگی در حال حاضر، عامل مهمی در پایداري یک طرح استفاده ا

NDC ه تفکیک هاي مرگ و میر بها از تغییر نرخبینیها که بر اساس پیشاست. از آنجا که امید زندگی گروهی نه تنها مبتنی بر تخمین
آید، رقم امید زندگی تخمین زده شده، با میزان بیشتري از نااطمینانی مواجه خواهد بود. تا کنون این میهاي سنی نیز به دست گروه

هاي شگرف در علم . پیشرفت12توانیم به شناسایی دقیق آنها دست یابیمدانیم نمیدهند که میها تنها مواردي را پوشش میتخمین
الا شده است و تغییرات عمده آن در آینده رخ خواهد داد، زمانی که تعهد به پرداخت پزشکی منجر به کاهش شدید مرگ و میر در سنین ب

توان ریسک بلندمدت بودن را در هر دو مورد به بهترین شکل بین بازنشستگان و جمعیت فعال خورد. پس چگونه میها رقم میمستمري
 تقسیم کرد؟

o بودن در توزیع ریسک بلندمدتNDC تخصیص بازدهی و تعدیل سالانه مزایاي مستمري، در زمانی که متفاوت  از طریق تعدیل در نرخ
ه نرخ کند، طرحی کدهد. این تفاوت ممکن است با طرحی شکل گیرد که مبلغ بسیار زیادي از مزایا را در ابتدا پرداخت میباشند، رخ می

ات ممکن ها ترتیبکند. اما گزینه، تعدیل قیمتی را اعمال میکند و تنها، مثلااي را در نظر دارد و مزایاي اولیه بیشتري عرضه میبازدهی
مطالعات  کنند. این مطلب موضوعپردازان تقسیم میدیگري نیز هستند که چگونه ریسک بلندمدت بودن را میان بازنشستگان و بیمه

 آینده باید باشد.
o که دولت اوراق سهام  هاي تقسیم ریسک بلندمدت بودن بین جمعیت، به طور کلی آن استیکی از روشNDC  ،منتشر کند (پالمر

به طور  کندگذار منتقل میریسک پسماندي (ریسک برآورد کم یا زیاد بلندمدت بودن) را به بیمه NDC). به طور ویژه، اوراق سهام 2013
ازارهاي مالی فروخت. این اوراق توان آنها را در بپیشنهاد شده، ابزاري غیرقابل مبادله هستند، یعنی نمی NDCمشخص به دولت. اوراق 

است که به قراردادهاي بازاري مربوط به اوراق قرضه دولتی شبیه است. نرخ بازدهی اوراق  NDCقراردادي بین دولت و مشترکان طرح 
ه قی کبرابر با نرخ بازده داخلی طرح  است. شرایط مشابهی درخصوص اوراق سهام بلندمدت قابل مبادله مطرح است، اورا NDCسهام 

رفت جواب ندادند، زیرا در برخی کشورها با شکست مواجه مطابق آنچه انتظار می  FDBو  FDCهاي براي مدیریت ریسک شغلی طرح
 ).2017شدند (هولزمن 

 

 چگونه به حاشیه رفتن در بازار کار تشخیص داده شود؟  NDCبا وجود طرح

هاي کاري آنها هاي معدودي در سالابزار کاملی براي هموارسازي مصرف براي شاغلان تمام وقت است البته شکاف NDCهاي طرح •
شوند. هاي بیکاري، بیماري یا ازکارافتادگی پوشش داده میهاي پرداخت شده براي بیمهبیمهها همچنین با حقخواهند داشت؛ این طرح

شود که تنها معمولاً با افزایش اشتغال نیمه وقت شناسایی می OECDگذشته در کشورهاي  ها طی دههبا این همه، توسعه این طرح
هاي کمتر و افزایش تعداد بخشی از آن اختیاري است و به علت تمایزهاي موجود در طول دوره کارآموزي، قراردادهاي موقت با پرداخت

ها در حساب انفرادي بیمهها هیچ مقداري بر حقدر طول این دوره 13ست.هایی وجود آورده او تمایز در بیکاري، در خصوص زنان نگرانی
شود. سایر افراد ممکن است دیر جذب بازار کار داخلی شوند، زیرا ممکن است به عنوان پناهنده، اضافه نشده یا مقدار اندکی اضافه می

انداز تنها چشم NDCهاي به حاشیه رانده شده، طرح ر گروهنشده شناسایی شوند. براي همه این افراد و دیگمهاجر اقتصادي یا شاغل ثبت
 کند و در مورد تضمین درآمد عمومی براي بازنشستگان، انگیزه این عده براي مشارکت در طرح محدود است.اي از مزایا فراهم میمیانه

                                                      
12- known unknown 

 )2017سازي اثر تمایزهاي بیکاري بر مزایاي مستمري، در پرتغال و اسپانیا، نگاه کنید به براو و هرس (به منظور شبیه - 13
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هایی براي درآمد در حالی که تضمینکرد در  NDCهاي به حاشیه رانده شده را مشمول طرح توان به بهترین شیوه گروهچگونه می •
هایی از قبل و با محدودیت فراهم کند که مرحله به مرحله و به تناسب با افزایش سالمندي چالشی کلیدي است؟ آیا باید دولت تضمین

ت بیشتر مشارک هايبیمه توسط دولت، انگیزهنگر مانند تنظیم پرداخت حقکند؟ یا باید از طریق مداخلاتی پیشرشد می NDCانباشت 
نه تنها رویکردي براي شناسایی ناهمگنی در بلندمدت هستند بلکه رویکردي  -مانند آنچه در بالا بحث شد –هاي دو لایه شوند؟ آیا طرح

هاي براي تشخیص به حاشیه رانده شدن؟ یا باید ترکیبی از مداخلاتی مدنظر باشند که اهداف مرتبط اما متفاوت دارند و متناسب با موقعیت
 14هاي مهم در حال انجام است.متفاوت افراد است؟ جستجو براي پاسخ به این پرسش

آلی براي سیاستگذاري عمومی به منظور حقوق مستمري در پیوند با تولد فرزند، ، زیربناي ایدهNDCهاي انفرادي بر روي کاغذ، حساب •
کند و با فراهم کردن حقوق مستمري در ر سابقه کار، فراهم میبازآموزي و تحصیل در چارچوب سوابق کاري منقطع و تغییر ضروري د

 NDC. ادعاي طرح ]کنداین زیربنا را تقویت می[هاي مربوط به ازکارافتادگی، تقسیم حقوق بین شرکا و بیشتر از این ارتباط با پرداخت

شوند، این طرح چارچوبی براي سیاست توزیعی شود آن است که چون منابع باید زمانی فراهم شوند که تعهد میکه در اینجا مطرح می
هایی که در آنها تأمین مالی قابل مقایسه است، طرح NDBهاي هاي مشابه در طرحدهد. این امر به خوبی با تلاششفاف به دست می

 گیري اثرات مستمري بسیار دشوارتر است.شود و اندازهتنها در زمان تحقق تعهد انجام می

 براي سیاستگذاران و فضاي عمومی عرضه شود؟ NDCهاي چگونه مزیت
 هاي طرح با وجود مزیتNDC  در مقایسه با طرحNDBاند، در هایی اجرا کرده، تنها تعداد معدودي از کشورها چنین طرحی را با تفاوت

تواند دلیل اند (در ادامه بحث شده است). چه چیزي میهایی از این طرح و نه همه آن را اجرا کردهحالی که کشورهاي بیشتري مؤلفه
 توان کرد؟باشد؟ و در این باره چه می NDBهاي در طرح چنین تردیدي و ترجیح دادن اصلاحات دیرهنگام، ناکافی و پارامتریک

 هاي از طرحNDC اند، در حالی که شناخت اولیه از امور اقتصادي و مالیِ جمعیت به شناخت کمی وجود دارد و به خوبی معرفی نشده
مري در آینده، حیاتی هستند هاي مستها براي طراحی هر چه بهتر طرحترین پیشرفت در این حوزهطور کلی نیز محدود است. مهم

به مشترکان دشوار است (سوئد،  NDCدهد که انتقال پیام و معرفی طرح ). تجربه سوئد نشان می2017ته، ؛ فورنرو و لوپره2015(فورنِرو، 
در  NESTي اندوخته هاي ارائه شده هنوز بیش از اندازه پیچیده هستند. تجارب ارتباطی اخیر در طرح اختیاري و دارا)، و شاید پیام2013

 استفاده شود. NDCتوان براي ) و نتایج این طرح میNEST ،2017بریتانیا، بسیار خلاقانه و امیدوارکننده است (
 هاي ها و مطلوبیت طرحاز منظر منابع، دلایل بسیاري براي بسط مزیتNDC ترین دلیل آن است که اجراي یک اقامه شده است. بنیادین

تمایلی به شنیدن "دستاورد مهمی است زیرا سیاستگذاران معمولاً  ]امري که[دارد، از نظام مستمري خارج نگه می سیاست را ،NDCطرح 
تواند ناپایداري را به صورت کامل اگر به خوبی طراحی شده باشد می NDC). یک طرح 2006(بوروکز و ویور،  15"حرف درست ندارند

هاي سیاسی شود. با این همه، چنین طرحی باید شفاف و به صورت عمومی توضیح داده شود ریسکآشکار کند و مانع از تأخیر در تعدیل 
و  درآمد نیستهاي کمتوجه است، روش خوبی براي گروهکه با وجود آن که  چنین طرحی به ناهمگنی بلندمدت و به حاشیه راندن بی

 د.هاي پردرآمد نسبت به وضع کنونی خود زیان کننممکن است گروه

 NDCتجربه کشورها در اصلاحات مبتنی بر 
 NDCهاي مستمري منطقی هستند، اما تجارب کشورها درخصوص اصلاحات مبتنی بر در حالی که ملاحظات مفهومی براي ارزیابی و مقایسه طرح

اقدام  NDCخود، مبتنی بر  NDBاي از تجربه کشورهایی است که نسبت به اصلاح نظام قبلی اثبات واقعی این ملاحظات است. این بخش خلاصه
 اي هستند را نیز مطرح کرده است.اند یا در جستجوي چنین گزینهداشته NDCاند. علاوه بر این تجربه کشورهایی که اصلاحاتی نزدیک به کرده

 اند و آرزوهاي ممکنداشته NDCکشورهایی که تجربه اصلاحات 

                                                      
 1در این خصوص نگاه کنید به پانویس شماره  - 14
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تصویب  1994هایی بین آنها وجود دارد: سوئد (در اند، گر چه تفاوتکامل را اجرا کرده NDCاصلاحات  OECDکشور اروپایی عضو  5تا به امروز، 
اجرا شد، به همراه اصلاح معیارها و تسریع  1996تصویب و در  1995تکمیل شد)، ایتالیا (در  1999آغاز و در  1996و به تدریج اجرا شد، در سال 

تصویب  2009اجرا شد) و نروژ (در  1999تصویب و در  1998اجرا شد) لهستان (در  1996ویب و در تص 1995)، لاتویا (در 2012اجراي آن در سال 
اجرا شد). تفاوت میان کشورها عبارت است از انتخاب شاخصی براي نرخ بازده داخلی پایدار، وجود یا عدم وجود سازوکار برقراري تعادل،  2011و در 

 گذاري.تر داراي اندوختهکوچک سرعت انتقال به طرح جدید و افزودن لایه

درآمد (مانند آذربایجان، قرقیزستان؛ مغولستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) ، تعداد معدودي از کشورهاي کم2000و  1990هاي در دهه
ها ناکافی است. مصر این اقدامهاي مستمري خود اعمال کردند، اما اطلاعات مربوط به آنها و ارزیابی پیامد را در طرح NDCهاي برخی از ویژگی

و در قالب  2012را در سال  NDCرا تصویب کرد اما با وقوع بهار عربی اجراي آن با مشکل مواجه شد. یونان رویکرد  NDCطرح  2010در سال 
ارد. اندکی در این باره وجود داجتماعی خود ارائه کرد که دوره انتقال بسیار طولانی داشت، اما اطلاعات قابل دسترسی  بخش کوچکی از طرح بیمه

در محیط کشورهاي متوسط درآمد با بروز برخی مسائل مفهومی و اجرایی مواجه خواهد بود که در حال حاضر درباره آنها  NDCاجراي یک طرح 
ر اساس آنچه غییر کرده است و بدانیم که دولت به تازگی به یک سیستم امتیازي تشناخت و اطلاع بسیار اندکی وجود دارد. مثلا در مورد روسیه، می

 داد.رخ می NDCاش را بهتر پنهان کند، در مقایسه با آنچه در طرح دهد میزان بالاي ورشکستگیگذاري امتیازها اجازه میگزارش شده ارزش

اند مانند علاقه نشان داده NDCخود به رویکرد  NDBهاي هایی در آنها) در سطح جهان به منظور اصلاح نظامبرخی از کشورها (یا گروه
نشینی کرد) و اروگوئه در امریکاي لاتین؛ در برابر کشورهایی در اروپا مانند یونان، پرتغال و اسپانیا؛ و خود عقب FDCآرژانتین (که از رویکرد 

ت که براي هر استان نیز ویژه همان بیمه دو لایه اسکشورهاي متعددي در آسیا به ویژه ایران و چین. در این میان کشور چین داراي ساختار حق
» ي خالیهاحساب«اند، حرکت از ها موفقیت کمی داشتهبیمه افراد داراي اندخته کامل باشد. از آنجا که این تلاشکند حقاستان است و تلاش می

 هاست.هنوز موضوع در حال بررسی در میان دولت ،NDCبه سمت یک طرح رسمی 

 NDCهاي اصلاحات از تجربه کشورهاي داراي درس

کشوري که ابتدا این اصلاحات  4اند، مثبت است.  داشته NDCکه اصلاحات  OECDکشور اروپایی عضو  5هاي برآمده از تجربه به طور کلی، درس
نشینی از مسیر اصلاحات به میان نیامد. با این قبهاي پس از آن، برآمدند و هرگز بحثی درباره عو سال 2008را اجرا کردند به خوبی از پس بحران 

گذاري خود را حذف کردند زیرا مشخص شده بود که همه، هم لاتویا و هم لهستان، با تعهدات بسیار زیاد خود پیش از اصلاحات، اهداف اندوخته
 بار بیش از اندازه سنگینی بر بودجه عمومی دارد. FDCو  NDCهاي گذار به هزینه

  گذارد (هولزمنکشور پیشگام در اصلاحات (ایتالیا، لاتویا، لهستان و سوئد) هفت درس را پیش روي می 4سال نخست اصلاحات در  15مرور 
توان به با اضافه شدن اطلاعات مربوط به کشورها، سه درس دیگر را نیز می 2017). در سال 2012دومینکزاك، فرانکو و پالمر، ؛ کلون2013پالمر، 

 افزود: این فهرست

کنند اما هنوز جاي بهتر کردن آنها هست. درس کلیدي، پیروي از مقررات تدوین شده تا حد زیادي به خوبی کار می NDCهاي طرح .1
 هاي گذار سریع در مرحله اجراست.براي طرح و انتخاب گزینه

رسی براي دیگر کشورها آن است که باید آرامش هاي موازي و یا اجراي باتأخیر. دو اجتناب از طرح NDCهاي انتقال بلافاصله به حساب .2
 حرکت کرد بدون ترتیباتی براي گذار. NDCبه  NDBهاي خود را حفظ کرد و مستقیم از طرح

اي کاملا شفاف. تنها سوئد سازوکاري خودکار را اجرا کرده ایجاد سازوکاري صریح براي برقراري تعادل به منظور تضمین انسجام به شیوه .3
به  ]مستتر در آن[هاي ها مناسب نیست و ریسکر کشورها فاقد چنین فرایند شفافی هستند. این وضعیت براي اعتبار طرحاست اما دیگ

 شود.بار مالی قابل توجه دولت منتهی می
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نرخ بازده د هاي بسیار شدیهاي موقت. این اقدام به تأمین نقدینگی و اجتناب از نوسانتأسیس یک صندوق ذخیره براي جلوگیري از شوك .4
تر، شاید تر، شاید صندوقی بزرگتر مفید نباشد و پاسخ مناسبهاي بزرگتر و طولانیکند. براي مقابله با شوكداخلی در یک نسل کمک می

 ها باشد.هایی در نرخ بهره ملی در یک نسل و یا بین نسلپذیرش تفاوت
صوص تواند سبب شود از پیش، توافقی درخنین سازوکاري میتوسعه سازوکار شفافی براي تقسیم ریسک سیستمی بلندمدت بودن. چ .5

تفکیک بار مالی طرح بین بازنشستگان و شاغلان حاصل شود. همچنین وقتی نفوذ مفهومی و اجراي عملیاتی در میان باشند، تقسیم ریسک 
 تري است.سیستمی شامل رویکردهاي پیچیده

زنان، افراد به حاشیه رانده شده و مشترکانی که در حاشیه بازار کار هستند از  هایی مانندبراي زیرگروه NDCهاي تشریح معناي طرح .6
هاي طرح ها براي شناسایی مسائل از طریق طرحی پیشرفته که به طور گسترده مزیتوگوي سیاسی؛ و بررسی گزینهطریق تحلیل و گفت

 هایی هم هست.را حفظ کرده ولی مراقب نیازهاي چنین گروه
هایی که با شرایط درآمدي سالمندان ارتباط نزدیکی دارند یعنی بازماندگی، ازکارافتادگی، بررسی، طراحی و اجرا در ابتداي اصلاح طرح .7

مند شدن دهد و نقشی در بهرهها فرصت اصلاح آنها را از دست میهاي طولانی مدت. حفظ ساختار قبلی این برنامهها و مراقبتمزایاي یتیم
 نخواهد داشت. NDCهاي از طرح

یعنی یک لایه صفر براي جلوگیري از فقر؛ لایه دوم اجباري  NDCهاي مستمري در طرح بررسی اولیه در طراحی و اجراي ادغام دیگر لایه .8
مدي اي درآهاندازهاي بازنشستگیِ فردي، شغلی و اختیاري؛ و لایه چهارم که خدمات و حمایتگذاري و لایه سوم براي پسو داراي اندوخته

 براي سالمندان است.
و استفاده از  NDCترین آنها، بررسی اولیه در خصوص نیازهاي ارتباطی براي توضیح و تشریح رویکرد ارزشآخرین درس اما نه کم .9

 زشی ویژه.ها و ابزارهاي آموگذاري در برنامههاي ایشان و سرمایهروز کردن اطلاعات افراد درخصوص حسابابزارهاي ارتباطی براي به
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 بندي و مسیر پیش روجمع

هاست. با وجود برخورداري از تاریخی که تنها هاي اصلاح سیستمی مستمريمفهومی تازه در بخش کوچکی از گزینه NDCرویکرد طرح مستمري 
کشور  5ها در کند. این طرحمی خوب کار NDCگردد و اگر چه تجربه اجراي این طرح هنوز تازه و جوان است، رویکرد برمی 1990به اوایل دهه 

رایطی اند؛ شاند به طور کلی و از منظر شرایط کلیدي یک طرح مستمري، پیشرفت خوبی داشتهرا اجرا کرده NDCکه رویکرد اصلی  OECDعضو 
مر اهمیت اند، هر چند این ااخیر گذر کردهها به طور نسبی به خوبی از بحران مالی بودن و پایداري. علاوه بر این، همه این طرحصرفهمانند کفایت، به

هاي به ارث رسیده براي دهد، طراحی کاملی که شامل سازوکار برقراري تعادل، صندوق ذخیره و آماده بودن براي هزینهطراحی کامل را نشان می
 اصلاحات است.

اند، زیرا خود داشته NDBهاي که (تنها) اصلاحات پارامتریک در طرح OECDبه عنوان معیاري است براي دیگر کشورهاي  NDCطرح 
هم وجود دارد. این رویکرد مایه الهام تعدادي از اقتصادهاي  NDBهاي هاي آن در طرحو محدودیت NDCاند که منطق سیاستگذاران متوجه شده

اي است که به سادگی در این اقتصادها به دست تمهیدات نهادينیازمند  NDCبوده است. اجراي یک طرح  NDCهاي رشد در اجراي مؤلفهروبه
 آیند.نمی

را  NDC، کشورهاي معدودي در جهان به طور فعال اصلاحات مبتنی بر NDBدر مقایسه با هر نوع  NDCتا امروز، با وجود مزایاي بسیار رویکرد 
به طور گسترده نیازهاي مالی آنها را برآورده کرده است. در  NDBهاي طرح اند. این امر شاید به این دلیل باشد که اصلاحات اخیر دراعمال کرده

ها و نیازمند مواجه با دلالت NDCحالی که چالش بلندمدت ناپایداري مالی فراتر از افق زمانی سیاستگذاران است؛ در نتیجه اصلاحات مبتنی بر 
هاي متصور از کارایی و پایداري این طرح را بیش از حد برآورد ره جذابیتدربا NDCهاي سیاسی موضوع است. ممکن است طرفداران بستانبده

هاي به حاشیه رانده شده را کمتر از حد برآورد کرده باشند. همچنین ممکن هاي صریح در مراقبت از گروهکرده باشند در حالی که اهمیت ویژگی
و  1990هاي گیري اصلاحاتی پویا مشابه آنچه در دههد تا منجر به شکلو کار واقعی آن، ناکافی باش NDCاست عمومی کردن و توضیح مفهوم 

 هاي در حال انجام در جستجوي شناخت بهتر آنها هستند.در شیلی رخ داد، شود. همه اینها مواردي هستند که پژوهش 2000
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