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مقدمه
اصالحات ،باز اصالحات و دوباره اصالحات
تجربه کشور شیلی در اصالحات نظام بازنشستگی برای بسیاری از کشورهای
در حال توسعه باارزش است .این کشور در سال  1980و در ادامه سیاستهای دولت
پینوشه دست به اصالحات ساختاری ( )Reformدر نظام بازنشستگی خود زد .در
این اصالحات نظام بازنشستگی عمومی که بر مبنای سیستم  PAYGبود ،تغییر کرد
و سیستم اندوختهگذاری مبتنی بر حسابهای انفرادی با مدیریت بخش خصوصی
برقرار شد و به دنبال آن مسئولیت دولت به حداقل ممکن کاهش یافت .مشکالت متعدد
ناشی از این اصالحات مانند پوشش پایین ،هزینه باال و کفایت پایین بهاندازهای بود که
راهی جز اصالح دوباره نظام بازنشستگی باقی نگذاشت .این خصوصیسازی حتی
در اصلیترین هدف خود یعنی کاهش هزینهها نیز شکست خورده بود .به همین دلیل
در سال  2006و تحت رهبری رئیسجمهور باچله یک کمیسیون کارشناسی ایجاد
شد تا راهی برای حل مشکالت سیستم بازنشستگی ارائه دهد .نتیجه پژوهشهای این
کمیسیون باز-اصالحاتی ( )Re-reformبود که در سال  2008در نظام بازنشستگی
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شیلی انجام شد .این اصالحات مجدد (باز-اصالحات) از برخی لحاظ یک گام به جلو
بود؛ کف حمایت اجتماعی برقرار شد و سیستم بازنشستگی به سمت یکپارچگی
بیشتر رفت .بااینهمه ،گزارش عملکرد این اصالحات نشان داد اگرچه موفقیتهایی
رقم خورده است اما مشکالتی مانند کفایت مزایا ،شکاف جنسیتی و نابرابری کماکان
باقی است .درنتیجه در سال  2014کمیسیون کارشناسی جدیدی با هدف ارائۀ راهحل
معضالت باقیمانده و با بهکارگیری توان علمی کارشناسان داخلی و بینالمللی زیر
نظر رئیسجمهور شکل گرفت .گزارش این کمیسیون در سال  2015منتشر شد که
نتایج آن پایه اصالحات سوم ( )Second Re-reformدر نظام بازنشستگی شیلی قرار
گرفت.
روند اصالحات در شیلی نشان میدهد این کشور که روزگاری سردمدار
خصوصیسازی سیستم بازنشستگی در دنیا بود رویه خود را تغییر داده و بازگشت
به مبانی استانداردهای تأمین اجتماعی را تجربه کرده است .این مبانی در مقاوله
نامه شماره  102سازمان بینالمللی کار در سال  1952با عنوان استانداردهای
حداقل تأمین اجتماعی و توصیهنامه  202با عنوان تأمین اجتماعی فراگیر در سال
 2012تعریف شده است .جالب توجه است گزارشی که سازمان بینالمللی کار در
سال  2014با «عنوان حمایت اجتماعی بازیابی اقتصادی ،توسعه فراگیرتر و عدالت
اجتماعی» منتشر کرده است با استناد بر اعداد و ارقام نشان میدهد توجه به این
مبانی و تقویت نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی میتواند کلید بازیابی اقتصادی،
رشد فراگیر و برقراری عدالت اجتماعی در کشورها باشد و عدم توجه به آن مانعی
عمده بر سر راه توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود .همین تأکیدات باعث شده در
اصالحات سوم نظام بازنشستگی شیلی دو اصل حمایت فراگیرتر و عدالت اجتماعی
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بسیار مورد توجه باشد.
در این گزارش برای درک بهتر تغییرات نظام بازنشستگی در شیلی و اثرات
اقتصادی و اجتماعی آن ،سه مقاله از متخصصان نامی این حوزه گردآوری و ترجمه
شده است.
در مقاله نخست با عنوان «اصالح سیستم بازنشستگی در شیلی و اصول تأمین
اجتماعی» به قلم کارمال مسا-الگو و فابیو برترانو سه دوره اصالحات شیلی بر مبنای
اصول سازمان بینالمللی کار ارزیابی شده است .مسا-الگو بیش از یک دهه به عنوان
کارشناس اقتصادی درگیر اصالحات در شیلی بوده است و به همین دلیل اطالعات
قابل توجهی از این روند و پیامدهای مثبت و منفی آن دارد.
مقاله دوم با عنوان «مزایای بازنشستگی در شیلی :آیا ممکن است کفایت و انسجام
افزایش یابد؟» به قلم فابیو برترانو است .وی در این مقاله سابقه و چالشهایی که
نظام بازنشستگی شیلی داشته است بررسی میکند و سپس خالصهای از گزارش
کمیسیون ریاست جمهوری برای اصالحات سوم را ارائه میدهد و پیشنهادهای
اصالحی و معضالت پیش روی اجرای این اصالحات را بهطور خالصه بیان میکند.
مقاله سوم با عنوان «اقتصاد سیاسی باز-اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی
و آرژانتین؛ به سوی حمایتی فراگیرتر» به قلم کاتیا هویو و ماریانا رولی است .این
دو پژوهشگر در مقاله خود روند اصالحات اولیه (خصوصیسازی) و اصالحات
دوم را در دو کشور شیلی و آرژانتین مقایسه کردهاند .نویسندگان در این مقاله
تأثیر فرآیندهای سیاسی و مشارکت اجتماعی در روند اصالحات را بهخوبی نشان
میدهند.
این نویسندگان مقاالت دیگری نیز در حوزه اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی

منتشر کردهاند اما از آنجایی که مقاالت فوق با جزئیات بیشتر و از زوایای مختلف
این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند مطالعه آنها میتواند برای عالقهمندان مفید
باشد.
با توجه به شرایط دشواری که صندوقهای بازنشستگی در ایران با آن مواجه
هستند ،انجام اصالحات امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ اما اینکه این اصالحات
باید چه سمتوسویی داشته باشد و چه معیارهایی برای سنجش آن در نظر گرفته
شود محل اختالف است .مرور تجربههای جهانی بهویژه تجربه کشورهایی که
وضعیت اقتصادی نزدیک به ایران دارند ،میتواند مسیر این تغییرات را روشتر
سازد.
مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

اصالح سیستم بازنشستگی در شیلی و اصول تأمین اجتماعی
()2015-1981

کارمال مسا-الگو و فابیو برتانو

1

دانشگاه پیتزبورگ؛ آمریکا ،دفتر سازمان بینالمللی کار در آمریکای التین ،شیلی

چکیده :شیلی بین کشورهای آمریکای التین پیشگام ابداع نظام تأمین اجتماعی بازنشستگی
و اصالحات آن است ،اصالحاتی که در آن نظام بازنشستگی خصوصیسازی شد .به
دنبال این اصالحات ،روند «باز-اصالحی»ای پیگیری شد که به پیشرفتهای عمدهای
انجامید .در سال  2014یک کمیسیون ریاست جمهوری تعیین شد تا روند اصالحات
را ارزیابی و مشکالت باقیمانده در سیستم بازنشستگی را شناسایی کند .گزارش این
کمیسیون در دسامبر  2015منتشر شد .در این مقاله و در پرتو گزارش کمیسیون شیلی
میزان تطابق این اصالحات با اصول راهنمای سازمان بینالمللی کار بررسی شده است.

موارد مورد بررسی عبارتاند از :گفتوگوی اجتماعی؛ پوشش همگانی؛ رفتار برابر؛
همبستگی اجتماعی؛ برابری جنسیتی؛ کفایت مزایا؛ کارایی و مقرون به صرفه بودن
هزینههای اداری؛ مشارکت اجتماعی در مدیریت؛ نقش دولت و نظارت؛ و ثبات مالی .این
نوشته سه مرحله دارد :اصالحات ساختاری ( ،)1981-2008اصالحات دوباره (2008-
)2015؛ پیشنهادهای کمیسیون ریاست جمهوری (.)2015

کلیدواژه :طرح نظام بازنشستگی ،اصالحات تأمین اجتماعی ،پیماننامه سازمان

بینالمللی کار ،شیلی
1. Carmelo Mesa-Lago and Fabio Bertranou

 / 14نگاهی به سه دوره اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی

مقدمه
شیلی پیشگام سیستم بازنشستگی در آمریکای التین است .عالوه بر این شیلی
در سال  1980دست به اصالحات ساختاری زد و طی آن نظام بازنشستگی عمومی
را خصوصی کرد و سیاستهای بانک جهانی را تحت تأثیر قرار داد .همچنین تجربه
شیلی باعث تصویب اصالحات مشابه در  11کشور آمریکای التین و کشورهای
دیگر در اروپای مرکزی و شرق اروپا شد .این اصالحات با مشکالتی مواجه شد
و وعدههای بسیاری که داده شده بود ،برآورده نشد .در سال  ،2008شیلی بازهم
پیشگام روند باز-اصالحی شد که به پیشرفتهای اساسی دست پیدا کرد اما
اشکاالت کلیدی نیز داشت .در سال  ،2014کمیسیون ریاستجمهوری ،که مؤلفان
عضو آن بودند ،تعیین شد تا پیشرفت طرح و مشکالت باقیمانده را با دقت تحلیل و
برنامهای برای رسیدگی به آنها طراحی کنند .کمیسیون گزارش خود را در سپتامبر
 2015منتشر کرد .میشل باچله ،رئیسجمهور ،کمیتهای از وزرا را مسئول کرد تا
تغییرات پیشنهادی را جهت تعیین اقدامات قانونی بررسی کنند.
بر مبنای مقاالت فراوانی که درباره تأمین اجتماعی شیلی وجود دارد ،این مقاله
به دنبال آن است که یک ارزیابی کامل و یکپارچه از سه مرحله اصالحات و تأثیر
آن داشته باشد :اصالحات ساختاری ( ،)1981-2008دوره باز-اصالح (2008-
 )2015و دریافتها و پیشنهادهای کمیسیون ریاستجمهوری .برای دستیابی به
این مهم در این مقاله میزان هماهنگی شیلی با ده اصل راهنمای تأمین اجتماعی
مطابقت داده شده است؛ اصولی که سازمان بینالمللی کار ( )ILOطراحی کرده
است و انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی ( )ISSAآن را تائید میکند ILO( .و ISSA،

 .)1998این اصول راهنما ویژگیهای یک حکمرانی خوب و طراحی نوعی سیستم
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بازنشستگی را در بردارد( .مسا-الگو .)2012a ،1این اصول عبارتاند از.1 :
گفتوگوی اجتماعی .2 ،پوشش همگانی؛  .3رفتار برابر؛  .4همبستگی اجتماعی؛
 .5برابری جنسیتی؛  .6کفایت مزایا؛  .7کارایی و مقرونبهصرفه بودن هزینههای
اداری؛  .8مشارکت اجتماعی در اداره امور؛  .9نقش دولت و نظارت و  .10ثبات
مالی.
در ادامه مقاله ،به هرکدام از این عوامل به نوبه خود میپردازیم و محتوای آنها را
بهطور خالصه بررسی میکنیم .همچنین تأثیرات اصالحات ساختاری و معایب آن
و پیشرفتهایی را که از طریق باز-اصالحات به دست آمده است ،ارزیابی میکنیم
و نقاط ضعف موجود را شناسایی خواهیم کرد .درنهایت مهمترین توصیههای
کمیته ریاست جمهوری را بهطور مختصر شرح میدهیم تا از طریق آن بتوان در
اصالحات بعدی با چالشهای باقیمانده روبهرو شد.2

گفتوگوی اجتماعی
زمانی که بحث درباره اصالح سیستم بازنشستگی مطرح میشود ،سازمان
بینالمللی کار به گفتوگو بین کارگران ،کارفرمایان و دولت تأکید میکند تا از این
طریق ،منابع تأمین شود ،اجماع عمومی برای پیشنهاد تغییرات به حداکثر برسد و
به این روند مشروعیت ببخشد( .سازمان بینالمللی کار)2001 ،
بیشتر اصالحات ساختاری در سیستم بازنشستگی ،که در  11کشور آمریکای
التین طی سالهای  1980تا  2002انجام گرفت و در آن سیستم بازنشستگی عمومی

1. Mesa-Lago
 .2وقتی هیچ منبع خاصی ذکر نشده خوانندگان به مقاله مسا-الگو ( )2012bمراجعه کنند.
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خصوصیسازی شد ،1بدون گفتوگوی اجتماعی قبلی و پرسش و پاسخ درباره
طراحی سیستم و مشروعیت آن بود .رژیم دیکتاتور شیلی اصالحات تأثیرگذار
خود را در شرایطی اجرا کرد که انتخابات دموکراتیک کنگره وجود نداشت ،احزاب
سیاسی منحل شده بودند ،فعالیت اتحادیههای تجاری منع شده بود یا کنترل میشد
و هیچ مناظره عمومی شکل نگرفته بود .مجریان اصالحات ادعا میکردند که
سیستم عمومی ورشکسته ،ناکارا و به لحاظ مالی بیثبات است ،در مقابل سیستم
خصوصی ،پوشش ،کارایی و منافع را افزایش و هزینههای اجرایی را کاهش خواهد
داد؛ همچنین در این سیستم ثبات مالی در بلندمدت برقرار میشود.
در سال  2006میشل باچله ،رئیسجمهور ،یک کمیسیون مشورتی شامل
نمایندگان  L5تعیین کرد تا نظرات فعاالن اجتماعی را جمعآوری کند ،نواقص
سیستم را دریابد و تغییراتی جهت اصالح آنها ارائه دهد 90 .درصد پیشنهادهای
این کمیسیون در قانون مصوب سال  2008گنجانده شد.
در مرحله دوم ،رئیسجمهور باچله کمیسیون ریاستجمهوری را در سال 2014
تعیین کرد .این کمیسیون  24عضو ملی و بینالمللی با دیدگاههای متفاوت داشت.
در پروژه «مشارکت شهروندی» و در قالب گفتوگوهای محلی و مناظرههای
عمومی نظر بیش از  2500نفر درباره مشکالت کلیدی بازنشستگی جمعآوری
شد؛ درعینحال یک نظرسنجی هم صورت گرفت ([ .)CAPSP, 2015a,2105bاین
کمیسیون] پس از  16ماه فعالیت 3 ،طرح جهانی باز-اصالحی و  58توصیه را
منتشر کرد.
 .1اصالحات ساختاری بازنشستگی با مدیریت دولتی با منافع مشخص که بر اساس سیستم PAYG
یا اندوختهگذاری جزئی بود به نظامی با مدیریت خصوصی بر مبنای پرداخت حق بیمه و اندوختهگذاری
کامل تبدیل شد( .مسا-الگو)2014 ،
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پوشش همگانی
در کنفرانس بینالمللی کار ( )ILCدر سازمان بینالمللی کار تصریح شده است:
«دولت نقشی پیشگام در تسهیل ،ارتقا و گسترش پوشش تأمین اجتماعی دارد...
برای کسانی که در سیستمهای اجتماعی موجود تحت پوشش قرار نگرفتهاند...
ازجمله زنان ،خوداشتغالها ،صاحبان مشاغل خرد ،سالمندان افرادی که در خانه
کار میکنند« .»1حمایت از گروههای آسیبپذیر فعال در بخش غیررسمی اقتصاد
باید درمجموع توسط جامعه تأمین شود»)ILO,2001( .
[در شیلی] نسبت پوشش نیروی کار از  73درصد در سال  1973به  64درصد
در سال ( 1980سال اصالحات) و  29درصد در سال  1982کاهش پیدا کرد .این
نسبت در سال ( 2007سال قبل از باز-اصالحات) به  61.2درصد رسید اما هنوز
کمتر از سطح سال  1980بود .تعداد اعضای سیستم که حق بیمه پرداخت میکردند
از  73.6درصد به  54.6درصد در فاصله زمانی  1990تا  2008کاهش یافت .پوشش
بازنشستگی افراد باالی  65سال طی دوره  1990تا  2003از  73.6درصد به 63.9
درصد رسید که البته از آن زمان افزایش پیدا کرده است( .جدول )1

1. home worker
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جدول -1پوشش سیستم بازنشستگی برای نیروی کار (بر اساس حق بیمه) و افراد باالی  65سال
()1973-2013

جمعیت باالی  65سال (درصد)

سال

نیروی کار (درصد)

1973

73.0

1980

64

1982

29

1990

46.8

73.6

1992

51.8

66.5

1994

51.8

68.2

1996

55.7

65.9

1998

53.4

62.2

2000

52.9

63.7

2003

55.8

63.9

2006

61.1

79

2007

61.2

2008

62.8

2009

60.3

2010

60.3

2011

63.6

2012

63.8

2013

64.8

ا

84
84
83.5

منبع :مسا-الگو ()2012b؛ وزارت توسعه اجتماعی ()2014( FIAP ،)2015؛ )2015b( CAPSP

تحت روند باز-اصالحات ،پوشش کارگران خوداشتغال از سال  2012آغاز شد

اصالح سیستم بازنشستگی در شیلی و اصول تأمین اجتماعی 19 /

و این کار از طریق افزایش تدریجی حق بیمه پرداختی انجام گرفت بهطوریکه سهم
پرداختی از  10درصد از  40درصد درآمد مشمول مالیات به  10درصد از 100
درصد درآمد مشمول مالیات افزایش یافت .بهعنوان یک عامل انگیزشی ،در روند
باز-اصالحات ،کارگران خوداشتغال واجد شرایط دریافت کمکهزینه خانوار ،حمایت
در برابر خطرات استخدام و خدمات بازنشستگی شدند.
کارگران خانوادگی 1بدون حقوق و زنان خانهدار که قب ً
ال شامل این طرح نمیشدند،
اجازه پیدا کردند بهصورت داوطلبانه به این طرح بپیوندند .یارانههای دولتی به
کارفرمایانی که کارگران جوان کمدرآمد را استخدام میکردند ،اعطا شد .کمک به
خانوارهای فقیر در قالب بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه 2ادامه پیدا کرد.
پوشش اجباری نیروی کار از  61.2درصد در سال  2007به  64.8درصد در سال
 2013رسید که این باالترین درصد از سال  1980و سومین جایگاه در آمریکای
التین بود .افراد تحت پوشش سیستم در طول دوره  2009تا  2013معادل  22درصد
افزایش پیدا کردندFIAP, 2014( .؛ آرویو .)2015 ،3پوشش بیمه زنان  10درصد
افزایش پیدا کرد .سهم کارگران خود اشتغال از کل افرادی که حق بیمه پرداخت بیمه
میکردند از  4درصد به  20درصد در فاصله زمانی  2008تا  2014افزایش پیدا کرد،
اما در سال  2013تنها  22درصد از  33درصد افرادی که درآمد مشمول مالیات
داشتند ،حق بیمه پرداختند (وزارت توسعه اجتماعی .)2015 ،نسبت سالمندانی که تحت
پوشش سیستم بازنشستگی ،با پرداخت حق بیمه و بدون پرداخت حق بیمه ،بودند
به  84درصد بین سالهای  2009تا  2013افزایش پیدا کرد؛  6درصد بیشتر از سال
1. Family worker
2. non-contributory pension
3. Arroyo
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 .2006این پیشرفت ،شیلی را بین  5کشور اول منطقه قرار داد .این پیشرفت بیشتر
به دلیل تحت پوشش قراردادن زنان و گسترش سیستم بازنشستگی بدون پرداخت
حق بیمه بود .اگر گسترش این سیستم بازنشستگی نبود ،فقر در میان سالمندان 2.1
درصد افزایش پیدا میکرد.1
باوجود پیشرفتهایی که روند باز-اصالحات رقم زد ،هنوز یک سوم نیروی کار
تحت پوشش طرح نیستند که دلیل آن ناآگاهی یا عدم وابستگی به جایی است (دو
سوم آنها خوداشتغال هستند) .تعداد زنان تحت پوشش بسیار کمتر از مردان است،
 9درصد زنان خدمتکاران خانگی 2هستند و نیمی از آنها حق بیمه نمیپردازند .تحت
پوشش قراردادن سالمندان بین سالهای  2011تا  2013کاهش یافته است .افرادی
که بهصورت داوطلبانه به این طرح پیوستند تنها  0.2درصد کل افراد مشمول این
طرح هستند؛ یارانه استخدام جوانان تنها به  3.6درصد افراد واجد شرایط اختصاص
پیدا میکند؛ کارگران خانگی بدون دریافت حقوق ،کارمندان بدون قرارداد و صاحبان
کسبوکارهای کوچک  12درصد از نیروی کاری که تحت پوشش قرار نگرفتند را
تشکیل میدهندSP,2014b( .؛ .)CAPSP,2015b
پیشنهادهای کمیسیون ریاستجمهوری برای رسیدگی به این نقصها عبارتاند
از :گسترش دسترسی به یک مستمری بازنشستگی پایهای (همگانی) برای  80درصد
از فقیرترین خانوارها یا عموم مردم به شرط درآمد سنجی؛ اصالحاتی در جهت ادغام
تدریجی خوداشتغالیها؛ افزایش جرائم کارکنانی که وضعیت خود را ثابت نگه داشتند
 .1جمعیت فقیر در شیلی در سال  ،2013معادل  7.8درصد بود؛ رتبه سوم در کمترین میزان شیوع فقر

بین کشورهای منطقه (2014 ،ECLAC؛ فقر بر اساس روش هزینههای تأمین نیازهای اساسی برآورد
شده است).

2. household employment
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و در این فرآیند انتقالی شرکت نکردند؛ تسریع فرآیند قضایی برای اجرای مجازات
اقتصادی؛ پایهگذاری نهادی ویژه جهت هماهنگسازی سیاستها با هدف افزایش
مشارکت و باالبردن تعداد افراد تحت پوشش سیستم)CAPSP, 2015B( .

رفتار برابر
از نظر « ILOرفتار برابر یکی از اصول راهبردی تأمین اجتماعی است» (گربر،1
 1997و در سیستم بازنشستگی باید برای گروههای قدرتمند که از جایگاههای
پرمنفعتتری نسبت به سیستم عمومی برخوردار بودهاند ،اجباری باشد (دستکم
سیستم باید نسبت به فعالیتهای فیزیکی یا مشاغل خطرناک تعدیل شود) .این
امتیازات باید توسط دولت تأمین مالی شود .این درواقع یارانهای است که عموم
افراد تحت پوشش بیمه به کسانی میپردازند که از موقعیتهای پایینتری برخوردار
هستند یا بیمه نشدهاند.
اصالحات ساختاری در شیلی برنامههای متعدد بازنشستگی را یکپارچه کرد
و شرایط استحقاقی استاندارد برای همه تعیین کرد .نیروی نظامی که اجرای این
اصالحات را به عهده داشت ،اعالم کرد که این اصالحات فراتر از یک سیستم عمومی
است ،با این حال ارتش و پلیس در این طرح مشارکت نداشتند و در سیستم قبلی باقی
ماندند که امتیازات بیشتر و بازنشستگی بهتری از سیستم عمومی داشت 90 .درصد
این [امتیازات] با سوبسیدهای دولتی بود .هزینههای این سوبسیدها  0.9درصد تولید
ناخالص شیلی میشد .این هزینه را میتوان با کل هزینههای باز-اصالحات که تنها 0.47
درصد از تولید ناخالص داخلی بود ،مقایسه کرد ( .)CAPSP,2015bتالشهای قوه مقننه
1. Greber
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و فشارهای اجتماعی برای اصالح این نابرابری تاکنون شکست خورده است.
کمیسیون ریاست جمهوری خواسته است نیروی ارتش و پلیس همان شرایطی را
داشته باشند که سایر نیروی کار دارند و همان حق بیمه را بپردازند .این اصالحات
بهطور ضمنی به کاهش یا حذف سوبسیدهای مالی و مقرر کردن حق بیمه کافی برای
اعضای آنها [نیروی نظامی و پلیس] و دولت ،بهعنوان کارفرمای آنها ،اشاره دارد.
()CAPSP,2015b

انسجام اجتماعی
در کنفرانس بینالمللی کار در سال  ،2001اشاره شد است که :در نظامهای
بازنشستگی بر مبنای «توازن درآمد-هزینه» ( ،)PAYGریسک بهصورت جمعی
تقبل میشود اما در سیستم بازنشستگی «مبتنی اندوختهگذاری کامل» فرد ریسک را
متحمل میشود.)ILO, 2001( ».
سیستمهای خصوصی عموم ًا انسجام اجتماعی درونزا ندارند ،چراکه بیمهشدگان
حسابهای شخصی دارند و هیچ نوع همبستگی بین نسلها ،جنسیتها و درآمد گروههای
مختلف وجود ندارد .به هم پیوستگی اندکی هم که در شیلی وجود داشت توسط دولت
از راههای زیر ایجاد شده بود :پرداخت برای تأمین حداقل حقوق بازنشستگی ،تأمین
مالی مستمریهای بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه ( )PASISاین کمکها با توجه
به سهمها ،لیست انتظار و منابع مالی در دسترس محدود شده است -و به رسیمت
شناختن حق بیمههای قبلی در سیستم عمومی.
با انجام باز-اصالحات دو سیستم «حقوق بازنشستگی منسجم »1مبتنی بر تأمین
1. solidarity pensions

دراینجا منظور حقوقهای بازنشستگی ای است که با هدف ایجاد انسجام اجتماعی طراحی شده است .در
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مالی دولت ایجاد شد:
مستمری بازنشستگی پایه (همگانی) )PBS( 1برای سالمندان و ازکارافتادگان،
برای افراد تحت پوششی که به حداقل حقوق بازنشستگی یا  PASISدسترسی ندارند؛
 PBSدر ابتدا به  40درصد و بعد به  60درصد از فقیرترین خانوارها بدون حقوق
بازنشستگی و باالی  65سال که به مدت  20سال در کشور زندگی میکردند ،اعطا
شد2؛
«مستمری مکمل» ( )APSبهتدریج جایگزین حداقل حقوق بازنشستگی و مکملهای
بازنشستگی (به مواردی تعلق میگرفت که مستمریها مبلغ کمی بودند و فرد برای
آنها حق بیمه پرداخته بود) برای افراد بیشتر از  65سال شد APS .درواقع هر دو
اینها را کاهش میدهد و در مقابل مبلغ بازنشستگی با پرداخت حق بیمه را افزایش
میدهد و درصورتی که میزان بازنشستگی از سقف تعیینشده تجاوز کند به صورت
تصاعدی اعتبارات را قطع میکند .شرایط مستمریهای  APSبه  PBSنزدیک بود.
آتاناسیو ،مجیر و اوترو )2011( 3نشان میدهند بازنشستگی همبستگی یک اثر
بازدارندگی کوچک برای کارکردن در بخش رسمی داشته اما نتیجهگیری کرد که
اثرات رفاهی آن بیشتر از این اثرات منفی بوده است .سیستم خصوصی بازنشستگی
با پرداخت حق بیمه کماکان فاقد انسجام درونی است و این در حالی است انسجام
برونزا که از طریق [سیاستهایی] با تأمین مالی دولت اعمال میشود هنوز نتوانسته
است شکاف موجود در پوشش نیروی کار ،برابری جنسیتی و کفایت مزایا را پر کند.
این متن و متون بعدی ما از آن به عنوان حقوق بازنشستگی منسجم نام می بریم

1. basic solidarity pension

 .2حمایت از افراد سالمند تحت سیستم  PBSپیشرفت قابل مالحطهای داشته است.

3. Attanasio, Meghir and Otero
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تعدادی از پیشنهادهای کمیسیون ریاست جمهوری ،مانند گسترش پوشش
 PBSبرای فقرا یا عموم مردم ،اثرات مثبتی بر انسجام اجتماعی داشت 12 .کشور
در منطقه سیستم بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه دارند ،بهجز آنها  11کشور
هدفگذاریهایی برای فقرا دارند؛ تنها بولیوی یک سیستم سراسری بازنشستگی
دارد که حتی ذینفعان سیستم بازنشستگی با پرداخت حق بیمه را هم شامل میشود،
اما سطح مزایا در این کشور پایین است ( 38دالر) .فیلگوابرا و اسپیندوال 1و ()2015
برآورد کردهاند که سراسری کردن  PBSهزینه اضافی بالغبر  0.11درصد از GDP
خواهد داشت درحالیکه هدفگذاری روی فقر  0.04درصد  GDPهزینه اضافی تحمیل
خواهد کرد .پیشنهادهای دیگر که انسجام اجتماعی را ارتقا میدهد بعدها مطرح شد.

برابری جنسیتی
در کنفرانس بینالمللی کار در سال  ،2001تأکید شد« :تأمین اجتماعی باید بر
اساسی باشد که برابری جنسیتی را ارتقا دهد ».باید به زنان برای فعالیتهایشان در
پرورش فرزندان و مراقبت از افراد خانواده ،پرداخت صورت گیرد.)ILO,2001( .
نابرابری جنسیتی توسط عوامل زیر اتفاق میافتد .1 :بازار کار (زنان دستمزد
کمتری از مردان برای کار مشابه دریافت میکنند و مشاغل پارهوقت ،موقت و
غیررسمی بیشتری دارند)  .2سیستم بازنشستگی (زنان نسبت به مردان کمتر تحت
پوشش سیستم بازنشستگی هستند ،سن بازنشستگی برای زنان کمتر از مردان
است و جدول مرگومیر بین زنان و مردان متفاوت است)  .3عوامل جمعیتی (زنان
بهطور متوسط  6سال بیشتر از مردان عمر میکنند) و  .4عوامل فرهنگی (مردان اغلب
1. Filgueira and Espíndola
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کارهای منزل را به عهده نمیگیرند که این باعث افزایش حجم کاری زنان میشود).
نابرابری که [پیشتر] از طریق سیستم بازنشستگی ایجاد شده بود در روند
اصالحات ساختاری و سیستم خصوصی تشدید شد .درحالیکه  69درصد مردان
از مزایای بازنشستگی بهرهمند بودند ،این نسبت برای زنان به  54درصد میرسید.
(رافمن و اولیوری .)2012 ،1حقوق بازنشستگی زنان به دالیل زیر کمتر از مردان
بود :دورماندن از بازار کار به دلیل نگهداری از کودکان و مراقبت از افراد بیمار
سالمند خانواده؛ حجم کمتر حق بیمه پرداختی نسبت به مردان ( 42درصد در برابر
 61درصد)؛ سیستم بازنشستگی مبتنی بر حساب شخصی افراد و جدول مرگومیر
متفاوت بین زنان و مردان .وقتی میزان سرمایهگذاری زنان در صندوق بازنشستگی
[به دالیلی که گفته شد] کمتر باشد و امید بهزندگی در زنان باالتر باشد ،میزان دریافتی
ساالنه زنان کمتر از مردان است به همین دلیل نرخ جایگزینی برای زنان  38درصد
این نرخ برای مردان بود .همچنین مردان نسبت به مزایای بازنشستگی همسران خود
پس از مرگ آنها حقی نداشتند.
فرآیند باز-اصالحات برابری جنسیتی را افزایش داد .مادران صرف نظر از درآمد
آنها به سیستم خصوصی پیوستند؛ آنها یک پاداش مادری 2برای هر کودک متولد
شده دریافت میکنند؛ این پاداش در حساب شخصی آنها سپردهگذاری میشود و
نرخ بازگشت ساالنه برای آن در نظر گرفته میشود ،پیش از این ،بیمه بازماندگان
و ازکارافتادگی برای زن و مرد یکسان بود اما از آنجا که زنان با خطر کمتر مواجه
هستند و از این بیمهها کمتر استفاده میکنند ،میزان باقیمانده از حق بیمه پرداختی آنها
1. Rofman and Oliveri
2. maternity voucher
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به حساب شخصی بازنشستگیشان واریز میشود (این رقم  0.15درصد حقوق در
سال  2013بوده است) .در صورت طالق ،دادگاه میتواند درباره تقسیم سرمایههایی
که در دوره زندگی مشترک در حسابهای انفرادی انباشته شده است ،تصمیمگیری
کند .زنان میتوانند به صورت داوطلبانه به سیستم بپیوندند و حق بیمهای را که
همسرانشان به نمایندگی از آنها پرداخت کردهاند ،دریافت کنند .مردان نیز اکنون واجد
شرایط دریافت بیمه بازماندگان هستند.
طی سالهای  2006تا  ،2013نرخ مشارکت نیروی کار زنان از  40.9درصد به
 45.6درصد افزایش یافت و پوشش بازنشستگی برای زنان سالمند از  74درصد
به  83درصد افزایش پیدا کرد؛ این نرخ برای مردان  84درصد تخمین زده میشود.
(وزارت توسعه اجتماعی .)2015 ،سیستم بازنشستگی نیز به گونهای توزیع را انجام
میداد که به نفع زنان باشد .این مهم از روشهای زیر حاصل شد :در ارتباط با PBS
برای سالمندان ،سهم زنان از  59درصد به  72درصد در دوره  2009تا  2014افزایش
یافت (متوسط مزایای  PBSبرای زنان  4درصد بیشتر از مردان است ).و  91درصد
از بهرهمندان از  APSزنان بودند .در سال  399 ،2014هزار و  532نفر پاداش مادری
دریافت کردند .تفاوت در نرخ جایگزینی بین سالهای  2008تا  2011به  6درصد
کاهش یافت .از آنجایی که در صورت طالق ،حسابهای بازنشستگی زوجین تقسیم
میشود ،از این طریق  1683انتقال سرمایه انجام شد که  95درصد بهرهمندان آن
زنان و  5درصد بهرهمندان آن شوهران بودند.)SP,2015a( .
باوجود تمامی این پیشرفتها ،تبعیض علیه زنان بهطور قابل مالحظهای هنوز
وجود دارد .مجمع جهانی اقتصاد رتبه شیلی در شاخص برابری جنسیتی را  125بین
 136کشور جهان اعالم کرده است .این شاخص باتوجه به پرداخت برابر بهازای کار
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یکسان ارزیابی را انجام داده است .شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار  25درصد
است( .وزارت توسعه اجتماعی )2015 ،نرخ جایگزینی برای زنان  41درصد مردان
است این در حالی است که متوسط حقوق بازنشستگی زنان  43درصد مردان است.
( )SP, 2014a, 2014bتفاوت جنسیتی در جدول مرگومیر مانند گذشته وجود دارد.
پیشنهادهای کمیسیون ریاستجمهوری به شرح زیر است :یکسان کردن جدول
مرگومیر برای زنان و مردان؛ اختصاص نیمی از وجوه سرمایهگذاری بازنشستگی
به همسر یا شریک زندگی؛ در صورت طالق ،تقسیم میزان سرمایهگذاری شده در
حساب بازنشستگی طی دوره زندگی مشترک بین زن و مرد؛ جبران کار بدون مزد
وقتی که فرد از سالمندان یا افراد از کار افتاده نگهداری میکند؛ افزایش تعداد مراکز
مراقبت روزانه از کودکان و بهبود دسترسی به این مراکز؛ و برابری سن بازنشستگی
برای زنان و مردان (هر دو در  65سالگی) برای متولدان  1970به بعد (CAPSP,
 .)2015bدر ارتباط با مورد اخیر ،سن بازنشستگی مؤثر زنان  64.8درصد است اما
سن بازنشستگی قانونی  60سال است.

کفایت مزایا
کمسیون سازمان بینالمللی کار در زمینه عدم اعتبار [عدم کفایت] مزایای
سالمندان و بازماندگان ( ،1967شماره  )128حداقل نرخ جایگزینی را  45درصد برای
افرادی که متوسط  30سال حق بیمه پرداختهاند ،تعیین کرد .حقوق بازنشستگی باید
بهگونهای باشد که کفاف هزینههای زندگی را بدهد .حقوقهای بازنشستگی نیازمندان
که توسط دولت تأمین اعتبار شدهاند و حق بیمه برایشان پرداخت نشده باید بر مبنای
منابع مالی در دسترس اعطا شوند .سازمان بینالمللی کار در ارتباط با کف حمایت
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اجتماعی کشورها ( 1)NFSPتوصیه میکند (شماره  )2012 ،202درآمد پایه برای
تأمین سالمندان دستکم برابر با حداقل حقوق باشد (.)ILO, 2012
حقوق بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه مبتنی بر آزمون ارزیابی ()PASIS
که پیش از اصالحات ساختاری وجود داشت[ ،پس از اصالحات نیز] با تعیین سقف
برای تعداد بهرهمندان و لیست انتظار برای دستیابی به این امکانات ادامه یافت و تابع
میزان منابع مالی در دسترس بود .اصالحات ساختاری تعداد سالهایی را که فرد باید
در سیستم عمومی قبلی حق بیمه پرداخت کرده باشد تا شرایط الزم برای تضمین
دریافت حداقل حقوق بازنشستگی را پیدا کند به  20سال افزایش داد؛ برای افرادی که
در سیستم خصوصی بودند و سرمایهگذاری شخصی آنها برای تأمین حداقل حقوق
کفایت نمیکرد ،حداقل حقوق بازنشستگی تضمین شده بود .در سال  2007متوسط
حداقل حقوق بازنشستگی  62درصد حداقل حقوق بود و تحقیقات نشان میدهد که 35
درصد از مردان و  60درصد از زنان آن را دریافت خواهند کرد .بعضی از بیمهشدگان
به هیچکدام از دو طرح حداقل بازنشستگی (به دلیل اینکه سالهای پرداخت حق بیمه
آنها کمتر از میزان حداقل تعیین شده بود) و بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه
(مورد قبول واقع نشدن در آزمون وسع یا نبود منابع عمومی مالی) دسترسی نداشتند.
مستمری بازنشستگی بهطور اتوماتیک با UF2شاخصبندی میشود.
باز-اصالحات به افرادی که واجد شرایط دریافت حداقل حقوق یا بازنشستگی
بدون پرداخت حق بیمه نبودند ،کمک کرد .حقوق ماهانه  PBSدر  132 ،2015دالر
بود که  79درصد از ( PASISحقوق بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه مبتنی بر

یک واحد پولی که با  CPIتعدیل شده است

1. National Floors of Social Protection
2. UF (Unidad de Fomento):
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آزمون ارزیابی) بیشتر بود؛ این رقم در دوره  2015-2008نزدیک  50درصد افزایش
داشت و هر سال نیز با شاخص قیمت مصرفکنند ( )CPIتعدیل میشود .طی برنامه
باز-اصالحات متوسط حقوق بازنشستگی با پرداخت حق بیمه ،بر مبنای قیمت ثابت،
 83درصد افزایش یافت ،این افزایش بیشتر شامل حال بهرهمندان با کمترین میزان
درآمد بود( .وزارت توسعه اجتماعی )2015 ،2006 ،در سال  2015ارزش  APSمعادل
 79درصد مستمری بازنشستگان و  92درصد از درآمد ازکارافتادگان را تشکیل
میداد (حداکثر آن  428دالر در ماه بود)؛  APSبر اساس شاخص قیمت مصرفکننده
تعدیل میشد .تعداد افرادی که از  PBSو  APSبهرهمند میشوند در دوره  2008تا
 2014دوبرابر شد و به  1.24میلیون نفر رسید .فقر سالمندان نیز  2.7درصد کاهش
یافت PBS .به  96درصد از  60درصد فقیرترین خانوارها اختصاص پیدا میکرد اما
 4درصد از  30درصد خانوارهای با باالترین درآمد هم به اشتباه از این پرداخت
بهرهمند شدند .این امر منجر شد که  0.2درصد از بهرهمندان از مزایا ،به حالت
معلق دربیایند و روش آزمون وسع کارآمدتر شود (;CCP, 2011; CUSP,2011
 .)SP,2014b; 2015bهمچنین برنامه پسانداز جمعی داوطلبانه طراحی شد که منابع
آن یا از طریق سهم توافقی بین کارگر و کارفرما تأمین میشد یا کارفرما بهتنهایی و
در ازای مالیات معوق آن را برعهده میگرفت .با این حل تعداد کمی از شرکتها در
این برنامه شرکت کردند و جذب افراد بیمه شده با درآمد متوسط مشخص ًا کمتر است.
سازمان بینالمللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDنرخ
جایگزینی را  45درصد متوسط حقوق فرد بیمهشده در کل سالهای فعالیتش تعیین
کردهاند .کمیسیون مشورتی ریاستجمهوری در امور بازنشستگی ،)CAPSP( 1در
1. The Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
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ابتدا [برای محاسبات خود] میانگین نرخ جایگزینی را تخمین میزد؛ (البته با چند
استثنا مانند حداقل حقوق) ،اما چندپاره بودن قابل توجهی بین حقوقهای بازنشستگی
وجود داشت که بر اساس آن به این نتیجه رسید استفاده از شاخص میانه آموزندهتر
است )CAPAP,2015b( .تخمین زده شده که طی دوره  ،2014-2007میانه نرخ
جایگزینی برای بازنشستگان با تأمین مالی شخصی (حسابهای انفرادی)  34درصد
درآمدی بود که در  10سال آخر قبل از بازنشستگی به دست آورده بودند (برای
تمامی بازنشستگان) (جدول  .)2برای بازنشستگان با حق بیمه پرداختی باال نرخ
بازگشت به حدود  46درصد میرسید درحالیکه آنهایی که حجم سپردهگذاری
کمتری داشتند این نسبت تنها  4درصد بود.
جدول  -2میانه نرخ جایگزینی ( )RRبر اساس حقوق  10سال آخر؛  2007تا  2014و پیشبینی
برای 2035-2025
جمع

مرد

زن

نرخ بازگشت  2007تا 2014

بدون APS

34

48

24

APS

45

60

31

پیشبینی برای 2025-2035

بدون APS

15

24

8

APS

15

41

34

منبعCAPSP, 2015b :

همچنین تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود داشت .میانه نرخ بازگشت برای
مردان  48درصد بود درحالی که این نسبت برای زنان تنها  24درصد تخمین زده
شد .تحت نظام  APSمیانه نرخ بازگشت به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد .این
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نرخ برای مجموع زن و مرد به  45درصد رسید؛ برای مردان  60درصد و برای زنان
 31درصد .این موضوع بر نقش مهم دولت تأکید میکند.
 )2015b( CAPSPنرخ جایگزینی را برای کارگرانی که کل دوره فعالیتشان تحت
نظام اصالحات بوده نیز پیشبینی کرده است .برای این منظور پروفایلی از میزان
دریافتی آینده نیروی کار و نرخ مشارکت تخمینی تهیه شد و بر مبنای آن میزان پسانداز
و سود آن با پارامترهایی که تا سال  2008و قبل از باز-اصالحات وجود داشت ،تخمین
زده شد .نتایج نشان میدهد ،میانه نرخ جایگزینی پایینتر از آنچه قب ً
ال برآورد شده بود،
است :برای افرادی با تأمین مالی شخصی  15درصد ( 25درصد برای مردان و  8درصد
برای زنان) .برای افراد تحت پوشش نظام  ،APSمیانه نرخ جایگزینی باالتر برآورد شد:
 37درصد برای مجموع ( 41درصد برای مردان و  34درصد برای زنان)
در این راستا پیشنهادهای کمیسیون ریاستجمهوری به این شرح است :افزایش
 20درصدی ارزش  APSو PBS؛ افزایش حق بیمه پرداختی (و در نتیجه آن
حجم سپردهها؛ به عبارت دیگر ،ارزش ماهانه پسانداز بازنشستگی در حسابهای
انفرادی) از  10درصد به  14درصد از طریق  4درصد افزایش سهم کارفرما؛ حذف
برنامههای هدفگذاری شده قبلی (که اکثریت قریب به اتفاق بازنشستگان انتخاب
کرده بودند)؛ و در ادامه ،بهبود مکانیسم هدفگذاری و بازنگری در آن هر سه سال
یکبار ( .)CAPSP, 2015bاصالحات دیگر در حوزههای برابری جنسیتی ،بهرهوری
و معقول بودن هزینههای اداری پیشنهاد شد.

کارایی و معقول بودن هزینههای اداری
در کنفرانس بینالمللی کار در سال  2001تأکید شده است :طرحها باید به صورت
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شفاف مدیریت شوند و هزینههای اداری باید در حداقل ممکن باشد)ILO, 2001( .
در سال  1979و در جریان اصالحات ،دولت طرحهای بازنشستگی قبلی را در
مؤسسه استانداردسازی حقوق بازنشستگی1یکی کرد ،به جز ارتش و نیروی پلیس.
سیستم خصوصی از سال  1981آغاز به کار کرد و مدیریت آن به عهده شرکتهای
مدیریت اندوخته سرمایهگذاری 2گذاشته شد .آنها حقالزحمهای را بهعنوان درصدی
از درآمد مشمول مالیات برای مدیریت منابع بازنشستگی سالمندان مطالبه میکردند در
عین حال که حقالزحمه ثابتی با اثرات کاهنده 3نیز دریافت میکردندAFP .ها حق بیمه
برای پوشش ریسکهای ناشی از ازکارافتادگی و بیمه بازماندگان را جمع میکردند و
به شرکتهای تجاری بیمه منتقل میکردند ،با این وجود رقابت بازاری آنچنان که انتظار
میرفت ،نبود :طی سالهای  1994تا  ،2008تعداد  AFPها از  21به  5کاهش یافت.
همچنین تجمع کسورپردازان در سه  AFPبزرگتر از  67.1درصد به  86.4درصد
رسید و آزادی کمی در ارتباط با تعیین  AFPوجود داشت .علیرغم آنکه اصالحات
ساختاری ادعا میکرد هزینههای اداری به دلیل خصوصیسازی و رقابت کاهش
مییابد ،متوسط حقالزحمه شرکتها از  2.44درصد به  2.68درصد در دوره  1981تا
 2008افزایش یافت (جدول  .)3ناکارایی و هزینه نهایی باال تهدیدی برای کاهش حقوق
بازنشستگی در آینده بود به طوری که حقالزحمهای که سیستم خصوصی تحمیل کرد،
یکچهارم سپرده افراد در حسابهای شخصی آنها را میستاند)OECD, 2013( .

1. Instituto de Normalización Previsional -INP
2. Administradoras de fondos de pensiones – AFPs
3. fixed fee with regressive effects
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جدول  .3هزینههای اداری سیستم خصوصی 1981 ،و  2007تا 2014
( %درصد از
ج
سپرده)

هزینه ( %از درآمد مشمول مالیات)
سال

حقالزحمه
سالمندان

حق بیمه ازکارافتادگی و
ب
بازماندگان

جمع

جمع

2.44

24.4

2007

1.71

0.73

2.40

24.4

2008

1.71

0.73

2.40

24.4

2009

1.55

1.87

د

3.42

33.8

2010

1.49

1.49

2.98

29.8

2011

1.48

1.49

2.97

29.7

2012

1.41

1.26

2.67

26.7

2013

1.39

1.26

2.65

26.5

2014

1.14

1.26

2.40

24

الف

1981

منبع :مسا-الگو ( )2012bبهروز شده توسط )2015b( CAPSP
الف) حقالزحمه خالص پرداختی به A.F.P.
ب) بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان پرداختی به شرکت بیمه
ج) سپرده  10درصد درآمد مشمول مالیات است
د) در سال  2009حق بیمه زنان و مردان بهصورت مساوی افزایش یافت اما بعداً کاهش پیدا کرد.

باز-اصالحات تدابیری برای برانگیختن رقابت و کاهش هزینههای اداری اندیشید:
 -1هر دو سال مناقصهای برگزار میشد تا داوطلبانی که تازه مشغول به کار
شدهاند ،به  AFPبا کمترین هزینه بپیوندند .افراد تازهوارد باید تا دو سال در آن
 AFPباقی میماندند اما بعد از دو سال میتوانستند به  AFPدیگری با هزینه خالص
کمتر بپیوندند (حقالزحمه کاهشیافته به سایر افراد تحت پوشش  AFPکه برنده
پیشنهاد شده بود نیز تعلق میگیرد) -2 .حقالزحمه ثابت با اثرات کاهنده حذف شد؛
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و  -3جایگزینی از طریق مناقصههای فردی باعث شد تا  AFPها متعهد شوند در
حوزه ریسکهای ازکارافتادگی و بازماندگان ،شرکتهای بیمه تجاری را از طریق
فرآیندهای مناقصات جمعی بینالمللی انتخاب کنند.
تعداد AFPها از  5در سال  2008به  6در سال  2011افزایش یافت .تراکم افراد
تحت پوشش در سه  AFPبرتر در دوره زمانی  2001تا  2013معادل  19.8درصد
و ارزش وجوه اداره شده  2.9درصد کاهش داشت؛ اما هنوز  70درصد افراد ،تحت
پوشش سه  AFPبزرگ هستند .به دلیل مناقصههای دوساله ،میزان حقالزحمه
خالص دریافتی از  1.74درصد در سال  2008به  1.14درصد در سال  2014کاهش
یافت .در ژانویه  AFP ،2014برنده مناقصه حقالزحمه  0.47درصد را پیشنهاد داد.
در مقابل ،متوسط حق بیمه از  2.68درصد در سال  2008به  3.42درصد در سال
 2009افزایش یافت؛ دلیل این بود که حقالزحمه ثابت حذفشده بهعنوان حقالزحمه
متغیر ،اضافه شد؛ عالوه بر این ،پوشش بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان گسترش پیدا
کرد .به دلیل مناقصه ،حق بیمه به  1.26درصد در دوره  2012تا  2014کاهش یافت
اما هنوز از سطح  2008باالتر است .درصد مبلغی که از سپردهها کم میشد (شامل
کسور خالص و حق بیمه) از  27درصد در سال  2008به  24درصد در سال 2014
کاهش یافت اگرچه هنوز سهم باالیی ارزیابی میشود( .جدول 3؛ )2015b ،CAPSP
باوجود تمام این پیشرفتها ،رقابت ضعیف و هزینه اداری باال کماکان وجود دارد.
حدود  19درصد از افراد تحت پوشش از کاهش هزینهها در سال  2014بهرهمند شدند
اما هنوز اکثریت قابلتوجهی از افراد به  AFPبا کمترین هزینه نپیوستهاند و هنوز
افرادی تحت پوشش سه  AFPگران هستند (هزینهها و منافع هیچ ارتباطی با خدماتی
که گرانترین AFPها میپردازند ،ندارد) این موضوع میتواند ناشی از فقدان اطالعات،
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اینرسی ،بازاریابی و هزینههای گذار باشد .تنها حقالزحمهای که مجاز دانسته شده بود،
دریافت درصد ثابتی از حقوق مشمول مالیات بود که این موضوع انگیزه جذب افراد با
باالترین درآمد را ایجاد میکرد .متوسط سود AFPها از  26.5درصد در سال  2012به
 31.3درصد در سال  2013رسید که حقالزحمه خالص برای مخارج عملیاتی  60تا 75
درصد از این سود را نمایندگی میکندCAPSP, 2015( .؛ سوجو )2014 ،1نظرسنجی سال
 2014نشان میداد  79درصد از مصاحبهشوندگان از  AFPدولتی حمایت میکردند و 69
درصد گفته بودند که  AFPدولتی را انتخاب خواهند کرد)CAPSP, 2015a( .
کمیسیون پیشنهادهایی را برای ارتقای و کاهش هزینهها تصویب کرد که به شرح
زیر است :تأسیس یک  AFPعمومی با همان قوانین فعالیت دیگر AFPها؛ گسترش
مناقصههایی که برای ورودیهای جدید انجام میشد برای بخشی از افراد تحت
پوشش فعلی؛ اجازه ورود به بنگاههای غیرانتفاعی2؛ انتقال کمیسیون واسطهگری
مالی به AFPها با هدف سرمایهگذاری از طرف افراد تحت پوشش؛ ترویج مناقصه
جمعی برای مقرریهای ساالنه (.)CAPSP, 2015b

مشارکت اجتماعی در مدیریت
مشارکت اجتماعی در مدیریت یکی از اصول کاملکننده دموکراسی است که به
سیستم کمک میکند تا نیازها و خواستههای بیمهشوندهها و بهرهمندان را انعکاس
دهد )ILO,2000( .در کنفرانس بینالمللی کار در سال  2001بر نقش کلیدی و
مشارکت مؤثر طرفهای اجتماعی بهصورت سازمانهای دوجانبه و سهجانبه تأکید
شده است)ILO, 2001( .
1. Sojo, 2014
2. Not-for-profit
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پیش از اصالحات ساختاری بیشتر صندوقهای بازنشستگی یک ساختار مشارکت
سهجانبه داشتند .اصالحات ،مشارکت اجتماعی در AFPها و حوزه نظارت را حذف
کرد ،این در حالی است که کارگران صاحبان سرمایههای بازنشستگیشان هستند.
در باز-اصالحات برای جبران عدم مشارکت اجتماعی ،کمیسیونی از کاربران
( ،)CUSPشامل  5عضو تشکیل شد که هرکدام نماینده یکی از پنج گروه کارگران،
بازنشستگان ،بیمهشدگان زیر نظر مؤسسه استانداردسازی حقوق بازنشستگی
( ،)INPپژوهشگران و AFPها بودند .این نمایندگان میزان کارایی سیستم را ارزیابی
میکنند؛ بر اجرای اهداف باز-اصالحات نظارت دارند؛ و گزارش ارزیابی ساالنه را
منتشر میکنند .صندوق آموزش بازنشستگی نیز تأسیس شد که توسط دولت تأمین
مالی میشد و هدف آن افشای اطالعات و آموزش عمومی مسائل بازنشستگی بود.
برای نمونه ،مراکز مشاورهای ایجاد شد که به پرسشهای مردم پاسخ میگفت و
به بیمهشدگان کمک میکرد سود خود را افزایش دهند و بین AFPها ،صندوقهای
گوناگون و گزینههای بازنشستگی انتخاب کنند.
 CUSPیک ساختار مشورتی است و توصیههای آن الزماالجرا نیست .فقدان
اطالعات درباره سیستم بازنشستگی هنوز وجود دارد .نظرسنجیای که در سال 2014
انجام شد نشان میداد که  44تا  51درصد از مصاحبهشوندگان ،اطالعات کافی از
عناصر کلیدی سیستم بازنشستگی ندارند .این موضوع در همه سنین ،سطح تحصیالت
و سطح درآمد وجود داشت و مانعی برای مشارکت فعالتر به شمار میرفت .میزان
حقالزحمههای پرداختی و طرح  APSمواردی بودند که کمترین اطالعات درباره آنها
وجود داشت (به ترتیب  11و  12درصد ناآگاهی بین مصاحبهشوندگان) (CAPSP,
 .)2015aصندوق آموزش بازنشستگی ( )PEFانتظارات را برآورده نکرده است:
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اطالعات در دسترس بیش از حد فنی است و مناسب سطح دانش متفاوت افراد نیست؛
یکی از اهداف صندوق که هنوز محقق نشده است ،ترویج دورههای آموزشگاهی با
هدف تهیه اطالعات درباره سیستم بازنشستگی است.
در این زمینه کمیسیون ریاست جمهوری چند توصیه ارائه داده است :پذیرش
مشارکت کارگران در هیئتمدیره؛ توسعه فعالیتهای  CUSPو انجمن مشاوره
فنی؛ معرفی برنامههای صندوق آموزش بازنشستگی برای آموزش دانشآموزان،
کارگران ،اعضای اتحادیههای تجاری ،کارفرمایان و همچنین مشخص کردن جمعیتی
که هدفگذاری شدهاند؛ تعیین اهداف و شاخصهای معین برای ارزیابی APF
ها؛ و سرمایهگذاری نهادهای عمومی در برنامه آموزشی آزمایشیAFP .ها باید
فعالیتهای آموزشی بازنشستگی که توسط کمیته منصوب دولت به تصویب رسیده
است را توسعه دهند)CAPSP, 2015b( .

نقش دولت و نظارت
کمیته تأمین اجتماعی سازمان بینالمللی کار (حداقل استاندارد) ،شماره 102
( )1952بیان میکند که صرفنظر از نوع حکومت ،دولت باید مسئولیت حکمرانی
خوب بر نهادها و خدمات را بهعهده بگیرد تا از این طریق از ضمانت اجرایی اسناد
 ILOاطمینان حاصل شود.
تحت خصوصیسازی ،بنا بود دولت یک نقش فرعی در برابر بازار بازی کند،
اما در عمل در شیلی دولت یک نقش کلیدی ایفا کرده است؛ جایی که  98درصد
بیمهشدهها در سیستم خصوصی هستند :تحت پوشش بودن و پرداخت حق بیمه
برای حقوقبگیران اجباری است؛ دولت تنظیم ،نظارت و تضمین سیستم را بر عهده
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دارد و هزینههای مالی گذار را تأمین میکند (بخش بعدی را ببینید)
خصوصیسازی باعث چندپاره شدن ،آن هم به دلیل حضور نهادهای نظارتی
چندگانه ،شد :نهاد نظارتی  ،AFPنمایندگی فنی مستقلی که بر سیستم خصوصی
نظارت دارد ،در حالی فعالیت داشت که نهاد نظارت تأمین اجتماعی و  INPبر سیستم
عمومی باقیمانده نظارت میکردند .ارتش و پلیس هنوز تحت نظارت دولت نبودند،
مگر در حسابرسیهای کلی.
باز-اصالحات بهطور قابلمالحظهای نقش دولت را گسترش داد .این تغییر ،تأمین
مالی طرحهای مستمری بازنشستگی منسجم و پاداش مادری را ممکن کرد ،همبستگی
اجتماعی و برابری جنسیتی را بهبود بخشید ،رقابت را ارتقا داد ،نظارت را قویتر کرد
و قدرت مالی و منافع آینده را تضمین کرد .همچنین ساختار سیستماتیکتری بین نظام
بازنشستگی با پرداخت و بدون پرداخت حق بیمه ارتباط برقرار کرد .یک نهاد نظارتی
منسجم جایگزین نهاد نظارتی  AFPشد که سیستم عمومی و خصوصی (بهجز
نیروی ارتش و پلیس) ،طرحهای مستمری بازنشستگی منسجم و مراکز مشاوره
را سرپرستی میکرد INP .1به مؤسسه بازنشستگی اجتماعی 2تغییر پیدا کرد تا
سودهای طرحهای مستمری بازنشستگی منسجم را مدیریت کند (مدیریت  AFPبر
حداقل حقوق بازنشستگی ،متوقف شد) .زمان انتظار در مراکز مشاوره از یک ساعت
به  15دقیق کاهش پیدا کرد .شاخص رضایت عمومی  89درصد و شاخص کفایت
خدمات  96درصد شد؛ یک نهاد ثبتنام واحد خدمات را برای همه انواع بازنشستگیها
ارائه میدهد که این موضوع خدماتدهی را چاالکتر میکند ( .)CUSP, 2011قدرت
 .1همچنین نگاه کنید به( /www.safp.cl/apps/boletinEstadistico :به زبان اسپانیایی)
2. Instituto de Previsión Social – IPS
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معاونت بازنشستگی ،با هدف حمایت از طراحی سیاستهای تأمین اجتماعی مؤثرتر
و ارزیابی باز-اصالحات ،افزایش یافت.
همانطور که پیش از این اشاره شد ،پیشنهاد کمیسیون ریاستجمهوری مبتنی
بر تقویت نقش دولت در سیستم بازنشستگی بود :گسترش پوشش نیروی کار
و سالمندان از طریق افزایش پوشش PBS؛ بهبود سطح مستمری بازنشستگی؛
خاتمهدادن به شکاف جنسیتی؛ گسترش بیشتر همبستگی اجتماعی؛ ایجاد AFP
عمومی و تقویت رقابت بین AFPها با هدف کاهش هزینههای اداری؛ تضمین ثبات
مالی سیستم بازنشستگی)CAPSP,2015b( .

ثبات مالی
مطابق کنوانسیون سازمان بینالمللی کار شماره « :)1952( 102دولت باید تضمین
کند که مطالعات آماری و برآوردها به صورت مداوم انجام میشود تا از این طریق
تعادل مالی حفظ شود و ...پیش از هرگونه اصالحی در مزایا ،کسور و مالیات...
مزایا و هزینههای اداری باید بهصورت جمعی و از طریق سهمالشراکهها ،مالیات
یا هردو تأمین مالی شود ...سهمالشراکههایی که بیمهشدگان پرداخت کردهاند نباید
از  50درصد کل منابع اختصاص داده شده به حفاظت ،بیشتر شود ».مابقی آن را
کارفرما و/یا دولت تأمین میکنند.
اصالحات ساختاری سهم حق بیمه کارفرمایان را از میان برداشت و مسئولیت
آن را به کارگران منتقل کرد؛ کارگرانی که  10درصد درآمد مشمول مالیاتشان را
(سپردهگذاری در حسابهای شخصی) پرداخت میکردند و حق کمیسیون و حق
بیمه نیز به جای خود وجود داشت .این موضوع نقض هنجارهای سازمان ملل بود
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که اعالم کرده است حق بیمه کارگر نباید از  50درصد کل حق بیمه پرداختی تجاوز
کند .ارزش سرمایه انباشته شده در حسابهای فردی افزایش یافت و از  3.9درصد
به  64.4درصد  GDPدر فاصله سالهای  1982تا  2007رسید ،اما در سال  2008به
دلیل بحران مالی جهانی این سهم به  52.8درصد کاهش یافت .متوسط نرخ بازدهی
ساالنه از زمان آغاز به کار سیستم بهطور مداوم کاهش یافت و از  20.6درصد به
 8.8درصد رسید .ترکیب اسناد بهادار در ابزار سرمایهگذاری بهتدریج طی دوره
 1981تا  2008متنوع شد :سرمایهگذاری در قرضه عمومی از  42درصد به  14درصد
و سرمایهگذاری در مؤسسات مالی از  55درصد به  33درصد کاهش یافت؛ در مقابل،
سرمایهگذاری در سهام از  2درصد به  27درصد و در ابزار خارجی از صفردرصد
به  27درصد افزایش پیدا کرد .در سال  15 ،2008درصد سبد سرمایهگذاری روی
بنگاههای داخلی و ابزار خارجی متمرکز شده بود ،که به دلیل بحران جهانی بازده آنها
بهشدت کاهش یافته بود( .جدول )4
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جدول  -4عملکرد صندوقهای بازنشستگی و هزینههای مالی گذار در سیستم خصوصی 1982-2013
بازگشت واقعی
()%

سرمایه
تجمیع شده

آ

ترکیب سبد سرمایهگذاری

سال

میلیون دالر
آمریکا

GDP%

ب

زمان
آغاز

سال
آخر

قرضه
عمومی

ابزار
مالی

1982

600

3.9

20.6

28.5

26

73.3

0.6

1984

1200

7.7

16.6

3.6

42

55.6

1.8

0

1999

3501

5.3

11.3

16.3

34.6

33.2

12.4

13.4

5.9

2000

3886

59.8

10.9

4.4

35.7

35.1

11.6

10.9

6

2001

3461

22

10.7

6.7

35

32.5

10.6

13.1

6

2002

3515

55.8

10.3

3

30

34.2

9.9

16.2

5.9

2003

4690

64.5

10.3

10.6

24.7

26.3

14.5

23.7

5.8

2004

6799

59.1

10.2

8.9

18.7

28.5

15.7

26.8

5.5

2005

74750

59.4

10

4.6

16.4

28.9

14.7

30.2

2006

88632

61
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آ :آمار در  31دسامبر
ب :متوسط ساالنه از آغاز کار سیستم تا پایان هر سال
ج :شامل اوراق رهنی ،سپرده بانکی و اوراق مالی
د :شامل سهام ،اوراق قرضه ،صندوقهای سرمایهگذاری و اثرات تجاری
ه :مجموع هزینهها شامل کسری عملیاتی ،اوراق قرضی رسمی ،1حداقل بازنشستگی ،بازنشستگی بدون پرداخت
کسور و کسری نیروهای مسلح
منبع GDP :ساالنه از سایت  Banco Central de Chileگرفته شده است؛ سرمایه تجمیع شده و توزیع
سبد سرمایهگذاری ()2015b,2015a,SP؛ هزینههای مالی (2004-1982آرنس دی مسا و مسا-الگو )2006 ،و
.)2015b ,CAPSP(2011

1. recognition bond
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در سال  2002صندوقهای چندگانهای معروف شدند که به بیمهشدگان اجازه
انتخاب بین  5سبد با ریسکهای مختلف میدادند (صندوقها از  Aتا  Eبا روند
کاهش ریسک نامگذاری شدهاند) .افراد بیمهشده با نزدیکی به زمان بازنشستگی
( 10سال قبل) باید پساندازهای بازنشستگی خود را به سمت سبدهای با ریسک
کمتر میبردند تا از ضرر و زیان احتمالی آنها جلوگیری شود .در طول دوره بحران
جهانی ،نرخ بازگشت منفی بود بهویژه در صندوقهای با ریسک باالتر :منفی 45
درصد در  ،Aمنفی  34درصد در  ،Bمنفی  23درصد در  ،Cمنفی  12درصد در
 Dو منفی  1درصد در E؛ در سال  2008کسانی که از صندوقهای با ریسک باال
به صندوقهای با ریسک پایین شیفت کردند ،بخش بزرگی از سرمایه بازنشستگی
خود را از دست دادند ( .)CUSP, 2011در سال  2013توزیع سبد سرمایهگذاری بر
اساس ریسک برای افراد تحت پوشش صندوقهای چندگانه به این صورت بود51 :
درصد در صندوقهای با باالترین ریسک ( Aو  35 ،)Bدرصد متوسط ( Cو  )Dو
 14درصد در کمریسکترین ( .)Eاز تمام افراد تحت پوشش که استراتژی فعال تغییر
صندوق سرمایهگذاری را در دوره  2008تا  2013دنبال میکردند 80 ،درصد نرخ
بازگشت کمتری نسبت به افرادی که نکول ثابتی داشتند ،تجربه کردند و  90درصد
نرخ بازگشت کمتری از افرادی که در صندوق ( Cسود متوسط) سرمایهگذاری کردند
به دست آوردند؛ بنابراین ،استراتژی سرمایهگذاری فعال ،نرخ بازگشت کمتری را
تضمین کرد .این نشانه دیگری بر نبود آگاهی الزم و نیاز به آموزش مسائل مالی
است)CAPSP, 2015b( .
دولت تمام هزینههای گذار را تأمین مالی میکند که عبارتاند از :کسری عملیاتی
ناشی از خاتمه دادن به سیستم عمومی؛ اوراق قرضی رسمی برای کسورپردازان
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سابق که تحت پوشش سیستم عمومی بودند؛ هزینه مابهالتفاوت با حداقل بازنشستگی؛
بازنشستگی بدون پرداخت سهمالشراکه؛ و کسری بازنشستگی نیروهای ارتش و
پلیس .برخالف پیشبینیها ،هزینه گذار  5.5درصد  GDPدر سال  2004بود؛ اگر
سه آیتم آخر را در نظر نگیریم ،این رقم به  2.2درصد میرسید .1دولت همچنین در
صورت ورشکستگی AFPها حقوق بازنشستگی افراد را تضمین میکند .هزینه این
کار از طریق مالیاتهایی که از عموم مردم گرفته میشود (بهویژه مالیات بر ارزش
افزوده) تأمین میشد ،که افراد فقیر و کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند ،شامل
میشود؛ این تشدیدکننده اثرات کاهنده است .برخالف سایر اصالحات در آمریکای
التین ،شیلی توانست هزینههای باالی گذار را تأمین کند دلیل آن هم مازاد مالی ساالنۀ
قابلتوجه در هر سال بود.
جدول  4پیشرفتی که در ارزش صندوقها در دوره  2014-2008حاصل شد
نشان میدهد .این ارزش هم بهصورت مطلق و هم بهصورت نسبتی از GDP
رکوردهای تازهای را به ثبت رساند .متوسط بازگشت واقعی ساالنه سرمایه از زمان
آغاز به کار سیستم از  8.8به  9.3درصد طی سالهای  2010-2008رسید اما بعد از
آن کاهش یافت و در سال  2014به  8.6درصد رسید که از میزان آن در سال 2008
کمتر بود .متوسط نرخ بازگشت با یکسری اعمال تحریمی بهبود پیدا کرد و از منفی
 18.9درصد در سال  2008به  22.5درصد در سال  2009رسید اما در سال 2011
بازهم منفی شد (منفی  3.8درصد) و سپس بهبود یافت و در دوره  2014-2012به
 .1هزینه مالی گذار بهعنوان درصدی از  ،GDPاز سریای که تا سال  2003تهیه شده بود و هر  5نوع هزینه مبادله
را شامل میشد به دست آمده است .یک سری جدید در سال  2004ساخته شد که از سال  1981به بعد ،هزینه
کمتری را محاسبه کرد ،چراکه سه آیتم بازنشستگی همبستگی ،حداقل بازنشستگی و کسری بازنشستگی نیروهای
ارتش و سپاه را در نظر نمیگرفت.
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 9درصد رسید .ترمیم اقتصادی (نرخ بهره پایینتر در سطح جهانی) و بازارهای
بیثبات سرمایه به این عملکرد کمک کرد .ترکیب سبد سرمایهگذاری در طول زمان
نشان میدهد که درصد سرمایهگذاری روی ابزار خارجی  16درصد افزایش داشته
است ،در مقابل سرمایهگذاری روی نهادهای مالی داخلی  12درصد افت داشته است.
کارفرمایان انگیزه مالی دریافت کردند تا بهصورت داوطلبانه مبلغی را به حساب
بازنشستگی فردی کارمندان خود واریز کنند اما در سال  2014تنها  14430بیمهشده
( 0.04از کل) از چنین حمایتی برخوردار بودند .کارفرمایان موفق نشدند از 6.6
درصد از کارمندان خود حق بیمه جمع کنند .کارمندان بسیاری گزارش دادند که حق
بیمههایی که پرداخت کردهاند به AFPها واریز نشده است .اگرچه  80درصد از حق
بیمههای اظهار شده اما پرداخت نشده در سه ماه اول دریافت شدند اما میزان بدهی
در نسبت با موجودی صندوقها از  1.1درصد در سال  2011تا  1.6درصد در سال
 2013افزاش یافت .حدود  13.6درصد از بدهیها در همان سالی که ایجاد شده بودند،
دریافت نشدند؛ جریمه مالی کارفرمایانی که حق بیمه نمیپرداختند ،تنها  UF 0.75بود
که مبلغ بسیار پایینی است .)CAPSP, 2015b( .وزارت امور مالی در مطالعهای که
در سال  2014انجام داد سیاستهایی را برای مقابله با عدم پرداخت پیشنهاد کرد.
مجموع هزینههای مالی نسبت به  GDPبدین شرح است 1.9 :درصد (کسری
عملیاتی ،اوراق قرضی رسمی و حداقل بازنشستگی)؛  0.74درصد (باز-اصالحات)؛
و  0.9درصد (کسری نیروی ارتش و پلیس)؛ کل هزینهها  3.5درصد میشد که کمتر
از  5درصد (رقم مربوط به سال  )2004بود؛ این کاهش در همه اجزای هزینهها
وجود داشت .هزینه اصالحات ساختاری بهتنهایی  2.7درصد از  GDPدر سال
 2025پیشبینی شده است و تا سال  2050نباید حذف شود .بهعبارتدیگر  70سال

اصالح سیستم بازنشستگی در شیلی و اصول تأمین اجتماعی 45 /

زمان میبرد تا بهطور کامل پرداخت شود ،طوالنیتر از طرح اصلیCAPSP,( .
 .)2015bمخارج منافع /ساختارهای جدید مربوط به باز-اصالحات از طریق مالیاتها
و پسانداز ناشی از پایان یافتن یا کاهش تعهدات مالی تأمین شد.
مواردی که پایداری بلندمدت مالی در باز-اصالحات را تضمین میکند عبارتاند
از .1 :همبستگی صندوقهای بازنشستگی  PAYGبا ذخایر ناشی از مزایای مالی
جدید؛  .2مطالعات آماری (اکچوئری) روی صندوقها و سیستم همبستگی هر سه
سال یکبار که اعتبارات مالی را بر طبق قانون بودجه اختصاص میدهد ،عالوه بر
این در گزارش ساالنه منابع مورد نیاز به دقت شرح داده میشود؛  .3مطالعات آماری
هر  5سال یکبار برای بررسی اثرات متغیرهای جمعیتشناسی ،مالی و رفتاری
افراد تحت پوشش  .4نظارت گروه مشورتی کارشناسان بر طرحهای مستمری
بازنشستگی منسجم ،اثرات مالی آن ،پایداری و نیاز احتمالی به اصالحات؛  .5ارزیابی
ساالنه کمیتهای از کاربران از وضعیت مالی (CCP, 2011, 2013; CUSP, 2011,
 .)2012, 2014اولین مطالعه آماری که در سال  2010انجام شد ،نشان داد که تعهدات
تا سال  2030برآورده خواهد شد )CCP, 2011( .مطالعه دوم در سال  2013بر
پایداری صندوقها در تمام حالت (حتی در بحرانی شدید) تأکید میکند ،بهطوریکه
حق بیمهها (بهطور متوسط) بیشتر از هزینهها هستند.
باز-اصالحات  0.8درصد از حق بیمه را برای پوشش ریسک بازماندگان و
ازکارافتادگی به کارفرمایان منتقل کرد؛ اما هنوز کارگران  11.4درصد از درآمد تحت
پوشش ماهانه خود (سپردهگذاری در حسابهای شخصی و خالص حقالزحمه) یا
به عبارتی  93.4درصد از کل حق بیمه را میپردازند .این میزان بیش از سهم 50
درصدی است که  ILOتعیین کرده است .نظرات شهروندان نشان میدهد آنها با قدرت
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از پرداخت حق بیمه سهجانبه حمایت میکنند ،این در حالی است که در نظرسنجی
سال  51 ،2014درصد از مصاحبهشوندگان موافق آن بودند که کارفرمایان بخشی
از حق بیمه را پرداخت کنند ( .)CAPSP,2015متوسط نرخ خالص بازگشت واقعی
سرمایهگذاری در طول عمر سیستم کاهش یافته است .در سال  44 ،2014درصد
از سبد دارایی در خارج از کشور سرمایهگذاری شده بود؛ سطح بیسابقهای که
خطر تجمیع سرمایه در خارج و پویایی کم بازار سهام داخلی را گوشزد میکند
(ابزارهای سرمایهگذاری ملی کافی برای جذب سپردههایی با ارزش  69.5درصد از
تولید ناخالص داخلی شیلی وجود ندارد) .به دلیل ادامه بحران در نظام مالی جهانی
سرمایهگذاری در داراییهای خارجی احتیاط بیشتری میطلبد .کمیسیون ریاست
جمهوری در مقابله با مشکالت فوق پیشنهادهایی ارائه میدهد :توسعه ابزارهای جدید
سرمایهگذاری مولد داخلی ،بهویژه برای بنگاههای متوسط؛ پذیرش سهم بیشتری از
سرمایهگذاری در داراییهای واقعی (بهعنوان مثال صندوقهای سرمایهگذاری) و
پیدا کردن راههایی جدید برای محدود کردن مشکالت ناشی از فقدان بازارهایی برای
ارزیابی این داراییها؛ باالبردن سقف درآمد مشمول مالیات برای افزایش بازده (با یک
اثر تصاعدی روی توزیع)؛ تحمیل  4درصد از حق بیمه به کارفرمایان (کارگران هنوز
باید  11.4درصد حق بیمه را بپردازند)؛ طوالنی کردن دوره قبل از سن بازنشستگی
قانونی (از  10سال به  20سال) بعد از آنکه سرمایهها از ریسک باال به ریسک پایینتر
شیفت داده شدند؛ حذف صندوقهای چندگانه  Aتا  Eبا هدف کاهش انتخابهای زیاد
بیمهشدگانی که دانش مالی کمی دارند؛ تقویت ویژگیهای شورای فنی سرمایهگذاری؛
افزایش مجازاتهای مالی (که در حال حاضر کم هستند) برای کارفرمایانی که حق
بیمه کارگران را پیش خود نگه میدارند و آن را انتقال نمیدهند؛ افزایش قدرت وزارت

اصالح سیستم بازنشستگی در شیلی و اصول تأمین اجتماعی 47 /

کار و ظرفیت تأمین اجتماعی در تمام مسائل مربوط به اظهار حق بیمه پرداختی،
نظارت و تفویض بازنشستگی ()CAPSP, 2015b

نتیجهگیری
باز-اصالحاتی که در سال  2008در شیلی (اقداماتی مبتنی بر گفتوگوی اجتماعی)
انجام شد ،بهطور قابلتوجهی تأمین اجتماعی بر مبنای اصول راهنما را بهبود بخشید؛
اصولی که در اصالحات ساختاری/خصوصیسازی فرسوده شده بود :طی  6سال،
پوشش نیروی کار از  62.8درصد به  64.8درصد افزایش یافت؛ پوشش خوداشتغالی
از  4درصد به  20درصد رسید؛ تحت پوشش قرار گرفتن زنان حدود  10درصد
بهبود پیدا کرد؛ پوشش سالمندان از  79درصد به  83.5درصد رسید (جدول 1؛
 .)CAPSP, 2015bدو نوع طرح مستمری بازنشستگی منسجم ( PBSو  )APSفقر
را کاهش دادند؛ تعداد بهرهمندان از سیستم دو برابر شد؛ سطح حقوق بازنشستگی
بهبود یافت و تأثیرات رو به جلویی بر توزیع درآمد گذاشت؛ کارفرمایان اکنون حق
بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان میپردازند؛ پاداش مادری برای هر کودکی که زنده
به دنیا آمده به حساب فردی مادران واریز میشود؛ در زمان طالق تا سقف 50
درصد از سپردههایی که در دوران ازدواج سپردهگذاری شدهاند به هریک از زوجین
انتقال پیدا میکند؛ مبلغ واقعی  50 PBSدرصد افزایش پیدا کرد این در حالی است
که متوسط بازنشستگی حدود  83درصد رشد پیدا کرد که جهتگیری این افزایش به
نفع بازنشستگانی با کمترین درآمد بود؛ مناقصههای زمانبندیشده باعث شد حق
کمیسیون از  1.74درصد به  1.14درصد از حقوق برسد ( 0.47درصد در  AFPبا
حداقل میزان حقالزحمه)؛ و یک کمیسیون از کاربران با حوزه نمایندگی گسترده هر
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سال عملکرد و دستاوردها در راستای اهداف نظام باز-اصالحات را بررسی میکند؛
نقش دولت افزایش یافته و نظارت یکپارچه شده است؛ و ارزش کل صندوق طی دوره
 2008تا  2014از  52.8درصد  GDPبه  69.5درصد افزایش یافته است؛  47درصد
بیش از پیش از بحران.
باوجود پیشرفتهای بهدست آمده؛ هنوز مشکالت جدی وجود دارد 35 :درصد
از نیروی کار (بهویژه خوداشتغالها) و  16درصد از سالمندان تحت پوشش نیستند؛
امتیازات و یارانههای سنگین (حدود  90درصدی) ارتش و نیروی پلیس هنوز وجود
دارد؛ نظام همبستگی هنوز حفرههای موجود در برابری جنسیتی و برابری بین نسلی
را پر نکرده است؛  39درصد زنان تحت پوشش نیستند؛ نرخ بازگشت برای زنان 41
درصد مردان است ،متوسط حقوق بازنشستگی آنها  43درصد مردان است ،و جدول
مرگومیر متفاوت زنان حقوق بازنشستگی آنها را کاهش داده است؛  68درصد از
مستمریهای مربوط به طرحهای مستمری بازنشستگی منسجم ،زیر خط فقر است؛
 81درصد از افراد تحت پوشش سیستم  AFPکه حداقل حقالزحمه را دارد ،نیستند
و برخی هنوز تحت پوشش سه  AFPگران قرار دارند؛  44تا  51درصد بیمهشدگان
دانش کافی درباره متغیرهای کلیدی سیستم ندارند؛ مشارکت سهجانبه در مدیریت
بازنشستگی هنوز وجود ندارد؛ طفره رفتن کارفرمایان از انجام تعهدات خود اگرچه
کاهش یافته اما هنوز وجود دارد و میزان جریمهها بسیار پایین است؛ کارفرمایان در
طرح سالمندی مشارکت نمیکنند (یکی از دو کشور در منطقه)؛ نرخ بازگشت سرمایه
یک روند کاهشی دارد 44 ،درصد از سبد سرمایهگذاری متعلق به سهام داخلی و
ابزار خارجی است و  90-80درصد افرادی که استراتژی فعال در تغییر سبدهای
چندگانه سرمایهگذاری داشتند نرخ سود کمتری نسبت به افرادی کسب کردند که
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در صندوقهای با کمترین ریسک یا صندوقهایی با ریسک متوسط سرمایهگذاری
کرده بودند.
در سال  ،2015کمیسیون بازنشستگی ،بعد از یک گفتوگوی بیسابقه فنی و
اجتماعی 58 ،پیشنهاد ویژه برای مقابله با نقاط ضعف شناسایی شده با اکثریت آرا به
تصویب رساند؛ این پیشنهاد در  10اصول تأمین اجتماعی که در این مطالعه بررسی
شده بود ،خالصه شد .عالوه بر آن ،کمیسیون به سه مدل جهانی برای باز اصالحات
سیستم موجود رأی داد :الف .تقویت قابل مالحظه الیه همبستگی و اصالح اساسی
الیه اندوختهگذاری فردی برای رفع نواقص بسیارش؛ ب .ایجاد سیستم سهجانبه
مختلط شامل :بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه ،الیه تأمین اجتماعی متوسط و
الیه تجمیع سرمایه فردی1؛ ج .بازگشت به سیستم  PAYGخالص .به مدل الف و ب
بهترتیب  12و  11رأی داده شد درحالیکه مدل ج تنها یک رأی داشت و از نظر مالی
ناپایدار دانسته شد .وزارت مالیه پیشبینی کرد که هزینه اجرای  58طرح پیشنهادی
 0.4درصد  GDPاست و در حال محاسبه هزینههای مالی و پایداری مدلهای  Aو
 Bاست ( .)CAPSP, 2015bمطالعه درباره  58طرح پیشنهادی و دو طرح الف و ب
به کمیسیون ریاست جمهوری سپرده شده است تا تصمیم بگیرد کدامیک را به قوه
قضائیه و مجریه بفرستد .صرفنظر از نتیجه ،شیلی در بهبود سیستم بازنشستگی
خود به جلو حرکت خواهد کرد.

 .1افرادی که در حال حاضر تحت پوشش سیستم هستند یا در آینده به آن میپیوندند باید تحت الیه  2یا  3باشند،
آنهایی که سطح درآمد پایین دارند تحت الیه  2خواهند بود و آنهایی که درآمد باالتر دارند تحت الیه  2و .3
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مزایای بازنشستگی در شیلی :آیا ممکن است کفایت و انسجام
افزایش یابد؟
فابیو برترانو ،1سازمان بینالمللی کار در حال پیشرفت -فوریه 2016

چکیده :شیلی در سال  1981یک تغییر انقالبی در سیستم بازنشستگی ایجاد کرد و
سیستم مزایای معین  PAYGرا به سیستم اندوختهگذاری با مدیریت خصوصی و بر
اساس حق بیمه معین تغییر داد .پس از  27سال ،به دلیل چندپاره شدن ،پوشش پایین
و هزینههای اداری باال در سیستم خصوصی ،نظام بازنشستگی ،در سال  ،2008به
سمت یک اصالحات جامع برای رفع این مشکالت سوق داده شد .اصالحات بعدی در
برخی روشها یک گام رو به جلو بود :کف حمایت اجتماعی مقرر شد ،اجزای سیستم
با پرداخت حق بیمه و بدون پرداخت حق بیمه در یک سیستم یکپارچه متحد شدند و
یک افزایش قابل توجه در پوشش مزایا بهدست آمد .با این وجود ،اصالحات کافی نبود:
مزایای سیستم هنوز پایین است؛ شکاف پوششی هنوز وجود دارد و نابرابری قابل
توجه در مزایا باقی مانده است .در سال  ،2014تنها با گذشت  6سال از اصالحات جامع،
دولت رئیسجمهور باچله کمیسیون مشورتی جدیدی از کارشناسان ملی و بینالمللی با
1. Fabio Bertranou
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هدف تحوالت بیشتر در سیستم تشکیل داد .کمیسیون در سال  2015گزارشی ارائه داد؛
این گزارش چالشهای بازگشت به مسیر ارتقای کفایت مزایا و بازسازی تأمین اجتماعی
منسجم را نشان میداد .فارغ از برخی پیشنهادهای اصالحات پارامتری برای تطبیق سیستم
با متغیرهای جمعیت شناسی و نیروی کار ،تفاوتهای عمده بین دو پیشنهاد وجود دارد :الف،
حفظ سیستم موجود با افزایش مزایا برمبنای منابع مالیاتی و ب ،تبدیل به سیستمی ترکیبی
که شامل بیمه اجتماعی میشود.
این مقاله دو راه باقی ماندن یا عبور کردن از سیستم بازنشستگی شیلی را با توجه به
معضالتی که پیشنهادهای کمیسیون کارشناسان مطرح کرده است بهطور خالصه بیان میکند.
کلمات کلیدی :اصالحات بازنشستگی ،پوشش ،کفایت مزایا ،همبستگی ،شیلی.
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مقدمه
شیلی در سال  1981یک تغییر انقالبی در سیستم بازنشستگی ایجاد کرد و
سیستم مزایای معین  PAYGرا به سیستم اندوختهگذاری با مدیریت خصوصی
و بر اساس حق بیمه مشخص تغییر داد .1پس از  27سال ،چندپاره شدن ،پوشش
پایین و هزینههای اداری باال در سیستم خصوصی ،رئیسجمهور باچله را به ایجاد
یک کمیسیون تخصصی سوق داد ،که این کمیسیون پیشنهادهایی را در سال 2006
ارائه داد .در سال  ،2008قانون جامع جدید بسیاری از نکات انتقادی را که در کنگره
گذرانده شده بود مورد مالحظه قرار داد .اصالحات بعدی در برخی مسیرها یک گام
رو به جلو بود :کف حمایت اجتماعی مقرر شد ،اجزای سیستم با پرداخت حق بیمه و
بدون پرداخت حق بیمه در یک سیستم یکپارچه متحد شدند و یک افزایش قابل توجه
در پوشش مزایا بهدست آمد .چرخههای رونق کاالیی (در مورد شیلی قیمت مس)
ضروری بود تا فضای مالی کافی بهوجود آید و از این طریق افزایش همزمان مزایا
و سطح پوشش ممکن شود .با این وجود ،این اصالحات کافی نبود :میزان مزایای
سیستم هنوز به نسبت پایین است؛ شکاف در پوشش هنوز دیده میشود و نابرابری
قابل توجهی در مزایا وجود دارد.
در سال  ،2014تنها شش سال پس از اصالحات جامع ،دولت دوم رئیسجمهور
باچله یک کمیسیون مشورتی جدید از کارشناسان ملی و بینالمللی تشکیل داد تا
 .1شیلی پیشگام معرفی تأمین اجتماعی در آمریکای التین و خصوصیسازی آن در سال  1980است .این
خصوصیسازی روی سیاستهای بانک جهانی اثر گذشت و  11کشور آمریکای التین و اروپای شرقی
و مرکزی اصالحات مشابهی را از آن اقتباس کردند .همانطور که در ادامه این مقاله بحث خواهد شد،
این اصالحات مشکالت طراحی را متحمل شدند و وعدههای بسیاری داشت که برآورد نشد( .مسا-لگو و
برترانو)2016 ،
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تحوالت بیشتری برای سیستم پیشنهاد دهند.1
کمیسیون در سال  2015گزارشی منتشر کرد که چالشهای بازگشت به مسیر
ارتقای کفایت مزایا و بازسازی تأمین اجتماعی منسجم را نشان میداد .فارغ از برخی
پیشنهادهای اصالحات پارامتری برای تطبیق سیستم با متغیرهای جمعیتشناسی و
نیروی کار ،تفاوتهای عمده بین دو پیشنهاد وجود دارد :الف ،حفظ سیستم موجود
با افزایش مزایا بر مبنای منابع مالیاتی و برخی تغییرات پارامتری؛ و ب ،تبدیل به یک
سیستم ترکیبی که شامل بیمه اجتماعی میشود.
برخالف آنچه در کمیسیون کارشناسان بازنشستگی در سال  2006روی داد
و تنها یک پیشنهاد به رئیسجمهور ارائه شد ،کمیسیون در سال  2014دو پیشنهاد
متفاوت ارائه کرد .2دلیل اصلی عدم توافق این بود که باید الیه بیمه اجتماعی برای
سیستم بازتعریف میشد که این موضوع اجازه ایجاد یک ساختار مختلط را میدهد.
این موضوع نهتنها اختالف ادراکی بین کارشناسان مؤسسه را نشان میداد ،بلکه
واگرایی مشهود در جلسات کمیسیون را نیز منعکس میکند؛ کمیسیونی که در آن
ذینفعان متفاوت برای بیان دیدگاههای مختلف دعوت شده بودند .3عالوه بر این دو،
گزارشها و جلسات در ارتباط با مشارکت شهروندان نشان داد اکثریت چشمگیر آنها
ترجیح میدهند جزء پسانداز شخصی از سیستم بازنشستگی حذف یا محدود شود
و سیستم اصالحات به اصول تأمین اجتماعی بازگردد .از طرف دیگر ،شرکتهای
1. http://www.comision-pensiones.cl

 .2در واقع سه پیشنهاد وجود دارد اما یکی از این پیشنهادها تنها مورد تأیید یکی از اعضای کمیسیون
بود .این عضو کمیسیون خصوصیسازی معکوس را پیشنهاد داد و اینکه یک بازگشت کامل به به

نظام مزایای معین  PAYGاتفاق بیفتد .در این مقاله من تنها روی دو پیشنهاد دیگر که  23عضو دیگر
کمیسیون از آنها حمایت میکنند تأکید میکنم.

3. https://vimeo.com/channels/comisionpensiones
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مدیریت بازنشستگی و محافظهکاران به حفظ وضع موجود با برخی اصالحات
در ظرفیت مالی و برخی اصالحات پارامتری ،مثل افزایش سن بازنشستگی ،تأکید
میکنند .استدالل آنها معمو ً
ال بر این مبناست که )1 :کشور به دلیل گذار جمعیتی قادر
به پرداخت هزینههای طرح بیمه اجتماعی نیست؛  .2تغییر در جزء اندوختهگذاری کامل
با مدیریت خصوصی یک عالمت منفی بسیار بد برای سرمایهگذاران خارجی خواهد
بود؛ و  .3پسانداز ملی میتواند بهطور جدی آسیب ببیند.
این مقاله خط سیر ،سابقه و چالشهایی که نظام بازنشستگی شیلی داشته است همراه
با دشواریهایی که پیشنهادهای کمیسیون کارشناسی بازنشستگی مطرح کرده است،
بهطور خالصه بیان میکند .سؤال اساسی که در ارتباط با اقتصاد سیاسی اصالحات
بازنشستگی مطرح میشود این است که آیا از طریق بازتعریف بیمههای اجتماعی فراتر
از اصالحات پارامتری (که در کوتاهمدت نیاز است) ،قصد این وجود دارد که فرصتی
برای بازشدن فضای سیاسی در شرایط رکودی اقتصاد با هدف اصالحات ساختاری
ایجاد شود؛ آن هم در سیستمی که در پایان مراحل تصویب است.
پرسش مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا در شرایط دموکراتیک
تغییرات پارامتریک پیشنهادی (افزایش در سن بازنشستگی ،حق بیمه  ،احتما ً
ال افزایش
منابع مالی مالیاتی) به لحاظ اجتماعی بدون تغییرت ساختاری ،قابل قبول است؟
تغییراتی که میتواند یک توازن دوباره در ریسکهای فردی و اجتماعی ایجاد کند.

توضیح مختصر سیستم بازنشستگی شیلی
بار و دیاموند )2009( 1ویژگیهای اصلی سیستم حسابهای انفرادی را که در سال
1. Barr and Diamond
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 1981بهوجود آمد ،معرفی میکنند؛ سیستمی که با برخی تغییرات در اصالحات سال
 ،2008هنوز وجود دارد .در این سیستم کارگران مجبورند 10درصد از درآمد تحت
پوشش خود را به حسابهای انفرادی واریز کنند و یک حق بیمه اجباری ازکارافتادگی
و بازماندگان میپردازند که در بازار تعیین میشود؛ این به کارمزد مربوط به اداره
این وجوه اضافه میشود .ادارات مدیریت بازنشستگی ( ،)1AFPحسابهای فردی را
مدیریت میکنند ،حق بیمهها را جمع میکنند و مدیریت صندوقهای بازنشستگی را
بهعهده دارند .در زمان بازنشستگی ،کارگران میتوانند مقرری ساالنه (شاخصبندی
شده با تورم) که از کمپانیهای بیمه ابتیاع شده ،خریداری کنند یا پول انباشتهشان را
به صورت مرحلهای دریافت کنند .در حالت دوم ،مبالغ حقوق بازنشستگی در AFP
ها نگه داشته میشود.
شرکتهای مدیریت بازنشستگی در ابتدا اجازه داشتند تنها یک حساب بازنشستگی
را سرپرستی کنند اما این تعداد بعدا به  5سبد سرمایهگذاری افزایش یافت که ترکیبی از
سهام و اوراق قرضه است .ورود به بازار کسبوکار برای مدیریتهای صندوقهای
بازنشستگی آزاد است؛ اما الزامات مرتبط با سرمایه ،معیارهای مدیریتی و ماهیت
اقتصاد مقیاس باعث شده تعداد مدیریتها از زمان تأسیس به شکل قابل توجهی
کاهش پیدا کند .محدوده انتخاب سبد سرمایهگذاری نیز کوچک شده است چراکه
شرکتها باید حداقلی از نرخ بازگشت را تضمین کنند که در عمل بنگاهها را تشویق
میکند که سبد سرمایهگذاری مشابهی داشته باشند.
در رأس حسابهای پسانداز انفرادی اجباری بازنشستگی ،یک جزء مالیات
انگیزشی داوطلبانه وجود دارد که به کارگران اجازه میدهد بیش از سهم حق بیمه
1. Administradoras de Fondos de Pensiones

مزایای بازنشستگی در شیلی :آیا ممکن است کفایت و انسجام افزایش یابد؟ 59 /

10درصدی پسانداز کنند .جزء اختیاری نسبت به جزء اجباری سهم کوچکی دارد.
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،عالوه بر حق بیمه اجباری که 10درصد دستمزد
است 1.15 ،درصد دستمزد در حال حاضر به عنوان حق بیمه از کارافتادگی و
بازماندگان درخواست میشود؛ این در حالی است که حقالزحمه اداری از 0.47درصد
تا 1.54درصد ،وابسته به شرکت مدیریت حسابها [ ،]AFPاز دستمزد کم میشود.
تا اصالحات سال  ،2008کارگران دو نوع حقالزحمه میپرداختند .از سال 2008
کارفرمایان بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان را پرداخت میکنند.
پیش از اصالحات سال  ،2008دو الیه مرتبط با کاهش فقر در سیستم بازنشستگی
وجود داشت .مورد نخست ،یارانههای بر پایه مالیات بود که مزایای بازنشستگی
را به سطح حداقل مزایا میرساند .این یارانه برای کارگرانی بود که تتمهحساب
بازنشستگیشان کم بود و دستکم  20سال حق بیمه پرداخته بودند .کارگران واجد
شرایط برای این مزایا به نسبت کم بودند ،بهطوریکه این مزایای حداقلی با پرداخت
حق بیمه بود .در سال  2006تخمین زده شد که تنها 5درصد از اعضای سیستم واجد
شرایط این مزایا هستند( .برستین ،الرین و پینو )2006 ،1الیه دوم مرتبط با کاهش
فقر مزایا بدون پرداخت حق بیمه با یک هدفگذاری ساده بود .این مزایا با منابع غیر
مالیاتی تأمین میشد و اداره آن در سطح شهری و با مکانیسم سهمیهبندی و صف
بود.
اصالحات بازنشستگی که در سال  1981طراحی شد ،هزینه گذار قابل توجهی
داشت (135درصد  GDPتخمین زده شد) به این دلیل که [از این تاریخ] فرآیند
پسانداز حق بیمه در حسابهای فردی صندوق آغاز شد و دولت مجبور بود هم
1. Berstein, Larraín and Pino
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حقوق بازنشستگان موجود را بپردازد و هم هزینه حقوقهای بازنشستگی کارگران
فعلی که در سیستم قدیمی حق بیمه پرداخت کرده بودند را تأمین مالی کند .به دلیل
وجود مازاد مالی قابل توجه و قاعدهمند از سال  1987به بعد ،فرآیند گذار ممکن شد.
توجه داشته باشید نسلی که هزینههای گذار را برای سی سال پرداخت کردند ،آنهایی
هستند که در حال حاضر به مزایای کافی دسترسی ندارند.
در آغاز دهه  ،2000سه مشکل بزرگ مشهود بود:
●●چندپاره شدن و ضمانت ناکافی برای تأمین اقتصادی پایهای
در ساختار سیستم چندپاره شدن معنادار وجود داشت .هسته اصلی سیستم طرح
حق بیمه بر مبنای حسابهای انفرادی بود ،در حالی که الیههای مرتبط با کاهش فقر
در حاشیه بودند و هدفگذاری قاعدهمندی نداشتند .حداقل حقوق بازنشستگی در
طرح با پرداخت حق بیمه شرایط سختگیرانهای داشت ( 20سال پرداخت حق بیمه)؛
که در تضاد با بازار کار پرمخاطره است .کارگران در سیستم بازنشستگی به دلیل
بحرانهای اقتصادی اخیر ،خط سیر کاری نامنظمی داشتهاند .برای مثال بحران بدهیها
در دهه  80نرخ بیکاری را به باالی  20درصد رساند .بازار کار با شاخصه گردش باال
توصیف شده است؛ جایی که بخش بزرگی از کارگران بین بیکاری و اشتغال در تناوب
هستند؛ یا بین استخدام و خوداشتغالی؛ یا شغلیهای رسمی و غیررسمی .از طرف
دیگر کمکهای رفاهی/اجتماعی بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه ،که قب ً
ال به کار
گرفته میشد ،با سایر برنامههای تأمین اقتصادی سالمندان ارتباطی نداشت .بهعبارت
دیگر ،نه تنها چندپاره شدن دیده میشد ،بلکه در وضعیتی که سطح پوشش پایین بود،
نقش دولت بیشتر فرعی و در حد پرداخت یارانه ( subsidiaryدر ارائه یارانه) بود.
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●●نبود انسجام ،نابرابری و بیعدالتی باال
سیستم بازنشستگی خصوصی معمو ً
ال فاقد انسجام درونی است ،چراکه حسابهای
پسانداز به صورت انفرادی و متعلق به هر کارگر است و به همین دلیل انسجامی بین
نسلها ،جنسیتها و گروههای درآمدی وجود ندارد (مسا-الگو و برترانو.)2016 ،1
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،یک انسجام کم (بیرونی) از طریق ترتیبات حداقل حقوق
بازنشستگی و رفاه نسبت ًا کم از طریق حقوق بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه
ایجاد شد .پیش از این دو ،طبیعت ًا انسجام در درون سیستم وجود نداشت و نابرابری
بزرگی در عملکرد نیروی کار از منظر توزیع درآمد دیده میشد؛ دسترسی به مزایای
بازنشستگی نابرابر بود و مزایا بهصورت نامساوی توزیع میشد.
واضحترین جلوه نابرابری ،در ابعاد جنسیتی بود .زنان عالوه بر اینکه از منظر
دسترسی به شغل ،سوابق کاری و درآمد در موقعیت نامساعدتری قرار دارند ،در
شرایط دسترسی به مزایا هم در جایگاه پایینتری هستند .منطق بیمه خصوصی
در تعیین مزایای بازنشستگی (به طور مثال جدول مرگومیر متفاوتی که در تعیین
مقرری ساالنه زنان اعمال میشود) غیرمنصفانه زنان را در موقعیت پایینتر قرار
میدهد.
●●هزینه اداری باال در سیستم خصوصی
هزینه باالی اداره برنامه تأمین اجتماعی در یک مدیریت غیرمتمرکز و خصوصی،
یک مسئله شناخته شده است .همچنین مطالعاتی شده است در ارتباط با اینکه رقابت
بازاری بین شرکتهای مدیریتی برای کاهش حقالزحمه مدیریت ،محدودیتهایی
دارد .در ابتدای دهه  ،2000بحث بر سر این مسئله هنوز وجود داشت و با وجود
1. Mesa-Lago and Bertranou
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برخی تغییرات تنظیمی برای ارتقای عملکرد بازار  AFPها ،هزینههای اداری هنوز
باال بود ،صنعت [ ]AFPبیاعتبار بود و بین بیمهشدهها یک دیدگاه منفی ایجاد کرد.
بر اساس برآوردی که از کشورهای  OECDشده است ،بار هزینهای حقالزحمه
در سیستم خصوصی یک چهارم هزینههای انباشت شده در حسابهای فردی را
تصاحب میکرد.

باز-اصالحات سال  :2008معرفی دوباره الیه تحت مدیریت دولتی و
تقویت نقش آن
در سال  2006با رهبری رئیسجمهور باچله کمیسیون مشورتی کارشناسی
ریاست جمهوری در حوزه بازنشستگی تشکیل شد تا یک طرح پیشنهادی اصالحات
برای مشکالت اصلی سیستم ارائه دهد .کنگره در سال  ،2008با هدف غلبه بر
بسیاری از انتقادت ،قانون جامع جدید تصویب کرد .فضای اقتصاد شیلی-چرخه
رونق کاالیی -برای مواجه شدن با اصالحات عمده بازنشستگی بسیار مطلوب بود؛
اگرچه در این اصالحات هسته اصلی سیستم (به طور مثال اندوخته فردی) عم ً
ال بدون
تغییر و در نقش مصرفی-هموارکننده خود باقی خواهد ماند .این موضوع ضروری
بود تا به اصالحات اجازه داده شود بهآرامی از مسیر اقتصاد سیاسی عبور کند
بهطوریکه AFPها هنوز مدیریت بر منابع حق بیمهای افراد را ادامه دهند.
بر طبق [گزارش] نظارت بر سیستم بازنشستگی ( 9 )11 :2009محرک باز-
اصالحات سال  2008عبارت بودند از .1 :افزایش سطح پوشش از طریق الیه
پیشگیری از فقر  .2افزایش سطح و کیفیت پوشش از طریق الیه مشارکت اجباری؛ .3
بهبود کیفیت پوشش ارائه شده از طریق الیه داوطلبانه؛  .4برقراری عدالت جنسیتی؛
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 .5افزایش رقابت و بهرهوری در صنعت AFPها؛  .6بهینهکردن نرخ بازگشت ریسک
در پساندازهای بازنشستگی که AFPها مدیریت میکنند؛  .7ارتقای کیفیت مزایا از
طریق حل مسئله بیعدالتی در اعطای مزایای سالمندی ،از کار افتادگی و بازماندگان؛
 .8ارتقای سطح مشارکت مردم ،اطالعات و آموزش آنها درباره سیستم بازنشستگی؛
.9بهبود ساختار نهادی سیستم بازنشستگی.
همانطور که در مقدمه توضیح داده شد ،این اصالحات در برخی موارد یک اقدام
رو به جلو بود :کف حمایتهای اجتماعی برقرار شد ،مؤلفههای [بیمهای] با و بدون
پرداخت حق بیمه در یک سیستم یکپارچه به هم پیوستند و یک افزایش قابل توجه در
پوشش منافع (افقی) به دست آمد .برخی ویژگیهای اصلی اصالحات عبارتاند از:
با هدف افزایش سطح پوشش از طریق الیه کاهش فقر مؤلفه «انسجام» ایجاد
شد .این اصالح از طریق تغییر کمکهای اجتماعی موجود و برنامههای حداقل حقوق
بازنشستگی به موارد زیر انجام شد .1 :حداقلی از حمایت اجتماعی تضمین شده
( 1)PBSبرای افرادی که از مزایای بازنشستگی بهرهمند نیستند و جزو 60درصد
فقیرترین افراد جامعه به شمار میروند؛  .2مزایای َسر ُپر3 )APS( 2به عنوان مکمل
مزایای بازنشستگی با تأمین مالی شخصی برای آن دسته از افرادی که پسانداز
بازنشستگی اندکی دارند و جزو 60درصد فقیرترین افراد به شمار میروند( .نگاه
کنید به شکل  A.4.1در ضمیمه )4
با هدف افزایش پوشش از طریق الیه حق بیمه اجباری ،این حکم از طریق اظهارنامه
مالیاتی و طی دوران گذار به کارگران خود اشتغال ،که در دستهبندیهای مالیاتی ویژه
1. pension básica solidaria
2. a top-up benefit
3. aporte previsional solidario
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قرار داشتند ،تعمیم داده شد .این اقدام که با هدف دستیابی به گروه کارگران خوداشتغال،
که ظرفیت پرداخت حق بیمه باالتری داشتند ،طراحی شد ،تا سال  2008به تأخیر افتاد.
برای تشویق عدالت جنسیتی در سیستم بازنشستگی ،چهار اقدام معرفی شد:
.1اعطای پاداش به زنان به ازای هر کودکی که به دنیا میآورند ،معادل  18ماه حق بیمه
بر مبنای حداقل حقوق که در حسابهای فردی آنها تا زمان بازنشستگی سرمایهگذاری
میشود؛  .2حق بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان برای زن و مرد مساوی بود ،اما از آنجا
که خطر برای زنان کمتر است مازاد حق بیمهای که زنان پرداخت کردهاند به حساب آنها
واریز میشد؛  .3توزیع دوباره پساندازهای بازنشستگی به صورت متوازن در صورت
طالق (دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد حق بیمه انباشته شده زوجین را  50-50بیم آنها
تقسیم کنند)؛  .4تعیین مستمری بازماندگان برای همسران (مرد).
برای تشویق رقابت و کارایی در صنعتAFPها یک مکانیسم مناقصه برای ورودیهای
جدید به سیستم بازنشستگی بنیان گذاشته شد .هر دو سال یک بار ،سازمان نظارت بر
بازنشستگی پروسه مناقصهای را شکل میدهد که در آن  AFPکه کمترین حقالزحمه را
پیشنهاد دهد ،به صورت خودکار انتخاب میشود و نیروی کاری که [بهتازگی] به سیستم
پرداخت حق بیمه اجباری پیوستهاند ،به این  AFPملحق میشوند.
برای ارتقای سطح مشارکت ،اطالعات و آموزش ،این موارد ایجاد شد :کمیتهای
از کاربران نظام AFP؛  .2صندوقی برای آموزش مسائل بازنشستگی که از طریق
واگذاریهای دولتی تأمین مالی میشد؛ و .3هیئت مشاوره بازنشستگی که به دولت
مشاوره مستقل ارائه میداد.
به منظور بهبود ساختار نهادی ،ردیفی از نوآوریهای نهادی معرفی شدند که یکی
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از مناسبترین آنها تأسیس نهاد بازنشستگی اجتماعی 1بود ،آن هم بهعنوان ادامهدهنده
نهاد هنجارسازی مالیاتی 2که پیش از آن وجود داشت .این اقدام ایده داشتن یک نهاد
عمومی طوالنیمدت را به وجود آورد تا مزایای بازنشستگی را مدیریت کند ( .بهطور
مثال  PBS, APSو مزایای حاصل از سیستمی که قبل از سال  1980وجود داشت).
این اصالحات قطع ًا پیشگامانه بود و راهحلهای متعدد خالقانهای معرفی کرد.
این اصالحات همچنین اجازه داد مشکالت اصلی ،محدودیتها و چالشها پیش
روی مباحث سیاست عمومی قرار بگیرد؛ مسائلی که مدلهای بسیار ترویج شده
بینالمللی ،یعنی آنهایی که مدلهای اقتصاد تأمین سالمندی را بهصورت خصوصی
ارائه میدهند ،با آن مواجه هستند اما کمتر مورد توجه بودهاند .باوجود تغییرات
عمده و تأثیرات آن ،ضعفهای متعددی هنوز وجود دارند :پایین بودن مزایا بهطوری
نسبی؛ شکاف در پوشش و نابرابری قابل توجه در مزایا .این موارد با توجه به
ویژگیهای بازار کار و عملکرد آن و طرح سیستم بازنشستگی توضیح داده میشود.

مشکالت باقیمانده و نیاز به اصالحات جدید
در سال  ،2014تنها  6سال بعد از باز-اصالحات بازنشستگی ،دولت دوم
رئیسجمهور باچله کمیسیون مشورتی جدیدی از کارشناسان ملی و بینالمللی
تشکیل داد تا آنها تحوالت بیشتری را برای سیستم بازنشستگی پیشنهاد دهند .این در
حالی است که اصالحات سال  2008توسعه الیه کاهش فقر را به طور قابل مالحظهای
پیش برد؛ این کار از طریق گسترش کف حمایتهای اجتماعی و ارتقای کفایت مزایای
بازنشستگی ،که هنوز عقبمانده بود ،انجام شد.
1. Instituto de Previsión Social/ IPS
2. Instituto de Normalización Previsional/ INP
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کمیسیون در سال  2015گزارشی ارائه داد که دیدگاه مشترکی از نواقص باقیمانده
و چالشهای پیش روی نظام بازنشستگی را نشان میداد اما در فهم نیازهای سیاستی
برای غلبه بر این مشکالت ،اختالف دیدگاه وجود داشت .مهمترین نقطه اختالف مربوط
به نقشی است که الیه حقوق بازنشستگی منسجم باید در تقابل با سیستم خصوصی
اندوختهگذاری فردی ایفا میکرد .به عبارت دیگر باید از طریق بازسازی مکانیسم
تأمین اجتماعی منسجم ،راهی برای ارتقای کفایت مزایا ایجاد شود.
فراتر از برخی پیشنهادها درباره اصالحات پارامتریک برای تطبیق با متغیرهای
جمعیتشناسی و نیروی کار ،اختالفهای عمدهای بین دو پیشنهاد عمومی وجود
دارد .1 :حفظ وضع فعلی سیستم با افزایش مزایا بر پایه منابع مالیاتی حق بیمه باالتر
که به حساب اندوختههای فردی,واریز میشود (که آن را با پیشنهاد الف معرفی
میکنیم) و  .2گذار به یک سیستم 3الیه 1که شامل الیه بیمه اجتماعی نیز میشود (که
آن را با پیشنهاد ب معرفی میکنیم)2
پیش از بحث درباره این دو پیشنهاد سیستمی ،الزم است برخی مشکالت را که
کارشناسان کمیسیون به طور مشترک تشخیص دادهاند ،برجسته کنیم:
 50درصد بازنشستگان بین سالهای  2007و  2014مزایایی کمتر از  82.65دالر
دریافت میکردند( ،حدوداً معادل  150دالر آمریکا یا حدود 40درصد حداقل حقوق
در سال  .3)2014این مزایا در حال حاضر مزایای بازنشستگی مکمل با تأمین مالی بر
 .1در ضمیمه  3بحث مختصری درباره مفهوم سیستم مختلط ارائه شده است.
 12 .2نفر در کمیسیون از پیشنهاد الف حمایت میکردند (همه مرد به جز یک نفر) در حالی که از پیشنهاد
الف  11نفر حمایت میکردند که ترکیب جنسیتی معتدلتری داشت ( 6زن و  5مرد) .یک نفر از پیشنهاد
ج حمایت کرد که برگشت از سیستم اندوختهگذاری کامل با مدیریت بخش خصوصی را توصیه میکرد.
 .3این بدان معنی است که هر دالر برابر  560پژو شیلی است .توجه داشته باشید در پایان چرخه رونق
کاالیی (سال  )2015پزوی شیلی به شدت کاهش ارزش داشت و هر دالر برابر  700پزو در آن سال شد.
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پایه مالیات را شامل میشود.
در یک زمان معین در حالی که زنان در سن بازنشستگی ماهانه مزایایی برابر یا
کمتر از  42.561دالر بهدست میآوردند ،مردان مزایایی برابر با  112.333دالر یا
کمتر داشتند.
 50درصد بازنشستگان مزایایی دریافت میکردند که حداکثر به  34درصد متوسط
درآمدشان در  10سال پایانی میرسید .اگر تنها بهرهمندان از مزایای مکمل ()AFP
به حساب بیایند ،میانه مزایا به  84.298دالر برای زنان و  107.073دالر برای مردان
میرسید.
70درصد از افراد مورد مطالعه مطرح کردهاند که مزایای بازنشستگی که سیستم
تأمین میکرد برای تأمین سطح زندگی استاندارد کافی نبود.
از کل نیروی کار استخدامی69.3 ،درصد حقبیمه مبتنی بر دستمزد میپرداختند،
اگرچه تراکم حق بیمه کمتر از  50درصد جمعیت وابسته به سیستم بازنشستگی بود.
نرخ حقبیمه مبتنی بر دستمزد برای تأمین اجتماعی – بازنشستگی (10درصد
از درآمد مشمول مالیات) ،در مقایسه با کشورهای توسعهیافتهتر یا سطح توسعه
یکسان ،کمتر بود.
برای آنهایی که مزایای سالمندی دریافت میکنند ،ریسکی که از جانب بیمهشدگان
متحمل میشوند به چگونگی مزایای انتخاب شده بستگی دارد .آنهایی که برداشت
مرحلهای را انتخاب کردهاند در طول زمان مزایای بازنشستگیشان کاهش مییابد،
که این در تضاد با هدف هموارسازی مصرف است و وابستگان به سیستم را با دو
ریسک عمده مواجه میسازد ،سرمایهگذاری وجوه و دیرپایی.
سیستم بازنشستگی قوانینی دارد که زنان و مردان را به شکل متفاوتی متأثر
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میکند و به ضرر زنان است .یکی از اینها جدول مرگومیر متفاوت بر مبنای جنسیت
است که بر مبنای آن مقرری ساالنه محاسبه میشود .این جدولها بر مبنای امید به
زندگی متفاوت بین زن و مرد ساخته شدهاند.
کفایت مزایا شاید یکی از اولویتدارترین مسائل در مباحث سیاستهای
بازنشستگی باشد .الزم به یادآوری است که سازمان بینالمللی کار (کنوانسیون )128
و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( )OECDاز حداقل نرخ جایگزینی 45درصد،
بر مبنای متوسط حقوق کل دوره بیمه ،دفاع میکنند .کمیسیون مشورتی بازنشستگی
محدوده وسیعی از نرخ جایگزینی را تخمین زد و توافق کرد از شاخص میانه استفاده
کند ،چراکه این شاخص از میانگین گویاتر است و تحت تأثیر شکل توزیع مزایای
بازنشستگی قرار دارد )2015( CAPSP .تخمین زد که میانه نرخ جایگزینی بر مبنای
 10سال آخر پیش از بازنشستگی برای افراد با تأمین مالی شخصی (حسابهای
اندوخته انفرادی) طی دوره  2014-2007معادل  34درصد برای همه بازنشستگان
بوده است (جدول  .)1برای بازنشستگان با تراکم حق بیمه باال شاخص میانه 46
درصد بود در حالی که برای آنهایی که تراکم حق بیمه کم داشتند این نرخ تنها 4
درصد بود .همچنین تفاوت آشکاری بین زن و مرد وجود داشت .میانه نرخ جایگزینی
برای مردان  48درصد بود در حالی که برای زنان تنها به  24درصد میرسید .نقش
فرعی دولت از طریق مزایای مکمل بازنشستگی  APSبر مبنای منابع مالیاتی ،بهطور
قابل توجهی میانه نرخ بازگشت را افزایش داد؛  45درصد برای تمام بازنشستگان،
60درصد برای مردان 31 ،درصد برای زنان؛ این موضوع اهمیت نقش دولت را
آشکار میسازد( .مسا-الگو و برترانو)2016 ،
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جدول -1میانه نرخ بازگشت بر اساس 10سال آخر حقوق (درصد)؛ 2007تا 2014و پیشبینی2025-2035

تأمین مالی شخصی

*

نرخ واقعی
2007-2014

تأمین مالی شخصی +مزایای دولتی
()APS

تأمین مالی شخصی

*

نرخ پیشبینیشده
2025-2035

تأمین مالی شخصی +مزایای دولتی
()APS

جمع

مرد

زن

34

48

24

45

60

31

15

24

8

37

41

34

*از حسابهای اندوخته فردی به دست میآید
منبع :مسا-الگو و برترانو ( )2016بر اساس دادههای CAPSP

 CASPSهمچنین نرخ جایگزینی را برای کارگرانی که کل دوره کاریشان تحت
نظام اصالحات بازنشستگی بوده ،محاسبه کرد .برای این کار ،از پرتفوی درآمد
در آینده و نرخ مشارکت نیروی کار استفاده شد و بر اساس آنها سطح پسانداز
بازنشستگی و مزایای حاصل از آن ،تحت پارامترهای قبل از اصالحات سال ،2008
بهدست آمد .میانه نرخ جایگزینی که از این روش بهدست آمد ،کمتر از حالت قبل بود:
برای حقوق بازنشستگی با تأمین مالی شخصی  15درصد ( 25درصد برای مردان؛
 8درصد برای زنان) .اگر  APSاضافه شود ،میانه نرخ جایگزینی باالتر میرود37 :
درصد برای همه بازنشستگان 41( ،درصد برای مردان؛  34درصد برای زنان).
این نتایج از نرخ جایگزینی دو مسئله مهم را توضیح میدهند؛ اینکه چرا سیستم فاقد
مشروعیت است و اینکه چرا ابراز نگرانی بسیاری درباره امنیت اقتصادی سالمندی
کارگران بیمهشده وجود دارد .این استدالل که نرخ جایگزینی به دلیل حقبیمه کم (10
درصد) به طور منطقی پایین است نقش فرعی بسیار مهمی را که دولت در حمایت از
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افرایش نرخ جایگزینی ایفا میکند ( از طریق  )APSپنهان میسازد .هرچند به نظر میرسد
این تالشها برای تضمین نرخ جایگزینی رضایتبخش بهویژه برای زنان ناکافی است.
یکی از پیشنهادها که کمیسیون با آن موافقت کرد ،نیاز به افزایش تالش بیمهای
از طریق افزایش حق بیمه بود .توافق شده بود که افزایش در میزان حق بیمه باید به
میزان  4درصد باشد (بهطور مثال از  10به  14درصد) که کارفرما آن را پرداخت
میکند .با وجود این چشمانداز مشترک ،تفاوت معناداری در ارتباط با مقصد این
منابع بیمهای وجود دارد .در حالی که پیشنهاد الف (وضع موجود) مطرح میکند که
این منابع برای اندوختههای فردی استفاده شود ،پیشنهاد ب تأکید دارد که این منابع
به صندوق برای طرح بیمهای جدید اختصاص داده شود.
پیشنهاد ب نیز از این منابع تأمین مالی میشود .1 :حق بیمه تمام بیمهشدهها،
شامل افزایش حق بیمه پیشنهادی از 10به  14درصد ،تا سطح  350هزار دالر شیلی؛
این میزان مطابق با میانه توزیع درآمد است و ب .منابع مالیاتی عمومی که میتوانند
در قالبی مطابق حق بیمه به حساب حمایت اجتماعی شهروندی واریز شوند.1
این بدان معنی است که در پیشنهاد ب (سیستم مختلط) کارگران با درآمد کم تنها
در ردههای اول (مزایای پایهای بدون پرداخت حق بیمه )PBS-و دوم (بیمه اجتماعی)
مشارکت دارند .آنهایی که بیش از حد معینی درآمد کسب میکنند( ،بهطور مثال باالتر
از میانه پیشنهادی آستانه توزیع درآمد) پرداخت حق بیمه را برای حسابهای انفرادی
بازنشستگی آغاز میکنند .بنابراین ،کارگران با درآمد پایین در معرض ریسکهای بیش از
حد ،انتخابهای پیچیده برای تعیین سبد سرمایهگذاری و شرکتهای مدیریت صندوقها
 .1یک آلترناتیو میتواند این باشد که حساب حمایت اجتماعی شهروندی به عنوان یک حساب تلویحی

( notionalملی) مدیریت شود.
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نیستند و از همه مهمتر ،برای آنها یک حداقلی از امنیت اقتصادی تضمین میشود.1
بهعنوان آخرین مورد اما نه کم اهمیتترین آن ،ارزشمند است که اشاره کنیم اکثریت
افراد کمیسیون با برخی تغییرات ضروری موافق هستند که شامل مجموعهای از اصالحات
پارامتریک میشود 1 :2افزایش پوشش و میزان مزایای بازنشستگی بدون پرداخت حق
بیمه ( .2 )PBSبرقرار ماندن حق بیمه اجباری برای کارگران خوداشتغال و سرعت
بخشیدن به شمول آنها در سیستم بازنشستگی؛  .3برابری تدریجی سن بازنشستگی زنان
و مردان و بازنگری در سن بازنشستگی بهصورت دورهای؛  .4حذف جدول عمر بر مبنای
جنسیت در محاسبه حق بازنشستگی ساالنه؛  .5معرفی یک مکانیسم سهم بیمه یارانهای
برای افرادی که از کودکان و سالمندان مراقبت میکنند؛ و  . 6تغییرات در راههای جایگزین
برای سرمایهگذاری وجوه بازنشستگی و انتخاب سبد دارایی با هدف کاهش ریسکهای
بیش از حد بازار که بیمهشدگان در معرض آن هستند.

نظرات نهایی (کامل خواهد شد)
آیا ممکن است کفایت مزایا و انسجام در سیستم بازنشستگی شیلی افزایش یابد؟
همانطور که نشان داده شد  27سال زمان نیاز بود تا اصالحات سال  2008معرفی
شود؛ اصالحاتی که یک مسیر بازگشت را برای [رفع] برخی کاستیها که در مطابقت
با اصول تأمین اجتماعی وجود داشت ،طی میکرد؛ بهویژه اصولی در ارتباط با سطح
پوشش ،همبستگی ،برابری جنسیتی ،و مدیریت کارا.
دیدگاهی هم درباره اصالحات بیشتر وجود دارد به این منظور که توازن دوباره
 .1محاسبات اولیهای که کریستین الرین و آندراس اوتوف ()Christian Larraín and Andras Uthoff
دو نفر از اعضای کمیسیون انجام دادند نشان داد الیههای اول و دوم (بیمه اجتماعی) میتواند نرخ
بازگشت  70درصدی حداقل درآمد را تضمین کند.
 .2این لیست کاملی از پیشنهادها نیست ،برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به )2015( CAPSP
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ریسک برقرار شود؛ ریسکی که بیمهشدگان بهصورت فردی یا اجتماعی متحمل
میشوند .قرار دادن سیستم در مسیری که انسجام و کفایت را ارتقا دهد ،ضروری
است ،با این هدف که اصالحات پارامتریک که در کوتاهمدت بسیار نیاز است ،به
لحاظ اجتماعی قابل قبول شود .به نظر میآید اصالحات ساختاری ضروری باشد به
این دلیل که حفظ ساختار موجود سیستم فضای کمی برای اصالحات ملموس دارد.
این تصور وجود دارد درون ساختار فعلی ،اصالحات پارامتریک برای تابآوری
اقتصادی و اجتماعی به سختی به تصویب میرسد.
منابع ناکافی که به تأمین اقتصادی سالمندان اختصاص داده میشود ،بخشی
از دلیل نبود کفایت ،را توضیح میدهد .فراتر از اجماع کلی برای افزایش منابع مالی
بازنشستگی ،مسئله سیاسی مهم مورد بحث این است که منابع بیمهای بیشتر (نسبت
حق بیمه به دستمزد باالتر) و منابع عمومی مالیاتی (به ویژه آن منابعی که برای تأمین
مالی اصالحات ساختاری به کار گرفته میشدند و اکنون آزاد شدهاند) باید به کجا
واریز شود؟ حسابهای انفرادی یا به صورت مشترک به صندوقهای تأمین اجتماعی.
تعریف سهم بیمه کارفرما و ادغام این منابع اجازه میدهد مزایای بازنشستگی برای
بازنشستگان فعلی افزایش یابد .بازنشستگان معتقدند که برای تأمین هزینه دوران
گذار منابع بسیاری پرداختهاند اما مزایای آنها به نسبت کم است.
مسئله مهم دیگر مربوط به اجماع کافی برای رفع مستقیم نابرابریهای علیه زنان
است؛ نابرابری بر مبنای جداول مرگومیر متفاوت بین زنان و مردان .این اصالح
میتواند به صورت همزمان کفایت مزایا برای زنان و همبستگی بین جنسیتها را برقرار
کند .اراده سیاسی برای جامه عمل پوشاندن به این تغییرات مورد نیاز ،ضروری است با
این هدف که عمل به اصول تأمین اجتماعی پذیرفته جهانی تثبیت شود.
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ضمیمه : 1اصالحات بازنشستگی در شیلی :جدول زمانبندی خالصه
1979

دولت نظامی پینوشه با تقریب  35صندوق بازنشستگی را یکپارچه کرد150 .
طرح مختلف از نظر قوانین مالی و شرایط استحقاق .این طرحها بر مبنای
 PAYGبا مزایای تعریف شده بودند.

1980-1981

دولت نظامی «قانون فرمان )1980( »1500.3را به تصویب رساند که بر اساس
آن نظام بازنشستگی خصوصی میشد .این کار از طریق طراحی صندوقهای
اندوخته فردی با حق بیمه مشخص انجام شد.

1990

نظام شیلی به دموکراسی بازگشت.

2006

نخستین کمیته مشورتی رئیسجهمور باچله برای اصالحات بازنشستگی با نام
* 2
(کمیسیون مارسل )

2008

اصالحات همهجانبه به تصویب میرسد .قانون  255.20در سال  2008به اتفاق
آرا مصوب میشود.

دومین کمیسیون مشورتی رئیسجمهور باچله برای اصالحات بازنشستگی با
عنوان «کمیسیون براوو.**»3
2014
گزارش در سال  2015ارائه شد.
* این کمیسیون  15عضو ملی داشت:

Mario Marcel (chair), Harald Beyer, David Bravo, Axel Christensen, Regina Clark, Alvaro Clarke, Rosanna Costa, Martín Costabal, María Margarita Errázuriz, Alejandro Ferreiro, Augusto Iglesias, Alejandra Mizala,
Andra Repetto, Jaime Ruiz-Tagle and Andras Uthoff

** این کمیسیون  15عضو ملی و  9عضو بینالمللی داشت:

David Bravo (chair), Cecilia Abdala, Hugo Cifuentes, Regina Clark,
Martín Costabal, Carlos Díaz, Christian Larraín; Ricardo Paredes, Marcela Ríos, Claudia Robles, José Luis Ruiz, Claudia Sanhueza, Jorge Tarziján, Sergio Urzúa, Andras Uthoff; Orazio Attanasio, Nicholas Barr, Fabio
Bertranou, Costas Meghir, Carmelo Mesa-Lago, Olivia Mitchell, Verónica
Montesinos, Leokadia Oreziak, Joakim Palme

1. Decree Law 3.500
2. Marcel Commission
3. Bravo Commission
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ضمیمه  : 2اصالحات پیشنهادی به سمت یک سیستم مختلط :نگاهی به طرح کلی
جدول  -A.2.1ساختار فعلی سیستم بازنشستگی شیلی

مزایا

پرداخت حق بیمه نیاز نیست
واجدین شرایط60 :درصد
فقیرترین
بخشی از حق بیمه درخواست
میشود
واجدین شرایط60 :درصد
فقیرترین

بدون پرداخت
حق بیمه

با پرداخت حق بیمه
(تنها بر مبنای حسابهای فردی)

PBS

-

APS

PCI

-

PCI

منابع مالیات
عمومی

حق بیمه کارگران بر مبنای
دستمزد مشمول مالیات

کام ً
ال بر مبنای حق بیمه پرداختی
تأمین مالی
مدیریت

اداره تأمین

اجتماعی( (�In
stituto de
Previsión
Social

شرکتهای مدیریت بازنشستگی
( )AFPو شرکتهای بیمهای

 :PBSمزایای بازنشستگی پایهای بدون پرداخت حق بیمه (“)”pension básica solidaria

 :APSمزایای تکمیلی و اضافی ،بر مبنای مالیات ()aporte provisional solidario

 :PCIمزایای بازنشستگی از اندوختههای فردی به دست میآید که در اصطالح به آن مزایا بازنشستگی
خود-تأمین میگویند)”pensión autofinanciada“( .
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 :A2.2ساختار پیشنهادی برای سیستم بازنشستگی شیلی (پیشنهاد ب کمیسیون مشورتی)
با پرداخت حق بیمه

بدون پرداخت حق
بیمه

بیمه اجتماعی

اندوختههای
فردی

بدون پرداخت حق بیمه

PBS

-

-

کارگان با دستمزدی تا میانه
توزیع درآمد (350دالر)

PBS

PSS

-

مزایا
کارگرانی با دستمزد باالتر از
میانه توزیع درآمد

PBS
(آزمون ثروت
بهمنظور
حذف 20درصد
ثروتمندترین افراد)

تأمین مالی

منابع مالیاتی
عمومی

مدیریت

اداره تأمین
اجتماعی

PSS

حق بیمهکارگران و
کارفرمایان تا
دستمزد در
سطح میانه
توزیع درآمد
حق بیمهدولت از منابع
مالیاتی عمومی
اداره تأمین
اجتماعی

 :PSSمزایای بیمه اجتماعی

صندوقهای
تأمین اجتماعی

PCI

حق بیمه
کارگران و
کارفرمایان
با دستمزد
باالتر از میانه
درآمد

اداره تأمین
اجتماعی
شرکتهای
مدیریت
بازنشستگی
( )AFPو
شرکتهای
بیمهای
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ضمیمه  :3سیستم مختلط بازنشستگی چیست؟
مباحث کنونی درباره اصالحات ممکن بازنشستگی در شیلی مرزی ویژه
را مشخص میکند .آنهایی که اصالحات ساختاری را از طریق کاهش سایز الیه
حسابهای انفرادی و بازتعریف بیمههای اجتماعی پیشنهاد میدهند مطرح میکنند
که سیستم فعلی سیستمی مختلط نیست .از طرف دیگر آنهایی که باقی ماندن سیستم
فعلی را پیشنهاد میدهند ،بحث میکنند که سیستم فعلی ساختار مختلط دارد .این یک
مسئله جزئی نیست ،به این معنی که این یکی از جدلهای اصلی در مباحث افرادی
است که از ایده حفظ وضع موجود دفاع میکنند و به دنبال آن هستند جلوی پیشنهاد
معرفی دوباره الیه بیمه اجتماعی را بگیرند .جدول  A3تفاوتهای هرکدام از دیدگاهها
را در اصالحات ساختاری طرح کرده است .اجزای الیه دوم و سوم تفاوتهای
عمدهای را نشان میدهد.
دو کشور در منطقه آمریکای التین پیشرفتهایی در اصالحات ساختاری در
سیستم بازنشستگی به روش مختلط داشتهاند :کاستاریکا و اروگوئه.
جدول A.3

وضع موجود

سیستم مختلط

الیه نخست

جز بدون پرداخت حق بیمه

جزء بدون پرداخت حق بیمه

الیه دوم

حق بیمه اجباری که به
حسابهایی اندوخته
انفرادی تعلق میگیرد

حق بیمه اجباری که به بیمه
اجتماعی تعلق میگیرد

الیه سوم

حق بیمه اختیاری که به
حسابهای انفرادی تعلق
*
میگیرد

حق بیمه اختیاری و اجباری به
حسابهای اندوخته انفرادی تعلق
میگیرد.

*اصالحات  2008حسابهای پسانداز جمعی را معرفی کرد اما این الیه هنوز توسعه پیدا نکرده است.
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ضمیمه  :4نمودار شماتیک بازنشستگی منسجم سالمندان در نظام بازنشستگی فعلی شیلی

منبع :نظارت بر بازنشستگی ( ،2009ص )42

 نگاهی به سه دوره اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی/ 78

:منابع

• Arenas de Mesa, A. and C. Mesa-Lago. 2006. “The structural pension
reform in Chile: Effects, comparisons with other Latin American reforms
and lessons”. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22, No.1.
• Barr, N. and P. Diamond (2008). Reforming Pensions. Principles and
Policy Choices. Oxford University Press.
• Berstein, S., G. Larraín and F. Pino (2006). “Cobertura, densidad y
pensiones en Chile: Proyecciones a 20 años de plazo”. Working paper
No.13. SAFP.
• CAPSP. 2015. Informe Final. Santiago, Comisión Asesora Presidencial
sobre el Sistema de Pensiones, September 15.
• Mesa-Lago, C. 2014. Reversing pension privatization: The experience
of Argentina, Bolivia, Chile and Hungary (ESS Working Paper No. 44).
Geneva, ILO.
• Mesa-Lago, C. and F. Bertranou (2016). Pension reforms in Chile
and social security principles, 1981-2015. International Social Security
Review. Vol 69. Issue 1, January-March (forthcoming).
• OECD. 2013. Pensions at a glance 2013. Paris, Organization of
Economic Cooperation and Development.
• Superintendence of Pensions (2009). Chile 2008: A second-generation
pension reform. Santiago.

اقتصاد سیاسی باز-اصالحات (اصالحات مجدد) نظام بازنشستگی
در شیلی و آرژانتین؛ به سوی حمایتی فراگیرتر
کاتیا هویو ،ماریانا رولی
آوریل 2014

1

1. Katja Hujo and Mariana Rulli

عالئم اختصاری

عالئم

معادل اسپانیایی

معادل انگلیسی

معادل فارسی

AFP

Administradora de
Fondos de Pensiones

Pension Fund
Administrator

AFJP

Administradora
de Fondos de
Jubilaciones y
Pensiones

مدیریت صندوقهای
بازنشستگی

Retirement and
Pension Funds
Administrator

بازنشستگی و مدیریت
صندوقهای بازنشستگی

ANSES

Administración
Nacional de la
Seguridad Social

National
Administration of
Social Security

اداره ملی تأمین اجتماعی

APS

Aporte Previsional
Solidario

National
Administration of
Social Security

بازنشستگی تکمیلی منسجم

CEPAL

Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe

Economic
Commission for
Latin America and
the Caribbean

کمیسیون اقتصادی برای
حوزه آمریکای التین و
دریای کارائیب

DB

Defined contribution

مزایای معین

DC

Defined contribution

حق بیمه معین

DIPRES

Dirección de
Presupuestos

Budget Office

دفتر بودجه

FGS

Fondo de Garantía
de Sustentabilidad

Guarantee Fund for
Sustainability

تضمین پایداری صندوق

GDP

Gross domestic
product

تولید ناخالص داخلی

IFF

Individual fully
funded

اندوختهگذاری کامل انفرادی

IFI

International
financial institution

نهاد اقتصادی بینالمللی

ILO

International Labour
Organization

سازمان بینالمللی کار

عالئم
IPS

معادل اسپانیایی

Instituto de Previsión
Social

MDG

معادل انگلیسی

معادل فارسی

Pension Institute

نهاد بازنشستگی

Millennium
Development Goal

اهداف توسعه هزاره

PAP

Prestación Adicional
por Permanencia

Additional pension

حقوق بازنشستگی اضافی

PASIS

Pensiones
Asistenciales

Social pensions

بازنشستگی اجتماعی

Pay-as-you-go

هزینه-سیستم توازن درآمد

PAYG
PBS

Pensión Básica
Solidaria

Basic Solidarity
Pension

مستمری بازنشستگی
پایهای

PBU

Prestación Básica
Universal

Basic Universal
Pension

SAFP

Superintendencia de
Administradores de
Fondos de Pensiones

uperintendency of
Pension Fund
Administrators

مستمری بازنشستگی پایه
ای همگانی پایهای

SPS

Sistema de
Pensiones Solidarias

Solidarity Pension
System

SIPA

Sistema Integrado
Previsional
Argentino

Argentinian
Integrated Pension
System

UNRSD

United Nations
Research Institute
for Social
Development

نظارت بر مدیریت
صندوقهای بازنشستگی
سیستم حقوق بازنشستگی
منسجم
سیستم تأمین اجتماعی
یکپارچه آرژانتین
موسسه پژوهشی سازمان
ملل متحد در توسعه
اجتماعی

چکیده

این مقاله استدالل میکند که اصالحات انجامشده در سال – 2008دوباره ملیکردن

صندوقهای بازنشستگی خصوصی در آرژانتین و -طرح بازنشستگی اجتماعی در
شیلی -هر دو کشور را به سمت شمول بیشتر نظام رفاه و تأمین اجتماعی از سالمندان
هدایت کرد .در مورد شیلی این اصالحات در سال  2008بعد از مباحث عمومی گسترده
و فرآیندهای (سازوکارهای) مشورتی به دست آمد .سیستم بازنشستگی منسجم بدون
پرداخت حق بیمه )SPS( 1جایگزین حداقل مستمری تضمینی سابق (که حداقل  20سال
پرداخت حق بیمه برای آن خواسته میشد) و بازنشستگی اجتماعی مبتنی بر آزمون
امکانات ( ،)means-testedکه از سقف حداکثر تعداد جابهجایی نیز برخوردار بود ،شد.
سیستم جدید بازنشستگی منسجم ،مزایای بازنشستگی برای کلیۀ سالمندان  65سال و
باالتر که واجد شرایط دریافت انواع حقوقی بازنشستگی نیستند و طی  20سال گذشته
در این کشور اقامت داشتهاند را تضمین میکند .پوشش مزایا بهتدریج تا سطح 60
درصد از فقیرترین افراد سالمند تا سال  2012افزایش خواهد یافت؛ تخمین زده میشود
 1.3میلیون نفر ماهانه از مزایایی معادل  145دالر آمریکا منتفع شوند .توافق گسترده
میان متخصصان درباره مشکالت و چالشهای سیستم بازنشستگی خصوصی وجود
داشت و موضعگیری سفتوسخت مالی کشور بهعنوان عوامل اصلی حرکت به سمت
یک اصالحات موفق ،شناختهشدهاند؛ که دربرگیرندۀ تغییرات متعدد پارامتریک با توجه

1. Sistema de Pensiones Solidarias
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به مواردی چون سرمایهگذاری صندوق ،برابری جنسیتی و ارتقای سطح پوشش طرح مبتنی
بر پرداخت حق بیمه است.
در آرژانتین پس از سالها انتقاد و اصالحات پارامتریک سیستم صندوقهای بازنشستگی
خصوصی  -که در سال  ،1994بهعنوان بخشی از اصالحات نئولیبرالی ،جایگزین سیستم
توازن درآمد و هزینه ( )PAYGشده بود -دولت «کریستینا فرناندز د کرشنر» ملیسازی
دوباره صندوقهای بازنشستگی خصوصی را در آغاز بحران مالی سال  2008اجرا کرد.
جذب واقعی پساندازهای بازنشستگی تجمیعشده در حسابهای انفرادی ،از طریق چندین
اقدام اصالحی توسط اداره ملی تأمین اجتماعی صورت گرفت .این اقدام منجر به گسترش
قابل توجه پوشش مزایای بازنشستگی بدون پرداخت و یا با پرداخت نیمی از حق بیمه شد.
اصالحات از این منظر که یک تصمیم از باال به پایین بود مورد انتقاد قرار گرفت ،روندی که
فرصت ایجاد یک اجماع گسترده در مورد سیستم بازنشستگی جدید را از بین برد.
در کنار یک گفتمان قوی در مورد گسترۀ پوشش و دامنۀ شمول بیشتر ،موضوعات مالی و
تأمین مالی نقشی کلیدی در هر دو اصالحات داشتند .در شیلی ،اصالحاتی که مقصود آن
تضمین ثبات بلندمدت مالی و اجتماعی سیستم بازنشستگی خصوصی بود ،به دلیل افزایش
درآمد حاصل از رانت مواد معدنی و کاهش هزینههای گذار مربوط به خصوصیسازی سیستم
بازنشستگی در سال  ،1981به لحاظ سیاسی امکانپذیر بود .در آرژانتین ،اصالحات واکنشی
بود به درک دو مسئله :هزینههای مالی حال و آینده یک سیستم بازنشستگی خصوصی شده
و مزایای بالفصل حاصل از هدایت صندوقهای تجمیع شده در خزانه عمومی؛ آن هم در
زمانی که به عنوان اقدامات محرک اقتصادی در برابر بحران مالی جهانی ضرورت داشتند.
کاتیا هویو هماهنگکننده تحقیقات در مؤسسه تحقیقات سازمان ملل متحد برای توسعه
اجتماعی ( )UNRISDاست .ماریانا رولی مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه
ریو نگرو ،آرژانتین است .وی همچنین رساله دکترای خود را در مدرسه علوم اجتماعی
آمریکای التین ( )FLACSOدرباره اصالحات بازنشستگی در آرژانتین انجام داده است.
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مقدمه
آرژانتین و شیلی پیشگامان طراحی سیستم بازنشستگی در آمریکای التین در
ابتدای قرن بیستم بودند (مسا-الگو .)1981 ،این دو همچنین در خصوصیسازی
سیستم بازنشستگی در دهه  1980و  1990پیشقدم بودند .1اصالحات بازنشستگی
شیلی در سال  1981بهطور کامل سیستم جدید اندوختههای انفرادی و مدیریت
خصوصی را جایگزین طرح قدیمی توازن درآمد و هزینه  PAYGکرد؛ این در حالی
بود که مسئولیت دولت را به تضمین حداقل حقوق بازنشستگی برای افراد بیمهشدهای
که دستکم  20سال حق بیمه پرداخته بودند ،کاهش داد .یک دهه بعد از این اصالحات،
و در اوایل دهه  ،1990آرژانتین به همراه  12کشور دیگر آمریکای التین در سیاق
اقدامات اجماع واشنگتنی از الگوی شیلی پیروی کرد؛ اقداماتی که سیستمی چندالیهای
را معرفی کرد که بانک مرکزی در متن منتشر شده اولیه خود ،ممانعت از بحران
سالمندی ،از آن دفاع میکرد( .بانک جهانی )1994 ،مدل بازنشستگی که در سال 1994
در آرژانتین اجرا شد ،به چند دلیل با نمونه شیلی تفاوتهایی دارد؛ این تفاوتها عمدت ًا
راجع به انتخاب باقیماندن در سیستم اصالح شده عمومی (با معیارهای دسترسی
سختتر از نظر سن بازنشستگی و سالهای پرداخت حق بیمه) در مقابل تغییر مسیر
به سمت سیستم مختلط بود؛ سیستم مختلط ترکیبی از بازنشستگی پایهای ساده با
اندوختههای فردی ( )IFFبود که بعد از اصالحات شیلی مدلسازی شد.
مؤخرترین اصالحات اجرا شده در سال ( 2008دوباره ملی کردن صندوقهای
بازنشستگی در آرژانتین و معرفی برنامههای بازنشستگی اجتماعی گسترده در
1. Arenas de Mesa and Mesa-Lago 2006; Barrientos 1998; Mesa-Lago 2001,
2004; Arenas de Mesa and Bertranou 1997; Hujo 1999; Hujo et al. 2004.
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شیلی) این دو کشور را به سمت فراگیری بیشتر حمایت اجتماعی سالمندان سوق داد.
با این وجود ،این اهداف از راههای اصالحی متفاوت با نتایج متفاوت دنبال میشود
که این موضوع سؤاالتی را مطرح میسازد :آیا ما بعد از سه دهه سیاستهای
خصوصیسازی که بر برنامههای اصالحات بازنشستگی سایه انداخته بود ،شاهد
یک تغییر بزرگ در سیاستهای بازنشستگی منطقه هستیم؛ تغییراتی که با شاخصه
نقش بیشتر دولت و تأکید بیشتر بر سطح پوشش و باز توزیع شناخته میشود؟ چه
چیزهایی اصالحات را پیش بردند و تأثیرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی اصالحات
چه بودند؟ آیا سیستم جدید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی پایدار است؟
نگرانیهای مشابهی درباره عملکرد نامطلوب سیستم بازنشستگی خصوصیسازی
شده -در زمینه سطح پوشش ،برابری و کارایی -تصویب اصالحات در سال 2008
را در شیلی و آرژانتین توجیه میکرد اما اقدامات اصالحی و فرآیندها اساس ًا تفاوت
داشتند .آرژانتین یک بازگشت رادیکال به سیستم مزایای تعریفشده ( ،)DBسیستم
 PAYGعمومی با حذف جزء خصوصی از سیستم مختلط و انتقال پساندازهای
خصوصی به اداره تأمین اجتماعی عمومی داشت .این در حالی است که شیلی رویکرد
حسابهای بازنشستگی خصوصی و حق بیمه معین ( )DCرا حفظ کرد و الیه سیستم
بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه را با هدف کاهش فقر تقویت کرد .درحالیکه در
شیلی مباحث عمومی گسترده و مشارکت کلیدی ذینفعان در روند تصمیمگیری وجود
داشت ،اصالحات در آرژانتین بهسرعت و با فشار در مجلس به پیش برده شد بدون
هیچ بحث عمدهای درباره گزینههای اصالحات که نمایندگان مجلس ،فعاالن جامعه
مدنی و جامعه دانشگاهی پیشنهاد داده بودند.1
1. MTSS 2003; Lo Vuolo 2008; Mesa-Lago 2009a
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در کنار گفتمانی قوی درباره گسترش پوشش و فراگیری بیشتر ،مسائل مالی نقش
کلیدی در هر دو اصالحات ایفا میکرد .در شیلی اصالحات که با هدف ثبات مالی و
اجتماعی بلندمدت سیستم بازنشستگی خصوصی انجام شد به لحاظ سیاسی ممکن
بود چراکه هزینههای مربوط به خصوصیسازی سیستم بازنشستگی بهطور قابل
مالحظهای کاهش یافته بود درحالیکه درآمدهای عمومی به دلیل شوک مثبت کاالهای
معدنی افزایش داشت .در آرژانتین اصالحات پاسخی بود به بحران مالی اثرگذار بر
صندوقهای بازنشستگی ،تخمین هزینههای حال و آینده سیستم خصوصی و به
همین نسبت مزایای آنی هدایت منابع تجمیع شده صندوقها به خزانه عمومی تا از
این طریق اقدامات محرک اقتصادی در پاسخ به بحران مالی جهانی در سال 2008
تأمین مالی شود.
در این مقاله ،به دنبال آنیم که اصالحات اخیر در شیلی و آرژانتین را در برابر
زمینههای تاریخی اصالحات بازنشستگی نئولیبرال در دهههای  1980و  1990تجزیه
و تحلیل و ارزیابی کنیم .در ابتدا از رویکرد اقتصاد سیاسی و تطبیقی استفاده میکنیم
تا روند سیاستگذاری اصالحات در دو کشور را بررسی کنیم؛ در مرحله دوم
ارزیابی مقدماتی از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصالحات داریم؛ و سوم درسهایی
از تجربه آرژانتین و شیلی در باز-اصالحات سیستم خصوصی بازنشستگی را از
نظر ساحتهای سیاسی خاص ،پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و ثبات در آینده ارائه
میدهیم.1
این مقاله در سه بخش تنظیم شده است .در ابتدا درباره اصالحات ساختاری
 .1از منظر روششناسی ،این مقاله بر مبنای منابع ملی ،اسناد سیاستی و مصاحبههای انتخابی (فهرست
آن در ضمیمه موجود است) و تجزیه و تحلیل دادههای مراکز ملی و بینالمللی ،استنتاجات خود را شکل
میدهد .ما از داوران به دلیل نظرات ارزشمند آنها تشکر میکنیم.
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بازنشستگی که در آمریکای التین در دهههای  1980و  1990انجام شد ،با تمرکز
ویژه بر شیلی و آرژانتین ،بحث میکنیم؛ کشورهایی که اصالحات بازنشستگی
آنها مدلی برای منطقه و حتی فراتر از منطقه در نظر گرفته شد .سپس فرآیندهای
سیاسی درباره اصالحات اخیر در شیلی و آرژانتین را بررسی میکنیم ،بهویژه از
منظر اثرگذاری میراث نهادی گذشته ،زمینه اصالحات ،فعاالن مربوط به این حوزه
و استراتژی آنها با این هدف که نتایج متفاوت اصالحات فهم شود .پس از آن
یک ارزیابی مقایسهای از اثرات اقتصادی سیستم بازنشستگی جدید و (در ارتباط
با ثبات مالی ،سرمایهگذاری و اشتغال) و یک تجزیه و تحلیل مقایسهای از اثرات
اجتماعی سیستم بازنشستگی جدید (در موضوعات سطح پوشش ،کفایت ،برابری
جنسیتی ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) داریم .در آخر خالصهای از یافتهها
و درسهای سیاستی که از این دو مورد مطالعه بهدست آمده است را بهطور خالصه
بیان میکنیم.

اصالحات ساختاری در آمریکای التین
خصوصیسازی سیستم بازنشستگی شیلی در سال ( 1981در دورهای که
بهعنوان تجربه استثنایی اجرای سیاستهای نئولیبرالی به دست رژیمهای اقتدارگرا
شناخته میشود) بهعنوان مدل و مسیر سیاستی صالحدیدی اصالحات بازنشستگی
در سال  1990ظاهر شد (هویو ،در آینده نزدیک) .بر مبنای پیشنهادهای اجماع
واشنگتنی (ویلیامسون )1990 ،و نهادهای اعتباری بینالمللی مانند بانک جهانی (بانک
جهانی )1994 ،چند کشور در آمریکای التین سیستم بازنشستگی چند الیهای اجرا
کردند که بر مبنای پساندازهای انفرادی اجباری با مدیریت شرکتهای خصوصی
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بود .این پساندازها از طریق ابزارهای مالی مختلف سرمایهگذاری میشد و در قالب
مقرری ساالنه یا برداشتهای برنامهریزی شده ،که منبع اصلی درآمد سالمندان
هستند ،به آنها منتقل میشد .در سال  13 ،2008کشور -بیشتر از نیمی از کشورها
در آمریکای مرکزی و جنوبی -سیستم بازنشستگی خود را اصالح کرده بودند :شیلی
( ،)1981پرو ( ،)1993آرژانتین و کلمبیا ( ،)1994اروگوئه ( ،)1996بولیوی و مکزیک
( ،)1997السالوادور ( ،)1998کاستاریکا ( ،)2001نیکاراگوئه ،اکوادور ،جمهوری
دومینیکن ( ،)2003و پاناما ( .1)2004جالب توجه است که مدل شیلی فراتر از منطقه
آمریکای التین گسترش پیدا کرده است و بر اصالحات در برخی کشورهای اروپای
شرقی (موالر ،)2003 ،2آسیا (فنگ ،3به زودی در آینده) و جنوب صحرای آفریقا اثر
گذاشته است.4
مطابق با استدالل مسا-الگو ( )2004-2001مدلهای اصالحی که در منطقه در
دهههای  1990و  2000به اجرا درآمد ،در سه مدل اصالحی میتواند طبقهبندی شود:
مدلهای جایگزین ،موازی و مختلط (جدول  .)1مدل جایگزین نزدیکترین مدل به
شیلی است و انتقال یا خاتمه سیستم عمومی و جایگزینی آن با سیستم خصوصی
حسابهای فردی را شامل میشود .مدل موازی سیستم دولتی را حفظ میکند و
طرح خصوصی دیگری بر مبنای حسابهای  IFFطراحی میکند که با سیستم
 .1بر طبق آنچه مسا-الگو میگوید ( ،)2009bاکوادور و نیکاراگوئه اصالحات ساختاری را در اوایل
دهه  2000اجرا کردند که متعاقب ًا بر خالف قانون اساسی شناخته شد (در نیکاراگوئه به دلیل تخمین
هزینههای مالی دوران گذار) و در سال  2005ملغی شد؛ نگاه کنید همچنین به مسا-الگو (.)2012a
2. Müller
3. Fang
4. Casey 2011; Lewis and Lloyd-Sherlock 2009; Orszag and Stiglitz
2001, Orenstein 2008; Hendricks 2014
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عمومی رقابت میکند .درنهایت ،سیستم مختلط یک مدل پایهای بازنشستگی (الیه
اول) مهیا میکند که با سیستم خصوصی بر مبنای حسابهای  IFFترکیب شده
است و یک بازنشستگی تکمیلی (الیه دوم) پیشنهاد میدهد .همانطور که در ادامه
مشاهده میکنید« ،بازنشستگی ارتدوکس جدید( »1لو وولو ،)1996 ،2باوجود قدرت و
نفوذ باال ،در یک مدل واحد نتیجه نداده است اما در انطباقهای مختلف با مدل شیلی،
موقعیتهای متفاوت و میراث تاریخی را منعکس میکند (مسا-الگو و مولر،2002 ،
.)2004
جدول  :1گونهشناسی اصالحات ساختاری بازنشستگی در امریکای التین (برگرفته از مسا-الگو)

مدل

کشورها

سیستم

جایگزین

شیلی ( ،)1981بولیوی ( ،)1997مکزیک ( ،)1997السالوادور
( ،)1998نیکاراگوئه ( ،)2003جمهوری دومینیکن ()2003

خصوصی

موازی

پرو ( ،)1993کلمبیا ()1994

عمومی و
خصوصی

مختلط

آرژانتین ( ،)1993اروگوئه ( ،)1996کاستاریکا (،)2001
اکوادور ()2003

عمومی و
خصوصی

منبع :جزئیات از نویسندگان بر مبنای مسا-الگو ()2004

1. new pension orthodoxy
2. Lo Vuolo
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سیاستهای پشتیبان اصالحات ساختاری در آمریکای التین پیچیده و متنوع
بود .برخی اصالحات مانند شیلی و پرو از باال به پایین و بهواسطه یک حکومت
غیردموکراتیک اجرا شد ،درحالیکه در موارد دیگر مانند آرژانتین و اروگوئه مذاکرات
طوالنی و بحثهای بسیار زیاد نتایج اصالحات را به سمت یک مدل مختلط هدایت کرد
که منعکسکننده توافق بین بازیگران متفاوت و منافع مختلف است.
منابع بسیاری درباره اقتصاد سیاسی اصالحات سیاسی با تمرکز بر اصالحات
بازارمحور مانند خصوصیسازی بازنشستگی ارائه شده است .1نویسندگان مواردی
مانند بحران پیشین ،رهبران توانمند ،تیم تغییر ،استراتژی اصالحات و زمانبندی را
برای تغییرات ساختاری سودمند ارزیابی کردند .2آنها عالوهبر این طیف مختلفی از
ویژگیهای درونی کشورها تشخیص دادند ،از جمله :سیستم سیاسی شامل نهادهای
سیاسی ،نظام انتخاباتی و احزاب ،امتیازات وتوی نهادها؛ و عوامل خارجی مانند انتقال
منطقهای و بینالمللی ایدههای اصالحات ،نقش نهادهای مالی بینالمللی (IFIها) بهعنوان
کاتالیزور اصالحات به دلیل نقش آنها بهعنوان بستانکاران از کشورها و تواناییشان
برای اجرایی کردن شروط سیاستی؛ و عالمتدهی اثرات اصالحات بازاری با اثرگذاری
مثبت بالقوه بر اعتبار دولت در مقابل سرمایهگذاران.
مسا-الگو و مولر ( )2004 ،2002بر مبنای  9مورد از تجربه اصالحات ،سیاست
اصالحات ساختاری در امریکای التین را ارزیابی میکنند تا تفاوت مدلهای اجرایی
را توضیح دهند .یافته کلیدی آنها نشان میدهد در حالی که یک رابطه منفی در ارتباط
با سطح خصوصیسازی و دموکراسی وجود دارد ،شکل رژیم سیاسی نمیتواند
1. Hujo forthcoming; Hujo and Cook 2012; Maldonado Valera and Palma
Roco 2012; Müller 2003

 .2نگاه کنید بر مرور بسیار عالی مولر ( )2006بر این مباحث
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بهطور کامل نتایج اصالحات را در همه موارد توضیح دهد .این موضوع نیازمند
تحلیل مقایسهای از روند سیاست داخلی کشورهاست بهطوریکه شامل تجزیه و
تحلیل بازیگران ،و عوامل سیاسی و اقتصادیای باشد که تسهیلکننده یا مانعی برای
پذیرش اصالحات ساختاری هستند .1بر طبق پژوهشهای مسا-الگو و مولر (:2002
 )715بازیگران اصلی و نیرو محرکه پشتیبان اصالحات اقتصاددانان نئولیبرالی بودند
که در وزارتخانههای مالی ،نهادهای مالی بینالمللی ،سازمانهای کارفرمایی ،و مراکز
مالی فعالیت میکردند .از طرف دیگر بازیگران مخالف ،احزاب سیاسی چپ ،تشکیالت
دولتی تأمین اجتماعی ،اتحادیههای تجاری و انجمنهای بازنشستگی بودند .از منظر
شرایط اقتصادی بحران مالی در سیستم بازنشستگی عمومی و برجسته شدن مسئله
بدهیها از طرف نهادهای مالی بینالمللی ،مواردی بودند که اصالحات را راهبری
میکردند .2عالوهبر این حامیان اصالحات استدالل میکردند که خصوصیسازی
پسانداز ملی را افزایش خواهد داد و توسعه بخش مالی و بازار سرمایه را ارتقا
میدهد.
ترتیبات نهادی موجود و عوامل سیاسی ظرفیت سیاسی بازیگران مختلف را
برای هدایت کردن یا ممانعت کردن از اصالحات شکل میداد ،از جمله این ترتیبات،
 .1همچنین نگاه کنید به :

;)Madrid (2002, 2005); Müller (2003); Weyland (2005); Brooks (2007
)Kay and Sinha (2007

 .2بروکس ( )2009استدالل میکند که جهانیسازی و وابستگی به واردات سرمایه خارجی (نرخ بدهی عمومی باال به
 ،)GDPبیشتر از آنکه تسهیلکننده خصوصیسازی سیستم بازنشستگی باشد ،مانع آن بوده است ،به این دلیل که کشورها
تمایلی ندارند هزینههای باالی مالی مربوط به دوران گذار را متحمل شوند ،هزینههایی که با معرفی صندوقهای بازنشستگی
 IFFمرتبط هستند (به ویژه اگر بدهی ضمنی بازنشستگی باال باشد و سالمندی رو به افزایش باشد) .مادرید ( )2003هویو

( )2004b ،2004aو اورنشتاین ( )2008مطرح میکنند که نهادهای مالی بینالمللی اثرگذاری بیشتری بر کشورهایی

دارند که به جریانهای سرمایه خصوصی یا چندجانبه وابسته هستند ).برای بحث بیشتر نگاه کنید به هویو (در آینده).
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درجه اجرایی کنترل بر پارلمان ،رابطه بین اتحادیههای تجاری و دولت ،یا استفاده از
مکانیسمهای نیمه دموکراتیک مانند رفراندوم عمومی بود.1
در بخش بعدی خصوصیسازی سیستم بازنشستگی و تأثیر آن در دو کشور
شیلی و آرژانتین شرح داده میشود.

شیلی ( :)1981اصالحات رادیکال در فضای استبدادی
در دهه  1970شیلی یکی از توسعهیافتهترین و فراگیرترین سیستمهای بازنشستگی
را در منطقه داشت که در عین حال از هزینههای باال ،چندپاره شدن و نابرابری رنج
میبرد (مسا-الگو1978 ،؛ مالدوندو والرا و پالما روکو .)2013 ،اصالحات بازنشستگی
شیلی در سال  1981بهطور کامل سیستم قدمتدار 2PAYGرا با سیستمی که مبتنی
بر حسابهای اندوخته انفرادی با مدیریت خصوصی بود ،جایگزین کرد و سیستم
بر مبنای مزایای معین ( )DBرا به سیستم بر مبنای حق بیمه معین ( )DCتبدیل کرد.
مدیریت مالی حسابهای بازنشستگی جدید به بخش خصوصی و بهاصطالح نهاد
مدیران صندوقهای بازنشستگی ( )AFPسپرده شد که به نوبه خود تحت نظارت و
تنظیم دفتر نمایندگی دولتی با نام ادارات نظارت بر مدیریت صندوقهای بازنشستگی

3

بود .حسابهای خصوصی اجباری از طریق الیه نخست (در قالب تضمین حداقل
حقوق بازنشستگی پس از  20سال پرداخت حق بیمه) و الیه سوم (پسانداز اختیاری)

 .1برای مثال نگاه کنید به مورد اروگوئه که دولت برای مسائل مختلف مرتبط با اصالحات بازنشستگی رفراندومی را
سازماندهی کرد (نویا./)1998 ،
 .2این تنها برای سیستم کشوری بود چراکه ارتش که اصالحات را پیش میبرد ،از این روند کنار گذاشته شد .ارتش
طرح جداگانهای با مزایای بیشتر داشت که تا حد زیادی با وجوه بخش عمومی تأمین مالی میشد.

3. Administrators (Superintendencia de Administradoras de Fondos de
)Pensiones/SAFP
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تکمیل میشد .عالوه بر این حقوق بازنشستگی اجتماعی 1که از سال  1975وجود
داشت و از طریق مالیات تأمین مالی میشد ،به سالمندان فقیر بدون بیمه انتقال داده
شد .اصالحات در فضایی با محدودیتهای سخت مدنی و حقوق سیاسی به اجرا
درآمد که در آن احزاب سیاسی و اتحادیهها منحل شده بودند و قدرت سیاسی آنها و
ظرفیتشان برای مخالفت با اصالحت بازنشستگی بسیار تضعیف شده بود (مساالگو
و مولر.2)2002 ،
در ارتباط با اثرات اجتماعی اصالحات ،بزرگترین ناامیدی مربوط به روند تحولی
سطح پوشش بود که در محدودهای پایینتر از سالهای قبل از ( 1981اصالحات)
باقی مانده بود بهطوری که خوداشتغالهایی که داوطلبانه به سیستم پیوسته بودند
تنها  5درصد میشدند (مسا-الگو .)2009b ،بر طبق آنچه اوتوف ( )2011بیان
میکند پیش از اصالحات سال  ،2008تنها  45درصد از جمعیت میتوانستند حقوق
بازنشستگی به واسطه پساندازهای انباشته در حسابهای  AFPرا تأمین مالی کنند
و تنها  5درصد به حداقل بازنشستگی که دولت تضمین میکرد دسترسی داشتند.3
نیمی از بیمهشدگان که باقی مانده بودند ،هیچ اطمینانی درباره درآمدشان در زمان
پیری نداشتند و آنهایی هم که به داشتن حقوق بازنشستگی اطمینان داشتند مجبور
1. Pensiones Asistenciales/PASIS

 .2برای اطالعات بیشتر از اصالحات شیلی در سال  1981نگا کنید به :

Arenas de Mesa and Mesa-Lago (2006); Arenas de Mesa and Gumu;)cio(2000) ; Arenas de Mesa and Sánchez (2001); Borzutzky (1983, 2002
)and Uthoff (1995

 .3به منظور واجد شرایط شدن برای حداقل حقوق بازنشستگی تضمینی ،افراد مجبورند حداقل  20سال
حق بیمه بپردازند و به سن بازنشستگی  65سال برسند .پس از آن اگر مستمری بازنشستگی کمتر از
حداقل باشد دولت آن را تا سطح آستانه افزایش میدهد (مبالغ بیشتر برای سنین باالی  70سال و 75
سال) .میزان حداقل بازنشستگی برای سال  2012برابر با  122305پزو شیلی ( 252دالرآمریکا) برای
سالمندان باالی  70سال بود؛ در مارس  ،2008تقریبا  93000مزایا به ارزش  13.7میلیون دالر آمریکا
پرداخته شد (بریستین و همکاران.)2009 ،
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بودند ریسکهای مربوط به ناپایداریهای مالی و بازار سرمایه را به دوش بکشند
چراکه وجوه بازنشستگی در این بازارها سرمایهگذاری شده بودند .آنهایی که تحت
پوشش هیچ بیمهای نبودند یا به حداقل موردنیاز دست نیافته بودند مجبور بودند به
کمکهای بازنشستگی اجتماعی تکیه کنند ( )PASISکه  2.3درصد از جمعیت یا به
عبارتی  358هزار و  813نفر را در سال  2001/2000تحت پوشش قرار میداد .این
تعداد به نزدیک نیم میلیون نفر در سال  2008افزایش پیدا کرد .بهطور تخمینی مزایای
بازنشستگی اجتماعی بالغبر  50درصد از حداقل بازنشستگی تضمین شده است و
هزینه آن  0.38درصد  GDPدر  2001/2000بوده است (برترانو و همکاران2002 ،؛
آرناس د مسا.)1999 ،1
عالوه بر این ،با حذف نیروهای پلیس و ارتش از اصالحات ،رفتار برابر با
گروههای بیمه شده وجود نداشت .نابرابریهای دیگری نیز متوجه زنان بود چرا که
سیستم حسابهای انفرادی توزیع مجدد بین زنان و مردان را حذف و نابرابریهای
جنسی بیولوژیکی (مانند حقوق بازنشستگی کمتر به دلیل امید به زندگی باالتر) و
نابرابریهایی که از طریق بازار کار ایجاد شده بود (مانند حقوق بازنشستگی کمتر به
دلیل دستمزد پایینتر و موانع ارتقای شغلی) را ترویج کرد (مسا-الگو2009 ،؛ آرزا،
.)2012a
اگرچه قرار بود [اصالحات] در بلندمدت به داشتن حسابهای مالی سالمتر کمک
کند ،هزینههای اقتصادی خصوصیسازی سیستم بازنشستگی در شیلی برای دولت
بسیار باال تمام شد .انتقال از حسابهای سیستم عمومی  PAYGبه طرح خصوصی
 IFFکسری بودجهای را ایجاد کرد که میزان آن بهطور تقریبی  2.5درصد از GDP
1. Arenas de Mesa
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در طول  25سال برآورد میشود که در بین سالهای  1981تا  1998بالغبر 5.7
درصد  GDPشده بود .در سال  2010هزینههای مالی خصوصیسازی هنوز
حدود  4.7درصد از  GDPبود (مسا-الگو .)208 :2012b ،انتظار میرفت اثرات
مثبت غیرمستقیم اقتصادی اصالحات بر توسعه و تقویت بازارهای مالی ،پسانداز،
سرمایهگذاری و رشد دیده شود که با این حال هنوز مبهم باقی مانده است (اوتوف،
.1)2008
درنهایت ،کارایی بیشتر در مدیریت بخش خصوصی بر صندوقها که تصور
میرفت به وجود آید ،در هزینههای اداری و کاهش حقالزحمهها برای اعضای
AFPها خود را نشان نداد و در مقایسه با سیستم عمومی سابق بر میزان مزایای
بازنشستگی و نرخ جایگزینی اثر منفی گذاشت (مسا-الگو)2009b ،

آرژانتین ( :)1994اصالحات بازنشستگی در متن دگرگونی نئولیبرال
یک دهه پس از اصالحات بازنشستگی نظام تأمین اجتماعی شیلی ،آرژانتین یک
استراتژی توسعهای جدید را آغاز کرد که بر مبنای اصول اجماع واشنگتنی بنا شده
بود .ثبات مالی ،آزادسازی بازارهای مالی و کاالیی ،همچنین مقرراتزدایی از بازارها
و خدمات عمومی و خصوصیسازی بنگاههای دولتی از پایههای سیاست اقتصادی
جدید بود .مدت اندکی پس از راهاندازی برنامه «قابلیت تسعیر» – مدل کمیته ارزی
که از سال  1991تا  2001برای پول ملی آرژانتین بر مبنای دالر آمریکا لنگر ارزی
ایجاد میکرد – بحثهایی درباره برنامه اصالحات ساختاری در سیستم بازنشستگی
عمومی آغاز شد که همزمان با بحرانی عمیق بود و وعده میداد تهدیدی برای تمامی
 .1برخی مطالعات شواهدی از اثرات مثبت کالن اقتصادی اصالحات گزارش شده است .برای مثال مقاله
پرنفوذ کوربو و اشمیت هبل (.)2003
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استراتژیهای کالن اقتصادی باشد( .ایسوانی و سن مارتینو1995 ،؛ برترانو و
همکاران 1)2011 ،پس از دو سال مباحثه ،در سال  1994یک سیستم بازنشستگی
جدید اجرایی شد که ترکیبی از طرح بازنشستگی عمومی اصالح شده با حسابهای
بازنشستگی  IFFپس از نمونه شیلی بود.
سیستم مختلط با نمونه شیلی به چند دلیل متفاوت بود (هویو:)1999 ،
 .1به جای تعویض کردن سیستم قدیمی  ،PAYGدر طرح آرژانتین امکان انتخاب
بین طرح مزایای معین (- )DBبا تأمین مالی از طریق سیستم  PAYGعمومی-
(ترکیبی از نرخ بازنشستگی پایهای ثابت و جزء وابسته به درآمد) و سیستم مختلط
وجود داشت که ترکیبی از  DBعمومی (بازنشستگی پایهای) با حسابهای  IFFبود
(به همین دلیل بهعنوان یک سیستم موازی شناخته میشود)؛
 .2سیستم مختلط سهم حق بیمه کارفرمایان جهت تأمین مالی بازنشستگی پایهای
را برای افرادی که دستکم  30سال حق بیمه پرداخت کردهاند ،حفظ کرد.
 .3خوداشتغالیها بهصورت اجباری تحت پوشش بیمه بودند 2و
 .4نهادهای عمومی و غیرانتفاعی برای ایجاد نهادهای بازنشستگی و مدیریت
صندوقهای بازنشستگی ( )AFJPمجاز دانسته شدند.
با وجود تمام این اختالفها ،اصالحات بازنشستگی در آرژانتین شباهت بسیاری
با مورد شیلی داشت .نخست اینکه دولت کارلوس مِنِم در آرژانتین ،که بهصورت
دموکراتیک رأی آورد ،در دور اول انتخابات فوقالعاده قدرتمند بود و ()1995-1989
1. Isuani and San Martino 1995; Bertranou et al. 2011
 .2پیش از اینکه سیستم چندپایهای طراحی شود ،خود-اشتغالها حق بیمه خود را به سیستم بازنشستگی
عمومی میپرداختند .در شیلی تنها میتوانستند بهصورت داوطلبانه مشارکت کنند.
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حمایت گسترده اتحادیههای تجاری و مشاغل و همچنین خیرین خارجی ،اکثریت سنا
و کنگره و کنترل سیستم قضایی را در اختیار داشت .دوم ،هر دو کشور اصالحات
بازنشستگی را با اهداف سیاستهای اقتصادی ترکیب کردند :شیلی با تعمیم نظریات
نئولیبرال «بروبچههای شیکاگو »1به سیاستهای اجتماعی و در آرژانتین با حمایت
از طرح قابلیت تسعیر به وسیله پساندازهای مالی و سیستم مالی قویتر؛ خنثی
کردن اثرات منفی ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز از طریق کاهش هزینههای نیروی
کار (کاهش حق بیمه تأمین اجتماعی) و صادرات سرمایه صندوقهای بازنشستگی
(هویو .)2004a ،حامیان اصالحات در هر دو کشور انتظار داشتند خصوصیسازی
سیستم بازنشستگی اثرات مثبت بر نرخ پسانداز ملی ،سرمایهگذاری و رشد داشته
باشد و به دلیل مالکیت خصوصی و توزیع مجدد کمتر در سیستم (ارتباط قویتر بین
مزایا و حق بیمه) ،انگیزه مشارکت در بیمه اجتماعی باالتر رود .سوم ،هر دو کشور
اصالحات پارامتری را با هدف صرفهجویی در هزینه -مانند افزایش دوره استفاده
از حقوق بازنشستگی (در آرژانتین از  20به  30سال) 2و سن بازنشستگی (افزایش
 5سال) و تغییر در فرمول محاسبه مزایا -با معرفی حسابهای اندوخته خصوصی
ترکیب کرد .درنهایت هر دو کشور بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه که برای
سالمندان فقیر هدفگذاری شده بود را بدون تغییر گذاشتند.
همانطور که در شیلی اتفاق افتاد ،بهزودی آشکار شد که سیستم اصالح شده،
 .1گروهی از دانش اموختگان اقتصاد دانشگاه شیکاگو که در دولت پینوشه سیاستهای اقتصادی را
تنظیم میکردند -.م
 .2با توجه به اینکه سیستم بازنشستگی در این اصالحات بر مبنای حسابهای انفرادی بود افزایش دوره
استفاده از حقوق بازنشستگی به کاهش مستمری ماهانه پرداختی میانجامید .بر این مبنا که در فرمول محاسبه
میزان اندوخته افراد به عالوه سود تعلق گرفته به حسابها بر تعداد سالهایی که امید میرود فرد بعد از
بازنشستگی زنده بماند تقسیم می شود و مستمری ساالنه ( و درنتیجه ماهانه) بر این مبنا تعیین میشود.
هرچه سن استفاده از حقوق بازنشستگی باال برود ،مستمری پرداختی ماهانه کاهش خواهد یافت -م
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انتظارات را برآورد نمیکند :هزینههای گذار در دوره زمانی  2001-1995در رنج  1تا
 4درصدی تولید ناخالص داخلی ساالنه بود (هویو )2004b ،و اگرچه پایینتر از نرخ
شیلی بود (این خود مرهون مدل اصالحات در آرژانتین است که حق بیمه کارفرمایان
را برای تأمین مالی بازنشستگی پایه و گزینه پیشنهادی باقیماندن در سیستم عمومی
را ،حفظ کرد) اما ما ثابت میکنیم که این نرخ با توجه به فضای محدود تعیین شده
در کمیته ارزی بسیار باالست1؛ نرخهای پوشش که در گذشته در محدوده باالترین
نرخها در منطقه بود ،کاهش پیدا کرد که عمدت ًا به دلیل موافقت با افزایش حق بیمه
درخواستی در بازار کار بود که شاخصه آن افزایش بیکاری و غیررسمی بودن آن
است؛ نابرابری در سیستم هنوز وجود دارد (گروههای متعددی از افرادی که بیمه
شدهاند هنوز با طرحهای جداگانه ادامه میدهند) و بین زن و مرد (آرزا )2012a ،و
همچنین بین بازنشستگان سابق و آینده افزایش یافته است؛ و درنهایت اثرات خرد
و کالن اقتصادی اصالحات با انتظارات مطابق نبود ،بهطوری که هزینههای عملیاتی
باال ،2تمرکز بازار و به همین نسبت ًا اثرات منفی بر نرخ پسانداز (بهطور خاص پسانداز
عمومی) و ثبات اقتصاد کالن (نگاه کنید به جدول  )2دیده میشد.

 .1هویو ( ،2004bجدول  )4برآورد میکند که کسری حقوق بازنشستگی انباشته شامل حق بیمههای
از دست رفته و هزینههای بهره به  16.7درصد از  GDPدر سال  2001میرسد؛ بر طبق پژوهش آرزا
( ،)2008کسری اولیه بازنشستگی حداکثر  4.6درصد  GDPدر سال  2001است و متوسط آن در دوره
 2005-1994به  3.7درصد میرسد .پژوهشهای دیگر هزینههای تخمینی دوران گذار را تا آخر ،سال
 ،2030برآورد کردهاند که متوسط هزینه ساالنه آن  1.2درصد از  GDPاست (شامل هزینههای بهره
برای بدهی عمومی نمیشود)؛ همچنین نگاه کنید به برترانو و همکاران.2000 ،
 .2هزینههای اداری در رنجی بین  15.6و  37.8درصد از درآمد صنعت بازنشستگی خصوصی ( )2007-1995است.
این در حالی است که هزینهها در الیه دولتی تنها حدود  1.4تا  2.4درصد بودند .اصالحات در سال  2006سقفی
برای حقالزحمه اداری معادل  1درصد از درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت.
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جدول  :2عملکرد طرح بازنشستگی خصوصی :مقایسه آرژانتین و شیلی
شاخص

آرژانتین

اعضا

شیلی

تعداد بیمهشدگانی که به صندوقهای بازنشستگی حق بیمه میپردازند
()2008

11669822

7851232

نرخ مؤثر حق بیمه پردازان ( )2008درصدی از اعضا

37.9

54.3

ساختار بازاری AFPها و AFJPها (:)2008
 -تعداد ادارهها

11

5

 -تراکم (درصد تراکم در دو  AFPبزرگ)

36.4

55.1

 هزینههای اداری درصدی از کل حق بیمه (به ازای هر نفر بیمهشده برمبنای دالر امریکا)

( 14.2دالر )42.6

( 6.6دالر )46.5

حجم صندوقها (:)2008
( -میلیون دالر آمریکا)

32881

105907

-درصدی از GDP

65.1

11.8

متوسط نرخ بازگشت واقعی
در کل دوره طرح

8.4

9.2

 12 -ماه آخر ()2010

-

12

 -ژوئن  2007تا ژوئن 2008

-8.7

-5

 -اوراق تضمینی عمومی

56.2

8.8

 -مؤسسات مالی

5.8

28.3

 -سهام

12.5

14.7

 -سهام و اوراق خارجی

8.9

36.4

ترکیب سبد سرمایهگذاری (:)2008

منبعAIOS 2010, 2008 :

به دلیل بحران اقتصادی آرژانتین در سال  ،2001شرایط بهشدت بدتر شد که
به تسعیر بدهی بسیار باال و خروج از سیستم برابری دالر انجامید .صندوقهای
بازنشستگی بخش قابلتوجهی از ارزش واقعی خود را به دلیل تبدیل داراییها به
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وجه رایج کشور و نزول ارزش اوراق ملی و بازار سهام از دست دادند .مزایای آتی
به احتمال زیاد به دلیل کاهش موقت در نرخ حق بیمه (برای تحریک تقاضای داخلی و
ایجاد اشتغال) و نبود مکانیسم شاخصبندی در شرایط افزایش نرخ تورم ،اثر منفی
میبیند (هویو2004b ،؛ گلدبرگ و لو ولو)2006 ،

بازگرداندن دولت به مسیر :باز-اصالحات در شیلی و آرژانتین
تغییر فضای بینالمللی و اصالح سیاست اجتماعی
اگر دهه  ،1990دهه لیبرالیسم بیقید و شرط بازار همراه با اصالحات بخش
اجتماعی بود ،که بیشتر بهعنوان بخشی از تالشهای تعدیل ساختاری جهت دستیابی
به کارایی اقتصادی در نظر گرفته میشد ،هزاره جدید با تالشهای آشکارتر برای
مبارزه با فقر و افزایش نابرابری و عموم ًا تمرکز دوباره بر ابعاد اجتماعی توسعه
شناخته میشود ( .)UNRISD,2010اگرچه این روند ناهموار بوده است و اغلب
بر تفاسیر محدود از سیاست اجتماعی استوار شده است (هدفگذاری روی فقرا)،
برخی کشورها پیشرفت فوقالعادهای در گسترش منافع ،برای بخشی از جمعیت که
پیشتر از این مزایا محروم بودند ،داشتهاند .در برخی کشورهای آمریکای التین،
جهتگیری سیاستها به سمت چنین گسترش منافعی است که توسط چند عامل
حمایت میشوند .این عوامل عبارتاند از :تغییرات سیاسی به سمت گرایشهای چپ
(کوئیروگا 1و همکاران)2009 ،؛ بحثهای بینالمللی درباره اهداف توسعه هزاره
( )MDGبا تمرکزشان بر کاهش فقر و ارتقای شاخصهای اجتماعی؛ و اقتصاد
جهانی مطلوب پیش از بروز بحران مالی  2008که به ارتقای فضای مالی و عملکرد
رشد مثبت در اکثریت کشورهای منطقه انجامید (بهویژه کشورهایی که از افزایش
1. Quiroga
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قیمت کاالها بهرهمند شدند) .در این زمینه ،در حالی که ابزار انتقال وجه نقد مشروط
به خانوادههای فقیر دارای فرزند سیاست مسلط در مباحثات سراسر جهان بود ،چند
دولت اصالحات در سیستم بازنشستگی خود را با هدف ارتقای سطح پوشش و
برابری آغاز کردند .این هدف اغلب از طریق گسترش یا معرفی طرحهای بازنشستگی
اجتماعی پیگیری میشد؛ بهطور مثال در آرژانتین ،بولیوی ،شیلی ،مکزیک و پرو
(هویو و کوک .)2012 ،در شیلی و آرژانتین ،اصالحات بازنشستگی 1یکی از چندین
اصالحات اجتماعی بود که حمایت از خانوادههای فقیر بیکار و دارای فرزند را دنبال
میکرد ،و هدف آن گسترش بیمه سالمت ،دستیابی به خدمات اجتماعی ،و دیگر
مواردی بود که در افزایش برابری و شمول اجتماعی نقش داشتند؛ هرچند ضرورت ًا
بین خودشان بحث نشده بود.2
در بخش بعدی اقدامات اصالحی اصلی که در شیلی و آرژانتین در سال  2008به
اجرا درآمد توضیح داده میشود و روند اصالحات سیاسی تجزیه و تحلیل میشود.
برای این منظور به زمینههای غالب سیاسی و اقتصادی در زمان اصالحات ،میراث
گذشته سیاستهای بازنشستگی و سیاستهای مرتبط با آن (مانند بخشهای مالی
و امور مالی دولت) ،روند تجزیه و تحلیل مشکالت و فرمولبندی اهداف اصالحات،
بازیگران اصالحات و ائتالفها و اصالحاتشان ،زمانسنجی یا اصالحات ،استفاده از
قوانین خاص و ابزارهای بینالمللی (مانند کمیتههای صادراتی) ،نوع اجماع ایجاد شده
و نتایج اصالحات توجه میکنیم.
 .1در آرژانتین اصالحات بازنشستگی به اصالحات سالهای  2003تا  2005گفته میشود که شامل1 :
برنامه مهلت قانونی (.2 )the Moratoria Planطرح بازنشستگی پیش از موعد .3 ،قانون انتخاب آزاد و
 .4ملیسازی الیه خصوصی میشود؛ در مورد شیلی ،به اصالحات سال  2008گفته میشود.

2. Robles 2011; Repetto and Potenza 2011; Bertranou 2010
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تجزیه و تحلیل مقایسهای روندهای سیاسی اصالحات و سیستم
بازنشستگیجدید
سیستمهای بازنشستگی برای دورههای طوالنی طراحی شدهاند که درنتیجه
برنامهریزی دقیق ،نهادهای ثابت و پاسخگو ،و اصالحاتی بر مبنای اجماع سیاسی
و اجتماعی گسترده نیاز دارند .اصول بیمههای اجتماعی پایه که راهبری کننده
سیاستها در این منطقه هستند در این الزامات منعکس شدهاند .این اصول عبارتاند
از :هنجارها و پیماننامههای سازمان بینالمللی کار (( )ILOبهطور خاص پیماننامه
شماره  102و برنامه کار شایسته ،نگاه کنید به  ،)ILO,1999برقرارکردن اصول
گفتوگوی اجتماعی 1که مشخص میکند پیش از هر اصالح بازنشستگی باید مباحثی
که شرکای اجتماعی و بازیگران کلیدی سیاست درگیر آن هستند ،شکل بگیرد .با این
وجود ،بیشتر اصالحات بازنشستگی در آمریکای التین که در دهه  1980و 1990
اجرا شد بدون گفتوگوی اجتماعی گسترده بود ،اصالحات در شیلی ،السالوادور و
پرو ،بر مبنای احکام اجرایی بود و نه قانون.2
در سال  ،2008در شیلی و آرژانتین دولتها اصالحات را آغاز کردند و به جلو
بردند .در متن اصالحات سال  2008رئیسجمهور میشل باچله بحثهای گسترده
سیاسی و اجتماعی را ترویج کرد که در همهجا تحسین شد و گواهی روشن بر
تحکیم دموکراسی در شیلی بود .3این روند یک اختالف بسیار فاحش با اصالحات
 .1اصول سازمان بینالمللی کار عبارتاند از :پوشش همگانی ،برابری ،همبستگی اجتماعی ،برابری
جنسیتی ،کفایت مزایا ،تنظیمبخشی و نظارت عمومی ،هزینههای اداری منطقی ،مشارکت اجتماعی در
مدیریت و پایداری بلندمدت مالی (مسا-الگو)603 :2009b ،
 .2فرمان قانونی شیلی شماره )1980( 3500؛ فرمان قانونی السالوادور شماره )1996( 927؛ فرمان
قانونی پرو شماره .)1992( 25897

3. OIT (2010); Arenas de Mesa (2010); Maldonado Valera and Palma
(Roco)2013
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سال  1981داشت که از باال به پایین و به وسیله یک رژیم مستبد اجرا شد و هیچگونه
اجماع سیاسی یا اجتماعی را نمایندگی نمیکرد .در آرژانتین دولت کریستینا فرناندز
د کرشنر اصالحات را از طریق ترکیبی از احکام و قوانین (نگاه کنید به جدول  )3و
بدون بحثهای عمومی مشخص یا مذاکرات سیاسی در کنگره پیش برد .بهعنوان
نتیجهای از روند اصالحات در شیلی سیستم  AFPبهطور قابل مالحظه تغییر نکرد،
بهطوریکه بازیگران کلیدی اصالحات این سیستم را با عملکرد بسیار خوب و آثار
مثبتش بر اقتصاد شیلی مطرح کردند (شورای مشورتی.)2006 ،
در آرژانتین در نتیجه اصالحات ،سیستم سابق به شکل رادیکال دوباره ملیسازی
شد .در بخش بعدی به این روند اصالحات با جزئیات بیشتر نگاهی میاندازیم.1

شیلی
در شیلی پس از گذار به دموکراسی در سال  ،1990اصالحات بازنشستگی _

بهویژه اصالح سیستم بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه -یکی از دیون برجسته
ائتالف چپ حاکم در نظر گرفته شد ( .2)2010-2000در حالی که برای سه دوره
انتخابات متوالی ،این ائتالف به چند اصالح عمده اجتماعی دست زد (مانند آموزش،
بهداشت ،بیکاری ،کمکهای اجتماعی) ،اصالح سیستم بازنشستگی خصوصی (که
بسیاری از افراد را بدون پوشش بیمهای رها کرده بود ،بازتوزیع را کاهش داده بود
و ریسکها را تا حد زیادی فردی ساخته بود) ،یک مسئله بالتکلیف باقی مانده بود
و یکی از وعدههای کلیدی کمپین ریاستجمهوری باچله شد (مالدونادو ورال و پالما
 .1برای مشاهده کلی دو مورد باز-اصالحات به جداول  , A1و  A2در ضمیمه نگاه کنید.
 .2احزاب سوسیال بین سالهای  2000تا  2010در شیلی حاکم بودند  :ریچارد لوگو اسکوبار ( )2006-2000و
میشل باچله ()2006-2010
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روکا .1)2013 ،هدف برقراری مجدد قرارداد اجتماعی بین شهروندان و دولت و شکل
دادن به اجماع جدید درباره سیستم بازنشستگی شیلی بهعنوان یکی از اولویتهای
اداره دولت باچله در سال 22006در نظر گرفته شد و اصالحات سال  2008بهعنوان
کمکی مهم ،اگر نگوییم مهمترین ،برای بهبود توسعه اجتماعی در شیلی در نظر گرفته
میشود.3
در مارس  ،2006شش روز بعد از بهدست گرفتن کار ،باچله کمیته ریاستجمهوری
متشکل از کارشناسان را تشکیل داد (به نام کمیته مشورتی ریاستجمهوری برای
اصالحات بازنشستگی که بهعنوان کمیته مارسل شناخته میشود) تا گزارشی
از توصیهها با هدف تهیه پیشنویس پروژه اصالحات بازنشستگی را با جزئیات
کامل تهیه کند (مسا-الگو ،2009b ،آرناس د مسا .)2010 ،این کمیسیون طی سه
ماه جلسات عمومی برگزار کرد که در آنها طیف گستردهای از فعاالن سیاسی
و اجتماعی پیشنهادهای خود را ارائه دادند .4اکثریت قابلتوجهی از پیشنهادهای
کمیسیون در قانون پروژه گنجانده شد (مسا-الگو؛ 2009b؛ ایگلسیاس-پائولو .)2009
الیحه اصالحات در سال  2007در کنگره به بحث گذاشته شد و در ژانویه  2008به
تصویب رسید .مزایای اولیه تحت نظام جدید در جوالی  2008پرداخت شد (نگاه کنید
به جعبه )1
1. Maldonado Varela and Palma Roca
;2. Uthoff 2008; Rofman et al. 2008; OIT 2010; Arenas de Mesa 2010
Maldonado Valera and Palma Roco 2013.
;3. Uthoff 2008; Rofman et al. 2008; OIT 2010; Arenas de Mesa 2010
Maldonado Valera and Palma Roco 2013.

 .4در مجموع  242نفر از  73سازمان پیشنهادهای خود را ارائه دادند 33 :نفر از سازمانهای اجتماعی
و اتحادیهها 24 ،نفر از شرکتها و سازمانهای صنعتی 6 ،نفر از سازمانهای بینالمللی و  10نفر از
دانشگاهها و مراکز فکری .نگاه کنید به مالداندو ورال و پالما روکا.2013 ،
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جعبه  :1گاهشناسی اصالحات در نظام بازنشستگی شیلی 2005-2008

انتخاب میشل باچله 15 :ژانویه 2006

بهدست گرفتن امور توسط دولت 11 :مارس 2006
ایجاد کمیسیون کارشناسی 17 :مارس 2006
ارائه گزارش کمیسیون 6 :جوالی 2006

ایجاد کمیتهای از وزرا 13 :جوالی 2006

ارائه پروژه قانونی به کنگره 19 :دسامبر 2006

تصویب در مجلس نمایندگان 29 :آگوست 2007
تصویب در سنا 9 :ژانویه 2008

اعالم قانون شماره  11 :20.255مارس 2008
پرداخت نخستین مزایا :جوالی 2008

منبع :بر مبنای مالدونادو ورال .پالما روکا2013 ،

بر طبق پژوهش رافمن و همکاران ،انگیزه و توجیه اولیه برای اصالحات سطح
پوشش بازنشستگی بود ،که توسط تعدادی از عوامل پیش برده میشد .نخست
و همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،بهطور فزایندهای مشخص شده بود که به دلیل
قانون و پرداخت حق بیمه بهصورت منقطع ،1بخش بزرگی از جمعیت ( 55درصد)
حقوق بازنشستگی کافی دریافت نمیکنند و در عین حال واجد شرایط برای حداقل
بازنشستگی تضمین شده توسط دولت نیستند .حداقل بازنشستگی تنها پس از 20
سال پرداخت حق بیمه تضمین میشد و تنها حدود  5درصد از جمعیت را تحت
پوشش داشت (اوتوف .)2011 ،2عامل مهم دوم که اصالحات را تسهیل میکرد،
 .1باید توجه کرد که نرخ حق بیمه در شیلی بعد از حذف سهم کارفرما در سال  1981به نسبت پایین آمد
و به حدود  13.2درصد از دستمزد ّ[برای حق بیمه] به عالوه  3.2درصد برای بیمههای جمعی هزینههای
اداری رسید .میتوان این را با کل حق بیمه در آرژانتین مقایسه کرد که به  27درصد میرسید .اگرچه
کاهش موقت نرخ در آرژانتین ،به عنوان سیاست محرک اقتصادی ،یک امر عادی بود.

2. Uthoff
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فضای مالی بود 25 :سال پس از خصوصیسازی ،هزینههای گذار به میزان قابل
توجهی کاهش یافته بود و منابعی را آزاد کرد که با تراز مالی مثبت (ازجمله دالیل
آن افزایش قیمت مس بود ،مس یکی از منابع اصلی در بودجه شیلی است) و کاهش
بدهی عمومی (ایگلسیاس-پاالئو )2009 ،1حمایت میشد .سوم اینکه یک اجماع رو به
افزایش درباره شکستهای بازاری متعدد مرتبط با سیستم  AFPوجود داشت مانند
تمرکز [در بازار  ]AFPو فقدان رقابت قیمتی .این موضوع به سود خارقالعاده در
این بخشها انجامید در حالی که هزینههای اداری باال حقوق بازنشستگی در آینده را
کاهش میداد .چهارم اینکه طرفداران اصالحات [مجدد] افزایش برابری بین زن و مرد
و باالبردن سطح شمول کارگران جوان و مستقل را در سیستم هدفگذاری کردند.
اگرچه اصالحات سال  2008ساختار پایهای سیستم بازنشستگی را تغییر نداد (و
هنوز بر پایه حسابهای  IFFبا مدیریت شرکتهای خصوصی است) ،این نخستین
اصالح واقعی بر مبنای مدلی است که هدایتگر اصالحات بازنشستگی در آمریکای
التین و فراتر از آن بود .سیستم جدید نقش دولت در حمایت اجتماعی را از طریق ایجاد
الیه «مستمری بازنشستگی منسجم» گسترش داد .2این الیه مستمری بازنشستگی
پایهای 3را برای افرادی فراهم کرد که هیچ نوع حقوق بازنشستگی دریافت نمیکردند
و به همین نسبت مستمری بازنشستگی مکمل 4حقوق بازنشستگی را برای مواردی
افزایش میدهد که پایینتر از آستانه حداکثری (حدود  500دالر) هستند .اصالحات
همچنین پرداخت حق بیمه اجباری کارگران خوداشتغال به سیستم  AFPرا مشروط
1. Iglesias-Palau
2. Sistema de Pensiones Solidarias/SPS
3. Pensión Básica Solidaria/PBS
4. Aporte Previsional Solidario/APS

 / 108نگاهی به سه دوره اصالحات نظام بازنشستگی در شیلی

کرد و یارانه دولتی را برای کارگران جوان کمدرآمد در یکی دو سال ابتدایی اشتغال
آنها تضمین کرد.
انگیزه اصلی دوم برای اصالحات ارتقای برابری جنسیتی در سیستم بود (استاب،
 ،2012یانز .1)2010 ،این هدف از روشهای زیر پیگیری شد :در نظر گرفتن نوعی
جایزه برای هر کودک 2که به مادران اعطا و به حساب  AFPآنها واریز میشد (برابر
با  18ماه پرداخت حق بیمه متناسب با حداقل حقوق بهعالوه نرخ بهره)؛ اختیار تقسیم
 50درصدی پسانداز تجمیع شده بین زوجین در صورت طالق؛ به رسمیت شناختن
پرداخت اضافه به حسابهای جبرانی  AFPزنان به دلیل ریسک کمتر آنها در بیمه
ازکارافتادگی و بازماندگان؛ و رفتار برابر با زنان و مردان در سیستم بازنشستگی
در ارتباط با بازماندگان ،بهطوریکه زنان نیز میتوانستند حقوق بازنشستگی خود را
در صورت فوت برای همسر خود باقی بگذارند که این موضوع تا پیش از اصالحات
ممکن نبود( .رافمن و همکاران2008 ،؛ برستین 3و همکاران)2009 ،
برخی اقدامات اصالحی دیگر عملکرد بهتر سیستم  AFPرا هدف قرار داده
بود .اصالحات روند مناقصه جدیدی را مرتبط با جذب افرادی که تازه به سیستم
پیوستهاند برقرار کرد تا رقابت قیمتی در بازار ایجاد کند ( AFPکه کمترین کارمزد را
پیشنهاد دهد تمام افراد جدیدالورود به سیستم را برای  2سال در اختیار میگرفت) و
یک رژیم سرمایهگذاری منعطفتر و شفافتر معرفی کرد (رافمن و همکاران.)2008 ،
سرانجام اینکه اصالحات طراحی چارچوب نهادی جدیدی را برای تأمین اجتماعی
شامل میشد که مشارکت گسترده اجتماعی را ترویج میکرد.
1. Staab 2012; Yáñez 2010
2. Bono por Hijo
3. Berstein
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آرژانتین
در آرژانتین مطابق با پژوهش آرزا ،)2012b( 1ترکیبی از بحران اقتصادی در
سال (2001که به کار کمیته ارزی ،که از  1991فعالیت میکرد ،پایان داد) ،تغییر دولت
و شواهدی مبنی بر کاستیهای بخش خصوصی پنجره فرصت برای اصالحات را
گشود .زمانی که شرایط اقتصادی ،بعد از بحران عمیقی که در سال  2001منجر
به ورشکستگی دولت شد ،بهبود یافت ،بهویژه از سال  2005به بعد ،چند سیاست
بازنشستگی با هدف قویکردن الیه عمومی سیستم مختلط به اجرا درآمد که با حذف
کامل الیه خصوصی در سال  ،2008در شرایط بحران شدید مالی جهانی ،به اوج
خود رسید.
بعد از اصالحات ساختاری در سال -1994و بهطور خاص بعد از بحران سال
 -2001دولتهای پیدرپی و طیفی از فعاالن اجتماعی و سیاسی شامل دانشگاهیان
داخلی و بینالمللی از کاستیهای سیستم چندالیه ،که در بخش قبلی به آن پرداخته
شد ،انتقاد کردند؛ سیستمی که با هزینههای گذار باال ،کاهش پوشش بیمهای و
نابرابری و ناکاراییها شناخته میشد.
اگرچه اصالحات سال  2008بر مبنای نقد عمیق از سیستم خصوصی بنا شده
بود ،روند سیاسی هدایتگر اصالحات نتیجه یک روند پشت درهای بسته بود و
فرصتهای کمی برای مشارکت فعاالن مختلف پیشنهاد شد (اگر نگوییم هیچ) .در
سال  ،2000در گزارش وزارت توسعه اجتماعی بحث شد که بحرانیترین مشکل
سیستم کاهش سطح پوشش بود (دبیرخانه دوره سوم  ،2000به نقل از رافمن و
همکاران .)2008 ،در سال  ،2002دولت از طریق وزیر تأمین اجتماعی یک پروسه
1. Arza
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مشورتی با کارشناسان ترتیب داد که شامل گروههای ذینفع و مقامات دولتی میشد
و دو مأمور از سازمان بینالمللی کار نیز دعوت شدند( .مسا-الگو .)2009a ،در
نتیجه این فرآیند مشورتی کتاب سفید در تأمین اجتماعی منتشر شد (.)MTSS 2003
این کتاب شامل مشورتها و توصیههایی است که استراتژیهای میانمدت را برای
سیاست بازنشستگی ،در دوران پس از اجرای برنامه قابلیت تسعیر ،تعریف میکند.
بااینوجود ،روند اصالحات در سال  2008برمبنای توصیههای سیاستی در این
گزارش نبود (مسا-الگو .)2009a ،عالوه بر این ،مباحث عمومی گستردهای درباره
اصالحات بازنشستگی صورت گرفت و قانونگذاران از احزاب مختلف لوایح متعددی
را به کنگره پیشنهاد دادند ،هرچند تا سال  2005بدون نتیجه واقعی بود .در دوره
ِ
پرونیست نستور کیرشنر و کریستینا فرناندز د کرشنر اصالحات
 2003-2008دولت
متعددی در سیستم بازنشستگی اجرا کرد که هدف آن تقویت الیه عمومی به منظور
گسترش سطح پوشش بود (نگاه کنید به جدول )3

جدول  :3اصالحات بازنشستگی در آرژانتین

هدف

اصالحات

مبنای حقوقی

افزایش دسترسی و پوشش سیستم

برنامه مهلت قانونی

قانون 25865 /03
اعالمیه 04/164
اعالمیه 05/1454

طرح بازنشستگی پیش از موعد

قانون 04/25994

انتخاب آزاد

قانون 07/26.222

ملی کردن

قانون 08/26.425

کاهش [سهم] الیه خصوصی
حذف صندوقهای بازنشستگی
خصوصی

منبع :نویسندگان مقاله
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نخست ،در سال  ،2003دولت محدودیت در تعداد مستمری بازنشستگی بدون
پرداخت حق بیمه را حذف کرد؛ [نوعی از بازنشستگی] که پیش از این تور ایمنی برای
سالمندانی بود که الزامات طرح بازنشستگی رسمی را رعایت نکردهاند یا پسانداز
اندوخته شده شخصی ندارند :در سال  2001تقریب ًا  350هزار نفر مستمری بازنشستگی
اجتماعی دریافت کردند که متوسط مزایای ماهانه آن  153دالر بود؛ تعداد بهرهمندان
از این مزایا تا  1.1میلیون نفر در سال  2011افزایش یافت (برترانو و همکاران.)2011 ،
دوم ،بین سالهای  2004و  2005برنامه مهلت قانونی و بازنشستگی پیش از موعد
دریافت مزایای بازنشستگی را برای افرادی ممکن کرد که به حداقل سن بازنشستگی
رسیدهاند اما حداقل  30سال حق بیمه را جهت دریافت بازنشستگی پایهای ساده
پرداخت نکردهاند .به آنها اجازه داده شد که به برنامه پرداختی بپیوندند تا حق
بیمههای گذشته برای دوره کاری قبل از  1993و بدهیهای بیمهای آنها لغو شود
و فوراً به برنامه دریافت مزایای بازنشستگی و بیمه سالمت محق شوند (به میزان
بدهی ماهانه لغو شده از مزایای بازنشستگی کاسته میشد) .دولت همچنین گزینه
بازنشستگی پیش از موعد با کاهش مزایا را ،برای افرادی که کمتر از  5سال به سن
بازنشستگیشان مانده بود ،مقرر کرد.
سوم ،آنهایی که تحت پوشش الیه خصوصی بودند ،با سن  55/50سال (زنان/
مردان) که حساب انباشتهشان کمتر از  20هزار پزو آرژانتینی بود ،به سیستم عمومی
منتقل شدند ،این در حالی است که بیمهشدگان حق انتخاب بازگشت به سیستم عمومی در
هر  5سال یکبار را پس گرفتند .در کل حدود  2.5میلیون نفر از افراد تحت پوشش سیستم
 21( AFJPدرصد از کل افراد تحت پوشش) تا اوایل سال  2008به سیستم عمومی
تغییر حالت دادند همراه با آنهایی که هنوز هیچکدام از دو سیستم را انتخاب نکردهاند
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و آنهایی که بهطور پیشفرض در سیستم عمومی قرار گرفتهاند (رافمن و همکاران،
 .1)2010عالوه بر این طرح ویژه بازنشستگی برای معلمان ،دیپلماتها ،پژوهشگران و قوه
قضائیه ،که پیش از اصالحات خصوصیسازی وجود داشت ،2ابقا شد و افرادی که به
این دستهبندیها تعلق داشتند به سیستم عمومی منتقل شدند (رافمن و همکاران.)2008 ،
آخرین اصالحات در سال ( 2008قانون  )26.425حذف و دوباره ملی کردن
الیه مستمری اندوخته را مقرر کرد .در دسامبر  2008اصالحات تصویب شد (در
 2009/1/1اجرا شد) که حذف سیستم سرمایهدارانه بر مبنای حسابهای انفرادی
بازنشستگی در  AFJPها را راهبری میکرد و از طریق آن تمام حق بیمهپردازان،
بهرهمندان از مزایا و سرمایهها به طرح  PAYGمنتقل شدند (ترکیبی از بازنشستگی
پایهای بهعالوه مزایای مرتبط با دستمزد) که اکنون سیستم تأمین اجتماعی یکپارچه
آرژانتین نامیده میشود.

3

تمام اصالحات که در باال به آن اشاره شد در مدت زمان کوتاهی تصمیمگیری
و اجرا شد .الیحه قانون بازنشستگی پیش از موعد طی یک روز در کنگره به بحث
گذاشته و تصویب شد (در  16دسامبر  .)2004دولت اصالحات سال  2007را –مرتبط
با انتخاب آزاد برای تغییر وضعیت بین الیه دولتی و خصوصی -در پایان ژانویه
اعالم کرد و تنها طی یک ماه در کنگره به تصویب رسید و مجری با برگزاری جلسات
فوقالعاده به آن شدت بخشید .بهطور مشابهی پروژه دولت درباره دوباره ملیسازی
سیستم بازنشستگی در پایان اکتبر  2008اعالم شد و تنها یک ماه بعد قانون جدید
 .1پیش از این ،گزینه پیشفرض ،الیه خصوصی بود.
 .2طرح ویژه شرایط مستمری سخاوتمندانهتری را پیشنهاد داد مانند نرخ جایگزینی  82درصد از حقوق مرجع که
در مورد پژوهشگران به  85درصد میرسید.

3. Sistema Integrado Previsional Argentino/SIPA
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بازنشستگی بدون تغییرات زیادی گذرانده شد و در هر دو مجلس کنگره به تصویب
رسید .بازیگران اصلی که از اصالحات تأثیر میگرفتند-مانند  AFJPها ،بازنشستگان
و انجمنهای کارگری -هیچ زمانی برای واکنش نشان دادن نداشتند چراکه از این
اقدامات شگفتزده شده بودند و هیچ قلمرویی برای مشارکت رسمی در این روند
وجود نداشت .برای مثال رئیس اتحادیه  AFJPها از طریق روزنامهها درباره
اصالحات اطالع پیدا کرد 1همین اتفاق برای سیاستمداران بلندپایه و سهامداران نیز
افتاد .2این روند بهشدت با وضعیت شیلی تضاد داشت ،در آنجا اطالعیههای روشنی
درباره اهداف اصالحات و روند اصالحات مشورتی وجود داشت و به پرسش درباره
اعتبار و دوام سیستم جدید پاسخ میداد.3
در بخش بعدی اثرات اصالحات جدید در شیلی و آرژانتین روی دو متغیر کلیدی
اقتصادی ،پایداری مالی و توسعه اقتصادی ،بررسی میشود.

ارزیابی مقایسهای تأثیرات اقتصادی سیستم بازنشستگی جدید در
شیلی و آرژانتین
پایداری مالی
در شیلی ،امکان استفاده از فضای مالی _شیلی بین سالهای  2001تا 2007
با مازاد مالی متوسط  2.9درصدی روبهرو بود و رشد بدهی عمومی را نزدیک 5
 .1گفتوگو با سرجیو پاال ،رئیس اتحادیه  AFJPها ( .)Unión de AFJPمطبوعات همچنین گزارش
دادند ارتباطی پیچیده بین اداره صندوقهای بازنشستگی ،بخش مالی و دولت وجود داشت (ملیسازی
بهطور ویژه توسط مدیر دولتی  Banco Naciónحمایت میشد .وی همچنین ریاست مرتبط با اتحادیه
 AFJPها را به عهده داشت .نگاه کنید به کالرین )2008(،که مانعی برای اپوزیسیونهای رادیکالتر برای

ملیسازی بود .برای مثال نگاه کنید به )2008( La Política Online
 .2گفتوگو با سیاستمداران مختلف (فهرست آن را در ضمیمه ببینید).

3. Rofman et al. 2008; Mesa-Lago 2009a; Lo Vuolo 2008; Bonelli 2008
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درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرد (ایلگسیاس –پائولو )2009 ،که در ترکیب با
استراتژی پایداری مالی و تعهدات وزارت مالیه از طریق دفتر بودجه 1بود_ با هدف
کسب حمایت گسترده برای اصالحات ضروری بود ،اصالحاتی که از هر برنامه
حمایت اجتماعی ،که بر مبنای تعهدات دولتی در دوره  1990-2010ایجاد شده بود،
گرانتر تمام میشد (آرناس د مسا2010 ،؛ اوتوف .)2011 ،همانطور که در جدول 4
نشان داده شده ،هزینههای مالی مرتبط با اصالحات ،بهتدریج از  0.28درصد تولید
ناخالص داخلی در سال  2009به کمی بیش از  1درصد  GDPدر سال  2025افزایش
پیدا خواهد کرد2.
جدول  -4اثرات مالی اصالحات بازنشستگی شیلی ( 2025-2009درصد از )GDP
سال

سیستم بازنشستگی همبستگی

دیگر مزایا

2009

0.21

0.07

0.28

2012

0.54

0.16

0.70

2025

0.82

0.21

1.03

*

جمع

*پاداش کودک ،یارانه کارگران جوان و خوداشتغالها ،مشوقها برای پساندازهای داوطلبانه و غیره
منبع :آرناس د مسا2010 ،

تأمین مالی اصالحات بر سه الیه استوار است (اوتوف :)2011،نخست ،ایجاد
صندوق ذخیره بازنشستگی در سال  2006بهعنوان بخشی از قانون مسئولیت
مالی؛ دوم ،استفاده از یک مدل آماری جدید بر مبنای دادههای خرد؛ و سوم ،سیستم
اطالعاتی جدید درباره دادههای بازنشستگی که نهاد بازنشستگی 3آن را اداره میکند.
1. Dirección de Presupuestos/DIPRES

 .2در محاسبه هزینه اصالحات مالی ،فرض شده است که الیه همبستگی جدید بهتدریج جایگزین بازنشستگی
اجتماعی سابق و حداقل بازنشستگی تضمینی میشود ()Pensiones Asistenciales, PASIS

3. Instituto de Previsión Social/IPS
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کل هزینههای اصالحات خارج از منابع صندوق ذخیره بازنشستگی تأمین مالی شد
و وزارت دارایی بدهیهای مالی مشروط ناشی از سیستم را هر سال محاسبه و
منتشر میکند .عالوه بر این هر  5سال ،دفتر بودجه و نظارت مأموریت دارد تخمین
مزایا و تعهدات مالی سیستم بازنشستگی را گزارش کند .در آرژانتین تعهدات مالی
مرتبط با اصالحات کمتر واضح است :1در حال حاضر مازاد عظیمی در برنامه
بازنشستگی وجود دارد بهطوریکه نمایندگی تأمین اجتماعی عمومی ( 2)ANSESاز
انتقال حسابها به ارزش تخمینی  30هزار میلیون دالر بهرهمند شده است ،سرمایهای
که تا اکتبر  2008در حسابهای  AFJPذخیره شده بود .اداره مالی تأمین اجتماعی
( )ANSESساالنه حدود  4500میلیون دالر حق بیمه از ترکیب جدید افراد تحت
پوشش سیستم دریافت میکند ،این در حالی است که پیش از این  3.3میلیون نفر
به سیستم عمومی حق بیمه پرداخت میکردند .در همان زمان ،طرح مهلت قانونی
بر هزینههای مالی قابلتوجهی داللت داشت ،اگرچه با توجه به ماهیت موقتی بودن
طرح ،هزینهها در  15تا  20سال آینده کاهش خواهد یافت .هرچند اثر مثبت انتقال
حسابها از الیه خصوصی با پرداخت مزایای باالتر در  ،SIPAو در زمانی که
مستمریبگیران شروع به بازنشسته شدن در سیستم عمومی میکنند ،موازنه خواهد
شد (رافمن و همکاران .)2010 ،هزینه طرح مهلت قانونی بالغبر  27.5درصد از کل
مخارج بازنشستگی اداره مالی تأمین اجتماعی در سال  2007میشود و تا  35درصد
کل مخارج بازنشستگی در سال  2010افزایش خواهد یافت (.)ANSES, 2011b
نگرانی دیگر مربوط به سیاست سرمایهگذاری در صندوق تضمین پایداری است

3

1. Rofman et al. 2010; Mesa-Lago 2009b; Hohnerlein 2012
2. Administración Nacional de la Seguridad Social
3. Fondo de Garantía de Sustentabilidad
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 ))FGSکه اهداف را از پیگیری باالترین نرخ بازگشت به کمترین ریسک در جهت تأکید
بیشتر بر توسعه اقتصادی تغییر داده است (در ادامه توضیح داده شده است) .این
تغییر در نتیجه نرخ بازگشت واقعی منفی سرمایه در سال  2011و  2012اتفاق افتاده
است (هوهنرلین .)2012 ،1طبق پژوهشهای برترانو و همکاران ( ،)2011که مبتنی بر
فرض حفظ ضریب وابستگی سیستم فعلی است ،تأمین مالی مزایای بازنشستگی
مبتنی بر حقوق( 2نرخ جایگزینی  45درصد حقوق بعد از پرداخت  30سال حق بیمه)
فارغ از حق بیمهها ( 23درصد حقوق) ممکن است .سناریو بازنشستگی پایهای
همگانی 3حتی کمتر مشخص است چراکه از منابع مالیاتی و حق بیمه نیروی کار
تأمین مالی میشود .درنهایت ،هیچ برآورد منسجمی درباره بدهیهای مرتبط با مزایا
در هر دو طرح بدون پرداخت حق بیمه یا با پرداخت نیمی از حق بیمه وجود ندارد ،از
جمله  1.1میلیون بازنشستگی اجتماعی و  2.4میلیون بازنشستگی با پرداخت نیمی از
حق بیمه که با طرح مهلت قانونی تضمین شده است.

تأثیرات کالن اقتصادی
تأثیرات کالن اقتصادی سیستم بازنشستگی فراتر از اثرات مالی است :بر طبق
آنچه هویو ارائه میدهد (انتشار در آینده) برنامههای بازنشستگی که بهخوبی طراحی
شدهاند و در مقیاس وسیع هستند میتوانند به ثبات اقتصاد کالن ،سرمایهگذاری،
رشد و اشتغال کمک کنند .در مورد آرژانتین و شیلی ،اثرات کالن اقتصادی هم
مثبت و هم منفی بهخوبی در ارتباط با سیستم بازنشستگی چندالیه ،که به ترتیب
1. Hohnerlein
)2. Prestación Adicional Por Permanencia (PAP
)3. Prestación Básica Universal (PBU
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در سالهای  1981و  1994اجرا شد ،تحلیل شده است .در مورد شیلی بسیاری از
این کانالهای اثرگذار به عملکرد خود بهعنوان سیستم  AFPادامه دادند؛ سیستمی
که هنوز وجود دارد و تنها با تمدید مزایای بدون پرداخت حق بیمه کامل شده است
که باید اثرات مثبت بر ثبات تقاضا ،ریسک و جو سرمایهگذاری عمومی داشته باشد.
مزایای مختلف طرحهای بدون پرداخت حق بیمه و با پرداخت حق بیمه برای حداقل
کردن هر مانعی در پیوستن به بیمه بازنشستگی یا پیوستن به بازار رسمی کار
طراحی شدهاند .اثر مثبت بر پذیرش و نرخ اشتغال رسمی از طریق چشمانداز دستمزد
تشویق میشود این کار از روشهای زیر صورت میگیرد :پرداخت حق بیمهها بدون
تحمیل یک دوره حداقل (آنگونه که قب ً
ال برای تضمین حداقل بازنشستگی الزم بود)؛
یارانههای ویژه برای گروههایی که بهسختی تحت پوشش قرار میگیرند مانند زنان
و کارگران جوان؛ پوشش اجباری برای کارگران خوداشتغال (آنهایی که مشمول
مقررات مالیات بر درآمد میشوند) و اقداماتی بهمنظور بازبینی کردن پرداخت سهم
حق بیمه کارفرمایان .هدف اصالحات در متن رقابت بازاری و نظام سرمایهگذاری
حسابهای بازنشستگی ،افزایش مستمری بازنشستگی و بهبود بهرهوری تخصیص
پساندازها از طریق کاهش هزینه و افزایش نرخ بازگشت سرمایهگذاری بود.
بهطورکلی درحالیکه درباره اثرات کالن اقتصادی نظام  AFPشیلی در دهههای
گذشته بحث و گفتوگو شده است ،اصالحات بنیادی برای سیستم در نظر گرفته
نشده بود ،دلیل آن هم اهمیت صندوقهای بازنشستگی در بخش مالی شیلی و الحاق
این کشور به بازار جهانی سرمایه بود (استاب2012 ،؛ اویگ و کی.1)2011 ،
در آرژانتین هدف از باز-اصالحات در سال  2008حمایت از اقتصاد ملی در
1. Staab; Ewig and Kay
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دوران بحرانها و محافظت از مستمریبگیران آینده در برابر اثرات منفی نوسانات
بازار و بحرانهای شدیدی در بخش مالی بود.
نهاد تضمین پایداری صندوقها در نظام  PAYGعمومی (بعدها صندوقهای
تضمینی برای پایداری  SIPAنامیده شد) در سال  2007ایجاد شد و افزایش مازاد
اداره مالی تأمین اجتماعی را سرمایهگذاری و مدیریت میکرد .در سال  2008این نهاد
در نتیجه ملیسازی حسابهای  AFJPپساندازهای بازنشستگی تجمیع شده را جذب
کرد ( .)ANSES, 2011aدر نهایت اهدافی که در ابتدا وجود داشت محدود شد به حفظ
پایداری مالی سیستم بازنشستگی .با ایجاد سیستم جدید تأمین اجتماعی یکپارچه
آرژانتین هدف توسعه اقتصادی ،برای کمک به توسعه اقتصاد ملی از طریق گسترش
پایداری سیستم بازنشستگی ،اضافه شد (فرمان شماره  2103/08همچنین نگاه کنید
به برترانو و همکاران .)2011 ،در ارتباط با همین موضوع ،بخشی از منابع مالی FGS
(حدود  13درصد در دسامبر  )2012که وجوه انباشتهای معادل  50.6درصد از تولید
ناخالص داخلی است در پروژههای زیربنایی سرمایهگذاری شده است ،مانند :مراکز
هستهای و ایستگاههای برق ،جادهها ،راهآهن ،مسکن عمومی و آب .از این رو اثرات
مثبت فزایندهای در حوزههای اشتغال ،درآمد عمومی مانند مالیاتها و حق بیمه تأمین
اجتماعی انتظار میرود (برترانو و همکاران :2011 ،ضمیمه 11؛  1.)2013 ،ANSESاز
آنجا که اندازهگیری اثرات توسعهای اصالح سیستم بازنشستگی و پیامدهای آن برای
بازنشستگان آینده دشوار است ،واضح است که ارتباط پیچیده بین بیمه اجتماعی و
 .1با توجه به مقررات سرمایهگذاری ( )FGS ANSES، 2011aسرمایهگذاری مولد باید دستکم 5
درصد و حداکثر  20درصد از کل موجودی صندوق باشد .فهرست به روز شده سرمایهگذاری FGS
در پروژههای مولد و زیربناها ،همچنین اشتغال برآورد شده و اثرات مالیاتی در وبسایت ANSES

قبل دسترس استhttp://fgs.anses.gob.ar/inversion :
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متغیرهای اقتصاد کالن مانند داراییهای عمومی و بدهی مطلق نیازمند بررسیهای
بیشتر است .بر طبق پژوهشهای داتز ANSES ،)2012( 1و بازوی مالی آن،FGS ،
تنظیمات نهادی جدید ایجاد میکنند که اجازه میدهد دولت از طریق صادر کردن
بدهی به سازمانهای دولتی تأمین مالی کند (در اصطالح بدهی درون بخش عمومی
گفته میشود)؛ اتکا به منابع خارجی برای تأمین مالی را کاهش دهد اما با اثرات
نامطمئن روی اعتبار و قابلیت ادامه حیات سیستم بازنشستگی آرژانتین همراه است
(داتز.)121 :2012 ،
در بخش بعدی متغیرهای اجتماعی مانند سطح پوشش ،کفایت مزایا ،برابری
جنسیتی ،همبستگی اجتماعی و رفتار برابر و همچنین مشارکت و پاسخگویی در
سیستم جدید بازنشستگی را ارزیابی میکنیم.

ارزیابیمقایسهایتأثیراتاجتماعیسیستمبازنشستگیدرشیلیوآرژانتین
پوشش

2

اصالحات اخیر در شیلی و آرژانتین نرخ پوشش را در هر دو کشور افزایش داده
است (نگاه کنید به جدول  .)5در آرژانتین این اتفاق بیشتر به دلیل اصالحات قبل از
سال  2008و در نتیجه دو طرح است؛ طرح مهلت قانونی که مزایایی را برای تقریب ًا
 2.3میلیون نفر از سالمندان فراهم کرد ،آنهایی که تا پیش از آن واجد شرایط حقوق
بازنشستگی نبودند ،و طرح سه برابر کردن بازنشستگی اجتماعی بدون پرداخت حق
بیمه که بهرهمندان از این مزایا را در سال  2010به  1.1میلیون نفر رساند (برترانو
و همکاران .)2011 ،در سال  42 ،2010درصد از مزایا به بهرهمندان از طرح مهلت
 .2برای داشتن یک دید کلی ،نگاه کنید به جدول 9

1. Datz
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قانونی اختصاص پیدا کرد ( .)ANSES,2011bدر نتیجه اینها ،سطح پوشش افراد
باالی  65سال بین سالهای  2005تا  2010بیش از  20درصد افزایش پیدا کرد و از
 68.9درصد به  90.7درصد رسید؛ این بهرهمندی بیشتر برای زنان ،افراد مسن کمتر
از  70سال و آنهایی که سطح تحصیالت و آموزش پایینتر داشتند ،بود (برترانو و
همکاران.)2011 ،
با توجه به شاخصهای پوشش کارگران حقوقبگیر ،نسبت حقوقبگیرانی که حق
بیمه بازنشستگی پرداخت میکنند در سال  66.9 ،2010درصد بود که با نسبت 52.8
درصدی در سال  2004قابل مقایسه است ،اگرچه هنوز این شاخص کمتر از میزان
آن در قبل از خصوصیسازی است که به باالی  70درصد میرسید (برترانو و
همکاران.)2011 ،
اگر نسبت حق بیمهپردازان را به کل نیروی کار از دهه  1980به بعد در نظر بگیریم،
شیلی در مقایسه با آرژانتین عملکرد بهتری داشته است .سطح پوشش جمعیت سالمند
با پرداخت حق بیمه ،کاهشی در دو دهه گذشته داشته است که منعکسکننده مشکل
سیستم خصوصی  AFPدر حفظ نرخ سطح پوشش بهدست آمده تحت سیستم
عمومی سابق بود (نگاه کنید به جدول  .1)5در سال  60.71 ،2009درصد از افراد باالی
 65سال از سیستم با پرداخت حق بیمه مزایای بازنشستگی دریافت میکردند و 26.7
درصد از مزایای بدون پرداخت حق بیمه بهرهمند بودند (رافمن و اولیوری.)2011 ،
این آمار منعکسکننده نرخ پوشش کلی سالمندان است که تا سطح  87.41درصد
افزایش یافته است که نزدیک به سطح آرژانتین است.

 .1نرخ پوشش در سیستم عمومی در سال  1973معادل  73درصد بود (مسا-الگو :2012b ،جدول )1
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جدول  -5نرخ پوشش در شیلی و آرژانتین ( 1987-2009درصد)

سال

بهرهمندان باالی
 65سال در

بهرهمندان باالی
 65سال در

نسبت حق بیمه
پردازان به کل
نیروی کار در شیلی

نسبت حق بیمه
پردازان به کل نیروی
کار در آرژانتین

1987

70.19

74.9

60.32

44

1990

73.4

75.06

62.21

-

1992

66.5

78.09

61.14

46.76

1994

68.21

77.6

62.26

45.45

1996

65.94

76.34

62.43

40.51

1998

62.17

73.38

58.90

41.09

2000

63.89

70.7

58.06

39.04

2003

63.89

68.64

58.74

33.40

2006

60.71

70.72

62.92

41.04

2009

57.23

90.08

73.12

45.68

شیلی a

آرژانتین b

 :aشامل مزایای بدون پرداخت حق بیمه نمیشود  :bشامل مزایای بدون پرداخت حق بیمه نمیشود
منبع :رافمن و اولیوری2011 ،

با توجه به برنامه اصالحات که در سال  2008اجرا شد ،در اول جوالی ،2011
 60درصد افراد در خانوارهای متعلق به سه دهک پایین درآمدی از طریق مستمری
بازنشستگی پایهای ( )PBSو مستمری مکمل ( )APSتحت پوشش قرار گرفتند (جدول )6
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جدول  -6بهرهمندان و مزایا در الیه همبستگی جدید در شیلی (ژوئن  2011و دسامبر )2012
تعداد بهرهمندان از سیستم
PBS

 PBSسالمندان

افراد

مزایای سرانه  /PBSواحد پزو
شیلی

406674
 76622دالر امریکا

215712
 76709دالر آمریکا
35

درصد از کل مزایای بازنشستگی
تعداد بهرهمندان از سیستم
APSa

 APSسالمندان

افراد

مزایای سرانه  /PBSواحد پزو
شیلی

384846
 63613دالر آمریکا ()AFP
 30453دالر آمریکا ()IPS

20080
 75016دالر آمریکا ()AFP

 45363دالر آمریکا ()IPS

درصد از کل مستمری
بازنشستگی

23.7

کل بهرهمندان  PBSو APS

1027312

کل بهرهمندان  PBSو ،APS
دسامبر 2012

1165027

 :aبرای بازنشستگانی با اندوخته مالی بازنشستگی کمتر از  255000دالر (حد آستانه) .همه دادهها برای
ژوئن  2011است بهجز ردیف آخر
منبع :شورای مشورتی بازنشستگی  ،2013نظارت بر بازنشستگی ()2011

کفایت مزایا
در ارتباط با کفایت مزایا ،اصالحات در آرژانتین با برخی مشکالتی که بعد از
فروپاشی طرح تسعیر ارزی در سال  2011آشکار شد ،مقابله کرد اما موارد دیگر
حل نشده باقی ماندند .نخست ،حداقل مزایا ،برای جبران اثر تورم فزاینده بر فقیرترین
ذینفعان ،افزایش یافت .دوم ،فرمول محاسبه مزایا در الیه دولتی اصالح شد تا به

اقتصاد سیاسی باز-اصالحات (اصالحات مجدد) نظام بازنشستگی در شیلی و آرژانتین 123/

نرخ جایگزینی باالتری برای بازنشستگان آینده بینجامد .سوم ،مکانیزم شاخصبندی
خودکار در سال  2008معرفی شد که تعدیل دو سال یکبار را بر مبنای شاخص
تکاملی ترکیبی دستمزد و منابع تأمین اجتماعی پایهگذاری کرد (رافمن و همکاران،
 .)2010همانطور که در جدول  8نشان داده شده است ،سیاست افزایش حداقل مزایا
بیشتر از متوسط مزایا و همچنین شمول تعداد بسیار زیاد بهرهمندان از طریق طرح
مهلت قانونی به مسطح شدن هرم مزایا و کاهش متوسط نرخ جایگزینی انجامید .در
سال  ،2010مزایای بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه  36درصد از متوسط درآمد
را نمایندگی میکرد ،این مزایا برای طرحهای با پرداخت حق بیمه  55درصد متوسط
درآمد بود (یا  75درصد در حالتی که بازنشستگان جزئی از طرح مهلت قانونی
نبودند) .بهطور مطلق مستمری بازنشستگی اجتماعی بهطور قابل توجهی افزایش
یافته است و در سال  2010به حدود  225دالر بالغ شده است ( 902پزو آرژانتین)،
در طرح بازنشستگی با پرداخت نیمی از حق بیمه (طرح مهلت قانونی) مزایا تنها کمی
باالتر بود و در بازنشستگی با پرداخت حق بیمه در طرح  SIPAاین میزان بهطور
متوسط به  468دالر امریکا میرسید (جدول  .)7نرخهای جایگزینی قانونی در SIPA
بعد از  30سال پرداخت حق بیمه ترکیبی از بازنشستگی عمومی  580( PBUپزو
آرژانتین معادل  145دالر آمریکا در سال  22 ،2011درصد متوسط حقوق) و مزایای
بازنشستگی مرتبط با دستمزد است (.)PAP
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جدول  7-ارزیابی مزایای بازنشستگی در آرژانتین2001-2010 ،
مزایای ماهانه پزو

آرژانتین a

انواع مزایا

به عنوان درصد از
متوسط درآمد مشمول
مالیات از کارگران پایدار

2001 2010 2005 2001

2005

درصدی از متوسط
حقوق

2010 2005 2001 2010

بازنشستگی بدون
پرداخت حق بیمه

140

321

902

16

23

23

24

38

36

 SIPAبازنشستگی
سالمندان

387

567

1379

44

41

35

67

68

55

بدون مهلت قانونی

1872

48

75

با مهلت قانونی

1072

28

43

کل SIPA

1359

39

38

35

58

63

55

 :aنرخ ارز در آرژانتین در مهرومومهای اخیر بیشتر متغیر شده است .در حالی که در این جدول از
نرخ ارز در سال  2010استفاده شده است (هر  4پزو آرژانتین برابر  1دالر آمریکا) ،در دسامبر 2013
نرخ ارز رسمی  6.27پزو بود در حالی که نرخ غیررسمی ارز به  6.5پزو در برابر یک دالر میرسید.
منبع :بر مبنای جدول  4.8برترانو و همکاران (.)2011

در شیلی ،الیه جدید همبستگی ،مستمری بازنشستگی اجتماعی را تأمین مالی
میکند که مبلغ آن حدود  150دالر در هر ماه برای  PBSو مبلغ کمتری برای
بازنشستگی مکمل  APSاست که در صدر مستمریهای بازنشستگی با تأمین مالی
شخصی قرار دارد که کمتر از حد ماکزیمم ،حدود  500دالر ،است (نگاه کنید به
جدول  .)6مزایا هر سال با تغییرات در شاخص قیمت تعدیل میشود.

اقتصاد سیاسی باز-اصالحات (اصالحات مجدد) نظام بازنشستگی در شیلی و آرژانتین 125/

مزایای که از طریق سیستم  AFPپرداخت میشد ،یک طرح با حق بیمه
تعریف شده ( )DCاست ،که به مبالغ تجمیع شده منهای کارمزد و هزینههای بیمه
بهعالوه نرخ بازگشت سرمایه و نوع بازنشستگی انتخاب شده بستگی دارد .1پیش
از اصالحات سال  2008و با هدف محافظت از پساندازهای بازنشستگی ،برای
آن دسته از بازنشستگانی که در نزدیکی سن بازنشستگی قرار دارند ،سیستم
حسابهای چندگانه معرفی شد ،سیستمی که سبدهای سرمایهگذاری مختلفی برای
بیمهشدگان ارائه میداد که ترکیب مختلفی از عملکرد ریسک بود (صندوقهای  Aو
 Bبا ریسک باال هستند؛  Cصندوق ریسک متوسط و صندوقهای  Dو  Eبا ریسک
پایین) .زمانی که سن بیمهشدگان باال میرود به آنها پیشنهاد میشود پساندازهای
خود را به ردههایی با ریسک پایینتر انتقال دهند .جای تعجب نیست ،ضرر و زیانها
در طول بحران اخیر جهانی بیشتر روی صندوقهای با ریسک باالتر متمرکز بود.
(مسا-الگو)2009b ،
اقدامات مهمی که با هدف بهبود درآمد بازنشستگی گروههای محروم مانند
خوداشتغالها ،کارگران جوان و زنان انجام شد عبارتاند از :عضویت اجباری برای
خوداشتغالها ،یارانه به کارگران جوان و پاداش کودک برای مادران.

برابری جنسیتی
سیستمهای بازنشستگی خصوصی نابرابریهایی که به وسیله بازار کار یا از
طریق تفاوتهای جمعیتشناسی ایجاد شدهاند را تعمیق میکند (جدول  .)8این بدان
 .1در سیستم  IFFبیمهشدگان در زمان بازنشستگی دو گزینه انتخابی عمومی دارند :مقرری ساالنه در
برابر برداشت برنامهریزی شده؛ تنها گزینه اول پرداخت در طول دوره زندگی را مهیا میکند و ریسک
طول عمر را پوش میدهد.
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دلیل است که حسابهای فردی مانع انتقال منابع از مردان به زنان میشود .کالوو و
همکاران ( )2010و آرزا ( )2012aبحث میکنند که مسائل جنسیتی یک دلیل ،در میان
سایر دالیل ،در نارضایتی از سیستم خصوصی آمریکای التین بود که به اصالحات
قطعی در برخی از کشورهای آمریکای التین انجامید .در بولیوی 1و شیلی مسائل
جنسیتی بخشی از مباحث مربوط به اصالحات بود ،در حالی که در سیستم جدید
آرژانتین اقدام صریحی برای بهبود برابری جنسیتی انجام نشد ،اگرچه اصالحات
عموم ًا مزایای بیشتری برای زنان نسبت به مردان دارد.
در شیلی هر دو شکاف پوشش و برابری جنسیتی بهعنوان محرکهای مهمی
برای اصالحات دیده شدند (استاب .)2012 ،قانون جدید شامل  4نوآوری ویژه
برای افزایش برابری جنسیتی در سیستم بازنشستگی میشد .2نخست الیه مستمری
بازنشستگی منسجم جدید (همانطور که در باال اشاره شد شامل  PBSو )APS
برای بستن شکاف جنسیتی بسیار مهم بود چراکه طرحهای بدون پرداخت حق بیمه
مزایا را به آنهایی انتقال میداد که دورهای را خارج از کار بودهاند یا در بخش غیر
رسمی فعالیت داشتهاند ،که در شیلی بیشتر شامل حال زنان میشود .دوم ،طرح
جدید پاداش کودک 3معرفی شد که مقرر میکرد هر زن حق بیمه بازنشستگیای را
برای هر کودکی که به دنیا آورده است دریافت کند (به بازنشستگان نیز اعطا میشد).
سوم ،همانطور که قبال اشاره شد با زنان و مردن درباره بیمه بازماندگان برای
افراد بازمانده یا ازکارافتاده برخورد یکسانی میشود .بهعنوان آخرین نوآوری،
 .1در مورد بولیوی نگاه کنید به آرزا ( )2012aلوید-شرلوک ( )Lloyd-Sherlockو آرتاراز (در آینده)

2. Arza 2012a; Rofman et al. 2008; Staab 2012
3. Bono por Hijo

اقتصاد سیاسی باز-اصالحات (اصالحات مجدد) نظام بازنشستگی در شیلی و آرژانتین 127/

تصریح شده است که در صورت جدایی ،پساندازهایی که در دوران ازدواج اندوخته
شده است باید به صورت  50-50بین زوجین تقسیم شود.
در آرژانتین اگرچه اصالحات بهطور خاص روی مسائل و اصول جنسیتی در
مباحث متمرکز نشد ،برخی از آنها پیامدهای جنسیتی مهمی داشتند .طرح مهلت
قانونی –که به افرادی با سابقه ناکافی در پرداخت حق بیمه اجازه میداد از طریق
یک طرح پرداخت برای لغو حق بیمههای پرداخت نشده به حقوق بازنشستگی دست
پیدا کنند -اثری قابل توجه روی نرخ پوشش و بهرهمندی افراد و عمدت ًا زنان و افراد
کمدرآمد داشت (برترانو و همکاران .)2011 ،از سال  2009زنان نرخ پوشش بیشتری
نسبت به مردان داشتهاند (جدول  )8و از افزایش حقوق بازنشستگی بهرهمند شدهاند
(برترانو و همکاران .)2011 ،عالوه بر این بازگشت به سیستم  PAYGعمومی
به تبعیض جنسیتی که در طرح سرمایههای خصوصی (انفرادی) ایجاد شده بود
(از طرق راههایی مانند جدول مرگومیر متفاوت بر مبنای جنسیت) پایان داد .با
وجود این پیشرفتها ،برابری جنسیتی یکی از مشکالتی است که تا امروز در نظام
بازنشستگی آرژانتین وجود دارد ،بهویژه با توجه به آینده نامعلوم طرح مزایا بدون
پرداخت حق بیمه یا با پرداخت نیمی از حق بیمه (آرزا2012a ،؛ مسا-الگو.)2009a ،
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جدول  -8نرخ پوشش افراد باالی  65سال بر مبنای جنسیت :شیلی و آرژانتین (سالهای انتخابی)
آرژانتین

شیلی
سال

مرد

زد

مرد

زن

1994

74.42

60.53

58.68

72.58

1996

78.43

60.38

85.24

70.55

1998

74.70

59.51

80.61

68.62

2000

69.8

57.01

74.88

68.01

2003

73.43

57.05

74.46

64.78

2006

72.91

57.14

75.48

67.57

2009

69.40

54.03

88.08

91.45

2010

64.14

52.5

87.46

92.37

منبع :شرح و توصیف نویسندگان بر مبنای رافمن و اولیوری ()2011

همبستگی اجتماعی و رفتار برابر
هر دو اصالحات ،همبستگی اجتماعی را در سیستم بازنشستگی مربوط به خود
بهبود بخشیدهاند .در شیلی منابع مالیاتی الیه حقوق بازنشستگی منسجم را تأمین
مالی میکند که سه پنجک اول درآمدی را بهرهمند میسازد .همبستگی بین زنان و
مردان ،همانطور که در باال و در جدول  8نشان داده شد ،و بین نسلهای قدیمیتر و
جوانترها ،از طریق یارانه برای کارگران جوان ،افزایش یافته است .توزیع ریسک از
طریق گسترش بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه افزایش یافته است ،بهطوریکه
بیمهشدگان در زمان سالمندی تنها به بازار بیمه و با مالحظه به درآمدشان اتکا

اقتصاد سیاسی باز-اصالحات (اصالحات مجدد) نظام بازنشستگی در شیلی و آرژانتین 129/

نمیکنند ،بلکه از تضمینهای دولتی قویتر بهرهمند میشوند.
در آرژانتین گسترش مزایای بدون پرداخت حق بیمه و با پرداخت نیمی از حق بیمه
همبستگی را در سیستم افزایش داده است ،اگرچه مشخص نیست این مزایا که بر پایه
منابع مالیاتی تأمین مالی میشوند تا چه اندازه در آینده ادامه خواهد داشت .عالوه بر
این ،تقویت مسئولیت عمومی برای محافظت از سالمندان از طریق دوباره ملیکردن
میتواند بهعنوان تالشی برای بازتوزیع دائم و رسمی و مکانیسمی برای همبستگی از
طریق سیستم بازنشستگی دیده شود (شامل مقابله در برابر ریسکهای بازار).
در ارتباط با رفتار برابر ،هیجکدام از دو اصالحات مشکل سیستمهای موازی
با قوانین مختلف (معمو ً
ال سخاوتمندانهتر) و یارانههای دولتی را حل نکردهاند؛
مانند شرایط پلیس و ارتش در هر دو کشور و در آرژانتین مرتبط با گروههای
شغلی خاص و کارکنان ادارت ایالتی و شهرداریها (مسا-الگو .)2009b ،در
آرژانتین مشکل مضاعفی نیز در ارتباط با تعدیل مزایا در طول زمان بدون قوانین
شاخصبندی مشخص وجود دارد که در نتیجه آن رفتار نابرابر با گروههای
مختلف بیمه شده ایجاد میشود (آرزا.)2012b ،

مشارکت و مسئولیتپذیری
سیستم جدید بازنشستگی در شیلی کمیته کاربران  AFPرا ایجاد کرده است که
از نمایندگان کارگران ،بیمهشدگان و مدیران AFPها تشکیل شده است .این کمیته
مسئول ارزیابی ،نظارت و پیشنهادهای سرمایهگذاری است .این قانون همچنین
آموزش درباره صندوقهای بازنشستگی را با هدف انتشار و به اشتراک گذاشتن
اطالعات و آموزش عمومی تدارک دیده است .در مقابل ،در سیستم جدید در آرژانتین،
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هیچ مکانیسم جدید مشارکت اجتماعی در اداره امور دیده نشده است (مسا-الگو،
2009b؛ رافمن و همکاران.)2088 ،
عالوه بر این ،شباهتها و تفاوتهایی از نظر پاسخگویی و کنترل سیستم وجود
دارد .در حالی که هر دو کشور نظارت AFPها یا AFJPها را حذف کردهاند ،در
آرژانتین قانون جدید مقرر کرده است که سیستم به واسطه اداره مالی تأمین اجتماعی
اداره شود .این نهاد استقالل مالی و اقتصادی دارد و کنگره ملی با دو کمیسیون
برای نظارت بر صندوقهای تأمین اجتماعی بر آن نظارت میکند اما هیچ اختیار یا
صالحیتی برای اعمال تصمیمات خود ندارد .در شیلی ،قانون نهاد جدید بازنشستگی
برای نظارت و تنظیم سیستم خصوصی و دولتی ایجاد کرد ،نهادهای تابع هیئت
دبیران بازنشستگی را تقویت کرد با این هدف که به وزارت کار و تأمین اجتماعی
مشورت دهد و  IPSرا ایجاد کرد که سیستم حقوق بازنشستگی منسجم را اداره
میکند (مسا-الگو2009b ،؛ اوتوف.)2011 ،
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جدول -9ارزیابی مقایسهای اصالحات بازنشستگی در شیلی و آرژانتین در سال 2008
شیلی

آرژانتین

پیشگامی در اصالحات

اجرایی

اجرایی

گفتوگوی اجتماعی در روند اصالحات

بله؛ کمیسیون مارسل

خیر

ثبات مالی و امور مالی
دولت

اثرات اقتصادی

پایداری و شفافیت پایههایتأمین پایههای مالی درمالی
میانمدت ،نامشخص برای
مطالعات آماری مداومبلندمدت
ریسکهای بازار مالی برایالیه حسابهای اندوخته باقی -ریسک بازار مالی ،از طریق
ماند (ارتقا بخشیدن به شیوه اداره بازگشت به طرح  PAYGبا
کردن از طریق :صندوقهای
مزایای معین ،حذف شد.
چندگانه،قوانینسرمایهگذاری)

سرمایهگذاری و اشتغال

قوانین سرمایهگذاری جدید
برای سیستم AFP
مشوقهایی برای بهبود
اشتغال رسمی

سرمایهگذاری  FGSدر
پروژههای زیربنایی عمومی با
اثر مثبت بر اشتغال و درآمد

کارایی بازار/هزینههای
اداری

ارتقا پیدا کرد

از طریق بازگشت به سیستم
عمومی ارتقا پیدا کرد و
هزینهها کاهش یافت
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سطح پوشش

شیلی

آرژانتین

افزایش یافته است .هدف این
است سطح پوشش فقرای
باالی  65سال از طریق سیستم
همبستگی به  60درصد برسد
(عالوه بر سیستم )AFP

افزایش یافته است ،بهطور خاص از
طریق مزایای بدون پرداخت حق
بیمه یا با پرداخت نیمی از حق
بیمه ( 90درصد سالمندان باالی
 65سال در سال  2010مزایای
بازنشستگی دریافت کردهاند)

مستمری پایهای 150 PBSدالر
مستمری مکمل  APSبرایحقوقهای کمتر از  500دالر
-شاخصیندی بر مبنای مالیات

درصدی از دستمزد متوسطبدون پرداخت حق بیمه36 :
( 225دالر)
با پرداخت نیمی از حق
بیمه 268( 43 :دالر)
با پرداخت حق بیمه کامل،
 468( 75دالر)
-شاخصبندی (تورم و منابع)

برابری جنسیتی

بله؛  .2 NSP .1پاداش برای
فرزند  .3جبران اقتصادی در
صورت طالق یا ابطال ازدواج
 .4جدا شدن بیمه بازماندگان
و ازکارافتادگی  .5مستمری
بازنشستگی برای افراد بیوه

به صراحت نه .بهطور غیر مستقیم
اثرات مثبت از طریق افزایش
برنامههای پرداخت مزایا بدون
پرداخت حق بیمه یا با پرداخت
نیمی از آن .تبعیض جنسیتی
سیستم  IFFاز طریق بازگشست
به سیستم  PAYGحذف شد.

همبستگی اجتماعی

مزایای تأمین مالی شده از
طریق مالیات با سیستم حقوق
بازنشستگی منسجم

اصول توزیع مجدد از طریق
بازنشستگی همگانی ،PBU
حداقل بازنشستگی (بین سالهای
 2001تا  62 ،2010درصد افزایش
یافت) ،بازنشستگی بدون پرداخت
حق بیمه ،برنامه مهلت قانونی

کفایت مزایا

اثرات اجتماعی
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ویژگیهای
نهادی

شیلی

آرژانتین

مشارکت اجتماعی در
سیستم جدید

بله .کمیته کاربران  AFPو
صندوق آموزش بازنشستگی
(بدون مشارکت در اداره امور)

خیر

نظارت و پاسخگویی

نهاد نظارت بر بازنشستگی با
قدرت اجرایی

کنگره ملی با دو کمیسیون بدون
حکم تصمیم یا قدرت اجرایی

منبع :شرح از نویسندگان ،بر مبنای مسا-الگو ()2009b؛ دنانی و بکاریا ()2011

نتیجهگیری:
در سال  ،2008تغییرات مهمی در سیستم بازنشستگی در دو کشور پیشگام
آمریکای التین در سیستمهای تأمین اجتماعی ،آرژانتین و شیلی ،به اجرا درآمد.
پس از آنکه این دو کشور با خصوصیسازی در سالهای ( 1994شیلی) و 1981
(آرژانتین) تغییرات قابلتوجهی در سیستم بیمه بازنشستگی عمومی ایجاد کردند،
یک بار دیگر اجرای اصالحات رادیکال را برگزیدند :در آرژانتین با گسترش سیستم
بازنشستگی عمومی از طریق سیاست فراگیر کردن مستمری بازنشستگی و حذف
سیستم مدیریت خصوصی صندوقهای بازنشستگی و در شیلی از طریق تضمین
مزایای بازنشستگی همگانی برای دو سوم جمعیت و تقویت عدالت و رقابت در
سیستم  .AFPدر شیلی مدل بازنشستگی خصوصی مورد سوال نبود؛ هدف از
اصالحات در سال  2008حرکت دادن مدل شیلی به سمت یک مدل مختلط با تقویت
الیه پیشگیری از فقر بود (برترانو و همکاران .)2011 ،در آرژانتین سیستم خصوصی
که در سال  1994معرفی شد هرگز مانند کشور همسایه مورد قبول واقع نشد و
ترجیح عمومی ،به صورت مؤکد ،بر بیمه بازنشستگی عمومی و تضمین دولتی بود.1
1. Arza 2012b; Datz 2012; Lo Vuolo 2008; Hohnerlein 2012
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این موضوع در ترکیب با ویژگیهای خاص فضای سیاسی جاری (یهطور خاص،
قدرت اجرایی ،نبود حق وتو برای حامیان بخش خصوصی همراه با وفاداری مختلط
این بازیگران ،زمانبندی و اجرای اصالحات) ممکن است توضیح دهد که چرا دولت
قادر بود بدون مقاومت زیادی سیستم خصوصی را از دور خارج کند.
این مقاله زمینه و روند اصالحات را تجزیه و تحلیل کرده و برخی شواهد مقدماتی
درباره تأثیر اقتصادی و سیاسی را مهیا کرده است .این نتیجهگیری درسهایی از این
تجربه را خالصه کرده و چالشهای باقیمانده که ممکن است این دو کشور در آینده
با آن روبهرو شوند را به تصویر میکشد.

درسهایی از اقتصاد سیاسی اصالحات
روند اصالحات اخیر در شیلی بهعنوان یک تمرین خوب در نظر گرفته شده است
(دالنو )2010 ،به این دلیل که بر مبنای اصول گفتوگوی اجتماعی برپا شده و اجماعی
عمومی درباره اینکه اصالحات چه نیازهایی دارد و چه انتخابهایی میتوان داشت
ایجاد شده است .عالوه بر این اصالحات بر مبنای پژوهشهای گسترده ،گزارشهای
فنی و مطالعات کارشناسان شکل گرفته است و به عنوان روندی شفاف ،برنامهریزی
شده و سازمانیافته طرحریزی شده است که در پاسخ به وعدههای کلیدی انتخاباتی
دولت باچله است .درنهایت ،این روند از یک رهبری قوی و همکاری سودمند بین
ذینغعان مختلف بهرهمند بود که در روند اصالحات درگیر شدند و نهادها و مقررات
نوآورانهای ایجاد کردند که اجرا و نظارت بر اصالحات را تضمین میکند .یکی از
بازیگران اصلی اصالحات ،آلبرتو آرناس د مسا ،رئیس دفتر بودجه در طول دولت
باچله و یکی از کارشناسان شناخته شده حوزه بازنشستگی و مسئول پایداری مالی
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اصالحات ،درسهای اقتصادی سیاسی اصالحات شیلی را به شکل زیر خالصه
میکند (آرناس د مسا:)2010 ،
1.1اصالحات سیاست عمومی به جای اینکه یک ترتیبگذاری اکید داشته باشد ،باید
از مسیری متقارن پیش برده شود که همراه با چشمانداز اولیه روشن درباره اهداف
کلیدی و راهحلهای بالقوه و جایگزین است؛
 2.اصالحات ساختاری نیازمند این است که با نوسازی در دولت ،از منظر اصالحات
نهادی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،همراه باشد؛
3.3اصالحات به غلبه بر این افسانه که دولت کوچکتر همیشه بهتر است کمک کرده
است و درک اینکه حضور دولت برای ارتقای تأمین اجتماعی ضروری است را باال
برده است؛
4.4اصالحات نشان داده که باید تیم اصالحاتی متشکل از کارشناسان تشکیل شود
که در همکاری نزدیک با تصمیمگیران اصلی (مانند رئیسجمهور باچله در مورد
شیلی) و وزارتخانههای کلیدی (مانند وزارت کار و وزارت امور مالی که در شیلی
حامی اصالحات بودند) کار کنند.
دالنو ( )2010بر مبنای مذاکرات گسترده با بازیگران اصلی اصالحات درسهایی
را که از روند اصالحات در شیلی آشکار شدهاند ،ترسیم میکند .این آموختهها
بر موارد زیر تأکید دارند :رهبری اجماعمحور در سطوح مختلف؛ گفتوگو با
کارشناسان و شهروندان؛ اصول محکم درباره مسائل مالی؛ نهادها و سیستمهای
اطالعاتی؛ مشتریمداری و فرهنگ جدید خدماتدهی در سیاستهای عمومی؛ و
آخرین و نه کماهمیتترین ،درک چنگ زدن به فرصت اصالحات .از دیدگاهی مهمتر،
روند اصالحات شیلی بهطور عمده به وسیله نخبگان سیاسی و تکنوکرات ،خروج
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بدون چالش از سیستم  AFPخصوصی ،با نهادههای کمی از طرف شهروندان و به
حاشیه راندن پیشنهادهای رادیکال اصالحات توسط زنان و اتحادیههای تجاری که
به وضوح آن را بیان کردند شکل داده شده است (استاب.)2012 ،
در مورد آرژانتین روند اصالحات بازنشستگی اخیر بهطور گستردهای نقد شده
است چرا که دولت وارد بحثهای گستردهتر با ذینفعان نشد و اجماع کلی بین بخشهای
حزب را طلب نکرد و تنها بر مبنای مطالعات فنی و پیشنهادهای متخصصان شکل
گرفت .1روند از باال به پایین اصالحات همراه با سطح پایین شفافیت و نوآوری نهادی
تردید درباره پایداری سیستم جدید در آینده را ایجاد کرده است .نکته مثبت قضیه این
است که دولت استقالل و ظرفیت خود را برای به اجرا درآوردن اصالحات دشوار نشان
داده است و اینکه در مقابل منافع محرز قوی حرکت میکند و مباحث توسعهای خود را
بر مبنای نقش فعالتر دولت و گسترش سیاستهای بازتوزیعی و اجتماعی پیش میبرد.

درسهایی از تجزیه و تحلیل اثرات بر طرح و مدل اصالحات
درباره اثرات اجتماعی ،هر دو اصالحات مثبت ارزیابی شدهاند بهطوریکه در هر
دو سطح پوشش و برابری جنسیتی افزایش یافته و فقر سالمندان کاهش پیدا کرده
است (مسا-الگو2012b ،2009b ،؛ هنرلین .)2012 ،2همبستگی اجتماعی ،توزیع مجدد
و عدالت ارتقا پیدا کرد ،اگرچه برخی مشکالت در ارتباط با رفتار برابر با گروههای
مختلف بیمهشده هنوز در هر دو کشور باقی است .در ارتباط با کفایت مزایا هر دو
اصالحات و پیش-اصالحات مزایای بدون پرداخت حق بیمه یا با پرداخت نیمی از
حق بیمه را افزایش دادهاند ،همچنین کل ارزش مستمری و نرخ جایگزینی در آرژانتین
1. Mesa-Lago 2009ª; Hohnerlein 2012; Lo Vuolo 2008.
2. Hohnerlein
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برای بازنشستگی اجتماعی افزایش یافته است.
در ارتباط با اثرات اقتصادی ،اصالحات شیلی بر یک سناریو شفافتر و ثبات مالی
بیشتر پایهریزی شده است .سیستم جدید که حداقل درآمد را برای سالمندان تضمین
میکند و به  60درصد از شیلیاییها با درآمد کم تعلق گرفته است به احتمالی زیاد اثر
مثبت بر تقاضای داخلی ،اشتغال و فضای سرمایهگذاری عمومی دارد.
موقعیت مالی جاری سیستم بازنشستگی عمومی در آرژانتین به اندازه زمان پس از
انتقال پساندازهای تجمیع شده به  ،ANSESاثر مثبت داشته است اگرچه در ارتباط با
ثبات مالی در بلندمدت عدم قطعیت وجود دارد؛ به ویژه که سهم مزایایی که از طریق حق
بیمه تأمین مالی میشود در مقایسه با مزایایی که از طریق مالیات تأمین مالی میشود
بهطور چشمگیری کاهش یافته است ( .)2012 ،USAدر ارتباط با تأثیرات اقتصادی
گستردهتر ،اصالحات بهعنوان ابزاری برای مقابله با پیامدهای منفی بحرانهای مالی و
هدایت منابع مالی به پروژههای سرمایهگذاری عمومی ،با اثرات فزاینده مثبت بر اشتغال
و سرمایهگذاری ،مطرح شده است (برترانو و همکاران .)2011 ،چیزی که کمتر مشخص
است این است که چطور سیستم بازنشستگی میتواند در فضای افزایش بیثباتی کالن
اقتصادی ،پایدار باشد و چه درجهای از گسترش نقل و انتقاالت اجتماعی و تأمین مالی
دولت از طریق حسابهای بیمه اجتماعی میتواند به این اهداف کمک کند.

چالشهای مورد انتظار برای آینده
آرژانتین به سیستم بازنشستگی عمومی بازگشته است که بر مبنای سیستم PAYG
تأمین مالی میشود ،در عین حال رسیدگی کردن به حسابهای تجمیع شده در دوره
گذار از الیه  AFJPخصوصی گرفته شد .باوجود اینکه مشکالت و نقاط ضعف سیستم
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عمومی پیش از خصوصیسازی آشکار شده بود ،توجیهات و استداللهای مربوط به
اصالحات بیشتر روی نکات منفی سیستم خصوصی تمرکز داشت تا ویژگیهای مثبت
سیستم عمومی .1تنها بحثهای محدودی شکل گرفت که چگونه سیستم بازنشستگی
که با ملیکردن دوباره ایجاد میشد از مشکالتی که در گذشته با آن روبهرو بود
جلوگیری کند ،به ویژه مشکالت مربوط به :کاهش سطح پوشش در سیستم با پرداخت
حق بیمه که در بازارهای کار تکه تکه شده با سطح باال و مزمن مشاغل غیررسمی
عمل میکند؛ کفایت مزایا در آینده؛ ثبات مالی مزایا بازنشستگی وعده داده شده؛ و
مدیریت وجوه بازنشستگی (آرزا ،2012b ،لو وواو)2008 ،؛ بنابراین چالشی که نظام
بازنشستگی آرژانتین در آینده با آن روبهرو است جلوگیری کردن از اشکاالتی است
که در گذشته وجود داشت و البته مواری مانند ارتقای راهبردهای اصالحات مرتبط با
اشکاالت ذکر شده ،ارتقای برابری جنسیتی و رفتار برابر با گروههای مختلف بیمه شده
و ایجاد نهادها و مقررات مناسب برای دستیابی به اهداف.
در شیلی اصالحات تغییرات بنیادینی در نظام  AFPایجاد نکرد و هنوز بر مبنای
سودمحوری فعالیت میکند و موجب شده بیشترین سود در را در سیستم بازنشستگی
خصوصی در آمریکای التین ارائه دهد .این در حالی است که فرض شده دولت مسئولیتی
در ارتباط با پیشگیری از فقر در سالمندان بهعهده دارد .2اصالحات همچنین در بازتعریف
سهم حق بیمه کارفرمایان شکست خورد ،سهمی که وسیلهای برای افزایش نرخ حق
1. Arza 2012b; Lo Vuolo 2008; Hohnerlein 2012

 .2با توجه به  :2010( AIOSجدول  )21سیستم  AFPشیلی بیشترین دستاورد (درآمد حاصل از
حقالزحمه منهای هزینههای عملیاتی) را در منطقه داشته است  560-میلیون دالر آمریکا (ژوئن  2009تا
ژوئن  -)2010و تنها مکزیک با  280میلیون دالر در رتبه قرار دارد ،اگرچه در کشورهایی مانند بولیویا،
کاستاریکا و پاناما درآمد خالص قابل اغماض بود/
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بیمه قانونی منصفانه بود و برای ورود رقبای جدید مانند بانکهای عمومی به سیستم
مناسب نبود (مالدونادو و پالما روکو .)2013 ،ریسکهای مرتبط با مدیریت خصوصی
سیستم اندوختهگذاری کامل باقی ماند و به شکل دردناکی خود را در طول بحران مالی
جهانی اخیر نشان داد ،هرچند این ریسکها با معرفی گزینه صندوقهای چندگانه کاهش
یافته بود .برخی اهداف اصالحات که پیش از این ذکر شد (رقابت بیشتر در بازار AFP
ها و باال بردن سن بازنشستگی) در روند کار رد شد .با وجود پیشرفتهای قابل توجه،
زنان در سیستم  AFPهنوز دچار محرومیتهایی هستند که از محاسبه مزایا بر مبنای
جدول امید به زندگی متفاوت ناشی میشود (استاب .)2012 ،از نظر برخی اصالحات
بازنشستگی شیلی یک فرصت از دست رفته برای رسیدن به تغییرات اساسیتر در نظام
بازنشستگی شیلی است (ریسکو .)2009 ،1پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است
که آیا دیگر کشورها با شرایط کمتر مطلوب ،فضای سیاسی مشابهی برای عدالت در
برنامههای چندالیه خود ،بدون تغییرات سیستماتیک ،دارند.
بر مبنای این نتیجهگیری ،تجزیه و تحلیل ما نشان میدهد با وجود این واقعیت
که سیستم خصوصیسازی شده در امریکای التین تابآوری نهادی قابل مالحظهای
را به نمایش گذاشته است -بر مبنای وابستگی به مسیر جدید و فضای قدرت که
با معرفی برنامههای سرمایهدارانه مرتبط است -بازاصالحات گسترده واقعا ممکن
است .این نشان میدهد سیاستمداران میتوانند کماکان «روزنههای فرصت» را در
پاسخ به دالیل مالی و پاسخگویی به تقاضای شهروندان برای شمول اجتماعی بیشتر
و تأمین درآمد عمومی تصاحب کنند .دو اصالحات جدید در شیلی و آرژانتین به
نظر میرسد میتواند به عنوان عملکرد نمونهای برای همتایان آنها در منطقه باشد،
1. Riesco
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احتما ً
ال نه بهعنوان برنامه اصالحات ،آنطور که در گذشته اتفاق افتاد ،بلکه برای
نشان دادن اینکه فضای سیاسی منطقه این تغییرات را ممکن میکند .ازاینرو در
حال حاضر مهم است که تحقیقاتی درباره عملکرد و پایداری سیستم اصالح شده و
نهادهایی که بنیانگذاری شدهاند ،به عمل آید .مسائل اصلی در اینجا با اثرات اقتصادی
و اجتماعی و سازگاری و پایداری آنها در فضای تغییرات سریع اقتصادی-اجتماعی
در سطح ملی و اجتماعی مرتبط است.
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ضمیمه 1
جدول  -1ضمیمه -نمودهای اصلی اصالحات بازنشستگی در آرژانتین ()2005-2008
موضوع

پوشش :توزیع
کارگران در
میان پروژهها

پوشش:
دسترسی
سالمندان

اصالحات

شرح

طرحهای بازنشستگی ویژه که احیا
شدند

معلمان ،دیپلماتها ،پژوهشگران ،و کارمندان قوه قضائیه
میتوانند با  82درصد از دستمزد مرجع و در سنین مختلف
یا با واگذار کردن دوره بازنشسته شوند .حق بیمه جاری
و میزان انباشتههای گذشته آن از طریق طرح PAYG
اداره میشود.

به اعضای طرحهای اندوختهگذاری
اجازه داده شد به سیستم PAYG
الف
بازگردند

کارگرانی با کمتر از  10سال سابقه پیش از زمان
بازنشستگی و میزان اندوخته کم به صورت خودکار به
سیستم  PAYGمنتقل میشوند .سایرین میتوانند هر 5
سال یک بار طرح خود را تغییر دهند.

انتخاب طرح  PAYGبه صورت
الف
پیش فرض

کارگران جدید بهطور پیش فرض در طرح  PAYGثبت
نام میشوند ،مگر اینکه به صراحت اعالم کنند میخواهند
عضو صندوق بازنشستگی باشند.

دسترسی به حقوق
بازنشستگی بدون پرداخت
حق بیمه

سهمیه محدود تعداد بازنشستگی بدون پرداخت
حق بیمه حذف شد.

برنامه مهلت قانونی

افرادی که به حداقل سن بازنشستگی رسیدهاند،
اما هنوز حداقل سالهای پرداخت حق بیمه را
کامل نکردهاند اجازه دارند به یک طرح پرداختی
برای سالهایی که حق بیمه نپرداختهاند بپیوندند
(پیش از سال  )1992و برای دریافت مزایای
تاون تحت
بازنشستگی و مراقبتهای سالمتی َ
پوشش قرار گیرند.

بازنشستگی پیش از موعد

افرادی که کمتر از  5سال به سن
بازنشستگیشان مانده است اما دوره پرداخت
را کامل کردهاند میتوانند با مزایا کمتر
بازنشسته شوند (جریمه  50درصدی تا رسیدن
به سن بازنشستگی قانونی).
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اصالحات

شرح

موضوع

طرح بدون شاخص بندی

مزایا در سیستم  PAYGکماکان بدون شاخصبندی
خودکار هستند.

افزایش اختیاری با تمرکز بر حداقل
مزایا

مقامات هنوز به سیاستی که در سال  2003بنیان گذاشته
شد پایبند هستند و طبق آن حداقل مزایا افزایش مییابد و
مزایایی که به سایر ذینغعان داده میشود افزایش کمتری
دارد.

افزایش مزایا در سیستم PAYG
الف
جدید

کارگران بازنشسته که به سیستم  PAYGجدید حق
بیمه پرداخت میکردند ( )2008مزایای بیشتری را دریافت
خواهند کرد (از  0.85درصد حقوق پایه به  1.5درصد).

تغییر در مفهوم هزینه و
الف
حداکثر

ادارهکنندگان صندوقهای بازنشستگی دیگر
مسئول بیمه ازکارافتادگی و بازماندگان نبودند.
بیشترین هزینه اداری در سطح  1درصد
دستمزد مشمول مالیات قرار گرفت.

تثبیت سیستم ،ادغام تمامی
ریسکها

حذف نقش کمپانیهای بیمه .طرح جدید بر
مبنای بیمههای خویش فرمایی تمام اعضای
صندوقهای بازنشستگی پایهگذاری شده است.

سرمایهگذاری
وجوه
بازنشستگی:
ابزارهای جدید

سرمایهگذاری در طرحهای
تولید و زیربنایی مجاز
شناخته شد

مقررات جدید مقرر کرد که داراییهای
صندوقهای بازنشستگی میتواند در انواع
جدیدی از داراییها سرمایهگذاری کنند .حداقل
سرمایهگذاری  5درصد از کل داراییها الزم
شد که روی گرداندن از رویه قبلی بود که هیچ
آستانه حداقلی وجود نداشت.

طرح چندالیه

حذف الیه مبتنی بر سرمایه

سطح مزایا/
کفایت

طرحهای
اندوخته
گذاری:
هزینههای
اداری و بیمه

ب

سیستم سرمایهدارانه در ژانویه  2009حذف شد و تمام
حق بیمهها ،بهرهمندان و سرمایهها به سیستم PAYG
منتقل شد.

نکات :الف .این اصالحات جزئی از قانون  26.22است .ب .این اصالح بخشی از قانون  26425است .دیگر
اصالحات نتایج سایر مقررات هستند .منبع :شرح داده شده از رافمن و همکاران)2010 ،2008( ،
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جدول  -2ضمیمه-نمودهای اصلی اصالحات بازنشستگی در شیلی

پوشش از
طریق الیه
پیشگیری از
فقر

اصالحات

شرح

ایجاد الیه سیستم
حقوق بازنشستگی
منسجم جدید

مهیا کردن مستمری بازنشستگی پایهای ( )PBSبرای
افراد بدون درآمد بازنشستگی که جزو  60درصد
فقیرترین افراد جامعه هستند .مهیا کردن مستمری
مکمل برای افرادی که قادر به تأمین مستمری کمتر
از حداقل هستند و جزو  60درصد فقیرترین افراد به
شمار میآیند
پس از دوران گذار کارگران خوداشتغال در دستهبندی

حق بیمه اجباری
برای خوداشتغالها

پوشش/
کفایت در الیه
مربوط به
پرداخت حق
بیمه

خاص مالیاتی ملزم هستند به سیستم  AFPحق بیمه
بپردازند که بر مبنای درآمد ساالنه مشمول مالیات
آنهاست

یارانه برای حق
بیمه برای کارگران
جوان با درآمد پایین

دولت بخشی از مبلغ حق بیمه کارگران کمدرآمد
در فاصله سنی  18تا  35سال را در  24ماه نخست
پرداخت بیمه آنها یارانه میدهد و پرداختی بیشتری
به حسابهای فردی آنها اختصاص پیدا میکند.

سهم اضافی برای
زنان

زنان و مردان مبلغ یکسانی برای بیمه بازنشستگی و
ازکارافتادگی میپردازند (بر اساس مشخصات ریسک
برای مردان) این در حالی است که مردان با ریسک
باالتری مواجه هستند .تفاوت حق بیمه به حساب زنان
پرداخت خواهد شد.

ابزارهای بیشتر
برای نظارت بر
پرداخت حق بیمه

در شرایطی که کارفرمایان پرداخت حق بیمه را بدون
گزارش رسمی متوقف کنند بهصورت خودکار بهعنوان
«اظهار شده اما پرداخت نشده» اعالم میشود .اگر
کارفرمایان فرم حق بیمه را به صورت الکترونیکی پر
کنند به آنها سه روز مهلت داده خواهد شد.
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پوشش/کفایت
از طریق الیه
داوطلبانه

برابری
جنسیتی
در سیستم
بازنشستگی

اصالحات

شرح

چارچوب قانونی
برای طرحهای
تجمیع پساندازهای
داوطلبانه

فراهم کردن مشوقهای مالیاتی برای بنگاههایی که
طرحهای جمعی راهاندازی میکنند که در آن کارفرمایان
حق بیمه کارگران را در حداقل زمان و تا اندازهای با هم
هماهنگ میکنند.

انگیزههای مالیاتی
برای کارگران با
درآمد متوسط

مجوز معافیت مالیاتی در زمان پرداخت حق بیمه یا
خروج از آن .دولت سود اضافهای را برای افراد با درآمد
کم ،که بهصورت فردی یا جمعی حق بیمه پرداخت
میکنند ،فراهم کرده است

پاداش فرزند

دولت برای هر بچه متولد شده پاداشی را به حساب آنان
واریز یا معادل ساالنه آن را به حساب ساالنه آنها اضافه
میکند .میزان این پاداش برابر است با  18ماه حق بیمه
متناسب با حداقل دستمزد بهعالوه نرخ بهره آن (متوسط
نرخ بازگشت در سیستم بازنشستگی) از زمانی که کودک
به دنیا میآید تا زمانی که زن به  65سالگی میرسد.

تقسیم پساندازها
در صورت طالق یا
ابطال

قاضی میتواند به عنوان ابزاری برای جبران اقتصادی
دستور دهد که پساندازها ،تا  50درصد مبلغی که در
طول دوران ازدواج جمع شده است ،بین حسابهای زن
و مرد توزیع شود.

رفتار برابر با زنان
و مردان در سیستم
بازنشستگی

در حال حاضر زنان میتوانند در صورت فوت حقوق
بازنشستگی خود را برای بازماندگان باقی بگذارند (در
ازای این مزایا ،حقوق بازنشستگی که به زنان تعلق
میگیرد کمتر است) قرارداد جداگانهای برای زنان و
مردان برای بیمه بازماندگان و ازکارافتادگی تعیین شده
است.
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اصالحات

شرح
نهاد نظارت بر صندوقهای بازنشستگی هر دو سال یک

بار مناقصه برگزار میکند AFP :که کمترین حقالزحمه
حراج مقایسهای برای را پیشنهاد دهد به صورت خودکار همه اعضای جدید در
 24ماه آینده را به خود اختصاص میدهد .این حقالزحمه
اعضای جدید
مشمول همه اعضای  AFPمیشود ،چه افراد جدید و
چه اعضای قدیمیتر.

مشوقهایی برای

افزایش قیمت
رقابتی در

صنعت AFP

تفکیک وظایف AFP
از طریق برونسپاری

به AFPها اجازه داده میشود که بیشتر وظایفشان
را برونسپاری کنند .اشکاالت مالیاتی برای این

برونسپاری حذف شد (AFPها اعتبار مالیات بر
ارزش افزوده برای پرداخت به پیمانکاران فرعی دریافت
میکنند)

جدایی بیمه
بازماندگان و
ازکارافتادگی

همه AFPها باید مناقصهای را ترتیب ببینند تا بیمه
بازنشستگی و ازکارافتادگی را بهدست آورند.

سادهسازی ساختار
هزینه

تسهیل مقایسه هزینهای با پذیرش تنها یک نوع حقالزحمه
(بهعنوان درصد ثابتی از درآمد مشمول مالیات)

بازیگران جدید در
صنعت

شرکتهای بیمه مجاز هستند با حفظ تنها هدف طبیعی
خود که تنظیم
گری است AFP ،فرعی ایجاد کنند.
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اصالحات

رژیمهای
سرمایهگذاری

انعطاف بیشتر
محدودیتهای
سرمایهگذاری

محدودیتهای بیشتر
در سرمایهگذاری
خارجی
ایجاد کمیته کاربران

AFP

مشارکت،
اطالعات و
آموزش

شرح
تنها محدودیتهای ساختاری بهواسطه قانون ثابت نگه
داشته شده است :دیگر محدودیتها از طریق مقررات
ثانویه برقرار شدهاند آن هم با مشاوره کمیته فنی
سرمایهگذاری .این افزایش انعطافپذیری با مسئولیت

بیشتر AFPها همراه بوده است و آنها باید یک
هیئتمدیره ویژه برای سرمایهگذاری ،مناقشات بهرهای
و سیاستهای صریح سرمایهگذاری ایجاد کنند .درنهایت
محدودیتهای سرمایهگذاری ممکن است با کنترل و
اندازهگیری ریسک محدود شود.
بیشترین حد مجاز سرمایهگذاری میتواند تا سقف 80
درصد ارزش وجوه افزایش یابد .بانک مرکزی این نرخ را
بین  30تا  80درصد تعیین خواهد کرد.
نمایندگان کارگران ،بازنشستگان و مدیران []AFP
ارزیابیهای دورهای انجام میدهند و پیشنهادهایی را
برای بهبود ارائه میکنند.

ایجاد صندوقهای
آموزش بازنشستگی

از طریق پرداختهای انتقالی دولت و کمکهای
خصوصی تأمین مالی میشود که در کمپانیهای ترویج
یا آموزش ،که از طریق یک فرآیند رقابتی انتخاب شدهاند،
سرمایهگذاری میشود.

ایجاد نهاد مشاورتی
بازنشستگی

افرادی مشاورههای مستقل ،مرتبط با گزینههای مختلف
پیش روی کارگران ،ارائه میدهند ،با این اختیار که هزینه
مشاورهها از طریق حسابهای فردی تأمین میشود و
حداکثر آن  2درصد وجوه انباشته شده است.
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چارچوب
نهادی تأمین
اجنماعی

اصالحات

شرح

ایجاد نهادهای جدید

نهاد بازنشستگی ( )IPSبرای مدیریت الیه مستمری
بازنشستگی منسجم و باقیماندن اعضا در نظام گذشته
(پیش از اصالحات  )1981ایجاد شده است .مراکز کمک
به بازنشستگی در سراسر کشور برای مواجه شدن با
تقاضاها برای الیه مستمری بازنشستگی منسجم ایجاد
شدهاند .نهاد نظارت بر بازنشستگی سیستم جاری
نظارت بر  AFPها را جایگزین کرده است که وظیفه
نظارت و تنظیم هر دو نهادهای خصوصی و عمومی را
بر عهده دارد .کمیته مشاورتی بازنشستگی برای کمک
به نیروی کار و وزارتخانه امور مالی در امور مرتبط با
 NSPایجاد شده است.
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