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الف

یافته های منتخب
تجربه کشورها

بــر اســاس مطالعــه 10 تجربــه اصالحــات چنــد عامــل اصلــی بــرای موفقیــت در اصالحات 
را می تــوان شناســایی کــرد، ایــن عوامــل عبارت انــد از:

ثبــات در اقتصــاد کالن: اگرچــه بــرای کشــورهایی ماننــد ترکیــه، شــیلی و آرژانتیــن اصالحات 

ــرای ســایر کشــورها  بازنشســتگی در شــرایط بی ثباتــی اقتصــادی رقــم خــورده اســت امــا ب
حتــی در نرخ هــای رشــد پاییــن نیــز شــرایط باثبــات اقتصــادی دیــده می شــود.

تدریجــی بــودن: به جــز مــورد شــیلی در ســایر کشــورها اصالحــات پارامتریــک به ویــژه 

افزایــش ســن بازنشســتگی به صــورت تدریجــی انجــام شــده کــه ایــن موضــوع پذیــرش 
ــر کــرده اســت. اصالحــات را راحت ت

ــران  ــان و کارگ ــردن کارفرمای ــل ک ــی، دخی ــوی اجتماع ــی: گفت وگ ــوی اجتماع گفت وگ

ــزوم اصالحــات و تعدیــل برنامــه  در فرآینــد تصمیم گیــری، آگاه ســازی عمــوم مــردم از ل
ــی مهــم در پیشــبرد اقدامــات اصالحــی  ــن حــوزه عامل ــا نظــر بازیگــران ای اصالحــات ب
ــت  ــر مثب ــه نظ ــی ک ــز در صورت ــا نی ــه و ایتالی ــد فرانس ــوری مانن ــی در کش ــت. حت اس

ــدارد. ــود ن ــات وج ــبرد اصالح ــکان پیش ــود ام ــب نش ــا جل اتحادیه ه
ــا ســطح  وجــود بازنشســتگی پایــه در قالــب کمــک اجتماعــی: حتــی در کشــورهایی ب

توســعه یافتگی نزدیــک بــه ایــران نیــز حداقلــی از درآمــد بــرای ســالمندان فاقــد حقــوق 
بازنشســتگی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

خدمــات درمانــی: در کشــورهای توســعه یافته ســهم دولــت در تأمیــن ایــن هزینــه بــه میــزان 

قابــل مالحظــه ای نســبت بــه کشــورهای در حــال توســعه باالســت؛ و ایــن موضــوع باعــث 
افزایــش ســطح رفــاه ســالمندان حتــی در ســطح حقــوق یکســان می شــود. از ایــن رو نمی توان 

اصالحــات بازنشســتگی را بــدون توجــه بــه سیاســت های حــوزه ســالمت پیــش بــرد.
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مقدمه
بحــران یــا بــه عبــارت برخــی مســئوالن ابرچالــش صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران باعــث 
شــده لــزوم اصالحــات در نظــام بازنشســتگی کشــور بیــش از پیش مطــرح باشــد. البتــه تغییر در 
سیســتم های بازنشســتگی موضوعی مختص به ایران نیســت؛ از دهه 1980 بســیاری از کشــورها 
اصالحــات در ایــن حــوزه را در دســتور کار قــرار داده انــد، برخــی از ایــن اصالحــات کلیــت نظــام 
بازنشســتگی را تغییــر داده اســت و در برخــی دیگــر برخــی پارامترهــای تعیین کننــده در پایــداری 
مالــی سیســتم ها متناســب بــا تغییــرات جمعیتــی دگرگــون شــده اند. تجربه هــای کشــورهایی 
ــوع سیاســت های اصالحــی کــه  کــه اصالحــات را پشــت ســر گذاشــته اند نشــان می دهــد ن
در کشــورها پیگیــری شــده اســت، زمینــه اجــرای اصالحــات و مســیر پیشــبرد سیاســت ها اثــر 
مســتقیم بــر نتیجــه اصالحــات داشــته اســت. از ایــن رو مــرور ایــن تجربه هــا و پیامدهــای آن 
می توانــد بــرای سیاســت گذاران و کارشناســان نظــام رفاهــی مفیــد باشــد. شــناخت زمینه هــای 
ــه اجــرای اصالحــات شــده  اقتصــادی و اجتماعــی و ویژگی هــای نظــام رفاهــی کــه منجــر ب
اســت نشــان می دهــد چالش هــای اصلــی در نظــام بازنشســتگی کشــور کجاســت و شــرایط 
عمومــی پیشــبرد اصالحــات بایــد چگونــه باشــد. از طرف دیگــر مطالعــه روند پیشــبرد اصالحات 
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)تدریجــی بــودن یــا دفعــی بــودن، جامعــه مؤثــر از اصالحــات، سیســتم های تکمیلــی و پایــه 
ــرای اجــرای اصالحــات  ــا ب ــد ت ــد کمــک کن ــز می توان رفاهــی و...( و نتیجــه حاصــل از آن نی
ــالش شــده برخــی متغیرهــای  ــش رو ت ــزارش پی ــری انتخــاب شــود. در گ مســیر کم هزینه ت
کلیــدی مرتبــط بــا پیش زمینــه اصالحــات، شــیوه اصالحــات و درنهایــت وضعیت فعلی سیســتم 

بازنشســتگی در کشــورهای منتخــب ارائــه شــود.
ــازار کار،  ــی، ب ــی، حاکمیت ــاخص های کالن، رفاه ــروه )ش ــج گ ــب پن ــا در قال ــن متغیره ای
ــه ای  ــی نظــام بیم ــت فعل ــر کشــور وضعی ــت در ه ــه ای( تقســیم بندی شــده اند و درنهای بیم
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــرای ایــن بررســی 10 کشــور ایتالیــا، مجارســتان، ترکیــه، 
ــت  ــن، لهســتان، ســوئد و فرانســه انتخــاب شــده اند. درنهای ــن، آرژانتی ــک، ژاپ شــیلی، مکزی
شــاخص های منتخــب بــرای ایــران نیــز بــرآورد شــده و وضعیــت ایــران در مقایســه بــا 10 

کشــور مــورد بررســی ارزیابــی شــده اســت. 
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وضعیت ایران
ــن  ــورِم آن بی ــت و ت ــات اس ــران بی ثب ــادی در ای ــد اقتص ــاد کالن: رش ــرایط اقتص ش
کشــورهای مــورد بررســی در بیشــترین ســطح و درآمــد ســرانه در کمتریــن ســطح اســت.

ــران در ایــن شــاخص بیــن کشــورهای  ــت از مخــارج بهداشــت و ســالمت: ای ســهم دول
مــورد بررســی کمتریــن رتبــه را دارد. در ایــن شــاخص ایــران تقریبــا در ســطح کشــورهای 

ــرد. ــرار می گی ــا درآمــد پاییــن ق ب
ــن شــرایط  ــورد بررســی نامطلوب تری ــن کشــورهای م ــران بی ــازار کار: ای شــاخص های ب
ــه ســایر کشــورها  ــران نســبت ب ــان و مــردان در ای ــرخ بیــکاری زن ــازار کار دارد. ن را در ب
ــا 64  ــن 55 ت ــراد بی ــالمندان )اف ــارکت س ــت. مش ــر اس ــارکت پایین ت ــرخ مش ــر و ن باالت

ــورد بررســی اســت. ــن کشــورهای م ــن ســطح بی ــز در پایین تری ســال( نی
کســری بودجــه: کســری بودجــه در ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای بررسی شــده در 

ســطح متوســط قــرار دارد. 
نســبت مخــارج مســتمری بازنشســتگی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی: در ایــن شــاخص 

ایــران پــس از شــیلی و مکزیــک کمتریــن ســهم را دارد.
ســن بازنشســتگی: ســن بازنشســتگی در ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای بررسی شــده 

ــر اســت. از همــه پایین ت
نــرخ وابســتگی و ســهم جمعیــت ســالمند از کل جمعیــت: در ایــن دو شــاخص ایــران 
ــن  ــت را دارد )هــر دو شــاخص در پایین تری ــن وضعی ــن کشــورهای بررسی شــده بهتری بی

ســطح نســبت بــه دیگــر کشــورها هســتند(
ــر اســاس برابــری قــدرت  متوســط حقــوق نیــروی کار: در ایــن شــاخص )محاسبه شــده ب
خریــد( ایــران رتبــه 9 را بیــن 11 کشــور دارد و جــزو حقوق هــای پاییــن محســوب می شــود.

نرخ جایگزینی: ایران باالترین نرخ جایگزینی را بین این کشورها داراست.
ــرخ  ــه ن ــا توجــه ب ــوری(: ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــتگی )صن ــوق بازنشس ــط حق متوس
جایگزینــی بــاال رتبــه ایــران در ایــن شــاخص باالتــر از متوســط حقــوق نیــروی کار اســت 

ــرد. ــرار می گی ــه 5 ق و در رتب
خالصه یافته ها بر مبنای اعداد و ارقام در جدول های 1 تا 3 ارائه شده است.
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جدول 2- مقایسه وضعیت کشورها در شاخص های منتخب در زمان حاضر )2016(

نام کشور 
نرخ 

جایگزینی
)درصد(

متوسط 
حقوق 
 )PPP(

متوسط حقوق 
بازنشستگی )تخمینی( 

)PPP(

)PPP( حداقل حقوق بازنشستگی

حقوق پایه آزمون وسع 

83.1354629216741115ایتالیا
213+ حقوق مرتبط با درآمددارد58.720641212مجارستان

217 )آزمون وسع(69.622881599ترکیه
960 )کارگران(

653)خویش فرما(
1218)کارمندان(

31.11710532240779شیلی 
26.4110629268323مکزیک
34.641741444729637ژاپن

-31.62342740588لهستان
-55.839172185887سوئد
786+ حقوق مرتبط با درآمد60.5396323971000فرانسه
71.625291811175419آرژانتین

جدول3 - مقایسه ایران با کشورهای مورد بررسی و رتبه ایران در شاخص های منتخب

مقدارعنوان
رتبه در مقایسه با کشورها 

در زمان اصالحات
رتبه در مقایسه با کشورها 

در حال حاضر )2016(

رشد اقتصادی
12.511با نفت

3.371بدون نفت
9511تورم

67331011درآمد سرانه به دالر 2010
1011 از 41.210سهم دولت از مخارج بهداشت )درصد(

711 از 288مشارکت 64-55 )درصد(
18.711بیکاری زنان )درصد(
9.631بیکاری مردان )درصد(
44.11111مشارکت 15+ )درصد(
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مقدارعنوان
رتبه در مقایسه با کشورها 

در زمان اصالحات
رتبه در مقایسه با کشورها 

در حال حاضر )2016(

GDP 2.164کسری بودجه به
GDP 3 از 310 از 4.99مستمری بازنشستگی به

491011 متوسطسن بازنشستگی زنان )سال(
501011سن بازنشستگی مردان )سال(

401111نرخ وابستگی )درصد(
51111سهم جمعیت 65+ )درصد(

1-0.93نرخ جایگزینی
)ppp( 59 از 19568متوسط حقوق ماهانه

)ppp( 5-1820متوسط حقوق بازنشستگی ماهانه

شاخص های منتخب
شاخص های کالن

زمانــی کــه در یــک اقتصــاد اصالحــات مهمــی ماننــد اصالحــات بازنشســتگی در دســتور 
کار قــرار دارد، بایــد بــه بســتر کالن اقتصــادی کــه امــکان پیشــبرد اصالحــات را فراهــم 
می کنــد توجــه داشــت. شــرایط رکــودی اقتصــاد کــه در آن بــازار کار بــا چالش روبه روســت 
و وضعیــت تورمــی کــه در آن قــدرت خریــد جامعــه )و بــه دنبــال آن بازنشســتگان( کاهش 
ــرار  ــر ق ــد و شــاخص بندی دســتمزدها و مســتمری های بازنشســتگی را تحــت تأثی می یاب
می دهــد، شــاید زمینــه مناســبی بــرای پیشــبرد اصالحــات بازنشســتگی نباشــد. بــه همیــن 
ــد اقتصــادی،  ــر رش ــه متغی منظــور در بخــش شــاخص های کالن اقتصــادی متوســط س
تــورم و درآمــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت )دالر 2010( در ســه بــازه زمانــی ســه ســال قبــل 
از اصالحــات، دوره اصالحــات )ســال قبــل از اصالحــات، ســال اصــالح و ســال بعــد از آن( 

و ســه ســال بعــد دوره اصالحــات بــه تفکیــک محاســبه شــده اســت.
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شاخص های رفاهی

ــی کشــور بررســی  ــدا از سیســتم رفاه ــوان ج ــک کشــور را نمی ت ــام بازنشســتگی ی  نظ
ــن سیســتم ســالمِت یــک کشــور و  ــال رابطــه ای مســتقیم بی ــرای مث ــل کــرد. ب و تحلی
وضعیــت رفــاه ســالمندان وجــود دارد. اگــر در یــک نظــام ســالمت بــار بیشــتر هزینه هــای 
ــا فقــر در خانوارهــای دارای ســالمند افزایــش  ــه خانوارهــا تحمیــل شــود ی ایــن حــوزه ب
ــزان مســتمری بازنشســتگی  ــا افزایــش می ــور اســت ب ــا نظــام بازنشســتگی مجب می یابدی
ــی  ــد. از طرف ــه دوش بکش ــالمت را ب ــام س ــار نظ ــل ب ــالمت مکم ــات س ــه خدم و ارائ
هرچــه در یــک نظــام اقتصــادی افــراد بیشــتری زیــر خــط فقــر باشــند امــکان پس انــداز 
ــرد از  ــه ف ــل در دوره ای ک ــن دلی ــه همی ــر اســت و ب ــالمندی کمت ــرای دوره س ــردی ب ف
ــرای تأمیــن حداقل هــای  ــازار کار خــارج می شــود نیــاز بیشــتری بــه خدمــات رفاهــی ب ب
ــه شــاخص  ــه س ــوط ب ــار مرب ــی آم ــد داشــت. در بخــش شــاخص های رفاه ــود خواه خ
 -)PPP( ــر از 5.5 دالر در روز ــد کمت ــای درآم ــر مبن ــر - ب ــر خــط فق ــت زی درصــد جمعی
درصــد جمعیــت تحــت پوشــش بیمــه و ســهم مخــارج عمومــی ســالمت از کل مخــارج 
ســالمت به عنــوان ســه شــاخص مهــم در حــوزه رفــاه کــه ارتبــاط بیشــتری بــا سیســتم 

ــد، ارائــه شــده اســت. بازنشســتگی دارن

شاخص های بازار کار

نظــام بازنشســتگی و بــازار کار ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد هرچه ســطح دســتمزد 
در یــک اقتصــاد باالتــر باشــد، افــراد بیشــتری در بــازار کار مشــارکت کننــد و نــرخ بیــکاری 
پایین تــر باشــد ورودی منابــع بــه صندوق هــای بازنشســتگی بیشــتر خواهــد بــود کــه ایــن 
موضــوع ارتبــاط مســتقیم بــا حفــظ پایــداری مالــی صندوق هــا دارد. بــه همیــن دلیــل در 
بخــش شــاخص های بــازار کار 3 متغیــر بیــکاری )بــه تفکیــک جنســیت(، نــرخ مشــارکت 
در بــازار کار و متوســط دســتمزد بــر مبنــای برابــری قــدرت خریــد گــردآوری شــده اســت. 
ــازار  ــه ب ــد اطالعــات مهمــی در زمین ــار ایــن مــوارد شــاخص دیگــری کــه می توان در کن
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کار و نظــام بازنشســتگی به دســت دهــد، ســهم مشــارکت افــراد بیــن 55 تــا 64 ســال در 
بــازار کار اســت. ایــن بــازه ســنی به نوعــی تفکیــک بیــن نظــام بازنشســتگی و ســالمندی 
ــه  ــالمندی پذیرفت ــن س ــوان س ــالگی به عن ــر 65 س ــال حاض ــد. در ح ــت می ده را به دس
ــر از ســن ســالمندی  شــده اســت، امــا در بســیاری از کشــورها ســن بازنشســتگی پایین ت
اســت هرچــه مشــارکت افــراد پیــش از 64 ســال در بــازار کار بیشــتر باشــد می تــوان ایــن 
ــک شــده اند.  ــه یکدیگــر نزدی برداشــت را داشــت کــه نظــام بازنشســتگی و ســالمندی ب

ایــن شــاخص نیــز در ادامــه شــاخص های بــازار کار ارائــه شــده اســت.

شاخص های حاکمیتی

عــالوه بــر زمینه هــای اقتصــادی اصالحــات در نظام بازنشســتگی، شــیوه اجــرای اصالحات 
ــز در انتخــاب مســیر سیاســت گذاری و  ــد اصالحــات نی ــر رون و فرآینــد سیاســی حاکــم ب
نتایــج حاصــل از سیاســت ها اثرگــذار اســت. تجربــه جهانــی نیــز نشــان داده پیــش بــردن 
رونــد اصالحــات هــم در فضــای کامــاًل دموکراتیــک و هــم در فضــای کامــاًل اســتبدادی 
انجــام شــده و البتــه نتایــج یکســانی بــه دنبــال نداشــته اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن 
ــت.  ــده اس ــی ش ــات بررس ــرای اصالح ــال اج ــی در س ــخصات سیاس ــی مش ــش برخ بخ
ــود  ــدم وج ــا ع ــود ی ــی آن، وج ــش سیاس ــات، گرای ــده اصالح ــش برن ــت پی ــس دول رئی
ــن بخــش  ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــات، اطالعات ــیر اصالح ــی در مس ــوی اجتماع گفت وگ
اســتخراج شــده اســت. عــالوه بــر ایــن مســائلی ماننــد بدهــی بخــش عمومــی، کســری 
بودجــه و نســبت مخــارج بازنشســتگی پرداختــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز از آنجایــی 
کــه می تواننــد عاملــی بــرای اصــالح نظــام مالــی و کاهــش مخــارج دولــت باشــد در ایــن 

ــده اند. ــی ش ــش بررس بخ

شاخص های بیمه ای

ــن  ــالگی از مهم تری ــی در 65 س ــه زندگ ــد ب ــتگی و امی ــن بازنشس ــتگی، س ــرخ وابس ن
ــرخ  ــه ن ــت. هرچ ــتگی اس ــای بازنشس ــک در نظام ه ــات پارامتری ــاخص ها در اصالح ش
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وابســتگی باالتــر باشــد و افــراد مــدت طوالنی تــری عمــر کننــد ایــن انتظــار وجــود دارد 
کــه ســن بازنشســتگی افزایــش یابــد. مقایســه ایــن شــاخص در کشــورهای مختلــف در 
دوره ای کــه اصالحــات )ســاختاری یــا پارامتریــک( را در دســتور کار قــرار داده انــد نشــان 
می دهــد کــه فرآینــد اصالحــات در کشــورها تــا چــه انــدازه متأثــر از متغیرهــای جمعیــت 

ــوده اســت. ــازار کار ب شــناختی و ب

شاخص های فعلی نظام رفاهی

درنهایــت در بخــش آخــر بــا مــروری بــر سیســتم فعلــی نظــام بیمــه ای دو معیــار مهــم 
ــرای  ــتگی ب ــوق بازنشس ــل حق ــط و حداق ــی متوس ــتگی یعن ــام بازنشس ــی در نظ رفاه
ــه تنهــا حداقــل حقوقــی  کشــورهای مختلــف اســتخراج شــده اســت. برخــی کشــورها ن
بــرای بازنشســتگانی کــه حــق بیمــه پرداخــت کرده انــد دارنــد، کــه بــرای هــر ســالمندی 
کــه کمتــر از میزانــی مشــخص درآمــد دارد، مســتمری پایــه ای را تأمیــن می کننــد. در ایــن 
بخــش هــر دو نــوع حداقــل حقــوق بــر مبنــای برابــری قــدرت خریــد بــرآورد شــده اســت. 
عــالوه بــر ایــن بــرای اینکــه مقایســه بهتــر فراهــم شــود میانگیــن حقــوق بازنشســتگی 

بــه واحــد دالر )برابــری قــدرت خریــد( تبدیــل شــده اســت.
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NDC ایتالیا؛حرکت به سمت نظام
اصالحات 1995

نظــام بازنشســتگی و پرداخــت مســتمری در ایتالیــا از ســال 1919 ایجــاد شــد و ایــن کشــور 
در زمینــه بازنشســتگی یکــی از کشــورهای پیشــگام محســوب می شــود. نظــام مســتمری 
ــن  ــز در همی ــات نی ــود و اصالح ــمارکی ب ــدل بیس ــاس م ــر اس ــدا ب ــور از ابت ــن کش در ای
ــتر  ــه 1990 بیش ــات ده ــش از اصالح ــه پی ــوری ک ــد به ط ــرده می ش ــش ب ــوب پی چارچ
ــای  ــی طرح ه ــش و معرف ــطح پوش ــترش س ــدف گس ــا دو ه ــتم ب ــن سیس ــرات در ای تغیی
مبتنــی بــر آزمــون وســع لحــاظ شــده بــود. ایــن نظــام بیــش از 60 ســال بــدون تغییــرات 
ــن اشــکاالت،  ــج مشــکالت آن آشــکار شــد. یکــی از ای ــا به تدری ــد ام ــدار مان اساســی پای
پراکندگــی در سیســتم بازنشســتگی و مقــررات پیچیــده بــود. نظــام بازنشســتگی ایتالیــا در 
1980 شــامل 5 طــرح اصلــی می شــد، دو طــرح اصلــی کارگــران بخــش عمومــی و بخــش 
خصوصــی را تحــت پوشــش قــرار مــی داد و ســه طــرح دیگــر مربــوط بــه خویش فرمایــان، 
کشــاورزان، صنعتگــران، دالالن و فروشــندگان بــود. اشــکال دیگــر ایــن نظــام بــاال بــودن 
مخــارج بازنشســتگی عنــوان شــد؛ پژوهش هــای انجــام شــده در آن زمــان نشــان مــی داد 
در بهتریــن حالــت مخــارج مســتمری در ســال 1985 بــه 11.7 درصــد از GDP رســید کــه 
در آن زمــان نســبت بــه کشــورهای مشــابه رقــم باالیــی بــه شــمار می رفــت. ایــن آمارهــا 
باعــث شــد از همیــن دوره تمــام وزرای کار و رفــاه بــر اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی 
تأکیــد کننــد؛ امــا اصالحــات الزم در سیســتم بــه دلیــل مشــکالت سیاســی تــا اواســط دهــه 
1990 بــه تعویــق افتــاد. در دهــه 90 بهبــود وضعیــت اقتصــادی و افزایــش بدهــی دولــت دو 
عامــل پیشــبرد اصالحــات بــود. کاهــش ارزش پــول ایتالیــا در ســال 1992 و خــروج ایــن 
کشــور از نظــام پولــی اتحادیــه اروپــا )EMS( نیــز بحرانــی ایجــاد کــرد کــه در نتیجــه آن 
اصالحــات مالــی الزامــی شــد. ایــن اصالحــات در نهایــت نظــام بازنشســتگی در ایتالیــا را بــه 
نظــام NDC تغییــر داد. ســاز و کار نظــام NDC در ایــن کشــور بــه ایــن گونــه اســت کــه 
حــق بیمه هــای پرداختــی به طــور مجــازی در حســاب های انفــرادی تجمیــع و بــا میانگیــن 
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نــرخ رشــد اقتصــادی 5 ســاله شــاخص بندی می شــوند. مبلــغ تجمیع شــده نهایــی در زمــان 
بازنشســتگی بــا توجــه بــه ســن فــرد بــه مبلــغ ماهانــه مســتمری تبدیــل می شــود.

ــرض  ــراد در مع ــه اف ــود ک ــن ب ــا ای ــات 1990 در ایتالی ــاره اصالح ــم درب ــه مه نکت
ــازار کار همــه تحــت  ــه ب ــازه واردان ب بازنشســتگی را کمتــر تحــت تأثیــر قــرار مــی داد. ت
ــابقه  ــتر س ــا بیش ــال ی ــه 18 س ــرادی ک ــد اف ــرار می گرفتن ــد ق ــتم جدی ــش سیس پوش
پرداخــت حــق بیمــه داشــتند در نظــام قدیــم باقــی می ماندنــد و افــرادی کــه کمتــر از 18 
ســال ســابقه داشــتند بــا شــرایطی نظــام جدیــد را می پذیرفتنــد. عــالوه بــر ایــن در کنــار 
ایــن اصالحــات، حقــوق بازنشســتگی اجتماعــی و پرداخت هــای تکمیلــی لغــو شــد و یــک 
طــرح یکپارچــه جدیــد مبتنــی بــر آزمــون اســتطاعت بــرای همــه ســالمندانی کــه درآمــد 

جایگزیــن نداشــتند در نظــر گرفتــه شــد.1

شاخص های کالن2

ایتالیــا در دهــه 1980 نســبت بــه دهــه قبــل دوران باثبات تــری از رشــد اقتصــادی و تــورم 
را تجربــه کــرد. ایــن شــرایط امــکان اصالحــات اقتصــادی را در دهــه 1990 بــرای ایــن 
کشــور فراهــم کــرد. در دوران اصالحــات نیــز اگرچــه در یــک ســال رشــد منفــی تجربــه 
شــد امــا در دیگــر ســال ها رشــد اقتصــادی مثبــت رقــم خــورد و تــورم نیــز رونــد کاهنــده 

داشــت. تولیــد ســرانه بــه قیمــت ثابــت در ایــن دوران افزایــش نشــان می دهــد.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد اقتصادی )درصد( 

سه سال 
قبل از 
اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
0.421.65.23.41.8313353266034369

ــا  ــت ها ت ــت سیاس ــا: از بن بس ــتمری ایتالی ــای مس ــاختار صندوق ه ــر س ــه »تغیی ــش از مقال ــن بخ ــب ای 1. مطال
ــت. ــده اس ــتخراج ش ــووال اس ــو جس ــرارا و متی ــوزو ف ــته ماری ــع« نوش ــات جام اصالح

ــری از  ــرای جلوگی ــت، ب ــده اس ــتخراج ش ــی اس ــع متفاوت ــزارش از مناب ــن گ ــتفاده در ای ــورد اس ــاخص های م 2. ش
ــر شــده اســت ــا ذک ــرآورد داده ه ــزارش مرجــع ب ــان گ تکــرار، در پای
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شاخص های رفاهی

ــی در دســترس  ــان اصالحــات اطالعــات کاف ــا در زم ــاره شــاخص های رفاهــی ایتالی درب
نیســت، امــا آمــار موجــود در زمینــه بهداشــت نشــان می دهــد 70.7 درصــد از هزینه هــای 
ــورهای  ــن کش ــبت در بی ــن نس ــود. ای ــن می ش ــی تأمی ــش عموم ــط بخ ــت توس بهداش

OECD در حــد متوســط ولــی قابــل قبــول اســت.

درصد جمعیت تحت پوشش بیمهدرصد جمعیت زیر خط فقر
سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت 

به کل مخارج بهداشت )درصد(

2016زمان اصالحات2016زمان اصالحات2016زمان اصالحات
-1.6--70.775.6

شاخص های بازار کار

ــازار  ــالمندان در ب ــارکت س ــرخ مش ــا، ن ــات ایتالی ــان اصالح ــد در زم ــان می ده ــار نش آم
ــه  ــن نســبت ب ــوده؛ اگرچــه ای ــر ب ــه دیگــر کشــورهای توســعه یافته پایین ت کار نســبت ب
ــم در دوره  ــات و ه ــان اصالح ــم در زم ــن ه ــر ای ــالوه ب ــه اســت. ع ــود یافت ــج بهب تدری
ــرخ  ــازار کار و ن ــر در ب ــرخ مشــارکت پایین ت ــه متوســط OECD ن ــا نســبت ب فعلــی، ایتالی
ــور در  ــن کش ــتمزد در ای ــطح دس ــن س ــت. همچنی ــرده اس ــه ک ــر را تجرب ــکاری باالت بی

ــرار دارد. ــه 17 ق ــن 33 کشــور در رتب ــوده اســت و از بی ســطح متوســط OECD ب

جغرافیا

نرخ مشارکت افراد 
64-55 سال )درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در بازار 
کار برای 15+ )درصد(

متوسط 
دستمزد

)PPP(

زمان 
اصالحات

2016
زمان 

اصالحات
2016

زمان 
اصالحات

2016
زمان 

اصالحات
2016

زمان 
اصالحات

29.653.416139.110.747.348.62741ایتالیا

OECD50.2627.86.46.45.960.259.8
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شاخص های حاکمیتی و مالی

یکــی از شــاخص های مهمــی کــه بــر مبنــای آن اســتدالل می شــد در ایتالیــا اصالحــات 
بازنشســتگی یــک ضــرورت اســت، نســبت مخــارج بازنشســتگی بــه تولیــد ناخالــص داخلی 
بــود. متوســط ایــن ســهم در دوره اصالحــات بــرای کشــورهای OECD تنهــا 6.9 درصــد 

بــود امــا بــرای ایتالیــا بــه 12.9 رســیده بــود.
ــد. دوره  ــام ش ــی دو دوره انج ــا ط ــتگی ایتالی ــام بازنشس ــن در نظ ــات بنیادی اصالح
نخســت مربــوط بــه ســال 1992 و نخســت وزیری جولیانــو آماتــو بــود. در ایــن دوره ایتالیــا 
درگیــر بحــران کاهــش ارزش پــول ملــی بــود کــه در کنــار فشــارهای بیرونــی، اصالحــات 
در حــوزه مالــی و بازنشســتگی را الزامــی می کــرد. بــا ایــن حــال آماتــو پیشــبرد اصالحــات 
را منــوط بــه مذاکــره بــا بازیگــران اجتماعــی کــرد. اصالحــات وی ســه محــور اصلــی را 
ــه بازنشســتگی،  ــوق پای ــبه حق ــرای محاس ــردن دوره الزم ب ــی ک ــرد: طوالن ــال می ک دنب
ــه از  ــش دوره پرداخــت حــق بیم ــه 65 ســال و افزای ــش ســن بازنشســتگی از 60 ب افزای
30 بــه 35 ســال. ایــن اصالحــات درنهایــت بــا حمایــت اتحادیه هــای کارگــری بــه اجــرا 
ــرای اصــالح نظــام  ــری ب ــات جدی ت ــوز اقدام ــی داد هن ــا نشــان م ــا پژوهش ه ــد ام درآم
بازنشســتگی نیــاز اســت. اصالحــات دوم در ایتالیــا در دوره برلوســکونی پیــش گرفتــه شــد، 
ــا  ــود و آن هــا را ب ــت اتحادیه هــا نب ــب حمای ــال جل ــه دنب ــو، برلوســکونی ب برخــالف آمات
ــا  ــرد، ب ــد می ک ــازی تهدی ــام بازنشســتگی و خصوصی س ــکال در نظ ــه رادی ســالح مداخل
ایــن هــدف کــه اتحادیه هــا بــه اصالحــات جزئی تــر تــن دهنــد. اصالحــات برلوســکونی 
ســه هــدف اصلــی داشــت: کاهــش انگیزه هــای بازنشســتگی پیــش از موعــد بــه وســیله 
ــی بازنشســتگی،  ــن قانون ــر از س ــال کمت ــر س ــه ازای ه ــا ب ــه درصــدی مزای کاهــش س
کاهــش نــرخ انباشــت از 2 بــه 1.75 و جایگزینــی نظــام شــاخص بندی مبتنــی بــر قیمــت 
ــتانه  ــن در آس ــراد مس ــوارد اول و دوم اف ــورم. م ــر ت ــی ب ــاخص بندی مبتن ــام ش ــا نظ ب
ــن  ــی داد. اطــالع از ای ــرار م ــر ق ــتگان را تحــت تأثی ــوم بازنشس ــورد س بازنشســتگی و م
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اصالحــات اعتصابــات گســترده ای در ایتالیــا ایجــاد کــرد و در 12 نوامبــر آن ســال یــک 
ــه  ــور ب ــت را مجب ــان دول ــت پارلم ــد. درنهای ــاب زدن ــه اعتص ــت ب ــر دس ــون کارگ میلی

ــتعفا داد. ــود اس ــامبر برلوســکونی از ســمت خ ــرد و در 22 دس عقب نشــینی ک
ــود در ســال 1995 و دوران  ــری نیــز ب ــه اصالحــات جامع ت ــدی ک اصالحــات بع
نخســت وزیری المبرتــو دینــی انجــام شــد. دینــی بــا اتــکا بــه تجربــه آماتــو و برلوســکونی، 
ــا اتحادیه هــا را جــدی گرفــت و حتــی پیش نویــس اصالحــات را بــه رفرانــدوم  مذاکــره ب
گذاشــت. اصالحــات دینــی نظــام بازنشســتگی ایتالیــا را بــه یــک نظــام NDC تغییــر داد.

رئیس دولت 
اجراکننده

گرایش
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی

)GDP درصد از(
کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

در سال 
اصالحات

2015
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

سوسیالجولیانو آماتو
وجود داشت 

)موفقیت در اجرا(
-

156.9
2.516.2

سیلویو 
برلوسکونی

لیبرال
نبود )شکست در 

اجرا(
-

المبرتو دینی
راست 
میانه

وجود داشت 
)موفقیت در اجرا(

121.27.212.9

شاخص های بیمه ای

اصالحــات در ایتالیــا در دوره ای انجــام شــد کــه ســهم جمعیــت ســالمند در ایــن کشــور 
به نســبت بــاال بــود )از هــر 100 نفــر 16 نفــر بــاالی 60 ســال(. ســن بازنشســتگی در ایــن 
کشــور اگرچــه در دوره اصالحــات نســبت بــه کشــورهای دیگــر ســن پایینــی نبــود امــا بــه 
دلیــل بحــران مالــِی سیســتم، افزایــش ایــن ســن در دســتور کار اصالحــات قــرار گرفــت. 
ــور  ــه به ط ــی داد ک ــان م ــات نش ــالگی در دوره اصالح ــن 65 س ــی در س ــه زندگ ــد ب امی
متوســط زنــان 29.9 ســال و مــردان 20.8 ســال )تخمینــی و بــدون در نظــر گرفتــن وراث( 



اصالحات بازنشستگی؛ زمینه ها و پیامدها، مروری بر تجربه اصالحات در 10 کشور منتخب  / 17

ــه  ــه ترتیــب ب ــن دو عــدد ب ــد. در حــال حاضــر ای حقــوق بازنشســتگی دریافــت می کردن
19.5 و 16.2 ســال کاهــش یافتــه اســت.

نرخ وابستگی 
)درصد(

سهم جمعیت سالمند 
)درصد(

سن بازنشستگی )سال(
امید به زندگی در 65 سالگی 

)سال(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

46571622
زنمردزنمردزنمردزنمرد
605566.766.715.819.918.922.2

شاخص های فعلی بیمه ای

اصالحــات بازنشســتگی ســال 2011، دریچــه منعطفــی از بازنشســتگی را بیــن 62 تــا 70 
ســالگی پیــش روی افــراد در ســن بازنشســتگی قــرار داد. مســتمری های ســالمندی بــا 
حداقــل 20 ســال ســابقه حــق بیمــه بــه فــرد تعلــق می گیــرد. بــر اســاس سیســتم قدیمــی 
ــطح  ــک س ــر از ی ــارکتی پایین ت ــتگی مش ــوق بازنشس ــا حق ــراد ب ــتگی )DB(، اف بازنشس
ــای  ــدی از پرداخت ه ــتحقاق بهره من ــال 2014( اس ــورو در س ــه 500.88 ی ــل )ماهان حداق
ــز  ــای بازنشســتگی نی ــد مزای ــراد فاق ــد. اف ــل( را دارن ــی )مکمــل مســتمری حداق اجتماع
می تواننــد مزایــای کمــک اجتماعــی معــاف از مالیــات مبتنــی بــر آزمــون اســتطاعت را از 

65 ســالگی تحــت عنــوان کمــک هزینــه اجتماعــی ســالمندی درخواســت کننــد.1

حداقل حقوق بازنشستگی ماهانهمتوسط حقوق بازنشستگی1متوسط دستمزدنرخ جایگزینی )درصد(

83.1
یورو

برابری 
قدرت خرید

یورو
برابری قدرت خرید 

)برآوردی(
یورو

برابری 
قدرت خرید

2553354621212921
485 )آزمون وسع(

803.4

674

1115

1. این تخمین از حاصل ضرب نرخ جایگزینی در متوسط حقوق نیروی کار به دست آمده است.
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مجارستان؛ خصوصی سازی جزئی
اصالحات 1998

ــیوه PAYG تأســیس  ــای ش ــر مبن ــتان در ســال 1949 و ب ــام بازنشســتگی در مجارس نظ
ــت  ــه دهــه 1980 پوشــش جمعی ــه در میان ــت، به طــوری ک ــم گســترش یاف شــد و کم ک
شــاغل و واجدیــن شــرایط بازنشســتگی نســل های قدیــم تقریبــًا بــه 100 درصــد رســید. 
ــن کشــور در دســتور  ــس از فروپاشــی شــوروی اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی ای پ
کار قــرار گرفــت کــه ایــن اصالحــات تــا حــد زیــادی متأثــر از تحــوالت بــازار کار بــود. 
تــا ســال 1990 جمعیــت فعــال اقتصــادی در مجارســتان تقریبــًا به طــور کامــل مشــغول 
بــه کار بودنــد و ســطح بیــکاری پاییــن بــود، بــا فروپاشــی شــوروی و تحــوالت ناشــی از 
ــن  ــتغال در س ــه اش ــت به طوری ک ــمگیر داش ــش چش ــور افزای ــن کش ــکاری در ای آن، بی
ــه 60 درصــد و اشــتغال ســالمندان بیــش از 60 ســال از 80  30 ســالگی از حــدود 100 ب
ــام  ــه نظ ــیر ب ــازار کار از دو مس ــرات در ب ــن تغیی ــت. ای ــر 30 درصــد کاهــش یاف ــه زی ب
بازنشســتگی ضربــه زد، از یــک ســو تعــداد بیمه پــردازان کاهــش یافــت و از ســوی دیگــر 
ــه  ــه کار گرفت ــر از مــردم ب ــرای هــزاران نف ــکاری ب ــرار از بی ــوان راه ف بازنشســتگی به عن
ــال  ــکاری تســهیل شــرایط بازنشســتگی را دنب ــا بی ــه ب ــرای مقابل ــی دولت هــا ب شــد. حت
ــد. ایــن تغییــرات باعــث کســری در نظــام بازنشســتگی شــد کــه بــرای جبــران  می کردن
آن دو راه وجــود داشــت، نخســت کاهــش مســتمری ها از طریــق تغییــر درآمــد مشــمول 
بازنشســتگی و دوم تغیــر فرمــول شــاخص بندی مســتمری. هــر دو روش درنهایــت اعمــال 
شــد به طوری کــه بیــن ســال های 1986 تــا 1996 میانگیــن مســتمری حقیقــی 30 
ــتگی  ــام بازنشس ــک نظ ــرات پارامتری ــار تغیی ــت داد. در کن ــود را ازدس ــد ارزش خ درص
ــی در  ــازی جزئ ــرد و خصوصی س ــه ک ــز تجرب ــاختاری را نی ــات س ــتان اصالح در مجارس
نظــام بازنشســتگی اعمــال شــد به طــوری کــه از ســال 1998، 25 درصــد از حــق بیمــه 
ــه صندوق هــای بازنشســتگی خصوصــی انتقــال یافــت. سیســتم جدیــد یــک  کارگــران ب
سیســتم ســه الیــه متشــکل از الیــه عمومــی اجبــاری، الیــه خصوصــی اجبــاری و الیــه 
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خصوصــی اختیــاری بــود. عضویــت در سیســتم جدیــد بــرای کارگرانــی کــه قباًل اســتخدام 
شــده بودنــد اختیــاری بــود و تــا ســال 2000 فــرد می توانســت انتخــاب کنــد در سیســتم 
ــازار کار به صــورت  عمومــی بمانــد یــا بــه سیســتم جدیــد بپیونــدد. امــا تــازه واردان بــه ب
اجبــاری بــه ایــن سیســتم می پیوســتند. در زمــان بازنشســتگی فــرد می توانســت انتخــاب 
کنــد مبلــغ بازنشســتگی را یکجــا دریافــت کنــد یــا بــه صــورت ماهانــه. ســن بازنشســتگی 
نیــز بــرای مــردان و زنــان بــه 62 ســال افزایــش یافــت امــا اگــر فــرد 40 ســال ســابقه کار 

ــود. ــته ش ــالگی بازنشس داشــت می توانســت در 59 س
ــد.  ــروی کار داده ش ــه نی ــز ب ــی نی ــات رفاه ــی خدم ــات برخ ــن اصالح ــار ای در کن
ــتخدامی  ــاغل اس ــراردادی و مش ــان ق ــرای کارکن ــان ب ــان و زایم ــش درم ــش پوش افزای
ــودک و  ــاری ک ــورت بیم ــودکان در ص ــن ک ــرای والدی ــی ب ــای مرخص ــمی، مزای غیررس
ــال های  ــداد س ــد تع ــدون قی ــتمزد ب ــن دس ــد میانگی ــا 70 درص ــر ب ــان براب ــای زایم مزای
ــر ایــن بزرگ ســاالنی کــه تحــت پوشــش هیــچ  ــود. عــالوه ب ــا ب ــه ایــن مزای کار از جمل
بیمــه اجتماعــی نبودنــد می توانســتند بــرای مراقبت هــای دارویــی بــه صــورت داوطلبانــه 
بــه صندوق هــای محلــی ســالمت بپیوندنــد. دو صنــدوق بازنشســتگی و ســالمت تحــت 

ــرار داشــتند1. ــت ق نظــارت مســتقیم دول

شاخص های کالن 

ــی  ــم سیاس ــول مه ــک تح ــال ی ــه دنب ــتان ب ــتگی در مجارس ــام بازنشس ــات نظ اصالح
)فروپاشــی شــوروی( اتفــاق افتــاد. در ابتــدای دهــه 1990 ایــن کشــور تــورم بــاال و رشــد 
ــه کــرد امــا در دوره نزدیــک بــه اصالحــات شــرایط اقتصــادی  منفــی اقتصــادی را تجرب
تقریبــًا باثبــات بــود؛ نــرخ اقتصــادی مثبــت شــده بــود و تــورم نیــز رونــد کاهشــی داشــت. 

تولیــد ســرانه نیــز رو بــه افزایــش بــود.

ــا  ــته ماری ــتان« نوش ــوردی مجارس ــه م ــتمری: مطالع ــتغال و مس ــش اش ــه »کاه ــش از مقال ــن بخ ــب ای 1. مطال
ــت. ــده اس ــه ش ــو گرفت ــوس کول ــتینویچ و یان آگوس
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تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد اقتصادی )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

4.23.74.423.213.77.78909967610951

شاخص های رفاهی

ــاره شــاخص فقــر در مجارســتان در زمــان اصالحــات اطالعــات کافــی در دســترس  درب
نیســت امــا شــاخص های فعلــی نشــان می دهــد ســهم جمعیــت زیــر خــط فقــر در ایــن 
کشــور پاییــن اســت. اصالحــات در نظــام بازنشســتگی مجارســتان باعــث افزایــش پوشــش 
از 33 درصــد بــه 70 درصــد شــد، هرچنــد اطالعــات دربــاره ســطح پوشــش در ســال های 
اخیــر وجــود نــدارد. ســهم مخــارج عمومــی در بهداشــت نســبت بــه کل مخــارج بهداشــت 
ــوان شــاخص مهــم رفاهــی در مجارســتان در ســطح متوســط کشــورهای در حــال  به عن
توســعه اســت و از ایــن منظــر دولــت خدمــات قابــل قبولــی را ارائــه می دهــد. در حــوزه 

بازنشســتگان نیــز ایــن خدمــات می توانــد بــه کاهــش مخــارج ســالمندان بیانجامــد.

درصد جمعیت زیر خط فقر
درصد جمعیت تحت پوشش 

بیمه
سهم مخارج عمومی در بهداشت 

نسبت به کل مخارج بهداشت )درصد(

2016در سال اصالحات2010در سال اصالحات2016در سال اصالحات
-1.2337074.866

شاخص های بازار کار

ــهم  ــتان س ــازار کار در مجارس ــوالت ب ــد تح ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همان ط
جمعیــت ســالمند مشــارکت کننده در بــازار کار را به شــدت کاهــش داد و مجارســتان بیــن 
کشــورهای OECD در ایــن شــاخص یکــی از کمتریــن ســهم ها را بــه ثبــت رســانده کــه 
ــرخ مشــارکت  ــه اســت. ن ــود یافت ــج بهب ــن نســبت به تدری ــا اصالحــات بازنشســتگی ای ب
ــا  ــود. ب ــه OECD در دوره اصالحــات پاییــن ب ــازار کار نیــز در ایــن کشــور نســبت ب در ب
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ایــن حــال بیــکاری تقریبــًا درســطح متوســط کشــورهای مشــابه اســت. همچنیــن حقــوق 
متوســط ماهانــه در دوره اصالحــات نســبت بــه کشــورهای پیشــرفته در ســطح پایین تــری 

قــرار داشــته اســت.

جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد

)PPP(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

17.5528.14.29.64.247.855.51297مجارستان
OECD50.2627.66.46.45.260.159.8

شاخص های حاکمیتی

ــازمان های  ــری و س ــای کارگ ــا اتحادیه ه ــات را ب ــوع اصالح ــتان موض ــت مجارس دول
کارفرمایــی در میــان گذاشــت کــه در نتیجــه آن در پیش نویــس قانــون اصالحــات تغییرات 
مهمــی داده شــد. در نتیجــه ایــن گفت وگوهــا قانــون از ســوی اکثریــت نماینــدگان مجلس 
ــب رســید. در  ــه تصوی ــت اتحادیه هــای کارگــری ب ــا حمای ــد و ب ــت بودن ــی دول ــه حام ک
ــاالی  ــی ب ــه و بده ــود کســری بودج ــت وج ــوان گف ــی می ت خصــوص شــاخص های مال
ــرات در سیســتم  ــرای پیشــبرد تغیی ــل مهمــی ب ــی در دوره اصالحــات عام بخــش عموم
بازنشســتگی بــود. نســبت مخــارج بازنشســتگی بــه GDP نیــز بــرای کشــور نســبت بــه 
دیگــر کشــورهای OECD در ســطح نســبتًا باالیــی قــرار داشــت کــه بخشــی از آن ناشــی 

ــوده اســت. ــل ب ــازار کار در ســال های قب از خــروج ســالمندان از ب
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رئیس دولت 
اجراکننده

گرایش
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه 
GDP درصد از

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

ویکتور 
اوربان

ملی گرا 
)راست(

وجود داشت
سال 

اصالحات
2016

در سال 
اصالحات

20162016
سال 

اصالحات
64.697.47.41.8510.37.6

شاخص های بیمه ای

ــن  ــر دو در ای ــرخ وابســتگی ه ــالمند و ن ــت س ــات ، ســهم جمعی ــرای اصالح در دوره اج
کشــور بــاال بودنــد کــه ایــن موضــوع اصالحــات بازنشســتگی را ضروری تــر می ســاخت. 
ســن بازنشســتگی در زمــان اصالحــات بــرای زنــان و مــردان بــه ترتیــب 55 و 60 ســال 
بــود و بــا توجــه بــه امیــد بــه زندگــی در 65 ســالگی تخمیــن زده می شــود کــه به طــور 
ــت  ــتگی دریاف ــوق بازنشس ــال حق ــته 26.4 و 17.5 س ــردان بازنشس ــان و م ــط زن متوس

ــت. ــش یاف ــد اصالحــات ســن بازنشســتگی افزای ــد. طــی فرآین می کردن

نرخ وابستگی 
)درصد(

سهم جمعیت 65+ 
)درصد(

سن بازنشستگی)سال(
امید به زندگی در سن 65 

سالگی

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2015
در سال 
اصالحات

2016

47481518
زنمردزنمردزنمردزنمرد
6055636312.516.414.518.2

شاخص های فعلی بیمه ای

ــش  ــج افزای ــه به تدری ــت ک ــال اس ــر 63 س ــال حاض ــتگی در ح ــتاندارد بازنشس ــن اس س
ــا  ــط ب ــتمری مرتب ــب مس ــید. کس ــد رس ــال خواه ــه 65 س ــال 2022 ب ــد و در س می یاب
ــت؛  ــابقه کار اس ــال س ــتلزم 20 س ــتگی مس ــوق بازنشس ــزان حق ــل می ــد و حداق درآم
همچنیــن 15 ســال خدمــت متضمــن دریافــت حقــوق بازنشســتگی جزئــی بــدون احــراز 
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ــت. ــتمری اس ــزان مس ــل می ــت حداق صالحی
ــار  ــتان در ســال 2012 ب ــاری در مجارس ــی اجب ــن اجتماع سیســتم بازنشســتگی تأمی
دیگــر اصــالح شــد و حقــوق بازنشســتگی پیــش از موعــد بــه مزایــای اجتماعــی )مزایــای 
پیــش از ســن بازنشســتگی( تغییــر کــرد. مزایــای بازنشســتگی پــس از رســیدن بــه ســن 
اســتاندارد بازنشســتگی قابــل پرداخــت اســت. عــالوه بــر ایــن در ایــن اصالحــات بازگشــت 
ــه  ــامبر 2011، هم ــا 31 دس ــر 2010 ت ــورد. از 1 نوامب ــم خ ــز رق ــی نی ــام دولت ــه نظ ب
پرداخت هــا بــه طــرح مشــارکت معیــن اندوختــه ای اجبــاری بــه حالــت تعلیــق درآمــده و 
حق بیمه هــا بــه طــرح بازنشســتگی عمومــی هدایــت شــد. تــا 31 ژانویــه 2011، اعضــای 
طــرح مشــارکت معیــن ملــزم بــه تصمیم گیــری در مــورد تــداوم مشــارکت خــود در ایــن 
طــرح یــا بازگشــت بــه سیســتم بازنشســتگی عمومــی PAYG بودنــد. اعضــای صنــدوق 
ــخصی  ــاب ش ــارکت( حس ــه مش ــت )ن ــه عضوی ــد هزین ــی می توانن ــتگی خصوص بازنشس

ــد. ــه صندوق هــای بازنشســتگی خصوصــی بپردازن ــاری ب ــه صــورت اختی خــود را ب
مســتمری حداقــل بالــغ بــر 28500 فورینــت در مــاه اســت، تصمیم گیــری در خصــوص 
افزایــش آن بــر عهــده دولــت اســت و از ســال 2009 تاکنــون تغییــر نکــرده اســت. افــرادی 
کــه بــه ســن بازنشســتگی رســیده اند امــا واجد شــرایط حقــوق بازنشســتگی تأمیــن اجتماعی 
ــه  ــت کمک هزین ــت دریاف ــد جه ــد، می توانن ــری ندارن ــی دیگ ــد کاف ــع درآم ــوده و منب نب
ســالمندی مبتنــی بــر آزمــون اســتطاعت درخواســت دهنــد. کمک هزینــه مذکــور بخشــی از 

سیســتم کمــک اجتماعــی بــوده و از طریــق مالیــات تأمیــن مالــی می شــود.
نرخ جایگزینی 

)درصد(
متوسط دستمزد

متوسط حقوق بازنشستگی 
)برآوردی(

حداقل حقوق بازنشستگی

58.7
دالر )PPP(فورینتدالر )PPP(فورینتدالر )PPP(فورینت

27583320641619131212
28500

آزمون وسع )دارد(
213
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ترکیه؛ نظام مزایای معین بهینه شده
اصالحات 1999

ــات  ــه اصالح ــرا درآورد، ک ــه اج ــتگی را ب ــام بازنشس ــات نظ ــه در دو دوره اصالح ترکی
نخســت و جامــع در ســال 1999 انجــام شــد. پیــش از ایــن اصالحــات ســن بازنشســتگی 
در ترکیــه بــه 38 ســال بــرای زنــان و 43 ســال بــرای مــردان رســیده بــود )تــا قبــل از 
ــود(. مــردان  ــرای افــراد تعریــف نشــده ب ســال 1992 هیــچ ســن حداقــل بازنشســتگی ب
بــرای بهره منــدی از حقــوق بازنشســتگی بایــد 25 ســال حــق بیمــه می پرداختنــد 
ــوق  ــرای محاســبه نخســتین حق ــه 20 ســال می رســید. ب ــان ب ــرای زن ــن عــدد ب ــه ای ک
ــوان  ــر به عن ــال آخ ــا 10 س ــوق 5 ت ــتغال حق ــوع اش ــه ن ــه ب ــا توج ــرد ب ــتگی ف بازنشس

ــد. ــه می ش ــر گرفت ــع در نظ ــوق مرج حق
ــال  ــه دنب ــش داد. ب ــه افزای ــتگی را در ترکی ــن بازنشس ــال 1999 س ــات س اصالح
ــای  ــتند تقاض ــالگی می توانس ــان در 58 س ــالگی و زن ــردان در 60 س ــات م ــن اصالح ای
بازنشســتگی کننــد کــه شــرط ایــن تقاضــا حداقــل 7000 روز مشــارکت بــود. البتــه افزایش 
ســن بازنشســتگی به صــورت پلکانــی بــه اجــرا درآمــد. نــرخ انباشــت نیــز در ایــن اصالحات 
تغییــر پیــدا کــرد، به طــوری کــه بــرای 10 ســال اول 35 درصــد، 15 ســال بعــد 2 درصــد 
و بــرای 25 ســال بــه بــاال 1.5 درصــد در هــر ســال تعییــن شــد. بــرای محاســبه حقــوق 

پایــه نیــز متوســط درآمــد کل دوران اشــتغال مبنــا قــرار گرفــت.
ایــن اصالحــات اگرچــه پایــداری مالــی صندوق هــای بازنشســتگی را بهبــود بخشــید 
امــا محاســبات در دهــه بعــد نشــان داد در صورتــی کــه اصالحــات مکملــی انجــام نشــود 
ــد.  ــد از GDP می رس ــه 6.5 درص ــال 2075 ب ــتگی در س ــای بازنشس ــری صندوق ه کس
بــر همیــن مبنــا اصالحــات دیگــری در ســال 2006 انجــام شــد کــه در نتیجــه آن ســن 
بازنشســتگی مــردان و زنــان به صــورت پلکانــی تــا 60 ســال افزایــش پیــدا کــرد. حداقــل 
ــطح 2  ــت در س ــرخ انباش ــت و ن ــش یاف ــه 7200 روز افزای ــز ب ــازار کار نی ــارکت در ب مش
درصــد ثابــت مانــد. مطالعــات نشــان می دهــد بــا ایــن اصالحــات کســری صندوق هــای 
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بازنشســتگی کاهــش یافتــه و در ســال 2045 تقریبــًا بــه تــراز کامــل می رســد1.

شاخص های کالن

اصالحــات ســال 1999 در ترکیــه در دوره ای اجــرا شــد کــه اقتصــاد در شــرایط ناپایــداری 
قــرار داشــت، رشــد اقتصــادی بســیار پرنوســان بــود )رشــد منفــی 4.5 درصــد تــا مثبــت 
ــم  ــاد حاک ــد در اقتص ــاالی 80 درص ــای ب ــد( و تورم ه ــه ش ــن دوره تجرب ــد در ای 8 درص
بــود. طــی دوره 9 ســاله مــورد بررســی )ســه ســال قبــل، ســه ســال حیــن و ســه ســال 
بعــد اصالحــات( نــرخ رشــد اقتصــادی و نــرخ تــورم هــر دو کاهشــی بــوده اســت و تولیــد 

ســرانه نیــز در ســه ســال بعــد از اصالحــات کاهــش نشــان می دهــد.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
7.61.71.884.66739.5774481087988

شاخص های رفاهی

در دوره اصالحــات 11.3 درصــد از جمعیــت ترکیــه زیــر خــط فقــر بوده انــد کــه ایــن نســبت 
به تدریــج بهبــود پیــدا کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن در دوره اصالحــات کمتــر از 30 درصــد 
افــراد تحــت پوشــش بیمــه بوده انــد کــه ایــن نســبت هنــوز هــم در ترکیــه پاییــن اســت. در 
مــورد شــاخص ســهم دولــت در مخــارج بهداشــت وضعیــت بهتــر از دو شــاخص قبــل اســت 
و تقریبــاً 60 درصــد مخــارج ایــن حــوزه در دوران اصالحــات توســط دولــت تأمیــن می شــد. 

ایــن نســبت ســال های بعــد بهبــود یافتــه و هم اکنــون در ســطح 71.4 درصــد قــرار دارد.

1. مطالب این بخش از مقاله 
“The Turkish Pension System: Further Reforms to Help Solve the Informality Problem”

گرفته شده است. 
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درصد جمعیت زیر خط فقر
درصد جمعیت تحت پوشش 

بیمه
سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت 

به کل مخارج بهداشت )درصد(

2014در سال اصالحات2012در سال اصالحات2014در سال اصالحات
34.561.171.4کمتر از 30 درصد11.32.9 )تخمین(

شاخص های بازار کار

ــد.  ــازار کار دارن ــه جــزو کشــورهایی اســت کــه ســالمندان آن مشــارکت کمــی در ب ترکی
ــا 40  ــود تنه ــن ب ــیار پایی ــن کشــور بس ــه ســن بازنشســتگی در ای ــات ک در دوره اصالح
درصــد از افــراد بــاالی 55 ســال در بــازار کار مشــارکت داشــتند کــه ایــن نســبت پــس از 
اصالحــات کمتــر نیــز شــده اســت. یکــی از دالیــل ایــن موضــوع می توانــد شــرط 7200 
روز مشــارکت در بــازار کار بــرای دریافــت مســتمری باشــد کــه فــرد در صــورت رســیدن 
بــه ســن بازنشســتگی می توانــد بــا حــدود 20 ســال ســابقه کار از بــازار خــارج شــود. نــرخ 
بیــکاری در ایــن کشــور تقریبــًا در ســطح متوســط OECD اســت اگرچــه نــرخ مشــارکت 

ــر اســت. ــه شــکل محســوس پایین ت ب

جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان

)درصد(

نرخ بیکاری مردان

)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد

)PPP(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

-40.135.67.413.77.810.451.751.6ترکیه
OECD50.5627.36.46.26.26059.8

شاخص های حاکمیتی

ــورد، وی در دوره  ــم خ ــرل رق ــلیمان دمی ــان س ــه در زم ــات بازنشســتگی در ترکی اصالح
ــرگ اوزال  ــی م ــا در پ ــت ام ــت گرف ــت را به دس ــوت اوزال دول ــت جمهوری تورگ ریاس
ــوان  ــه عن ــر دو ب ــرل و اوزال ه ــید. دمی ــت جمهوری رس ــه ریاس ــس ب ــاب مجل ــا انتخ ب
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ــناخته  ــد ش ــاد کردن ــه ایج ــادی را در ترکی ــرات اقتص ــه تغیی ــرال ک ــتمداران لیب سیاس
ــا گفت وگــوی اجتماعــی همــراه بــود یــا  می شــوند امــا در مــورد اینکــه آیــا اصالحــات ب

ــترس نیســت. ــی در دس ــات دقیق ــه اطالع ن
در زمینــه شــاخص های مالــی نیــز اطالعــات موجــود نشــان می دهــد بدهــی بخــش 
ــال  ــه در س ــزان کســری بودج ــود، از می ــطی ب ــطح متوس ــور در س ــن کش ــی در ای عموم
ــه  ــازاد بودج ــا م ــون ب ــه هم اکن ــا ترکی ــت؛ ام ــترس نیس ــی در دس ــات اطالعات اصالح
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــتگی پرداخت ــتمری بازنشس ــارج مس ــبت مخ ــت. نس ــه رو اس روب

ــن کشــور در ســطح متوســط اســت. ــز در ای ــی نی داخل

رئیس دولت 
اجراکننده

حزب
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی در 
سال اصالحات )درصد 

)GDP از

کسری بودجه درصد از 
GDP

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

سلیمان 
دمیرل

عدالت 
)راست(

-
20162013سال اصالحات2015سال اصالحات

39.729-+1.34.68.1

شاخص های بیمه ای

اگرچــه در زمــان اصالحــات نــرخ وابســتگی در ترکیــه بــاال و حتی باالتــر از کشــوری مانند 
ــان  ــان زم ــد در هم ــن کشــور نشــان می ده ــالمند در ای ــت س ــا ســهم جمعی ــن بودام ژاپ
ــادی داشــت و هــرم ســنی بیشــتر مشــخصه های  ــه زی ــا ســالمند شــدن فاصل جمعیــت ب
ــاره ترکیــه نــرخ پاییــن  ــا قاعــده پهــن را نشــان مــی داد. نکتــه جالب توجــه درب هرمــی ب
امیــد بــه زندگــی در 65 ســالگی نســبت بــه دیگــر کشــورهای مــورد بررســی اســت کــه 
ایــن موضــوع شــاید یکــی از دالیــل پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی در ایــن کشــور پیــش 

از اصالحــات باشــد.
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نرخ وابستگی 
)درصد(

نسبت جمعیت سالمند 
)درصد(

سن بازنشستگی 
)سال(

امید به زندگی در 65 سالگی 
)سال(

در سال 
اصالحات

2016در سال اصالحات2016
در سال 
اصالحات

2016در سال اصالحات2016

584968
زنمردزنمردزنمردزنمرد
4338605813.41516.119.4

شاخص های فعلی بیمه ای

ــه ترتیــب 60 و 58  ــه ب ــان در ترکی ــردان و زن ــرای م ــی ب ــی بازنشســتگی فعل ســن کنون
ــردان از ســال 2036  ــل 7200 روز مشــارکت اســت. ســن بازنشســتگی م ــا حداق ســال ب
ــه 65 ســال  ــا 2048 ب ــان از ســال 2036 ت ــرای زن ــه 65 ســال و ب ــج ب ــا 2044 به تدری ت
ــا  ــپتامبر 1999 ت ــن س ــه سیســتم بازنشســتگی بی ــازه واردان ب ــت. ت ــد یاف ــش خواه افزای
ــردان و در 58  ــرای م ــالگی ب ــارکت در 60 س ــا 7000 روز مش ــد ب ــر 2008 می توانن اکتب

ــان بازنشســته شــوند. ــرای زن ســالگی ب
ــده  ــه بیمه ش ــتگی درصورتی ک ــوق بازنشس ــغ حق ــی، مبل ــده کل ــک قاع ــوان ی به عن
ــد  ــا 40 درص ــد ت ــر از 35 درص ــد کمت ــد، نمی توان ــته باش ــد وابس ــا فرزن ــر ی دارای همس
میانگیــن عایــدات ماهانــه مصــوب ژانویه ســاِل درخواســت )بــا در نظــر گرفتن آســتانه های 
ــد.  ــت( باش ــال خدم ــر س ــرای ه ــده ب ــن ش ــای تعیی ــع حق بیمه ه ــدات تاب ــر عای پایین ت
بنابرایــن، حداقــل حقــوق بازنشســتگی در بیــن بیمه شــدگان متفــاوت اســت. به اســتثنای 
ایــن قاعــده، حقــوق بازنشســتگی حداقــل ویــژه ای در نظــر گرفتــه نشــده اســت. حقــوق 
ــه صــورت دوره هــای ســه ماهــه پرداخــت  ــر آزمــون اســتطاعت ب بازنشســتگی مبتنــی ب

می شــود.
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نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق بازنشستگی 

)برآوردی(
حداقل حقوق بازنشستگی

69.9

دالر )PPP(لیردالر )PPP(لیردالر )PPP(لیر

3067228821431599

1287 )کارگران(

875 )خویش فرما(

1633)کارمندان(

217 )آزمون وسع(

960

653

1218

161
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شیلی؛ خصوصی سازی کامل
اصالحات 1981

در دهــه 1970 شــیلی یکــی از توســعه یافته ترین و فراگیرتریــن سیســتم های بازنشســتگی را 
در منطقــه داشــت. بــه دنبــال کودتــای سیاســی در ایــن کشــور و تغییــرات عمــده در سیســتم 
اقتصــادی، اصالحــات بازنشســتگی نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت و سیســتم قدیمــی بــر 
مبنــای مزایــای معیــن )DB( و PAYG بــا سیســتمی کــه مبتنــی بــر حســاب های اندوختــه 
انفــرادی بــا مدیریــت خصوصــی و بــر مبنــای حــق بیمــه معیــن )DC( بــود، تبدیــل شــد. 
حســاب های خصوصــی اجبــاری از طریــق الیــه نخســت )در قالــب تضمیــن حداقــل حقــوق 
ــاری(  ــداز اختی ــه ســوم )پس ان ــه( و الی ــس از 20 ســال پرداخــت حــق بیم بازنشســتگی پ
ــش  ــیلی کاه ــه در ش ــش بیم ــطح پوش ــازی س ــال خصوصی س ــه دنب ــد. ب ــل می ش تکمی
چشــمگیر داشــت؛ در ســال 2008 و قبــل از بازاصالحــات در سیســتم بازنشســتگی تنهــا 45 
ــود را  ــای خ ــطه پس اندازه ــه واس ــتگی ب ــوق بازنشس ــتند حق ــت می توانس ــد از جمعی درص
تأمیــن مالــی کننــد و تنهــا 5 درصــد بــه حداقــل بازنشســتگی کــه دولــت تضمیــن می کــرد 
دسترســی داشــتند. نیمــی از بیمه شــدگان کــه باقــی مانــده بودنــد، هیــچ اطمینانــی دربــاره 
درآمدشــان در زمــان پیــری نداشــتند و آن هایــی هــم کــه بــه داشــتن حقــوق بازنشســتگی 
ــازار  ــی و ب ــای مال ــه ناپایداری ه ــوط ب ــک های مرب ــد ریس ــور بودن ــتند مجب ــان داش اطمین
ــرمایه گذاری  ــا س ــن بازاره ــوه بازنشســتگی در ای ــه وج ــه دوش بکشــند چراک ــرمایه را ب س
شــده بودنــد. آن هایــی کــه تحــت پوشــش هیــچ بیمــه ای نبودنــد یــا بــه حداقــِل موردنیــاز 
دســت نیافتــه بودنــد مجبــور بودنــد بــه کمک هــای بازنشســتگی اجتماعــی تکیــه کننــد. در 

اصالحــات ســال 1981 نیروهــای پلیــس و ارتــش از اصالحــات کنــار گذاشــته شــدند.
نتایــج منفــی ناشــی از خصوصی ســازی سیســتم بازنشســتگی، باعــث شــد در 
ســال های 2008 و 2012 اصالحاتــی در جهــت افزایــش ســطح پوشــش و بهبــود وضعیــت 

معیشــتی بازنشســتگان و ســالمندان بــه اجــرا درآمــد1.
1. مطالب این بخش از مقاله »اقتصاد سیاسی بازاصالحات نظام بازنشستگی در شیلی و آرژانتین« گرفته شده است. 
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شاخص های کالن

ــرات  ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــد ک ــرا درآم ــه اج ــیلی در دوره ای ب ــات بازنشســتگی در ش اصالح
ــد. اگرچــه اطالعــات قبــل  وســیع اقتصــادی و سیاســی شــاخص های کالن ناپایــدار بودن
از دوره اصالحــات در دســترس نیســت امــا اطالعــات ســال های بعــد دربــاره ایــن کشــور 
نشــان می دهــد کــه نوســانات رشــد و تــورم در ایــن دوره بــاال بــوده اســت شــاخص درآمــد 
ــات،  ــد از اصالح ــاله بع ــرانه در دوره سه س ــد س ــه تولی ــن اســت ک ــر ای ــز بیانگ ــرانه نی س

کمتــر از تولیــد ســرانه قبــل از اصالحــات شــده اســت.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
-0.70.9-1925.5463151874617

شاخص های رفاهی

ــود  ــات وج ــان اصالح ــیلی در زم ــی در ش ــاخص های رفاه ــاره ش ــی درب ــات کاف اطالع
ــه ســال 1987 نشــان می دهــد 19.7 درصــد از جمعیــت  ــوط ب ــدارد، امــا اطالعــات مرب ن
ــد کــه ایــن رقــم در ســال های بعــد کاهــش یافتــه اســت.  شــیلی زیــر خــط فقــر بوده ان
ــیلی کاهــش چشــمگیر  ــه بازنشســتگی در ش ــات ســطح پوشــش بیم ــال اصالح ــه دنب ب
داشــت و از 64 درصــد بــه 29 درصــد رســید؛ اگرچــه ایــن نســبت به تدریــج بهبــود یافــت. 
اطالعــات ســال 2013 نیــز نشــان می دهــد کــه ســطح پوشــش بیمــه پــس از 30 ســال 
بــه دوران قبــل از اصالحــات رســیده و ســهم مخــارج عمومــی از کل مخــارج بهداشــت 

کمتــر از 50 درصــد اســت.
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درصد جمعیت زیر 
خط فقر

درصد جمعیت تحت پوشش 
بیمه

سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت به کل مخارج 
بهداشت )درصد(

2014در سال اصالحات2013در سال اصالحات19872014
19.43.36464.8-49.4

شاخص های بازار کار

ــترس  ــات در دس ــیلی در دوره اصالح ــاز کار ش ــاخص های ب ــاره ش ــی درب ــات کاف اطالع
نیســت امــا اطالعــات ســال های بعــدی نشــان می دهــد نــرخ مشــارکت و نــرخ بیــکاری 
هــر دو در ایــن کشــور کمتــر از متوســط OECD بــوده اســت. در حــال حاضــر مشــارکت 

ســالمندان در بــازار کار شــیلی از ســطح متوســط OECD نیــز بیشــتر اســت.

جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری 
زنان )درصد(

نرخ بیکاری 
مردان )درصد(

نرخ مشارکت 
در بازار کار برای 

15+)درصد(

متوسط دستمزد

)PPP(

در سال اصالحات2016199020161990201619902016اصالحات
66.55.87.35.16.353.862.1-شیلی

OECD52.6627.36.46.29.260.459.7

شاخص های حاکمیتی

ــا و  ــس از کودت ــیلی پ ــتگی ش ــتم بازنشس ــات سیس ــد اصالح ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــه  ــد ک ــرا درآم ــه اج ــوق سیاســی ب ــی و حق ــای ســخت مدن ــا محدودیت ه ــی ب در فضای
ــا و  ــی آن ه ــدرت سیاس ــد و ق ــده بودن ــل ش ــا منح ــی و اتحادیه ه ــزاب سیاس در آن اح
ــود.  ــده ب ــف ش ــیار تضعی ــتگی بس ــات بازنشس ــا اصالح ــت ب ــرای مخالف ــان ب ظرفیت ش
بــه عبــارت دیگــر نــه تنهــا در تصویــب و اجــرای ایــن اصالحــات گفت وگــوی اجتماعــی 
صــورت نگرفــت بلکــه فضــای بســته سیاســی در ایــن کشــور باعــث شــد مقاومت هــای 
مدنــی در برابــر اصالحــات نیــز صــورت نگیــرد. بــا ایــن حــال نارضایتــی عمومــی از ایــن 
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ــر کــرد  ــن کشــور تغیی ــات سیاســی ای ــد کــه ترتیب سیســتم باعــث شــد در دوره هــای بع
اصــالح نظــام بازنشســتگی جزئــی از وعده هــای انتخاباتــی نامزدهــا باشــد. دربــاره دیگــر 
ــی در دســترس نیســت.  ــات کاف ــن کشــور اطالع ــی در ای ــی و مال ــاخصه های حاکمیت ش
ــت شــیلی از دو منظــر  ــی در دوره حاضــر نشــان می دهــد وضعیــت دول شــاخص های مال
کســری بودجــه و بدهــی بخــش عمومــی مســاعد اســت و نســبت مخــارج بازنشســتگی 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــن کشــور نســبت بــه ســایر کشــورهای OECD بســیار 

ــت. ــر اس پایین ت

رئیس 
دولت 

اجراکننده
حزب

گفت وگوی 
اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه )درصد 
)GDP از

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

راستپینوشه
وجود 
نداشت

19972010
سال 

اصالحات
201519902013

9.12.27-2.9

شاخص های بیمه ای

ــتگی  ــرخ وابس ــات ن ــد در دوره اصالح ــان می ده ــیلی نش ــت ش ــه جمعی ــوط ب ــار مرب آم
ــا ایــن حــال محاســبه ســهم جمعیــت ســالمند از کل  در ایــن کشــور بــاال بــوده اســت ب
ــاره  ــا آنچــه درب ــات ب ــه شــیلی در دوره اصالح ــد ک ــن کشــور روشــن می کن ــت ای جمعی
ســالمندی جامعــه گفتــه می شــود فاصلــه داشــته و بــاال بــودن نــرخ وابســتگی ناشــی از 
ــات در  ــع اصالح ــن کشــور اســت. در واق ــال در ای ــت 14-0 س ــودن ســهم جمعی ــاال ب ب
ــن  ــای بازنشســتگی از ای ــه و بحــران نظام ه ــد سالمندشــدن تر جامع شــیلی ناشــی از رون
منظــر نبــوده و بیشــتر از نظــام ایدئولوژیــک حاکــم بــر فضــای سیاســی ایــن کشــور ناشــی 

شــده اســت.
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نرخ وابستگی )درصد(
نسبت جمعیت 
سالمند )درصد(

امید به زندگی در 65 سالگیسن بازنشستگی

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

6345510
زنمردزنمردزنمردزنمرد

--606514.417.219.420.1

شاخص های فعلی بیمه ای

ــه ترتیــب 65 و 60  ــان ب ــرای مــردان و زن در حــال حاضــر ســن متعــارف بازنشســتگی ب
ســال اســت. افــراد می تواننــد مزایــای بازنشســتگی خــود را در ایــن ســن برداشــت کننــد 

و بــرای ایــن کار الزم نیســت حتمــًا اشــتغال خــود را خاتمــه دهنــد. 
شــیلی دارای دو طــرح بازنشســتگی پایــه و تکمیلــی نیــز اســت. بازنشســتگی یکپارچــه 
پایــه )PBS(، بــرای افــرادی اســت کــه بــه هیــچ حقــوق بازنشســتگی ای دسترســی ندارنــد. 
ایــن مســتمری از 65 ســالگی بــه 60 درصــد از فقیرتریــن افــراد جامعــه پرداخــت می شــود. 
دریافــت مزایــا مشــروط بــه اقامــت در شــیلی حداقــل بــه مــدت 20 ســال اســت و فــرد 
ــن کشــور اقامــت داشــته  ــا در ای ــه مزای ــل 4 ســال از 5 ســال پیــش از مطالب ــد حداق بای
باشــد. همچنیــن طــرح مســتمری رفاهــی تکمیلــی بــه نــام پرداخــت یکپارچه بازنشســتگی 
)APS( نیــز در ایــن سیســتم بــرای افــرادی کــه مســتمری بازنشســتگی دارنــد امــا ایــن 

مســتمری از یــک میــزان حداقــل کمتــر اســت، درنظــر گرفتــه شــده اســت.
بازنشســتگی پیــش از موعــد در طــرح مشــارکت معیــن، مشــروط بــه کفایــت ســرمایه 

انباشــته شــده در حســاب های مالــی افــراد اســت.



اصالحات بازنشستگی؛ زمینه ها و پیامدها، مروری بر تجربه اصالحات در 10 کشور منتخب  / 35

نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق 

بازنشستگی برآوردی
حداقل حقوق بازنشستگی

58.7
دالر )PPP(پزو شیلیدالر )PPP(پزو شیلیدالر )PPP(پزو شیلی

6666661710391332532
93543 )آزمون وسع(

304062 )کارگران(

240

779
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مکزیک؛ تغییرات ساختاری و خصوصی سازی
اصالحات 1997

مکزیــک از جملــه کشــورهایی اســت کــه پــس از خصوصی ســازی نظــام بازنشســتگی در 
شــیلی، از الگــوی ایــن کشــور پیــروی کــرد و نظــام بازنشســتگی ســابق خــود را کــه بــر 
مبنــای مزایــای معیــن )DB( و سیســتم PAYG بــود، بــه یــک نظــام بازنشســتگی DC بــر 
مبنــای حســاب های انفــرادی بــا مدیریــت بخــش خصوصــی تغییــر داد. اصالحــات مهــم 
دیگــر ایــن کشــور تغییــر شــرایط اســتحقاق افــراد بــرای دریافــت مســتمری بازنشســتگی 
بــود. پیــش از اصالحــات افــراد در 60 ســالگی و بــا ســابقه 500 هفتــه پرداخــت حــق بیمــه 
ــد امــا پــس از اصالحــات  ــر از 10 ســال( می توانســتند درخواســت بازنشســتگی کنن )کمت

شــرایط اســتحقاق بــه 60 ســال و 1250 هفتــه پرداخــت حــق بیمــه تغییــر پیــدا کــرد.
نکتــه جالــب کــه در اصالحــات مکزیــک بــه آن توجــه شــد، انتقــال ریســک ناشــی از 
ناامنــی محیــط کار بــه کارفرمایــان بــود. بــرای ایــن هــدف حــق بیمــه کارفرمایــان در 5 
ســطح طبقه بنــدی شــد و هرچــه ریســک صنعــت باالتــر می رفــت حــق بیمــه پرداختــی 
ــی کار را  ــرایط ایمن ــا ش ــه کارفرم ــان هرچ ــول زم ــت. در ط ــش می یاف ــان افزای کارفرمای

بهبــود دهــد، می توانــد حــق بیمــه کمتــری بپــردازد.
همــراه بــا اصالحــات سیســتم بازنشســتگی اصالحاتــی نیــز در حــوزه ســالمت اعمــال 
ــام  ــم ادغ ــی در ه ــای اجتماع ــالمت و بیمه ه ــای س ــات بیمه ه ــل از اصالح ــا قب ــد. ت ش
بودنــد، امــا پــس از ســال 1997 ایــن دو سیســتم از هــم جــدا شــدند و دولــت و کارفرمــا 
هــر کــدام 84 پــزو بــه حســاب بیمــه ســالمت هــر فــرد می پرداختنــد. اگــر کســی کمتــر 
از ســه برابــر حداقــل حقــوق درآمــد داشــت از پرداخــت حــق بیمــه ســالمت معــاف بــود 
ــه عنــوان حــق بیمــه پرداخــت  ــر ایــن صــورت یــک درصــد از درآمــدش را ب امــا در غی
ــی  ــد صندوق های ــی نبودن ــرای کســانی کــه تحــت پوشــش هیــچ بیمــه درمان می کــرد. ب
ــا حــق بیمــه مشــترکان و کمــک  ــود و ب ــاری ب ــه آن اختی تأســیس شــد کــه پیوســتن ب

ــد. ــی می ش ــن مال ــت تأمی دول
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شاخص های کالن

ــرایط  ــاد در ش ــه اقتص ــد ک ــام ش ــات در دوره ای انج ــیلی اصالح ــد ش ــک مانن در مکزی
ــرخ  ــود و تنهــا دو ســال قبــل از اصالحــات ن ــاال ب ــورم ب ــرخ ت ــرار نداشــت. ن ــداری ق پای
رشــد منفــی 5.7 درصــدی بــرای اقتصــاد رقــم خــورده بــود. در دوران پــس از اصالحــات 
تــورم و رشــد اقتصــادی هــر دو کاهــش یافتنــد امــا متوســط رشــد در ایــن دوره مثبــت بــود 

و بــه همیــن دلیــل تولیــد ســرانه در ایــن دوره افزایــش داشــت.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
0.85.82.413.322.410762979498498

شاخص های رفاهی

ــن  ــر در ای ــات فق ــد در دوره اصالح ــان می ده ــک نش ــی در مکزی ــاخص های رفاه ش
کشــور گســترده بــوده و بیــش از یک چهــارم جمعیــت، درآمــدی کمتــر از 5.5 دالر در روز 
ــت  ــد کاهــش یاف ــر اگرچــه در ســال های بع ــزان فق ــن می ــد. ای ــت می کردن )PPP( دریاف
ــوزه  ــت های ح ــات سیاس ــن در دوره اصالح ــت. همچنی ــی اس ــم باالی ــان رق ــا همچن ام
ــد؛  ــت می ش ــردم پرداخ ــط م ــه توس ــده هزین ــش عم ــه بخ ــود ک ــه ای ب ــالمت به گون س
ایــن موضــوع شــاید عامــل آن بــوده اســت کــه در کنــار تغییــرات سیســتم بازنشســتگی 
تغییراتــی نیــز در حــوزه ســالمت اعمــال شــد. در حــال حاضــر نیــز ســهم دولــت در تأمیــن 
ــالوه،  ــه ع ــت. ب ــط OECD اس ــطح متوس ــر از س ــک پایین ت ــالمت در مکزی ــارج س مخ
ــرار  ــه ق ــش بیم ــت پوش ــور تح ــن کش ــراد در ای ــد اف ــر از 50 درص ــال 2012 کمت ــا س ت

داشــته اند.
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درصد جمعیت زیر خط فقر
درصد جمعیت تحت پوشش 

بیمه
سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت به کل 

مخارج بهداشت )درصد(

2016در سال اصالحات2012در سال اصالحات2016در سال اصالحات
26.611.8-46.944.751.7

شاخص های بازار کار

ــارکت  ــرخ مش ــات ن ــک در دوران اصالح ــد مکزی ــان می ده ــازار کار نش ــاخص های ب ش
باالتــر و نــرخ بیــکاری پایین تــری نســبت بــه متوســط کشــورهای OECD داشــته اســت. 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــات نش ــازار کار در دوره اصالح ــالمندان در ب ــارکت س ــرخ مش ن
ــان  ــد نش ــال های بع ــات س ــا اطالع ــت ام ــوده اس ــط OECD ب ــر از متوس ــاخص باالت ش
ــوده و در حــال  ــدک ب ــزان آن ان ــا می ــه ام ــرخ مشــارکت افزایــش یافت می دهــد اگرچــه ن

ــه متوســط OECD کمتــر اســت. ــرخ مشــارکت در ایــن دوره ســنی نســبت ب حاضــر ن

جغرافیا

نرخ مشارکت افراد 
64-55 سال

نرخ بیکاری مرداننرخ بیکاری زنان
نرخ مشارکت در بازار 

کار برای 15+

متوسط 
دستمزد 

)PPP(

در سال 
اصالحات

2015
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

52.554.76.2433.861.361.21042مکزیک
OECD50.2627.86.46.46.260.259.7

شاخص های حاکمیتی

مکزیــک ازجملــه کشــورهایی اســت کــه در آن اصالحــات در دوره یــک دولــت سوســیال 
ــده او  ــزب حمایت کنن ــو و ح ــت زدیل ــع دول ــال مواض ــن ح ــا ای ــورد ب ــم خ ــرات رق دموک
ــاد  ــوزه اقتص ــه و در ح ــت میان ــای راس ــزب گرایش ه ــن ح ــد در 1980 ای ــان می ده نش
سیاســت های بــازار آزاد را در پیــش گرفتــه اســت. دربــاره اینکــه آیــا اصالحــات سیســتم 
ــی در  ــات کاف ــد اطالع ــته ش ــوم گذاش ــنجی عم ــه نظرس ــور ب ــن کش ــتگی در ای بازنشس
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دســترس نیســت، امــا مــرور مقــاالت ایــن حــوزه نشــان می دهــد از اوایــل دهــه 1990 
ــته  ــود داش ــی وج ــای کارشناس ــک بحث ه ــتم در مکزی ــالح سیس ــی اص ــاره چگونگ درب
اســت. شــاخص نســبت مخــارج بازنشســتگی بــه GDP بــرای مکزیــک نشــان می دهــد، 
هــم در دوره اصالحــات و هــم در حــال حاضــر ایــن نســبت رقــم پایینــی نســبت بــه دیگــر 

کشــورهای OECD اســت.

رئیس دولت 
اجراکننده

حزب
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

سوسیال ارنستو زدیلو
دموکرات )میانه(

-
19972010

سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

23.553.5-0.880.681.83

شاخص های بیمه ای

ــت  ــبت جمعی ــا نس ــت ام ــک باالس ــات در مکزی ــتگی در دوره اصالح ــرخ وابس ــه ن اگرچ
ــه  ــک فاصل ــن کشــور نشــان می دهــد هــرم ســنی مکزی ــت در ای ــه کل جمعی ســالمند ب
زیــادی بــا هــرم ســنی جامعــه ســالمند دارد و نــرخ وابســتگی بیشــتر بــه دلیــل جمعیــت 
کمتــر از 14 ســال افزایــش یافتــه اســت. ســن بازنشســتگی در مکزیــک در دوره اصالحــات 
تغییــری نکــرد، امــا بــه دلیــل افزایــش حداقــل ســال های پرداخــت بیمــه پایــداری مالــی 
ــوان  ــالگی می ت ــی در 65 س ــه زندگ ــد ب ــه امی ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــود یافت سیســتم بهب
تخمیــن زد بــدون در نظــر گرفتــن وراث، زنــان و مــردان بــه ترتیــب 28 و 26 ســال حــق 

ــد. ــت می کنن ــه دریاف بیم
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نرخ وابستگی 
)درصد(

نسبت جمعیت سالمند 
به کل جمعیت )درصد(

سن بازنشستگی )سال(
امید به زندگی در 65 سالگی 

)درصد(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

675056
60 با 500 
هفته کار 

کردن

60 با 1250 
هفته کار 

کردن

زنمردزنمرد

16.418.316.818.6

شاخص های فعلی بیمه ای

در حــال حاضــر از مجمــوع ســهم مشــارکت 6.5 درصــدی عایــدات بــه حســاب فــردی، 
ســهم کارگــران 1.125 درصــد، ســهم کارفرمایــان 5.150 درصــد و ســهم دولــت 0.225 
درصــد اســت. 5 درصــد ســهم مشــارکت مــازاد توســط کارفرمــا بــه حســاب فرعی مســکن 
ــه  ــتفاده ب ــدم اس ــورت ع ــه در ص ــود ک ــت می ش ــرح INFONAVIT( پرداخ ــردی )ط ف
ــل  ــر حداق ــد از 25 براب ــا 6.5 درص ــقف حق بیمه ه ــردد. س ــتگی برمی گ ــاب بازنشس حس

دســتمزد اســت.
بــه عــالوه، دولــت مبلــغ تصاعــدی را بــه حســاب های بازنشســتگی فــردی در هــر روز 

از مشــارکت تحــت عنــوان حقــوق اجتماعــی پرداخــت می کنــد.
در بازنشســتگی، چنانچــه کارگــر 65 ســاله ای حداقــل 1250 هفتــه )حــدود 24 ســال( 
مشــارکت کــرده باشــد امــا دارایی هــای انباشــته در حســاب وی کفایــت حداقــل مســتمری 
معــادل حقــوق بازنشســتگی حداقــل را نکنــد، دارایی هــای انباشــته فــرد بــه دولــت منتقــل 
شــده و کارگــر از حقــوق بازنشســتگی حداقــل )پرداختــی توســط دولــت( منتفــع می شــود.

ــتحقاق  ــرد اس ــه، ف ــر از 1250 هفت ــارکت کمت ــورت مش ــتگی درص ــان بازنشس در زم
دریافــت مســتمری را نــدارد و صرفــًا مجمــوع منابــع انباشــته در حســاب خــود را دریافــت 
می کننــد. حقــوق بازنشســتگی ســالمندی )PAM( نیــز بــرای تمامــی ســالمندان 65 ســاله 

فاقــد پوشــش بازنشســتگی مؤسســات تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق بازنشستگی 

)برآوردی(
حداقل حقوق بازنشستگی

26.4
دالر )PPP(پزودالر )PPP(پزودالر )PPP(پزو

940211062482292
580 )آزمون وسع(

2601 )پایه(

68

306
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ژاپن؛ تغییرات جزئی، نتایج کالن
اصالحات 2000

ژاپــن در ســال 2000 اصالحــات نظــام بازنشســتگی را در دســتور کار قــرار داد. هــدف از 
ایــن اصالحــات حفــظ سیســتم بازنشســتگی عمومــی بــدون افزایــش زیــاد حــق بیمه هــا 
ــت بخواهــد  ــدون اصالحــات، در ســال 2025 اگــر دول ــود. پژوهش هــا نشــان مــی داد ب ب
ــات در  ــوند. اصالح ــر ش ــا دو براب ــد حق بیمه ه ــار بای ــد به ناچ ــظ کن ــا را حف ــطح مزای س
ژاپــن در بخش هــای مختلفــی پیگیــری شــد. در گام نخســت مبلــغ مزایــای بازنشســتگی 
کامــل در سیســتم ملــی از 780 هــزار یــن بــه 804 هــزار یــن رســید در مقابــل مزایــای 
ــا درآمــد کــه مربــوط بــه طرح هــای بیمه هــای بازنشســتگان کارمنــدان بــود 5  مرتبــط ب
درصــد کاهــش یافــت. جمــع ایــن مزایــا نــرخ جایگزینــی را بــه 60 درصــد رســاند. بــرای 
ــای  ــر مبن ــش ب ــن افزای ــه ای ــن شــد ک ــر ای ــا ب ــوق بازنشســتگی بن ــش حق ــل افزای تعدی
قیمــت باشــد نــه دســتمزد. همچنیــن بنــا شــد از ســال 2002 کارگــران بیــن 65 تــا 69 
ســال حــق بیمــه بدهنــد. عــالوه بــر ایــن نحــوه محاســبه حقــوق بازنشســتگی تغییراتــی 
ــدا  ــاال کاهــش پی ــا درآمــد ب ــراد ب ــه درآمــد در اف ــا ب ــه موجــب آن نســبت مزای کــرد و ب
ــق  ــرای پرداخــت ح ــوان ب ــه قشــر ج ــر ب ــار کمت ــت فش ــی در جه ــه اصالحات ــرد. البت ک
بیمــه نیــز اعمــال شــد. پیــش از اصالحــات تمــام دانش آمــوزان )دانشــجویان( 20 ســال 
و باالتــر بایــد حــق بیمــه پرداخــت می کردنــد امــا پــس از اصالحــات تصویــب شــد کــه 
ــی پرداخــت حــق بیمــه را  ــان فارغ التحصیل ــا زم ــد ت ــوزان )دانشــجویان( می توانن دانش آم
بــه تعویــق بیندازنــد. در صورتــی کــه درآمــد ســاالنه آن هــا کمتــر از 1330000 یــن باشــد 

ــد. ــه سیســتم ملــی پرداخــت نکنن می تواننــد حــق بیمــه ب

شاخص های کالن

ــر  ــر و البتــه جزئی ت ــه دیگــر کشــورها متأخرت اصالحــات بازنشســتگی در ژاپــن نســبت ب
ــه  ــری شــد ب ــی دارد پیگی ــه اقتصــاد شــرایط باثبات ــن اصالحــات در دوره ای ک اســت. ای
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ــده  ــد کاهن ــورم رون ــوده و ت ــودی ب ــرخ رشــد اقتصــادی صع ــن دوره ن ــه در ای طــوری ک
)منفــی( داشــته اســت. تولیــد ســرانه در ایــن کشــور نیــز یکــی از باالتریــن ارقــام در بیــن 

کشــورهای دنیاســت کــه در دوره اصالحــات نیــز افزایــش دائمــی داشــته اســت.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
10.91.20.8-0.50.3415514183542868

شاخص های رفاهی

اگرچــه دربــاره شــاخص های رفاهــی در ژاپــن اطالعــات کافــی در دســترس نیســت امــا 
مهم تریــن شــاخص رفاهــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش یعنــی ســهم مخــارج عمومــی 
ــه  ــن مخــارج را ب ــن ای ــی تأمی ــار اصل ــت ب از کل مخــارج بهداشــت نشــان می دهــد دول
عهــده گرفتــه اســت کــه ایــن موضــوع اثــر مســتقیم بــر رفــاه ســالمندان و خانواده هــای 

دارای ســالمند دارد.

درصد جمعیت تحت پوشش بیمهدرصد جمعیت زیر خط فقر
سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت به 

کل مخارج بهداشت )درصد(

2016در سال اصالحات2016در سال اصالحات2016اصالحات
----8183.5

شاخص های بازار کار

نــرخ مشــارکت در بــازار کار ژاپــن نســبت بــه متوســط کشــورهای OECD باالتــر و نــرخ 
ــارکت  ــاالی مش ــهم ب ــن س ــازار کار ژاپ ــاره ب ــم درب ــه مه ــت. نکت ــر اس ــکاری پایین ت بی
ــال و  ــت 65 س ــد جمعی ــه 22 درص ــت به طوری ک ــازار اس ــور در ب ــن کش ــالمندان ای س

ــتند. ــال هس ــازار کار فع ــان در ب ــر آن همچن باالت
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جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد 

)PPP(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

66.4714.52.74.93.162.660.23301ژاپن
OECD50.2626.96.45.86.26059.7

شاخص های حاکمیتی و مالی

ــن  ــتگی در ای ــات بازنشس ــرای اصالح ــن ب ــی در ژاپ ــوی اجتماع ــد گفت وگ ــاره رون درب
ــن اصالحــات  ــد ســایر کشــورها ای ــا مانن ــود، ام کشــور اطالعــات کافــی در دســترس نب
ــه  ــه کشــورهایی اســت ک ــن از جمل ــم خــورده اســت. ژاپ ــرال رق در دوره دولت هــای لیب
بدهــی بخــش عمومــی آن از تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتر اســت؛ بــا ایــن حــال مــرور 
ــه  ــتر از آنک ــرات بیش ــن تغیی ــه ای ــد ک ــان می ده ــور نش ــن کش ــات در ای ــد اصالح رون
کاهــش بــار مالــی دولــت را در نظــر گرفتــه باشــد، جلوگیــری از افزایــش بســیار بــاالی 
 GDP ــه ــرده اســت. نســبت 7.2 مخــارج بازنشســتگی ب ــذاری ک ــا را هدف گ حــق بیمه ه

ــن نشــان می دهــد. ــرای ژاپ ــن شــاخص را ب ــاالی ای ــدان ب ــه چن ســهم ن

رئیس دولت 
اجراکننده

گرایش
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

یوشیرو موری
لیبرال 
دموکرات

-
20002016

سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

140.5234--3.57.210.2
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شاخص های بیمه ای

ــده در  ــی ش ــورهای بررس ــن کش ــن بی ــای پایی ــه نرخ ه ــن ازجمل ــتگی در ژاپ ــرخ وابس ن
ایــن گــزارش اســت، امــا ســهم جمعیــت ســالمند ایــن کشــور جــزو نرخ هــای باالســت. 
ــرخ  ــد. ن ــاالی 65 ســال ســن دارن ــر ب ــن 26 نف ــر در ژاپ در حــال حاضــر از هــر 100 نف
ــد دســت کم 25  ــرد بای ــن کشــور 65 ســال اســت و ف ــان و مــردان در ای بازنشســتگی زن
ــان  ــز نش ــالگی نی ــی در 65 س ــه زندگ ــد ب ــد. امی ــرده باش ــت ک ــه پرداخ ــق بیم ــال ح س
ــب  ــه ترتی ــور متوســط ب ــه ط ــردان ب ــان و م ــن وراث، زن ــر گرفت ــدون در نظ ــد، ب می ده

ــد. ــت می کنن ــه دریاف ــق بیم ــال ح 24.3 و 19.5 س

نرخ وابستگی )درصد(
نسبت جمعیت 65+ 

)درصد(
سن بازنشستگی )سال(

امید به زندگی در زمان 
بازنشستگی

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

43651726

مردزنمردزنزنمردزنمرد

65 با 25 
سال حق 

بیمه

65 با 25 
سال حق 

بیمه
22.417.524.319.5

شاخص های فعلی بیمه ای

ــا حداقــل 25  ــه 65 ســال ب ــه شــد ســن بازنشســتگی ســالمندی پای همان طــور کــه گفت
ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه اســت؛ بــا ایــن حــال مســتمری پایــه کامــل در صــورت 
ــا  ــط ب ــتگی مرتب ــای بازنشس ــد. مزای ــت می آی ــه دس ــتم ب ــارکت در سیس ــال مش 40 س
ــل 2017،  ــارکت دارد. از 1 آوری ــدت مش ــول م ــه و ط ــه حق الزحم ــتگی ب ــدات بس عای
دریافــت مزایــای بازنشســتگی ســالمندی پایــه نیــز مســتلزم حداقــل 10 ســال مشــارکت 

فــرد اســت.
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ــه  ــتگی پای ــوق بازنشس ــراه حق ــالگی و هم ــدان از 65 س ــتگی کارمن ــوق بازنشس حق
پرداخــت می شــود مشــروط بــه این کــه مســتمری بگیر نســبت بــه مســتمری پایــه محــق 
باشــد. کمــک اجتماعــی نیــز، سیســتم بازنشســتگی را تکمیــل می کنــد. در ســال 2014، 
مزایــای کمــک اجتماعــی بــرای شــخص 60 تــا 69 ســاله ســاکن توکیــو بالغ بــر 981160 

یــن ژاپــن در ســال بــه اســتثنای مزایــای محــل زندگــی و دیگــر مزایــای مرتبــط بــود.

نرخ 
جایگزینی

متوسط دستمزد
متوسط حقوق 

بازنشستگی )برآوردی(
حداقل حقوق بازنشستگی

34.6

دالر )PPP(یندالر )PPP(یندالر )PPP(ین

42583341741473381444

80865+ مزایا مکمل 
)آزمون وسع(

65008+ مزایا مرتبط 
با درآمد

792

637
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NDC لهستان؛ حرکت به سمت نظام
اصالحات 1999

ــادی  ــد زی ــا ح ــتان ت ــد مجارس ــز مانن ــتان نی ــتگی لهس ــتم بازنشس ــکالت در سیس مش
ــالت  ــال 1989 تعدی ــور از س ــن کش ــازار کار ای ــود. ب ــازار کار ب ــانات ب ــه از نوس برگرفت
اساســی تجربــه کــرد. در ایــن ســال تعدیــل در بــازار کار باعــث کاهــش شــدید اشــتغال 
و افزایــش بیــکاری شــد. پــس از ایــن ســال تــا ســال 1998 بــازار کار تــا حــدی ترمیــم 
شــد امــا در ایــن ســال فــاز دوم تجدیــد ســاختار بــازار کار بــه اجــرا درآمــد کــه در نتیجــه 
آن بیــکاری تــا حــدود 20 درصــد افزایــش پیــدا کــرد. ایــن تجدیــد ســاختار بــر جمعیــت 
ــازار کار جدیــد هماهنــگ نبــود بیشــتر اثــر گذاشــت و  ــا ب ســالمند کــه مهارت هایشــان ب
اشــتغال کارگــران مســن کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرد. در پاســخ بــه چنیــن وضعیتــی 
مقامــات مســئول، بازنشســتگی پیــش از موعــد را بــه عنــوان یــک امتیــاز بــرای نیــروی 
ــداد مســتمری بگیران افزایــش  ــد. در نتیجــه چنیــن سیاســتی تع کار مســن درنظــر گرفتن
یافــت در حالــی کــه در طــرف مقابــل تعــداد حــق بیمه پــردازان کاهــش یافتــه بــود. بــه 
دنبــال ایــن رونــد در ســال 1999 اصالحــات نظــام مســتمری در دســتور کار قــرار گرفــت. 
در نتیجــه ایــن اصالحــات بازنشســتگی پیــش از موعــد لغــو شــد و مکانیســم هایی بــرای 

ــه شــد. ــر کار در نظــر گرفت ــه دوره طوالنی ت ــراد ب تشــویق اف
در حــال حاضــر سیســتم جدیــد بازنشســتگی در لهســتان مبتنــی بــر حق بیمــه معیــن 
)DC( اســت کــه از طریــق دو حســاب مجــازی )PAYG( و اندوختــه گــذاری تأمیــن مالــی 
ــن  ــی در س ــه زندگ ــد ب ــردی و امی ــاب ف ــه حس ــه ب ــا توج ــتمری ب ــزان مس ــود. می می ش
بازنشســتگی تعییــن می شــود. محاســبه مزایــا به گونــه ای اســت کــه اگــر فــرد قبــل از 65 
ســالگی بازنشســته شــود بــه نســبت سیســتم قبلــی مزایــای کمتــری دریافــت می کنــد امــا 
اگــر بعــد از 65 ســالگی بازنشســته شــود مزایــای دریافتــی بیشــتر از سیســتم قبلــی اســت1.

ــه ســاختار انگیزشــی  ــران ســالمند: چگون ــه »سیســتم بازنشســتگی و اشــتغال کارگ ــن بخــش از مقال ــب ای 1. مطال
ــت ــده اس ــه ش ــد«، گرفت ــر می یاب تغیی
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شاخص های کالن

در دوره اصالحــات، اقتصــاد لهســتان بــا کاهــش رشــد اقتصــادی روبــه رو بــود و در عیــن 
ــرایط  ــوع ش ــه درمجم ــت؛ به طوریک ــش داش ــن دوره کاه ــز در همی ــورم نی ــرخ ت ــال ن ح
ــه 1990،  ــد در ده ــی رش ــرخ منف ــس از ن ــژه پ ــور، به وی ــن کش ــاد ای ــر اقتص ــداری ب پای

ــود. تولیــد ســرانه نیــز در ایــن دوره افزایــش مســتمر داشــت. حاکــم ب

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

6.44.6220.39.52694781018860

شاخص های رفاهی

ــر  ــر فق ــور از نظ ــن کش ــت ای ــد وضعی ــان می ده ــتان نش ــی در لهس ــاخص های رفاه ش
اقتصــادی نامطلــوب نیســت. در ســال اصالحــات تنهــا 2.1 درصــد از جمعیــت زیــر خــط 
ــوزه  ــای ح ــن برنامه ه ــت. همچنی ــش داش ــز کاه ــال 2016 نی ــا س ــه ت ــد ک ــر بودن فق
ــام  ــارج نظ ــی مخ ــش اصل ــت بخ ــه دول ــت ک ــه ای اس ــور به گون ــن کش ــالمت در ای س
ــد  ــاخص درص ــه ش ــه ب ــال توج ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــل ش ــان را متقب ــت و درم بهداش
جمعیــت تحــت پوشــش بیمــه نشــان می دهــد کمتــر از 50 درصــد مــردم تحــت پوشــش 

ــن نظــام هســتند. ای

درصد جمعیت زیر خط فقر
درصد جمعیت تحت پوشش 

بیمه
سهم مخارج دولت در سالمت از کل 

مخارج سالمت )درصد(

2014در سال اصالحات2012در سال اصالحات2016در سال اصالحات

2.10.8-43.871.170.9
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شاخص های بازار کار

ــری نســبت  ــازار کار لهســتان در دوره اصالحــات و پــس از آن از شــاخص های ضعیف ت ب
بــه متوســط OECD برخــوردار بــوده اســت. نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور باالتر از متوســط 
و نــرخ مشــارکت کمتــر از متوســط OECD اســت. همچنیــن مشــارکت افــراد 55 تــا 64 
ســال در بــازار کار ایــن کشــور در ســطوح پاییــن بیــن کشــورهای OECD اســت، هرچنــد 

پــس از اصالحــات ایــن نســبت بهبــود داشــته اســت.

جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد

)PPP(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
1647

35.148.213.15.211.6555.656.5لهستان
OECD50.2627.36.46.26.260.159.7

شاخص های حاکمیتی و مالی

ــه همــراه  ــن زمین ــا آگاهــی ســازی عمومــی در ای اصالحــات بازنشســتگی در لهســتان ب
بــود. در ایــن راســتا دولــت دفتــر اصالحــات بازنشســتگی را تأســیس کــرد کــه ایــن دفتــر 
هــم در دوره طراحــی سیاســت ها و هــم در دوره اجــرا فعالیــت گســترده ای داشــت. یــک 
ــی  ــدف اصل ــرد. ه ــت می ک ــر حمای ــن دفت ــز از ای ــه ای نی ــی حرف ــط عموم ــرکت رواب ش
ــا از  ــاختن آن ه ــات و آگاه س ــاره اصالح ــی درب ــکار عموم ــردن اف ــد آماده ک ــن رون از ای
ــت  ــالش داش ــت و ت ــوی داش ــاط ق ــانه ها ارتب ــا رس ــر ب ــن دفت ــود. ای ــش رو ب ــد پی رون
ــد کار  ــات را از رون ــر از اصالح ــراد متاث ــمینارها اف ــزاری س ــا برگ ــنجی ب ــار افکارس در کن
مطلــع کنــد. از منظــر شــاخص های مالــی، بدهــی بخــش عمومــی در ســال اصالحــات در 
 GDP بــود، کســری بودجــه 2.2 درصــدی نســبت بــه OECD ســطح متوســط کشــورهای
ــد.  ــان می ده ــع آن را نش ــه مناب ــبت ب ــت نس ــارج دول ــادل مخ ــبت متع ــت به نس وضعی
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ــز در لهســتان در ســطح متوســط کشــورهای  ــه GDP نی نســبت مخــارج بازنشســتگی ب
OECD اســت.

رئیس دولت 
اجراکننده

گرایش
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 

)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
 GDP بازنشستگی به

)درصد(

الکساندر 
کواشنیوسکی

مستقل
وجود 
داشت

19992010
در سال 
اصالحات

2016
سال 

اصالحات
2016

4669.32.22.479.310.3

شاخص های بیمه ای

نــرخ وابســتگی و ســهم ســالمندان در جمعیــت لهســتان هــر دو جــزو نرخ هــای متوســط 
در بیــن کشــورهای OECD اســت. پیــش از اصالحــات ســن بازنشســتگی بــرای زنــان و 
ــل آن اســتفاده از گزینه هــای  ــود کــه یکــی از دالی ــه ترتیــب 55 و 59 ســال ب مــردان ب
بازنشســتگی پیــش از موعــد بــا هــدف مقابلــه بــا بیــکاری بــود. اصالحــات باعــث افزایــش 
ــه ای  ــرای مــردان( به گون ســن بازنشســتگی شــد چــرا کــه نحــوه محاســبه مســتمری )ب
ــرد  ــتگی می ک ــت بازنشس ــال درخواس ــر از 65 س ــنین پایین ت ــرد در س ــر ف ــه اگ ــود ک ب

ــت1. ــل توجهــی کاهــش می یاف ــزان قاب ــه می ــی اش ب دریافت

نرخ وابستگی )درصد(
نسبت جمعیت 65+ 

)درصد(
امید به زندگی در 65 سالگیسن بازنشستگی )سال(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

47441216
مردزنمردزنمردزنمردزن
555960.365.317.113.320.115.7

1. مطالب این بخش از مقاله “Pension reform and public information in Poland” گرفته شده است
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شاخص های فعلی بیمه ای

در ســال 2014، ســن بازنشســتگی بــرای مــردان 65 ســال و ســه مــاه و بــرای زنــان 60 
ســال و ســه مــاه تعییــن شــد. از اول ژانویــه 2013، ســن بازنشســتگی بــا رونــد تدریجــی 
ــرای هــر دو گــروه  ــا ب ــد ت افــزودن یــک مــاه در ژانویــه، مــه و ســپتامبر افزایــش می یاب
زنــان )در ســال 2040( و مــردان )در ســال 2020( بــه 67 ســال برســد. حقوق بازنشســتگی 
حداقــل مســتلزم 21 ســال مشــارکت در بــازار کار اســت، ســنوات مشــارکت بــرای مــردان 

و زنــان بــه ترتیــب در ســال های 2020 و 2022 بــه 25 ســال افزایــش خواهــد یافــت. 
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــتگی تعیی ــوق بازنشس ــل حق ــتان حداق ــتگی لهس ــام بازنشس در نظ
ــد،  ــتگی جدی ــرح بازنشس ــود. در ط ــام می ش ــتم PAYG، انج ــک سیس ــت آن در ی پرداخ
ــل  ــد، حداق ــر باش ــل پایین ت ــاری از حداق ــالمندی اجب ــتمری س ــوع مس ــه مجم هنگامی ک

ــود. ــن می ش ــی تأمی ــه دولت ــط بودج ــع آن توس ــده و مناب ــن ش ــتگی تضمی بازنشس

نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق بازنشستگی 

)برآوردی(
حداقل حقوق 
بازنشستگی

دالر )PPP(زلوتیدالر )PPP(زلوتیدالر )PPP(زلوتی
31.63982234212577401000588
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NDC سوئد؛ استقرار نظام
اصالحات 1999

در اواخــر دهــه 1950 طــرح نظــام بازنشســتگی مبتنــی بــر درآمــد در ســوئد اجرایــی شــد. 
در ایــن طــرح همــه شــاغالن بــدون توجــه بــه حــوزه اشــتغال به صــورت متــوازن تحــت 
ــزوم اصالحــات  ــج ل ــد. از دهــه 1980 به تدری ــرار می گرفتن پوشــش بیمــه بازنشســتگی ق
در نظــام بازنشســتگی مطــرح شــد. گزارشــی کــه در ســال 1982 تهیــه شــد نشــان مــی داد 
در صــورت تــداوم وضعیــت )رکــود اقتصــادی و عــدم تغییــر در سیاســت های بازنشســتگی( 
تــا ســال 2030 هــر فــرد بایــد تــا یــک ســوم حقــوق خــود را به عنــوان حــق بیمــه بپــردازد 
تــا پایــداری مالــی صندوق هــا حفــظ شــود. گــزارش دیگــری کــه در ســال 1987 تهیــه 
شــد نشــان مــی داد صندوق هــای بازنشســتگی از 1995 دچــار کســری می شــوند و تغییــر 
ــن  ــد ای ــز نمی توان ــن حــوزه نی ــن ای در شــرایط ســرمایه گذاری دارایی هــا و تســهیل قوانی
کســری را جبــران کنــد. ایــن مــوارد باعــث شــد از دهــه 1990 بررســی روش هــای اصــالح 
سیســتم در دســتور کار قــرار گیــرد. نخســتین نســخه از اصالحــات بازنشســتگی در ســال 
ــن  ــا ای ــا ب ــی اتحادیه ه ــت برخ ــت و مخالف ــر دول ــل تغیی ــه دلی ــا ب ــد ام ــه ش 1994 تهی
ــا برخــی  اصالحــات، اجرایــی شــدن آن بــه تعویــق افتــاد. در نهایــت در ســال 1998 و ب
ــن  ــد. مهم تری ــی ش ــتگی اجرای ــتم بازنشس ــات سیس ــی، اصالح ــه قبل ــرات در برنام تغیی

مــوارد اصالحــات بــه شــرح زیــر بــود:
سیستم جدید اجباری است و همه افراد را باید پوشش دهد. ●
مســتمری های جدیــد بــر مبنــای دریافتی هــای کل دوره اشــتغال فــرد و مبتنــی  ●

ــود. ــی خواهــد ب ــر حق بیمه هــای پرداخت ب
ــازات  ● ــال در امتی ــا 4 س ــودکان ت ــداری از ک ــال های نگه ــربازی و س ــت س خدم

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــتگی در نظ بازنشس
ــال  ● ــد از 65 س ــل و بع ــد قب ــراد می توانن ــت و اف ــف اس ــتگی منعط ــن بازنشس س

ــت. ــر اس ــتمری مؤث ــبه مس ــد محاس ــتگی روی قواع ــن بازنشس ــا س ــوند ام ــته ش بازنشس
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افــرادی کــه حــق بیمــه پرداخــت نکرده انــد یــا حــق بیمــه آنهــا مبلــغ محــدودی  ●
بــوده اســت در صورتــی کــه 40 ســال در ســوئد اقامــت داشــته باشــند مســتمری 

ــد. حداقــل دریافــت می کنن
ــش  ● ــای 1.6 افزای ــادی منه ــد اقتص ــا رش ــر ب ــال براب ــر س ــتمری ها در ه مس

ــد. ــش نمی یاب ــتمری افزای ــد مس ــی ش ــوق منف ــات ف ــل عملی ــر حاص ــد، اگ می یاب
نرخ حق بیمه 18.5 درصد است که به حساب صندوق های خصوصی می رود1. ●

شاخص های کالن

ســوئد در دوران اصالحــات رونــد باثبــات اقتصــادی را پشــت ســر گذاشــت به طــوری کــه 
ــرار  ــی ق ــز در ســطح پایین ــورم نی ــوده و ت ــت ب ــن ســال ها مثب رشــد اقتصــادی در کل ای
داشــت. تولیــد ســرانه در ایــن کشــور نیــز جــزو رتبه هــای بــاالی جهانــی اســت کــه در 

دوره اصالحــات رونــد افزایشــی داشــت.

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

2.64.41.90.80.42.1383894278546104

شاخص های رفاهی

در ســوئد تمــام شــاغالن بایــد زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی باشــند و اگــر در شــرایطی 
ــد. در  ــن می کن ــرای وی تأمی ــی را ب ــت حداقل های ــود دول ــه نب ــش بیم ــت پوش ــرد تح ف
حــال حاضــر تنهــا 0.4 درصــد جمعیــت ایــن کشــور فقیــر محســوب می شــوند. در حــوزه 
ــد  ــتر از 85 درص ــده دارد و بیش ــه عه ــا را ب ــی هزینه ه ــار اصل ــت ب ــز دول ــت نی بهداش

ــود. ــت می ش ــت پرداخ ــط دول ــوزه توس ــن ح ــای ای هزینه ه

1. مطالب این بخش از مقاله »آیا اتحادیه ها همچنان مهم هستند« گرفته شده است.
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درصد جمعیت تحت پوشش بیمهدرصد جمعیت زیر خط فقر
سهم مخارج دولت در بهداشت نسبت به 

کل مخارج بهداشت )درصد(

2016در سال اصالحات2016در سال اصالحات2014در سال اصالحات
1008684درصد شاغالن0.4-

شاخص های بازار کار

ــه کشــورهایی اســت کــه هــم در دوره اصالحــات و هــم در حــال حاضــر  ســوئد از جمل
افــراد بــاالی 55 ســال آن مشــارکت باالیــی در بــازار کار دارنــد. هم اکنــون نزدیــک بــه 
80 درصــد جمعیــت بیــن 55 تــا 64 ســال در بــازار کار حضــور دارنــد. نــرخ بیــکاری زنــان 
و مــردان در ســوئد در ســطح متوســط OECD اســت و نــرخ بیــکاری زنــان از مــردان نیــز 

کمتــر اســت. نــرخ مشــارکت در ایــن کشــور باالتــر از متوســط OECD اســت.

جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد 
)PPP(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

68.579.76.96.88.37.562.964سوئد
2679

OECD50.5627.36.46.26.260.159.7

شاخص های حاکمیتی

ــرای پیشــبرد اصالحــات بازنشســتگی تشــکیل شــد کــه  ــه ای ب در دوره اصالحــات کمیت
ــب  ــود. در دوره تصوی ــرای اصالحــات ب ــف ب ــردن بازیگــران مختل ــد ک ــه آن متقاع وظیف
ــه  ــه البت ــود ک ــن کشــور روی کار ب ــرال در ای ــت لیب ــک دول ــه )1994( ی ــات اولی اصالح
ناگزیــر بــود بــرای پیشــبرد اصالحــات احــزاب چــپ را نیــز متقاعــد کنــد. ایــن اتفاق نظــر 
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درنهایــت بیــن دولــت و احــزاب مخالــف بــه وجــود آمــد امــا بــا تغییــر دولــت و روی کار 
آمــدن دولــت سوســیال جدیــد اصالحــات بــه تعویــق افتــاد. اصالحــات در ســال 1998 و 
بــا برخــی تغییــر در برنامــه اولیــه اجرایــی شــد. در تمــام ایــن مراحــل هــر دو دولــت بــا 
ــان  ــگاهیان و کارفرمای ــان و دانش ــفید، متخصص ــدان یقه س ــران، کارمن ــای کارگ کمیته ه

مذاکــرات جــدی داشــتند.

رئیس دولت 
اجراکننده

حزب
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

گوران پرسون
سوسیال 
دموکرات

وجود 
داشت

سال 
اصالحات

2010
سال 

اصالحات
2016

سال 
اصالحات

2016

73.261.7+0.761.27.17.6

شاخص های بیمه ای

ــهم  ــورهای OECD دارد و س ــن کش ــتگی را بی ــای وابس ــن نرخ ه ــی از باالتری ــوئد یک س
جمعیــت ســالمند نیــز در ایــن کشــور باالســت. در حــال حاضــر از هــر 100 نفــر در ســوئد 
20 نفــر بــاالی 65 ســال هســتند. ســن بازنشســتگی بــرای مــردان و زنــان برابــر اســت و بــا 
توجــه بــه امیــد بــه زندگــی در 65 ســالگی تخمیــن زده می شــود، بــدون در نظــر گرفتــن 
مســتمری وراث، زنــان و مــردان به طــور متوســط 21 و 19 ســال مســتمری دریافــت کننــد.

نرخ وابستگی )درصد(
نسبت جمعیت 65+ 

)درصد(
امید به زندگی در 65 سالگیسن بازنشستگی )سال(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

56591720
مردزنمردزنمردزنمردزن

65652016.521.518.9
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شاخص های فعلی بیمه ای

افــراد می تواننــد حقــوق بازنشســتگی اســمی مرتبــط بــا عایــدات را از 61 ســالگی برداشــت 
ــت در کشــور  ــال اقام ــه س ــتلزم س ــی، مس ــت بازنشســتگی تضمین ــراز صالحی ــد. اح کنن
ــای  ــر مزای ــت. حداکث ــر اس ــالگی امکان پذی ــوط از 65 س ــای مرب ــت مزای ــت و دریاف اس
ــه  بازنشســتگی تضمینــی مشــروط بــه 40 ســال اقامــت بــوده و در دوره هــای کوتاه تــر ب

ــد. ــدا می کن ــش پی ــب کاه تناس
“مســتمری تضمینــی” پایــه، مزایــای بازنشســتگی مبتنــی بــر درآمــد بــا ســطوح پاییــن 
ــرد(  ــتمری بگیر )مج ــت مس ــده جه ــل تضمین ش ــای کام ــال 2014، مزای ــت. در س اس

متولــد پــس از ســال 1938 برابــر 24 درصــد میانگیــن عایــدات ناخالــص بــود.
ــد  ــًا 35 درص ــدات از تقریب ــا عای ــط ب ــتگی مرتب ــوق بازنشس ــه حق ــًا هنگامی ک  صرف
ــان  ــه پای ــی ب ــت مســتمری تضمین ــت دریاف ــد، صالحی ــدات بیشــتر باش ــن عای از میانگی

ــود. ــل می ش ــت تعدی ــاس قیم ــر اس ــی ب ــتمری تضمین ــطح مس ــد. س می رس
ــر 5000  ــا حداکث ــکن را ت ــای مس ــد هزینه ه ــکن 93 درص ــای مس ــن مزای همچنی
ــای دیگــری  ــد. مزای ــرای مســتمری بگیر مجــرد پوشــش می ده ــاه ب ــرون ســوئد در م ک
نیــز شــامل حــال خانوارهــا می شــود کــه در بهبــود وضعیــت رفاهــی آن هــا نقــش بســزایی 

دارد.

نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق بازنشستگی 

)برآوردی(
حداقل حقوق بازنشستگی

کرون
دالر 
)PPP(

کروندالر )PPP(کرون
دالر 
)PPP(

7899887 )آزمون وسع(55.8352553917196722185
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فرانسه؛ حرکت به سمت نظام مختلط
اصالحات 1993 و 2003

ــذاری  ــیوه اندوخته گ ــه ش ــرن 19 ب ــیس در ق ــدو تأس ــه در ب ــتگی فرانس ــتم بازنشس سیس
اجبــاری طراحــی شــد بــا ایــن حــال بحــران 1920 و 1930 مشــکالت بســیاری بــرای ایــن 
سیســتم ایجــاد کــرد کــه در نتیجــه آن در ســال 1945 شــیوه PAYG جایگزیــن طــرح قبلــی 
شــد. ایــن سیســتم نیــز بــدون اشــکال نبــود و بــا گذشــت زمــان و بــا تغییــرات در نســبت 
جمعیتــی ایــن کشــور لــزوم اصالحــات در سیســتم PAYG توســط کارشناســان پیش بینــی 
ــی  ــن دوره گزارش های ــود. در ای ــه ب ــن زمین ــرات در ای ــاز مذاک شــد. اواخــر دهــه 1980 آغ
کــه دربــاره تغییــر نســبت جمعیتــی تهیــه شــده بــود نشــان مــی داد در شــرایطی کــه نظــام 
ــد 170  ــردازان بای ــداد حق بیمــه پ ــا ســال 2025 تع ــری نداشــته باشــد ت بازنشســتگی تغیی
ــز  ــای دیگــری نی ــود. گزارش ه ــظ ش ــام حف ــوازن نظ ــا ت ــد ت ــته باش ــش داش درصــد افزای
نشــان مــی داد تــا ســال 2040 بــه ازای هــر ســه نفــر در فرانســه یــک نفــر بــاالی 60 ســال 
ــد داشــت.  ــر بازنشســته وجــود خواه ــن هفت نف ــر کارک ــر 10 نف ــه ازای ه ــود و ب ــد ب خواه
عــالوه بــر ایــن در دهــه 1980 فرانســه بــا کاهــش مشــارکت نیــروی کار مســن در جامعــه 
ــش  ــت افزای ــرای دول ــتگی را ب ــای بازنشس ــز هزینه ه ــوع نی ــن موض ــه ای ــود ک ــه رو ب روب
مــی داد. تمــام ایــن مــوارد باعــث شــد از ابتــدای دهــه 1990 تغییــر در نظــام بازنشســتگی 
ــال شــود. در ســال های 1993 و 2003 سیســتم بازنشســتگی  ــر دنب فرانســه به طــور جدی ت
فرانســه دســتخوش تغییــرات اساســی شــد. در ســال 1993 اصالحــات در 4 حــوزه اصلــی 
پیگیــری شــد: گســترش دوره مشــمولیت بــرای دریافــت حقــوق بازنشســتگی از 37.5 بــه 
ــال  ــی از 10 س ــن دریافت ــال های باالتری ــداد س ــش تع ــال(؛ افزای ــی 10 س ــال )ط 40 س
ــاخص بندی  ــال(؛ ش ــی 15 س ــتگی )ط ــای بازنشس ــبه مزای ــوان محاس ــال به عن ــه 25 س ب
ــدوق  ــک صن ــاد ی ــتمزدها؛ ایج ــای دس ــه ج ــا ب ــر قیمت ه ــی ب ــتگی مبتن ــوق بازنشس حق
یکپارچــه ســالمندی بــرای پوشــش مزایــا غیرحــق بیمــه ای. نکتــه مهــم در ایــن اصالحــات 
تدریجــی بــودن آن اســت. اصالحــات بعــدی در ســال 2003 انجــام شــد و طــی آن قوانیــن 
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ــادی  ــای زی ــر آن مقاومت ه ــل تغیی ــر در مقاب ــه پیش ت ــی ک بازنشســتگی در بخــش عموم
وجــود داشــت، اصــالح و تعــداد ســال های پرداخــت حــق بیمــه و شــاخص بندی حقــوق در 

بخــش عمومــی بــا سیســتم بازنشســتگی خصوصــی یکســان شــد.
در حــال حاضــر تقریبــًا تمــام افــراد در فرانســه تحــت پوشــش سیســتم بازنشســتگی 
ــل  ــی و مکم ــتگی اصل ــه بازنشس ــر دو الی ــه ب ــا تکی ــازی ب ــن عمومی س ــتند و ای هس
امکان پذیــر شــده اســت. الیــه نخســت طــرح بازنشســتگی اجبــاری اســت کــه ســطحی 
ــروی  ــن )DB( پی ــای معی ــتم مزای ــک سیس ــد و از ی ــش می ده ــه را پوش ــای اولی از مزای
ــف را  ــای مختل ــاغالن بخش ه ــه ش ــت ک ــی اس ــای تکمیل ــه دوم طرح ه ــد و الی می کن

ــد1. ــل می کن ــورت DC عم ــه ص ــیوه PAYG و ب ــه ش ــد و ب ــش می ده پوش

شاخص های کالن

اصالحــات ســال 1993 در فرانســه در وضعیتــی پیــش رفــت کــه رشــد اقتصــادی بــرای 
ــد از  ــل و بع ــد از دوره قب ــط رش ــات متوس ــود و در دوره اصالح ــده ب ــی ش ــال منف یکس
ــش  ــر اقتصــادی پی ــت باثبات ت ــال 2003 در وضعی ــات س ــود. اصالح ــر ب ــات کمت اصالح
رفــت. نــرخ تــورم در هــر دو دوره بــه نســبت پاییــن بــود. تولیــد ســرانه در دوره اصالحــات 

ــاره در مســیر افزایشــی قــرار گرفــت. اول کمــی کاهــش داشــت امــا دوب

سال

تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات

در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات
19931.71.11.83.221.6327523325334607
20032.91.321.121.6382843943441000

1. مطالب این بخش از مقاله »آیا جامعه هنوز در بن بست است« گرفته شده است.
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شاخص های رفاهی

دربــاره شــاخص های فقــر در فرانســه اطالعــات کافــی در دسترســی نیســت امــا مبنــای 
ــدون  ــراد ب ــت از اف ــی شــاغالن و حمای سیســتم بازنشســتگی در فرانســه پوشــش همگان
بیمــه اســت. در زمینــه بهداشــت نیــز دولــت فرانســه خدمــات گســترده ای ارائــه می دهــد 

ــود. ــن می ش ــت تأمی ــط دول ــا توس ــد هزینه ه ــدود 78 درص و ح

سال

درصد جمعیت زیر 
خط فقر

درصد جمعیت تحت پوشش بیمه
سهم مخارج دولت در 
بهداشت نسبت به کل 
مخارج بهداشت )درصد(

 در سال 
اصالحات

2016 در سال اصالحات2016
 در سال 
اصالحات

2014

1993-
-

100 درصد شاغالن

77.9
79.6

78.2
2003-

شاخص های بازار کار

ــر  ــورهای OECD پایین ت ــط کش ــه متوس ــبت ب ــه نس ــازار کار در فرانس ــاخص های ب ش
اســت. در دوره اصالحــات کمتــر از 40 درصــد افــراد 55 تــا 64 ســال در بازار کار مشــارکت 
ــرخ افزایــش پیــدا کــرده اســت امــا هنــوز از  داشــتند، اگرچــه در ســال های اخیــر ایــن ن
ــرای مــردان در  ــان و هــم ب ــرای زن ــرخ بیــکاری هــم ب ــر اســت. ن متوســط OECD کمت
ایــن کشــور بیشــتر از متوســط OECD و نــرخ مشــارکت کمتــر از متوســط اســت. بــا ایــن 

حــال دســتمزد متوســط در فرانســه بــه نســبت دســتمزد باالیــی اســت.
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جغرافیا

نرخ مشارکت 
افراد 64-55 سال 

)درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در 
بازار کار برای 15+ 

)درصد(

متوسط 
دستمزد 
)PPP(

درسال 
2016اصالحات

درسال 
2016اصالحات

درسال 
2016اصالحات

درسال 
2016اصالحات

 در سال 
اصالحات

فرانسه
1993200319932003199320031993200319932003
36.638.753.613.49.69.89.78.110.255.256.155.427943135

OECD48.952.5628.27.26.47.36.86.259.959.659.8-

شاخص های حاکمیتی

ــت  ــت را در دس ــه دول ــور فرانس ــوان رییس جمه ــران به عن ــوا میت ــال 1993 فرانس در س
ــتین  ــاالدور نخس ــرد و ب ــوان نخســت وزیر انتخــاب ک ــاالدور را به عن داشــت. وی ادوارد ب
اصالحــات اساســی در قوانیــن بازنشســتگی بخــش خصوصــی را در فرانســه پیــش بــرد. 
ــن بازنشســتگی در بخــش  ــر اصالحــات قوانی ــا در براب ــرای کاهــش مقاومت ه ــاالدور ب ب
ــز سیاســتی ســنجیده  ــر باقــی گذاشــت و در بخــش خصوصــی نی ــدون تغیی عمومــی را ب
در برخــورد بــا اتحادیه هــا در پیــش گرفــت. وی اتحادیه هــا را بــه کنفرانس هــای 
ــم مذاکــرات ســه جانبه بیــن  ــه طــور دائ ــه اصالحــات بازنشســتگی دعــوت و ب ــوط ب مرب
ــد  دولــت، کارفرمایــان و اتحادیه هــا را دنبــال می کــرد؛ همیــن امــر باعــث شــد وی بتوان

ــا مقاومــت کمتــری پیــش ببــرد. اصالحــات را ب
ــود  ــیراک ب ــت ژاک ش ــرار داد دول ــتور کار ق ــات را در دس ــه اصالح ــدی ک ــت بع دول
ــات در  ــه اصالح ــدف ژوپ ــرد. ه ــاب ک ــت وزیر انتخ ــوان نخس ــه را به عن ــن ژوپ وی آل
سیســتم بازنشســتگی هــم در بخــش خصوصــی و هــم در بخــش عمومــی بــود؛ امــا بــه 
دلیــل مقاومــت اتحادیــه کارمنــدان بخــش عمومــی و اعتصابــات گســترده در ایــن بخــش 

ــورد. ــت خ ــه بن بس ــات ب ــن اصالح ــان( ای ــا آن زم ــات ت ــن اعتصاب )بزرگ تری
تجربــه شکســت ژوپــه باعــث شــد نخســت وزیــر بعــدی )ژوســپین( بســیار محتاط تــر 
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عمــل کنــد. ایــن دولــت تمرکــز خــود را بــر ایــن گذاشــت کــه افــکار عمومــی را بــرای 
پذیــرش اصالحــات آمــاده کنــد. در ایــن دوره گزارش هــای متعــددی بــا هــدف پذیــرش 
لــزوم اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی منتشــر شــد بــه طــوری کــه در یــک نظرســنجی 
1000 نفــره 72 درصــد مــردم اصالحــات در ایــن حــوزه را ضــروری دانســتند. ژوســپین 
ــم  ــا بازه ــت ام ــق انداخ ــه تعوی ــات ب ــدی انتخاب ــا دوره بع ــتم را ت ــات در سیس اصالح
اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی عمومــی بــه دلیــل اعتراض هــا و اعتصابــات مســکوت 

مانــد.
ــوان  ــن را به عن ــه وی رافاری ــد ک ــاب ش ــیراک انتخ ــم ش ــاز ه ــدی ب ــات بع در انتخاب
ــتم  ــر در سیس ــر تغیی ــز ب ــن دوره نی ــات در ای ــرد. اصالح ــوب ک ــر منص ــت وزی نخس
ــود.  ــا سیســتم بخــش خصوصــی اســتوار ب بازنشســتگی عمومــی و یکســان کــردن آن ب
در ایــن دوره نیــز مقاومت هــای شــدیدی در مقابــل اصالحــات شــکل گرفــت و حــدود 2 
میلیــون نفــر در اعتــراض بــه اصالحــات در فرانســه اعتصــاب کردنــد. بــا ایــن حــال دولــت 
شــیراک ایــن اصالحــات را پیــش بــرد اگرچــه برخــی قوانیــن دربــاره معلمــان تعدیل شــد1.

سال
رئیس 
دولت 

اجراکننده
گرایش

گفت وگوی 
اجتماعی

بدهی بخش عمومی 
در سال اصالحات 
)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

 در سال 
اصالحات

2015
 در سال 
اصالحات

2016
 در سال 
اصالحات

2014

1993
فرانسوا 
میتران

66.5وجود داشتسوسیالیت

120.5

6.3

3.41

11.4

13.8
2003

ژاک 
شیراک

لیبرال

وجود داشت 
اما درنهایت 

دولت در مقابل 
اعتراضات ایستاد

78.53.811.7

1. همان
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شاخص های بیمه ای

نــرخ وابســتگی و ســهم جمعیــت ســالمند در فرانســه نســبت بــه متوســط OECD باالتــر 
ــه ازای هــر 100 نفــر بیــش از 19 نفــر در ســن بــاالی  اســت. در حــال حاضــر تقریبــا ب
65 ســال قــرار دارنــد. ســن بازنشســتگی در فرانســه کمتــر از 65 ســال اســت و بــا توجــه 
بــه امیــد بــه زندگــی در 65 ســالگی به طــور متوســط زنــان 26 ســال و مــردان 23 ســال 

ــدون در نظــر گرفتــن وراث(. حقــوق بازنشســتگی دریافــت می کننــد )ب

سال

نرخ وابستگی 
)درصد(

نسبت جمعیت سالمند 
)درصد(

سن بازنشستگی
امید به زندگی در 65 

سالگی

 در سال 
اصالحات

2016
 در سال 
اصالحات

2016

 در سال 
اصالحات

2016
 در سال 
اصالحات

2016

مردزنمردزنمردزنمردزن

199352
60

14.719.3--
6262

20.616
23.519.4

20035316.3--21.117

شاخص های فعلی بیمه ای

مطابــق برنامــه اصالحــات ســال 2010، حداقــل ســن بازنشســتگی بــر اســاس ســال تولــد 
از 60 ســال بــه 62 ســال تــا ســال 2017 افزایــش یافتــه اســت؛ همچنیــن از ســال 2016 

تــا 2022 ســن بازنشســتگی بــا نــرخ کامــل از 65 ســال بــه 67 ســال ارتقــاء می یابــد.
ــود دارد  ــوط وج ــای مرب ــی و در طرح ه ــام عموم ــی در نظ ــل همگان ــتمری حداق مس
ــراز  ــی(. اح ــا تکمیل ــه ی ــای پای ــایر طرح ه ــی از س ــغ مســتمری دریافت ــر از مبل )صرف نظ
ــن  ــرای متولدی ــارکت )ب ــال مش ــتلزم 41.25 س ــور مس ــای مذک ــت مزای ــت دریاف صالحی
ســال 1953(، یــا دارا بــودن 66 ســال و دو مــاه و باالتــر )افزایــش بــه 67 ســال از 2022( 

ــود.  ــیم می ش ــبت تقس ــه نس ــر ب ــای کوتاه ت ــرای دوره ه ــل ب ــتمری حداق ــت. مس اس
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نرخ 
جایگزینی

متوسط دستمزد
متوسط حقوق 

بازنشستگی )برآوردی(
حداقل حقوق بازنشستگی

60.5

دالر )PPP(یورودالر )PPP(یورودالر )PPP(یورو

3170396319182397
800 )آزمون وسع(

629 پایه+ مزایای مرتب 
با درآمد

1000

786
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آرژانتین؛ برقراری نظام مختلط
اصالحات 1993

یــک دهــه پــس از اصالحــات بازنشســتگی نظــام تأمیــن اجتماعــی شــیلی، آرژانتیــن بــر 
مبنــای اصــول اجمــاع واشــنگتنی اصالحاتــی را در حــوزه بازنشســتگی خــود اعمــال کــرد. 
ثبــات مالــی، آزادســازی بازارهــای مالــی و کاالیــی، همچنیــن مقررات زدایــی از بازارهــا و 
ــی از پایه هــای سیاســت اقتصــادی  ــی و خصوصی ســازی بنگاه هــای دولت ــات عموم خدم
جدیــد بــود. پــس از دو ســال مباحثــه، در ســال 1994 یــک سیســتم بازنشســتگی جدیــد 
اجرایــی شــد کــه ترکیبــی از طــرح بازنشســتگی عمومــی اصــالح شــده بــا حســاب های 

بازنشســتگی پــس از نمونــه شــیلی بــود.
سیســتم مختلــط بــا نمونــه شــیلی بــه چنــد دلیــل متفــاوت بــود؛ بــه جــای تعویــض 
ــرح  ــن ط ــاب بی ــکان انتخ ــن 1. ام ــرح آرژانتی ــی PAYG، در ط ــتم قدیم ــردن سیس ک
مزایــای معیــن )DB( - بــا تأمیــن مالــی از طریــق سیســتم PAYG عمومــی- )ترکیبــی 
از نــرخ بازنشســتگی پایــه ای ثابــت و جــزء وابســته بــه درآمــد( و سیســتم مختلــط وجــود 
ــود  ــا حســاب های IFF ب ــه ای( ب ــی از DB عمومــی )بازنشســتگی پای داشــت کــه ترکیب
ــی بازنشســتگی  ــن مال ــت تأمی ــان جه ــه کارفرمای ــق بیم ــهم ح ــط س ــتم مختل 2. سیس
پایــه ای را بــرای افــرادی کــه دســت کم 30 ســال حــق بیمــه پرداخــت کرده انــد، حفــظ 
ــی  ــد در صورت ــه بودن ــش بیم ــت پوش ــاری تح ــورت اجب ــتغالی ها به ص ــرد. 3. خوداش ک
ــای  ــود و 4. نهاده ــن ب ــیار پایی ــده بس ــتغال های بیمه ش ــود اش ــهم خ ــیلی س ــه در ش ک
ــای  ــت صندوق ه ــای بازنشســتگی و مدیری ــاد نهاده ــرای ایج ــی ب ــی و غیرانتفاع عموم
بازنشســتگی )AFJP( مجــاز دانســته شــدند در صورتــی کــه ایــن کار در شــیلی ممنــوع 

بــود.
ــباهت  ــن ش ــتگی در آرژانتی ــات بازنشس ــا، اصالح ــن اختالف ه ــام ای ــود تم ــا وج ب
بســیاری بــا مــورد شــیلی داشــت. نخســت اینکــه هــر دو کشــور اصالحــات بازنشســتگی را 
بــا اهــداف سیاســت های اقتصــادی ترکیــب کردنــد. حامیــان اصالحــات در هــر دو کشــور 
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ــداز  ــرخ پس ان ــر ن ــرات مثبــت ب انتظــار داشــتند خصوصی ســازی سیســتم بازنشســتگی اث
ــع  ــی و توزی ــت خصوص ــل مالکی ــه دلی ــد و ب ــته باش ــد داش ــرمایه گذاری و رش ــی، س مل
ــا و حــق بیمــه(، انگیــزه مشــارکت  ــر بیــن مزای مجــدد کمتــر در سیســتم )ارتبــاط قوی ت
ــا  ــک را ب ــات پارامتری ــور اصالح ــر دو کش ــه ه ــر رود. دوم اینک ــی باالت ــه اجتماع در بیم
ــتگی  ــوق بازنشس ــتفاده از حق ــش دوره اس ــد افزای ــه - مانن ــی در هزین ــدف صرفه جوی ه
ــر در  ــال( و تغیی ــش 5 س ــتگی )افزای ــن بازنشس ــال( و س ــه 30 س ــن از 20 ب )در آرژانتی
ــد.  ــب کردن ــه خصوصــی ترکی ــی حســاب های اندوخت ــا معرف ــا- ب ــول محاســبه مزای فرم
البتــه هــر دو کشــور بازنشســتگی بــدون پرداخــت حــق بیمــه کــه بــرای ســالمندان فقیــر 

ــتند. ــی گذاش ــر باق ــدون تغیی ــود را ب ــده ب ــذاری ش هدف گ

شاخص های کالن

ــه رو  ــادی روب ــات اقتص ــت بی ثب ــا وضعی ــن ب ــه 1990 آرژانتی ــل ده ــه 1980 و اوی در ده
بــود به طــوری کــه ایــن کشــور در ســال 1990 نــرخ تــورم چهــار رقمــی را تجربــه کــرد. 
در دوره اصالحــات نــرخ تــورم کاهــش یافتــه بــود امــا رشــد اقتصــادی کمــاکان نوســان 
ــی 4 درصــد  ــه منف ــت و در ســال هایی ب ــاال رف ــا 11 درصــد ب داشــت و در ســال هایی ت
رســید. در کل امــا رشــد اقتصــادی میانگیــن در دوره اصالحــات مثبــت بــود و تولیــد ســرانه 

رونــد افزایشــی داشــت.
تولید سرانه )دالر 2010(تورم )درصد(رشد )درصد(

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

سه سال 
قبل 

اصالحات
در سال 
اصالحات

سه سال 
بعد از 

اصالحات

72.85.82145.31.3716578458523
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شاخص های رفاهی

ــن  ــه در ای ــیلی باعــث کاهــش ســطح پوشــش بیم ــات بازنشســتگی در نظــام ش اصالح
ــش  ــطح پوش ــات س ــی اصالح ــال های ابتدای ــان س ــه در هم ــوری ک ــد. به ط ــور ش کش
ــدی  ــا ح ــت ت ــدی توانس ــات بع ــید. اصالح ــد رس ــر از 20 درص ــه کمت ــال ب ــت فع جمعی
ــه  ــن زمین ــن در ای ــان نظــام رفاهــی آرژانتی ــا همچن ــش دهــد ام ســطح پوشــش را افزای
شــاخص پایینــی را ثبــت کــرده اســت. میــزان مخــارج عمومــی بهداشــت از کل هزینــه ای 
ــته  ــال های گذش ــزان در س ــن می ــه ای ــت ک ــوده اس ــد ب ــدود 60 درص ــوزه در ح ــن ح ای

ــی اســت. ــوز در ســطح متوســط جهان ــا هن کاهــش داشــته ام

درصد جمعیت تحت پوشش بیمهدرصد جمعیت زیر خط فقر
سهم مخارج دولت در بهداشت از کل 

مخارج بهداشت )درصد(

2014 در سال اصالحات2012 در سال اصالحات2016 در سال اصالحات
5.74.4252959.755.4

شاخص های بازار کار

نــرخ بیــکاری در آرژانتیــن باالتــر از متوســط OECD اســت1 امــا نــرخ مشــارکت در ســطح 
متوســط ایــن گــروه اســت. دربــاره نــرخ مشــارکت افــراد 64 -55 ســال اطالعــات ایــن 

کشــور وجــود نــدارد.

جغرافیا
نرخ مشارکت افراد 
64-55 سال )درصد(

نرخ بیکاری زنان 
)درصد(

نرخ بیکاری مردان 
)درصد(

نرخ مشارکت در بازار 
کار برای 15+)درصد(

در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016

14.67.210.79.460.559.8-آرژانتین
OECD48.7628.36.47.66.260.159.8

1. ایــن کشــور جــزو کشــورهای OECD نیســت امــا بــه دلیــل اینکــه ســایر کشــورها بــا ایــن مبنــا مقایســه شــده اند 
در اینجــا نیــز همیــن قاعــده حفــظ شــده اســت.
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شاخص های حاکمیتی

ــک رأی آورد، در دور اول  ــورت دموکراتی ــه به ص ــن ک ــم در آرژانتی ــوس ِمنِ ــت کارل دول
انتخابــات فوق العــاده قدرتمنــد بــود و از حمایــت گســترده اتحادیه هــای تجــاری و 
ــود و درعیــن  مشــاغل و همچنیــن نیــروی خارجــی، اکثریــت ســنا و کنگــره برخــوردار ب
ــرات  ــد تغیی ــث ش ــر باع ــن ام ــار داشــت. همی ــی را در اختی ــرل سیســتم قضای ــال کنت ح
ــت ایــن  ــه رو شــود و دول ــا مقاومــت کمتــری روب در سیســتم بازنشســتگی ایــن کشــور ب
ــی  ــاره شــاخص های مال ــرد. درب ــا مطــرح ک ــس و اتحادیه ه اصالحــات را در ســطح مجل

ــترس نیســت. ــی در دس ــن اطالعات آرژانتی

رئیس دولت 
اجراکننده

حزب
گفت وگوی 

اجتماعی

بدهی بخش عمومی در 
سال اصالحات 

)GDP درصد از(

کسری بودجه 
)GDP درصد از(

نسبت مخارج 
بازنشستگی به 
GDP )درصد(

راست کارلوس ِمنِم
میانه

سال 19942010بله
اصالحات

 در سال 2016
اصالحات

2012

------

شاخص های بیمه ای

سن بازنشستگینسبت جمعیت سالمندنرخ وابستگی
امید به زندگی در 65 

سالگی

 در سال 
اصالحات

2016
در سال 
اصالحات

2016
 در سال 
اصالحات

2016
 در سال 
اصالحات

2016

0.630.560.090.11
زنمردزنمرد
60556560----
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شاخص های فعلی بیمه ای

ــا 30  ــان ب ــرای زن ــرای مــردان و 60 ســال ب ســن بازنشســتگی در آرژانتیــن، 65 ســال ب
ــد  ــت، بیمه شــده می توان ــه منظــور احــراز شــرایط صالحی ســال ســابقه خدمــت اســت. ب
جهــت جبــران یــک ســال عــدم مشــارکت، معــادل دو ســال پــس از ســن بازنشســتگی 

بــه کار خــود ادامــه دهــد.
ــوق  ــه حق ــوع کلی ــه )مجم ــی ماهان ــالمندی ترکیب ــتگی س ــوق بازنشس ــل حق حداق
ــت.  ــارس 2015( اس ــا م ــن )ت ــزو آرژانتی ــا 3821.73 پ ــر ب ــارکتی( براب ــتگی مش بازنشس
ــه و  ــتگی پای ــوق بازنشس ــوع حق ــالمندی )مجم ــتگی س ــه بازنشس ــوق ماهان ــر حق حداکث
ــوق  ــت. حق ــارس 2015( اس ــا م ــن )ت ــزو آرژانتی ــادل 27998.79 پ ــی( مع ــه اجتماع بیم
ــت  ــیزدهم در دو نوب ــت س ــود؛ پرداخ ــت می ش ــط پرداخ ــه در 13 قس ــتگی ماهان بازنشس
)ماه هــای ژوئــن و دســامبر( هــر بــار بــه میــزان یــک دوم پرداخــت ماهانــه معمــول بــه 
ــالمندی غیرمشــارکتی  ــوق بازنشســتگی س ــن حق ــز می شــود. همچنی ــراد واری حســاب اف
ــم آن  ــه رق ــرد ک ــق می گی ــد تعل ــم درام ــالمندان ک ــه س ــی ب ــوان کمــک اجتماع ــه عن ب

ــت. ــتگی اس ــل بازنشس ــد حداق ــدود 70 درص ح

نرخ جایگزینی 
)درصد(

متوسط دستمزد
متوسط حقوق 

بازنشستگی
حداقل حقوق بازنشستگی

دالر )PPP(پزودالر )PPP(پزودالر )PPP(پزو

71.6230182529164801811
1601 )آزمون وسع(

3821 )پایه(

175

419
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مقایسه ایران با کشورهای منتخب
بــرای درک بهتــر وضعیــت ایــران از منظــر شــاخص های مهــم مرتبــط بــا نظــام 
بازنشســتگی، در ایــن بخــش به طــور خالصــه وضعیــت ایــران را بــا کشــورهای منتخبــی 
ــت  ــن منظــور، وضعی ــرای ای ــم. ب ــدند مقایســه می کنی ــزارش بررســی ش ــن گ ــه در ای ک
ــت  ــا وضعی ــر ب ــار دیگ ــات و ب ــت کشــورها در دوره اصالح ــا وضعی ــار ب شــاخص ها یک ب
ــن شــده اســت. جــدول نشــان  ــران در هرکــدام تعیی ــه ای ــی کشــورها مقایســه و رتب فعل
ــا دوره  ــه ب ــم در مقایس ــت ه ــاب نف ــا احتس ــادی ب ــد اقتص ــر رش ــران از منظ ــد ای می ده
اصالحــات کشــورها و هــم در زمــان حاضــر، در رتبــه اول قــرار دارد. اگــر رشــد اقتصــادی 
ــوب نیســت  ــت مطل ــه دوره اصالحــات وضعی ــم، نســبت ب ــدون نفــت را در نظــر بگیری ب
ــرار می دهــد  ــه اول ق ــران را در رتب ــزان رشــد ای ــن می ــان حاضــر ای ــا در زم ــه 7( ام )رتب
و البتــه بایــد توجــه داشــت نوســانات رشــد اقتصــادی طــی ســال های گذشــته در ایــران 
ــد. از  ــری باش ــرای تصمیم گی ــاری ب ــی معی ــد به تنهای ــال 1395 نمی توان ــوده و س ــاال ب ب
منظــر تــورم نیــز چــه در مقایســه بــا دوره اصالحــات و چــه در زمــان حاضــر ایــران تــورم 
ــورد  ــور م ــن 11 کش ــورم را در بی ــترین ت ــر بیش ــال حاض ــد و در ح ــه می کن ــاال تجرب ب
ــز در حــال حاضــر پایین تریــن ســطح  بررســی در گــزارش حاضــر دارد. درآمــد ســرانه نی
در بیــن کشورهاســت. ســهم دولــت از مخــارج بهداشــت به عنــوان شــاخص مهــم رفاهــی 
بســیار پاییــن اســت؛ چــه در مقایســه بــا زمــان اصالحــات و چــه در حــال حاضــر ایــران 
ــدای  ــه در ابت ــور ک ــاخص همان ط ــن ش ــرد. ای ــرار می گی ــاخص ق ــن ش ــر ای ــه آخ در رتب
بحــث اشــاره شــد اثــر مســتقیم بــر وضعیــت رفاهــی ســالمندان دارد. مــورد مهــم دربــاره 
ایــران، وضعیــت شــاخص های مرتبــط بــا بــازار کار اســت کــه در تمــام ایــن شــاخص ها 
ــران نســبت  ــکاری در ای ــرخ بی ــرد را دارد. ن ــن عملک ــن کشــورها ضعیف تری ــران در بی ای
ــازار کار کمتریــن  بــه کشــورهای بررســی شــده، بیشــترین میــزان و نــرخ مشــارکت در ب
میــزان اســت. نــرخ مشــارکت افــراد بیــن 64-55 ســال نیــز کمتریــن میــزان در بیــن 11 
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ــی در  ــورد بررس ــورهای م ــه کش ــران در میان ــه ای ــری بودج ــر کس ــت. از منظ ــور اس کش
ســطح متوســط قــرار دارد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن کســری بــا محاســبه نفــت در 
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. در شــاخص مخــارج مســتمری بازنشســتگی بــه تولیــد 
ــد و در ســایر  ــران دارن ــری از ای ــی تنهــا شــیلی و مکزیــک نســبت پایین ت ناخالــص داخل
کشــورها ایــن ســهم باالتــر از ایــران اســت. ســن بازنشســتگی در ایــران بســیار پایین تــر 
از ســایر کشورهاســت و تنهــا ترکیــه در دوره اصالحــات وضعیــت پایین تــری نســبت بــه 

ایــران داشــته اســت. 
ــر اســاس آمــار،  ــه شــاخص های جمعیت شــناختی اســت. ب ــه مهــم دیگــر درزمین نکت
ایــران بیــن کشــورهای مــورد بررســی کمتریــن نــرخ وابســتگی و کمتریــن نســبت جمعیت 
ــای  ــران صندوق ه ــت بح ــه گرف ــوان نتیج ــاید بت ــاس ش ــن اس ــر ای ــالمند را دارد. ب س
بازنشســتگی بیشــتر از آنکــه تحــت تأثیــر تغییــرات جمعیتــی باشــد از عوامــل دیگــر نشــئت 
گرفتــه اســت. از منظــر متوســط حقــوق بــر مبنــای برابــری قــدرت خریــد ایــران رتبــه 9 را 
بیــن 11 کشــور دارد امــا در متوســط حقــوق بازنشســتگی وضعیــت بهتــر اســت و ایــران در 
جایــگاه پنجــم قــرار گرفتــه اســت. نــرخ جایگزینــی نیــز در نظــام بیمــه ای مــا باالســت و 
رتبــه یــک را در ایــن بررســی دارد؛ بــاال بــودن نــرخ جایگزینــی باعــث شــده ســطح پاییــن 
دســتمزد در بــازار کار بــه حقــوق بازنشســتگی کمتــر تســری یابــد و در ایــن زمینــه ایــران 
وضعیــت بهتــری داشــته باشــد. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در ایــران مســتمری 
ــه  ــزو سیســتم بیم ــه ج ــارغ از اینک ــالمندان ف ــه س ــه ب ــون اســتطاعت ک ــر آزم ــی ب مبتن
بوده انــد یــا خیــر کمکــی را ارائــه می دهــد، وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل مقایســه در 

ایــن زمینــه ممکــن نبــود.
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مقایسه ایران با کشورهای مورد بررسی و رتبه ایران در شاخص های منتخب

مقدارعنوان
رتبه در مقایسه با کشورها 

در در سال اصالحات
رتبه در مقایسه با 

کشورها در حال حاضر

رشد اقتصادی1
12.511با نفت

3.371بدون نفت
9511تورم1

67331011درآمد سرانه به دالر 2010 2
1011 از 41.210سهم دولت از مخارج بهداشت2

711 از 288مشارکت 64-55 )درصد(3
18.711بیکاری زنان )درصد(2

9.631بیکاری مردان )درصد(2
44.11111مشارکت 15+ )درصد(2

4 GDP 2.164کسری بودجه به
5 GDP 3 از 310 از 4.99مستمری بازنشستگی به

491011 )متوسط(سن بازنشستگی زنان6
501011سن بازنشستگی مردان6

0.401111نرخ وابستگی2
0.051111سهم جمعیت 2+65

1-0.93نرخ جایگزینی6
7)ppp( 59 از 19568متوسط حقوق ماهانه

7 )ppp( 5-1820متوسط حقوق بازنشستگی ماهانه
1. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، 1395

2. بانک جهانی، آمار سری زمانی
3. مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار، 1395

4. بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش مالی و بودجه
5. بــرای بــه دســت آوردن ایــن شــاخص، از جمــع مســتمری های پرداختــی تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری اســتفاده شــده اســت.
6. نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، پاییز 1396 )آمار مربوط به تأمین اجتماعی در دسترس نبود(.

7. نشــریه آمــاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، پاییــز 1396 ، ارقــام مربــوط بــا اســتفاده از ضریــب تبدیــل واحــد 
پولــی ملــی بــه دالر )PPP( بــر مبنــای برابــری قــدرت خریــد محاســبه شــده اســت. 
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نتیجه گیری
ــد.  ــت می ده ــی به دس ــات مهم ــب اطالع ــور منتخ ــات در 10 کش ــه اصالح ــرور تجرب م
اگرچــه ایــن نتایــج را بــه دلیــل کوچــک بــودن نمونــه نمی تــوان تعمیــم داد امــا می تــوان 
برخــی الگوهــای کلــی را از آن برداشــت کــرد. خالصــه ای از ایــن یافته هــا را می تــوان در 

مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
ــن  ــیلی و آرژانتی ــه، ش ــد ترکی ــورهایی مانن ــرای کش ــه ب ــاد کالن: اگرچ ــات در اقتص ثب

اصالحــات بازنشســتگی در شــرایط عــدم ثبــات اقتصــادی رقــم خــورده اســت امــا بــرای 
ــده  ــادی دی ــات اقتص ــرایط باثب ــز ش ــن نی ــد پایی ــای رش ــی در نرخ ه ــورها حت ــایر کش س
ــر ایــن  ــد. عــالوه ب ــه پیشــبرد اصالحــات کمــک کن ــد ب می شــود کــه ایــن امــر می توان
در اکثــر کشــورها بــه جــز ترکیــه و مکزیــک نــرخ تــورم در دوره اصالحــات پاییــن بــوده 

اســت.
تدریجــی بــودن: نکتــه مهــم دیگــر در تجربــه اصالحــات کشــورها تدریجــی بــودن ایــن 

ــژه  اصالحــات اســت به جــز مــورد شــیلی در ســایر کشــورها اصالحــات پارامتریــک به وی
افزایــش ســن بازنشســتگی به صــورت تدریجــی اعمــال شــده کــه ایــن موضــوع پذیــرش 

ــر کــرده اســت. اصالحــات را راحت ت
گفت وگــوی اجتماعــی: گفت وگــوی اجتماعــی، دخیــل کــردن کارفرمایــان و کارگــران در 

ــه  ــل برنام ــزوم اصالحــات و تعدی ــردم از ل ــری، آگاهی ســازی عمــوم م ــد تصمیم گی فرآین
ــی مهــم در پیشــبرد اقدامــات اصالحــی  ــن حــوزه عامل ــا نظــر بازیگــران ای اصالحــات ب
ــی  ــز در صورت ــا نی ــه و ایتالی ــد فرانس ــوری مانن ــی در کش ــه حت ــد ک ــاهده ش ــت. مش اس
کــه نظــر مثبــت اتحادیه هــا جلــب نشــود امــکان پیشــبرد اصالحــات وجــود نــدارد و تنهــا 
ــن نظــرات  ــدون در نظــر گرفت ــی و ب ــه پای ــاال ب ــاره شــیلی اصالحــات توانســت از ب درب
مخالــف پیــش بــرده شــود کــه ایــن موضــوع نیــز ناشــی از دوره خــاص سیاســی حاکــم 

بــر ایــن کشــور در زمــان اصالحــات بــوده اســت.
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ــا  ــورهایی ب ــی در کش ــد حت ــاهده ش ــی: مش ــک اجتماع ــب کم ــه در قال ــتگی پای بازنشس
ــرای ســالمندان فاقــد  ــه ایــران نیــز حداقلــی از درآمــد ب ســطح توســعه یافتگی نزدیــک ب
حقــوق بازنشســتگی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در واقــع نظــام رفاهــی در سیاســت های 
ســالمندی تنهــا محــدود بــه حقــوق بازنشســتگی نیســت. ایــن موضــوع باعــث می شــود 
ــر شــود  ــل وجــود داشــته اســت کم رنگ ت ــای قب ــه در دوره ه ــازار کار ک ــا در ب نابرابری ه
و بخشــی از افــراد کــه در دوره اشــتغال از خدمــات بیمــه محــروم بوده انــد در ســالمندی 
بتواننــد از حداقلــی از ســطح رفــاه بهره منــد شــوند. در سیســتم رفاهــی ایــران ایــن بخــش 

نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ــا  ــی ب ــاط تنگاتنگ ــالمندی ارتب ــوزه س ــی در ح ــت های رفاه ــی: سیاس ــات درمان خدم

ــت  ــات بهداش ــد خدم ــا نتوانن ــر دولت ه ــان دارد. اگ ــت و درم ــوزه بهداش ــت های ح سیاس
ــن  ــد، ای ــراد باش ــه دوش اف ــه ب ــتر هزین ــهم بیش ــد و س ــه دهن ــری ارائ ــل قبول ت قاب
ــد  ــی بای ــی از زندگ ــطح حداقل ــن س ــرای تأمی ــه ب ــتند ک ــتگی هس ــای بازنشس صندوق ه
حقــوق باالتــری پرداخــت کننــد. در کشــورهای توســعه یافته ســهم دولــت در تأمیــن ایــن 
ــه کشــورهای در حــال توســعه باالســت.  ــه میــزان قابــل مالحظــه ای نســبت ب هزینــه ب
ایــران در ایــن زمینــه وضعیــت مطلوبــی نــدارد و شــاخص آن مشــابه بــا کشــورها بادرآمــد 

پاییــن اســت
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منابع
انجمن بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA(: روند اصالحات در کشورهای منتخب- 
آگوســتینوویچ، ماریــا و کولــو، یانــوس، )1395(، »کاهــش اشــتغال و مســتمری: مطالعــه مــوردی - 

مجارســتان«، از کتــاب مــروری بــر اصالحــات نظــام بازنشســتگی در کشــورهای منتخــب، ترجمــه 
حســن یحیــوی، تهــران: موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبا.

بانک جهانی، داده های سری-زمانی: 1- 
بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش مالی و بودجه- 
بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، 1395- 
ــه -  ــالمند: چگون ــران س ــتغال کارگ ــتگی و اش ــتم بازنشس ــکا، )1395(، »سیس ــک، انیس دامینچ

ــام  ــات نظ ــر اصالح ــروری ب ــاب م ــه لهســتان«، از کت ــد؟ تجرب ــر می یاب ــاختار انگیزشــی تغیی س
ــای  ــه راهبرده ــران: موسس ــوی، ته ــن یحی ــه حس ــب، ترجم ــورهای منتخ ــتگی در کش بازنشس

ــا. ــتگی صب بازنشس
ــم -  ــگاه، ترجمــه مری ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی، )1396(، بازنشســتگی در یــک ن

ــا، چــاپ نشــده2. ــان، موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صب حــاج قرب
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، داده های سری-زمانی3- 
فــرارا، ماریــوزو و جســووال، متیــو؛ )1395( »تغییــر ســاختار صندوق هــای مســتمری ایتالیــا: از - 

بن بســت سیاســت ها تــا اصالحــات جامــع«، از کتــاب مــروری بــر اصالحــات نظــام بازنشســتگی 
در کشــورهای منتخــب، ترجمــه حســن یحیــوی، تهــران: موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا.

ــر -  ــروری ب ــاب م ــن بســت اســت؟«، از کت ــوز در ب ــه هن ــا جامع ــک، )1395( »آی ــر، پاتری ماری
اصالحــات نظــام بازنشســتگی در کشــورهای منتخــب، ترجمــه حســن یحیــوی، تهــران: موسســه 

ــا. راهبردهــای بازنشســتگی صب
ــر -  ــروری ب ــاب م ــان مهــم هســتند؟« از کت ــا همچن ــا اتحادیه ه ــک، )1395(، »آی ــر، پاتری ماری

ــه رشــد اقتصــادی، تــورم، تولیــد ســرانه )بــه دالر ســال 2010(، درصــد جمعیــت زیــر خــط  1. داده هــای مربــوط ب
فقــر )کمتــر از 5.5 دالر در روز بــه برابــری قــدرت خریــد بــه دالر 2011(، ســهم مخــارج عمومــی بهداشــت نســبت 
بــه کل مخــارج بهداشــت، نــرخ بیــکاری )بــه تفکیــک جنســیت(، نــرخ مشــارکت از ایــن منبــع گرفتــه شــده اســت.

2. داده های مربوط به بخش وضعیت فعلی بیمه ای کشورها از این منبع رفته شده است.
3. داده هــای مربــوط بــه نســبت مخــارج بازنشســتگی پرداختــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، مشــارکت افــراد 64-55 
ســال در بــازار کار، بدهــی بخــش عمومــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، کســری بودجــه، امیــد بــه زندگــی در 

65 ســالگی، نــرخ جایگزینــی از ایــن منبــع گرفتــه شــده اســت.
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اصالحــات نظــام بازنشســتگی در کشــورهای منتخــب، ترجمــه حســن یحیــوی، تهــران: موسســه 
ــا. راهبردهــای بازنشســتگی صب

مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار، 1395- 
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، پاییز 1396- 
ــتگی -  ــام بازنشس ــات نظ ــی بازاصالح ــاد سیاس ــا، )1396( »اقتص ــی، ماریان ــا، رول ــو، کاتی هوی

ــه  ــه س ــی ب ــاالت نگاه ــه مق ــر«، از مجموع ــی فراگیرت ــوی حمایت ــه س ــن؛ ب ــیلی و آرژانتی در ش
ــای  ــه راهبرده ــران: موسس ــمانه گالب، ته ــه س ــیلی، ترجم ــتگی در ش ــات بازنشس دوره اصالح

ــا ــتگی صب بازنشس

- . Brook Anne-Marie and Whitehouse Edward, the Turkish Pension Sys-
tem: Further Reforms to Help Solve the Informality Problem, OECD 
Social Employment And Migration, Working
- OECD, Pension at a Glance, 2016
- The International Social Security Association: https://www.issa.int/
en_GB/country-profiles(




