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الف

خالصه یافته ها

نظــام بازنشســتگی ترکیــه در دو ســه دهــه و ســال هاِی منتهــی بــه قانــون ســال 2006 
ــذاران را وادار  ــت گذاران و قانون گ ــه سیاس ــوده ک ــرو ب ــکالتی روب ــا و مش ــا چالش ه ب
ــود.  ــال 2006 ب ــا در س ــن بازنگری ه ــف ای ــه عط ــت. نقط ــرده اس ــی ک ــه بازنگری های ب
ــد از  ــل و بع ــه قب ــه ب ــتگی ترکی ــام بازنشس ــخ نظ ــت تاری ــوان گف ــر می ت ــک تعبی ــه ی ب
ایــن ســال قابــل تقســیم اســت. در ایــن راســتا، ترکیــه دســت بــه تغییــرات پارامتریــک 
و نهــادی در نظــام بازنشســتگی خــود زد کــه مهم تریــن تغییــرات حاصــل شــده در ایــن 

ــرد: ــان ک ــر بی ــرح زی ــه ش ــوان ب ــا را می ت بازنگری ه
قبــل از  بازنگــری 2006، ســه ســازمان بیمــه اجتماعــی متفــاوت وجــود داشــت:  ●

صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان عمومــی یــا دولــت )ES(، نهــاد بیمه هــای 
Bag-( ــان ــی خویش فرمای ــای اجتماع ــاد بیمه ه ــران )SSK( و نه ــی کارگ اجتماع

ــْه تحــت  ــر یــک بدن ــن نهادهــا زی ــد بازنگــری 2006، هــر ســه ای kur(. در فراین

عنــوان نهــاد تأمیــن اجتماعــی )SSI( قــرار گرفتنــد. ایــن نظــام بازنشســتگی اساســًا 
ــرای  ــی ب ــتگی متفاوت ــای بازنشس ــه نظام ه ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــرا ب صنفی گ
شــغل های متفــاوت بــا ســازوکار حــق بیمــه و مزایــای گوناگونــی خلــق می کــرد. 
ــاد  ــد، نه ــاد واح ــی در نه ــن اجتماع ــی تأمی ــت مال ــری و مدیری ــد تصمیم گی فراین
تأمیــن اجتماعــی )SSI(، بــا هــدف اطمینــان از ارائــه یــک نظــام تأمیــن اجتماعــی 
ــد. ــام ش ــدار، ادغ ــی پای ــری و مال ــترس پذیر و از لحــاظ اکچوئ مناســب، کارا، دس

ــت  ● ــن پرداخ ــط میانگی ــون 2006، متوس ــاس قان ــون 1999، براس ــد قان ــه مانن ب
ــا، براســاس  ــود. منته ــردان ب ــان و م ــرای زن ــه مســتمری 7000 روز ب حــق بیم
همیــن قانــون، رفته رفتــه، حداقــل ســن رســمی بازنشســتگی بــرای زنــان از 58 
بــه 65 ســال و بــرای مــردان از 60 بــه 65 ســال افزایــش می یابــد. ایــن افزایــش 

بــه ســن 65 ســال، از ســال 2036 تــا 2048 خواهــد بــود. 
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ــد.  ● ــن ش ــس تعیی ــر دو جن ــرای ه ــال ب ــردازی 25 س ــال های بیمه پ ــل س حداق
ــرای  ــردازی ب ــای بیمه پ ــل روزه ــال 2008، حداق ــری س ــد در بازنگ ــال بع دو س
ــا 2048، در SSK 7200 روز و در ES و  ــس طــی ســال های 2036 ت ــر دو جن ه

ــن شــد. ــز تعیی Bag-Kur 9000 روز نی
ــود.   ● ــط 117% ب ــور متوس ــه ط ــل از 1999 ب ــص قب ــی خال ــای جایگزین نرخ ه

قانــون ســال 2001 و بازنگری هــا در ســال های بعــد بــه طــور غیرقابــل 
انتظــاری نرخ هــای جایگزینــی را تــا حــدود 145% بــرای گــروه درآمــدی 
ــرای  ــرای گــروه درآمــدی پاییــن )نصــف متوســط(، و 148% ب متوســط، 135% ب
ــن  ــرد. ای ــاال ب ــدی متوســط( ب ــروه درآم ــر گ ــاال )دو براب ــدی ب ــای درآم گروه ه
نــرخ جایگزینــی در قانــون ســال 2006 بــه 100% تقلیــل یافــت. گرچــه، مطابــق 
ــا و  ــول مزای ــاس فرم ــرخ براس ــن ن ــدی ای ــای بع ــون، در بازنگری ه ــن قان همی

ــن شــد. ــر تعیی ــوع شــغل کمت ــه ن بســته ب
در نظــام پیــش از ســال 2006، مســتمری مبنــا )مرجــع( براســاس آخریــن درآمــد  ●

ــا بازنگــری ســال 2006،  دریافت شــده قبــل از بازنشســتگی محاســبه می شــد. ب
متوســط درآمــد به دســت آمده در طــول دوره فعالیــت کاری )تعدیل شــده نســبت 

بــه تــورم و رشــد( به عنــوان مســتمری مبنــا در نظــر گرفتــه شــد. 
براســاس قوانیــن قبــل از ســال 2006، ضریــب افزایــش ســنواتی 3.5% ســالیانه  ●

بــرای 3600 روز اول، ســپس 2% ســالیانه بــرای 9000 روز بعــدی، و پــس از آن 
1.5% بــود کــه در بازنگــری ســال 2006 ایــن ضرایــب بــه ســالیانه 2.5% تغییــر 
یافــت و مقــرر گردیــد از ابتــدای ســال 2016 بــه ســالیانه 2% کاهــش پیــدا کنــد. 

در مجمــوع، بازنگــری 2006، دوره بیمه پــردازی را افزایــش، پرداختی هــا )مزایــای(  ●
مســتمری و طــول دوره بازنشســتگی را کاهــش داد. از ایــن رو، پیش بینــی 
می شــود کــه کســری های ایجادشــده توســط مســتمری های عمومــی تــا 
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ســال 2045 تــا صفــر درصــد کاهــش یابــد. بااین حــال، ترکیــه، پــس از یونــان، 
همچنــان از باالتریــن نــرخ جایگزینــی در بیــن کشــورهای OECD )بــا متوســط 

ــرخ جایگزینــی 72.2%( برخــوردار اســت. ن
ــرای  ● ــذاِر بســیار آهســته اســت؛ ب ــا، ســرعت گ ــن بازنگری ه ــام ای ــم تم علی رغ

مثــال، تــا 2020، بســیاری از افــراد همچنــان در دهــه پنجــم عمرشــان بازنشســته 
خواهنــد شــد. 





1 

1- مقدمه

ترکیــه یکــی از کشــورهایی اســت کــه متأثــر از شــرایط جهانــی و تحــوالت درونــی )کــه 
خــود تــا حــدود زیــادی متأثــر از فرایندهــای جهانــی بــوده اســت(، از واپســین ســال های 
ــه بازنگری هــای1 ســاختاری قابل توجهــی  ــد، دســت ب ــرن جدی ــرن بیســتم و شــروع ق ق
ــن اجتماعــی و بازنشســتگی زده اســت. در  ــع آن نظــام تأمی ــه تب در نظــام اقتصــادی و ب
ایــن دوران، چالش هــا و مســائل نظــام تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی ترکیــه بــه دلیــل 
ــه اوج خــود  ــی ب ــی و شکســت در اســتراتژی های فقرزدای ــوازن مال ناکارآمــدی و عــدم ت
ــی  ــق چندان ــا، تواف ــن چالش ه ــه های ای ــل و ریش ــون دالی ــه پیرام ــود. گرچ ــیده ب رس
وجــود نــدارد، و نحله هــای فکــری متفــاوت دالیــل متنوعــی بــرای ایــن چالش هــا ارائــه 
ــه تعبیــری تغییراتــی در  ــا ب ــه بازنگری هایــی ی ــا ایــن حــال، ترکیــه دســت ب ــد. ب کرده ان
نظــام بازنشســتگی خــود زد کــه نقطــه عطــف ایــن بازنگری هــا در ســال 2006 بــود. در 
ــه تاریــخ شــکل گیری نظــام بازنشســتگی و قوانیــن  ــه طــور مختصــر، ب ایــن گــزارش، ب
ــام  ــدن نظ ــر چالش برانگیزش ــذار ب ــترهای اثرگ ــا و بس ــال 2006، زمینه ه ــا س ــه ت مربوط

بازنشســتگی و همچنیــن تغییــرات نهادی-ســازمانی و پارامتریــک خواهیــم پرداخــت. 

ــای واژه  ــه »Reform«، به ج ــوان ترجم ــه »بازنگــری« به عن ــزارش از کلم ــن گ ــر اســت، در کل ای ــه ذک 1. الزم ب
مصطلــح »اصالحــات«، اســتفاده شــده کــه دلیــل آن به طــور مختصــر در پیوســت گــزارش آمــده اســت.  
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2- مختصات نظام بازنشستگی ترکیه قبل از بازنگری

بــا وجــود فعالیــت برخــی صندوق هــای بازنشســتگی و مســتمری بــرای برخــی گروه هــای 
کارگــری و کارکنــان بخــش عمومــی در دهــه 1930، اولیــن قانــون کار ترکیــه )شــماره: 
ــان،  ــون کاری در آن زم ــر قان ــد ه ــا مانن ــید. ام ــب رس ــال 1936 به تصوی 3008( در س
شــامل مــوادی پیرامــون تأمیــن اجتماعــی کارگــران نیــز بــود. در دهــه 1930، نظــام تأمین 
اجتماعــی ترکیــه )TSSS( اگــر وجــود هــم داشــت، بســیار نامنســجم و سازماندهی نشــده 

 .)Tuncay and Ekmekçi, 2008:54-60( بــود
 )ES( 1ــی ــا دولت ــی ی ــش عموم ــان بخ ــتگی کارکن ــدوق بازنشس ــال 1950، صن در س
ــن  ــرای تامی ــی الزم ب ــع مال ــْت مناب ــد. دول ــیس ش ــماره »5434« تاس ــون ش ــا قان ب
مســتمری های بازنشســتگی کارکنــان خــود را از محــل بودجه هــای عمومــی و یــا ضمائــم 
آن2 تامیــن می کــرد. ایــن صنــدوق همچنیــن مســتمری های ازکارافتادگــی و بازمانــدگان 
ایــن کارکنــان و افــراد تحــت تکفــل آن هــا را می پرداخــت. صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان 
دولــت همــه صندوق هــای بازنشســتگی موجــود )و پراکنــده( کارکنــان دولــت را تعطیــل 
و کلیــه حــق و حقــوق تامیــن اجتماعــی آنهــا را ذیــل یــک ســازمان واحــد جمــع کــرد. 
نهــاد بیمه هــای اجتماعــیSSK( 3( بــرای کارگــران در ســال 1965 بــا قانــون شــماره »506« 
راه انــدازی شــد. ایــن قانــون همــه افــراد مشــمول قانــون کار و افراد تحت پوشش شــان را شــامل 
می شــد؛ بــا ایــن حــال، شــامل حــال کارگــران کشــاورزی کــه جمعیــت وســیعی از کل جمعیــت 
آن ســال ها را تشــکیل می دادنــد، نمی شــد. ایــن نهــاد، حــوادث صنعتــی، بیماری هــای شــغلی، 
مزایــای مربــوط بــه زایمــان، بیمــاری، معلولیــت )ازکارافتادگــی(، پیــری )بازنشســتگی( و خطرات 
ــب مراقبت هــای پزشــکی و هــم به شــکل کمک هزینه هــا/ ــدگان( را هــم در قال مــرگ )بازمان

 .)Social Security Administration, 2007( مســتمری ها پوشــش می داد

1. Public Servants Retirement Fund (Emekli Sandigi – ES)
2. annexed budgets
3. Social Insurances Institute (Sosyal Sigortalar Kurumu – SSK)
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ــا  ــان )Bag-kur(1 ب ــرای خویش فرمای ــی ب ــای اجتماع ــاد بیمه ه ــال 1972، نه در س
قانــون شــماره »1479« تأســیس شــد. ایــن قانــوْن تّجــار، صنعت گــران و خویش فرمایــان 
ــی داد. در  ــه م ــدگان ارائ ــالمندی و بازمان ــت، س ــای معلولی ــه بیمه ه ــت ک را دربرمی گرف
ســال 1983، براســاس قانــون شــماره »2925«، کارگــران کشــاورزی و افــراد تحــت تکفل 
آن هــا نیــز ذیــل نظــام تأمیــن اجتماعــی قــرار گرفتنــد. بنابرایــن قانــون، کارگــران مذکــور 
تحــت پوشــش نهــاد بیمه هــای اجتماعــی )SSK( قــرار گرفتنــد و نهــاد جدیــدی تأســیس 
نشــد. نظــام تأمیــن اجتماعــی ترکیــه بعــد از تصویــب ایــن قانــون تقریبــًا کامــل شــد؛ کــه 
 ،)ES( شــامل ســه ســازمان بیمــه اجتماعــی یعنــی صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان دولــت
ــود.  ــان )Bag-kur( ب ــای خویش فرمای ــاد بیمه ه ــی )SSK( و نه ــای اجتماع ــاد بیمه ه نه

ــه تصویــب رســاند  در ســال 1999، دولــت ائتالفــِی متشــکل از ســه حــزْب قانونــی را ب
)بــه شــماره: 4447( کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی ترکیــه را، یــک هفتــه پــس از یــک زلزلــه 
بــزرگ، به طــور کامــل مــورد تجدیدنظــر قــرار مــی داد. انجــام اصالحاتــی از این دســت توســط 
ــود کــه نظــام تأمیــن  ــا ب ــه ایــن معن ــه بعــد از آن فاجعــه ب یــک دولــت ائتالفــی و بالفاصل
اجتماعــی دچــار مشــکالت اساســی اســت. ایــن قانــون از آن جهــت یــک بازنگــری رادیــکال 
محســوب می شــد کــه بســیاری از مزایــا را محــدود کــرد، و الزامــات حداقلــی بیمه هــا ماننــد 
ســن بازنشســتگی را افزایــش داد. به موجــب ایــن قانــون بیمــه بیــکاری کارگــران برقرار شــد و 
در همــان ســال، پارلمــان قانــون مســتمری های خصوصــی )داوطلبانــه( را بــه تصویــب رســاند 

ــرد. ــداد ک ــازی قلم ــوان آن را گام اول خصوصی س ــه می ت ک
ــاختار  ــدد س ــازماندهی مج ــس از س ــه پ ــه 2000، ترکی ــی ده ــال های ابتدای در س
ســازمانی نهادهــای بیمــه اجتماعــی دو نهــاد جدیــد تاســیس کــرد؛ نهــاد اشــتغال ملــی2 
ــه  ــازمان های بیم ــازی س ــزی و هماهنگ س ــرای برنامه ری ــی3 ب ــن اجتماع ــاد تأمی و نه

1. Social Insurances Institution for the Self-Employed (Bag-Kur)
2. National Employment Institution
3. Social Security Institution
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ــا  ــی )SSK, Bag-kur, ES( ت ــه اجتماع ــی بیم ــازمان اصل ــه س ــال، س ــی. بااین ح اجتماع
ــد. ــی ماندن ــه همــان صــورت باق ســال 2006 ب

3- فراز و فرود قانون گذاری نظام بازنشستگی ترکیه

ســیر قوانیــن نظــام بازنشســتگی ترکیــه از ســال 1954 شــروع شــد. از این ســال تــا 1965، 
ســن بازنشســتگی بــرای زن و مــرد 60 ســال بــود. در ســال 1965 ســن بازنشســتگی برای 
زنــان بــا 5 ســال کمتــر از مــردان بــه 55 تقلیــل داده شــد. در دهه هــای اول شــکل گیرْی 
نظــام بازنشســتگی ترکیــه، بــه دلیــل محدودبــودن دامنــه پوششــی آن، توجهــات سیاســی 
ــارس  ــگام در م ــن بازنشســتگی زودهن ــن قوانی ــرد. اولی ــب نمی ک ــود جل ــه خ ــادی را ب زی
ــن  ــردان در س ــالگی و م ــن 38 س ــان در س ــق آن زن ــه مطاب ــد ک ــع ش ــال 1969 وض س
ــون ســال 1986  ــد. اگرچــه قان ــگام دهن 43 می توانســتند درخواســت بازنشســتگی زودهن
ســن بازنشســتگی را مجــدداً بــه زمــان ســال 1965 )یعنــی 60 ســال بــرای مــردان و 55 
ســال بــرای زنــان( برگردانــد، امــا قانــون ســال 1992 مجــدداً حداقــل ســن بازنشســتگی 
ــا 1986( در  ــون 1969 ت ــه قان ــان 38 ســال )بازگشــت ب ــرای زن ــردان 43 و ب ــرای م را ب
نظــر گرفــت. براســاس قانــون 1992، مــردان بــا 25 ســال و زنــان بــا 20 ســال و پرداخــت 
ــر  ــات حاکــم ب ــل به مــدت 5000 روز می توانســتند بازنشســته شــوند. ادبی حق بیمــه حداق
ــه  ــتی در زمین ــرات سیاس ــن تغیی ــه چنی ــرای توجی ــه 1990 ب فضــای سیاســت گذاری ده
بازنشســتگی، کاهــش بیــکاری جوانــان از طریــق بازنشســتگی زودهنــگام نیــروی کار بــود. 
ــه برخــی  ــه این ک ــود؛ از جمل ــراه ب ــای ناخواســته ای هم ــا پیامده ــور ب ــا سیاســت مذک ام
بازنشســتگان زودهنــگام شــغل دیگــری اختیــار کــرده یــا وارد بخــش غیررســمی شــدند، 
ــح  ــان ترجی ــه جوان ــر را ب ــه پایین ت ــر و هزین ــارت باالت ــا مه ــرکت ها بازنشســتگاِن ب و ش
می دادنــد. ایــن وضعیــت منجــر بــه بیــکاری باالتــر در اوایــل دهــه 2000 و شــکل گیری 
ــی کــه ســهم کســری نظــام  ــر آن، زمان بخــش غیررســمی گســترده تری شــد. عــالوه ب
ــاد  ــارهای زی ــت فش ــام تح ــن نظ ــد، ای ــدار ش ــه و ناپای ــْه قابل توج ــتگی از بودج بازنشس
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ــه  ــاختار بهم ریخت ــود، س ــا ب ــوان و پوی ــت ج ــه دارای جمعی ــه ترکی ــت. اگرچ ــرار گرف ق
نظــام بازنشســتگی، ســطوح بــاالی فســاد و ناپایــداری سیاســی مشــکالت نظــام تأمیــن 
اجتماعــی را در اواخــر دهــه 1990 افزایــش داد. مجموعــه ایــن عوامــل سبب ســاز افزایــش 
ــی  ــد بازنگری های ــن کشــور شــد. هرچن ــن اجتماعــی در ای چشــمگیر کســری نظــام تامی
کــه در ســال 1999 انجــام شــد منجــر بــه کاهــش موقــت میــزان کســری در سیســتم های 
SSK و Bag-Kur گردیــد، امــا دوبــاره بــه دلیــل ترکیــب دو عامــِل افزایــش اختیــاری 

ــه  ــا، رو ب ــن نظام ه ــه در ای ــه حق بیم ــش پای ــتگی و کاه ــتمری های بازنشس ــطح مس س
افزایــش گذاشــت. 

ــه تصویــب  ــا 2006، مجموعــه ای از بازنگری هــا ب به همیــن جهــت، از ســال 1999 ت
ــه  ــود کــه در ســپتامبر 1999 ب رســید. اولیــِن آن هــا الیحــه قانونــی اصــالح »4447«1 ب
تصویــب پارلمــان رســید. ایــن مصوبــه مربــوط بــه قانــون بیمــه اجتماعــی 1964 بــود کــه 
ســن بازنشســتگی را بــرای مــردان بــه 60 ســال و بــرای زنــان بــه 58 ســال و همچنیــن 
حداقــل روزهــای بیمه پــردازی را از 5000 بــه 7000 روز افزایــش داد. بــا این حــال، 
الیحــه مذکــور بســیار بحث برانگیــز بــود و تــا ســال 2001 عمــاًل مغایــر بــا قانــون عمــل 
ــی را بازنگــری کــرد و یــک  ــن الیحــه قانون ــداً در ســال 2001، پارلمــان ای می شــد.2 بع
ــا ســال 2020 ســن بازنشســتگی را  ــه ســال ت ــت کــه ســال ب ــه ای را پذیرف طــرح مرحل

افزایــش مــی داد. 

1. Reform Bill 4447

2. در فوریــه 2001، دادگاه قانــون اساســی الیحــه قانونــی 4447 را بــه دلیــل »نقــض اصــل انصــاف« کنــار گذاشــت. 
براســاس ایــن اصــل، حقــوق گروه هــای ســنی معینــی بــه دلیــل طبیعیــت غیرخطــی اصالحــات یــا تغییــرات نقــض 
ــد می شــد در ســن 40 ســالگی در ســال 2000 می توانســت  ــی کــه در ســال 1960 متول ــال، زن ــرای مث می شــود. ب
ــد می شــد نمی توانســت قبــل از 2020، یعنــی  ــی کــه دو ســال بعــد )در ســال 1962( متول بازنشســته شــود، امــا زن
تــا ســن 58 ســالگی، بازنشســته شــود. عقیــده بــر ایــن بــود کــه ایــن وضعیــت ناقــض حقــوق قانونــی کارگــران بــود.
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جدول 1- تاریخچه تغییرات سن و حداقل دوره های بیمه پردازی در قوانین بازنشستگی عمومی 
ترکیه

سن بازنشستگیتاریخشماره قانون
حداقل دوره بیمه پردازی 

)سال ها(
حداقل روزهای 
بیمه پردازی )کل(

آوریل 54171954
زنان: 60
مردان: 60

25
25

5000
5000

آوریل 63911954
زنان: 60
مردان: 60

25
25

5000
5000

ژوئن 69001957
زنان: 60
مردان: 60

25
25

5000
5000

مارس 5061965
زنان: 55
مردان: 60

25
25

5000
5000

مارس 11861969
زنان: 38
مردان: 43

25
25

5000
5000

می 19921976
زنان: 38
مردان: 43

20
25

5000
5000

ژانویه 32461986
زنان: 55
مردان: 60

N/A
N/A

5000
5000

فوریه 37741992
زنان: 38
مردان: 43

20
25

5000
5000

4447
سپتامبر 
1999

زنان: 58
مردان: 60

N/A
N/A

7000
7000

 4447
آوریل 2001بازنگری شده

زنان« 58 )38(
مردان: 60 )43(

N/A
N/A

7000
7000

Acar and Kitapci; Sayan (2008) “Social Security Reform Guide”; Brook and Whitehouse (2008) :منبع
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4- چالش ها و مشکالت نظام بازنشستگی ترکیه قبل از بازنگری سال 2006

ــای  ــر گروه ه ــی نابراب ــی، دسترس ــای مال ــی، چالش ه ــرات جمعیت ــل تغیی ــه عوام مجموع
ــب  ــادی موج ــای نه ــور ناکارآمدی ه ــی و همین ط ــن اجتماع ــه تأمی ــی ب ــف جمعیت مختل
شــد سیاســت گذاران در ســال 2006 متقاعــد شــوند کــه ضرورتــی بــرای بازنگــری عمیــق 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــود دارد؛ ک ــه وج ــی ترکی ــن اجتماع ــادی نظــام تأمی و بنی

مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
ــه از  ● ــه؛ به طوری ک ــی ترکی ــن اجتماع ــام تامی ــی نظ ــری مال ــدید کس ــش ش افزای

حــدود %1 تولیــد ناخالــص داخلــی در اوایــل دهــه 1990 بــه %2.5 در ســال 2000 و 
بیــش از %4.5 در ســال 2005 افزایــش یافــت. ارزش انباشــته ایــن کســری ها بیــن 
ســال های 1994 و 2004، بعــالوه هزینــه دیرکــرد بدهــی آنهــا1 )محاســبه شــده 
ــه  ــر ب ــارد لی ــر 475 میلی ــغ ب ــه داری2 ( بال ــرخ صورت حســاب های خزان براســاس ن
قیمت هــای ســال 2004، برابــر بــا تقریبــاً 110 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و 15 
برابــِر کل ذخیــره بدهــی تلفیقــی3  ترکیــه در اواخــر ســال 2004 بــود.4 به عــالوه، 
ــدون انجــام بازنگری هــای ســال  ــد کــه ب ــال نشــان می دادن برآوردهــای اکچوئری
2006 شــکاف کســری های ایــن سیســتم تــا ســال 2075 بــه میــزان چشــمگیری 

 .)Brook and Whitehouse, 2008( افزایــش خواهــد یافــت

1. debt servicing cost
2. Treasury bill rate
3. total consolidated debt stock
4. Ministry of Labour and Social Security (2005)
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شکل1- کسری های نظام بازنشستگی و پیش بینی آن در بلندمدت )درصد GDP/ درصد(

 
Brook & Whitehouse, 2006 :منبع

 



بازنگری ها در نظام بازنشستگی ترکیه در سال 2006  / 9

تنگناهــای مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی در ترکیــه ناشــی از عوامــل گوناگونــی  ●
بــود. ســطح بــاالی اشــتغال غیررســمی در کشــور، درآمدهــای کمتــر اعالم شــده 
بــرای محاســبات حــق بیمه هــا، ســطح پاییــن انباشــت حــق بیمه هــا و کاهــش 
ســطوح پرداختی هــای حــق بیمــه، عوایــد یــا درآمدهــا را بــا محدودیــت 
ــد،  ــش از موع ــتگی پی ــد بازنشس ــل رون ــه دلی ــا ب ــود. هزینه ه ــرده ب ــه ک مواج
دوره طوالنی تــِر پرداختی هــای بازنشســتگی بــه دلیــل افزایــش امیــد بــه 
ــه عــدم  ــج ب ــدازه ســخاوتمندانه منت زندگــی، پرداختی هــای بیمــه ای بیــش از ان
ــده و  ــای تعیین ش ــق بیمه ه ــطح ح ــن س ــف بی ــد ضعی ــی، و پیون ــادل مال تع

ــود.  ــه ب ــاال رفت ــده ب ــِی پرداخت ش ــتمری های واقع مس
اثــر بازنشســتگی پیــش از موعــد در ســالمت مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی یکــی  ●

ــت.  ــرار گرف ــورد توجــه ق ــه در بازنگــری 2006 م ــود ک ــن مســائلی ب از مهمتری
ــر از 60  ــن کمت ــدند، دارای س ــته ش ــه بازنشس ــرادی ک ــد اف ــش از 60 درص بی
ســال )بــرای مــردان( و 58 ســال )بــرای زنــان( بودنــد. در آســتانه بازنگری هــای 
ــر از  ــال کمت ــًا 6 س ــه تقریب ــی در ترکی ــه زندگ ــد ب ــن امی ــه س 2006، اگرچ
میانگیــن کشــورهای OECD بــود )تقریبــًا 73.6 ســال(، امــا یکــی از بزرگ تریــن 
ــورها  ــیاری از کش ــه بس ــبت ب ــی نس ــه زندگ ــد ب ــود امی ــت آوردها را در بهب دس
ــر  ــذار ب ــر مســائل اثرگ ــاند. دیگ ــت رس ــه ثب ــا 2006 ب ــن ســال های 1960 ت بی
ایــن نظــام شــامل نــرخ جایگزینــی بــاال، رابطــه ضعیــف بیــن درآمدهــا و مزایــای 

ــود.  ــتمری ها ب ــالیانه مس ــل س ــیوه تعدی ــتمری( و ش ــتگی )مس بازنشس
نظــام تأمیــن اجتماعــی ترکیــه از طریــق سیاســت ها و اقدامــات قانونــی  ●

ــل داشــتند حــق  ــود، سیاســت هایی کــه تمای دولت هــای قبــل تضعیــف شــده ب
ــرد  ــی از دیرک ــم ناش ــا جرای ــد؛ و ی ــش دهن ــا را افزای ــش و مزای ــا را کاه بیمه ه
ــد.  ــده بگیرن ــات نادی ــل از انتخاب ــا را قب ــت آنه ــدم پرداخ ــا ع ــا و ی ــق بیمه ه ح



10  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــاوت  ــی متف ــدام قانون ــه اق ــا 1997، نُ ــال های 1965 ت ــن س ــال، بی ــرای مث ب
وجــود داشــت کــه موجــب بازنشســتگی پیش ازموعــد و دریافــت مزایــای کامــل 
ــون ســال 1981 کــه ســن بازنشســتگی را  ــژه، قان ــه وی بازنشســتگی می شــد. ب
ــن  ــون پایین تری ــن قان ــرد. ای ــب ک ــال تصوی ــردان 45 س ــان 38 و م ــرای زن ب
ــال  ــا س ــود. ت ــه ب ــتگی ترکی ــام بازنشس ــتگی در نظ ــن بازنشس ــن س ــد ممک ح
ــتای  ــدی در راس ــن جدی ــاْر قوانی ــیزده ب ــا، س ــل از انتخابات ه ــب قب 1997، اغل
نادیده گرفتــن جرایــم مالیــات پرداخت نشــده حقــوق و دســتمزد همــراه بــا حفــظ 

ــه تصویــب رســید.  ــن ب ــای معی حــق دریافــت همــه مزای
عــالوه بــر آن، پرداختی هــای مســاعدت اجتماعــی1 مــازادی وجــود داشــت کــه  ●

اساســًا بــرای نهــاد تأمیــن اجتماعــی و ذینفعــان Bag-Kur در ســال 1977 بــرای 
جبــران کاهــش قــدرت خریــد بــه دلیــل تــورم طراحی شــده بــود )آریــن2، 2004(. 
ایــن پرداختی هــا تفــاوت بیــن تأمیــن اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی را مبهــم 
ــایر  ــد س ــور، همانن ــای مذک ــه پرداخت ه ــود ک ــن ب ــج ای ــود؛ تصــور رای ــرده ب ک
ــدند،  ــی می ش ــن مال ــی تأمی ــه عموم ــل بودج ــی، از مح ــاعدت های اجتماع مس

ــود.  ــا ب ــا حــق بیمه ه ــن آن ه ــه محــل تامی درحالی ک
اســتحقاق های بازنشســتگی، شــرایط برخــورداری از خدمــات مراقبت هــای  ●

ــر گروهــی  ــرای ه ــن مجــزا ب ــق قوانی ــات از طری ــن خدم ــن ای ســالمت و تأمی
ــرایط  ــد: مســتخدمان دارای ش ــف می ش ــاوت تعری ــه صــورت متف ــران ب از کارگ
قــراردادی، خویش فرمایــان، کارمنــدان دولــت، کشــاورزان، و کارگران کشــاورزی. 
ایــن طرح هــای متفــاوت از طریــق نهادهــای مجــزا مدیریــت می شــدند 
)فقــدان سیســتم ســازمانی یکپارچــه بــرای تضمیــن اســتانداردها(. قانون گــذاری 
پیچیــده، دیوانســاالری گســترده، زیرســاخت های تکنولــوژی اطالعاتــی ناکافــی 

1. Social assistance payments
2. Aring
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ــن  ــای تأمی ــه نهاده ــد ک ــن می ش ــع از ای ــنل مان ــه پرس ــوط ب و مشــکالت مرب
ــرای  ــواری هایی ب ــا دش ــام را ب ــد، و نظ ــل کنن ــور کارآ عم ــه ط ــی ب اجتماع
ــه  ــن، ب ــرد. ای ــه می ک ــتانداردها مواج ــازی اس ــن یکسان س ــی و تضمی هماهنگ
ــات  ــت اطالع ــر در دریاف ــد تأخی ــادی، مانن ــکالت زی ــث مش ــود، باع ــه خ نوب
ــابقه  ــه دارای س ــانی ک ــرای کس ــژه ب ــتمری –به وی ــتحقاق مس ــه اس ــوط ب مرب
ــوط  ــای مرب ــه گزارش ه ــی ب ــد-، دسترس ــاوت بودن ــغل های متف ــت در ش خدم
ــرای ذی نفعــان  ــه خدمــات مراقبــت ســالمتی، ب ــا دسترســی ب ــه ســالمت و ی ب

)مشــترکان(، می شــد. 
پیش بینی هــا نشــان می دادنــد کــه نســبت جمعیــت بــاالی 65 ســال بــه  ●

ــه  ــال 2009، از 7 درصــد ب ــل از س ــال قب ــال طــی 27 س ــا 64 س ــت 0 ت جمعی
14 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. ایــن عوامــل، در کنــار کاهــش نــرخ بــاروری 
کلــی بــا 12/2 تولــد بــرای هــر زن در ســال 2006 -در مقایســه بــا بیــش از 6 
ــه  ــود کــه ترکیــه نســبت ب ــا ب ــرای هــر زن در ســال -1960 بدیــن معن ــد ب تول
کشــورهای صنعتــی بــزرگ بــا پیــری نســبتًا ســریع و نســبت وابســتگی آشــفته ای 

مواجــه خواهــد شــد.
ــر از  ● ــی دیگ ــر یک ــا فق ــارزه ب ــود در مب ــی موج ــن اجتماع ــام تأمی ــی نظ ناتوان

چالش هــای پســینی بــود. براســاس اطالعــات مرکــز آمــار ترکیــه در ســال 2003 
ــذا نــه تنهــا  بیــش از 35 درصــد جمعیــت ایــن کشــور زیــر خــط فقــر بودنــد؛ ل
ــرار  ــر ق ــرض خطــر فق ــز در مع ــان نی ــران بلکــه کارفرمای ــران و حقوق بگی کارگ
ــه  ــی اختصاص یافت ــع عموم ــده ای از مناب ــش عم ــت بخ ــل هدای ــتند. به دلی داش
بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی به ســمت تأمیــن مالــی کســری های نظــام 
بازنشســتگی، ایــن منابــع به طــور کارا و موثــر در جهــت مبــارزه بــا فقــر بــه کار 

ــدند.  ــه نمی ش گرفت
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نتیجــه  ● در  اجتماعــی  تأمیــن  کســری های  تحلیل هــا،  برخــی  براســاس 
ــار هزینه هــای بهــره  ــود، بلکــه ب ــودن هزینه هــای اجتماعــی نب ســخاوتمندانه ب
در نتیجــه اجــرای برنامه هــای تثبیــت اقتصــادی صنــدوق بین المللــی پــول بــود 

ــت مرکــزی داشــت.  ــادل بودجــه دول ــر تع ــر شــدیدی ب کــه اث
بــرای ســال های زیــادی، دولت هــای پیشــین از درآمدهــای نظــام تأمیــن  ●

اجتماعــی بــرای تأمیــن مالــی کســری بودجــه اســتفاده کردنــد. همچنیــن، نظــام 
بازنشســتگی از ضعــف و ناکارآمدی هــای اجرایــی و نهــادی ماننــد، فقــدان 

ــرد.  ــج می ب ــی رن ــازمانی و تکنیک ــزی، س ــای ممّی ظرفیت ه
ــران  ● ــن بح ــه ای ــل اولی ــان(، دالی ــًا چپ گرای ــر )عمدت ــی دیگ ــاس تحلیل براس

ــه  ــت جــوان ب ــی از جمعی ــرخ بســیار باالی ــوده اســت. ن ــازار کار ب ــرات در ب تغیی
ــکاری و  ــاالی بی ــای ب ــا نرخ ه ــه در آن ج ــد، ک ــرت کردن ــهری مهاج ــز ش مراک
اشــتغال غیررســمی بــا مشــارکت پاییــن زنــان و تعــداد فزاینــده وابســتگان همــراه 
ــان  ــه و دوره بیمه پردازی ش ــق بیم ــدگان ح ــداد پرداخت کنن ــن، تع ــد. بنابرای ش
ــل  ــه عوام ــال ک ــن ح ــت، در عی ــش یاف ــتم کاه ــای سیس ــه هزینه ه ــبت ب نس
ــن  ــتی و...( ای ــت های پوپولیس ــی، سیاس ــای اجرای ــد ناکارآمدی ه ــه )مانن ثانوی
ــًا  ــازار کار عمدت ــرات در ب ــل، تغیی ــن تحلی زوال را ســرعت بخشــید. براســاس ای
ــیده  ــرعت بخش ــاز و س ــه 1980 آغ ــرال از ده ــت های نئولیب ــطه سیاس ــه واس ب
شــدند. از نظــر آنــان، اصالحــات نظــام بازنشســتگی ایــن علــت را نادیــده گرفــت 
و راه حل هــای دیگــری بــرای اصــالح نظــام پیشــنهاد داد )ماننــد افزایــش ســن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــا و...( ک ــش مزای ــردازی و کاه ــان بیمه پ ــتگی و زم بازنشس
ــند  ــعه یافته باش ــورهای توس ــناختِی کش ــائل جمعیت ش ــه مس ــوط ب ــتر مرب بیش
)ماننــد نــرخ بــاروری پاییــن بــا افزایــش طــول عمــر جمعیــت(. ایــن رو، چنیــن 
ــی و  ــت گذاری اجتماع ــی در سیاس ــرات نئولیبرال ــه تغیی ــود ک ــتدالل می ش اس
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روابــط صنعتــی، اشــتغال غیررســمی، بیــکاری و دســتمزدهای پاییــن را ســرعت 
بخشــید، کــه ایــن خــود در نهایــت منجــر بــه کاهــش حــق بیمه هــا و افزایــش 

ــد. ــه ش ــتگی ترکی ــام بازنشس ــای نظ هزینه ه
ــا بحــران مالــی  ــود کــه ب مجمــوع ایــن شــرایط دالیــل اولیــه کســری فزاینــده ای ب
ــده  ــی پرداخت نش ــل بده ــه دلی ــن ب ــرایط همچنی ــن ش ــد. ای ــزوده ش ــرعت آن اف ــر س ب
ــه  ــازاد هدررفت ــوءمدیریت و م ــی، س ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــی( ب ــی )دولت بخــش عموم
ــن  ــان، ای ــذر زم ــر شــد. در گ ــن نظــام بدت ــا در اداره ای ــه، ناکارآمدی ه در ســال های اولی
ــود  ــه خ ــی را ب ــه عموم ــترده ای از بودج ــاالت گس ــده ای، انتق ــور فزاین ــه ط کســری ها، ب
ــرای اصالحــات شــد. اولیــن اصــالح در  ــه تالش هایــی ب ــد کــه منجــر ب اختصــاص دادن
 Bag-Kur و SSk ســال 1991 منجــر بــه کاهــش موقتــی حجــم کســری ها در نظام هــای
ــاری در ســطح  ــی از افزایش هــای اختی ــل ترکیب ــه دلی ــًا ب شــد، اگرچــه کســری ها متعاقب

مســتمری و کاهــش پایــه بیمــه ای رو بــه افزایــش گذاشــت. 
در مجمــوع، ایــن رونــد و شــواهد حکایــت از آن داشــت کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی 
ــا  ــه طــور مشــخص نظــام بازنشســتگی ترکیــه در آســتانه اصالحــات ســال 2006 ]ت و ب
ــِت وقــت تحــت  ــا چالش هــا و مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــده بــود کــه دول 2008[ ب
تأثیــر توصیه هــای سیاســتی از ســوی نهادهــای پولــی و مالــی بین المللــی ماننــد صنــدوق 
ــه  ــت ب ــا دس ــه اروپ ــی کار و اتحادی ــازمان بین الملل ــی، س ــک جهان ــول، بان ــی پ بین الملل
تغییراتــی زد تــا شــاید نظــام تأمیــن اجتماعــی بتوانــد بــه کارآیــی بهتــر، عدالــت و پایــداری 

بیشــتر دســت یابــد.
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5- بازنگری های سال 2006
5-1- بازنگری های نهادی-سازمانی 

در مــی 2006، بــا فشــار صنــدوق بین المللــی پــول و اتحادیــه اروپــا، بازنگــری گســترده تر 
ــری و  ــدف کنترل پذی ــا ه ــماره 5502- ب ــون ش ــه -قان ــی ترکی ــن اجتماع ــام تأمی نظ
ــازار کار از  ــتر در ب ــای بیش ــق قابلیت ه ــن خل ــی، و همچنی ــن اجتماع ــام تأمی ــت نظ تقوی
طریــق ارتقــای تحــرک بیــن بخش هــای عمومــی و خصوصــی بــه تصویــب رســید. ایــن 
ــود: بخــش اول، ایجــاد بیمــه ســالمت عمومــی  ــی ب بازنگــری دارای چهــار بخــش اصل
ــر حــق  ــی ب ــاری و مبتن ــه صــورت اجب ــت ب ــرار دادن کل جمعی ــرای تحــت پوشــش ق ب
بیمــه و نیــز فراهــم کــردن بیمــه افــراد فقیــر توســط دولــت؛ بخــش دوم، برقــراری یــک 
ــه ای را  ــدت بیم ــدت و بلندم ــای کوتاه م ــه مزای ــه هم ــد ک ــه بازنشســتگی واح ــام بیم نظ
ــه  ــوط ب ــری 2006 مرب ــا بازنگ ــا ب ــترین مخالفت ه ــود. بیش ــامل ش ــالمت ش ــر از س فرات
ــی را در  ــش اصل ــت نق ــود و می توانس ــی آن ب ــون اصل ــه کان ــرا ک ــود، چ ــش ب ــن بخ ای
مشــکالت مالــی نظــام داشــته باشــد. بخــش ســوم، ایجــاد ســاختار نهــادی جدیــدی بــود 
ــارم،  ــش چه ــرد. بخ ــم می ک ــی فراه ــن اجتماع ــات تأمی ــرای خدم ــی ب ــه فرصت های ک

ــه می شــدند.  ــه صــورت نامنســجم ارائ ــه ب ــات اجتماعــی ک ــا و خدم ــع مزای تجمی
ــون واحــد  ــک قان ــت دو بخــش اول را در ی ــد قانون گــذاری ســال 2006، دول در فراین
ترکیــب کــرد: قانــون بیمه هــای اجتماعــی و بیمــه ســالمت عمومــی )شــماره 5510(. بخش 
ســوم توســط قانــون نهــاد تأمیــن اجتماعــی1 مدیریــت می شــد )شــماره 5510( و بخــش 
ــا  ــه ت ــه البت ــود ک ــارکتی ب ــای غیرمش ــی و پرداختی ه ــاعدت اجتماع ــون مس ــارم، قان چه
ســال 2010 بــه تصویــب پارلمــان نرســید. ایــن بازنگــری، بــه ویــژه، در تحــول خصوصیــت 
ــای  ــی نهاده ــق جایگزین ــه از طری ــی ترکی ــم رفاه ــه رژی ــه و تبعیض گرایان صنفی گرایان
تأمیــن اجتماعــی جداگانــه بــا یــک نهــاد فرآگیــر جدیــد -نهــاد تأمیــن اجتماعــی2-  تحولی 
1. Social Security Institution (SGK)
2. Social Security Institution (Sosyal Güvenlik Kurumu)
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حیاتــی به شــمار می رفــت چراکــه بــه واســطه آن، برخــی امتیــازات کارکنــان دولــت، ماننــد 
درآمدهــای باالتــر و اســتحقاق های بازنشســتگی کاهــش پیــدا کــرد و یــک ســاختار نســبتًا 

برابرتــری شــکل گرفــت.  
موقعیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی قبــل و بعــد از بازنگــری 2006 مطابــق شــکل زیــر 

اســت: 

شکل 2- موقعیت نظام تامین اجتماعی ترکیه قبل و بعد از بازنگری سال 2006

.Ministry of Employment and Social Security, Towards a New Social Security System, Ankara, 2006 :منبع
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همان گونــه کــه در شــکل بــاال مالحظــه می شــود، قبــل از بازنگــری نظــام 
 ،)SSK(ــرای کارگــران بازنشســتگی ســال 2006، ســه نهــاد تأمیــن اجتماعــی متفــاوت ب
ــا زیرســاختارهای تکنولوژی هــای  ــان )Bag-Kur( و کارکنــان دولــت)ES( -ب خویش فرمای
ــود-  ــه خ ــص ب ــی مخت ــیوه های اجرای ــانی و ش ــع انس ــت گذاری مناب ــی، سیاس اطالعات
ــه  ــان از ارائ ــدف اطمین ــا ه ــی )SSI(، ب ــن اجتماع ــاد تأمی ــی نه ــد، یعن ــادی واح در نه
ــری و  ــاظ اکچوئ ــه لح ــترس پذیر و ب ــب، کارا، دس ــی مناس ــن اجتماع ــام تأمی ــک نظ ی
ــبکه های  ــن دارای ش ــا 26000 کارک ــد ب ــاد جدی ــن نه ــدند. ای ــام ش ــدار، ادغ ــْی پای مال
ــن  ــز تأمی ــش از 300 مرک ــهر، بی ــه در 81 ش ــود ک ــور ب ــر کش ــانی در سراس خدمات رس
اجتماعــی را بازگشــایی کــرد. ایــن مراکــز ماننــد فروشــگاه های بــزرگ چندمنظــوره عمــل 
ــد  ــدا کنن ــی پی ــود دسترس ــای خ ــه نیازه ــه هم ــد ب ــهروندان می توانن ــه ش ــد ک می کنن

ــد.   ــز اســتانی ســفر کنن ــا مراک ــه ادارات ی ــدون اینکــه ب ب
بــروک و وایت هــاوس )2006( معتقدنــد کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی یکپارچــه ظرفیــت 
ــراد بیمه شــده و درآمدهــا و هزینه هــا  ــداد اف ــرل و بررســی تع ــرای کنت ــی ب نظــام مدیریت
را بــه طــور قابل مالحظــه ای بهبــود بخشــیده، خدمــات بهتــری بــرای مشــترکان فراهــم 
مــی آورد و در حــوزه تأمیــن مالــی نظــام ســالمت نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــی،  ــای عموم ــن بخش ه ــای کار بی ــه نیروه ــادی ب ــی زی ــرک و جابجای ــالوه، تح به ع
ــوه نقشــی  ــور بالق ــد به ط ــث، می توان ــن حی ــد، و از ای ــی می ده خصوصــی و خویش فرمای

در ارتقــای بهــره وری نیــروی کار داشــته باشــد.   
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5-2- بازنگری های پارامتریک 

ــتگی  ــام بازنشس ــازمانی نظ ــکیالتی و س ــاختار تش ــه در س ــی ک ــر بازنگری های ــالوه ب ع
ــتگی  ــوزه بازنشس ــا ح ــط ب ــای مرتب ــه  پارامتره ــز در زمین ــی نی ــت، تغییرات ــورت گرف ص
ــی1  ــای جایگزین ــاس، نرخ ه ــن اس ــر ای ــاد. ب ــاق افت ــه اتف ــی ترکی ــن اجتماع ــام تامی نظ
کــه قبــل از ســال 1999 به طــور متوســط حــدود 117% بــود2 و در قانــون ســال 2001 و 
بازنگری هــای ســال های بعــد بــه طــور غیرقابــل انتظــاری تــا حــدود 145% بــرای گــروه 
درآمــدی متوســط، 135% بــرای گــروه درآمــدی پاییــن )نصــف متوســط(، و 148% بــرای 
گروه هــای درآمــدی بــاال )دو برابــر گــروه درآمــدی متوســط( افزایــش یافــت، در قانــون 
ســال 2006 بــه 100% کاهــش پیــدا کــرد. بااین حــال، ترکیــه همچنــان دارای باالتریــن 
نــرخ جایگزینــی در بیــن کشــورهای OECD بعــد از یونــان )متوســط OECD %72.2( بــود. 
جــدول زیــر نرخ هــای جایگزینــی خالــص گروه هــای متفــاوت درآمــدی را طــی ســه دوره 

ــن کشــورهای OECD نشــان می دهــد. ــا میانگی ــز در مقایســه ب ــی و نی زمان

جدول 2- نرخ های جایگزینی خالص نظام تامین اجتماعی ترکیه طی دوره های زمانی مختلف

افراد با درآمد دو برابر متوسطافراد با درآمد متوسطافراد با درآمد نصف متوسطشرح

120%120%110%نظام 1: قبل از سال 99

148%145%140%نظام 2: 2001-2006

100%100%100%نظام 3: 2006 به بعد

OECD 60 %70 %84 %متوسط

Erdem Aktug (2010) :منبع

Replacement rates .1: نسبت اولین مستمری به درآمد سال قبل از بازنشستگی.
2. در نظــام پیشــین )قبــل 1999(، پرداختی هــای مســتمری براســاس آخریــن درآمــد دریافت شــده قبــل از 
ــه دســت آمده در طــول دوره فعالیــت کاری )تعدیــل  ــد متوســط درآمــد ب بازنشســتگی محاســبه می شــد. نظــام جدی

ــرد.  ــر می گی ــد( را در نظ ــورم و رش ــه ت ــبت ب ــده نس ش
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طــی ایــن بازنگــری، همچنیــن، حداقــل ســن بازنشســتگی زنــان و مــردان بــه ترتیــب 
58 و 60 ســال، به شــرط برخــورداری از حداقــل 25 ســال ســابقه اشــتغال، تعییــن گردیــد. 
ــرای  ــه 65 ســال )ب ــا ســال 2036 ب ــج ت ــن ســن به تدری ــد کــه ای ــرر گردی به عــالوه، مق
هــر دو جنســیت( افزایــش پیــدا کنــد. بااین حــال، ســرعت گــذار بســیار آهســته بــود؛ زیــرا 
بــرای مثــال، تــا 2020، همچنــان بســیاری از افــراد در دهــه پنجــم عمرشــان بازنشســته 

خواهنــد شــد.
ــتگی  ــتمری بازنشس ــه مس ــود ک ــنواتی ب ــش س ــب افزای ــش ضری ــر کاه ــر دیگ تغیی
ــل از  ــوند. قب ــبه می ش ــب محاس ــن ضری ــاس ای ــر اس ــن، ب ــای معی ــای مزای در طرح ه
بازنگــری 2006، ضریب هــای ســنواتی بــرای 10 ســال اول 3.5 درصــد، بــرای 15 ســال 
ــا بازنگــری مذکــور، ضریــب افزایــش  بعــد 2 درصــد و بعــد از 25 ســال، 1.5 بــود؛ امــا ب
ســنواتی بــرای کســانی کــه در ســال 2015 وارد چرخــه اشــتغال می شــوند، در تمــام طــول 
دوران اشــتغال 2 درصــد بــود. بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن افــراد بایــد بعــد از بازنشســتگی 
ــد.  ــه کار بوده ان ــد، در صورتــی کــه مــدت بیشــتری مشــغول ب مســتمری یکســانی بگیرن
جــدول زیــر خالصــه پارامترهــای کلیــدی مربــوط بــه نظــام بازنشســتگی ترکیــه قبــل 

و بعــد از بازنگــری ســال 2006 را نشــان می دهــد.
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جدول -3 پارامترهای کلیدی نظام بازنشستگی عمومی ترکیه در سه دوره زمانی مختلف

شرایط حداقلی بازنشستگی
نظام 3: قوانین 2006نظام 2: بازنگری 1999 )2000-2006(نظام 1: قواعد قبل از 1999

مرد

25 سال بیمه + 5000 روز 
پرداخت حق بیمه

یا
55 سال سن+ 5000 روز 

پرداخت حق بیمه

60 سال سن + حداقل 7000 روز 
پرداخت حق بیمه

یا
60 سال سن + 25 سال بیمه4500+ روز 

پرداخت حق بیمه 
)توجه: این قواعد به صورت تدریجی 

فازبندی می شوند(

60 سال سن + 25 سال کار )البته 
تنها برای کسانی که بعد از طرح 

قانون جدید وارد بازار کار می شوند( 
از سال 2036 تا 2048 سن 

بازنشستگی به 65 سال خواهد 
رسید

زن
20 سال بیمه شده+ 5000 

روز پرداخت حق بیمه
یا

50 سال سن+ پرداخت 20 
سال بیمه شده

58 سال سن20+ سال بیمه
)افزایش تدریجی با فازبندی(

مشابه مردان اما سن 58 به جای 
60 سال

از سال 2036 تا 2048 سن 
بازنشستگی به 65 سال خواهد 

رسید
ضریب افزایش سنواتی

N/A
5.3% سالیانه برای 3600 روز اول سپس 
2% سالیانه برای 9000 روز بعدی، و پس 

از آن 1.5 %

2.5% برای هر سال تا انتهای سال 
2015 و سپس 2% برای هر سال

شاخص بندی مستمری
                                        N/Aتورم شاخص قیمت مصرف کنندهتورم شاخص قیمت مصرف کننده

Brook and Whitehouse (2006) :منبع
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ــردازی را  ــه دوره بیمه پ ــال 2006 ترکی ــتگی س ــام بازنشس ــری نظ ــوع، بازنگ در مجم
ــش داد و  ــتگی را کاه ــول دوره بازنشس ــتمری و ط ــای( مس ــا )مزای ــش و پرداختی ه افزای
ــا  ــی ت ــتمری های عموم ــه مس ــده از ناحی ــری های ایجادش ــه کس ــد ک ــی می ش پیش بین

ســال 2045 تــا ســطح صفــر درصــد کاهــش پیــدا کنــد. 
فاتیــح آیســان1 )2013( معتقــد اســت کــه بازنگــری در نظــام تامیــن اجتماعــی ترکیــه 
ــل  ــدد3 تحلی ــم مج ــدن و تنظی ــا2، بازکاالیی ش ــش هزینه ه ــد کاه ــه بُع ــوان از س را می ت
کــرد. دینامیســم های متفاوتــی، ماننــد احــزاب سیاســی، اتحادیه هــا، رأی دهنــدگان، 
ــن  ــتگی بی ــای بازنشس ــه بازنگری ه ــد ک ــود دارن ــری وج ــکل بازنگ ــی و ش ــه عموم بودج
ــه بودجه هــای  ــد کاهــش هزینه هــا تعادل بخشــی ب ــز می ســازند. هــدف بُع کشــورها متمای
تأمیــن اجتماعــی و حفــظ نظــام بازنشســتگی موجــود اســت. بُعــد بازکاالیی شــدن ناظــر بــر 
معکوس کــردن وابســتگی بــه دولــت از رهگــذِر ســخت گیری در اســتحقاق یــا کاهــش مزایــا 
اســت. از ایــن رو، درحالی کــه بُعــد اول بــر تقلیــل کاهــش کســری ها و مدیریــت هزینه هــا 
بــرای حفــظ نظــام بازنشســتگی موجــود تمرکــز دارد، بُعــد بازکاالیی شــدن وابســتگی فــرد 
بــه بــازار بــرای تأمیــن اجتماعــی ســالمندی را افزایــش می دهــد. بُعــد تنظیــم مجــدد نیــز 

 .)Aysan; 156:2013( ــردازد ــد می پ ــررات ناکارآم ــن و مق ــع قوانی ــه رف ب
ــه رد  ــد، اگرچ ــان می ده ــه نش ــتگی 2006 ترکی ــری بازنشس ــات بازنگ ــل جزئی تحلی
ــدد  ــم مج ــا تنظی ــرد، ام ــاهده ک ــوان مش ــری را می ت ــد در بازنگ ــه بُع ــن س ــی ای تمام
ــوان در  ــوده اســت. نمونه هــای تنظیــم مجــدد را می ت ــد ایــن بازنگری هــا ب مهم تریــن بُع
ایجــاد یــک نهــاد تأمیــن اجتماعــی جدیــد، شــکل دهی یــک نظــام مســاعدت اجتماعــی 
فراگیــر و افزایــش ســن رســمی بازنشســتگی دیــد. ایــن نهــاد جدیــد بــرای ارتقــای تــوان 
دولــت در راســتای کنتــرِل صحیــح درآمدهــا و هزینه هــا و همچنیــن فراهــم آوردن خدمــات 

1. Fatih Aysan
2. cost containment
3. recalibration
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ــن،  ــرای شــهروندان تشــکیل شــد )Brook and Whitehouse, 6: 2006(. همچنی ــر ب بهت
ــه زندگــی را می تــوان  ــاال رفتــن امیــد ب ــه دلیــل ب افزایــش ســن رســمی بازنشســتگی ب
در چارچــوب همیــن بُعــد تنظیــم مجــدد مــورد توجــه قــرار داد. کاهــش ضریــب افزایــش 
ــده پرداخت هــای بازنشســتگی در چارچــوب  ــل هزینه هــای فزاین ــا هــدف تقلی ســنواتی ب
ــتگی  ــای بازنشس ــی طرح ه ــب معرف ــدن در قال ــا، و بازکاالیی ش ــش هزینه ه ــد کاه بُع
خصوصــی قــرار می گیرنــد. البتــه کاهــش هزینه هــا و بازکاالیی شــدن در فرآینــد 
بازنگــری 2006 نظــام بازنشســتگی ترکیــه بــه انــدازه جنبــه تنظیــم مجــدد دارای اهمیــت 
ــرات در بازنگــری نظــام  ــه مشــخصات و تغیی ــه ب ــه طــور جداگان ــر ب ــد. جــدول زی نبودن

.)Aysan; 156:2013( ــردازد ــه می پ ــتگی ترکی بازنشس
بــا تمــام ایــن اوصــاف، بــه گفتــه آیســان )2013( افزایــش ســن بازنشســتگی و کاهش 
ضریــب ســنواتی در بازنگــری نظــام بازنشســتگی 2006 ترکیــه می توانــد تهدیــدی بــرای 
ــل های  ــه نس ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــر باش ــل های جوان ت ــاه نس ــلی و رف ــری بین نس براب
ــع بیشــتری  ــاالی مســتمری مناف ــبتًا ب ــِد نس ــی از درآم ــبتًا جوان ــنین نس ــر در س قدیمی ت
می بردنــد، بــدون این کــه حــق بیمــه بــرای مدت هــای طوالنــی پرداخــت کــرده باشــند. 
امــا نســل های جــوان بــرای داشــتن اســتحقاق مســتمری های بازنشســتگی و پیــری بایــد 
ــتاندارد  ــتخدام اس ــای اس ــواری هایی در فرصت ه ــه دش ــن این ک ــد. ضم ــخت کار کنن س

بــرای نســل جوان تــر وجــود خواهــد داشــت. 
در نهایــت بایــد اذعــان کــرد کــه طوالنــی بــودن فراینــد اصالحــات، نظــام بازنشســتگی 
قبــل از 2006 همچنــان بــا قــوت زیاد ســن بازنشســتگی و مزایــای مســتمری را در دهه های 
آینــده تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. در ســال 2006، بیــش از 75% مســتمری بگیران جوان تر 
ــاال  ــان ب ــا 4 دهــه بعــد نیــز همچن ــد؛ پیش بینــی می شــود ایــن درصــد ت از 65 ســال بودن
ــا ســال 2020 در دهــه پنجــم ســن خــود اســتحقاق دریافــت  ــراْد ت باشــد و بســیاری از اف

.)Brook and Whitehouse, 9: 2006( مســتمری خواهنــد داشــت
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6- نتیجه گیری

می تــوان گفــت کــه بازنگــری نظــام بازنشســتگی 2006 ترکیــه نقطــه عطــف در تاریــخ 
ــود.  ــه معنــای اخــص ب ــه معنــای اعــم و نظــام بازنشســتگی ب نظــام تأمیــن اجتماعــی ب
ــرات نهادی-ســازمانی و  ــرات انجــام شــده اســت: تغیی ــن بازنگــری، دو دســته تغیی در ای
ــتگی  ــام بازنشس ــات نظ ــتای اصالح ــرات در راس ــن تغیی ــک. مهم تری ــات پارامتری اصالح

ــد: ــه از ایــن قرارن ترکی
ادغــام و یکپارچه ســازی صندوق هــای بازنشســتگی تحــت پوشــش یــک  ●

ــاوت  ــل از  بازنگــری 2006، ســه ســازمان بیمــه اجتماعــی متف ــه واحــد: قب بدن
وجــود داشــت: صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان عمومــی یــا دولــت )ES(؛ نهــاد 
بیمه هــای اجتماعــی  بــرای کارگــران )SSK(؛ نهــاد بیمه هــای اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــر س ــری 2006، ه ــد بازنگ ــان )Bag-kur(. در فراین ــرای خویش فرمای ب
نهادهــا زیــر یــک بدنــه تحــت عنــوان نهــاد تأمیــن اجتماعــی )SSI(. ایــن نظــام 
بازنشســتگی اساســًا صنفی گــرا بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه نظام هــای بازنشســتگی 
متفاوتــی بــرای شــغل های متفــاوت بــا ســازوکار حــق بیمــه و مزایــای گوناگونــی 
خلــق می کــرد. فراینــد تصمیم گیــری و مدیریــت مالــی تأمیــن اجتماعــی در نهــاد 
ــن اجتماعــی  ــه یــک نظــام تأمی ــان از ارائ ــا هــدف اطمین ــی SSI(، ب واحــد )یعن
ــدند. ــام ش ــدار، ادغ ــی پای ــری و مال ــترس پذیر و از لحــاظ اکچوئ مناســب، کارا، دس

ــون 2006،  ● ــردازی: براســاس قان ــرات در روزهــای حــق بیمه پ ــا تغیی بازنگــری ی
ــان و  ــرای زن ــتمری 7000 روز ب ــه مس ــق بیم ــت ح ــن پرداخ ــط میانگی متوس
ــز از 58 ســال  ــل ســن رســمی بازنشســتگی نی ــه، حداق ــه رفت ــود. رفت ــردان ب م
ــرای مــردان افزایــش پیــدا خواهــد  ــه 65 ب ــان و از 60 ب ــرای زن ــه 65 ســال ب ب
کــرد )البتــه افزایــش بــه ســن 65 ســال، از ســال 2036 تــا 2048 اتفــاق خواهــد 

افتــاد(.
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حداقــل ســال های بیمه پــردازی: حداقــل ســال های بیمه پــردازی 25 ســال  ●
ــرای هــر دو جنــس اســت.  ب

کاهــش نــرخ جایگزینــی: میانگیــن نرخ هــای جایگزینــی خالــص قبــل از ســال  ●
ــون ســال 2001 و بازنگری هــا در ســال های بعــد  ــود.  قان 1999 حــدود 117% ب
ــرای  ــدود 145% ب ــا ح ــی را ت ــای جایگزین ــاری نرخ ه ــل انتظ ــور غیرقاب ــه ط ب
گــروه درآمــدی متوســط، 135% بــرای گــروه درآمــدی پاییــن )نصــف متوســط(، 
ــط(  ــدی متوس ــروه درآم ــر گ ــاال )دو براب ــدی ب ــای درآم ــرای گروه ه و 148% ب
ــل  ــه 100% تقلی ــال 2006 ب ــون س ــی در قان ــرخ جایگزین ــن ن ــش داد. ای افزای

یافــت.
●  ،1999 از  قبــل  نظــام  در  مرجــع:  حقــوق  زمانــی  بــازه  دادن  گســترش 

پرداختی هــای مســتمری )حقــوق مرجــع( براســاس آخریــن درآمــد دریافت شــده 
ــه  ــد ب ــط درآم ــات 2006 متوس ــد. اصالح ــبه می ش ــتگی محاس ــل از بازنشس قب
دســت آمده در طــول دوره فعالیــت کاری )تعدیل شــده نســبت بــه تــورم و رشــد( 

را در نظــر می گیــرد. 
کاهــش ضریــب افزایــش ســنواتی: ضریــب افزایــش ســنوات در ترکیــه براســاس  ●

ــه 2  ــال 2015 ب ــه از س ــت ک ــال اس ــر س ــرای ه ــد ب ــون 2006، 2.5 درص قان
درصــد کاهــش پیــدا کــرد. 
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پیوست 
چرا از واژه »بازنگری« به عنوان ترجمه کلمه »Reform« استفاده شده است؟ 

در زبــان انگلیســی واژه reform بــه معنــای تغییــر در راســتای بهبــودی و اصــالح می باشــد. 
ــرات نظام هــای بازنشســتگی، چنیــن معنایــی  ــا تغیی ــا ایــن حــال، دســت کم، در رابطــه ب ب
ــه  ــناختی، reform ب ــا معناش ــی ی ــورت تحت اللفظ ــه ص ــود. ب ــتفاد نمی ش ــاً مس از آن لزوم
ــه،  ــه لحــاظ فراینــد و زمین معنــای اِعمــال تغییــرات در فــرم و شــکل اســت. همچنیــن، ب
ممکــن اســت تغییراتــی اِعمــال شــود کــه ضرورتــاً از دل آن هــا اصــالح یــا بهبــودی حاصــل 
ــازوکارها،  ــا و س ــرات در فرم ه ــدِن تغیی ــا ندی ــدن ی ــی دی ــر آن، اصالح ــاف ب ــود. مض نش
ــان،  ــدام از ذینفع ــر ک ــذا، ه ــتگی دارد. ل ــز بس ــان نی ــرش ذینفع ــوع نگ ــا و ن ــه رویکرده ب
ــاره ای  ــز گــره خــورده اســت، پ ــی نی ــع و امتیازات ــا مناف ــگاه خــود کــه ب ــوع ن ــه ن بســته ب
ــه در  ــن قضی ــد. ای ــی نمی بین ــر را اصالح ــاره ای دیگ ــد و پ ــالح می دان ــرات را اص از تغیی
مــورد تغییــرات در نظــام بازنشســتگی نیــز صــدق می کنــد. ســوای نــگاه ذینفعــان، ادبیــات 
ــا،  ــح  reformهــا در نظام هــای بازنشســتگی دنی ــرای توصیــف و توضی ــکار گرفته شــده ب ب
ــن  ــاً ای ــه عمدت ــت، گرچ ــن نظام هاس ــده در ای ــوِن اعمال ش ــراِت گوناگ ــه تغیی ــوف ب معط
تغییــرات را در راســتای بهبــودی و اصــالح ایــن نظام هــا می بیننــد. در ادبیــاِت مربــوط بــه 
 reform تغییــر و تحــوالت نظــام بازنشســتگی در ایــران، از واژه »اصالحــات« معــادل واژه
ــت و  ــار مثب ــود دارای ب ــه در خ ــی ک ــان فارس ــات« در زب ــود. واژه »اصالح ــتفاده می ش اس
ــت کم در  ــرای واژه reform، دس ــی ب ــق و کامل ــادل دقی ــت، مع ــودی اس ــه بهب ــوف ب معط
 reform ــی از ــر و تلق ــن تعبی ــه ای ــه پیداســت ک ــه نظــام بازنشســتگی، نیســت. ناگفت زمین
ــه ایــن حــوزه راه پیــدا کــرده اســت. چــه  در نظام هــای بازنشســتگی از عرصــه سیاســت ب
بســا در ســپهر سیاســی چنیــن مناقشــه ای نیــز وجــود داشــته باشــد کــه محــل بحــث مــا 
ــر و تحــوالت نظــام بازنشســتگی کشــور  ــه کالســیک تغیی ــاره، از نمون ــن ب نیســت. در ای
ــا  ــای بازنشســتگی در دنی ــده در نظام ه ــرات ایجــاد ش ــن تغیی ــم. اولی ــره می بری ــیلی به ش
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در شــیلی در ســال 1981 انجــام شــد کــه تحــت عنــوان reform از آن تغییــرات یــاد شــد 
ــر و  ــن تغیی ــائل ای ــا و مس ــه چالش ه ــی ک ــتگی(. زمان ــام بازنشس ــازی نظ )خصوصی س
تحــوالت خــود را نشــان داد، کشــور شــیلی از آن تغییــرات عقب نشــینی کــرد: تحــت عنــوان 
ــتگی  ــام بازنشس ــه نظ ــت ب ــا برگش ــتگی« ی ــام بازنشس ــازی نظ ــت از خصوصی س »برگش
 reform عمومــی. دوبــاره، از فراینــد برگشــت از خصوصی ســازی بازنشســتگی تحــت عنــوان
یــاد شــد. در هــر دو مــورد، از واژه reform اســتفاده شــده اســت، کــه بــه معنــای توصیــف 
ــان فارســی، هــر دو  ــده زب ــا، خوانن ــن نظــام بازنشســتگی اســت. ام ــرات در ای ــد تغیی فراین
ــی  ــد )تغییرات ــی می کن ــات« تلق ــیلی را »اصالح ــام بازنشســتگی ش ــرات در نظ ــته تغیی دس
کــه ظاهــراً در تضــاد بــا هــم قــرار دارنــد، یــا دســت کم، نفی کننــده همدیگرنــد( کــه طبیعتــًا 
دارای بــار مثبتــی اســت. تحمیــل بــار مثبــت یــا منفــی بــه ایــن تغییــرات را بایــد بــه خواننده 
و پژوهشــگر واگــذار کــرد. بــه دلیلــی کــه علــم نیازمنــد دســته بندی و مفهوم ســازی اســت، 
بنظــر می رســد واژه »بازنگــری« معنــای رســاتری بــرای reform باشــد. در زبــان فارســی، 
واژه »بازنگــری« واجــد معنــای منفــی یــا مثبتــی نیســت )هــم بــه لحــاظ معناشــناختی و 
هــم بــه لحــاظ تلقــی و برداشــت در جامعــه( و توضیح دهنــده مناســبی بــرای تغییــرات در 
نظام هــای بازنشســتگی اســت کــه لزومــاً جهــات ایــن تغییــرات را ارزش گــذاری نمی کنــد. 
ــان،  ــتگی در جه ــای بازنشس ــرات در نظام ه ــن تغیی ــه ای ــردن هم ــالْح تلقی ک ــاً، اص طبیعت
هــم در داخــل کشــورها و هــم در زمان هــای متفــاوت در هــر کشــوری، بایــد بــه معنــای 
مثبــت بــودن نتایــج همــه ایــن تغییــرات در نظام هــا باشــد. در صورتــی کــه تجربــه تاریخــی 
ــاختاری و  ــک، س ــون )سیســتماتیک، پارامتری ــرات گوناگ ــال تغیی ــه اِعم ــد ک ده نشــان می 
فنــی و...( در ایــن نظام هــا، در همــه جــای دنیــا و در زمان هــای متفــاوت، لزومــاً بــه نتایــج 
ــرد واژه  ــای کارب ــه ج ــود ب ــه پیشــنهاد می ش ــن روســت ک ــده اســت. از ای ــی نینجامی مثبت
»اصالحــات« بــرای reform، از واژه »بازنگــری« اســتفاده شــود تــا رســاننده معنــا و بافتــی 

ــرات نظــام بازنشســتگی در آن اعمــال می شــود.  باشــد کــه تغیی




