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   ITUC پیشگفتار دبیر کل
کفایت و پایداری نظام بازنشستگی در بافتار سالمندی جمعیت

حمایت های اجتماعی،  باألخص در سنین سالمندی،  در زمره  حقوق بشر همگانی به حساب 
می آیند و همه دولت ها متعهد شده اند تا در فراهم کردن این دسته از حمایت ها اهتمام ورزند. 
نکته قابل تأملی که در اینجا باید به آن اشاره کرد  این است که در سراسر جهان، از هر سه 
نفر تنها به دو نفر مستمری تعلق می گیرد. به علت سالمندی جمعیت و ریاضت اقتصادی1، 
حق برخورداری از حمایت های اجتماعی در بسیاری از کشورها به مخاطره افتاده است. چند 
یافت.  بیش ازپیش کاهش خواهد  پوشش  دامنه  و  بدتر هم خواهد شد  دیگر وضعیت  سال 
جنبِش جهانی کار،  بر این امر تأکید دارد که دگرگون کردن این روندها و برداشتن گام های 
جدی در جهت تضمین سطوح عادالنه و معقول از حمایت های اجتماعی بایستی شامل حال 

همه مردم جهان شود. 
ریاضت اقتصادی تأثیر مخربی بر آسایش کارگران داشته و جالب اینجاست که آسیب پذیرترین 

1.  austerity
در علم اقتصاد به طرحی گفته می شود که دولت ها برای کاهش هزینه ها و برای رفع کسری بودجه یا به منظور نشان دادن نظم 
مالی دولت به طلبکاران، به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند. این طرح که به منظور مقابله با 
کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات با افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک های مالی 

خارجی می انجامد. واژه ریاضت اقتصادی، به عنوان واژه سال 2010 دانشنامه Merriam-Webster انتخاب شد. 
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قشر در جوامع مختلف بیشترین میزان تاوان را تاکنون پرداخته اند. برای رسیدگی به سالمندی 
جمعیت و محدودیت های مالی، دولت ها به اصالحات )بازنگری( نظام های بازنشستگی خود به 
طرق مختلف روی آورده اند که برخی از آن ها عبارتند از  اِعمال تغییرات پارامتریک مثل افزایش 
سن بازنشستگی، کاستن سطوح مزایا، افزایش حق بیمه ها و باال بردن میزان وابستگی سطوح 
مزایا به حق بیمه ها. تأثیرات منفی این سیاست ها فقط در سطح تأثیرات اقتصاد کالن نبوده 
بلکه عواقب فاجعه باری برای بازنشستگان به دنبال داشته و زندگی خیلی از بازنشسته ها را 
ازلحاظ سالمت و کیفیت به مخاطره انداخته است. چنین اقداماتی با استانداردهای بین المللی کار 
مثل کنوانسیون ILO 102C، توصیه نامه 202 و دستور کار 2030 سازمان ملل با هدف توسعه 

حمایت های اجتماعی  مستقیماً در تناقض بوده اند. 
در مواقع بحران، دولت ها در تأمین مالی حمایت های اجتماعی معمواًل با مشکل مواجه شده 
و به طبع آن هزینه های عمومی را کاهش می دهند. اما بایستی خاطرنشان کرد که حمایت های 
اجتماعی جزو خدمات ویژه یا لوکس در شرایط اقتصادی مساعد به حساب نمی آیند، بلکه عاملی 
پایدار که کارنامه عملکردی  اقتصادهای  از  نابرابری و پشتیبانی  و  فقر  برای کاهش  کلیدی 
مثبت دارند محسوب می شوند. حمایت های اجتماعی به تقویت تقاضای کل1 و رونق بازارهای 
محلی کمک بسزایی می کنند؛ به توسعه مهارت ها و اشتغال رونق می دهند؛ از مردم در مقابل 
شوک های مختلف پشتیبانی کرده و اعتماد مردم را نسبت به اقتصاد و دولت )حاکمیت( جلب 
می کنند و درنهایت موجب تشویق توسعه همه جانبه و پایدار می شوند. سرمایه گذاری درزمینۀ 
حمایت های اجتماعی موجب می شود که جوامع با عملکردی منصفانه به دنبال دستیابی به هدف 

برقراری امنیت و توسعه اقتصادی به صورت  توأمان باشند. 

1.  aggregate demand
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تأمین مالی حمایت های اجتماعی مکفی و متناسب امری امکان پذیر است 

بنا بر برآوردهای به عمل آمده توسط ILO، افزایش 0.23 درصدِی GDP در جهان به طورکلی 
بر  کرد.  خواهد  میسر  برای کل جمعیت جهان  را  اجتماعی  کردن کف حمایت های  فراهم 
دولت ها  دارند.  قرار  مالیاتی1  گریزگاه های  در  جهان   GDP از   %10 حدود  برآوردها،  اساس 
چندین گزینه برای تضمین کفایت و پایداری مستمری ها در اختیار دارند و برای دستیابی به 
این مهم باید آن گزینه ها را به کارگیرند. موانع موجود بر  سر راه نیروی کار آماده به خدمت2 در 
بازار بایستی برداشته شده تا آن ها بتوانند جذب بازار کار شوند. با این کار شکاف های موجود 
در اشتغال که عمومًا بین زنان، جوانان و کارگران خارجی رایج است به احتمال زیاد از میان 
برداشته خواهند شد. این کار همچنین نیازمند حمایت از انتقال کارگران غیررسمی به اقتصاد 
رسمی است. مبارزه با فرار مالیاتی و طراحی نظام مالیاتی کارآمد امری ضروری تلقی می شود. 
این کار با اخذ مالیات متناسب با دارایی های افراد و شرکت ها صورت می گیرد. کارگران با هر 
سختی که شده حق بیمه خود را به نظام های بازنشستگی پرداخت می کنند، از کارفرمایان هم 
انتظار می رود تا به همین ترتیب نسبت عادالنه ای از حق بیمه را پرداخت کنند. عالوه بر این، 
انتقال متناسب و منصفانه به اقتصادی که اتکای کمتری به منابع کربنی دارد می تواند منجر 
به تأمین مالی بهینه حمایت های اجتماعی شود ؛ برای مثال، می توان بر منابع کربنی عوارض 
و مالیات وضع کرد و درآمدهای حاصل از این کار به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد. 
اجتماعی  اشاره می کند که تضمین کفایت حمایت های  این مسئله  به  پایانی هم  نکته 
وهم و خیال و داستان نیست، بلکه موضوعی است که به اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد.

ITUC شاران بارو، دبیر کل

1.  tax havens
به کشورها، ایالت ها یا منطقه هایی اطالق می شود، که سرمایه گذاران با داشتن حساب های بانکی و شرکت، از مالیات 

معاف بوده یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می کنند.
2.  untapped labour supply
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خالصه مدیریتی

تمرکز این مقاله روی دو موضوع است: الف( مرور پاره ای از اقدامات که دولت ها با هدف 
این  اثربخشی  میزان  ارزیابی  داده اند؛ ب(  انجام  خود  بازنشستگی  نظام های  پایداری  بهبود 
اقدامات. نکته ای که در اینجا به آن تأکید می شود این است که اکثر اقدامات صورت گرفته تا 
به امروز اثرات توزیعی منفی داشته و به طور چشمگیری عملکرد اولیه نظام های بازنشستگی 
به  است(  فقر  بروز  از  جلوگیری  و  سالمندان  برای  مطمئن  جایگزینی  درآمد  تأمین  )که  را 
مخاطره انداخته است. خیلی از دولت ها و نهادهای بین المللی به اصالحات نظام بازنشستگی 
به عنوان مبادله ای اجتناب ناپذیر بین کفایت و پایداری می نگرند اما اتحادیه ها بر این عقیده اند 
که پرداختن به موضوع سالمندی جمعیت نیازمند اقداماتی با ماهیت متفاوت است که عبارتند 
از: پذیرفتن گفتمان فراگیر جدید، تالش بیشتر برای حمایت از مشارکت گروه های محروم و 
کم برخوردار در بازار کار، اندوختن درآمد بیشتر با روش های مبتکرانه و مستمِر وضع مالیات 

و تضمین داشتن درآمدی مناسب در هنگام بازنشستگی.
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چالش جمعیتی: نسبت پایین جمعیت افراد شاغل به سالمندان

دانشمندان در سرتاسر جهان شاهد افزایش بی سابقه طول عمر و به طور هم زمان کاهش نرخ 
باروری )زادوولد( هستند. به طور متوسط می توان گفت که امید به زندگی از 1970 تاکنون 

افزایشی ده ساله داشته است. 
تا 2030 تعداد افراد باالی 60 سال در سرتاسر جهان بیشتر از کودکان زیر 10 سال خواهد 
بود. در این چشم انداز، 73 درصد از سالمندان جهان در کشورهای درحال توسعه متمرکز خواهند 
بود، اما نکته قابل توجه این است که سالمندِی جمعیت بیشترین تأثیر خود را روی اقتصادهای 
پیشرفته خواهد گذاشت. در اتحادیه اروپا تا 2050، سن بیش از یک چهارم جمعیت 65 سال و یا 
باالتر خواهد بود. امروز کشورهای ژاپن، ایتالیا و آلمان بین پنج کشوری قرار دارند که بیشترین 
تعداد سالمندان را دارند. این رویه های جمعیتی باعث کاهش نسبت جمعیت شاغل به سالمندان 
شده است. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)1OECD( نرخ وابستگی 
)پشتیبانی( سالمندان )2ODR( - نسبت سالمندان به شاغالن، در 1950، 14 به 100 نفر بوده؛ 
تا 2015 این رقم دو برابر شد و به 28 نفر از هر 100 نفر رسید. انتظار می رود این رقم در 2075 
دوباره دو برابر شود و به 58 نفر از 100 نفر برسد. چنین روندهایی پیامدهای اقتصادی وسیعی 
برای کشورها به دنبال خواهند داشت، چه آن هایی که نظام بازنشستگی آن ها بر اساس نظام 
توازن و هزینه و درآمد )PAYG(3 اداره می شوند و چه آن هایی که مبتنی بر اندوخته گذاری کامل 
)FFS4( هستند. در کشورهایی که نظام بازنشستگی آن ها PAYG است، هرچه تعداد افرادی که 
بازار کار را ترک می کنند )بازنشسته می شوند( بیشتر باشد، میزان حق بیمه هم به تبع آن پایین 
می آید، بنابراین تعداد کارکنان اندک بایستی درآمد کافی کسب کنند تا بتوانند از عهده جایگزینی 
تعداد رو به افزایش مستمری بگیران در مدت زمان طوالنی تر برآیند. در کشورهایی هم که نظام 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Old age dependency ratio
3. pay-as-you-go
4. fully funded pension system
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بازنشستگی آن ها FFS است، کاهش نیروی کار تأثیر منفی بر بهره وری و رشد خواهد گذاشت و 
به تبع آن اطمینان بازارهای مالی به حد متوسط نزدیک خواهد شد، نرخ بهره و بازگشت سرمایه 

کاهش پیدا خواهد کرد و درنهایت دارایی های صندوق های بازنشستگی تحلیل خواهند رفت. 
نکته حائز اهمیت این است که افرادی که بیشتر عمر می کنند الزاماً بدین معنی نیست که 
آن ها از سالمت هم برخوردار هستند، در اغلب موارد سال های واپسین عمر همراه با بیماری ها 
و ناتوانی های مختلف همراه است. به طور متوسط در کشورهای OECD، از افراد 65 ساله انتظار 
می رود که 19.5 سال دیگر هم عمر کنند، اما فقط در 9.4 سال از این مدت آن ها از سالمت 
نظام های  بر  را  مضاعفی  مالی  فشار  نه تنها  عمر  بودن طول  باال  بنابراین،  برخوردار هستند. 

بازنشستگی وارد می کند، بلکه میزان تقاضا از نظام بهداشت و سالمت هم افزایش می یابد. 
بنا بر برآوردهای به عمل آمده توسط ILO، در کشور ژاپن GDP هرسال باید 2% رشد کند 
تا بتواند تأثیر منفی روند رو به کاهش نیروی کار را جبران کند. بنا بر پیش بینی ها، در چند 
دهه پیش رو تقریبًا کل سود حاصل از بهره وری در سه کشور ایتالیا، آلمان و ایاالت متحده 

صرِف مقابله با تأثیر منفی سالمندی بر بهره وری و پتانسیل تولید خواهد شد. 

کفایت و پایداری نظام های بازنشستگی: موانع و مواجهه های سیاستی

مسئله رسیدگی به پایداری نظام های بازنشستگی جزو الینفک بحث کفایت است. پوشش 
از  بسیاری  در  پراهمیت  چالش های  ازجمله  مزایا  سطوح  بودن  پایین  و  مستمری ها  پایین 
برای  سالمندان  توانایی  بازنشستگی  هنگام  در  است  ممکن  که  می آیند  به حساب  کشورها 
داشتن زندگِی با منزلت همراه با امنیت را ازلحاظ اقتصادی به مخاطره بیندازد. در سرتاسر 
جهان، تقریبًا یک سوم مردم از مستمری بهره مند نیستند و از هر 10 نفر 1 از افراد باالی سال 
65 سال در کشورهای OECD در فقر )مطلق( به سر می برد. این رقم در ژاپن 1 به 5، در 

استرالیا و مکزیک 1 به 4 و حدوداً 1 به 2 در کره جنوبی می رسد. 
اَشکال  در  کار  به  مشغول  افراد  غیررسمی،  کارگران  زنان،  این  مختلف،  اقشار  میان  از 
بودن  پایین  آن  علت  و  دارند  پرمخاطره ای  زندگی  که  هستند  ناچیز  درآمد  با  و  نامطمئن 
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حق بیمه ها و به تبع آن عدم برخورداری و یا میزان برخورداری بسیار پایین از مستمری در 
دوران سالمندی است. در سرتاسر جهان، تنها 26.4 درصد از زنان تحت پوشش مستمری 
بازنشستگی مشارکتی قرار دارند و ارزش مزایای بازنشستگی زنان 40% کمتر از مردان در 

اتحادیه اروپا )به تنهایی( است. 
روش  چند  به  مختلف  کشورهای  اجتماعی،  حمایت  نظام های  پایداری  بهبود  برای 
نظام های بازنشستگی خود را اصالح کرده اند و یا به عبارتی به بازنگری در نظام بازنشستگی 

پرداخته اند که عبارتند از:
افزایش سن بازنشستگی و کنار گذاشتن بازنشستگی زودهنگام )زودتر از موعد(؛ کاهش 
سطوح مزایا؛ افزایش حق بیمه ها و باال بردن میزان وابستگی سطوح مزایا به حق بیمه ها، 
اجتماعی. در  تأمین  بیمه های  افزایش حق  و  نظام های خصوصی و صنفی  به  آوردن  روی 
برخی موارد انجام اصالحات فوق موجب شد تا کفایت مزایا بیشتر به مخاطره بیفتند و از 

میزان کارآمدی آن ها در فراهم کردن دوران بازنشستگی امن برای سالمندان کاسته شد. 
قرار  بررسی  و  موردبحث  زیر  بخش  در  یک به یک  اقدامات  این  از  هرکدام  پیامدهای 

می گیرند:

افزایش سن بازنشستگی و کنار گذاشتن بازنشستگی زودهنگام  ●

این گزینه یکی از رایج ترین راهبردها برای دولت ها در واکنش به سالمندی جمعیت بوده است 
و منطق و توجیه برای این کار این بوده که هر چه قدر کارگران بیشتر عمر کنند، مدت زمان 
بیشتری هم در بازار کار باقی خواهند ماند. اقداماتی ازاین دست مدت زمان پرداخت حق بیمه 
را افزایش داده و مدت دریافت مزایا را کاهش می دهند. بااین وجود، چنین سیاست هایی اغلب 
موانعی که بر سر راه سالمندان برای ماندن در بازار کار قرار دارند را مورد اهمال و مسامحه 
قرار می دهند– چراکه ممکن است مهارت های آن ها با بازارهای کاِر در حال تغییر منطبق نبوده 
و حتی امکان مواجهه با تبعیض برای آن ها هم وجود دارد. بنابراین، افزایش سن بازنشستگی 
نه تنها در افزایش کلی میزان اشتغال سالمندان مؤثر نبوده بلکه در بعضی مواقع باعث شده تا 
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سالمندان به حمایت های اجتماعی از قبیل دریافت مزایای بیکاری، مساعدت اجتماعی و یا 
مزایای ازکارافتادگی روی آورند. چنین سیاستی ممکن از پیامد منفی دیگری هم به همراه داشته 
و امید به زندگی همراه با سالمت را مورد اهمال قرار دهد، به عبارت دیگر، امید به زندگی سالم 
1همگام با امید به زندگی به معنی عام2 رشد نمی کند و این امر ممکن است منجر به این شود 

تا کارگران از روی اجبار تا سنین باالتر به کار کردن ادامه دهند و برخی از آن ها هم امکان دارد 
توانایی و حتی مهارت الزم برای ادامه کار کردن نداشته باشند. این مشکل برای کارگرانی که 
از مهارت کمتری برخوردار هستند به مراتب حادتر بوده و مدت زمان امید به زندگی سالم برای 
این دسته از افراد در مقایسه با گروه های دیگر کوتاه تر است. این موضوع در رابطه با کارگرانی 
که مشاغل سخت و خطرناک دارند هم صدق می کند. بعید به نظر می رسد که افزایش سن 
بازنشستگی در تضمین پایداری مالی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. برآوردهای به عمل آمده بر 
اساس داده های کشورهای OECD نشان می دهند که برای تثبیت ODR تا 2050، دولت ها 

بایستی مرز سنی را تا 8.4 سال تغییر دهند.

کاهش سطوح مزایا ●

برخی از دولت ها از این گزینه برای جبران افزایش امید به زندگی استفاده می کنند. کمسیون 
اروپا چنین پیش بینی کرده که در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا نرخ جایگزینی برای 
کسانی که دستمزد متوسط دارند، کاهشی 5 درصدی خواهد داشت. در شش کشور هم این 
کاهش به 15درصد خواهد رسید. در سطح جهانی، نرخ های جایگزینی در طوالنی مدت 20 
درصد کاهش می یابند. چنین سیاست هایی به طور فاحشی باعث ایجاد فقر در دوران سالمندی 
می شوند، سطح این نوع از فقر به طور غیرقابل قبولی باال بوده و از طرفی هم موجب کاهش 
تقاضای کل می شود. کاهش سطوح قانونی مزایا ممکن است باعث شود تا تعداد کثیری از 
مستمری بگیران به سمت طرح های خصوصی یا صنفی بروند تا درآمدی جایگزین و کافی 

1. healthy life expectancy 
2. overall life expectancy
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برای دوران بازنشستگی خود مهیا کنند )البته درصورتی که استطاعت مالی برای این کار را 
داشته باشند و یا کارفرمایان آن ها چنین مزایایی را ارائه کنند(. این کار به میزان نابرابری بین 

گروه های اجتماعی اقتصادی دامن خواهد زد. 

افزایش حق بیمه ها و باال بردن میزان وابستگی سطوح مزایا به حق بیمه ها ●

بایستی  بااین وجود،  است.  شده  گرفته  کار  به  کشورها  از  زیادی  تعداد  در  هم  گزینه  این 
خاطرنشان کرد که باال بردن میزان وابستگی درنهایت حتی اگر نابرابری ها را تشدید نکند، 
موجب بازتولید نابرابری ها در خصوص شرایط برخورداری از مستمری در بازار کار خواهد شد. 
علت این می تواند باشد که اقداماتی ازاین دست تأثیر منفی بر مزایای آن دسته از کارگرانی 
که به کارهای غیراستاندارد و کوتاه مدت مشغول هستند خواهد گذاشت و خود این امر منجر 
شغلی  ترتیبات  در  زنان  حضور  شد.  خواهد  غیرمستمر  بیمه  حق  پرداخت  سوابق  ایجاد  به 
غیررسمی، کم درآمد و غیراستاندارد پررنگ تر است و در مقایسه با مردان، شکاف های بیشتری 
در سوابق کاری آن ها به خاطر مراقبت از دیگر اعضای خانواده دیده می شود. بنا به دالیل 
مشابه، کارگران مهاجر، افرادی که از مهارت کافی برخوردار نبوده و یا کارگران موقت ممکن 

است با میزان مستمری ناچیز و یا هیچ مستمری به سن بازنشستگی برسند. 

تقویت مستمری های تکمیلی ●

و  می کنند  کمتر  اجتماعی  تأمین  نظام های  در  را  خود  مسؤولیت های  به تدریج  کشورها  برخی 
محدودیت هایی را به طرح های قانونی تحمیل می کنند و به طور هم زمان مستمری های خصوصی و 
یا صنفی را ترویج می دهند. چنین سیاست هایی تأثیرات واپس گرا1 دارند. این سیاست ها اغلب کارگران 
موقت را که کارفرمایان آن ها به صندوق های صنفی حق بیمه پرداخت نمی کنند و همچنین کارگران 
کم درآمدی که قادر به پرداخت حق بیمه و ذخیره در صندوق های خصوصی را ندارند را کنار می گذارند 
و یا به نوعی این دو گروه از کارگران حذف می شوند. این سیاست ها به ضرر کارگران خویش فرما نیز 

1. Regressive effects
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می تواند باشد، چرا که آن ها در ترتیبات صنفی جایی نداشته و از طرفی هم استطاعت پرداخت حق بیمه 
به صندوق های خصوصی را ندارند. ازآنجایی که رابطه تنگاتنگی میان حق بیمه ها و مزایا در طرح ها/

صندوق های صنفی و خصوصی وجود دارد، این صندوق ها نابرابری های بازار کار را به نابرابری های 
شرایط برخورداری از مستمری مبدل می کنند. در کشورهایی که مستمری های خصوصی و صنفی 
حالت اختیاری دارند و یا نرخ های جایگزینی در آن ها پایین است، مخاطرات اخالقی و محدودیت های 
اقتصادی ممکن است از پیوستن آن ها به این طرح ها جلوگیری کرده و یا موجب شود که آن ها به 
عضویت طرح ها درآیند اما حق بیمه کمتری پرداخت کنند که قاعدتاً برای مستمری بازنشستگی کافی 

و متناسب نخواهد بود. 

تعدیل حق بیمه های تأمین اجتماعی ●

چندین کشور برای افزایش حق بیمه های اجباری برای کارگران و کارفرمایان از خود تمایل 
نشان داده اند. افزایش حق بیمه های تأمین اجتماعی روشی مؤثر برای تأمین مالی حمایت های 
و  نبوده  متعادل  کارفرمایان  و  کارگران  بین  افزایشی  چنین  اما  می آیند،  به حساب  اجتماعی 
موافقت  اخیراً  دولت  در شیلی  مثال،  برای  است.  بوده  توزیع  امر  در  عدالت  برخالف هدِف 
کرده تا نرخ 4 درصدی کارفرمایان را اجرایی کند که در بازه زمانی 8 ساله مرحله بندی شده 
است، هدف از این کار کاهش کمبودهای تأمین مالی حمایت های اجتماعی است، اما حق 
مانده است. در رومانی  ثابت  از دریافتی های مشمول کسور  بیمه کارگران روی 10 درصد 
نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان تا حد چشمگیری کاهش یافته است، و میزان 
کاهش یافته به کارگران منتقل شده و باعث شده تا دستمزد مستخدمین تا حد زیادی کم شود. 
به همین سبب رومانی ازجمله کشورهایی است که در اتحادیه اروپا پایین ترین سطح دستمزد 
را دارد. در کنوانسیون 102 در خصوص تأمین اجتماعی به صراحت بیان شده که مستخدمین 
نباید بیشتر از 50% حق بیمه ها را بر عهده گیرند، اما کشورها در هنگام پرداختن به اصالحات 

به این نکته آن گونه که باید توجه نمی کنند. 
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تضمین پایداری و کفایت: راهی که پیش رو است

درنتیجه مواجه با تغییرات جمعیتی و محدودیت های مالی شدید، بسیاری از کشورها اقدام به 
بازنگری و انجام اصالحات در نظام بازنشستگی خود کرده و به این مسئله به صورت مبادله ای 
اجتناب ناپذیر بین کفایت و پایداری می نگرند. بااین وجود، نمی توان پایداری را به عنوان هدف 
مستقل نظام بازنشستگی در نظر گرفت، چرا که نظام های بازنشستگی بایستی از کفایت الزم 
هم برخوردار باشند تا بتوانند نقش اصلی خود را که فراهم کردن درآمدی جایگزین برای 

دوران سالمندی و جلوگیری از فقر است، ایفا کنند. 
برای غلبه بر بحث مانَوی1 بین پایداری و کفایت، به یک راهبرد چندوجهی با طراحی دقیق 
نیاز است تا با استفاده از آن اطمینان حاصل شود که تعدیل های آینده به گونه ای انجام خواهند شد 
تا شامل حال همه افراد جامعه شوند. برای رسیدن به این مهم، دولت ها نیاز دارند تا گفتمان فراگیر 
جدیدی به کارگیرند و تالش بیشتر برای حمایت از مشارکت گروه های محروم و کم برخوردار در 
بازار کار، اندوختن درآمد بیشتر با روش های مبتکرانه و مستمِر وضع مالیات و تضمین برخورداری از 

درآمدی مناسب در هنگام بازنشستگی بایستی در مرکز این دستور کار قرار گیرد.
پشتیبانی از مشارکت نیروی کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در موقعیتی که در آن 
نسبت جمعیت شاغل به سالمند کم و کمتر می شود، دولت ها باید تالش کنند تا از مشارکت 
به  پرداختن  به عمل آورند.  را  پشتیبانی الزم  کار  بازار  در  برخوردار  گروه های محروم و کم 
منابع کاری که کمتر به کار گرفته شده اند، می تواند به افزایش مالیات و حق بیمه های تأمین 
اقتصادی شود. برای  از رشد  افزایش بهره وری و پشتیبانی  اجتماعی کمک کرده و موجب 

رسیدن به این هدف مهم، دولت ها بایستی اقدامات زیر را انجام دهند:

1. Manichean debate
 بحث در خصوص وجود دو موقعیت یا پدیده متضاد در کنار یکدیگر
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اقدامات سخت گیرانه تری در جهت کاهش شکاف جنسیتی درزمینٔه اشتغال  ●
صورت گیرند:

در مقیاس جهانی، نرخ شکاف جنسیتی در خصوص مشارکت نیروی کار روی 26.5 درصد 
قرار دارد )75 درصد برای مردان در مقابل 48.5 درصد برای زنان(. عالوه بر این، شانس 
زنان برای کار تمام وقت کمتر است چراکه آن ها بایستی تعادل بین کار و زندگی خانوادگی را 
حفظ کنند. ایجاد تعادل بین کار و زندگی، کاهش توزیع نابرابر کار و مراقبت از زنان و مردان 
باشند.  تأثیرات بسزایی در کاستن شکاف جنسیتی درزمینۀ اشتغال داشته  همگی می توانند 
تضمین دسترسی به مراقبت مقرون به صرفه از کودکان و مراقبت بلندمدت از دیگر اعضای 
خانواده، استفاده متعادل زوجین از مرخصی والدین1 پس از تولد فرزندان و ایجاد انعطاف هر 
چه بیشتر در ترتیبات کار زنان و مردان ازجمله عواملی هستند که می توانند در این زمینه 
مفید واقع شوند. اقدامات سخت گیرانه در خصوص تبعیض و اجرایی کردن آن ها هم در این 

زمینه ضروری هستند. 

رسیدگی به اشتغال جوانان ●

بنا بر برآوردهای به عمل آمده توسط ILO، در سال 2017 بیش از 35 درصد از جمعیت بیکار 
جهان را جوانان تشکیل می دادند. عالوه بر این، 22 درصد از جمعیت جوان در جهان نه تنها 
بیکار بودند بلکه برای جذب در بازار کار آموزش کافی ندیده بودند. این روندها نشانگر به 
هدر رفتن مهارت ها و ظرفیت های جوانان در بازار کار است و می توان گفت این امر نوعی 
تهدید برای انسجام اجتماعی و عدالت بین نسلی محسوب می شود. بنابراین، دولت ها بایستی 
موانعی را که جوانان برای ورود به بازار کار و حفظ موقعیت خود در این بازار دارند را از میان 
بردارند. مدل »تضمین موقعیت جوانان2« می تواند به عنوان راهبردی مفید در این خصوص به 
کار گرفته شود، در این مدل به جوانان این اطمینان داده می شود که به آن ها مشاغل مناسب 

1. parental leave
2. youth guarantee
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پیشنهاد می شود، امکان ادامه تحصیل برای آن ها فراهم می شود و در صورت بیکار شدن 
برای آن ها یک دوره 4 ماهه کارآموزی تدارک دیده شده است. 

حمایت از رسمی سازی اقتصاد غیررسمی ●

بنا بر گزارش ILO، بیش از سه پنجم کارگران در سرتاسر جهان – 61.2 درصد یا دو میلیارد 
نفر – در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند. این کارگران از پایه ای ترین حمایت ها و حقوق 
در محل کار محروم بوده و پایین ترین حد دستمزد را دریافت کرده و تحت پوشش هیچ گونه 
از حمایت های اجتماعی قرار ندارند. رسمی کردن )رسیدگی به وضعیت( این کارگران موجب 
بهبود امنیت شغلی و وضعیت معیشت آن ها خواهد شد و درعین حال موجب بهبود درآمد حاصل 
 ،ILO 204 از مالیات و باال رفتن میزان پرداخت حق بیمه خواهد شد. در راستای توصیه نامه
دولت ها بایستی اقداماتی را در حمایت از انتقال به اقتصاد رسمی در دستور کار خود قرار دهند 

که عبارتند از: 
فراهم کردن مشوق ها و در نظر گرفتن امتیازات برای تحقق انتقال مؤثر به اقتصاد  √

رسمی؛
تسهیل روند صدور اظهارنامه فعالیت های اقتصادی، پرداخت مالیات و حق بیمه های  √

تأمین اجتماعی؛ و
بهبود دسترسی به منابع مالی و آموزش و فراگیری مهارت های مختلف. √

توجه به تأثیرات مثبت مهاجرت بر تأمین نیروی کار ●

در برخی کشورها مهاجرت کارگران خارجی به جبران روند نزولی نیروی کار کمک می کند، 
مخصوصًا درصورتی که نیروی کار مهاجر جوان تر از نیروی کار کشور میزبان باشد. در بسیاری 
ارائه  مانند  مشاغلی  در  تازه وارد  مهاجِر  کار  نیروی  بریتانیا،  و  ایتالیا  آلمان،  مثل  از کشورها 
خدمات به سالمندان و مراقبت از آن ها و همچنین مشاغل خانگی توانسته اند نقش پررنگی 
داشته و باعث ایجاد ثباتی نسبی در این زمینه شوند. محاسبات نشان داده که میزان مالیات 
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و حق بیمه ای که این دسته از کارگران پرداخت می کنند به مراتب بیشتر از انواع خدمات و 
حمایت های اجتماعی است که دریافت می کنند. در ایتالیا به تنهایی طبق آمار بنیاد موِرسا1، 
افزوده سال 2016 را تولید کنند، این رقم  از ارزش  مهاجران توانسته اند 130 میلیارد یورو 
برابر با 9 درصد از GDP است. مهاجران در همان سال 11.5 میلیارد یورو حق بیمه تأمین 
اجتماعی پرداخت کرده اند که توانسته به طور قابل توجهی فشار و بار را از نظام تأمین اجتماعی 
این کشور بردارد. دولت ها می توانند از ادغام مهاجران در بازار کار و تثبیت وضعیت قانونی و 
دسترسی آن ها به کارهای قانونی با انجام پاره ای از اقدامات، پشتیبانی کنند که عبارتند از: 
تضمین برخورد متساوی با آن ها از طریق وضع و اجرای قوانین ضد تبعیض؛ ارائه راهکارهایی 
انتقال  قابلیت  از  پشتیبانی  مهاجران؛  مهارت های  و  تحصیالت  شناختن  رسمیت  به  برای 
باکیفیت،  آموزش  به  مهاجران  دسترسی  ارتقای  و  مهاجران؛  اجتماعی  حمایت های  مزایای 

یادگیری مهارت های زبانی و آموزش فنی و حرفه ای.

حمایت از قابلیت اشتغال کارگران مسن ●

کارگران مسن اغلب با موانع جدی در حفظ موقعیت خود در بازار کار مواجه هستند مثل بیماری، 
ازکارافتادگی و اتمام دوره اشتغال حرفه ای آن ها، مشکل انطباق مهارت هایشان با بازار کاِر در 
حال تغییر و تبعیض در فرایندهای جذب و اخراج. در سال های اخیر، نرخ اشتغال در کشورهای 
OECD کاهش چشمگیری با توجه به سن داشته است، مخصوصاً از سن 55 سالگی. دولت ها 

می توانند با انجام برخی اقدامات از اشتغال کارگران مسن پشتیبانی کنند: با تضمین حمایت های 
مؤثر از اشتغال، انجام اقداماتی در جهت آموزش بلندمدت و جلوگیری از رفتارهای تبعیض آمیز 
به عالوه،  کلیشه ها.  برداشتن  میان  از  و  به چالش کشیدن  فعالیت هایی در خصوص  انجام  و 
همان طور که قباًل اشاره شد، افزایش سن بازنشستگی برای همه کارگران عملی نبوده و در 
بعضی مواقع هم منصفانه نیست، مخصوصاً برای کسانی که مشاغل دشوار دارند اما کارگرانی 
که از شغل خود رضایت دارند ممکن است تمایل داشته باشند برای مدت طوالنی تری به کار 

1. Moressa Foundation
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کردن ادامه دهند و پشتیبانی الزم را هم دریافت کنند. تحقیقات انجام شده در اتحادیه اروپا نشان 
می دهند که اقلیت قابل توجهی از سالمندان )23%( بازنشستگی تدریجی را به بازنشستگی کامل 
ترجیح می دهند و تمایل دارند تا به صورت پاره وقت به کارکردن ادامه دهند و در عوض مستمری 
جزئی )برای مثال نصف مستمری کامل( دریافت کنند. از کارگران سالمندی که تمایل به ماندن 
در بازار کار برای مدت طوالنی تر دارند بایستی حمایت الزم به عمل آید. دولت ها می توانند از 
فرمول هایی با انعطاف بیشتر از این کار حمایت کنند و به صورت تدریجی و نه یک دفعه چنین 
کارگرانی را بازنشسته کنند. بایستی دقت شود که انجام چنین اقداماتی با حقوق دیگر کارگران 
در هنگام رسیدن به سن بازنشستگی و دریافت مستمری متناسب بوده و در تعارض نباشد و 
همچنین اقدامات قراردادی بازنشستگی زودهنگام و یا دیگر اقداماتی که با توجه به شرایط دشوار 

کاری تعدیل شده اند به مخاطره نیفتند.

عالوه بر اقدامات مربوط به بازار کار، دولت ها گزینه ها و راهبردهای متعددی برای افزایش 

درآمد مالیاتِی مازاد و تضمین منابع مازاد برای تأمین مالی مستمری در اختیار دارند. برخی 

از این راهبردها عبارتند از:

ایجاد اَشکال متناوب وضع مالیات ●

تقویت روند تصاعدی وضع مالیات کار1 و استفاده از مالیات بر شرکت های سهامی2، مالیات 
بر ثروت3و مالیات بر درآمد4 به کاهش نابرابری و ارتقای پایداری دارایی های عمومی کمک 

می کنند.

1. labour taxation
2. corporate taxes
3. wealth taxes
4. capital gains taxes
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مبارزه با فرار مالیاتی ●

بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول )1IMF(، حدود 10 درصد از GDP جهان در گریزگاه های 
مالیاتی به صورت پنهان قرار دارند. بهبود شفافیت مالی، وصول مالیات و اقدامات اجرایی بدین 
حمایت های  به  مربوط  مخارج  دیگر  و  مستمری ها  مالی  تأمین  توسعه  به  می توانند  ترتیب 

اجتماعی کمک کنند. 

در نظر گرفتن اَشکال مبتکرانه وضع مالیات  ●

برخی کشورها اقدام به بهبود ثبات نظام از طریق معرفی اَشکال جدید وضع مالیات کرده اند، 
یا وضع  و  فعالیت های صنعتی  برای  بر کربن2  مالیات  منابع طبیعی،  بر  مالیات  مانند وضع 
مالیات بر مبادالت مالی. فایده دیگر چنین اَشکالی از وضع مالیات برای کاهش تولید کربن3 

و کاهش نابرابری درآمد است. 
در پایان به این نکته بایستی اشاره کرد که برای مقابله با چالش های مربوط به مسئله 
کفایت و پایداری، بایستی اطمینان حاصل شود که تضمینی برای همه کارگران وجود دارد 
تا آن ها بتوانند میزان قابل قبولی از مستمری – بدون توجه به سابقه پرداخت حق بیمه – 
دریافت کنند. همان طور که در توصیه نامه ILO 202 در خصوص کف حمایت های اجتماعی 
آمده، دولت ها، اتحادیه ها و کارفرمایان از 185 کشور نیاز به مستمری های تضمین شده غیر 
مشارکتی4 را پذیرفته و موافقت خود را اعالم کرده اند. این توصیه نامه توسط رهبران گروه 20 

)بیست اقتصاد بزرگ( و سازمان ملل مورد تائید قرارگرفته است. 
از طریق مستمری های همگانی شهروندان5  این تضمین  بعضی کشورها توانسته اند به 
و  مستمری  از  برخورداری  در  نابرابری ها  کاهش  موجب  مستمری ها  این  ارائه  یابند.  دست 

1. International Monetary Fund
2. carbon tax
3. decarbonisation
4. guaranteed non-contributory pensions
5. universal citizens’ pensions
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کاهش ریسک فقر در سالمندی شده است. دانمارک ازجمله کشورهای است که دارای چنین 
طرح هایی بوده و مستمری های عمومی سخاوتمندانه ای برای شهروندان خود فراهم می کند 
از محل وضع مالیات عمومی  تأمین مالی آن ها  که جنبه همگانی، غیر مشارکتی داشته و 
افریقای جنوبی هم وجود دارند که تا  صورت می گیرد. مستمری های همگانِی مشابهی در 

اندازه قابل توجهی توانسته اند به کاهش فقر و گرسنگی در این کشور کمک کند. 
کشورهای دیگری هم هستند که در فراهم کردن پوشش همگانی برای آن دسته از افراد 
که سابقه بیمه نداشته یا سابقه اندکی داشته اند موفق بوده اند و این کار را با ترکیب مؤثر 
از مستمری ها،  دسته  این  )به  مشارکتی«1  غیر  با »کف مستمری های  مشارکتی  طرح های 
داده اند.  انجام  گفته می شود(  نیز  پایه  یا مستمری های  مستمری های حداقلی تضمین شده2 
برای مثال کشور کنیا در 2017 طرح مستمری غیر مشارکتی را برای کارگرانی که شرایط 
دریافت مستمری مشارکتی را نداشتند معرفی کرده است. اقداماتی نظیر این ها، پناهگاهی 
مؤثر و امن در برابر ریسک های مختلف برای کسانی که قادر به پرداخت حق بیمه کافی قبل 
از سالمندی نیستند فراهم می کنند. این کار همچنین باعث کاهش نابرابری های درآمدی در 

میان جنسیت ها، مشاغل و گروه های اجتماعی اقتصادی مختلف می شوند.

1. “non-contributory pension floors’’
2. guaranteed minimum pensions
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پیوست: ارقام

امید به زندگی در سن 65 سالگی

تعداد سال های زندگی سالم1 در سن 65 سالگی

1. Healthy life years
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