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الف

چکیده
 )1NDC( طرح هــای مســتمری بــر اســاس حق بیمــه معیــِن صــوری یــا تأمیــن مالــی نشــده
ــا،  ــد ایتالی ــی مانن ــورهایی اروپای ــدودی از کش ــداد مع ــالدی در تع ــه 1990 می ــه ده از نیم
لتونــی، نــروژ، لهســتان و ســوئد بــا موفقیــت بــه اجــرا درآمدنــد. رویکــرد NDC، طرح هــای 
ــرادی  ــاب های انف ــه حس ــد را ب ــش می دهن ــر را پوش ــه کل دوره عم ــی ک ــه معین حق بیم
ــوازن  ــام ت ــاس نظ ــا براس ــن طرح ه ــا ای ــد، ام ــد می زنن ــن پیون ــه معی ــر حق بیم ــی ب مبتن
ــام  ــدات نظ ــای NDC، تعه ــکل گیری نظام ه ــان ش ــده اند. در زم ــا ش ــالیانه )PAYG( بن س
ــود [و  ــل می ش ــرادی منتق ــاب های انف ــه حس ــن )2DB( ب ــای معی ــر مزای ــی ب PAYG مبتن

ایــن اقــدام] امــکان گــذار آرام از قالــب DB  بــه 3DC را فراهــم می کنــد و بــه ایــن ترتیــب 
 DC ــه طرح هــای ــی از طرح هــای DB -PAYG ب ــی کــه در جابجای ــه بســیار باالی از هزین
ــه براســاس قواعــد اجــرا شــود  ــاب می شــود. رویکــرد NDC ک ــه اســت، اجتن ــل نهفت کام
ــرح  ــک ط ــه در ی ــی ک ــادی و جمعیت ــک های اقتص ــتم، ریس ــی سیس ــا طراح ــد ب می توان

1. Notional Defined Contribution
2. Defined Benefit
3. Defined Contribution
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ــی طــرح شــود. از آنجــا  ــداری مال ــد و موجــب پای ــه اســت را مدیریــت کن مســتمری نهفت
کــه در هــر طــرح مســتمری، عامــل پیونــد و تــوازن میــان ثبــات مالــی و کفایــت مزایــا، 
»ســن بازنشســتگی« اســت؛ در رویکــرد NDC ســن بازنشســتگی توســط هــر فــرد، باالتــر 
ــت،  ــدن جمعی ــر ش ــا پی ــراه ب ــزه، هم ــاد انگی ــا ایج ــود و ب ــاب می ش ــن انتخ ــل س از حداق
ــات  ــه اصالح ــردی ب ــوان رویک ــه عن ــد. ب ــش می ده ــر را افزای ــتگی مؤث ــن بازنشس س
  DB ــای ــی در طرح ه ــک تدریج ــات پارامتری ــدی اصالح ــب ج ــه رقی ــتمی، NDC ب سیس
ــه شــده،  ــا گفت ــه باره ــان طــور ک ــل شــده اســت. هم ــی نشــده )NDB(، تبدی ــن مال تأمی
اصالحــات پارامتریــک بــه قــدر کافــی شــفاف نیســتند و معمــوال بیــش از انــدازه محتاطانــه 
و بســیار دیــر بــرای برقــراری پایــداری مالــی انجــام می شــوند تــا بتواننــد مســتمری کافــی 
ــاره  ــی درب ــدی نســبتاً غیرفن ــه پیش  درآم ــن مقال ــد. ای ــرای مشــترکان طــرح فراهــم کنن ب
ــا  ــا و برتری آنه ــن طرح  ه ــی ای ــای اصل ــه مؤلفه ه ــد و ب ــه می  کن ــای NDC ارائ طرح ه
نســبت بــه طرح هــای NDB می   پــردازد و بــه مرزهــای فنــِی مهــم و کلیــدی در خصــوص 
ایــن رهیافــت اشــاره می  کنــد و ســرانجام بــه بیــان تجــارب کشــورهایی کــه طــرح NDC را 

ــردازد. ــد می  پ ــاده کرده  ان ــود پی ــتگی خ ــام بازنشس در نظ

واژگان کلیــدی: اصالحــات سیســتمیک نظــام بازنشســتگی، فاقــد اندوخته     گــذاری، طــرح 

ــرادی،  ــن اجتماعــی، حســاب انف ــی تأمی ــن مال ــی، تأمی ــن مل مســتمری، حــق بیمــه معی
ــل ــوئد، بین المل س
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مقدمه

طرح های مستمری مبتنی بر حق بیمه معین تأمین مالی نشده )NDC( وارد فرایند اصالح 
سیستم مستمری شده اند

ضــرورت اصالحــات در نظــام مســتمری عمومــی، موضــوع تــازه ای نیســت. ایــن بحــث 
ــس از  ــعه )OECD( و پ ــادی و توس ــای اقتص ــازمان همکاری ه ــو س ــورهای عض در کش
ــه کار طرح هــای مســتمری در دهــه 1950 و بســط ایــن طرح هــا در دهــه 1960  آغــاز ب
ــوک  ــر ش ــی دوم در اث ــگ جهان ــس از جن ــادی پ ــد اقتص ــه رش ــی ک ــد، زمان ــرح ش مط
ــای  ــِی طرح ه ــی جمعیت ــر در مبان ــود و تغیی ــده ب ــف ش ــه 1970 متوق ــی در ده اول نفت
ــه  ــی ب ــای داخل ــرای راه حل ه ــا جســتجو ب ــه 1980 ب ــود. ده ــده ب مســتمری، آشــکار ش
منظــور شناســایی شــکاف مالــِی کوتــاه مــدِت طرح هــا و چالش هــای بلندمــدت جمعیتــی 
ناشــی از کاهــش میــزان بــاروری شــناخته می شــود. بــر ایــن اســاس بحــث »اصالحــات« 
ــی  ــد؛ تعدیل های ــدود می ش ــرح مح ــای ط ــل پارامتره ــوب تعدی ــی در چارچ ــه مداخالت ب
ــن  ــه از آخری ــی دســتمزد-حق بیم ــش دوره ارزیاب ــرخ انباشــت، افزای همچــون کاهــش ن
ــه  ــتمزد ب ــا از دس ــش مزای ــار افزای ــر در معی ــر، تغیی ــی طوالنی ت ــه دوره های ــال ب ــد س چن
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ــن،  ــت )هلزم ــه دول ــل بودج ــت از مح ــا پرداخ ــه ی ــرخ حق بیم ــش ن ــا و افزای قیمت ه
ــر  ــاروری کمت ــای ب ــی و نرخ ه ــد زندگ ــده امی ــش فزاین ــه افزای ــان ب 1988(. در آن زم
ــا  ــا ت ــد. تالش ه ــی می ش ــه اندک ــت(، توج ــدن جمعی ــر ش ــه پی ــی )و در نتیج از جایگزین
ــا همــه طرح هــای  ــر در تقریب ــرای رفــع مشــکل فراگی ــزاری ب ــر یافتــن اب ــادی ب حــد زی
مبتنــی بــر مزایــای تأمیــن مالــی نشــده )NDB( متمرکــز بــود. طرح هــای مکمــل تأمیــن 
مالــی شــده در کشــورهای اندکــی )اغلــب کشــورهای انگلوفیــل( و بــه عنــوان طرح هــای 
 NDB ــای ــا در طرح ه ــل پارامتره ــدند. تعدی ــرح ش ــه مط ــه اِی داوطلبان ــرادی و حرف انف
معمــوال در قالــب مجموعــه ای از اصالحــات جزئــی بــه انجــام می رســید کــه بــه گونــه ای 
ــداری  ــه پای ــر ب ــا منج ــی داد ام ــش م ــرح را کاه ــادی ط ــران اقتص ــی و بح ــکاف مال ش
نمی شــدند؛ یعنــی منجــر بــه وضعیــت باثباتــی نمی شــد کــه بــرای حفــظ جریــان مالــی 

ــد. ــده باش ــی در آین ــرات اساس ــاز از تغیی ــرح، بی نی ط
ــی در  ــی سیســتمی بیشــتری دارد در ســطح بین الملل ــه ویژگ ــی ک چشــم انداز اصالحات
1981 توســط شــیلی آغــاز شــد. اصالحــات سیســتمی در نظــام بازنشســتگی آن کشــور کــه 
مبتنــی بــر یــک نظــام مســتمری فراگیــر بــود، در کل دنیــا، نخســتین تغییــر و جابجایــی از 
ــه  ــر حق بیم ــی ب ــِل مبتن ــذاری کام ــرح اندوخته گ ــک ط ــه ی ــنتی ب ــرح NDB س ــک ط ی
معیــن )FDC( بــود. ایــن اصالحــات دو تغییــر اساســی را بــه طــور همزمــان مطــرح می کــرد.

نخســت، ایــن اصالحــات از یــک طــرح مبتنــی بــر مزایــای معیــن )DB( کــه در آن 
ــول،  ــه(، در اص ــرخ حق بیم ــی )ن ــن مال ــده اند و روش تأمی ــف ش ــی تعری ــه خوب ــا ب مزای
ــرد  ــر ک ــن تغیی ــه معی ــر حق بیم ــی ب ــرح مبتن ــک ط ــه ی ــت؛ ب ــماندی1 اس ــه ای پس مؤلف
ــا  ــزان مزای ــود و می ــت( می ش ــن )و ثاب ــت تعیی ــا دق ــه ب ــرخ حق بیم ــرح، ن ــه در آن ط ک
ــی دریافــت شــده از محــل  ــه حق بیمه هــای پرداخــت شــده، بازدهــی مال بســتگی دارد ب
حــق بیمه هــا و امیــد زندگــی در زمــان بازنشســتگی. انتظــار مــی رود رابطــه محکــم بیــن 

1. یعنی ابتدا مزایا تعریف می شوند و تأمین مالی بحثی تبعی است. مترجم
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حق بیمــه و مزایــا، انگیــزه بســیار بهتــری بــرای تصمیــم بــه عرضــه نیــروی کار فراهــم 
کنــد، ماننــد مشــارکت در بــازار کار رســمی و انتخــاب ســن بازنشســتگی. مطمئنــا بــرای 
چنیــن اثــرات مثبتــی در بــازار کار، نظــام انگیزشــی سیســتم بازنشســتگی بــه عنــوان یــک 
ــررات  ــغلی و مق ــتمری های ش ــه، مس ــررات اولی ــل مق ــواردی از قبی ــت؛ م ــم اس کل، مه
ــب  ــا موج ــوند ت ــی ش ــت )باز(طراح ــا دق ــد ب ــوارد بای ــن م ــاری. ای ــای اختی پس اندازه

ــازار کار شــوند. کمتریــن انحــراف در ب
دوم، اصالحــات شــیلی، از یــک طــرح فاقــد اندوخته گــذاری کــه در آن منابــع 
ــه  ــد آن ک ــه امی ــود ب ــتفاده می ش ــاری اس ــی مســتمری های ج ــن مال ــرای تأمی ــاری ب ج
ــه  ــد، ب ــی کنن ــن مال ــی را تأمی ــدان آت ــای بهره من ــد مزای ــی می توانن ــای آت حق بیمه ه
ــال  ــدات در قب ــه در آن تعه ــرد ک ــر ک ــل تغیی ــذاری کام ــرح اندوخته گ ــک ط ــمت ی س
بازنشســتگان و کارگــران مبتنــی بــر اندوخته گــذاری کامــل بــود و بــه دارایی هــای مالــِی 
قابــل عرضــه در بــازار تکیــه داشــت. بــا توجــه بــه آن کــه چنیــن تغییــری باعــث می شــود 
ــورد  ــای م ــه، آشــکار شــود و ضــرورت و مزای ــد اندوخت ــرح فاق ــک ط ــان ی کســری پنه
ــل درک شــود؛ کســری آشــکار  ــر بازدهــی، قاب ــد نرخ هــای باالت ــی مانن انتظــار اصالحات
شــده بایــد توســط نســل های کنونــی و آینــده پرداخــت شــود. می تــوان بــه طــور بالقــوه، 
مانــع فشــار اقتصــادی مضاعــف پرداخــت بــر نســل های کنونــی و آتــی شــد، اگــر چنیــن 
اصالحاتــی منجــر بــه پیامدهــای خارجــی ماننــد اثــرات مثبــت بــر رشــد اقتصــادی درون زا 
ــه و   ــر رفت ــتر فرات ــداز بیش ــروی کار و پس ان ــتر نی ــه بیش ــه از عرض ــی ک ــود، پیامدهای ش
مالیات هــای اضافه/مخــارج عمومــی کمتــر را جبــران کننــد )هولزمــن، 1999(. مطالعــات 
ــود  ــده ب ــق ش ــیلی محق ــد در ش ــر رش ــی ب ــن اثرات ــه چنی ــد ک ــان می دهن ــی نش تجرب

ــن، 1997(. )هولزم
 ،FDC بــه طرح هــای NDB چنیــن اصالحــات سیســتمی و تغییــر از طرح هــای
پویایــی ای در اصالحــات رقــم زد کــه در دهــه 1990 از امریــکای التیــن بــه اقتصادهــای 
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ــن  ــر از آن منتقــل شــد. ای ــی فرات ــا و حت ــوب اروپ در حــال گــذار در مرکــز، شــرق و جن
ــر  ــار منتش ــر آث ــت تأثی ــگفت انگیزی تح ــور ش ــه ط ــتمی، ب ــات سیس ــر و اصالح تغیی
شــده توســط بانــک جهانــی بــوده اســت )1994(. تــا پیــش از 2011، 29 کشــور در دنیــا 
ــد  ــن امی ــه ای ــد، ب ــر سیســتم داده بودن ــه FDC تغیی ــه طــور نســبی از NDB ب ــل ب حداق
ــن  ــی پایی ــد چگال ــه مســتمری ها )مانن ــوط ب ــر مســائل مرب ــی و دیگ ــه مشــکالت مال ک

ــن، 2013(. ــوند )هولزم ــل ش ــا( ح ــش مزای ــه و پوش حق بیم
ــن  ــا] مشــخص شــد، بســیاری از کشــورها چالش هــای چنی ــه [بعده همــان طــور ک
اصالحاتــی را دســت کــم گرفتــه بودنــد؛ مــواردی ماننــد ضــرورت ایجــاد بازارهــای مالــی 
توانمنــد، تعییــن بازدهی هــای مالــی مــورد انتظــار و شــاید از همــه مهم تــر، تأمیــن مالــی 
ــت  ــه طــور موق ــا ب ــر اســت و تنه ــدت محدودت ــه در بلندم ــی ک ــه بودجــه عموم ــذار ب گ
بدهــی مالــی آشــکار دارد. در نتیجــه، برخــی کشــورها سیســتم های تأمیــن مالــی شــده را 
حفــظ کردنــد و الیــه دارای اندوختــه را از بیــن بردنــد )آرژانیتــن، مجارســتان( یــا بــه طــور 
اساســی کاهــش دادنــد )التویــا، لهســتان(. مطمئنــًا، پیامدهــای بحــران مالــی 2008 نیــز 

کمکــی بــه ایــن موضــوع نکــرد. 
از منظــر جذابیــت رویکــرد DC، چالش هــای مســأله تأمیــن مالــی طــرح تغییــر می کننــد، 
ــه طــور مســتقل از هــم اصالحــات سیســتمی ای را  ــا و ســوئد( ب ــی )ایتالی دو کشــور اروپای
ــذاری  ــد اندوخته گ ــوز فاق ــا هن ــدند ام ــا می ش ــه DC جابج ــه از DB  ب ــد ک ــام دادن انج
 NDC ــود. رویکــرد ــا مجــازی - NDC( ب ــن مالی نشــده )ی ــوز طــرح، تأمی ــی هن ــود؛ یعن ب
بــا مصوبــه کشــور ســوئد در 1994 آغــاز شــد کــه نقشــه ای بــرای انتقــال کامــل و همــراه 
بــا جزئیــات، از یــک طــرح دارای کســری مبتنــی بــر روش NDB بــه NDC ترســیم کــرده 
ــر و  ــرگ، پالم ــر )1999، 2000 و 2002( و کنب ــته های پالم ــه در نوش ــور ک ــان ط ــود؛ هم ب
ســاندن )2006( آمــده اســت. از آنجــا کــه اصالحــات مبتنــی بــر NDC در ایتالیــا در 1994 
بــه اجــرا درآمــد و تــا ســال 2012 تنهــا نمونــه تکمیــل شــده بــود، مفهــوم NDC از ســوئد 
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بــه کشــورهای التویــا ) فکــس و پالمــر( و بعدهــا به نــروژ )کریستینســن و همــکاران، 2012( 
ــیمه انیدیس، 2016(  ــان )س ــد یون ــر کشــورها مانن ــدودی از دیگ ــداد مع ــل شــد. در تع منتق

ــد. ــای NDC بوده ان ــاوی مؤلفه ه ــر ح ــات اخی ــه اصالح ــار شــده ک اظه
ــه  ــی اولی ــه طرح ــت ک ــان )1968( یاف ــار بوکان ــوان در آث ــه NDC را می ت ــای اولی ایده ه
و کلــی از مزایــای عمومــی فراگیــر مطــرح کــرده بــود کــه براســاس الگــوی نئوکالســیکی 
ساموئلســون بنــا شــده بــود، الگویــی کــه حــاوی طرحــی DB  بــرای همــه آنهایــی بــود کــه 
نســبت بــه شــاخص رشــد اقتصــادی تعدیــل می شــدند. مؤلفه هــای NDC نیــز در پیشــنهاد 
تجربــی بوســکین، کوتلیکــف و شــوون )1998( بــرای اصــالح برنامــه تأمیــن اجتماعــی ایاالت 
متحــده بــرای ســالمندی، ازکارافتادگــی و بازماندگــی- بــه ویــژه، اســتفاده از امیــد زندگــی در 

تعییــن میــزان مســتمری و همچنیــن تعییــن ســازوکار برقــراری تــوازن اولیــه- آمــده بــود.
ــذاری  ــد اندوخته گ ــن طــرح DC فاق ــه چنی ــی تصــور می شــد ک ــی طوالن ــرای مدت ب
نمی توانــد جــواب دهــد، هــم از منظــر مفهومــی و هــم از نظــر عملیاتــی. امــا اجــرای ایــن 
رویکــرد در ســوئد، ایتالیــا، التویــا، نــروژ و لهســتان از نیمــه دهــه -1990و اجــرای موفــق 
آن در ســال ای پــس از آن تاریــخ- عکــس ایــن تصــور را اثبــات کــرده اســت. بنابرایــن 
گزینــه اصالحــات سیســتمی ای مطــرح شــد کــه شــامل پایــداری مالــی در شــرایطی بــود 
ــرای  ــا مشــوق هایی ب ــوده و ب ــت ب ــرخ حق بیمــه ثاب ــد اندوخته گــذاری اســت و ن کــه فاق
ــاری ســن بازنشســتگی  ــق افزایــش اختی ــر شــدن از طری شناســایی جمعیــت در حــال پی
ــد  ــز بای ــای NDB نی ــه طرح ه ــت. هم ــراه اس ــی، هم ــد زندگ ــش امی ــا افرای ــان ب هم زم
 NDC بــه همیــن ترتیــب عمــل کننــد تــا از نظــر مالــی پابرجــا بماننــد، امــا یــک طــرح
ــد  ــد. تأکی ــم کن ــتری فراه ــفافیت بیش ــر و ش ــای بهت ــوان انگیزه ه ــد، می ت ــا می کن ادع
ــا  ــرد NDC، تنه ــت در رویک ــالمندی جمعی ــرای س ــی ب ــوان راه حل ــه عن ــازار کار ب ــر ب ب
ــی  ــای مبتن ــت. طرح ه ــای FDC اس ــا طرح ه ــرد ب ــن رویک ــاوت ای ــطحِی تف ــه س الی
ــه  ــد ک ــازار کار شــکل گیرن ــازوکاری از ب ــر اســاس س ــد ب ــل بای ــذاری کام ــر اندوخته گ ب
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بتواننــد از نظــر مالــی پایــدار بماننــد )وگرنــه ایــن طرح هــا بیشــتر منابــع خــود را در ســطح 
می کننــد(. ســرمایه گذاری  بین المللــی 

ــد.  ــی می کن ــای NDC را معرف ــده طرح ه ــای پیچی ــی و ریزه کاری ه ــه مبان ــن مقال ای
ــع  ــراد مطل ــه کارشناســان طرح هــای NDC نیســتند بلکــه اف ــان هــدف ایــن مقال مخاطب
ــدی  ــای کلی ــازوکارها و چالش ه ــد س ــه مایل  ان ــتند ک ــتمری هس ــای مس ــاره نظام ه درب
ــا  ــث را ت ــی بح ــان فن ــا زب ــد ت ــالش می کن ــه ت ــن مقال ــد. ای ــای NDC را بفهمن طرح ه
ــن را  ــای ممک ــائل و راه حل ه ــی، مس ــم اصل ــد مفاهی ــا بتوان ــد ت ــاده کن ــن س ــد ممک ح
منتقــل کنــد، در حالــی کــه از نظــر تکنیکــی مطالــب درصــت و صحیــح هســتند. مطمئنــًا 
ایــن مقالــه نمی توانــد همــه پیچیدگی هــای مربــوط بــه رویکــرد NDC را پوشــش دهــد؛ 
زیــرا بســیاری از آنهــا در دو مجموعــه )در ســه جلــد( بــا همیــن عنــوان مطــرح شــده اند 

ــو، 2012 و 2013(.1 )هلزمــن و پالمــر، 2006؛ هولزمــن، پالمــر و روبالین
مطالــب ارائــه شــده در ادامــه مقالــه بدیــن شــرح اســت. نخســت، مشــخصات اصلــی 
ــه  ــده ک ــریح ش ــده و تش ــح داده ش ــد توضی ــذاب می کن ــه آن را ج ــرح NDC ک ــک ط ی
 NDB ــای ــا طرح ه ــرد NDC ب ــپس رویک ــد و س ــه کار می کنن ــای چگون ــن طرح ه چنی
ــی  ــم کــه در چــه حوزه های ــن ترتیــب، مشــخص کرده ای ــج مقایســه شــده اســت. بدی رای
نیــاز بــه کار تکنیکــی بیشــتر مــورد نیــاز اســت و بــه طــور خالصــه تجــارب بین المللــی 
ــی  ــا نکات ــه ب ــم. مقال ــرور کرده ای ــن مســیر را م ــا اصالحــات در ای در طرح هــای NDC ی

چند جمع بندی شده است. 

ــود( مباحــث و  ــر 2018 عرضــه ش ــرار اســت در اواخ ــم و ق ــد تنظی ــه )در دو جل ــن مجموع ــش ای ــومین ویرای 1. س
مقاله هــای تکنیکــی کــه در ســومین کنفرانــس NDC در رم و در اکتبــر 2017 برگــزار شــد )طرح هــای مبتنــی بــر 
ــه(  ــی شــدن اقتصــاد و جامع ــن و قطب ــه حاشــیه رفت ــی نشــده: چالش هــای ناشــی از ب ــن مال ــن تأمی حق بیمــه معی
ــای NDC در  ــه طرح ه ــم و مقایس ــث مه ــن مباح ــامل آخری ــه ش ــن مجموع ــای ای ــت. مقاله ه ــط داده اس را بس
ــد طرح هــای  ــد، مانن ــر کن ــا شــکاف دانشــی مهمــی را پ ــد ت ــن تــالش می کن ــوده و همچنی ــف ب کشــورهای مختل
ــه  ــن مجموع ــا، ای ــار اینه ــو. در کن ــر عض ــورهای غی ــر کش ــو OECD و دیگ ــورهای عض ــود در کش NDC موج
گزینه هایــی درخصــوص گروه هــای بــه حاشــیه رفتــه در طرح هــای NDC و مســائل مربــوط بــه ارتباطــات درحــوزه 

طرح هــای NDC را در بــر می گیــرد.
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NDC مبانی یک طرح
ــان ســطح فــردی، کــه  ــد می ــارت اســت از پیون ســاختار مفهومــی یــک طــرح NDC عب
ــد،  ــه صــورت مجــازی(1 را تعهــد می کن ــا )ب ــا و مزای ــال از حق بیمه ه ســاختاری اکچوئری
بــا ســطح اقتصــاد کالن، کــه در شــرایطی کــه طــرح هنــوز تأمیــن مالــی نشــده، پایــداری 
مالــی آن را تضمیــن می کنــد. بــه بیــان ســاده، یــک طــرح NDC یــک حســاب پس انــداز 
شــخصی اســت کــه در آن افــراد یــک نــرخ بهــره مشــابه از بازدهــی ثابــت در یــک طــرح 
ــراد  ــتگی، اف ــان بازنشس ــت و در زم ــدار اس ــی پای ــر مال ــه از نظ ــوند ک ــد می ش بهره من

ــا امیــد زندگــی در آن مقطــع ســنی دریافــت می کننــد. مزایــای ثابتــی متناســب ب
ــری  ــد و براب ــازی درآم ــه هموارس ــد ب ــرح NDC متعه ــک ط ــردی، ی ــطح ف در س
ــان  ــوی ای می ــد ق ــر، پیون ــای زی ــق ویژگی ه ــرح از طری ــن ط ــرا ای ــت زی ــلی اس بین نس

حق بیمــه و مزایــا برقــرار می کنــد:
ــط  ــده توس ــت ش ــغ پرداخ ــرد )و مبال ــر ف ــه ه ــرادی  حق بیم ــاب های انف ــف( در حس ال

ــه،  ــتمزد مشــمول کســر حق بیم ــت و دس ــه ثاب ــرخ حق بیم ــک ن ــر اســاس ی ــا( ب کارفرم
ــود. ــط می ش ــت و ضب ثب

ــر  ــا ب ــی ی ــرد؛ یعن ــق می گی ــی تعل ــاالنه پاداش ــرادی س ــغ[ حســاب های انف ــه مبال ب( ]ب
اســاس نــرخ بهــره و یــا متناســب بــا معیــاری مشــخص.

پ( نخســتین مســتمری بــر اســاس انباشــت حســاب انفــرادی )یعنــی همــه حق بیمه هــای 
وی بــه عــالوه بهره هــای تعلــق گرفتــه بــه آن( و امیــد زندگــی فــرد در مقطع بازنشســتگی 

محاســبه می شــود.
ــه  ــاداش ب ــرخ پ ــا ن ت( در طــول دوره پرداخــت مســتمری، مبلــغ مســتمری هــر ســال ب

ــه  ــرخ بهــره غیرمالــی )مجــازی( حاصــل شــده و ب 1. ایــن طــرح )بــه صــورت مجــازی( اکچوئریــال اســت زیــرا ن
ــود. از منظــر نظــری، در یــک  ــازار مالــی عرضــه شــود متفــاوت خواهــد ب ــا آنچــه انتظــار مــی رود در ب کار رفتــه، ب
اقتصــاد پویــای و کارا نــرخ بهــره بــازار مالــی بایــد باالتــر از نــرخ بهــره بازدهی هــای یــک طــرح NDC باشــد؛ امــا 

در واقعیــت  الزامــا چنیــن نیســت.
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ــره(.1 ــرخ به ــادل ن ــی مع ــل می شــود )یعن ــرادی، تعدی حســاب انف
چنین ساختار اکچوئریالی )مجازی( جذاب است زیرا:

ــدار، موجــب  ــه مفهــوم ارزش حــال پای ــا ب ــراد و مزای ــن حق بیمــه اف ــوی بی ــد ق ث( پیون
شــفافیت و مالکیــت مســتحکم در ایــن رویکــرد می شــود. بــه ایــن ترتیــب کــه هــر آنچــه 
پرداختــه می شــود، برداشــت خواهــد شــد و آنچــه کــه برداشــت می شــود، قبــال پرداخــت 

شــده اســت و نــه بیشــتر.
ــاس از  ــن اس ــر ای ــت و ب ــازی( اس ــال )مج ــاختاری اکچوئری ــرد دارای س ــن رویک ج( ای
نظــر محاســبات بیمــه ای منصفانــه اســت. بنابرایــن بــرای مشــارکت در بــازار کار رســمی 
ــد. ــاد می کن ــتی ایج ــای درس ــتگی، انگیزه ه ــاره بازنشس ــم  درب ــاذ تصمی ــن اتخ و همچنی

چ( بــا وجــود چنیــن ویژگی هــای فــردی، طــرح NDC یــک طــرح بیمــه اجتماعــی اســت 
ــی،  ــرا در هــر ســال معین ــد( زی ــع می کن ــی ریســک را بیــن گروه هــا و نســل ها توزی )یعن
ــوت( پرداخــت  ــرگ )ف ــی م ــه نااطمینان ــه منظــور بیم ــه و ب ــه هم ــرخ بازدهــی ب ــک ن ی

می شــود.
ــع  ــراد بازتوزی ــن اف ــد را بی ــه درآم ــرح NDC پای ــول، ط ــاس اص ــر اس ــه و ب ح( عامدان
ــه  ــه آســانی ب ــوان ب ــی را می ت ــن بازتوزیع ــدان.2 چنی ــه ثروتمن ــرا ب ــال از فق ــد، مث نمی کن

ــازاد از طــرح انجــام شــود. ــع م ــا مناب ــارج از طــرح و ب ــد خ ــا بای ــزود ام طــرح اف
در ســطح کالن، یــک طــرح NDC بــه برابــری بیــن نســلی و پایــداری مالــی تعهــد 

ــق: دارد، از طری
خ( نــرخ حق بیمــه ثابتــی کــه بــه طــور گســترده ای ســهم درآمــد بازنشســتگی از تولیــد 

ــت نگــه مــی دارد. ــن نســل ها ثاب ــی )GDP( را بی ناخالــص داخل

1. در رویکــرد کلــی، هــم در محاســبه مســتمری و هــم در تعدیــل ســاالنه آن، بهــره ای محاســبه می شــود کــه بایــد 
از نــرخ بهــره بــه کار رفتــه کســر شــده باشــد.

ــا ایــن همــه، طــرح NDC بــه پرداخــت نرخ هــای جایگزینــی بســیار بیشــتر بــه گروه هــای کم درآمــد گرایــش  2. ب
ــتیکو و  ــه نیس ــد ب ــگاه کنی ــتند؛ ن ــدیابنده هس ــای رش ــه درآمده ــی ک ــا گروه های ــد ت ــی دارن ــد ثابت ــه درآم دارد ک

ــوآ )2013(. بویالک
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ــداری  ــظ پای ــه متضمــن حف ــرادی ک ــرای حســاب های انف ــرخ بازدهــی ب د( اســتفاده از ن
ــرخ رشــد کل دســتمزد مشــمول کســر حق بیمــه. ــی ن ــی طــرح اســت، یعن مال

ذ( ســازوکاری کــه بــه طــور خــودکار میــزان مســتمری اولیــه را بــا تغییــرات امیــد زندگــی 
)آن گــروه ســنی( تعدیــل می کنــد.

ر( انگیــزه قــوی اقتصــادی بــرای بــه تعویــق انداختــن بازنشســتگی در اثــر افزایــش امیــد 
زندگــی بــه عنــوان ســازوکار کلیــدی بــرای تطبیــق بــا افزایــش طــول عمــر افــراد )و بــه 

عنــوان گزینــه ای بــرای افزایــش بــرون زای ســن بازنشســتگی(.
ــی  ــه در طرح هــای NDC مبتن ــه کار رفت ــاال و کیفیت هــای ب ــن ب ویژگی هــای بنیادی
ــا  ــای آنه ــح داده شــده و چالش ه ــه توضی ــن مقال ــه ای ــه در ادام ــر فروضــی هســتند ک ب
 NDB ــد فــروض طرح هــای ــن طرح هــا مانن ــه هــر حــال، فــروض ای مطــرح شــده اند. ب
 NDC ــرح ــک ط ــای ی ــی کیفیت ه ــه ارزیاب ــه ب ــه مقال ــتند. ادام ــج هس ــوم و رای مرس

پرداختــه اســت.1

طرح های NDC چه کارهایی را بهتر از طرح های NDB انجام می دهند؟

ــی  ــن مال ــی  تأمی ــد ویژگ ــد مانن ــیاری دارن ــباهت های بس ــای NDC و NDB ش طرح ه
ــا  ــر ب ــر براب ــا حداکث ــر ی ــد کمت ــه تعهــدات آنهــا بای ــن کــه نســبت بدهــی ب نشــدن و ای
ــای  ــن دارایی ه ــد. ای ــام PAYG( باش ــان نظ ــا )هم ــده آنه ــی نش ــن مال ــای تأمی دارایی ه
مجــازی بــا ارزش فعلــی حق بیمه هــای آتــی در مقایســه بــا مزایــای آتــی، یکــی نیســتند. 
ــن بخــش  ــد. در ای ــی هــم دارن ــر از شــباهت  ها، طرح هــای NDC و NDB تفاوت های فرات
ــنتی  ــای س ــده از طرح ه ــه برآم ــوند ک ــی می ش ــای NDC معرف ــی از طرح ه ویژگی های
ــه و  ــد فرانس ــازی مانن ــتم های امتی ــامل سیس ــتند )ش ــده  هس ــالح ش ــای اص و NDBه

آلمــان(.

1. برای مباحث تکنیکی درباره یک طرح NDC نمونه نگاه کنید به پالمر )2013(
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ــای  ــد مزای ــواع ویژگی هــای انحرافــی1 اســت مانن یــک طــرح ســنتی NDB شــامل ان
ــا  ــرای بازنشســتگی پیشــرفته ی ــال ب ــل اکچوئری ــدان تعدی ــن دســتمزد، فق ــا آخری ــر ب براب
دیرهنــگام و فقــدان تطبیــق بــا افزایــش امیــد زندگــی. اصالحــات پارامتریــک مبتنــی بــر 
ــی  ــا و ناکامی های ــن انحراف ه ــته چنی ــالش داش ــر ت ــال های اخی ــای NDC در س طرح ه
ــی صــالح  ــه خوب ــک طــرح NDBب ــوری )نظــری( طراحــی ی ــد. از نظــر تئ را اصــالح کن
ــام  ــه تم ــل ن ــه ســمت ح ــی ب ــه در مســیری طوالن ــی ک ــر اســت؛ طرح ــده، امکان پذی ش
مشــکالت بلکــه بســیاری از آنهــا حرکــت می کنــد. اصــالح NDB کــه شــبیه NDC اســت، 
از نظــر مفهومــی امکان پذیــر اســت امــا تاکنــون هرگــز پیچیدگــی و ضــرورت تصمیم هــای 

سیاســی تکرارشــونده را لحــاظ نکــرده اســت، تــا چــه رســد بــه اجــرای خــودکار طــرح.

1. distortive
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NDC منطق مالی طرح های
ــورد طرح هــای NDB مطــرح  ــه در م ــی اســت ک ــک طــرح NDC همان ــی ی منطــق مال
ــرادی مطــرح می شــود.  ــب حســاب های انف ــا بســیار ســاده تر و شــفاف تر در قال اســت ام
تعهــدات یــک طــرح NDC بالفاصلــه مشــخص شــده و قابــل محاســبه اســت. تعهــدات 
ــا مجمــوع حســاب های انفــرادی و تعهــدات  طــرح در قبــال نســل شــاغل برابــر اســت ب
ــاالنه  ــتمری س ــغ مس ــوع مبل ــر مجم ــترده براب ــور گس ــه ط ــتگان ب ــال بازنشس در قب
 ،NDB در یــک طــرح .)NDB ــه طــرح ــده اســت )شــبیه ب ــد زندگــی باقیمان ــدر امی ضرب
شــکل گیری تعهــدات مســتمری عمومــی کامــل )یعنــی بدهــی پنهــان، بــه ویــژه بــرای 
 OECD نســل شــاغل( وظیفــه پیچیــده ای اســت کــه تنهــا تعــداد معــدودی از کشــورهای
ــی از  ــی PAYG ناش ــزان دارای ــن می ــرای تخمی ــوئد ب ــد. س ــده آن برآین ــد از عه می توانن
ــد  ــا بتوان ــدات، روشــی را بســط داده ت ــا تعه ــاالنه آن ب ــی و مقایســه س ــای مقطع داده ه

ــد )ســترگن و میکــوال1، 2006(. ــن کن ــدرت پرداخــت تعهــدات را تعیی ق

تعدیل های خودکار

ــه  ــی ک ــال پارامترهای ــد، در قب ــط کار می کن ــاس ضواب ــر اس ــه ب ــرح NDC ک ــک ط ی
ــای  ــتند، دارای تعدیل ه ــه هس ــی داوطلبان ــای سیاس ــتلزم تصمیم ه ــرح NDB مس در ط

ــتند: ــر هس ــرح زی ــه ش ــدی ب ــای کلی ــت. مثال ه ــادی اس ــودکار زی خ
ــی از  ○ ــتگی یک ــن بازنشس ــل س ــتاندارد و حداق ــن اس ــی در س ــرات قانون تغیی

تصمیم هــای دشــوار سیاســتگذاران اســت، از ایــن روی، ایــن تغییــر اغلــب زمانــی 
ــوند.  ــام می ش ــک انج ــیار کوچ ــی بس ــر و در مقیاس ــیار دی ــه بس ــد ک رخ می ده
برخــی کشــورها در تطبیــق ســن بازنشســتگی بــا تغییــِر )دوره و نــه گــروه( امیــد 
زندگــی موفــق بوده انــد. امــا ایــن دســتاورد مهــم هنــوز از منظــر راه حــِل درســت 
و فنــی، کامــل نیســت و بــر ایــن اســاس بــا مقاومت هــای سیاســی و تأخیــر در 

1. Settergren and Mikula
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ــود. ــه می ش ــرا مواج اج
ــا  ○ ــدارد، تنه ــتاندارد ن ــتگی اس ــن بازنشس ــچ س ــل، هی ــرح NDC در عم ــک ط ی

ســن حداقــل دسترســی بــه مســتمری دارد کــه شــاید )یــا بایــد( بــه طــور دوره ای 
تعدیــل شــود. بــا افزایــش امیــد زندگــی، هــر چــه انباشــت یکســانی خریــداری 
شــود، مســتمری کمتــری در ســن معیــن برقــرار می شــود و بدیــن ترتیــب انگیــزه 
اقتصــادی قــوی ای بــرای بــه تأخیــر انداختــن خــروج از بــازار کار ایجــاد می کنــد. 
امــا ممکــن اســت چنیــن اتفاقــی نیفتــد و منجــر بــه برقــراری مســتمری بســیار 
اندکــی شــود مگــر آن کــه حداقــل ســن دسترســی بــه مســتمری تعریــف شــده 

باشــد و بــه طــور دوره ای تعدیــل شــود.
ــا ســن بازنشســتگی  ○ ــه ب ــر ک ــا دیرت ــر ب در طرح هــای NDB، بازنشســتگی زودت

ــالح  ــال اص ــای اکچوئری ــا کاهش/افزایش ه ــود ب ــری می ش ــتاندارد اندازه گی اس
می شــود )یــا بایــد بشــود(؛ در غیــر ایــن صــورت، انگیــزه ای قــوی بــرای خــروج 
ــراد  ــان اف ــاداری می ــری معن ــی و نابراب ــر بازتوزیع ــرده و اث ــاد ک ــگام ایج زودهن

ــد. ــاد می کن ایج
در طرح هــای NDC، چنیــن افزایش ها/کاهش هایــی پنهــان هســتند زیــرا  ○

ــد. از آنجــا کــه  مزایــا محاســبه شــده و نیــازی بــه تصمیم گیــری سیاســی ندارن
مزایــا محاســبه می شــوند و انباشــت در زمــان بازنشســتگی )بــه طــور گســترده( 
بــر امیــد زندگــی در آن ســن و بــرای گــروه جمعیتــی متناظــر، تقســیم می شــود؛ 
ــر  ــرج کس ــم مخ ــری دارد و ه ــت کمت ــم انباش ــگام ه ــتگی زودهن ــر بازنشس ه
ــامل  ــه ش ــده ک ــر منجــر ش ــای کمت ــه ســطح مزای ــه ب ــرایطی ک ــری، ش بزرگت
کاهــش نیــز هســت. بــه تأخیــر انداختــن بازنشســتگی نیــز شــرایط مشــابهی رقــم 

ــف. ــیری مخال ــا در مس ــد ام می زن
ــد  ○ ــش امی ــراه افزای ــه هم ــتگی ب ــن بازنشس ــش س ــای NDB، افزای در طرح ه
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ــرخ انباشــت  ــا ن ــی نیســت. ب ــی کاف ــا اقدام ــم اســت ام ــی مه ــی، ضرورت زندگ
ــه ای در  ــبات بیم ــه محاس ــر از آنچ ــود را فرات ــای خ ــراد مزای ــت، اف ــاالنه ثاب س
ــن  ــه ای ــد داد؛ ب ــش خواهن ــد، افزای ــان می دهن ــا نش ــی آنه ــدات مال ــورد تعه م
ــرخ انباشــت همــراه  ــا کاهــش ن ــد ب معنــی کــه افزایــش ســن بازنشســتگی بای
ــه  ــدرت ب ــه ن ــم سیاســی دیگــری اســت کــه ب ــد تصمی ــر نیازمن ــن ام شــود. ای

ــود. ــاذ  می ش ــی اتخ ــزان صحیح ــه می ــع و ب موق
ــه  ــه عنــوان بخشــی از محاســبه مســتمری ب در طرح هــای NDC چنیــن کاهشــی، ب

ــدارد. ــه ن ــه تصمیــم سیاســی جداگان طــور خــودکار رخ می دهــد و نیــازی ب

حداقل )کمینه( سن بازنشستگی

 NDB و NDC انگیــزه کار کــردن پــس از حداقــل ســن بازنشســتگی در طرح هــای
ــد: ــاوت باش ــت متف ــن اس ممک

در طرح هــای NDB کــه خیلــی قدیمــی نیســتند، مزایــای کامــل معمــواًل  ●
براســاس حداکثــر معینــی از ســال های پرداخــت حق بیمــه مثــال 30 یــا 
ــن  ــتغال، تعیی ــا کل دوره اش ــد و ی ــن درآم ــاس باالتری ــی براس ــال و گاه 40 س
می شــود. ایــن فرمــول بــه نفــع دوره هــای اشــتغال کمتــر و افــرادی اســت کــه 
منحنــی دســتمزد آنهــا شــیب نزولــی تنــد دارد. ایــن طرح هــا دارای ویژگی هــای 
ــا  ــن ویژگی ه ــر دوی ای ــتند. ه ــد هس ــای کم درآم ــع گروه ه ــه نف ــی ب بازتوزیع
ــس از  ــی پ ــد. حت ــاد می کنن ــگام ایج ــتگی زودهن ــرای بازنشس ــی ب انگیزه های
ــه از  ــی ک ــع افزایش ها/کاهش های ــه واق ــای NDBب ــب طرح ه ــات اغل اصالح
ــر از ســن  ــند درخصــوص بازنشســتگی زودتر/دیرت ــه باش ــه ای منصفان ــر بیم نظ

ــتند. ــگام هس ــروج زودهن ــوق خ ــن مش ــد و بنابرای ــه نمی کنن ــتاندارد، عرض اس
یــک طــرح NDC چنیــن انگیــزه یــا انحرافــی را ایجــاد نمی کنــد )زیــرا محدودیت  ●

ــی  ــی باق ــور خط ــه ط ــر، ب ــه عم ــر خ ــف چ ــای مختل ــول دوره ه ــه در ط بودج



14  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــه افزایــش متناســبی در مزایــای  ــد(. در NDC هــر حق بیمــه افزایشــی، ب می مان
بازنشســتگی بــرای همــه افــراد واقــع در گــروه ســنی مشــابه، منجــر می شــود. 
مطمئنــًا، برخــی از تصمیم هــای بازنشســتگی دربــاره حداقــل ســن بازنشســتگی 
اســتاندارد در طرح هــای NDC ممکــن اســت اتخــاذ شــوند، احتمــاال در ارتبــاط 
ــار  ــتگی، فش ــن بازنشس ــل س ــوص حداق ــراد درخص ــه اف ــی ب ــا عالمت ده ب
ــه بازنشســته  ــل ب ــی مای ــل ســبک زندگ ــه دالی ــه ب ــرادی ک ــا اف ــان ی کارفرمای

شــدن هســتند.

جدا کردن جایگزینی درآمد از مالحظات بازتوزیعی

ــرای  ــم ب ــکات مه ــی از ن ــی یک ــات بازتوزیع ــد از مالحظ ــی درآم ــردن جایگزین ــدا ک ج
ــت: ــاوت اس ــاره متف ــن ب ــتگی در ای ــای بازنشس ــرد طرح ه ــت. رویک ــفافیت اس ش

ــع  ● ــه نف ــوی ب ــی ق ــای بازتوزیع ــنتی ویژگی ه ــور س ــه ط ــای NDB ب طرح ه
ــس  ــب عک ــا اغل ــرد آنه ــه عملک ــد نتیج ــر چن ــد، ه ــد دارن ــای کم درآم گروه ه
ــده اســت. اهــداف و پیامدهــای  ــع عقب برن ــای بازتوزی ــه معن ــن اســت، کــه ب ای
ــکار  ــرای آش ــژه ای ب ــای وی ــتلزم تحلیل ه ــوده و مس ــم ب ــب مبه ــی اغل بازتوزیع
شــدن ایــن اثــرات اســت. عــالوه بــر ایــن، ویژگی هــای بازتوزیعــی کــه در اینجــا 
ــای  ــد، داللت ه ــان دارای فرزن ــرای زن ــازاد ب ــغ م ــد مبال ــوند، مانن ــث می ش بح
مالــی دارد کــه تنهــا در آینــده محقــق خواهنــد شــد )مثــال وقتــی زنان بازنشســته 

شــدند(.
یــک طــرح NDC بــرای بازتوزیــع طراحــی نمی شــود امــا اجــازه اعمــال  ●

مالک هــای بازتوزیعــی را می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، مداخــالت بازتوزیعــی بایــد 
بــه روشــنی در طــرح تعریــف شــده و بایــد زمانــی کــه تعهــدات بازتوزیعــی ایجــاد 
شــده باشــند، منابــع آن نیــز فراهــم شــود؛  نــه آن کــه در زمــان تحقــق تعهــدات 
در جســتجوی منابــع برآمــد. منطــق طــرح NDC نیازمنــد چنیــن پرداخت هایــی 
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 PAYG از پیــش اســت زیــرا تنهــا مزایــای مبتنــی بــر حق بیمــه بــا دارایی هــای
تناســب دارنــد. دیگــر تعهــدات غیرمشــارکتی نیــز بایــد تأمیــن مالــی شــده و تــا 

زمــان تحقــق بایــد در صنــدوق ذخیــره نگهــداری شــوند.

ناهمگنی در طول دوره عمر

هــر دو گونــه طرح هــای NDB و NDC بــا چالــش ناهمگنــی در طــول دوره عمــر 
ــده در  ــه طــور فزاین ــده ب ــن پدی ــن گروه هــای اقتصادی-اجتماعــی مواجــه هســتند. ای بی
کشــورهای OECD و بــا توجــه بــه مســأله جنســیت، درآمــد طــول دوره عمــر، آمــوزش و 

ــف(. ــن، 2016 ال ــراوو و هولزم ــو، ب ــت )آی یوس ــده اس ــی ش ــا، بررس ــر ویژگی ه دیگ
ــده  ○ ــر و باقیمان ــول دوره عم ــد ط ــن درآم ــت بی ــه مثب ــای NDB رابط در طرح ه

امیــد زندگــی در زمــان بازنشســتگی، ممکــن اســت گاهــی بــا ســاختار مزایــای 
تصاعــدی )ماننــد ایــاالت متحــده( اصــالح شــود، امــا ایــن اصــالح تنهــا تقریبــی 
ــر  ــال تغیی ــان، اعم ــرات ناهمگــن طــی زم ــا تغیی ــی ب و غیرمنعطــف اســت یعن

متناســب در ســاختار مزایــا دشــوار خواهــد بــود.
ــده  ○ ــد دوره عمــر و باقی مان ــان درآم ــی می در طرح هــای N( DC و F(، رابطــه مثبت

ــر  ــه تعبی ــوِی مالیات/یاران ــازوکار ق ــه س ــتگی، ب ــان بازنشس ــی در زم ــد زندگ امی
می شــود کــه در آن نــرخ مالیــات بــرای گروه هــای کم درآمــد در برخــی کشــورها 
بــه 20 و حتــی 30 درصــد می رســد و نرخ هــای یارانــه بــرای گروه هــای پردرآمــد 
ــی و  ــن مالیات ها/یارانه های ــالح چنی ــرای اص ــد. ب ــابهی می رس ــزان مش ــه می ب
اثــرات انحرافــی آنهــا، طرح هــای DC ممکــن اســت در زمــان برقــراری مســتمری 
بــا تخمیــن امیــد زندگــی ویــژه هــر فــرد و یــا در طــی مرحلــه انباشــت از طریــق 
ــال  ــی را اعم ــد، اصالحات ــزان درآم ــاس می ــر اس ــاوت ب ــه متف ــای حق بیم نرخ ه

کننــد )آی یوســو، بــراوو و هولزمــن، 2016 ب(.
در یــک طــرح NDC راهــی ســاده بــرای اصــالح تقریبــی رابطــه خطــی مثبــت  ○
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ــارت  ــان بازنشســتگی، عب ــی در زم ــد زندگ ــر و امی ــد طــول دوره عم ــن درآم بی
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــطحی؛ ب ــه دو س ــاختار حق بیم ــورداری از س ــت از برخ اس
ــال می شــود  ــد دوره اعم ــن درآم ــه میانگی ــه ب ــرخ حق بیم ــک بخــش از کل ن ی
در حالــی کــه بخــش دیگــر بــه درآمــد شــخصی در آن دوره )همــان طــور کــه 
معمــوال انجــام می شــود(. بــا فــرض نــرح حق بیمــه 20 درصــد، 2 تــا 5 درصــد 
بــه درآمــد میانگیــن اعمــال شــده و در حســاب انفــرادی ثبــت می شــود و بــه نظر 
می رســد بــرای اصــالح اثــرات ناهمگنــی  در اغلــب کشــورهای OECD کفایــت 
می کنــد. هــر تغییــری در آینــده در ناهمگنــی را می تــوان در تخمین هــای 
دوره ای از تغییــر نــرخ حق بیمــه منعکــس کــرد. نابرابــری جنســیتی در ناهمگنــی 
ــیت  ــک جنس ــه تفکی ــتگی ب ــان بازنشس ــی در زم ــد زندگ ــا امی ــوان ب را می ت
ــه از  ــکردی ک ــن، 2016 ب(؛ روی ــراوو و هولزم ــو، ب ــرار داد )آی یوس ــر ق مدنظ

نظــر اقتصــادی درســت اســت امــا از نظــر سیاســی بســیار دشــوار.

اصالح مزایای بازماندگان و ازکارافتادگان

ــه  ــر گون ــم در ه ــکات مه ــی از ن ــاده یک ــده و ازکارافت ــترکان( بازمان ــای )مش اصــالح مزای
ــم انداز  ــای NDB، چش ــه طرح ه ــبت ب ــای NDC نس ــت. طرح ه ــتمری اس ــالح مس اص
ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــالح ای ــرورت اص ــد. ض ــه می کنن ــوع عرض ــن موض ــرای ای ــری ب بهت
شــکل های زیــر پدیــدار می شــود: 1( نــرخ مشــارکت نیــروی کار زنــان بــه مــردان نزدیــک 
می شــود و 2( بــرای دهه هــا ریســک ازکارفتادگــی از ریســک پیــری جــدا بــوده و بــر ایــن 
اســاس بایــد بــه طــور جداگانــه شناســایی و ارزش گــذاری شــود )هولزمــن و هینــز، 2005(.

در یــک طــرح NDB هیــچ راه حــل خوبــی بــرای تفکیــک مزایــای ازکارافتادگــی  ●
ــوح  ــه وض ــدارد. ب ــود ن ــالمندی وج ــه س ــوط ب ــررات مرب ــی از مق و بازماندگ
ــا  ــرد ام ــدا ک ــغلی ج ــی ش ــی دوره زندگ ــری ط ــی را از پی ــوان ازکارافتادگ می ت
انتقــال بــه مزایــای کهنســالی در زمــان بازنشســتگی، موضوعــی چالشــی بــرای 
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ــه  طراحــی یــک طــرح اســت. مزایــای بازمانــدگان در بیــن مشــترکان منــوط ب
آزمون هــای درآمــدی اســت )همــان طــور کــه بــه طــور فزاینــده در حــال انجــام 
هســتند( تــا مشــکالت مالــی و نابرابــری را کاهــش داد، امــا ایــن امــر در مــوارد 

طالق هــای چندگانــه، پیچیده تــر می شــود.
در چارچــوب رویکــرد NDC، تفکیــک مزایــا از نظــر مفهومــی روشــن و شــفاف  ●

اســت. بــرای مزایــای )مشــترک( بازمانــده، مزایــای انتقالــی و محــدود بــه دوره 
ــند.  ــر باش ــوان مدنظ ــدان ج ــر فرزن ــژه اگ ــه وی ــاز اســت، ب ــورد نی مشــخصی م
ــوق  ــد، حق ــان باش ــترک در می ــا دو مش ــر ی ــک نف ــرادی ی ــاب انف ــی حس وقت
ــف  ــیوه های مختل ــه ش ــغ ب ــردن مبل ــدا ک ــازه ج ــاب ها، اج ــن حس ــبه ای مکتس
ــال،  در مــورد  ــرای مث ــاری. ب ــا اختی ــاری ی را می دهــد، از قبیــل روش هــای اجب
ــه  ــوان ب ــترک را می ت ــی مش ــی دوره زندگ ــترک ط ــت های مش ــالق، انباش ط
ــای  ــا و طالق ه ــوان در ازدواج ه ــد را می ت ــن فراین ــرد و ای ــک ک ــانی تفکی آس
بعــدی تکــرار کــرد. در مــورد بازماندگــی، همســر بازمانــده ممکــن اســت بخشــی 
از انباشــت فــرد فــوت شــده را دریافــت کنــد و بــه حســاب خــود اضافــه کنــد. 
وقتــی فرزنــدی در میــان باشــد، ممکــن اســت مزایایــی براســاس DB کــه دارای 
محدودیــت زمانــی اســت پرداخــت شــود کــه بــه ســن و تعــداد فرزنــدان بســتگی 
دارد. اگــر هــر دو همســر، مســتمری مشــترک ســاالنه را بــرای زمان بازنشســتگی 
انتخــاب کــرده  باشــند، همســر بازمانــده ممکــن اســت مســتمری ای دریافــت کند 
کــه بــا محاســبات اکچوئــری تعدیــل شــده باشــد. در مــورد از کار افتادگــی، در 
شــرایطی کــه یــک خدمــت )انتقالــی( تضمیــن شــده اســت، بیمــه از کار افتادگی، 
ــن  ــد. در س ــت می کن ــتگی( پرداخ ــاب NDC )بازنشس ــه حس ــا را ب حق بیمه ه
ــالی  ــتمری کهنس ــراد مس ــازی، اف ــده( مج ــل ش ــتاندارد )تعدی ــتگی اس بازنشس

ــد. ــت می کنن NDC دریاف
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ــای از کار  ــه مزای ــط داد ک ــه ای بس ــه گون ــوان ب ــا را می ت ــن رویکرده ــیاری از ای بس
افتادگــی و بازماندگــی را از مزایــای کهنســالی )بازنشســتگی( تفکیــک کنــد امــا بــا ایــن 
کار در جســتجوی یگپارچگــی ای اســت کــه در آن انحــراف از اهــداف سیاســت اجتماعــی 

بــه حداقــل برســد.

هماهنگ کردن طرح های مستمری ملی بخش عمومی

هماهنــگ کــردن طرح هــای مســتمری ملی-عمومــی در درون بخــش خصوصــی و 
ــی از  ــی، یک ــش خصوص ــی و بخ ــش عموم ــه بخ ــوط ب ــای مرب ــن طرح ه ــن بی همچنی
دســتورکارهای اصالحــات در بســیاری از کشــورها اســت تــا بتواننــد نابرابــری را کاهــش 
دهنــد، تحــرک نیــروی کار را افزایــش دهنــد و از طرح هــای ناپایــدار مراقبــت کنــد. ایــن 
ــاب های  ــرد حس ــا در رویک ــت. ام ــای NDB اس ــای طرح ه ــی از چالش ه ــوع یک موض
ــه  ــردی ک ــت، رویک ــان اس ــی آس ــی موضوع ــی و عمل ــر مفهوم ــرادِی NDC از نظ انف

ــند. ــفاف باش ــواره ش ــده و هم ــه ش ــد بیم ــر بای ــدات بیمه گ تعه
هماهنــگ کــردن طرح هــای ملــی NDB معمــوال مســتلزم یــک طــرح باالدســتی  ●

اســت تــا طراحــِی طــرح )ملــی( دیگــر را برعهــده گیــرد. بــرای افــراد تــازه وارد 
بــه بــازار کار، قوانیــن مشــابهی اعمــال می شــود در حالــی کــه بــرای ســایر افــراد 
ــه صــورت  ــوان ب ــدام را می ت ــن اق ــه می شــود. ای ــات انتقــال در نظــر گرفت ترتیب
ــز و درشــت  ــوان پیچیدگی هــای ری ــا بت ــد دهــه انجــام داد ت تدریجــی طــی چن
ــه  ــی ک ــردن( در زمان ــدار ک ــرا )و پای ــزود. طراحــی و اج ــه آن اف ــات را ب اصالح

ــی و سیاســی مواجــه هســتند. ــا چالش هــای فن ــا آشــکار هســتند ب نابرابری ه
جابجایــی از یــک طــرح NDB و هماهنــگ کــردن طرح هــای NDB مختلــف در  ●

یــک طــرح NDC، حــدود یــک ســال بیشــتر زمــان نیــاز نــدارد. ایــن رویکــرد بــه 
طــور کلــی شــامل: 1. پرداخــت تعهــدات بــدون تغییــر باقــی می ماننــد؛ 2. تبدیــل 
ــاب های NDC؛ و  ــرادی در حس ــه انف ــرمایه اولی ــه س ــده ب ــراد بیمه ش ــوق اف حق
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ــا ایــن ســرمایه اولیــه کــه حق بیمه هــای  3. آغــاز یــک طــرح مشــترک جدیــد ب
آتــی بــه آن اضافــه می شــود )پالمــر، 2006(. بــرای محاســبه ایــن ســرمایه اولیــه، 
فروضــی دربــاره نــرخ تنزیــل مــورد نیــاز اســت، امــا پــس از ایــن محاســبه و تأییــد 
ــرای همــه امــکان انتقــال آرام، از  آن، کار روزهــا و هفته هاســت. ایــن رویکــرد ب
ــن  ــر قوانی ــت تأثی ــدرت تح ــه ن ــود )و ب ــته می ش ــک روز بازنشس ــه ی ــردی ک ف
ــر  ــدرت تحــت تأثی ــه ن ــه ب ــازار کار )ک ــه ب ــه ای ب ــه ورود 2 هفت ــد اســت( ب جدی

ــد. قوانیــن کهنســالی اســت( را فراهــم می کن

قابلیت جابجایی مستمری ها

در دنیایــی کــه تحــرک نیــروی کار درون و بیــن کشــورها در حــال رشــد اســت، قابلیــت 
جابجایــی مســتمری ها بیــن مشــاغل، بخش هــا و مرزهــای بین المللــی بــه طــور 

ــت. ــورد تقاضاس ــده ای م فزاین
ــای  ● ــی قرارداده ــورها ط ــن کش ــی بی ــات جابجای ــای NDB، ترتیب ــرای طرح ه ب

ــا  ــه اروپ ــل اتحادی ــتقیم در داخ ــور مس ــه ط ــا ب ــی )ی ــن اجتماع ــه تأمی دوجانب
بــرای همــه دولت هــای عضــو( فراهــم شــده اســت. وقتــی چنیــن قراردادهایــی 
ــرا موانعــی پیــش  ــه خوبــی کار می کننــد زی بیــن کشــورها وجــود دارد ظاهــرا ب
ــر  ــور در براب ــک کش ــرای ی ــی ب ــای مال ــا صرفه ه ــروی کار ی ــرک نی روی تح
طــرف دیگــر ایجــاد نمی کننــد، و از منظــر اجرایــی نیــز بــار ســنگینی محســوب 
ــت  ــائل قابلی ــی، مس ــن ترتیبات ــود چنی ــف(. در نب ــن، 2016 ال ــوند )هلزم نمی ش
ــد  ــروز خواهن ــی )پیــش از بازنشســتگی( ب جابجایــی در دوره هــای انتظــار طوالن
ــرد کــه افــراد بــه دلیــل آن کــه دوره هــای بیمه پــردازی آنهــا تجمیــع  ک
ــوع  ــچ ن ــت هی ــرایط دریاف ــد ش ــد، واج ــه کار می کنن ــوری ک ــود، در کش نمی ش
ــود(. ــع نمی ش ــا تجمی ــردازی آنه ــای بیمه پ ــه دوره ه ــی هم ــتند )یعن ــا نیس مزای

در قالــب رویکــرد NDC، دوره انتظــار، در اصــول، وجــود نــدارد زیــرا فــرد تنهــا  ●
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چیــزی را برداشــت می کنــد که]پیش تــر[ پرداختــه اســت )و اگــر دوره انتظــاری 
هــم وجــود داشــته باشــد، مربــوط بــه اهــداف اجرایــی بــوده و معمــوال بــه یــک 
ــای  ــدان قرارداده ــی در فق ــن حت ــود(. بنابرای ــدود می ش ــر مح ــا کمت ــال ی س
تأمیــن اجتماعــی دوجانبــه، حــق خــارج کــردن مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای 

ــد. ــت می کن ــای NDC کفای ــی مزای ــت جابجای ــکل گیری قابلی ش
ــک  ● ــی ی ــبیه معرف ــج NDC، ش ــرد رای ــک رویک ــا، ی ــرایط اروپ ــوب ش در چارچ

ــا  ــا پیشــگام آن در اروپ ــه اروپ ــلف اتحادی ــه س ــزوده اســت )ک ــات ارزش اف مالی
ــه  ــا اجــرا می شــود(. رویکــرد NDC مفهــوم رایجــی اســت ک ــود و در کل دنی ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــد )و ب ــور را می ده ــر کش ــه در ه ــرخ  حق بیم ــن ن ــکان تعیی ام
قلمــرو هــای تأمیــن مالــی و تمهیــدات پایــه متفــاوت خواهــد بــود( در شــرایطی 
کــه امــکان جابجایی هــای چنــد بــاره بیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا را تســهیل 
می کنــد. ایــن شــرایط بــدون تحمیــل فشــار هماهنگــی، یــک نظــام مســتمری 

ــن، 2006(. ــد )هولزم ــاد می کن ــی ایج پا ن اروپای
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مالیات بندی بر مستمری های بین مرزی

ــداری  ــث ناپای ــناخته در بح ــه ای ناش ــرزی نکت ــتمری های بین م ــر مس ــدی ب مالیات بن
ــرزی،  ــتمری های بین م ــر مس ــات ب ــاره مالی ــازه OECD درب ــای ت ــت. راهنم ــی اس مال
حــق مالیات بنــدی را بــه ســاکنان کشــور داده اســت. ایــن اقــدام همچنیــن مبنایــی بــرای 
معاهــدات مالیاتــِی مضاعــف بیــن کشــورهای جهــان اســت. از منظــر تعهــدات مربــوط بــه 
ــرده  ــاف ک ــات مع ــه را از مالی ــورها حق بیم ــب کش ــی، اغل ــتمری های عموم ــارج مس مخ
ــد. بنابرایــن کشــورها  ــا را در زمــان پرداخــت مشــمول مالیــات کرده ان در حالــی کــه مزای
بایــد مخــارج مالیاتــِی حق بیمه هــای غیرمشــمول مالیــات را متحمــل شــوند در شــرایطی 
ــا بهره منــد اســت. چنیــن وضعیتــی منجــر  ــر مزای کــه کشــور محــل اقامــت از مالیــات ب
بــه عدم تعــادل مالــی بیــن کشــورها، تشــویق آربیتــاژ1 مالیــات و در دنیایــی کــه تحــرک 

نیــروی کار فزاینــده اســت، ناپایــدار اســت )هولزمــن، 2016 ب(.
ــود  ○ ــای NDC در شــرایط وج ــرزی در طرح ه ــدی بین م طــرح موضــوع مالیات بن

ــان توجــه بســیار  قوانیــن مالیاتــی بین المللــی غیرممکــن نیســت، امــا اقتصاددان
ــرای  ــأله ب ــن مس ــروز مهم تری ــا ام ــه ت ــته اند ک ــش داش ــن پرس ــه ای ــی ب کم
ــال از  ــی، انتق ــاده مفهوم ــل س ــک راه ح ــت. ی ــوده اس ــی ب ــان مالیات حقوق دان
رویکــرد مالیاتــی از پیــش تعییــن شــده2 )در زمــان پرداخــت( بــه رویکــرد پیــش 
ــود  ــا، س ــد بهره ه ــود، مانن ــت س ــارکت و دریاف ــق مش ــت ح ــروش3 )در پرداخ ف
ســهام یــا بازدهــی ســرمایه( اســت. ایــن انتقــال در مســیر خــالف مالیات هــای 
مرســوم طــی دهه هــای گذشــته اســت، امــا در مســیر تغییــرات سیاســتی اخیــر 

در اســترالیا و بریتانیاســت.
در چارچــوب یــک طــرح NDC، گزینــه جایگزینــی وجــود دارد کــه بیــن  ○

1. استفاده از تفاوت قیمت کاال )در اینجا مالیات( بین دو کشور
2. backloaded
3. frontloaded
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پرداخت هــای  و  پیش فروشــانه  سیســتم  یــک  در  مالیاتــی  تعهــد  ایجــاد 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــه اصل ــه گزین ــرح NDC س ــود. ط ــل می ش ــز قای آن، تمای
ــروج  ــان خ ــر )در زم ــد ایجــاد شــده؛ تأخی ــی تعه ــه وقت ــد: بالفاصل ــه می کن ارائ
ــف(  ــه ال ــه مرحل ــن س ــر بی ــیم براب ــتمری(؛ و تقس ــت مس ــا دریاف ــور ی از کش
ــر و  ــتمری )جنس ــت مس ــی و پ( پرداخ ــت بازده ــه، ب( دریاف ــت حق بیم پرداخ
هولزمــن، 2016، در دســت انتشــار(. بــه منظــور امــکان بــه تأخیــر انداختــن بیــن 
ــاب  ــرادی NDC، حس ــداز انف ــاب های پس ان ــد حس ــا، مانن ــدات و پرداخت ه تعه
ــدات و  ــم تعه ــه در آن حســاب، ه ــود ک ــا آن تشــکیل می ش ــط ب ــی مرتب مالیات
ــی  ــاالنه مالیات ــرری س ــال، مق ــوند، مث ــت می ش ــی ثب ــه تمام ــا ب ــم پرداخت ه ه
ــی و  ــری مال ــراری براب ــه برق ــد ب ــن رویکــردی متعه ــن، 2016 ب(. چنی )هولزم
پایــداری بیــن کشورهاســت در شــرایطی کــه تعهــدات مضاعــف مالیاتــی را بــه 

ــذارد. ــی می گ ــر باق ــدون تغیی ــترده ای ب ــور گس ط

NDB در مقایسه با NDC و  FDC

و  شــباهت ها  دارای   NDB طرح هــای  بــا  مقایســه  در   NDC و   FDC طرح هــای 
هســتند. تفاوت هایــی 

ــارت  ● ــای NDB عب ــا طرح ه ــه ب ــای N( DC وF( در مقایس ــای طرح ه برتری ه
ــک حق بیمه-مزایــا و بــر ایــن اســاس حدس هایــی از  اســت از پیونــد نزدی
انحراف هــای کمتــر در طرحــی کــه مــورد تقاضــای عمــوم قــرار دارد. بازتوزیــع 
ــرح  ــه ط ــده ب ــه ش ــی اضاف ــوان عامل ــه عن ــا ب ــد، ام ــد رخ ده ــوز می توان هن
ــی  ــورت خارج ــه ص ــه ب ــی ک ــا هزینه های ــفاف، ب ــیری ش ــتمری و در مس مس
ــد. ــکل می گیرن ــدات ش ــه تعه ــوند ک ــم می ش ــی فراه ــوند و زمان ــن می ش تأمی

از آنجــا کــه طــرح NDC تأمیــن مالــی نشــده اســت، نمی توانــد نقدینگــی را در  ●
همــه زمان هــا تضمیــن کنــد و نیازمنــد یــک صنــدوق نقدینگــی اســت )یــا آن 
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کــه بایــد مزایــای نقــدی کــم شــوند یــا پرداخت هــای عمومــی دریافــت شــده 
یــا اعتبــارات موقــت مدنظــر قــرار گیرنــد(. بــرای مقابلــه بــا برخــی محدودیت هــا 
ــوک های  ــا ش ــی ی ــای جمعیت ــد تلنگره ــی همانن ــل پیش بین ــوک های قاب و ش
اقتصــادی مــورد انتظــار، صنــدوق ذخیــره نیــز قابل پیشــنهاد اســت تا از نوســانات 
شــدید نــرخ بازدهــی در یــک نســل اجتنــاب کــرد. ]بــا ایــن همــه[ بــرای مقابلــه 
بــا شــوک های بــزرگ و طوالنــی مــدت، صندوق هــای ذخیــره بــزرگ پیشــنهاد 
ــورداری از  ــورد، برخ ــر م ــو، 2013(. در ه ــر و روبالین ــن، پالم ــوند )هولزم نمی ش
ــکل گیری  ــش از ش ــا پی ــن ویژگی ه ــی ای ــن مال ــی و تأمی ــای بازتوزیع ویژگی ه
تعهــدات، نیازمنــد ایجــاد یــک صنــدوق ذخیــره اســت کــه دربرگیرنــده هــر ســه 

منطــق بــه طــور همزمــان باشــد.
طرح هــای NDC و FDC یکدیگــر را تکمیــل می کننــد. اصالحــات NDC، طــرح  ●

ــوده را پایــدار می کنــد و افــراد را در  مســتمری ای کــه تاکنــون فاقــد اندوختــه ب
ــداز  ــه ای پس ان ــر گون ــی ب ــتگی مبتن ــای بازنشس ــرد مزای ــق رویک ــرض منط مع
ــرای  ــاعد ب ــط مس ــی محی ــد. وقت ــرار می ده ــه ق ــوی مزایا-حق بیم ــد ق و پیون
سیاســت های اندوخته گــذاری )ماننــد زیرســاخت های مالــی( و سیاســت های 
ــه  ــه آســانی ب ــا هســتند، طــرح FDC ب ــرای هزینه هــای گــذار مهی بودجــه ای ب

ــه طــور نســبی. ــن آن می شــود، حداقــل ب ــا جایگزی ــه شــده ی NDC اضاف
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NDC مرزهای کلیدی در طراحی و اجرای طرح های
ــای NDC در  ــعه طرح ه ــرف توس ــیاری ص ــای بس ــرات و تالش ه ــه نظ ــرایطی ک در ش
داخــل و خــارج کشــورهای NDC شــده اســت و پژوهش هــای دانشــگاهی در دنیــا شــکاف 
دانــش در ایــن حــوزه را کاهــش داده انــد، همــه مســائل حــل نشــده اند و مســائل جدیــدی 
در حــال کشــف شــدن هســتند. ایــن بخــش مباحــث مهــم و برخــی راه حل هــای پیشــنهاد 

شــده ای کــه در انتظــار اصالحــات بیشــتر هســتند را خالصــه کــرده اســت.

بهترین شاخص برای نرخ بازده غیر مالی چیست؟

در یــک محیــط باثبــات جمعیتــی و اقتصــادی، نیــازی بــه شــاخص نــرخ بــازده  ●
ــه  ــابهی را ارائ ــدی ارزش مش ــای کلی ــه متغیره ــرا هم ــت زی ــی نیس ــر مال غی
می کننــد یعنــی نــرخ بــازده ضمنــی در یــک طــرح فاقــد اندوختــه برابــر اســت بــا 
نــرخ رشــد نیــروی کار بــه عــالوه نــرخ رشــد بهــره وری. در چنیــن شــرایطی ایــن 
نــرخ برابــر اســت بــا نــرخ رشــد پرداخــت حق بیمــه یــا نــرخ رشــد GDP، و نــرخ 
رشــد ســرانه هــر یــک از ایــن متغیرهــای کلــی نیــز برابــر اســت. بــرای ثبــات 
ــر  ــت )اگ ــل جمعی ــرا عام ــرد زی ــتفاده ک ــوان اس ــتری را می ت ــی، ارزش بیش مال

مثبــت باشــد( عامــل کلیــدی بــرای یــک طــرح فاقــد اندوختــه اســت.
ــه  ● ــه واقعیــت شــوک های جمعیتــی و اقتصــادی و مســائل مربــوط ب ــا توجــه ب ب

ــورد  ــری در م ــا، تصمیم گی ــن متغیره ــدام از ای ــر ک ــه ه ــوط ب ــری مرب اندازه گی
ــرای نرخــی کــه انتظــار مــی رود،  ایــن کــه کــدام متغیرهــا بهتریــن شــاخص ب
ــع، کشــورهای  ــان نیســت. در واق ــداری اســت؛ آس ــرای پای ــن ب ــن تضمی بهتری
NDC بــه دالیــل مختلــف، نرخ هــای متفاوتــی را برگزیده انــد: ایتالیــا نــرخ رشــد 

GDP را انتخــاب کــرده کــه ممکــن اســت بخشــنده بــه حســاب آیــد امــا از نظــر 

سیاســی و در شــرایط نرخ هــای رشــد پاییــن طــی بیــش از یــک دهــه گذشــته 
ــه عنــوان ســپری در  ــرخ رشــد دســتمزد ســرانه را ب قابــل درک اســت؛ ســوئد ن
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ــروژ و  ــا، ن ــده اســت؛ التوی ــروی کار برگزی ــر ســالمندی و شــاید کاهــش نی براب
لهســتان نــرخ رشــد مجمــوع دســتمزد مشــمول حــق بیمــه را برگزیــده یعنــی کل 

فیــش حقــوق امــا بــا تفــاوت در قلمــرو )ســقف( و تعاریــف.
ــوان  ● ــد( را می ت ــن می کن ــی را تضمی ــرخ بازدهــی )کــه انســجام مال ــم، ن ــه حت ب

ــی PAYG و  ــد دارای ــرخ رش ــا ن ــود( ب ــروع ش ــادل ش ــی از تع ــه )وقت در نظری
ــی،  ــازار مال ــال در ب ــره فع ــدوِق ذخی ــی/ صن ــای مال ــازده دارایی ه ــای( ب نرخ)ه
ــر  ــرای تخمیــن دارایی هــای PAYG و تغیی ــا بهتریــن روش ب محاســبه کــرد. ام
آن، هنــوز موضــوع در حــال مطالعــه اســت و نرخ هــای بازدهــی حاصــل از بــازار 
مالــی ممکــن اســت بیانگــر ارزش هــای تعادلــی نباشــند، امــا نشــان دهنده نتایــج 

ــی و تــورش در بازارهــای بســیار پیچیــده هســتند. احتمال

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

نــه متغیــری تجربــی )ماننــد نــرخ رشــد مجمــوع دســتمزد مشــمول حق بیمــه( و  ○
نــه هیــچ تخمیــن مبتنــی بــر مــدل، وجــود نــدارد کــه بتوانــد ادعــا کنــد می تــوان 
ــات در  ــال اصالح ــه اعم ــاز ب ــدون نی ــرح NDC ب ــک ط ــی ی ــداری مال ــه پای ب
آینــده، دســت یافــت. در نتیجــه یــک طــرح NDC پیشــنهاد خوبــی اســت بــرای 
داشــتن ســازوکار برقــراری تعــادل، ســازوکاری کــه نــرخ بــازده داخلــی را اصــالح 
ــایی  ــرح شناس ــای ط ــدات و دارایی ه ــن تعه ــادی بی ــاوت زی ــر تف ــد اگ می کن
شــود. چنیــن ســازوکار برقــراری تعــادل، بهتریــن اســت وقتــی »خــودکار« باشــد 
ــر ایــن اســاس بایــد تعییــن  و سیاســت را خــارج از ایــن ســازوکار نگــه دارد و ب
کنــد کــی اصالحــات اعمــال شــود، مســیر اصالحــات در چنــد ســال طــی خواهــد 

شــد و آیــا بــه طــور همزمــان در هــر دو ســمت رخ می دهــد یــا نــه.
ــادل  ○ ــراری تع ــازوکار برق ــوئد( دارای س ــور )س ــک کش ــا ی ــه تنه ــب آن ک جال

ــروژ  ــد، 2011(. ن ــار و دیامون ــژه خــود )ب ــا مســائل وی خــودکار )ABM( اســت، ب
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ــداری را تضمیــن  ــا پای ــه دارد ت ــی خــود تکی ــروت مل ــر صنــدوق ث ــه شــدت ب ب
کنــد )در حالــی کــه از نظــر برخــی ایــن امــر نظــام نــروژ را بــه نظامــی آلمانــی 
ــی  ــه عموم ــد بودج ــورها نیازمن ــر کش ــد(. دیگ ــل می کن ــه تبدی و دارای اندوخت
ــا اشــتباه های تعدیــل طــرح را جبــران  ــا اصــالح مقــررات در آینــده هســتند ت ی
ــد کــه حســابداری جــاری  ــرای تعدیــل وجــود دارن کننــد. معیارهــای قــوی ای ب
ــادی  ــا در برخــی کشــورهای NDC، فضــای زی ــع حق بیمــه و مخــارج مزای مناب
ــوان توســعه داد. ــر را بت ــادل مؤث ــش از آن کــه ســازوکار تع ــود دارد؛ پی ــرای بهب ب

دانشــگاهی  ○ مطالعــات   ،NDC کشــورهای  تجربــی  ابهام هــای  مقابــل  در 
ــای  ــوان متغیره ــه می ت ــه چگون ــد ک ــاره دارن ــن ب ــددی در ای ــنهادهای متع پیش
ــی  ــا نقدینگ ــداری و/ی ــه پای ــتیابی ب ــرای دس ــل را ب ــاخص تعدی ــبه و ش محاس
ــه  ــق رویکردهــای ABM را ب ــرای اصــالح از طری ــا ب در یــک طــرح NDC و ی
بهتریــن شــیوه انتخــاب کــرد )بــرای مثــال نــگاه کنیــد بــه گرانچــی و نیســتیکو، 
2006 و 2008؛ بوآدوپنــاس و ویدال ملیــا، 2013؛ آلونسو گارســیا و دولــدر، 2017(.

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

اصالحــی کــه از یــک NDB بــه ســمت طــرح NDC حرکــت می کنــد معمــوال  ●
ــای  ــه هزینه ه ــد ک ــن می کن ــی تعیی ــر از نرخ ــدت را کمت ــه بلندم ــرخ حق بیم ن
طــرح ناپایــدار NDB را پوشــش می دهــد. تفــاوت میــان نیازهــای مالــی 
ــد،  ــای جدی ــدت در نظام ه ــرخ بلندم ــی و ن ــام قدیم ــده از نظ ــدت برآم کوتاه م
ــده،  ــر چــه کاهن ــذار می شــوند، اگ ــرای گ ــع ب ــود مناب موجــب شــکل گیری کمب

ــته. ــای گذش ــاید، دهه ه ــیده از، ش ــه ارث رس ــه  ب ــا هزین ی
ــه  ● ــی ک ــا نرخ ــات ب ــع مالی ــا وض ــوان ب ــیده را می ت ــه ارث رس ــای ب هزینه ه

ــرخ  ــل از ن ــع حاص ــا مناب ــرد ام ــی ک ــن مال ــد تأمی ــش ده ــا را پوش هزینه ه
ــغ،  ــده مبال ــص داد؛ باقی مان ــراد تخصی ــاب اف ــه حس ــد ب ــا بای ــدت را تنه بلندم
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مالیاتــی صریــح خواهــد بــود. چنیــن رویکــردی اعتبــار طــرح جدیــد را بــا مخاطره 
مواجــه می کنــد. اســتفاده از منابــع موجــود در صنــدوق ذخیــره یــا ثــروت ملــی 
ــات دارای  ــش از اصالح ــه پی ــورهایی ک ــرای کش ــد ب ــه ای باش ــد گزین می توان
 ،OECD چنیــن صندوقــی هســتند )مثــل ســوئد و نــروژ(. در اغلــب کشــورهای
ــی ناشــی از کاهــش مخــارج  ــای دولت ــه پرداخت ه ــده مطــرح اســت ک ــن ای ای
ــای رو  ــود. در اقتصاده ــذار ش ــای گ ــرف هزینه ه ــازاد، ص ــع م ــا مناب ــی ی عموم
ــه ارث  ــد هزینه هــای ب ــه رشــدی چــون چیــن، گســترش پوشــش شــاید بتوان ب

ــتن، 2013(. ــن و جوس ــد )هولزم ــران کن ــیده را جب رس

چگونه ریسک بلندمدت بودن با و بدون سهام NDC تقسیم می شود؟

ــورت  ○ ــه ص ــول دوره )ب ــا ط ــه ب ــی، در مقایس ــی گروه ــد زندگ ــتفاده از امی اس
مقطعــی( امیــد زندگــی در حــال حاضــر، عامــل مهمــی در پایــداری یــک طــرح 
NDC اســت. از آنجــا کــه امیــد زندگــی گروهــی نــه تنهــا مبتنــی بــر تخمین هــا 

ــک  ــه تفکی ــر ب ــرگ و می ــای م ــر نرخ ه ــا از تغیی ــاس پیش بینی ه ــر اس ــه ب ک
ــن زده  ــی تخمی ــد زندگ ــم امی ــد، رق ــت می آی ــه دس ــز ب ــنی نی ــای س گروه ه
ــن  ــون ای ــا کن ــود. ت ــی مواجــه خواهــد ب ــزان بیشــتری از نااطمینان ــا می شــده، ب
ــه  ــم ب ــم نمی توانی ــه می دانی ــد ک ــش می دهن ــواردی را پوش ــا م ــا تنه تخمین ه
ــم پزشــکی  شناســایی دقیــق آنهــا دســت یابیــم1. پیشــرفت های شــگرف در عل
منجــر بــه کاهــش شــدید مــرگ و میــر در ســنین بــاال شــده اســت و تغییــرات 
عمــده آن در آینــده رخ خواهــد داد، زمانــی کــه تعهــد بــه پرداخــت مســتمری ها 
ــودن را در هــر دو  ــدت ب ــوان ریســک بلندم ــه می ت ــس چگون ــم می خــورد. پ رق

مــورد بــه بهتریــن شــکل بیــن بازنشســتگان و جمعیــت فعــال تقســیم کــرد؟
ــص  ○ ــرخ تخصی ــل در ن ــق تعدی ــودن در NDC از طری ــک بلندمدت ب ــع ریس توزی

1. known unknown
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بازدهــی و تعدیــل ســاالنه مزایــای مســتمری، در زمانــی کــه متفــاوت باشــند، رخ 
می دهــد. ایــن تفــاوت ممکــن اســت بــا طرحــی شــکل گیــرد کــه مبلــغ بســیار 
ــرخ بازدهــی ای را  ــد، طرحــی کــه ن ــدا پرداخــت می کن ــا را در ابت ــادی از مزای زی
ــد و تنهــا، مثــال، تعدیــل  ــه بیشــتری عرضــه می کن ــای اولی در نظــر دارد و مزای
قیمتــی را اعمــال می کنــد. امــا گزینه هــا ترتیبــات ممکــن دیگــری نیــز هســتند 
ــردازان  ــتگان و بیمه پ ــان بازنشس ــودن را می ــدت ب ــک بلندم ــه ریس ــه چگون ک

ــد باشــد. ــد. ایــن مطلــب موضــوع مطالعــات آینــده بای تقســیم می کنن
ــه طــور  ○ ــودن بیــن جمعیــت، ب یکــی از روش هــای تقســیم ریســک بلندمــدت ب

کلــی آن اســت کــه دولــت اوراق ســهام NDC منتشــر کنــد )پالمــر، 2013(. بــه 
ــا  ــم ی ــرآورد ک ــک ب ــماندی )ریس ــک پس ــهام NDC ریس ــژه، اوراق س ــور وی ط
ــخص  ــور مش ــه ط ــد ب ــل می کن ــذار منتق ــه بیمه گ ــودن( را ب ــدت ب ــاد بلندم زی
بــه دولــت. اوراق NDC پیشــنهاد شــده، ابــزاری غیرقابــل مبادلــه هســتند، یعنــی 
نمی تــوان آنهــا را در بازارهــای مالــی فروخــت. ایــن اوراق قــراردادی بیــن دولــت 
و مشــترکان طــرح NDC اســت کــه بــه قراردادهــای بــازاری مربــوط بــه اوراق 
قرضــه دولتــی شــبیه اســت. نــرخ بازدهــی اوراق ســهام NDC برابــر بــا نــرخ بازده 
داخلــی طــرح  اســت. شــرایط مشــابهی درخصــوص اوراق ســهام بلندمــدت قابــل 
ــت ریســک شــغلی طرح هــای  ــرای مدیری ــی کــه ب ــه مطــرح اســت، اوراق مبادل
ــرا در برخــی  ــد، زی ــت جــواب ندادن ــق آنچــه انتظــار می رف FDC و FDB  مطاب

کشــورها بــا شکســت مواجــه شــدند )هولزمــن 2017(.

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

ــاغالن  ● ــرای ش ــرف ب ــازی مص ــرای هموارس ــی ب ــزار کامل ــای NDC اب طرح ه
تمــام وقــت اســت البتــه شــکاف های معــدودی در ســال های کاری آنهــا 
ــده  ــت ش ــای پرداخ ــا حق بیمه ه ــن ب ــا همچنی ــن طرح ه ــت؛ ای ــد داش خواهن
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ــوند.  ــش داده می ش ــی پوش ــا ازکارافتادگ ــاری ی ــکاری، بیم ــای بی ــرای بیمه ه ب
 OECD بــا ایــن همــه، توســعه ایــن طرح هــا طــی دهــه  گذشــته در کشــورهای
معمــواًل بــا افزایــش اشــتغال نیمــه وقــت شناســایی می شــود کــه تنهــا بخشــی 
از آن اختیــاری اســت و بــه علــت تمایزهــای موجــود در طــول دوره کارآمــوزی، 
قراردادهــای موقــت بــا پرداخت هــای کمتــر و افزایــش تعــداد و تمایــز در 
ــن  ــود آورده اســت.1 در طــول ای ــی وج ــان نگرانی های ــکاری، در خصــوص زن بی
ــا  ــه نشــده ی ــرادی اضاف ــا در حســاب انف ــر حق بیمه ه ــداری ب ــچ مق ــا هی دوره ه
مقــدار اندکــی اضافــه می شــود. ســایر افــراد ممکــن اســت دیــر جــذب بــازار کار 
ــا  ــده، مهاجــر اقتصــادی ی ــوان پناهن ــه عن ــرا ممکــن اســت ب داخلــی شــوند، زی
شــاغل ثبت نشــده شناســایی شــوند. بــرای همــه ایــن افــراد و دیگــر گروه هــای 
بــه حاشــیه رانــده شــده، طــرح NDC تنهــا چشــم انداز میانــه ای از مزایــا فراهــم 
ــرای بازنشســتگان، انگیــزه ایــن  می کنــد و در مــورد تضمیــن درآمــد عمومــی ب

عــده بــرای مشــارکت در طــرح محــدود اســت.
ــده  ● ــده ش ــیه ران ــه حاش ــای ب ــیوه گروه ه ــن ش ــه بهتری ــوان ب ــه می ت چگون

ــد در  ــرای درآم ــی ب ــه تضمین های ــی ک ــرد در حال ــرح NDC ک ــمول ط را مش
ــل و  ــی از قب ــت تضمین های ــد دول ــا بای ــت؟ آی ــدی اس ــی کلی ــالمندی چالش س
ــا افزایــش  ــا محدودیــت فراهــم کنــد کــه مرحلــه بــه مرحلــه و بــه تناســب ب ب
ــد  ــی پیش نگــر مانن ــق مداخالت ــد از طری ــا بای ــد؟ ی انباشــت NDC رشــد می کن
تنظیــم پرداخــت حق بیمــه توســط دولــت، انگیزه هــای مشــارکت بیشــتر شــوند؟ 
آیــا طرح هــای دو الیــه - ماننــد آنچــه در بــاال بحــث شــد- نــه تنهــا رویکــردی 
بــرای شناســایی ناهمگنــی در بلندمــدت هســتند بلکــه رویکــردی بــرای 
ــر  ــی مدنظ ــی از مداخالت ــد ترکیب ــا بای ــدن؟ ی ــده ش ــیه ران ــه حاش ــخیص ب تش

ــه  ــد ب ــگاه کنی ــال و اســپانیا، ن ــای مســتمری، در پرتغ ــر مزای ــکاری ب ــر تمایزهــای بی ــه منظــور شبیه ســازی اث 1. ب
ــراو و هــرس )2017( ب
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ــای  ــا موقعیت ه ــب ب ــد و متناس ــاوت دارن ــا متف ــط ام ــداف مرتب ــه اه ــند ک باش
ــم در  ــش های مه ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــتجو ب ــت؟ جس ــراد اس ــاوت اف متف

حــال انجــام اســت.1
بــرای  ● ایده آلــی  زیربنــای   ،NDC انفــرادی  حســاب های  کاغــذ،  روی  بــر 

سیاســتگذاری عمومــی بــه منظــور حقــوق مســتمری در پیونــد بــا تولــد فرزنــد، 
ــر ضــروری در  ــل در چارچــوب ســوابق کاری منقطــع و تغیی بازآمــوزی و تحصی
ســابقه کار، فراهــم می کنــد و بــا فراهــم کــردن حقــوق مســتمری در ارتبــاط بــا 
پرداخت هــای مربــوط بــه ازکارافتادگــی، تقســیم حقــوق بیــن شــرکا و بیشــتر از 
ایــن ]ایــن زیربنــا را تقویــت می کنــد[. ادعــای طــرح NDC کــه در اینجــا مطــرح 
ــد  ــه تعه ــوند ک ــم ش ــی فراه ــد زمان ــع بای ــون مناب ــه چ ــت ک ــود آن اس می ش
ــت  ــه دس ــفاف ب ــی ش ــت توزیع ــرای سیاس ــی ب ــرح چارچوب ــن ط ــوند، ای می ش
 NDB ــای ــابه در طرح ه ــای مش ــا تالش ه ــی ب ــه خوب ــر ب ــن ام ــد. ای می ده
ــان  ــا در زم ــی تنه ــن مال ــا تأمی ــه در آنه ــی ک ــت، طرح های ــه اس ــل مقایس قاب
تحقــق تعهــد انجــام می شــود و اندازه گیــری اثــرات مســتمری بســیار دشــوارتر 

اســت.

چگونه مزیت های NDC برای سیاستگذاران و فضای عمومی عرضه شود؟

ــداد  ● ــا تع ــرح NDB، تنه ــا ط ــه ب ــرح NDC در مقایس ــای ط ــود مزیت ه ــا وج ب
ــد، در  ــرا کرده ان ــی اج ــا تفاوت های ــی را ب ــن طرح ــورها چنی ــدودی از کش مع
ــه آن را  ــه هم ــرح و ن ــن ط ــی از ای ــتری مؤلفه های ــورهای بیش ــه کش ــی ک حال
ــل  ــد دلی ــزی می توان ــه چی ــت(. چ ــده اس ــث ش ــه بح ــد )در ادام ــرا کرده ان اج
چنیــن تردیــدی و ترجیــح دادن اصالحــات دیرهنــگام، ناکافــی و پارامتریــک در 

ــرد؟ ــوان ک ــه می ت ــاره چ ــن ب ــد؟ و در ای ــای NDB باش طرح ه

1. در این خصوص نگاه کنید به پانویس شماره 1
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ــی نشــده اند،  ● ــی معرف ــه خوب از طرح هــای NDC شــناخت کمــی وجــود دارد و ب
ــور  ــه ط ــت ب ــِی جمعی ــادی و مال ــور اقتص ــه از ام ــناخت اولی ــه ش ــی ک در حال
کلــی نیــز محــدود اســت. مهم تریــن پیشــرفت در ایــن حوزه هــا بــرای طراحــی 
هــر چــه بهتــر طرح هــای مســتمری در آینــده، حیاتــی هســتند )فورنـِـرو، 2015؛ 
ــام  ــال پی ــه انتق ــد ک ــان می ده ــوئد نش ــه س ــه، 2017(. تجرب ــرو و لوپره ت فورن
ــاید  ــوئد، 2013(، و ش ــت )س ــوار اس ــترکان دش ــه مش ــرح NDC ب ــی ط و معرف
پیام هــای ارائــه شــده هنــوز بیــش از انــدازه پیچیــده هســتند. تجــارب ارتباطــی 
اخیــر در طــرح اختیــاری و دارای اندوختــه NEST در بریتانیــا، بســیار خالقانــه و 
 NDC و نتایــج ایــن طــرح می تــوان بــرای )NEST، 2017( امیدوارکننــده اســت

اســتفاده شــود.
از منظــر منابــع، دالیــل بســیاری بــرای بســط مزیت هــا و مطلوبیــت طرح هــای  ●

NDC اقامــه شــده اســت. بنیادین تریــن دلیــل آن اســت کــه اجــرای یــک طــرح 

NDC، سیاســت را از نظــام مســتمری خــارج نگــه مــی دارد، ]امــری که[ دســتاورد 

مهمــی اســت زیــرا سیاســتگذاران معمــواًل »تمایلــی بــه شــنیدن حــرف درســت 
ندارنــد«1 )بوروکــز و ویــور، 2006(. یــک طــرح NDC اگــر بــه خوبــی طراحــی 
ــع از  ــد و مان ــل آشــکار کن ــه صــورت کام ــداری را ب ــد ناپای شــده باشــد می توان
ــی  ــن طرح ــه، چنی ــن هم ــا ای ــود. ب ــی ش ــل ریســک های سیاس ــر در تعدی تأخی
ــا وجــود آن کــه   ــه صــورت عمومــی توضیــح داده شــود کــه ب بایــد شــفاف و ب
ــدن بی توجــه اســت،  ــه حاشــیه ران ــدت و ب ــی بلندم ــه ناهمگن ــن طرحــی ب چنی
ــای  ــت گروه  ه ــن اس ــت و ممک ــد نیس ــای کم درآم ــرای گروه ه ــی ب روش خوب

پردرآمــد نســبت بــه وضــع کنونــی خــود زیــان کننــد.

1. lashed to the mast
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NDC تجربه کشورها در اصالحات مبتنی بر
در حالــی کــه مالحظــات مفهومــی بــرای ارزیابــی و مقایســه طرح هــای مســتمری منطقــی 
ــات واقعــی  ــر NDC اثب ــا تجــارب کشــورها درخصــوص اصالحــات مبتنــی ب هســتند، ام
ایــن مالحظــات اســت. ایــن بخــش خالصــه ای از تجربــه کشــورهایی اســت کــه نســبت 
بــه اصــالح نظــام قبلــی NDB خــود، مبتنــی بــر NDC اقــدام کرده انــد. عــالوه بــر ایــن 
تجربــه کشــورهایی کــه اصالحاتــی نزدیــک بــه NDC داشــته اند یــا در جســتجوی چنیــن 

گزینــه ای هســتند را نیــز مطــرح کــرده اســت.

کشورهایی که تجربه اصالحات NDC داشته اند و آرزوهای ممکن

تــا بــه امــروز، 5 کشــور اروپایــی عضــو OECD اصالحــات NDC کامــل را اجــرا کرده انــد، 
گــر چــه تفاوت هایــی بیــن آنهــا وجــود دارد: ســوئد )در 1994 تصویــب و بــه تدریــج اجــرا 
شــد، در ســال 1996 آغــاز و در 1999 تکمیــل شــد(، ایتالیــا )در 1995 تصویــب و در 1996 
اجــرا شــد، بــه همــراه اصــالح معیارهــا و تســریع اجــرای آن در ســال 2012(، التویــا )در 
1995 تصویــب و در 1996 اجــرا شــد( لهســتان )در 1998 تصویــب و در 1999 اجــرا شــد( 
و نــروژ )در 2009 تصویــب و در 2011 اجــرا شــد(. تفــاوت میــان کشــورها عبــارت اســت 
ــازده داخلــی پایــدار، وجــود یــا عــدم وجــود ســازوکار  از انتخــاب شــاخصی بــرای نــرخ ب
ــر دارای  ــه کوچک ت ــزودن الی ــد و اف ــرح جدی ــه ط ــال ب ــرعت انتق ــادل، س ــراری تع برق

اندوخته گــذاری.
در دهه هــای 1990 و 2000، تعــداد معــدودی از کشــورهای کم درآمــد )ماننــد 
آذربایجــان، قرقیزســتان؛ مغولســتان، فدراســیون روســیه و ترکمنســتان( برخــی از 
ــات  ــا اطالع ــد، ام ــال کردن ــود اعم ــتمری خ ــای مس ــای NDC را در طرح ه ویژگی ه
ــال 2010  ــی اســت. مصــر در س ــا ناکاف ــن اقدام ه ــد ای ــی پیام ــا و ارزیاب ــه آنه ــوط ب مرب
طــرح NDC را تصویــب کــرد امــا بــا وقــوع بهــار عربــی اجــرای آن بــا مشــکل مواجــه 
شــد. یونــان رویکــرد NDC را در ســال 2012 و در قالــب بخــش کوچکــی از طــرح بیمــه  
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اجتماعــی خــود ارائــه کــرد کــه دوره انتقــال بســیار طوالنــی داشــت، امــا اطالعــات قابــل 
دسترســی اندکــی در ایــن بــاره وجــود دارد. اجــرای یــک طــرح NDC در محیط کشــورهای 
متوســط درآمــد بــا بــروز برخــی مســائل مفهومــی و اجرایــی مواجــه خواهــد بــود کــه در 
ــاره آنهــا شــناخت و اطــالع بســیار اندکــی وجــود دارد. مثــال در مــورد  حــال حاضــر درب
روســیه، می دانیــم کــه دولــت بــه تازگــی بــه یــک سیســتم امتیــازی تغییــر کــرده اســت 
و بــر اســاس آنچــه گــزارش شــده ارزش گــذاری امتیازهــا اجــازه می دهــد میــزان بــاالی 
ورشکســتگی اش را بهتــر پنهــان کنــد، در مقایســه بــا آنچــه در طــرح NDC رخ مــی داد.

ــالح  ــور اص ــه منظ ــان ب ــطح جه ــا( در س ــی در آنه ــا گروه های ــورها )ی ــی از کش برخ
ــن )کــه  ــد آرژانتی ــد مانن ــه نشــان داده ان ــه رویکــرد NDC عالق نظام هــای NDB خــود ب
ــر  ــن؛ در براب ــکای التی ــه در امری ــرد( و اروگوئ ــینی ک ــود عقب نش ــرد FDC خ از رویک
ــیا  ــددی در آس ــپانیا؛ و کشــورهای متع ــال و اس ــان، پرتغ ــد یون ــا مانن کشــورهایی در اروپ
ــه  ــان کشــور چیــن دارای ســاختار حق بیمــه دو الی ــران و چیــن. در ایــن می ــژه ای ــه وی ب
اســت کــه بــرای هــر اســتان نیــز ویــژه همــان اســتان اســت و تــالش می کنــد حق بیمــه 
افــراد دارای اندختــه کامــل باشــد. از آنجــا کــه ایــن تالش هــا موفقیــت کمــی داشــته اند، 
ــوز موضــوع  ــه ســمت یــک طــرح رســمی NDC، هن ــی« ب حرکــت از »حســاب های خال

ــت. ــان دولت هاس ــی در می ــال بررس در ح

NDC درس های اصالحات از تجربه کشورهای دارای

ــه  ــو OECD ک ــی عض ــور اروپای ــه 5 کش ــده از تجرب ــای برآم ــی، درس ه ــور کل ــه ط ب
اصالحــات NDC داشــته اند، مثبــت اســت. 4 کشــوری کــه ابتــدا ایــن اصالحــات را اجــرا 
کردنــد بــه خوبــی از پــس بحــران 2008 و ســال های پــس از آن، برآمدنــد و هرگــز بحثــی 
ــا ایــن همــه، هــم التویــا و  دربــاره عقب نشــینی از مســیر اصالحــات بــه میــان نیامــد. ب
هــم لهســتان، بــا تعهــدات بســیار زیــاد خــود پیــش از اصالحــات، اهــداف اندوخته گــذاری 
 FDC و NDC خــود را حــذف کردنــد زیــرا مشــخص شــده بــود کــه هزینه هــای گــذار بــه
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بــار بیــش از انــدازه ســنگینی بــر بودجــه عمومــی دارد.
ــا،  ــات )ایتالی ــگام در اصالح ــور پیش ــات در 4 کش ــت اصالح ــال نخس ــرور 15 س م
التویــا، لهســتان و ســوئد( هفــت درس را پیــش روی می گــذارد )هولزمــن  پالمــر، 2013؛ 
ــه شــدن اطالعــات  ــا اضاف کلون دومینکــزاک، فرانکــو و پالمــر، 2012(. در ســال 2017 ب

ــزود: ــن فهرســت اف ــه ای ــوان ب ــز می ت ــه کشــورها، ســه درس دیگــر را نی ــوط ب مرب
ــای . 1 ــوز ج ــا هن ــد ام ــی کار می کنن ــه خوب ــادی ب ــد زی ــا ح ــای NDC ت طرح ه

بهتــر کــردن آنهــا هســت. درس کلیــدی، پیــروی از مقــررات تدویــن شــده بــرای 
ــه اجراســت. ــذار ســریع در مرحل طــرح و انتخــاب گزینه هــای گ

ــا . 2 ــوازی و ی ــاب از طرح هــای م ــه حســاب های NDC و اجتن ــه ب ــال بالفاصل انتق
اجــرای باتأخیــر. درســی بــرای دیگــر کشــورها آن اســت کــه بایــد آرامــش خــود 
ــدون  ــرد ب ــت ک ــه NDC حرک ــای NDB ب ــتقیم از طرح ه ــرد و مس ــظ ک را حف

ترتیباتــی بــرای گــذار.
ایجــاد ســازوکاری صریــح بــرای برقــراری تعــادل بــه منظــور تضمیــن انســجام . 3

بــه شــیوه ای کامــال شــفاف. تنهــا ســوئد ســازوکاری خــودکار را اجــرا کرده اســت 
امــا دیگــر کشــورها فاقــد چنیــن فراینــد شــفافی هســتند. ایــن وضعیــت بــرای 
ــی  ــار مال ــه ب ــا مناســب نیســت و ریســک های ]مســتتر در آن[ ب ــار طرح ه اعتب

ــت منتهــی می شــود. ــل توجــه دول قاب
ــن . 4 ــت. ای ــوک های موق ــری از ش ــرای جلوگی ــره ب ــدوق ذخی ــک صن ــیس ی تأس

اقــدام بــه تأمیــن نقدینگــی و اجتنــاب از نوســان های بســیار شــدید نــرخ بــازده 
ــا شــوک های بزرگتــر و  داخلــی در یــک نســل کمــک می کنــد. بــرای مقابلــه ب
ــاید  ــب تر، ش ــخ مناس ــد و پاس ــد نباش ــر مفی ــی بزرگت ــاید صندوق ــر، ش طوالنی ت
ــل ها  ــن نس ــا بی ــل و ی ــک نس ــی در ی ــره مل ــرخ به ــی در ن ــرش تفاوت های پذی

باشــد.
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ــودن. . 5 ــدت ب ــتمی بلندم ــک سیس ــیم ریس ــرای تقس ــفافی ب ــازوکار ش ــعه س توس
چنیــن ســازوکاری می توانــد ســبب شــود از پیــش، توافقــی درخصــوص تفکیــک 
بــار مالــی طــرح بیــن بازنشســتگان و شــاغالن حاصــل شــود. همچنیــن وقتــی 
نفــوذ مفهومــی و اجــرای عملیاتــی در میــان باشــند، تقســیم ریســک سیســتمی 

ــت. ــری اس ــای پیچیده ت ــامل رویکرده ش
ــه . 6 ــراد ب ــان، اف ــد زن ــی مانن ــرای زیرگروه های ــای طرح هــای NDC ب تشــریح معن

ــق  ــازار کار هســتند از طری ــیه ب ــه در حاش ــده و مشــترکانی ک ــده ش ــیه ران حاش
ــائل  ــایی مس ــرای شناس ــا ب ــی گزینه ه ــی؛ و بررس ــوی سیاس ــل و گفت وگ تحلی
ــه طــور گســترده مزیت هــای طــرح را حفــظ  از طریــق طرحــی پیشــرفته کــه ب

ــی هــم هســت. ــن گروه های ــب نیازهــای چنی ــی مراق کــرده ول
بررســی، طراحــی و اجــرا در ابتــدای اصــالح طرح هایــی کــه بــا شــرایط . 7

ــی،  ــی، ازکارافتادگ ــی بازماندگ ــد یعن ــی دارن ــاط نزدیک ــالمندان ارتب ــدی س درآم
ــن  ــی ای ــاختار قبل ــظ س ــدت. حف ــی م ــای طوالن ــا و مراقبت ه ــای یتیم ه مزای
ــد  ــی در بهره من ــد و نقش ــت می ده ــا را از دس ــالح آنه ــت اص ــا فرص برنامه ه

شــدن از طرح هــای NDC نخواهــد داشــت.
ــرح . 8 ــتمری در ط ــای مس ــر الیه ه ــام دیگ ــرای ادغ ــی و اج ــه در طراح ــی اولی بررس

NDC یعنــی یــک الیــه صفــر بــرای جلوگیــری از فقــر؛ الیــه دوم اجبــاری و دارای 

ــغلی و  ــردی، ش ــتگِی ف ــای بازنشس ــرای پس اندازه ــوم ب ــه س ــذاری و الی اندوخته گ
ــالمندان اســت. ــرای س ــدی ب ــای درآم ــات و حمایت ه ــه خدم ــارم ک ــه چه ــاری؛ و الی اختی

آخریــن درس امــا نــه کم ارزش تریــن آنهــا، بررســی اولیــه در خصــوص نیازهــای . 9
ارتباطــی بــرای توضیــح و تشــریح رویکــرد NDC و اســتفاده از ابزارهــای 
ارتباطــی بــرای بــه روز کــردن اطالعــات افــراد درخصــوص حســاب های ایشــان 

ــژه. ــی وی ــای آموزش ــا و ابزاره ــرمایه گذاری در برنامه ه و س
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جمع بندی و مسیر پیش رو
رویکــرد طــرح مســتمری NDC مفهومــی تــازه در بخــش کوچکــی از گزینه هــای اصــالح 
سیســتمی مستمری هاســت. بــا وجــود برخــورداری از تاریخــی کــه تنهــا بــه اوایــل دهــه 
ــت،  ــوان اس ــازه و ج ــوز ت ــرح هن ــن ط ــرای ای ــه اج ــه تجرب ــر چ ــردد و اگ 1990 برمی گ
رویکــرد NDC خــوب کار می کنــد. ایــن طرح هــا در 5 کشــور عضــو OECD کــه 
رویکــرد اصلــی NDC را اجــرا کرده انــد بــه طــور کلــی و از منظــر شــرایط کلیــدی یــک 
ــودن و  ــت، به صرفه ب ــد کفای ــی داشــته اند؛ شــرایطی مانن طــرح مســتمری، پیشــرفت خوب
پایــداری. عــالوه بــر ایــن، همــه ایــن طرح هــا بــه طــور نســبی بــه خوبــی از بحــران مالــی 
ــد،  ــان می ده ــل را نش ــی کام ــت طراح ــر اهمی ــن ام ــد ای ــر چن ــد، ه ــذر کرده ان ــر گ اخی
طراحــی کاملــی کــه شــامل ســازوکار برقــراری تعــادل، صنــدوق ذخیــره و آمــاده بــودن 

ــرای اصالحــات اســت. ــه ارث رســیده ب ــرای هزینه هــای ب ب
طــرح NDC بــه عنــوان معیــاری اســت بــرای دیگــر کشــورهای OECD کــه )تنهــا( 
ــرا سیاســتگذاران متوجــه  اصالحــات پارامتریــک در طرح هــای NDB خــود داشــته اند، زی
شــده اند کــه منطــق NDC و محدودیت هــای آن در طرح هــای NDB هــم وجــود 
دارد. ایــن رویکــرد مایــه الهــام تعــدادی از اقتصادهــای روبه رشــد در اجــرای مؤلفه هــای 
NDC بــوده اســت. اجــرای یــک طــرح NDC نیازمنــد تمهیــدات نهــادی ای اســت کــه بــه 

ــد. ــه دســت نمی آین ــن اقتصادهــا ب ســادگی در ای
 ،NDB در مقایســه بــا هــر نــوع NDC تــا امــروز، بــا وجــود مزایــای بســیار رویکــرد
ــر NDC را اعمــال  ــه طــور فعــال اصالحــات مبتنــی ب کشــورهای معــدودی در جهــان ب
ــای  ــر در طرح ه ــات اخی ــه اصالح ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ــاید ب ــر ش ــن ام ــد. ای کرده ان
ــه  ــی ک ــرده اســت. در حال ــرآورده ک ــا را ب ــی آنه ــای مال ــور گســترده نیازه ــه ط NDB ب

چالــش بلندمــدت ناپایــداری مالــی فراتــر از افــق زمانــی سیاســتگذاران اســت؛ در نتیجــه 
ــی  ــتان های سیاس ــا و بده بس ــا داللت ه ــه ب ــد مواج ــر NDC نیازمن ــی ب ــات مبتن اصالح
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موضــوع اســت. ممکــن اســت طرفــداران NDC دربــاره جذابیت هــای متصــور از کارایــی 
ــت  ــه اهمی ــی ک ــند در حال ــرده باش ــرآورد ک ــد ب ــش از ح ــرح را بی ــن ط ــداری ای و پای
ــد  ــر از ح ــده شــده را کمت ــیه ران ــه حاش ــای ب ــت از گروه ه ــح در مراقب ــای صری ویژگی ه
بــرآورد کــرده باشــند. همچنیــن ممکــن اســت عمومــی کــردن و توضیــح مفهــوم NDC و 
کار واقعــی آن، ناکافــی باشــد تــا منجــر بــه شــکل گیری اصالحاتــی پویــا مشــابه آنچــه 
ــه  ــواردی هســتند ک ــا م ــه اینه ــای 1990 و 2000 در شــیلی رخ داد، شــود. هم در دهه ه

ــا هســتند. ــر آنه ــناخت بهت ــال انجــام در جســتجوی ش ــای در ح پژوهش ه
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