خصوصيسازي بازنشستگی بازگشــته و به سوی ملیسازی نظام
مذکور روی آوردهاند.
در ادامه ،بــه روندهای مذکور (خصوصیســازی و بازگشــت از
خصوصیســازی) بر اســاس دادههای مندرج در گزارش سازمان
بینالمللی کار ،اشاره خواهد شد.
کشورهایی كه به خصوصيسازي نظام
بازنشستگی روي آوردهاند ،غالبا از نظر
خصوصیسازی
جغرافیایی با نوعی همجواری روبهرو
نظام بازنشستگی
بودهو همانطور که در تصویر مشاهده
اجباری
میشــود ،ســه بخــش از نقشــه را
دربرگرفتهاند .در واقع از ميان  30كشور
مذکور 14 ،كشور در آمريكاي التين قرار داشته 14 ،کشور در اروپای
شرقی و دو کشور نیز در قاره آفریقا واقع شدهاند.
بازه زمانی خصوصیسازی در این کشورها حدود سه دهه و از 1981
تا  2014را دربر میگیرد .البته تنها کشــور شیلی در دهه 1980
خصوصیسازی در این زمینه را آغاز کرده و غالب کشورها در دهه
پایانی قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیستویکم به خصوصیسازی
اقدام کردهاند.
به صورت دقیقتر ،ترتيب زماني خصوصیســازی در کشورهای
آمريكاي التين بدين قرار است:
شيلي ( ،)1981پرو (،)1993آرژانتين و كلمبيا ( ،)1994اروگوئه
( ،)1996بوليوي ،مكزيك و ونزوئال ( ،)1997السالوادور (،)1998
نيكاراگوئه ( ،)2000كاســتاريكا و اكــوادور ( ،)2001جمهوري
دومنيكن ( )2003و پاناما (.)2008
همانطور که بیان شــد  14كشــور ديگر نيز در اروپاي شرقي و
اتحاد جماهير شــوروي سابق قرار داشــتهاند که به ترتیب زیر به
خصوصیسازی نظام بازنشستگی روی آوردهاند:
مجارستان و قزاقستان ( ،)1998كرواسي و لهستان ( ،)1999لتوني
( ،)2001بلغارستان ،استوني و روسيه ( ،)2002ليتواني وروماني
( ،)2004اســلواكي ( ،)2005مقدونيه ( ،)2006جمهوري چك 
( )2013و ارمنستان (.)2014
در اين ميان ،دو كشور نيز در آفريقا قرار داشتهاند:
نيجريه ( )2004و غنا (.)2010
غالب اين خصوصيسازيها تحت حمايت بانك جهاني ،صندوق
ي (و ساير
بينالمللي پول و ســازمان توســعه و همكاري اقتصاد 
سازمانها همچون آژانس توسعه بينالمللي آمريكا ،بانك توسعه
آمريكايي و آسيايي) قرار داشتهاند .الزم به ذکر است که توصيههای
سازمان بينالمللي كار در اين زمينه برخالف جريان مذكور بوده و یا
دستکم با آن موافقتی نداشته است.
برای فهم بهتر خصوصیسازی در بحث
مذکور الزم به ذکر اســت که سازمان
ویژگیهای
بینالمللی کار ،حضور  بخش خصوصی
خصوصیسازی
را در الیههــای مکمــل میپذیرد اما
نظام بازنشستگی
مخالفت آن با خصوصیسازی الیه پایه
است .نظام بازنشستگي مورد حمايت
ســازمان بينالمللي كار يك نظام چهاراليه است كه اليه صفر آن
شامل پوشــش فراگير با كف حمايتهاي اجتماعي ،اليه نخست
متكي بر بيمه اجتماعي اجباري ،اليه دوم بيمه مكمل و اليه سوم
متكي بر پسانداز شخص و اختياري است.
به ترتيب با باالرفتــن از اليهها ،گســترش و فراگيري آن كاهش

مييابد و مخالفت کارشناسی با خصوصیســازی الیه صفر و یک
صورت میگیرد.
در واقع خصوصیسازی در نظام بازنشستگی آنگونه که در این گزارش
مورد بحث قرار میگیرد به این معناست که یک نظام بازنشستگی
که مدیریت آن به دســت بخش خصوصی اســت جایگزین نظام
غیراندوخته (توان درآمد-هزینه) اجباری و عمومیشود .مصداق
بارز این نوع خصوصیســازی کامل در مورد کشــورهای شیلی،
بولیوی ،مکزیک ،السالوادور ،قزاقســتان ،نیکاراگوئه ،دومنیکن و
نیجریه رخ داد.
خصوصیســازی جزیی در تجربه مذکور بدین شرح بوده که یک
حســاب انفرادی کامال مبتنی بر اندوختهگذاری در کنار ســایر
اجزای نظام موجود قرار گرفته و بدین ترتیب نظامی با چند طرح
بازنشستگی شکل میگیرد که بخشی از آن همچنان با مزایای معین
( )DBو به صورت غیراندوخته و مبتنی مدیریت عمومی اداره میشود
و بخش دیگر از نوع مشــارکت معین ( )DCو حسابهای انفرادی
مبتنی بر اندوختهگذاری کامل (سود سرمایهگذاری آورده آنها)
به صورت خصوصی مدیریت میشــود .دراین نظام تلفیقی ،سهم
الیههای خصوصی و عمومی در کشورهای مختلف ،متفاوت است و
طبیعی است که هرچه سهم بخش خصوصی بیشتر شود ،ظرفیت
بخش عمومی برای تامین کفایت درآمد بازنشستگان کاهش مییابد.
مصادیق بارز این شیوه از خصوصیسازی را میتوان در کشورهایی
همچون آرژانتین ،لهستان ،بلغارستان ،روسیه و ...یافت.
سازمانهای بینالمللی پس از تجربه
خصوصیسازی در شیلی که به کمک
فرایند
ژنرال «پینوشــه» و همراه با خشونت
خصوصیسازی
بسیار رخ داد ،بسیاری از کشورها را به
سوی خصوصیسازی تشویق کردند؛
بانک جهانی با انتشــار متنی در سال
 1994با عنوان «ممانعت از بحران سالمندی :سیاستهایی برای
حمایت از سالمندان و بهبود رشد [اقتصادی]» مرجع مهمی را برای
مباحث سیاستگذاری و نقشه راه خصوصیسازی نظام بازنشستگی
در این زمینه پایه گذاشت.
در این گزارش ،نظام بازنشستگی به عنوان نظامی چند الیه مطرح
و بر اصالح الیه نخست آن تمرکز شــد تا بیمه اجتماعی عمومی
به سوی حســاب انفرادی خصوصی که در بازار ســرمایهگذاری
میکرد ،تغییر یابد .بانک جهانی بر رشد اقتصادی قوی تاکید  و نظام
بازنشستگی عمومی سنتی را به عنوان یک نظام شکستخورده از دو
منظر اجتماعی و اقتصادی معرفی میکرد .این نهاد به اثرات مثبت
خصوصیسازی نظام بازنشستگی بر بازار سرمایه و حمایت از رشد
اقتصادی تاکید داشــت و معتقد بود که این نظام سود بیشتری به
دســت آورده و انگیزه قویتری را برای مشارکت افراد در این نظام
پدید خواهد آورد.
گزارش سازمان بینالمللی کار بر این نکته تاکید دارد که در دوره
مورد بررسی ،مدافعان خصوصیســازی مدام بر این طبل ناکامی
نظامهای بازنشســتگی عمومی میکوبیدند و تاکید داشــتند که
نظام عمومــی بیمه اجتماعــی مزایای معین ،منجــر به «بحران
تامیناجتماعی» و «بحران بازنشستگی» میشود و با استفاده از این
هشدارها ،کشورهای مختلف ،بهویژه کشورهای دارای درآمد متوسط
را به سوی اصالحات ساختاری و خصوصیسازی کامل یا جزیی نظام
بازنشستگی تامیناجتماعی به عنوان راهکار ،ترغیب میکردند.
در این مســیر ،کشــورهایی که خصوصیســازی کامل الیه اول
شماره  50و  51خرداد و تیر 1398

ب هرغم موفقیت
در اجرای
اصالحات برای
خصوصیسازی،
گزارش حاکی از
آن است که اهداف
ادعا شده در عمل
محقق نشده و
خصوصيسازي
بازنشستگي در
کشورهای مختلف،
نتايج مورد انتظار را
برآورده نكرده است
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