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بازنشستگی در آن ممکن نبود ،به صورت جزیی یا بخشی خصوصی
شدند .در مورد کشورهایی که به دلیل هزینه باالی تغییر یا مقاومت
عمومی قابل توجه ،خصوصیسازی اساسا ممکن نبود ،بانک جهانی
گزینه اصالحی دیگری ارائه کرد و آن ،استفاده از طرح مشارکت
معین صوری ( )NDCبرای تسهیل مسیر خصوصیسازی بود.
نهادهای حامی خصوصیســازی در این زمینــه (بانک جهانی،
صندوق بینالمللی پول ،سازمان توسعه و سازمان توسعه و همكاري
اقتصادي ،بانکهای منطقــهای و ،)...برای موفقیــت این پروژه
کوشش بسیار کردند و از طرق مختلف از توصیههای سیاستی و
راهاندازی تنظیمگرها یا واحدهــای نظارتی تا ایجاد نرمافزارهای
مدلسازی ،آموزش ،انتشــار متون متعدد و تامین وامهای چند
میلیون دالری ،این برنامه را مورد حمایت قرار دادند .از همین رو،
برخی بررسیها میزان موفقیت بانک جهانی در اجرای اصالحات
سازگار با خصوصیسازی در کشورهای مختلف را با وجود مشکالت
متعدد ،حدود  76درصد برآورد میکنند ،بنابراین به نظر میرسد
بانک جهانی در انجام برنامه بسیار موفق بوده اما نتایج مورد انتظار
خصوصیسازی نظام بازنشستگی وضعیتی دور از انتظار داشت و
همین موضوع سبب بازگشت کشورها از خصوصیسازی در این
زمینه شد.
ب هرغم موفقیت در اجرای اصالحات برای
خصوصیسازی ،گزارش حاکی از آن
اســت که اهداف ادعا شــده در عمل
شکست در نتایج
محقــق نشــده و خصوصيســازي
بازنشســتگي ،نتايج مــورد انتظار را
برآورده نكرده اســت .بنــا به گزارش
مذکور ،در کشورهای مورد اشاره ،نرخ پوشش راكد شده و يا كاهش
يافته ،مزاياي بازنشستگي وضعيتي بدتر از گذشته داشته ،نابرابري
جنسيتي و درآمدي دوچندان شده و خصوصيسازی از مقبولیت
افتاده ،مخاطره ناشي از نوسانات بازار مالي به افراد انتقال يافته و
هزينههاي اجرايي همزمان با كاهش ميزان مستمري ،افزايش يافته
است.
هزينههاي باالي انتقال ،فشارهاي مالي بســياري را ايجاد كرده
است .در حالي كه تصور بر این بود كه مديريت بخش خصوصي،
حكمراني را بهبود ميبخشد ،نتایج حاکی از آن است که در موارد
مورد بررسی ،برعكس به تضعيف حکمرانی منجر شده است .در این
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کشورها ،برخالف انتظار ،خبري از مشاركت كاركنان در مديريت
امور نيست ،در بســياري از موارد تعارض منافع رخ داده و جايگاه
تنظيمگري و نظارت به تسخير همان گروههاي اقتصادي درآمده
كه مسئول مديريت صندوقهاي بازنشستگي هستند و در نهايت،
اصالحات بازنشستگي در غالب كشورهاي در حال توسعه،تنها تاثير
اندكي بر رشد و بازارهاي سرمايه داشتهاند.
این ناکامی در نتایج ســبب بازگشت
بازگشت از
غالب کشورها از این مسیر شد و از 30
خصوصیسازی
کشــور مورد بحث در باال ،اینک دیگر
 18كشور از مسير خصوصيسازي به
صورت بخشي يا كلي بازگشتهاند .این
کشورها بدین ترتیب هستند:
ونزوئال ( ،)2000اكوادور ( ،)2002نيكاراگوئه ( ،)2005بلغارستان
(،)2007آرژانتين ( ،)2008اسلواكي ( ،)2008استوني ،لتوني و
ليتواني ( ،)2009بوليوي ( ،)2009مجارستان ( ،)2010كرواسي
و مقدونيه ( ،)2011لهستان ( ،)2011روسيه ( ،)2012قزاقستان
(،)2013جمهوري چك ( )2016و روماني (.)2017
اكثر اين كشورها بعد از بحران مالي سال  ،2007-2008هنگامي
كه معايب نظام مستمري خصوصي بروز كرد و این کشورها را به
اصالح و رفوگري واداشت ،از مسير مذكور بازگشتهاند.
بر اساس اين گزارش ،با توجه به بازگشت  60درصدي كشورهايي
كه به خصوصيسازي نظام بازنشستگي اجباري اقدام كرد ه بودند
و نيز با توجه به شواهد تجميعي آثار اقتصادي و اجتماعي منفي
خصوصيسازي ،اينك ميتوان اين نكته را اذعان كرد كه تجربه
خصوصيسازي شكست خورده است.
بر اساس گزارش مذكور ،بسياري از اين كشورها از مسير پيشين
بازگشته و كوشيدهاند تا با قانونگذاري و تعريف حقوق و استحقاق
جديد ،نظام بازنشستگي عمومي را دوباره مستقر كرده و مبناي
كســورات حق بيمه و تعهدات پيشــين را به رسميت شناخته و
در نظارت و تنظيمگري نیز تغييراتي را در راســتاي گفتوگوي
اجتماعي و سهجانبهگرايي صورت دادند .هرچند رفع مشكالت
ناشي از خصوصيسازي بازنشستگي به چند سال زمان نياز دارد
اما هماكنون نيز پيامدهاي مثبت و بهبود محسوس آن در كاهش
فشارهاي مالي ،هزينههاي اجرايي كمتر ،پوشش بيشتر ،سطح
مزاياي باالتر و نابرابري جنسيتي و درآمدي كمتر قابل مشاهده

