خصوصی سازی بدون
بازگشت( 12کشور)
بازگشت ازخصوصی سازی
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و سنجش است.
اصول مدنظر ســازمان بینالمللی کار
بــرای «طرحــی و اصــاح نظــام
توصیههای
بازنشستگی» شامل موارد زیر است:
سازمان
بینالمللی کار
اصل اول :فراگیری
اصل دوم :همبستگی اجتماعی و تامین
مالی جمعی
اصل سوم :کفایت و پیشبینیپذیری منابع
اصل چهارم :مسئولیت ابتدایی و کلی دولت
اصل پنجم :عدم تبعیض ،برابری جنسیتی و پاسخگویی نسبت به
نیازهای خاص
اصل ششم :پایداری پولی ،مالی و اقتصادی
اصل هفتم :شفافیت و مناسبسازی مدیریت و اجرا در بخش مالی
اصل هشتم :مشارکت شرکای اجتماعی و مشورت با سایر ذینفعان.
در کنار اصول مذکور کــه میتواند مورد توجــه اصالحات نظام
بازنشستگی در کشــور ما نیز قرار گیرد ،ســازمان بینالمللی کار
كوشيده تا با تعريف گامهاي اساسي سياســتي ،راهنمايي براي
بازگشت از خصوصيسازي براي كشورهايي كه در پي بازگشت به
يك نظام عمومي هستند ،ارائه كند .نکته قابل توجه این توصیهها در
این است که چهار گام نخست آن از چنان اهمیتی برخوردار است که
برای هر کشوری که بخواهد به اصالحات نظام بازنشستگی دست
زند نیز توجه به آنان مهم و حیاتی خواهد بود .این گامهای سیاستی
به قرار زیر هستند:
 .1آغاز گفتوگوي اجتماعــي ،ایجاد پیوند میــان اجتماعات و
گروههاي مختلف ،دستیابی به توافق
 .2تاسیس يك كميته اصالحات فني ســهجانبه براي طراحي و
مداخله در نظام بازنشستگي
 .3انجــام اقدامــات قانونگذارانــه مبتنــي بر اســتانداردهاي
تاميناجتماعي سازمان بينالمللي كار
 .4ایجاد يــك اداره يا نهاد بازنشســتگي عمومي تحت حكمراني
سهجانبه
 .5انتقال اعضا از نظام خصوصي به نظام عمومي
 .6انتقال منابع انباشته شده حســابهاي انفرادي به حسابهای
عمومی
 .7تعریف نرخ جديدي براي حق بيمه گــردآوري حق بيمه براي
نظام عمومي جديد

 .8بستن سازوكار گردآوري حق بيمه نظام خصوصي
 .9اعمال بازرسي و سازوكارهاي اعمال حق بيمه
 .10ایجاد واحدي براي مديريت سرمايهگذاري نظام بازنشستگي
عمومي
 .11بســتن بخش تنظيمگيــري و نظارت بازنشســتگي بخش
خصوصي
بر اساس دادههای سازمان بینالمللی
کار ،ایــده خصوصیســازی نظــام
بازنشستگی ،عمال شکست خورده و در
جمعبندی
عمل به هیچ یک از وعدههای خویش
درباره افزایش سطح پوشش و افزایش
مزایا و سایر موارد دست نیافته است .با
توجه به تجارب مورد اشاره در گزارش مذکور ،به نظر میرسد طرح
راهکار خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی در کشور با توجه
هزینههای اجتماعی و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی آن ،باید با
تردید بیشتری از سوی سیاستگذاران مورد بررسی قرار گیرد .در
عوض آنچه در ایــن گزارش بســیار قابل توجه اســت ،تاکید بر
گفتوگوی ملی و بهرهگیــری از تصمیمات ســهجانبه (دولت،
کارگران و کارفرمایان)  اســت که میتواند اصالحات منطقیتر و
کمهزینهتری را در برابر ما قرار دهد.
از ســوی دیگر ،بحث اصالحات نظام اداری صندوقها بر اســاس
استانداردهای حکمرانی خوب و کوشــش برای شفافیت بیشتر
مدیریت و اجرا در بخش مالی ،رفع تعارض منافع که به چالشــی
اساســی در صندوقها بدل شــده و مواردی از این قبیل میتواند
تغییری به مراتب بهتر از خصوصیسازی در مورد صندوقها بر جا
گذارد .البته این مساله نافی اهمیت اصالحات پارامتریک نیست و
طبیعتا الزم است با متناسبسازی پارامترهای مرتبط با بازنشستگی
افراد در صندوقهای مختلف زمینه پایداری صندوقها فراهم شود.
یکی از ضروریات تعیین پارامترهای مناسب و همسانسازی قوانین
بیمهای ،برخورداری از نهاد تنظیمگر و ناظری است که در عمل به
صورت پویا به این امر اقدام کند.
بدیهی است صندوقهای خصوصی در صورت برخورداری از شرایط
پایداری و ضمانت همچنان میتوانند ،همانگونه که در قانون احکام
دائمی برنامه توسعه آمده ،به عنوان بخش مکمل نظام بازنشستگی در
الیههای باالی این صندوق طراحی و مورد استفاده قرار گیرند اما استفاده
از آنان در سطوح و الیههای پایینتر امر بسیار پرمخاطرهای خواهد بود.
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منابع:

 .1موسسه عالی پژوهش
تامیناجتماعی پیش از این نیز
در گزارشی با عنوان «برگشت
از خصوصیسازی نظامهای
بازنشستگی (تجربه آرژانتین،
بولیوی ،شیلی و مجارستان)»
اثر پیشین سازمان بینالمللی
کار ( )2014را ترجمه و منتشر
کرده و گزارش اخیر حاوی
نکات تکمیلیتر در این زمینه
است.
مجله تحلیلی قلمرورفاه
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