تقدم يف
السن
وليس
إغراقا يف الفقر
مع تقدم اجملتمعات يف العمر على مستوى العامل ،يصير التكيف واجبا يف معاشات
التقاعد والسياسات العامة

ما

ديفيد أماغلوبيلي ،إيرا دابال-نوريس ،فيتور غاسبار

مل تكن مقيما يف فرنسا ،قد تتصور أنه أنك غير ذي صلة باإلضرابات اجلماعية التي
اجتاحتها مؤخرا ضد اإلصالحات املقترحة يف نظام معاشات التقاعد .ولكنه تصور
يجانبه الصواب ،إذا ما نظرنا إىل سرعة تغير اخلصائص الديمغرافية يف خمتلف أنحاء
العامل .فإذا كنت تعيش يف أوروبا ويوشك والداك على التقاعد يف سن اخلامسة والستين (وهو سن
التقاعد القانوين يف العديد من البلدان) ،ينبغي أن تعلم أن كل متقاعد يف هذه السن فأكبر يدعمه ،يف
املتوسط 3,4 ،من األشخاص يف سن العمل .وبحلول عام  ،2050وهو العام الذي ربما تتقاعد فيه أنت،
من املتوقع أن يتضاءل هذا العدد إىل شخصين فقط.
وتوشك اليابان على الوصول إىل هذه املرحلة بالفعل .وبحلول عام  ،2050سينضم إىل اليابان
أكثر من  35بلدا آخر (نحو %7من سكان العامل) ،وهو ما ينطوي على زيادة كبيرة يف العبء الذي
يتحمله العاملون لدعم املتقاعدين .وسيكون لهذا التغير اجلذري انعكاسات اقتصادية واجتماعية
مهمة ال يمكن أن تتجاهلها احلكومات أو األفراد.
وال تقتصر هذه الظاهرة على أوروبا أو االقتصادات املتقدمة بشكل أعم .فالشيخوخة تؤثر على
جميع أنحاء العامل ولكن بدرجات متفاوتة .ويسهم عامالن رئيسيان يف حتول التركيبة العمرية
للسكان على النحو املذكور :فالناس يعيشون ملدة أطول وينجبون عددا أقل من األطفال .وكثير من
البلدان يف نصف الكرة الشمايل ،وال سيما اليابان ،جتد نفسها يف مرحلة أكثر تقدما من هذا التحول
الديمغرايف .وهناك بلدان أخرى ،معظمها يف إفريقيا ،ال تزال يف مرحلة مبكرة منه.
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Amaglobeli, 1/23/20

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻗﻤﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،٢٠٥٠ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن أوروﺑﺎ وﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وﻳﺼﺒﺤﻮن أﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
)اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﺌﺎت اﳌﻼﻳﻴﻦ(
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

١٫٥

٠٫٥

١٫٠

ﺻﻔﺮ

٠٫٥

١٫٠

+١٠٠
٩٩–٩٥
٩٤–٩٠
٨٩–٨٥
٨٤–٨٠
٧٩–٧٥
٧٤–٧٠
٦٩–٦٥
٦٤–٦٠
٥٩–٥٥
٥٤–٥٠
٤٩–٤٥
٤٤–٤٠
٣٩–٣٥
٣٤–٣٠
٢٩–٢٥
٢٤–٢٠
١٩–١٥
١٤–١٠
٩–٥
ﺻﻔﺮ–٤
١٫٥

أﻧﺜﻰ

١٫٥

١٫٠

٠٫٥

أوروﺑﺎ

ﺻﻔﺮ

ذﻛﺮ

٠٫٥

اﳌﺼﺪر :اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ).(٢٠١٩

١٫٠

+١٠٠
٩٩–٩٥
٩٤–٩٠
٨٩–٨٥
٨٤–٨٠
٧٩–٧٥
٧٤–٧٠
٦٩–٦٥
٦٤–٦٠
٥٩–٥٥
٥٤–٥٠
٤٩–٤٥
٤٤–٤٠
٣٩–٣٥
٣٤–٣٠
٢٩–٢٥
٢٤–٢٠
١٩–١٥
١٤–١٠
٩–٥
ﺻﻔﺮ–٤
١٫٥

Amaglobeli, 1/23/20

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻدﺧﺎر

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺪﺧﺮات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ٢٠٥٠ﻣﻊ زﻳﺎدة إﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻪ ادﺧﺎر اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﻨﻴﻦ.
)اﳌﺪﺧﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٣٥

٣٥

٢٥
إﺟﻤﺎﱄ

ﻋﺎم

٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

ﺧﺎص

٢٥

١٥

إﺟﻤﺎﱄ

٥
–٥

١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠

ﻋﺎم

١٥
ﺧﺎص
٥
–٥

١٩٦٠ ١٩٧ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.

وتواجه البلدان التي تمر بمراحل متقدمة من التحول
عددا أقل
الديمغرايف انكماشا يف قوة العمل ،مما يعني أن
ً
من الناس يسددون اشتراكات نظم التقاعد ،يف الوقت الذي
ال تزال فيه هذه البلدان بحاجة لضمان مستويات معيشية
كريمة للمتقاعدين .ومن ناحية أخرى ،حتتاج البلدان التي ال
تزال يف مرحلة مبكرة من التحول الديمغرايف إىل خلق عدد
كبير من فرص العمل اجلديدة كل عام الستيعاب السكان يف
سن العمل الذين تتزايد أعدادهم بسرعة .وبحلول عام ،2050
ستكون املفارقة صارخة بين مناطق مثل أوروبا وإفريقيا
جنوب الصحراء (انظر الرسم البياين .)1

التأثير على املدخرات

تعني الشيخوخة املتزايدة حاليا يف أجزاء كبيرة من العامل
أن هناك تراجعا يف االدخار ،مع افتراض تساوي كل العوامل
األخرى .فالسلوك االدخاري يتبع نمط دورة احلياة بوجه
عام :إذ يميل الناس إىل االقتراض يف سنوات العمل األوىل؛
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ويدخرون يف عنفوان سن العمل؛ ثم ينفقون بعض ما ادخروه
بمجرد خروجهم من قوة العمل .وقد يكون هذا النمط أقل
بروزا يف البلدان منخفضة الدخل ،لكنه يعني أن اجملتمعات
األكثر تقدما يف مراحل الشيخوخة غالبا ما تكون مدخراتها
اإلجمالية أقل.
ومصداقا لذلك ،يشير بحث أجراه الصندوق مؤخرا
) (Amaglobeli and others 2019إىل أنه من املتوقع
انخفاض املدخرات اخلاصة والعامة (أي رصيد املالية
العامة احلكومية ،عمليا) يف االقتصادات املتقدمة تأثرا
بزيادة اإلنفاق على املعاشات التقاعدية خالل السنوات
الثالثين القادمة (مع افتراض تساوي كل العوامل األخرى).
وسيتعين تغيير هذا الوضع إذا كان لشباب هذه البلدان أن
يحصلوا على استحقاقات تقاعدية تماثل ما يحصل عليه
متقاعدو اليوم .ذلك أن مدة احلياة األطول ستتطلب منهم
ادخارا أكبر بكثير كما تتطلب تأجيل التقاعد لعدد من
السنوات.

العوامل الديمغرافية

مدة احلياة األطول ستتطلب من الشباب ادخارا أكبر بكثير كما
تتطلب تأجيل التقاعد لعدد من السنوات.
ويف املقابل ،سيزداد االدخار اخلاص يف اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات البلدان النامية نظرا
لالرتفاع النسبي يف أعداد الشباب (راجع الرسم البياين .)2
وستكون هذه الزيادة أكبر من التراجع املتوقع يف املدخرات
العامة نتيجة الرتفاع اإلنفاق العام على املعاشات التقاعدية
عن مستوياتها احلالية يف هذه البلدان.
غير أن هذه اجملاميع الكلية حتجب وراءها تباينا
كبيرا بين البلدان .وينطبق هذا حتى على البلدان التي تمر
بنفس مرحلة التحول الديمغرايف ،نظرا لتأثير املواصفات
التي يتسم بها تصميم كل نظام من أنظمة التقاعد .وثمة
خاصيتان مهمتان تؤثران على اجتاهات االدخار يف
املستقبل ،أال وهما سخاء نظام التقاعد احلكومي ووجود
أو غياب نظام للتقاعد يتيح حسابات ادخار خمصصة
للمعاشات التقاعدية .وتُعرف هذه احلسابات باألنظمة ذات
االشتراكات احملددة ،يف مقابل األنظمة ذات املزايا احملددة
التي تعد بمبلغ معين ملعاش التقاعد الذي يحصل عليه كل
شخص بناء على معادلة حمددة.
فمعاشات التقاعد العامة املفرطة يف السخاء تخفِّض
املدخرات العامة واخلاصة على حد سواء ،إذا تساوت كل
العوامل األخرى .والبلدان التي توفر معاشات تقاعد عامة
أكثر سخاء نسبيا (من حيث متوسط اإلنفاق على معاش
التقاعد لكل مسن) سينتهي بها األمر إىل ارتفاع اإلنفاق
احلكومي نسبيا مع تزايد عدد املتقاعدين ،مما يعني انخفاض
املدخرات العامة ،ما مل تتمكن هذه البلدان من إجراء تعديالت
على اإلنفاق على بنود أخرى (كأن تخفض اإلنفاق على أجور
املوظفين احلكوميين أو املشتريات احلكومية) .كذلك فإن
التعهد بمعاش تقاعدي حكومي سخي يؤثر أيضا على سلوك
األفراد ،فيصبحون أقل ميال إىل االدخار بأنفسهم .وعلى
العكس من ذلك ،فإن معاشات التقاعد احلكومية األقل سخاء
يمكن أن ترفع االدخار اخلاص ألنها تدفع الناس إىل زيادة
االدخار لتقاعدهم الذي يعتمد يف األساس على التمويل
الذاتي.
ويف املتوسط ،يُتوقع أن تزداد املدخرات اخلاصة يف
مقارنة
البلدان التي تعتمد أنظمة ذات اشتراكات حمددة
ً
بالبلدان التي ال تطبق هذه األنظمة .فعلى سبيل املثال ،جند
أن حسابات التقاعد الفردية يف الواليات املتحدة جتعل من
األسهل االدخار لسن التقاعد من خالل حسابات خمصصة
الدخار املعاشات التقاعدية .وبالتايل ،فإنها تساعد على
زيادة االدخار اخلاص.

نماذج جديدة

تساهم السياسات العامة بدور مهم يف تدعيم اجلهود
ف يف سن التقاعد مع ضمان
الرامية إىل توفير دخل كا ٍ
استمرارية أنظمة التقاعد .ويمكن تقسيم هذه السياسات
إىل نظام املعاش التقاعدي ،والسياسات املالية،
وسياسات سوق العمل .وسنستعرض كل جمال من هذه
اجملاالت على حدة.
أجرى كثير من البلدان إصالحات كبيرة يف نظام التقاعد
خالل السنوات األخيرة إدراكا منها للتحديات الناجمة
عن التحول الديمغرايف اجلاري .وتهدف هذه اإلصالحات
إىل احتواء الزيادة يف عدد أصحاب املعاشات التقاعدية.
ويتحقق ذلك يف العادة عن طريق تغيير املعايير الرئيسية
لنظام املعاشات التقاعدية ،مثل رفع سن التقاعد القانوين
وتشديد قواعد األهلية .فعلى سبيل املثال ،يهدف اقتراح
اإلصالح األخير يف فرنسا إىل رفع سن التقاعد بمعاش
تقاعدي كامل إىل  64عاما؛ ويف البرازيل ،يرفع اإلصالح
الذي تم اعتماده يف أكتوبر  2019سن التقاعد من  56عاما
للرجال و 53عاما للنساء إىل  65عاما و 62عاما على
الترتيب .ويف بعض البلدان ،مثل قبرص والدانمرك وهولندا
والبرتغال ،تنص التشريعات على رفع سن التقاعد القانوين
بما يتماشى مع ارتفاع متوسط العمر املتوقع.
وحاولت اإلصالحات أيضا استهداف حجم استحقاقات
املعاشات التقاعدية بجعلها أقل سخاء .ويمكن حتقيق ذلك
بتعديل املعادالت املستخدمة يف حساب االستحقاقات،
كتعديل مكوِّن الربط بمؤشر التضخم؛ وإعادة صياغة قواعد
إلعادة تقييم املعاش التقاعدي (وهو التعديل الذي يطبق
على الدخل التقاعدي السابق ملراعاة التغيرات احلاصلة
يف مستويات املعيشة بين تاريخ اكتساب احلق فيه وتاريخ
املطالبة به)؛ وتغيير معدل تراكمه (معدل زيادة االستحقاقات
مع انتهاء خدمة العامل يف ظل نظام حمدد املزايا).
وبينما يؤدي التقليل من سخاء املعاشات التقاعدية
العامة واحلد من تدفق املتقاعدين اجلدد إىل تقليص مواطن
الضعف املايل طويلة األجل وتخفيف حدة انخفاض االدخار
الكلي ،فإن هذه اإلصالحات تؤثر على توزيع الدخل أيضا،
ولذلك يتعين حتديدها بناء على عملية معايرة دقيقة .فعلى
سبيل املثال ،جند أن ربط أي رفع لسن التقاعد القانوين
بارتفاع مدة احلياة من شأنه املساهمة يف إبطاء تدفق
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اإلملام باألمور املالية يمكن أن يعزز ثقافة االدخار ويساعد
الناس على التخطيط للتقاعد بشكل أفضل.
املتقاعدين اجلدد وتشجيع العاملين األكبر سنا على البقاء
يف قوة العمل .وسيكون من األهمية بمكان أيضا النص على
أحكام فعالة لتجنب فقر املسنين.
ويف البلدان التي ال تطبق أنظمة تقاعدية مناسبة ،ثمة
حاجة إىل توفير معاشات تقاعدية أكثر سخاء باإلضافة إىل
توسيع نطاق تغطيتها .والصين وجمهورية كوريا مثاالن
للبلدان التي تتسم بمعدالت ادخار مرتفعة ونظم ضمان
اجتماعي تتسم بضيق التغطية وقلة السخاء .ولهذا ينبغي
لصانعي السياسات يف هذه البلدان أن يعملوا على إعادة
توجيه املوارد للحد من الفقر بين كبار السن بتوسيع تغطية
نظم الضمان االجتماعي ،وزيادة املعاشات االجتماعية (أي
التحويالت النقدية اخلالصة املوجهة لكبار السن) ،وتعزيز
حتويالت املساعدة االجتماعية املوجهة .ومن شأن هذه
اإلجراءات أن تقلل احتياج األسر إىل االدخار الوقائي وأن
تعمل يف الوقت نفسه على تخفيف عدم املساواة والفقر بين
املسنين.
وإىل جانب اإلصالحات على غرار ما ناقشناه يف هذا
املقال ،ينبغي أن تعيد البلدان النظر يف هيكل نظام املعاشات
التقاعدية ككل .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن تنظر يف وضع
برامج حكومية باشتراكات حمددة  -من النوع الذي يشجع
الناس على االدخار لسن التقاعد من خالل نظم تقاعد فردية
خمصصة لهذا الغرض – مع افتراض أن هناك شروطا مسبقة
يتعين استيفاؤها (.)Rudolph and Rocha 2009
ومن السبل املهمة األخرى حتفيز االدخار الطوعي لسن
التقاعد من خالل تطوير أدوات القطاع املايل .فينبغي للبلدان
التي تطبق نظما مالية أقل تطورا أن تركز جهودها يف البداية
على تعزيز الشمول املايل .ذلك أن  %31من البالغين على مستوى
العامل ال يملكون حسابات مصرفية حتى اآلن ،علما بأن غالبية
السكان غير املتعاملين مع البنوك يعيشون يف إفريقيا جنوب
الصحراء ).(Demirgüç-Kunt and others 2018
واإلملام باألمور املالية يمكن أن يعزز ثقافة االدخار
ويساعد الناس على التخطيط للتقاعد بشكل أفضل .وبوسع
البلدان ذات القطاعات املالية األكثر تطورا أن تضع سياسات
تدعم االدخار اخلاص الطوعي لسن التقاعد .فعلى سبيل
املثال ،توفر الواليات املتحدة حسابات ادخار مصرفية لسن
التقاعد تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية ،مثل نظم التقاعد
) .401(kويمكن النظر أيضا يف حسابات االدخار العامة
أو حسابات االدخار العامة أو التعليمية التي تُمنَح معاملة
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ضريبية تفضيلية .وستكون مشاركة األسر متوسطة الدخل
ضرورية حتى حتقق هذه اخلطط ادخارا إضافيا بدال من
جمرد نقل املدخرات املوجودة إىل مكان آخر.
وبوسع البلدان أن تعتمد سياسات تتصدى للتراجع
املتوقع يف قوة العمل .فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن تركز
اإلصالحات على سد الفجوات بين اجلنسين فيما يخص
املشاركة يف قوة العمل ،كما فعلت كل من إيطاليا وإسبانيا.
واإلمكانات هنا كبيرة إذ إن  %50فقط من النساء يشاركن
يف قوة العمل على مستوى العامل ،مقارنة بنسبة مشاركة
تبلغ  %80يف حالة الرجال (Dabla-Norris and Kochhar
) .2019ويمكن املساهمة يف زيادة عدد األمهات الشابات
يف سوق العمل من خالل تعزيز فرص احلصول على خدمات
رعاية الطفل بمستوى عايل اجلودة وتكلفة يف املتناول .وملا
كانت معدالت املشاركة يف قوة العمل غالبا ما تنخفض يف
الفئات العمرية األقرب إىل التقاعد ،يمكن أن تعتمد البلدان
سياسات تشجع العاملين األكبر سنا على مواصلة العمل،
ال سيما بالنظر إىل زيادة طول العمر .ويمكن للحكومات
أن تُسهل هذا األمر من خالل إعادة النظر يف الضرائب
واالستحقاقات التي تعطي أفضلية للتقاعد املبكر.
ويمكن لهذه السياسات جمتمعة أن حتد من االنخفاضات
املتوقعة يف االدخار الوطني ،مع تعزيز استمرارية نظم
املعاشات التقاعدية وضمان احلفاظ على مستويات معيشية
كريمة يف سن التقاعد.
ديفيد أماغلوبيلي يعمل مساعدا ملدير إدارة شؤون
املالية العامة بالصندوق وفيتور غاسبار هو مدير اإلدارة.
إيرا دابال-نوريس هي رئيـس قسـم يف إدارة آسيا
واحمليط الهادئ بالصنـدوق.
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