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احتــدام الســباق الرئاســي يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،توجــه أوليفيــا ميتشــيل ،خبيــرة
شــؤون التقاعــد البــارزة ،حتذيــرا للمرشــحين.
تقــول خبيــرة االقتصــاد ذات الســتة والســتين عامــا «إن
بعــض املرشــحين ملنصــب رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة
حتدثــوا عــن زيــادة مزايــا الضمــان االجتماعــي ،ولكنــه رأي
خاطــئ للغايــة» .وتشــير إىل أن جمــرد احلفــاظ علــى مــاءة
النظــام احلــايل ســيتطلب زيــادات هائلــة يف ضريبــة األجــور أو
تخفيــض املزايــا.
وتشــير البحــوث التــي أجرتهــا ميتشــيل إىل أن األمريكييــن
ســيكونون أفضــل حــاال إذا مــا تــم رفــع الســن القانونيــة للتقاعــد،
وزيــادة الوعــي املــايل ،وتقديــم مزايــا اقتصاديــة تشــجع علــى
االدخــار والتخطيــط واالســتثمار الذكــي .ودعــت إىل تنظيــم
حــوار وطنــي إلصــاح نظــم االســتحقاقات قبــل نفــاد التمويــل
اخملصــص للمزايــا .وحســب رؤيتهــا الباعثــة علــى التفكيــر،
يجــب علــى املواطــن «العمــل لفتــرة أطــول ،وزيــادة مدخراتــه،
وتوقــع القليــل».
وميتشــيل هــي أحــد مؤسســي بحــوث التقاعــد األكاديميــة
احلديثــة .ولهــا أكثــر مــن  250كتابــا ومقــاال منشــورا ،كمــا
عملــت مستشــارا لعــدد مــن احلكومــات حــول العــامل ،وحصــدت
مــا يزيــد علــى  60تكريمــا وجائــزة عــن مســيرتها املهنيــة.
وعندمــا بــدأت ميتشــيل االنخــراط يف هــذا املوضــوع منــذ
 40عامــا ،كان هــذا اجملــال مقصــورا بدرجــة كبيــرة علــى
التحليــات االكتواريــة (أي احلســابات الرياضيــة واإلحصائيــة
حلجــم اخملاطــر) .وقــد كرســت مســيرتها املهنيــة لدمــج
االعتبــارات االقتصاديــة ،ال ســيما املرتبطــة باالقتصــاد
الســلوكي ،يف نظــام معاشــات التقاعــد .وخــال حديثهــا مــن
مكتبهــا بكليــة وارتــون يف جامعــة بنســلفانيا ،تصــف ميتشــيل
نظــام معاشــات التقاعــد بأنــه «عــامل صغيــر يغطــي جميــع
اجملــاالت :الديمغرافيــا واملــوارد البشــرية والضرائــب واملاليــة
وعلــم النفــس واالقتصــاد وغيرهــا».
ويقــول جيفــري غاريــت ،عميــد كليــة وارتــون ،إن «اخلبــرة
الواســعة العميقــة التــي تتمتــع بهــا أوليفيــا يف جمــال معاشــات
التقاعــد أمــر الفــت للنظــر .وآراؤهــا تشــمل جميــع اجملــاالت التــي
تؤثــر علــى اقتصاديــات التقاعــد — بمــا يف ذلــك أزمــات
التمويــل يف نظــم معاشــات التقاعــد اخلاصــة والعامــة ،وتراجــع
املعاشــات املمولــة مــن أربــاب األعمــال ،والعوامــل الديمغرافيــة
املتغيــرة ،واألوضــاع املاليــة لألســر ،ومراكمــة الثــروات،
واحلاجــة إىل التوعيــة املاليــة .وتعكــس أعمالهــا الفتــرة التــي
شــهدت تغيــرات هائلــة يف نظــم معاشــات التقاعــد ،وتتنــاول
قضايــا أخــرى خــارج حــدود الواليــات املتحــدة األمريكيــة».
بيــن عامــي  2006و ،2016ارتفــع عــدد الســكان
األمريكييــن يف ســن اخلامســة والســتين أو أكثــر مــن  37مليــون
نســمة إىل  49مليــون نســمة ،وســيتضاعف العــدد تقريبــا
بحلــول عــام  — 2060ليصــل إىل  90مليــون نســمة .ويعــد
نظــام الضمــان االجتماعــي الــذي يبلــغ رصيــده تريليــون دوالر
أمريكي املصدر األساسي لدخل التقاعد يف الواليات املتحدة
األمريكيــة ،ولكــن مــن املتوقــع أن تتجــاوز تكلفتــه اإلجماليــة
جممــوع دخلــه اعتبــارا مــن عــام  .2020وبحلــول عــام ،2035
ســتنضب احتياطيــات النظــام ولــن يكــون يف اإلمــكان ســوى
ســداد ثالثــة أربــاع املزايــا املقــررة .وتتكــرر القصــة يف جميــع

أنحــاء العــامل .وتتيــح أبحــاث ميتشــيل خارطــة طريــق لصنــاع
السياســات ملســاعدتهم يف التصــدي لهــذه األزمــة الشــائعة.

البدايات

ولــدت ميتشــيل يف لينكولــن بواليــة نبراســكا حيــث عمــل والدهــا
مدرســا لالقتصــاد الزراعــي يف جامعــة نبراســكا .والتقــى
والداهــا أثنــاء عملهمــا لــدى احلكومــة األمريكيــة يف جمهوريــة
كوريــا ،ودرســا بعدهــا االقتصــاد يف جامعــة هارفــارد .ومل
تكــن دراســة النســاء لالقتصــاد أمــرا شــائعا يف هــذا الوقــت ،وتــم
قبــول والدتهــا يف البرنامــج بشــرط أن تتــوىل طباعــة دراســات
املُشــرف.
وخــال اجلــزء األكبــر مــن طفولــة ميتشــيل ،عمــل والدهــا
لــدى منظمــة األمم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة حيــث تــم تكليفــه
بالعمــل يف البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا وغواتيمــاال وإيطاليــا
واملكســيك وباكســتان وبيــرو .وأكســبت هــذه التجربــة ميتشــيل
ولعــا بالثقافــات األجنبيــة واللغــات والطعــام والســفر الزمهــا
طيلــة حياتهــا .وكان علــم االقتصــاد يكتنــف كل مناحــي
طفولتهــا.
تقــول ميتشــيل «كان االقتصــاد عنصــرا أساســيا يف
نشــأتي .فقــد كانــت تزيــن اجلــدار أعلــى طاولــة املطبــخ ســاعة
حائــط كتــب عليهــا «الوقــت مــن ذهــب» أضعهــا اآلن علــى طاولــة
املطبــخ» .وتقــول إن أباهــا اســتخدم مفهومــا اقتصاديــا بديهيــا
إلقناعهــا بجــز احلشــائش يف حديقــة منزلهــم .تقــول «عندمــا
كنــت يف اخلامســة مــن عمــري ،كانــت لدينــا أرض مزروعــة
باخلضــروات ،وأخبــرين والــدي أن وقتــه أثمــن مــن وقتــي ،لذلــك
وجــب علــي جــز احلشــائش .وبــدا األمــر منطقيــا للغايــة حتــى
إننــي قــررت أن أجعــل لوقتــي قيمــة أكبــر .وقــد فعلــت!»
وحــذت ميتشــيل حــذو والديهــا ،فحصلــت علــى درجــة
البكالوريــوس يف علــوم االقتصــاد مــن جامعــة هارفــارد عــام
 1974حيــث اضطــرت هــي األخــرى للتعامــل مــع بيئــة يســيطر
عليهــا الذكــور .واعتــاد أحــد األســاتذة كبــار الســن علــى حتيتهــا
يف قاعــة احملاضــرات بقولــه «صبــاح اخليــر أيهــا الســيدة
والســادة».
تقــول ميتشــيل «كان الوقــوف والتحــدث أمــام نظــرات 99
ذكــرا أمــرا خميفــا للغايــة يف البدايــة ،ولكننــي تغلبــت علــى
األمــر» .وقــد أثــرت عليهــا هــذه التجربــة ،ودفعتهــا إىل البحــث
عــن بيئــة أكثــر دعمــا للنســاء خــال مســيرتها املهنيــة الحقــا.
فــكان ذلــك أحــد األســباب الرئيســية وراء قرارهــا عــام 1993
بالعمــل يف كليــة وارتــون التــي كانــت تعــرف علــى مــدار التاريــخ
بارتفــاع نســبة النســاء بيــن صفــوف أســاتذتها .واضطلعــت
بــدور نشــط كمرشــدة وداعمــة يف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة
املهنــي يف جمــال االقتصــاد.
ويف عــام  ،1978كانــت ميتشــيل يف ســن اخلامســة
والعشــرين حيــن أتمــت دراســة الدكتــوراه يف جامعــة
ويسكونســن ،وكانــت أطروحتهــا عــن تأثيــر ارتفــاع معــدل
البطالــة احملليــة علــى مشــاركة النســاء املتزوجــات يف القــوة
العاملة.والتحقــت بوظيفتهــا األوىل يف جامعــة كورنيــل
حيــث عهــد إليهــا بتدريــس مــادة عــن معاشــات التقاعــد.
وتقــول ميتشــيل عــن هــذه احلقبــة «كان الكتــاب الــذي طلــب
منــي االعتمــاد عليــه يف تدريــس املــادة أكثــر ملــا ممــا يمكــن
تصــوره» ،وعق ـدَت العــزم علــى أنــه «بمقدورهــا الكتابــة عــن
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هــذا املوضــوع بشــكل أكثــر إمتاعــا والتطــرق إىل القضايــا
االقتصاديــة بجانــب املســائل االكتواريــة» .عــاوة علــى ذلــك،
حذرتهــا والدتهــا مــن كارثــة وشــيكة يف نظــام معاشــات
التقاعــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وشــجعتها علــى
تقصــي حقيقتهــا.
وأثناء عملها بجامعة كورنيل ،تزوجت ميتشــيل «جارها»
يف البنايــة التــي كانــت تســكنها يف مدينــة إثــاكا .وكان جيــن
دايكــس يف طريقــه ليصبــح عــامل كمبيوتــر .وقــد تقاعــد اآلن،
وحقــق رقمــا قياســيا يف املاراثــون غيــر الرســمي للفئــة العمريــة
مــن  70إىل  74عامــا ،بالرغــم مــن أنــه مل يأخــذ رياضــة العــدو
علــى حممــل اجلــد إال يف الســتينات مــن عمــره.
ويف األســبوع الــذي تــم فيــه تثبيــت ميتشــيل يف وظيفتهــا
اجلامعيــة ،أجنبــت أوىل ابنتيهــا .وأعــدت الحقــا «بنــك األم»،
وهــو عبــارة عــن جــدول كانــت تســجل بــه مصــروف ابنتيهــا
وأي أمــوال إضافيــة حتصــان عليهــا مقابــل قيامهمــا بمهــام
منزليــة .وتقــول «عندمــا كانتــا ترغبــان يف شــراء أي شــيء
بخــاف اللــوازم املدرســية ،كان عليهمــا التحقــق مــن أن لديهمــا
املــال الــكايف لذلــك».
ويف ســياق عملهــا األكاديمــي ،كان أهــم أعمالهــا األوىل
يف جمــال التأليــف االشــتراك مــع غــاري فيلــدز ،عــامل االقتصــاد
بجامعــة كورنيــل ،يف كتابــة بحثهــا الطويــل األول بعنــوان
التقاعــد واملعاشــات والضمــان االجتماعــي الــذي ناقــش
العوامــل املؤثــرة علــى ســلوكيات التقاعــد لــدى املواطنيــن.
وتضيــف قائلــة إن دراســة معاشــات التقاعــد باعتبارهــا
مؤسســة اقتصاديــة تؤثــر علــى الســلوكيات أصبحــت مــن أهــم
جمــاالت البحــث الحقــا.
ويقــول فيلــدز ،وهــو مــن أبــرز خبــراء اقتصــاد العمــل حــول
العــامل« ،كانــت أوليفيــا مثــاال للــذكاء واالجتهــاد ،والتنظيــم
والتركيــز ،والطيبــة واللياقــة .وكان مــن الواضــح أنــه مــن املقــدر
لهــا حتقيــق إجنــازات عظيمــة».

حتديث نظم التقاعد

توســعت ميتشــيل الحقــا يف عملهــا البحثــي ،واجتهــت إىل
تصميــم خطــط التقاعــد ،بمــا يف ذلــك الضمــان االجتماعــي،
مــن أجــل التشــجيع علــى رفــع ســن التقاعــد .ويف الوقــت احلــايل،
يطالــب أكثــر مــن  %40مــن املســتفيدين باحلصــول علــى مزايــا
الضمــان االجتماعــي يف ســن الثانيــة والســتين علــى األقــل،
بينمــا يمكــن ملــن ينتظــرون ثمانيــة أعــوام حليــن التأهــل
للحصــول علــى املزايــا القصــوى يف ســن الســبعين زيــادة
دخولهــم الشــهرية بنســبة  ،%75وفقــا حلســابات ميتشــيل .لذلــك
فــإن املطالبــة املبكــرة باملزايــا عــادة مــا حتــول دون احلصــول
علــى املزايــا القصــوى.
وقــد توصلــت ميتشــيل إىل أن أحــد األســباب التــي تدفــع
املواطنيــن إىل احلصــول علــى مزاياهــم يف ســن مبكــرة للغايــة
يتعلــق بكيفيــة شــرح أو «صياغــة» املستشــارين املالييــن لهــذا
القــرار املهــم .وحتديــدا ،يســتخدم املستشــارون نهجــا يقــوم علــى
مفهــوم «نقطــة التعــادل» ويصــور القــرار ضمنــا بأنــه رهــان
غيــر مضمــون علــى الفتــرة التــي سيعيشــها املســتفيد .لذلــك؛ فقــد
يخبــرك املستشــار املــايل بقيمــة املزايــا التــي ســتحصل عليهــا
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يف حالــة صرفهــا مبكــرا يف ســن الثانيــة والســتين ،ثــم يخبــرك
أن عليــك أن تكــون متأكــدا مــن أنــك ســتعيش  14ســنة إضافيــة
علــى األقــل الســترداد األمــوال التــي تنازلــت عنهــا عندمــا
أرجــأت قــرار املطالبــة باملزايــا لســنوات قليلــة .وقــد يتضــح مــن
هــذا التحليــل ،علــى ســبيل املثــال ،أن إرجــاء املطالبــة إىل ســن
الســبعين ســيتطلب منــك أن تعيــش حتــى ســن الرابعــة والثمانيــن
للوصــول إىل نقطــة التعــادل والبــدء يف احلصــول علــى مكاســب
صافيــة.
وعندمــا يتــم عــرض األمــر بهــذه الشــروط ،يشــعر الشــخص
بالقلــق ممــا إذا كان ســيعيش بالفعــل حليــن بلــوغ هــذه الســن
أم ال .ولســوء احلــظ ،تغفــل هــذه الشــروط عــادة حقيقــة أن
نصــف الســكان يعيشــون لفتــرة أطــول مــن أعمارهــم املتوقعــة.
وبالتــايل ،إذا كان املواطــن يشــعر بالقلــق مــن احتماليــة نفــاد
أصولــه وهــو ال يــزال علــى قيــد احليــاة ،يكــون مــن األصــوب
إرجــاء املطالبــة باملزايــا وبالتــايل جتنــب نفــاد األمــوال يف
ســن كبيــرة .واســتنادا إىل البحــوث التــي أجرتهــا ميتشــيل،
توقفــت إدارة الضمــان االجتماعــي عــن اســتخدام التحليــل
القائــم علــى مفهــوم نقطــة التعــادل وتســتخدم حاليــا حتليــا
أكثــر حياديــة يتضمــن تقديــم حوافــز للتشــجيع علــى إرجــاء
املطالبــة باملزايــا.
ومــن الوســائل األخــرى لتشــجيع املواطنيــن علــى التقاعــد
يف ســن متأخــرة تقديــم حوافــز يف صــورة مبلــغ إجمــايل
للتشــجيع علــى إرجــاء املطالبــة .وحتــدد ميتشــيل يف بحوثهــا
كيفيــة حســاب هــذه املبالــغ اإلجماليــة كــي ال تــؤدي إىل تغييــر
التكلفــة الكليــة للبرنامــج ،وأن تغــري يف الوقــت نفســه املدينيــن
مــن كبــار الســن باحلصــول عليهــا .وقــد توصلــت ميتشــيل
يف دراســة متصلــة إىل ارتفــاع احتماليــة االســتدانة بيــن
املتقاعديــن يف الوقــت احلــايل بســبب زيــادة حجــم القــروض
العقاريــة وديــون بطاقــات االئتمــان ونمــو حجــم قــروض
الطــاب وســلف العامليــن.
وقــد يكــون التقاعــد خيــارا أصعــب علــى أبنــاء جيــل األلفيــة
املولوديــن بيــن عامــي  1980و .2000فنظــرا لتراجــع عائــدات
أســواق رأس املــال ،تشــير ميتشــيل إىل أن أبنــاء األلفيــة
الراغبيــن يف التقاعــد يف ســن اخلامســة والســتين يتعيــن
عليهــم ادخــار  %40مــن راتبهــم ،مقابــل متوســط حــايل يبلــغ
 %6فقــط .وبالطبــع فــإن املصروفــات الناجتــة عــن قــروض
الطــاب وارتفــاع تكلفــة املســاكن جتعــل هــدف ادخــار %40
أمــرا مســتحيال عمليــا .لذلــك؛ تــرى ميتشــيل أنــه يتعيــن أن
يضــع الشــخص يف خطتــه أن يعمــل لفتــرة أطــول ،وإعــادة
تعريــف مفهــوم التقاعــد ليشــمل العمــل بــدوام جزئــي ،واإليمــان
بضــرورة التعلــم مــدى احليــاة.
وحتديــدا ،يعــد الوعــي املــايل مــن أهــم ركائــز التعلــم
مــدى احليــاة .فمنــذ  12عامــا ،بــدأت ميتشــيل بدافــع مــن
اهتمامهــا بســلوكيات التقاعــد — الــذي اقتــرن بالتحــول
مــن نظــم التقاعــد ذات املزايــا احملــددة إىل نظــم التقاعــد ذات
املســاهمات احملــددة التــي تترتــب عليهــا مســؤولية فرديــة
أكبــر — يف استكشــاف مــا يعرفــه املواطــن عــن املفاهيــم
املاليــة األساســية .وصممــت ميتشــيل وآنــا ماريــا لوســاردي
مــن جامعــة جــورج واشــنطن ثالثــة أســئلة يف دراســة مطولــة

شخصيات اقتصادية

حــول نظــم الصحــة والتقاعــد أجرتهــا جامعــة ميتشــيغان علــى
املواطنيــن األمريكييــن فــوق ســن اخلمســين .وذهلــت الباحثتــان
الكتشــافهما التــدين امللحــوظ يف مســتوى املعرفــة املاليــة
لــدى املواطنيــن األكبــر ســنا .وتــم امتــداح األســئلة «الثالثــة
الكبيــرة» بوصفهــا أســئلة شــاملة ووجيــزة يف الوقــت نفســه،
وتــم اســتخدامها يف مســوح عديــدة أخــرى يف أكثــر مــن 20
بلــدا ،وعكســت اإلجابــات تــدين الوعــي املــايل بيــن الشــباب
وكبــار الســن والنســاء واجملموعــات منخفضــة الدخــل (راجــع
جملــة التمويــل والتنميــة عبــر اإلنترنــت).
وتوصلــت بحــوث الحقــة إىل أهميــة الوعــي املــايل كعنصــر
أساســي يف عمليــة صنــع القــرار .فاملواطنــون الذيــن يكونــون
علــى درجــة مــن الوعــي املــايل يســتطيعون علــى األرجــح
التخطيــط واالدخــار ملرحلــة التقاعــد ،واالســتثمار بشــكل
أفضــل ،وجتنــب الضغــوط املاليــة بدرجــة أكبــر .وتوصلــت
إحــدى الدراســات إىل أن املوظفيــن األكثــر وعيــا باألمــور
املاليــة يف إحــدى الشــركات حصلــوا علــى عائــدات أعلــى ســنويا
مــن خطــط تقاعدهــم بمقــدار  130نقطــة أســاس أو  1.3نقطــة
مئويــة مقارنــة باملوظــف العــادي.
كذلــك درســت ميتشــيل ولوســاردي االنعكاســات األوســع
نطاقــا للمعرفــة املاليــة ،وتوصلتــا إىل أن الوعــي املــايل
قــد يكــون الســبب وراء  %30إىل  %40مــن عــدم املســاواة
يف توزيــع الثــروات .وتوصلــت هــذه الدراســة أيضــا إىل
نتيجــة مثيــرة لالســتغراب ،حيــث وجــدت أن مزايــا الضمــان
االجتماعــي قــد تثنــي يف الواقــع عــن اكتســاب املعرفــة املاليــة
وتســهم بالتــايل يف عــدم املســاواة يف توزيــع الثــروات .وتقــول
ميتشــيل «طرحنــا الســؤال اآلتــي :مــاذا لــو تــم تخفيــض مزايــا
الضمــان االجتماعــي بنســبة  %20يف ظــل العجــز املســتقبلي
املتوقــع؟ وتوصلنــا إىل أن ذلــك ســيؤدي إىل زيــادة احلافــز
لــدى العامليــن منخفضــي األجــر علــى االدخــار واالســتثمار يف
حتســين وعيهــم املــايل ،ممــا يــؤدي بــدوره إىل احلــد مــن عــدم
املســاواة يف توزيــع الثــروات» .وكشــفت توقعاتهمــا عــن ارتفــاع
وســيط األصــول بنســبة  %32بيــن غيــر احلاصليــن علــى تعليــم
جامعــي ،وبنســبة  %19بيــن احلاصليــن علــى تعليــم جامعــي.
وتضيــف ميتشــيل قائلــة «مل نتوقــع هــذه النتيجــة».
وتقــول لوســاردي التــي كثيــرا مــا شــاركت ميتشــيل يف
أبحاثهــا «تشــرفت بالعمــل مــع باحثــة جمتهــدة مثــل ميتشــيل.
وتمكنــا مــن خــال عملنــا معــا مــن الكشــف عــن تــدين مســتوى
املعرفــة املاليــة ،وأهميــة هــذا النــوع مــن املعرفــة ،ال ســيما
بالنســبة للمجموعــات التــي تعــاين مــن ضعــف أوضاعهــا
بالفعــل».

دهاليز السلطة

وعلــى مــدار مســيرتها املهنيــة ،قدمــت ميتشــيل كذلــك الكثيــر
مــن الدعــم كخبيــرة لــدى الهيئــات العامــة املعنيــة بمعاشــات
التقاعــد .ففــي عــام  ،2001عملــت يف اللجنــة الرئاســية املعنيــة
بتعزيــز الضمــان االجتماعــي ،وهــي جلنــة مشــتركة بيــن
احلزبيــن اجلمهــوري والديمقراطــي تــم تشــكيلها خــال فتــرة
تــويل الرئيــس جــورج بــوش االبــن .وكانــت مــن أهــم توصيــات
اجملموعــة الســماح للمواطنيــن بإيــداع جــزء مــن مســاهمات

الضمــان االجتماعــي اخلاصــة بهــم يف حســابات شــخصية
طوعيــة .ولكــن مل يتــم تنفيــذ املقتــرح ،وهــو مــا يرجــع يف
األســاس إىل املعارضــة السياســية وبــدء انهيــار أســواق رأس
املــال يف عــام  .2001وتــرى ميتشــيل أن مقترحــات اللجنــة
ال تــزال مهمــة يف الوقــت احلــايل بســبب العجــز الــذي ســيواجهه
النظــام خــال االثنــي عشــر عامــا التاليــة.
ويتمثــل أحــد النهــج األخــرى التــي درســتها ميتشــيل لضمــان
حصــول عــدد أكبــر مــن املواطنيــن األمريكييــن علــى معاشــات
تقاعــد ممولــة بالقــدر الــكايف يف الدخــل الســنوي للمعمريــن.
ففــي ديســمبر  ،2019تــم اعتمــاد قانــون فيــدرايل ينــص علــى
تشــجيع أربــاب األعمــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى
تضميــن دخــل ســنوي يف خطــط معاشــات التقاعــد يبــدأ صرفــه
عنــد ســن اخلامســة والثمانيــن علــى األقــل .وتشــير البحــوث التــي
أجرتهــا ميتشــيل إىل أنــه يف حالــة اســتخدام  %10فقــط مــن
املدخــرات التقاعديــة لشــراء الدخــل الســنوي للمعمريــن ،سيســهم
ذلــك يف حتســين الرفاهيــة يف ســن اخلامســة والثمانيــن
بنســبة  %6إىل  .%14ويف ظــل امتــداد أعمــار الكثيريــن حتــى
ســن متأخــرة ،وارتفــاع تكاليــف الرعايــة الصحيــة ،أصبــح
مــن الــازم شــراء هــذا الدخــل لضمــان توافــر مــوارد إضافيــة
لإلنفــاق خــال مرحلــة التقاعــد.
وتراقــب ميتشــيل كذلــك األوضــاع يف البلــدان التــي أقامــت
بهــا يف الســابق ،ال ســيما شــيلي .فقــد بــدأت االنتفاضــات
يف شــوارع ســانتياغو يف أواخــر عــام  2019بســبب زيــادة
تســعيرات متــرو األنفــاق ،ولكنهــا ســرعان مــا أدت إىل حركــة
أوســع نطاقــا تشــمل عــددا مــن الشــواغل العامــة .ويتمثــل أحــد
هــذه الشــواغل يف الغضــب إزاء تــدين معاشــات الفئــات األكثــر
فقــرا وارتفــاع أربــاح مديــري صناديــق معاشــات التقاعــد
اخلا صــة.
وعملــت ميتشــيل منــذ خمــس ســنوات يف جلنــة معاشــات
التقاعــد أثنــاء فتــرة تــويل الرئيســة الســابقة ميشــيل باشــليت،
حيــث أوصــت بإجــراء عــدد مــن اإلصالحــات يف نظــام معاشــات
التقاعــد يف شــيلي .واقتــرح أعضــاء اللجنــة ســبال لضمــان
توســيع نطــاق تغطيــة خطــط معاشــات التقاعــد لتشــمل قطاعــا
أكبــر مــن الســكان ،وزيــادة مزايــا الركيــزة التضامنيــة لدعــم
الفقــراء ،ورفــع املســاهمات .وتقــول ميتشــيل إن احلكومــة تعمــل
حاليــا علــى تنفيــذ عــدد مــن هــذه التوصيــات ،بمــا يف ذلــك
زيــادة مزايــا التضامــن وتخفيــض الرســوم والعمــوالت التــي
تتقاضاهــا صناديــق معاشــات التقاعــد اخلاصــة.
وتعمــل ميتشــيل يف الوقــت احلــايل علــى دراســة حمــددات
وتبعــات الديــن بيــن كبــار الســن ،وتأثيــر ضمانــات معاشــات
التقاعــد ،وكذلــك تأثيــر الهيــاكل الضريبيــة البديلــة علــى أنمــاط
العمــل واالدخــار واالســتثمار واالســتهالك والتقاعــد.
ومــاذا عــن تقاعدهــا شــخصيا ،الــذي ال بــد وأنهــا خططــت
لــه جيــدا نظــرا خلبرتهــا يف هــذا الشــأن؟ تقــول ميتشــيل
«يف ضــوء دراســتي املتعمقــة للمخاطــر العديــدة املقترنــة
بالشــيخوخة ،فإنــه مــا مل تتدهــور صحتــي للغايــة ،أعتــزم أال
أتقاعــد مطلقــا!
بيتر ووكر يعمل ضمن فريق جملة التمويل والتنمية.
مارس  | ٢٠٢٠التمويل والتنمية

45

