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OECD Emeklilik Sistemleri Görünüm Raporu 2014
Türkçe Özet

Bu OECD Emeklilik Sistemleri Görünüm Raporunda emeklilik sistemlerinin karşı karşıya bulundukları
sorunlara nasıl tepki verdikleri inceleniyor. Nüfusun yaşlanması ve belirleyici özellikleri düşük getiriler,
düşük büyüme ve düşük faiz oranları olan zor ekonomik koşullar, emeklilik sistemleri açısından ciddi
sorunlar yaratarak, gerek kaynaktan kesilerek finanse edilen kamu emeklilik sistemlerini, gerekse fonlanan
emeklilik sistemlerini olumsuz etkiliyor.

Daha fazla ve daha uzun süre katkıda
bulunulması, nüfusun yaşlanmasının
emeklilik sistemlerinde yarattığı soruna
kısmen cevap veriyor

Nüfusun yaşlanması ve özellikle ölüm oranının düşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması sonucu
kaynaktan kesilerek finanse edilen emeklilik sistemleri, mali olarak sürdürülebilirlik sorunları ile karşı
karşıya kalıyor, tanımlanmış sosyal haklar ile finanse edilen emeklilik sistemlerinin kişilerin emeklilik
dönemlerinde yeterli gelire sahip olmalarını sağlama yollarını değerlendirmeleri gerekiyor. Bu sorunlara
cevap vermede en iyi yaklaşım, özellikle ortalama insan ömrünün artmasına bağlı olarak emeklilik yaşının
yükseltilmesi yoluyla daha çok ve daha uzun süre katkıda bulunulmasıdır.

Emeklilik fonları ve yıllık irat sağlayıcılar, ölüm oranı ve ortalama insan ömrü konusunda gelecekteki
gelişmelerle ilgili belirsizlik nedeniyle uzun ömürlülük riskine maruz kalıyor. Yükümlülüklerde beklenmedik
artışlarla karşılaşma riskinin gereğini yapmak için düzenleyiciler ve politika yapıcılar, emeklilik fonları ve
yıllık irat sağlayıcıların düzenli olarak güncellenmiş, ölüm oranı ve ortalama insan ömrü konusunda
gelecekteki gelişmeleri içeren ölüm oranı tabloları kullanmalarını sağlamalıdır. Düzenleme çerçevesi,
şeffaflık, standartlaşma ve likidite ihtiyacının gereğini yaparak, sermaye piyasalarının uzun ömürlülük
riskini hafifletmek için ek kapasite sağlamasına da yardımcı olabilir. Uzun ömürlülük güvencelerinin
fiyatlandırılması ve risk değerlendirmesi için kıyas işlevi görmek üzere uzun ömürlülük endeksinin
yayınlanması ve endeks bazlı mali enstrümanlar da bu bakımdan yararlı olabilir. Dahası, düzenleme
çerçevesi, bu enstrümanların maruz kalınan riski azalttığını dikkate almalıdır.

Ülkeler, yaşlanan toplumlarda yeterlilik
kaygılarının gereğini yaparken gerek
sürdürülemez devlet borcu, gerekse
kamu emeklilik harcamalarında istikrar
sağlamaya yönelik emeklilik reformlarını
hızlandırıyorlar.

Ülkelerin çoğu, Şubat 2012 ‑ Eylül 2014 arasında emeklilik sistemlerinin değişiminde çok aktifti. Çok
sayıda ülke, emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik reformlar uyguladı; bazıları
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bunu bir yandan savunmasız gruplar için emeklilik‑gelir yeterliğini koruyarak ya da geliştirerek yaptılar.
Sadece birkaç ülke ‑ ekonomik krizden daha şiddetli etkilenenler ‑ sosyal haklarda nominal kesintilere
başvurdu. Daha çok sayıda ülke, bir yandan emeklilik geliri ya da kamu tanımlı sosyal hak programlarına
katkılar üzerindeki vergileri arttırırken, bir yandan da harcamaları azaltmak için emeklilik haklarının
endekslenmesinde azaltma ya da ertelemeye geniş ölçekte başvurdu.

Birçok ülke, yasal emeklilik yaşını yükselterek, bir yandan katkı tabanını genişletirken, bir yandan da
fiilen daha uzun çalışanlar için yeterliği muhafaza etti. Erken emeklilikten yararlanmayı zorlaştırarak ve/ya
çalışmaya yönelik mali teşvikleri arttırarak, çalışma teşvikleri güçlendirildi. Verimlilik kazançları sağlamak
için emeklilik yönetim giderlerini azaltma önlemleri, oldukça yaygın.

Gelir yetersizliği kaygılarının gereğini yapmak için bazı ülkeler, zorunlu emeklilik haklarının kapsamına
daha önce hariç tutulan (serbest çalışanlar gibi) grupları dahil etti; diğer bazı ülkeler ise, yeni haklar
uygulamaya koydular. Bir dizi ülke, finanse edilen tanımlı katkı programlarına zorunlu katkı paylarını
arttırdı. Çeşitliliği arttırma ve özel emeklilik birikimleri sağlamaya yönelik politikalar da mali krizden sonra
yaygınlaştı.

Daha yüksek kapsam oranları, katkı
seviyeleri, fiili emeklilik yaşı ve olumlu
bir ekonomik ortamın bir bileşimi, özel
emekliliklerin tamamlayıcı rolünü arttırır

Özel emeklilikler, emeklilik gelirinin yeterliliğini desteklemede önemli bir rol oynuyor. Buna rağmen
yüksek gelirli kişiler istisna olmak kaydıyla genellikle emeklilik gelirinin ana kaynağını oluşturmuyor. Genç
kuşaklar, özel emekliliklerin uzun süredir uygulamada olduğu ülkeler istisna olmak kaydıyla, emekli olunca
özel emekliliğe yaşlı kuşaklardan daha fazla güvenme eğiliminde olabilir.

Özel emekliliklerin tamamlayıcı rolünü arttırmaya yönelik politika seçenekleri arasında, örneğin zorunlu
ya da otomatik kaydolma yoluyla kapsam oranlarının arttırılması; örneğin emekliliği erteleyerek insanların
daha çok ve daha uzun süre katkıda bulunmalarının teşvik edilmesi; nüfusun özel emekliliklere daha iyi
erişim ihtiyacı olan alt gruplarının hedef alınması; ve kamu ve özel emeklilikler arasındaki uyumun
geliştirilmesi yer alıyor. Varlıkların getirilerinin ve verimlilik artışının daha yüksek olduğu, olumlu bir
ekonomik bir ortam da yararlı olacaktır.

Otomatik kaydolma programlarının özel
emeklilik kapsamının arttırılmasındaki
başarısı, onun nasıl tasarlandığına,
başlatılıp uygulanmasına eşlik eden
iletişim ve eğitim kampanyalarına ve
diğer teşviklerle etkileşimine bağlıdır

Altı OECD ülkesinden alınan mevcut veriler, otomatik kaydolmanın kapsam üzerinde olumlu bir etkisi
olduğunu gösteriyor. Ancak, kapsam miktarları henüz zorunlu sistemlerde görülenlerle aynı seviyede
değildir. Kapsamın arttırılmasında başarılı olmaya yönelik otomatik kaydolma programları için tutarlı bir
politik stratejinin ana unsurları arasında nüfusun hangi alt gruplarının daha fazla özel emeklilik kapsamına
ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi; otomatik kaydolma programlarına girme önündeki engellerin (ör. yaş ya
da gelir düzeyi) insanların erken katkıda bulunmaya başlamalarına engel olmaması ve tamamlayıcı bir
özel emekliliğin faydalı olabileceği kişileri dışlamaması; bunun mevcut diğer teşvikleri tamamlayıcı
olmasının dikkatle değerlendirilmesi ; bunun başlatılması ve uygulanmasına eşlik eden etkin iletişim ve
eğitim kampanyalarının geliştirilmesi yer alıyor. İşverenler çoğu kez otomatik kaydolma programlarının
yönetiminde önemli bir role sahipler, ama diğer katkılara ek olarak önemli uyum giderleriyle
karşılaşabilirler. Devletin giderleri ağırlıklı olarak sübvansiyonlar ve eşleyici katkılarla ilgilidir.
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Emeklilik tabloları ve ulusal emeklilik
iletişim kampanyaları, emeklilik
sistemlerinin karşı karşıya bulundukları
sorunların gereğinin yapılmasında
başarılı olmanın başlıca araçlarıdır

Kişisel emeklilik tabloları, açık ve basit bilgiler içermelidir. İdeal olarak söz konusu kişiyle ilgili tüm
ulusal emeklilik kaynaklarından alınan bilgileri bir araya getirmelidir. Emeklilik tablolarını düzenleyenler,
açık ve ölçülebilir hedefler belirlemelidir. Emeklilik tablosu, üyelerin emeklilik gelirinin yeterliğini arttırmaya
yönelik, örneğin, katkıları arttırarak ve/ya emekliliği erteleyerek, aktif adımlar atmaya sevk ve teşvik etmeyi
amaçlamalıdır. Politika yapıcıların, basitlik ile öngörülerin aktif seçimler yapılmasının teşvik edilmesi
üzerindeki potansiyel etkisi arasındaki denge göz önünde bulundurularak, emeklilik tablosunun emeklilik
öngörülerine yer verip vermemesi gerektiğini değerlendirmeleri gerekiyor.

Ulusal emeklilik iletişim kampanyaları, ideal olarak genel bir ulusal stratejinin bir parçasını
oluşturmalıdır ve emeklilik reformları ve krizler gibi önemli olaylar, özel ulusal emeklilik iletişim
kampanyaları gerektirir. Başarılı ulusal emeklilik iletişim kampanyaları, hedefleri ve süreçleri ile
karşılaştırılarak ölçülebilir, değerlendirilebilir ve izlenebilir sonuçlar doğuran, açık, gerçekçi ve hedefleri iyi
belirlenmiş amaçlara sahiptir. Dolayısıyla sağlıklı değerlendirme süreçleri zorunludur. Değerlendirme,
kaynaklar sınırlı olduğunda bile kampanya bütçesinin zorunlu bir unsuru olmalıdır. Ulusal emeklilik iletişim
kampanyalarının çok sayıda mesajının olmasından kaçınılmalı ve daha zor ulaşılabilen gruplara
odaklanılmalıdır. Son olarak, politika yapıcılar, basının gücünden yararlanmanın yollarını bulmalı, yenilikçi
iletişim kanalları kullanmalı, katılımı arttırmak için sosyal hizmet programları geliştirmelidirler.
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