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РЕФОРМA СО ЦИ ЈАЛНЕ 
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Са же так
Тран сфор ма ци ја ки не ског дру штва је от по че ла са тр жи шно-

ор јен ти са ним еко ном ским ре фор ма ма 1978. го ди не ко је су ини-
ци ра ле чи тав низ про ме на у свим оста лим дру штве ним сфе ра ма. 
Ре фор ме у свим сфе ра ма си сте ма су у том пе ри о ду би ле нео п хо-
дан од го вор на број не со ци јал не по сле ди це ко је је тран сфор ма ци ја 
дру штва и пре ла зак на тр жи шну при вре ду из не дрио. 

Бр зе еко ном ске про ме не и со ци јал не по сле ди це сре ди ном 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка на мет ну ле су по тре бу ра ди кал-
ни јих ре фор ми, по себ но у обла сти пен зиј ског оси гу ра ња, и то нај-
пре у прав цу ли бе ра ли за ци је усло ва за пен зи о ни са ње, а ка сни је 
са про бле мом енорм ног по ра ста бро ја пен зи о не ра уво ђе њем но вог 
си сте ма. Та ко ђе, сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, вла-
да по чи ње да до но си но ве уред бе ко је су пред ста вља ле по че так 
но вог со ци јал ног ста ра ња за јед но са осни ва њем фон до ва за ове 
на ме не. То ком вре ме на ме ха ни зми со ци јал не си гур но сти су по ста-
ја ли све број ни ји, а основ ни пра вац ре фор ми овог си сте ма је био 
рав но мер ни ји и ускла ђе ни ји раз вој со ци јал не по ли ти ке раз ли чи-
тим про гра ми ма чи ји је циљ што ве ћи об у хват ста нов ни штва.

Пред мет овог ра да су прав ци и ци ље ви ре фор ми со ци јал не 
по ли ти ке ко је су по че ле са еко ном ским про ме на ма, а чи ји се ис хо-
ди, пре ма оце на ма број них ана ли ти ча ра, ве о ма раз ли ку ју.
Кључнеречи: Ки на, си стем со ци јал не си гур но сти, со ци јал но оси гу ра-

ње, ре фор ме, пен зиј ски си стем
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1. РЕ ФОР МЕ КИ НЕ СКОГ ДРУ ШТВА У СВЕ ТЛУ 
ЕКО НОМ СКИХ И ДЕ МО ГРАФ СКИХ ПРО МЕ НА

Ки на, зе мља ко ја се тре нут но на ла зи на дру гом ме сту (од мах 
иза САД-а) пре ма ве ли чи ни бру то дру штве ног про из во да, ве о ма 
ду го је одо ле ва ла по ли ти ци “отво ре них вра та”. Пре ма по је ди ним 
ауто ри ма1), упра во је то отва ра ње Ки не, ме ђу оста лим фак то ри ма 
као што су рас ту ћи на ци о на ли зам, де мо кра ти ја и гло ба ли за ци ја, 
ство ри ло но во ин сти ту ци о нал но окру же ње и нај ви ше до при не ло 
тран сфор ма ци ји ки не ског дру штва. 

Од 1978. го ди не Ки на је про шла кроз мно ге фа зе ве ли ких 
еко ном ских про ме на у тран зи ци о ном про це су од ста љи ни стич ке, 
цен трал но пла ни ра не еко но ми је до со ци ја ли стич ке тр жи шно ор-
јен ти са не еко но ми је. То ком це лог про це са ре фор ми ко је и да нас 
тра ју, на гла сак је био на по тре би да се огра ни чи енорм на моћ ле-
њи ни стич ке др жа ве и про ме ни рав но те жа мо ћи из ме ђу др жа ве и 
еко но ми је, као и из ме ђу др жа ве и дру штва. 

Ки не ска еко но ми ја је пре 1978. го ди не бе ле жи ла раст бру то 
дру штве ног про из во да у од но су на САД и Ин ди ју, али је би ла да-
ле ко иза ја пан ских пер фор ман си. У де це ни ја ма ко је су прет хо ди ле 
ра ту са Ја па ном 1937. го ди не, Ки на је до жи ве ла скро ман али зна ча-
јан раст, а обра зац на прет ка пре по чет ка Дру гог свет ског ра та осли-
ка вао је ки не ску отво ре ност ка ме ђу на род ној тр го ви ни и ин ве сти-
ци ја ма ко је су у нај ве ћој ме ри би ле скон цен три са не у Шан га ју и 
се вер ним про вин ци ја ма2). Овај пе ри од је озна ча вао и по че так раз-
во ја мо дер ног сек то ра ко ји се про те зао на ин ду стри ју, тран спорт, 
фи нан си је и бан кар ство и ко му ни ка ци је. 

Еко ном ске ре фор ме су ини ци ра ле по тен ци јал но фун да мен-
тал не дру штве не и ин сти ту ци о нал не про ме не. Бр зи еко ном ски 
раз вој је имао ве ли ке со ци јал не по сле ди це. Иако је зна ча јан број 
љу ди „из ву чен“ из еко ном ског си ро ма штва, ја ви ли су се број ни си-
стем ски дис ба лан си и про бле ми, ме ђу ко ји ма су се као нај ур гент-
ни ји ис ти ца ли: дис ба лан си из ме ђу гра до ва и се ла, као и из ме ђу 
раз ли чи то раз ви је них ре ги о на, еко но ми је и со ци јал них по тре ба, 
не за по сле ност, не по сто ја ње си сте ма со ци јал не за шти те, екс трем на 

1) Yong nian, Z, Societymustbedefended:reform,opennessandsocialpolicy inChina, EAI 
Wor king Pa per No. 152, 2009, do stup no na: http://www.eai.nus.edu.sg/EWP152.pdf, 2009

2) Lo ren Brandt, Tho mas G. Raw ski, China’sgreateconomictransformation, Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 2008. 
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имо вин ска не јед на кост, стам бе но збри ња ва ње си ро ма шних, обра-
зов ни и здрав стве ни си стем3). 

По ку шај ре ша ва ња све број ни јих и ин тен зив ни јих про бле ма 
је зах те вао ре фор ме у свим сфе ра ма дру штва. Ре фор ме су по че ле 
кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка да би по чет ком де ве де-
се тих, тач ни је 1991. го ди не до жи ве ле сво ју нај ин те зив ни ју фа зу у 
свим си сте ми ма. 

2. РЕ ФОР МА СИ СТЕ МА СО ЦИЈАЛНЕ 
СИ ГУР НО СТИ У КИ НИ

Од осни ва ња др жа ве 1949. го ди не Ки на је те жи ла што ве ћој 
за по сле но сти ста нов ни штва та ко да се нај ве ћи део пра ва из обла-
сти со ци јал не си гур но сти оства ри вао на осно ву за по сле ња (пра ва 
за слу чај бо ле сти, ин ва лид но сти, смр ти и дру гих ста ња со ци јал не 
по тре бе). Си стем со ци јал не си гур но сти у Ки ни је по сто јао у ру ди-
мент ном об ли ку об у хва та ју ћи са мо за по сле не рад ни ке у др жав ним 
пред у зе ћи ма, и то у ур ба ним обла сти ма. 

На ста ја ле су ве ли ке раз ли ке из ме ђу се ла и гра до ва, као и ре-
ги о на, ко је су се вре ме ном са мо умно жа ва ле и ко је су ви дљи ве и 
да нас. Осим то га, ови си сте ми су као и све оста ле сфе ре дру штве-
ног жи во та би ле под ве ли ким ути ца јем по ли тич ких од лу ка у пе ри-
о ду со ци ја ли зма. 

За чет ке ре форм ског про це са у пр вој де це ни ји од осни ва ња 
др жа ве ка рак те ри са ла су на сто ја ња да се по диг не ни во здрав стве не 
за шти те и пи сме но сти ста нов ни штва, као и да се усло ви пен зи о ни-
са ња учи не по вољ ни јим. У свим дру штве ним сфе ра ма озбиљ ни ји 
ре форм ски по ку ша ји се ве зу ју за 1978. го ди ну и пре ла зак са план-
ске на тр жи шну еко но ми ју, као и за де ве де се те го ди не про шлог 
ве ка. 

2.1.Социјалноосигурање

За че ци со ци јал не си гур но сти се ве зу ју за За кон о рад ном 
оси гу ра њу из 1951. го ди не чи ме је обез бе ђен оквир за пру жа ње 
раз ли чи тих услу га со ци јал не за шти те на прин ци пу за по сле ња и 
др жав ног вла сни штва пред у зе ћа. Си стем је био за сно ван на со-
вјет ском мо де лу и об у хва тао је го то во све за по сле не у гра до ви ма 
укљу чу ју ћи вла ди не слу жбе ни ке у број ним сек то ри ма: школ ству, 

3) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у Ки ни», У: Дрен ка Ву ко вић, Ана Че ке ре вац 
(ур.), Социјалнаполитикаисоцијалнереформе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2007, стр. 203-22.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2013,година48. стр.119-132.

122

ор га ни за ци ја ма мла дих, здрав ству. Ме ђу тим, бе не фи ци је со ци јал-
не за шти те се ни су од но си ле на нај ве ћи део рад не сна ге - ру рал не 
се ља ке4). 

То ком вре ме на ме ха ни зми со ци јал не си гур но сти су по сто-
ја ли све број ни ји. Исто риј ски гле да но, си сте мом со ци јал не си гур-
но сти би ла су об у хва ће на са мо ре ги стро ва на град ска до ма ћин ства 
(Ху коу) док је ру рал но ста нов ни штво зе мљом га ран то ва ло сво ју 
основ ну ег зи стен ци ју. 

Ху коу си стем је ле гат план ске еко но ми је и уве ден је још 
1958. го ди не ка ко би се огра ни чи ле ми гра ци је из се ла ка гра до ви ма 
али ка сни је је по стао ин стру мент раз два ја ња ур ба них и ру рал них 
обла сти. Ка ко су се вре ме ном при ме њи ва ле раз ли чи те ме ре со ци-
јал не по ли ти ке на ова ре ги стро ва на до ма ћин ства, об ли ци со ци јал-
не си гур но сти др жа вља на са ур ба ним Ху коу су се раз ли ко ва ли од 
оних ко ји су би ли обез бе ђи ва ни др жа вља ни ма са ру рал ним Ху коу. 
На тај на чин је био ус по ста вљен си стем со ци јал не за шти те за љу де 
са ур ба ним Ху коу-ом док су ста нов ни ци се ла има ли зе мљу. Си стем 
зе мљи шта пред ви ђа да је зе мљи ште у ко лек тив ном вла сни штву це-
ло куп не ру рал не по пу ла ци је, али се ља ци су има ли пра во ње ног 
ко ри шће ња што је им пли ци ра ло не мо гућ ност ми гри ра ња због че га 
су љу ди на се лу има ли раз ли чи ту вр сту со ци јал ног обез бе ђе ња у 
од но су на град ско ста нов ни штво5).

По чет ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка, вла да је обез бе-
ђи ва ла ве о ма огра ни че ну мре жу со ци јал не си гур но сти за ру рал-
но ста нов ни штво без по ро ди це (нпр. се о ску си ро чад или са мач ка 
ста рач ка до ма ћин ства) ко ја је об у хва та ла хра ну, оде ћу, ста но ва ње, 
ме ди цин ску за шти ту и по кри ва ње тро шко ва са хра не.

Са тр жи шно-ор јен ти са ним ре фор ма ма, ве ли ки број град-
ских рад ни ка ко ји су у план ској еко но ми ји ужи ва ли бо љу за шти ту, 
оста ло је без по сла. Упо ре до је у се ли ма по чео да сла би оба ве зу ју-
ћи ка рак тер си сте ма ре ги стро ва них до ма ћин ста ва на огра ни че ње 
мо бил но сти та ко да се ве ли ки део ру рал не по пу ла ци је по чео по-
ме ра ти ка гра до ви ма. Ме ђу тим, без ур ба ног ху ко уа ова по пу ла ци ја 
ни је мо гла би ти укљу че на у ур ба ни си стем со ци јал не си гур но сти 
и ти ме је по ста ла зна ча јан део не фор мал не за по сле но сти. Пре ма 
про це на ма чак 30 ми ли о на љу ди сре ди ном 80-их, од но сно 50 ми-

4) Pe ter Whi te ford, “From en ter pri se pro tec tion to so cial pro tec tion: pen sion re form in Chi na”, 
GlobalSocialPolicy, 2003, 3, 1, pp. 45-77. 

5) Z. Ju wei, Z., SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la-
tion and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. 



ДраганаВ.Станковић РеформaсоцијалнеполитикеуКини

123

ли о на сре ди ном 90-их И 140.41 ми ли о на две хи ља ди тих је ми гри-
ра ло у гра до ве6). 

До ве ћих про ме на у си сте му со ци јал не си гур но сти до ла зи у 
по след ње две де це ни је услед по ку ша ја да се овај си стем при ла го ди 
и ускла ди са ши рим про ме на ма и про це си ма ко ји се од и гра ва ју у 
ки не ском дру штву и еко но ми ји, укљу чу ју ћи: тран зи ци ју из ру рал-
ног у ур ба ни је и ин ду стри ја ли зо ва ни је дру штво, из ни ско до хо дов-
ног у ви со ко до хо дов но, али и не јед на ко дру штва, и де мо граф ску 
тран зи ци ју.

Основ ни пра вац ре фор ми си сте ма со ци јал не си гур но сти је 
био рав но мер ни ји и ускла ђе ни ји раз вој со ци јал не по ли ти ке про-
гра ми ма као што су: ше ма ми ни мал ног жи вот ног стан дар да (ко-
јом се пру жа по моћ си ро ма шним по ро ди ца ма), по ме ну та но ва ко-
о пе ра тив на ме ди цин ска схе ма (про грам ме шо ви тог здрав стве ног 
оси гу ра ња), но ви про грам оси гу ра ња за ста ре се ља ке (про грам 
пен зи ја за ста нов ни ке ру рал них обла сти), про грам ме ди цин ске 
фи нан сиј ске по мо ћи (по моћ си ро ма шним се ља ци ма за по кри ва ње 
тро шко ва ле че ња).

Про грам За га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да, по-
знат као ди бао, уве ден 1993. го ди не, нај пре је пи ло ти ран у Шан га ју 
са ци љем да бу де по след ња ли ни ја од бра не од си ро ма штва обез бе-
ђу ју ћи на кна де до ма ћин стви ма без стал них при хо да, ка па ци те та за 
рад и по др шке од стра не по ро ди це. Про грам је ка сни је про ши рен 
и на дру ге гра до ве (иако су си ро ма шни ми гран ти са ду го трај ним 
бо рав ком оста ли ис кљу че ни) али и обо га ћен ме ха ни зми ма та ко да 
осим нов ча них тран сфе ра си ро ма шним по ро ди ца ма ка сни је укљу-
чио и по моћ у обра зо ва њу, обез бе ђи ва њу здрав стве не за шти те и у 
обла сти ста но ва ња, рад у за јед ни ци.

Го ди не 2007. вла да је уве ла ска ли ра ње при хо да ка ко би обез-
бе ди ла го то вин ске суб вен ци је си ро ма шним по ро ди ца ма. Кључ не 
циљ не гру пе ру рал ног про гра ма за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот-
ног стан дар да су ду го трај но си ро ма шни, као што су бо ле сни, ин-
ва ли ди и љу ди без рад не спо соб но сти.  До 2008. го ди не број љу ди 
ко ји су при ма ли по моћ у ру рал ним пре де ли ма Ки не је био 40 ми-
ли о на. То ипак ни је ума њи ло раз ли ке из ме ђу ру рал них и ур ба них 
обла сти јер се у пр вим из два ја све га по 44 ју а на о гла ви ста нов ни ка 
пре ма 133 ју а на у ур ба ној Ки ни7).

6) Cai Fang, Wang De ven, “Mi gra tion As Mar ke ti za tion: What Can we Le arn from Chi na’s 2000 
Cen zus Da ta?”, TheChinaReview, Vol. 3, No. 2 (Fall 2003), 2003, pp. 73-93.

7) Eri ka McA slan Fra ser, SocialProtectionSystemsinChina:HelpdeskResearchReport, Go-
ver nen ce and So cial De ve lop ment, Re so ur ce Cen tre. Ava i la ble at:  http://www.gsdrc.org/
docs/open/HDQ767.pdf
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Мо дел со ци јал не си гур но сти фор ми ран за вре ме план ске 
еко но ми је је пре ла ском на по ли ти ку отво ре них вра та пре тр пео 
број не мо ди фи ка ци је и при ла го ђа ва ња та ко да об у хва та 3 основ-
на си сте ма со ци јал не си гур но сти: со ци јал но оси гу ра ње, со ци јал ну 
по моћ и со ци јал ну за шти ту8). 

Ова три си сте ма ад ми ни стри ра ју три раз ли чи та ми ни стар-
ства. У над ле жно сти Ми ни стар ства за људ ске ре сур се и со ци јал ну 
си гур ност је со ци јал но оси гу ра ње град ских рад ни ка. Ми ни стар-
ство здра вља је од го вор но за но ви про грам ру рал ног ме ди цин ског 
оси гу ра ња, а ми ни стар ство за гра ђан ске по сло ве за со ци јал ну по-
моћ и про грам за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дард.

Има ју ћи у ви ду ве ли чи ну по пу ла ци је, ни је дан од ова три си-
сте ма не мо же се у пот пу но сти исто вет но при ме ни ти на ста нов ни-
ке ру рал них и ур ба них обла сти већ ме ђу њи ма и да ље ег зи сти ра ју 
раз ли ке. Из тих раз ло га Ки на не мо же као оста ле зе мље да ус по-
ста ви је дин ствен си стем со ци јал не си гур но сти ко ји би об у хва тао 
град ску и се о ску по пу ла ци ју већ си стем ко ји би се раз ли чи то при-
ме њи вао на сва ку од ове две ка те го ри је ста нов ни штва9).

2.2.Реформепензијскогсистема

Глав ни циљ свих до са да шњих ре фор ми пен зиј ског си сте ма 
је обез бе ђи ва ње со ци јал не си гур но сти за што ви ше љу ди. 

Ко му ни стич ка вла да је 1951. го ди на до не ла За кон о рад ном 
оси гу ра њу по угле ду на со вјет ски мо дел, ко јим је обез бе ђен оквир 
за обез бе ђи ва ње раз ли чи тих бе не фи ци ја ко је су се за сни ва ле на 
до жи вот ном за по сле њу у др жав ним пред у зе ћи ма. Овај си стем, ко-
ји је био при мен љив на ско ро све рад ни ке у гра до ви ма, али не и 
на ки не ске се ља ке по сто јао је све до Кул тур не ре во лу ци је ка да су 
син ди ка ти би ли за бра ње ни а фон до ви ис ко ри шће ни у дру ге свр хе. 
Та да је сва ко пред у зе ће по ста ло од го вор но за ис пла ту пен зи ја и 
дру гих бе не фи ци ја из сво јих те ку ћих при хо да, а ова прак са је на-
ста вље на и на кон кул тур не ре во лу ци је.

Да ва ња по осно ву ра да фи нан си ра ла су се из до при но са 
пред у зе ћа ко ја су уво ђе њем оси гу ра ња по осно ву за по сле но сти 
би ла у оба ве зи да упла ћу ју 3% це ло куп не вред но сти за ра да у фонд 
оси гу ра ња10). Са еко ном ском кри зом све ве ћи број пред у зе ћа ни је 

8) Z. Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.

9)  Ibid.

10) Дрен ка Ву ко вић, Системисоцијалнесигурности, Слу жбе ни гла сник, Чи го ја штам па, 
Бе о град, 2002, стр. 348-375.
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би ло у ста њу да упла ћу ју до при но се, а си стем оси гу ра ња је од др-
жав ног пре шао на ни во пред у зе ћа.

То ком ре во лу ци о нар ног пе ри о да мно ги рад ни ци би на ста-
вља ли да ра де и на кон сти ца ња усло ва за ста ро сну пен зи ју. То је 
био по вод за ки не ски Др жав ни са вет да 1978. го ди не до пу ни ре гу-
ла тор ни део ко ји се од но сио на пен зи о ни са ње ини ци ја ти ва ма ко је 
су усло ве за од ла зак у пен зи ју учи ни ле бла жим (уме сто 20 би ло је 
до вољ но 10 го ди на кон ти ну и ра ног рад ног ста жа), ка ко би рад ни-
ци што ра ни је од ла зи ли у пен зи ју и на тај на чин осло ба ђа ли рад на 
ме ста за мла ђе рад ни ке ко ји су по сла ти у ру рал не кра је ве за вре ме 
кул тур не ре во лу ци је, а ко ји су се са да вра ћа ли у гра до ве. Још јед на 
од ме ра под сти ца ња ра ни јег пен зи о ни са ња је би ла и по ве ћа ње пен-
зи ја (на 60% за 10 и 15 го ди на ста жа до 75% за 20 и ви ше го ди на), 
као и обез бе ђи ва ње рад ног ме ста у истом пред у зе ћу за де те рад ни-
ка на кон ње го вог од ла ска у пен зи ју11). 

По сле ових ре гу ла ти ва број пен зи о не ра се го то во удво стру-
чио што је про у зро ко ва ло дру ги про блем - не по во љан од нос пен зи-
о не ра и за по сле них (од 30.3 рад ни ка на јед ног пен зи о не ра у 1978. 
го ди ни, 1988. го ди не је тај од нос био 6.4 на јед ног пен зи о не ра)12).

Због ових про бле ма ко ји су по сто ја ли све ин тен зив ни ји вла-
да је уве ла но ву ре гу ла ти ву 1986. го ди не пре ма ко јој су сви но во за-
по сле ни у др жав ним пред у зе ћи ма мо ра ли да упла ћу ју до при но се 
у из но су од 3% основ не за ра де а по сло дав ци 15% плат ног ра чу на 
пред у зе ћа пре опо ре зи ва ња. До при но си су упла ћи ва ни у ко лек тив-
не фон до ве ко ји ма су упра вља ле но во-осно ва не Аген ци је со ци јал-
ног оси гу ра ња ко је су до кра ја 1991. го ди не по сто ја ле у свим гра-
до ви ма и окру зи ма13). 

Исте го ди не су на чи ње ни зна чај ни ко ра ци у да љој ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма до но ше њем Ре зо лу ци је о ре фор ми пен зиј ског 
си сте ма за рад ни ке у пред у зе ћи ма ко јом је про мо ви са на ин те гра-
ци ја ло кал них про гра ма на про вин циј ском и евен ту ал но, на ци о-
нал ном ни воу. Осим основ ног пен зиј ског оси гу ра ња за све пен зи-
о ни са не рад ни ке ко је су за јед но фи нан си ра ли др жа ва, пред у зе ћа и 
за по сле ни, по сто ја ла је и до пун ска ше ма, фи нан си ра на од стра не 
пред у зе ћа из њи хо вог тр го вин ског су фи ци та, као и по је ди нач ни 
ра чун рад ни ка на до бро вољ ној осно ви ода кле се ис пла ћи ва ла па-
у шал но су ма при пен зи о ни са њу. Ста ра прак са ко ја је зах те ва ла од 

11) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris, 2007. 

12) Ibi dem.

13) Ibi dem.
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пред у зе ћа да ис пла ћу ју пен зи ју сво јим рад ни ци ма је са да би ла за-
ме ње на ко лек тив ним фон до ви ма, а од го вор ност је би ла по де ље на 
из ме ђу др жа ве, пред у зе ћа и по је дин ца-рад ни ка.  Још је дан од ко ра-
ка ре фор ме 1991. го ди не је био по ку шај по ве ћа ња об у хва та уво ђе-
њем ше ма за ру рал но ста нов ни штво - „Основ ни план за со ци јал но 
оси гу ра ње у ста ро сти на се ли ма“.

Го ди не ко је су усле ди ле је ка рак те ри са ло про ду бљи ва ње ре-
фор ми ка ства ра њу је дин стве ни јег пен зиј ског си сте ма. По чет ком 
две хи ља ди тих го ди на у по је ди ним про вин ци ја ма су спро во ђе ни 
пи лот про гра ми за уна пре ђе ње си сте ма со ци јал не си гур но сти у 
гра до ви ма (нај пре у про вин ци ји Ли а о нинг на се ве ру Ки не, док је 
ка сни је би ло об у хва ће но 11 од 31 про вин ци је)14). Циљ ових пи лот 
про гра ма је био раз вој ду го трај ног ефи ка сног си сте ма и одва ја ње 
ин ди ви ду ал них ра чу на од со ци јал ног удру жи ва ња. 

Ме ђу тим, скан да ли због зло у по тре бе по је ди них фон до ва ин-
ди ви ду ал них ра чу на су по љу ља ли по ве ре ње гра ђа на у пен зиј ске 
фон до ве 

На и ме, ефи ка сност овог си сте ма је до ве де на у пи та ње јер су 
мно ги љу ди сте кли ста тус пен зи о не ра пре уво ђе ња ове вр сте пен-
зиј ског оси гу ра ња та ко да су не до ста так сред ста ва про вин циј ске 
вла де на сто ја ле да ре ше по вла че њем сред ста ва са ин ди ви ду ал них 
ра чу на до во де ћи у сум њу њи хо ву по сто ја ност и по у зда ност15). 

Осим ових про је ка та, 2000. го ди не је уве де на и мо гућ ност 
по себ них до бро вољ них го ди шњих до при но са пред у зе ћа. Ову ше-
му пен зиј ског оси гу ра ња пред у зе ћа омо гу ћа ва ју за за по сле не сход-
но сво јим еко ном ским мо гућ но сти ма и спро во де у скла ду са на-
ци о нал ним про пи си ма и де фи ни са ним усло ви ма ко ји су пред мет 
др жав них ма кро смер ни ца и уну тра шњег од лу чи ва ња пред у зе ћа16). 
На кна де на осно ву про фе си о нал них пен зиј ских ше ма се мо гу ис-
пла ћи ва ти па у шал но или као ре дов не ис пла те. Ови го ди шњи до-
при но си пред у зе ћа се до го ва ра ју ди рект но из ме ђу по сло да ва ца, 
за по сле них или син ди ка та, а вла ди ни зва нич ни ци са мо кон тро ли-
шу да ли су ме ха ни зми у скла ду са др жав ним до ку мен ти ма. Та ко-
ђе, пре ци зни је су де фи ни са не ин ве сти ци о не смер ни це ка ко би се 
обез бе дио ве ћи ни во без бед но сти ра чу на и на тај на чин про мо ви-
са ле ове про фе си о нал не ше ме.  

14) Ibi dem.

15) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у мо дер ној Ки ни», у: Дрен ка Ву ко вић, Ана 
Че ке ре вац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Бе о град, 2007, стр. 
203-224.

16) Z. Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.
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Исте го ди не је ки не ска вла да осно ва ла и На ци о нал ни фонд 
со ци јал не си гур но сти као фонд „по след њег уто чи шта“ чи ји је 
глав ни циљ раз вој на ци о нал ног ду го роч ног стра те шког фон да ре-
зер ви ка ко би се фи нан си ра ли бу ду ћи тро шко ви со ци јал не си гур-
но сти. Сред ства овог фон да нај ве ћим де лом чи не бу џет ска из два-
ја ња (кра јем 2004. го ди не 75% укуп них сред ста ва су чи ни ла ова 
из два ја ња), при хо ди од про да је др жав них ак ци ја (17%), про фит 
на род не лу три је (8%)17). 

2.2.1.Садашњисистемпензијскогосигурања

Тре нут ни си стем основ ног пен зиј ског оси гу ра ња пре ма пре-
по ру ка ма Свет ске бан ке се у осно ви са сто ји из 3 сту ба и ин ве сти-
ци о ног фон да. Он у се би ин кор по ри ра за пра во две ше ме - ше му 
ур ба ног (ко ја са др жи ше му основ ног пен зиј ског оси гу ра ња за 
град ске рад ни ке и ше му го ди шњих до при но са пред у зе ћа за до пун-
ско пен зиј ско оси гу ра ње) и ше му ру рал ног пен зиј ског оси гу ра ња.

Основ но пен зиј ско оси гу ра ње за град ске рад ни ке је оба-
ве зно. У осно ви мо де ла је ком би на ци ја дру штве ног удру жи ва ња 
(оп штег ра чу на) са ин ди ви ду ал ним ра чу ни ма при че му је укуп на 
сто па до при но са 28% пла те, од че га је 20% на те ре ту по сло дав ца 
и иде на на лог дру штве ног удру жи ва ња, о пре о ста лих 8% је до-
при нос за по сле ног и иде на ра чун по је дин ца. Пен зиј ска на кна да 
та ко ђе има 2 де ла – основ на на кна да и на кна да са ра чу на по је дин ца 
(ин ди ви ду ал ног ра чу на)18). 

За раз ли ку од град ских, у ру рал ним обла сти ма љу ди си гур-
ност у ста ром до бу тра же у осла ња њу углав ном  на по ро ди цу и 
зе мљу, а си стем со ци јал ног оси гу ра ња ду го ни је по сто јао. Спро во-
ђе ње но вог пи лот про је кат пен зиј ског оси гу ра ња за се ља ке је от-
по че ло 2009. го ди не нај пре на 10% те ри то ри је (гра до ва, окру га). 
Овај мо дел је та ко ђе ком би на ци ја оп штег ра чу на са ин ди ви ду ал-
ним ра чу ни ма и ди зај ни ран је да об у хва ти све ста нов ни ке ру рал-
них обла сти ста ро сти од 16 до 60 го ди на. Сред ства се обез бе ђу ју 
ком би но ва њем по је ди нач них до при но са, са ко лек тив ним упла та ма 
и др жав ним суб вен ци ја ма, при че му по је ди нач ни до при но си мо-
гу би ти кла си фи ко ва ни у 5 ни воа – 100, 200, 300, 400 и 500 ју а на 
го ди шње. Тре нут но је овај си стем још увек у пи лот фа зи19). Све 

17) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris: Pu bli ca ti ons 
Ser vi ce, 2007.

18) Z. Ju wei SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.

19)  Ibi dem.
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до са да шње ре фор ме су би ле усме ре не ка да љем ре ди зај ни ра њу 
и ства ра њу је дин стве ног на ци о нал ног си сте ма. Ме ђу тим, и по-
ред свих на по ра, об у хват град ских рад ни ка је и да ље ја ко скро ман 
(око 50%), док је ру рал но ста нов ни штво и да ље из ван овог си сте ма 
осла ња ју ћи се на по др шку по ро ди це20).

2.3.Осталипрограмисоцијалногосигурања
Про блем не за по сле но сти, је дан од нај о збиљ ни јих про бле ма 

Ки не по чет ком 20. ве ка, ин тен зи ви ран је га ше њем ве ли ког бро ја 
др жав них пред у зе ћа ка да је ве ли ки број рад ни ка у гра до ви ма остао 
без по сла. Ме ђу тим, тач на сто па не за по сле но сти ду го ни је би ла 
по зна та. При ка зи ва на сто пе би ле знат но ни же од ре ал них јер се у 
не за по сле не ни су убра ја ли они ко ји су не ка да има ли по сао, као ни 
они ко ји су до би ли от прем ни ну из пред у зе ћа у ко ји ма су ра ди ли. 
Ре корд на ур ба на не за по сле ност је по стиг ну та 2002. го ди не ка да 
је пре ма раз ли чи ти про це на ма 10 до 20 ми ли о на љу ди оста ло без 
по сла21). Си ту а ци ја на се лу ни је би ла ни шта по вољ ни ја, по себ но за 
не ква ли фи ко ва но ста нов ни штво и љу де сред њег до ба.

Ка ко би убла жи ла овај про блем, ки не ска вла да је 1998. го-
ди не от по че ла са про јек том обе ште ће ња рад ни ка у јед ној од про-
вин ци ја ко ја је ра ни је би ла си но ним за во де ћу те шку ме та лур ги ју. 
Ме ђу тим, ка ко су ови фон до ви би ли зло у по тре бље ни, на ред не го-
ди не су обе ле жи ли че сти про те сти ко ји су се за вр ша ва ли на сил них 
хап ше њи ма рад ни ка и оп ту жба ма за удру жи ва ње про тив вла де22). 
Ка ко вла да ни је од у ста ја ла од со ци јал ног збри ња ва ња свих гра ђа-
на, а по себ но оних нај у гро же ни јих, на ста ви ла је са ула га њи ма од 
8.3 ми ли јар ди $ у со ци јал ну за шти ту у овим про вин ци ја ма у пе ри-
о ду 2003-2006. го ди не  од че га је 1.5 ми ли јар ди до ла ра би ла по моћ 
от пу ште ним рад ни ци ма23).

Осигурањезаслучајнезапосленостизаградскераднике об-
у хва та рад ни ке у др жав ним и ко лек тив ним пред у зе ћи ма, гран ским 
при ват ним пред у зе ћи ма при че му пред у зе ће и за по сле ни пла ћа ју 
2% од но сно 1% пла те као пре ми ју за слу чај не за по сле но сти и тре-
нут но се ови до при но си углав ном сли ва ју на окру жном ни воу. На-
кна да за слу чај не за по сле но сти се ис пла ћу је на ме сеч ном ни воу, 

20) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris, Pu bli ca ti ons 
Ser vi ce, 2007.

21) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у мо дер ној Ки ни», у: Дрен ка Ву ко вић, Ана 
Че ке ре вац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Бе о град, 2007, стр. 
203-224.

22) Ibi dem.

23) Ibi dem.
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а ду жи на ис пла те за ви си од стан дар да и ду жи не упла те пре ми је. 
Ви си на на кна де је ма ња од ло кал не ми ни мал не за ра де али ве ћа од 
град ског га ран то ва ног ми ни мал ног ни воа. 

Је дан од сег ме на та со ци јал не си гур но сти је и осигурањеза
случајповреденараду ко је је уста но вље но 1996. го ди не и то нај-
пре са мо за др жав на пред у зе ћа у по је ди ним де лат но сти ма да би 
се 7 го ди на ка сни је про ши рио и на све оста ле др жав не и при ват не 
фир ме.  

Оси гу ра њем за слу чај по вре де на ра ду об у хва ће ни су рад-
ни ци у свим ти по ви ма пред у зе ћа и рад ни ке ан га жо ва не у ма лим 
ин ду стриј ским и ко мер ци јал ним пред у зе ћи ма. Све до при но се за 
ову вр сту оси гу ра ња упла ћу је по сло да вац, а сто пе до при но са се 
кре ћу од 0.5% до 2.5% за раз ли чи те де лат но сти у за ви сно сти од 
сте пе на ри зи ка. Ово оси гу ра ње по кри ва тро шко ве ле че ња по вре де, 
пла та, на кна да за из др жа ва ње и за тро шко ве то ком пе ри о да ле че-
ња.  а мак си мал ни пе ри од ис пла те не би тре ба ло да бу де ду жи од 
12 ме се ци24). 

3. СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА

Накнада за време породиљског одсуства је на ме ње на же-
на ма ко је ра де у гра до ви ма, у др жав ној слу жби, јав ним ор га ни за-
ци ја ма, ин сти ту ци ја ма и пред у зе ћи ма. До при но се упла ћу је са мо 
по сло да вац по сто пи од 0.5% до 1%, а сред ства су об је ди ње на на 
окру жном ни воу. Ово оси гу ра ње об у хва та: на кна ду за ра де то ком 
пе ри о да по ро диљ ског од су ства у из но су про сеч не ме сеч не за ра де 
рад ни ка у да тој ком па ни ји у прет ход ној го ди ни, тро шко ве пре гле-
да, по ро ђа ја, хи рур шких ин тер вен ци ја, бол нич ке тро шко ве и тро-
шко ве ку по ви не ле ко ве, као и ме ди цин ске тро шко ве услед бо ле сти 
на кон по ро ђа ја25). 

3.1.Системсоцијалнепомоћи

По раст до хот ка у ру рал ним обла сти ма у пе ри о ду од 1978. 
до 1991. го ди не до вео је до ве ли ког ра сло ја ва ња се о ског ста нов-
ни штва и оси ро ма ше ња јед ног ње го вог де ла, по себ но оног у нај-
у да ље ни јим пла нин ским пре де ли ма, та ко да је по чет ком де ве де-
се тих (тач ни је, 1993. го ди не) чак 10% укуп не по пу ла ци је жи ве ло 

24) Z Јu wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges,  In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. 

25)  Z. Јu wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges,  In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.
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у си ро ма штву26). Про блем си ро ма штва по ста је све ви дљи ви ји и у 
ве ли ким гра до ви ма услед за тва ра ња ве ли ког бро ја пред у зе ћа и све 
ве ћег при ли ва се о ског ста нов ни штва. 

Све до сре ди не осам де се тих го ди на, у си сте му је би ла пре-
по зна та са мо по моћ у ви ду фи нан сиј ских да ва ња у слу ча ју не сре ћа 
и ве ли ких ка та стро фа у ви ду при род них не по го да. Круг ко ри сни ка 
за слу чај ма те ри јал не угро же но сти се свео на ста ре, не спо соб не 
за рад, удов це и удо ви це, као и хен ди ке пи ра не љу де, од но се све 
оне ко ји ни су мо гли да обез бе де соп стве ну ег зи стен ци ју или ко ји 
су жи ве ли у до ма ћин ству чи ји но си лац ду же вре ме на не оства ру је 
при хо де. Обез бе ђи ва ње со ци јал не по мо ћи је би ло у над ле жно сти 
се ла и оп шти на, а га ран то ва ни ни во со ци јал не по мо ћи ни је по сто-
јао. Тек уко ли ко на овом ни воу ни је би ло мо гу ће обез бе ди ти сред-
ства, до ла зи ло је до ин тер вен ци ја на ни воу окру га и др жа ве. 

Си стем со ци јал не по мо ћи се са сто ји од 5 нај ва жни јих еле ме-
на та: си стем за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да у ур-
ба ним и ру рал ним обла сти ма, ше ма 5 га ран ци ја (вр ста про гра ма 
со ци јал не си гур но сти за удов це, не моћ не и си ро чад у ру рал ним 
обла сти ма ко ји ма се обез бе ђу ју сред ства за основ не по тре бе и са-
хра ну), си стем ме ди цин ске по мо ћи у ур ба ним и ру рал ним обла-
сти ма, прав на по моћ, по др шка ста но ва њу и по моћ за слу чај при-
род них ка та стро фа.

Си стем За га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да за 
град ско ста нов ни штво се при ме њу је на гра ђа не са не-по љо при-
вред ним ху куо-ом чи ји је при ход ис под ми ни му ма жи вот ног стан-
дар да. Ло кал не вла де ин те гри шу фон до ве ми ни мал них га ран ци ја 
у др жав ни бу џет, а оде ље ња за гра ђан ске по сло ве ло кал них вла да 
из над окру жног ни воа су од го вор не за ову схе му.  У 2008. го ди-
ни укуп но 23.34 ми ли о на ста нов ни ка гра до ва је би ло об у хва ће но 
овим про гра мом са про сеч ним ни во ом на кна де од 205 ју а на што је 
јед на ко 15.6% про сеч ном рас по ло жи вом при хо ду град ског ста нов-
ни штва27). 

Овај си стем ми ни му ма жи вот ног стан дар да за ру рал но ста-
нов ни штво по кри ва сва се о ска до ма ћин ства чи ји је го ди шњи не то 
при ход по гла ви ни жи од ло кал ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да. 
Овај про грам се фи нан си ра из ло кал них бу џе та док вла да до ти ра 

26) Дрен ка Ву ко вић, «Си стем со ци јал не си гур но сти у Ки ни», у: Ми ра Ла ки ће вић (ур), Со-
цијалниради социјалнаполитика–Зборникрадова IV, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 1998, стр. 143-161.

27) Zhang Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu-
la tion and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. Ava i la ble at: http://
www.eria.org/pu bli ca ti ons/re se arch_pro ject_re ports/ima ges/pdf/y2009/no9/CH-13_Chi na_
pp.371-398.pdf
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си ро ма шне ре ги о не. Ско ро 43 ми ли о на љу ди је би ло об у хва ће но 
овим про гра мом до кра ја 2008. го ди не са про сеч них 82 ју а на ме-
сеч но што је екви ва лент но 20.7% не то при хо да се ља ка28).

Оце не свих про гра ма со ци јал не за шти те за сма ње ње си ро ма-
штва су би ле ге не рал но ло ше осим про гра ма За га ран то ва ног ми-
ни му ма жи вот ног стан дард. Ме ђу тим, чак и он је имао не до стат ке 
ко ји су се огле да ли у де ли мич ном об у хва ту и ви си ни на кна да ко је 
су ис под пра га си ро ма штва. Ки на не ма де фи ни са ну на ци о нал ну 
ли ни ју си ро ма штва али су ло кал не вла де од го вор не за де фи ни са ње 
ни воа да ва ња на осно ву ло кал них при о ри те та и фи нан сиј ске ис-
пла ти во сти29).
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Dragan V. Stankovic

RE FORM OF SO CIAL PO LICY IN CHI NA

Re su me
Re form and tran si tion pro ces ses in Chi na are con ti nu o usly pre-

sent sin ce 1978, but the suc cess of the re forms has been dif fe rent in 
va ri o us sta ges. Ho we ver, the re is no do ubt that the gre at pro gress has 
been ma de in all are as, and that so cial re forms ha ve been very in ten se 
and long-la sting.

The pen sion system, which had been very frag men ted and de-
cen tra li zed un til then, le a ving most of the pe a sants wit ho ut pen sion in-
su ran ce, was re pla ced with the ini ti a ti ve to bu ild a new system, with 
the exi sten ce of two ac co unts - the ge ne ral and in dvi dual. The pen sion 
fund was po o led from con tri bu ti ons of the wor kers, com pa ni es and the 
go vern ment.

The la test pha se of re forms was mar ked by in cre a sed al lo-
ca ti ons from the sta te bud get for this pur po se and en su ring the equ-
al ac cess for ru ral and ur ban po pu la tion. De e pe ning the re form 
was in the di rec tion of cre a ting the mo re uni fied pen sion system. 
The pen sion system was gra du ally bu ilt up and to day it re pre sents a 
com pre hen si ve system for all re si dents of the city, alt ho ugh it has only 
re cently star ted ex pan ding in sco pe and for nu me ro us ru ral po pu la tion. 

The so cial se cu rity of the ci ti zens is en han ced by the in tro duc-
tion of nu me ro us so cial wel fa re pro grams (of which is emp ha si zed 
the Mi ni mum li ving stan dards sche me) and so cial as si stan ce to vul-
ne ra ble gro ups of the po pu la tion, espe ci ally for the ru ral po pu la tion. 
Ho we ver, de spi te the se re la ti vely new ini ti a ti ves for ru ral are as de ve-
lop ment, it is still not pos si ble to fully eva lu a te the im pacts of tho se 
pro grams on eco no mic and so cial de ve lop ment.

Chi ne se so cial system is still in tran si tion as it tends to fol low 
and to adapt to the ra pid eco no mic de ve lop ment and so cial tran sfor-
ma tion. Pro grams are con stantly be ing up da ted,  ex pan ded and pi lo ted 
co ve ring va ri o us so cial pro blems.
Keywords: Chi na, so cial se cu rity system, so cial in su ran ce, re form, the pen-

sion system

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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