ساختار نظام چندالیه تأمين اجتماعي و نظام فراگير بيمه

مطالعه موردی استراليا ،هلند و كانادا

كد موضوعي230 :
شماره مسلسل17846 :

معاونت پژوهشهای اقتصادی

آبانماه 1400

دفتر مطالعات بخش عمومي

به نام خدا

فهرست مطالب
خالصه مديريتي1.............................................................................................................................................................................
مقدمه 10............................................................................................................................................................................................
 .1مفاهیم نظامهای تأمین اجتماعي 11.....................................................................................................................................
 .1-1نظام چنداليه (جامع) و نظام فراگیر؛ کداميک؟ 11................................................................................................
 .1-2انواع طرحهای بازنشستگي 12......................................................................................................................................
 .1-2-1طرحهای بازنشستگي عمومي 12.....................................................................................................................
 .1-2-2طرحهای بازنشستگي خصوصي 12..................................................................................................................
 .1-2-3طرحهای بازنشستگي شغلي 12........................................................................................................................
 .1-2-4طرحهای بازنشستگي اجباری 12.....................................................................................................................
 .1-2-5طرحهای بازنشستگي شغلي اختیاری 13.......................................................................................................
 .1-2-6طرحهای بازنشستگي شخصي13.....................................................................................................................
 .1-2-7طرحهای بازنشستگي با مشارکت معین 13...................................................................................................
 .1-2-8طرحهای بازنشستگي با مزايای معین 14.......................................................................................................
 .2معرفي نظام چنداليه تأمین اجتماعي 15..............................................................................................................................
 .2-1رويکردهای نظام چنداليه از منظر نهادهای بینالمللي17....................................................................................
 .2-1-1سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی17...................................................................................................
 .2-1-2سازمان جهاني کار 20.........................................................................................................................................
 .2-1-3بانک جهاني 21.....................................................................................................................................................
 .3ويژگيهای نظام چنداليه در کشورهای منتخب 24...........................................................................................................
 .3-1استرالیا 25.........................................................................................................................................................................
 .3-1-1اليه اول :مستمری سن 25.................................................................................................................................
 .3-1-2اليه دوم :مزايای اضافه تضمیني30.................................................................................................................
 .3-1-3اليه سوم :پسانداز بازنشستگي تکمیلي اختیاری 32..................................................................................
 .3-2هلند 32..............................................................................................................................................................................
 .3-2-1اليه اول :بیمههای ملي و خدمات اجتماعي 35............................................................................................
 .3-2-2اليه دوم :بیمه کارکنان43.................................................................................................................................
 .3-2-3اليه سوم 45...........................................................................................................................................................
 .3-3کانادا 46 .............................................................................................................................................................................
 .3-3-1اليه اول49.............................................................................................................................................................
 .3-3-2اليه دوم؛ برنامه بازنشستگي کانادا 52................................................................................................ CPP
 .3-3-3اليه سوم 56 ...........................................................................................................................................................
نتیجهگیری 59..................................................................................................................................................................................
منابع و مآخذ 60 ...............................................................................................................................................................................

1

ساختار نظام چندالیه تأمين اجتماعي و نظام فراگير بيمه
مطالعه موردی استراليا ،هلند و كانادا

خالصه مدیریتي
امروزه نظام تأمین اجتماعي نقش بسزايي در تأمین امنیت مالي افراد مسن ايفا ميکند که اين مسئله با
عنايت به بهبود سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزايش طول عمر افراد اهمیت بیشتری يافته است؛
چراکه نسبت به نسلهای پیشین ،نسلهای فعلي و آتي زمان بیشتری از عمر خود را در دوران
بازنشستگي سپری ميکنند .به همین سبب تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگي کارآمد که
بتواند نیاز گروههای فعلي و آينده مستمریبگیران را بهصورت قابل قبولي تأمین کند ،مسئلهای بسیار
مهم تلقي ميشود.
براساس اصل بیستونهم ( )29قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران نیز ،برخورداری از تأمین
اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگي ،بيسرپرستي ،درراهماندگي ،حوادث و سوانح،
نیاز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشکي بهصورت بیمه و غیره ،حقي همگاني در نظر گرفته
شده است که دولت مکلف است طبق قوانین ،از محل درآمدهای عمومي و درآمد حاصل از مشارکت
مردم ،خدمت و حمايتهای مالي فوق را برای يکيک افراد کشور تأمین کند.
در اين بین بديهي است که پاسخ منحصربهفردی را برای نظام کارآمد تأمین اجتماعي نميتوان يافت و
مطمئنا بسته به ويژگيها و شرايط مختلف ،کشورها راهکارهای متفاوتي را برای تأمین نیازهای گروههای
مختلف افراد جامعه ارائه ميکنند .اما بررسي و دستیابي به اصول الگوها و ويژگيهای مشابه و موفق در دنیا
ميتواند ما را در تبیین بهتر نظام مذکور ياری کند .مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد که بهطورکلي نظام
تأمین اجتماعي در بسیاری از کشورها ،دارای چارچوب دقیق در تأمین منابع و مخارج است و با سیاستگذاری
دقیق تالش شده است که ضمن فراهم کردن مستمری کافي به پايداری مالي نیز توجه شود.
از میان انواع رايج اصالحات سیستماتیک ،طرحهای بازنشستگي چندالیه در کشورهای مختلف
جهان با استقبال زيادی مواجه شدهاند و از سوی مراجع مختلف بینالمللي نظیر سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه ،سازمان جهاني کار و بانک جهاني بهعنوان رويکرد مناسب اصالحات در نظام
بازنشستگي معرفي شدهاند و بسیاری از کشورها به سیستمهايي متشکل از برنامههای مختلف با هدفهای
متنوع موسوم به نظامهای چنداليه روی آوردهاند که به سبب دارا بودن اليههای مختلف ميتوانند اهداف
متنوعي را در قالب يک برنامه جامع دنبال کنند.
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سادهترين نوع نظامهای مستمری چنداليه ،شامل سه الیه حمایتي ،بيمهای و تكميلي ميشوند.
الیه اول (بازتوزيع اجباری) اغلب بهمنظور کاهش فقر (با تأکید بر کاهش فقر مطلق) ،عوايد و منافع
عمومي برای افراد با ويژگي خاص و يا تمام افراد جامعه در نظر ميگیرد .عمده کشورهای جهان ،به نوعي
دارای اليه اول مستمری که شامل پرداخت مستمریهايي از جانب دولت بدون مشارکت افراد است( ،شبکه
امنیت اجتماعي) 1ميباشند .عمدتا اين عايدیها در زمان افزايش بیکاری يا زماني که عوايد مستمری
عمومي کاهش يابد ،نقش مهمتری ايفا ميکنند .در جامعهای که جمعیت پیر رو به افزايش است ،نقش اين
اليه حمايتي ميتواند بیشتر آشکار شود .در رويکرد سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اين اليه
ميتواند شامل موارد زير باشد که همه اين موارد را بخش دولتي اداره ميکند و اجباری است.
 کمکهای اجتماعي (شامل همه کمکهای اجتماعي غیربازنشستگي)،
 برنامههای پايهای بازنشستگي :در اين برنامهها مزايا يا بهصورت نرخ ثابت است (به همه بازنشستگان
مبلغ يکسان پرداخت ميشود) ،و يا تنها به سالهای اشتغال (و نه درآمد قبلي) بستگي دارد،
 برنامههای درآمد-بازنشستگي هدفمند :در اين برنامهها مزايای بیشتری به بازنشستگان فقیر
پرداخت ميکنند و مزايای بازنشستگان با وضعیت بهتر به مقدار کمتری پرداخت ميشود.
الیه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصي يا دولتي اجباری يا شبهاجباری
است و متمرکز بر جايگزيني درآمد در دوران بازنشستگي است .در اين اليه صندوقهای بیمه بازنشستگي
وجود دارند که با دريافت حق بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما) ،مزايايي را در دوران بازنشستگي
به آنها پرداخت ميکند .در اليه دوم برنامههای گستردهای مانند مزايای معین ،(DB) 2مشارکت

معی ن3

) ،(DCمشارکت معین فرضي (NDC) 4و همچنین انتخاب بین رويکردهای عمومي و خصوصي ارائه
ميشود .هدف در اين اليه ايجاد سازوکاری مطمئن است برای آنکه افراد بازنشسته از نرخ جايگزيني
مناسب (درآمد بازنشستگي نسبت به درآمد قبل از بازنشستگي) برخوردار باشند.
الیه سوم را ميتوان پسانداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگي و يک اليه بیمهای اختیاری و
همچنین تکمیلکننده دو اليه اول دانست .هدف ايجاد اين اليه نیز ايجاد بسترهايي برای پسانداز بیشتر
افراد برای دوران بازنشستگي است.
از منظر پذيرش نظامهای چنداليه در کشور ،در برنامه پنجساله پنجم توسعه به نظام جامع تأمین
اجتماعي چنداليه پرداخته شده است .در ماده ( )27برنامه پنجم توسعه بیان شده است:

)Social Safety Net (SSN
Defined Benefit
Defined Contribution
Notional Defined Contribution

1.
2.
3.
4.
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دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعي چند اليه با لحاظ حداقل
سه اليه:
 مساعدتهای اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازی،
 بیمههای اجتماعي پايه شامل مستمریهای پايه و بیمههای درماني پايه،
 بیمههای مکمل بازنشستگي و درمان،
با رعايت يکپارچگي ،انسجام ساختاری ،همسويي و هماهنگي بین اين اليهها در کشور اقدام کند.
طي بررسيهای صورت گرفته در پژوهش پیشرو ،هر سه کشور منتخب استرالیا ،هلند و کانادا،
دارای سه اليه مذکور هستند و به موجب حمايت حاکم در اليه اول اين سیستم ،مبالغ مشخصي بهصورت
هفتگي ،دو هفته يک بار و يا ماهانه به سالمندان و گروههای خاص دارای سطوح پايین درآمدی پرداخت
ميشود .در ادامه نمای کلي نظام چنداليه در هريک از اين کشورها ارائه شده است.
استراليا
استرالیا دارای سه اليه حمايتي در نظام تأمین اجتماعي خود است که به شرح زير است:
 اليه اول :مستمری

سن1،

 اليه دوم :ضمانت مزايای

اضافه2،

 اليه سوم :پسانداز بازنشستگي

اختیاری3.

 الیه اول :مستمری سن
اين صندوق را برای اولین بار در سال  1909دولت ايجاد کرد .اين صندوق يک روش غیرمشارکتي است
بدين معني که از جانب شهروندان استرالیا مشارکتي برای پرداخت حق بیمه صورت نميگیرد و يکي از
پايهایترين بخشهای سیستم رفاه اجتماعي در استرلیا ميباشد و هدف آن حمايت از سالمنداني است
که درآمد و پسانداز کمي دارند .افرادی که برای عضويت اين صندوق انتخاب ميشوند از طریق
آزمونهای تأمين اجتماعي و آزمون وسع 4انتخاب ميشوند .معيار استفاده از مزایای این صندوق
برای مردان و زنان  65سال سن است كه این معيار در سال  2023باید به  67سال برسد.
میزان دريافتي مستمری در اليه اول به سه بخش تقسیم ميشود :بخش اول تحت عنوان نرخ پايه
ميباشد و اصليترين میزان دريافتي بازنشستگان است .در ادامه دو نرخ مکمل و پرداختي مکمل انرژی
نیز به اين پرداختيها اضافه خواهد شد بدينترتیب که بخشي از هزينه پرداخت قبوض برای سالمندان
پرداخت ميشود و بخشي بهعنوان مکمل درآمد به بخشي از سالمندان به مستمری آنها اضافه ميشود.
Age Pension
Guarantee Superannuation
Voluntary Retirement Saving
Assets Tests

1.
2.
3.
4.
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تعداد نفرات واجد شرايط دريافت مستمری در اين صندوق در زمانهای مختلف متفاوت بوده است.
نزدیک  90درصد افراد سالمند در سال  1978بهطور كامل مستمری سن را دریافت ميكردند.
این عدد در سال  1982بهدليل بازتعریف آزمون وسع برای افراد باالی  70سال به  64درصد
كاهش پيدا كرد.
دولت در سال  1998بهعلت کمبود بودجه طرح بازنشستگي سن ،طرح آزمون وسع 1را انجام داد تا
تعداد افراد واجد شرايط را کاهش دهد .شايسته ذکر است كه همه  50ميليارد دالر مبالغ پرداخت
شده در این الیه از طریق ماليات تأمين ميشود .این رقم معادل  8درصد كل بودجه دولت را
تشكيل داده و بين  1/5تا  2درصد توليد ناخالص داخلي استرالياست.
 الیه دوم :ضمانت مزایای اضافه
صندوقهای بازنشستگي استرالیا که متولي اليه دوم هستند شکلي از پسانداز خصوصي اجباری برای
بازنشستگان است که در سال  1992معرفي شد .مجموع سهم مشارکت افراد در اين صندوق  9/5درصد
از حقوق و دستمزد است .تمام اين  9/5درصد را کارفرما تأمین ميکند.
اين صندوقها برای همه کارگران در سنهای  18الي  70سال که دريافتي بیش از  450دالر در
ماه دارند ،اجباری است .تعداد صندوقها نیز در کشور استرالیا  209عدد است که البته اين بهغیراز
صندوقهای خويشفرماست که حداکثر نفرات آنها  4نفر است.
 الیه سوم :پسانداز بازنشستگي اختياری
اليه سوم بهعنوان يک اليه مکمل برای دو اليه ديگر ميباشد و همچنین اين اليه بهعنوان يک کمک
مالیاتي برای افراد ايجاد شده است تا بتوانند با ذخیره پول خود در دوران بازنشستگي از آن بهرهمند شوند.
اين نگهداری پول نیز ميتواند در دو قالب کلي مشارکتهای مزايای اضافه اختیاری يا ديگر پساندازهای
بلندمدت شامل سهام ،اوراق مالي ،سرمايهگذاریهای مديريت شده و داراييهای کسبوکار باشد.
هلند
هدف سیستم تأمین اجتماعي هلند تأمین درآمد برای شهرونداني است که بهدلیل بیماری ،ازکارافتادگي،
بیکاری يا پیری در روند کار شرکت ندارند يا ديگر مشارکت نميکنند .همچنین در شرايط خاص ،در
صورتي که درآمد شهروندان از محل کار يا از مزايای بیمه اجتماعي ،نسبت به هزينههای عمومي زندگي
کافي نباشد يا در صورت هزينههای استثنايي (کودکان ،هزينههای پزشکي خاص) شهروندان ميتوانند
درآمد اضافه و تکمیلي را مطالبه کنند.

Means Test

1.
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سیستم تأمین اجتماعي در هلند از خدمات اجتماعي (شامل بخشهايي مانند قانون عايدی

تکمیلي1

( ،)TWقانون کار و مراقبت ،قانون عمومي حق اوالد )AKW( 2و بیمههای اجتماعي تشکیل شده
است .بیمههای اجتماعي را ميتوان به بیمههای ملي و بیمههای کارکنان تقسیم کرد .در کنار بیمههای
اجتماعي که با مشارکت تأمین مالي شده و فعالیت ميکنند ،خدمات اجتماعي در سیستم تأمین اجتماعي
هلند را دولت از طريق مالیات تأمین ميکند .همه افرادی که از لحاظ مالي درآمد دارند موظف به
پرداخت حق بیمه ملي و مالیات هستند.
در سال  2019مجموع نرخ بیمه ملي و مالیات در نظر گرفته شده برای افراد بسته به پلکانهای
مالیات از  36درصد تا حداکثر  51/75درصد درآمد افراد بوده است ) .(MFFA, 2019جدول زير
نشاندهنده میزان مالیات و حق بیمه ملي در سال  2019است.
جدول  .1پلكانهای نرخ ماليات بر درآمد و نرخ حق بيمه هلند در سال 2019
پلكانهای درآمد

(پیش از سن بازنشستگي)

نرخ ماليات نسبت به

نرخ حق بيمه ملي نسبت به

از

تا

مازاد

مازاد

 0يورو

 20384يورو

 9درصد

 27/65درصد

 36/65درصد

 20384يورو

 34300يورو

 10/45درصد

 27/65درصد

 38/10درصد

 34300يورو

 68507يورو

 38/10درصد

-

 38/10درصد

 68507يورو

و باالتر

 51/75درصد

-

 51/75درصد

مجموع

 الیه اول :بيمههای ملي و خدمات اجتماعي
بخش اول :بيمههای ملي
اليه اول بیمههای ملي شامل سه بخش قانون عمومي مستمری سالمندان -AOW( 3مستمری پايه را
برای افراد ساکن هلند که به سن  65سال رسیدند تأمین ميکند و میزان آن صرفا وابسته به شرايط
داخلي و تعداد سالهايي است که شخص تحت بیمه  AOWبوده باشد (وابسته به مبلغ حق بیمه
نیست) اين مستمری با مرگ فرد به پايان ميرسد) قانون عمومي بازماندگان (ANW) 4و قانون
هزينههای استثنايي پزشکي- AWBZ( 5تأمین هزينههای خاص پزشکي برای افرادی که نميتوانند از
پس هزينهها برآيند) است.
در جدول زير نحوه مشارکت در طرحهای بیمه ملي در هلند در سال  2014ارائه شده است.

1.
2.

واژهها هلندی است ;Toeslagenwet
Algemene Kinderbijslagwet
3. Algemene Ouderdomswet
4 . Algemene Nabestaandenwet
5 . The Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
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جدول  .2نرخ مشاركت (درصد) طرحهای بيمه ملي هلند برحسب قوانين در اول ژانویه 2014
قانون عمومي مستمری
درصد مشاركت

قانون عمومي بازماندگان

قانون هزینههای استثنایي

سالمندان

ANW

کارفرما

-

-

-

كارمند

17/90

0/60

12/65

AOW

پزشكي
AWBZ

Source: Pensioen Federatie, 2014.

بخش دوم :بخش خدمات اجتماعي
اين بخش شامل قانون عايدی تکمیلي ) (TWو قانون عمومي حق اوالد ( -AKWکلمه هلندی بوده
و واژه انگلیسي آن در پاورقي ذکر شده) است .قانون عايدی تکمیلي با هدف تأمین عايدیهای اضافي
برای تضمین حداقل درآمد افراد وضع شده است .عايدی تکمیلي درباره بارداری ،زايمان و فرزندخواندگي
نیز قابل دريافت است .افراد همچنین ميتوانند عايدی تکمیلي را در سال دوم بیماری درصورتي که
کارفرما کمتر از  70درصد از دستمزد را پرداخت کند درخواست بدهند.
 الیه دوم :بيمه كاركنان
طرحهای بیمه کارکنان و میزان مشارکتها برای هر طرح از درآمد فرد شاغل در اليه دوم نظام تأمین
اجتماعي هلند در جدول زير ارائه شده است .هريک از اين طرحها در متن گزارش بهصورت مبسوط تشريح
شده است .طرح بیمه کارکنان را کارفرما پرداخت ميکند و کارمندان مشارکتي نميکنند.
جدول  .3طرحهای بيمه كاركنان براساس قوانين سال  2014در هلند
مشاركت
درصد
مشاركت
کارفرما

مشاركت پایه استاندارد صندوق بيمه بيكاری
()AWf
 WAO/WIAبازگشت به كار
()Whv
2،15
1،03
4،95

کارمند

-

-

بيمه بيكاری

مشاركت اجباری

بيمه خدمات

(ميانگين
مشاركت )Sfn

مراقبت از كودكان
()KO

درماني
()ZVW

2،68

0،50

7،50

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014.

 الیه سوم
نظام مستمری در اليه سوم در کشور هلند شامل مقررات مستمری فردی ،بیمههای مقرری فردی و بیمه
عمر فردی است .اليه سوم نظام مستمری هلند نسبتا کوچک است .افراد شاغل ميتوانند برای جبران
کم بودن حقوق مستمری خود از عايدی اين اليه استفاده کنند .عايدی اين اليه عمدتا برای افراد دارای
مشاغل آزاد و شاغالني که طرح مستمری تجمیعي نداشته باشند مورد استفاده قرار ميگیرد.
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كانادا
کانادا سابقه طوالني در بهبود امنیت درآمدی بازنشستگي برای شهروندان خود دارد .سابقه برنامههای
مستمری مربوط به محل کار که کارفرمايان ارائه ميکنند به اواسط قرن نوزدهم برميگردد .در سال ،1919
دولت فدرال برای تشويق به اجرای برنامههای بازنشستگي مربوط به محل کار ،قانون مالیات بر درآمد را
وضع کرد .با توجه به افزايش نرخ فقر در میان سالمندان ،دولت فدرال در اوايل دهه  1950اقدام به تدوين
برنامه بازنشستگي گسترده با طرح امنیت سالمندان (OAS) 1کرد و يک برنامه حمايتي برای مالیات
تدوين کرد .در سال  1966دولت کانادا طرح بازنشستگي کانادا را اتخاذ کرد که يک برنامه مشارکتي برای
تکمیل  OASبود .در سال  ،1967دولت کانادا درآمد مکمل تضمین شده (GIS) 2را که يک حمايت
هدفمند مالیاتي است ،برای سالمندان با درآمد پايین ايجاد نمود .همانند بیشتر کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،نظام درآمدی بازنشستگي کانادا بهصورت سه اليه تعريف شده است:
 الیه اول
عايدی ناشي از طرح امنیت سالمندان ) (OASبا نرخ ثابتي از درآمد پايه ،اليه اول را تشکیل ميدهد.
در اين اليه همچنین طرح درآمد مکمل تضمین شده ) (GISبرپايه آزمون وسع 3بهمنظور هدفگذاری
بهتر اقشار کمدرآمد بهعنوان مکملي برای  OASپیشبیني شده است .شرايط احراز اعطای مزايای اليه
اول سن  65سال است مشروط بر آنکه سالهای مشخصي در کانادا اقامت داشته باشد .البته اعطای مزايا
تحت برنامه  GISمبتنيبر سطح درآمد فرد است و به وضعیت تأهل فرد نیز بستگي دارد .عالوهبر دو
طرح اصلي معرفي شده طرح کمکهزينه امرار معاش (کمکهزينه صرفا به افراد کمدرآمدِ بین سنین
 60تا  64سال تعلق ميگیرد که همسر آنها واجد شرايط دريافت مستمری طرح مکمل تضمین شده
است) و طرح کمکهزينه امرار معاش برای بازماندگان (عايدی ماهانهای مختص به افراد کمدرآمد بین
سنین  60تا  64سال که ساکن کانادا هستند و همسرشان فوت کرده است) نیز در اليه اول نظام تأمین
اجتماعي کانادا تعريف ميشود.
از منظر درآمد نیز مخارج مربوط به طرحهای اليه اول از بودجه عمومي دولت فدرال تأمین ميشود
و از نوع نظام توازن درآمد-هزينه 4ميباشد .مجموع هزينههای مربوط به دو طرح  GISو  OASدر سال
 2010حدود  2/3درصد تولید ناخالص داخلي کانادا را به خود اختصاص داده است 5و تخمینها نشان
ميدهد که اين رقم در سال  2030به  3/1درصد خواهد رسید.

Old Age Security
Guaranteed Income Supplement
The Resource-Tested Benefit
)Pay-As-You-Go (PAYG
 .5میزان GDP

کانادا در سال  1.616.345 ،2010میلیون دالر کاناداست.

1.
2.
3.
4.
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 الیه دوم
اليه دوم در نظام درآمدی بازنشستگي کانادا شامل طرح مستمری مشارکت ملي عمومي(PNCP) 1
است (تحت عنوان برنامههای بازنشستگي کانادا 2شناخته ميشود) که در واقع يک برنامه مزايای معین،
مرتبط با میزان عايدی افراد و از نوع اندوخته جزئي 3است .در اين اليه افراد هر ماه با مشارکت مقدار
معیني از درآمد خود در برنامه بازنشستگي ،مبالغي را برای دوران بازنشستگي خود کنار ميگذارند.
در سال  2021نرخ مشارکت در اين طرح  10/90درصد برای افراد خوداشتغال رسیده که برای
سايرين بهصورت نصف اين درصد ( 5/45درصد) برای کارگر و همین میزان برای کارفرماست (نرخ
جايگزيني در اين طرح نیز حدود  25درصد است که در گزارش بررسي تجربه کانادا در نظام تأمین
اجتماعي بهصورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد).
همچنین وظیفه خطیر سرمايهگذاری کل داراييهای برنامه بازنشستگي کانادا برعهده هیئت سرمايهگذاری
کانادا 4است که درنتیجه اصالحات بنیادين در اواسط دهه  1990تأسیس و پايهگذاری

شد5.

 الیه سوم
اليه سوم برنامه بازنشستگي کانادا بهطورکلي از مستمری بازنشستگي شغلي -6که از جانب کارفرما ارائه
ميشود و عمدتا موسوم به طرحهای تحت حمايت کارفرما 7هستند -و برنامههای پسانداز خصوصي
تشکیل شده است که امکان بهرهمندی از دريافتيهای مازاد برای بازنشستگان را فراهم ميکند .طرحهای
موجود در اين اليه به سه دسته کلي زير قابل تقسیم است:
 .1برنامههای ثبت شده مستمری (RSPs) 8با يک کافرما ،اتحاديه و يا ساير حامیان مالي،
 .2برنامههای پسانداز بازنشستگي ثبت شده انفرادی يا گروهي،(RRSPs) 9
 .3و از سال  ،2009حسابهای پسانداز معاف از مالیات.TFSA 10
مکانیزم اين اليه بهصورت داوطلبانه است و براساس خدمات ارائه شده کارفرما و يا بهصورت پس
انداز شخصي همراه با صرفههای مالیاتي رقم ميخورد.

1997, c. 40

1. Public National Contributory Pension Schemes
)2. Canada and Quebec Pension Plans (C/QPP
3. Partially Funded
4. Canada Pension Plan Investment Board
5. Canada Pension Plan Investment Board Act, S.C.
6. Occupational Pension
7. Employer-sponsored Pension Plans
8. Registered Savings Plans
9. Registered Retirement Saving Plan
10. Tax-free Saving Account
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جمعبندی
مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد که هسته اصلي تأمین مالي پرداختيهای اليه اول ،مالیات و بهويژه
مالیات بر درآمد است که شهروندان پرداخت ميکنند .ابعاد هزينههای مربوط به اين اليه به اندازهای
باالست که بهصورت نمونه در استرالیا بالغ بر  50میلیارد دالر ( 8درصد کل بودجه و حدود  2درصد
تولید ناخالص داخلي اين کشور) به اين موضوع اختصاص يافته است .در کانادا نیز مجموع هزينههای
مربوط به دو طرح مربوط به اليه اول در سال  2010حدود  2 /3درصد از تولید ناخالص داخلي را به
خود اختصاص داده است و تخمینها نشان ميدهد که اين رقم در سال  2030به  3/1درصد خواهد
رسید .نکته مشترک و قابل اتکا در اين اليه آن است که حتي در طرحهايي که بهصورت عمومي و
غیرهدفمند پرداخت ميشود ،تمام افراد متقاضي پرداختيهای حمايتي اليه اول مکلفند اظهارنامه
مالیاتي خود را ظرف زماني مشخص به سازمان مالیاتي تسلیم کنند که اين مسئله سبب شفافیت کامل
اطالعات افراد نیازمند ميشود .اين آموزه برای ايجاد حمايت هدفمند پايه در کشور برای پشتیباني از
اقشار کمبضاعت جامعه ،ميتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اليه دوم نظام تأمین اجتماعي در اکثر کشورها دارای مکانیزمي مشابه صندوقهای بیمهای ايران است،
بدين صورت که کارفرما و يا کارکنان سهمي در مشارکت اين صندوقها دارند .اين صندوقها معموال به
گونهای طراحي ميشوند که بدون نیاز به کمک از ساير درآمدها با استفاده از منابع وصولي خود اداره شوند.
عالوه بر پارامترهای در نظر گرفته شده در اين صندوقها مانند سن بازنشستگي ،شیوه محاسبه میزان
بهرهمندی از مستمری ،نرخ حق بیمه ،نسبت مزايای بازنشستگي به حقوق دوران اشتغال (نرخ جايگزيني)
و ...که به پايداری مالي اين صندوقها مرتبط است ،شیوه وصول حق بیمه و سازمان متولي اين موضوع در
صندوقهای دولتي و همچنین هیئت متولي تصمیمگیری در مورد سرمايهگذاری منابع صندوق از اهمیت
بااليي برخوردار است که تجربه ساير کشورها در اين موضوعها ،در گزارشهای آتي منعکس خواهد شد.
اليه سوم نظام تأمین اجتماعي نیز يک اليه بیمهای تکمیلي است که افراد ميتوانند از ثروت و
دارايي خود برای دوران بازنشستگي استفاده کرده و عمال از مالیاتهای باال به واسطه عدم استفاده از
ثروت خود در دوران غیربازنشستگي اجتناب کنند .لذا دولت به شهروندان با ارائه راهکارهای مختلف اين
اجازه را ميدهد که در صورت پسانداز مبالغ خود برای دوران بازنشستگي ،مالیات کمتری برای درآمد
و ثروت بپردازند .اين اليه پاسخي برای دسترسي به مزايای قابل توجه در دوران بازنشستگي است و با
دريافت حق بیمههای بیشتر در زمان اشتغال ،نسبت مزايای بازنشستگي به حقوق دوران اشتغال را به
خصوص برای دهکهای باالی درآمدی افزايش ميدهد .با توجه به سازوکارهای انگیزشي مبتنيبر مالیات
در اين اليه ،توسعه اليه سوم نظام تأمین اجتماعي نیز مشابه با اليه اول ،بهصورت غیرقابل انکاری مرتبط
با اصالحات نظام مالیاتي خواهد بود.
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مقدمه
عمدتا نظام مستمری نقش بسزايي در تأمین امنیت مالي افراد مسن ايفا ميکند که اين نقش با بهبود
سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزايش طول عمر افراد اهمیت بیشتری مييابد؛ چراکه نسبت به
نسلهای پیشین ،نسلهای فعلي و آتي زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگي سپری
ميکنند .درنتیجه تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگي 1که بتواند نیاز گروههای فعلي و آينده
مستمریبگیران را به بهترين وجه ممکن تأمین کند ،بسیار حیاتي است .اما بديهي است که پاسخ منحصر
به فردی را برای نظام مذکور نميتوان يافت و مطمئنا بسته به ويژگيها و شرايط مختلف ،کشورها
راهکارهای متفاوتي را برای تأمین نیازهای اين گروههای مختلف افراد جامعه ارائه ميکنند .براساس اصل
بیستونهم ( )29قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران نیز ،برخورداری از تأمین اجتماعي از نظر
بازنشستگي ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگي ،بيسرپرستي ،درراهماندگي ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات
بهداشتي و درماني و مراقبت پزشکي بهصورت بیمه و غیره ،حقي همگاني در نظر گرفته شده است که
دولت مکلف است طبق قوانین ،از محل درآمدهای عمومي و درآمد حاصل از مشارکت مردم ،خدمت و
حمايتهای مالي فوق را برای يکيک افراد کشور تأمین کند.
به عبارتي ميتوان عنوان کرد که از منظر هدفگذاری بهصورت يک مفهوم مشترک انتظار ميرود
هر نظام درآمدی بازنشستگي بتواند مستمری بازنشستگي 2ارائه دهد که نهتنها درآمد حداقلي را در طول
دوره بازنشستگي تضمین کند بلکه جايگزين بخش مشخصي از درآمد افراد در دوران پیش از بازنشستگي
باشد .اين مسئله حتما بايد با عنايت بر عدم ايجاد هرگونه خللي در فرايند بازار کار و مشوقهايي برای
کار کردن و پسانداز کردن در طول دوران اشتغال ،ايجاد بدهي برای نسلهای آتي ،تحمیل بيثباتي به
اقتصاد و يا نامناسب کردن متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشد و تورم صورت پذيرد و درعینحال به
عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتي منجر شود.
در اين بین بعید است که يک برنامه بتواند بهدرستي به تمامي مؤلفههای ذکر شده و بسیاری از
موارد ديگر موجود بپردازد .به همین دلیل بسیاری از کشورها به سیستمهايي متشکل از برنامههای
مختلف با هدفهای متنوع روی آوردهاند .اهداف نظام مستمری چنداليه ،مواجهه با جنبههای مختلفي
است که بتواند عايدی مستمری کافي و پايدار را دربرداشته باشد.
در نظامهای چنداليه ،بهدلیل وجود اهداف گوناگون ،هر اليه نقشهای متفاوت و بعضا مشترکي را
دربرميگیرد .اليه اول نظام منافع عمومي 3است که ميتواند با طیفي از منافع اجتماعي همراه باشد .اين اليه،
اغلب در زمینه کاهش فقر فعالیت دارد .اليه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصي
Retirement Income Systems
Pension Benefits
A Public Benefit System
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يا دولتي اجباری يا شبهاجباری است و متمرکز بر جايگزيني درآمد در دوران بازنشستگي است .درنهايت اليه
سوم را ميتوان پسانداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگي و همچنین تکمیلکننده دو اليه اول دانست.
از منظر پذيرش نظامهای چنداليه در کشور ،در برنامه پنجم توسعه کشور به نظام جامع تأمین
اجتماعي چنداليه پرداخته شده است .در ماده ( )27برنامه پنجم توسعه بیان شده است:
دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعي چنداليه با لحاظ حداقل سه اليه:
 مساعدتهای اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازی،
 بیمههای اجتماعي پايه شامل مستمریهای پايه و بیمههای درماني پايه،
 بیمههای مکمل بازنشستگي و درمان
با رعايت يکپارچگي ،انسجام ساختاری ،همسويي و هماهنگي بین اين اليهها در کشور اقدام کند.
در پژوهش پیشرو ضمن ارائه تعاريف الزم برای درک بهتر سیستمهای تأمین اجتماعي بهطورکلي
و سیستمهای چنداليه بهطور جزئي به بیان تجربه کشورهای استرالیا ،کانادا و هلند از نظام چنداليه
پرداخته شده است تا بتوان با استفاده از اين تجربیات و متناسب با شرايط ،وضعیت فعلي نظام تأمین
اجتماعي و توان اقتصادی کشور به سمت اصالح اين بخش حرکت کرد.
 .1مفاهيم نظامهای تأمين اجتماعي
در اين بخش با ارائه مفاهیم اولیه الزم برای ترسیم بهتر سیستم تأمین اجتماعي و بهتبع آن نظام
چنداليه به هرچه روشنتر شدن ابعاد اين موضوع خواهیم پرداخت.
 .1-1نظام چندالیه (جامع) و نظام فراگير؛ كدامیک؟
يکي از مباحثي که بايد در ابتدا به آن اشاره کرد اين است که در ايران بسیاری از افراد نظام فراگیر را
بهعنوان نظام چنداليه ميشناسند در صورتي که نظام جامع تأمین اجتماعي واژه بهتری برای نظام
چنداليه است .نظام فراگیر تأمین اجتماعي بیشتر به پوشش 1در ادبیات بیمه اشاره دارد و بدين معني
است که چه تعداد از افراد تحت پوشش بیمه در يک کشور قرار گرفتهاند .در کشورهای توسعهيافته نظام
تأمین اجتماعي در اليههای مختلف افراد را تحت پوشش قرار ميدهد و هرکدام از اين اليهها نرخ پوشش
مخصوص به خود را دارد .لذا در ادامه بحث بهجای استفاده از اصطالح غلط «نظام فراگیر بیمه تأمین
اجتماعي» از اصطالح صحیح «نظام چنداليه (جامع) تأمین اجتماعي» استفاده خواهد شد و عمال نظام
فراگیر مفهوم متفاوتي با نظام چنداليه دارد.

Coverage
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 .1-2انواع طرحهای بازنشستگي
طرح بازنشستگي نوعي توافق است که براساس آن ،کارفرما (که ميتواند برای مثال يک شرکت ،نهاد
دولتي يا اتحاديه کارگری باشد) برای کارکنان خود پس از بازنشسته شدن و قطع حقوق ،مستمری يا
درآمدی را فراهم ميکند (توسعه و مطالبات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار .)1398 ،طرحهای
بازنشستگي از منظر نهاد بیمهکننده ،گروههای هدف ،نوع مشارکت بیمهشونده و نوع پرداخت مزايا ،انواع
مختلفي دارند که در ادامه تشريح ميشود (جلیلي.)1387 ،
 .1-2-1طرحهای بازنشستگي عمومي

1

طرحهای بازنشستگي تأمین اجتماعي يا طرحهای مشابه قانوني که توسط حكومت (شامل دولت مرکزی،
ايالتي ،فدرال و همچنین ساير اعضای بخش عمومي مانند نهادهای تأمین اجتماعي) اداره ميشوند را
طرحهای بازنشستگي عمومي ميگويند .هدف اين طرحها تأمین حداقل مزايای بازنشستگي بهصورت
ثابت يا مرتبط با درآمد برای جمعیت زياد يا حداقل بخش رسمي است.
 .1-2-2طرحهای بازنشستگي خصوصي

2

طرحهای بازنشستگي که نهادهايي بهجز حکومت مرکزی اداره ميکنند را طرحهای بازنشستگي خصوصي
مينامند .طرحهای بازنشستگي خصوصي را ميتوانند مستقیما يک کارفرمای بخش خصوصي بهعنوان حامي
طرح يا يک صندوق بازنشستگي خصوصي يا يک ارائهکننده بخش خصوصي اداره کنند.
 .1-2-3طرحهای بازنشستگي شغلي

3

دسترسي به چنین طرحهايي منوط به ايجاد رابطه شغلي (استخدام) بین عضو طرح با سازماني که برنامه را
تأسیس ميکند (حامي برنامه) است .برنامههای شغلي را ممکن است کارفرمايان يا گروهي از آنها (مانند
شرکتهای صنعتي) ايجاد کنند ،البته اين طرحها ميتواند گاهي اوقات همراه با انجمنهای کارگری (بهعنوان
مثال يک اتحاديه صنفي) فعالیت خود را آغاز نمايند .بهطوركلي ،حامي طرح مسئوليت كمک به
برنامههای بازنشستگي شغلي را دارد ،اما ممكن است كارمندان نيز ملزم به مشاركت باشند.
همچنین حامیان مالي نیز ممکن است مسئولیتهای اداری يا نظارت بر طرحهای بازنشستگي را داشته باشند.
 .1-2-4طرحهای بازنشستگي اجباری

4

مشارکت در اين برنامهها برای افراد اجباری است بهمعنای صحیحتر شرکت در اين برنامهها برای
کارفرمايان الزامي است .آنها بهطور قانوني مجبور به مشارکت در طرحهايي هستند که افراد طبیعتا به
Public Pension Plan
Private Pension Plan
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آنها نیاز دارند .کارفرمايان مجبور به شرکت در يک برنامه بازنشستگي شغلي هستند ،درحاليکه عضويت
کارکنان اختیاری است .کارفرمايان بايد طرحهای بازنشستگي شغلي را ايجاد کنند که کارمندان و افراد
بهطور معمول نیاز به عضويت در آنها را دارند .اين نوع طرحها در کشور استرالیا و دانمارک در قالب
قراردادهای دستهجمعي و در فنالند تحت سیستم تأمین اجتماعي اجرا ميشود.
 .1-2-5طرحهای بازنشستگي شغلي اختياری

1

مشارکت در اين برنامهها برای افراد اختیاری است و شامل برنامههايي است که در آنها ثبتنام بهطور
خودکار بهعنوان جزئي از قرارداد استخدام وجود نداشته باشد .در برخي کشورها ،کارفرمايان ميتوانند
برنامههای شغلي بهصورت اختیاری داير کنند که تاحدی جايگزين برنامههای سیستم تأمین اجتماعي
اجباری ميشود (بهعنوان مثال صندوقهای بازنشستگي کارمندان در ژاپن و طرحهای اجرا شده در
انگلستان) .اين برنامهها در طبقه اختیاری قرار ميگیرند ،گرچه افراد بايد حمايت از اين برنامهها را بهعلت
معاف شدن از مشارکت در تأمین اجتماعي ادامه دهند .اين دست طرحها در کشورهايي همچون استرالیا،
بلژيک ،اتريش و کانادا (در قالب برنامههای بازنشستگي) اجرا ميشود.
 .1-2-6طرحهای بازنشستگي شخصي

2

دسترسي به اين طرحها به وجود يک رابطه کارمندی ارتباطي ندارد .طرحها را مستقيما یک صندوق
بازنشستگي یا یک نهاد مالي در نقش ارائهكننده خدمات بازنشستگي بدون هيچگونه دخالت
كارفرما ،برقرار و اداره ميكند .افراد ،مستقال خدمات مورد نظر خود را انتخاب و خريداری ميکنند .با اين
وجود ،کارفرما ممکن است در برنامههای بازنشستگي شخصي کمک کند .برخي طرحهای بازنشستگي شخصي
ممکن است عضويت محدود داشته باشد (برای مثال برای خوداشتغالي 3،اعضای يک کارگاه صنفي و يا يک
صنف خاص و نیز افرادی که به هیچ طرح بازنشستگي شغلي تعلق ندارند).
 .1-2-7طرحهای بازنشستگي با مشاركت معين

4

يک طرح مشارکت معین عبارت است (عطاريان )1390 ،از طرحي که در آن کارفرما يا فرد موافقت
ميکند که هرساله کمک معیني را براساس فرمول مزايای بازنشستگي به طرح اعطا کند .در فرمول
عواملي از قبیل سنوات خدمت ،سطح حقوق و دستمزد و سن افراد مورد نظر قرار ميگیرد .ویژگي بارز
طرحهای مزبور ،این است كه فقط كمکها و ميزان مشاركت كارفرما تعيين شده است و
هيچگونه تضميني درخصوص پرداخت مزایای بازنشستگي به كاركنان وجود ندارد .در سيستم
حسابداری كارفرما ،ساليانه بهازای وجوه اعطایي ،حساب هزینه مستمری بدهكار و حساب
Voluntary Occupational Pension Plans
Personal Pension Plans
Self-employed
Defined Contribution Pension Fund
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وجوه نقد معادل آن بستانكار ميشود.
برای مثال طبق قانون اياالت متحده ،طرح با مشارکت معین ،طرحي است که در آن برای هر
مشترک يک حساب شخصي جداگانه افتتاح ميشود و همه مزايای اعطايي بهعالوه /منهای درآمد ،بازده
سرمايهگذاریها و هزينهها و زيانهای مربوط در اين حساب ثبت ميشود .بهاينترتیب ،کمکهای طرح
به هر عضو مستقیما به حساب وی واريز ميشود .همچنین کمکها و وجوه اعطايي ،در بازار سهام و...
سرمايهگذاری ميشود و عايدات حاصل (مثبت يا منفي) در حساب شخص به ثبت ميرسد .در دوران
بازنشستگي ،از محل حساب هر عضو تأمین مزايای بازنشستگي وی صورت ميگیرد و البته در اين مرحله
مانده حساب ،ميتواند برای دريافت يک حقوق سالیانه و ايجاد درآمد منظم برای فرد مورد استفاده قرار
گیرد .اين دست طرحها طي سالهای اخیر در سطح جهان گسترش چشمگیری يافتهاند و در حال حاضر
غالب طرحهای بازنشستگي بخش خصوصي بسیاری از کشورها را تشکیل ميدهند.
 .1-2-8طرحهای بازنشستگي با مزایای معين

1

در طرحهای بازنشستگي شغلي (جلیلي )1389 ،با مزايای معین برای تعیین مزايای نهايي که مشترکان
مستحق دريافت آن هستند از يک فرمول خاص استفاده ميشود .اين فرمول ،عموما تابعي از متوسط
حقوق پرداختي در سالهای پاياني يا کل سالهای خدمت و همچنین يک عامل ضريبي يا درصدی (نرخ
تعهدی) است .طرحهای مزايای معین معموال مزايا را از يک دوره سني مشخص که قبال در طرح مشخص
شده بهصورت مستمریهای ماهانه يا مجموعهای از پرداختهای دورهای طي يک دوره زماني معین يا
تا پايان عمر پرداخت ميکنند .برای طرحهای مزايای معین ،مزايای انباشته مبلغي است که فرد بازنشسته
از شروع دوران بازنشستگي دريافت ميکند.
جدول  .4راههای محاسبه مستمری در روش  DBدر ایاالت متحده
روشهای
اصلي
محاسبه

شرح روش

درآمد متوسط نهایي
(Final Average
)Earnings

درآمد متوسط شغلي
(Career Average
)Earnings

مزایا ثابت
)(Flat benefit

مستمری را براساس چند سال آخر
درآمد حساب ميکنند (مثال  5سال
آخر يا  2سال آخر)

مستمری را براساس کل
دوران شغلي فرد حساب
ميکنند.

يک مستمری ثابت را برای همه افراد در
نظر ميگیرند و فقط براساس تعداد سال
های کاری کم و زياد ميشود.

رايجترين طرح با مزايای معین ،طرح درآمد متوسط نهايي 2است که در آن متوسط حقوق کارکنان
در سه يا پنج سال پاياني خدمت در محاسبه مستمری در نظر گرفته ميشود .در انگلستان ،همچنین
مستمریهای پرداختي در قالب اين طرحها ،اغلب براساس تورم تعديل ميشوند .فقط تعداد کمي از
Defined Benefit Pension Fund
Final Average Plan
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کشورهای عضو ( OECDکانادا ،ژاپن ،انگلیس و اياالت متحده) هنوز از برنامههای بازنشستگي با مزايای
معین استفاده گستردهای دارند ( .)Pensioen Federatie, 2020همچنین سیستم بیمه عمومي در
کشور شیلي نیز بهصورت مزايای معین اداره

ميشود1.

 . 2معرفي نظام چندالیه تأم ي ن اجتماعي
از يک نظام مستمری کارآمد انتظار ميرود که بتواند عايدی کافي را در يک فضای پايدار تأمین و
همچنین از سیاستهای بازار کار و رشد اقتصادی کشور نیز حمايت کند .حال اين سؤال مطرح است که
آيا ميتوان به همه اين اهداف به کمک تنها يک برنامه دست يافت؟ پاسخ روشن است ،خیر .اين مهم
درواقع اصليترين دلیلي است که حرکت به سمت نظامهای بازنشستگي چنداليه در کشورهای مختلف
را موجب شده است .نظامهای چنداليه امکان متنوعسازی کل برنامه تأمین اجتماعي را از طرقي همچون
نحوه تعهد به پرداخت مزايا (برای نمونه مزايای معین 2در مقابل مشارکت معین ،)3رويکرد خصوصي و
عمومي ،داوطلبانه يا اجباری بودن برنامه ،انواع تأمین مالي و  ...را مهیا ميکنند .بنابراين ،چنین نظامي
امکان دستیابي به اهداف متعدد نظام درآمدی بازنشستگي را برای کشورها فراهم ميآورد.
کشورهای بسیاری نظام مستمری خود را براساس نظام چنداليه ،همراه با اليههای عمومي و
خصوصي طرحريزی کردهاند .يک نظام بازنشستگي سه اليه ،دو اليه اجباری( 4يا شبهاجباری) 5و يک
اليه داوطلبانه 6را دربرگرفته است.
عمده کشورهای جهان ،به نوعي دارای اليه اول مستمری که شامل پرداخت مستمریهايي از جانب
دولت بدون مشارکت افراد است (سیستم امنیت اجتماعي) 7ميباشند .عمدتا اين عايدیها در زمان
افزايش بیکاری يا زماني که عوايد مستمری ديگر اليهها کاهش يابد ،نقش مهمتری ايفا مينمايند .در
جامعهای که جمعیت پیر رو به افزايش است ،نقش اين اليه حمايتي ميتواند بیشتر آشکار شود.
اليه دوم برنامههای گستردهای مانند مزايای معین ) ،(DBمشارکت معین ) ،(DCمشارکت معین
فرضي (NDC) 8و همچنین انتخاب بین رويکردهای عمومي و خصوصي را ارائه ميکند و اليه سوم
درواقع يک انتخاب داوطلبانه است که ميتواند شامل پسانداز بازنشستگي فردی و يا برنامههايي با کمک
کارفرما برای ايجاد پسانداز باشد.

https://www.abs.gov.au/statistics/economy
Defined Benefits
Defined Contributions
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)Social Safety Net (SSN
Notional Defined Contribution
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از میان انواع رايج اصالحات سیستماتیک در نظام بازنشستگي ،طرحهای بازنشستگي چنداليه در
کشورهای مختلف جهان با استقبال زيادی مواجه شدهاند و از سوی مراجع مختلف بینالمللي نظیر
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،سازمان جهاني کار و بانک جهاني بهعنوان رويکرد مناسب
اصالحات در نظام بازنشستگي معرفي شدهاند (نیرومند.)1386 ،
يک سیستم چنداليه بهطور همزمان ساختار ،روش تأمین مالي و نحوه اداره را در طرح بازنشستگي
متنوع ميکند .اين رويکرد که امروزه بهعنوان موفقترين نوع اصالحات بازنشستگي در جهان شناخته
ميشود ،به روشهای مختلف ارائه ميشود .شايد مشهورترين تعريف توسط مبتکر اين سیستم يعني بانک
جهاني ارائه شده باشد (دفتر آمار و محاسبات اقتصاد و اجتماعي سازمان تأمین اجتماعي .)1390 ،در حالت
کلي يک سیستم چنداليه در اليههای مختلف خويش ،سطوح مختلف نیازهای افراد را هدف قرار ميدهد:
 اليههای پايه عموما نقش بازتوزيعي دارند و به تأمین حداقل نیازهای معیشتي بازنشستگان
ميپردازند و ازاينرو عمدتا توسط دولت ارائه ميشوند.
 اليههای بیمهای ،نقش جايگزيني درآمد دوران اشتغال و حفظ جايگاه درآمدی بازنشستگان را
برعهده دارند که ميتوانند ازسوی نهادهای بخش دولتي يا خصوصي اداره شوند.
 طرحهای بازنشستگي تکمیلي که عمدتا بخش خصوصي اداره ميکنند و بهعنوان بخشي از
سیستم بازنشستگي برای تأمین مناسب مزايا در زمان بازنشستگي در نظر گرفته ميشوند.
طرحهای اليه دوم و سوم که بهصورت اختیاری يا اجباری ارائه ميشوند با مشارکت بیمه شده و
معموال کارفرما شکل ميگیرند و در صورت اختیاری بودن با در نظر گرفتن امتیازات ترغیبي (در رايجترين
شکل آن ،عدم اخذ مالیات يا ارائه تخفیفهای مالیاتي جهت بیمه شده و کارفرما) افراد را نسبت به
پسانداز (پرداخت حق بیمه) برای ايام بازنشستگي و کارفرما را جهت مشارکت در طرح ترغیب ميکنند
تا نهايتا بار مالي دولت در تأمین هزينه افراد در سنین سالمندی کاهش يابد .ازهمینرو دولتها با وضع
قوانین و مقررات مربوط ،مراقبت الزم از پايداری اين صندوقها و حراست از وجوه بیمهشدگان را به انحاء
مختلف بهعمل ميآورند (دفتر آمار و محاسبات اقتصاد و اجتماعي سازمان تأمین اجتماعي.)1390 ،
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 . 2-1رویكردهای نظام چندالی ه از منظر نهادهای بينالمللي
نظام چنداليه براساس پیشنهادهايي که نهادهای بینالمللي دادهاند رويکردهای مختلفي دارد که در ادامه
به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
 .2-1-1سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی
در رويکرد سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 1که به رويکرد چنداليهای 2مشهور است ( OECD
 3،)Working Paper, 2014وجوه تمايز بین سه اليه نظام بازنشستگي بهصورت زير بیان شده است:
 الیه اول :طرحهای بازنشستگي که ازسوی بخش دولتي مديريت شده و از طريقDB- 4
 PAYGتأمین مالي ميشوند و معموال برپايه مالیات بر حقوق و دستمزد قرار دارند.
 الیه دوم :طرحهای بازنشستگي که توسط بخش خصوصي مديريت ميشوند و بهصورت بخشي
از يک قرارداد استخدامي تأمین مالي ميشوند.
 الیه سوم :طرحهای بازنشستگي شخصي بهصورت طرحهای پسانداز و مستمری.
مقابله با فقر و حمايت از گروههای آسیبپذير همچنان بهعهده دولت باقي ميماند ،بیمههای اجتماعي
نقش بازتوزيعي خود را حفظ ميکنند و طرحهای تأمین اجتماعي با مديريت خصوصي و مبتنيبر اندوخته
بهصورت تکمیلي و اختیاری مدنظر قرار ميگیرند .برمبنای اين رويکرد ،اليه مربوط به مساعدت اجتماعي
از فراگیری و جامعیت کافي برای مقابله با فقر و حمايت از نیازمندان برخوردار است (گرجيپور.)1395 ،

)1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Multi-pillar Approach
3. OECD Working Paper, 'Social Security Programs Throughout the World Asia and the Pacific', 2014.
4. Defined Benefit, Pay as You Go
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شكل  .1نظام چندالیه (جامع) تأمين اجتماعي
با رویكرد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی

الیه سوم :مكمل الیه قبلي و
مبتنيبر قراردادهای انفرادی است
و عمدتا توسط بخش خصوصي
ارائه ميشود.

الیه دوم :طرحهای مستمری شغلي یا اجباری
كه متناسب با شغل توسط بخش دولتي یا
شركتهای خصوصي انجام ميشود.

الیه اول :طرحهای مستمری دولتي بدون مشاركت افراد كه مزایای
یكنواخت و مبتنيبر درآمد دارد.

اجزای اليه اول در جهت تضمین دريافت مقدار قطعي يا حداقل استاندارد زندگي توسط مستمریبگیران
طراحي شده است .درحاليکه اليه دوم برای دستیابي به برخي از استانداردهای هدفگذاری شده زندگي در
زمان بازنشستگي در مقايسه با زمان اشتغال فرد طراحي شده است .اليه سوم نیز شامل اقدامات اختیاری،
چه بهصورت فردی و چه ازسوی کارفرمايان است .در ذيل اين اليهها برنامههای بازنشستگي به فرمهای
خصوصي و عمومي DC ،و  DBتقسیم ميشوند ()OECD Pensions at a Glance, 2005
در جدول زير براساس گزارش سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی وضعیت دو اليه اول نظام
تأمین اجتماعي در کشورهای عضو نمايش داده شده است .در اين جدول میزان شمولیت اليه اول و
نسبت میزان مزايای دريافت شده در هر اليه به متوسط دريافتي هفتگي هنگام کار ارائه شده است.
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جدول  .5سطح مزایا و ميزان شموليت دریافتكنندگان مزایای بازنشستگي
سطح مزایا و دریافتكنندگان مزایا

نام كشور

ارزش مزایا

دریافتكنندگان مزایا

(درصد از متوسط دریافتي هفتگي هنگام كار)

(درصد از سالمندان  65سال به باال)

الیه اول
پایه

استرالیا

الیه دوم

هدفمند

هدفمند

27.8

کانادا

13.3

هلند

29

دانمارک

17.8

فنالند

17.2

پایه

حداقل

69

16.8
19.2

97

31

108

1
101
41

فرانسه

25.4

آلمان

20

مصر

پایه

حداقل

الیه اول
پایه

الیه دوم

22.3

39

4
1

21.7

ايتالیا

18.8

21.1

32

7

ژاپن

18.4

15

3

91

کره جنوبي

6.2

11.3

73

32

اسپانیا

19.1

34.2

3

سوئد

21.2

15.5

0

ترکیه

10.3

40.4

آمريکا

16.4

انگلستان

21.6

25
22

2
16.7

19

107

Source: OECD Pension at Glance, 2019
* اين ارقام در برخي از کشورها از  100درصد جمعیت سالمند باالی  65سال بیشتر است علت اين موضوع اين است که در برخي کشورها
امکان دارد اين مزايا به افرادی که در سن سالمندی نبوده ولي دچار ازکارافتادگي شدهاند نیز پرداخت شده باشد و حتي به افراد بیکار و ديگر
اقشار جامعه نیز اين مبالغ پرداخت شود.

جدول باال نشان ميدهد که در اليه اول و اليه دوم يک سطح پايه تعريف شده است بدينمعنا که
برای هر فرد سالمند بايد يک مبلغ پايه از مزايا تأمین شود .همچنین در اليه اول يک پوشش هدفمند
وجود دارد که هر دولتي با استفاده از منابع مالیات و ديگر منابع بودجهای خود ،تالش ميکند بهطور
هدفمند درصدی از حداقل حقوق را برای شهروندان کشورش ايجاد کند .اين موضوع بدينمعناست که
برخي از کشورها با استفاده از روشهای مختلف سطح مشخصي از مزايا را برای شهروندان خود در نظر
گرفته و به آنها پرداخت ميکنند که اين هدفمند بودن به اين معناست که اين پرداخت ميتواند به افراد
نیازمند از طريق آزمون وسع صورت پذيرد (که در آن توانايي مالي و درآمدی افراد بررسي ميشود) يا
ميتواند به همه جامعه انجام شود و سپس از طريق مالیات از افراد ثروتمند پس گرفته شود .برای مثال
در کشور استرالیا افراد جامعه از طريق آزمونهای وسع سنجیده شده و به کساني که صالحیت دريافت
دارند  27/8درصد از حداقل حقوق متوسط پرداخت ميشود .همچنین در کشور کانادا نیز  13/3درصد
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برای افراد در نظر ميگیرند که اين میزان برای برخي گروههای هدف (شهروندان کانادا) به  16/8درصد
از متوسط حقوق و دستمزد ميرسد.
همچنین برخي از کشورها در اليه دوم که اليه شغلي است متعهد ميشوند که درصد مشخصي از
حداقل حقوق برای افراد جامعه تأمین شود که اين تعهد در دو کشور استرالیا و کانادا وجود ندارد .در
اينجا نیز يک مبلغ پايه وجود دارد که دولت تعهد ميدهد اين نرخ حتما بايد پرداخت شود و همچنین
يک مبلغ حداقل وجود دارد که دولت متعهد ميشود حتي در صورت وجود شرايط مختلف مثل
ازکارافتادگي و  ...که ممکن است باعث کاهش مستمری شود ،مبلغ مستمری اليه دوم پايینتر از حداقل
مشخصي نخواهد شد.
 .2-1-2سازمان جهاني كار

1

سازمان جهاني کار ،سیستم بازنشستگي پیشنهادی خود را سه اليه 2مينامد که در آن کارکنان و
کارفرمايان در طرحها مشارکت ميکنند (.)Gillion, 1999
 الیه اول :شامل يک حداقل مستمری بازنشستگي با هدف مقابله با فقر است در دسترس عموم اما
با بررسي وسع است 3،احتماال مستقیما از محل درآمدهای عمومي تأمین مالي ميشوند و تعديليافته 4هستند.
 الیه دوم :يک نوع بیمه اجباری )PAYG) 5است که نرخ جايگزيني معقولي دارد و ميتواند
در مقابل نرخ تورم بهطور کامل ترازبندی شود و دارای سقف باشد.
 الیه سوم :يک طرح  7،𝐹𝐹 − 𝐷𝐶6است ميتواند بهصورت خصوصي اداره شده و مکمل
طرحهای عمومي باشد .اين اليه ميتواند شامل طرحهای شغلي يا انفرادی باشد که به تنظیم و نظارت
همهجانبه نیاز دارد (.)United States Department of Labor, 2016

)International Labor Organization (ILO
Three-tier
Means Tested
Indexed

1.
2.
3.
4.

 .5سیستم تعادل درآمد و هزینه است.
6. Fully Funded Defined Contribution
 .7بهطور خالصه مشارکت معین براساس تأمین مالی کامل بدینمعناست که صندوق بازنشستگی این طرح بازنشستگی را
با توجه به منابع طوری مدیریت میکند که همواره تأمین مالی در طول پرداختیها وجود داشته باشد و هیچگاه صندوق با
کسری منابع مواجه نشود.
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شكل  .2نظام چندالیه (جامع) تأمين اجتماعي با رویكرد جهاني كار

الیه سوم :طرح مستمری
انفرادی كه توسط دولت یا

بخش خصوصي ارائه ميشود.

الیه دوم :یک نوع بيمه اجباری برای شاغالن با نرخ جایگزیني
معقول

الیه اول :طرح ضد فقر كه مزایای آن را دولت از طریق سيستم مالياتي تأمين
مي كند .شامل مزایای بازنشستگي به همراه خدمات درماني پایه

برمبنای اين مدل ،طرحهای دارای اندوخته و با مديريت خصوصي نقش تکمیلي دارند و نميتوانند
جايگزين بیمههای اجتماعي دولتي شوند (گرجيپور.)1395 ،
 .2-1-3بانک جهاني

1

بانک جهاني در سال  2005با رويکردی ديگر به طبقهبندی اين طرحها پرداخت .مدل تأمین اجتماعي
بانک جهاني متشکل از سه اليه زير است (:)Holzmann and Hinz, 2005
 الیه اول :يک رکن نسبتا کوچک ادارهشونده توسط بخش دولتي ،با سیستم مزايای معین
بهصورت ثابت يا متناسب با سطح استطاعت که بهصورت  PAYGاست.
 الیه دوم :در اين اليه يک رکن اجباری ادارهشونده توسط بخش خصوصي و بهصورت تأمین
منابع کامل ) (FFاز نوع  DCبا هدف جايگزيني درآمد در دوره بازنشستگي دنبال ميشود.
 الیه سوم :اختیاری ،حسابهای شخصي و ادارهشونده توسط بخش خصوصي است .در اين
اليه شکاف بین درآمد دوره اشتغال و درآمد دوره بازنشستگي برای افراد (بهويژه افراد با درآمد باال در
دوران زندگي) جبران ميشود.
World Bank

1.
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در مدل سه اليه بانک جهاني ،عملکرد بازتوزيع (سیاست حمايتي برای مقابله با فقر) و سیستم
پسانداز بازنشستگي از هم جدا شده است .از ديدگاه بانک جهاني ،دولت تنها مسئولیت مستمری حداقل
يا مسطح را دارد که در قالب يک اليه غیرمشارکتي و ضد فقر طراحي شده است درحاليکه اليه دوم
يک پسانداز اجباری است که مزايای مربوط به آن فقط برای مشارکتکنندگان برقرار است ،همچنین
اين مزايا متناسب با سهمهای پرداختي توسط افراد است .عالوهبر اين ،بانک جهاني همچنین بیان ميکند
که اليه دوم شامل حساب بازنشستگي شخصي يا طرحهای بازنشستگي شغلي بايد شرکتهای مالي
خصوصي اداره کند .اليه سوم نیز شامل پسانداز داوطلبانه است که کامال مشابه اليه دوم از نظر شکل و
هدف بوده و برای افرادی تعريف ميشود که به دنبال انجام اقدامات تکمیلي برای سطح درآمد بازنشستگي
ارائه شده در دو اليه اول هستند.
بانک جهاني همچنین در سال  2007نسخه عملیاتيتر از طرحهای بازنشستگي چنداليه را ارائه
کرد تا بتواند راهحلي برای گستره بیشتری از کشورهای متفاوت جهان ارائه دهد .وی در مدل بازنشستگي
جديد خود از پنج اليه رونمايي کرد (.)World Bank, 2007
 الیه صفر :بهصورت غیرمشارکتي 1و به شکل يک مستمری اجتماعي يا کمکهای اجتماعي
عمومي که بهطور معمول دولت محلي ،منطقهای يا ملي تأمین ميکند ،این الیه با هدف كاهش فقر
ایجاد گشته تا برای همه افراد مسن حداقلهای الزم برای استانداردهای زندگي را تأمين كند.
اين امر تضمین ميکند که افراد با درآمد پايین در دوران زندگي ،حمايت اساسي در دوران پیری داشته
باشند .اما اينکه آيا اين امر امکانپذير است به عوامل بسیاری ازجمله شايستگي و پرداخت مزايا برحسب
نیاز گروههای آسیبپذير ديگر ،در دسترس بودن منابع بودجهای و طراحي عناصر مکمل نظام
بازنشستگي بستگي دارد (.)Waldo Tapia, 2008
 الیه یک :بهصورت اجباری و بهطور مشاركتي 2متناسب با سطوح مختلف درآمدی با هدف
جايگزيني بخشي از درآمد کل دوران زندگي در زمان بازنشستگي تعريف ميشود .اليه اول ،در میان
اليههای ديگر ،خطرات ناشي از عدم دورانديشي فردی ،درآمدهای اندک و افقهای برنامهريزی نامناسب
بهدلیل عدم اطمینان از انتظارات زندگي و فقدان يا ريسک بازارهای مالي را مديريت ميکند .اين اليه
بهطور معمول براساس سیستم  PAYGتأمین مالي ميشوند و به همین دلیل در معرض خطرات جمعیتي
و سیاسي قرار دارند.
 الیه دوم :بهصورت اجباری همانند يک حساب پسانداز فردی تعريف ميشود که از آن با
عنوان برنامه مشارکت 3ياد ميشود .در اين برنامه مجموعه گستردهای از گزينهها شامل مديريت
None-contribution
Contribution
Contribution Plan

1.
2.
3.
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سرمايهگذاری فعال يا منفعل ،پارامترهای مؤثر برای انتخاب سرمايهگذاریها و مديران سرمايهگذاری و
گزينههايي برای مرحله خروج ،طرحهای مشارکت تعريف شده ،پیوند شفاف بین مشارکت ،عملکرد
سرمايهگذاری و مزايا ايجاد ميکند .از حقوق مالکیت حمايت ميکند و ممکن است حامي توسعه بازار
مالي باشند .در مقايسه با طرحهای با مزايای معین ،اين برنامهها ،شرکتکنندگان را درنتیجه مديريت
دارايي خصوصي در معرض ريسکهای مالي و کارگزاری قرار ميدهند.
 الیه سوم :يک سیستم اختياری تكميلي که اشکال مختلفي ميتواند داشته باشد برای مثال
اين سیستم ميتواند در قالب پسانداز برای بازنشستگي ،ازکارافتادگي يا مرگ ،حمايت از کارفرما ،مزايای
معین و يا مشارکت معین باشد و اساسا انعطافپذير است .اين اليه چسبندگيهای موجود در اليههای
ديگر را ندارد حال آنکه مشابه اليه دوم ،ريسکهای اشاره شده را دربرميگیرند.
 الیه چهارم :بهصورت غیرمالي که شامل دسترسي به حمايت غیررسمي (مانند حمايت خانواده
که هدف آن مستقیما بازنشستگي نبوده ولي حمايتهايي از بیمهشدگان خود دارد) و ديگر برنامههای
اجتماعي رسمي (مانند مراقبت بهداشتي و يا مسکن که مستقیما بهداشت بازنشستگان و بیمهشدگان و
يا مسکن بازنشستگان را هدف قرار ميدهد) ميشود.
برمبنای اين مدل ،بیمههای اجتماعي نقش بازتوزيعي خود را به دولت واگذار و خدمات بیمهای
مبتنيبر سازوکار بازار ارائه ميکنند .مدل بانک جهاني از اين جهت که صرفا انتقال به نظامهای مبتنيبر
اندوخته با مديريت بخش خصوصي را راهحل نجات از بحران در نظامهای مستمری ميداند ،با انتقادهای
مواجه شده است (گرجيپور.)1395 ،
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شكل  .3نظام چندالیه (جامع) تأمين اجتماعي با رویكرد بانک جهاني

الیه چهارم :سيستم
حمایت (مالي و غيرمالي)
الیه سوم :شامل تدابير اختياری است با
استفاده از مزایای معين و مشاركت معين
در كنار استفاده از سرمایهگذاری دارایي
الیه دوم :این الیه ضرورتا بهصورت حساب پسانداز
انفرادی است .طرحهای حقوق بازنشستگي شغلي
خصوصي (با حمایت كارفرمایان) بهعنوان مكمل الیه اول
كه بهصورت اجباری ميباشد.

الیه اول :الیه مرتبط با سطوح درآمد؛ با هدف جایگزین كردن بخشي
از درآمد افراد .در این الیه مخاطراتي از قبيل افت درآمد ناشي از
اتفاقات سياسي و  ...پوشش داده ميشود.
الیه صفر :الیهای غيربيمهای ،حمایت حداقلي به شكل مستمری اجتماعي (هدف
مقابله با فقر و كمک به افراد در شرایط اضطراری)

 .3ویژگيهای نظام چندالی ه در كشورهای منتخب
در اين بخش به بررسي نظام چنداليه در برخي از کشورهای توسعهيافته پرداخته شده و هرکدام از اليهها
به تفکیک و مختصر مورد بررسي قرار گرفته است .علت انتخاب اين سه کشور نیز بدينگونه است که
بهدلیل تفاوتهای سلیقه کارشناسان و خبرگان مباحث تأمین اجتماعي و پیشنهادهای کشورهای
مختلف ازسوی آنان ،معیارهايي برای بررسي مباحث کار و تأمین اجتماعي که برگرفته از نهادهای سازمان
بینالمللي کار ،سازمان بینالمللي تأمین اجتماعي و بانک جهاني و ديگر نهادهای مختلف بود لحاظ شد
و سپس اين معیارها با استفاده از روشهای آماری مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت پنج کشور انتخاب
شد که از میان اين پنج کشور ،سه کشور در اين گزارش آورده شده است و بررسي اين معیارها و انتخاب
کشورها در گزارشي مجزا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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 .3 -1استرال يا
استرالیا ،کشوری با يک نظام تأمین اجتماعي سه اليه است و اکثر مردم استرالیا در دو الي سه اليه قرار
دارند .استرالیا جزو کشورهايي است که بیشترين میزان پوشش جمعیت در سن کار را برای بازنشستگي
دارد (مکنزی .)1396 ،در کشور استرالیا کارفرمايان موظفند تقريبا به تمام کارکنان خود خدمات
بازنشستگي ارائه دهند ،بدينترتیب کارکنان نیز بهصورت خودکار به اين طرحها ميپیوندند .اين طرحها
ميتوانند در قالب اليههای مشارکتي و غیرمشارکتي باشند و همچنین اين صندوقها پوششهای مختلفي
را برای افراد جامعه در نظر گرفتهاند که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت .بهطورکلي کشور
استرالیا بهخوبي توانسته است شهروندان خود را تحت پوشش اين صندوقها قرار دهد و با تقسیمبندی
افراد در اين اليهها توانسته است بسیاری از معضلهای نظام بازنشستگي را حل کند .استرالیا سه اليه
حمايتي در نظام تأمین اجتماعي خود دارد که به شرح زير است (:)OECD working paper, 2019
 الیه اول :مستمری

سن1،

 الیه دوم :مزايای اضافه

تضمیني2،

 الیه سوم :پسانداز بازنشستگي

اختیاری3.

 .3-1-1الیه اول :مستمری سن
اين صندوق را اولین بار دولت در سال  1909ايجاد کرد .اين صندوق يک روش غیرمشارکتي است بدين
معني که از جانب شهروندان استرالیا مشارکتي برای پرداخت حق بیمه صورت نميگیرد و يکي از
پايهایترين بخشهای سیستم رفاه اجتماعي در استرالیا ميباشد و هدف آن حمايت از سالمنداني است
که درآمد و پسانداز کمي دارند .افرادی که برای اين صندوق انتخاب ميشوند از طریق آزمونهای
تأمين اجتماعي و آزمونهای دارایي 4انتخاب ميشوند .اين صندوق برای همه استرالیاييهايي که از
نظر اقامت و معیار سني و معیارهای ديگر مشکلي نداشته باشند در دسترس است ( OECD working
 .)paper, 2019همچنین براساس سايت خدمات دولت استرالیا (سايت خدماتدهي دولت استرالیا،
 )2019اليه بازنشستگي دارای شرايط سني است که افراد بازنشسته تا نرسیدن به آن سن نميتوانند
مزايايي را دريافت کنند (البته برخي خدمات هستند که شامل شرايط سني نیستند و اين خدمات حتي
ميتواند بهغیراز بازنشستگان هم ارائه شود).
شرط سني استفاده از مزایای این صندوق برای مردان  65سال و برای خانمها تا قبل از
سال  64 ،2013سال بود .ولي بهدليل اینكه زنان در استراليا درصد باالیي از نيروی كار را

Age Pension
Guarantee Superannuation
Voluntary Retirement Saving
Assets Tests

1.
2.
3.
4.
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تشكيل ميدهند لذا در سال  2013این عدد برای خانمها نيز به  65سال رسيد .این معيار در
سال  2023باید به  67سال برسد (همان).
از نظر میزان اقامت نیز سالمندان بايد شرايط مختلفي داشته باشند که به شرح زير است:
 فرد سالمند بايد در زمان درخواست اين مستمری در استرالیا حضور داشته باشد و  10سال نیز
اقامت مستمر داشته باشد.
 اگر فرد سالمند بیش از  10سال در استرالیا زندگي کرده است ،پنج سال اقامت مستمر داشته باشد.
 يک فرد در صورتي که  25سال کاری در استرالیا اقامت کرده باشد (از  16سال تا  65سال)
ميتواند در خارج از کشور اين مستمری را بهصورت کامل دريافت کند و اگر اين اقامت کمتر از  25سال
باشد و فرد خارج از کشور استرالیا زندگي کند بعد از  26هفته به نسبت سالهای زندگي در استرالیا
مستمری او کمتر ميشود .اين بدانمعناست که تا  26هفته همچنان دولت استرالیا تالش ميکند که
مستمری افراد را با همان میزان قبلي پرداخت کند و بعد از آن شروع به کاهش مستمری ميکند.
میزان دريافتي مستمری در اليه اول به سه بخش تقسیم ميشود بخش اول تحت عنوان نرخ پايه
است و اصليترين میزان دريافتي بازنشستگان است .در ادامه دو جزء با عنوان «مکمل بازنشستگي» و
«مکمل انرژی» نیز به اين پرداختيها اضافه خواهد شد بدينترتیب که بخشي از هزينه پرداخت قبوض
برای سالمندان پرداخت ميشود ( .)Michael, 2018جدول زير اين مقادير را برای گروههای افراد
تنها و زوج نشان ميدهد.
جدول  .6پرداخت بازنشستگي سن بهازای هر دو هفته در الیه اول نظام تأمين اجتماعي استراليا
پرداختي دوهفته يک بار (دالر)

فرد تنها

زوج (بهازای هر زوج)

بیشترين نرخ پايه

860/60

648/7

بیشترين مکمل بازنشستگي

69/6

52/5

مکمل انرژی

14/1

10/6

کل مبلغ

944/30

711/8

مأخذ :اداره خدمات انساني استرالیا.2020 ،

تعداد نفرات واجد شرايط دريافت مستمری در اين صندوق در زمانهای مختلف متفاوت بوده است.
نزدیک  90درصد افراد سالمند در سال  1978بهطور كامل مستمری سن را دریافت ميكردند.
این عدد در سال  1982بهدليل بازتعریف آزمون وسع برای افراد باالی  70سال به  64درصد
كاهش پيدا كرد .امروزه بررسي اداره تأمين اجتماعي استراليا روی بازنشستگان ساكن این
كشور نشان ميدهد كه حدود  39درصد بازنشستگان بيمه تأمين اجتماعي كامل را دریافت
ميكنند و  24درصد آنها مستمری جزئي دریافت ميكنند .تعدادی از ديگر افراد نیز بهطور جداگانه
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از اين مزايا استفاده ميکنند که همان سربازان عضو اداره امور سربازان هستند .)DVA)1
جدول  .7تعداد و درصد نفرات بازنشستگان به تفكيک نوع مستری
در الیه اول نظام تأمين اجتماعي استراليا (سال )2017
نفرات بازنشسته

مردان ( 65سال و باالتر)

زنان ( 65سال و باالتر)

كل

مستمری کامل

٪36

٪42

٪39

مستمری جزئي

٪24

٪24

٪24

DVA

٪5

٪5

٪5

بدون مستمری

٪35

٪29

٪32

كل (تعداد نفر)

1.778.734

2.027.418

3.806.152

مأخذ :مستمری سن در قرن ( 21رايس.)2018 ،

جدول زير بیانگر حداقل سن بازنشستگي و امید به زندگي و اختالف اين دو سن با يکديگر است.
نکته قابل توجه اين است که اين اختالف در اين سالها افزايش يافته و عالوهبر آن در هنگامي که اين
صندوق معرفي شد  49درصد از مردان به سن  65سالگي ميرسیدند ولي امروزه  90درصد از مردان به
اين سن ميرسند .همچنین برای خانمها  56درصد به سن  65سالگي ميرسیدند و در حال حاضر 94
درصد خانمها به اين سن ميرسند.
جدول  .8اميد به زندگي در كشور استراليا
مردان
سال

زنان

حداقل سن

اميد به

بازنشستگي

زندگي

2016-2017

65

85.3

20/3

2012-2013

65

84.7

19/7

65

2008-2009

65

84.2

19/2

64

87

2004-2005

65

83.5

18.5

63

85.9

22.9

1996-1997

65

81.2

16.2

61

84.3

23.3

1980-1982

65

78.8

13.8

60

82

22

1901-1910

65

76.3

11.3

60

76.2

16.2

اختالف

حداقل سن

اميد به زندگي

اختالف

65

87/9

22/9

87/4

22/4
23

بازنشستگي

مأخذ :همان.

Department of Veterans ‘Affairs
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نکته مورد توجه اين است که بهرغم کاهش نسبت افراد دريافتکننده مستمری در اليه اول
(بازنشستگي سن) نسبت به کل افراد دارای سن واجد شرايط ،تعداد افراد دريافتکننده بازنشستگي سن،
بین سالهای  1998تا  2018افزايش پیدا کرده است .دلیل اين افزايش ،افزايش جمعیت و افزايش امید
به زندگي بوده است .اين دو دلیل منتج به افزايش هزينه سالیانه در گذر زمان شده است.
جدول  .9هزینه ساليانه «بازنشستگي سن» استراليا در سال 2017
تعداد افراد
سال

مرد
زن
کل

مستمری كامل

مستمری جزئي

تنها

243.976

103.898

زوج

399.383

321.618

تنها

507.877

222.821

زوج

338.449

258.302

1.489.685

906.639

هزینه (ميليون دالر)
بدون
مستمری
709.859
669.969
1.409.828

مستمری كامل

مستمری
جزئي

كل

5.772

1.840

7.611

7.122

4.292

11.414

12.058

3.945

15.960

6.035

3.447

9.483

30.943

13.525

44.468

مأخذ :مستمری سن در قرن ( 21رايس.)2018 ،

دولت در سال  1998بهعلت کمبود بودجه طرح بازنشستگي سن ،طرح آزمون وسع 1را انجام داد تا
تعداد افراد واجد شرايط را کاهش دهد .علت اين اقدام محدوديت بودجه درنتیجه شروع پیری جمعیت
بود (.)Australian taxation office, 2009
آزمون وسع برای شناسايي افرادی که نیاز به حمايت دارند ،دارای دو قسمت ،آزمون دارايي و آزمون
درآمد است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

Means Test

1.

29
شكل  .4فرایند كلي آزمون وسع
دارایي
استثناء:

دارایي شخصي

بوميان استراليا

(ماشين و )..

دارایي مالي

نرخ بازده

درآمد
سرمایهگذاری

جریان

مسكن و

درآمدی الیه

كسبوكار

مستریهای

دوم

خارج از استراليا

درآمد تخميني

درآمد سرمایه

آزمون دارایي

نيروی كار

آزمون درآمد

مستمریهای افراد كمدرآمد توسط این آزمون تعيين ميشود

مأخذ :اداره مالیات استرالیا.2009 ،

معیارهای در نظر گرفته شده برای حداکثر پرداخت و عدم پرداخت مستمری بازنشستگي سن (اليه
اول) به بازنشستگان در جدول زير ارائه شده است.
جدول  .10آزمون وسع فعلي ( )2020در نظام چندالیه تأمين اجتماعي استراليا
حداكثر پرداخت

بدون پرداخت

درآمد هر دو هفته کمتر از  168دالر

درآمد هر دو هفته بیشتر از  2.066دالر

زوج (جمعا)

درآمد هر دو هفته کمتر از  316دالر

درآمد هر دو هفته بیشتر از  3.163دالر

تنها ،خانهدار

دارايي کمتر از  268.000دالر

دارايي بیشتر از  583.000دالر

تنها ،بدون خانه

دارايي کمتر از  482.500دالر

دارايي بیشتر از 797.500دالر

زوج ،خانهدار (جمعا)

دارايي کمتر 0از  401.500دالر

دارايي بیشتر از  876.500دالر

زوج ،بدون خانه (جمعا)

دارايي کمتر از  616.000دالر

دارايي بیشتر از  1.091.000دالر

تنها

مأخذ :اداره خدمات انساني استرالیا.2020 ،

در سال  2013اداره خدمات اجتماعي (DSS) 1تأسیس شد که وظیفه مديريت امور به اين نهاد
واگذار شد (اداره مالیات استرالیا .)2019 ،در انتهای این بخش باید عنوان كرد كه تمام مبالغ مربوط
به الیه اول تأمين اجتماعي در استراليا از طریق ماليات تأمين ميشود و این رقم معادل 50
ميليارد دالر در سال  2018است كه  8درصد كل بودجه دولت را تشكيل ميدهد و بين  1/5تا
 2درصد توليد ناخالص داخلي استرالياست.
Department of Social Services

1.
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يکي از نکات بسیار مهمي که بايد بدان در انتهای اليه اول اشاره کرد اين است که افرادی که در
اين صندوق عضو هستند از دادن مالیات معاف هستند (.)Waldo, 2008
 .3-1-2الیه دوم :مزایای اضافه تضميني
صندوقهای بازنشستگي استرالیا که متولي اليه دوم است شکلي از پسانداز خصوصي اجباری برای
بازنشستگان است که در سال  1992معرفي شد .مجموع سهم مشارکت افراد در اين صندوق  9/5درصد از
حقوق و دستمزد است .تمام اين  9/5درصد را کارفرما بايد تأمین کند ( Department of Families,
 )Housing, Community Services and Indigenous Affairs, 2013دارايي اين صندوقهای
بازنشستگي نسبت به تولید ناخالص داخلي از  79درصد در سال  2010به  137درصد در سال  2019رسید.
نمودار  .1ميزان دارایي صندوقهای بازنشستگي در گذر زمان (میلیارد دالر)
۳۵۰۰
۲۸۸۸
۲۷۰۹

۳۰۰۰

۲۳۸۰
۱۸۷۰
۱۷۴۳
۱۵۶۰
۱۳۶۹
۱۱۸۳
۱۱۳۶
۹۶۲۹۵۶۹۰۴۱۰۱۳
۷۱۳
۵۷۳
۴۷۱
۳۲۷۳۵۶۳۶۴۳۷۵
۲۷۱
۲۳۸
۱۶۸۲۰۵
۷۳ ۸۱ ۹۲ ۱۰۲۱۱۲۱۲۵۱۴۳

۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰

۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹

مأخذ :مرکز آمار استرالیا.2020 ،

اين صندوقها برای همه کارگران در سنهای  18الي  70سال و افرادی که دريافتي بیش از  450دالر
در ماه دارند ،اجباری است .همچنین حداقل سن برای استفاده از مزايای بازنشستگي در اليه دوم برای کارگران
 55سال است و تا سال  2025تدريجا به سن  60سال ميرسد (مرکز آمار استرالیا .)2020 ،هر فرد يک
حساب شخصي در اين صندوق دارد .اين اليه هر دو سبک صندوقها يعني هم صندوقهای با مزايای معین
و هم مشارکت معین را در خود دارد (بیش از  %86صندوقهای اين اليه از نوع صندوقهای مشارکت معین
ميباشند) .در سال  2020بیش از  90درصد استرالیاييها در اين صندوقها مشارکت ميکنند.

31

در سال  2018متوسط موجودی حساب برای مردان  168.000دالر و برای خانمها  121.000دالر
بوده است .جدول زير موجودی حساب هر فرد را در سال  2017-2018نشان ميدهد.
جدول  .11ميانگين و ميانه موجودی حساب ()2017-2018
سن

ميانگين (دالر)

ميانه (دالر)

مردان

 +15و باالتر

168/500

65/000

زنان

 +15و باالتر

121/300

45/000

مردان

25-34

41/700

31/600

زنان

34-54

31/600

20/000

مردان

55-64

332/700

183/000

زنان

55-64

245/100

118/600

مأخذ :مرکز آمار استرالیا.2020 ،

همچنین در کشور استرالیا انواع مختلفي از صندوق در اليه دوم وجود دارد که از لحاظ دارايي
بهصورت زير ميباشند .البته غیر از صندوقهای زير يک نوعي از صندوقهای خودگردان وجود دارد که
تحت عنوان صندوقهای  SMSFشناخته ميشود و اين صندوقها در قالب گروههای حداکثر چهار
نفری اداره ميشود که دارای قوانین مرتبط به خود هستند (همان).
نمودار  .2تعداد صندوقهای بازنشستگي برحسب نوع در استراليا

کوچک
مأخذ :مرکز آمار استرالیا.2020 ،

دولتی

صنعتی

شرکتی
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 .3-1-3الیه سوم :پسانداز بازنشستگي تكميلي اختياری
اليه سوم بهعنوان يک اليه مکمل برای دو اليه ديگر ميباشد و بهعنوان يک کمک مالیاتي برای افراد ايجاد
شده است تا بتوانند با ذخیره پول خود در دوره اشتغال ،در دوران بازنشستگي از آن بهرهمند شوند .اين
نگهداری پول نیز ميتواند در دو قالب کلي مشارکتهای مزايای اضافه اختیاری يا ديگر پساندازهای
بلندمدت شامل سهام ،اوراق مالي ،سرمايهگذاریهای مديريت شده و داراييهای کسبوکار باشد .اين اليه
هم افزايش مزايای مستمری افراد و هم رفع شدن مشکالت مالیاتي برای افراد را باعث

ميشود1.

البته بايد توجه داشت که هم در اليه دوم و هم در اليه سوم اگر فردی از کارفرمای خود بخواهد که از
حقوقش در اين اليهها مشارکت داشته باشد بايد  15درصد مالیات پرداخت کند ولي اين میزان مالیات سقف
داشته و اگر فردی بخواهد بیش از  25.000دالر در سال مشارکت داشته باشد مالیات او حتي به  46/5درصد
ميرسد (البته بسته به جدول سال  2020اين میزان  32/5درصد است ولي ميتواند بسته به شرايط متغیر
باشد) و اگر سن فرد باالی  50سال باشد اين میزان  50.000دالر در سال ميشود .البته مشارکت در
صندوقهای مزايای اضافه بهطور معمول توسط شرکتهای بزرگ ارائه ميشود و کارفرمايان شرکتهای
کوچک پیشنهادی برای مشارکت به کارمندان نميدهند (.)Edey and Simon, 1996
نکته مهم آن است که اگر فردی دارای شرايط خاصي باشد و نتواند در اين صندوقها مشارکت
داشته باشد ،دولت ميتواند کمکهای اضافي را پرداخت کند .اگر فرد واجد شرايط باشد و شماره پرونده
مالیاتي خود را به صندوقهای مزايای اضافه داده باشد ،سازمان امور مالیاتي ،مشارکتهای اضافهای را
به صندوق بهطور خودکار پرداخت ميکند.
 . 3 -2هلند
هدف سیستم تأمین اجتماعي هلند تأمین درآمد برای شهرونداني است که بهدلیل بیماری ،ازکارافتادگي،
بیکاری يا پیری در روند کار شرکت ندارند يا ديگر مشارکت نميکنند .همچنین در شرايط خاص ،در
صورتي که درآمد شهروندان از محل کار يا از مزايای بیمه اجتماعي ،نسبت به هزينههای عمومي زندگي
کافي نباشد يا در صورت هزينههای استثنايي (کودکان ،هزينههای پزشکي خاص) شهروندان ميتوانند
درآمد اضافه و تکمیلي را مطالبه کنند.
ساختار تأمین اجتماعي در کشور هلند بهصورت چنداليه است که در هرکدام از اين اليهها ،دولت
و بخش خصوصي دارای ساختار ،کارکرد و وظايف مشخصي هستند .در نظام تأمین اجتماعي هلند هم
طرحهايي با ساختار مزايای معین ) )DBو هم طرحهای با ساختار مشارکت معین ( (DCتعبیه شده
است تا وجوه مختلف برای تأمین اجتماعي و آزادی عمل و انتخاب برای افراد جامعه میسر شود .اليه
https://www.apra.gov.au
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اول سیستم تأمین اجتماعي در هلند از خدمات اجتماعي و بیمههای اجتماعي تشکیل شده است که در
ادامه به توضیح هر دو دسته پرداخته شده است.
بیمههای اجتماعي را ميتوان به بیمههای ملي و بیمههای کارکنان تقسیم کرد .در کنار بیمههای
اجتماعي که با مشارکت تأمین مالي شده و فعالیت ميکنند ،خدمات اجتماعي در سیستم تأمین اجتماعي
هلند را دولت از طريق مالیات تأمین ميکند .همه افرادی که از لحاظ مالي دارای درآمد هستند موظف
به پرداخت حق بیمه ،بیمه ملي و مالیات هستند البته بايد اين نکته را توجه داشت که بسته به اينکه
فرد معلول ،يا دچار از کارافتادگي يا بیکار باشد مزايايي برای آنها در نظر گرفته شده است .ازطرف ديگر
بیمههای کار ،با حق بیمهای که مربوط به درآمد کارکنان است (کسری از درآمد افراد که وابسته به
مقدار درآمد است) تأمین ميشود .در سال  2019مجموع نرخ بیمه ملي و مالیات در نظر گرفته شده
برای افراد بسته به پلکانهای مالیات از  36درصد تا حداکثر  51/75درصد درآمد افراد بوده است
) .(MFFA, 2019جدول زير نشاندهنده میزان مالیات و حق بیمه ملي در سال  2019است.
جدول  .12پلكانهای نرخ ماليات بر درآمد و حق بيمه ملي هلند در سال ( 2019پيش از سن بازنشستگي)
پلكانهای درآمدی

نرخ ماليات نسبت به

نرخ حق بيمه ملي نسبت به

از

تا

مازاد

مازاد

 0يورو

 20384يورو

 9درصد

 27/65درصد

 36/65درصد

 20384يورو

 34300يورو

 10/45درصد

 27/65درصد

 38/10درصد

 34300يورو

 68507يورو

 38/10درصد

-

 38/10درصد

 51/75درصد

-

 51/75درصد

 68507يورو

مجموع

بخش عمده اقدامات صورت گرفته در قالب نظام تأمین اجتماعي هلند را ميتوان در سرفصلهای
زير دستهبندی

کرد1:

 قانون تأمین درآمد افراد مسن يا افراد دارای ازکارافتادگي جزئي،)IOAW( 2
 قانون درآمد برای افراد مسن يا افراد دارای ازکارافتادگي جزئي دارای مشاغل آزاد،)IOAZ) 3
 قانون عمومي مستمری سالمندان،)AOW) 4
 قانون عمومي بازماندگان،)ANW) 5
 قانون حمايت از کار و اشتغال افراد ازکارافتاده جوان،)Wajong) 6

 .1تمامی واژههای مخفف شده هلندی است.

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
Algemene Ouderdomswet
Algemene Nabestaandenwet
Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten

2.
3.
4.
5.
6.
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 قانون بیمه بیکاری،)WW) 1
 قانون کار و درآمد براساس قانون ظرفیت نیروی کار،)WIA) 2
 قانون بیمه ازکارافتادگي،)WAO) 3
 قانون عايدی بیماری،)ZW) 4
 قانون عايدی تکمیلي ،)TW) 5
 هزينه استثنايي پزشکي،)AWBZ) 6
 بیمه خدمات درمان،)ZVW) 7
 و ديگر قوانین مرتبط.
عمده موارد فوق برحسب حداقل حقوق محاسبه ميشود ) ،(Rijksoverheid, 2021يک هفته
کاری در هلند معموال  38 ،36يا  40ساعت کار است که در ادامه از اين ساعتها برای معیار پرداخت
استفاده ميشود ) .(The National Government, 2021حداقل دستمزد در کشور هلند براساس
سن تعیین ميشود (جدول زير) در سال  2021حداقل دستمزد در ماه نسبت به سال  2020برای افراد با
سن  21سال به باال از  1635،60يورو به  1684،80يورو افزايش يافته است ).(Rijksoverheid, 2021
جدول  .13حداقل دستمزد در ماه ،در هفته و در روز (مبالغ ناخالص از اول ژانویه )2021
سن

در ماه (یورو)

در هفته (یورو)

در روز (یورو)

 21سال و به باال

1684/80

388/80

77/76

 20سال

1347/85

311/05

62/21

 19سال

1010/90

233/30

46/66

 18سال

842/40

194/40

38/88

 17سال

665/50

153/60

30/72

 16سال

581/25

134/15

26/83

 15سال

505/45

23/33
116/65
Source: The National Government, 2021.

Werkloosheidswet
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziektewet
Toeslagenwet
The Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Zorgverzekeringswet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35
جدول  .14حداقل دستمزد ساعتي برای یک هفته كاری تماموقت ( 38 ،36یا  40ساعت در هفته)
ميزان ساعت كار

 21سال و به

 20سال

 19سال

 18سال

 17سال

 16سال

 15سال

باال (یورو)

(یورو)

(یورو)

(یورو)

(یورو)

(یورو)

(یورو)

 36ساعت

10/80

8/65

6/49

5/40

4/27

3/73

3/25

 38ساعت

10/24

8/19

6/14

5/12

4/05

3/54

3/07

 40ساعت

9/72

7/78

5/58

4/86

3/84

3/36

2/92

تمام وقت در محل
كار

Source: The National Government, 2021.

 .3-2-1الیه اول :بيمههای ملي و خدمات اجتماعي
 .3-2-1-1بيمههای ملي
اليه اول شامل دو بخش بیمههای ملي و خدمات اجتماعي است.
بخش اول بيمههای ملي :بیمههای ملي را ميتوان شامل سه بخش قانون عمومي مستمری
سالمندان ( (AOWقانون عمومي بازماندگان ) (ANWو قانون هزينههای استثنايي پزشکي
( (AWBZدانست.
در جدول زير نحوه مشارکت در طرحهای بیمه ملي در هلند در سالهای  2010و  2014ارائه شده
است .در ادامه اين طرحها بهصورت مبسوط تشريح خواهد شد .بهطورکلي در هر طرح مشارکت توسط
کارمند انجام شده و کارفرما در آن نقشي ندارد.
جدول  .15نرخ مشاركت (درصد) در طرحهای بيمه ملي هلند
برحسب قوانين اول ژانویه 2010
قانون عمومي مستمری

قانون عمومي

قانون هزینههای استثنایي

سالمندان

بازماندگان

پزشكي

AOW

ANW

AWBZ

کارفرما

-

-

-

کارمند

17/90

1/10

12/15

درصد مشاركت

برحسب قوانين اول ژانویه 2014
کارفرما

-

-

-

کارمند

17،90

0،60

12،65
Source: Pensioen Federatie, 2014.

البته درصدهای باال در سالهای بعد تغییر کرده و درمجموع با درصد  27/65سال  2019تطابق
پیدا ميکند.
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 .3-2-1-1-1قانون عمومي مستمری سالمندان)AOW( 1
قانون عمومي مستمری سالمندان که در سال  1957وضع شد ،درصدد است تا مستمری پايه را برای
افراد ساکن هلند که به سن بازنشستگي رسیدند تأمین کند .سالهای زيادی سن بازنشستگي در هلند
 65سال بوده است .اما در چند سال اخیر هر سال چند ماه به سن بازنشستگي افزوده ميشود .مانند
بسیاری از کشورها سن بازنشستگي در هلند نیز رو به افزايش است .بر اين اساس در سالیان مختلف
سنهای متفاوتي اعالم شده است که به شرح ذيل ميباشند )):(Pensioen Federatie, (n.d.
 در سال  ،2021سن بازنشستگي برابر است با  66سال و  4ماه،
 در سال  ،2020سن بازنشستگي برابر بوده است با  66سال و  4ماه،
 در سال  ،2018سن بازنشستگي برابر بوده است با  66سال،
 در سال  ،2017سن بازنشستگي برابر بوده است با  65سال و  9ماه.
از زمان معرفي مستمری دولتي سالمندان در سال  1957همواره دولت تالش داشته است تا به
همه افرادی که به سن بازنشستگي ميرسند اين مستمری را پرداخت کند و تقريبا همه افراد مقیم در
هلند بیمه شدهاند .براساس اين قانون ،هر فرد باید تا پيش از رسيدن به سن بازنشستگي  50سال
حق بيمه بپردازد در غير این صورت بهازای هر سال عدم مشاركت و پرداخت حق بيمه2 ،
درصد از حقوق مستمری افراد كاسته ميشود .بهعبارتديگر ،در اين  50سال ،هر سال بیمه با نرخ
 2درصد تجمیع ميشود (به بیان سادهتر گرفتن مستمری کامل در کشور هلند سخت بوده و نیاز به
مشارکت با سالهای بسیار زياد دارد) .تنها در صورت پرداخت  50سال حق بیمه ،در سن بازنشستگي،
فرد به  100درصد مزايای بازنشستگي دست مييابد .البته نکته اينجاست که بهعلت اينکه يک فرد بايد
 50سال اين مبلغ را بپردازد تا بتواند بهطور کامل مستمری را دريافت کند عمال احتمال دريافت مستمری
کامل بسیار کم ميشود ) .(Draper et al., 2015بهتبع ،اگر کسي برای مدت طوالني در خارج از
هلند سکونت داشته باشد در اين دوره محروم از حق مستمری  AOWاست ،مگر اينکه آن فرد بهطور
داوطلبانه مشارکت کرده باشد .همچنین تحت اين قانون تا پیش از سال  2015همسران نیز کمکهزينه
 AOWدريافت ميکردند.
اين عايدی در پايان هر ماه پرداخت ميشود .پرداخت عايدی  AOWبا مرگ فرد به پايان ميرسد
و میزان عايدی  AOWوابسته به شرايط داخلي و تعداد سالهايي است که شخص تحت بیمه AOW
بوده باشد .میزان دريافتي  AOWدر سال  2014در جدول زير ارائه شده است.

)General Old Age Pensions Act (AOW
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جدول  .16ميزان پرداختي ماهيانه به گروههای مختلف
ميزان پرداختي خالص ماهيانه از اول ژانویه 2014

( AOWیورو)

كمکهزینه تعطيالت (یورو)

فرد مجرد

1074/25

70/16

فرد مجرد دارای فرزند باالی  18سال

1362/20

90/22

افراد متأهل که هر دو باالی  65سال سن دارند

734/41

50/11

افراد متأهل که يکي از آنها زير  65سال سن دارد و
کمکهزينه شريک زندگي را دريافت نميکند

734/41

50/11

افراد متأهل که يکي از آنها زير  65سال سن دارد و
کمکهزينه شريک زندگي را بهطور کامل دريافت ميکند
Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014.
1468/82

100/22

نکته قابل ذکر اينجاست که بخشي از مبلغي که بايد تحت عنوان مستمری سالمندان پرداخت شود
نزد دولت نگه داشته ميشود و هرچند ماه يکبار تحت عنوان کمکهزينه تعطیالت به افراد داده ميشود
که خالص ماهیانه آن در جدول باال نشان داده شده است.
در طرحهای قانون عمومي مستمری سالمندان ( )AOWو کمکهزينه تعطیالت در سال 2014
نشان داده شد که بايد اذعان داشت  AOWعايدی سطح حداقلي است و در اکثر مواقع با درآمدهای ساير
اليهها تکمیل ميشود .برای نمونه ،در سال  2010جدا از مستمری  AOWهر فردی که دريافتکننده
اين مستمری ميبود مشمول دريافت مستمری کمکهزينه مکملي نیز بود که اين کمکهزينه در اين سال
برابر با  411،12يورو بوده است .همچنین در سال  2010اگر همسر فردی به سن  65سالگي نرسیده بود
ی مکمل زماني پرداخت ميشد که زوج جوانتر
حق استفاده از کمکهزينه تکمیلي 1را داشت .اين عايد ِ
درآمدی از خود نداشته يا کمدرآمد بوده باشد .در اين خصوص تنها درآمد مرتبط با کار (مزايای اجتماعي
يا مزايای مستمری پیش از موعد) يا درآمد حاصل از کار است که در نظر گرفته ميشود.
میزان  AOWدر سال  2021برای افراد مجرد برابر  70درصد حداقل حقوق و برای يک فرد متأهل
 50درصد حداقل حقوق است .عالوه بر اين میزان کمکهزينه تکمیلي نیز به افراد داده ميشد که اين
عايدی در سال  2021برابر  857،63يورو است و در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت .میزان عايدی
 AOWدر سال  2021در جدول زير ارائه شده است .همانطور که در جدول زير مشخص است
دريافتکنندگان عايدی  AOWديگر کمکهزينه همسر را دريافت نخواهند کرد و اين تغییر از سال
 2015به بعد رخ داده است.
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جدول  .17ميزان پرداختي ماهيانه به گروههای مختف
در طرحهای قانون عمومي مستمری سالمندان ( )AOWدر سال 2021
ميزان عایدی (یورو)

شرایط
افراد متأهل
پرداختي ماهیانه

857/63

کمکهزينه تعطیالت

51/37

کل

909/00

افراد متأهل كه یكي از آنها سن كمتر از سن بازنشستگي داشته باشد
پرداختي ماهیانه

1715/26

کمکهزينه تعطیالت

102/74

کل

1818/00
افراد مجرد

پرداختي ماهیانه

1266/46

کمکهزينه تعطیالت

71/93

1338/39
کل
Source: The Ministry of Social Affairs and Employment, 2021.

منابع مالي اين عايدی بهدلیل مشارکت افراد پیش از سن بازنشستگي با پرداخت حق بیمه و
همچنین از طريق درآمد عمومي مالیات تأمین ميشود .مسئولیت پرداخت  AOWبا وزارت امور
اجتماعي و اشتغال 1است .برای دريافت اين عايدی افرادی که نام آنها در شهرداری هر منطقه از هلند
به ثبت رسیده باشد بهطور خودکار  6ماه پیش از سن بازنشستگي نامهای در درب منزل دريافت ميکنند
که در آن توضیحاتي درخصوص اينکه چگونه بايد برای مستمری  AOWبه بانک بیمه
اجتماعي )SVB) 2درخواست دهند ارائه شده است.
 .3-2-1-1-2قانون عمومي بازماندگان)ANW( 3
فوت همسر يا والدين برای شريک زندگي و فرزندان عواقب مالي در پي دارد .براساس قانون عمومي
بازماندگان افراد تحت تکفل مشمول دريافت عايدی بازماندگان ميشوند .افراد بيسرپرست نیز مشمول
دريافت اين عايدی هستند .شرايط احراز عايدی بازماندگان به شرح ذيل است:
 فرد بازمانده زير  65سال سن داشته باشد،
 فرد فوت شده تحت بیمه عمومي بازماندگان بوده باشد (که معموال همه افراد مقیم هلند تحت
اين قانون بیمه شدهاند)،
 فرد بازمانده از يک يا چند فرزند زير  18سال نگهداری کند،
 فرد بازمانده حداقل  45درصد ناتوان از کار باشد.
The Ministry of Social Affairs and Employment
Sociale Verzekeringsbank
)General Surviving Relatives Act (ANW

1.
2.
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میزان ناخالص  ANWاز اول ژانويه  2021در جدول زير ارائه شده است .اين مقدار شامل
کمکهزينه اضافي  ANWنیست .مقدار کمکهزينه اضافي  17،67يورو در ماه است.
جدول  .18ميزان ناخالص پرداختي به گروههای مختلف
در طرح قانون عمومي بازماندگان  ANWاز اول ژانویه 2021
شرایط
افراد مجرد

افراد متأهل

ميزان عایدی (یورو)

پرداختي ماهیانه

1244/91

کمکهزينه تعطیالت

87/21

کل

1332/12

پرداختي ماهیانه

781/32

کمکهزينه تعطیالت

62/30
843/62
Source: Rijksoverheid, 2021.

کل

 .3-2-1-1-3قانون هزینههای استثنایي پزشكي ()AWBZ
قانون هزينههای استثنايي پزشکي ) )AWBZيک طرح بیمه ملي است و درصدد تأمین هزينههای
خاص پزشکي برای افرادی است که نميتوانند از پس هزينهها برآيند .هر فردی که مقیم هلند باشد يا
در هلند کار کند تحت  AWBZبیمه شده است و بايد هزينه آن را بازپرداخت کند .اين قانون در سال
 1968معرفي شد و دربرگیرنده هزينهها برای خدمات زير است ):(Mastromatteo, 2011
 .1افرادی که به مراقبت در منزل نیاز داشته باشند،
 .2در خانه سالمندان نگهداری شوند،
 .3تأمین هزينه معلوالن و همچنین تأمین هزينه مراقبتي از بیماران رواني.
 .3-2-1-2خدمات اجتماعي
خدمات اجتماعي نیز بخشي از اليه اول تأمین اجتماعي در هلند حساب ميشود که در ادامه به شرح
برخي از اين خدمات خواهیم پرداخت:
 .3-2-1-2-1قانون عایدی تكميلي ()TW

1

قانون عايدی تکمیلي درصدد تأمین عايدیهای اضافي است تا تضمیني برای حداقل درآمد افراد باشد.
بر اين اساس اگر کل درآمد افراد و شريک زندگيشان کمتر از حدی باشد مشمول دريافت اين عايدی
هستند .موارد ذيل مشمول درآمدهای کمتر از سطح تضمین شده هستند:
 درخصوص افراد متأهل ،چنانچه درآمد شريک زندگي کمتر از حداقل دستمزد ناخالص باشد،
 درخصوص افراد تک والد ،چنانچه سن فرزند کمتر از  18سال باشد و درآمد فرد کمتر از 90

)Supplementary Benefits Act (TW
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درصد حداقل دستمزد ناخالص باشد،
 درخصوص افراد مجرد ،چنانچه درآمد فرد کمتر از  70درصد حداقل دستمزد ناخالص باشد.
افراد با شرايط ذيل مشمول عايدی تکمیلي نیستند:
 افراد زير  21سال که در خانه با والدين زندگي ميکنند،
 افرادی که شريک زندگيشان پس از  21دسامبر  1971متولد شدهاند و فرزند زير  12سال ندارند.
در سال  2010افرادی که مزايای زير را دريافت ميکردند ،ميتوانستند از اين عايدی استفاده کنند
):(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010
 قانون عايدی بیماری (،)ZW
 قانون بیمه بیکاری (،)WW
 قانون حمايت از کار و اشتغال افراد ازکارافتاده جوان (،)Wajong
 قانون بیمه ازکارافتادگي (،)WAO
 قانون کار و درآمد براساس قانون ظرفیت نیروی کار،)WIA) 1
 قانون حمايت از کارکنان بخش نظامي ازکارافتاده،)Wamil( 2
 مقررات تأمین درآمد برای افراد بیکار سن باال،)IOW( 3
 قانون کار و

مراقبت4.

در سال  2021اين عايدی محدودتر شده است و تنها به قانون عايدی بیماری ،قانون بیمه بیکاری،
قانون حمايت از کار و اشتغال افراد ازکارافتاده جوان ،قانون بیمه ازکارافتادگي و قانون کار و درآمد
براساس قانون ظرفیت نیروی کار عايدی تکمیلي تعلق ميگیرد ).(Rijksoverheid, 2021
عايدی تکمیلي درباره بارداری ،زايمان و فرزندخواندگي نیز قابل دريافت است .افراد همچنین
ميتوانند عايدی تکمیلي را در سال دوم بیماری درصورتي که کارفرما کمتر از  70درصد از دستمزد را
پرداخت کند درخواست دهند ).(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010

The Work and Income Act
)Military Personnel Disablement Assistance Act (Wamil
)Income Provision for Older Unemployed Persons (IOW
Work and Care Act

1.
2.
3.
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جدول  .19ميزان عایدی تكميلي خالص روزانه از اول ژانویه 2010
(بهجز كمکهزینه تعطيالت)
افراد مجرد و  23سال و بیشتر

 49/25يورو

والدين مجرد

 61/31يورو

 64/72يورو
افراد متأهل
Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010.

جدول  .20ميزان خالص عایدی تكميلي در روز از اول ژانویه 2021
(بهجز كمکهزینه تعطيالت)
افراد مجرد از  18سال

 25/84يورو

افراد مجرد از  19سال

 30/81يورو

افراد مجرد از  20سال

 42/41يورو

افراد مجرد از  21سال

 56/68يورو
 77/46يورو
Source: Rijksoverheid, 2021.

افراد متأهل

چنانچه فردی مشمول دريافت عايدی تکمیلي باشد وی مشمول دريافت کمکهزينه تعطیالت نیز
است که  8درصد از عايدی تکمیلي است .اين عايدی در ماه مي قابل دريافت است.
 .3-2-1-2-2قانون عمومي حق اوالد ()AKW

1

قانون عمومي حق اوالد کمکهزينههای مربوط به کودکان را تا سن  18سالگي فراهم ميآورد .والدين
دارای فرزندان زير  18سال مشمول اين عايدی هستند .میزان عايدی حق اوالد وابسته به سن فرزند
است .البته درخصوص کودکاني که پس از اول ژانويه  1995متولد شده باشند تعداد افراد خانواده نیز بر
تعیین عايدی مؤثر است .همچنین سکونت کودک همراه با خانواده و يا دور از خانواده نیز در تعیین
عايدی اثرگذار است ).(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010

)General Child Benefit Act (AKW
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جدول  .21ميزان مزایای در نظر گرفته شده

به تفكيک تعداد فرزند برای كودكان متولد شده پس از اول ژانویه 1995
برای كودكان بين  12تا  17سال در خانوادههایي كه دارای:

هر سه ماه یكبار (بهازای فرزند)

يک فرزند

 278/55يورو

دو فرزند

 313/25يورو

سه فرزند

 324/81يورو

چهار فرزند

 350/23يورو

پنج فرزند

 365/47يورو

شش فرزند

 375/64يورو

هفت فرزند

 382/90يورو

هشت فرزند

396/22يورو

نه فرزند

 406/57يورو

ده فرزند

 414/85يورو
Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010.

برای بررسي شرايط دريافت حق اوالد ،فرمهايي به منزل افراد ارسال ميشود .در هلند شهرداریها پس
از والدت هر فرزند و ثبت اطالعات وی در شهرداری ،اطالعات والدين را به بانک بیمه اجتماعي

(1)SVB

ميدهند .افرادی که ساکن هلند نیستند و يا افرادی که به هلند رفته باشند بايد خودشان درخواست فرم را
به بانک بیمه اجتماعي دهند ).(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010
شرايط احراز حق اوالد آن است که والدين بهطور قانوني ساکن هلند باشند و يا در هلند مشغول به
کار باشند و مالیات بپردازند .همچنین افراد بايد تحت پوشش بیمه ملي نیز باشند .در جدول زير میزان
اين عايدی ارائه شده است .اين عايدی هر سه ماهه يکبار پرداخت ميشود و همانطور که در جدول
مشخص است با رسیدن فرزند به سن  6سالگي و همچنین  12سالگي افزايش مييابد .حق اوالد وابسته
به درآمد فرد نیست.
جدول  .22حق اوالد براساس سن فرزند در سال 2021
سن فرزند (سال)

مبلغ (یورو)

0-5

223/37

6-11

271/24

12-17

319/10
Source: Toeslagen Belastingdients, 2021.

)Social Insurance Bank (SVB
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افراد همچنین ميتوانند از حق اوالد تکمیلي نیز استفاده کنند در صورتي که:
 از حق اوالد برخوردار باشند،
 درآمد خانوار آنها از میزان مشخصي بیشتر نباشد،
 پسانداز زيادی نداشته باشند.
فرد ميتواند برای فرزندان خود (همچنین فرزندخوانده خود و يا فرزندان همسر خود) درخواست
بهرهمندی از حق اوالد را داشته باشد .حق اوالد همچنین ميتواند به فرزنداني که با والدين خود زندگي
نميکنند يا فرزنداني که با والدين فاقد حمايت بیمهای زندگي ميکنند تعلق گیرد منوط بر رعايت
شرايط نگهداری توسط والدين ).(European Commission, 2013
کمکهزينه مضاعفي برای کودکاني که بهدلیل تحصیل ،بیماری يا ناتواني در خانه زندگي نميکنند
پرداخت ميشود .برای کودکان ناتوان بین  3تا  17سال که در خانه زندگي ميکنند نیز کمکهزينه
مضاعفي پرداخت ميشود ).(European Commission, 2013
همچنین اگر يک يا چند فرزند به مراکز نگهداری کودک بروند (مراقبت روزانه ،مراقبت خارج از
مدرسه يا نگهداری کودک خارج از منزل) ،حمايت مراقبتي از کودک 1ميتواند ازسوی والدين درخواست
شود در صورتي که والدين تنها باشند ،يا جدا از هم باشند و بهطور مشترک از کودک مراقبت نمايند و
يا والدين ناتني ميتوانند برای اين حمايت درخواست دهند .میزان حمايت مراقبتي بستگي به درآمد
خانوار ،ساعاتي که فرزند تحت مراقبت است و هزينه ساعتي مرکز مراقبتي دارد .اين هزينه را اداره
مالیات هلند 2پرداخت ميکند ).(European Commission, 2013
 .3-2-2الیه دوم :بيمه كاركنان
در جداول زير طرحهای بیمه کارمندی و میزان مشارکتها برای هر طرح از درآمد فرد شاغل در سالهای
 2010و  2014ارائه شده است .در ادامه نیز هريک از اين طرحها بهصورت مبسوط تشريح خواهد شد .مشارکت
مربوط به طرح بیمه کارکنان را کارفرما پرداخت ميکند و مشارکتي توسط کارمندان صورت نميگیرد.
جدول  .23نرخ در نظر گرفته شده برای مشاركت در طرحهای بيمه كاركنان از اول ژانویه 2010
درصد مشاركت پایه
مشاركت WAO/WIA

مشاركت

مشاركت

بيمه

استاندارد

متمایز
WGA
0/59

یكنواخت WAO

کارفرما

5/70

0/07

کارمند

-

-

بيمه بيكاری مشاركت اجباری بيمه خدمات

بيكاری

(صندوق

مراقبت از

درماني

()AWf

بخش )Sfn

كودكان ()KO

()ZVW

4/20

1/48

0/34

7/05

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010.

Child Care Benefit
The Dutch Tax Administration
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جدول  .24نرخ در نظر گرفته شده برای مشاركت در طرحهای بيمه كاركنان از اول ژانویه 2014
مشاركت
درصد
مشاركت

استاندارد

مشاركت پایه
 WAO/WIAصندوق بازگشت
بهكار ()Whv

کارفرما

4/95

1/03

کارمند

-

-

بيمه بيكاری
()AWf
2/15

بيمه بيكاری

مشاركت اجباری

(ميانگين

مراقبت از كودكان

مشاركت )Sfn

()KO

2/68

0/50

بيمه خدمات
درماني ()ZVW
7/50

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014.

در هلند عضويت اجباری در طرحهای بازنشستگي اليه دوم وجود ندارد .شرکای اجتماعي بهطور
مستقل تصمیم ميگیرند که آيا تمايل دارند طرح بازنشستگي را ارائه کنند يا خیر .با اين وجود حدود
 90درصد کارمندان به واسطه کارفرمای خود يک طرح بازنشستگي دارند .دولت اين اختیار را دارد که
در صورت وجود حمايت کافي طرح بازنشستگي را برای کل صنعت يا حرفهای خاص اجباری کند .در
اين موارد اين تنها خود کارفرما نیست که درخصوص ارائه طرح بازنشستگي تصمیمگیری ميکند.
صندوقهای بازنشستگي صنعت ،افراد را با مشارکت اجباری بیمه ميکنند تا طرح آنها مقرونبهصرفه
شود .مشارکت اجباری برای کارمندان حقوق بازنشستگي خوبي را تضمین ميکند .همچنین به کارمندان
اين امکان را ميدهد تا شغل خود را بدون تحت تأثیر قرار دادن حقوق بازنشستگي تغییر دهند (The
).Federation of the Dutch Pension Funds, 2021
 .3-2-2-1قانون كار و درآمد براساس قانون ظرفيت نيروی كار)WIA( 1
قانون کار و درآمد درصدد تأمین عايدی برای شاغالني است که مشمول ازکارافتادگي شغلي هستند (چه
دائمي و چه موقت) .افرادی که به کار نیمهوقت قادر باشند مکمل دستمزد دريافت ميکنند .شاغالني که پس
از اول ژانويه  2004بیمار شدند و حداقل  35درصد ازکارافتاده باشند ميتوانند پس از دوره  104هفتهای
درخواست دريافت اين عايدی را دهند ).(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010
اگر عايدی  WIAهمراه با درآمد خانوار کمتر از درآمد حداقلي تضمین شده باشد افراد ميتوانند برای
دريافت عايدی طبق قانون عايدی تکمیلي )TW( 2درخواست دهند.
چنانچه افراد بهطور کامل ازکارافتاده شغلي باشند ميتوانند عايدی ازکارافتادگي شغلي را بهطور کامل
دريافت کنند .ازکارافتاده کامل شغلي به افرادی اطالق ميشود که حداقل  80درصد ازکارافتاده باشند و
امیدی به بهبودی برايشان نباشد .عايدی ازکارافتادگي کامل در سال  2010برابر است با  74درصد دستمزد
روزانه (حداکثر  186،65يورو در روز) بود .اين عايدی در سال  2019برابر با  70درصد حقوق پايه است.
اگر فردی حداقل  35درصد ازکارافتاده شغلي باشد وی مشمول دريافت عايدی از طرح بازگشت به کار
)Work and Income According to Labor Capacity Act (WIA
)Supplementary Benefits Act (TW

1.
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برای از نیمه کارافتادگان )WGA( 1ميشود .افراد ميتوانند عايدی  WGAرا حداقل سه ماه و حداکثر 38
ماه دريافت کنند .در دو ماه اول عايدی برابر  75درصد از دستمزد روزانه است و از پس از آن به  70درصد
ميرسد ) .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010چنانچه بهبودی فرد حاصل
نشود پرداخت اين عايدی تا سن بازنشستگي ميتواند ادامه داشته باشد ).(MFFA, 2019
 .3-2-2-2قانون بيمه خدمات درماني ()ZVW

2

اين قانون بیشتر هزينههای مراقبتهای پزشکي نظیر پزشک عمومي ،بیمارستان و غیره را پوشش
ميدهد .همه افراد مقیم هلند موظفند بیمه سالمت داشته باشند .عالوهبر مشارکت عادی  ،ZVWکلیه
افرادی که طبق قانون بیمه شدهاند بايد در بیمه خدمات درماني نیز مشارکت داشته باشند .مشارکت در
اين قانون براساس درآمد است و کارفرما پرداخت ميکند .میزان مشارکت برای هر فرد در سال 2010
برابر  7/05درصد از درآمد و در سال  2014برابر  7/50درصد از درآمد بوده است (Ministry of
) .Social Affairs and Employment, 2010در سال  2019برای هر شخص بیمه شده حدود
 1300يورو حق بیمه دريافت شد ).(MFFA, 2019
 .3-2-3الیه سوم
اليه سوم مستمری در هلند شامل مقررات مستمری فردی ،بیمههای مقرری و يا بیمه عمر است .اليه
سوم نظام مستمری هلند نسبتا کوچک است .افراد شاغل ميتوانند برای جبران مستمری خود از عايدی
اين اليه استفاده کنند .عايدی اين اليه عمدتا برای افراد دارای مشاغل آزاد و شاغالني که طرح مستمری
تجمیعي نداشته باشند مورد استفاده قرار ميگیرد ).(Draper et al., 2015
در هلند خود کارمندان نميتوانند طرحهای مستمری خودشان را تنظیم کنند .اگر کارفرمايي در
يک طرح شخصي/فردی مشارکت داشته باشد ،کارفرما برای کارمند همان دستمزد مشمول مالیاتي را به
عنوان دستمزد قابل کسر حق بیمه وضع ميکند .کارمندان و افراد دارای مشاغل آزاد ميتوانند مبلغي
را بهصورت مقرریهای سالیانه سرمايهگذاری کنند که گزينه مناسبي برای افرادی است که به دنبال
کسب درآمد بازنشستگي با ثبات و تضمین شده هستند .افراد بايد اجازه کسر حق بیمه را بدهند .در اين
صورت حق بیمه بهصورت مالیات بر درآمد کسر خواهد شد .اين اليه برای افرادی است که به آنها
مستمری اليه دوم تعلق نميگیرد .برای نمونه افرادی که کارفرمای آنها وابسته به صندوقي نیست ،فرد
کار دائمي ندارد يا دارای شغل آزاد است.

)The Return to Work Scheme for the Partially Disabled (WGA
)Healthcare Insurance Act (ZVW
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 . 3-3كانادا
کانادا سابقه طوالني در بهبود امنیت درآمدی بازنشستگي برای شهروندان خود دارد .سابقه برنامههای
مستمری مربوط به محل کار که کارفرمايان ارائه ميکنند به اواسط قرن نوزدهم برميگردد .در سال ،1919
دولت فدرال برای تشویق به اجرای برنامههای بازنشستگي مربوط به محل كار ،قانون ماليات بر
درآمد را وضع كرد 1.با توجه به افزايش نرخ فقر در میان سالمندان ،دولت فدرال در اوايل دهه  1950به
تدوين برنامه بازنشستگي گسترده با طرح امنیت سالمندان (OAS) 2اقدام کرد و يک برنامه حمايتي برای
مالیات تدوين کرد 3.در سال  1966دولت کانادا طرح بازنشستگي کانادا و دولت کبک 4طرح بازنشستگي
کبک را اجرايي کردند 5،که يک برنامه مشارکتي برای تکمیل  OASبود .در سال  ،1967دولت كانادا
درآمد مكمل تضمينشده (GIS) 6را كه یک حمایت هدفمند مالياتي است ،برای سالمندان با
درآمد پایين ایجاد كرد .از آن زمان ،اصالحات قابل توجهي در نظام درآمدی بازنشستگي رخ داده است
تا ضمن تأمین درآمد کافي برای افراد در دوران بازنشستگي ،آنان بتوانند از سطح استاندارد زندگي مطابق
زماني که بهکار مشغول هستند بهرهمند شوند و نیز پايداری برنامههای موجود حفظ شود.
همانند بيشتر كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ،نظام درآمدی
بازنشستگي كانادا بهصورت سه الیه تعریف شده است .كه در آن ،عایدی ناشي از طرح امنيت
سالمندان ) (OASبا نرخ ثابت ،درآمد پایه الیه اول را تشكيل ميدهد .در این الیه همچنين
طرح درآمد مكمل تضميني شده (GIS) 7برپایه آزمون وسع 8بهمنظور هدفگذاری بهتر اقشار
كمدرآمد بهعنوان مكملي برای  OASپيشبيني شده است ( Pensions at a Glance,
 .)2015شرايط دريافت مزايای اليه اول مرتبط با سالهای اقامت ميباشد .البته دريافت مزايا تحت
برنامه  GISمبتنيبر سطح درآمد فرد است و به وضعیت تأهل فرد نیز بستگي دارد .مخارج مربوط به
طرحهای الیه اول از بودجه عمومي دولت فدرال تأمين ميشود و از نوع نظام توازن درآمد-
هزینه 9است (.)Ambachtsheer, 2017

 .1در مکانیزم اخذ مالیات از درآمد افراد ،مشارکتهای آنها در برنامههای بازنشستگی تحت عنوان هزینههای قابل قبول از
کل جریان ورودی حسابهای آنان کسر میگردد و عمالا بهمثابه آنها مالیاتی از فرد اخذ نمیگردد.
2. Old Age Security
 .3مجموعه هزینههای صرف شده برای طرح  OASاز محل بودجه عمومی و درنتیجه مالیاتهای مأخوذ از افراد تأمین
میگردد؛ و همین موجب برنامههایی برای تشویق و حمایت از اخذ مالیات همزمان با طرح  OASدر کانادا کلید خورد.
 .4ایالت خودمختار که تحت قیمومیت کانادا بوده است و با قوانین انگلستان اداره میشود.
 .5ایالت کبک بهدلیل ساختار خودمختار خود ،از طرح بازنشستگی دولتی مختص به خود نیز برخوردار است.
6. Guaranteed Income Supplement
7. Guaranteed Income Supplement
8. The Resource-tested Benefit
)9. Pay-As-You-Go (PAYG

47

الیه دوم در نظام درآمدی بازنشستگي كانادا شامل طرح مستمری مشاركت ملي عمومي

1

(دو برنامه مجزای بازنشستگي كانادا و كِبک) 2است كه درواقع یک برنامه مزایای معين ،مرتبط
با ميزان عایدی افراد و از نوع اندوخته جزئي 3است .در اين اليه افراد هر ماه با مشارکت مقدار
معیني از درآمد خود در برنامه بازنشستگي ،مبالغي را برای دوران بازنشستگي خود کنار ميگذارند.
درنهايت ،طرحهای بازنشستگي شغلي داوطلبانه 4اندوخته كاملِ (برنامههای مستمری ثبت
شده) 5و در كنار پساندازهای همراه با مساعدتهای مالياتي 6شخصي ،الیه سوم از نظام
بازنشستگي چندالیه كانادا را تشكيل ميدهند .برنامههای مستمری ثبت شده ،با هدف جايگزيني
درآمد و توسط کارفرمايان ارائه ميشود .اين طرحها عمدتا مطابق با اصول  DCيا  DBطراحي شدهاند.
افرادی که به طرح مستمری مورد حمايت کارفرما دسترسي ندارند ميتوانند بهطور داوطلبانه در برنامه
پسانداز بازنشستگي ثبت شده )RRSP( 7و يا حساب پسانداز معاف از مالیات )TFSA( 8سرمايهگذاری
کنند که هر دوی آنها از مزايای مالیاتي برخوردار است .در ادامه به شرح مختصر هريک از اليهها خواهیم
پرداخت (.)The Canadian Financial Wiki, 2020

public national contributory pension schemes
)Canada and Quebec Pension Plans (C/QPP
Partially Funded
Voluntary Fully-Funded Occupational Pension Schemes
Registered Pension Plans
Tax-assisted Savings
)Registered Retirement Savings Plan (RRSP
)Tax Free Savings Account (TFSA
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شكل  .5سيستم تأمين اجتماعي سه الیه كانادا

*
*
*
Source: World Bank (2017), “The Evolution of the Canadian Pension Model: Practical lesson for
Building World-class Pension Organization.
* میزان مستمری نهايي تعلق يافته به افراد درنتیجه برنامه بازنشستگي کانادا و کبک براساس میزان مشارکت  50/50کارگر و کارفرما
در برنامهها که بهصورت درصدی از دريافتي آنهاست (نرخ مشارکت کل در سال  10/5 ،2020ميباشد که افراد خويشفرما بهطور کامل
و کارگر و کارفرما نصف آن را ميپردازند).
** در اين روش میزان نرخ حق بیمه بر چگونگي شکلگیری میزان ذخاير طرح بسیار مؤثر است .اين ذخاير بهمنظور حفظ تعادل مالي
و اجتناب از نوسانات نرخ حق بیمه ،سرمايهگذاری بلندمدت ميشوند .در طرحهای مبتنيبر روشهای تأمین مالي جزئي معموال دو نوع
ذخیره فني در راستای ايفای تعهدات بلندمدت و ذخیره احتیاطي جهت جبران کسریهای ناشي از بروز اتفاقات غیرمترقبه وجود دارد
که با توجه به ماهیت بلندمدت ذخاير فني عمدتا در زمینه سرمايهگذاریهای بلندمدت مورد استفاده قرار ميگیرند.

بهصورت خالصه ميتوان نقش هريک از اليههای نظام تأمین اجتماعي کانادا را در نمودار زير
مشاهده کرد .طرح امنيت سالمندان (𝐒𝐀𝐎) کف حمايت را برای همه اقشار دارای شرايط اقامت در
کانادا که وارد شده به سن بازنشستگي فراهم ميکند .در اليه دوم برنامه بازنشستگي کانادا ( )CPPبا
الگوی درصدی از درآمد که افراد براساس آن در طرح مشارکت کردهاند بهصورت بیمهای تا سقف
مشخصي مزايای بازنشستگي اليه دوم را فراهم ميکند .از سوی ديگر طرح درآمد مكمل تضميني
شده ) (GISبرپایه آزمون وسع 1بهعنوان مكمل در الیه اول بهمنظور هدفگذاری بهتر اقشار
كمدرآمد عمل ميكند .اليه سوم و درآمدهای شخصي دوران بازنشستگي نیز به مجموعه دريافتيهای
بازنشستگان اضافه شده و با ساير موارد ذکر شده مجموع درآمد بازنشستگي را شکل ميدهند.

The Resource-tested Benefit

1.
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نمودار  .3عواید ناشي از مستمری ناخالص الیه اول
از محل طرحهای  OASو  ،GISالیه دوم  CPPو درآمد خصوصي

خالص كل درآمد بازنشستگي
Source: OCA. Numbers are Based on 2014 Benefit Amounts.

 .3-3-1الیه اول
در اين اليه ،درآمد تضمین شده پايهای از طريق دو برنامه اصلي  OASو  GISکه از جانب دولت تأمین
مالي ميشوند ،برای سالمندان فراهم ميشود .البته دو طرح ديگرِ کمکهزينه امرار معاش 1و کمکهزينه
امرار معاش برای بازماندگان 2در اين اليه برای کمک به اقشار کمدرآمد و خانواده آنها تعبیه شده است
که در ادامه به شرح هريک خواهیم پرداخت.
شايان ذکر است مستمری  OASدرصد چشمگیری از درآمد تعداد زيادی از سالمندان را به خود
اختصاص ميدهد براساس تخمینهای صورت گرفته OAS 3و  GISبهطور مشترک  36درصد از درآمد
سالمندان را تشکیل ميدهند .برای سالمندان کمدرآمد ،اين میزان بین دوسوم تا سهچهارم است
(.)Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada, 2018
 .3-3-1-1طرح امنيت سالمندان
طرح امنیت سالمندان ) (OASدرحقیقت يک عايدی با نرخ ثابت 4است ،براساس آن ماهیانه تا
میزان 615/37دالر ( )2021برای هر فرد  65سال به باال مشروط بر آنکه سالهای مشخصي در کانادا

The Allowance
The Allowance for the Survivor
)Monica Townson (2012
Flat Rate

1.
2.
3.
4.
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اقامت داشته باشد؛ در نظر گرفته ميشود .همچنین برای دريافت  OASنیازی نیست که فرد الزاما از
کار کردن دست کشیده باشد .شروط الزم برای دريافت اين مزايا به قرار زير است:
 برای دريافت اين عايدی ،فرد بايد  10سال پس از  18سالگي در کانادا زندگي کرده باشد.
 برای دريافت اين عايدی بهطور کامل ،فرد بايد  40سال پس از  18سالگي در کانادا زندگي کرده باشد.
 افرادی که نميتوانند شرط مربوط به زندگي  40ساله در کانادا را تأمین کنند ،متناسب با مدت
زماني که در کانادا زندگي کردهاند از مزايا بهرهمند خواهند شد.
نکته قابل تأمل در طرح  OASآن است که اين مزايا به افرادی که درآمدشان بیش از آستانه درآمد
خالص جهاني 77580( 1دالر کانادا در سال) 2باشد ،تعلق نميگیرد و طي مالیات بازيابي 3باز

پسگرفته4

ميشود .هر زمان که درآمد به آن آستانه مشخص برسد ،تمام مقدار  OASمشمول بازپسگیری ميشود
و مانند ساير اجزای نظام مالیاتي ،مقدار درآمد آستانه ،براساس تورم هر سال تنظیم ميشود .همچنین
مقدار مالیات بازيابي 15 ،درصد از تفاضل درآمد سالیانه هر شخص از آستانه درآمد خالص جهاني 5است
(.)Government of Canada, 2021
 .3-3-1-2طرح درآمد مكمل تضمين شده
درآمد مکمل تضمین شده ) (GISيک مستمری ماهیانه افزوده است که مشمول مالیات نیست و مبتني
بر آزمون وسع در اختیار مستمریبگیران کمدرآمد که  OASدريافت ميکنند و در کانادا زندگي ميکنند،
قرار ميگیرد .شروط الزم برای دريافت مستمری طرح درآمد مکمل تضمین شده به قرار زير است:
 فرد بايد واجد شرايط دريافت مستمری  OASباشد (بهصورت کامل يا جزئي)،
 درآمد خانوار پايینتر از سطح مشخصي باشد،
 فرد ساکن کانادا باشد.
نکته حائز اهمیت آنکه ،حضور بیش از  6ماه فرد در خارج از خاک کانادا سبب قطع شدن
پرداختيهای اين طرح ميشود ،حتي اگر فرد واجد شرايط دريافت مستمری ناشي از طرح درآمد مکمل
تضمین شده باشد .البته مجددا پس از بازگشت به کانادا پرداختيها از سر گرفته ميشود .همچنین
هرساله سرويس کانادا 6به بررسي حساب افراد ميپردازد تا صالحیت آنان برای دريافت مستمری ،بهطور
مداوم ارزيابي شود .عالوه بر اين ،برای اطمینان از اينکه هرساله  GISبه حساب افراد واريز شده و تمديد
شود ،آنان موظفند مالیات خود را بهموقع ثبت و پرداخت کنند (.)Pensions at a Glance, 2019
همانطور که مشخص است ،طرح  GISمشابهتهای بسیاری با طرح  OASدارد .برای مثال هر
Net World Income Threshold

1.

Recovery Tax
Claw Back

3.
4.

Service Canada

6.

 .2بنابر آمار اعالمی سال .2019

 .5شکاف حاصل از تفاضل درآمد از آستانه خالص جهانی.
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دوی اين طرحها از محل درآمد مالیاتي و بودجه دولت فدرال تأمین ميشود .همچنین مستمریهای
تحت هر دو طرح در ماههای ژانويه ،آوريل ،جوالی و اکتبر (بهصورت فصلي) بهمنظور تأمین هزينههای
ت قدرت خريد سالمندان ،با شاخص قیمت مصرفکننده ) (CPIتعديل ميشوند .در اين
زندگي و ثبا ِ
بین اگر هزينه زندگي افزايش يابد ،نرخ پرداخت مستمری ماهیانه افزايش مييابد؛ اما اگر هزينه زندگي
کاهش يابد ،نرخ پرداخت ماهیانه ثابت باقي ميماند.
گفتني است ،مبلغ مستمری طرح  GISدريافتي توسط افراد به درآمد خالص سالیانه آنان و وضعیت
تأهلشان بستگي دارد که البته اين مبلغ ممکن است هرساله مطابق با درآمد فرد تغییر کند
(.)Government of Canada, 2021
اطالعات مربوط به میزان مستمری حاصل از اين طرح برای وضعیتهای تأهل مختلف و سال 2021
در جدول زير ارائه شده است.
جدول  .25ميزان عایدی  GISبراساس وضعيت تأهل( 2021-دالر كانادا)
موقعيت فرد

آستانه سطح درآمد حداكثر پرداختي ماهيانه
کمتر از 18.648

919/12

مجرد ،بیوه ،مطلقه

کمتر از 24.624

553/28

اگر شريک قانوني فرد  OASرا بهطور کامل دريافت مينمايد

کمتر از 44.688
کمتر از 44.688

919/12

اگر شريک قانوني فرد  OASو کمکهزينه امرار معاش دريافت نميکند

553/28

اگر شريک قانوني فرد کمکهزينه امرار معاش دريافت مينمايد

مأخذ :سايت رسمي دولت کانادا ،گزارشها ،عوايد و خدمات ،طرح  ،GISمقادير و نرخها.2020 ،

 .3-3-1-3طرح كمکهزینه امرار معاش
کمکهزينه امرار معاش ،يک عايدی ماهیانه محسوب ميشود .اين کمکهزينه صرفا به افراد کمدرآم ِد
بین سنین  60تا  64سال تعلق ميگیرد که همسر يا شريک زندگي آنها واجد شرايط دريافت مستمری
طرح مکمل تضمین شده است .اين مستمری معاف از مالیات بوده و از محل بودجه عمومي دولت تأمین
ميشود .همچنین براساس آزمون وسع به افرادی با مجموع درآمد سالیانه  34.512دالر و کمتر تعلق
ميگیرد .حداکثر میزان اين مستمری بهصورت ماهیانه مبلغ  1.168/65است ،اگر همسر و يا شريک
قانوني فرد  GISو  OASبهصورت کامل دريافت کند (.)Government of Canada, 2021
 .3-3-1-4طرح كمکهزینه امرار معاش برای بازماندگان
طرح کمکهزينه امرار معاش برای بازماندگان ،عايدی ماهیانهای مختص به افراد کمدرآمد بین سنین  60تا 64
سال ميباشد که ساکن کانادا هستند و همسرشان فوت کرده است .اين مستمری معاف از مالیات بوده و از محل
بودجه عمومي دولت تأمین ميشود .همچنین براساس آزمون وسع به افرادی با درآمد سالیانه 25.152دالر و
کمتر تعلق ميگیرد .حداکثر میزان اين مستمری بهصورت ماهیانه مبلغ  1.393/08است.
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سالمندان حتي در دوران بازنشستگي نیز موظف به پرداخت مالیات هستند .آنها همچنین مالیات
بر درآمد و مالیاتهای ديگر نظیر مالیات بر امالک ،مالیات بر فروش و مالیات بر کاال و خدمات 1را
پرداخت ميکنند .همچنین سالمنداني که با درآمد باال بازنشسته ميشوند و از محل مستمری
بازنشستگي و يا برداشت از حسابهای  RRSPsو ساير عايدیها درآمد کسب ميکنند ،با پرداخت
مالیات بر درآمد عناصر مهمي در تأمین بودجه  OASو ساير برنامههای بازنشستگي ميباشند
(.)Pensions at a Glance, 2017
 .3-3-2الیه دوم :برنامه بازنشستگي كانادا CPP
سیستم بازنشستگي کانادا ) (CPPبا هدف جايگزيني  25درصد از درآمد دوران اشغال فرد مطرح شد که مزايای
مربوط به آن در سراسر کانادا قابل استفاده است .اين مستمری در سن  65سالگي قابل دريافت است.
اين اليه شامل دو برنامه بازنشستگي کانادا ) (CPPو برنامه بازنشستگي کبِک ) (QPPاست که
بهصورت برنامههايي اجباری و مرتبط با درآمد برای شاغالن و افراد خوداشتغال 2در کانادا و کبک طراحي
شده است .اين اليه طیف وسیعي از عايدیها شامل مزايای بازنشستگي ،بازماندگان ،ازکارافتادگي و  ...را
دربرميگیرند و به موجب طرحهای تعبیه شده در اين اليه ،نرخهای مشارکت بین کارگر و کارفرما
بهصورت مساوی تقسیم ميشود و همه افراد از معافیت  3500دالری 3برخوردارند.
برنامه بازنشستگي کانادا ) (CPPيک برنامه مستمری بازنشستگي ماهیانه است که وجوه پرداخت
شده برای مشارکت در آن از نوع هزينههای قابل قبول مالیاتي بوده و سبب کاهش مأخذ مالیاتي فرد
ميشود ،اما عايدی نهايي آن مشمول مالیات و جايگزين بخشي از درآمد فرد در زمان بازنشستگي
ميشود .اگر فردی واجد شرايط باشد ،ميتواند مستمری بازنشستگي  CPPرا تا پايان عمر دريافت کند.
شرايط دريافت اين مستمری عبارتند از:
 داشتن حداقل  60سال سن،
 مشارکت معتبر در حداقل يک ( CPPمشارکت معتبر ميتواند از قِبل شغل قبلي در کانادا بوده
باشد و يا درنتیجه دريافت اعتبار از جانب همسر و يا شريک قانوني سابق باشد).
بهجز موارد استثنای بسیار اندک ،هر فرد شاغل باالی  18سال که در کانادا 4کار ميکند و بیشتر
از  3500دالر در سال درآمد دارد ،بايد در برنامه بازنشستگي کانادا ) (CPPمشارکت داشته باشد .اگر
فردی کارفرما داشته باشد ،کارفرمای وی نیمي از هزينه مشارکت در اين برنامه و خود فرد نیم ديگر آن
را پرداخت خواهد کرد .اما اگر خوداشتغال باشد ،همه مبلغ را خود فرد پرداخت ميکند .همچنین اين

(Goods and Services Tax )GST
Self-employed
 .3دالر کانادا.
 .4بهاستثنای استان کبک.
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نکته که فرد چندبار شغل خود را تغییر دهد و يا در کجای کانادا کار ميکند ،مهم نبوده و مشارکت فرد
ميتواند او و يا خانوادهاش را مشمول مزايای برنامه بازنشستگي کانادا کند اين مزايا به قرار زير است
(:)Government of Canada, 2021
 مستمری

بازنشستگي1،

 عايدی پس از

بازنشستگي2،

 عايدی در زمان

ازکارافتادگي3،

 عايدی در زمان ازکارافتادگي پس از
 عايدی
 حق

بازنشستگي4،

بازماندگان5،

اوالد6،

 عايدی در زمان

فوت7.

شايان ذکر است ،افراد پس از سن  70سالگي ،حتي اگر مشغول بهکار باشند ،نميتوانند مشارکتي
در برنامه داشته باشند.
البته در سال  ،2019میزان مشارکت افراد در برنامه بازنشستگي کانادا که از محل درآمد دوران
اشتغال فرد پرداخت ميشود ،تحت تأثیر برنامه توسعه  CPPقرار گرفت (جزئیات بیشتر در رابطه با اين
مسئله در ادامه ارائه ميشود).
بهطورکلي دولت با تعیین سطح حداقل و حداکثر درآمد ،به افراد اين امکان را ميدهد که حدفاصل
اين دو را با عنوان درآمد قابل مشارکت 8به برنامه  CPPاختصاص دهند .حداقل درآمد در سطح 3.500
دالر ثابت نگهداشته شده است و دولت کانادا با تعیین هرساله سقف درآمد قابل مشارکت در  9CPPبه
کنترل جريان ورودی و خروجي برنامه ميپردازد .در سال  2021میزان اين سقف به  61.600دالر بهطور
سالیانه رسیده است .همچنین در اين سال نرخ مشارکت  10/90برای افراد خوداشتغال رسیده که برای
سايرين بهصورت نصف اين درصد ( 5/45درصد) برای کارگر و کارفرماست .میزان مشارکت افراد در
برنامه بازنشستگي برابر با تفاوت بین سقف تعیین شده ( 61/600دالر) و حد پايین معافیت (3500
دالر) ،ضرب در نرخ مشارکت فرد (بسته به خوداشتغال و يا کارگر و کارفرما بودن وی) است .رقم حاصل
از اين محاسبات بهعنوان حداکثر میزان مشارکت سالیانه فرد تلقي ميشود که طبیعتا افراد ميتوانند و

Retirement Pension
Post-retirement Benefit
Disability Benefits
Post-retirement Disability Benefit
Survivor Benefits
Children's Benefit
Death Benefit
Pensionable Earnings
Earnings Ceiling in the CPP
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8.
9.
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يا در پارهای از موارد مجبور هستند کمتر از اين میزان در برنامه  CPPمشارکت داشته باشند .حداکثر
میزان مشارکت کارگر /کارفرما و فرد خوداشتغال در سال  2021بهترتیب برابر با  3.166/45دالر و
 6.332/90دالر است (.)Government of Canada, 2021
همچنین وظیفه خطیر سرررمايهگذاری کل داراييهای برنامه بازنشررسررتگي کانادا برعهده هیئت
سرمايهگذاری کانادا 1ست که درنتیجه ا صالحات بنیادين در اوا سط دهه  1990تأ سیس و پايهگذاری
شد.)Baldwin, 2010( 2
توسعه برنامه بازنشستگي كانادا

3

برنامه بازنشستگي کانادا از اول ژانويه  ،2019دچار تحولي در جهت افزايش نرخهای مشارکت گشت ،به
موجب مدل توسعهيافته برنامه بازنشستگي کانادا ،افراد الزام مييابند تا با نرخهای باالتری به مشارکت
در  CPPبپردازند .اين مسئله با هدف کمک به افزايش درآمد دوران بازنشستگي شاغالن کانادا و
خانوادههای آنها طراحي شده است .انتظار ميرود پس از بلوغ کامل اين طرح ،میزان حداکثر مستمری
پرداختي تا حدود  50درصد افزايش يابد .همچنین مستمری ازکارافتادگان و بازماندگان نیز به موجب
اين اصالح ،افزايش مييابد (.) 2019 ،statistia.com
مطابق با برنامه توسعه  CPPدر نظر گرفته شده است که نرخ مشارکت از سال  2019و طي هفت سال
بهطور متوسط افزايش يابد که اين افزايش طي دومرحله زير رخ ميدهد (:)Barr and Diamond, 2008
 مرحله اول بین سالهای  2019تا  2023است و افزايش تدريجي نرخ مشارکت را دربرميگیرد.
 مرحله دوم از سال  2024آغاز ميشود و تنها افراد با سطح درآمد باال را تحت تأثیر قرار ميدهد.
توسعه  CPPميتواند بهشدت تعداد خانوارهای کانادايي که در معرض فقدان پسانداز کافي برای
بازنشستگي هستند ،مخصوصا افرادی که از شرکت در طرحهای بازنشستگي مربوط به بازار کار محروم
هستند ،را کاهش دهد .با افزايش تدريجي میزان مشارکت افراد در  ،CPPمقدار مستمری آنان نیز
افزايش مييابد .همچنین میزان افزايش مستمری  CPPدرنتیجه توسعه آن تا حد زيادی به میزان و
زماني که افراد به مشارکت بیشتر در طرح پرداختند بستگي دارد؛ بهطوریکه افرادی که از سال 2019
به مشارکت با نرح باال در طرح مبادرت ورزيدهاند بیشترين افزايش در مستمری را در زمان بازنشستگي
شاهد خواهند بود ).(Aon, 2018

S.C. 1997, c. 40

1. Canada Pension Plan Investment Board
2 Canada Pension Plan Investment Board Act,
3. CPP enhancement
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عواید الیه دوم
در سال  ،2021حداکثر مستمری ماهیانهای که فرد ميتواند بهعنوان دريافتکننده جديد در سن 65
سالگي دريافت کند  1.203/75دالر است .همچنین میانگین دريافت ماهیانه براساس آمار اکتبر ،2020
 614/21دالر است .در اين بین شرايط فرد (اعم از میزان پرداخت و ساير مقتضیات) مشخص ميکند
که وی حداکثر واجد شرايط دريافت چه مبلغي بهعنوان مستمری است .همچنین افراد با تعويق زمان
دريافت مستمری اين اليه ميتوانند بهصورت ماهیانه پاداشي برابر با  0/7درصد (و يا بهطور سالیانه 8/4
درصد) 1دريافت کنند .همچنین در حالت عکس اگر فردی خواهان بازنشستگي پیش از موعد و انتفاع از
مستمری  CPPقبل از سن  65سال باشد؛ مبلغ دريافتي وی بهصورت ماهیانه  0/6درصد (و يا بهطور
سالیانه  7/2درصد) 2کاهش مييابد .از سوی ديگر اگر فرد پس از سن  65سالگي برای دريافت مستمری
 CPPاقدام کند ،ميتواند پرداختهای معطوف به گذشته 3مستمری بازنشستگي  CPPرا به مدت
حداکثر  11ماه دريافت کند .تاريخ درخواست برای دريافت مستمری بر میزان دريافتي ماهیانه فرد
اثرگذار است .همچنین همانطور که مشخص است ،متقاضیان دريافت مستمری  CPPپیش از 65
سالگي ،نميتوانند از پرداختهای معطوف به گذشته منتفع شوند.
در جدول زير همه عوايد ناشي از برنامه مستمری کانادا و مبالغ حداکثر مربوط به هريک برای
امکان مقايسه بیشتر ،قابل مشاهده است.
جدول  .26مزایای طرحهای متنوع  CPPدر دسامبر 2020
نوع مستمری

حداكثرپرداختي ($ )2020

متوسطمقدار عایدی ($ )2020

بازنشستگي (در  65سال)

1.175/38

710/41

پس از بازنشستگي (در  65سال)

29/40

13/37

ازکارافتادگي

1.387/66

1.023/20

ازکارافتادگي پس از بازنشستگي

505/79

505/79

بازماندگان -با سن کمتر از  65سال

638/28

456/48

بازماندگان -با سن  65سال به باال

705/50

311/94

حق اوالد برای مشارکتکننده دارای ازکارافتادگي

255/03

255/03

حق اوالد برای مشارکتکننده فوت شده

255/03

255/03

فوت (پرداخت يکجا)

2.500/00

2.496/37

عوايد ترکیبي
عوايد بازماندگي و بازنشستگي (در  65سال)

1.175/83

888/74

عوايد بازماندگي و ازکارافتادگي

1.387/66

1.107/66

مأخذ :سايت رسمي دولت کانادا ،گزارشها ،عوايد و خدمات ،طرح اليه دوم ،عوايد ناشي از  ،CPPمقادير و نرخها.2020 ،

 .1افراد با به تعویق انداختن هر ماه از سن  65سالگی برای دریافت مستمری ،میتوانند از  0/7درصد پاداش منتفع شوند،
همچنین به تعویق انداختن دریافت مستمری بهصورت سالیانه (مثالا بهجای  65سال 66 ،سال) با  0/7*12درصد پاداش یعنی
 8/4درصد همراه خواهد بود.
 .2مشابه توضیح قبلی.
3. Retroactive Payments
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 .3-3-3الیه سوم
اليه سوم برنامه بازنشستگي کانادا بهطورکلي از برنامههای مستمری بازنشستگي شغلي -1که از جانب
کارفرما ارائه ميشود و عمدتا موسوم به طرحهای تحت حمايت کارفرما 2هستند -و برنامههای پسانداز
خصوصي تشکیل شده است؛ که امکان بهرهمندی از دريافتيهای مازاد برای بازنشستگان را فراهم ميکند.
طرحهای موجود در اين اليه به سه دسته کلي زير قابل تقسیم است .با اين توضیح که مورد اول و دوم
بسته به دسترسي يا عدم دسترسي فرد به بازار کار-بهترتیب-امکان طبقهبندی ذيل طرحهای تحت
حمايت کارفرما و برنامه پسانداز خصوصي را دارد و مورد سوم تحت برنامه پسانداز خصوصي است
(.)Investment Board, 2020 CPP
 .1برنامههای ثبت شده مستمری (RPPs) 3با يک کافرما ،اتحاديه و يا ساير حامیان مالي،
 .2برنامههای پسانداز بازنشستگي ثبت شده انفرادی يا گروهي،(RRSPs) 4
 .3و از سال  ،2009حسابهای پسانداز معاف از مالیات.TFSA 5
مکانیزم اين اليه بهصورت داوطلبانه است و براساس خدمات ارائه شده کارفرما يا بهصورت پسانداز
شخصي همراه با صرفههای مالیاتي رقم ميخورد .اگر فرد امکان دسترسي به بازار کار را داشته باشد ،از
خدمات بازنشستگي ارائه شده توسط کارفرما منتفع ميشود؛ اما اگر اين امکان میسر نباشد ،پساندازها
و حسابهای شخصي جايگزين عوايد ناشي از طرحهای تحت حمايت کارفرما ميشود .بهطورکلي
طرحهای تحت حمايت کارفرما ،برنامههايي ثبت شده هستند که بخشي از منبع درآمد فرد طي دوران
بازنشستگي را تأمین ميکنند .براساس اين برنامهها که انواع مختلفي همچون مزايای معین 6و مشارکت
معین 7دارد؛ شخص کارفرما و کارگر (يا تنها کارفرما) بهطور منظم مبلغي را در طرح مذکور مشارکت
ميکنند .درنتیجه فرد ميتواند با دريافت عايدی ناشي از طرح مذکور ،بخشي از هزينههای دوران
بازنشستگي خود را پوشش دهد (.)Mintz and Wilson, 2013
همچنین برنامههای پسانداز بازنشستگي ثبت شده ( )RRSPيا برنامههای پسانداز
بازنشستگي )RSP) 8حسابهای دارای مزيت مالیاتي 9با هدف عمده پسانداز و سرمايهگذاری برای
دوران بازنشستگي است .برنامه پسانداز بازنشستگي ثبت شده به افراد محروم از مستمری مربوط به
محل کار يا آنهايي که برای رسیدن به میزان پسانداز مورد نیاز عالوه بر حقوق بازنشستگي به وجوه

Occupational Pension
Employer-sponsored Pension Plans
Registered Savings Plans
Registered Retirement Saving Plan
Tax-free Saving Account
Defined Benefit Pension Plans
Defined Contribution Pension Plans
Retirement Saving Plan
Tax Advantaged Accounts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ديگری احتیاج دارند ،کمک ميکند تا پساندازی برای پوشش بخشي از هزينههای دوران بازنشستگي
انجام دهند.
در ادامه ضمن ارائه تعريف مختصر برای هريک از طرحهای تحت حمايت کارفرما ،مساعدتها و
معافیتهای مالیاتي حاکم بر پساندازهای شخصي و حسابهای معاف از مالیات که ارکان اصلي اين
اليه ميباشند را بررسي ميکنیم.
الف) برنامههای تحت حمایت كارفرما
در اين برنامهها مشارکت جمع شده کارگر و کارفرما در صندوقي توسط کارفرما يا مدير برنامه
بازنشستگي 1سرمايهگذاری و مديريت ميشود .در برنامه مزايا معین ) (DBمیزان دريافتي فرد در زمان
بازنشستگي بنا بر سیستم پرداختي اتخاذی و براساس حقوق و سالهای مشارکت وی در برنامه محاسبه
ميشود؛ حال آنکه در برنامه مشارکت معین ) ،(DCمیزان پرداختي نهايي از قبل تعیین نميشود و
براساس نرخ بازده سرمايهگذاریهای صورت گرفته متغیر است .هر دوی طرحهای مزايای معین و
مشارکت معیني که تحت حمايت کارفرما معرفي ميشود ،ذيل برنامههای ثبت شده بوده و دارای
مزيتهای مالیاتي 2تعريف شده برای آن ميباشد.
مبالغ قابل مشارکت در طرحهای مشارکت معین ،مزايای معین و برنامه پسانداز بازنشستگي ثبت
شده ،در هنگام مشارکت معاف از مالیات است؛ همچنین بازدهيهای سرمايهگذاری ناشي از هريک از آنها
نیز شامل اين معافیت ميشود؛ اما در هنگام برداشت مشمول مالیات ميشوند (.)World Bank, 2017
نکته مهم در مورد حسابهای پسانداز ثبت شده ،عدم امکان برداشت آنها قبل از سن مقرر شده
 71سالگي است .همچنین با مساعدتهای مالیاتي حاکم بر اين طرحها ،افراد تا قبل از سن  71سالگي
تنها ميتوانند حداکثر  18درصد از درآمد سال گذشته خود را به يک برنامه پسانداز بازنشستگي ثبت
شده ،مشارکت دهند که اين میزان در سال  2021برابر  27830دالر 3است .البته امکان مشارکت اضافي
تا  2000دالر 4بدون جريمه برای افراد وجود دارد؛ اما مشارکتهای بیش از اين مقدار با ماهیانه يک
درصد جريمه همراه است (.)The Canadian Financial Wiki , 2020
در جدول ذيل محدوديتهای میزان مشارکت سالیانه در اين حسابها نشان داده شده است.

1. Plan Administrator
 .2عالوه بر آنکه مشارکتهای صورت گرفته در این حسابها ،سود ناشی از سرمایهگذاری وجوه نیز معاف از مالیات است و
افراد تنها در زمان برداشت موظفند مالیات مقدار برداشتی را براساس نرخ مالیات بر درآمد پرداخت کنند.
 .3دالر کانادا.
 .4قبلی
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جدول  .27حد مشاركت برنامه پسانداز بازنشستگي ثبت شده
سال

حد مشاركت

سال

حد مشاركت

2011

22.450

2017

26.010

2012

22.970

2018

26.230

2013

23.820

2019

26.500

2014

24.270

2020

27.230

2015

24.930

2021

27.830

2016

29.210
2022
25.370
Source: The Canadian Financial wiki ,RRSP,Contribution Limit, (2020).

زماني که فرد وارد سن  71سالگي شود ميتواند وجه مذکور را بهصورت نقدی و ضمن پرداخت مالیاتهای
مرتبط با آن برداشت و آن را به يک صندوق درآمد بازنشستگي ثبت شده 2(RRIF) 1تبديل کند يا با استفاده
از منابع اين حساب يک مقرری سالیانه عمر 3خريداری کند (.)Government of Canada, 2021
ب) حسابهای پسانداز معاف از ماليات
برخالف برنامه پسانداز بازنشستگي ثبت شده ،در حسابهای معاف از مالیات ،فرد موظف است مالیات
وجوه را پرداخته و سپس در حسابهای معاف از مالیات نگهداری کند .میزان بازدهي و سود ناشي از
نگهداری وجوه تحت حساب معاف از مالیات کماکان همانند  RRSPمعاف از مالیات است؛ اما برداشت
از اين حسابها برخالف  RRSPمعاف از مالیات نیست .همچنین به منظور تشويق بیشتر اين حساب
روی آزمونهای وسع 4موجود برای دريافت عوايد اليه اول تأثیری ندارد .نکته حائز اهمیت در اين
حسابها محدوديت مشارکت حاکم بر آنهاست ،حداکثر میزان مشارکت افراد بهصورت سالیانه مبلغ
 5000دالر بوده و مبالغ مازاد برآن با جريمه همراه خواهد بود 5.تا پايان سال  ،2017تقريبا  14میلیون
حساب پسانداز معاف از مالیات باز شده و ارزش دارايي موجود در آن حدود  276میلیارد دالر است.
همه افراد باالی  18سال ميتوانند حساب معاف از مالیات منحصربهفرد خود را دارا باشند و با پسانداز
 5000دالر بهصورت سالیانه برای بازنشستگي خود به جمعآوری وجوه بپردازند.

 .1ازجمله حسابهای پسانداز بازنشستگی ثبت شده است اما برای بازه زمانی بعد از  71سال در اختیار فرد قرار میگیرد
تا بهصورت ماهیانه مبالغی مشخص از آن را بهصورت دریافت کند.
2. A Registered Retirement Income Fund
3. Life Annunity
 .4آزمونهای  GISو  Allowanceو  Allowance for survivorکه مبتنیبر درآمد فرد است.
 .5یک درصد از میزان مشارکت فراتر از سقف تعیین شده بهعنوان جریمه در نظر گرفته میشود.
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نت يجهگيری
نظام چنداليه تأمین اجتماعي انواع مختلفي دارد و کشورهای توسعهيافته را ميتوان در يک نظام کلي سه
اليه تقسیمبندی کرد که اليه اول آنها يک اليه غیربیمهای تلقي ميشود که بهطور معمول در کشورهای
توسعهيافته براساس مالیات تأمین ميشود و انواع مختلفي از خدمات و حمايتها به قشرهای مختلف درآمدی
براساس نیازهای مدنظر آنها به اين افراد تعلق ميگیرد .نهاد ناظر اين اليه حمايتي يک نهاد واحد بوده که
ميتواند اختیارات را به ادارات مختلف دولتي تفويض کند .در اليه دوم نیز که يک اليه حمايتي بیمهای و
شغلي است ،افراد با مشارکت درصدی از درآمد خود بهعنوان حق بیمه بازنشستگي مقاديری از درآمد خود را
کنار گذاشته و با توجه به قوانین مختلف اين مبالغ را در حسابهای مختلف و صندوقهای مختلف بازنشستگي
تجمیع ميکنند .اليه سوم نیز يک اليه بیمه تکمیلي اختیاری و فردی است که هر فرد ميتواند يک حساب
مجزا داشته باشد و بهجای مصرف کنوني ثروت خود مبالغ پسانداز شده خود را برای استفاده در دوران
بازنشستگي ذخیره کند و لذا مالیات کمتری را پرداخت کند يا اصال مالیات پرداخت نکند.
بهطورکلي ميتوان بیان داشت که يک نظام چنداليه در کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای
توسعهيافته سبب بهبود وضعیت سطح زندگي سالمندان شده است .اين حرف به چند دلیل قابل دفاع
است :اول آنکه يک نظام چنداليه ايدئال به نکاتي ازجمله بهداشت و درمان ،سبک زندگي ،درآمد و ديگر
نکات زندگي يک سالمند توجه ميکند و برای آن برنامهای در نظر ميگیرد.
همچنین در يک نظام چنداليه در تالش هستیم تا منابع مختلفي برای پايداری اين خدمات ارائه دهیم
بهطوریکه در اليههای پايه ،دولت منابع مالي را تأمین ميکند و در اليههای شغلي اجباری و اختیاری اين
خود افراد هستند که منابع را تأمین ميکنند (البته در برخي موارد نیز دولت کمک ميکند) لذا هرکدام از
اين اليهها درصدی از مستمری (به نسبت حقوق متوسط نیروی کار) را تأمین ميکند که هم سبب برخورداری
سالمندان از مستمری با ارقام منطقي ميشود و هم مشکالت تأمین مالي را حل ميکند.
البته يکي از مسائل مهم ديگری که بايد بدان توجه کرد اين است که يک نظام چنداليه تأمین
اجتماعي ،يک نظام مرتبط با هم است بدينمعني که همه سطوح اين نظام چنداليه با يکديگر مرتبط
ميباشند .اين موضوع از اين بابت مهم است که شايد بعضي افراد بگويند در همه کشورها ازجمله ايران
همه اين سطوح مانند کمیته امداد و بهزيستي در اليه اول ،صندوقهای بیمهای در اليه دوم و بعضا
بیمههای عمر ذيل بیمههای بازرگاني در اليه سوم وجود دارد ولي اين در صورتي است که اين نهادها
بهصورت نظاممند در ارتباط با هم نبوده و نظارت مشخص و هدفمندی بهصورت يکپارچه در اين حوزه
انجام نميشود .لذا يک نظام چنداليه نظامي يکپارچه است که همه نهادها عالوه بر انجام وظايف خود،
ارتباط تعريف شدهای نیز با يکديگر دارند.
از سوی ديگر ميتوان بیان داشت که در اين نظام بهدلیل تأمین مالي دقیقتر اين صندوقها و
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نظارت کافي بر آنها ،تقسیم برخي حمايتها در قالبهای متفاوت و همچنین عادالنه شدن نظام رفاهي،
عالوه بر گسترش افراد تحت پوشش ،فشار مالي کمتری به بودجه کشور تحمیل ميشود.
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