
گزارش کارشناسی
بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان

)با تأکید بر کشورهای منتخب(



96)17(ML06DF  :شماره مسلسل

تاریخ انتشار گزارش: 1396/05/31

واژه های کلیدی:
ساختار
تأمین اجتماعی
مطالعه تطبیقی

مجری طرح: مهران صالحی شهرابی

بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان
)با تأکید بر کشورهای منتخب(



فهرست مطالب 

4پیشگفتار مؤسسه

6 خالصه مدیریتی

14فصل اول:کلیات پژوهش

19فصل دوم:کلیات نظام تأمین اجتماعی

فصـل سـوم:مروری بر نظـام تأمین اجتماعی و بازنشسـتگی 
کشـورهای جهان

48

77فصل چهارم: بررسی کشورهای منتخب

198منابـع



یکـی از دغدغه هـای مدیـران در راسـتای دسـتیابی بـه 
اهـداف سـازمانی وجـود تشـکیالت و سـاختاری اسـت 
کـه بتوانـد ضمانـت اجرایـی دسترسـی بـه اهـداف را 
فراهـم کند. به تعبیر دیگر تقسـیم کار میـان وظیفه های 
گوناگـون و هماهنـگ کردن این وظیفه هـا به گونه ای که 
امـکان انجـام گرفتـن کار را فراهـم کنـد، جزء مسـائل 
مهم سـاختار هر سـامانی اسـت. مسـائل دیگـر از جمله 
سـازماندهی، ارتباطـات درون و بـرون بخشـی، حیطـه 
قدرت سـازمانی، قواعـد و ضوابطی کـه روابط و چرخش 
فعالیت هـا را به سـمت اهـداف هدایت کنـد، در طراحی 
سـاختار سـازمانی همـواره مـد نظـر بـوده و از اهمیـت 

ویـژه ای برخوردار اسـت.
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بیـن سـاختار سـازمانی مناسـب 
به عنـوان پیکـره و قالـب فعالیتهـا و کارآمـدی سـازمان رابطه مثبتی 
وجـود دارد. به طوری کـه سـازمان های کارآمد دارای سـاختار چابک 
بـوده و بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیت خـاص به صـورت ارتجاعی 
منعطف می شـوند. برعکس سـازمان های غیرکارآمد دارای ساختاری 
خشـک، غیر منعطـف و معمـوالً دیوان سـاالر بـوده و کارایـی الزم را 
ندارنـد. بدون تردید سـازمان هایی از جنس سـازمان تأمین اجتماعی 
کـه به تقریـب با نیمی از جمعیت کشـور مـراوده دارد باید به سـمتی 
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حرکـت کنـد که از چابکی خاصـی برخوردار باشـد و این مهم محقق پ
نمی شـود مگر اینکه سـاختار و فرایندهای کاری با توجه به مقتضیات 
زمـان، مـکان و منابع )انسـانی، فیزیکـی و فناوری( قابل تغییر باشـد.  
ایـن دغدغـه به عنـوان یکـی از موضوعاتی بـود که از طـرف هیئت 
مدیـره سـازمان به مؤسسـه عالی پژوهش سـفارش شـد تـا با توجه 
به سـاختار سـازمان های مشـابه در دنیا بهترین سـاختار بررسی شده 
و معیارهـای آن بازشناسـی شـود. بدیـن منظـور پژوهشـی پیرامون 
»مطالعـه سـاختارهای تأمیـن اجتماعی کشـورهای پیشـرفته« مورد 
بررسـی قـرار گرفـت و تـاش شـد تـا به دسـته بندی سیسـتم های 
بازنشسـتگی و سـاختار تأمیـن اجتماعـی اکثر کشـورهای مهم جهان 
پرداختـه شـود. در این رابطه سـازوکار ارائه خدمـات تأمین اجتماعی 
اعـم از مسـتمری بازنشسـتگی، بیمه هـای درمـان، بیـکاری، خدمات 
سـالمندی، ازکارافتادگـی و بازماندگـی، هزینه هـای عائله منـدی و 
حـوادث ناشـی از کار ده کشـور منتخـب جهـان )کانـادا، آلمـان، 
سـوئیس، سـوئد، نروژ، دانمارک، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و پاکستان( 
به تفصیل مورد بررسـی قـرار گرفت و نتایـج آن در گزارش پیش رو 
آورده شـده اسـت. جـای آن دارد تـا از جناب آقـای حبیب عجایبی 
مشـاور محترم هیئـت مدیره سـازمان تأمین اجتماعی به خاطـر ابراز 
دغدغه و اعام آن به مؤسسـه و گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری 
بـرای پیگیـری و پدیـد آوردن چنیـن گزارشـی تشـکر به عمـل آید. 
امیـد اسـت مجموعه پیش رو بتواند برای سیسـتم مدیریتی سـازمان 

و هیئـت مدیره مؤثر و کارسـاز باشـد.

شـایان ذکر اسـت کـه دیدگاه هـای ارائه شـده در این گـزارش لزومًا 
بیانگـر نظـرات مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیـن اجتماعی نیسـت و 
مؤسسـه در خصوص آثار ناشـی از کاربسـت پیشـنهادات و مطالب 

درج شـده در آن، هیچگونـه مسـئولیتی ندارد.

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1396
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 خالصه مدیریتی

اصـالح نظام هـای مسـتمری به عنوان یکـی از مهمترین 
مسـائل سیاسـت گذاری در حـوزه تأمیـن اجتماعی در 
بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسـعه 
مطـرح بـوده اسـت، به طوریکـه امـروزه نیـز بخـش 
اعظـم دهه هـای اخیـر و به ویـژه در سـال های 2015 
مباحثه هـای کنونـی دربـارۀ طرح های مسـتمری مربوط 
بـه تأثیـرات ناشـی از افزایـش رشـد رونـد سـالمندی 
جمعیـت، افزایش امید به زندگـی و کاهش نرخ باروری 
و شـوك های اقتصادی اسـت که پایداری سیسـتم های 
مسـتمری را در بسیاری از کشـورها با چالش های جدی 
روبـه رو کرده اسـت. از سـوی دیگر افزایش سـالمندی 
جمعیت، موجب افزایش نرخ وابسـتگی نظام مسـتمری 
می شـود. بـرای مثال، بر اسـاس پیش بینی های سـازمان 
ملـل، جمعیت 65 سـاله و باالتـر جهـان از 8 درصد در 
سـال 2015 بـه 18 درصـد در سـال 2050 خواهـد 
رسید و در کشـورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
و توسـعه، جمعیت مذکور از 16 درصد در سـال 2015 
بـه 27 درصـد در سـال 2050 خواهد رسـید. عالوه بر 
سـالمندی جمعیـت، نوع سیسـتم مسـتمری و تناسـب 
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میان حق بیمه های پرداختی توسـط اعضـا و مزایای تعلق خال

گرفتـه بـه آنهـا در دوران بازنشسـتگی نیـز در پایداری 
نظـام مسـتمری دارای اهمیت زیادی اسـت.

در ایـن پژوهـش مطالعـه سـاختارهای تأمیـن اجتماعی کشـورهای 
منتخـب مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش یـک 
مطالعـه تطبیقـی- مقایسـه ای و از نوع توصیفـی بوده که با اسـتفاده 
از داده هـای کتابخانـه ای، منابع علمی معتبر و تجارب منتشـر شـده 
به دسـته بندی سیسـتم های بازنشسـتگی و سـاختار تأمین اجتماعی 
اکثـر کشـورهای مهم جهان پرداخته اسـت. در همین راسـتا به طور 
تفصیلـی بـرای 10 کشـور منتخـب جهان )کانـادا، آلمان، سـوئیس، 
سـوئد، نـروژ، دانمـارک، ترکیـه، ژاپن، کـره جنوبی و پاکسـتان( نیز 
به بررسـی سـازوکار ارائه خدمات تأمین اجتماعی اعم از مسـتمری 
سـالمندی،  خدمـات  بیـکاری،  درمـان،  بیمه هـای  بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی، هزینه هـای عائله مندی و حوادث ناشـی 

از کار پرداخته شـده اسـت.

طبـق بررسـی کلـی کشـورهای جهـان، در مجمـوع 81 کشـور از 
الیـه صفـر سیسـتم بازنشسـتگی )الیـه بازتوزیعـی حمایتـی دولتی 
اسـتفاده می کننـد. 151 کشـور از الیـه اول )بازنشسـتگی اجبـاری 
تحـت مدیریـت دولـت( برای حمایـت از نیـروی انسـانی و جامعه 
اسـتفاده می کننـد. همچنین در 32 کشـور جهـان مدیریت خدمات 
بازنشسـتگی به بخش خصوصی سـپرده شـده که عضویـت در آنها 
اجبـاری می باشـد کـه البتـه در کشـورهای پر درآمد عضو سـازمان 
همـکاری توسـعه فقـط 9 کشـور از 21 کشـور توسـعه یافته از ایـن 
سیسـتم )الیه دوم: بیمه هـای اجباری خصوصی( اسـتفاده می نمایند. 
افزایـش نـرخ مشـارکت در طرح هـای مسـتمری بـا حـق بیمـه 

 نتایج بررسی مدیریت ساختار بازنشستگی و تأمین 

اجتامعی کشورها
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معیـن )DB(،کاهـش میـزان مالیات بـر درآمد بازنشسـتگان و انجـام اقداماتی در 
خصـوص امنیت سـرمایه گذاری مسـتمری ها از دیگـر راهکارهـا در زمینه تأمین 
درآمـد کافـی بـرای دوران بازنشسـتگی در بعضـی کشـورها می باشـد. تجربیات 
کشـورهای نوردیـک1، نشـان از توجـه بیشـتر بـه الیـه حمایتـی و رفاهـی اسـت 
در حالی کـه تجربیـات برخی از کشـورهای اروپایـی و آمریکایی لزوم توجه بیشـتر 
بـه طرح هـای بیمـه ای را گوشـزد می کنـد. شـیلی اولیـن نمونه این کشورهاسـت 
به طوری کـه حسـاب های انفـرادی اجباری، محـور اصلی نظام بازنشسـتگی جدید 

شـیلی محسـوب می شود.

در همیـن راسـتا مشـخصات کلـی نظـام بازنشسـتگی کشـورهای منتخـب مورد 
مطالعـه )اطاعـات در دسـترس( نیـز در جـدول زیـر ارائه شـده اسـت.

نام کشور
اداره توسط بخش نوع مستمری

دولتی
اداره توسط

بخش خصوصی
مستمری 

پایه
حداقل 
مستمری

مساعدت 
نوعنوعاجتماعی

DB**کانادا

DC**دانمارک

Points1آلمان

DB*ژاپن

DB*کره جنوبی

NDCDC*سوئد

DBDB*سوئیس

DB*ترکیه

2

1- کشـورهای دانمـارک، فنالنـد، ایسـلند، نـروژ، سـوئد، گرینلنـد، جزایـر فـارو و جزایـر النـد منطقـه نوردیـک 

نامیـده می شـوند کـه از نظـر فرهنگـی بسـیار به هـم نزدیـک هسـتند.

2- در سیسـتم امتیازها، کارگران بر اسـاس میزان دریافتی شـان در هر سـال امتیاز دریافت می کنند. در زمان 

بازنشسـتگی، مجمـوع امتیـازات بازنشسـتگی در عـدد امتیـاز بازنشسـتگی رضب شـده تا در سیسـتم پرداخت 

بازنشسـتگی موجـود تبدیـل شـوند. این سیسـتم در بخـش دولتی چهار کشـور عضو OECD شـامل فرانسـه، 

آملان، اسـتونی و اسـلواکی اجرا می شـود.

2
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نتایـج تحقیـق در زمینـه طرح هـای بازنشسـتگی حاکـی از آن اسـت کـه در اکثر 
کشـورهای دنیـا بخـش دولتـی بـه صـورت اجبـاری به پوشـش شـاغلین جامعه 
 )DB( می پـردازد و در اکثـر کشـورها، دولت هـا براسـاس سیسـتم مزایای معیـن
عمـل می کننـد. در تمامی کشـورها متولی ارایـه خدمات تأمین اجتماعـی دولت و 
حاکمیـت آن کشـور بوده و بر اسـاس شـرایط مختلف اجـرا و ارایـه این خدمات 

ممکـن اسـت در همـان بخـش و یا بخـش خصوصی انجـام گیرد.

از دیگر موضوعات مهم در نظام های پیشـرفته تأمین اجتماعی، اسـتقرار نظام های 
تأمیـن اجتماعـی چند الیه اسـت کـه همه گروه هـای جمعیتی را پوشـش می دهد. 
در واقـع بـا الیه بندی نظـام امکان ارائه حمایت هـای اجتماعی در الیـه اول، اجرای 
بیمه هـای اجتماعـی در الیـه دوم و بیمه هـای خصوصـی مبتنـی بـر پس اندازهای 
فردی در الیه سـوم هر کدام با سـطوح حمایتی مشـخص و منطبق با سطح توانایی 
و جایـگاه افـراد جامعـه فراهم می شـود. نتایج بررسـی سـاختار مدیریـت خدمات 
اجتماعی توسـط بخـش دولتی، اجتماعی و خصوصی در کشـورهای منتخب اعم از 
مـدل فعالیـت و همچنین نحوه چینـش الیه های تأمین اجتماعـی در نظام چندالیه 
کشـورهای منتخب حاکی از آن بود که خدمات بازنشسـتگی در اکثر کشـورهای 
مـورد بررسـی در الیه اول به صـورت اجباری و با مدیریت دولـت ارایه می گردند 
و فقط در کشـورهای سـوئد و سـوئیس تأمین خدمات بازنشستگی برای بخشی از 
افـراد جامعـه به صورت اجباری به بخش خصوصی سـپرده شـده اسـت. یافته های 
تحقیق حاکی از آن بود که بیشـترین پوشـش جمعیت در کشـورهای منتخب در 
بخـش طرح های بازنشسـتگی اجبـاری خصوصی بـه مربوط به سـوئد و همچنین 
بیشـترین پوشـش طرح های مسـتمری بازنشسـتگی خصوصی اختیاری مربوط به 
آلمان اسـت. طبقه بندی سـاختار ارایه مسـتمری های بازنشسـتگی در کشـورهای 
مـورد مطالعه نشـان داد که کشـورها الگوهای متفاوتی جهت ارایه مسـتمری های 
بازنشسـتگی در بخـش خصوصـی خـود در پیـش گرفته اند. طرح های مسـتمری 
بازنشسـتگی خصوصی در کشورهای سـوئیس، ترکیه و ژاپن همگی صندوق محور 

می باشـند و سـازوکار آنها مبتنی بر صندوق های بازنشسـتگی اسـت.

در جـدول زیـر می تـوان سـهم مشـارکت کارگـر و کارفرمـا در مزایـای خدمات 
اجتماعـی بخـش دولتـی و خصوصی برخی از کشـورهای منتخب مـورد مطالعه را 

مشـاهده نمود.
9



کشور

سهم مشارکت )درصد(
الیه سومالیه دوم2الیه اول1

کلکارفرماکارگرکلکارفرماکارگرکلکارفرماکارگر

7/17/114/2---4/54/59کره جنوبی

91120---91120ترکیه

72330---72027ایران

6/77/414/1---5510کانادا

20/220/640/8---101020آلمان

12/413/125/5---7/77/715/4ژاپن

2/52/5721/228/2-711/918/9سوئد

13/11326/1---11/911/923/8سوئیس
2 1

از دیگـر موضوعـات نظام هـای تأمیـن اجتماعـی کشـورها و البته نظام مسـتمری 
آنهـا، اقدامـات انجـام شـده در خصـوص کفایـت درآمد مسـتمری بـرای دوران 
بازنشسـتگی اسـت. در بسـیاری از کشـورها، نسـبت بـه افزایش مسـئولیت های 
فردی در زمینه کفایت درآمد بازنشسـتگی قدم هایی برداشـته شـده اسـت به طور 
مثال، "تشـویق افراد به مشـارکت در طرح های مسـتمری خصوصی داوطلبانه" در 
ایـن خصـوص، دولت آلمـان برای ایجـاد انگیزه در افـراد به منظور مشـارکت در 

ایـن برنامه هـا، مشـوق های مالیاتـی در نظر گرفته اسـت.

از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان بـه تغییـر در شـاخص های مـورد اسـتفاده برای 
تعدیل مزایای مسـتمری اشـاره نمود. به منظور متناسب سـازی مزایای مسـتمری 
با سـطح قیمت ها و دسـتمزدهای جاری و حفظ قدرت خرید مسـتمری بگیران در 
اکثـر کشـورها تعدیاتی در مسـتمری های پرداختـی به طور ماهانه، هر سـه ماه یا 
سـاالنه صـورت می گیرد تا تغییرات سـطح دسـتمزدها و قیمت هـا در آن رعایت 
شـود. اگر افزایش در سـن بازنشسـتگی موجب شـود که افراد بازنشستگی خود را 
به تعویق اندازند، دراین صورت نسـبت وابسـتگی3 نظام مسـتمری )که به صورت 

1- الیه بیمه ای اجباری حاصل از مشارکت کارفرما و کارگر)کارمند( با مدیریت دولتی

2- الیه بیمه ای اجباری حاصل از مشارکت کارفرما و کارگر)کارمند( با مدیریت بخش خصوصی

3- Dependency Ratio
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نسـبت مسـتمری بگیران به شـاغلین تعریف می شـود( کاهش می یابد. در برخی 
از کشـورها بـه بیمه شـدگانی که قادر بـه کارکردن هسـتند و برای ادامـه کار هم 
تمایـل دارنـد، به تعویـق انداختن بازنشسـتگی باالتر از سـن معمول بازنشسـتگی 
مجـاز می باشـد. در ایـن حالـت مکانیسـم های تشـویقی به صـورت افزایـش نرخ 
تعلق پذیـری بـرای افراد درنظر گرفته می شـود. به طور مثـال، در اتریش به منظور 
تشـویق افراد برای مشـارکت بیشتر در سیستم مسـتمری، در صورت باقی ماندن 
افـراد در سیسـتم پـس از سـن بازنشسـتگی قانونـی، به ازای هر سـال مشـارکت 
بیشـتر در سیسـتم 4/2 درصد سـاالنه به نرخ تعلق پذیری مسـتمری آنها افزوده 
خواهـد شـد. البته پس از سـن 68 سـالگی ایـن درصد اضافی دیگـر وجود نخواهد 
داشـت. محـدود کردن مزایای بازنشسـتگی عمومـی  از طریق افزایـش مالیات بر 
درآمد بازنشسـتگی، سـخت کردن شـرایط برخورداری از مزایـای ازکارافتادگی و 
بازنشسـتگی پیش از موعد، کاهش هزینه مدیریتی طرح های مسـتمری و افزایش 
درآمـد طرح هـای مسـتمری از طریـق افزایش مالیات هـا یا افزایش حـق بیمه در 
سیسـتم های بـا مزایای معین )DB( از دیگر اقدامـات در خصوص افزایش پایداری 

صندوق های مسـتمری می تواند باشـد.

در سـال های اخیـر، تغییـر و اصاح سیسـتم های بازنشسـتگی به عنـوان مهمترین 
مؤلفـه نظام هـای تأمیـن اجتماعـی، موضوعی مورد بحـث برای کشـورهای جهان 
بـوده اسـت. در یـک مـرور کلـی می تـوان ایـن اصاحـات را  به 4 گروه تقسـیم 

نمود:

اولیـن گروه، کشـورهایی هسـتند کـه انگیزه اصلی آنهـا برای اصاح سیسـتم های 
بازنشسـتگی، توسـعه پایداری مالی درازمدت سیسـتم های بازنشستگی بوده است. 
8 کشـور از طریق کاهش مزایا )به نسـبت مسـاوی برای درآمدهای باال، متوسـط 
و پائیـن(، بـه ایـن هـدف دسـت یافته انـد. این کشـورها شـامل اسـترالیا، فناند، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، پرتغال و ترکیه می باشـند. مسـتمری ناخالص بازنشستگی 
افـرادی کـه تحـت قانـون جدیـد پـس از اصاحـات قـرار گرفتـه اند نسـبت به 
کسـانی که تحت قانون قبلی قرار داشـتند، 22 درصد کمتر خواهد بود. بیشـترین 

 جمع بندی
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کاهـش مزایـا )در حدود 40 درصد( در کشـورهای کره و پرتغـال خواهد بود و در 
سـایر کشـورهای ایـن گروه کاهـش مزایا بین 10 تـا 25 درصـد خواهد بود.

گـروه دوم کشـورهای فرانسـه، مکزیک و سـوئد می باشـند کـه آنها نیز اقـدام به 
کاهـش مزایـا کرده اند امـا در این اصاحـات از جمعیت کم درآمـد در مقابل این 
کاهـش محافظـت کرده انـد. به عنـوان مثال، کشـور مکزیـک در اصاحـات خود 
مسـتمری ها را تـا 50 درصـد بـرای افراد با درآمد متوسـط کاهش داده اسـت اما 
ایـن کاهـش بـرای افراد کم درآمـد کمتر از 25 درصد بوده اسـت. در کشـورهای 
فرانسـه و سـوئد این کاهش برای افراد با درآمد متوسـط 20 درصد و برای افراد 

بـا درآمـد کم حـدود 5 درصد بوده اسـت.

گـروه سـوم بـر خاف گـروه دوم، کشـورهایی هسـتند کـه اصاحات خـود را بر 
اسـاس برقـراری ارتباط بین مسـتمری های بازنشسـتگی بـا حقوق دوران اشـتغال 

داده اند. صـورت 

در کشـورهای مجارستان، لهستان و جمهوری اسلواکی خصیصه بازتوزیعی سیستم 
جدید بازنشسـتگی بسـیار کمتـر از گروه قبلی می باشـد. مسـتمری ها بـرای افراد 
کم درآمـد به شـکل خودکار تعدیل خواهد شـد. ایـن کاهش برای افـراد با درآمد 
متوسـط، بسـیار انـدک یعنی کمتـر از 5 درصـد خواهد بـود و افراد بـا درآمد باال 
)متوسـط درآمد 150 درصدی( مسـتمری باالتری را تحت قوانین جدید دریافت 
خواهنـد کـرد. در کشـور مجارسـتان پـس از اصاحات، نـرخ جایگزیـن در همه 
سـطوح درآمـدی باالتـر خواهد بـود اما ایـن افزایش در مسـتمری ها بـرای افراد 

پردرآمد بیشـتر خواهد بود.

و در نهایـت گـروه چهارم کشـورهایی با مسـتمری باال در زمان پـس از اصاحات 
هسـتند. در کشـورهای اسـترالیا و نـروژ این امر بـه دلیل اجباری شـدن طرح های 
بازنشسـتگی خصوصـی اسـت. پیـش از آن نیـز بازنشسـتگی خصوصـی در ایـن 
کشـورها وجود داشـت اما اجباری شـدن آن به این دلیل بود که از پوشـش افراد 
کم درآمـد و افراد با درآمد متوسـط در مسـتمری های خصوصـی اطمینان حاصل 
شـود. در کشـور نیوزلند، سن بازنشسـتگی افزایش یافت ولی سـطح مزایا تغییری 
نکـرد. در جمهوری چک و انگلیس، سـن بازنشسـتگی افزایش خواهـد یافت و این 
موضـوع باعث خواهد شـد تا افراد پس از بازنشسـتگی خود، مسـتمری بیشـتری 
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دریافـت کننـد. عاوه بـر آن طرح های بازنشسـتگی تابـع درآمـد دولت انگلیس 
به تدریـج بـه سـمت مزایای بیمه ای با نرخ یکسـان حرکـت کردنـد. افزایش زیاد 
مزایـا بـرای قشـر کم درآمـد در حـدود 25 درصـد خواهـد بـود در حالی کـه این 
میـزان بـرای قشـر پر درآمـد و با درآمد متوسـط فقـط در حدود 4 درصد اسـت. 
نرخ جایگزین باالتر در کشـور بلژیک ناشـی از فرض سـن بازنشسـتگی استاندارد 
65 )سـال( اسـت و به افرادی که بین سـال های 62 و 65 سـالگی خود به فعالیت 

حرفـه ای اشـتغال دارند، پرداخـت اضافی هم صـورت می گیرد.
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بیان مسئله

فصل اول:کلیات پژوهش

نظــام های بازنشــستگی و بیمــه های اجتمـــاعی از 
زیرمجموعه هـای بسـیار اساسـی و مهـم نظـام رفـاه 
اجتماعـی هسـتند و واجد کارکردهای بسـیار با ارزش 
اجتماعی و اقتصادی می باشـند که توفیق شان در انجام 
مأموریت هـای خـود موجب تقویت نظـام رفاه و تأمین 
اجتماعی و به تبع آن توسـعه متوازن و پایدار در کشور 
می شـود. امـا ارزش هـای ماهیتـی کـه صندوق هـای 
بازنشسـتگی و بیمه هـای اجتماعـی بالذاتـه واجـد آن 
هسـتند و ایفـای کارکردهـای اجتماعـی و اقتصـادی 
بسـیار بـا ارزشـی کـه بـه آن پرداخته شـد، منـوط به 
عملکـرد مثبت این نهادها در قالب سـازمانی اثربخش 
و کارآمـد و در گـرو عملکـرد رضایت بخـش و قابـل 
قبـول در قبـال ذی نفعـان خـود اسـت. از طرفـی نباید 
فرامـوش شـود کـه سـازمان ها و نهادهـای اجتماعی، 
ابزارهـای عقالنـی بـرای رسـیدن بـه هدف هسـتند و 
در نهایـت فلسـفه وجـودی آنهـا بهتر کـردن زندگی 
انسان هاسـت و ایـن فلسـفه وجـودی محقـق نخواهد 
شـد مگر با کارآمـدی نظام مدیریتی این سـازمان ها.

از سـوی دیگـر ازآنجایی کـه سـاختار سـازمانی، تعیین کننـدة نحـوة 
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ارتباطـات، جایـگاه تصمیم گیـری، نحـوه گزارش دهی و سلسـله مراتـب اختیارات 
اسـت، شناسـایی آن منعکس کنندة شمای کلی سـازمان اسـت. باتوجه به مواردی 
که سـاختار تعیین می کند، وجود سـاختاری مناسـب با اهداف و نیازهای سـازمان 
ضـرورت دارد چـرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریـت در زمینة برنامه ریزی، 
سـازماندهی، هماهنگی و کنترل روی سـاختار پیاده می شـود و سـاختار باید قدرت 
این تصمیمات را به نحو شایسـته داشـته باشـد. اگر سـاختار سـازمانی دچار ایراد 
باشـد طبیعتاً آن سـازمان نمی تواند کارآمدی و اثربخشـی الزم را داشـته باشـد. در 
همیـن رابطه در قوانین باالدسـتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشـوری، قانون 
سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه پنجم توسـعه موضوعات 

فـوق مـورد توجه اسـت اما به آنها عمل نشـده اسـت. 
در نتیجـه یکـی از اولویت هـا بـرای اصاح سـازمان تأمین اجتماعـی بازتعریف 
ارکان آن سـازمان و ترسـیم و تبییـن نقش و جایگاه هریـک از ارکان در فرآیند 
مدیریـت و تصمیم گیـری و همچنیـن تبییـن چگونگی نحوه نظـارت بر عملکرد 
سـازمان از جانـب سـایر ذی نفعان کلیدی اسـت. ذی نفعان متعـدد و تأثیر گذار 
در قالـب دسـته بندی و جناح هـای صنفـی و سیاسـی شـکل می گیرنـد کـه هر 
یـک می توانند در سرنوشـت سـازمان تأمیـن اجتماعـی تأثیر گذار باشـند. حال 
اگر سـاختار مناسـب و مرز بندی شـده برای مداخله وجود نداشـته باشـد، زمینه 
بـرای افـراد و طیف هـای فرصت طلـب جهـت سـهم خواهی و سوء اسـتفاده از 
دارایی هـای صنـدوق تأمیـن اجتماعـی فراهم می شـود و متأسـفانه در خال این 
رقابت هـای مخـرب، مافیاهـای خطرنـاک قـدرت و ثروت درحاشـیه سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی شـکل می گیرند کـه با توجه بـه حجـم و اندازه گـردش مالی 
ایـن سـازمان، اثـرات مخرب اقتصـادی و اجتماعی در سـطح ملی ایجـاد خواهد 
کـرد. همان گونه کـه رهنمودهای اتحادیـه بین المللی تأمین اجتماعـی1 در مورد 
مدیریـت مطلـوب سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بـر پنـج اصـل پاسـخگویی، 
شفاف سـازی، قابلیـت پیش بینـی، مشـارکت و پویایـی تأکیـد دارد، ماهیـت 
چالش هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی به گونه ای اسـت کـه اقدامـات اصاحی 
بـرای رفـع آن، خـود در کوتاه مـدت بحران های دیگـری به همـراه دارد و از این 
جهـت، کمتـر مدیـر اجرایـی را می تـوان یافـت که ریسـک آغاز اصاحـات را 

1- International Social Security Association (ISSA)
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بپذیـرد و الزم اسـت حرکـت اصاحـی از سـطوح راهبردی آغاز شـود. 
لـذا در ایـن پژوهـش مسـئله مطالعـه سـاختارهای تأمیـن اجتماعـی کشـورهای 
منتخـب مـورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت. این طرح با هدف بررسـی سـازوکار 
ارائـه خدمـات تأمیـن اجتماعی اعم از مسـتمری بازنشسـتگی، بیمه هـای درمان، 
بیـکاری، خدمات سـالمندی، ازکارافتادگـی و بازماندگی، هزینه هـای عائله مندی و 
حوادث ناشـی از کار در کشـورهای منتخب اجرا گردید. همچنین سـعی می گردد 
یـک دسـته بندی از سیسـتم های بازنشسـتگی و تأمیـن اجتماعی اکثر کشـورهای 

مهـم جهـان ارائـه و به مشـخصات اصلی آن سـاختارها پرداخته  شـود.

سـاختار تأمیـن اجتماعـی ایران نیازمنـد بازنگری کلـی در درك 
مفهـوم تأمیـن اجتماعـی و اصـالح سیاسـتگذاری های اجتماعـی 
براسـاس الگوهای تصحیح شـده جهانی می باشـد. بـرای طراحی 
یک سیسـتم تأمین اجتماعی فراگیر دسـتگاه های متعـدد باید به 
ایفـای نقـش بپردازند: سـازمان تأمین اجتماعـی، وزارت خانه های 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، آموزش و پرورش، مسـکن 
و شهرسـازی، تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، امـور اقتصـادی و 
دارایـی، سـازمان های برنامـه و بودجه، امـور اداری و اسـتخدامی، 
شـهرداری ها و همچنین صنعت بیمه کشـور. هرگونه برنامه ریزی 
جامـع بـرای ایجاد نظام تأمیـن اجتماعی باید به صورت سـتادی و 
بـا حضور نمایندگان دسـتگاه های فوق صورت پذیـرد. با توجه به 
مشـکالت اشاره شـده و به دنبال آنها تغییرات اجرایی و ساختاری 
در بدنه سـازمان تأمین اجتماعی، مسـئله آسیب شناسـی و تدوین 

سـاختار مطلوب سـازمانی تأمیـن اجتماعی مطرح می باشـد.

 اهمیت موضوع
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در همین رابطه از مهمترین ابعاد سـاختار تأمین اجتماعی کشـورها نظام مستمری 
آنها می باشـد. چراکه اصاح سیسـتم های بازنشسـتگی یک سیاسـت محوری در 
تمـام کشورهاسـت و بـه لحـاظ ایـن کـه دولت هـا را بـه برنامه ریـزی بلندمدت 
برمی انگیـزد بسـیار چالشـی و بحث برانگیز اسـت. بـا توجه به تعدد سیسـتم های 
مسـتمری و اسـتفاده هـر کدام از کشـورها از یکـی از آنها شـناخت عملکردی آن 
کشـورها و تأثیر سیسـتم های مختلف مسـتمری بر انباشـت سـرمایه و پس انداز 
خصوصـی نیـز بسـیار ضـروری به نظـر می رسـد. البته سیسـتم های بازنشسـتگی 
ملـی بسـیار پیچیـده بـوده و بسـیاری از تحلیل هایی کـه به صـورت بین المللی به 
مقایسـة ایـن سیسـتم ها پرداخته اند هنگامی که بـه جزئیات قانونی، فنـی و نهادی 

رسـیده اند، مقایسـه و انتقـال تجربیات و سیاسـت ها را غیرممکن دانسـته اند.

  هدف اصلی

بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای منتخب جهان

  اهداف فرعی

بررسی مدل های مختلف نظام های چندالیه تأمین اجتماعی
بررسی نظام های رایج تأمین مالی صندوق های بازنشستگی

بررسی ساختارهای دولتی و خصوصی نظام های بازنشستگی کشورها
بررسی مزایای قابل ارائه نظام تأمین اجتماعی کشورها

بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای منتخب

پژوهـش حاضـر از نـوع کیفی بـوده که بـا مطالعـه کاربـردی و روش توصیفی به 
بررسـی سـاختار تأمیـن اجتماعـی کشـورهای منتخـب می پـردازد. بدیـن منظور 
عـاوه بـر جسـتجو و تحلیل منابع علمـی پایگاه های مرتبـط نظیر ISSA، در سـایر 

 اهداف پژوهش

 نوع پژوهش
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گزارش هـای منتشـر شـده کشـورها نیـز بـه بررسـی مطالـب پرداخته می شـود. 
در نهایـت بـا طراحی سـاختار مطالـب، اقدام بـه توصیف ویژگی ها و مشـخصات 

سـاختار تأمین اجتماعی کشـورها می شـود.

محـدوده مطالعاتـی ایـن پژوهـش 10 کشـور منتخـب از قاره هـای آسـیا، اروپا و 
آمریکا شـامل کانادا، آلمان، سـوئیس، سـوئد، نـروژ، دانمارک، ترکیـه، کره جنوبی، 
ژاپن و پاکسـتان اسـت. برای تدقیـق دامنه پژوهش عاوه بـر هماهنگی با کارفرما 
در انتخاب کشـورها سـعی می گردد در قالب سیسـتم های بازنشسـتگی به سـایر 

کشـورها نیز پرداخته شـود.

نمونه گیـری این پژوهش از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند اسـتفاده خواهد 
شـد. به این معنـی کـه نمونه گیـری از میان کشـورهایی انجام می شـوند کـه دارای 
خصوصیـات تعریف شـده ای می باشـند. نمونه گیری 10 کشـور منتخـب به روند 

مطالعـه تطبیقـی و نیاز بهره بـرداران پروژه تعریف می شـود.

مهمتریـن روش گـردآوری داده هـای این پژوهش مطالعات کتابخانه ای می باشـد. 
بدیـن منظـور با جسـتجوی منابع علمی اعم از گزارشـات و مقاالت منتشـر شـده 

بـه اسـتخراج مطالب مـورد نیاز پرداخته می شـود.

 دامنه پژوهش

 روش گردآوری داده ها

 روش منونه گیری و حجم  منونه
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مقدمه

فصل دوم:کلیات نظام تأمین اجتماعی

اصطـالح تأمین اجتماعی بـرای اولین بار رسـماً در عنوان 
مقررات ایاالت متحده آمریکا مورد اسـتفاده قرار گرفت 
)قانـون تأمین اجتماعی 1935(. هرچنـد این قانون صرفًا 
جهـت رویارویـی بـا خطراتی ماننـد بازنشسـتگی، فوت، 
ازکارافتادگـی و بیکاری برنامه هایی را به اجرا گذاشـت، 
پـس از آن طبـق قانونی که در سـال 1938 در »نیوزلند« 
تصویب شـد بخشـی از مزایـای تأمین اجتماعـی موجود 
و جدیـد بـا یکدیگـر تلفیق شـدند. سـازمان بین المللی 
کار1 در پـی این تحوالت، عنوان تأمیـن اجتماعی را مورد 
اسـتفاده قـرار داد و بعدهـا حداقـل اسـتاندارد زندگـی 
توصیــه نامه های  و  کنوانسیــون ها  در  فراگیـر  به طـور 
مختلـف ایـن سـازمان مـورد استفـــاده قـرار گرفـت.

اگرچـه امـروزه نظام تأمین اجتماعـی از اجزای کلیدی و تعیین کنندة 
امنیـت اجتماعـی در هـر جامعـه شـناخته می شـود؛ امـا در نگاهی 
کلـی، تأمیـن اجتماعی مفهومی   تـازه و متعلق به عصـر جدید و حال 
نیسـت. بـه بیان دیگـر، گرچه ایـن مفهـوم در طول قـرون و اعصار 
تغییـر کـرده امـا پیدایـش آن را می توان به شـکل گیری نخسـتین 
اجتماعـات انسـانی و جوامـع مدنـی و همچنین برآمدن و تأسـیس 

1- International Labour Organization (ILO)
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دولت هـا در جوامـع مرتبـط سـاخت. آدمیـان از همان آغـاز بنا به 
طبیعـت انسـانی و خلق وخـوی اجتماعی خود نمی توانسـتند نسـبت 
بـه رنـج و محرومیـت، بیمـاری و ازکارافتادگـی همنوعـان خویـش 
بی تفـاوت باشـند. در ایـن معنـا، نخسـتین حمایت هـای اجتماعی را 
احتمـاالً باید در نوع دوسـتی و کمک های انسان دوسـتانه به یکدیگر 
ریشـه یابی و ارزیابـی کـرد؛ پدیـده ای کـه تـا امـروز نیز در بیشـتر 

جوامع بشـری باقی اسـت.
در واقـع می تـوان گفت آنچه که موجب شـد مفهوم تأمین اجتماعی 
در دنیـای جدید مطرح شـود و به صورت قوانینـی نه تنها ملی، بلکه 
بین المللـی مدنظـر قرار گیـرد، نتیجه تحـوالت و رخدادهایی اسـت 
که بشـر در خال زندگی جمعی خود شـاهد آن بوده اسـت. به طور 
مشـخص می توان گفت تأمین اجتماعی، جایگزین امنیتی شـده است 
کـه در گذشـته در بافـت سـنتی جوامـع وجود داشـت و بـا انقاب 
صنعتـی از بیـن رفت یـا کمرنگ و بی اثر شـد؛ چرا که با پیشـرفت 
انقـاب صنعتـی و بروز آثـار آن و به طور مشـخص مهاجرت مردم 
از روسـتاها بـه شـهرها و همچنین تحـول در رابطه بیـن کارگران و 
کارفرمایـان )در اثـر ورود ماشـین بـه فرایند تولید( تعـداد زیادی از 
افـراد جامعـه، کارگـر و مزدبگیر شـده و خانواده گسـترده تبدیل به 
خانواده کوچکتر شـد و در واقع حالت سـنتی امنیت اجتماعی از بین 
رفـت. بنابرایـن تأمین اجتماعی یک چاره اندیشـی برای این شـرایط 
جدیـد اسـت. در ادامة این سـیر و پـس از پایان جنـگ جهانی دوم، 
نقـش دولت هـا در اقتصـاد و وظایـف و تکالیـف آنها در توسـعه از 
کلیدی تریـن و تعیین کننده تریـن مباحث در حوزه مدیریت توسـعه 
و الگوهـا و روش هـای آن بوده اسـت. بـا عنایت به مجموعه مباحثی 
کـه در ادبیـات توسـعه به وجـود آمـده، به طـور کلی می تـوان گفت 
تقریبـاً تمـام نظریه های توسـعه بـاور دارند کـه دولـت در برقراری 
تأمیـن اجتماعـی وظیفـه و تکلیفـی یگانـه دارد؛ به طوری کـه برخی 

وجـود تأمین اجتماعی را از پیش شـرط های توسـعه دانسـته اند.
بـا این همـه، از جنگ جهانـی دوم تاکنون، تأمیـن اجتماعی به عنوان 
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مقولـه ای کلیـدی و اساسـی در قلمروهـای توسـعه اقتصادی، سیاسـی و توسـعه 
همه جانبـه و پایـدار مطـرح بـوده و هـر روز ضـرورت توجـه به بسـط و تکامل 
قلمروی کارکردهای آن از اهمیت بیشـتری نسـبت به گذشـته برخوردار شـده 
اسـت؛ به طوری که از آن به عنوان بسـتر و پیش شـرط الزم جهت تحقق توسـعه 

و همچنیـن هدف توسـعه یـاد کـرده و می کنند.

 مفهوم تأمین اجتامعی در مقابل سایر مفاهیم

واژه هـای سیاسـت، رفاه و تأمین اجتماعی به خصوص بـا صفت اجتماعی واژه هایی 
هسـتند کـه مولـود تحـوالت مـدرن جهان می باشـند و بـه خاطر همیـن ویژگی، 
پیچیدگی های مناسـبات اجتماعی مدرن نیز در تفسـیر و تأویل آنها راه جسته اند. 
پس از رنسـانس و انقاب صنعتی فضای اندیشـه بشـر وارد پارادایم های جدیدی 

شـد؛ پارادایمی کـه به جای آسـمان، بیشـتر به زمین نـگاه می کرد. 
با توجه به گسسـت مناسـبات اقتصادی و اجتماعی، مطرح شـدن انسان به عنوان 
محـور زندگـی در کـرة خاکی و نیز ضـرورت توجه بـه نیازهای او در کنار رشـد 
احسـاس عـام بشـری در پیونـد با زندگـی اجتماعی و بـا عنایت بـه روند تمرکز 
جمعیتی در شـهرها، ضرورت توجه بیشـتر به مفاهیمی  چون سیاسـت اجتماعی، 
رفـاه اجتماعـی و تأمیـن اجتماعی به چشـم می خـورد کـه در ادامه مورد بررسـی 

قـرار خواهند گرفت.

رفـاه اجتماعـی تعبیـری اسـت که بیشـتر به یک وضعیـت چندجانبـه اقتصادی، 
اجتماعـی و سیاسـی معطـوف اسـت و حفظ شـأن انسـان ها و مسـئولیت پذیری 
جامعـه در قبـال آن و ارتقـای توانمنـدی کلیـت جامعـه در عرصه هـای فردی و 
جمعـی از اهـداف اساسـی آن اسـت. قبـل از هر چیز بایـد تأکید داشـت که رفاه 
اجتماعـی، سـازمانی عظیم، گوناگون و پیچیده اسـت. در اینجا برداشـت از مفهوم 
سـازمان، فراتـر از یک شـکل و سـاختار تشـکیاتی اسـت و به جمیع مناسـبات 
اجتماعی- اقتصادی و نیز سـاخت قدرت و مفاهیمی  همچون دموکراسـی و جامعه 
مدنـی اطـاق می شـود. یکـی از پایه هـای اندیشـه ای در زمینه رفـاه اجتماعی به 

 رفاه اجتامعی
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نظریـه اخاقـی دولت ِهگل باز می گـردد که بر مبنای آن، وظیفـه اخاقی دولت، 
حفـظ امنیـت و ایجاد اعتماد عمومی  به کارکردهـای جامعه در جهت حفظ منافع 
یکایـک افـراد جامعـه اسـت و عدالت نیز در ایـن زمینه نقش به سـزایی بر عهده 
دارد، و زمانـی کـه عدالـت، بعد اجتماعی به خود می گیرد، احسـاس امنیت و رفاه 

در افـراد جامعـه رو به پایـداری می رود.
مفهـوم نویـن رفـاه اجتماعـی هـم امـروزه ضمـن در برداشـتن همـه آن مفاهیم، 
متکـی اسـت بر مسـئولیت جامعـه در برابر آحاد مـردم و ضـرورت پذیرش این 
مسـئولیت از سـوی آنانـی که بـه نوعـی در فرآیند تولیـد، ضمن برخـورداری از 
مزیت هـای جامعـهـ  که حداقل آن عبارت اسـت از بازار بـرای کاالهای تولیدی 
ـ الزم اسـت کـه پیامدهـای منفـی ناشـی از تولید خـود را نیز پوشـش دهند که 
البتـه شـکل توزیع درآمـد می تواند نمـادی از ایـن پیامدهای منفی به شـمار آید.

بـا توجـه به پیشـینه تاریخی و نیـز گرایـش عمومی  به موضـوع، هنـوز در مورد 
رفـاه اجتماعـی اجماع جهانی وجود ندارد و تعاریف مختلفی از آن شـده اسـت که 

در زیـر به سـه مورد از آنها اشـاره می شـود:
تعریف سـازمان ملل متحد: رفاه اجتماعی دامنه وسـیعی از فعالیت ها و 
برنامه هایـی را که تحـت نظارت و با کمک دولت برای بهزیسـتی افراد 

و جامعه انجام می شـود، دربـر می گیرد.
اتحادیـه بین المللـی تأمین اجتماعـی1، رفاه اجتماعـی را این گونه تعریف 
می کنـد: نظامی کـه به منظـور خدمـت و کمـک بـه افـراد بـه وجـود 
می آیـد تـا سـامت، زندگـی بهتـر و موجبـات روابـط مناسـب تری را 
بـرای پیشـرفت اسـتعدادها، قابلیت هـا و توانایی هـای انسـان فراهم سـازد. 
 در کتـاب فرهنگـی بیمه های اجتماعـی در تعریف رفـاه اجتماعی آمده 
اسـت: رفـاه اجتماعـی، سـطح بهزیسـتی و رفـاه در یک جامعـه، میزان 
برخـورداری افـراد یک جامعـه از امکانات مـادی و معنـوی موجود در 

آن جامعـه را می تـوان سـطح رفاه مـردم آن به شـمار آورد.

1- International Social Security Association (ISSA)
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سیاسـت اجتماعـی گرچـه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسـو اسـت به 
نوعـی کـه گاه متـرادف یکدیگر به کار می رونـد، اما از نظر نوع رویکرد به مسـئله 
و نیـز نحـوه کارکـرد، با رفـاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاسـت اجتماعـی از یک 
سـو معطـوف بـه تدبیـر و اجراسـت و به نوعـی ابـزار پیوند برنامه هـای مختلف 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی محسـوب می شـود و از سـوی دیگـر به عنـوان 
پوششـی عـام بـرای برنامه های مختلـف دولـت در عرصه های گوناگون به شـمار 
مـی رود. عـده ای آن را مداخلـه عامدانـه ای می داننـد که دولت بـرای تحصیل به 
اهـداف رفاهـی با توزیع مجدد منابع در میان شـهروندان انجـام می دهد. بنابراین 
تعریف، سیاسـتگذاری اجتماعی حالتی خاص از دخالت دولت اسـت که از طریق 
اهـداف اجتماعـی ماننـد عدالت اجتماعـی، مسـاوات و عدم تبعیـض، حفاظت از 

افـراد آسـیب پذیر و برنامه ریـزی مدبّرانـه زندگی پیگیری می شـود.
با توجه به تعریف میجلی1، علم سیاست اجتماعی بر سه زمینه متمرکز است:

 ساختار و ترکیب مفهوم رفاه
 توضیح خواستگاه و عملکرد مسائل در اجرای برنامه های رفاه اجتماعی

 شکل دهی و رده بندی نظریه ها. 
تونـی فیتزپتریـک نیـز در کتـاب نظریـه رفـاه ضمـن آنکـه تأکیـد می کنـد که 
سیاسـت اجتماعی یک رشـته علمی  و دانشـگاهی اسـت اما مرزبندی محسوسـی 
نیـز در حیطـه کارکـردی آن قائـل اسـت و معتقد اسـت کـه تأکیـد آگاهانه بر 
تحول اجتماعی مضمون اصلی سیاسـت اجتماعی را تشـکیل می دهد از سیاسـت 
اجتماعـی به عنـوان رونـدی نام می بـرد که از طریـق آن رفاه یا بهزیسـتی جامعه 
بـه حداکثـر می رسـد ضمـن آنکه حیطـه عملکـردی آن را محـدود بـه تولید و 
توزیـع کاالهـای عمومـی  می داند. سیاسـت اجتماعی بـه نوعی همـزاد ایجاد حق 
رأی و نـگاه به دموکراسـی نیز به شـمار می رود، وقتی مشـارکت در تعیین قدرت 
به عنوان حق شـهروندی تعریف شـد و عمـوم جامعه حق اظهارنظر پیـدا کردند، 
دولت هـا نیز برای کسـب رأی و جلـب توجه آرای عمومی، سیاسـت اجتماعی را 
در کنـار سیاسـت های دیگـر اقتصادی، سیاسـی و دفاعی قـرار دادنـد و از این رو 

1- James midgley
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رونـد دموکراسـی آنان را مجبـور به ارائـه آن کرد.
هنگامی کـه در دهـه 1970 میـادی بـا افزایـش نـرخ بیـکاری در سراسـر اروپا 
معضل بیکاری و به تبع آن مسـئله اشـتغال به عنوان مشـکلی اساسـی تلقی شـد، 
ایـن موضوع موجـب نگرانی سیاسـتمداران، اقتصاددانان و سـایر بازیگران عرصه 
سیاسـت شـد و نظام های رفاهی را به طـور اخص و سیاسـت گذاری های اجتماعی 
آنـان را بـه شـیوه های مختلـف تحـت تأثیـر قـرار داد. امـا هر کشـور براسـاس 
رهیافت هـای مخصـوص بـه خـود و به نحو متفـاوت از دیگـران به مقابلـه با این 
مسـئله پرداخت. کشـورهایی نظیر ایتالیا، پرتغال، اسـپانیا، یونان، مزایای محدودی 
در اختیـار بیـکاران قرار دادند اما کشـورهایی مانند ایرلند، هلنـد، آلمان، دانمارک 
و سـوئد سیاسـت های اشـتغال محـور گسـترده اجـرا کردند. مسـئله اصلـی این 
بـود کـه هـر رژیم رفاهـی براسـاس همـان ویژگی های خـود سیاسـت خاصی را 
نیـز در برخـورد بـا بیـکاری دنبـال کـرده اسـت. یکـی از دالیـل این تفـاوت آن 
بـود کـه چون ایـن رژیم هـای رفاهی بـا الگوهای زندگـی خانوادگی و همبسـتگی 
خانوادگـی در تعامل انـد یـا تحـت تأثیـر الگوهـای مختلـف زندگـی خانوادگـی 
می باشـند، نمی توانسـتند از یک الگـو پیروی کنند و شـیوه های زندگـی خانواده ها 

بـر سیاسـت گذاری اجتماعی مؤثـر بودند.

رفـاه اجتماعی و سیاسـت اجتماعی هرکدام به نوعی مشـتمل بـر دو مفهوم تأمین 
اجتماعـی و حمایـت اجتماعـی اسـت. تأمیـن اجتماعی واژه ای اسـت کـه به نحوه 
بارزتـر و ملموس تـری بـا تحـوالت اقتصـادی ارتبـاط دارد. تنیدگـی ایـن ارتباط 
به گونـه ای اسـت کـه بسـیاری آن را بیشـتر مفهومـی  اقتصـادی می داننـد تـا 
مفهومی اجتماعـی و نخسـتین  بـار نیز در پـی بحـران 1929 و در برنامه موسـوم 
معـروف بـه نیودیـل در ایاالت متحده آمریـکا به کار برده شـد. تأمین اجتماعی و 
حمایـت اجتماعی زیرمجموعـه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاسـت اجتماعی 
محسـوب می شـود. اختـاف مهـم بیـن آن دو نیـز در نحـوه تأمین منابـع مالی 
آنهـا و نیـز منطق توزیـع آن منابع اسـت. از لحاظ مفهومی  و کارکـردی، تأمین و 
حمایـت اجتماعـی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاسـت اجتماعی 
عمدتـاً بعـد قویتری دارند. حیطه فعالیت تأمین اجتماعی اساسـاً محـدوده نیروی 
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کار فعـال و موجـود جامعـه اسـت و از نظر مفهومـی  نیز بر نوعی توزیع مناسـب 
درآمـد بیـن گروه هـای مختلف بـا توجه به خطرپذیـری توزیـع آن در طی زمان 
تأکیـد دارد و تعاریفـی نیـز کـه از آن بـه عمل آمـده مؤید این مطلب اسـت. در 

ذیـل برخی از این تعاریف اشـاره شـده اسـت:
 ویلیـام بوریـج1 در کتابـی تحـت عنـوان بیمه هـای اجتماعـی و خدمـات آن 
می نویسـد: اصطـاح تأمیـن اجتماعی بیانگـر درآمدی اسـت که بـه هنگام قطع 
درآمـد بـه عللـی از قبیـل بیـکاری، بیمـاری یـا حادثه جایگزیـن آن می شـود و 
همچنیـن تأمین درآمد برای کسـانی که به علت پیری بازنشسـته شـده اند و نیز 
آنهـا کـه به سـبب مرگ شـخص دیگـری از حمایت محـروم مانده انـد و تأمین 
مخـارج اسـتثنایی از قبیل هزینه هایی که به مناسـبت تولـد، ازدواج یا مرگ پیش 
می آیـد. از نـگاه وی تأمیـن اجتماعی در زمان ایجاد گسسـت در منبـع درآمدی 

حضـور پیـدا می کند.
 دایره المعـارف آمریـکا در تبییـن تأمین اجتماعی آورده اسـت: تأمین اجتماعی 
در یـک مفهـوم کلی بـه معنای ایمنـی و مراقبـت از خطرات احتمالـی برای یک 
گـروه اجتماعـی به هـم وابسـته اسـت. اگرچه مفهـوم تأمیـن اجتماعـی در علوم 
اجتماعـی کاربـرد دارد امـا بیشـتر یک مفهوم اقتصادی اسـت. در ایـن تعریف با 
توجـه به مشـخص کردن گـروه اجتماعـی و تأکید بـر وجه اقتصـادی آن به نظر 

می رسـد بیشـتر بر ادامه سـطح درآمد و معیشـت افراد تأکید شـده اسـت.
 اصطـاح تأمیـن اجتماعی در چهارچوب اساسـنامه اتحادیـه بین المللی: تأمین 
اجتماعـی بـه معنـای هـر طـرح یـا برنامه ای اسـت کـه به دسـت قـوة مقننه یا 
هـر ترتیـب اجبـاری دیگـر که اعضـای جامعـه را در مقابـل بروز حوادث ناشـی 
از اشـتغال، بیماری هـای ناشـی از شـغل، بیکاری، حاملگـی، بیمـاری، نقص عضو، 
پیری، بازنشسـتگی، بازماندگـی و مرگ از طریق پرداخت هـای نقدی یا غیرنقدی 
حمایـت کنـد. در تعریف، وجـه غالب تأمین اجتماعـی اجباری بودن آن اسـت و 
همچـون دیگر تعاریـف تأمین اجتماعی منوط به یک گسسـت در فرآیند زندگی 

افـراد جامعه می باشـد.
 در منشـور سـازمان بین المللـی کار تأمیـن اجتماعـی به مفهوم حمایتی اسـت 
کـه جامعـه برای اعضـای خود از طریق مجموعـه ای از اقدامات عمومـی  در برابر 
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فشـارهای اجتماعـی و اقتصـادی اسـت که باعث قطع یـا کاهش درآمـد آنان به 
علـت بیمـاری، بـارداری، حـوادث ناشـی از کار، ازکارافتادگی، سـالمندی و مرگ 

می گـردد.
بـا توجـه بـه تعاریـف ارائه شـده و با نگاهی سـاختاری بـه نظام تأمیـن اجتماعی 
درمی یابیـم کـه اصـوالً ایـن نظام بـه همراه بهداشـت و درمـان،  فرهنـگ و هنر، 
عمـران و نوسـازی،  آمـوزش عالـی و ... از زیربخش هـای تحـت پوشـش امـور 

اجتماعی محسـوب می شـود.
در لغـت نیـز ایـن اصطـاح از دو کلمه تأمین و اجتماع تشـکیل شـده اسـت که 
منظـور از تأمیـن ایجـاد امنیت خاطـر در مقابـل خطرها و ریسـک های موردنظر 
اسـت ولـی کلمـه اجتماعـی رابطـه این خطرهـا را با جامعـه بیان می کنـد و نکته 
مهـم در ایـن میان تعریـف خطـرات موردنظر در تأمیـن اجتماعی اسـت. برخی 
از ایـن خطرهـا شـخصی اسـت ماننـد بیمـاری، حـوادث، بیوه گـی، معلولیـت، از 
کارافتادگـی، کهولـت و مـرگ و میـر و برخـی خطـرات نیـز فراگیر اسـت مانند 
خشکسـالی، آفـات محصوالت، حـوادث طبیعی، اغتشاشـات و مانند آنهـا. با این 
تعریـف تأمیـن اجتماعی آثار ناشـی از ایـن خطرها را بـرای افراد جامعـه در حد 

قابـل تحملـی کاهـش می دهد.
پیـر الروک1، رییـس صنـدوق ملی تأمیـن اجتماعی فرانسـه، تأمیـن اجتماعی را 

مرکـب از سـه رویـه و روش مجـزا می دانـد:
 سیاست و خط مشی اقتصادی برای تأمین اشتغال کامل؛

 سیاسـت درمانی به منظور تدارک و تجهیز و سـازمان دادن وسـایل و امکانات 
درمانـی بـرای مبارزه علیه بیماری اعم از عملیات مربوط به پیشـگیری و اقدامات 

درمانی؛
 سیاسـت توزیـع درآمـد به منظـور تعدیـل و تخفیـف نتایـج فعـل و انفعاالت 
کورکورانـه نیروهای اقتصـادی و نیز وفق دادن درآمد هر فـرد خانواده با نیازهای 
فـردی و خانوادگـی بـا درنظـر گرفتن کلیـه عواملی کـه در آینده احتمـاالً ممکن 

اسـت در چنین درآمدی تأثیر داشـته باشـد.
با این حال در کشـورهای توسـعه یافته بیشـتر صحبت از نظام رفاه اجتماعی است 
در حالی کـه در کشـورهای در حال توسـعه بحث اصلـی در مـورد نظام های تأمین 
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اجتماعی اسـت. چالشـی که سیاسـت گذاران و پژوهشـگران در این کشورها با آن 
مواجه هسـتند و تشـخیص ترکیب بهینه و کارآمد بین فعالیت دولت و سـازوکار 
بـازار با توجه به مسـئولیت های کشـوری مشـخص می شـود. بدیـن ترتیب نظام 
تأمیـن اجتماعـی به عنـوان مجموعـه ای از نهادها، سـاختارها و سـازوکارهایی که 
دارای کنـش متقابـل بر یکدیگر هسـتند تحت تأثیر سـطح توسـعه و نظام فکری 

جامعه نیز قـرار دارند.

نظام هـای تأمیـن اجتماعـی متکـی بر دولـت را می تـوان در یک سـیر تاریخی به 
تأمیـن اجتماعـی بیسـمارکی1 و بوریجی2 تقسـیم کـرد. نظام بیسـمارکی که بیمه 
اجتماعـی نیـز نامیده می شـود درواقـع نوعی بیمه حرفـه ای اجباری اسـت که در 
آن افـراد بـا پرداخـت حق بیمـه به صـورت درصدی از دسـتمزد بیمه می شـوند. 
عـدم پوشـش افراد بیـکار، نابرابـری در ارائه خدمات تأمیـن اجتماعی و همچنین 
وابسـتگی مالی شـدید ایـن صندوق ها به شـرایط بـازار کار و تغییـرات اقتصادی 
و جمعیتـی از مهم تریـن ایـن نواقـص هسـتند. پس از نظام بیسـمارکی، در سـال 
1948 انگلسـتان بـر اسـاس نظریات بوریج نظـام تأمین اجتماعی جدیـدی را بنا 
نهـاد کـه بر اسـاس آن تمام مـردم صرف نظر از شـغل یا حرفه، برحسـب نیاز و 
نه درآمد توسـط یک سـازمان تحت پوشـش قرار می گیرند. سیسـتم های تأمین 

اجتماعـی کنونـی هـر دو این نظام ها را شـامل می شـوند.
سیسـتم های تأمین اجتماعی را می توان در سـه سـطح طبقه بندی کرد. سـطح اول 
مطابـق با نظام بوریجـی هدف باز توزیع و فراهم کردن سـطحی حداقل از زندگی 
بـرای مسـتمری بگیران را دنبـال می کنـد. امـا سـطح دوم نوعی از نظـام بیمه ای 
اجبـاری اسـت کـه هـدف آن تأمین سـطحی موردنظـر از زندگی در مقایسـه با 
دوران اشـتغال برای پس از بازنشسـتگی اسـت. این سـطح دوم با نظام بیسمارکی 
مطابق اسـت. سـطح سـوم خدمـات تأمین اجتماعی اختیـاری و نه اجباری اسـت 

که توسـط افـراد یـا کارفرما یان صـورت می گیرد.

1- Bismarck
2- Beveridge

 طبقه بندی سیستم های تأمین اجتامعی
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تمـام برنامه هـای حمایتی که بـرای جلوگیری از فقـر در افراد سـالخورده طراحی 
می شـوند در چهـار گروه تقسـیم می گـردد. دسـته اول کمک های مالی مسـتقیم 
بـه افـراد کم درآمـد اسـت. نـوع دوم برنامه هـای تأمیـن اجتماعی مقدماتـی1 را 
شـامل می شـود کـه در آن منافع مسـتقل از درآمـد و به طور یکسـان2 بین تمام 
بازنشسـتگان پرداخـت می شـود. نمونـه ایـن برنامه هـا را می تـوان در دانمارک، 

جمهـوری چـک، ایرلند، لوکزامبـورگ، هلند و نـروژ یافت.
دسـته سـوم برنامه های هدفمند3 هسـتند که منافع بیشـتری به فقیران و کمتری 
را بـه ثروتمنـدان اختصـاص می دهند. ایـن برنامه های تبعیضی بر اسـاس میزان 
مسـتمری، کل درآمد و یا کل درآمد و ثروت امکان تحقق دارد. این برنامه ها در 
کشـورهای شـمال اروپا مانند سـوئد، نروژ و فنانـد، در جنوب اروپـا مانند یونان، 
پرتغـال، فرانسـه و ترکیه و همچنین در کشـورهای انگلیسـی زبـان مانند آمریکا، 
انگلیـس و اسـترالیا رواج دارد. دسـته چهـارم هم مسـتمری های حداقلی هسـتند 
کـه مانند دسـته سـوم کاهش میزان مسـتمری نسـبت بـه یک سـطح معین را 
مانع می شـود. کشـورها بنا بر شـرایط داخلی ممکن اسـت از یک دسـته یا بیشتر 
ایـن برنامه ها اسـتفاده کنند به عنوان مثال در اسـترالیا، اتریـش، ایاالت متحده تنها 
برنامه هـای هدفمنـد اجرا می شـود حال آنکه در لوکزامبـورگ، بریتانیا و جمهوری 

چک سـه نـوع ایـن برنامه ها به طـور همزمان مورداسـتفاده قـرار می گیرند.

هـدف برنامه هـای بیمه ای سـطح دوم نه تضمین سـطح حداقلـی از زندگی برای 
جلوگیـری از فقر بلکه فراهم آوردن سـطح مناسـبی از نرخ جایگزینـی4 یا درآمد 
بازنشسـتگی نسـبت به درآمد دوران اشـتغال اسـت. روش های تأمین منابع مالی 
و همچنیـن نظام های پرداخت مسـتمری از مهمترین مباحث این سـطح هسـتند 

کـه در قسـمت های بعد مورد بررسـی قـرار خواهند گرفت.

1- Basic Pension Schemes
2- Flat-rate
3- Targeted Pension Schemes
4- Replacement Rate

 سطح اول: برنامه های حامیتی

 سطح دوم: مستمری های بیمه ای اجباری
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سـطوح بیمه ای تأمیـن اجتماعی رابطه ای بین درآمد دوران اشـتغال و مسـتمری 
بازنشسـتگی برقـرار می کننـد. یعنـی افـراد بـا درآمـد بیشـتر، حق بیمه بیشـتر 
پرداخـت و درنتیجـه مسـتمری بیشـتری دریافـت می کننـد. امـا از آنجایی کـه 
پرداخـت مسـتمری های بـاال بـرای صندوق ها بسـیار سـنگین اسـت، در بیشـتر 
سیسـتم ها معمـوالً یک سـقف بـرای درآمد مشـمول مسـتمری قـرار می دهند. 
سـقف درآمد مشـمول مسـتمری اگرچـه به پایـداری صندوق هـا می افزایـد، اما 
تأثیـر منفی بـر میزان سـپرده صندوق ها و پس انـداز عمومی کشـورها دارد. بدین 
منظـور برای سـطوح باالتر درآمد و مسـتمری سـطح سـومی  از تأمیـن اجتماعی 
کـه اختیـاری اسـت، طراحی شـده اسـت. افراد بـا درآمد بـاال با عضویـت در این 
صندوق هـا می تواننـد نـرخ جایگزینـی باالتـر یعنی مسـتمری بیشـتری دریافت 

کنند.

بـا توسـعه و تکامـل مدل هـای بیسـمارکی و بوریجـی به تدریـج نظام هـای بیمه 
اجتماعـی و مسـاعدت اجتماعـی، بـه وجود آمده اسـت کـه اولی متکـی به منابع 
حـق بیمه )مشـارکت مسـتقیم مردم( و دومـی متکی بر درآمدهای دولتی اسـت. 
نظام هـای بیمـه اجتماعـی عمومـاً افـراد شـاغل و خانواده هـای آنـان را پوشـش 
می دهـد و نظام هـای مسـاعدت اجتماعـی، از نیازمنـدان و افـراد آسـیب دیده 
حمایـت می کنـد. عاوه بر ایـن دو، طرح هایـی هم به صورت تکمیلـی با مدیریت 
بخـش خصوصـی به وجود آمده اند کـه خدمـات و امکاناتی را فراتر و گسـترده تر 
ارائـه می کننـد و از طریـق حـق بیمه هـای پرداختی مـردم تأمین مالی می شـوند. 
مجموعـه ای از این نظام هاسـت کـه می تواند کل افـراد جامعه را براسـاس میزان 
مشـارکت و نیازمنـدی پوشـش دهـد و چهارچوب اصلـی نظام تأمیـن اجتماعی 
چندالیـه را تشـکیل  دهد. نظـام تأمین اجتماعـی چندالیه سـاختاری تکامل یافته 
از نظام هـای تأمیـن اجتماعـی اسـت که هریـک از راهبردهای بیمـه ای و حمایتی 
را در جایـگاه خـود قـرار داده و بـا توجـه به شـرایط خاص اقشـار مختلف جامعه 
آنـان را پوشـش می دهـد. از اوایـل دهـه 1990 ایـن دیـدگاه بیش از همـه مورد 

 سطح سوم: مستمری های بیمه ای اختیاری

 نظام های تأمین اجتامعی چندالیه
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تأکیـد بانـک جهانـی قـرار گرفـت، هرچنـد پـس از آن نیـز سـازمان بین المللی 
کار و اتحادیـه اروپایـی مدل هـای خـاص خـود را از ایـن نظـام ارائـه دادند. طرح 
»تأمیـن اجتماعـی چندالیـه« نخسـتین بار از سـوی بانـک جهانـی ارائه شـد. این 
طـرح کـه برای پوشـش هریک از اقشـار جامعه به تناسـب وضع درآمـدی آن، 
الیه متناسـبی را پیشـنهاد می کـرد، به دلیـل تأکید بر خصوصی سـازی بیمه های 
اجتماعـی و دورشـدن آنهـا از سـازوکار بازتوزیعی، واکنش های منتقدانه بسـیاری 
از صاحب نظـران اقتصـادی و اجتماعـی جهـان در پـی داشـت. بـه مـوازات ایـن 
طـرح سـازمان بین المللی کار و کمیسـیون اروپایی نیز طرح هـای دیگری با همین 
عنـوان و بـا تأکید بـر نقش بازتوزیعی بیمـه اجتماعی و تداوم مسـئولیت دولت ها 
در ایـن الیـه ارائـه کردنـد و همایش های علمی متعـددی در سـطوح منطقه ای و 
بین المللـی بـرای بررسـی این نظریه ها برگزار شـد. ایـن تضارب آرا موجب شـد 
کـه در طـرح بانـک جهانـی، تعدیل هایـی صـورت گیرد تـا کشـورهای مختلف 
بتواننـد متناسـب بـا شـرایط و نیازهـای خـاص خـود، نظام های تأمیـن اجتماعی 

چندالیـه را بـه صورت هـای متفـاوت، طراحی و اجـرا کنند.

در گزارشـی که از سـوی بانک جهانی در سال 2002 منتشر شده، نظام مستمری 
چندالیـه موردنظر این بانک دارای چهار  الیه1 اسـت.

  الیه صفر
ایـن الیـه بـه صـورت غیربیمـه ای، تأمین کننـده یک سـطح حداقـل حمایتی به 
شـکل مسـتمری اجتماعی اسـت. هـدف اصلی این الیـه مقابله با فقـر و کمک به 

افراد در شـرایط اضطراری اسـت.
 الیه اول

به صـورت بیمه ای اسـت کـه با سـطوح درآمد مرتبط بـوده و هـدف، جایگزینی 
بخشـی از درآمـد افراد اسـت. در این الیـه مخاطراتی از قبیل افت درآمد ناشـی 

1- الزم بـه ذکـر اسـت در برخـی منابـع، نظـام چندالیـه بانـک جهانی به صـورت پنج الیه معرفی شـده اسـت. 

در ایـن منابـع عـالوه بـر چهـار الیـه اشـاره شـده در منت، الیـه پنجم بدیـن صورت مطرح می شـود: سیسـتم 

حمایـت )مالـی و غیرمالی( از سـاملندان به صورت بین نسـلی و درون خانوادگی اسـت که شـامل مراقبت های 

سـالمت و نیـز تأمیـن لـوازم زندگـی خواهد بـود و برای حمایت از کسـانی اسـت که بـه هر دلیلـی نمی توانند 

در سـایر الیه ها پوشـش داده شـوند.

 مدل چند الیه بانک جهانی
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از مخاطرات سیاسـی و جمعیتی و نااطمینانی های ناشـی از نوسـانات بازار مشاهده 
می شـود. ایـن الیه توسـط دولـت اداره شـده و از یک سیسـتم BD-PAYG پیروی 

می کند.

 الیه دوم

همچنیـن ایـن الیـه ضرورتـاً به صـورت حسـاب پس انـداز انفـرادی و اجبـاری 
خواهـد بـود. ایـن الیه توسـط بخـش خصوصـی اداره می شـود و از یک سیسـتم      

می کنـد. پیـروی   DC-Funded

 الیه سوم
شـامل تدابیـر اختیـاری اسـت کـه بـه شـکل های مختلـف ماننـد حسـاب های 
انفـرادی، طرح هـای بـا مشـارکت کارفرمـا، سیسـتم های مبتنـی بر حـق بیمه یا 
مزایـای معیـن بـوده و از انعطاف پذیری الزم برای سـازگاری با شـرایط برخوردار 
باشـد. این الیه، مخاطرات ناشـی از ریسـک سـرمایه گذاری و مدیریت خصوصی 
بـر دارایی هـا را پوشـش می دهد و همچنیـن جبران کننـده محدودیت های موجود 

در سـایر الیه هـا نیز خواهـد بود.
        مدل چندالیه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1

همان طـور کـه در نمـودار زیر مشـهود اسـت، نظـام چند الیـه تأمیـن اجتماعی 
کشـورهایی عضو یک سیسـتم سـه الیه ای اسـت: الیه اول، الیه اجباری اسـت و 
پرداخت هـای حمایتـی را دربـر می گیـرد که بـه صورت دولتـی اداره می شـود و 
منابـع آن به طـور معمول از محـل درآمدهای عمومی دولتها تأمین مالی می شـود 
و اهـداف توزیعـی و مقابلـه بـا کاهـش فقـر، دو هـدف اصلـی در این الیه اسـت 
کـه تأمین کننده سـطح حداقلی از حمایت ها جهـت تأمین حداقل اسـتانداردهای 

زندگـی بـرای تمام افراد اسـت.

1- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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 الیه اول

مسـتمری پایه1: نیمی از کشـورهای )DCEO( مسـتمری پایه را به همه شـهروندان 
خـود صرفـاً بـر اسـاس اقامت و یـا بر اسـاس تعـداد سـال های مشـارکت ارائه 
می دهنـد. در 26 کشـور )DCEO( ارزش نسـبی مسـتمری پایـه 20/1 درصـد 

میانگین درآمد شـاغلین اسـت.

مسـتمری حداقل2: هـدف اصلی این نوع مسـتمری فراهم کـردن حداقل امکانات 
رفاهـی بـرای افـراد نیازمند اسـت تـا بتواننـد از این طریـق زندگی خـود و افراد 
خانـواده خـود را اداره کنند. این طرح صرفاً مختص افراد سـالمند نبـوده و افراد با 
1- Basic Pension
2- Minimum Pension
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شـرایط خـاص )مانند پناهنـدگان، خانواده های با افراد معلـول و...( نیز می توانند از 
ایـن مزایا بهره مند شـوند. افراد سـالمندی که هیچ منبع درآمـدی )مانند مزایای 
مسـتمری مربـوط بـه درآمـد( ندارنـد نیـز می تواننـد از ایـن مزایای مسـتمری 
اسـتفاده کنند. در 13 کشـور )DCEO( ارزش نسـبی مزایای مستمری حداقل، 25 
درصد متوسـط درآمد شـاغلین اسـت. به طور متوسط در کشـورهای )DCEO( از 
هـر ده سـالمند سـه نفـر مزایای مسـتمری حداقـل و پایه یا مسـاعدت اجتماعی 
را دریافـت می کننـد. در جمهـوری چکسـلواکی 33/3 درصد مسـتمری های پایه 
و حداقـل براسـاس شـاخص دسـتمزد و 66/7 درصـد آنهـا بـر مبنای شـاخص 
قیمـت تعدیل می گردند. به طور متوسـط برخورداری کامل از مزایای "مسـتمری 
حداقـل" مسـتلزم 26 سـال مشـارکت به صـورت پرداخت حق بیمه در سیسـتم 
اسـت و در اکثریت کشـورها پس از 20 سـال مشـارکت مسـتمری های حداقل 
جزئـی قابـل پرداخـت اسـت. مزایـای دیگری نیـز وجـود دارند کـه در صورت 
عـدم کفایت مسـتمری پرداختـی در طرح حداقل مسـتمری برای افـراد نیازمند 
بـه ایـن افـراد تعلق می گیـرد. از جمله ایـن مزایا می تـوان به کمک هزینـه اجاره 
مسـکن و انـواع بیمه هـای درمانی برای افراد واجد شـرایط در نیمی  از کشـورهای 

)DCEO( اشـاره کرد.

کمک هـای اجتماعی1: بازنشسـتگانی که مسـتمری مربـوط به درآمـد آنها پایین 
اسـت در کنـار مزایای مسـتمری مبتنی بـر درآمدشـان می توانند از ایـن مزایای 
مسـتمری نیـز اسـتفاده کننـد. هـدف اصلی ایـن کمک هـای اجتماعـی برطرف 
کـردن نیازهـای اساسـی افـرادی اسـت که درآمـد آنها بـرای تأمین ایـن نیازها 

کافی نیسـت.

تمامی کشـورهای عضـو )OECD( تورهـای ایمنی اجتماعـی از این قبیـل را دارند. 
در اکثریـت کشـورهای مذکـور مزایـای کمک های اجتماعی براسـاس شـاخص 
قیمـت تعدیل می گـردد. در دانمارک مزایای مذکور بر اسـاس دسـتمزد تعدیل 

می گردند.

1- Social Asistance

33



 الیه دوم
الیـه دوم کـه الیه ای بیمه ای اسـت دربرگیرنده مسـتمری های مبتنی بـر درآمد1 
اسـت کـه مشـارکت در آن اجبـاری بـوده و به صـورت دولتـی یا خصوصـی اداره 
 )DB( می شـود و طرح های مسـتمری موردنظـر در این الیه از نـوع حق بیمه معین
 )NDC( یا به شـکل حسـاب های صوری )Points( امتیازی ،)DC( یـا مزایای معین
هسـتند. مزایای مسـتمری در ایتالیا، نروژ، لهسـتان و سـوئد بر مبنای حساب های 

صوری اسـت.

مسـتمری امتیازی: در زمان بازنشسـتگی امتیازهای کسـب شـده توسـط مشترک 
طـرح مسـتمری، جمـع شـده و در یک مقدار مشـخص کـه بـه آن "ارزش امتیاز 
مسـتمری2" گفته می شـود ضرب می گردد. ارزش امتیاز مسـتمری در طول زمان 
با توجه به نرخ رشـد دسـتمزدها یا بر اسـاس سـایر شـاخص ها تعدیل می گردد. 
عـاوه بـر نـرخ رشـد دسـتمزدها عوامـل دیگـری از جمله نسـبت وابسـتگی در 

سیسـتم ممکن اسـت بر ارزش امتیاز مسـتمری تأثیرگذار باشـد.

 الیه سوم
الیه سـوم به صورت اختیاری اسـت و توسـط بخش خصوصی مدیریت می شـود. 
افراد برای برخورداری از پوشـش بیشـتر در زمان بازنشسـتگی اقدام به پس انداز 
در ایـن الیـه می کننـد. انـواع طرح هـای مسـتمری اختیـاری ارائـه شـده در ایـن 
الیـه نیـز از نـوع حق بیمـه معیـن )DB( یا مزایـای معیـن )DC( می باشـند. منابع 
الیه های دوم و سـوم از محل حق بیمه های پرداختی توسـط مشـترکین آنها تأمین 
مالـی می شـود. تأمین درآمد کافی بازنشسـتگی و پوشـش ریسـک عمـر طوالنی 
16 مسـتمری بگیـران و اعضـای خانـواده آنها اهـداف اصلی ایـن دو الیه بیمه ای 
 )DCEO( هسـتند. در خاتمـه به نظر می رسـد اجماع و همگرایی کشـورهای عضـو

در زمینـه اصاحات به سـمت نظام مسـتمری چندالیه اسـت.

1- Earing- related pensions
2- Pension-Point Value
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در سـازمان های دیگـر از جملـه سـازمان بین المللـی کار با درنظـر گرفتن تجربه 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی در کشـورهای مختلـف یک مـدل چهارالیـه تأمین 
اجتماعـی شـامل تـور حمایتـی، بیمـه ای، خصوصـی و مکمـل را بـا ویژگی هـای 

مختلـف ارائـه کرده اسـت.

 الیه اول
یـک تـور ایمنی اجتماعـی در قالب یـک طرح ضد فقر کـه مزایـای آن از طریق 
دولـت تأمیـن می شـود و حداقـل درآمـد را برای نیازمنـدان تأمین می کنـد. این 
الیـه مزایایـی با نرخ ثابـت را همراه با خدمات درمانی پایه ارائـه نموده و از طریق 
نظام مالیاتی به طور سـالیانه تأمین مالی می شـود و ممکن اسـت مبتنی بر بررسـی 

وضع درآمد باشـد.

 الیه دوم

طـرح مسـتمری دولتـی بـدون اندوخته و مبتنی بـر مزایای معین یـا طرح مبتنی 
بـر حق بیمـه معین صـوری کـه از طریق تأمیـن اجتماعـی دولتی برای شـاغان 
تـدارک می شـود و به صـورت تـوازن هزینه با درآمـد عمل می کند. ایـن الیه در 

بیشـتر مـوارد از طریـق حق بیمه های پرداختـی تأمین مالی می شـود.

 الیه سوم

در ایـن الیه طرح مسـتمری انفـرادی دارای اندوخته کـه از طریق دولت یا بخش 
خصوصـی تأمین می شـود و بسـته به شـرایط می توانـد اجباری یا اختیاری باشـد. 
ایـن الیـه همچنین ممکن اسـت با الیه دوم ترکیب شـود و به عنوان طـرح دارای 

اندوختـه جزئی عمل کند.

 الیه چهارم

ایـن الیـه، الیـه تکمیلی و اختیاری اسـت که از طریق مؤسسـات خصوصی تأمین 
می شود.

 مدل  چندالیه سازمان بین املللی کار
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کمیسـیون اروپـا در تحلیلـی از سیسـتم تأمین مسـتمری در اروپا سـه الیه معین 
در ایـن طرح هـا را تبیین کرده اسـت. نتیجه آنکه هرچند کـه الگوهای مختلفی از 
ایـن نـوع نظام ها در جهـان وجود دارد و وجه مشـترک همه آنها وجود سـه الیه 
حمایتی، بیمه ای و تکمیلی اسـت اما سـطح بندی این سـه الیه برحسـب شرایط و 

نیازهای هر کشـور تفاوت دارد.

 ،OECD بـا توجـه به ارکان اشـاره شـده در مدل هـای بانک جهانـی و کشـورهای
می تـوان ارتبـاط الیه هـای ایـن مدل هـا را در کنـار یکدیگر بررسـی نمـود که در 

شـکل زیر قابل مشـاهده می باشـد.

یـک طرح )برنامه( بازنشسـتگی، یـک قـرارداد الزم االجرا از لحاظ حقوقی اسـت 
که یا هدف صریح آن بازنشسـتگی اسـت یا- به دلیل برقراری شـرایط مالیاتی یا 
مواد قرارداد- مزایای آن تا زمانی که ذی نفع به سـن معین و قانونی بازنشسـتگی 
نرسـیده باشـد، قابل پرداخت نیسـت و اگر پرداخت گردد مشـمول جریمه قابل 
ماحظـه ای می شـود. این قـرارداد می تواند بخشـی از یک قرارداد شـغلی بزرگتر 

 سایر مدل های چندالیه

OECD مقایسه مدل بانک جهانی و مدل کشورهای 

 

همگانی، پایه/ 
 مبتنی بر استطاعت

 مبتنی بر درآمد
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 گذاریاندوخته
DC 

انداز داوطلبانه پس
 بازنشستگی
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OECD
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باشـد، می توانـد در قوانین طرح بیان شـود یا توسـط قانـون الزامی گردد.
صنـدوق  بازنشسـتگی منبـع جمـع آوری دارایی ها اسـت که یـک ماهیت حقوقی 
مسـتقل تشـکیل می دهـد و از محـل مشـارکت هایی کـه طـرح بازنشسـتگی به 
دسـت می آیـد و هـدف انحصـاری آن تأمیـن مالـی مزایـای طرح بازنشسـتگی 
اسـت. اعضـای طرح/صنـدوق، حـق قانونی یا حق منفعـت یا ادعاهای قـراردادی 
در مـورد دارایی هـای صنـدوق بازنشسـتگی دارنـد. صندوق هـای بازنشسـتگی 
می تواننـد به صـورت یـک مؤسسـه مسـتقل تک منظـوره بـا شـخصیت حقوقی 
)ماننـد یک شـرکت امانی، نهاد شـرکتی یا بنگاه( یا به شـکل صندوقـی که از نظر 
قانونی مجزا شـده، شـخصیت حقوقی ندارد و توسـط یک تأمین کننده اختصاصی 
اداره می شـود )شـرکت مدیریـت وجـوه بازنشسـتگی1( یـا دیگـر نهادهـای مالی 

باشند.

یکی از مهمترین مسـائل فنی کـه در ارتباط با حفظ پایداری طرح های مسـتمری 
مطـرح می شـود اتخـاذ نـوع نظـام تأمیـن مالـی اسـت. نظام هـای تأمیـن مالـی 
روش هایـی هسـتند کـه به موجـب آن طرح هـای بازنشسـتگی منابـع درآمدی 
خـود را دریافـت و جهـت پرداخت تعهـدات و هزینه های اجرایی بـه کار می برند. 
مهمتریـن هدف نظام تأمین مالی انباشـت سیسـتماتیک درآمدهـا برای تضمین 
مزایای تعهد شـده و تخصیص این منابع به سـالمندان به بهترین روش می باشـد. 
به گونـه ای کـه مزایـای پیش بینـی و تعهد شـده و هزینه هـای اجرایی سـازمان را 
از طریق درآمدهای کسب شـده پوشـش دهد. سیسـتم تأمیـن مالی تعیین کننده 
سـرعت و مقـدار انباشـت وجوه و ذخایر اسـت. سیسـتم های تأمیـن مالی به طور 

کلـی به سـه نظام عمده تقسـیم می شـوند کـه عبارتند از:
روش توازن درآمد و هزینه2  
روش اندوخته گذاری کامل3  

روش اندوخته گذاری جزئی4
1- Pension fund management company
2- Pay-As-You-Go  (PAYG)
3- Fully Funded
4- Partially Funded

 نظام های تأمین مالی صندوق های بازنشستگی
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در روش تـوازن درآمـد و هزینـه )PAYG( هزینـه سـاالنه تعهـدات و هزینه هـای 
اجرایـی از محـل حق بیمه همان سـال تأمین می شـود. در ایـن روش نرخ حق بیمه 
در سـال های ابتدایـی پاییـن اسـت و بـه تدریج افزایـش پیدا می کند تـا به مرحله 
بلـوغ برسـد. ایجاد تعـادل در این نظام به دو نسـبت تعداد بازنشسـته به شـاغل 
و پرداخـت مسـتمری بـه دسـتمزد جـاری بسـتگی دارد و بازتوزیـع در آن بیـن 
نسـلی می باشـد. بدین مفهوم که کسـورات شـاغلین در یک نسـل صرف حقوق 
بازنشسـتگی نسـل قبل می گردد. از آنجا کـه برآوردهای دقیق به دلیل نوسـان ها 
و شـوک های غیرقابـل پیش بینـی امکان پذیر نمی باشـد، مقداری به عنـوان ذخیره 
احتیاطی درنظر گرفته می شـود که میزان آن بسـتگی به انواع مزایا و شـوک های 

احتمالی دارد.
در سیسـتم PAYG درآمـد حاصل از حق بیمه شـاغلین صرف پرداخت مسـتمری 
بازنشسـتگان می شـود. نـرخ حق بیمـه و پایـداری ایـن سیسـتم ها بـه متغیرهای 
جمعیتی کشـورها بسـیار وابسـته اسـت. در سـال های ابتدایی صندوق چون تعداد 
مسـتمری بگیران به تعداد بیمه شـدگان اندک اسـت و بنابراین مصارف سـازمان 
در حداقـل خـود قـرار دارد، نـرخ حق بیمـه نیـز در حداقـل خـود قـرار دارد امـا 
باگذشـت زمـان و افزایش مصارف نرخ حق بیمه تا سـطح اشـباع افزایش می یابد. 
سـطح اشـباع نـرخ حق بیمه ای اسـت کـه در آن مصـارف و درآمدهای سـازمان 

برابرند.
        سیستم پرداخت مزایای معین1

 )DB( معمـوالً بـه صـورت مزایـای معیـن PAYG منافـع نظـام تأمیـن اجتماعـی
می باشـد کـه در آن مسـتمری پرداختـی نـه بـر اسـاس کسـور دریافتـی از بیمه 
بلکـه بـه سـابقه فـرد در صنـدوق یـا بـه دسـتمزد فـرد در دوران کاری وابسـته 
اسـت. روش DB رایج تریـن روش پرداخـت مسـتمری اسـت کـه در 17 کشـور 
عضـو OECD ازجملـه ایاالت متحده، بریتانیا، اسـپانیا، ترکیـه، یونان، ایتالیـا، کانادا، 
اتریـش و سـویس اسـتفاده می شـود. در چنـد کشـور دیگـر ماننـد آلمـان و نروژ 
1- Defined Benefit (DB)

)Pay-As-You-Go( روش توازن درآمد و هزینه 
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سیسـتم مسـتمری امتیـازی1 وجـود دارد که عملکـردی مشـابه DB دارد. در این 
سیسـتم افراد بر اسـاس سـابقه و درآمدشـان امتیاز به دسـت می آورند و در زمان 
بازنشسـتگی این امتیـازات ارزش گذاری و در قالب مسـتمری پرداخت می شـوند.

از معایـب ایـن روش آن اسـت کـه در نظام های اقتصـادی بی ثبـات و دارای تورم 
شـدید، نـرخ بیـکاری بـاال، افزایش امید بـه زندگـی و تغییرات هـرم جمعیتی به 

سـوی سـالمندی به شـدت آسـیب پذیر می باشد.

وابسـتگی شـدید بـه متغیرهای جمعیتـی و ناپایـداری این سیسـتم ها بسـیاری از 
کشـورها را واداشـت تا به نظام های اندوخته گذاری کامـل )Fully-Funded( روی 
بیاورنـد. روش اندوخته گـذاری کامـل )FF( پـس از بـروز بحران هـای جمعیتـی و 
شـوک های وارده بـه طرح های مسـتمری سـاالنه به عنـوان رایج تریـن روش برای 
پس انـداز اجبـاری خصوصی و در قالب نظام های تأمیـن اجتماعی چند الیه مطرح 
شـده اسـت که در این روش تمـام منابع مالی برای ایفای تعهـدات آینده ذخیره و 
سـرمایه گذاری می شود، کسـورات بازنشسـتگی پرداختی افراد در حساب شخصی 
آنها ثبت و روی کسـور جمع آوری شـده توسـط مدیریت صندوق، سرمایه گذاری 
صـورت می گیـرد و مزایـای بازنشسـتگی بـه میزان مشـارکت فرد و متناسـب با 
کسـور پرداخـت می شـود کـه این امر باعـث ایجاد انگیزه در مشـارکت بیشـتر و 
کامـل نمودن دوران خدمت می گردد. پیاده سـازی این روش نیازمند یک سیسـتم 
اقتصـاد ملـی با ثبات و در حال رشـد دائم می باشـد زیرا نوسـانات اقتصادی منجر 
بـه بی ثباتـی سـرمایه گذاری و سـود سـرمایه خواهد شـد کـه ثبـات در پرداخت 
مسـتمری را بـه همـراه خواهد داشـت. بـرای نمونه می تـوان به بحـران اقتصادی 
سـال 2008 اشـاره نمـود که کشـورهای ماننـد آرژانتین و پرو بعد از گذشـت 10 
سـال مجـدداً نظام بیمه ای خـود را از اندوخته گذاری کامل بـه روش توازن درآمد 

و هزینه بازگرداندند.

1- Points Pension Scheme

 روش اندوخته گذاری کامل 
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        سیستم پرداخت حق بیمه معین1

در ایـن روش برخـاف نظـام PAYG تعهدات آتی مانند مسـتمری بدون پشـتوانه 
نیسـتند بلکـه پس انداز هـا یا کسـورات در حسـاب های انفرادی ذخیره می شـوند. 
پرداخـت در ایـن نظام هـا به صـورت حق بیمـه معیـن )DC( اسـت کـه در آن 
مسـتمری بر اسـاس حق بیمه دریافتی و سـود حاصل از سـرمایه گذاری پرداخت 

می شـود.
سیسـتم های اندوخته گـذاری کامـل بـا حـق بیمـه معیـن )DC-FF( بـه موجودی 
حسـاب های شـخصی در زمان بازنشسـتگی بستگی دارد. این سیسـتم ها می توانند 

بـه دو صورت زیر باشـند:
 الـف( سیسـتم های صنـدوق احتیـاط2 باشـندکه متمرکز اسـت، توسـط دولت 
مدیریـت می شـوند و عموماً مزایـای یکجا ارائه می کنند اما مـی توانند گزینه های 

خرید مسـتمری را پیشنهاد کنند. 
 ب( سیسـتم حسـاب های شـخصی کـه پـول مشـترکان در صندوق های تحت 
مدیریت خصوصی سـرمایه گذاری می شـوند. مزایا ممکن اسـت به صورت مبلغ 

یکجا باشـند یـا طی مراحلی اعطا شـوند.
 اجـرای ایـن سیسـتم ها معمـوالً به بخش خصوصی واگذار می شـود کـه نمونه آن 

را می توان در اسـترالیا، مجارسـتان، مکزیک، لهسـتان و سوئد یافت.
وجـه افتـراق بیـن دو روش اشـاره شـده این اسـت کـه سـرمایه گذاری در روش 
تـوازن درآمـد و هزینه با هـدف جلوگیری از افت ارزش ذخایـر صورت می پذیرد 
در حالـی کـه در روش اندوخته گـذاری، سـرمایه گذاری جهت کسـب سـود برای 
تأمیـن تعهـدات مسـتمری های می باشـد. همچنیـن ریسـک سـرمایه گذاری در 
روش اندوخته گـذاری کامل مسـتقیماً متوجه بیمه شـدگان می باشـد و اگـر در این 
نظـام بـرای اقشـار کـم درآمـد، حداقلی لحاظ نشـود و افـراد کم درآمـد هم فاقد 
پس انـداز باشـند در ایـن صـورت آسـیب پذیری آنهـا در این نوع نظام بیشـتر از 

روش تـوازن درآمـد و هزینـه خواهد بود.

1- Defined Contribution (DC)
2- Provident fund systems
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بـا توجه بـه مشـکات یادشـده بـرای دو روش فوق الذکـر، روش اندوخته گذاری 
جزئی )PF( که بینابین دو روش قبلی می باشـد، مطرح گردید. در این نظام بخشـی 
از درآمدهـا بـه پرداخـت هزینه هـای جـاری و بخشـی دیگـر به سـرمایه گذاری 
اختصـاص داده می شـود. میزان سـرمایه گذاری به روش قبلی تأمیـن مالی، میزان 
بلـوغ )اشـباع( طـرح و توانایـی کلـی اقتصاد و شـاغلین در بـازده سـرمایه گذاری 
و میـزان پرداخـت حق بیمـه بسـتگی دارد و بـرای یـک دوره 20-15 سـاله نـرخ 
حق بیمه تعادلی محاسـبه می شـود که تابعـی از درآمد های حق بیمـه و درآمدهای 

است. سـرمایه گذاری 

عدم پوشـش و انتقال ریسـک بازار به مسـتمری افراد موجب شـد تا برخی کشورها 
ماننـد ایتالیـا، سـوئد و لهسـتان بـرای رفـع این ضعـف از روش مبتنی بـر حق بیمه 
معیـن صـوریNDC( 1( اسـتفاده کنند. در ایـن روش هماننـد DC حق بیمه پرداختی 
افـراد در حسـاب های انفرادی انباشـت و با شـاخصی مانند رشـد دسـتمزد تعدیل 
می گردنـد. امـا ایـن حسـاب ها صـوری اسـت و در واقع اندوختـه ای وجود نـدارد و 

مسـتمری پرداختی مصون از نوسـانات بازار اسـت.
در سیسـتم NDC-PAYG، دریافت کنندگان دسـتمزد، حق بیمه هایی به صورت ثابت 
پرداخت می کنند و ارزش این مشـارکت ها در یک حسـاب فرضی منظور می شـود. 
ایـن جنبـه DC سیسـتم اسـت. حـق بیمه هـا بر مبنـای درآمـد افـراد تـا وقتی که 
فـرد کار می کنـد، پرداخـت می شـود. در ایتالیا ارزش این حسـاب به طور سـاالنه بر 
اسـاس شـاخص دستمزد سـرانه و در سـوئد بر اسـاس GDP شـاخص دار می شود. 
تغییـر امید به زندگی پارامتری که درتصمیمات شـخصی مبنـی بر زمان و چگونگی 

ترک سیسـتم دخیل اسـت در آن محسـوب گردیده است.
طرفـداران ایـن نظـام معتقدنـد که این سیسـتم بـا ایجـاد رابطه بین حـق بیمه ها 
و مسـتمری و بـا وابسـته کـردن انـدازه مسـتمری بـه امید بـه زندگـی در زمان 
بازنشسـتگی مـی توانـد هزینه های سیسـتم یعنی رفتارهـای شـخصی و تغییرات 

1- Notional Defined Contribution (NDC)

)Partially Funded(روش اندوخته گذاری جزئی 

NDC سیستم پرداخت 
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غیرمنتظـره طـول عمـر را کاهش دهـد و یک تغییـر الگویی در تأمیـن اجتماعی 
برقـرار نماید.

در چهارچوب سیسـتم ریسـک بر دوش نسـل آینـده کارکنان یا نسـل کارکنان 
فعلـی پیـش از بازنشستگی شـان باشـد. در نهایـت مهـم اسـت به نـکات زیر در 

مـورد سیسـتم های NDC توجـه نماییم:
سیسـتم های DC-FF ذاتـاً درمقابـل نوسـانات عرضه نیـروی کار عایق 
هسـتند امـا سیسـتم های PAYG چنین مصونیتـی ندارند. سیسـتم های 
NDC-PAYG بـا ذخایـر جمعیتی و شـاخص دار کردن سـرمایه و مزایا 
کـه پایه مشـارکت را افزایش می دهـد، تداوم مالی بلندمـدت را ایجاد 
مـی نمایـد. سیسـتم های NDC و DC مبتنـی بـر پیش بینـی امیـد بـه 
زندگـی در جاهایـی کـه فاکتـور امید بـه زندگی مرتبـاً باال یـا پایین تر 

بـرآورد شـده اند بـه تعدیل هایـی نیازمندند.
سیسـتم های NDC-PAYG با یا بـدون اندوخته گـذاری از قبل، موضوع 
همان"ریسـک های سیاسـی" هسـتند کـه DB-PAYG هـا درگیـر آنهـا 
بودنـد. مدیریـت "سیاسـی" صندوق هـای بازنشسـتگی عمومی موجب 

نرخ هـای بـازده پایین می شـوند.
مشـارکت های NDC اگـر نرخ خالص بـازده سـرمایه گذاری ها، )پس از 
کسـر هزینه هـای اداری( باالتر از نرخ بازده حسـاب های اسـمی باشـد، 

هنـوز عنصر مالیاتی سیسـتم های  PAYG را دارد.

در حـال حاضـر عاوه بـر صندوق تأمیـن اجتماعی که کارگران را تحت پوشـش 
قرار داده اسـت، صندوق بازنشسـتگی کشوری برای مسـتخدمین دولت، صندوق 
بازنشسـتگی لشـکری بـرای نیروهـای مسـلح، صنـدوق کشـاورزان، روسـتاییان 
و عشـایر نیـز جمعیـت روسـتایی کشـور را تحـت پوشـش دارنـد. 18 صنـدوق 
دیگـر نیـز حوزه هـای دیگـر را پوشـش می دهنـد و به ایـن ترتیـب 22 صندوق 
بازنشسـتگی در کشـور فعالیـت می کنند. صنـدوق بازنشسـتگی از دو مؤلفه مهم 
متأثـر می شـود: جمعیـت، منابـع و مصـارف آن صنـدوق. در مرحلـه جوانی هر 

 وضعیت کلی صندوق های بازنشستگی در ایران
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صنـدوق، تعداد کسـانی که سـهم خـود را بـه آن می پردازنـد زیاد اسـت و تعداد 
کسـانی کـه از آن سـهمی دریافـت می کننـد، کـم اسـت. در این مرحلـه صندوق 
پایـدار اسـت اما بـه مرور که تعداد بازنشسـتگان زیاد می شـود، منابـع و مصارف 
تغییـر می کند. از سـوی دیگر منابع و مصارف نیز از عوامل مهـم و تأثیرگذار روی 

یک صنـدوق بیمه ای اسـت. 
در سـال 1357 امیـد بـه زندگـی در کشـور ایران بین 58 تا 60 سـال بـود. در واقع 
کسـی که در 52  سـالگی بازنشسـته می شـد حداکثر هشت سـال حق بازنشستگی 
می گرفـت و بعـد فـوت می کرد. امـروز اما امید به زندگی در کشـور ما به 72 سـال 
رسـیده اسـت به این ترتیب کسـی که در 52  سـالگی بازنشسته می شـود، 20 سال 
هم باید حقوق بازنشسـتگی بگیرد. بنابراین در صندوق های بازنشسـتگی اگر نسبت 
پشـتیبانی درسـت نباشـد، تعادل منابع و مصارف به هـم می خورد. امـا در این میان 
واقعیـت تلخی کـه در مورد صندوق های بازنشسـتگی وجود دارد این اسـت که اگر 
صندوقی ورشکسـته شـود، ممکن اسـت حق کسـانی که سـال ها بخشـی از حقوق 
خودشـان را بـه صندوق پرداخت کرده اند، پایمال شـود. البته ریشـه بحـران موجود 
در صندوق های بازنشستگی دالیل متعددی دارد از جمله اینکه در سال های گذشته 
قوانیـن متعـددی برای بازنشسـتگی زودرس تصویب شـده اسـت. از سـویی قانون 
بازنشسـتگی پیش از موعد صاحبان مشـاغل سـخت و زیان آور نیز از دیگر مواردی 
اسـت کـه موجب ایجـاد بحـران در این صندوق ها شـده اسـت. مشـکات ناشـی 
از سیاسـتگذاری های غلـط نیـز به نوبـه خـود در ایجاد ایـن معضل دخیـل بوده اند. 
یکـی از بحران هایـی کـه صندوق هـا بـا آن مواجه هسـتند بحـران نقدینگی اسـت 
چـرا کـه با واگـذاری بنگاه هـای دولتی بـه صندوق ها عمـًا نقدینگی آنها کـم و در 
قالـب واحدهای صنعتی به آنها پرداخت شـده اسـت. از سـویی بحـران نقدینگی بر 
سـرمایه گذاری این صندوق ها نیز تأثیرگذار بوده اسـت. حال آنکه سـاختار معیوب 
ایـن بنگاه هـا نیـز مزیـد بر علت شـده تـا برخـی از آنها کارکرد مناسـب نداشـته 
باشـند به این معنی کـه بهـره وری الزم را ندارند. اما کارشناسـان معتقدند نمی توان 
بـرای همـة بنگاه های تحت پوشـش صندوق ها نسـخه واحد پیچید. بایـد هر یک از 
بنگاه هـا را بـه صورت جداگانه مورد بررسـی قرار داد. اما آنچه مسـلم اسـت اصاح 
سـاختار و کاهـش تصدی گـری نیاز ایـن بنگاه هاسـت. درغیراین صـورت، نمی توان 

آینـده خوبـی را بـرای این صندوق ها متّصـور بود.
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 نظام بازنشستگی ایران در سه دوره اول ریاست جمهوری

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری
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 نظام بازنشستگی ایران در دو دوره اخیر ریاست جمهوری

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری
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 جمع بندی

امـروزه رویکـرد غالب در نظام های پیشـرفته تأمیـن اجتماعی، اسـتقرار نظام های 
تأمیـن اجتماعـی چند الیه اسـت که همه گروه هـای جمعیتی را پوشـش می دهد. 
در واقـع بـا الیه بنـدی نظام امکان ارائـه حمایت های اجتماعی در الیـه اول، اجرای 
بیمه هـای اجتماعـی در الیـه دوم و بیمه هـای خصوصـی مبتنی بـر پس اندازهای 
فـردی در الیـه سـوم هـر کدام بـا سـطوح حمایتی مشـخص و منطبق با سـطح 

توانایـی و جایگاه افـراد جامعه فراهم می شـود.
اگـر افزایش در سـن بازنشسـتگی موجب شـود که افراد بازنشسـتگی خـود را به 
تعویـق اندازنـد، دراین صورت نسـبت وابسـتگی  نظام مسـتمری )کـه به صورت 
نسـبت مسـتمری بگیران به شـاغلین تعریف می شـود( کاهش می یابد. در برخی 
از کشـورها بـه بیمه شـدگانی که قـادر به کارکردن هسـتند و بـرای ادامه کار هم 
تمایـل دارنـد، بـه تعویق انداختن بازنشسـتگی باالتر از سـن معمول بازنشسـتگی 
مجـاز می باشـند. در این حالت مکانیسـم های تشـویقی بـه صـورت افزایش نرخ 
تعلق پذیـری بـرای افراد درنظر گرفته می شـود. به طور مثـال، در اتریش به منظور 
تشـویق افراد برای مشـارکت بیشتر در سیستم مسـتمری در صورت باقی ماندن 
افـراد در سیسـتم پـس از سـن بازنشسـتگی قانونی، به ازای هر سـال مشـارکت 
بیشـتر در سیسـتم 4/2 درصد سـاالنه به نرخ تعلق پذیری مسـتمری آنها افزوده 
خواهد شـد. البته پس از سـن 68 سـالگی ایـن درصد اضافی دیگـر وجود نخواهد 
داشـت. محـدود کردن مزایای بازنشسـتگی عمومـی  از طریق افزایـش مالیات بر 
درآمد بازنشسـتگی، سـخت کردن شـرایط برخـورداری از مزایـای ازکارافتادگی 
و بازنشسـتگی پیـش از موعـود، کاهـش هزینه مدیریتـی طرح های مسـتمری و 
افزایـش درآمـد طرح هـای مسـتمری از طریـق افزایـش مالیات هـا یـا افزایـش 
حق بیمـه در سیسـتم های بـا مزایـای معیـن )DB( از دیگر اقدامـات در خصوص 

افزایـش پایـداری صندوق های مسـتمری می تواند باشـد.
از دیگـر موضوعـات نظام هـای تأمیـن اجتماعی کشـورها و البته نظام مسـتمری 
آنهـا اقدامـات انجـام شـده در خصـوص کفایـت درآمد مسـتمری بـرای دوران 
بازنشسـتگی اسـت. در بسیاری از کشـورها در مورد افزایش مسئولیت های فردی 
در زمینه کفایت درآمد بازنشسـتگی قدم هایی برداشـته شـده اسـت به طور مثال، 
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"تشـویق افراد به مشـارکت در طرح های مسـتمری خصوصی داوطلبانه" در این 
خصـوص، دولـت آلمان بـرای ایجاد انگیـزه در افـراد به منظور مشـارکت در این 

برنامه هـا، مشـوق های مالیاتی درنظر گرفته اسـت.
از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان بـه تغییر در شـاخص های مـورد اسـتفاده برای 
تعدیل مزایای مسـتمری اشـاره نمود. به منظور متناسب سـازی مزایای مستمری 
بـا سـطح قیمت ها و دسـتمزدهای جاری و حفـظ قدرت خرید مسـتمری بگیران 
در اکثـر کشـورها تعدیاتـی در مسـتمری های پرداختـی به طـور ماهانه، هر سـه 
مـاه یا سـاالنه صـورت می گیرد تا تغییرات سـطح دسـتمزدها و قیمت هـا در آن 

رعایت شـود. 
افزایـش نرخ مشـارکت در طرح های مسـتمری بـا حق بیمه معیـن )DB(،کاهش 
میـزان مالیـات بـر درآمـد بازنشسـتگان و انجـام اقداماتـی در خصـوص امنیت 
سـرمایه گذاری مسـتمری ها از دیگـر راهکارهـا در زمینـه تأمیـن درآمـد کافـی 
تجربیـات  می باشـد.  بعضـی کشـورهای عضـو  در  بازنشسـتگی  دوران  بـرای 
کشـورهای نوردیـک، نشـان از توجه بیشـتر بـه الیه حمایتـی و رفاهی اسـت در 
حالـی کـه تجربیـات برخی از کشـورهای اروپایـی و آمریکایی، لزوم توجه بیشـتر 
بـه طرح هـای بیمـه ای را گوشـزد می کند. شـیلی اولیـن نمونه این کشورهاسـت 
به طـوری که حسـاب های انفرادی اجبـاری، محور اصلی نظام بازنشسـتگی جدید 

شـیلی محسـوب می شود.
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مقدمه

فصل سوم: مروری بر نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی 
کشورهای جهان

اولیـن سیسـتم مسـتمری در  بـه کار  از زمـان آغـاز 
جهـان )در آلمـان در سـال 1889( تاکنـون این نظام ها 
تغییـرات گستــرده ای را تجربـه کــرده اند و اصلــاح 
نظام هـای مسـتمری به عنوان یکـی از مهمترین مسـائل 
سیاسـت گذاری در حـوزه تأمیـن اجتماعی در بسـیاری 
از کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه در 2013 
مطـرح بوده اسـت، به طوریکـه امروزه نیـز بخش اعظم- 
دهه هـای اخیر و به ویژه در سـال های 2015 مباحثه های 
کنونـی دربـاره طرح هـای مسـتمری مربوط بـه تأثیرات 
ناشـی از افزایش رشد روند سـالمندی جمعیت، افزایش 
امیـد بـه زندگـی و کاهـش نـرخ بـاروری و شـوك های 
اقتصادی اسـت که پایداری سیسـتم های مستمری را در 
بسـیاری از کشـورها از جمله کشـورهای عضو سـازمان 
همکاری اقتصادی و توسـعه با چالش هـای جدی روبه رو 
کرده اسـت. افزایش سـالمندی جمعیت، موجب افزایش 
نـرخ وابسـتگی نظام مسـتمری می شـود. برای مثـال، بر 
اسـاس پیش بینی های سـازمان ملل جمعیت 65 سـاله و 
باالتـر جهـان از 8 درصد در سـال 2015 بـه 18 درصد 
در سـال 2050 خواهـد رسـید و در کشـورهای عضـو 
سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه، جمعیـت مذکور 
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مه
قد

از 16 درصـد در سـال 2015 بـه 27 درصـد در سـال مـ
2050 خواهـد رسـید. عالوه بر سـالمندی جمعیت، نوع 
سیستم مسـتمری و تناسـب میان حق بیمه های پرداختی 
توسـط اعضـاء و مزایـای تعلق گرفتـه به آنهـا در دوران 
بازنشسـتگی نیز در پایداری نظام مستمری دارای اهمیت 

زیادی اسـت.

 مزایای سیستم تأمین اجتامعی کشورهای جهان

 قاره آسیا و اقیانوسیه
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********چین
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********ژاپن
*******اردن

******کره جنوبی
***کویت
******لبنان
*****مالزی
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********نیوزلند
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******سنگاپور
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*******ویتنام
***یمن
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 قاره آفریقا
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****گامبیا
****غنا

*****کنیا
******لیبی

******ماداگاسکار
*******مالی

*******موریتانی
*******مراکش

*******نیجر
*****نیجریه

****روآندا
*******سنگال

****سیرالئون
******آفریقای جنوبی

****سودان
********تونس
****اوگاندا

51



 قاره اروپا
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********جمهوری چک
********دانمارک
********فنالند
********فرانسه
********آلمان
********یونان

********مجارستان
********ایرلند
********ایتالیا

********قزاقستان
********هلند
********نروژ

********لهستان
********پرتغال
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 قاره آمریکا
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********اکوادور
********السالوادور
*******گوآتماال

*******هاییتی

*******هندوراس

*******جامییکا

********مکزیک
*******نیکاراگوئه

*******پاناما

*******پاراگوئه

*******پرو

ایاالت متحده 
********آمریکا

********اروگوئه
********ونزوئال
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 سـهم مشـارکت کارگر و کارفرما در مزایای خدمات اجتامعی بخش دولتی 

و خصوصی کشورهای منتخب جهان

کشور

سهم مشارکت )درصد(
الیه سومالیه دوم2الیه اول1

کلکارفرماکارگرکلکارفرماکارگرکلکارفرماکارگر

------0/82020/8چین

26/98/9---23/75/7اندونزی

7/17/114/2---4/54/59کره جنوبی

2015/535/5---2015/535/5سنگاپور

91120---91120ترکیه

72330---72027ایران

99099----استرالیا

6/77/414/1---5510کانادا

8/932/441/3---6/89/916/7فرانسه

20/220/640/8---101020آلمان

8/936/445/3---8/923/832/7ایتالیا

12/413/125/5---7/77/715/4ژاپن

22/518/841/3---195/724/7هلند

6/331/137/4---4/723/628/1اسپانیا

2/52/5721/228/2-711/918/9سوئد

13/11326/1---11/911/923/8سوئیس

7/79/216/9---1112/823/8انگلیس

7/79/216/9---6/26/212/4آمریکا
 2 1

1- الیه بیمه ای اجباری حاصل از مشارکت کارفرما و کارگر)کارمند( با مدیریت دولتی

2- الیه بیمه ای اجباری حاصل از مشارکت کارفرما و کارگر)کارمند( با مدیریت بخش خصوصی
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 مشخصات کلی نظام بازنشستگی کشورهای جهان

نام کشور
اداره توسط بخش نوع مستمری

دولتی
اداره توسط

بخش خصوصی
مستمری 

پایه
حداقل 
مستمری

مساعدت 
نوعنوعاجتماعی

DC*استرالیا

DBاتریش

DB**بلژیک

DB**کانادا

DC**شیلی

جمهوری 
DB**چک

DC**دانمارک

PointsDC*استونی

DB**فنالند

Points+ DB*فرانسه

Pointsآلمان

DB*یونان

DB*مجارستان

DB**ایسلند

*ایرلند

NDC*ایتالیا

DB*ژاپن

DB*کره

DB**لوکزامبورگ
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نام کشور
اداره توسط بخش نوع مستمری

دولتی
اداره توسط

بخش خصوصی
مستمری 

پایه
حداقل 
مستمری

مساعدت 
نوعنوعاجتماعی

DC*مکزیک

DB*هلند

*نیوزلند

NDCDC*نروژ

NDC*لهستان

DB*پرتقال

جمهوری 
اسلواکی

PointsDC

DB*اسلونی

DB*اسپانیا

NDCDC*سوئد

DBDB*سوئیس

DB*ترکیه

DB*انگلیس

ایاالت 
متحده 
آمریکا

DB

سایر اقتصادهای بزرگ
DB**آرژانتین

DB*برزیل

NDC/ DB*چین

DB+ DC*هند

DCاندونزی
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نام کشور
اداره توسط بخش نوع مستمری

دولتی
اداره توسط

بخش خصوصی
مستمری 

پایه
حداقل 
مستمری

مساعدت 
نوعنوعاجتماعی

NDCDC*روسیه

DB*عربستان

آفریقای 
*جنوبی

 نظام بازنشستگی خصوصی کشورها

 اسرتالیا

در کشـور اسـترالیا مسـتمری های بازنشسـتگی در سـه گـروه اجبـاری شـغلی و 
شـخصی و اختیـاری شـخصی ارائه می گردنـد. در گروه اول که وابسـته به شـغل 
افـراد اسـت، تحت پوشـش قـرار دادن کارگـران و کارمندان به صـورت اجباری 
بـوده و افراد تحت پوشـش این سـازمان ها قـرار می گیرند. این گروه مسـتمری ها 
بـه سـه نـوع صندوق هـای هیئت امنایـی بـرای شـرکت ها، صندوق هـای هیئت 
أمنایـی بـرای صنایع و طرح بازنشسـتگی کارکنان دولت تقسـیم می گردند. گروه 
دوم طرح هایـی هسـتند که به شـغل مربوط بـوده ولی تحت پوشـش قرار گرفتن 
در آنهـا اختیـاری اسـت و بیشـتر جنبـه تکمیلـی دارند. اهـم این طرح ها شـامل 
صندوق هـای بازنشسـتگی هیئـت اُمنایی بـرای بخـش عمومی، برای مؤسسـات 
زیـر 5 نفـر، خویش فرما و سـپرده های تأیید شـده می گردد. گروه سـوم طرح های 
بازنشسـتگی شـامل حسـاب های پس انـداز بازنشسـتگی اسـت کـه به صـورت 
اختیاری و شـخصی می باشـد. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی تحت 

مدیریـت بخـش خصوصی در کشـور اسـترالیا ارائه گردیده اسـت.
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 اتریش

در کشـور اتریش مسـتمری های بازنشستگی خصوصی در دو گروه اختیاری شغلی 
و شـخصی ارائـه می گردند. گروه اول طرح هایی هسـتند که به شـغل مربوط بوده 
ولـی تحـت پوشـش قرار گرفتـن در آنهـا اختیاری اسـت و بیشـتر جنبه تکمیلی 
دارنـد. اهـم ایـن طرح ها شـامل صنـدوق حقوق بازنشسـتگی، تعهدات مسـتقیم، 
بیمـه مسـتقیم و صنـدوق حمایتـی می گـردد. گـروه دوم طرح های بازنشسـتگی 
شـامل بیمـه بازنشسـتگی اسـت که به صـورت اختیاری و شـخصی می باشـد. در 
شـکل زیر ساختار سیستم بازنشسـتگی تحت مدیریت بخش خصوصی در کشور 

اتریـش ارائه گردیده اسـت.
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 بلژیک

در کشـور بلژیـک مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گـروه اختیـاری شـغلی و 
شـخصی ارائـه می گردنـد. گروه اول طرح هایی هسـتند که به شـغل مربـوط بوده 
ولـی تحـت پوشـش قرار گرفتـن در آنهـا اختیاری اسـت و بیشـتر جنبه تکمیلی 
دارنـد. اهـم این طرح ها شـامل مؤسسـات بازنشسـتگی شـغلی و طرح هـای بیمه 
عمر گروهی می گردد. گروه دوم طرح های بازنشسـتگی شـامل حسـاب پس انداز 
بازنشسـتگی انفرادی و جمعی اسـت که به صورت اختیاری و شـخصی می باشـد. 
در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی تحت مدیریت بخـش خصوصی در 

کشـور بلژیـک ارائه گردیده اسـت.
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 کانادا

 فنالند

در کشـور کانـادا مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گـروه اختیـاری شـغلی و 
شـخصی ارائـه می گردنـد. گروه اول طرح هایی هسـتند که به شـغل مربـوط بوده 
ولـی تحـت پوشـش قرار گرفتـن در آنهـا اختیاری اسـت و بیشـتر جنبه تکمیلی 
دارنـد. ایـن طرح ها شـامل طرح های بازنشسـتگی شـغلی ثبت شـده هسـتند که 
به صـورت صندوق اداره می شـوند. گروه دوم طرح های بازنشسـتگی شـامل طرح 
بازنشسـتگی شـخصی ثبت شـده اسـت که به صورت اختیاری و شخصی می باشد. 
در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی تحت مدیریت بخـش خصوصی در 

کشـور کانـادا ارائه گردیده اسـت.

در کشـور فناند مسـتمری های بازنشستگی در سـه گروه اجباری شغلی، اختیاری 
شـغلی و اختیـاری شـخصی ارائـه می گردنـد. گـروه اول طرح هایی هسـتند که به 
شـغل مربـوط بـوده و تحـت پوشـش قـرار گرفتـن در آنها اجبـاری اسـت. این 
طرح هـا شـامل طرح هـای بازنشسـتگی شـغلی بـرای کارکنان بخـش خصوصی، 
بخـش عمومی، کشـاورزان و خویش فرمایان هسـتند که به صورت صنـدوق اداره 
می شـوند. گروه دوم شـامل صندوق های بازنشسـتگی شـرکتی و صنعتی می شود 
کـه به صورت صنـدوق اداره می شـوند؛ صندوق هایی که مبتنی بـر ذخیره دفتری 
هسـتند و قرارداد بیمه بازنشسـتگی گروهی در شـرکت بیمه عمر که به صورت 
اختیـاری و شـغلی بـوده و درواقـع نقش تکمیلـی دارند. گـروه سـوم، قراردادهای 
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 فرانسه

در کشـور فرانسه مستمری های بازنشستگی در دو گروه اختیاری شغلی و شخصی 
ارائه می گردند. گروه اول شـامل طرح صندوق های بازنشسـتگی شـغلی می شـود 
کـه به صـورت صنـدوق اداره می شـود. طـرح بازنشسـتگی کـه مبتنی بـر ذخیره 
دفتـری اسـت و مؤسسـه بازنشسـتگی تکمیلـی که به صـورت اختیاری و شـغلی 
بـوده و در واقـع نقـش تکمیلـی دارند. گروه دوم شـامل طرح های بیمه مسـتمری 
در شـرکت های بیمه اسـت که کاماً جنبه اختیاری دارد. در شـکل زیر سـاختار 
سیسـتم بازنشسـتگی تحـت مدیریـت بخـش خصوصی در کشـور فرانسـه ارائه 

گردیده اسـت

بیمه بازنشسـتگی شـخصی در شـرکت های بیمه اسـت که کاماً جنبـه اختیاری 
دارد. در شـکل زیر سـاختار سیستم بازنشسـتگی تحت مدیریت بخش خصوصی 

در کشـور فنانـد ارائه گردیده اسـت.
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 یونان

در کشـور یونان مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گروه اختیاری شغلی و شخصی 
ارائـه می گردنـد. گـروه اول شـامل طـرح صنـدوق بیمـه شـغلی می شـود که به 
صورت صندوق اداره می شـود و طرح بازنشسـتگی شـغلی که به صورت اختیاری 
و شـغلی بـوده و درواقـع نقش تکمیلـی دارنـد. گروه دوم شـامل انـواع طرح های 
بازنشسـتگی شخصی سـاده، همراه با مشـارکت و متصل به واحد سرمایه می شود 
کـه توسـط شـرکت های بیمه ارائـه شـده و کاماً جنبه اختیـاری دارد. در شـکل 
زیر سـاختار سیستم بازنشسـتگی تحت مدیریت بخش خصوصی در کشور یونان 

ارائه گردیده اسـت.
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 ایرلند

در کشـور ایرلند مستمری های بازنشسـتگی در دو گروه اختیاری شغلی و شخصی 
ارائه می گردند. گروه اول شـامل طرح بازنشسـتگی اختیاری شـغلی اسـت که به 
صـورت صنـدوق اداره می شـود. گـروه دوم شـامل طرح هـای حسـاب پس انـداز 
بازنشسـتگی و مسـتمری بازنشسـتگی می شـود که توسط شـرکت های بیمه ارائه 
شـده و کامـاً جنبـه اختیاری دارد. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی 

تحـت مدیریـت بخش خصوصی در کشـور ایرلنـد ارائه گردیده اسـت.

 ایتالیا

در کشـور ایتالیا مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گروه اختیاری شغلی و شخصی 
ارائـه می گردنـد. گـروه اول شـامل طرح هـای صنـدوق بازنشسـتگی اختیـاری 
شـغلی اسـت که در اشـکال قـراردادی، باز و خودگـردان به صورت صنـدوق اداره 
می شـوند. صندوق بازنشسـتگی غیرخودگردان نیز اختیاری شغلی است که تأمین 
مالـی آن مبتنـی بر ذخیره دفتری می باشـد. گـروه دوم شـامل طرح های صندوق 
بازنشسـتگی باز و انفرادی می شـود که نوع انفرادی آن توسـط شـرکت های بیمه 
ارائه شـده و کاماً جنبه اختیاری دارد. در شـکل زیر سـاختار سیستم بازنشستگی 

تحـت مدیریت بخـش خصوصی در کشـور ایتالیا ارائه گردیده اسـت.
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 لوکزامبورگ

در کشـور لوکزامبـورگ مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گروه اختیاری شـغلی 
و شـخصی ارائـه می گردنـد. گـروه اول شـامل طرح هـای صنـدوق و پس انـداز 
بازنشسـتگی اسـت که مربوط به شـغل بوده و جنبه اختیاری و تکمیلی دارند. این 
طرح هـا به صـورت صنـدوق اداره می شـود. همچنیـن قراردادهـای بیمه گروهی با 
مدیریـت شـرکت های بیمه و طـرح ذخیره دفتـری در این گروه جـای می گیرند. 
گـروه دوم شـامل طرح هـای قـرارداد بازنشسـتگی انفـرادی می شـود کـه کامـًا 
جنبه اختیاری و تکمیلی دارند. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی تحت 

مدیریـت بخـش خصوصی در کشـور لوکزامبـورگ ارائه گردیده اسـت.
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 هلند

در کشـور هلند مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گروه اجباری شـغلی و اختیاری 
شـخصی ارائـه می گردنـد. گـروه اول شـامل طرح هـای صنـدوق بازنشسـتگی 
شـرکت ها و حرف و همچنین طرح های بازنشسـتگی بخشـی یا صنعتی اسـت که 
مربـوط به شـغل بوده و جنبه اجبـاری دارند. این طرح ها به صورت صنـدوق اداره 
می شـوند. همچنیـن، طرح هـای شـغلی بیمه شـده بـا مدیریت شـرکت های بیمه 
عمـر در ایـن گـروه جای می گیرنـد. گـروه دوم شـامل انواع بیمه های مسـتمری 
می شـود که کاماً جنبه اختیاری و تکمیلی دارند. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم 
بازنشسـتگی تحت مدیریت بخش خصوصی در کشـور هلند ارائه گردیده اسـت.

 اسپانیا

در کشـور اسپانیا مسـتمری های بازنشستگی در دو گروه اختیاری شغلی و شخصی 
ارائه می گردند. گروه اول شـامل طرح های صندوق بازنشسـتگی طرح های شـغلی، 
نهادهای بازنشسـتگی تعاونی و بیمه بازنشسـتگی جمعی می شـود که با محوریت 
صنـدوق اداره شـده، مربـوط بـه شـغل بـوده و کامـًا جنبـه اختیـاری و تکمیلی 
دارنـد. همچنیـن طرح هـای صنـدوق بازنشسـتگی غیرخودگـردان در ایـن گروه 
جـای می گیرنـد کـه توسـط بانک ها، شـرکت های بیمه و مؤسسـات مالـی و غیر 
مالی به صورت مشـارکتی یا اسـتفاده از ذخایر داخلی تأسـیس می شـوند و مکمل 
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طـرح بازنشسـتگی تأمیـن اجتماعی می باشـند. گروه دوم شـامل انـواع طرح های 
بازنشسـتگی وابسـته به مؤسسات و شـخصی و همچنین تعاونی می شود که کامًا 
جنبه اختیاری و تکمیلی دارند. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی تحت 

مدیریـت بخش خصوصی در کشـور اسـپانیا ارائه گردیده اسـت.

 انگلیس

در کشـور انگلیـس مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گـروه اختیـاری شـغلی 
و شـخصی ارائـه می گردنـد. گـروه اول شـامل طرح هـای بازنشسـتگی شـغلی بر 
اسـاس قانون بازنشسـتگی 5331 و طرح بازنشستگی شـغلی کارکنان دولت است 
کـه به صـورت صنـدوق اداره می شـود. گـروه دوم شـامل طرح های بازنشسـتگی 
شـخصی و ذی نفعـان می شـود که کامـًا اختیـاری بـوده، جنبه تکمیلی داشـته و 
توسـط شرکت های بیمه ارائه می شـوند. در شکل زیر ساختار سیستم بازنشستگی 

تحـت مدیریـت بخـش خصوصی در کشـور انگلیـس ارائه گردیده اسـت.
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 آمریکا

در کشـور آمریـکا مسـتمری های بازنشسـتگی در دو گـروه اختیـاری شـغلی و 
شـخصی ارائه می گردند. گروه اول شـامل صندوق های بازنشسـتگی فدرال، دولت 
محلـی و ایالتی و خصوصی اسـت که به صورت صنـدوق اداره می شـود. گروه دوم 
شـامل حسـاب های بازنشسـتگی انفرادی و بیمه های مستمری می شـود که کامًا 
اختیاری بوده، جنبه تکمیلی داشـته و حسـاب ها توسـط بانک و مستمری ها توسط 
شـرکت های بیمـه ارائـه می شـوند. در شـکل زیر سـاختار سیسـتم بازنشسـتگی 

تحـت مدیریـت بخش خصوصی در کشـور امریـکا ارائه گردیده اسـت.
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 دسـته بندی سـاختار دولتی و خصوصی نظام تأمین اجتامعی 

و بازنشستگی کشورها

در تمامی کشـورها متولـی ارائـه خدمـات تأمین اجتماعـی دولـت و حاکمیت آن 
کشـور بـوده و بر اسـاس شـرایط مختلـف اجرا و ارائـه این خدمات ممکن اسـت 
در همـان بخـش و یـا بخـش خصوصـی انجـام گیـرد. بـر این اسـاس و بـا توجه 
بـه ماهیـت بلندمدت بودن تعهـدات )مسـتمری های بازنشسـتگی، ازکارافتادگی، 
بازماندگـی و ...( نظارت بر این طرح ها در تمامی کشـورها توسـط سـازمانی دولتی 
انجـام می گیـرد. در اکثـر کشـورها نهـاد ناظـر طرح هـای ارائه شـده در بخـش 
اجتماعـی بـا بخش خصوصی متفاوت می باشـد. در اغلب کشـورها نظـارت کان 
بـر طرح هـای بازنشسـتگی بـر عهـده وزارت خانه هـای کار، اقتصاد و یا سـامت 

می باشـد.
در اغلـب کشـورهای مورد مطالعه نهـادی دولتی به طور اختصاصـی بر طرح های 
بازنشسـتگی نظـارت می کنـد. از ایـن جملـه می تـوان بـه اتحادیـه صندوق هـای 
بازنشسـتگی در ژاپن، اداره فدرال نظارت مالی )BaFin( در آلمان، سـازمان کنترل 
احتیاطی در فرانسـه، هیئت اداری منطقه استکهلم در سـوئد، دپارتمان خزانه داری 
و مرکـز پایـش طرح هـای مسـتمری در ترکیه، صنـدوق حمایت از مسـتمری ها 
در انگلسـتان و شـرکت تضمیـن مزایای بازنشسـتگی در آمریکا اشـاره کـرد. این 
سـازمان ها در کنـار بخش هـای اصلـی حاکـم در کشـور )وزارت خانه هـای متولی 
ارائـه خدمـات تأمیـن اجتماعی کـه اغلب نظارتـی کان بـر این طرح هـا دارند(. 
بـه نظـارت اختصاصی و فنی بـر طرح های بازنشسـتگی می پردازنـد. وجود چنین 
نهـادی با توجه بـه بحران موجود در صندوق های بازنشسـتگی و همچنین مصوبه 
مجلس شـورای اسـامی در رأس تأسـیس صندوق های بازنشستگی غیردولتی در 

صـورت تضمین تعهدات بسـیار ضـروری می نماید.

69



2 1

6 5 4 3

1- Japan Pension Service, (http://www.nenkin.go.jp)
2- Financial Services Agency (FSA)
3- Federal Ministry of Labor and Social Policy
4- Federal German Pension Insurance
5- Social Insurance for Agriculture, Forestry and Horticulture
6- Federal Financial Supervisory Authority

 آملان

بخش خصوصیبخش اجتماعی
خدمات مستمری ژاپن1 تحت 
مدیریت وزارت سالمت، کار 

و رفاه

وزارت سالمت، کار 
و رفاه

اتحادیه صندوق های 
بازنشستگی

آژانس خدمات 
مالی2

دفتر بازنشستگی و خدمات 
مستمری بازنشستگی ژاپن 
به عنوان بخشی از وزارت 

بهداشت، درمان، کار و رفاه 
نظارت بر هر دو برنامه 

بازنشستگی ملی و کارکنان ژاپن 
را بر عهده دارند.

این سازمان مسئولیت 
نظارت بر صندوق های 
بازنشستگی کارکنان، 

طرح های مزایای معین 
و مشارکت معین به جز 
طرح های واجد امتیازات 
مالیاتی را بر عهده دارد.

این سازمان مسئولیت ارائه 
خدمات اداری، مشاوره 
و ... به تمامی افراد و 

مؤسسات تحت قانون 
صندوق های بازنشستگی 

را بر عهده دارد.

این سازمان وظیفه 
نظارت بر مؤسسات 
غیر دولتی هیئت 
أمنایی، بانک ها و 

مؤسسات بیمه را بر 
عهده دارد.

 ژاپن

بخش خصوصیبخش اجتماعی
وزارت فدرال کار و امور 

اجتماعی3 
بیمه بازنشستگی فدرال 

آلمان4 
بیمه اجتماعی کشاورزی، 

جنگلداری و باغبانی5 
اداره فدرال نظارت 

مالی6 

وزارت فدرال کار و 
امور اجتماعی مسئولیت 

نظارت کالن و عمومی  بر 
صندوق های بازنشستگی 

را بر عهده دارد.

بیمه بازنشستگی فدرال 
آلمان از طریق دفاتر 

منطقه ای مسئولیت اداره 
و نظارت بر بیمه های 
معدن چیان، کارگران 
راه آهن و ملوانان را 

برعهده دارد.

بیمه اجتماعی کشاورزی، 
جنگلداری و باغبانی مسئولیت 
بازنشستگی کشاورزان است. 

جمع آوری کمک ها و انتقال آنها 
به مؤسسات بیمه بازنشستگی و 
درمانی از وظایف این مؤسسات 

است.

مسئولیت نظارت بر 
شرکت های بیمه 
زندگی، مؤسسات 
و صندوق های 

بازنشستگی بر عهده 
این سازمان است.
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 فرانسه

بخش خصوصی بخش اجتماعی
سازمان نظارت بر 

بازار ارز8 
)مختص نظارت 

نظام مند و 
مدیریت عملیاتی 

صندوق های 
سرمایه گذاری 

حقوق بگیران و 
کارفرمایان(

سازمان کنترل 
احتیاطی7 

)برای شرکت های 
بیمه( 6 ک
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و ...، برای تضمین 
سرمایه گذاری های 
مالی و همچنین 

نظم بخشی به بازار 
مالی را بر عهده 

دارد.

تضمین حفظ ثبات 
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 8 7 6 5 4 3 2 1

1- Ministry of Social Affairs, Health, and Women's Rights
2- National Old-Age Pension Insurance Fund
3-National Sickness Insurance Fund of the Salaried Workers (CNAMTS)
4- Deposits and Consignment Fund (IRCANTEC)
5- Agency of Social Security Institutions
6- Joint collection agencies
7- Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
8- Autorité des marchés financiers (AMF)
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1- Swedish Pensions Agency
2- Swedish Social Insurance Agency
3- Financial Supervisory Authority
4-  Länsstyrelsen i Stockholms län
5- Bolagsverket
6- Capital Markets Board (SPK)
7- Pension Monitoring Center (EGM)

 سوئد

بخش خصوصیبخش اجتماعی

آژانس مسمتری های 
سوئدی ها1

آژانس بیمه های 
اجتماعی سوئدی ها2

اداره نظارت مالی3 )نظارت شرکت های 

بیمه، بانک ها

و بورس(

هیئت اداری منطقه استکهلم4
اداره ثبت 
شرکت ها5

این سازمان مسئول 

اداره و نظارت بر 

مستمری های 

بازنشستگی و 

بازماندگی می باشد.

مسئولیت اداره و نظارت 

بر مستمری های 

ازکارافتادگی در سوئد 

بر عهده این سازمان 

می باشد.

نظارت بر وضعیت مالی و همچنین 

توانایی ایفای تعهدات در شرکت های 

بیمه ارائه دهنده مستمری های مختلف 

با بررسی آماری و بازرسی های مستمر 

توسط این سازمان انجام می گردد.

مؤسسسات ارائه دهنده 

مستمری های مختلف توسط 

تأثیر های منطقه ای نظارت 

می شوند. یکی از بزرگترین آنها 

تأثیر اداری استکهلم است

مرجع ثبت و 

ارائه مجوز برای 

شرکت های بیمه 

سوئدی اداره ثبت 

شرکت ها است

 ترکیه

بخش خصوصیبخش اجتماعی

وزارت کار و 

تأمین اجتماعی

سازمان تأمین 

اجتماعی
انجمن بازار سرمایه6 خزانه داری

مرکز پایش 

طرح های 
مستمری7 

مؤسسه حفظ 

امانات و تسویه 

ارزی

این سازمان 

وظیفه نظارت 

کالن و 

مقررات گذاری 

را بر عهده دارد

این سازمان از 

طریق مجمع 

عمومی، هیئت 

مدیره و رئیس 

جمهور بر 

وضعیت تأمین 

اجتماعی کشور 

نظارت دارد.

بررسی وضعیت 

مستمری ها و 

همچنین شرکت ها 

و صندوق های ارائه 

دهنده مستمری  های 

فردی و همچنین ارائه 

مجوز به این مؤسسات 

بر عهده این سازمان 

است.

با توجه به ویژگی ساختاری صندوق ها 

و مؤسسات ارائه دهنده مستمری های 

بازنشستگی در ترکیه انجمن بازار سرمایه 

وظیه مدیریت پرتفوی، قانون گذاری 

و نظارت بر قراردادها در این مؤسسات 

را بر عهده دارد. تأسیس و فعالیت این 

صندوق ها منوط به تأیید طرح جامع 

عملیاتی آنها در این مؤسسه می باشد.

این مجموعه 

یک مکانیزم 

کنترل روزانه و 

پایش لحظه ای 

است که زیر 

مجموعه خزانه 

داری می باشد.

نظارت بر دارایی ها 

صندوق ها 

و همچنین 

سرمایه گذاری 

و ذخیره گیری 

صندوق ها در این 

مؤسسه انجام 

می پذیرد.
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 4 3  2  1

1- Job centre Plus
2- HM Revenue & Customs National Insurance Contributions Office
3- Pensions Protection Fund (PPF)
4- Pensions Ombudsman

 انگلیس
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 شیلی

بخش خصوصیبخش اجتماعی
نهاد ناظر طرح های بازنشستگیمؤسسه تأمین اجتماعینهاد ناظر طرح های بازنشستگی

این سازمان وظیفه نظارت کالن و مقررات گذاری 
را بر عهده دارد. نظارت بر حسابهای انفرادی در 

صندوق ها انجام می پذیرد.

نظارت بر سیستم بیمه  ای 
و حمایتی اجتماعی

نظارت بر صندوق و تضمین بهره برداری و 
انطباق با الزامات قانونی طرح های بازنشستگی 

خصوصی اجباری

 آمریکا

بخش خصوصیبخش اجتماعی

اداره تأمین مزایای کارکناناداره مالیات داخلیدپارتمان خزانه داریاداره تأمین اجتماعی
شرکت تضمین مزایای 

بازنشستگی

یک شاخه مستقل از اداره 

اجرایی دولت که نظارت 

و اداره ارائه خدمات و 

همچنین مسئولیت تعیین 

نیازمندان را برعهده دارد

نظارت بر جمع آوری مالیات 

تأمین اجتماعی از طریق 

خدمات درآمد داخلی و 

نظارت بر پرداخت مزایا و 

مدیریت بودجه

مسئولیت اصلی برای 

تعیین پرداخت مالیات 

واجدین شرایط

بخشی از وزارت کار است که 

مسئولیت نظارت بر اجرای 

استانداردهای ERISA در مورد 

گزارش، افشا منابع و تعهدات را 

بر عهده دارد.

نظارت بر توانایی ایفای 

تعهدات مؤسسات 

ارائه دهنده طرح های 

بازنشستگی را بر عهده 

دارد.

 مالزی

بخش خصوصیبخش اجتماعی

وزارت 

مالیه

وزارت نیروی 

انسانی

سازمان تأمین 

اجتماعی

وزارت زنان، خانواده 

و بهبود اجتماعی

هیئت داخلی 

مالیات مالزی

صندوق 

کارکنان

کمیته اوراق 

بهادار

بانک نگارا 
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 جمع بندی

در سـال های اخیـر تغییر و اصاح سیسـتم های بازنشسـتگی به عنـوان مهمترین 
مؤلفـه نظام هـای تأمیـن اجتماعـی موضوعی مورد بحـث برای کشـورهای جهان 
بـوده اسـت. در یـک مـرور کلی می تـوان ایـن اصاحـات را  به 4 گروه تقسـیم 

نمود:
اولیـن گروه، کشـورهایی هسـتند که انگیزه اصلـی آنها برای اصاح سیسـتم های 
بازنشسـتگی، توسـعه پایـداری مالـی درازمـدت سیسـتم های بازنشسـتگی بوده 
اسـت. 8 کشـور از طریق کاهش مزایا )به نسـبت مسـاوی برای درآمدهای باال، 
متوسـط و پاییـن( بـه ایـن هدف دسـت یافته اند. این کشـورها شـامل اسـترالیا، 
فنانـد، آلمـان، ایتالیـا، ژاپن، کـره، پرتغال و ترکیه می باشـند. مسـتمری ناخالص 
بازنشسـتگی افـرادی کـه تحـت قانون جدید پـس از اصاحـات قـرار گرفته اند 
نسـبت به کسـانی که تحـت قانون قبلی قـرار داشـتند، 22 درصد کمتـر خواهد 
بـود. بیشـترین کاهش مزایـا )در حدود 40 درصد( در کشـورهای کـره و پرتغال 
خواهـد بود و در سـایر کشـورهای ایـن گروه کاهـش مزایا بین 10تـا 25 درصد 

خواهـد بود.
گـروه دوم کشـورهای فرانسـه، مکزیک و سـوئد می باشـند که آنها نیـز اقدام به 
کاهـش مزایـا کرده انـد اما در این اصاحـات از جمعیت کم درآمـد در مقابل این 
کاهـش محافظـت کرده انـد. به عنوان مثال، کشـور مکزیـک در اصاحـات خود 
مسـتمری ها را تـا 50 درصـد برای افراد با درآمد متوسـط کاهش داده اسـت اما 
ایـن کاهـش برای افـراد کم درآمد کمتر از 25 درصد بوده اسـت. در کشـورهای 
فرانسـه و سـوئد ایـن کاهـش برای افـراد بـا درآمد متوسـط 20 درصـد و برای 

افـراد بـا درآمد کم حـدود 5 درصد بوده اسـت.
گـروه سـوم بر خـاف گروه دوم، کشـورهایی هسـتند کـه اصاحات خـود را بر 
اسـاس برقـراری ارتباط بین مسـتمری های بازنشسـتگی با حقوق دوران اشـتغال 

شـکل داده اند.
در کشـورهای مجارسـتان، لهسـتان و جمهـوری اسـلواکی، خصیصـه بازتوزیعـی 
سیسـتم جدیـد بازنشسـتگی بسـیار کمتـر از گـروه قبلی می باشـد. مسـتمری ها 
بـرای افـراد کم درآمـد به شـکل خودکار تعدیـل خواهد شـد. این کاهـش برای 
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افـراد بـا درآمـد متوسـط، بسـیار انـدک یعنی کمتـر از 5 درصـد خواهـد بود و 
افـراد بـا درآمد باال )متوسـط درآمد 150 درصدی( مسـتمری باالتـری را تحت 
قوانین جدید دریافت خواهند کرد. در کشـور مجارسـتان پـس از اصاحات، نرخ 
جایگزیـن در همه سـطوح درآمـدی باالتر اما ایـن افزایش در مسـتمری ها برای 

افـراد پردرآمد بیشـتر خواهـد بود.
و در نهایـت گروه چهارم کشـورهایی با مسـتمری باال در زمـان پس از اصاحات 
هسـتند. در کشـورهای اسـترالیا و نروژ این امر به دلیل اجباری شـدن طرح های 
بازنشسـتگی خصوصـی اسـت. پیـش از آن نیـز بازنشسـتگی خصوصـی در این 
کشـورها وجود داشـت اما اجباری شـدن آن به این دلیل بود که از پوشـش افراد 
کم درآمـد و افـراد با درآمد متوسـط در مسـتمری های خصوصی اطمینان حاصل 
شـود. در کشـور نیوزلند، سن بازنشسـتگی افزایش یافت ولی سطح مزایا تغییری 
نکرد. در جمهوری چک و انگلیس، سـن بازنشسـتگی افزایش خواهد یافت و این 
موضوع باعث خواهد شـد تا افراد پس از بازنشسـتگی خود مسـتمری بیشـتری 
دریافـت کنند. عـاوه بـر آن طرح های بازنشسـتگی تابع درآمـد دولت انگلیس 
به تدریـج به سـمت مزایای بیمـه ای با نرخ یکسـان حرکت کردنـد. افزایش زیاد 
مزایـا بـرای قشـر کم درآمـد در حـدود 25 درصـد خواهـد بـود در حالی که این 
میـزان بـرای قشـر پردرآمد و با درآمد متوسـط فقـط در حدود 4 درصد اسـت. 
نرخ جایگزین باالتر در کشـور بلژیک ناشـی از فرض سـن بازنشستگی استاندارد 
65 )سـال( اسـت و به افرادی که بین سـال های 62 و 65 سـالگی خود به فعالیت 

حرفـه ای اشـتغال دارنـد، پرداخت اضافی هم صـورت می گیرد.
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کانادا

فصل چهارم: بررسی کشورهای منتخب

از مدرن تریـن بنیان هـا در دهـه 1920 سیسـتم تأمیـن 
اجتماعـی کانـادا دربرگیرنده سیسـتمی  جامـع از مزایای 
فراگیـر، طرح هـای بیمـه اجتماعـی، برنامه هـای حمایـت 
اجتماعی و آرایش گسـترده از خدمات سالمتی و اجتماعی 

دارای بودجـه بـا اسـتفاده از شـیوه های تلفیقی اسـت.

دولت های ایالتی و فدرال در مسئولیت تأمین اجتماعی سهیم هستند و 
نقش مهمی  در برنامه ریزی، اجرا و تحویل و سـرمایه گذاری برنامه های 

خدمات اجتماعی، تأمین درآمد و سـامتی دارند.
اداره منابع انسـانی و توسـعه اجتماعی دو ردیف اول از سیسـتم درآمد 

بازنشسـتگی را به مرحله اجـرا می گذارد:
1( تأمین در سـن پیری، برنامه PAYG که سـنگ بنای سیسـتم درآمد 

بازنشسـتگی اسـت و از عواید مالیاتی عمومی  حاصل می شود.
این برنامه شامل مزایای ذیل است:

بازنشستگی
تضمین تأمین درآمد

فوق العاده )که شامل فوق العاده بازماندگان نیز می شود(
2( برنامـه بازنشسـتگی کانـادا )PPC( که یک برنامه انتفاعی مسـتقیم 
اجباری تحت بودجه سـهام کارکنان و کارفرما اسـت. برنامه حمایت از 
درآمد را برای پشـتیبانی درآمد برای اغلب اشـخاص اسـتخدام شـده 
و خود اشـتغال در مقابل از دسـت دادن درآمد ناشـی از بازنشسـتگی، 
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 نوع طرح

 سیستم بیمه اجتماعی و همگانی

  پوشش

مستمری همگانی )بیمه دوران کهنسالی(: شهروندان قانونی کانادا

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده

ـ  مستمری همگانی:ـ 

مسـتمری مرتبط با درآمد: 4.95 )طرح بازنشسـتگی کانادا 1PPC( یا 5.25 درصد 
از درآمد پوشـش داده شـده )523.5 درصد در سـال 2016( )طرح بازنشسـتگی 

)2PPQ کبک

2- شخص خویش فرما

ـ  مستمری همگانی:ـ 

 مسـتمری مرتبـط بـا درآمـد: 9.9 یـا 10.5 درصد از درآمد پوشـش داده شـده 
)10.56 در سـال 2016 در طـرح بازنشسـتگی کبک(

3- کارفرما

ـ  مستمری همگانی:ـ 
1- Canada Pension Plan
2- Quebec Pension Plan

 نظام بیمه ای

ناتوانـی و مرگ تضمیـن می کند.
3( سـطح سـوم سیسـتم درآمـد بازنشسـتگی شـامل بازنشسـتگی های خصوصی و 
پس انداز اسـت )متشـکل از بیش از 50 درصد درآمد بازنشسـتگی در کانادا اسـت - 

.))OECD( باالتریـن در سـازمان همکاری اقتصـادی و توسـعه
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 مسـتمری مرتبـط بـا درآمـد: 5.25 یـا 4.95% از صـورت پرداخـت )طـرح 
بازنشسـتگی کانادا( )5.325 درصد در سـال 2016 در طرح بازنشسـتگی کبک(

4- دولت

 مستمری همگانی: هزینة کلی، که شامل سود درآمد  می باشد.

ـ ، همکاری با نام کارفرماست.  مستمری مرتبط با درآمد:ـ 

حداقل درآمد ساالنه برای محاسبة  میزان همکاری 3500 دالر کانادا
حداکثر درآمد سـاالنه بـرای همکاری 53.600  دالر کانـادا )54.900 دالر کانادا 
در سـال 2016( )سـاالنه بـر اسـاس تغییـرات شـاخص هزینـه مشـتری تنظیم  

می شـود(.

 شرایط احراز

1- مستمری دوران کهنسالی

 مسـتمری فراگیر )بیمه دوران کهنسـالی(: سـن 65 )که از سـال های 2023 تا 
2029، 2 سـال بـه آن اضافـه شـده اسـت( با حداقل 10 سـال زندگـی در کانادا 
بعد از 18 سـالگی. مسـتمری برابر با 0.025 حداکثر مسـتمری ماهانه برای هر 

سـال زندگی در کانادا از 18 سـالگی تا سـن 40 سـالگی اسـت.

2- حق ناتوانی

حـق مرتبـط بـا ناتوانـی )PPQ-PPC(: در طـرح بازنشسـتگی کانادا بـا ناتوانی 
شـدید و طوالنـی مدت ارزیابی  می شـود که مانـع از کار هدفمند شـده و برای 4 
سـال از 6 سـال اخیر و یا 3 سـال از 6 سـال اخیر برای کسـانی با حداقل 25 سال 
سـابقه کاری هسـتند. در طرح بازنشسـتگی کبک با حداقل 2 سال مشارکت از 3 
سـال اخیر، 5 سـال از 10 سـال اخیر و یا نیمی از مدت زمان از سـن 18 سـالگی 
تا ماهی که در آن شـخص بیمه شـده، ناتوان قلمداد  می شـود که حداقل 2 سـال 

سابقه مشـارکت باید داشته باشد.
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 نوع طرح

بیمه اجتماعی )مزایای نقدی( و سیستم همگانی )خدمات پزشکی و بیمارستانی(

 پوشش

اشـخاص بیمـه شـده ازجمله کارمنـدان دولت فـدرال و ماهی گیـران )در کبک1، 
بیمـه بـرای تمامـی  اشـخاص با شـغل آزاد بـا حداقل درآمـد بیمـه 2000 دالر 

کانـادا در 52 هفتـة اخیر اجباری اسـت(. 

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده
 مزایای نقدی: به منابع درآمدی بیکاری رجوع شـود. در اسـتان کبک 559. % 

از درآمد تا سـقف 70.000 دالر کانادا

2- اشخاص خویش فرما

مزایـای نقـدی: به منابع درآمدی بیکاری رجوع شـود. در اسـتان کبک 993. % 
از درآمد تا سـقف 70.000 دالر کانادا

3- کارفرما

مزایـای نقـدی: به منابع درآمدی بیکاری رجوع شـود. در اسـتان کبک 782. % 
از درآمد تا سـقف 70.000  دالر کانادا

4- دولت

ـ  مزایای نقدی:ـ 

 شرایط احراز

1- مزایـای بیمـاری، بارداری، و والدین: شـخص بیمه شـده بایـد حداقل 600 
سـاعت کاری در 52 هفتـه اخیـر و 40 درصـد کاهـش درآمـد هفتگـی از زمان 
1- Quebec

 بیامری و بارداری
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آخریـن مطالبـه داشـته باشـد. در کبک بـرای مزایـای بـارداری و والدیـن باید 
حداقـل 2000 دالر کانـادا از درآمـد بیمه شـده در 52 هفته اخیر را داشـته و یا 
دسـت از کار کردن کشـیده و یا 40% کاهش درآمد هفتگی داشـته باشد. منافع 
بـارداری بـه پـدر، مادر و یـا هر دو تعلـق  می گیـرد. در کبک مزایای پـدر بودن 
فقـط به پـدر واقعی تعلـق  می گیرد که  می توانـد مزایای پـدری و بـارداری را در 
یـک زمـان دریافت کنـد. 55%  میانگین درآمـد هفتگی بیمه شـده در 26 هفتة 

اخیـر بـرای 2 تـا 15 هفته پرداخت  می شـود.

2- مزایای بیمارسـتانی و درمانی: باید 3 ماه سـاکن ایالت بوده باشـد. وقتی که 
شـخص بیمه شـده از یـک ایالت به ایالت دیگـر  می رود، ایالت قبلـی در طول این 

3 ماه تأخیر شـخص را پوشـش  می دهد.

 پوشش

 کارگران صنعت و تجارت )بین ایالت ها و حوزه ها تفاوت هایی وجود دارد(.

  منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 

2- اشخاص خویش فرما: قابل اجرا نیست.

3- کارفرمـا: بیمـه هزینـه کلـی بسـته به همـکاری اسـت که طبـق صنعت و 
 میـزان خطـر ارزیابی شـده متغیر اسـت. )شـرکت های بـزرگ در برخـی ایاالت 

خودشـان بیمـه  می کنند(.

ـ 4- دولت:ـ 

 شرایط احراز

هیچ دورة حداقلی الزمی  وجود ندارد.

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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1- مزایـای نقـدی برای کارگران بیمه شـده )به جز ناتوانی دائمـی(: 75 تا 90 
درصـد از درآمـد بیمه شـده بـرای ناتوانی کامل طبـق ایالت و یا حـوزه پرداخت  

می شود.

2- مزایـای درمانـی: مزایـا در تمامی  ایالت ها و حوزه ها شـامل مزایـای درمانی، 
جراحی، پرسـتاری، خدمات بیمارسـتانی، دارو و تجهیزات  می شـود. 

 نوع برنامه

 سیستم بیمه اجتماعی

 پوشش

 افراد استخدامی از جمله کارمندان دولت فدرال و ماهیگیران

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده: 1.88% از درآمد تحت پوشش. )در کبک %1.54(

2- اشخاص خویش فرما: 1.88% از درآمد تحت پوشش

3- کارفرما: 2.632% از صورت حساب تحت پوشش. )در کبک %2.651(

ـ 4- دولت:ـ 

حداکثـر درآمـد سـاالنه بـرای همـکاری 49.500 دالر آمریـکا اسـت. همکاری 
کارفرمـا بیمـاری و بـارداری را بیمـه  می کنـد بـه جـز در اسـتان کبک.

 شرایط احراز

1- مزایای بیکاری: 240 تا 700 سـاعت از اسـتخدام در سـال گذشته که بسته 
بـه  میـزان بیـکاری منطقه می باشـد که باید ثبـت شـده، توانایی و تمایـل به کار 
کـردن داشـته باشـد و نتواند کار اسـتخدامی  خوبی پیـدا کند. برای افـراد جدید 
و یـا بـاز وارد شـده به بـازار کار، بایـد 910 سـاعت کار کرده باشـد. ماهیگیران 

 بیکاری
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 مزایای عائله مندی

بایـد درآمـدی بیـن 2500 تـا 2400 دالر کانادا، 31 هفته قبل از پرداخت سـود 
داشـته باشـند. 55% میانگین درآمد هفتگی بعد از 2 هفته انتظار برای 14 تا 45 
هفتـه پرداخت  می شـود که بسـته به تاریخچة اسـتخدام مدعی و  میـزان بیکاری 
منطقـه دارد. مزایـای بیکاری ماهیگیران با ضرب درآمد ماهیانه با یک شـاخص 

حاصل  می شـود که بسـته به  میـزان بیکاری در سـطح ملی  می باشـد. 

 پوشش

افراد ساکن در کانادا

 منابع درآمدی 

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 

ـ 2- اشخاص خویش فرما:ـ 

ـ 3- کارفرما:ـ 

4- دولت: هزینه کلی

 شرایط احراز

1- مزایـای مالیـات فرزنـد در کانـادا )بـا توجه بـه درآمد(: بچه بایـد زیر 18 
سـال بـوده و با یک پرسـتار شـهروند کانادا، شـهروند دائـم و یا پناهنـده زندگی 
کنـد و مالیـات بـر درآمـد سـاالنه بـه او پرداخت شـده باشـد. مقـداری کمکی 
بـه خانواده هـای کم درآمـد پرداخت  می شـود. حداکثر سـود سـاالنه 1471 دالر 
کانـادا )122.58 در مـاه( در مـاه بـرای فرزنـدان زیر 18 سـال  می باشـد. در ماه 
103 دالر بـرای فرزند  سـوم و فرزندان بعدی پرداخت  می شـود. مزایا با افزایش 
درآمـد خانواده بـه 44.771 دالر کاهش  می یابد. در آلبرتا،  میزان پرداخت شـده 

بسـته به سـن کودک  می باشـد.
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 چهارچوب قانونی

مستمری طبق قانون فدرال و ایالتی تنظیم شده است:
1993: قانـون اسـتاندارد سـود )کلمبیا بریتانیا اصـاح شـده در 1999، 2001، 

2003، 2004، و 2012(.
1991: قانون مزایای مسـتمری )برونسـویک نو، اصاح شـده در 1995، 2000، 

و 2012(.
1985: قانون مزایای مسـتمری )فناند، اصاح شـده در 1997، 2001، 2004، 

2007، و 2008(
1977: قانـون مزایـای مسـتمری )نوااسـکوتیا، اصـاح شـده در 1988، 1993، 

و 2011(  ،2000
1976: قانون مزایای مسـتمری )مانیتوبا، اصاح شـده در 1984، 1997، 2001، 

و 2010(
1972: قانون مالیات بر درآمد )قانون فدرال اصاح شده در 1988(

1969: قانـون مزایای مسـتمری )ساسـکاچوان، اصـاح شـده در 1992، 1993، 
1996، 1997، 2001، 2004، و 2012(.

1967: قانون اسـتاندارد مزایای مسـتمری )قانون فدرال، اصاح شده در 1987، 
 .)2012 ،2010 ،2007 ،2003 ،2002 ،2001 ،2000 ،1999 ،1998

1967: قانون طرح مسـتمری اسـتخدام )آلبرتا، اصاح شـده در 1987، 1999، 
2000، 2008، و 2012(.

1966: قانـون برنامه مسـتمری تکمیلی )اسـتان کبـک اصاح شـده در 1990، 
1999، 2000، 2006، 2009، 2010، و 2011(

1965: قانون مزایای مسـتمری )انتاریو، اصاح شـده در 1988، 1998، 1999، 
2006، 2007، 2009، 2010، 2011، و 2012(

قانون مزایای مستمری ایالت پرینس ادوارد هنوز اجرا نشده است. 
قانـون مزایـای مسـتمری فـدرال و ایالتـی که در بـاال ذکر شـد، اسـتانداردهای 
حداقلـی بـرای سـرمایه، سـرمایه گذاری، شـهروند قانونی بـودن، واگـذاری حق، 
انتقـال سـود، منافـع مـرگ، و حـق اعضـا بـرای مطلـع شـدن درنظـر  می گیرد. 

 نظام بازنشستگی
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اگـر ایـن برنامه هـا در بیـش از یک ایالت عضو داشـته باشـند، قانون اسـتاندارد 
مسـتمری در ایالتـی کـه قانـون آنجـا تصویب شـده اسـت، باید بـه کار رود. 

 چهارچوب سازمانی

برنامه های بازنشسـتگی را از طریق تراسـت )اتحادیه شـرکت ها1( و شـرکت های 
بیمـه به صـورت سیاسـت فـردی و یـا گروهـی اجـرا  می کننـد. امـا برخـی از 
برنامه هـای بلنـد بـه صـورت چیدمـان درآمدهـای تثبیت شـده دسـته بندی 
می شـوند. شـرایط الزم در بیـن ایالت هـای مختلف متفاوت اسـت کـه دلیل آن 
تثبیت کمیته  مسـتمری و یا هیئتی از معتمدان  می باشـد که برنامه را اجرا کرده 
و شـورای مسـتمری را برگـزار کنند. مجـری، هدایت برنامة حق بازنشسـتگی و 
سـرمایه را برعهـده دارد کـه بایـد مطمئـن شـود که همسـو بـا چهارچوب های 
قانونـی  می باشـد. مجـری برنامه هـای تک کارفرمایـی خـود کارفرماسـت. اما در 

اسـتان کبـک، مجـری معموالً کمیتة مسـتمری  می باشـد. 
اگـر طـرح یک کارفرما و یا چند کارفرمایـی به توافق جمع برسـد، مجری معموالً 
هیئتـی از معتمـدان  می باشـد کـه جمـع آنهـا در توافق نامـه بـه ثبت  می رسـد. 
کمیتة مسـتمری بگیران باید تشـکیل شـود کـه طرح های چند کارفرمایـی را که 
بـه توافق جمع نرسـیده اسـت، اجرا کنند. کمیتة مسـتمری باید نماینـده ای برای 
کارگـران انتخـاب کند اگر اکثریت خواهان آن باشـند. به عاوه، اگـر بیش از 50 

بازنشسـته وجود داشـته باشـد باید آنها را در کمیتـه معرفی کرد.
اعضا و بازنشسـتگان ممکن اسـت شـورای مسـتمری تشـکیل دهند که عملکرد 
آنها طبق ظرفیت اطاعاتی  می باشـد. تشـکیل شـورای مسـتمری در صورتی که 
طـرح 50 عضـو و یا 50 بازنشسـته داشـته باشـد و یا در صورتی که هـر کدام از 
گروه هـا بـا اکثریـت آرا بـه آن رای دهـد، اجباری اسـت. هر جمعـی از کارگران 
در ایـن طـرح ممکـن اسـت نماینـده ای برای شـورای مسـتمری انتخـاب کنند. 
بازنشسـتگان نیز ممکن اسـت معرفـی شـوند. در صورتی که کمیتة مسـتمری با 
اعضـای معرفـی شـده طرح را اجـرا  می کند و یـا زمانی که طـرح چند کارفرمایی 
اسـت که به توافق جمع رسـیده اسـت، نمی توان شـورای مستمری تشـکیل داد. 

1- trust
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شورای مستمری:
به اعضا  می گوید که باید با طرح آشنایی داشته باشند. 

جنبه های مالی، آماری و اجرایی طرح را مرور کنند. 
عملکردهای اجرایی توصیه شده را انجام دهند. 

دیگر وظایفی که در طرح مستمری تعریف شده است را انجام دهند. 
 تأمین مالی

 مشارکت کارمندان

طـرح مسـتمری ثبت شـدۀ کمک هـای تعریـف شـده: قانـون مالیاتـی باعـث 
محـدود شـدن کمک هـای سـاالنه بـه نفـع یـک عضـو  می شـود )کمک هـای 
کارفرمـا و کارگـر( تـا سـقف 18% از حقـوق تـا حداکثـر 24.270 دالر کانـادا 
)2013(. محدودیـت دالر سـاالنه بـرای  میانگیـن حقـوق ضمیمـه شـده اسـت. 
طـرح ثبت شـدۀ مزایـای مسـتمری )RPP1(: قانون مالیاتی باعث محدود شـدن 
کمک های کارفرما تا حداکثر 9% از حقوق  می شـود. قوانین اسـتاندارد مسـتمری 
کـه کمک هـای کارگران بـا جمـع مزایـای آنهـا از 50% از ارزش کارت مزایای 

مسـتمری اعضا در صورت بیکاری، بازنشسـتگی و مـرگ تجاوز نکند.
طرح های ثبت شـدۀ مسـتمری مشـترك)2PRPP(: قانون مالیات باعث محدود 
کردن کمک های سـاالنه بـه نمایندگی از اعضا )کمک های کارفرمـا و کارگر( که 
بـه اندازة کمک های اعضا طرح ثبت شـده ذخیره بازنشسـتگی )RRSP3( محدود 
برای یکسـال  می باشـد. کمک اعضای طرح ثبت شـده ذخیره بازنشستگی معادل 
18% از درآمد سـال پیش آنها  می باشـد تا سـقف محدود )23.820 دالر کانادا( 
برای سـال 2013( و کمتر از کمکهایی اسـت که سـال پیش به طرح ثبت شـدة 
مزایای مسـتمری شـده بود به عاوه کمک های اسـتفاده نشـدة طرح ثبت شـده 

ذخیره بازنشسـتگی که از سـال پیش صورت گرفته بود. 
  مشارکت کارفرما

طـرح ثبت شـدۀ مزایای مسـتمری: حداقـل 1% از حقوق سـاالنه کارگـر. قانون 
1- Registered Pension Plans 
2- Pooled Registered Pension Plans
3- Registered Retirement Savings Plan
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مالیاتـی باعـث محدود شـدن کمک های سـاالنه  می شـود که به نفع یک شـخص 
پرداخـت شـده اسـت )کمک هـای کارفرمـا + کمک هـای کارگـر( بـرای 18% از 
جبـران تا حداکثر24.270 دالر کانادا )برای سـال 2013(. محدودیت دالر سـاالنه 

بـرای  میانگین حقوق ضمیمه شـده اسـت. 
طـرح ثبت شـدۀ مزایـای مسـتمری: کمک هـای کارفرما ممکن اسـت بر اسـاس 
گـزارش ارزش آمـاری باشـد که بر اسـاس حداقل نیازهای سـرمایه گذاری قانون 
مسـتمری قابـل اجرا ثبت شـده اسـت. قانون مالیـات مزایایـی را در نظر  می گیرد 
کـه ممکن اسـت توسـط مزایای تعریف شـدة طرح ثبت شـدة مزایای مسـتمری 
فراهـم شـده باشـد کـه باعث محـدود شـدن کمک هـا شـده و در نتیجـه هزینة 
تأخیـر مالیاتـی ایـن طرح هـا را کنترل  می کنـد. قانـون مالیاتی مانـع از کمک های 
کارفرمـا شـده زمانـی که طـرح بـه میـزان 25% از تعهـدات معوقه را به دسـت 
آورده  باشـد. کمک هـای کارگـر ممکن اسـت بسـته به توسـعه طرح ادامـه یابد. 
به عـاوه ارزش اضافـی ممکـن اسـت بـرای سـرمایه گذاری هزینة سـرویس های 

فعلـی مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
طرح هـای ثبت شـدۀ مسـتمری مشـترك: نیـازی نیسـت کـه کارفرمایـان بـه 
طرح هـای ثبت شـدة مسـتمری مشـترک کمـک کننـد. قوانیـن مالیاتـی باعـث 
محدودیـت کمک هـای کارفرما به  میـزان حداکثری سـاالنة طرح های ثبت شـدة 
مسـتمری مشـترک )23.820 دالر کانادا( برای سـال 2013  می باشـد، مگر اینکه 
کارگر مسـتقیم اشـاره کند که کمک بیشـتر الزم اسـت )به عنوان مثال، بر اسـاس 
طرح هـای ثبت شـدة مسـتمری مشـترک موجـود کـه از سـال قبـل انجام شـده 

است(.
 مدیریت دارایی

مدیریـت دارایـی ممکـن اسـت توسـط مدیـران داخلـی و یـا مدیـران خارجـی 
باشـد. مجـری طـرح مسـتمری بایـد بیانیـه ای در مـورد سیاسـت ها و روش های 
سـرمایه گذاری بر اسـاس رویکرد سـبد سـرمایه گذاری شـخص دوراندیش است 
به نحوی کـه یک شـخص منطقـی و دوراندیـش برای اوراق سـرمایه گذاری شـدة 
مسـتمری آن را بـه کار  می بـرد. محدودیت هـای کمی  سـرمایه گذاری که توسـط 
بسـیاری از مقامـات ایالتـی فـدرال تثبیـت شـده اسـت و آن را اتخـاذ کرده اند به 
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مثابـه یـک اسـتاندارد  هماهنگ بـرای تمامی  حـوزة قضایی وجـود دارد.
از تمامـی  سـرمایه ها30% ممکـن اسـت بـرای سـهامی  یـک شـرکت باشـد. 
10% ممکـن اسـت صـرف سـرمایه گذاری امنیت یک شـرکت و یـا گروهی از 

شـرکت های مرتبـط شـود.
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      مؤسسه مزایا و بازنشستگی کانادا1 

ایـن مؤسسـه در سـال 1960 بنـا نهـاده شـده و یک مؤسسـه ملـی غیرانتفاعی 
اسـت کـه فعالیـت آن در ارائه جلسـات آموزشـی صنعـتـ   محور در سراسـر 
کانـادا بـرای موضوعـات حقـوق بازنشسـتگی، مزایـای کارکنـان و بخش هـای 
سـرمایه گذاری اسـت. نمـودار سـازمانی ایـن مؤسسـه بـه شـرح زیر می باشـد:

1- Canadian Pension and Benefit Institute (CPBI)
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      انجمن مدیریت حقوق بازنشستگی کانادا1 

یـک سـازمان ملی و غیرانتفاعـی بوده که به عنـوان صـدای آگاهی بخش حامیان 
مالـی طرح هـا، مدیران و سـایر ارائه دهنـدگان خدمات خـود در جهت حمایت از 
بهبود سیسـتم درآمد بازنشسـتگی کانادا اسـت. نمودار سـازمانی این مؤسسه به 

شـرح زیر می باشد:

1- Association of Canadian Pension Management (ACPM)
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هـر شـهروند آلمانـی موظـف بـه داشـتن نوعـی بیمـه اسـت و در 
حـدود 90% مـردم آلمان تحت پوشـش صندوق های بیمه هسـتند. 
صندوق هـای بیمه در حقیقت بخشـی از بیمه های اجتماعی هسـتند. 
در نظـام بیمـه ای کشـور آلمـان کارگرانـی کـه درآمد آنهـا از حد 
معینـی پایین تر اسـت، حق انتخـاب ندارند و موظف بـه عضویت در 
یکـی از صندوق هـای بیمه هسـتند ولی کارگـران با درآمـد باالتر از 
سـقف معینی برخوردار می باشـند و خویش فرمایان می توانند یکی 

از دو نـوع بیمـه صندوق یـا خصوصی را انتخـاب نمایند.
صندوق هـای بیمـه در کشـور آلمـان بـه صـورت غیرمتمرکـز در سـطح کشـور 
پراکنـده شـده اند. بیـش از 1100 صندوق به صورت مسـتقل در این کشـور وجود 
دارد. صندوق هـا در زمینه هـای نـوع امتیـازات، تعیین شـاخص درآمـد، حق بیمه، 
سـن پذیـرش مراجعه کننـده و سـایت های پذیرش متفـاوت عمل می کننـد. البته 
در مـورد هـر یـک از موارد ذکر شـده حدود و مقررات مشـخصی از سـوی دولت 

مرکزی تعیین شـده اسـت.
سیسـتم تأمین اجتماعی آلمان در سـال 1884 توسـط چنکلر بیسمارک1 تأسیس 

شـد و امـروزه دربرگیرنده موارد ذیل اسـت:
بیمـه بازنشسـتگی: مبنـی بر سـهم های معیـن توسـط پرسـنل و کارفرمایـان از 
حداقـل پنـج سـال )معمـوالً 9/5 درصد حقـوق ماهیانـه(. بین سـال های 2012 تا 
2029، سـن بهینه بازنشسـتگی به تدریج از سـن 65 به سـن 67 افزایش می یابد. 

طرح هـای مسـاعده دولتـی و خصوصی مـازاد قابل اجرا اسـت.
بیمـه سـالمت: صرفنظر از دسـته ها و شـرایط خاصـی همه کارکنـان تحت بیمه 
اجبـاری هسـتند. بودجه هـای بیمـه بیمـاری از مجموع سـهم های بیمـه اجتماعی 
بـرای همـه شـاخه ها اجرا می شـود. حقوق ها توسـط کارفرمـا برای تا شـش هفته 
پرداخـت می شـود، پـس از آن بودجه بیمـاری از 70 درصد ناخالـص عواید تا 78 

هفتـه پرداخـت می گردد. 
بیمـه مراقبت هـای طوالنـی: همه اشـخاصی کـه عضو صنـدوق بیمه بیمـاری در 
1- Chancellor Bismarck

آلمان
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مقابـل خطـر نیـاز بـه درمـان بلند مـدت دارنده تحـت پوشـش قـرار می گیرند. 
اشـخاص بـا پوشـش بیمـه ای خصوصی بیمـاری بایـد متعاقباً یـک قـرارداد بیمه 

مراقبـت بلند مـدت را منعقـد نمایند.
بیمـه حـوادث: سـازمان های مربـوط بـه بیمه حـوادث مؤسسـات بیمـه حوادث 
بخـش خصوصی هسـتند که شـامل بخش کشـاورزی و مؤسسـات بیمـه حوادث 
بخـش عمومـی  )مثل صنـدوق بیمه دولتـی حوادث(، پوشـش کارکنان، اشـخاص 
خود اشـتغال ویـژه، دانش آموزان و دانشـجویان، کودکان در مهدکودک، اشـخاص 

تحـت توان بخشـی و دیگران می باشـد.
بیمـه بیکاری: توسـط انجمن اسـتخدامی  فدرال اجرا می شـود. مزایـای بیکاری به 
بیمه شـدگانی پرداخت می شـود کـه حداقل 12 ماه تحت پوشـش اسـتخدامی  در 
دو سـال اخیـر بودنـد، یـا در یک اداره اسـتخدامی  ثبت نـام کرده انـد و توانمند، در 

دسـترس و به طور پویا در جسـتجوی کار هسـتند.
کل مبلغ حق بیمه به طور یکسـان بین کارگر و کارفرما تقسـیم می شـود و همچنین 
افراد غیرشـاغل نظیر بازنشسـتگان، کشـاورزان، ازکارافتـادگان و دانش آموزان نیز 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد. همچنین مؤسسـه فـدرال بیمه، مسـئولیت 
سرپرسـتی و فرآیند هـای اجرایـی سیسـتم بیمـه بازنشسـتگی آلمان را عهـده دار 

می باشد.
بیمه بازنشسـتگی فدرال آلمان، شـعب منطقـه ای بیمه بازنشسـتگی آلمان و بیمه 
بازنشسـتگی آلمان برای معدن چیان، کارگران راه آهن و ملوانان مسـئولیت اجرای 
طـرح را بـر عهده دارند. از اول اکتبر سـال 2005 مسـئولیت های اجرایی از طریق 
فرآینـد ویژه توزیع بیمه شـدگان در بین کلیه مؤسسـات بیمه بازنشسـتگی تعیین 
می گـردد، برای بیمه شـدگان خاص مسـئولیت ویژه ای برعهده بیمه بازنشسـتگی 

آلمـان جهـت معدن چیان، کارگران راه آهن و ملوانان گذاشـته شـده اسـت.
صنـدوق بیمـاری مسـئولیت وصـول حق بیمه هـا و انتقـال آنها به مؤسسـات بیمه 
بازنشسـتگی را برعهـده دارد. مؤسسـه بیمه های فدرال، مسـئولیت سرپرسـتی بر 
مؤسسـات بیمه هـای فـدرال درمـان و صندوق هـای خدمـات درمانـی بلند مدت 
را عهـده دار می باشـد. مقامـات دولتی ذی صاح مسـئولیت سرپرسـتی در سـطح 
دولتـی را برعهـده دارنـد. صنـدوق بیمـاری، فرآینـد اجرایـی حق بیمـه و مزایا را 
برعهـده دارد. صندوق هـای بیماری مسـتقل از طریق فدراسـیون ها در سـطح ملی 
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سـازماندهی می شـوند و در صورت لزوم در سـطح دولت نیز قابل اجرا می باشـد.
هیئـت مدیـره ای که توسـط اعضـای شـورای اجرایی برگزیـده شـده اند )معموالً 
شـامل نماینـدگان بیمه شـده و کارفرمـا( فرآیند هـای اجرایی روزانه صنـدوق را 
مدیریـت می کنند. اتحادیه های پزشـکی منطقـه ای با فدراسـیون های صندوق ها 
جهـت پرداخـت حق الزحمـه درمانـی بـه صـورت سـالیانه قـرارداد منعقـد 
می نمایند. وزارت فدرال کار و سیاسـت اجتماعی مسـئولیت سرپرسـتی بر حوزه 
خدمـات پیشـگیری از بیماری را برعهده دارد. صنـدوق بیمه حوادث )بخش های 
غیرکشـاورزی، کشـاورزی و مقامـات دولتـی( کـه توسـط نماینـدگان منتخـب 

کارفرمایـان و بیمه شـدگان اداره می شـود، مسـئولیت طـرح را برعهـده دارد.

 نظام بیمه ای

 نوع برنامه

سیستم بیمه اجتماعی

 پوشش

شـخص اسـتخدام شـده )از جملـه کارآمـوزان(: برخی از افـراد با شـغل آزاد، 
پرسـنل نظامـی و در شـرایط خاص برخـی از سرپرسـتان، افراد بیکار، بیمـار و ...

 سیسـتم خـاص برای برخی از افراد با شـغل آزاد، معـدن کاران، کارمندان بخش 
عمومی، بخش عمران و کشـاورزان.

 منابع درآمدی

1- شـخص بیمـه شـده: 9.35% از درآمـد ماهانه بیـش از 850 یـورو . کاهش 
همـکاری بـرای درآمدهـای تـا سـقف 850 یـورو. همـکاری داوطلبانـه بـرای 

درآمدهایـی تـا سـقف 450 یـورو در مـاه.
2- شخص خویش فرما: 18.7% از درآمد ماهانه.

3- کارفرما: 9.345% از صورت حسـاب ماهانه. 15% از درآمد برای کارگرانی 
بـا درآمد ماهانه زیـر 450 یورو.

4- دولـت: یارانة هزینه برخی از منافع، پرداخت حق همکاری برای سرپرسـتانی 
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که حداقل 14 سـاعت بدون حقـوق کار کرده اند.

 شرایط احراز

1- مسـتمری دوران کهنسـالی: سـن 65 سـال و 5 ماه )که تا سـال 2024 هر 
سـال یـک مـاه به آن اضافه  می شـود و تا رسـیدن به سـن 67 سـالگی در سـال 
2029 هـر سـال 2 مـاه بـه آن اضافـه  می شـود( و بایـد حداقـل 5 سـال سـابقه 
همکاری داشـته باشـد. سـن 67 برای افراد بیمه شـده متولد از 1964  می باشـد. 
مسـتمری بـر اسـاس کل درآمـد فـردی  می باشـد که در شـاخص مسـتمری و 

ارزش آن ضرب شـده اسـت.
سـن 63 سـال و 2 مـاه )کـه تا رسـیدن به سـن 65 در سـال 2028 هر سـال 2 
ماه به آن اضافه  می شـود( و باید حداقل 45 سـال سـابقه همکاری داشـته باشـد. 

)حداقـل 35 سـال با حداقـل 50% ناتوانی(.
2- مسـتمری ناتوانـی: برای عدم توانایی کار به دلیل بیمـاری و ناتوانی پرداخت  
می شـود و بـرای کسـانی کـه نمی تواننـد بیـش از 3 سـاعت در روز در محیـط 
کاری معمول یا یکسـان باشـند. شـخص بیمه شـده باید حداقل 5 سـال و 36 ماه 
سـابقه همـکاری اجبـاری داشـته باشـد که بایـد در 5 سـال اخیر قبـل از ناتوانی 
باشـد. شـرایط خاص در مـورد کاهش درآمـد به دلیل صدمات کاری  می باشـد 
)طـول دورة تربیـت کاری نیز شـامل آن  می باشـد(. مسـتمری درآمـد کل فرد 
در شـاخص مسـتمری و ارزش آن ضرب  می شـود. ارزش مسـتمری به صورت 
 میـزان مزایای ماهانه برای درآمد یکسـال  می باشـد که طبق تغییـرات در حقوق 

تنظیم شـده اسـت. ارزش مسـتمری 29.21 یورو  می باشـد.

 نوع برنامه

 سیستم بیمه اجتماعی  

 پوشش

بیمـاری و بـارداری: تمامی  کارگران حقـوق و درآمدی تا 56250 یورو در سـال 
دارنـد )50850 یـورو اگـر قبـل از سـال 2003 بیمة سـامت بخـش خصوصی 

 بیامری و بارداری
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باشـند(، کسـانی که مسـتمری دریافـت  می کننـد، دانش آمـوزان، افـراد ناتوان، 
کارآمـوزان و افـرادی کـه مزایـای بیکاری دریافـت  می کنند. پوشـش داوطلبانه 
بـرای کارگرانـی با حقـوق و درآمد بیش از 56250 یورو در سـال موجود اسـت 

و همچنیـن افـرادی کـه از بیمـه قانونی و یـا خانوادگی انصـراف  می دهند. 
 مراقبـت طوالنـی مدت: افرادی که سیسـتم بیمه قانونی بیماری آنها را پوشـش  
می دهـد. افـراد بیمـار بیمـه  بخـش خصوصی باید تحـت پوشـش طوالنی مدت 

بخش خصوصی باشـند. 

 منابع درآمدی 

مزایای بیماری و بارداری 
1- شـخص بیمه شـده:  میانگیـن 7.3% از درآمـد ماهانـه پوشـش داده شـده و 

مسـتمری بگیران 8.2 % از مسـتمری.
2- اشخاص خویش فرما: قابل اجرا نیست.

3- کارفرمـا:  میانگیـن 7.3% از درآمد ماهانه پوشـش داده شـده، قوانین خاص 
بـرای درآمد ماهانه کمتـر از 850 یورو.

4- دولـت: صورت حسـاب منافع غیربیمه ای که مؤسسـه قانونـی بیمة بیماری 
آن را پرداخـت  می کند.

مزایای مراقبت های طوالنی مدت
1- شـخص بیمه شـده: 1.17% از درآمـد ماهانـه در اکثـر ایالت هـای فـدرال. 
مسـتمری بگیـران 2.35% مسـتمری دریافـت  می کننـد. افراد بیمه شـدة بدون 
فرزنـد کـه سـن آنهـا باالتر از 23 سـال اسـت  25.% اضافـی از درآمـد خود را 

می کنند.  اهـدا  
2- اشخاص خویش فرما: قابل اجرا نیست

3- کارفرما: 1.175% از درآمد ماهانه در اکثر ایالت های فدرال.
4- دولـت: بـه افـراد بیـکار، کشـاورزان مسـتمری بگیـر و دانـش آموزانـی که 
مزایـای آنهـا با قانون کمک های آموزشـی فدرال تأمین  می شـود، کمک  می کند.
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 شرایط احراز

1- مزایـای بیمـاری:70 درصـد از درآمد کلـی )حداکثـر 90% از درآمد خالص( 
بـرای حداکثـر 78 هفتـه در دورة 3 ماهه همان بیماری پرداخت  می شـود. کارفرما 

تمـام درآمد بیمه شـده را بـرای 6 هفتـة اول پرداخت  می کند.  
 مزایـا بـه افراد بیمه شـده ای تعلـق  می گیرد کـه از بچة بیمار کوچکتر از 12 سـال 
مراقبـت کننـد. ایـن مراقبـت بایـد بـه مـدت 10 روز کاری بـرای هر کـودک و 
حداکثـر 25 روز بـرای هر شـخص بیمه شـده در سـال باشـد. 20 روز کاری برای 

هـر کـودک و تـا 50 روز بـرای کارهـای پدر و یـا مادر. 
2- مزایـای بـارداری: بـرای زنان بیمـار با قـرارداد اسـتخدام ، 100% از میانگین 
درآمـد خالـص )تـا حداکثـر 13 یـورو در روز از سـرمایة بیمـاری کـه مابقی نیز 
توسـط کارفرمـا پرداخت  می شـود( کـه در طول 3 ماه گذشـته قبـل از ترک پدر 
6 هفتـه قبـل و 8 هفته بعـد از تاریخ تولد پرداخت  می شـود )12 هفتـه برای تولد 

زود هنـگام و یا تولـد چند قلوها(.
 بـرای خانم هایـی کـه بیمار نیسـتند، ایالت فـدرال تحت شـرایط خاصـی مزایای 

پـدر را معـادل بـا مزایـای بیمـاری تا 210 یـورو پرداخـت  می کند. 
3- مزایای پزشـکی: پزشـکان، بیمارسـتان ها و داروسـازان که با سـرمایة بیماری 
قـرارداد دارنـد، مزایای بیمار را فراهم  می کنند. مزایا شـامل مراقبت های پزشـکی 
و دندانپزشـکی، معاینـات و درمان هـای پیشـگیری، تسـت های آزمایشـگاهی و 
مراقبت هـای بـارداری  می باشـد کـه مامـا، پزشـک، بیمارسـتان، جـراح، دکتـر 

توانبخشـی، تجهیـزات و داروهـای تجویزشـده را فراهـم  می کند.

 پوشش

افراد استخدام شـده، برخی از افراد با شـغل آزاد، افـرادی که فعالیت های داوطلبانه 
انجام  می دهند، کارآمـوزان و دانش آموزان. 

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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 منابع درآمدی

ـ 1- کارگران:ـ 
2- اشخاص خویش فرما: کمک ها بستگی به  میزان خطر دارد.

3- کارفرمـا:  میانگیـن 1.3% از صورت حسـاب، کمک ها بسـتگی به میزان خطر 
دارد.

4- دولـت: کمک هـای باعوض برای بیمه هـای آفات کشـاورزی و کمک هایی 
بـرای دانش آمـوزان، کـودکان در مراکـز سرپرسـتی و افـرادی کـه فعالیت های 

داوطلبانـه انجـام  می دهند.

 شرایط احراز

1- مزایـا صدمات کاری و بیماری های کاری: حداقلی برای شـرایط الزم وجود 
ندارد. 

2- مزایـای ناتوانـی موقت: 80 درصد از آخرین درآمد کل بیمه شـده تا آخرین 
درآمـد خالـص از اولین روز بعد از ناتوانی به دلیـل صدمات کاری و بیماری های 
کاری پرداخـت  می شـود تا زمان بهبودی و بـا انتقال مزایا )در بسـیاری از موارد، 
کارفرما 6 هفتة اول را پرداخت  می کند(. اگر بهبودی حاصل نشـده و توانبخشـی 

کاری نیز ممکن نباشـد، مزایا برای حداکثر 78 هفته پرداخت  می شـود. 
3- مسـتمری ناتوانی دائم: 66.7 درصد از درآمد بیمه شـده سـال قبل از ناتوانی 

برای ناتوانی کل پرداخت شـده است )%100(.

 نوع برنامه

سیستم بیمه اجتماعی و کمک های اجتماعی

 پوشش

بیمـه اجتماعـی: افراد اسـتخدام شـده همچـون کارگـران خانه ها، کارآمـوزان و 
دیگـر گروه هـا از جملـه دریافت کننـدگان مزایای بیمـاری و افرادی کـه بچه ای 

را سرپرسـتی  می کنند. 

 بیکاری
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 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده 
بیمه اجتماعی: 1.5% از درآمد ماهانه پوشش داده شده

2- اشخاص خویش فرما
بیمـه اجتماعـی: 3% از نیـم ارزش ماهانه، ارزش کامل ماهانه بعد از 2 سـال کار 

آزاد. 
3- کارفرما

بیمه اجتماعی: 1.5% از درآمد پوشش داده شده
4- دولت 

بیمه اجتماعی: دولت فدرال کمبودهای بیمة اجتماعی را پوشش  می دهد.

 شرایط احراز

 در دو سـال اخیـر بایـد حداقـل 12 ماه کار کرده باشـد، در ادارة اسـتخدام ثبت 
شـده باشـد و بتواند به دنبـال کار بگردد. 

 67% )60% بـدون کـودکان( از درآمـد خالـص بیمه شـده بـرای 6 تـا 24 مـاه 
پرداخت شـده اسـت که بر اسـاس  میزان کار پوشـش داده شـده و سـن مدعی  
می باشـد. مزایـا بـه فـرد بیکار بـاالی 58 سـال تـا 24 مـاه پرداخت  می شـود و 

حداقـل 48 مـاه از کار را پوشـش  می دهـد. 

 پوشش

والدینـی بـا یک یـا بیـش از یـک فرزنـد، پدربـزرگ، مادربـزرگ، پدرخوانده و 
مادرخوانـده درصورتی کـه کـودکان در خانـة آنهـا زندگـی کنند. 

 منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 

 مزایای خانواده
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 نظام بازنشستگی

2- شخص خویش فرما: قابل اجرا نیست
ـ 3- کارفرما:ـ 

4- دولـت: هزینـة کلی. دولت فـدرال هزینـة اجرایی آژانس اسـتخدامی  فدرال 
را پرداخـت  می کند. 

 شرایط احراز

مزایـای فرزنـد: فرزنـد بایـد کوچکتـر از 18 سـال باشـد )در صـورت بیکاری، 
دانش آمـوز تمـام وقـت بـودن، در جسـتجوی کارآمـوزی و یا شـغل داوطلبانه، 
ناتوانـی به سـن اضافه  می شـود(. 184 یـورو در ماه به فرزنـد اول و دوم پرداخت  

می شـود. 190 یـورو بـرای فرزنـد سـوم و 215 یورو بـرای فرزنـدان بعدی.

 چهارچوب قانونی

2008: اصاح قانون قرارداد بیمه1 که در سـال 1908 تأسـیس شـد که حقوق 
و ظایـف سیاسـت مدار و بیمه کننـده را تنظیـم  می کند. اصاحیه دسـتوری را به 
قانـون ملـی EC/92/2002 اضافه  می کند که در آن مراقبت از مشـتری را برای 
تعـادل بهتـر بیـن مزایـا بیمه کننـده و سیاسـت مدار خواسـتار  می شـود و روش 
تنظیم کننـدة بیمة عمـر را به روز  می کند. این قانون در مورد سـرمایه مسـتمری 

صـدق نمی کند. 
2004: قانـون درآمد بازنشسـتگی2 که مالیات بر درآمد بازنشسـتگی کارگرانی 
کـه اسـتخدام دولت هسـتند و یا نیسـتند را هماهنـگ می کند و مالیـات معوق 

بـرای تمامـی  درآمد های بازنشسـتگی را اعـام  می کند. 
2002: قانـون اداره نظـارت مالـی فـدرال3: کـه نظـارت چندیـن حـوزة مالی را 
ادغـام کـرده و تشـکیل یـک مؤسسـه4  می دهـد و باعـث تنظیـم مسـئولیت ها، 

عملیات هـا و قدرت هـا  می شـود. 

1- Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
2- Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)
3- Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG)
4- BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
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2001: قانون اصاح مستمری بیمه اجتماعی و قانون مستمری دوران کهنسالی1 
و چندیـن قانـون مسـتمری کاری را اصـاح  می کند، این امـکان را فراهم  می کند 
کـه بتوان سـرمایة مسـتمری را تثبیت کرد. ایـن حق را به کارگـران  می دهد که 
درخواسـت کاهش حقوق داشـته باشـند برای طرح های مستمری کاری تکمیلی 

و قوانین مالیاتی جدیدی بر درآمدهای بازنشسـتگی.
1992: قانـون نظـارت بیمـه2 کـه باعث تنظیـم عملکرد و تثبیت شـرکت های 
بیمه، مؤسسـات و سـرمایه های مسـتمری شـده و قانون ملی EC/83/2002 که 
در مـورد بیمـه  زندگی اسـت را به همـراه قانون قـرارداد بیمـه تصویب  می کند. 
)در حالی که مؤسسـات مسـتمری از بخشنامه بیمة زندگی سـوم3 خارج شده اند 
بـه دالیـل محتاطانـه و بـا توجه بـه معاهدات رقابتـی همانند شـرکت های بیمه 
اجتماعـی و قانـون ملـی EC/41/2003 بـر فعالیت ها و نظارت مؤسسـات برای 

قانون بازنشستگی کاری.. 
1974: قانـون مسـتمری کاری4: پنـج روش متفـاوت تصویـب طرح مسـتمری 
کاری تکمیلـی دارد و تمامـی  طرح هـا را از جملـه طرح هایـی کـه قبـل از 1974 
تصویـب شـده اند را مجـاز  می دانـد و اجازه سـرمایه گذاری، تنظیـم مزایا و حفظ 

و انتقـال را  می دهـد.

 چهارچوب سازمانی

ذخایـر و بیمـه: کارفرمای اسپانسـر و یا شـرکت بیمه مدیریت کمک هـا و مزایا 
را بـر عهده دارد. 

صندوق هـای بازنشسـتگی: سـازمان های مسـتمری و سـرمایه های مسـتمری 
مؤسسـات قانونـی مسـتقل هسـتند و بایـد آنهـا را شـرکت های سـهامی  و یـا 
مؤسسـات بیمه مشترک درنظر گرفت. مؤسسات مسـتمری را  می توان سازمان 

و یـا مؤسسـات قانونی عـام در نظـر گرفت. 
سرمایه های مستمری مدیریت اجرای مزایا و همکاری را بر عهده دارند. 

 حمایـت از سـرمایه: مؤسسـات قانونـی هسـتند کـه به عنـوان انجمن هـا و یـا 

1- Altersvermögensgesetz (AVmG)
2- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
3- Third Life Insurance Directive
4- GesetzzurVerbesserung der betrieblichenAltersversorgung (BetrAVG)
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شـرکت های محـدود تأسـیس  می شـوند. 
حمایت از سرمایه مدیریت اجرای مزایا و همکاری را برعهده دارد. 

 تمامـی  طرح هـا: هیـچ شـرط قانونـی بـرای نشـان دادن اعضـای طـرح و یـا 
ذی نفعـان در اجـرای طـرح مسـتمری وجـود نـدارد. 

 منابع درآمدی 

کمک های کارفرما
تمامـی  طرح هـا: معمـوال کارفرمایان کمکـی نمی کنند. امـا کارگرانی کـه اجباراً 
جـزء برنامـة مسـتمری امنیـت اجتماعی قـرار  می گیرند ممکن اسـت خواسـتار 
کاهـش حقوق تا 4% از سـقف کمک های امنیت اجتماعی شـوند )67.200 یورو 

در سـال 2012( و آن را بـرای کمـک به طرح مسـتمری کاری قـرار دهند. 
 اگر کارفرمایان درخواسـت کاهش سـرمایه داشته باشـند، باید حداقل 198.66 

یورو در سـال کمک کنند )میزان سـال 2012(

کمک های کارفرما
تمامی  برنامه ها: کمک های کارفرما بسته به قوانین برنامه  می باشد. 

 تخصیـص مالیـات بـه ذخایـر محـدود اسـت )به قسـمت حفـظ حـق و حقوق، 
نیازهـای مالـی و تخصصـی مراجعه شـود(

 اگـر یـک کارفرمـا بـا یک سیسـتم سـرمایة حمایت شـده همـکاری کنـد، باید 
قوانیـن مالیاتـی خاصـی را وضـع کرد. 

 مدیریت دارایی

ذخایـر: برنامـة سـرمایه بخشـی از برنامه هـای اسپانسـری کارفرماسـت و هیچ 
محدودیـت سـرمایه گذاری وجود نـدارد. 

بیمه و مسـتمری: سـرمایه را شرکت بیمه عمر و یا سـازمان مستمری مدیریت  
می کند.

سـرمایة گارانتی شـده و دیگر سـرمایه های محدود شـدة بیمه )از جمله مؤسسة 
مسـتمری( بایـد نـوع بیمـة کاری و سـاختار آن را درنظـر گرفتـه و طـوری 
سـرمایه گذاری کند که امنیت و مزایا را به حداکثر رسـانده در حالی که نقدینگی 
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را در تمـام مـدت، تمـام مکان هـا و در انـواع گوناگـون بیمه کند.
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خدمات تأمین اجتماعی در دانمارك به شرح ذیل می باشد:
 بیمـاری، بسـتری کـردن در بیمـارستــان، خدمـات بـارداری، 

مرخصـی بـا حقـوق بیمـاری یـک روزه و دورۀ بـارداری؛
 کمک برای به دست آوردن مجدد شرایط زندگی؛

 خدمات بیماری و مصدومیت در حین کار؛
 تأمین هزینه های مراسم دفن؛
 حقوق مستمری از کار افتادگی؛

 حقوق بازنشستگی و حقوق تکمیلی؛
 بیمۀ بیکاری؛
 بیمۀ خانواده.

همان طـوری کـه بیشـتر بخش هـای تأمین اجتماعـی کشـور دانمـارک اجباری 
اسـت، هیـچ الزامـی  وجود نـدارد که هرکـس از طرح های مختلف اسـتفاده کند. 

تنهـا مورد اسـتثنا بیمه بیکاری اسـت.
تمام شـهروندان دانمارکی در صورت معلولیت و ازکارافتادگی قبل از 65 سـالگی 
مسـتحق دریافت حقوق بازنشسـتگی از کارافتادگی هسـتند. بعد سن 65 سالگی 
آنهـا مسـتحق دریافت حقـوق بازنشسـتگی به خاطر کهولت سـن هسـتند. این 
سیسـتم بازنشسـتگی )بازنشسـتگی اجتماعی( را مسـئولین محلی اجـرا می کنند. 
وزیـر کار بـر اجـرای قوانین نظـارت دارد ولی حـق دخالت در هیچ پرونـده ای را 

ندارد.
بودجـه سیسـتم تأمیـن اجتماعی دانمـارک بـا مالیات تأمیـن می شـود )مالیات 

پرداختـی بـه دولـت، شهرسـتان ها و فرمانداری هـا(.
بـا این حـال، در سـال 1994 مشـارکت تأمین اجتماعـی عمومی، مشـارکت بازار 
کار بـرای تأمیـن بودجـه دولت در مخـارج خدمات بیمـاری، بـارداری، بیکاری، 

بازنشسـتگی و ازکارافتادگـی ،کمـک برای سـازگاری مجدد معرفی شـد.
سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی در کشـور های اروپایـی متفـاوت هسـتند، بـه این 
دلیـل کـه قوانیـن اتحایه اروپا طـوری طراحی شـده تا با آن سیسـتم ها هماهنگ 

دانمارك
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شـود. قوانیـن رایج از این جهت مهم هسـتند که دسترسـی به منافـع اجتماعی را 
بـرای جلوگیری از دردسـر افتادن کارگـران اروپایی و دیگر افراد بیمه شـده زمان 
اسـتفاده از حـق آزاد نقل مـکان تضمین می کند. این قوانین مبتنـی بر چهار اصل 

می باشد.
زمـان نقـل مـکان در اروپـا، شـخص همیشـه بیمه اسـت تحـت قانون 
دولـت عضـو1: اگـر فعال باشـید، کشـوری کـه در آن کار می کنید بیمه 
خواهد کرد و اگر غیرفعال هسـتید کشـوری کـه در آن زندگی می کنید، 

بیمـه می کند.
اصـل برخـورد عادالنـه تضمین می کنـد که شـما در کشـوری که بیمه 
می شـوید از حقوق و تعهدات یکسـان نظیر سـایر شـهروندان آن کشور 

برخـوردار خواهید بود.
در صـورت لـزوم، دوره هـای بیمـه در دیگر کشـور های اتحادیـه اروپا را 

بـرای تعییـن خدمات می تـوان به حسـاب آورد.
خدمـات نقـدی را می توانیـد منتقل کنید اگر شـما در کشـوری خارج از 

کشـوری کـه در آنجا بیمه شـده اید، زندگـی می کنید.

 نوع برنامه

سیستم بیمة اجتماعی و همگانی.

 پوشش

مستمری همگانی: افراد مقیم دانمارک
مسـتمری تکمیلی بازار کار: افراد شاغل، از قبیل دریافت کنندگان مستمری های 
ازکارافتادگی قبل از سـال 2003 و مشـکات مرتبط با بیماری، موارد مادرزادی، 

بیکاری و کمک های اجتماعی.
استثنا: افراد شاغلی که کمتر از 9 ساعت در روز کار می کنند.

1- Member State

 نظام بیمه ای
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 منابع مالی

1- شخص بیمه شده
ـ  مستمری پایه همگانی:ـ 

2- فرد خویش فرما
ـ  مستمری پایه همگانی:ـ 

 مستمری تکمیلی بازار کار: تا 3408 کرون در سال.
3- کارفرما

ـ  مستمری پایه همگانی:ـ 
 مسـتمری تکمیلـی بـازار کار: تـا 2272.20 کرون در سـال )بـرای یک کارگر 

تمـام وقـت( برای هـر کارمند.
4- دولت

 مستمری پایه همگانی: کل هزینه.
 دولـت، سـهم های بیمـه ای را به صـورت ماهیانه یا هر سـه ماه یک بـار پرداخت 

می کند.

 شرایط احراز

1-  مستمری بازنشستگی 
مسـتمری پایـه همگانـی بازنشسـتگی: سـن 65 )به تدریـج از سـال 2019 الی 
2022 به سـن 67 و تا سـال 2030 به سـن 68 سـالگی خواهد رسـید( با حداقل 
سـه سـال سـابقة  سـکونت، بین سـنین 15 تا 65 )اتباع دانمارکی( یا حداقل 10 
سـال سـابقة سـکونت، شـامل پنج سـال آخر سـکونت قبل از سـن بازنشستگی 
)اتباع خارجی(. مسـتمری کامل، با حداقل 40 سـال سـابقة  سـکونت بین سـنین 

15 تـا 65 پرداخـت می گردد.
72756 کـرون در سـال، بـه مسـتمری بگیـران مجـرد، متأهـل یـا هم خانه هـا، 
بـا حداقـل 40 سـال سـابقة  سـکونت در دانمـارک و قبـل از رسـیدن بـه سـن 

بازنشسـتگی پرداخـت می شـود.
2-  مستمری از کار افتادگی

مسـتمری ازکارافتادگـی )درآمد بررسـی شـده(: فرد بیمه شـده ای کـه دارای 
توانایـی پاییـن در انجـام کار به صـورت مداوم بـوده )نمی تواند از طریـق بازتوانی 
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یـا دیگـر معیارهـا بهبود یابـد( و نیز قادر به گـذران معاش خود بـدون هیچ گونه 
فعالیتـی نمی باشـد. ایـن افـراد باید دارای حداقل 3 سـال سـابقة  سـکونت از بین 
سـن 15 تا 65 )اتباع دانمارکی( یا حداقل10سـال سـابقة سکونت )اتباع خارجی( 

باشند.
217464 کـرون در سـال بـه یـک فـرد مجـرد؛ و 184848 کرون در سـال، به 

یـک فـرد متأهل یـا هم خانـه پرداخـت می گردد.

 نوع برنامه

همگانی )مساعده های پزشکی( و سیستم مرتبط با اشتغال.

 پوشش

مستمری بیماری و مساعده های بارداری: افراد کارمند و خویش فرما.
مساعده های پزشکی: افراد ساکن دانمارک.

 منابع مالی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
2- خویش فرما: حق بیمه های اختیاری )مساعده های نقدی(.

3- کارفرما: هزینة کلی مساعده های نقدی نقدی. مساعده پزشکی ندارد.
کارفرمـا، مسـتمری از کار افتادگـی موقتی مالـی را در مورد صدمات ناشـی از کار 

می کند. پرداخـت 
4- دولـت: دولـت محلی هزینـة کلی مسـاعده های نقدی را پرداخـت می نماید. 
دولـت محلـی )در سـطح شهرسـتان( هزینه هـای کلی مسـاعده های پزشـکی را 

تأمیـن می کند. 

 شرایط احراز

1- مسـاعده های بیمـاری: بایـد حداقـل 74 سـال سـابقة  کار تا قبل از هشـت 
هفتة قبل داشـته باشـد؛ یا حداقل 120 سـاعت کار در هفته در 13 هفته قبل از 
شـروع ناتوانی، دریافت مسـتمری های بیکاری، یا آموزش شـغلی را برای 18 ماه 

 بیامری و بارداری
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گذرانده باشـد. افراد دارای مشـاغل آزاد می بایسـت حداقل شـش ماه سابقة  کار 
در حداقـل 12 مـاه به عاوة ماه قبل از از کار افتادگی داشـته باشـند.

تـا 4180 کـرون در هفتـه بر اسـاس حقـوق سـاعتی فـرد بیمه شـده، پرداخـت 
می گـردد؛ بـرای افراد کارمند، مسـاعده ها از روز اول ناتوانـی پرداخت می گردد و 
برای افراد دارای مشـاغل آزاد از هفتة سـوم ناتوانی پرداخت می شـود. مسـاعده 
بـرای 22 هفتـه در یک دورة نه ماهه پرداخت می شـود و می تواند تحت شـرایط 

خـاص افزایش یابد.
2- مسـاعده های بـارداری: بایـد حداقـل 120 سـاعت سـابقة  کار در 13 هفته 
قبـل از بـارداری داشـته باشـد؛ یـا همین زمـان را در حـال آموزش شـغلی بوده 
و مسـاعده های بیـکاری را دریافـت کنـد و برای 18 مـاه آموزش های شـغلی را 
بـه پایـان رسـانده باشـد؛ و یا در یک شـغل برای افـرادی با توانایـی کاری پایین 
فعالیت داشـته باشـد. کارمندان باید حداقل شـش ماه سـابقة  کار در عرض 12 

مـاه، شـامل یـک ماه قبل از شـروع بارداری را داشـته باشـند.
تـا 418 کـرون در هفتـه بـرای 52 هفتـه شـامل هفته هـای قبـل از تاریـخ تولد 
فرزنـد و 14 هفتـه پـس از تولـد فرزنـد بـرای مـادر و همینطـور 2 هفتـه برای 
پـدر پرداخـت می شـود. پس از هفتـة چهاردهم والدیـن می توانند یـک دورة 32 

هفتـه ای را بـا خود تقسـیم نمایند.
3- مسـاعده های پزشـکی: بایـد سـاکن دانمـارک باشـند؛ در صورتـی کـه از 
دانمـارک به کشـوری دیگـر مهاجرت نمایند، باید یـک دورة 6 هفته ای را منتظر 

بمانند.

 پوشش

کارمنـدان، افـراد در حـال گذرانـدن دوره هـای آمـوزش شـغلی، اشـخاصی بـا 
ناتوانی هـای مـادرزادی ناشـی از کار یـا سـابقة  اشـتغال یکـی از والدیـن.

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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 منابع مالی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
2- شخص خویش فرما: حق بیمه های اختیاری.

3- کارفرمـا: بـرای مزایـا و مسـاعده های ناتوانـی موقتـی، منابـع مالـی بـرای 
مسـاعده های بیمـاری در قسـمت بیمـاری و بـارداری بررسـی شـود. 

4- دولت: منبع بودجه را تحت بیماری و بارداری بررسی شود.

 شرایط احراز

1- مسـاعده های آسـیب ناشـی از کار: فرد صدمه دیده می بایست دارای حداقل 
15% )آسـیب موقتـی( یـا 5% )آسـیب دائمی( ناشـی از کار باشـند. درخواسـت 
مسـاعده برای آسـیب ناشـی از کار یا یک بیماری شـغلی باید در عرض یک سال 
داده شـود؛ بیشـتر از یک سـال، در شـرایط و موقعیت های خاص قابل قبول است.

 مساعده های مالی برای کارگران صدمه دیده )به استثنای ناتوانی دائمی(.
2- مسـاعدۀ ناتوانـی موقتـی: تـا 4180 کرون در هفته، بر اسـاس حقوق سـاعتی 
فرد صدمه دیده پرداخت می شـود؛ مسـاعده از روز اول ناتوانی برای افراد کارمند، 
آغـاز می گـردد؛ بـرای افـراد دارای مشـاغل آزاد مسـاعده از هفتـة سـوم ناتوانی 
شـروع می شـود )می توانـد بـه صـورت اختیـاری، از دو هفتـة اول آغـاز گـردد(. 
مسـاعده بـرای 22 هفته در عرض یـک دورة 9 ماهه پرداخـت می گردد؛ می تواند 

تحت شـرایط خاص افزایـش یابد. 
3- مسـتمری ناتوانـی دائـم: برای یـک ناتوانی کلی یعنـی 100%، معـادل %83 

درآمد سـال گذشـتة فـرد آسـیب دیده پرداخت می شـود.
حداقـل درآمد سـاالنه که برای محاسـبة مسـاعده ها اسـتفاده می شـود 189000 

کرون اسـت.
حداکثر درآمد سـاالنة اسـتفاده شـده برای محاسـبة مسـاعده ها 505000 کرون 

می باشـد. حداکثـر درآمدهـا به صورت سـاالنه تعدیـل می گردند.
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 پوشش

نوع برنامه: نظام بیمة اختیاری یارانه ای
نکتـه: اگر یک شـخص بیـکار واجد شـرایط دریافت مسـاعده و هیچ گونـه ابزار 
حمایتی نباشـد، دولت محلی )شـهرداری( کمک های اجتماعی را فراهم می نماید.

 منابع درآمدی

1- شـخص صدمـه دیـده: 8% از دریافتـی یا حقوق خالص ماهانـه )برای منابع 
مالـی بازار کار در ارتباط با بیمة بیکاری و بازنشسـتگی زودتـر از موقع اختیاری(. 
پرداخـت حق بیمه هـا بـه منابع مالـی بیمة بیکاری بـر طبق منابع مالـی و بودجه، 

متغیر اسـت )بیمة بیکاری و بازنشسـتگی زود تر موعد(.
2- شـخص خویش فرمـا: 8% از دریافتـی یا حقـوق خالص ماهانـه )برای منابع 
مالـی بازار کار در ارتباط با بیمة بیکاری و بازنشسـتگی زودتـر از موقع اختیاری(. 
پرداخـت حق بیمه هـا به منابـع مالی بیمة بیـکاری، بر طبق منابع مالـی و بودجه، 

متغیر اسـت )بیمة بیکاری و بازنشسـتگی زود تر موعد(.
3- کارفرمـا: کارفرماهـای خـاص حق بیمه ها را برای کارمنـدان خود که اعضای 

یـک صندوق بیکاری هسـتند، پرداخت می نمایند.
4- دولت: یارانه را فراهم می کند.

 شرایط احراز

 مسـاعده های بیـکاری: بایـد عضـوی از یک صندوق بیـکاری در طـول 12 ماه 
اخیـر بـوده و دارای حداقـل 52 هفتـه )1924 هفته( اشـتغال بیمه شـده در سـه 

سـال اخیر باشند. 
90% از متوسـط دریافتی بیمه شـده در 12 هفتة گذشته از چهارمین روز بیکاری 
محاسـبه و بـرای مدت دو سـال محاسـبه می شـود؛ در مـورد افراد بیـکار دارای 
سـن 55 تا 59 مسـاعده می تواند تا سـن 60 سـال نیـز پرداخت گـردد. کارفرما 
مسـاعده را برای سـه روز اول بیکاری، تمام و یا بخشـی از مدت بیکاری پرداخت 

می نمایـد. کارمندان دارای یک دورة انتظار سـه هفته ای هسـتند.

 بیکاری
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 پوشش

شـهروندان مقیـم دانمارک برای حداقل یک دورة یک سـاله )حداقل سـه سـال 
بـرای یـک مکمـل ویـژه( اتباع خارجـی تحت پوشـش یـک قـرارداد دوطرفه و 

پناهندگان.

 منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
ـ 2- فرد خویش فرما:ـ 

ـ. 3- کارفرما:ـ 
4- دولت: هزینة کل.

 شرایط احراز

1- مسـاعده خانوادگـی: فرزند باید کوچکتر از 18 سـال بـوده و مقیم دانمارک 
باشـد. والدیـن می بایسـت در دانمـارک، مالیـات پرداخت کننـد. 17880 کرون 
بـرای هـر کودک تا سـن 2 سـالگی پرداخت می شـود؛ 14148 کـرون برای هر 
کودک از سـن 3 تا 6 سـال، پرداخـت می گردد؛ 11136 کـرون برای هر کودک 

7 تا 17 سـالپرداخت می شـود.

 چهارچوب قانونی

2012: مـاده 705 از قانـون تجـارت مالـی تلفیقـی مـورخ 25 ژوئـن 2012 
)اصاحـی دسـامبر 2012( )مـاده 885 مورخ 8 اگوسـت 2011، آخرین نسـخة 
ترجمـه شـده بـه زبان انگلیسـی اسـت(؛ قوانین راجـع بـه ایجـاد، اداره و نظارت 
بـر شـرکت های بیمـه و بودجه هـای مسـتمری صنایع گسـترده را وضـع نموده 
و مقـررات مرتبـط بـا سـرمایه گذاری، حداقـل منابع مالی، گزارشـات سـاالنه و 

 مزایای عائله مندی

 نظام بازنشستگی
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دربر می گیـرد. را  حسـابداری 
2007: نظـارت مؤثـر قانـون بودجه هـای مسـتمری شـرکتی؛ قوانیـن راجـع 
بـه ایجـاد، اداره و نظـارت بـر منابـع مالـی شـرکت ها را وضـع نمـوده و مقررات 
مرتبـط بـا سـرمایه گذاری، حداقل منابع مالی، گزارشـات سـاالنه و حسـابداری را 

دربر می گیـرد.
2006: قانـون مالیـات بازده هـای سـرمایه گذاری مرتبـط با مسـتمری )اصاحی 
2011(؛ مقـررات قوانیـن راجـع به اخذ مالیات بر درآمد حاصل از سـرمایه گذاری 

را وضـع نمـوده و با قانـون مالیاتی جاری جابجـا می نماید.
2006: قانون مالیات برنامه های مستمری )اصاحی 2010(؛ حداقل استانداردهای 
مربـوط بـه سـن بازنشسـتگی یا بازنشسـتگی زودتـر از موعـد را تعریف کـرده و 

قوانیـن راجـع بـه مالیات بنـدی بر مسـاعده ها و حق بیمه هـا را وضـع می نماید.
2006: قانـون قـرارداد بیمـه: )اصاحـی 2007(؛ مصرف کننـدگان را در برابـر 

شـرایط نامطلـوب بیمـه ای محافظـت می کند.
2001: قانـون تلفیقـی مـرد- زن )اصاحـی 2012(؛ اقدامات مسـاوی و برابر زن 
و مـرد تحـت طرح های مسـتمری شـغلی را ملزم نمـوده و خط مشـی های قانون 

EEC 86/378 را اجـرا می نمایـد.

 چهارچوب سازمانی

طـرح و برنامه هـای مسـتمری صنعتی: طرح های مسـتمری صنعتـی می توانند از 
طریـق ایجـاد بودجـة مسـتمری صنعتی و یـا از طریق قـراردادی با یک شـرکت 

بیمـة عمر اجـرا گردند. 
در بسـیاری از موارد بودجه های مسـتمری صنعتی، تابع قوانین و مقررات مشـابه 

شـرکت های بیمة تعاونی می باشـد.
منابـع مالی مسـتمری صنعتی توسـط هیئـت مدیـره مدیریت می گردنـد. هیئت 
مدیـره می بایسـت شـامل یک رئیس و تعداد مسـاوی از اعضا باشـد کـه کمتر از 

نیمـی  از آنهـا نباید توسـط اجـزاء صندوق مذکور انتخاب شـده باشـند.
طرح هـای حقـوق بازنشسـتگی شـرکتی: طرح های حقوق بازنشسـتگی شـرکتی 
می توانـد از طریـق ایجـاد یک صندوق حقوق بازنشسـتگی شـرکتی و یـا از طریق 

یـک قـرارداد با یک شـرکت بیمـة عمر اجرا شـوند.
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حقوق بازنشسـتگی شـرکتی توسـط هیئت مدیـره مدیریت می شـوند. حداقل 50 
درصـد اعضـای هیئت مدیـره باید توسـط اعضای طـرح انتخاب شـوند )از لحاظ 
حقوقـی بـا عناوینی چـون کارمنـدان تحت پوشـش برنامه هـا، کارمندان پیشـین 
دریافـت کننـدة مسـاعده تعریـف می شـوند(. مدیـر عامـل انتخـاب شـده نباید 

عضـوی از هیئت مدیره باشـد.
بیمـه  مسـتقل  واحدهـای  به عنـوان  بازنشسـتگی  صندوق هـای  طرح هـا:  کل 

می شـوند. درنظرگرفتـه 
صندوق هـای بازنشسـتگی و شـرکت های بیمـه بایـد توسـط ادارة نظارتـی مالـی 
دانمـارک تأییـد شـوند. به منظور اخـذ این مجوز باید اساسـنامة شـرکت و مبانی 
فنـی را بـه این اداره تسـلیم نموده و می بایسـت با قوانین مفصل توضیح داده شـده 

توسـط ادارة مذکور همخوانی داشـته باشـد. 
صندوق هـای بازنشسـتگی و شـرکت های بیمه بـر حق بیمه و مسـاعده های داخلی 

دارند. نظارت 
ادارة نظارتـی مالـی دانمارک می توانـد اعضای هیئت مدیرة صندوق بازنشسـتگی 

یـا شـرکت بیمـه را در صورت کمبـود تجربة کافی، سـلب صاحیت نماید.
هیچ گونـه قانـون یـا مقرراتـی در مـورد این کـه آیـا صندوق هـای بازنشسـتگی 
واحدهای سـودآور هسـتند یا خیـر، وجود نـدارد. عماً صندوق های بازنشسـتگی 

سـودآور وجـود ندارنـد. شـرکت های بیمـة عمـر واحدهای سـودآور هسـتند. 

 منابع درآمدی

1- منابع مالی
 کل طرح ها: هیچ گونه قانونی وجود ندارد.

نـرخ کلـی حق بیمة کارفرمـا و کارمند، بین 5 تـا 17 درصد حقـوق ماهانه با توجه 
بـه خط مشـی های طـرح و سـن طـرح اسـت. بیشـتر طرح های تـازه ایجاد شـده، 
دارای نـرخ کمتـری از حق بیمـه در مقایسـه بـا طرح هـای بالـغ می باشـند. اکثـر 
طرح هـای بالـغ از جمله اکثـر طرح های شـرکتی دارای نرخ کلـی حق بیمه ای بین 

12 تـا 15 درصـد حقوق ماهانه اسـت.
2-  حق بیمه های کارمندان

 کل طرح ها: طرح ها مشارکتی هستند.
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کارمنـدان معمـوالً در 1/3 کل حق بیمـه و یـا در اندکـی از طرح هـا 1/2 کل 
دارنـد. مشـارکت  حق بیمه هـا 

3-  حق بیمه های کارفرما
 کل طرح ها: طرح ها مشارکتی هستند.

کارفرماهـا معمـوالً در 2/3 کل حق بیمـه و یـا در اندکـی از طرح هـا 1/2 کل 
دارنـد. مشـارکت  را  حق بیمه هـا 

4- دیگر منابع مالی
 کل طرح ها: ندارد.

 مدیریت دارایی

کل طرح هـا: در مـورد طرح هـای اجـرا شـده از طریـق ایجـاد صندوق هـای 
بازنشسـتگی ایـن صندوق هـا می تواننـد دارایی های داخلـی را مدیریت نمـوده و یا 
بـا مدیـران دارایـی خارجی قرارداد ببندند. مسـئولیت سـاختاربندی یـک راهبرد 
سـرمایه گذاری کلـی بـر عهدة هیئت مدیـرة صندوق  اسـت. در مـورد طرح های 
بیمـه ای، شـرکت های بیمة عمـر دارایی هـا را مدیریت می کنند اگـر چه مدیریت 

دارایی هـا اغلـب در بیـرون از سـازمان تأمیـن می گردد.
به عنـوان یـک قانـون کلـی، نباید یک اعتماد بسـیار زیـاد بر دسـته های خاصی از 

دارایی هـا، بازار سـرمایه یا سـرمایه گذاری وجود داشـته باشـد.
حداقـل 30 درصـد دارایی هـای کلـی که مـواد قانونی فنـی را تحت پوشـش قرار 
می دهنـد، می بایسـت در سـرمایه گذاری های دارای ریسـک پاییـن ماننـد اوراق 

قرضـة دولتـی، اوراق قرضـه دولتـی با وثیقـه نامحـدود و دارایی ها قـرار گیرد. 
بـه همـان نسـبت حداکثـری از 70 درصـد دارایی های کلـی که مـواد قانونی فنی 
را تحـت پوشـش قرار می دهنـد، می توانند در سـرمایه های اصلی، سـرمایه گذاری 
شـده و حداکثـری از 10 درصـد، می توانـد توسـط افـراد مقیـم مناطـق خارجـی 

کشـورهای منطقه A1 سـرمایه گذاری شـود. 
سـرمایه گذاری در یـک شـرکت واحد نباید فراتـر از 2 درصـد از کل دارایی هایی 
باشـد کـه مـواد قانونی فنی را تحت پوشـش قـرار می دهند؛ 3 درصـد، در صورتی 
1- کشـورهای منطقـه A عبارتنـد از: اسـرالیا، اتریـش، بلژیـک، کانـادا، دانمـارک، فنالنـد، فرانسـه، آملـان، 

یونـان، ایسـلند، ایرلنـد، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتغال، عربسـتان سـعودی، اسـپانیا، 

سـوئد، سـوئیس، ترکیه، انگلسـتان، آمریکا
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کـه سـرمایة شـرکت از 250 میلیـون کـرون فراتـر رود، و در یـک بـازار تحـت 
نظـارت در یـک ناحیه از کشـور A ایجاد شـود.
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       اداره صندوق های بازنشستگی1     

یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات بازنشسـتگی به صندوق های بازنشسـتگی 
بـازار کار دانمـارک اسـت. ایـن اداره به نمایندگـی از صندوق های بازنشسـتگی به 
مدیریـت دارایی صندوق ها بر اسـاس سیاسـتگذاری هیئت مدیره آنهـا می پردازد. 

نمودار سـازمانی این مؤسسـه به شـرح زیر می باشـد:

     انجمن بیمه دامنارک2

انجمـن صنفـی شـرک  هـای بیمـه دانمارکـی و صندوق هـای بازنشسـتگی حـوزه 
صنعـت اسـت. اکثـر شـرکت های بیمـه عمـر و صندوق هـای بازنشسـتگی حوزه 
صنعـت بـازار دانمارک عضـو انجمن بیمه دانمارک هسـتند. نمودار سـازمانی این 

مؤسسـه بـه شـرح زیر می باشـد:

1- PKA Ltd. (in Danish: Pensionskassernes Administration)
2- The Danish Insurance Association (DIA)

 

مدیرعامل

سرمایهگذاریها مدیریتمدارکحقوقی محاسباتآکچوئری تأمینمالی

روابط عمومی
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به طـور کلـی هر کسـی که سـاکن کشـور نروژ اسـت یا در کشـور 
نـروژ کار می کنـد به صـورت اجبـاری تحت طـرح بیمه ملـی، بیمه 
می شـود. گروه هـای خـاص شـهروندان نـروژی کـه در خـارج کار 
می کننـد )خدمـات دولتـی و غیـره( نیـز بـه صـورت اجبـاری بیمه 

می شـوند.

 ارائـه خدمات تمام شـاخه ها )کمـک هزینه خانواده و خدمات نقـدی برای والدین 
بـا کـودکان کـم سـن و سـال( به اسـتثنای مراقبـت بهداشـتی را وزیـر کار و رفاه 
اجتماعی رسـیدگی می کند و حوزه پرداخت های پشـتیبانی اطفال را نیز رسـیدگی 

می کند. 
در سـطح منطقه ای 19 اداره شـامل مراکز محیط کاری تأسـیس شد تا غیبت های 
ناشـی از مرخصـی اسـتعاجی را کـم کنـد و زندگی شـغلی کارگران سـالخورده و 
 457( 1)NAV( ازکارافتـاده را ارتقا بخشـد. در سـطح محلـی، اداره کار و رفاه نـروژ
واحـد( تمـام انـواع خدمات تأمیـن اجتماعی منسـجم و کمک های مالـی اجتماعی 
را فراهـم می کنـد. اداره کار و رفـاه نـروژ بـرای بیمـه تأمیـن اجتماعـی در خـارج 
پرونده هـای انفـرادی مربـوط بـه افراد بیمه شـده و ذی نفـع در خارج را رسـیدگی 
می کنـد به جـز پرونده هـای فـردی بازنشسـتگی کهولت سـن و بازمانده کـه اداره 

بازنشسـتگی اداره کار و رفـاه نـروژ به آن رسـیدگی می کند. 
وزیـر کار بـرای عملکرد کلی وزارت کار و رفاه اجتماعی و برای بیشـتر شـاخه های 
تأمیـن اجتماعـی مسـئول اسـت. وزیر بهداشـت برای خدمـات بهداشـتی و وزیر 
کـودکان، برابـری و مزایای اجتماعی مسـئول مخارج خانـواده، خدمات نقدی برای 
مراقبـت از اطفال کوچـک، خدمات نقدی بارداری و حوزه پرداخت های پشـتیبانی 

اطفال می باشـد.
طـرح بیمـه ملی تا حـدودی بـا پرداخت های تأمیـن اجتماعی تأمین می شـود هم 

از سـوی کارفرمـا و بیمه شـونده و هم تا حـدودی از مالیات هـای دریافتی. 

1- Norwegian Labour and Welfare Organization (NAV) (NAV fylkeskontorer)

نروژ
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پرداخت هـای کارمنـدان و افـراد خویش فرمـا بـر پایـه درآمـد ناخالـص1 بـرای 
اشـتغال جمـع آوری می شـود.

نـرخ پرداخت بـرای کارمنـدان 7/8 درصد از درآمد بازنشسـتگی اسـت )درآمد 
حقـوق ناخالص(. نرخ پرداخت افراد خویش فرما 11 درصد از درآمد بازنشسـتگی 
می باشـد )از خویش فرمـا(. نـرخ پرداخـت برای سـایر انـواع درآمد های شـخصی 

4/7 درصد می باشـد.
پرداخت هـای کارفرمـا طبـق درصد حقـوق پرداختی محاسـبه می شـود. به عنوان 
یـک قانـون کلی، نرخ پرداخت کارفرمایان 14/1 درصد می باشـد. اما اگر شـرکت 
در بخش خاصی از کشـور تأسـیس شـود یا در شـاخه های خاصی باشـد، نرخ های 

پایین تـر نیز ممکن اسـت اعمال شـود.

 نوع برنامه

 نظام بیمة اجتماعی و همگانی؛ حق بیمة معین صوری.
نکته: یک نظام مسـتمری با سـن بازنشسـتگی اسـت که در سـال 2011 معرفی 
شـد و مسـتمری همگانـی را با یک مسـتمری حداقل ضمانت شـده و مسـتمری 
مرتبـط بـا دریافتـی بـا یک طـرح از حق بیمـة معین صـوری جابجا می کنـد. این 
نظـام نوین افـراد متولـد 1963 به بعد را تحت پوشـش قرار می دهـد. افراد متولد 
پیـش از سـال 1954، تحـت نظـام قدیمـی  باقی می ماننـد. یک نظـام ترکیبی که 
ترکیبـی از نظام هـای جدید و قدیم هسـتند، افراد متولد 1954 تـا 1962 را تحت 

پوشـش قـرار می دهند.

 پوشش

1- نظام قدیمی
مسـتمری همگانـی: افـراد مقیم یا افـرادی که به عنـوان کارمند در نـروژ فعالیت 
داشـته یـا به صـورت دائـم یـا متغیـر در تأسیسـات فات قـارة نروژ مشـغول به 

هستند. فعالیت 

1- gross income

 نظام بیمه ای
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مستمری مرتبط با دریافتی )بیمۀ اجتماعی(: افراد خویش فرما و دولتی.
2- نظام نوین

 ضمانـت مسـتمری )همگانـی(: افـراد مقیـم یا افـرادی کـه به عنـوان کارمند در 
نـروژ فعالیـت داشـته یا به صـورت دائم یا متغیر در تأ سیسـات فات قـارة نروژ 

مشـغول به فعالیت هستند.
 میزان مستمری )حق بیمۀ معین صوری(: افراد خویش فرما و دولتی.

نظام هـای خـاص بـرای دریانـوردان، ماهیگیـران، کارمنـدان راه آهـن و کارمندان 
بخـش عمومی.

 منابع درآمدی

1- شـخص بیمه شـده: 8.2% از درآمد تحت پوشـش )درآمد ناخالص(، شـامل 
پرداخت هـای عینی؛ 5.1% از درآمد شـخصی )مانند مسـتمری ها(.

2- فـرد خویش فرمـا: 11.4% از درآمـد تحت پوشـش )درآمد حاصل از شـغل 
آزاد(؛ 5.1% از درآمد شـخصی )مانند مسـتمری(.

3- کارفرمـا: 14.1% از حقـوق ناخالـص. حق بیمه ها در مناطـق جغرافیایی خاص 
کمتـر هسـتند به غیر از سـازمان هایی در بخش هـای خاص و بـرای کارمندان 62 

سال و بیشتر.
4- دولت: هر نوع کسری پیش آمده.

حداقل درآمد سـاالنة اسـتفاده شـده در جهت محاسـبة حق بیمه ها 49650 کرون 
می باشد.

درآمد حداکثری برای محاسبة حق بیمه ها وجود ندارد.
حداکثـر حق بیمه هـا 25% از درآمـد سـاالنة تحـت پوشـش )درآمـد ناخالـص( 

بیشـتر از 49650 کـرون اسـت.

 شرایط احراز

1- نظام قدیمی
مسـتمری بازنشسـتگی همگانـی: سـن 67 و بـا 40 سـال پوشـش از سـن 16 تا 
66 سـال؛ سـن 62 بـا حقوق مسـتمری کافی. تـا 100% مقـدار ثابت، بـرای یک 
مسـتمری بگیر مجـرد پرداخـت می شـود؛ 185% در صورتی که یکی از همسـران 
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یـا هم خانه هـا، یـک مسـتمری را دریافت نمـوده یا درآمـد سـاالنه دو برابر مقدار 
پایة سـاالنه باشد.

2- نظام جدید
ضمانت مسـتمری )همگانی(: سـن 67 و با 40 سـال پوشـش و دریافت مستمری 
درآمد اندک یا بدون مسـتمری. 175739 کرون در سـال، به یک فرد مسـتمری 
بگیـر مجـرد پرداخـت می شـود؛ 139728 کـرون به فـرد مسـتمری بگیر متأهل 
کـه همسـر او نیـز یـک مسـتمری بگیر باشـد، پرداخت می گـردد. این مسـتمری 
در صورتی کـه فـرد بیمه شـده یـک مسـتمری دریافت نمـوده یا کمتر از 40 سـال 

سـابقة  پوشـش و پرداخت بیمه داشـته باشـد، به تناسـب کاهش می یابد.
3- مستمری ناتوانی

مسـتمری ناتوانی: سـنین بین 18 تا 67 با یک خسـارت ارزیابی شـده در ظرفیت 
درآمـد حداقـل 50%. فرد بیمه شـده می بایسـت دارای حداقل سـه سـال سـابقة  
پرداخـت حق بیمـه و پوشـش بیمـه، بافاصلـه قبـل از تاریـخ ادعـا باشـد. ایـن 
مسـتمری 66% از میانگیـن دریافتی فرد بیمه شـده در سـه سـال آخر قبـل از آن 

کـه ناتوانی آغاز شـود، می باشـد.

 نوع برنامه

نظام بیمة اجتماعی و همگانی

 پوشش

مزایای نقدی بیماری، بارداری و مشـکالت مادرزادی: افراد دارای مشـاغل آزاد 
و کارمند.

مزایـای نقـدی خـاص بـرای ماهیگیـران، کارگـران موقتی، افـراد دارای مشـاغل 
موقـت و فصلـی و بیـن سـنین 67 تـا 70 سـال.

مزایای پزشـکی: افراد مقیم نروژ از جمله دریانوردان غیر بومی که در کشـتی های 
نـروژی خدمت می کنند. 

مزایای پزشکی خاص برای پرسنل ارتش و دریانوردان.

 بیامری و بارداری
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 منابع درآمدی

1- شـخص بیمه شـده: منابع صندوق ها را در عنوان ناتوانـی، بازماندگان و حقوق 
بازنشستگی ببینید.

2- شـخص خویش فرمـا: منابـع صندوق هـا را در عنـوان ناتوانـی، بازمانـدگان و 
حقوق بازنشسـتگی ببینید.

3- کارفرما: منابع صندوق ها را در عنوان ناتوانی، بازماندگان و حقوق بازنشسـتگی 
ببینید.

4- دولت: هر نوع کسری پیش آمده.

 شرایط احراز
1- مسـاعده های بیمـاری: بایـد حداقـل 50% از مقـدار پایـه را کسـب کـرده و 
حداقـل 28 روز قبـل از آغـاز ناتوانی، سـابقة  فعالیت و کار داشـته باشـد. )کارفرما 
باید مزایای نقدی بیماری را به کارگران در تمامی  سـطوح درآمدی برای شـانزده 
روز اول تقویـم در ارتبـاط بـا ناتوانـی فـرد پرداخـت نمایـد. )100% دریافتی های 
تحـت پوشـش، پـس از 16 روز اول ناتوانـی، تـا 52 هفتـه پرداخت می شـود؛ پس 
از آن، فـرد بیمه شـده می توانـد مسـاعدة ناتوانی موقتـی را دریافت کنـد )کارفرما، 

هزینـة کلـی مزایای نقـدی بیماری را بـرای شـانزده روز اول پرداخـت می کند(.
2- مسـتمری های پـدر و مادر: بایـد حداقل 50% از مقدار پایه را کسـب کرده و 
حداقـل شـش مـاه در ده ماه آخر، کار کرده باشـد. مـادر، پدر یا هـر دو می توانند 

واجد شـرایط باشند.
100% دریافتی هـای تحـت پوشـش، برای 49 هفتـه پرداخت می شـوند. 80% از 
دریافتی هـای تحـت پوشـش، بـه والدین بیمه شـده )پدر یـا مادر( بـرای 59 هفته 
پرداخـت می شـود. 13 هفتـه از دورة کلـی مسـتمری، بـرای مـادر در نظر گرفته 
می شـود کـه شـامل سـه هفته قبـل از تاریـخ تولد فرزند و شـش هفتـه بافاصله 
پـس از تولـد می گـردد؛ 10 هفته از دورة کلی مسـتمری برای پـدر در نظر گرفته 

می شود. 
هزینه هـای شـخصی بیمـار محـدود بـه 2185 کـرون در سـال می باشـد؛ 2670 
کـرون بـرای چند خدمـت پزشـکی دارای هزینة باال. سـقف قیمت هـا به صورت 

سـاالنه توسـط مجلس تعییـن می گردد.
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 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار

 پوشش

 افـراد مقیـم یا افـرادی که به عنـوان کارمند در نروژ فعالیت داشـته یـا به صورت 
دائـم یـا متغیر در تأسیسـات فـات قارة نروژ مشـغول به فعالیت هسـتند؛ دانش 

آموزان و پرسـنل ارتش

 منابع مالی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
2- شـخص خویش فرما: حق بیمة اختیاری شـخص بیمه شـده تا 0.4% از درآمد 

مالیاتی.
3- کارفرمـا: منابـع مالـی مرتبـط با بازمانـدگان، ناتوانی و سـن پیـری را ببینید؛ 

هزینـة کلـی حق بیمه هـا بـرای بیمـة خصوصی اجبـاری. 
4- دولت: هر نوع کسری پیش آمده.

 شرایط احراز

1- مسـاعده های آسـیب ناشـی از کار: هیچ گونه حداقل دورة تعیین کننده وجود 
نـدارد. تصادفاتـی کـه در هنـگام کار ایجـاد می شـوند، تحـت پوشـش بیمـه قرار 

می گیرند.
2- مسـاعده های ناتوانـی موقتی: 100% از دریافتی تحت پوشـش بیمه شـخص 
بیمه شـده، از روز اول ناتوانـی تـا 50 هفتـه، پرداخـت می شـود؛ پـس از آن فـرد 

بیمه شـده می توانـد مقـرری کاری یـا مسـتمری ناتوانـی دائـم را دریافت کند. 
3- مسـتمری ناتوانـی دائـم همگانـی: اگر فرد بیمه شـده، بـا درجـة ناتوانی کلی 
سـنجیده شـود، مسـتمری تا 100% مقدار پایه خواهد بود )مسـتمری، برای دورة 

پوشـش کم تـر از 40 سـال، کاهـش نمی یابد(.
4- مکمـل افـراد تحت تفکل )میزان مسـتمری(: 50% مسـتمری برای همسـر 
دارای 60 سـال یـا بیشـتر پرداخـت می شـود؛ 40% مقـدار پایه، برای هرکـدام از 
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فرزنـدان کمتـر از 18 سـال پرداخت می شـود.

 پوشش

افـراد بیـکار از جمله کارمندان بخش عمومـی   و دریانوردان و افراد دارای مشـاغل 
آزاد دارای سـن 64 و بیشتر.

 منابع درآمدی

1- شـخص بیمه شـده: منابع مالی مرتبط با سـنین پیـری، ناتوانـی و بازماندگان 
را ببینید.

2- افـراد دارای مشـاغل آزاد: منابـع مالـی مرتبـط بـا سـنین پیـری، ناتوانـی و 
بازمانـدگان را ببینیـد.

3- کارفرما: منابع مالی مرتبط با سنین پیری، ناتوانی و بازماندگان را ببینید.
4- دولت: هر نوع کسری پیش آمده.

 شرایط احراز
1- مسـاعده های بیـکاری: بایـد سـاعت کاری تـا حداقل 50% داشـته باشـند و 
درآمدهـای سـاالنه در سـال آخر قبل از بیـکاری و حداقل یـک و نیم برابر هزینة 
پایه در زمان درخواسـت بیکاری و سـه برابر هزینة پایه در سـه سـاعت آخر قبل 
از زمـان درخواسـت بیـکاری داشـته باشـند. فرد بیمه شـده باید در ادارة اشـتغال 
عمومـی  به عنـوان یک فرد متقاضـی کار برای حداقل سـه روز آخر نیمـة دوم ماه 
ثبـت نـام کرده باشـد. بیـکاری نباید بـه دلیل خـروج اختیـاری از کار، اخـراج به 
دلیـل سـهل انـگاری، مشـارکت در اختافات کارگری یـا امتناع از یک پیشـنهاد 

مناسـب کاری باشد.
0.24% از اسـاس محاسـبه، 5 روز هفتـه تـا 52 هفتـه پرداخت می شـود و این در 
صورتـی اسـت کـه درآمـد سـاالنه قبـل از آن که بیـکاری اتفـاق بیفتـد، کمتر از 
180136 کـرون باشـد؛ 104 هفتـه در صورتی که حداقل 180136 کرون باشـد.

 بیکاری
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 مزایای عائله مندی

 پوشش

کودکان مقیم نروژ

 منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
ـ 2- شخص خویش فرما:ـ 

ـ 3- کارفرما:ـ 
4- دولت: هزینه کلی

 شرایط احراز

مقرری و مستمری های خانوادگی: فرزند باید کمتر از 18 سال باشد.
جـوه نقـد برای حمایـت از خانواده هایی با کـودکان کوچک: مقـرری ماهیانه، برای 
کـودکان پرداخـت شـده و بـرای کـودکان بین سـنین 13 تـا 23 ماه که مدرسـه 

مناسـب است. نرفته اند، 

  چهارچوب قانونی

قوانیـن ذیـل چهارچوب اصلـی از طرح هـای قانون گـذاری مرتبط با مسـتمری را 
می دهند: ارائـه 

قانـون بیسـت و چهـارم مـارس سـال 2000 در مورد مسـتمری های 
شـغلی معین.

قانـون بیسـت و چهـارم نوامبـر سـال 2000 در مـورد مسـتمری های 
شـغلی شـرکتی معین. 

قانـون بیسـت و یـک دسـامبر سـال 2005 در مـورد مسـتمری های 
اجباری. شـغلی 

1- قانون 21 دسـامبر مسـتمری های شـغلی اجباری )2005(؛ بـرای جابه جایی 

 نظام بازنشستگی
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طـرح اختیاری به طرح مسـتمری شـغلی اجبـاری مرتبط اسـت؛ تمامی کارمندان 
را مشـمول یـک طـرح مسـتمری از روز اول کار نمـوده و بـرای افـراد دارای 67 
سـال مناسـب اسـت؛ مسـتمری های ناتوانی را قادر بـه ادغام به صـورت اختیاری 
می نمایـد؛ بودجـه و سـرمایه های مسـتمری را الزم بـه اجـرای مدیریـت در 
سـرمایه گذاری های خـاص می نماید؛ حـاوی الزاماتی مرتبط با ثبت لیسـت دارایی 

در لیسـت های سـرمایه گذاری می باشـد.
2- قانـون راجـع به مسـتمری های شـغلی معین مصـوب 24 مـارس )2000(؛ 
الزاماتـی را بـرای طرح هـای مسـتمری معیـن تعریف کـرده و نیـز طرح های حق 
بیمة معین در معرض خطرها و ریسـک های زیست سـنجی را مشـخص می نماید؛ 
حـاوی قوانیـن و مقرراتـی در ارتبـاط بـا سـن قانونی مسـتمری می باشـد؛ حداقل 
الزامـات به عنـوان دورة خدمات دهـی، قوانیـن مرتبـط با اقتصاد یک مسـتمری و 
نام گـذاری به عنوان یک سیاسـت بیمـه ای پرداختی؛ حاوی قوانیـن و مقرراتی راجع 
به مسـتمری بازنشسـتگی، از جمله اصل نسـبیت و تناسـب در طرح مستمری در 
میـان اعضـا )کارمنـدان( و محدودیت های بیشـتر در ارتباط با مزایـا و مصاحبه ها؛ 

در ارتبـاط با مسـتمری های مرتبـط با ناتوانی می باشـد.
3- قانـون مرتبـط با مسـتمری های شـغلی شـرکتی معیـن مصـوب 24 نوامبر 
)2000(؛ طرح هـای بازنشسـتگی پرداخـت حـق معیـن را تعریـف می کنـد )نـه 
براساس ریسک های بیومتریک(شـامل قوانین و مقرراتی راجع به محتوای طرح های 
پرداخـت حـق بیمه از جمله اصل تناسـب در میـان اعضا و محدودیت های بیشـتر 
برای حق بیمه می باشـد؛ حاوی قوانینی مرتبط با سـن قانونی مسـتمری و اکتسـاب 

است. مستمری 
4- قانـون راجـع به فعالیت بیمه مصـوب 10 ژوئن )2005(؛ ادارة شـرکت های 
بیمـة عمـر و صندوق هـای بازنشسـتگی را تعییـن می کند؛ یـک مبنـای قانونی را 
بـرای مقـررات اعمال شـده توسـط وزارت دارایی کـه قابل اعمال در شـرکت های 
بیمـة عمر و صندوق های بازنشـتگی هسـتند را فراهم می نماید؛ دسـتورالعمل های 
و  بازنشسـتگی شـغلی  قانونـی  مـواد  بـرای  را  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان های 

دسـتورالعمل های بیمـه عمـر را اجـرا می کند.
5- قانـون مرتبـط بـا نظـارت مالـی مصـوب 7 دسـامبر )1956(؛ در ارتبـاط با 
نظـارت بـر سـازمان های مالی توسـط وزارت نظـارت مالـی و دارایی نروژ اسـت.
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  چهارچوب سازمانی

طرح هـای مسـتمری شـغلی توسـط نهادهای ذیـل و زیر نظـر وزارت نظـارت بر 
سـازمان های مالـی و دارایـی نـروژ مدیریت می شـوند. یک صندوق بازنشسـتگی، 
یک تشـکیات مبتنی بر طرح های مسـتمری ایجادشـده توسـط یک سـازمان یا 

گروهـی از سـازمان ها می باشـد. 
تمامی صندوق هـای بازنشسـتگی و منابـع مالـی مسـتمری و دیگـر ارائه دهندگان 
مسـتمری مذکور الزم اسـت که توسـط یکی از وزارتخانه های فوق الذکر یا توسـط 

وزارت دارایـی تأیید گردند.
یـک صنـدوق مسـتمری بایـد دارای هیئـت مدیـره، یـک مدیـر ارشـد اجرایـی 
به منظـور اجـرا و ادارة روزانـة منابـع مالـی باشـد. این هیئـت مدیره بایـد حداقل 
دارای سـه عضـو با یـک عضو نمایندة اعضای طرح مسـتمری و یـک عضو بدون 
تعلـق بـه صندوق بازنشسـتگی و یک کارفرما باشـد. اکثریتی از ایـن اعضا معموالً 

توسـط اسپانسـر یا اسپانسـرها تعییـن می گردند.
کارفرمایانـی بـا 15 کارمنـد یا بیشـتر بایـد یک هیئـت مدیره حاوی حداقل سـه 
عضـو را تشـکیل داده کـه از آنهـا حداقـل یـک نفـر بایـد توسـط اعضـا به عنوان 
سـرگروه انتخـاب شـوند. ایـن هیئـت مدیـره بایـد در مـورد ادارة طرح، سـرمایة 
دارایی هـای طـرح و قبـل از آن کـه هرگونـه تغییـری در قوانین طـرح روی دهد، 

مشـورت کنند. 
هیچ گونـه الـزام حقوقـی و قانونـی بـرای آن کـه بودجه هـا و دارایی ها توسـط یک 

متصـدی از مدیـر طـرح جدا شـود و یا توسـط او مدیریت شـود، وجـود ندارد.
یـک صنـدوق بازنشسـتگی معموالً یک نهـاد غیرانتفاعی اسـت. اما یـک صندوق 
بازنشسـتگی انتفاعـی معتبر نروژی وجـود دارد که یک طـرح ذخیرة حق بیمه های 

معیـن را در بازار کلی مسـتمری تعریف کرده اسـت.

  منابع درآمدی

1- حق بیمه های اعضا
 تمامی  طرح ها: اعضا معموالً حق بیمه پرداخت نمی کنند.

اگـر اعضـای طرح های مسـتمری معین ملـزم به پرداخـت حق بیمه باشـند، نرخ 
حق بیمه نباید بیشـتر از 4% دسـتمزد کلی باشـد. 
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 می تـوان بیـن کارفرمـا و کارمنـد توافقـی ایجاد کـرد بدین صورت کـه کارمندان 
بایـد حق بیمـه ای را به طرح مسـتمری هماننـد کارفرمـا پرداخت کنند.

2- حق بیمه های کارفرما
کل طرح هـا: حداقـل حق بیمة کارفرما، 2% از دسـتمزد بین 1 تـا 12 برابر مقدار 
پایـة بودجـة بیمة ملی اسـت. ایـن مقدار پایـه در مـاه مـه 2011، 79216 کرون 

نـروژ بود.
کارفرمایـان می توانند حق بیمه های بیشـتری بـرای کارمنـدان زن به منظور جبران 

متوسـط طول عمر آنـان پرداخت نمایند.
حق بیمـه بـرای کارمنـدان پاره وقت باید متناسـب بـا حق بیمة یـک کارمند تمام 

باشد. وقت 
طرح هـای مسـتمری معیـن: حق بیمه هـای کارفرمـا باید به صـورت سـاالنه و بر 

اسـاس سـرمایة الزم بـرای تأمین مسـتمری ها، محاسـبه گردد.

 دیگر منابع مالی

ـ تمامی طرح ها: ـ 

 مدیریت دارایی

1- طرح هـای مسـتمری معیـن: در طرح هـای مسـتمری معیـن، کارفرمایـان 
می تواننـد راجـع بـه ثبـت لیسـت حقـوق خودشـان اقـدام نمـوده و یـا آن را بـه 
شـرکت های بیمه در جهت مدیریـت دارایی واگذار نمایند. در مـورد اول، کارفرما 
ریسـک کسـری های بودجـه را بـه دلیـل بـازده سـرمایه گذاری ضعیـف، قبـول 
می کنـد و بایـد حق بیمه هـای مـازاد را در جهـت بازگشـت بودجه درنظـر بگیرد. 

هیـچ کارفرمایـی تاکنـون ایـن گزینـه را انتخاب نکرده اسـت.
در جایـی کـه ایـن طـرح از طریق یک صنـدوق بازنشسـتگی اجرا شـود، دارایی ها 
می تواننـد توسـط صنـدوق بازنشسـتگی بـه صـورت داخلـی مدیریـت شـده و یا 
مدیریـت دارایـی می توانـد بـه یک شـرکت بیمـه و یا یک مدیـر ارزیابـی دارایی 

ببندد. قـرارداد  خارجی 
2- تمامـی  طرح هـای شـرکتی معین: اگر یـک طرح از طریق یک شـرکت بیمه، 
بانـک یـا صندوق های سـرمایه گذاری مشـترک اجرا شـود، کارفرمایـان می توانند 
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یکـی از گزینه هـای ذیـل را برای مدیریـت دارایی هـا و بودجه های طـرح انتخاب 
نمایند:

مدیریـت جمعـی بودجه های طرح با اسـتفاده از شـرکت بیمـه، بانک یا 
صندوق سـرمایه گذاری مشترک؛ 

مدیریت جمعی با تصمیم کارفرما راجع به ثبت لیست حقوق؛
حسـاب های فـردی که در آنها لیسـت حقوق توسـط هر کـدام از اعضا 

تعییـن می گردد.
شـرکت های بیمـه ای کـه بودجه هـای طرح هـا را به عنوان بخشـی از لیسـت های 
حقـوق کلی یک شـرکت مدیریت می نماینـد، نرخی از ضمانت بازگشـت )معموالً 
3% در سـال( را فراهـم می نماینـد. نـرخ ضمانت بازگشـت در دیگر مـوارد وجود 

ندارد.
مدیریـت دارایـی نبایـد از مدیریت طرح ها جدا باشـد. یـک ارائه دهنـده یا فراهم 
کننـدة مسـتمری می توانـد مدیریـت دارایـی را به شـرکت های بیمـه، بانک ها یا 

مدیـران دارایی خـاص دارای مجوز واگـذار نماید.
یـک تنظیـم قانونی سـرمایه گذاری توسـط وزارت دارایـی در 17 دسـامبر 2007، 
اجـرا شـد کـه در اول ژانویـه 2008 الزم االجـرا گردیـد. این قانون قابـل اعمال بر 

شـرکت های بیمـه و صندوق های بازنشسـتگی می باشـد.
هیئت مدیره دارای مسـئولیت بسـیار سـنگینی برای فعالیت های مرتبـط با صندوق 
بازنشسـتگی هسـتند و آنان می بایست اطمینان حاصل کنند که صندوق بازنشستگی 
در یک سیسـتم کنترل داخلی قرار گرفته اسـت. صندوق بازنشسـتگی باید اطمینان 
حاصـل کنـد کـه دارایی هـای مربوط به مـواد فنی، به روشـی مناسـب و بـا توجه به 
ویژگی هـای ایـن مسـئولیت ها بـه عـاوة امنیت، تنـوع ریسـک ها، نقدینگـی و بازده 
سـرمایه گذاری شـده اند. صندوق بازنشسـتگی باید دارای سیسـتمی   بـرای مدیریت 
محتاطانـه و کنترل مدیریت دارایی های خود و یک سیسـتم برای سـنجش و نظارت 
بر ریسـک ها باشـد. صندوق بازنشسـتگی باید دارای مهارت های خاص بوده و توجه 

خاصی را هنگام اسـتفاده از مشـتق ها داشـته باشند.
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سیستم تأمین اجتماعی سوئد ترکیبی از بیمه دولتی، شرکتی و خصوصی 
اسـت. سیسـتم رفاهی دولتی همه شهروندان سـوئدی را به طور مساوی 
تحـت پوشـش قرار می دهد. پوشـش بیشـتر بـا مذاکره دسـته جمعی 
بـرای هر بخش به دسـت می آید در حالی که بیمه خصوصی بـرای افراد 

و گروه ها می باشـد.

در سـوئد بیمه های تأمین اجتماعی به طور جداگانه هسـتند و شـامل هر دو حالت 
مزایـای وابسـته به درآمد و حمایت های پایه در شـکل خدمـات فراگیر و خدمات 
مبتنـی بـر بررسـی بضاعت1 می باشـد. خدمات مربوط به درآمد خسـارت ناشـی 
از فقـدان درآمـد زمانـی کـه افراد قـادر به تأمین معاش نیسـتند )مثـاً به خاطر 
بیمـاری یـا مراقبـت از کـودک( را جبـران می کنـد. خدمـات کلـی به هـر فردی 
بـه میـزان یکسـان داده می شـود و شـامل کمک هزینـه کـودک و کمـک هزینه 
قیمومیـت می باشـد. خدمـات مبتنـی بـر بررسـی بضاعت شـامل کمـک هزینه 
مسـکن، تأمین مسـکن برای مسـتمری بگیران و سـود مابه التفاوت در پشـتیبانی 
نگهـداری می باشـد. ایـن کمک هزینه ها مشـمول مالیات نمی باشـند امـا خدمات 
مربـوط بـه درآمد مشـمول مالیات اسـت. بودجه بیمه تأمین اجتماعـی از ترکیبی 

از پرداخـت کارفرمـا و کارمنـد و مالیات تأمین می شـود. 
وزیـر بهداشـت و امور اجتماعی مسـئول بیمـه تأمین اجتماعی اسـت. بیمه تأمین 
اجتماعـی را نمایندگـی بیمـه تأمین اجتماعی و نمایندگی امور بازنشسـتگی سـوئد 
اداره می کند. هیئت بازرسـان بیمه تأمین اجتماعی سـوئد مقام ناظر مسـئول بیمه 
تأمیـن اجتماعی هسـتند. نمایندگـی مالیات سـوئد پرداخت های تأمیـن اجتماعی 
را رسـیدگی می کنـد. طرح هـای قدیمـی سیسـتم های بازنشسـتگی، ازکارافتادگی 
و بازمانـدگان کشـور سـوئد کـه در گذشـته شـامل سیسـتم همگانـی و بیمه های 
اجتماعـی بـود به سیسـتم های جدیـدی به نام های سیسـتم اجباری حسـاب های 
انفـرادی و حق بیمـه فرضـی معین تغییر یافتـه و الگوی جدیـدی از قوانین بیمه ای 
و درمانـی را بـه نظام تأمین اجتماعی این کشـور اضافه کرده اسـت. در این راسـتا، 

1- means-tested benefits

سوئد
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اداره بیمه اجتماعی سـوئد مسـئولیت مدیریت و سرپرسـتی کلی طرح ها و دفاتر 
بیمـه اجتماعی محلی و منطقه ای و مسـئولیت اجـرای طرح ها را بر عهـده دارند. 
از سـوی دیگر، اداره مسـتمری بازنشسـتگی سـوئد، مسـئولیت اجرای طرح ها و 

برنامه هـای بازنشسـتگی و بازماندگان را بر عهـده دارد.
بیمـه تأمیـن اجتماعی به بیمه مبتنی بر محل اقامـت )مربوط به تضمین خدمات 
و کمـک هزینه ها اسـت( و بیمـه مبتنی بـر کار )مربوط به خدماتی بـرای فقدان 
درآمد اسـت( تقسـیم می شـود. هر دو نوع بیمه را هرکسـی که در سوئد زندگی 
می کند و کار می کند به طور مسـاوی می تواند اسـتفاده کند. سیسـتم بیمه تأمین 
اجتماعی بیـکاری، مصدومیت های شـغلی، بیماری، معلولیت، مرخصـی بارداری، 
کمـک هزینـه نگهـداری کودک و افراد سـالمند را تحت پوشـش قـرار می دهد. 
بـرای اینکـه بتوانیـد از خدمات  بیمـه تأمین اجتماعی اسـتفاده کنیـد باید مقیم 
سـوئد باشـید و برای بیمه های مربوط به مشـاغل باید در کشـور سـوئد فعالیت 
داشـته باشـید. بیمه عمومی  غالباً مربـوط به درآمد می باشـد به جز بیمه بیکاری 

که نرخ ثابتـی دارد.

 نوع طرح

سیسـتم بیمه های اجتماعی و فراگیر )سیسـتم قدیمی( و فراگیر، سیسـتم همگانی 
حق بیمـه فرضی معین )NDC( و سیسـتم اجباری حسـاب های انفرادی )سیسـتم 

جدید(.
توجـه: بیمه هـای اجتماعی سیسـتم بازنشسـتگی، افـراد شـاغل و خویش فرمای 
متولـد قبـل از 1938 را شـامل می شـود. یـک انتقـال تدریجی از سیسـتم بیمه 
  )NDC( اجتماعـی مرتبـط بـا درآمد به سیسـتم همگانـی حق بیمه فرضی معیـن
و سیسـتم حسـاب شـخصی اجباری برای افراد متولد 1938-1953 وجود دارد.

  پوشش

مسـتمری بر اسـاس درآمد: شـاغلین و افراد خویش فرمایی که از سـال 1954 
بـه بعـد متولد شـده اند. قوانیـن انتقال ویژه از سیسـتم قدیمی  به سیسـتم جدید 

 نظام بیمه ای
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بـرای کسـانی که متولد 1938- 1953  هسـتند اعمال می شـود.
 حق بیمه بازنشستگی )حساب شخصی اجباری(: شاغلین و افراد خویش فرما.

 گارانتی بازنشستگی: ساکنان سوئد.
 درآمـد مربوط به از کار افتادگی بازنشسـتگان )جبران بیماری( )بیمه اجتماعی(: 

شـاغلین و افراد خویش فرما.
 بازنشستگی و گارانتی از کار افتادگی )جبران بیماری(: ساکنان سوئد.

 منابع درآمدی

1- فـرد بیمـه شـده: 7% از درآمد قابل ارزیابـی )دوران پیری( به عـاوه 0.028 
درصـد متوسـط ارزش حسـاب )2015( بـرای هزینه هـای اداری NDC، و به طـور 
متوسـط 0.38 درصد از ارزش دارایی )2015( برای بازنشسـتگی حق بیمه )حساب 
شـخصی اجبـاری(؛ هزینه های اضافـی برای مزایـای بازمانـدگان داوطلبانه )حقوق 

بازنشسـتگی حق بیمه )حسـاب شـخصی اجباری( اعمال می شـوند.
2- افـراد خویش فرمـا: 17.21% درآمـد قابـل ارزیابـی به عـاوه 0.028 درصد 
متوسـط ارزش حسـاب )2015 بـرای هزینه هـای اداری NDC، و به طور متوسـط 
0.38 درصـد ارزش دارایـی )2015( برای حسـاب شـخصی )حقوق بازنشسـتگی 
حق بیمـه( اعمـال می شـوند. 1.17% درآمـد قابـل ارزیابـی )بازمانـدگان( هزینـه 
اضافـی برای مزایـای بازماندگان داوطلبانه )حقوق بازنشسـتگی حق بیمه )حسـاب 

شـخصی اجبـاری(( پرداخت می شـوند.
3- کارفرما: 10.21% حقوق و دسـتمزد )دوران پیری(؛ 4.85% حقوق و دسـتمزد 

)ناتوانی )جبران بیماری((؛ 1.17% حقوق و دسـتمزد )بازماندگان(.
4- دولـت: کل هزینـه حقوق بازنشسـتگی تضمینی. سـهم وابسـته درآمد دولت 
بـرای کارمنـدان دولـت مرکزی و سـهم بر اسـاس درآمـد فرضـی )NDC( برای 
افـراد بیمـار یـا بیمه بـرای معلول ها، کمک هـای دانش آمـوزی یا پول نقـد والدین 

می شـود. اعمال 

 شرایط احراز

1- مسـتمری بازنشستگی وابسته به درآمد سـالمندان )NDC(: سن بازنشستگی 
انعطاف پذیـر اسـت و از سـن 61 سـال شـروع می شـود. بیمه شـده می بایسـت 
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حداقل سـه سـال سـابقه با حداقل درآمد سـاالنه داشـته باشـد تا سـهمش برای 
هرسال محاسـبه شود.

حق بیمـه بـر پایـة درآمدهـای طـول زندگی )شـامل هرگونـه پرداخـت حق بیمة 
ازکارافتادگی دریافت شـده(، بر اسـاس شـاخص سـاالنه روند در میزان دسـتمزد 
بر اسـاس متوسـط امید به زندگی در زمان بازنشسـتگی برای گروه سـنی مناسب 
)بـر اسـاس تازه تریـن بررسـی امید به زندگی هر دو جنس( بررسـی شـده اسـت 
و انتظـار مـی رود دسـتمزد به طور متوسـط در سـال آینـده )1.6%( افزایـش یابد. 
حداقل درآمد مورد اسـتفاده برای محاسـبه سـهم در سـال 2016، برابر 18،739 

کرون اسـت.
2- درآمـد مربـوط بـه بازنشسـتگی از کار افتادگـی )جبـران بیمـاری( )بیمـه 
اجتماعی(: می بایسـت حداقل 25% ظرفیت کاری از دسـت رفته باشـد و حداقل 

یـک سـال درآمـد در سـوئد در دوره زمانـی بیمه پرداخت شـده باشـد.

 نوع طرح

بیمه های اجتماعی )مزایای نقدی( و سیستم همگانی )مزایای پزشکی(
 پوشش

مزایای نقدی: افراد شـاغل با درآمد کافی 10700 کرون یا بیشـتر در یک سـال 
و افراد بیکار ثبت نام شـده در خدمات اشـتغال.

 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده
ـ مزایای نقدی:ـ 

ـ مزایای پزشکی:ـ 
2- خویش فرما

مزایای نقدی: 4.85% از درآمد )بیماری( )سـهم ممکن اسـت متفاوت باشـد( به 
عـاوه 2.6% )مزایای پـدر و مادر(؛

 بیامری و بارداری
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ـ مزایای پزشکی:ـ 
3- کارفرما

مزایای نقدی: 4.85% از حقوق و دستمزد به عاوه 2.6% )مزایای پدر و مادر(.
ـ مزایای پزشکی:ـ 

4- دولت
ـ مزایای نقدی:ـ 

مزایای پزشکی: پرداخت کل هزینه های شورای منطقه ای استان.

 شرایط احراز

1- غرامـت دسـتمزد: باید حداقـل 25% از ظرفیت کاری از دسـت رفته ارزیابی 
شـود.80% از درآمـد از دسـت رفتـه بیمه شـده پرداخـت می شـود. بـرای زنـان 
در کارهـای فیزیکـی دشـوار، تـا 11 روز قبـل از تاریخ بـارداری، تا سـقف 50 روز 
پرداخـت می شـود. بـرای زنانـی کـه کار خطرنـاک می کننـد، بـرای تمـام دوران 

بـارداری و تـا 11 روز قبـل از تاریـخ بـارداری پرداخت می شـود.
حداکثر درآمد ساالنه مورد استفاده برای محاسبه مزایا 332،250 کرون است.

تعدیـل مزایـا: مزایا به صورت سـالیانه با توجه به تغییـرات در قیمت قابل تنظیم 
است.

2- مزایای پزشـکی: این مزایا شـامل مراقبت های پزشـکی و دندانپزشکی رایگان 
بـرای کـودکان تا سـن 20 سـالگی و یارانـه بـرای مراقبت های اولیه و پیشـگیرانه 

دنـدان و یـک حد باالی هزینه هـای درمان پروتز و انسـولین آزاد اسـت.

 پوشش

شاغلین و افراد خویش فرما

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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 منابع درآمدی

ـ 1- فرد آسیب دیده:ـ 
2- افراد خویش فرما: 0.3% درآمد اعام شده.

3- کارفرما: 0.3% از حقوق و دستمزد
ـ 4- دولت:ـ 

 شرایط احراز

1- مزایـای از کار افتادگـی موقـت: حداقل مدت زمان خاصـی جهت بهره مندی 
از مزایـا مطـرح نیسـت. 80% درآمـد بیمه شـده از 15 تـا 364  روز پرداخـت 
می شـود )مـدت طوالنی تـر بـرای وجـود یـک بیمـاری جـدی( )کارفرمایـان 80 
درصـد از درآمـد بیمـه شـده را از روز دوم تـا روز 14 پرداخـت می کنـد(. ایـن 
شـرایط ممکـن اسـت تـا 550 روز بـا 75 درصـد از درآمد بیمه شـده را تشـکیل 
دهـد. البتـه بازنشسـتگان بـه 180 روز محـدود شـده اند تـا از مزایـای پـس از 

بازنشسـتگی اسـتفاده کنند.
2- مزایـای از کار افتادگـی دائـم: حداقـل مـدت زمان خاصی جهـت بهره مندی 
از مزایـا مطـرح نیسـت. بیمـه شـده بایـد درآمد سـاالنه از دسـت رفتـة حداقل 
11125کرون داشـته باشـد. 100% از درآمد به عنوان مقرری سـالیانه در ظرفیت 

درآمـد کل )100%( پرداخت می شـود.

 نوع طرح

کمک های اجتماعی و سیستم بیمه اختیاری مرتبط با درآمد است.

 پوشش

برنامه عمومی: افراد شاغل و افراد جویای کار.
برنامـه داوطلبانـه مربـوط بـه درآمـد: افـراد شـاغل و خویش فرمایـی کـه عضو 
صنـدوق بیمه بیکاری هسـتند. عضویـت کارکنان در یک شـغل یا صنعت خاص 

باز اسـت.

 بیکاری

138



 منابع درآمدی

1- فـرد بیمه شـده: هیچ کـدام از برنامه های اساسـی؛ حق عضویت بـرای برنامه 
داوطلبانه.

2- افراد خویش فرما: 0.37% درآمد؛ حق عضویت برای برنامه های داوطلبانه.
3- کارفرما: 2.91% حقوق و دستمزد.

4- دولت: برنامه اساسی یارانه؛ هیچ کدام از برنامه های داوطلبانه.

 شرایط احراز

 مزایـای بیـکاری )عمومی و داوطلبانه(: سـنین 20 تا 65 و افراد فاقد شـرایط الزم 
بـرای بیمـه مربـوط به درآمـد )برنامه داوطلبانـه(. بیـکار و متقاضـی کار در اداره 
کاریابـی؛ پذیرفتـن یـک شـغل مناسـب بـا حداقـل سـه سـاعت در روز و به طور 

متوسـط حداقل 17 سـاعت در هفته.
چنانچـه بیمـه 40 سـاعت در هفته قبل از بیکاری باشـد، 365 کـرون در روز به او 
پرداخـت می شـود؛ مزایـای پرداختی نیز متناسـب با سـاعت کمتر از 40 سـاعت 
کاهـش می یابـد. مزایـا پـس از یـک دوره انتظـار هفـت روزه  تـا 300 روزه برای 
هـر دوره پرداخـت می شـود. اگر بیمه شـده حداقل یـک کودک کمتر از 18 سـال 
داشـته باشـد، مزایای اضافـی150 روزه پرداخت می شـود. این مزایـا به مدت پنج 

روز در هفتـه پرداخت خواهد شـد. 

 نوع طرح

سیستم همگانی
 پوشش

کمک هزینه فرزند: ساکنان سوئد با یک یا چند کودک واجد شرایط
پشتیبانی و نگهداری: زندگی دائم کودکان با یکی از والدین

 مزایای عائله مندی
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 منابع درآمدی

ـ 1- فرد بیمه شده:ـ 
ـ 2- افراد خویش فرما:ـ 

ـ 3- کارفرما:ـ 
3- دولـت: کل هزینـه. )نگهـداری تـا حـدودی با بازپرداخت توسـط پـدر و مادر 

پوشـش داده می شـود(

 شرایط احراز

1- کمـک هزینـه فرزنـد: پایان سـه ماهه که در آن کودک به سـن 16 سـالگی 
رسـیده اسـت و یـا تا زمـان پایان تحصیـات ابتدایی کـودک )بـدون محدودیت 
سـنی بـرای کـودکان با مشـکات یادگیری برای حضـور در یک مدرسـه خاص(  
1.050 کـرون در مـاه بـرای هـر کودک پرداخت می شـود. مکمل ها بـه خانواده ها 
بـا دو یـا چنـد فرزند )150 کرون بـرای فرزند دوم، 604 کرون برای فرزند سـوم، 
1614 کـرون بـرای فرزنـد چهـارم، 2864 کرون بـرای پنجمین فرزنـد، و 4144 

کـرون برای کودکان ششـم و پـس از آن( پرداخت می شـوند.
2- کمـک هزینـه مراقبـت از کـودك: بـرای مراقبـت از یـک کـودک بیمار یا 
معلـول کـه نیـاز به مراقبـت ویژه و یـا نظـارت دارد و  یا برای هزینه هـای اضافی 
بـه خاطـر بیمـاری کـودک. 25%، 50%، 75% و 100% کمک هزینه ی نگهداری 
از کـودکان بـه پدر و مادر پرداخت شـده اسـت. پرداخت تکمیلی تـا 2547 کرون 

در مـاه انجام می شـود.

 چهارچوب قانونی

1999: قانـون مالیـات بر درآمد ، فصـل 28 هزینه های بازنشسـتگی کارفرمایان 
و فصل 58 بیمه بازنشسـتگی.

1998: قانون بیمه کسـب و کار خارجی در سـوئد؛ ناظر بر تأسـیس، صدور مجوز 
و بهـره برداری از شـرکت های بیمه در خـارج از منطقه اقتصادی اروپا.

1990: قانـون دارایی و مالیات برعملکرد بازنشسـتگان؛ مالیـات قابل پرداخت بر 

 نظام بازنشستگی
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متوسـط عملکرد طوالنی مـدت دارایی های صندوق بازنشسـتگی را دارد.
1982: بیمـه قانـون کسـب و کار؛ ناظر بر تأسـیس، صدور مجوز و بهـره برداری 
از شـرکت های بیمه، از جمله شـرکت های بیمه تأسیس شـده در منطقه اقتصادی 

اروپا.
1972: قانـون مزایـای متقابـل انجمن هـا؛ ناظر بر تأسـیس، صدور مجوز و سـود 

متقابـل بهـره بـرداری از انجمن هـا به ویـژه ارائه برنامه های بازنشسـتگی.
1967: قانـون بازنشسـتگی؛ تشـریح روش اجـرای برنامه هـای مکمـل شـغلی 

بازنشسـتگان و اجـرای مقـررات بـرای حمایـت از حقـوق اعضـا.

 چهارچوب سازمانی

تمـام برنامـه: برنامه هـای بازنشسـتگی صرفـاً بـه مجوزهـا محـدود نمی شـوند. 
تأسـیس و بهره بـرداری شـرکت های بیمـه و مؤسسـات خاص مربـوط به حقوق 

بازنشسـتگی بایـد از اداره نظـارت مالـی1 مجـوز گرفته شـود.
برای دریافت این گواهینامه، الزامات خاص مربوط به شـکل و محتوای اساسـنامه 
و وضعیت مالی باید برآورده شـود و کسـب و کار درنظر گرفته شـده باید الزامات 

قانونی را رعایت کنند.
 ITP22: در مـورد طرح هـای بیمـه ITP2 بیمه نامـه بایـد بـا یـک شـرکت بیمـه 
متقابـل-Alecta - قـرارداد داشـته باشـند. هیئـت مدیـره Alecta متشـکل از 
نماینـدگان بیمه گـذاران )به عنـوان مثـال کارفرمایـان( و ذی نفعان )به عنـوان مثال 

اعضـای طرح( هسـتند.
اگـر بدهی هـای )ITP2( درنظـر گرفتـه شـود، کارفرمـا بایـد با سیسـتم PRI ثبت 
نـام کنـد. بـرای ایـن کار کارفرمـا بایـد بـا گرفتـن بیمه هـای اعتبـاری و ثبت نام 
تعهـدات بازنشسـتگی با یک شـرکت بیمه متقابل PRI هماهنگ باشـد. شـاخص 
محاسـبه مسئولیت بازنشسـتگی و مفاد مربوطه و مدیریت سود دولت هنگامی که 
کارمندان بازنشسـته حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، تعیین می شود و شکایات 

علیـه کارفرماها برای پرداخت بررسـی می شـود.
1- Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) (FSA)
 )Svenskt Näringsliv - SN( یـک توافـق جمعـی بیـن کنفدراسـیون رشکت هـای سـوئدی ITP 2- طـرح

و شـورای مذاکـره و همـکاری )Förhandlings- OCH samverkansrådet - PTK(در خصـوص کارگـران 

حقوق بگـر در سـال 1960 اسـت. طرح ITP2 بـرای افراد متولـد 1978 به بعد در سـال 2007 معرفی گردید.
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 ITPK1 / ITP1: شـرکت اداری Collectum )متعلـق بـه SN2 و 3PTK(، انتخـاب 
شـرکت بیمه ITP1 و ITPK و سـهم و سـود شـرکت های بیمه را مدیریت می کند. 
انجمن حل مسـائل آی تی با برنامه ITP ادغام خواهند شـد. بسیاری از کارفرمایان 
در خـارج از کنفدراسـیون شـرکت )SN( بـه تقلیـد از طـرح ITP سـوئدی با دیگر 

شـرکت های بیمه قـرارداد می بندند.
 قـرارداد SAF-LO4: مجمـع شـرکت های اداری Fora در مشـارکت و انتخـاب 
 Fora اقـدام می کنـد. مجامـع شـرکت های اداری SAF-LO شـرکت بیمـه بـرای
متعلق به SN و اتحادیه کنفدراسـیون )LO( سـوئدی هسـتند. مجامع تحت توافق 
بیمـه بـا کارفرمایـان، بـه جمـع آوری و توزیـع کمک هـا می پردازند. شـرکت های 
بیمـه سـهم و سـود دولـت را مدیریـت می کنند. حقـوق بازنشسـتگی انجمن حل 

مسـائل مربـوط بـه SAF-LO ممکن اسـت ادغام شـوند.

 مدیریت دارایی

 ITP2: طـرح دارایی هـای Alecta شـرکت بیمـه از طریق قرارداد بیمه و سیسـتم 
ذخیـره کتـاب PRI و از طریـق تأسـیس بنیاد حقوق بازنشسـتگی مورد اجـرا قرار 

می گیرد.
 ITPK5 / ITP1: اعضـا ممکـن اسـت تصمیـم بـه تـرک مدیریت دارایـی بیمه را 
بگیرنـد و شـرکت بیمه ممکـن اسـت دارایی های خـود را در صنـدوق بیمه واحد 
سـرمایه گذاری کنـد. ایـن دارایی هـا نیـز می توانـد توسـط کارفرمـا یـا بر اسـاس 

حقـوق بازنشسـتگی کارفرماها  اداره شـود.
 SAF-LO: دارایی هـای انتخـاب شـده توسـط شـرکت بیمـه توسـط اعضـا اداره 

ITPK -1  یـک طـرح حـق بیمه تعریف شـده بـرای کارگران حقوق بگیر اسـت. این طرح از طریـق یک قرارداد 

بیمـه بـا رشکت بیمه بـه انتخاب اعضا اجرا می شـود.

2- Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv - SN)
3- Council for Negotiation and Co-operation (Förhandlings- och samverkansrå-
det - PTK)

 Landsorganisationen( و کنفدراسیون اتحادیه کارگری سوئدی SN یک توافق جمعی بین SAF-LO -4

i Sverige - LO( است.
ITPK -5  یـک طـرح حـق بیمـه تعریـف شـده بـرای کارگـران حقوق بگیـر اسـت. ایـن طـرح از طریـق یـک 

قـرارداد بیمـه بـا رشکـت بیمـه بـه انتخـاب اعضـا اجـرا می شـود.
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 )SN( می شـود. انتخاب مجامع شـرکت های جداگانه توسـط کنفدراسیون شـرکت
سـوئدی و اتحادیه کنفدراسـیون )LO( سـوئدی سـازمان یافته شـده اسـت. افراد 
انتخابات را با شـرکت بیمه بازنشسـتگی AMF انجام می دهنـد. دارایی ها به تعداد 

دیگـری از شـرکت های بیمه منتقل شـده اسـت.
 KAP-KL1: دارایی ها ی شـرکت بیمه توسـط اعضا اداره می شـوند. انتخاب یکی از 
سـه نهاد حقوق بازنشسـتگی سـازمان یافته و افراد مربوط به مؤسسه بازنشستگان 

KPA انجام می شـود.

 PA032: طـرح دارایی هـای فـردی توسـط شـرکت بیمة انتخاب شـده و بـا اداره 
اعضـا مدیریت می شـوند. انتخـاب SPV نهاد حقوق بازنشسـتگی سـازمان یافته و 
افـرادی کـه انتخاب نشـده اند بـه همراه مسـتمری کاپـان3، یک اجتمـاع دوجانبه 

بـرای کارکنـان دولت را تشـکیل می دهند.

KAP-KL -1 یـک طـرح بـرای دولت هـای محلـی، از جملـه شـهرداری هـا، شـوراهای اسـتان، رشکـت های 

منطقه ای و شـهری اسـت.

PA03 -2 یک طرح برای کارمندان دولت و برخی از دسته های دیگر از کارکنان است.

3- Kåpan Pensioner försäkringförening
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هر کسـی که در کشـور سـوئیس مشـغول بـه کار پرمنفعتی اسـت 
شـامل سیسـتم تأمیـن اجتماعـی کشـور سـوئیس می باشـد. همین 
قانون شـامل افرادی که در سوئیس زندگی می کنند و کار پرمنفعتی 
ندارنـد نیز می شـود. امـا این قانون اسـتثناهایی نیـز دارد؛ این قوانین 
در توافق نامه هـای بیمه تأمین اجتماعی که در سـوئیس منعقد شـده 
تعییـن شـده اسـت. به عنـوان قانـون کلـی، هر شـخص بـه صورت 
فـردی بیمه می شـود. افرادی که مشـمول سیسـتم تأمیـن اجتماعی 
سـوئیس هسـتند مبلغـی را پرداخـت می کننـد و درنتیجه مسـتحق 
خدمـات بیمـه هسـتند. تحت شـرایط خـاص، پرداخت هـای برخی 

افـراد بازگردانده می شـود.

در کشـور سـوئیس هیچ طرح تأمین اجتماعی در سرتاسر کشـور وجود ندارد. این 
مسـئولیت بیـن مقامـات فـدرال و بلوک فردی تقسـیم می شـود کـه بدین معنی 
اسـت کـه نحوه سـازماندهی تأمیـن اجتماعی بر طبـق محل زندگی فـرق می کند. 
بیمـه بیـکاری و کمـک هزینه هـای خانـواده را بلوک ها رسـیدگی می کنند؛ سـایر 

بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی بر عهـده اداره بیمه تأمیـن اجتماعی فدرال می باشـد.
سیستم بیمه تأمین اجتماعی سوئیس به چندین حوزه تقسیم می شود:

بیمه و مراقبت های بهداشتی دولتی 
محافظت در مقابل بیماری ها و حوادث ناشی از کار

خدمات بیکاری 
جبران درآمد در موارد بارداری و کمک هزینه های خانواده

حقوق بازنشستگی: بیمه کهولت سن، از کار افتادگی و بازماندگان 
خدماتـی که بـا بودجه های بیمه هـای تأمین اجتماعی پرداخت می شـود 
بـا مالیـات بر درآمـد تأمین می شـود )کارفرمایـان و کارمنـدان، افرادی 
کـه خوداشـتغالی می کننـد و شـغل های پر منفعـت ندارند(. بـرای بیمه 
بهداشـت، هـر فـردی حق بیمـه را پرداخت می کنـد. مقامـات مقادیری 
بـه بودجـه بیمـه تأمیـن اجتماعـی پرداخـت می کننـد )کهولـت سـن، 

سوئیس
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بازمانـدگان و از کارافتادگـی( یـا کامـًا بودجـه الزم را تأمیـن می کننـد 
)مزایـای تکمیلـی( یـا یارانـه ای بـرای افـراد بـا درآمـد پاییـن درنظـر 

می گیرنـد )حق بیمـه بهداشـت کاهـش یافته(.

 نوع طرح

بیمه اجتماعی و سیستم بازنشستگی شغلی اجباری.

 پوشش

پایه بازنشستگی: ساکنان و یا استخدام افراد با درآمد کافی در سوئیس.
پوشـش داوطلبانـه برای شـهروندان سـوئیس، کشـورهای اتحادیه اروپـا و انجمن 
تجـارت آزاد کشـورهای اروپایـی )انجمن تجـارت آزاد اروپا(، آنهایی کـه خارج از 
سـوئیس و اتحادیـه اروپا و کشـورهای انجمن تجـارت آزاد اروپـا زندگی می کنند 

و حداقـل پنج سـال مـداوم از بیمـه قبلی اجباری در سـوئیس اسـتفاده می کنند.

 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده
پایـه بازنشسـتگی: 4.2 درصـد از درآمد ناخالـص )دوران پیـری و بازماندگان( و 

0.7 درصـد از درآمـد ناخالص معلولیت.
حقـوق اجباری بازنشسـتگان: از 7 درصد به 18 درصـد از درآمد ناخالص ماهانه 

)از 24.675 فرانک به 84،600 فرانک(، بسـته به سـن بیمه شـده.
2- خویش فرما:

پایه بازنشستگی: از 4.2% به 7.8% از درآمد ناخالص )دوران پیری و بازماندگان( 
و از 0.754% و 1.4% از درآمد ناخالص )معلولیت(، بسـته به درآمد است.

3- کارفرما:
پایـه بازنشسـتگی: از 4.2% حقـوق و دسـتمزد )دوران پیـری و بازمانـدگان( و از 

0.7% حقـوق و دسـتمزد )معلولیت(.

 نظام بیمه ای
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4- دولت:
پایـه بازنشسـتگی: یارانـه فـدرال سـاالنه 19.55% از هزینـه مزایـای پیـری و 
بازمانـدگان را پوشـش می دهـد و   هزینه مزایای از کار افتادگی )بسـته به شـرایط 
اقتصادی بین 37.7% و 50% اسـت(. بخشـی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش 
افزوده )VAT1( و کل سـود مشـمول مالیات  به بیمه سـالمندان اختصاص داده شده 
اسـت؛ بخـش دیگری از مالیـات بر ارزش افـزوده بیمه بـه کار افتادگی اختصاص 

داده شـده است.

 شرایط احراز

حقوق بازنشستگی سالمندان
پایه بازنشسـتگی: سـن 65 )مردان( یا 64 سـال )زنان( با مشـارکت در هر سـال 

از سن 21 سـالگی اتفاق میفتد.
بازنشسـتگی جزئـی: سـن 65 )مـردان( یـا 64 سـال )زنـان( با حداقل یک سـال 

. تعهد
بازنشسـتگی پیش از موعد: بازنشسـتگی ممکن اسـت یک یا دو سـال قبل از سن 

بازنشستگی اتفاق بیفتد.
متوسـط درآمد سـاالنه بیمه شـده تا 42300 فرانک،  منجر به پرداخت 10.428 

فرانک در یک سـال می شـود.
بازنشستگی و  از کار  افتادگی

پایـه بازنشسـتگی: ناتوانی حداقل 40 درصـدی باید ارزیابی شـود و کمک در هر 
سـال از سن 21 سـال اعمال شود.

بازنشسـتگی جزئی: باید ناتوانی حداقل 40 درصدی ارزیابی شـود و حداقل سـه 
سـال تجربه و مشـارکت داشته باشد. متوسط درآمد ساالنه بیمه شـده تا 42300 

فرانـک،  منجر به پرداخت 10.428فرانک در یک سـال می شـود 

1- Value Added Tax
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 نوع طرح

بیمـه اجتماعـی اجباری از طریق شـرکت های خصوصـی بیمه )مزایای پزشـکی و 
بیمـة بـارداری( و بیمه هـای خصوصی )سیسـتم بیمـة بیماری ها(.

 پوشش

بیمۀ بیماری ها: ساکنان و یا افراد با درآمد کافی استخدام در سوئیس
مزایای نقدی بارداری: زنان شاغل و خویش فرما در فعالیت های پر منفعت

مزایای پزشکی: ساکنان سوئیس
 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده
مزایـای نقـدی بیماری: بسـته به حق بیمـه صندوق، نوع مزایای ارائه شـده، سـن 

بیمه. اولین 
بیمـۀ بـارداری: 0.225% از حقـوق و دسـتمزد ناخالـص افراد بیمه شـده شـاغل 
پرداخـت و سـهم نـرخ سـاالنه از 21 فرانـک به 1050 فرانک، بسـته به شـرایط 

می شـود. پرداخت 
2- خویش فرما

مزایـای نقـدی بیماری: حق بیمه بسـته بـه صندوق، نوع مزایای ارائه شـده، سـن 
بیمه اولین 

3- کارفرما
مزایـای نقـدی بیمـاری: تعهـد توسـط قانـون اعمـال نشـده اسـت امـا برخـی 
قراردادهـای اجتماعـی نیـاز کارفرمـا را بـرای به اشـتراک گذاشـتن حق عضویت 

کارکنـان معیـن کرده انـد.
4- دولت

ـ مزایای نقدی بیماری و بارداری:ـ 

 شرایط احراز

1- مزایـای نقـدی بیمـاری: سـنین 15 تا 64 سـال. باید بیمه بیمـاری با صندوق 

 بیامری و بارداری
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بیمه ایـی کـه مزایـای نقـدی را فراهم می کند، هماهنگ باشـد.
مقـدار مجـاز روزانه توسـط بیمه شـونده و بیمه گر به توافق می رسـد. به نفع اسـت 
کـه معمـوال پس از یک دوره انتظار سـه روزه بـه مدت حداقـل 720 روز در یک 

دوره از 900 روز پرداخت شـود.
2- مزایـای بارداری: باید پایه حقوق بازنشسـتگان در طول نـه ماه قبل از بارداری 
پرداخـت شـود و درآمـد کافی برای حداقل پنج ماه تا نه ماه اعمال شـود. اشـتغال 

باید در طول مرخصی بارداری متوقف شـود.
80% از آخریـن درآمـد روزانه بیمه شـده تـا 196 فرانک، به مـدت 98 روز )14 

هفته( پـس از بارداری پرداخت می شـود.

 پوشش

کارکنان از جمله کارگران خانگی، کارآموزان، آموزش، و داوطلبان.
 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده
ـ حوادث ناشی از کار و بیماری های مربوط به شغل ها:ـ 

حوادثـی کـه مربـوط بـه کار نمی شـود: کل هزینه. حق بیمـه با توجه بـه ارزیابی 
درجـه خطر متفاوت اسـت.

حداکثر استفاده  از درآمد سالیانه برای محاسبه سهم 148،200 فرانک می باشد.
2- افراد خویش فرما: 

بیمه داوطلبانه
3- کارفرما

حـوادث ناشـی از کار و بیماری هـای شـغلی: حق بیمه بـا توجه بـه ارزیابی درجه 
خطر متفاوت اسـت

ـ صدماتی که مربوط به کار نمی شود:ـ 

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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4- دولت
ـ حوادث ناشی از کار و بیماری های مربوط به شغل ها:ـ 

ـ صدماتی که به کار مربوط نیست:ـ 

 شرایط احراز

1- بیمـۀ آسـیب از کار: حداقـل دورة زمانـی بـرای ایـن موضـوع وجود نـدارد. 
مزایـا بـرای مـوارد مرتبط و غیرمرتبط بـا کار و همچنین مرتبط با حوادث شـغلی 
محسـوب می شـود. حـوادث مربـوط بـه رفـت و آمـد بـه محـل کار نیـز لحاظ 

می شـود.
بـرای ازکارافتادگـی موقـت، 80 درصد از آخرین درآمد روزانه بیمه شـده از جمله 
کمـک هزینـه خانـواده، پـس از گذشـت سـه روز تـا بهبود یـا صـدور گواهینامه 

از کار افتادگـی دائـم پرداخت می شـود.
2- بازنشسـتگی و از کار افتادگـی دائـم: برای ناتوانی کامـل، 80 درصد از درآمد 
بیمه شـده سـاالنه )از جمله کمک هزینه خانواده( در سـال قبل از اینکه حادثه رخ 

داده باشـد و یا اینکه دچار بیماری شـده باشـد، پرداخت می شـود.
حداکثـر درآمـد ماهیانـه مورد اسـتفاده بـرای محاسـبه مزایـای 12،350 فرانک 

می باشـد.

 پوشش

برای افراد شاغل کمتر از سن 65 سال که در سوئیس زندگی می کنند.
استثنا: افراد خویش فرما

 منابع درآمدی

1- فـرد بیمه شـده: 1.1% درآمـد تحـت پوشـش تـا 12350 فرانـک اسـت  به 
عـاوه  سـهم 0.5% از درآمـد تحـت پوشـش12،350 فرانک و یا بیشـتر اسـت.

2- خویش فرما: قابل اجرا نیست.
3- کارفرمـا: 1.1% از حقـوق و دسـتمزد تحت پوشـش تا 12350 فرانک اسـت  

به عـاوة سـهم 0.5% درآمـد تحت پوشـش12،350 فرانک و یا بیشـتر اسـت.

 بیکاری
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4- دولـت: تـا حقـوق و دسـتمزد 0.159% نسـبت بـه هزینه خدمات اشـتغال و 
اقدامـات مربـوط بـه بازار کار بیمه شـده باشـند. در صـورت نیاز وام هـای با نرخ 

حاکـم بازار بـرای صنـدوق بیکاری فراهم شـود.

 شرایط احراز

بیـکاری: بایـد کامـًا و یا تا حدی بیکار باشـند، حداقـل دو روز کاری بدون حقوق 
متوالی، تحصیل اجباری داشـته باشـند، حقوق بازنشستگی پایه سـالمندان دریافت 
کنند، حداقل 12 ماه در دو سـال گذشـته مشـارکت داشـته باشـند )چشم پوشـی 
دسـته خـاص از افـراد(، قـادر و مایـل بـه انجـام کار و جلـب رضایـت و هر گونه 

شـرایط دیگر را داشـته باشند.
80% از درآمـد بیمـه شـده پرداخـت می شـود؛ 70% در صورتـی که بیمه شـده 
فرزنـد جوان تر 25 سـال نداشـته باشـد، مزایـا پس از یـک دوره انتظار پنـج روزه 

می شـود. پرداخت 

 پوشش

برنامه فدرال کارکنان کشاورزی و کشاورزان خود اشتغال را پوشش می دهند. 
برنامه هـای اسـتانی کارکنان غیر کشـاورزی و خوداشـتغال را به عنـوان افراد بیکار 
تحـت پوشـش قـرار می دهد یعنـی افرادی کـه هر سـاله 42300 فرانک بیشـتر 

دریافـت نمی کنند.
 منابع درآمدی

ـ 1- فرد بیمه شده:ـ 
2- افـراد خویش فرمـا: از 0.3 تـا 3.4 درصد از درآمد ناخالـص، با توجه به ایالت 

و صندوق.
3- کارفرما: از 0.3 تا 3.63 درصد از حقوق با توجه به ایالت و صندوق.  

2 درصد از حقوق برای کشاورزان.
4- دولـت: دولت هـای فدرال هزینـه باقیمانده را برای کارکنان کشـاورزی درنظر 

می گیرند. 
 ایالت سهم افراد بیکار را می پردازد. 

 مزایای خانواده
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سیسـتم تأمیـن اجتماعـی در کشـور ترکیـه غالبـاً شـبیه بـه مـدل 
بیسـمارك اسـت. یکی از چهار سیسـتم بیمـه پایه که مـدل قاره ای 
)بیسـمارك(، مـدل آزادی خواهانـه، مـدل اروپـای شـمالی و مـدل 
مدیترانه اسـت. مدل بیسمارك سیستمی  اسـت که حق بیمه ها روی 
حقوق هـای کارمنـدان پرداخـت می شـود، طبـق وضعیت بیمـه آنها 
در یـک صنـدوق مشـترك جمع آوری می شـود و خدمـات مبتنی بر 
حق بیمه هـای پرداخت شـده تنها زمانی که مسـتمری کهولت سـن 
مسـتحق باشـد، فراهم می شـود. میزان خدمات ارائه شده به صاحب 
بیمـه در صورت بازنشسـتگی، حادثـه و بیماری با درآمـدی که قباًل 
می گرفتنـد، تفـاوت دارد. بازیگران اصلی در این سیسـتم کارمندان، 
کارفرمایان و نمایندگان بخش دولتی هسـتند. این سیسـتم اقدامات 
تنظیمی  بیشـتری در بازار کار نسبت به سیسـتم آزادی خواهانه دارد 
کـه جلـوی انعطاف پذیـری بـازار کار را می گیـرد. به طـور متـوازن، 
قوانیـن سـختگیرانه و مکانیزم های مذاکره دسـته جمعی بـه اجرا در 

آمده اسـت.

سیسـتم تأمیـن اجتماعی ترکیه عناصـری از مدل مدیترانه ای را نیـز در کنار مدل 
بیسـمارک دارد. مدل مدیترانه ای از مدل قاره ای مشـتق شده است و شباهت هایی 
بـا ایـن مـدل دارد از ایـن لحاظ کـه حق بیمه هـای پرداختی بیمه تأمیـن اجتماعی 
پایـه ای بـرای خدمـات آینـده تأمین اجتماعـی فراهم می کنـد. وجه تشـابه دیگر 
مـدل مدیترانـه ای با مـدل ترکیه ای در گسـتردگی اقتصاد غیر رسـمی  اسـت. به 
ایـن دلیـل، ایـن سیسـتم افـراد زیـادی را تحت پوشـش قـرار نمی دهد اما سـعی 
می شـود خطـرات اجتماعـی از طریـق روابـط خانوادگی برطـرف شـود. این مدل 
مفاهیـم خانـواده سـنتی و جامعـه کشـاورزی را برجسـته کرده اسـت پـس بدون 
توجـه به اینکـه دولت در صورت فقـدان درآمد یا خطرات اجتماعـی خدمات ارائه 

می دهـد یـا نه، خانـواده افـراد را پشـتیبانی می کند.

ترکیه
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 نظام بیمه ای

تأمیـن اجتماعـی معمـوالً از طریـق حق بیمه هـا و پرداخت های جمع آوری شـده از 
کارگـران، کارفرمایـان و دولت در سرتاسـر دنیا تأمین می شـود.

در تأمین بودجه سیستم تأمین اجتماعی دو راه وجود دارد:
1- روش جمع آوری سرمایه یا ذخیره )مدیریت بودجه(

2- روش پرداخت فوری )تخصیص(
روش پرداخـت فـوری بـرای تأمیـن بودجـه سیسـتم تأمیـن اجتماعی در کشـور 
ترکیه اسـت. تحت سیسـتم تأمین اجتماعـی ترکیه ای، حق بیمه ها بـرای بیمه های 
کوتـاه و طوالنـی مـدت؛ بیمه بیکاری و بیمه سـامت جمـع آوری می شـود. برای 
کاهـش اثرات بازنشسـتگی زودهنـگام روی اقتصاد ملی، حق بیمـه تأمین اجتماعی 
از مسـتمری بگیرانـی کـه بعـد از بازنشسـتگی نیز بـه کار خـود ادامـه می دهند، 

می شـود.    گرفته 

 نوع طرح

 سیستم بیمه های اجتماعی
توجـه: در ماه مه سـال 2006 سیسـتم های جداگانه برای کارمنـدان بخش دولتی 
و خصوصـی و افـراد مشـغول در یک مؤسسـه تحت پوشـش تأمیـن اجتماعی که 

توسـط قانون شـمارة 5502  تأسـیس شـد، با هم ادغام شـدند.

 پوشش

 کارمنـدان )از جملـه اتبـاع خارجـی( کار تحت قـرارداد خدمـات در بخش دولتی 
یـا خصوصـی از جملـه کارمندان دولـت، افراد خویش فرمـا و کارگـران تمام وقت 

نگی خا
استثنا: کارگران پاره وقت خانگی

 سیسـتم های ویـژه بـرای کارکنـان بانک ها، شـرکت های بیمه، اتاق هـای بازرگانی 
و مبادالت سـهام.
 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده: 9% درآمد ماهانه
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2- خویش فرما: اعام 20 % درآمد ماهانه
3- کارفرما: 11 درصد از حقوق و دستمزد ماهانه

4- دولت: 25 درصد از مجموع کمک های جمع آوری شده
حداقل دستمزد ناخالص ماهیانه ی قانونی 1647 لیره است.

 شرایط احراز

1- سـن بازنشسـتگی: سـن 60 سـاله )مردان، به تدریج 65 سـال در سـال های  
2036- 2044 رو بـه افزایـش اسـت( و یـا 58 سـال )زنـان، سـن 65 سـالگی در 
سـال های  2036- 2048 بـه تدریـج رو بـه افزایش اسـت( با حداقـل 7200 روز 
سـابقه پرداخـت حق بیمـه )9000 روز برای کارمنـدان دولـت و خویش فرمایان(؛ 
63 سـال ) درمـردان، سـن 65 سـالگی 2036-  2044 بـه تدریـج رو بـه افزایش 
اسـت ( و یا 61 سـال در زنان، یا  65 سـالگی در سالهای  2036- 2048 به تدریج 

رو بـه افزایش اسـت ( بـا حداقـل 5400 روز سـابقه پرداخت حق بیمه.
نـرخ تعهد 2% از درآمد متوسـط برای هـر دوره 360 روزه تا 90% اسـت و برای 

مـدت کمتـر از 360 روز کاهش می یابد.
2- بازنشسـتگی و از کار افتادگـی: ارزیابـی بـا حداقـل ازدسـت دادن 60 درصد 
ظرفیت کار و  بعد از بیمه و حداقل 10 سـال اشـتغال  از جمله حداقل 1800 روز 
سـابقه پرداخـت حق بیمه، آغاز می شـود. پوشـش بیمـه موردنیاز بـرای افراد بیمه 

نیـاز به حضور ثابـت دارد.  
نـرخ تعهـد 2% از درآمـد متوسـط بـرای هـر دوره 360 روزه تـا 90% اسـت و 
بـرای مـدت کمتـر از 360 روز کاهـش می یابـد. برای سـابقه پرداخـت حق بیمه 
کمتـر از 7200 روز )9000 روز بـرای کارمنـدان دولت و خویش فرماها(، حق بیمه 
محاسـبه شـده به میزان کمبود از 7200 روز )9000 روز برای کارمندان دولت و 

خویش فرمایان( محاسـبه شـده است.

 نوع طرح

سیستم بیمة اجتماعی )مزایای نقدی( و همگانی )مزایای درمانی(.

 بیامری و بارداری
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 پوشش

نقدی و مزایای پزشـکی: کارمندان )از جمله اتباع خارجی( تحت قرارداد خدمات 
در بخش هـای دولتـی و یـا خصوصی و افراد تحت تکفل آنها را شـامل می شـود. از 
جملـه خویش فرماهـا و کارگـران تمـام وقت خانگی. همسـر مرد بیمه شـده  واجد 

شـرایط مورد توجه پرسـتار قرار می گیرد.
استثنا: کارگران پاره وقت خانگی.

مزایای پزشـکی: شـهروندان ترکیه؛ افـراد بی خانمان و پناهنـدگان. و فرد خارجی 
کـه بـه صـورت قانونی در ترکیـه به مدت حداقل یک سـال اقامـت دارد.

  منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده
ـ بیماری ها و مزایای بارداری:ـ 

مزایای پزشکی: 5% درآمد ماهانه
2- خویش فرما

بیماری ها و مزایای بارداری: اعام 2% درآمد ماهانه
مزایای پزشکی: اعام 12.5 درصد از درآمد ماهانه

3- کارفرما
بیماری ها و مزایای بارداری: 2% از حقوق و دستمزد ماهانه

مزایای پزشکی: 7.5% از حقوق و دستمزد ماهانه
حداقـل درآمـد مـورد اسـتفاده بـرای محاسـبه سـهم ناخالـص قانونـی و حداقل 

ماهانه دسـتمزد 
حداکثـر درآمـد قانونـی مـورد اسـتفاده برای محاسـبه سـهم ناخالـص 6.5 برابر 

حداقـل دسـتمزد ماهانه
حداقل دستمزد قانونی ناخالص ماهیانه 1647 لیره است

4- دولت
بیماری ها و مزایای بارداری: مشارکت همانند یک کارفرما

تأمین مزایای مالی بخشی از سهم دولت به خاطر حوادث ناشی از کار
مزایـای پزشـکی: 25 درصـد از مجمـوع کمک هـای جمـع آوری شـده، هزینـه 
حق بیمـه بـرای خانواده هـا یی بـا درآمد کمتـر از 33.3 درصد با حداقل دسـتمزد 
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ناخالص قانونـی ماهیانه

 شرایط احراز

1- غرامت دسـتمزد: باید حداقل 90 روز تعهد در سـال قبل از تشـخیص بیماری 
داشـته باشـند. 50% از درآمـد روزانـه اگر در بیمارسـتان بسـتری شـده باشـند، 
پرداخـت می شـود. 66.7%  درآمـد روزانـه برای درمان سـرپایی لحاظ می شـود. 

مزایـا پس از یـک دوره انتظـار دو روزه پرداخت می شـود.
2- مزایای بارداری

ناتوانـی در کار: بایـد حداقـل 90 روز در سـال قبـل از تولد نوزاد به کار مشـغول 
باشـد: 66.7%  درآمـد تا هشـت هفته قبل و هشـت هفتـه بعد از تاریـخ بارداری 
پرداخـت می شـود. ایـن درصد به مـدت دو هفته بـرای تولدهای متعـدد افزایش 

می یابد.
3- مزایـای پزشـکی: حداقـل 30 روز )60 روز خویش فرمایـی( در سـال قبـل از 
بیمـاری یـا حادثه تعلق می گیرد. پوشـش به مـدت 10 روز پس از اتمام اشـتغال؛ 
بـه مـدت 90 روز بـا حداقل 90 روز پس از تعهد در سـال قبل از بیماری یا حادثه 

همچنان ادامه دارد.

 پوشش

کارگـران شـاغل تحـت قـرارداد خدمـات بخـش دولتـی یـا خصوصـی، از جمله 
کارگـران خانگـی، پاره وقـت و مقطعـی، کارگـران حمـل و نقـل عمومـی؛ کارگران 
در بخـش کشـاورزی و جنگلـداری؛ متقاضیان دوره هـای کارآمـوزی، کارآموزان و 
دانـش آمـوزان؛ هنرمندان، نویسـندگان و روشـنفکران؛ و زندانیان مشـغول به کار 

درکارگاه زندان هسـتند.
سیسـتم های ویـژه بـرای کارمندان دولـت و کارکنـان بانک ها، شـرکت های بیمه، 

اتاق هـای بازرگانی و مبادالت سـهام

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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  منابع درآمدی

ـ 1- فرد بیمه شده:ـ 
2- خویش فرما: بسته به منبع بودجه بیماری و بارداری

3- کارفرما: بسته به منبع بودجه بیماری و بارداری
4- دولـت: بایـد منابـع درآمـد تحت بیمـاری و بـارداری دیده شـود؛ هزینه های 

کمـک بـرای کارآمـوزان و دانش آمـوزان در مـدارس فنی

 شرایط احراز

1- بیمه هنگام آسیب در کار: حداقل دوره زمانی وجود ندارد.
2- بیمـه بـرای از کار افتـادگان موقـت: 66.7%  درآمـد روزانـه از اولیـن روز 
ناتوانی پرداخت می شـود. 50%  از درآمد روزانه اگر در بیمارسـتان بسـتری شـود 

می شـود. پرداخت 
3- بازنشسـتگی و از کار افتادگی دائمی: برای ناتوانی کامل )100% (، 70 درصد 
از درآمـد ماهانـة فرد بیمه شـده به طور متوسـط  پرداخت می شـود. 100%  بیمه 

در صورتـی کـه نیاز به حضـور دائمی دیگران بـرای انجام وظایف روزانه باشـد.

 پوشش

کارمنـدان )از جمله اتباع خارجی( 18 سـال یا بیشـتر سـن کار تحت یـک قرارداد 
خدمـات در بخـش دولتـی یـا خصوصـی و برخـی دیگـر از گروه هـای مشـخص 

شـده اند.
اسـتثنا: کارمنـدان، کارگران در کشـاورزی و جنگلداری، کارگران خانگی، پرسـنل 

نظامـی، دانش آمـوزان، و خویش فرمایان.

 منابع درآمدی

1- فرد بیمه شده: 1% درآمد ماهانه، تا حداکثر درآمد
2- خویش فرما: قابل اجرا نیست

 بیکاری
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3- کارفرما: 2%  حقوق و دستمزد ماهانه
4- دولت: 1%  درآمد ماهانه، تا حداکثر

 شرایط احراز

1- بیـکاری: بایـد بـه مدت 120 روز در مدت اشـتغال پرداخت داشـته باشـد و 
حداقـل 600 روز سـابقه پرداخـت حق بیمه، درسـت سـه سـال قبل از بیـکاری را 

داشـته باشند.

 چهارچوب قانونی

2012: قانـون متمـم 2012 بـرای پس انـداز فـرد بازنشسـته و سـرمایه گذاری 
قانـون، برخـی از حقـوق و احکام؛ در مجمع ترکیه در تاریخ 28 مارس سـال 2001 
تصویب و در روزنامه رسـمی  به شـمارة 24366 در 7 آوریل 2001 منتشـر شـده 
اسـت. تغییـرات ایـن قانون به صـورت پس انـداز بازنشسـتگی و سـرمایه گذاری 

قانونی در سـال 2001 معرفی شـده اسـت.
2007: در روزنامه رسـمی  در تاریخ 14 ژوئن سـال 2007 منتشـر شـده اسـت. 
برخـی از تغییـرات بازنشسـتگی پس انـداز و سـرمایه گذاری قانون فـردی 2001 

معرفی شـده است.
2001: قانون سـرمایه گذاری  و پس انداز بازنشسـتگان )شـمارة4،632(؛ در مجمع 
ترکیـه در تاریـخ 28 مارس سـال 2001 تصویب و در روزنامه رسـمی  به شـمارة 
24366 در 7 آوریـل 2001 منتشـر شـده اسـت. ایـن قانـون چهارچوب عملیاتی 
و قوانیـن سیسـتم بازنشسـتگی های فـردی، تأسـیس و صدور مجوز شـرکت های 
بازنشسـتگی، پیوستن شـرکت کنندگان به سیستم، جمع آوری و سـرمایه گذاری از 
کمک ها برخی از حقوق اساسـی شـرکت کنندگان و تعهدات شـرکت بازنشسـتگی 

را تعییـن می نماید.
قانـون 2001 متمـم به برخی قانون مالیات؛ روزنامه رسـمی  در اکتبـر 2001 در  
روزنامة Gazette  منتشـر شـده اسـت. قانون مالیاتی بخشـی از سیستم است. در 
ارتبـاط بـا مقررات اضافه شـده بـه قانون، برخـی از مزایای مالیاتی بـرای پرداخت 

 نظام بازنشستگی
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حق بیمه توسـط کارفرمایان و مالیات دهندگان فراهم شـده اسـت. قانـون پس انداز 
متمـم بـرای فرد بازنشسـته و سـرمایه گذاری قانونی و برخی از حقـوق و احکام در 
29 ژوئن 2012 در روزنامه رسـمی  منتشـر شـده و برخی از مفاد در سـال 2001 

بـه قانـون مالیات بـر عایدی ها اضافـه اصاح گردیده اسـت.

 چهارچوب سازمانی

مشـارکت های انجام شـده در هر یک از سیسـتم های بازنشسـتگی در یک حساب 
جداگانه ای تجمیع خواهد شـد که شـامل حقوق بازنشسـتگی و سرمایه گذاری های 
اسـتفاده از صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت. صندوق هـای بازنشسـتگی توسـط 

شـرکت های مدیریت سـبد سـرمایه گذاری مدیریت می شـود.

 منابع درآمدی

سهم کارکنان
کارمنـدان می تواننـد به سـهم خـود با همان قـرارداد بـه کارفرمایـان خود کمک 
کننـد. بـا ایـن حال، همیشـه ممکن اسـت برنامـه را بـه ازای سـهم کارفرمایان و 

قـرارداد بازنشسـتگان تغییر دهند.
سهم کارفرما

حداقل نرخ قانونی سـهم داوطلبانه اسـت. با این حال، برنامه مشـترک کارفرمایان 
برای تعیین میزان سـهم کارمند، به شـرطی که از حد تعیین شـده توسـط کارفرما 

تجاوز نکند، تعیین شـده است.
دیگر منابع بودجه

سـهم پرداخت شـده توسط کارفرمایان به شـرطی که از 30% حداقل دستمزد در 
پایه مالیات امنیـت اجتماعی تجاوز نکند.

  مدیریت دارایی

نمونـه کارهـا صندوق هـای بازنشسـتگی توسـط مدیریت و بـازار سـرمایه انجمن 
دارای مجـوز اداره می شـود. نمونـه کارهای شـرکت بازنشسـتگان بـرای خدمات 

مدیریـت خود کمیسـیون پرداخـت میکند.
مقـررات و محدودیت خاص تعیین شـده بـرای جلوگیری از تمرکـز صندوق های 
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سـرمایه گذاری بازنشسـتگان وجـود دارند. همچنیـن، صندوق های بازنشسـتگی با 
توجه به ابزار سـرمایه گذاری طبقه بندی شـده اسـت. هر دسـته از محدودیت های 

صندوق توسـط انجمن بازار سـرمایه مشخص شـده است.
شـرکت کنندگان کاماً رایگان بـا انتخاب صندوق در حال نفوذ به سـرمایه گذاری 

هسـتند و حق تغییر صندوق خود را 6 بار در یک سـال دارند.
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 مناهیئت أ

 مدیرههیئت 

 ریاست

 سازمان مرکزی

 رئیس سازمان و هیئت مدیره

 معاون
 

 واحدهای خدمات اصلی

 ایواحدهای مشاوره

 واحدهای استانی

 واحدهای استانی تأمین اجتماعی

 مراکز تأمین اجتماعی

 معاون معاون
 

واحد مدیریت 
 آکچوئری و بودجه

 اداره
 مشاوره و بازرسی 

 اداره کل 
 ارائه خدمات 

 اداره کل 
 بیمه بهداشت فراگیر 

 

 اداره کل 
 حق بیمه

 

 اداره کل 
 خدمات بازنشستگی

 

 دفتر انتشارات و روابط عمومی اداره واحد بازرسی داخلی
 ارائه خدمات 

 واحد حقوقی
 بیمه بهداشت فراگیر 

 اداره توسعه راهبردی 
 حق بیمه

 واحدهای پشتیبانی

 واحد خدمات پشتیبانی اداره ساخت و ساز و سرمایه
 ارائه خدمات 

 واحد آموزش، تحقیق و توسعه
 بیمه بهداشت فراگیر 

 واحد منابع انسانی
 حق بیمه

 ترکیهساختار تأمین اجتماعی کشور 
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همانند کشـورهای دیگر منبع تأمین هزینه بیمـه تأمین اجتماعی در 
کشـور ژاپـن در فعالیت هـای عام المنفعـه در عصـر قبـل از مدرنیته 
می باشـد. شـیکاین1 )چهـار انجمـن بـرای افـراد سـالمند ضعیف و 
بـدون خانواده( در سـال 539 تأسـیس شـد کـه نمونـه ای از چنین 
مؤسسـات خیریه می باشد. دادگاه سلطنتی، فرمانده کل قوا و شاهان 
فئـودال آسـایش و آرامش را برای افراد تهیدسـت فراهم می کردند. 
معابـد بـودا نیز آسـایش را بـرای فقرا فراهـم می کردنـد. این مقدار 
بسـتگی داشـت به اصـول اخالقـی پرداخت صدقه کونفوسینیسـم و 
بودیسـم. امـا تعداد افـراد ذی نفـع کامالً محـدود بودند )مثـاًل افراد 
سـالخورده و فقیـر که بی خانمان هسـتند(. علت ایـن اتفاق به خاطر 
ایـن بـود کمک متقابـل در آن روزها تبدیل به یـک اصل در جامعه 
شـده بود. به طـور مثال، گونیـن گام2 )گروه پنج نفری در عصـر اِدو( 
نـه تنهـا گروهی بـرای پرداخت بود بلکـه کمک متقابـل در جامعه 
در آن زمـان بشـمار می رفـت. ایـن حالـت می توانـد یک شـکل از 

سـرمایه اجتماعـی جامعه قبل از مدرنیته باشـد.

طـرح بیمه تأمین اجتماعی اصوالً سیسـتمی  اسـت که معیشـت مـردم را با فراهم 
کـردن پشـتیبانی الزم در مقابل شـرایطی که منجـر به فقر، بیمـاری، مصدومیت، 
مـرگ، کهولت سـن و بیکاری و غیره می شـود، پشـتیبانی می کنـد. طرح های بیمه 
تأمیـن اجتماعی متعـددی در ژاپن وجود دارد. سیسـتم بازنشسـتگی دولتی تأمین 
درآمـد را برای افراد سـالخورده، بازمانده و ازکارافتاده فراهم می کند. سیسـتم های 
مراقبـت بهداشـتی از بهداشـت عمـوم مـردم محافظـت می کند که شـامل بیمه 
سـامت، سیسـتم های بهداشـت عمومی  و بهداشـت بـارداری و اطفال می باشـد. 
در ضمـن، رفاه اجتماعی برای سـالمندان شـامل بیمه مراقبت طوالنی مدت اسـت 
امـا سیاسـت های خانـواده شـامل خدمـات مراقبـت از اطفـال و حمایـت مالی از 
1- Shikain（四箇院）

2- Gonin-gum（i 五人組）

ژاپن

163



قبیـل کمک هزینه نگهـداری از اطفـال و حمایت برای خانوار های تک سرپرسـت 
می باشـد. سیاسـت ها بـرای افـراد ازکارافتـاده یـا معلول شـامل تـدارک خدمات 
مراقبـت و حمایـت مالـی اسـت. کمک هـای دولتـی به عنوان بخشـی از سیسـتم 
حمایـت مالـی برای فقرا در دسـترس می باشـد. به عنوان بخشـی از سیسـتم برای 
محافظـت کارگـران، بیمه بیکاری، بیمه حـوادث مربوط به کار و سـایر بیمه ها نیز 

موجود می باشـد.
وزیر بهداشـت، کار و رفاه بر سیسـتم های بیمه تأمین اجتماعی اختیار قانونی دارند. 
وزیـر، اسـتاندارد های ملـی را تعییـن می کنـد و پروژه هایی کـه برای اجـرا از زاویه 
دیـد ملـی ضروری هسـتند را ارتقـا می دهد. اعضـای کابینه مسـئول برنامه ریزی 
طرح هـای پایـه ای سیاسـت دولتی مربوط به بیمـه تأمین اجتماعـی از قبیل پیری 
جمعیـت1 و سیاسـت های مراقبـت از اطفـال و غیـره می باشـند. فرمانداری هـا و 
شـهرداری ها خدمـات تأمین اجتماعی را اجـرا می کنند. حکومت های محلـی اداره 
رفـاه اجتماعـی، مراکز بهداشـت عمومـی  دارند. در سـال های اخیـر، تمرکز زدایی2 
بـه شـکل محـول کـردن منابـع مالـی3 از حکومت هـای مرکزی بـه حکومت های 

محلـی پیشـروی می کنـد که مبتنی بـر ایـده "خودمختاری محلی" می باشـد.
سیسـتم تأمیـن اجتماعـی طرح هـای زیـادی دارد. مدیریـت افـراد ذی نفـع و 
پرداخت هـا جداگانـه انجـام می شـد که منجر بـه نارضایتی مـردم و عـدم کارایی 
در مدیریـت شـد. بـرای حل این مشـکل، تأمیـن اجتماعی و قانون مالیاتی شـماره 
در سـال 2013 تأییـد شـد و برنامه ریزی شـد تـا در ژانویه 2016 تصویب شـود. 
شـماره منحصـر به فـردی به تمام افـراد داده می شـود که شـامل اتبـاع خارجی و 
شـرکت ها در ژاپـن می باشـد. بـا حفـظ نهایـت توجـه به حفـظ حریـم خصوصی، 
سیسـتم "شـماره مـن"4 بـرای مدیریـت خدمـات در مالیـات و تأمیـن اجتماعی 

اسـتفاده خواهد شـد.

1- population aging
2- decentralization
3- financial resources
4-  “My Number” system
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 نوع برنامه

نظام بیمۀ اجتماعی
نظـام بیمـة اجتماعـی حـاوی نـرخ ثابتـی از مسـاعده ها تحـت برنامـة حقـوق 
بازنشسـتگی ملی و یک مسـاعدة مرتبط با دریافتی تحت برنامة بیمة بازنشسـتگی 
کارمنـدی می باشـد. کارفرمایانی با بیشـتر از 1000 کارمند می تواننـد در صورتی 
که مسـاعده های بیشـتری در دسترس باشـند با بخشی از برنامة بیمة بازنشستگی 

کارمنـدی قـرارداد ایجاد کنند.

 پوشش

برنامـۀ حقوق بازنشسـتگی ملی: افراد مقیم بین سـنین 20 تا 59 سـال؛ پوشـش 
اختیـاری بـرای افـراد مقیـم بین سـنین 60 تـا 64 برای شـهروندان ژاپنـی که در 
خـارج از کشـور زندگـی می کننـد )سـنین 20 تـا 64؛ تا سـن 69 سـال در موارد 
خـاص(. افـراد دارای مشـاغل آزادی کـه یک کسـب و کار ثبت نشـده به صورت 

قانونـی را بـا چهـار کارگـر راه انداخته اند.
بیمۀ بازنشسـتگی کارمنـدان: کارمندان کمتر از 70 سـال در شـرکت های تحت 

پوشـش در صنعت و تجارت
موارد استثنا: اکثر اشخاص خویش فرما

 نظام خاص برای مستخدمان دولتی

 منابع مالی

1- شخص بیمه شده
 برنامـۀ بازنشسـتگی ملـی: هیچ گونه حق بیمة مسـتقیم برای برنامة بازنشسـتگی 
ملـی وجود نـدارد؛ حق بیمه های دریافتی از بیمة بازنشسـتگی کارمنـدان و یا دیگر 
برنامه هـای مرتبـط با اشـتغال به برنامة بازنشسـتگی ملی منتقل می شـوند. مقدار 

کلـی، مبتنـی بر تعـداد افراد بیمه شـده تحت هر برنامه اسـت.
2- افراد خویش فرما

 برنامۀ بازنشسـتگی ملـی: 15250 ین در ماه )آوریل 2014 تـا مارس 2015، به 

 نظام بیمه ای
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تدریـج تـا 16900 ین در ماه تا سـپتامبر 2017 افزایش خواهد یافت(.
3- کارفرما

 برنامۀ بازنشسـتگی ملـی: حق بیمه های دریافتی از بیمة بازنشسـتگی کارمندان و 
یا دیگر برنامه های مرتبط با اشـتغال به برنامة بازنشسـتگی ملی منتقل می شـوند. 

)شخص بیمه شـده را ببینید(.
4- دولت

 برنامـۀ بازنشسـتگی ملـی: 5% از هزینـة مسـاعده ها و 100% از هزینه هـای 
مدیریتـی توسـط نظـام مالیاتـی ملـی تأمین می گـردد.

حداقـل دریافتی های ماهانة اسـتفاده شـده برای محاسـبة حق بیمه هـا،98000 ین 
است.

حداکثـر دریافتی های ماهیانة اسـتفاده شـده برای محاسـبة حق بیمه هـا، 620000 
ین می باشـد.

حداقـل و حداکثر سـطوح دریافتی، بر اسـاس پایه هـای ویژه و با توجـه به افزایش 
در متوسط دسـتمزد ملی، تنظیم می گردند.

 شرایط احراز

1-  مستمری بازنشستگی
برنامـۀ بازنشسـتگی ملی: سـن 65 سـال بـا حداقل 25 سـال پرداخـت حق بیمه 
)شـامل هـر دوره بـه غیـر از الزامـات حق بیمه ماننـد دوره هـای دریافتـی پایین(. 
مسـتمری کامل به افراد دارای 40 سـال سـابقة  پرداخت حق بیمـه تعلق می گیرد. 
دورة پوشـش شـامل سـال های پوشـش تحـت بیمة مسـتمری کارمنـدان و دیگر 

برنامه هـای مرتبـط بـا کارمنـدان به عنوان منبع وابسـتة بیمه ای اسـت.
میـزان مسـتمری 772800 یـن در سـال اسـت. با توجـه به تعـداد حق بیمه های 

پرداخـت شـده، یک مسـتمری کاهش یافتـه پرداخـت می گردد. 
2- مستمری از کار افتادگی

برنامـه مسـتمری ملی: بایـد با گروه یـک )ناتوانی کلی و نیازمند کمک مـداوم( و یا 
بـا گـروه دو )ناتوانـی شـدید در ادامة زندگی به صورت مسـتقل( ارزیابی شـود. باید 
در اولین آزمایش پزشـکی بیمه شـده و در طول 66.7% از دورة 20 سـالگی تا دو ماه 
قبـل از اولین مـاه آزمایش، حق بیمه پرداخت کرده باشـد. باید حق بیمه هـای مداوم 
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را برای یک سـال از سـن 20 سـالگی تا دو ماه قبل از ماه شـروع آزمایش پزشـکی 
پرداخت کرده باشـد )تا سـال 2026(. 996000 ین در سـال، برای گروه I پرداخت 

می شـود؛ 772800 ین در سـال، بـرای گروه II پرداخت می شـود.

 نوع برنامه

نظام بیمۀ اجتماعی

 پوشش

بیمـۀ سـالمت ملـی: تمامی  افراد تا سـن 75 سـال و مقیـم ژاپن و تحت پوشـش 
نبـودن برنامة بیمة سـامت کارمندی.

اسـتثنا: افـراد ناتـوان مابین سـنین 65 تا 74، تحت پوشـش بیمة سـامت و افراد 
با سـنین بیشـتر تحت پوشـش برنامه هـای درمانی قـرار دارند.

 منابع مالی

1- شخص بیمه شده
بیمۀ سـالمت ملی: بر طبق نظر بیمه گر متفاوت اسـت )حق بیمة میانگین سـاالنه 
در سـال 2012 برابر با 84265 ین برای هر شـخص بیمه شـده، یا 143362 ین 

بـرای هر خانوار بوده اسـت(.
2- افراد دارای مشاغل آزاد

بیمۀ سـالمت ملی: بر طبق نظر بیمه گر متفاوت اسـت )حق بیمة میانگین سـاالنه 
در سـال 2012برابـر با 84265 ین برای هر شـخص بیمه شـده، یـا 143362 ین 

بـرای هر خانوار بوده اسـت(.
3- کارفرما

بیمۀ سالمت ملی: ندارد
4- دولت

بیمـۀ سـالمت ملـی: 50% )41% از دولت ملـی و 90% از حـوزة اداری( از هزینة 

 بیامری و بارداری
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درمان پزشـکی
پرداخـت حق بیمه هـا )شـخص بیمه شـده، شـخص خویش فرمـا و کارفرمـا( برای 
برنامة بیمة سـامت ملی نیز در حدود 40% از هزینة درمان پزشـکی ارائه شـده 
را تحت برنامه های درمان پزشـکی و سـامت برای افراد دارای سـنین باال تأمین 

می نماید.

 شرایط احراز

1- بیمـه سـالمت ملـی و برنامۀ درمان پزشـکی برای افـراد دارای سـنین باال: 
افراد مقیـم ژاپن؛

 هـر فـرد بیمه گر مسـاعده های مراقبـت از کودک و بـارداری را بـر طبق ضوابط 
شـهرداری ها پرداخـت می نماید.

2- بیمـۀ سـالمت کارمنـدان: فـرد بایـد کارمنـد تحت پوشـش باشـد. اگر یک 
شـخص بیمه شـده، از شـغل کارمندی بیرون آمـده اما در طـول دو ماه قبل، تحت 
پوشـش بیمة کارمندی باشـد، بیمه می تواند بر اساسـی اختیاری تا دو سـال ادامه 

یابد.
 افـراد تحـت تکفـل از قبیـل همسـر، والدیـن، مـادر بـزرگ و پدربزرگ، بـرادر و 
خواهـر کوچکتـر، فرزنـدان، و نوه هـا، خـواه با شـخص بیمه شـده سـاکن باشـند یا 
نباشـند؛ و ناپـدری و نامـادری، عموهـا، دایی ها، عمه هـا، خاله ها، دختران و پسـران 
آنهـا، و خواهـران و بـرادران بزرگتـر در صورتـی که با شـخص بیمه شـده زندگی 

کنند.

  پوشش

 کارمندان
 پوشـش اختیـاری بـرای کارمندان در تأسیسـات کشـاورزی، زراعی و شـیات با 

کمتـر از 5 کارگر
 بعضـی از اشـخاص دارای مشـاغل آزاد و کارآفرینـان( ماننـد مالـکان تجـاری 

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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سـازمان های کوچـک و متوسـط(، تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد.

 منابع مالی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
2- شخص خویش فرما: 0.25% تا 8.9% از دریافتی های اعام شده

3- کارفرما: 0.25% تا 8.9% از حقوق، با توجه به نرخ تصادف سه ساله
4- دولت: هنگام لزوم، یارانه پرداخت می نماید

 شرایط احراز

1- مساعده های آسیب ناشی از کار: حداقل دورة مطلوب وجود ندارد.
مساعده های نقدی برای کارگران آسیب دیده )به غیر از ناتوانی دائم(

2- مسـتمری ناتوانی موقتی: 60% از مسـتمری روزانة ثابت به عاوة مسـتمری 
تکمیلـی مخصـوص ناتوانـی موقتی تا 20% از مسـتمری روزانة ثابـت، پس از یک 
دورة انتظـار سـه سـاله پرداخـت می شـود؛ تـا زمانـی کـه بهبـود حاصـل گـردد 
)کارفرمـا، 60% از میانگین حقـوق روزانه را برای سـه روز اول پرداخت می نماید(.

3- مسـتمری ناتوانی دائم: این مسـتمری با توجه به درجـة ارزیابی ناتوانی متغیر 
است.

 پوشش

کارمندان تا 65 سال
پوشـش اختیـاری برای کارمنـدان در تأسیسـات کشـاورزی، زراعی و شـیات با 

کمتـر از پنـج کارمند ثابت
مـوارد اسـتثنا: کارگرانـی با کمتر از 20 سـاعت برنامة کار در هفته و افـراد دارای 

آزاد مشاغل 
نظام های خاص برای کارگران روزمزد و کارگران فصلی

 منابع مالی

1- شـخص بیمه شـده: 0.5% از دریافتـی ماهیانـه؛ 0.6% بـرای کارگران صنعت 

 بیکاری
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کشـاورزی، زراعـی، ماهیگیری یا آب جوسـازی
2- افراد خویش فرما: قابل اعمال نمی باشد.

3- کارفرمـا: 0.85% از حقـوق؛ 0.95% برای کارگران صنعت کشـاورزی، زراعی، 
ماهیگیری یا آب جوسـازی؛ و 1.05% برای کارگران سـاخت و سـاز.

4- دولت: 13.8% از هزینة مسـتمری های بیکاری و مسـاعده های خاص، %18.3 
از هزینـة مسـتمری ها برای کارگـران روزمزد، و 6.9% از هزینة مسـتمری ها برای 
اشـخاص بیمه شـده در ارتبـاط بـا مراقبـت از فرزنـد و بـرای کارگـران با سـنین 

بیشتر.

 شرایط احراز

1- مسـتمری بیـکاری: بایـد حداقـل 12 مـاه پوشـش در طـول 24 مـاه پیش از 
بیـکاری داشـته باشـد )در مـورد بیـکاری به علت ورشکسـتگی یـا اخـراج از کار 
حداقـل شـش ماه بیمـه در طول 12 ماه قبل(. می بایسـت در ادارة امنیت اشـتغال 
عمومـی  تأییـد شـده باشـد و قادر به کار کردن نیز باشـد. شـخص بیـکار باید هر 
چهـار هفتـه یک بار بـه ادارة امنیت اشـتغال عمومی گـزارش دهد. بیـکاری نباید 
به دلیل خروج اختیاری از کار، سـهل انگاری، خودداری از پیشـنهاد کاری مناسـب، 
یـا عـدم حضـور در آموزش هـای شـغلی باشـد )در غیـر این صـورت مسـتمری 

می توانـد محـدود بـه یک تا سـه ماه گـردد(.
 50% تـا 80% از میانگیـن دسـتمزد روزانة فرد بیمه شـده )درصدهای بیشـتر به 
دریافت کننـدگان دسـتمزد کمتـر تعلـق می گیرد(، در شـش مـاه قبـل از بیکاری 
پرداخـت می گـردد؛ 45% تـا 80% درصورتی کـه سـن فـرد بین 60 تا 64 سـال 
باشـد. مسـتمری پـس از یـک دورة انتظـار هفـت روزه بـرای 90 تـا 330 روز و 
بـا توجـه به مـدت پوشـش، سـن و دالیل بیـکاری پرداخت می شـود. مسـتمری 
می توانـد بـرای 60 روز دیگـر برای اشـخاص بیمه شـده ای کـه به دلیـل اخراج یا 
ورشکسـتگی بیـکار شـده اند و در یافتن شـغل جدید مشـکل دارنـد، تمدید گردد 

)معیـار موقت تـا 31 مـارس، 2017(.
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 پوشش

افـرادی کـه یک یا چند فرزند دارای کمتر از سـن مقطـع راهنمایی را تحت تکفل 
خود داشـته باشند.

 منابع مالی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
ـ 2- افراد خویش فرما:ـ 

3- کارفرمـا: 47% از هزینـه )در حـدود 0.15% از حـق الزحمـه( بـرای کودکان 
تا 3 سـال

4- دولـت: بـرای فرزندان تا 3 سـال کارمنـدان: خزانه داری ملـی، 36% از هزینه، 
ریاسـت 9%، و شـهرداری 9% را پرداخـت می کنـد. بـرای فرزندان 3 تا 15 سـال 
کارمنـدان و فرزندان افراد دارای مشـاغل آزاد و اشـخاص بیـکار؛ خزانه داری ملی، 

67%؛ ، ریاسـت 17%، و شـهرداری 17% را پرداخـت می کند.

 شرایط احراز

بایـد بررسـی مبنی بـر دریافتـی 9.6 میلیون ین در سـال بـرای والدیـن دارای دو 
فرزنـد را انجام داده باشـد )ژوئـن 2012(.

15000 یـن در مـاه، برای کودکان کمتر از 3 سـال پرداخت می شـود؛ 10000 ین 
در ماه برای هر کدام از دو فرزند اول تا 3 سـال، تا انتهای دورة دبسـتان )15000 
یـن در مـاه  بـرای هـر کـدام از فرزنـدان بعـدی(؛ و 10000 ین در مـاه برای هر 

کـودک در مقطع راهنمایی.

 چهارچوب قانونی

قانون معین مسـتمری های شـغلی )2001( ؛ مناسـب برای ایجـاد دو نوع جدید 
طـرح از اول آوریل 2002 یعنی طرح های مسـتمری معین قـراردادی و بودجه ای.

 مزایای عائله مندی

 نظام بازنشستگی
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قانـون معیـن مسـتمری های حق بیمـه )2001( ؛ بـرای اولیـن بار احتمـال ایجاد 
طرح هـای حـق بیمـة معیـن را معرفـی نمـوده و مناسـب بـرای ایجـاد طرح های 

حق بیمـه ای معیـن خصوصی و شـغلی اسـت.
اصالحیۀ قانون بیمۀ مسـتمری کارمندی 1944 )1965(؛ امکان ایجاد طرح های 
مسـتمری شـغلی اجرا شده از طریق صندوق بازنشسـتگی کارمندی را که تا حدی 
جایگزین مسـاعده های ایجاد شـده تحت برنامة بیمة بازنشسـتگی کارمندان بوده 
را معرفـی کرده که این طرح ها مسـتلزم کسـب حداقل ارزش مسـتمری ها تا 50 

درصد مسـاعده های جایگزین شده هستند.
قانون مالیات شـرکتی )1962(؛ مناسـب برای ایجاد طرح های مسـتمری مالیاتی 
بـوده و الزاماتـی که ایـن طرح ها باید انجـام دهند را تصریح می کننـد. این طرح ها 

در ماه مارس سـال 2012 منسـوخ شدند.

 چهارچوب سازمانی

صندوق های بازنشسـتگی کارمندی و طرح های بازنشسـتگی معین مالی: تمامی  
صندوق های بازنشسـتگی، واحدهای حقوقی مسـتقلی هستند که توسط یک کمیتة 

دولتی شـامل تعداد برابـری از نمایندگان کارمنـد و کارفرما مدیریت می گردند.
صنـدوق بازنشسـتگی کارمنـدان می توانـد حق بیمه هـا را مدیریت نمـوده و آن را 
بـه یـک تراسـت )اتحادیه شـرکت ها( بانـک یا یک شـرکت بیمه ارسـال نموده و 
قـرارداد آن را ببندند. صندوق بازنشسـتگی کارمندان همچنین می تواند بخشـی از 

کارهـای دفتـری را به انجمن صندوق بازنشسـتگی ارسـال نماید.
طرح هـای مسـتمری قـراردادی معیـن: طرح ها بر اسـاس یـک قرارداد )شـامل 
قوانیـن طرح هـا( و بـا یـک بانـک مـورد اطمینـان یـا یـک شـرکت بیمـه انجام 

می شـوند.
طرح های مسـتمری شـرکتی معیـن: طرح هـا باید از طریـق یک قـرارداد با یک 
سـازمان مدیریـت مسـتمری که بـا موضوعات افشـای مدیریـت دارایی و سـایر 
اطاعـات سـر و کار دارد، ایجـاد گردنـد. روش انتخاب مدیریت سـازمان باید در 

قـرارداد مسـتمری بیـن کارمند و کارفرما تنظیم شـود.
سـازمان های مدیریـت عملیاتـی بایـد در وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در 

جهـت انجـام تجارت ثبت شـده باشـند.
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 منابع مالی

1- حق بیمه های کارمندان
صندوق هـای بازنشسـتگی کارمنـدی: نرخ های حق بیمه، توسـط قوانیـن طرح ها 

تعییـن می گردند.
کارمنـدان یـک دوم حق بیمه های کلی مسـتمری های جایگزین و کمتـر از یک دوم 

حق بیمه های مسـتمری های مـازاد را پرداخـت می نمایند.
طرح هـای مسـتمری معیـن قـراردادی و بودجـه ای: نرخ هـای حق بیمـه توسـط 

قوانیـن طرح هـا تعیین می شـوند.
کارمنـدان معمـوال حق بیمـه ای پرداخـت نمی کننـد. مقـررات طرح هـا می تواننـد 
بـرای پرداخت حق بیمه هـای کارمندان تا یک دوم کل حق بیمه ها مناسـب باشـند 

امـا آنهـا تابع توافـق و قرارداد شـخصی کارمندان می باشـند.
طرح هـای حـق بیمـۀ معین شـرکتی: کارمندان مجاز بـه مشـارکت در پرداخت 
حق بیمـة کارفرمـا هسـتند در صورتی کـه قراردادهـا حق بیمه هـای کارمنـدان را 
مشـخص کنند. حداکثر حق بیمـه ای که کارفرمـا و کارمند می پردازنـد 612000 
ین ژاپن در سـال یا 306000 ین ژاپن اسـت در صورتی که یک طرح مسـتمری 

یا بازنشسـتگی وجود داشـته باشد.  

2- دیگر منابع مالی
ـ تمامی طرح ها به استثنای صندوق های بازنشستگی کارمندان:ـ 

یـک کاهـش در حق بیمة کلی کارمند و کارفرما در بیمة بازنشسـتگی کارمندان، از 
2.4 تـا 5 درصد، درنظر گرفته شـده اسـت. این کاهـش، هزینة جایگزینی را تأمین 
کـرده و مقـدار دقیـق آن به صـورت جداگانـه برای هر کـدام از طرح ها و توسـط 

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی تعیین می گردد.

 مدیریت دارایی

طرح هـای بازنشسـتگی معیـن مالـی و صندوق هـای بازنشسـتگی کارمنـدان: 
مدیریـت دارایـی به طـور کلی در ارتباط با یک تراسـت بانک1، شـرکت بیمة عمر 

و یا شـرکت مشـاوره در سـرمایه گذاری می باشـد. 
1- بانـک ژاپنـی کـه وظایف یک بانک تجاری، موسسـه سـپرده گـذاری، و یـک اتحادیه رشکت ها )تراسـت( 

را ترکیـب می کند.
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همچنیـن صندوق ها می تواننـد دارایی هـای داخلی را به گونـه ای مدیریت کنند که 
یـک طـرح برای اجرای یک سـاختار مناسـب مدیریـت دارایی بـه وزارت تعاون، 

کار و رفـاه اجتماعی تسـلیم گردد. 
بودجـة صندوق هـای بازنشسـتگی کارمندان باید تنها در اسـناد سـرمایه گذاری از 

پیش تعیین شـده ثبت شـده باشـد.
طرح هـای مسـتمری قـراردادی: دارایی هـا توسـط تراسـت بانـک، شـرکت بیمة 
عمـر و یـا شـرکت مدیریـت سـرمایه گذاری و مسـئول مدیریـت حق بیمه هـا و 

مسـتمری ها، مدیریـت می گردنـد.
طرح های مشـارکتی شـرکتی: اعضا، مسـئول مدیریت دارایی های خود هسـتند. 
سـازمان های مدیریتـی بایـد بـه اعضـای طراحی، پیشـنهاد یک انتخـاب در میان 
حداقـل سـه انتخاب سـرمایه گذاری دهند کـه حداقل یکی از آنهـا باید محافظت 
از اصـول را ضمانـت نمایـد. سـازمان مدیریـت بایـد اطاعـات کافـی در اختیـار 
اعضـا قـرار دهـد تـا بتوانند یـک انتخـاب آگاهانه داشـته باشـند. اعضـا مجاز به 

جهت گیـری مجـدد سـرمایه گذاری های خـود هـر سـه مـاه یک بار هسـتند.
بودجه های طرح ها باید توسط یک مامور یا متصدی، محافظت گردند.
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ُکـره با پیشـرفت اقتصـاد، چهارچـوب سـازمانی حمایـت اجتماعی 
خـود را افزایـش داد. در دهه هـای 1970 تـا 1980 رشـد اقتصادی 
اولویـت سیاسـت ملـی شـد و برنامه های رفاهـی دولت محـدود به 
شـکل هایی از بیمـه تأمیـن اجتماعـی کـه از بیمه شـونده خواسـته 
می شـد تـا در هزینه های نظیر مراقبت بهداشـتی فراگیر مشـارکت 
داشـته باشـد. بیمـه سـالمت ملـی در سـال 1977 میـالدی معرفی 
شـد و پوشـش کلی را در سـال 1989 به دسـت آورد. با ادامه رشـد 
اقتصادی و دموکراسی سـازی در اواخر دهه 1980، دولت شـروع به 
سـرمایه گذاری بیشـتر در رفاه کرد و برنامه هـای جدیدی را معرفی 
نمود. طرح بازنشسـتگی ملی در سـال 1988 میالدی معرفی شـد- 
پوشـش کلی در سال 1999 بدسـت آمد- و قانون مراقبت از اطفال 

در سـال 1991 آغـاز کمک هـای مراقبتی اطفـال را کلید زد.

بـا رشـد سـازمان ها و برنامه هـای اجتماعی، مخـارج دولت در بخش رفـاه طی 10 
سـال اخیر دو برابر شـد و از 45/6 میلیارد دالر در سـال 2005 به 95/6 میلیارد 
دالر در سـال 2014 رسـید. رفـاه بزرگترین بخش مخارج سـالیانه دولت از سـال 
2004 شـد و مخـارج اجتماعـی به عنـوان درصـدی از تولید ناخالص ملی شـدیداً 
افزایـش یافـت. علی رغـم گسـترش برنامه هـای رفاهـی، به علت تغییـر جمعیتی 
سـریع کشـور به سـمت جمعیت غالباً سـالخورده، دولت با چالش های ادامه داری 
مواجه اسـت: نرخ باروری1 در سـال 2014،  1/21 بود که کمترین نرخ در جهان 
بـود و افزایش در جمعیت سـالخوردگان پیش بینی می شـود کـه در میان باالترین 
نرخ هـا در جهـان بیـن سـال های 2010 و 2040 از 11 درصـد تـا 32/4 درصـد 
خواهـد بـود. عاوه بر ایـن، تعداد افراد سـالخورده 65 سـاله و باالتر انتظـار می رود 

از تعـداد افراد جوان از0-14 سـاله تا سـال 2017 پیشـی بگیرد.
ویژگی متمایز سیسـتم تأمین اجتماعی کشـور کره سیسـتم اطاعـات کامپیوتری 
شـده منسـجم می باشـد کـه در سـال 2010 میـادی معرفـی شـد تـا کارایـی 
1- fertility rate

کرۀ جنوبی
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مدیریتـی را بـاال ببـرد، به نام سیسـتم اطاعـات تأمین اجتماعی یـا "هپینس ای-
یـوم1". این سیسـتم با خدمـات اطاعات تأمیـن اجتماعی تحت وزارت بهداشـت 
و رفـاه اجتماعـی مدیریت می شـود. این سیسـتم 30 سیسـتم اطاعات جدا شـده 
را یکپارچـه کـرد و اجازه می دهد وزارت بهداشـت و رفاه اجتماعی سـابقه خدمات 
فـردی و تغییـر وضعیـت را دنبـال کنـد. از طریق سیسـتم جدید دولـت می تواند 
اطاعـات شـخصی و سـابقه خدمـات  افـراد و خانـوار را در هـر برنامـه رفاهـی 

مدیریـت کند.

 نوع برنامه

بیمة اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی

 پوشش

 بیمـۀ اجتماعـی: اشـخاص دارای مشـاغل دولتـی و آزاد شـامل کشـاورزان و 
ماهیگیـران. پوشـش اختیاری بـرای افکار کارمنـد و خویش فرما دارای سـنین 60 
تـا 64 سـال. سیسـتم های خـاص برای مسـتخدمین شـهری، کارمنـدان مدارس 

خصوصی، پرسـنل ارتـش و کارمنـدان ادارات پسـت.
 مسـتمری بازنشسـتگی پایـه: شـهروندان و اتبـاع خارجـی ازدواج کـرده در کرة 

جنوبی.

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده
بیمـۀ اجتماعـی: 4.5% از درآمـد ناخالص ماهیانه. اشـخاص بیمه شـدة اختیاری، 

9% از درآمـد متوسـط ماهیانـة سـال قبـل را پرداخت می کنند.
2- اشخاص خویش فرما

بیمۀ اجتماعی: 9% از درآمدهای ناخالص ماهیانه
3- کارفرما

1- Happiness E-eum

 نظام بیمه ای
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بیمۀ اجتماعی: 4.5% از حقوق ناخالص ماهیانه
4- دولت

بیمـۀ اجتماعـی: بخشـی از هزینـة اداره، حق بیمه بـرای چند کشـاورز و ماهی گیر، 
کارمندان با درآمد پایین، والدین دارای بیشـتر از دو فرزند و اشـخاص بیمه شـده 

با خدمـات ارتش.
حداقل درآمدهای ماهیانة اسـتفاده شـده برای محاسـبةحق بیمه ها، 260000 ون1 

می باشد. 
حداکثـر درآمدهای ماهیانة اسـتفاده شـده بـرای محاسـبةحق بیمه ها، 4080000 

ون می باشـد. 

 شرایط احراز

1- مسـتمری بازنشسـتگی )بیمـۀ اجتماعـی(: سـن 61 سـال )به تدریج تا سـال 
2034 به سـن 65 سـال خواهد رسـید( با 20 سـال سـابقه.

 بررسـی درآمـد و دریافتـی: اگـر سـن کمتـر از 65 سـال داشـته باشـد، درآمد 
ماهیانـه از فعالیـت مفیـد نبایـد فراتـر از 1981975 ون گـردد.

 بـا 20 سـال سـابقه، مقـدار مسـتمری پایـة ماهیانـه برابـر بـا 1.41 برابـر مقدار 
میانگیـن ملـی دسـتمزد ماهیانه اسـت. افزایشـی بـرای پرداختی هر 20 سـال در 

نظـر گرفته می شـود.
2- مسـتمری ناتوانـی )بیمـۀ اجتماعی(: باید بـا ناتوانی درجـة اول )نقص کلی در 
انجـام فعالیت و نیازمند کمک مداوم(، درجة دوم )نقص شـدید در انجام فعالیت(، 
درجـة سـوم )نقـص متوسـط در انجـام فعالیـت( به عنـوان نتیجة یک بیمـاری یا 

آسـیب دیدگی از زمـان شـروع بیمه بوده باشـد.
 بیمـاری یـا آسـیبی کـه وارد شـده، ارزیابی شـود. فرد بیمه شـده بایـد 66.7% از 
حق بیمه هـای برنامه ریـزی شـدة زمانـی را پرداخـت کرده باشـد )مگـر زمانی که 

دورة پوشـش، کمتـر از 6 ماه باشـد(.
 مسـتمری با توجه به مقدار مسـتمری ماهیانة پایه ارزیابی می شـود. برای ناتوانی 
درجـة اول، 100% از مقـدار مسـتمری ماهیانة پایه پرداخت می شـود. 80% برای 

ناتوانـی درجة دوم و60% برای ناتوانی درجة سـوم. 

1-won
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 نوع برنامه

نظام بیمة اجتماعی. مساعده های بارداری، پزشکی و مراقبت های کوتاه مدت.

 پوشش

مساعده های نقدی بارداری و مراقبت از فرزند: کارمندان
پوشـش اختیـاری بـرای تجارت هـای کوچـک خـاص در کشـاورزی، جنگل بانی، 
شـکار، ماهی گیری و سـاخت و سـاز؛ کارگران؛ پرسـنل آتش نشـانی؛ افراد دارای 

مشـاغل آزاد خـاص و خانـوادة کارگران.
مـوارد اسـتثنا: افـرادی که کمتـر از 60 سـاعت در ماه و یا افرادی که 15 سـاعت 

در هفتـه کار می کنند.
نظام هـای خاص برای مسـتخدمین شـهری، کارمندان مدارس خصوصی، پرسـنل 

ارتش و کارمندان ادارة پسـت. 

 منابع مالی

1- اشخاص بیمه شده
مزایای نقدی: منابع مالی برای بیکاری را ببینید.

مزایـای مراقبتـی کوتـاه مـدت و پزشـکی: 3% )مزایـای پزشـکی( و 0.19% از 
درآمدهـای ناخالـص ماهیانه.

2- اشـخاص دارای مشـاغل آزاد: بـا توجـه به عوامل شـخصی از جملـه درآمد، 
سـن و جنسـیت، متغیر است.

3- کارفرما
مزایای نقدی: منابع مالی برای بیکاری را ببینید. 

مزایای مراقبتی کوتاه مدت و پزشـکی: 3% )مزایای پزشـکی( و 0.19% از حقوق 
ماهیانه.

4- دولت: پرداخت حق بیمه به عنوان یک کارفرما

 بیامری و بارداری
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 شرایط احراز

1- مسـاعده های بیمـاری: هیچ گونـه مسـاعدة قانونـی و حقوقـی درنظـر گرفتـه 
است. نشـده 

2- مسـاعدۀ بارداری و مراقبت از فرزند: باید حداقل 180 روز سـابقة  بیمه قبل 
از روز آخر بارداری و یا روز اول فارغ شـدن داشـته باشـد.

 100% از دسـتمزد فـرد بیمه شـده بـرای 90 روز پرداخـت می شـود. کارفرما 60 
روز اول را پرداخـت می کنـد.

3- مسـاعده های پزشکی: مساعده ها شـامل معاینه های پزشکی، جراحی، بستری 
و مسـائل دارویی می باشـد. پزشـکان، کلینیک ها، بیمارسـتان ها و داروخانه ها تحت 
قـرارداد بـا سـرویس بیمـة سـامت ملـی، خدمـات درمانـی و پزشـکی را ارائـه 

می دهند. 
 مراقبـت زمـان بـارداری بدون هیچ گونـه محدودیتـی در ارتباط با فرزنـدان ارائه 

می گـردد. هیچ گونـه مزایـای نقـدی در این مـورد وجـود ندارد. 
4- پرداخت مشـترك: فرد بیمه شـده، 20% از هزینه های بسـتری و 30 تا %60 
هزینه هـای مراقبـت سـرپایی بـا توجـه بـه نـوع تسـهیات را پرداخـت می کند. 
حداکثـر مـورد پرداختی توسـط هر بیمار بـا توجه بـه درآمد برابر بـا 2000000 

تا 4000000 ون در سـال می باشـد.

 پوشش

 کارمندان تأسیساتی با حداقل یک کارمند
 پوشـش اختیـاری بـرای تجارت هـای کوچک خاص در کشـاورزی، جنـگل داری، 
شـکار، ماهیگیـری و سـاخت و سـاز؛ کارگـران مخابـرات؛ پرسـنل آتش نشـانی؛ 

اشـخاص دارای مشـاغل آزاد خـاص؛ و خانواده هـای کارگـران.

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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 منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
2- شـخص خویش فرمـا: 0.6% تـا 34% از درآمدهـا یـا حقوق هـا بـا توجـه به 

درجـة ارزیابی شـدة ریسـک
3- کارفرمـا: 0.6% تـا 34% از حقـوق سـاالنه بـا توجـه بـه درجة ارزیابی شـدة 

یسک ر
ـ 4- دولت:ـ 

 شرایط احراز

1- مسـاعده های آسـیب ناشـی از کار: هیچ گونـه دورة حداقلی تعییـن کننده ای 
وجود نـدارد.

 مزایای نقدی برای کارگران بیمه شده )به استثنای ناتوانی دائمی(
2- مسـاعدۀ ناتوانی موقتی: 70% از متوسـط حقوق روزانة فرد بیمه شـده در سـه 

مـاه قبل از آغـاز ناتوانی به وی پرداخت می شـود.

پوشش

کارمندان.
پوشـش اختیاری برای کسـب وکارهای کوچک خـاص در کشـاورزی، جنگلداری، 
شـکار، ماهیگیـری و سـاخت و سـاز؛ کارگـران مخابـرات؛ پرسـنل آتش نشـانی؛ 

اشـخاص دارای مشـاغل آزاد خـاص؛ و خانواده هـای کارگـران.
مـوارد اسـتثنا: افـرادی کـه کمتر از 60 سـاعت در مـاه یا کمتر از 15 سـاعت در 

هفتـه کار می کنند. 

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده: 0.695% از دستمزدهای ساالنة ناخالص
2- اشخاص دارای مشاغل آزاد: 2.25% از حقوق ها

 بیکاری
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3- کارفرما: 0.9% تا 1.5% از حقوق ساالنه )با توجه به نوع تجارت(
ـ 4- دولت:ـ 

 شرایط احراز

1- مسـاعده های بیـکاری: بایـد حداقـل 6 ماه پوشـش در طول 18 ماه گذشـته 
داشـته باشـد، در ادارة امنیـت اشـتغال ثبـت نام کرده باشـد و قادر بـه کار کردن 
باشـد. 50% از درآمدهـای متوسـط روزانـة شـخص بیمه شـده در طـول سـه ماه 
بافاصلـه قبـل از آغـاز بیـکاری پـس از یـک دورة انتظـار 7 روزه و تـا 90 روز 
پرداخت می شـود؛ برای 240 روز با بیشـتر از ده سـال سـابقه و سـن 50 سـال یا 

بیشـتر پرداخـت می گردد.

 چهارچوب قانونی

2012: قوانیـن اصاحـی در مـورد نظـارت بر طرح های مسـتمری بازنشسـتگی، 
مقـررات و نظـارت بـر مدیریت دارایی را بهبود بخشـیده اسـت.

2012: قانـون امنیـت مسـتمری بازنشسـتگی کارمنـدان اصاحـی کـه حـوزة 
کاربـردی طرح هـای مسـتمری بازنشسـتگی افـراد را گسـترش داده، حمایـت از 
حقـوق مسـتمری بگیـران را افزایش داده اسـت. به عنوان مثال یـک جریمة نقدی 

را در مـورد حق بیمه هـای پرداخـت نشـدة کارفرمایـان ارائـه می دهـد.
2005: قانون امنیت مسـتمری بازنشسـتگی کارمندان، طرح های مستمری شغلی 
را کـه در کـره بـه آن طرح هـای مسـتمری بازنشسـتگی گفتـه می شـود، معرفی 

می نماید.
2000: اعتماد بازنشستگی، معرفی شده است. 
1999: بیمة بازنشستگی معرفی شده است.  

1977: بیمة مستمری کارمندان معرفی شده است.
1961: سیستم پرداخت بازنشستگی معرفی شده است.

 نظام بازنشستگی
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 چهارچوب سازمانی

طرح هـای بازنشسـتگی، توسـط قراردادهـای اشـخاص مابیـن کارفرمـا و متولیان 
نظـارت می گـردد. تحت این چهارچـوب، یک کارفرمـا وارد قـراردادی با متولیان 

مسـتمری بازنشسـتگی پس از کسـب موافقت نامـه از کارگـران می گردد.
خدمات بازنشسـتگی و مسـتمری انجام شده توسـط متولیان مستمری می تواند به 
مدیریـت دارایـی طرح ها تقسـیم شـود: اداره کننـدگان طرح ها، طراحـی طرح ها و 
مشـاوره در ارتبـاط با طرح هـا را انجام داده و دیگر خدمـات اداری را ارائه می دهد. 
تنهـا بانک هـا یـا نهادهـای واجد شـرایط شـرکت های بیمـه و دیگر شـرکت های 
دارای مجـوز و ثبت شـده در کمیسـیون خدمات مالی مجاز بـه اجرای خدماتی در 
ارتبـاط با مسـتمری هسـتند. آنان بایـد الزامات راجع به مسـائل مالی، پرسـنل و 

الزامـات فیزیکی و غیـره را درنظر بگیرند.

 منابع درآمدی

حق بیمه های کارمندان
یـک کارمنـد تحـت پوشـش توسـط یـک طـرح حق بیمـة معیـن یا یـک طرح 
مسـتمری بازنشسـتگی خـاص می توانـد حق بیمه هـای اضافـی را بـا هزینـة خود 
جدای از حق بیمة پرداخت شـده توسـط کارفرما، پرداخـت کند. این حق بیمه های 
مازاد، در مسـتمری بازنشسـتگی خـاص نمی تواند فراتـر از 12000000 در سـال 

گردد. 
حق بیمه های کارفرما

طرح هـای مسـتمری معین: یک کارفرما که طرح های مسـتمری معینـی را ایجاد 
کـرده می بایسـت حداقـل ذخیره هـای انباشـته شـده و محاسـبه شـده را ضـرب 
در ذخیره هـای اسـتاندارد ارائـه دهـد. مقـدار مسـاعده های کلـی بر اسـاس تاریخ 
بازنشسـتگی مسـتمری بگیر، مسـاوی یا بیشـتر از 30 روز از میانگین حقوق برای 

هر سـال می باشـد. 
طرح هـای مسـتمری بازنشسـتگی خـاص: در مـورد تجارت هایی که بـه صورت 
معمولـی کمتـر از ده کارگـر را بـه کار می گیرند، کارفرما بایـد حق بیمه های نقدی 
را بـه صـورت یـک دوازدهـم یـا بیشـتر از حقوق هـای کلـی سـاالنة هر کـدام از 

مسـتمری بگیران پرداخـت نماید. 
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  مدیریت دارایی

ذخایـر صنـدوق مسـتمری می توانـد در کاس هـای دارایـی و بودجـه بـا دامنـة 
گسـترده سـرمایه گذاری شـود از جملـه مدیریـت و اوراق قرضـة خارجـی، اوراق 
قرضة شـهری، اوراق قرضة شـرکتی گران، اشـتراک شـرکت های تبادلی در اوراق 
بهـادار کـره. هیچ گونه سـرمایه گذاری نمی تواند در اوراق بهادار ارائه شـده توسـط 

والدیـن یـا یک یارانه از شـرکت اسپانسـر انجام شـود.
سـرمایه گذاری بـا ضمانـت سـود می توانـد تنها توسـط ارائـه دهنـدگان خدمات 

مسـتمری بـا نرخ بـاال پیشـنهاد گردد.
طرح های مستمری معین: تابع محدودیت های سرمایه گذاری ذیل می باشند:

• بیشـتر از 30% از بودجه هـای طرح هـا نمی تواننـد در سـهام فهرسـت شـده در 
اوراق قرضـة قابـل تبدیل، اوراق قرضة سـطح پاییـن، اوراق قرضـة دارای نرخ های 

باال سـرمایه گذاری شـوند.
• بیشتر از 50% بودجه های طرح ها نمی توانند در منابع مالی سهام، سرمایه گذاری 
شـوند )بودجه هـای سـرمایه گـذای شـده بیشـتر از 60% از بودجه هـای مالی در 
سـهام، بودجه هـای مشـتق، بودجه هـای غیـر منقـول و بودجه هـای دارایی هـای 

فیزیکی یـا منقول.
• بیشـتر از 50% بودجه های طرح ها نمی توانند در بودجه های ترکیبی سـرمایه گذاری 
شـوند )بودجه های سـرمایه گذاری شـده بیشـتر از 40% و کمتر از 60% در سـهام(، 
بودجه هـای سـرمایه گذاری شـده 30% در اوراق قرضـة دارای نرخ هـای متوسـط، 

بودجه هـای سـرمایه گذاری شـده 50% در مـوارد ترکیبی.
•  بیشـتر از 10% از بودجه های طرح ها نمی توانند در سـهام ارائه شـده توسـط یک 

شرکت مستقل سـرمایه گذاری شوند.
• بیشـتر از 15% از دارایی هـای طرح هـا نمی تواننـد در اوراق قرضـه، اوراق بهـادار 
بازرگانـی و موارد مشـابه مطرح شـده توسـط شـرکت های دارای گروه هـای تجاری 

خاص، سـرمایه گذاری شـوند.
• بیشـتر از 5% از بودجه هـای طرح هـا نمی تواننـد در اوراق قرضـه، اوراق بهـادار 
بازرگانـی و موارد مشـابه مطرح شـده توسـط شـرکت های دارای گروه هـای تجاری 

خاص، سـرمایه گذاری شـوند.
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خطـر  پـر  دارایی هـای  در  نمی تواننـد  طرح هـا  بودجه هـای  از %70  بیشـتر   •
شـوند. سـرمایه گذاری 

• طرح های حق بیمه معین )DC( و طرح های مستمری بازنشستگی خاص 
• سـرمایه گذاری بودجه هـای طرح هـا نمی توانند در سـهام و صندوق هایی که %30 

یا بیشـتر از دارایی های مالی را سـرمایه گذاری می کنند، در نظر گرفته شـوند.
• بیشـتر از 40% از بودجه هـای طرح هـا نمی تواننـد در بـازار سـهام و صندوق های 

ترکیبی سـرمایه گذاری شوند.
• بیشـتر از 40% از بودجه هـای طرح هـا نمی توانند در صندوق های سـرمایه گذاری 

غیر منقول سـرمایه گذاری شوند.
• بیشـتر از 40% از بودجه هـای طرح هـا نمی توانند در صندوق های سـرمایه گذاری 
بیشـتر از 50% بازار سـهام، صندوق های ترکیبی و منابع غیرمنقول سـرمایه گذاری 

شوند.
• بیشـتر از 30% از بودجه هـای طرح هـا نمی تواننـد در اوراق قرضـة بـا نـرخ باالی 
خارجی، صندوق های سـرمایه گذاری 50% از سـهام خارجی سـرمایه گذاری شـوند. 
• بیشـتر از 10% از بودجه هـای طرح هـا نمی تواننـد در اوراق قرضـه، اوراق بهـادار 

بازرگانـی و موارد مشـابه ارائه شـده توسـط کارفرما سـرمایه گذاری شـوند.
• بیشـتر از 30% از بودجه های طرح ها نمی توانند در اوراق بهادار ارائه شـده توسـط 

یک شرکت مستقل سـرمایه گذاری شوند.
پرخطـر  دارایی هـای  در  نمی تواننـد  طرح هـا  بودجه هـای  از  از %40  بیشـتر   •
دارایی هـای خـاص( بـرای  )بـه عـاوة محدودیت هایـی  سـرمایه گذاری شـوند 
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آسـیای جنوبـی همچنـان میزبـان بزرگتریـن گروه هـای جمعیتـی 
باقیمانـده بـدون هیچ گونـه محافظـت در مقابل خطـرات اجتماعی 
می باشـد. کشـور هایی نظیر پاکسـتان همچنان امروزه با چالش های 
ترسـناك افزایـش خدمات تأمین اجتماعی به تمـام کارگران که در 
اقتصـاد غیررسـمی کار می کنند و بیـش از 70 درصـد از کل نیروی 
کاری را تشـکیل می دهد، روبروسـت. با تودۀ بحرانی افراد تهیدست 
متکـی به فعالیت های غیررسـمی  نیاز به مکانیـزم محافظت کارآمد 
احسـاس می شـود کـه می توانـد آسـیب پذیری ویژه شـان را تـا حد 

ُشـک ها و اسـترس های مختلف کاهـش دهد.

در کشـور پاکسـتان طرح های تأمین اجتماعی و بازنشسـتگی مورد حمایت دولت 
از بخـش کوچکـی از جمعیت در بخش رسـمی سـود می بـرد اگر چه تعـدادی از 
برنامه هـا در حـال اجـرا هسـتند. کارگرانی کـه در بخش غیررسـمی  کار می کنند 
توسـط  سـازمان های جامعـه مدنـی نظیر مسـاجد، مؤسسـات مالی، سـازمان های 
غیردولتـی و افـراد خّیـر خصوصی در کنار مؤسسـات دولتـی از خدمات اجتماعی 
بهره مند می شـوند. اما مؤسسـه مـادری وجود نـدارد تا خدمات این مؤسسـات را 
برای ارائه و پوشـش بهتر هماهنگ کند. شـبکه های امنیت اجتماعی شـدیداً مورد 
توجـه کارگـران در بخش رسـمی  شـهری می باشـد امـا اکثر جمعیـت در مناطق 

روسـتایی زندگـی می کننـد و در بخش غیر رسـمی کار می کنند.
بازنشسـتگی و تأمین اجتماعی در بخش رسـمی  در حال حاضر از طریق برنامه های 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی و دیگر طرح هـای خدمات کارفرمـا فراهم می شـود. طرح 

فعلـی را می تـوان به دو مقوله اصلی تقسـیم کرد: 
الـف( مقولـه نخسـت شـامل طرح هـای کلـی یـا جایگزین اسـت. ایـن طرح های 
دولـت اسـت که کارفرمایـان باید پرداخت کننـد مگر اینکه به طـور قانونی معاف 
از پرداخـت باشـند. مؤسسـه خدمـات سـالمندی کارمنـدان بدنـه اصلـی فدرال 
می باشـد کـه بازنشسـتگی سـنی، از کار افتادگـی و بازماندگـی را فراهـم می کنـد. 

پاکستان
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مؤسسـات تأمیـن اجتماعـی کارمنـدان بدنـه اصلی اسـتانی هسـتند کـه خدمات 
بهداشـتی و برخـی خدمات نقـدی برای شـهروندان بازنشسـته را فراهم می کنند. 
مؤسسـه خدمات سـالمندی کارمندان تقریبا 1/3 میلیون کارگر را تحت پوشـش 
خـود قـرار می دهد اما مؤسسـات تأمین اجتماعـی کارمندان تنهـا 850000 نفر را 

تحـت پوشـش قـرار می دهند. 
ب( مقولـه دوم شـامل طرح هایـی کـه برای بخش ها یا شـرکت های ویـژه، خاص 
هسـتند و مخصوصـاً از عضویت در طرح هـای کلی معاف می باشـند. مقوله اصلی 
معاف شـده شـامل کارگران دولتی، اعضای نیروی مسـلح و برخی دیگر هسـتند.

پوشـش بازنشسـتگی و تأمیـن اجتماعی محدود بـه بخش رسمی اسـت اما بخش 
غیررسـمی  و غیرسـازمانی از حـدود مقررات قانونی خارج می شـود کـه معموالً از 

طریـق شـرکت های ثبت شـده دولتـی و خصوصی اداره می شـود.
بخـش رسـمی که شـامل بخش هـای دولتـی و خصوصـی اسـت بـه کارمنـدان 
مسـتمری می دهـد. بـرآورد دقیق از اشـتغال در بخـش دولتی فعاً در دسـترس 
نیسـت، امـا برخی مقادیر نشـان می دهد که حـدود 1/5 میلیون کارگر در سـطح 
فدرال اسـتخدام هسـتند که تحت پوشـش طرح های بازنشسـتگی دولت هستند. 
اشـتغال بخـش دولتـی شـامل 3/83/101 کارمنـد دولت فـدرال و شـرکت های 
دولتـی می باشـد. شـرکت های دیگـر شـامل خـط هوایـی بیـن المللـی پاکسـتان 
18،946 نفـر نیـروی کاری دارد، راه آهـن پاکسـتان کمی بیـش از 100000 نفـر 
نیـروی کاری دارد، اداره توسـعه آب و بـرق حـدود 40000 و کارخانـه اسـتیل 

پاکسـتان حـدود 35000 کارمند در اختیـار دارد.

 نوع برنامه

نظام بیمه اجتماعی
نکتـه: برنامه هـای تأمیـن اجتماعـی مسـاعده هایی را برای شـهروندان پاکسـتانی 
نیازمنـد فراهـم می نمایند. تحت مقـررات زکات مصوب 1980، مسـاعده ها برای 
شـهروندان مسـلمان پاکسـتانی نیازمند ارائـه می گردنـد. تحت قانـون بیت المال 
مصـوب 1990 پاکسـتان و برنامـة حمایـت از درآمـد بی نزیـر بوتو1 که در سـال 
1- Benazir

 نظام بیمه ای
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2008 آغاز شد، مساعده ها به شهروندان پاکستانی نیازمند تعلق می گیرند.

 پوشش

کارمندان شرکت هایی با 5 یا بیشتر از 5 کارگر
مواد استثنا: کارگران خانوادگی و خویش فرما.

 منابع درآمدی

1- شخص بیمه شده: 1% از حداقل دستمزد
2- شخص خویش فرما: قابل اعمال نمی باشد

3- کارفرما: 5% از حداقل دستمزد
ـ 4- دولت:ـ 

حداقـل دسـتمزد برابـر بـا 10000 روپیـه در مـاه در اسـتان های پنجاب، سـند و 
فرانتیـر شـمال غربـی می باشـد؛ 9000 روپیه برای اسـتان بلوچسـتان

 شرایط احراز

1- مسـتمری بازنشسـتگی: سـن 60 سـال بـرای مردان، سـن 55 بـرای زنان یا 
سـن 50 با حداقل 15 سـال پرداخت حق بیمه. 2% از متوسـط درآمد ماهانة فرد 
بیمه شـده در 12 ماه گذشـته که در تعداد سـال های اشـتغال تحت پوشش ضرب 

می شـود، پرداخـت می گردد.
2- مسـتمری ناتوانـی: با 67% کمبـود در قابلیت دریافت و با حداقل با 15 سـال 
پرداخـت حق بیمـه  یا 5 سـال حق بیمـه به عـاوة سـه روز از 5 روز آخـر، ارزیابی 

می گردد.
2% از میانگیـن درآمد ماهانة فرد بیمه شـده، در 12 ماه گذشـته، ضرب در تعداد 

سال های اشـتغال تحت پوشـش، پرداخت می گردد.

 نوع برنامه

 بیمه اجتماعی )مزایای پزشکی( و نظام مسئولیت مدنی کارفرما )مزایای نقدی(.

 بیامری و بارداری
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 پوشش

 تمامی افراد مشغول به کار در بخش های عمومی  و خصوصی
موارد استثنا: کارگران خانوادگی و افراد دارای مشاغل آزاد.

 نظام هـای خـاص برای کارمندان بخش عمومی؛ پرسـنل ارتش و پلیس؛ کارمندان 
مقامات محلی و راه آهن. 

 منابع مالی

1- شخص بیمه شده
ـ  مزایای نقدی )مسئولیت مدنی کارفرما(:ـ 

 مزایای پزشکی: منابع مالی تحت آسیب ناشی از کار را ببینید.
2- شخص خویش فرما

 مزایای نقدی )مسئولیت مدنی کارفرما(: ندارد
 مزایای پزشکی: منابع مالی تحت آسیب ناشی از کار را ببینید.

3- کارفرما
 مزایای نقدی )مسئولیت مدنی کارفرما(: هزینة کلی 

 مزایای پزشکی: منابع مالی تحت آسیب ناشی از کار را ببینید.
 حداکثـر دریافتی هـای اسـتفاده شـده برای محاسـبة حق بیمه هـا برابر بـا 10000 

روپیـه در مـاه یـا 400 روپیه در روز می باشـد. 
4- دولت

 مزایای نقدی )مسئولیت مدنی کارفرما(: ندارد
 مزایای پزشکی: منابع مالی تحت آسیب ناشی از کار را ببینید.

 شرایط احراز

1- مسـتمری بیماری: باید حداقل 90 روز حق بیمه در شـش ماه گذشـته داشـته 
باشـد. 75% از دریافتی هـای فـرد بیمـه شـده، بـه وی پرداخت می شـود؛ %100 
بـرای سـرطان و سـل. این مسـاعده بعد از یـک دورة 2 روزة انتظار و تـا 121 روز 

در یـک دورة یک سـاله پرداخت می شـود.
2- مسـتمری بارداری )مسـئولیت مدنی کارفرما(: باید حداقل 180 روز سـابقة  
پرداخـت حق بیمـه در 12 مـاه گذشـته داشـته باشـد و می بایسـت بـرای حداقل 
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چهـار مـاه پیـش از تاریخ تولـد کـودک، شـاغل باشـد. 100% از درآمدهای فرد 
بیمـه شـده بـرای مدت 6 هفتـه قبل و 6 هفتـه بعد از تاریـخ تولد فرزنـد، به وی 

می شـود. پرداخت 
3- مزایـای پزشـکی: تسـهیات تأمیـن اجتماعـی، خدمـات پزشـکی را فراهـم 
می نمایـد. ایـن مزایـا شـامل مراقبـت کلی پزشـکی، مراقبـت تخصصـی، دارویی، 

بسـتری و انتقـال می باشـد. 

 پوشش

بیمۀ اجتماعی: کارمندان و خانوادة کارگران با درآمد ماهیانة تا 10000 روپیه
موارد استثنا: کارگران خانوادگی و افراد دارای مشاغل آزاد

نظام هـای خـاص بـرای کارمنـدان بخـش عمومـی؛ پرسـنل ارتـش و پلیـس و 
کارمنـدان مقامـات محلـی و راه آهـن.

 منابع مالی

1- شخص بیمه شده
ـ بیمۀ اجتماعی:ـ 

ـ مسئولیت مدنی کارفرما:ـ 
2- شخص خویش فرما

بیمۀ اجتماعی: قابل اعمال نیست
مسئولیت مدنی کارفرما: قابل اعمال نیست

3- کارفرما
بیمۀ اجتماعی: 6% از حقوق ماهانه

حـق بیمـة کارفرما نیز مسـاعده های مرتبط با بیمـاری و بـارداری را تأمین اعتبار 
می کند.

مسئولیت مدنی کارفرما: هزینة کلی

 حامیت ها

 حوادث ناشی از کار
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4- دولت
ـ بیمۀ اجتماعی:ـ 

ـ مسئولیت مدنی کارفرما:ـ 

 شرایط احراز

1- مسـاعده های آسـیب های ناشـی از کار: هیچ گونـه دورة مشـخص حداقلـی 
نـدارد. وجود 

2- مزایای نقدی برای کارگران بیمه شده )به استثنای ناتوانی دائم(:
 بیمـۀ اجتماعـی: 60% درآمـد، پس از یـک دورة انتظار سـه روزه و تـا 180 روز 

پرداخـت می شـود )100% در پنجاب و سـند(.
3- مستمری ناتوانی دائم:

بیمـۀ اجتماعـی: بـرای یـک ناتوانـی کامـل )کمبـود قابلیـت دریافتی تـا 67% یا 
بیشـتر( 75% از دریافتـی )100% در پنجـاب( پرداخـت می شـود.

4- مزایای پزشـکی: تسهیات تأمین اجتماعی، خدمات پزشـکی را ارائه می دهد. 
این خدمات عبارتند از: مراقبت پزشـکی کلی، مراقبت تخصصی، دارویی، بسـتری، 

مراقبت بارداری و انتقال می باشـد.

 پوشش

تمامی شهروندان

 منابع درآمدی

ـ 1- شخص بیمه شده:ـ 
ـ 2- شخص خویش فرما:ـ 

ـ 3- کارفرما:ـ 
4- دولت: هزینة کلی از طریق درآمدهای عمومی  تأمین می گردد.

 مزایای عائله مندی
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 شرایط احراز
1- مقرری هـای خانوادگـی: بـه خانواده هـای نیازمنـد و خانواده هـای خـاص که 
عضـوی از آنهـا دارای شـرایط روحی یا جسـمی  مزمن باشـد پرداخـت می گردد. 

1500 روپیـه در مـاه پرداخت می شـود.
2- مسـاعدۀ آمـوزش کـودکان: بـه خانواده های دارای بین سـنین 5 تا 16 سـال 
در جهـت کمـک بـه هزینه های آموزشـی پایه پرداخـت می شـود. 300 روپیه در 
مـاه بـه خانواده هـای دارای یک فرزنـد و 600 روپیـه در ماه به خانواده هـای دو یا 

بیشـتر از دو فرزند پرداخت می شـود.

  چهارچوب قانونی

قوانیـن نظـام مسـتمری اختیـاری )2005(؛ ایجـاد، انجام و مدیریـت صنوق های 
مسـتمری اختیـاری را در پاکسـتان تنظیـم می نماید. سـاختار این قوانین در سـال 

2005 تعییـن شـد و در سـال 2007 معرفـی گردید. 
قوانیـن مالیـات بر درآمـد )2001(؛ قوانین میان دیگر مسـائل مرتبـط با اجرای 

مالیـات در نظام مسـتمری اختیـاری را تنظیم می کند.
قانـون معامله یـا اوراق بهادار )1997(؛ نقش و وظایف کمیسـیون مبادله و اوراق 

بهادار پاکسـتان را تعیین می کند.
قانون اشـتغال تجاری و صنعتی پاکسـتان )1968(؛ ایجاد طرح مسـتمری شغلی 
پس از اشـتغال را توسـط کارفرمایان دارای 20 یا بیشـتر از 20 کارمند که بیشـتر 

از 6 مـاه توقـف اشـتغال را تجربه کرده انـد، تنظیم می کنند. 

 چهارچوب سازمانی

تنهـا شـرکت های مدیریت دارایـی دارای مجوز و یا شـرکت های بیمة عمر که در 
کمیسـیون تبـادل و اوراق بهاردار پاکسـتان ثبت شـده اند، می تواننـد یک صندوق 
بازنشسـتگی را تحـت قوانین نظام مسـتمری اختیاری ایجاد نماینـد. خود صندوق 
بازنشسـتگی به عنـوان یک تراسـت )اتحادیه شـرکت ها( و یک نهـاد قانونی مجزا 

تحت قوانین تراسـت ثبت می شـوند. 

 ساختار نظام بازنشستگی
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 منابع مالی

حق بیمه های کارمندان
تأمیـن محصـوالت نظام مسـتمری اختیاری توسـط کارفرما برای کارمنـدان خود 
تحـت قوانین کار نظارت می شـوند. تحت قانون فوق الذکر، یـک کارفرما می تواند 
نظـام مسـتمری اختیـاری را بـه جـای طرح مسـتمری شـغلی و پیـرو تصویب از 

طریق توافـق معامات جنبـی جایگزین کند.
در مـواردی کـه صندوق هـای مسـتمری به عنـوان یک انتخـاب بـرای طرح های 
بازنشسـتگی شـغلی پیشـنهاد می شـوند، کارمنـدان و کارفرمایـان، حق بیمه هـای 
مسـاوی پرداخـت می کننـد. حداقـل نرخ هـا بـرای ایـن مـورد، توسـط قوانیـن 
مدیریت صندوق بازنشسـتگی تعیین می شـوند؛ مقدار حداکثـری برای حق بیمه ها 
وجـود نـدارد. اما مقـدار حداکثر اعتبار مالیاتی راجع به حق بیمـه در قوانین مالیاتی 

می شـود. وضع 
کسـورات صنـدوق مسـتمری در زمـان پرداخـت حقـوق تعییـن می شـوند. اگـر 
یـک کارمنـد تصمیـم بگیرد که نظام مسـتمری اختیـاری را ادامه ندهـد، کارفرما 
پرداخت هـای خـود را بـه صنـدوق مسـتمری قطـع خواهـد کـرد و هنگامی کـه 
هیچ گونـه حق بیمـه ای بـه صنـدوق بازنشسـتگی پرداخـت نشـود، می بایسـت 
محصـول دیگـری را انتخـاب کنـد. کارمنـد نیـز می توانـد حق بیمـه خـود را بـه 

صنـدوق مسـتمری خـود بـه صـورت شـخصی پرداخـت کند.
اما پرداخت حق بیمه به نظام مسـتمری اختیاری به عنوان یک محصول مسـتمری 
شـغلی از طریق توافق معامات جمعی صورت گرفته و بخشـی از قرارداد استخدام 

می باشـد؛ در نتیجه یک طـرف به تنهایی نمی تواند از ادامة آن خـودداری ورزد.
حق بیمه های کارفرما

در مـواردی کـه صندوق هـای مسـتمری به عنـوان یـک گزینـه بـه طرح هـای 
بازنشسـتگی شـغلی پیشنهاد می شـوند، حق بیمة پرداختی توسـط کارفرما اجباری 
می گـردد. مقـدار حداکثـر حق بیمه بـرای یـک کارفرمـا در قوانیـن مالیاتی وضع 

می شـود.
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  مدیریت دارایی 

همان گونـه کـه در باال ذکر شـد، تنها شـرکت های مدیریـت دارایـی دارای مجوز 
یـا شـرکت های بیمه عمـر که در کمیسـیون تبـادل و اوراق بهادار پاکسـتان ثبت 
شـده باشـند، می توانند یک صنـدوق مسـتمری را تحت نظام مسـتمری اختیاری 
ایجـاد نماینـد. خود این صندوق مسـتمری، به عنـوان یک صنـدوق مطمئن ایجاد 
شـده و یـک نهـاد قانونـی مجزا تحـت قانون اعتماد می باشـد. همچنیـن مدیریت 
صنـدوق بازنشسـتگی، صنـدوق مسـتمری را در جایـی کـه یک عامـل مطمئن و 

معتمـد متصدی باشـد، مدیریـت می نماید. 
سیاسـت سـرمایه گذاری صندوق های مسـتمری توسـط کمیسـیون تبادل و اوراق 
بهـادار پاکسـتان تعیین می شـود. این سیاسـت سـرمایه گذاری، محدودیت هایی را 
بـرای اوراق بهـادار و بخش هـا ایجـاد می نماید. یک صندوق مسـتمری با اسـتفاده 

از صندوق هـای فرعـی ذیل ایجـاد می گردند:
1- صنـدوق فرعـی دارایـی خالـص )سـرمایه ها در اوراق بهادار سـرمایه، لیسـت 

می شـوند(.
2- صنـدوق فرعـی بدهـی )در اوراق بهـادار بدهـی تا 5 سـال تا سررسـید حقوق، 

سـرمایه گذاری می شـوند(.
3- صنـدوق فرعی بازار پول )در اوراق بهادار بدهی های کوتاه مدت سـرمایه گذاری 

می شوند(. 
4- صنـدوق فرعـی محصـول )در قراردادهـای آینـدة کاالهایـی کـه در تبادالت 

بازرگانـی مبادلـه می شـوند سـرمایه گذاری می شـوند(.

محدودیت هـای کمـی  بـرای هر کـدام از کالس هـای دارایـی به شـرح ذیل بیان 
می شـود:

1-  دارایی خالص
30%-35% از دارایی های خالص صندوق مستمری در بخش واحد 

10% از دارایی های خالص صندوق مستمری در یک شرکت مستقل 
2- بدهی

 +AA حداقل 25% در اوراق بهادار دولتی؛ حداقل 25% در بانک ها با  نرخ

195



محدودیت برای اوراق بهادار شرکتی عبارتند از:
AA تا 7.5% از دارایی های خالص در اوراق بهادار با نرخ

+A تا 5% از دارایی های خالص
-A تا 2.5% از دارایی های خالص در

3- بازار پول
می توانـد تنهـا در اوراق بهـادار کوتاه مـدت بـا میانگین زمـان سررسـید دارایی ها 
کـه از90 روز بـرای صندوق هـای مالـی قراردادی و یک سـال بـرای صندوق های 

اسـامی  فراتر نرود، سـرمایه گذاری شـود.
 سـپرده ها بـا یـک بانک مسـتقل نمی تواننـد از 20% از دارایی هـای خالص بودجه 
فراتـر رونـد و محدودیتی برای سـرمایه گذاری در اوراق بهـادار دولت فدرال وجود 

ندارد. 
4- محصول

تنهـا در محصوالتـی که در آینـده در تبـادالت بازرگانی پاکسـتان مبادله خواهند 
شـد، سـرمایه گذاری می گردد.

سرمایه گذاری در مسائل مربوطه و بخش های مرتبط به شدت ممنوع می باشد.
یـک فـرد، شـخصاً در مـورد مقـدار حق بیمـه ای که بر اسـاس تحمل ریسـک در 
هـر صنـوق فرعی پرداخت می شـود، تصمیـم می گیـرد. دو نوع حق یا پـاداش در 

نظر گرفته می شـوند.
•  حق مدیریت )حداکثر 1.5% از میانگین ارزش دارایی خالص(؛ 

•  حق علی الحساب )حداکثر 3% مقدار حق بیمه(
امـا ایـن مـوارد در صورتـی حداکثر محسـوب می شـوند که حقوق تحـت نظارت 
قـرار گرفته باشـند؛ یک مدیـر صندوق مسـتمری می تواند حقوق پایین تـری را با 

توجـه به تشـخیص خود درنظـر بگیرد.
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