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Abstract

Objective: Social welfare in different countries has a history of more than a few 
decades, but social security organizations, as the main infrastructure of social 
welfare, have still not been able to meet the needs of people. Significant changes 
in population structure and lifestyle affect this issue, but performance of social 
security organizations also directly affects the amount of protection they can 
provide to their members. This means that the issue is debatable both from the 
perspective of social security organizations and people. In public opinion, the 
welfare and ability of social security organizations to provide the desired level of 
welfare is significant. But from the point of view of social security organizations, 
technical and financial discussions about providing services are the main issue. 
Research in this area shows serious financial problems and instability of social 
security organizations’ pension funds. Hence, social security organizations need 
fundamental reforms in their current process.

Method: Many experts in this field have suggested parametric reforms (such as 
changing the retirement age and increasing the minimum number of years of 
service) as a desirable way to improve the social security situation. In addition to 
parametric reforms, many countries have made major structural changes to their 
ongoing plan”multilayer” systems. In such a structure, a supplementary pension 
system is usually proposed to increase the level of social protection of individuals. 
Due to the importance of this issue and informing the organizations active in 
the field of social insurance, the present study concentrates on a comparative 
overview of the supplementary pension systems of France, Turkey, Denmark, Chile 
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and Romania. For this purpose, the place and type of supplementary pension plan 
is determined firstly, and then the performance of these plans is examined in each 
country. 

Findings and Conclusion: The achievements of the products were examined by 
finding the average income of people over 65 years of age and the influence of 
social insurance. Finally, comparing different countries, it seems that the French 
system has been more successful than other systems.

Keywords: Insurance, Retirement, Supplementary Pension, Multi Pillar Pension, 
Structural Reforms.

JEL Classification: G52, H55, J26
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 چکیده
اما  دارد؛  از چند دهه  بیش  اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای  رفاه  به موضوع  توجه  هدف: 
سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی 
نیازهای عامۀ مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است 
بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان 
حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از 
دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری 
از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما 
در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائۀ خدمات مسئلۀ اصلی است. 
پژوهش های این حوزه نشان از مشکالت مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های 
تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصالحات اساسی در روند فعلی 

خود هستند.  

پارامتریک )مانند تغییر در سن  این حوزه اصالحات  از کارشناسان و صاحب نظران  روش: بسیاری 
بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت ( را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین 
اجتماعی پیشنهاد داده اند. عالوه بر پیگیری اصالحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری 
از  انتقال  به صورت  تغییرات ساختاری  این  کرده اند.  اعمال  مستمری خود  در طرح های  را  عمده ای 
سیستم های »تک ییه« به سیستم های »چندییه« بوده است. در چنین ساختاری معمویً سیستم 
بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این 
موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینۀ بیمه های اجتماعی در زمینۀ طراحی چنین محصولی، 
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در مطالعۀ حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، 
شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص 

شده است و سپس نحوۀ عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. 

یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بایی 65 سال و نفوذ 
بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسۀ کشورهای مختلف به نظر می رسد 

سیستم فرانسه از بقیۀ سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

واژگان کلیدی: بیمه، بازنشستگی، مستمری بازنشستگی تکمیلی، سیستم های بازنشستگی چندییه، 
اصالحات ساختاری

JEL:  G52، H55، J26  طبقه بندی
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 1. مقدمه
در گذشته مردم تا پایان عمر به فعالیت مشغول بودند و هرگاه توانایی انجام فعالیت نداشتند، به صورت 
سنتی توسط سایر نزدیکان مورد حمایت قرار می گرفتند؛ هرچند بنابه دییل مختلف )سطح رفاه و 
خدمات بهداشتی پایین، جنگ، قحطی و... ( قبل از کهولت سن بسیاری از افراد از دنیا می رفتند. در 
نتیجه موضوع بازنشستگی و عدم توانایی تأمین هزینه ها در سنین بای موضوعیت چندانی نداشت. اما 
این موضوع از حدود قرن 18 میالدی به بعد با پیشرفت هایی که در زمینۀ پزشکی، رفاه و سالمت و در 
نتیجه افزایش طول عمر مردم پیدا شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد. با این وجود، نخستین تالا های 
دولتی برای معرفی بیمۀ بازنشستگی و تأمین اجتماعی به عنوان راهکاری برای تأمین هزینه های مردم 
در سنین بای به اواخر قرن 19 میالدی برمی گردد. ابتدا به ساکن بسیاری از دولت ها فکر می کردند 
یک سیستم تأمین اجتماعی همگانی یکسان برای تمام مردم سرزمین خود طراحی کنند، اما در 
عمل چنین سیستمی به طور کامل عملیاتی نشد؛ بلکه نظام تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف به 
شکل های گوناگونی طراحی و بکار گرفته شده است. فرآیند تحول نظام های تأمین اجتماعی هم مانند 
هر موضوع دیگری مدام در حال تغییر و دگرگونی است. نظام تأمین اجتماعی چندییه از جدیدترین 
تغییراتی است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان مهم ترین سند بایدستی و مرجع خط مشی گذاري در حوزۀ 
رفاه و تأمین اجتماعی ایران در سال 1383 به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. این قانون که 
با هدف اجراي اصل بیست ونهم قانون اساسی و به منظور گسترا پوشش بیمه هاي اجتماعی ایجاد 
شده است، نظام جامع تأمین اجتماعی در ایران را شامل سه حوزۀ بیمه اي، حمایتی و توان بخشی و 
امدادي می داند. برای اجرایی شدن این قانون، در مادۀ بیست وهفتم قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور 
مجوز استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چندییه با لحاظ حداقل سه ییۀ زیر به دولت داده شده 

است )سند سیاستی نظام بیمۀ اجتماعی کشور، 1395(

ییۀ اول: مساعدت هاي اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازي؛

ییۀ دوم: بیمه هاي اجتماعی پایه شامل مستمري هاي پایه و بیمه هاي درمانی پایه؛

ییۀ سوم: بیمه هاي مکمل بازنشستگی و درمان.

یزم به یادآوري است که بیمه هاي پایه بیمه هایی هستند که یک سطح پایه اي از حفاظت را تضمین 
می کنند. بیمه هاي تکمیلی نیز بیمه هایی هستند که براي افزایش و تکمیل مزایاي نقدي اعطاشده 
آنکه  با وجود  پرداخت می شوند.  پایه  پوشش طرح هاي  یا گسترا سطح  پایه  با طرح هاي  همراه 
بسترهای قانونی برای ارائۀ محصول بازنشستگی تکمیلی فراهم است، اما همچنان متولیان بیمه های 
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اجتماعی در ایران به عرضۀ چنین محصولی اقدام نکرده اند. مطالعه های موردی برای پیگیری این 
موضوع انجام شده است که در ادامه برخی از آنها را ذکر می کنیم. 

پژوهشکدۀ بیمه در یک طرح پژوهشی تحت عنوان »بررسی سازوکار ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی 
در کشورهای منتخب با تأکید بر مستمری های بازنشستگی« مرور نسبتاً جامعی بر انواع طرح های 
بازنشستگی انجام داده داده است. البته در این پژوهش جزئیات فنی مورد توجه قرار نگرفته و تنها 
به صورت مختصر به بیان انواع طرح های بازنشستگی پرداخته شده است. این موضوع به صورت مشابه 
در پژوهش دیگری که در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده )اسکندری و همکاران، 1394: 7(، مورد 
بررسی قرار گرفته است. شکل 1 یکی از نتایج دسته بندی طرح  های بازنشستگی را که متداول تر است، 

به صورت خالصه نمایش می دهد )پژوهشکدۀ بیمه، 1395: 28(.

شکل 1. یک دسته بندی پیشنهادی برای انواع طرح های بازنشستگی
 )مأخذ: گزارش طرح پژوهشی شمارۀ 57 پژوهشکدۀ بیمه، ص 28(

در گزارا های OECD هم دسته بندی های مختلفی برای طرح های بازنشستگی شغلی آمده است )برای 
مثال، گزارا OECD، 2007: 15 و گزارا OECD، 2008: 32(. سیستم درآمد بازنشستگی براساس 
 .)87 :2017 ،OECD 2013: 121 و گزارا ،OECD طرح سه ییه به صورت شکل 2 است )گزارا
عالوه  بر این، در بانک جهانی هم که دربارۀ سیستم ییه بندی توضیحی آمده، چنین بیان شده است 
که ییۀ اول عموماً از نوع تأمین اعتبار نشده است؛ ییۀ دوم که معمویً به طور کامل تأمین اعتبار شده 
است، بیشتر برای صاحبان مشاغل به صورت اجباری است و بخش اعظم حفاظت اجتماعی افراد در 
دورۀ بازنشستگی در همین ییه قرار دارد. ییۀ سوم هم مانند ییۀ دوم به صورت کامل تأمین اعتبار 
می شود، اما از یک سو، معمویً اختیاری است و از سوی دیگر، مورد استقبال کسانی است که دنبال 
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رفاه بیشتری برای دوران بازنشستگی هستند.

بنابر گزارا طرح اصلی بانک جهانی، پیشنهاد بهینه برای همۀ مردم، داشتن ترکیبی از هر سه ییه 
است )بانک جهانی، 1994: 19(. هرچند همان طور که گفته شد، وزن این ییه ها در حفاظت اجتماعی 
یکسان نیست. در این مقاله مصادیق سیستم های چندییه در چند کشور را خواهیم دید و بر آن اساس 
دید بهتری از اجرای طرح چندییه در عمل به دست می آوریم. البته باید متذکر شویم که هدف این 
تحقیق کار بر روی همۀ ییه ها نیست و مقصود ما از مطرح کردن طرح چندییه آن است که جایگاه 
طرح تکمیلی بازنشستگی را شناسایی کنیم. چنین شناختی برای تنظیم انتظارات، تعیین گروه های 

هدف و سایر ارزیابی ها بسیار مفید و ضروری است.

 2. بازنشستگی تکمیلی در سایر کشورها
در این بخش موضوع بازنشستگی تکمیلی را در چند کشور مورد بررسی قرار داده ایم. انتخاب کشورها 
براساس تنوع جغرافیایی، مؤلفه های جمعیتی، تنوع طرح های بازنشستگی و دسترسی به اسناد و منابع 
قانونی آنها صورت گرفته است. به طور مشخص فرانسه، دانمارک، رومانی، ترکیه و شیلی بررسی شده اند.

فرانسه و دانمارک به دلیل پیشرو بودن در طرح های بازنشستگی تکمیلی از اروپا انتخاب شده اند. شیلی 
به دلیل بایبودن امید به زندگی در قارۀ آمریکا و اجرای طرح های بازنشستگی و گرفتن بازخوردهای 

)121 :2013 ،OECD :منبع( OECD شکل 2. طرح سه الیه در گزارش های
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متفاوت از قارۀ آمریکا انتخاب شده است. ترکیه به دلیل همسایگی و شباهت های جمعیتی به ایران 
انتخاب شده است. در کشور رومانی نیز از لحاظ ویژگی های کاری شباهت های زیادی با ایران وجود 

دارد که توجه به آنها می تواند جالب باشد.

شایان ذکر است که یافتن جزئیات مربوط به سیستم های بازنشستگی همۀ کشورها به چند دلیل کار 
ساده ای نیست: برای مثال، تغییرات قانونی متعددی در سیستم های هر کشور اعمال شده که گاهی 
در منابع در دسترس به طور دقیق اشاره نشده است، یا آنکه متن های اصلی به زبان های مختلفی 
است که کار فهم و ترجمه مفاهیم را با توجه به اصطالحات بومی گوناگون بسیار دشوار می کند. از 
مشکالت دیگر در مطالعۀ کشورها عدم دسترسی به داده های آماری دقیق و کافی است. در هر حال 
برای استخراج مطالب و داده های آماری سعی شده است از منابع معتبرتر، جدیدتر و مناسب تر استفاده 
شود. با توجه  به اهمیت تغییرات جمعیتی در مباحث بازنشستگی، به منظور برداشت دقیق از تغییرات 
جمعیتی این کشورها در این فصل جداولی شامل جمعیت، نسبت کهنسالی و امید به زندگی برای 
هر کشور فراهم شده است. عالوه  بر این، نسبت متوسط درآمد افراد بایی 65 سال به متوسط درآمد 
کل جمعیت براساس داده های موجود در سایت OECD گزارا شده است. این نسبت شاخصی است 
که تاحدودی تأثیر طرح های بازنشستگی بر درآمد افراد سالخورده را برای هر کشور نشان می دهد و 

معمویً در بسیاری از گزارا های بازنشستگی محاسبه و برای مقایسه کشورها استفاده می شود.

2-1. سیستم بازنشستگی در فرانسه1 
قبل از پرداختن به سیستم بازنشستگی تکمیلی در فرانسه به ساختار تأمین اجتماعی چندییه در این 

کشور اشارۀ مختصری داریم. مستمری های بازنشستگی در فرانسه به چهار بخش تقسیم می شوند:

 • حداقل مستمری بازنشستگی بدون حق بیمه: این نخستین سطح از ییۀ اول سیستم بازنشستگی 

فرانسه است. این سطح برای افراد مسن در بازۀ سنی 60 تا 65 سال است که در اثر شرایط جسمی 
یا ناتوانی قادر به کسب درآمد در ازای کار نیستند. از لحاظ ملیت برای هر کسی که به صورت 
قانونی در فرانسه ساکن است، در نظر گرفته می شود. شرط تعلق گرفتن این مستمری داشتن 
درآمد ساینه کمتر از یک سقف معین )در سال 2010 برای یک نفر 7635 یورو و برای دو نفر 
13374 یورو( است. مبلغ مستمری نیز کمی بیشتر از سقف مذکور است. در سال 2010 برای یک 
نفر برابر 8507 یورو و برای دو نفر برابر 13890 یورو در نظر گرفته شده است. در صورت مرگ 
مستمری بگیر، چنانچه میراث وی از 39000 یورو بیشتر باشد، دولت می تواند مبالغ پرداخت شده 

را وصول کند.

1. مطالب این بخش در وبسایت https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_index.html موجود است.
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 • مستمری بازنشستگی دولتی اجباری: این مستمری بر اساس بازتوزیع سهمی هست که شاغالن به 

بازنشستگان می پردازند. هدف از این طرح تأمین حداکثر 50 درصد از بیشترین درآمدی است که فرد 
تا آن موقع داشته است؛ مشروط بر آنکه از سقف معینی )35000 یورو در سال 2010( بیشتر نشود. 
این طرح با استفاده از مالیات حقوق معروف به »سهم های مشارکت تأمین اجتماعی« تأمین مالی 
می شود. نرخ این مالیات در سال 2013 برابر 15/15 درصد )8/4 سهم کارفرما و 6/75 سهم کارگر( 
از درآمد تا سقف درآمد تأمین اجتماعی، یعنی 37032 یورو، و 1/7 درصد )1/6 سهم کارفرما و 0/1 
درصد سهم کارگر( از باقیمانده حقوق است. مدیریت این طرح با بانک  بیمۀ ملی سالخوردگان است.

 • مستمری بازنشستگی شغلی اجباری: هدف از این طرح، که به تفصیل در زیربخش بعدی شرح 

داده می شود، رساندن سطح درآمد بازنشستگی از حدود 50 درصد حداکثر درآمد افراد به سطحی 
بین 70 تا 80 درصد است.

 • مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری: این مستمری در دو فرم گروهی و انفرادی وجود 

دارند. طرح های پس انداز بازنشستگی گروهی در سال 2006 توسط فرانچس فیلون )که در دورۀ 
سارکوزی نخست وزیر فرانسه بود( پیشنهاد شد. در این طرح کارکنان شرکت در صورت عضویت 
در صندوق از اعتبار مالیاتی برخوردار می شوند. در این طرح حق بیمۀ کارکنان بسیار دقیق محاسبه 

می شود؛ با این وجود در موارد زیر معافیت های مالیاتی در نظر گرفته می شود: 

o پاداا ها؛

o سود سهام؛

o پرداخت های داوطلبانه تا 25 درصد کل درآمد ناخالص؛

o حق بیمۀ شرکت تا 16 درصد سقف تأمین اجتماعی؛

o انتقال از طرح های پس انداز سایر شرکت ها.

طرح هایی که در بای به اختصار مورداشاره قرار گرفتند متعلق به ییه های متفاوتی هستند که در جدول 
زیر آمده است.

جدول 1. مستمری های بازنشستگی در فرانسه

الیهنام طرح

سطح اول از ییۀ اولحداقل مستمری بازنشستگی بدون حق بیمه

ییۀ اولمقرری بازنشستگی دولتی اجباری

ییۀ دوممقرری بازنشستگی شغلی اجباری

ییۀ سوممقرری بازنشستگی خصوصی اختیاری
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2-1-1. سیستم بازنشستگی تکمیلی در فرانسه
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینۀ طرح های بازنشستگی مکمل است تا جایی که در سال 
1945 رابطۀ میان تأمین اجتماعی دولتی و طرح های مکمل بازنشستگی به طور دقیق مشخص شد. 
عالوه  بر این، تأمین اجتماعی در فرانسه با توجه  به شرایط اجتماعی- اقتصادی خاصی که داشت، قبل از 
هر چیز در محور بیمۀ بازنشستگی و تأمین معاا شکل گرفت؛ در حالی که در سایر کشورهای اروپایی 

تأمین اجتماعی عمدتاً حول محور بیمۀ بیکاری شکل گرفت )نیک گهر، 1385: 11(.

دو  که  مکملی هستند  بازنشستگی  تحت پوشش طرح  اجباری  به صورت  بخش خصوصی  کارکنان 
موسسۀ 1ARRCO و 2AGIRC ارائه می کنند. مؤسسۀ ARRCO همۀ کارکنان عادی را در بر می گیرد و 
مؤسسۀ AGIRC مدیران و یقه سفیدها را تحت پوشش قرار می دهد. عضویِت کارکنان بخش خصوصی 
در طرح های بازنشستگی که این دو مؤسسه معرفی کردند، در فرانسه از سال 1972 به صورت اجباری 
درآمده است. طرح های ارائه شده چندین بار بازنگری شده اند و از ابتدای سال 2019 طرح مشترک 
تحت عنوان ARRCO-AGIRI را ارائه می کنند. این طرح ها از لحاظ ساختار از نوع DB بوده و به لحاظ 

نوع تأمین مالی از شیوۀ PAYG استفاده می کنند.

الف. حق بیمه

حق بیمه در این طرح از ابتدای 2019 براساس دو طبقۀ درآمدی و به نسبت 60 درصد کارفرما و 40 
درصد کارگر مقرر شده است. ارقام در نظر گرفته شده برای این طبقه ها به شرح زیر است:

جدول 2. ارقام سهم کاگر و کارفرما در حق بیمه، 201۹

سهم بیمه توافقیکل سهم بیمهسهم کارفرماسهم کارگرطبقه درآمدی

3٫154٫727٫876٫2تا 3377 یورو

8٫6412٫9521٫5917از 3377 تا 27016 یورو

بکل سهم بیمه برابر سهم بیمۀ توافقی ضرب در عامل تصحیح 127 است که تا سال 2018 برابر 
125 بود؛ برای مثال، x 6٫2 1٫27 برابر 7٫87 است. طرح های بازنشستگی مکمل در فرانسه مبتنی 
امتیازهای  توافقی در محاسبۀ  بیمۀ  این طرح، سهم  قوانین  با  امتیازی هستند. مطابق  بر سیستم 
بازنشستگی محاسبه می شود و آنچه که با اعمال ضریب 1٫27 اضافه می شود برای تأمین مالی طرح 
با توجه  به پرداخت حق بیمه؛ )2(  است. در این سیستم امتیازها به دو صورت تعلق می گیرد: )1( 
سایر امتیازهای تعلق گرفته بدون پرداخت سهم بیمه، مانند دورۀ مربوط به زایمان، دورۀ مربوط به 

1. Association for Employees’ Supplementary Pension Schemes
2. General Association of Retirement Institutions for Executives
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ازکارافتادگی و دورۀ مربوط به بیکاری.

برای محاسبۀ امتیاز مستمری بازنشستگی سه عامل مؤثر است: پایۀ حق بیمه، سهم بیمۀ توافقی و 
ارزا خرید امتیاز که در سال 2021 برابر 1٫2841 یورو تعیین شده است.  براساس این سه عامل:

سهم بیمۀ توافقی x پایۀ مشمول حق بیمه
= تعداد امتیازها

           ارزا خرید امتیاز

 ب. تقاضای بازنشستگی

در این خصوص باید به دو موضوع اشاره شود: شرایط سنی و میزان حقوق بازنشستگی. در مورد شرایط 
سنی به موارد زیر بازنشستگی کامل تعلق می گیرد:

 • به سن قانونی 62 رسیده باشد و شرط حداقل طول دورۀ استخدامی برای بازنشستگی با نرخ 

پایۀ کامل را داشته باشد؛

 • حداقل سنی بین 65 تا 67 سال داشته باشد و طول دور؛ استخدام را رعایت نکرده باشد؛

 • به سن 62 نرسیده باشد؛ درصورتی که طول دورۀ استخدامی طوینی مدت داشته، به نحوی که 

بازنشستگی پایه به وی تعلق گرفته یا آنکه ازکارافتادگی دائم داشته باشد.

در مورد مبلغ حقوق بازنشستگی از ابتدای سال 2019 افزایش/کاهش موقتی در حقوق بازنشستگی 
لحاظ شده است. این تصمیم برای تشویق افرادی است که می توانند پس از رسیدن به شرط سنی 
بازنشستگی در کار بمانند. البته این سیستم برای افرادی اعمال می شود که در ژانویۀ 1957 یا پس 
از آن متولد شده باشند و پس از اول ژانویۀ 2019 واجد شرایط بازنشستگی شوند. شرایطی که باعث 

افزایش/کاهش حقوق بازنشستگی موقتی می شود به شرح زیر است:

برابر با زمانی باشد که   • زمان تقاضای عضو برای دریافت مقرری بازنشستگی تکمیلی دقیقاً 

تا سه سال کاهش 10 درصدی در  این صورت  باشد. در  پایۀ کامل  بازنشستگی  واجد شرایط 
مقرری بازنشستگی تکمیلی خواهد داشت که البته این کاهش در صورت رسیدن به سن 67 سال 

برداشته می شود.

 •  زمان تقاضای عضو برای دریافت مقرری بازنشستگی تکمیلی یک سال پس از زمانی باشد که 

واجد شرایط بازنشستگی پایۀ کامل می شود. در این صورت هیچ کاهش یا افزایشی اعمال نمی شود 
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و عضو حقوق بازنشستگی تکمیلی را به طور کامل دریافت می کند.

 • زمان تقاضای عضو برای دریافت مقرری بازنشستگی تکمیلی دو یا بیشتر از دو سال پس از 

زمانی باشد که واجد شرایط بازنشستگی پایۀ کامل می شود. در این صورت افزایش یک مقرری 
یک سالۀ بازنشستگی برابر است با:

o 10 درصد اگر تقاضای بازنشستگی تکمیلی دو سال به تعویق بیفتد؛

o 20 درصد اگر تقاضای بازنشستگی تکمیلی سه سال به تعویق بیفتد؛

o 30 درصد اگر تقاضای بازنشستگی تکمیلی چهار سال به تعویق بیفتد.

 مبلغ مقرری خالص بازنشستگی تکمیلی به صورت زیر محاسبه می شود

ارزا خرید هر امتیاز x تعداد کل امتیازها = مبلغ مقرری بازنشستگی خالص ساینه

قابل ذکر است که ارزا خرید هر امتیاز از ابتدای سال 2019 برابر 1٫2588 یورو در نظر گرفته 
شده است. در این سیستم میزان مستمری بازنشستگی متناسب با درآمد افراد در تمام دورۀ فعالیت 
آنهاست؛ درحالی که در طرح بازنشستگی پایه به 25 سال از بهترین سال های درآمدی فرد بستگی دارد.

ج. کمک هزینۀ خانوادگی

در طرح بازنشستگی تکمیلی دو نوع کمک هزینه برای فرزندان در نظر گرفته شده است:

 • مقرری برای فرزندخوانده؛

 • مقرری برای بزرگ کردن و بچه داری.

د. مزایای بازماندگان

این مزایا به همسر متوفي از سن 55 سالگي )در صورت داشتن بیش از دو فرزند، شرط سني وجود 
ندارد( و به کودکان یتیم کمتر از 21 سال )در صورت هر نوع معلولیت شرط سني وجود ندارد( 
پرداخت مي شود. میزان مستمري ها بر اساس آزمون درآمد نیست. مزایاي پرداختي به همسر برابر 
60 درصد و به فرزند)ان( یتیم برابر با 50 درصد مزایاي اندوخته شده تا زمان فوت یا مزایاي دریافتي 

بازنشستۀ متوفي است.

در نهایت، تأثیر معرفی طرح های بازنشستگی مختلف بایستی در درآمد بازنشستگان و سطح رفاه آنها 
مؤثر باشد. جدول 3 متوسط درآمد افراد بایی 65 سال را نسبت به متوسط درآمد کل جامعه نشان 

می دهد. براین اساس، به نظر می رسد که این نسبت تقریباً ثابت است. 
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)OECD جدول 3. نسبت متوسط درآمد افراد باالی 65 سال به متوسط درآمد کل جامعه )منبع: وبسایت

سال201720162015201420132012

نسبت متوسط درآمد1٫021٫031٫031٫031٫041٫02

عالوه  بر این، مطابق با آمارهای سایت ILO، درصد افراد بایی 65 سال که در فرانسه مستمری بازنشستگی 
دریافت کرده اند، در سال های 2000، 2013 و 2014 برابر 100 درصد بوده است. همچنین، 100 
درصد افراد در سال 2016 یکی از انواع مزایای اجتماعی را دریافت کرده اند که باعث شده است در 

عمل همۀ اقشار آسیب پذیر و طبقۀ فقیر جامعه از حفاظت های اجتماعی بهره مند شوند. 

2-1-2. نگاهی به مؤلفه های جمعیتی فرانسه

برخی کشورها سابقۀ زیادی در تأمین داده های آماری دارند. براساس داده های جمعیتی مربوط به 
کشور فرانسه در پایگاه HMD برخی از اطالعات به دست آمده برای حدود دو قرن در جدول 4 ارائه شده 
است. همان طور که از این جدول برمی آید، کل جمعیت فرانسه در طی 200 سال حدوداً دو برابر شده 

است؛ سهم کهنساین بیش از سه برابر و امید به زندگی کمی بیش از دو برابر شده است.

)HMD جدول 4. اطالعات جمعیتی کشور فرانسه در برخی از سال های سرشماری )مأخذ: پایگاه

 

جمعیت )هزار نفر(سال
نسبت کهنسالی

 )براساس جمعیت بیشتر از 64 ساله(
امید به زندگی )سال(

زنمرد

1821310720٫0613940

1901384960٫0854549

1950416520٫1146369

2000588400٫1607582

2010627250٫1677884

2017646170٫1957985

  2-2. سیستم بازنشستگی تکمیلی در ترکیه1 
نظام بازنشستگی در ترکیه شامل سه ییه است: ییۀ اول سیستم بازنشستگی عمومی و اجباری از 

1. Peksevim, S. and V. Akgiray (2019), Reforming the Pension System in Turkey: Comparison of 
Mandatory and Auto-Enrolment Pension Systems in Selected OECD Countries, www.oecd.org/
pensions/Reforming-the-Pension-System-in-Turkey-2019.pdf.
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نوع PAYG است؛ ییۀ دوم شامل طرح های بازنشستگی شغلی که عمدتاً از نوع DB هستند و ییۀ سوم 
شامل سیستم بازنشستگی خصوصی اختیاری است که بر مبنای طرح های DC کاماًل تأمین اعتبارشده 

کار می کند.

ییۀ اول سیستم بازنشستگی ترکیه برنامۀ تأمین اجتماعی PAYG است که مزایای زیر را شامل می شود:

 • مزایای بازنشستگی کارکنان در دورۀ کهنسالی؛

 • مراقبت های بهداشتی- درمانی؛

 • حقوق بازماندگان،

 • از کارافتادگی؛

 • امراض و حوادث حین کار؛

 • بیکاری و 

 • بیمۀ عمر.

در این ییه حقوق بازنشستگی بر مبنای طرح DB متناسب با سابقۀ پرداخت حق بیمه، متوسط حقوق، 
تورم و GDP تعیین می شود. سن بازنشستگی زنان برابر 58 و سن بازنشستگی مردان برابر 60 سال 
است. عالوه  بر این، شرط دریافت مزایای بازنشستگِی سالخوردگی دارابودن حداقل 7200 روز سابقۀ 
پرداخت حق بیمه در سیستم است. تا قبل از 2006 سه طرح بیمۀ اجتماعی متفاوت بود که برای 
کارکنان بخش های مختلف مزایای متفاوتی را فراهم می کرد، اما پس از آن سال، این سه طرح در 
همدیگر ادغام شد و اکنون همۀ کارکنان مزایای یکسانی دریافت می کنند. کلیۀ کارکنان و کارفرمایانی 
که عضو این سیستم هستند، ملزم به پرداخت حق بیمه اند تا هزینۀ مزایای بازنشستگان فعلی را تأمین 
کنند. حق بیمۀ کارکنان و کارفرمایان به ترتیب 14 و 21٫5 درصد از حقوق است که از این درصدها 
به ترتیب 9 و 11 درصد برای تأمین مزایای بازنشستگی، حقوق بازماندگان و ازکارافتادگی و مابقی 

برای تأمین اعتبار سایر هزینه ها است.

در پایان سال 2008، حدود 81 درصد از جمعیت کاری ترکیه تحت پوشش این سیستم قرار داشتند. 
عالوه  بر این، ییۀ اول سیستم بازنشستگی ترکیه نرخ جایگزینی 102 را فراهم کرده است که جزو 
بایترین نرخ ها در اتحادیۀ اروپا و OECD به شمار می آید. با این وجود و علی رغم نرخ پوشش بای و 
حق بیمۀ بای، سیستم تأمین اجتماعی ترکیه کسری بودجۀ زیادی دارد که روبه رشد نیز هست. مطابق 
با آمارهای رسمی، میزان تزریق بودجۀ دولت به سیستم تأمین اجتماعی از حدود 40 میلیارد لیره در 
 GDP سال 2008 به حدود 130 میلیارد لیره در سال 2017 رسیده است که چیزی حدود 4 درصد



117

ب
تخ

 من
شور

د ک
چن

در 
ی 

میل
 تک

گی
ست

نش
 باز

ری
تم

مس
ی 

سه ا
قای

ی م
رس

بر

است. مطابق تحلیل ها با افزایش امید زندگی و افزایش سهم سالخوردگان از جمعیت ترکیه اوضاع 
کسری بودجۀ سیستم تأمین اجتماعی بدتر نیز خواهد شد. گرچه اصالحات پیشنهادی در سال 2008 
در نظر دارد که تا سال 2048 سن بازنشستگی را تا 65 سال افزایش دهد؛ اما مکانیزم های دیگری برای 
تثبیت جایگاه سیستم تأمین اجتماعی مورد نیاز است. مطابق با گزارا های OECD یکی از بهترین 
رویکردها برای کاهش فشار جمعیت سالخورده روی سیستم تأمین اجتماعی پیشنهاد سیستمی است 
که ارتباط اتوماتیک میان بازنشستگی و ارزا افزودۀ امید زندگی در نظر می گیرد. البته واضح است 

که این ارزا افزوده در طبقات اجتماعی- اقتصادی مختلف با یکدیگر فرق دارد.

در ییۀ دوم دو طرح بازنشستگی شغلی اجباری، شامل طرح های OYAK و TTK به ترتیب برای پوشش 
برخی مزایای اجتماعی مربوط به کارکنان نظامی و کارکنان معادن و بیش از 250 طرح بازنشستگی 

شغلی اختیاری که بسیار کوچک هستند، وجود دارد.

سومین ییه شامل سیستم بازنشستگی خصوصی اختیاری است که ابتدا به ساکن در سال 2003 
معرفی شده است. هدف اصلی از معرفی ییۀ سوم افزایش میزان پس انداز داخلی، افزایش سطح رفاه 
بازنشستگان و کاهش فشار سیستم تأمین اجتماعی روی دولت است. سیستم بازنشستگی خصوصی 
از نوع طرح های DC است و حدود هفت میلیون عضو دارد. این سیستم دارای ساختار  در ترکیه 
دو قسمتی است؛ به این معنی که بخشی از فعالیت توسط شرکت های بازنشستگی و بخش دوم 
توسط شرکت های مدیریت پرتفو انجام می شود. شرکت های بازنشستگی مجاز هستند تنها طرح های 
بازنشستگی را بفروشند و حق بیمه ها را جمع آوری کنند. برای قسمت دوم شرکت های بازنشستگی 
بایستی برای مدیریت پول اعضای صندوق از میان شرکت های مدیریت پرتفو یکی را انتخاب کنند. 
البته برای جلوگیری از فسادهای کاری روال خاصی برای انتخاب شرکت های مدیریت پرتفوی وجود 
دارد. در حال حاضر 18 شرکت بازنشستگی و 26 شرکت مدیریت پرتفوی دارای مجوز فعالیت هستند 
که جمعاً 408 صندوق بازنشستگی را مدیریت می کنند. سیستم بازنشستگی خصوصی در ترکیه 
دارای مشوق های مالیاتی روی حق بیمه ها، سرمایه گذاری ها و در مرحلۀ بازنشستگی است. در این 
سیستم به شرط آنکه عضو حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و به سن 56 رسیده باشد، 
مشمول دریافت مزایای کامل بازنشستگی می شود. با وجود آنکه این طرح به عنوان مکملی برای تأمین 
درآمد افراد در بازنشستگی به شمار می آید، اصالحات و تأثیری که انتظار می رفت را به همراه نداشت. 
براین اساس، قانون دیگری در سال 2017 اجرایی شد که به موجب آن، کلیۀ کارکنان بخش خصوصی 
و عمومی با سن کمتر از 45 سال به صورت خودکار مطابق با زمان بندی جدول 5 به عضویت طرح 

بازنشستگی انفرادی اجباری در می آیند. 
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جدول 5. زمان بندی عضویت کارکنان در طرح بازنشستگی مکمل اجباری

تاریخ شروع عضویت در طرح مکمل اجباریتعداد کارکنان

اول ژانویه 10002017 و بیشتر

اول آوریل 2502017 تا 1000 نفر

اول جویی 1002017 تا 249 نفر

اول ژانویه 502018 تا 99 نفر

اول جویی 102018 تا 49 نفر

اول ژانویه 52019 تا 9 نفر

حق بیمه در این طرح سه درصد است و فرد تنها مجاز است در صورت عدم تمایل در دو ماه نخست 
اقدام به لغو این طرح نماید. در صورت انصراف در دو ماه نخست پس انداز فرد مسترد می شود؛ اما در 
صورت ماندن در طرح پاداشی معادل 1000 لیره ترکیه به حق بیمه فرد اضافه می شود. نرخ حق بیمه 
می تواند به صورت متغیر )با محدودیت حداقل یک درصد و حداکثر شش درصد( یا به صورت ثابت 
سه درصد باشد. مطابق با قوانین مصوب، افرادی که عضو طرح بازنشستگی انفرادی اختیاری نزد 
شرکت های بیمه بازرگانی هستند می توانند به عضویت خود ادامه دهند و هیچ منعی برای عضویت 
در دو طرح اختیاری و اجباری وجود ندارد. البته امکان انتقال سرمایه و سوابق از طرح اختیاری به 
طرح اجباری وجود ندارد. در صورت تغییر کارفرما، حق بیمه براساس قرارداد بازنشستگی در محیط 
کار جدید محاسبه و به سوابق قبلی افزوده می شود. در صورتی که کارگاه جدید قرارداد بازنشستگی 
نداشته باشد، کارگر می تواند طبق قرارداد بازنشستگی کارگاه قبلی به پرداخت حق بیمه ادامه دهد. 

مسئولیت پرداخت حق بیمه ها با کارفرما است.

چنانکه گفتیم، یکی از اهداف معرفی طرح های بازنشستگی تکمیلی افزایش سطح رفاه بازنشستگان 
و افراد سالخورده است. مقایسه درآمد بازنشستگان در مقایسه با درآمد آنها قبل از دورۀ بازنشستگی 
یکی از شاخص های رایج برای این منظور است. متوسط درآمد افراد بایی 65 سال نسبت به متوسط 
درآمد کل جامعه در چند سال اخیر برای کشور ترکیه در جدول 6 ارائه شده است. همان طور که 
مالحظه می کنیم، در سال های اخیر متوسط درآمد افراد بازنشسته در مقایسه با متوسط درآمد کل 

جامعه به صورت تدریجی رو به کاهش گذاشته است. 
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)OECD جدول 6. نسبت متوسط درآمد افراد باالی 65 سال به متوسط درآمد کل جامعه )منبع: وبسایت

سال20152014201320122011 

نسبت متوسط درآمد0٫860٫860٫890٫900٫89

ببا این حال مطابق با آمارهای ILO، از سال 2000 که حدود 55 درصد افراد بایی 65 سال مستمری 
بازنشستگی دریافت می کردند، در سال های 2013 و 2014 تقریباً همۀ افراد بایی 65 سال مستمری 
در  ترکیه  در  اجتماعی  حفاظت  قابل مالحظۀ  رشد  نشان دهندۀ  که  می کنند  دریافت  بازنشستگی 

سال های اخیر است.

2-2-1. نگاهی به مؤلفه های جمعیتی ترکیه

برخالف فرانسه، در ترکیه قدمت آمارهای جمعیتی قابل دسترس کمتر از 100 سال که از این نظر 
چنانکه  و  شد  انجام  سال 1927  در  مدرن  سرشماری  نخستین  است.  ایران  به  شبیه  حدودی  تا 
جدول 7 نشان می دهد، پس از 90 سال جمعیت ترکیه حدود شش برابر شده است. نتایج حاصل 
از سرشماری های انجام گرفته نشان می دهد که سهم افراد کهنسال از کل جمعیت ترکیه در همین 
مدت بیش از دو برابر شده است و در سال 2017 برابر 8٫5 درصد از کل جمعیت را شامل می شود. 
عالوه  بر این، امید به زندگی در بدو تولد در 90 سال گذشته بیش از دو برابر شده است و به طور متوسط 

برای مردان در سال 2017 برابر 73 سال و برای زنان برابر 79 سال است. 

جدول 7. اطالعات جمعیتی کشور ترکیه در برخی از سال های سرشماری )مأخذ: مؤسسۀ آمار ترکیه و بانک جهانی(

جمعیت )هزار نفر(سال
نسبت کهنسالی )براساس جمعیت 

بیشتر از 64 سال(
امید به زندگی )سال(

زنمرد

192713648

1955240650٫0343844

2000678040٫0576674

2010737230٫0737178

2015787410٫0827279

2016798150٫0837279

2017808110٫0857379
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مطالب و آمارهای بای و تحلیل صاحب نظران این حوزه )اگیرای و پکسیویم، 2018( نشان می دهد که 
سیستم بازنشستگی ترکیه همچنان با چالش های جدی روبه رو است:

 • ترکیه در حال حاضر جمعیت جوانی دارد و با وجود آنکه امید زندگی در حال افزایش است، نرخ 

باروری به سرعت در حال کاهش است. افراد با حداقل دستمزد حدود 40 درصد از کل کارکنان 
را تشکیل می دهند.

 • با چارچوب فعلی سیستم تأمین اجتماعی دولتی همچنان فشار مالی سنگینی روی دوا 

دولت دارد.

 • بازار صندوق بازنشستگی از زمان راه اندازی رشد نسبتاً زیادی داشته است؛ اما درمجموع به 

از  اضافه صندوق بازنشستگی شغلی کمتر از 5 درصد GDP را شامل می شود که بسیار کمتر 
متوسط کشورهای OECD است که در حدود 51 درصد است.

 • طرِح عضویت خودکار که اخیراً برای افزایش نرخ پس اندازها و بازار بازنشستگی به اجرا درآمده 

با نرخ خروج زیادی روبه رو شده است که تحقق اهداف طرح را با مشکل جدی مواجه می کند.

 • اعتماد عمومی به بازارهای مالی )به ویژه با چشم انداز درازمدت( بسیار کم است که به دلیل عدم 

شفافیت دربارۀ عملکرد بازار و به دنبال آن کارایی ضعیف در مدیریت صندوق های بازنشستگی است.

2-3. سیستم بازنشستگی تکمیلی در شیلی
سیستم بازنشستگی در شیلی پس از اصالحات اساسی که در سال 2008 ایجاد شد به یک سیستم 
سه ییه تبدیل شده است. ییۀ اول یک ییۀ حمایتی و ییۀ دوم بازنشستگی اجباری است. درحالی که 
سومین ییه در این سیستم به صورت اختیاری توسط صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمۀ عمر، 
بانک ها، صندوق های مالی و موسسه های مشابِه موردتأیید نهاد ناظر برای افزایش درآمد بازنشستگی 

عرضه می شود. 

ییۀ اول به وسیلۀ مالیات های عمومی تأمین اعتبار می شود و برای حمایت از افرادی است که هیچ 
یا مقدار ناچیزی پس انداز برای بازنشستگی دارند. این ییه شامل دو نوع مستمری است: مستمری 
پایۀ سالخوردگی که برای افراد بدون پس انداز است و مستمری حمایتی که برای افراد با پس انداز 
اندک است. افراد تحت پوشش این طرح ها برای خدمات درمانی چیزی نمی پردازند. افراد با شرایط زیر 

مشمول این ییه هستند:

 • دارای 65 سال تمام باشد؛

 • متعلق به 60 درصد از فقیرترین افراد جامعه باشد؛
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 • از سن 20 سالگی به بعد، حداقل 20 سال در شیلی سکونت داشته باشد و حداقل چهار سال 

از پنج سال منتهی به بازنشستگی در شیلی سکونت داشته باشد؛

 • پس انداز صفر یا کمتر از سقف معینی )در سال 2016 برابر 490 دیر در سال( داشته باشد.

ییۀ دوم یک طرح مشارکت تعریف شده است که در آن هر شخص حساب پس انداز سرمایه گذاری 
خودا را دارد. این حساب ها توسط مجریان صندوق های بازنشستگی )AFP( مدیریت می شوند. در 
این طرح همۀ کارکنان ملزم هستند 10 درصد از حقوق خود را به حساب پس انداز منتقل کنند. 
افزون براین، کارمزد نیز بایستی پرداخت شود که توسط مجری صندوق مشخص می شود. عضویت در 
این صندوق برای افراد خویش فرما اختیاری است. در حال حاضر، شش AFP  در شیلی مشغول به 
فعالیت هستند که زیر نظر نهاد ناظر بازنشستگی کار می کنند. هریک از AFP ها موظف هستند پنج 
سناریوی مختلف سرمایه گذاری »بسیار پرریسک«، »ریسکی«، »با ریسک متوسط«، »محافظه کارانه« 
و »بسیار محافظه کارانه« برای اعضاء معرفی کنند؛ هرچند شرایط خاصی برای هر سناریو براساس سن 
افراد مطرح است. جدول زیر این سناریوها را به همراه شرایط سنی برای انتخاب هر سناریو نشان داده 

است. چنانچه هیج سناریویی انتخاب نشود، طبق ستون آخر اقدام می شود.

جدول 8. سناریوهای مختلف سرمایه گذاری

درصد از دارایینوع سناریو
مرد کمتر از 55
زن کمتر از 51

مرد بیشتر از 55
زن بیشتر از 51

انتخاب پیش فرض

40 تا 80 درصدبسیار پرریسک

25 تا 60 درصدریسکی
مرد کمتر از 35
زن کمتر از 35

15 تا 40 درصدبا ریسک متوسط
مرد 35 تا 55
زن 35 تا 51

5 تا 20 درصدمحافظه کارانه
مرد بیشتر از 55
زن بیشتر از 51

0 تا 5 درصدبسیار محافظه کارانه

ییۀ سوم دارای سه نوع طرح گوناگون است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.
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2-3-1. پس انداز بازنشستگی داوطلبانه1 

افرادی که عضو این طرح می شوند، می توانند حق بیمۀ بایتر از 10 درصد )که در سیستم بازنشستگی 
اجباری بایستی پرداخت شود( پرداخت کنند. سهم مازاد تا میزان 1657 دیر معاف از مالیات است 
و در هر زمان با پرداخت یک مبلغ قابل بازپس گیری است. اگر پس انداز داوطلبانه قبل از بازنشستگی 
پس گرفته شود، یک مالیات اضافه روی آن پس انداز در نظر گرفته می شود تا به این وسیله افراد به 
نگهداشتن پس اندازشان تشویق شوند؛ هرچند برای کارکنانی که درآمد کم و معاف از مالیات دارند، 
این مالیات اضافه روی پس انداز بازنشستگی در صورت انصراف در نظر گرفته نمی شود.  عالوه  بر این، 
برای کارکنان کم درآمد درصورتی که در این طرح باقی بمانند، پاداشی معادل 15 درصد کل پس اندازها 

)تا یک سقف مشخص( توسط دولت به حساب های پس انداز افراد اضافه می شود.

2-3-2. پس انداز بازنشستگی داوطلبانۀ جمعی2 

و یک صندوق  کارکنان(  از  نمایندگی  )به  کارفرما  میان  قرارداد پس انداز  یک  نوع طرح ها  این  در 
بای اشاره شد( تنظیم می شود.  سهم های داوطلبانه  بازنشستگی )یا سایر نهادهای مجازی که در 
کارکنان توسط کارفرما تکمیل می شود. به منظور برخورداری از مزایای حاصل از حق بیمه هایی که 
کارفرما می پردازد، یک دورۀ حضور حداقلی برای کارگر نزد آن کارفرما مشخص می شود. از شرایط 
این قرارداد عضویت حداقل 30 درصد کل کارکنان کارگاه یا 300 نفر در کل دورۀ قرارداد است. 
درصورتی که این شرط از حد نصاب بیفتد، کارفرما حداکثر 12 ماه فرصت دارد تا حداقل شرایط 
آنکه  بر  مشروط  باشد؛  قرارداد  چند  عضو  می تواند  کارگر  هر  طرح  این  در  کند.  فراهم  را  قرارداد 
شرایط همۀ قراردادها یکسان باشند. در این طرح نرخ قرارداد بین مجری و کارفرما به صورت توافقی 

تنظیم می شود.

2-3-3. حساب های پس انداز داوطلبانه3 

این طرح که به نام »حساب دوم« نیز از آن یاد می شود، مکمل حساب سرمایۀ افراد است و مستقل 
از همۀ حساب های دیگری است که توسط صندوق های بازنشستگی مدیریت می شوند. این حساب 
در بررسی درآمد افراد به هنگام عضویت در طرح های حمایتی در نظر گرفته نمی شود؛ اما در صورت 

انصراف مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.

بدیهی است که تأثیر اصالحات بازنشستگی یا معرفی طرح های جدید بازنشستگی در کوتاه مدت و 
بلندمدت باید به نفع بازنشستگان و افراد سالخورده شود. متوسط درآمد افراد بایی 65 سال نسبت به 

1. Voluntary Pension Saving
2. Collective Voluntary Pension Saving
3. Voluntary Saving Accounts
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متوسط درآمد کل جامعه در چند سال اخیر برای کشور شیلی در جدول 9 ارائه شده است. همان طور 
که مالحظه می کنیم، در سال های اخیر متوسط درآمد افراد بازنشسته در مقایسه با متوسط درآمد کل 

جامعه به صورت تدریجی رو به کاهش گذاشته است. 

)OECD جدول ۹. نسبت متوسط درآمد افراد باالی 65 سال به متوسط درآمد کل جامعه )منبع: وبسایت

سال20172015201320112009 

نسبت متوسط درآمد0٫940٫960٫951.000٫99

آمارهای ILO در خصوص افراد بایی 65 سال که مستمری بازنشستگی دریافت می کنند برای سال های 
2003، 2013، 2014 و 2016 موجود است که به ترتیب حدود 63، 41، 40 و 79 درصد و نشان از 
وجود درصد قابل مالحظه ای از افراد آسیب پذیر در جامعه است که تحت حفاظت اجتماعی قرار ندارند.

2-3-4. نگاهی به مؤلفه های جمعیتی شیلی

برخالف کشورهای قبلی داده های آماری کمتری دربارۀ شیلی در دسترس است. بخشی از داده ها 
در پایگاه HMD از سال 1992 تا 2008 و داده های از 2009 تا 2014 از OECD تهیه شده است. 
همان طورکه جدول 10 نشان می دهد، جمعیت شیلی و سهم کهنساین از کل جمعیت در 25 سال 

اخیر یک و نیم برابر شده است. درحالی که امید به زندگی حدود شش سال افزایش پیدا کرده است.

)OECD و HMD جدول 10. اطالعات جمعیتی کشور شیلی در برخی از سال های سرشماری )مأخذ: پایگاه

جمعیت )هزار نفر(سال
نسبت کهنسالی )براساس جمعیت 

بیشتر از 64 سال(
امید به زندگی )سال(

زنمرد

1992132730٫0657177

1995138960٫0707278

2000147960٫0767480

2010170660٫0907581

2014178190٫1007783

2-4. سیستم بازنشستگی تکمیلی در دانمارک
نام  به  انگلیسی  ATP  که در  اختصاری  نام  دانمارک تحت  بازنشستگی تکمیلی در  اولین صندوق 
»بازنشستگی تکمیلی بازار کار«  معروف شده، در سال 1964 تأسیس شده است. این صندوق مکمل 
ییه های اصلی بازنشستگی شامل صندوق عمومی تأمین اجتماعی از یک سو و طرح های بازنشستگی 
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شغلی و شخصی از سوی دیگر است. این صندوق یک طرح DC است و دارای نرخ مشارکت پایین و در 
نتیجه، مزایای نسبتاً پایین در مقایسه با درآمدها است. صندوق ATP در ابتدا موسسه ای در بازار کار 
بود؛ اما گسترۀ اجباری آن پس از اصالحاتی که در اوایل دهۀ 90 رخ داد، تقریباً عمومی شده است. 
در حال حاضر، عضویت در این صندوق برای کارکنان و اکثر کسانی که درآمد انتقالی دارند )مانند 
دریافت کنندگان بیمۀ بیکاری، ازکارافتادگی، کارآموزان و ...( اجباری است، اما برای افراد خویش فرما 

اختیاری است. 

حق بیمه در این صندوق به صورت مبلغ پولی مقرر شده است. این مبلغ در سال  1964 برابر 1/4 درصد 
درآمد بود و به تدریج تا سال 1982 به 0.3 درصد رسید؛ اما پس از آن مجدداً افزایش یافت و تا سال 
1992 به 1/25 درصد درآمد رسیده است. در حال حاضر، حق بیمه کمی کمتر از 1 درصد درآمد پایه 
است. حق بیمه برای کسانی که شغل پاره وقت دارند، پایین تر است؛ اما به منظور جبران کمبودهایی 
که افراد غیرمستخدم نسبت به پوشش بازنشستگی شغلی دارند، حق بیمۀ آنها دو برابر در نظر گرفته 
می شود. در شاغالن 66 درصد از حق بیمه را کارفرما و بقیۀ آن را کارگر می پردازد. سهم کارفرما برای 
کسانی که درآمد انتقالی دارند توسط دولت پرداخت می شود. شایان ذکر است که در سال 1987 
گروهی از کارکنان بخش های عمومی از افزایش حق بیمه ها معاف شده اند و حق بیمۀ آنها هنوز برابر 
مبلغی است که در سال 1982 پرداخت می شده است. این گروه به گروه B نام گذاری شده است. پس 
از تصمیم به افزایش حق بیمه ها در سال 1996 بخشی از اعضای گروه B پیشنهاد افزایش حق بیمه 
دادند که گروه C را تشکیل دادند. این موضوع مجدداً در سال 2006 اتفاق افتاد و گروه D تشکیل شد. 
در حال حاضر، گروه نرمال که بیشترین جمعیت را نیز تشکیل می دهد گروه A است. جدول 11 این 

گروه ها و مبلغ حق بیمۀ آنها را تا سال 2009 نشان می دهد.

جدول 11. مبلغ حق بیمه )برحسب کرون دانمارک( در گروه های مختلف در سال های مختلف

گروه2009200619961988-901982

32402924268423331166A

1166116611661166B

207617571517C

17241408D

مزایای این طرح بازنشستگی مانند یک سالیانۀ عمر تکی است، مگر آنکه مجموع مبلغ تعلق گرفته 
ناچیز باشد که در آن صورت یک مبلغ یک جا پرداخت می شود. با وجود آنکه مبلغ حقوق بازنشستگی 
تکمیلی حدود 8 درصد متوسط درآمدها است، در حال حاضر حدود 80 درصد مستمری بگیران 
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دانمارک از صندوق ATP دریافتی دارند. مزایای پرداختی در این طرح به سن افراد بستگی ندارد؛ 
بلکه به میزان حق بیمه ها بستگی دارد و کسانی که حق بیمۀ یکسانی دارند، مزایای یکسانی دریافت 
می کنند، ولو آنکه در سنین متفاوتی باشند. هرچند با توجه  به تغییر نرخ سود تضمینی از سال 2002 
از 4/5 درصد به 2 درصد باعث شده است که افراد مسن تر مزایای بیشتری به خاطر سهم های مشارکتی 
که در گذشته پرداخته اند، دریافت کنند. با این وجود قوانین سختگیرانه در نحوۀ دریافت حق بیمه ها 
راه های سوء استفاده )مثل پرداخت بیشتر در سال های نزدیک به بازنشستگی( را بسته است. افزون  بر 
این مزایا در مواقعی که شرایط مالی صندوق اجازه بدهد پاداشی برای اعضا در نظر گرفته می شود. 
با وجود محاسنی که ATP به همراه دارد، طبق آنچه گفته شد نقاط ضعف و نقص هایی نیز در این 

سیستم وجود دارد که عبارتند از:

• پیچیدگی سازوکار اجرایی صندوق: این موضوع باعث شده است که نتوان به سادگی و به صورت 
مستمر حق بیمه ها و سایر ویژگی های مربوط به خدمات اعضا را تغییر داد. 

مزایای  در  ناچیزی  بهبود  برای  کارآمد  بسیار  مؤسسۀ  یک  اساس  این  بر  حق بیمه:  • پایین بودن 

بازنشستگی افراد فعالیت می کند.

• عدم وابستگی مزایای بازنشستگی به سن: همان طور که گفته شد، مزایای پرداختی در این طرح به 

سن افراد بستگی ندارد؛ بلکه به میزان حق بیمه ها بستگی دارد و کسانی که حق بیمۀ یکسانی دارند، 
مزایای یکسانی دریافت می کنند ولو آنکه در سنین متفاوتی باشند.

• عدم شفافیت سوابق عملکردی صندوق ATP: در حال حاضر داده های مربوط به عملکرد حساب های 

فردی، میزان یارانه ها و نرخ های جایگزینی به موقع و به صورت کامل مستند و منتشر نمی شوند.

قابل ذکر است که عالوه بر صندوق ATP طرح های بازنشستگی متعددی در سال های مختلف پیشنهاد 
شده که همه در نهایت به نوعی در صندوق ATP ادغام شده یا تحت مدیریت آن درآمده اند. در زیر به 

برخی از این طرح ها اشاره شده است.

طرح LD: در سال 1977 به منظور افزایش حقوق سال های 1978 تا 1980 این طرح برای حساب های 
پس انداِز اجبارِی هزینۀ زندگی دایر شد. با وجود آنکه هیئت عامل این طرح مستقل است، اما مدیریت 
حساب ها تحت نظر صندوق ATP انجام می شود. سرمایۀ انباشتۀ حساب های فردی در موعد بازنشستگی 

به صورت یکجا به آنها پرداخت می شود.

طرح DMP: طرح پس انداز بازنشستگی موقتی بود که در سال 1997 راه اندازی شد و تنها برای سال 
1998 حق بیمه دریافت کرد. حق بیمه به میزان 1 درصد درآمد بود که در موعد بازنشستگی به صورت 
نظارت  اینک تحت  و  ادغام شد   SP در  این طرح در سال 2003  پرداخت می شود.  افراد  به  یکجا 
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هیئت مدیرۀ صندوق ATP است.

طرح SP: طرح پس انداز بازنشستگی خاصی است که در سال 1998 راه اندازی شده است. این طرح 
با پرداخت حق بیمۀ برابر 1 درصد درآمد کلیۀ مزدبگیران، اشخاص خویش فرما و افراد دارای درآمد 
انتقالی تأمین اعتبار می شد؛ اما در سال 2004 متوقف شد. مزایای این طرح به فرم یک سالیانه 
10ساله درآمد. از سال 2005 اعضای این طرح مجاز شدند که عضو هر صندوقی که تمایل دارند 
 ATP به وسیلۀ SP ملحق شدند. در نتیجه طرح ATP بشوند. با این تصمیم تقریباً همۀ اعضا به صندوق

مدیریت می شود.

طرح SUPP: یک طرح اختیاری است که در سال 2003 برای افراد از کارافتاده ای معرفی شد که 
مایلند درآمد دوران بازنشستگی خود را از طریق حساب های معاف از مالیات افزایش بدهند. در این 
طرح برای حق بیمه یک سقف معین وجود دارد و دوسوم توسط دولت پرداخت می شود. هیچ تضمینی 
برای نرخ سود در دورۀ انباشتگی سرمایه وجود ندارد؛ اما سرمایۀ انباشته در صورت رسیدن به سن 
بازنشستگی نرمال به یک سالیانی عمر تبدیل می شود. این طرح در حال حاضر به عنوان بخشی از 

طرح SP  است.

آمارهای مربوط به مقایسۀ متوسط درآمد افراد بایی 65 سال با متوسط درآمد کل جامعه در جدول 
به  رو  تدریجی  به صورت  بازنشسته  افراد  درآمد  متوسط  اخیر  سال های  در  که  می دهد  نشان   12

افزایش است. 
)OECD جدول 12. نسبت متوسط درآمد افراد باالی 65 سال به متوسط درآمد کل جامعه )منبع: وبسایت

سال201620152014201320122011

نسبت متوسط درآمد0٫810٫800٫790٫790٫770٫76

آمارهای سازمان ILO  نشان می دهد که در سال های 2000، 2013 و 2014 به ترتیب حدود 100، 
96 و 99 درصد از افراد بایی 65 سال مستمری بازنشستگی دریافت می کرده اند. همچنین، در سال 

2016 حدود 36 درصد از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش هیچ نوع حمایت اجتماعی قرار نداشتند.

2-4-1. مؤلفه های جمعیتی دانمارک

 HMD مانند فرانسه داده های مربوط به کشور دانمارک نیز با قدمت خوبی )183 سال( در پایگاه
موجود است. جدول 13 نشان می دهد که جمعیت دانمارک در عرض 180 سال گذشته بیش از 
چهارونیم برابر شده است؛ درحالی که سهم کهنساین از کل جمعیت در این مدت حدود سه ونیم برابر 

شده است. عالوه  بر این، امید به زندگی در مردان و زنان کمی بیش از دو برابر شده است.
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)HMD جدول 13. اطالعات جمعیتی کشور دانمارک در برخی از سال های سرشماری )مأخذ: پایگاه

جمعیت )هزار نفر(سال
نسبت کهنسالی )براساس جمعیت 

بیشتر از 64 سال(
امید به زندگی )سال(

زنمرد

183512250٫0573740

190124410٫0675155

195042510٫0906972

200053300٫1487479

201055350٫1637781

201657070٫1887983

2-5. سیستم بازنشستگی تکمیلی در رومانی
کشور رومانی نیز با توجه  به تغییرات جمعیتی چندین سال است که سیستم بازنشستگی سه ییه 
را به کار گرفته است. ییۀ اول در این سیستم به صورت عمومی و اجباری است. ییۀ دوم به صورت 
خصوصی و اجباری است که برای تکمیل حقوق بازنشستگی استفاده می شود. ییۀ سوم نیز اختیاری 

است و توسط شرکت های خصوصی ارائه می شود. 

سیستم بازنشستگی ییۀ اول بر مبنای روا تأمین بدون اندوخته است و در آن امکان بازنشستگی 
پیش ازموعد )حداکثر 5 سال قبل از سن بازنشستگی قانونی( نیز با تعدیل مستمری فراهم است. این 
سیستم با توجه  به حق بیمۀ تأمین اجتماعی، با ترکیب 19.5درصد توسط کارفرما و 9.5 درصد توسط 
کارکنان تأمین اعتبار می شود. در سال 2005 برای اصالح سیستم به کار گرفته شده در ییۀ اول موارد 

زیر به تصویب رسید:

مقرر شد سن  براین اساس  به صورت تدریجی:  بازنشستگی در یک دورۀ 10ساله  • افزایش سن 
بازنشستگی برای خانم ها از 57 سال به 60 سال و برای آقایان از 62 به 65 افزایش پیدا کند.

• افزایش حداقل تعداد سال های پرداخت حق بیمه: براین اساس مقرر شد برای آقایان و خانم ها 
به صورت یکسان از 10 سال به 15 سال افزایش پیدا کند.

• تغییر فرمول بازنشستگی به نحوی که درآمد فرد در کل دوران خدمت او برحسب یک سیستم 
امتیازبندی مورد استفاده قرار  بگیرد و در نهایت، متوسط امتیازهای ماهیانه در ارزا بازنشستگی 

هر امتیاز که در قانون تصریح شده است ضرب شود.
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• برون سپاری برخی از مزایای سیستم از قبیل غرامت و مرخصی به دلیل ازکارافتادگی موقت، 
حقوق دوران نقاهت قبل از بازگشت به کار، مرخصی و غرامت مریضی فرزندان به سیستم درمان 
به نحوی که سیستم جدید از سال 2006 به بعد حدود 95 درصد پرداختی های بازنشستگان و 

حقوق تصریح شده در قانون قبلی را بپردازد.

• کاهش تدریجی حق بیمه: براین اساس مقرر شد که حق بیمۀ کارفرما از 22 درصد در سال 2005 

به 18 درصد در سال 2008 برسد.

• افزایش امتیاز بازنشستگی از 31/2 درصِد متوسط حقوق در سال 2007 به 37/5 درصد در سال 
2008. براین اساس دریافتی بازنشستگان در سال 2008 تحت تأثیر افزایش حقوق و افزایش این 

درصد زیاد شد.    

با توجه  به نکات و اصالحات بای و به منظور کاهش اثرات منفی بر درآمد تأمین اجتماعی، قوانین 
زیر برای حمایت از ییۀ اول بازنشستگی به تصویب رسید:

• حذف محدودیت پنج سال برای محاسبۀ متوسط حقوق مرتبط با حق بیمۀ تأمین اجتماعی؛

• گسترا پایۀ مالیاتی با جایگزینی متوسط درآمد به جای متوسط حقوق؛

• معرفی رده های مالیاتی جدید برای مؤدیان )فقط وابستۀ سازمانی، مدیران، رؤسا(.

عالوه بر موارد بای تالا دولت آن است که با بهبود شاخص های اقتصاد کالن، افزایش درآمدهای 
کارفرمایان، افزایش حقوق کارکنان و افزایش تعداد کارکنان باعث تأثیر مثبت بر سیستم بازنشستگی 
ییۀ اول بشود. به عنوان یک حمایت دیگر از اقشار آسیب پذیر، کلیۀ اعضای تحت پوشش ییۀ اول که 
مستمری آنها در سال 2010 کمتر از 640 واحد پولی رومانی باشد از محل بودجۀ دولتی مبلغی را 

دریافت می کنند.

سیستم بازنشستگی تکمیلی که در ییۀ دوم قرار داده شده است، از اعضا حق بیمه را دریافت می کند 
و به صندوقی که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود انتقال می دهد. حق بیمه برای افراد زیر 
35 سال 2 درصد است و برای افراد بین 35 تا 45 سال اختیاری است. حق بیمه در طی هشت سال 
بایستی به تدریج به 6 درصد برسد. برای مدیریت وجوه مشارکت در این ییه شرکت های مخصوصی 
تأسیس شده است. فعالیت این شرکت ها زیر نظر نهادی خاص است که برای نظارت بر صندوق های 
بازنشستگی خصوصی تأسیس شده است. این شرکت ها سهم های مشارکتی را که از افراد دریافت 
می کنند، در حساب های انفرادی قرار می دهند و عالوه بر شفافیت دارایی ها برای صاحبان حساب، 
به سرمایه گذاری آنها تحت شرایط قانونی که مصوب شده است می پردازند. هر صندوق بازنشستگی 
حداقل 50 هزار عضو می پذیرد. زما ن بندی عضویت در صندوق ها هرساله اعالم می شود و اگر کسی در 
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موعد مقرر ثبت نام نکند، به صورت تصادفی به یکی از صندوق ها معرفی می شود. موجودی حساب های 
فردی تنها پس از آنکه عضو حائز شرایط بازنشستگی عمومی باشد به منظور پرداخت بازنشستگی 

تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

سومین ییۀ بازنشستگی اختیاری است و توسط بخش خصوصی اداره می شود. بخشی از حق بیمه های 
مربوط به این ییه تا سقف 400 یورو در سال از محل مالیات بر درآمد قابل پرداخت است. در حالت 

کلی نیز حق بیمه کمتر از 15 درصد دستمزد ناخالص است.

البته باید متذکر شویم که در رومانی عالوه بر سه ییه ای که در بای اشاره شد، پرداخت های بازنشستگی 
ویژه ای نیز برای بعضی از بخش های اجتماع وجود دارد؛ برای نمونه، نمایندگان مجلس، دیپلمات ها 

و کارکنان کنسول گری ها، قضات، دادستان ها و قضات دیوان محاسبات چنین دریافتی هایی دارند. 

متأسفانه دستیابی به آمارهای دقیق از اعضای طرح ها و تعداد مستمری  بگیرها کار ساده ای نیست. با 
جست وجو در اینترنت و بررسی چندین منبع دریافتیم که ییۀ دوم تعداد 7134270 عضو با حق بیمۀ 
فعال دارد. در همین سال آمار کل اعضای ییۀ سوم 457143 نفر بوده است که نشان می دهد استقبال 
زیاد چشم گیری از این ییه نشده است. در مورد ییۀ اول، کمک معیشتی ییۀ اول و ییۀ ویژه ای که 
بدان اشاره شد، آمارهای رسمی سال 2018 مربوط به تعداد مستمری بگیران و متوسط دریافتی آنها 

)برحسب واحد پولی کشور رومانی( به شرح جدول زیر است.

جدول 14. آمار تعداد مستمری بگیران و متوسط دریافتی آنها )برحسب واحد پولی کشور رومانی(، 2018

متوسط دریافتیتعداد مستمری بگیرانعنوان طرح بازنشستگی

5019585۱۰۳۰ییۀ اول 

804189۱۴۹کمک معیشتی ییۀ اول از محل بودجۀ دولتی

9066ییۀ ویژه
3811 برای کارکنان عمومی

13937 برای قضات و دادستان ها

2-5-1. چالش های سیستم بازنشستگی رومانی

در فاصلۀ سال های 1990 تا 2005 نسبت پشتیبانی مستمری بگیران از 3٫43 به 0٫77 کاهش پیدا 
کرد. عالوه  بر این وضعیت اشتغال در رده های سنی در یک فاصله حدود کمتر از 10 سال به شکل 
قابل توجهی تغییر کرد. همانطور که در جدول 15 مالحظه می شود، بیش از 32 درصد از جمعیت 
بایی 64 سال در سال 1996 اشتغال داشته اند در حالی که این درصد در سال 2006 به حدود 14 
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درصد رسیده است. عالوه بر این درصد اشتغال جمعیت در محدوده سنی کمتر از 65 سال، از حدود 
66 درصد در سال 1996 به کمتر از 59 درصد در سال 2006 رسیده است.

جدول 15. نرخ اشتغال به تفکیک رده های سنی

رده سنی20062005200420032002200120001999199819971996

58٫857٫3557٫8557٫8058٫0062٫9063٫6063٫9564٫7366٫3565٫8015-64

41٫7539٫4336٫8838٫0837٫6848٫8350٫0850٫2551٫2852٫1350٫0855-64

بیشتر از 14٫2014٫5814٫9017٫9318٫5035٫6035٫8836٫1034٫8833٫8032٫3064

با این تغییر درصدهای ناگهانی، جمعیت مستمری بگیران سیستم بازنشستگی در بازۀ زمانی بسیار 
کمی افزایش قابل توجهی داشت. به طور دقیق جمعیت بازنشستگی بگیران از حدود 3/4 میلیون نفر 
در سال 1990 به حدود 6/2 میلیون نفر در سال 2002 رسید؛ هرچند با تغییراتی که در تأمین مالی 
سیستم بازنشستگی ایجاد شد، جمعیتی بازنشستگی بگیرانی که سیستم موظف به پرداخت مستمری 
بازنشستگی به آنان بود به حدود 4/6 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. برخی از چالش های دیگری که 

سیستم بازنشستگی رومانی با آنها روبه روست عبارتند از:

• افزایش بازنشستگی های پیش ازموعد؛

• افزایش از کارافتادگان مستمری بگیر؛

• ردنشدن فهرست واقعی کارکنان توسط برخی از کارفرمایان )تاجایی که در سال 2006 از حدود 

15 میلیون نیروی کار، تنها حدود 5 میلیون حق بیمه پرداخت می کنند(؛

• وجود فعالیت های اقتصادی زیرزمینی گسترده که مطابق با بررسی های سال 2006 بین 1 تا 2 

میلیون نفر را شامل می شود؛ 

• پرداخت حداقل حق بیمه.

به نظر می رسد که اصالحات  بای، همان طور که شکل 3 نشان می دهد، چنین  با وجود مشکالت 
سیستم بازنشستگی در یک دهۀ نخست پس از معرفی طرح های بازنشستگی جدید توفیق هایی را 
حاصل کرده؛ اما در سال های اخیر مجدداً رو به افول گذاشته است که نیاز به بررسی بیشتری در این 

زمینه وجود دارد.
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)OECD شکل 3. نسبت متوسط درآمد افراد باالی 65 سال به متوسط درآمد کل جامعه )منبع: وبسایت

آمارهای ILO در سال های 2000، 2013، 2014 و 2016 نشان می دهد که در کشور رومانی تمام افراد 
بایی سن بازنشستگی، مستمری بازنشستگی دریافت می کنند. با این وجود حدود 17 درصد از اقشار 

آسیب پذیر جامعه از هیچ گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.

2-6. گریزی بر سیستم بازنشستگی کشورهای منطقۀ آمریکای جنوبی 
آمریکای  در  مستقر  دولت های  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  و  میالدی   1930 تا   1920 حدود  از 
جنوبی مسئولیت کاهش پیامدهای گسترا فقر و کاهش درآمد بازنشستگان را به عهده گرفتند. 
برای این منظور از طریق برنامه های بازتوزیع ثروت میان گروه های درآمدی و مستمری های بدون 
حق بیمه و پرداخت بین نسلی اقدام کردند. این برنامه ها برپایۀ توصیه های ILO به پوشش همگانی، 
و موارد مشابه شکل  برابری جنسیتی  به خدمات درمانی،  اجتماعی، دسترسی همگانی  یارانه های 
گرفت. بااین حال، برنامه های بازنشستگی در آمریکای یتین آنچنان که انتظار می رفت، به خوبی پیش 
نرفت. در عمل طرح های بازنشستگی گوناگونی به وجود آمدند که مزایای ویژه و کاماًل متفاوتی به 
گروه های خاص تخصیص می دادند و موجب ایجاد طبقه های اجتماعی مختلف شد. بسیاری از این 
طرح های بازنشستگی با مشکالت مالی و عدم توازن اکچوئریالی روبه رو شدند که مستلزم انتقال بخش 
قابل توجهی از بودجۀ دولتی بودند. عالوه  بر این، تأمین اجتماعی در کشورهای درحال توسعه برپایۀ 

استخدام بود و گروه های کم درآمد و فقیر را تحت پوشش قرار نمی داد.

پس از دهۀ 1980 و به ویژه از سال 1990 به بعد تغییرات قابل توجهی در طرح های بازنشستگی به 
وجود آمد. حرکت اصلی ابتدا در آمریکای یتین با پیشگامی شیلی آغاز شد و پس از آن 10 کشور 
دیگر در آمریکای یتین و به دنبال آن، در اروپای غربی و مرکزی  ادامه پیدا کرد و پایۀ استراتژی بانک 
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جهانی برای خصوصی سازی طرح های بازنشستگی شد. اصالحات موردنظر به صورت کلی یا بخشی 
طرح های DB قبلی با تأمین مالی PAYG  یا همان طرح هایی که به صورت صندوق های جمعی با تأمین 
اعتبار جزئی و تحت مدیریت عمومی بودند را به طرح های کاماًل تأمین اعتبارشده با مدیریت خصوصی 
حساب های فردی تبدیل کرد. با این کار مسئولیت جمعی تأمین اجتماعی به خود بیمه شده واگذار 
شد؛ در حالی که وی پیش تر تنها با ریسک های اجتماعی روبه رو بود. این سیاست مبانی جدیدی از 
قبیل فردگرایی، مالکیت حساب، آزادی انتخاب، توازن بین حق بیمه و سطح مستمری بازنشستگی، 
رقابت پذیری، انباشت سرمایه، افزایش رشد اقتصادی و خالقیت های شغلی را به عنوان هدف موردانتظار 
در نظر داشت. با این وجود اصالحات ساختاری نتوانست وعده های مختلفی از قبیل گسترا پوشش، 
مزایای بهتر و هزینه های اجرایی کمتر را به خوبی محقق کند. عالوه  بر این، اصالحات با حذف یارانه های 

.)vi :2016 ،اجتماعی مانعی برای حفاظت از فقرا شد )هایده و بورزوتزکی

پژوهشگران حوزۀ سیاست های اجتماعی با استناد به پیامدهای منفی گذار در طرح های بازنشستگی 
برای بیمه شدگان و مستمری بگیران آن را به شدت موردانتقاد قرار داده اند. این مدل ممکن است برای 
کسانی که در بخش های رسمی اقتصاد مشغول به کار هستند مناسب باشد؛ اما برای اغلب بخش ها 
نامناسب است و درنتیجه باعث کم شدن گسترۀ پوشش آن می شود. با حذف یارانه های اجتماعی 
تبعیض جنسیتی تشدید می شود. در واقع بسیاری از زنان محیط کار را ترک می کنند تا فرزندان خود 
را بزرگ کنند و از بیماران و سالخوردگان بدون هیچ گونه دریافتی مراقبت می کنند. به عالوه بیشتر 
زنان در بخش های غیررسمی مشغول به کار می شوند و به خاطر تفاوت های نرخ مرگ ومیر و امید 
زندگی اندوختۀ حساب آنها برای تأمین دورۀ بازنشستگی کمتر خواهد بود و در کل نسبت به مردان 

مستمری کمتری دریافت می کنند.

براین اساس، در بازۀ 2008 تا 2010 مجدداً کشورهای شیلی، آرژانتین و بولیوی نقش دولت را در تأمین 
یارانه های اجتماعی تقویت کردند. با این کار مجدداً مستمری های بدون اندوخته برای افزایش سطح 
مستمری های بازنشستگی و جبران ترک کار بانوان برای بزرگ کردن بچه ها و کاهش هزینه های اجرایی 
ایجاد و گسترا پیدا کردند. در آرژانتین و بولیوی سیستم های بازنشستگی خصوصی تعطیل شدند و 
همۀ بیمه شده ها به یک سیستم PAYG عمومی منتقل شدند. در کل اصالحات مجدد وضعیت اجتماعی 
مالی در وضعیت  اکچوئریالی-  پایداری  بولیوی  و  آرژانتین  اما در  داد؛  بهبود  تا حدودی  را  سیستم 
نامطلوبی است. سایر کشورهای منطقه نیز به دنبال اصالحات مجدد هستند و در برخی کشورها مانند 

اروگوئه نیز با اصالحات پارامتری نقش دولت را در بهبود معیشت بازنشستگان افزایش داده اند.

در کشور مکزیک نیز که از سال 1997 تصمیم گرفته است طرح DC را جایگزین طرح DB کند، 
 DB بحث های بسیار زیادی به وجود آمده است؛ هرچند در این کشور همچنان امکان انتخاب طرح
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وجود دارد. نکتۀ مهم در رویکرد مدیریت بازنشستگی در این کشور آن است که مطابق با قانون تأمین 
اجتماعی، کارگر و کارفرما می توانند به صورت توافقی حق بیمه ای که برحسب حقوق و دستمزد کارگر 
طبق قانون مشخص شده است را به منظور افزایش مقرری بازنشستگی بیشتر کنند. مبلغ مازاد می تواند 
به انتخاب کارگر نزد هریک از مؤسسه های قانونی مدیریت صندوق های پس انداز برای بازنشستگی 
باشد. البته فراهم کردن امکان دسترسی کارکنان به انواع طرح های بازنشستگی تکمیلی توسط کارفرما 
اختیاری است و ایشان می تواند حق بیمه های بازنشستگی تکمیلی را به مؤسسۀ تأمین اجتماعی منتقل 
کند. ازآنجاکه طرح های بازنشستگی تکمیلی اختیاری هستند، شرایط آنها متغیر است. از لحاظ نوع 
طرح، هر دو قالب DB و DC قابل اجرا است؛ هرچند تمایل شرکت ها به سمت طرح های DC است 

)دی یوگا و همکاران، 2015(.

 3. نتیجه گیری
مقایسۀ تغییرات طرح های بازنشستگی تکمیلی در کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی، رومانی 

و کشورهای آمریکای جنوبی چند نتیجه به دنبال دارد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می شود:

الف. تغییرات ساختاری و اجرایی: درصورتی که طرح بازنشستگی تکمیلی برپایۀ اصول علمی پایه ریزی 
نشده باشد، باعث به وجود آمدن مشکالت مالی برای متولیان طرح بازنشستگی از یک سو و نارضایتی 
اعضای طرح از سوی دیگر خواهد شد. در این صورت، متولیان طرح ناگزیر از تغییرات جدی و یا حتی 
دگرگونی طرح هستند. با توجه  به آنچه در متن گفته شد، سیستم فرانسه از ثبات بیشتری به لحاظ 
تغییرات ساختاری و اجرایی برخوردار بوده است که بخشی از آن ناشی از تغییرات جمعیتِی اندک 
این کشور )نسبت به سایر کشورها( است. سیستم هایی که در ترکیه و شیلی معرفی شده اند، از ثبات 
خوبی برخوردار نبوده اند و برای همین خیلی زود متحول شده اند. سیستم رومانی نیز از چالش های 
زیادی رنج می برد که برخی از آنها بسیار شبیه به ایران است. سیستم به کار گرفته شده در دانمارک 
نیز درآمد زیادی ایجاد نمی کند؛ اما با توجه  به نوع شرایط حاکم بر آن )برخی معافیت ها، دریافت مزایا 

بدون توجه به سن افراد( نفوذ باییی داشته است. 

ب. متولی طرح بازنشستگی تکمیلی: به طور کلی بازنشستگی تکمیلی در اغلب کشورها توسط نهادی 
غیر از سازمان ارائه کنندۀ بیمۀ پایه عرضه می شود. با این وجود، نکات قابل تأملی در زمینۀ متولیان 

طرح های بازنشستگی تکمیلی وجود دارد که خالصه ای از آن در ادامه می آید. 

همان طور که در این مقاله اشاره شد، در کشور فرانسه از سال 2019 دو مؤسسۀ Agirc  و Arrco با 
یکدیگر ادغام شدند تا بازنشستگی تکمیلی واحدی به مشموین ارائه شود. هدف از این ادغام تضمین 
پایداری طرح و تسهیل در انجام امور اجرایی و ارائۀ خدمات بیان شده است. در ترکیه هم طبق آنچه 
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در متن گفته شد، رویکرد دوبخشی موفقیت چندانی حاصل نکرده است و پیشنهاد جدید ارائۀ خدمات 
بازنشستگی تکمیلی توسط یک نهاد واحد است. در مورد دانمارک نیز با وجود آنکه ATP افزایش 
چندانی در درآمد بازنشستگی افراد بازنشسته فراهم نکرده است؛ اما همچنان با سابقۀ فعالیت بیش از 
چند دهه در مقابل سایر طرح ها موفق تر بوده و به فعالیت خود ادامه داده است. بحث هایی که در مورد 
کشورهای آمریکای جنوبی مطرح شد، هم نشان می دهد که تعدد نهادها در ارائۀ خدمات بازنشستگی 

تکمیلی لزوماً به موفقیت در این زمینه منجر نخواهد شد.

ج. تنوع محصول بازنشستگی تکمیلی: با توجه به میزان آگاهی عمومی از موضوع بازنشستگی و تأمین 
مالی در این دوره می توان طرح های مختلفی را مورد بررسی قرار داد. این مقاله نشان می دهد کشور 
فرانسه طرح های متنوعی در زمینۀ بازنشستگی تکمیلی ندارد و لذا تمرکز کلی بر معدود محصویتی 
هست که در این زمینه عرضه می شود. بر همین اساس، در توصیف محصول بازنشستگی تکمیلی 
کشور فرانسه بسیاری از جزئیات اجرایی بیمۀ تکمیلی ارائه شده است؛ درحالی که در سایر کشورها در 
عین آنکه تنوع بسیار زیادی که در ارائۀ محصول وجود دارد، میزان سردرگمی بیمه شده هم بای خواهد 

رفت. بنابراین توصیه بر آن است که شرایط بیمۀ تکمیلی زیاد متغیر و متنوع نباشد. 

عالوه  بر این با توجه  به آنچه که دربارۀ هر کشور مطرح شد، می توان خالصه ای از شرایط بیمه های 
تکمیلی ارائه کرد که در جدول های زیر برای کشورهای تحت مطالعه ارائه شده است. 

جدول 16. شرایط بیمۀ تکمیلی بازنشستگی در فرانسه

شرایطمؤلفه

برای کلیۀ کارکنان اجباری است.نوع عضویت

شبیه طرح بیمۀ پایهسن ورود به طرح

از نوع DB با در نظر گرفتن امتیاز است.نوع طرح

حق بیمه
* بسته به طبقۀ درآمدی بین 7 تا 21 درصد؛

* کارفرما هم در پرداخت سهیم است.

سن بازنشستگی
* سن نرمال 62 با شرط مشابه بیمۀ پایه؛
* در صورت کسر خدمت بین 65 تا 67؛

* پرشدن سنوات خدمتی یا از کارافتادگی قبل از 62 سالگی.

مزایا
* مستمری بازنشستگی؛
* کمک هزینه خانوادگی؛

* مزایای بازماندگان.
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جدول 17. شرایط بیمۀ تکمیلی بازنشستگی در ترکیه

جدول 18. شرایط بیمۀ تکمیلی بازنشستگی در شیلی

جدول 1۹. شرایط بیمۀ تکمیلی بازنشستگی در دانمارک

شرایطمؤلفه

اختیارینوع عضویت

کمتر از 45 سالسن ورود به طرح

از نوع DC با تأمین اعتبار کاملنوع طرح

حق بیمه
* به طور ثابت 3 درصد

* تغییر بین 1 تا 6 درصد

سن بازنشستگی
*حداقل 56 سال

حداقل 10 سال سابقۀ بیمه پردازی

مزایا
*مستمری بازنشستگی

*مزایای بازماندگان

شرایطمؤلفه

اختیارینوع عضویت

شناور و قابل مذاکره است.سن ورود به طرح

از نوع DC با تأمین اعتبار کاملنوع طرح

شناور و بسیار متنوع است.حق بیمه

فرم پس  اندازی دارد و با پرداخت مبلغی در هر زمان قابل وصول است.سن بازنشستگی

سرمایۀ پس انداز بازنشستگیمزایا

شرایطمؤلفه

برای کارکنان اجباری اما برای خویش فرما اختیارینوع عضویت

مطابق با بیمۀ پایهسن ورود به طرح

از نوع DC با تأمین اعتبار کاملنوع طرح

در حدود 1 درصد درآمد پایهحق بیمه

مطابق بیمۀ پایهسن بازنشستگی و برقراری بازنشستگی

سالیانه عمر تکی یا اگر ناچیز باشد، مبلغ یکجامزایا
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جدول 20. شرایط بیمۀ تکمیلی بازنشستگی در رومانی

شرایطمؤلفه

اجبارینوع عضویت

مطابق با بیمۀ پایهسن ورود به طرح

از نوع DC با تأمین اعتبار کاملنوع طرح

زیر 35 سال 2 درصد و برای 35 تا 45 شناور که طی حق بیمه
هشت سال باید به 6 درصد برسد.

مطابق بیمۀ پایهسن بازنشستگی و برقراری بازنشستگی

مستمری بازنشستگیمزایا
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