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Abstract 

The management and status of pension funds have always been a major concern in 

modern societies. In terms of functions, these funds have a multifaceted impact. The 

deterioration of pension funds can have serious effects on society and the economy. 

The situation of pension funds in Europe has long been under scrutiny, and legal 

studies in this area are conducted with foresight and caution. Officials realized that 

neglect of the pension funds could engulf these funds in a crisis of legitimacy and 

efficiency. Therefore, they implemented continuous reforms according to the 

requirements of each country. In this paper, an attempt has been made to examine 

the evolution of the concept of social support in European countries in the context of 

the welfare state. However, it should be borne in mind that the level of development 

of the funds is not the same among European countries. Also, the role of the 

European Union in implementing reforms in the pension programs of member states 

is significant. 
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 چکیده

های بازنشستگی، هموااره از واضواتاا اصووی و ووارد د د وت در  مواوی       اداره و وضعیت صندوق
ی برخواردار  جااوع است. این نهاد بت لحاظ کارکردهای خاد، از جایگاه بوا  و اررذوراری دنودوجه   

 اانود در ارکواج جاوعوت و سواختار ادت وادی      های بازنشسوتگی ووی  است. وخاوت وضعیت صندوق
ها پیش زیور نرور   های بازنشستگی در اروپا، از ودا أریراا جدی بر جای بگرارد؛ وضعیت صندوق

ل نگوری و احتیواا اسوت. وااوواا وسو ا     باده و وطالعاا دانانگراری در این حازه  اأم بوا یینوده  
ها  سری دهود؛  های وشروتیت و کاراودی را بت صندوق ااند بحراج اجهی و  فوت ویدریافتند بی

رو اصالحاا وستمری را با  اجت بت واتضیاا واجاد در هر کشار اتمال کردند. در این واالت ازاین
دیو   ای بت  حال وفهام حمایت اجتماتی در کشارهای تضوا ا حا صارا پایتسعی شده است  ا بت

یوافتگی و  اروپا در بستر نرری  دولت رفاه اشاره شاد. هردنود بایود در نرور داشوت ویوواج  اسوعت      
ها در بین این کشارها بت یک اندازه نیست؛ لیکن ناش ا حادی  اروپا بورای اتموال   وضعیت صندوق

 .استهای بازنشستگی کشارهای تضا شایاج  اجت های صندوقاصالحاا در برناوت
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 مقدمه
شواد، هور ذواه کوارایی     نرام  أوین اجتماتی کت بازنشستگی، نیو از ارکاج کویدی یج شومرده ووی  

 ااند اتتمواد همگوانی و   رساند و ویوناسبی داشتت باشد، بت رکن سیاست و حکمرانی نیو یاری وی
هوای ادت وادی   ای  وشروتیت حکاوت را  ضمین کند. وداخو  دولت کت بت واازاا  اسع  شواخت پ

خ وا   رخ داده، دولت را بت سمت وس الیت  دارک و  ضمین حوداد  سوطز زنودذی افوراد بوت     
سالمنداج، هدایت کرده است،  ا با دریود حدادوی، ینها را در دستیابی بت سطز وتناسب بوا کراووت   

بگیری و حااق بازنشستگی، حای است کوت  بردراری وارری یا وستمری وظیفت ذرداند.انسانی نائ  
کسار پرداختی طی سنااا خدوت  ،افراد جاوعت باید از یج برخاردار باشند و وبنای ایجاد این حق

برذرفتت از حااق شهروندی است کت افراد بت اتتبوار زنودذی    تیبااهمت. این حق حیا ی و افراد اس
از حاادی )حق برخوارداری از بازنشسوتگی( برخواردار باشوند؛ ایون نرور         اانندیوعت در یک جاو

  رین دیدذاه در خ ا  استحااق وستمری بازنشستگی است.وهم
ای از افراد در اجتماع از وااردی اسوت کوت در   دلی  ار باا با ذروه تمدهنرام بازنشستگی بت

ذیوری ادبیواا رفواه اجتمواتی،     در پی شوک   ویژه پس از جنگ جهانی دوم(های وعاصر )بتسده
اهمیت بسویاری یافتوت اسوت. در کشوارهای تضوا ا حادیو  اروپوا بوا درک اهمیوت واضواع و           

ویژه از بعد حاوادی  ای بتجانبتهمراه دارند،  اجت همتکارکردهایی کت دنین نهادهایی با خاد بت
واوورراا اداره و  -اهووارکوواج و سوواختار طوور -بوورای بووت رسوومیت شووناختن دایوورة وشووما ج 

ذیری ا حادی  اروپا، نهضوت  ذراری بازنشستگی شده است. البتت باید  اجت داشت با شک سروایت
های بازنشستگی سازی و هنجارسازی از استانداردها و وعیارها برای وحدا روی  صندوقهمساج

ی و اجتمواتی  در دستار کار درار ذرفتت است؛ در کنار این  حا ا، هر کشار تضا نروام حاواد  
همراه دارد؛ البتوت وعضوالا بازنشسوتگی بوین ایون کشوارها شوباهت        وختص بت خاد را هم بت

نهوواد بازنشسووتگی و  شووکیالا پینیوودة کنووانی  ووأوین اجتموواتی بسوویاری بووت هموودیگر دارد. 
ی  اریخی، سیاسی و اجتماتی این کشارها دارد، زیرا هانتیزو، ریشت در اروپا  کشارهای ا حادی

ذیوری و نحواة کیفیوت خودواا     ویژه دولت رفاه،  ا حودود زیوادی بور شوک     ا دولت، بت حا 
 های بازنشستگی، یرار خاد را بر جای نهاده اسوت. بت افراد بازنشستت و فعالیت صندوق شدهارائت

پژوهش حاضر با بررسی حق برخارداری از بازنشستگی کت در زورة حاواق اساسوی اسوت، ایون     
هوا و نهواد ا حادیو     از سای دولوت  شدهشناختتکت این حق بت رسمیت  دکنیوفرضیت را وطر  

اروپا، در کنار تااو  اجتماتی و ادت ادی و  غییر ناش دولوت از وداخوو  وسوتایم بوت نروارا      
 فعا نت، سبب شده است  ا اوروزه الگاهای جدید بازنشستگی شک  بگیرد.

ای وتخره از جانب کشارهای تضا پرسش اصوی نگارندذاج در این پژوهش یج است راهکاره
در وهو  نخست و در وهو  بعدی  دابیر پیشنهادی ا حادی  اروپا، دگانت  اانستت است بت ار اوای  
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در جااوع اروپوایی ونجور شوادی پیشوتازی کشوارهای تضوا        های بازنشستگیصندوقوضعیت 
بواریجی بورای   -سمارکیهایی وانند نرام بیا حادی  اروپا ریشت در  حا ا  اریخی و اجرای نرام

در دواانین ا حادیو  اروپوا،    « رفواه اجتمواتی  »بار، ضمن بوت رسومیت شوناختن واالو      نخستین
کنند؛ در این راه ا حادی  اروپوا بوا استانداردسوازی و    سازوکارهای حمایتی جدیدی را  عریف وی

ها  اجت دارد. ایجاد وحدا رویت در این حازه بت ار اای کاراودی و اجرای وافق وأواریت صندوق
های اجتماتی، بت نرری  دولت های حمایتدر این واالت با نگاهی بت  حال  اریخی وفهام و ودل

ها و  دوین الگاهای ناین بازنشستگی ها و وارراا صندوقای بر سیاستکت اررذراری ویژه 1رفاه
سک، یک نواع  نرام حمایت اجتماتی برای پاشش ری در اروپا بر جای ذراشتت،  اجت شده است.

 واضواع  ثبیت کند.  عیت را ااند وضکت در زواج بحراج ادت ادی وی ردادخادکار  ةکنند ثبیت
هوای  زیرا طور   ،یج بر بحراج ادت ادی، بسیار حائو اهمیت است یراراونیت اجتماتی در اروپا و 

 (.Ebbinghaus, 2014: 4) سازندبازنشستگی، با ایجاد پایداری و رباا، در جاوعت اونیت وی
هوایی بورای رفوع    های بازنشستگی و وأواریت دنین نهادی،  حاق کوارویژه پیشین  صندوق

سبب افوایش سن با کاهش  اانوایی، ضورورا حمایوت و فوراهم یوودج      نابرابری و کاهش فار بت
، در انگوویس  1601در سوال  شد. سطحی از رفاه و دریود وناسب، بیشتر از همیشت احساس وی

یوابتی وشهار بت داناج فارای پیر، نشان  پریرش وحدود اص  وس الیت در دبال   ایب داناج ال
 هادتنااج اولین ذام در پیدایش نبت 1672در سال داناج ذیوبرا سالمنداج  اسط حکاوت باد؛ 

 ،)واینانی افراد نا ااج و واابوت با فار، وشغال فعالیت شداز ونرار سرپرستی  أوین اجتماتی، بت
های ادت ادی و اجتماتی و  غییر ناش دولت در اروپوا، بور وفهوام     حا ا در حازه (.8 :1380

 حمایت و رفاه اجتماتی  أریراا وهمی بر جای ذراشتت است. 

در این ناشتار بت شیاة  اصیفی و  حویووی پوس از  بیوین وفهوام حمایوت اجتمواتی در       
هوای  فتماج  الب بر صوندوق تنااج ذبت 1دوراج سالخاردذی و اهمیت یج در بستر دولت رفاه

هموراه یورده اسوت و در ایون فراینود     های وتنواع را بوت  بازنشستگی ا حادی  اروپا، الگا و ودل
هوای حموایتی را   اصالحاا )اتم از سیستما یک و پاراوتریک( بت شک  داانین و وارراا،  یت

زار کوار  اسوط   وتناسب با نیازهای جاوعت، واتضیاا والی و ادت ادی و شرایط حواکم بور بوا   
هوای بازنشسوتگی،   سازی نروام هماهنگکنند. در کنار این، های ووی، ساواندهی ویحاکمیت

در کشارهای تضا ا حادی  اروپا با ودنرر درار دادج اصال کویدی )برابری و...( در دستار کوار  
 درار دارند.

 
 

___________________________________________________________________ 
کت از اواسط سدة بیستم با رشود بخوش تمواوی و افووایش وداخوو        استای نرریت(Welfare State) دولت رفاه  .1

 دولت در  أوین خدواا رفاهی شک  ذرفت.
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 ارتقای مدل حمایت اجتماعی  
شتت، وجاد فرزنداج زیاد بهتورین  ضومین بورای ایوام      ا پیش از این در جااوع ددیمی و سنتی ذر

. اشراف و والکاج بوور  و  شدیودر دروج خانااده، کاوالً وحاق  هانس پیری باد و همبستگی بین 
)وواینانی،   1دوسوتانت( داند )حالوت انسواج  ، بت خدو  پیر و کارذراج خاد، وکاج و  را ویوراجشتیپ

ای بووت سوومت تموواتی، از حمایووت خوواناادذی و دبیوووت(. سوویر ار اووای ووودل حمایووت اج6: 1380
؛ لویکن  رسود یوو صنفاج شا   در یک رسوت  شوغوی،   هایی از ناعِ ونفعت وتااب  ویاج همحمایت
ة وحودود و وشوخص،   ذسوتر های شغوی ناکافی باد و ایرادا وی داشوت؛ از جمووت    های ذروهحمایت

د بووا ویوواج حمایووت از فوورد،  ابهاوواا در خ ووا  ونوابع وووالی، وتناسوب نبووادج ویووواج پیشواو    
هوای جاوعوت باشوند. در  کمیو  ایون       اانستند پاسخگای رشد سریع نیازهای فرد و پیشورفت نمی

فرایند، اشتراک ونافع و وشکالا بین کارذراج بت ایجواد وحودا در وسوائ  کوارذری ونجور شود       
تمواتی اهمیوت   در  حوا ا اج  رونیو ازا(. کارذراج و نیروهای والود،  87:  1395)وشهدی رجبی، 

ها، بوت درخو  وعیوای سیسوتم     یافتند کت تاو  ادت ادی و نابرابری در  ازیع ساد ناشی از فعالیت
ذیری جااوع طباا ی، واجباا زد؛ کیفیت و وضعیت اسفبار زندذی نیروی انسانی و شک داون وی

عیارهوا و  بحو  نوابرابری دسوتمودها،  شوکی  و     در کنوار شد. یی ویهاضی بعها و پیدایش  عارض
استانداردهای زندذی شایستت در ارر ار اای سطز  فکر و فهم وردم در سودة هفودهم وویالدی در    

نیوروی  « رفواه »اروپا، این حااق و انتراراا را بت وطالب  هم  وردم، وبودل سواخت؛  وا همننوین     
م روروا  های ذسترده، الیگارشی والی و  وراک انسانی و بح  اداو  زندذی فرد نیو وطر  شد. بحراج

کت نشاج از نا اج روابط ادت وادی و   دادیووعدود و وتنفر جاوعت، نراوی را شک   ذروه اریاختدر 
های هفدهم و هجدهم ویالدی، بیوانگر یج  وطالع  وادعیت کارذراج در سدهحاادی جاوعت داشت. 

مکون  شورایط و  نی ریحدادوو حیاا او در  شدینماست کت بت کارذر در تاض کارش دیوی داده 
ی هوا نرامپیشینت و د ی  ظهار خبری نباد.  اشخاناادهباد؛ از حمایت و  أوین ی یت و وعاش او و 

بیم  اجتماتی، بت تبار از ورز صنعتی شدج، ذسوترش شهرنشوینی و ایجواد  حوا ا اساسوی در      
ی هوا خوانااده ؛بدین  ر یب کت ذرددیبازوالگاهای سنتی کار و زندذی با افوایش نیازهای اجتماتی،

وعمال ست نس  یوا دهوار نسو  در کنوار یکودیگر زنودذی        طاربتی، کت در ینها اهستتپرجمعیت 
هوای  کردند. لیبرالیسم سدة نازدهم، با افوایش ردابت و یزادی در کار هموراه بواد و بور دوالش    وی

هوا و  زد؛ در دنین شرایطی، بار حمایت از خانااده در برابر خطرواجاد در جاوع  صنعتی، داون وی
های دوراج پیری(، بر تهدة سرپرست خوانااده نهواده   های احتمالی )تاارض بیکاری و نا اانییسیب

 اانسوت واجوب ا حواد بیشوتر کوارذراج و دودرا ذورفتن نهادهوای         شد. هریک از این تااو ، وی
 کارذری باشد و در وااردی با افوایش اتتراضاا و اتت اباا نیو همراه باد.  

___________________________________________________________________ 
1. Humanitarian 
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های واجاد را کاهش دهد، وجاد یک نرام  أوین اجتمواتی   اانست  نشی نها تاووی کت و
 ااج برشمرد باد. در  شکی  این نرام  أوین اجتماتی، برای شهرونداج ست ورحوت را در اروپا وی

داد، از جمووت  ، با ا فادا ی کت در کشارهای اروپایی رخ وی1914 ا  1880کت ورحو  اول از سال 
داری و...، گی، وهاجرا ذستردة روستاییاج،  غییراا درونی  الیود سوروایت  از ویاج رفتن همبست

سبب شدند  ا حمایت و  أوین کارذراج بت شک  بسیار ابتدایی، شروع بت فعالیوت کنود. ورحوو     
، با وجاد شرایط سیاسی و ادت ادی و اجتماتی در اروپا، اوتیازهوا و  1940 ا  1920دوم از سال 

ی شوغوی  عمویم و   هوا ذوروه دست یورده بادند، بوت سوایر   از کارذراج بتووایایی کت بخش اندکی 
ذسترش یافت. این  اسعت سوبب شود کوت دولوت، بویش از پویش بور ناوش وداخوو  بواز ازیع           

  حمایت اجتماتی بپردازد. ورحوو  سوام از سوال    ترصدریودهای انتاالی )نررهای کینوی(، بت 
شواد و در  ی جدید از حیواا خواد ووی   اصفحتد ، وفهام دولت رفاه در اروپا وار1980 ا  1945

هوای اجتمواتی،   بسیاری از نااا،  اریباً  مام وردم زیر دتر حمایتی درار ذرفتند. این نرام بیمت
 وودرید در وووارد افووراد  یرشووا   و کووارذراج وسووتا ، اشوواتت یافووت و ینهووا نیووو بیمووت     بووت
 .(Bonoli & Shinkawa, 2005: 37-41)شدندوی

و  هارساختیزهای ناشی از جنگ و از بین رفتن ر م خساراانی دوم، تویپس از جنگ جه
شرایط ناوساتد والی و ادت ادی، لیکن توم جدی و اساسی برای ساختن نرام  أوین اجتماتی، 

، در انگویس، ناوید. 1942  تویمت یج را باید ذوارش لُرد بِارید در سال ناطشاد کت پدیدار وی
یک جاوع  صنعتی برای اینکوت در یراووش زنودذی کنود و از  موام      »ت: در این ذوارش یوده اس

تااو   الید، از جموت نیروی کار استفاده کند؛ دیگر نباید از دهار یفت  اریخی، یعنی: بیمواری،  
نرام باریجی کت بر وبنای همبستگی ووی بنا شوده  «. ضعف، فار و بیکاری، هراسی داشتت باشد

ة کننود  یو  کم، اداوت و 1نرام باریجی .کندیو أوین  هااایوالح  ی خاد را از وهانتیهواست؛ 
و بر پند اص  وتردوی وبتنوی اسوت: همگوانی بوادج، وحودا،        رودیوشمار بت 2نرام بیسمارکی

 وا   40هوای بواریجی،   در نرام(. 21: 1380یکنااختی، برخارداری از کار و همکاری( )واینانی، 
در  کوت یدرحالشاد؛ های اجتماتی اخت ا  داده ویبرناوت درصد از ونابع دولتی بادجت، بت 80

اسوت و   شدذاجمتیباز وح  وشارکت کارفروایاج و  هابرناوتنرام بیسمارکی، تمدة  مرکو ونابع 
اوووروزه در بسوویاری از (. 25: 1380وابسوتگی بووت ونووابع دولوت بسوویار کمتوور اسوت )ووواینانی،    

ی در سیاسوتگراری اجتمواتی و نروام     ور یورکوو ها ناوش  کشارهای تضا ا حادی  اروپا، دولت
)از جمووت   هوا ترصوت  ر کنار داانین ووی، نرام ودوج ا حادی  اروپا در  ماویبازنشستگی دارند. د

 أوین اجتماتی( بت ورحو  اجرا ذراشتت شده است کت در اداوت بت دنود سوند بنیوادین در ایون     
 حازه اشاره خااهد شد:

___________________________________________________________________ 
1. Beveridge system 
2. Bismarck system 
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 در شهر رم و بوا الحواق شوش   1957: این سند حاادی در سال 1الف( تهدناو  ا حادی  اروپا

 ماجیبا پ 1993شاد؛ سرانجام، در سال تنااج سنگ بنای  شکی  ا حادی  اروپا  وای ویکشار بت
ی واحد برداشتت شد. بوا  هااستیسی بت سمت وحدا اروپا و ا خاذ  ریجدی هاذامواستریخت، 

لووم  أوین و حمایت اجتماتی، وارر شد کت با  اجوت   انضمام پرو کوی، بت نام سیاست اجتماتی،
بت نرام وتفاوا  أوین اجتماتی کشارهای تضا ا حادیت،  دابیر و راهکارهای وشترک و جواوعی  

(. ایجواد  1989بنیوادین کوارذراج،    ونشار حااقدر جهت حفظ حااق کارذراج صارا پریرد )
 کنود یوو وهیوا    ور جواوع   برابور و  را بوت شوک   هاتیحماهماهنگی در وارراا کشارهای تضا، 

در ا حادیت، وسو ال حفاظوت اجتمواتی از شوهرونداج     (. کشارهای تضا 46: 1391)وجتهدی، 
 اسوت.  کشارهای تضوا  خاد هستند؛ در این ویاج ناش ا حادی  اروپا، حمایت و  کمی  ادداواا

تگاج را در خطور   ااند بازنشسباید در نرر داشت کت افوایش وابستگی بت حااق بازنشستگی، وی
رو ایجواد حوداد  اسوتانداردهای احتیواطی و اطمینواج از حفاظوت       ابتال بت فار درار دهد؛ ازایون 

(. carol, 2011: 100نفعواج، از اصوال بوت رسومیت شوناختت شوده اسوت )       وناسب از اتضای ذی
( ایون اوکواج را بوا  شوکی  کمیتو       TFEUوعاهدة  شکی  ا حادیو  اروپوا )   160همننین وادة 

ایت اجتماتی )بوا   وایب از سوای شوارا و زیور نرور کمیسویاج(، بورای پوایش وضوعیت           حم
های اجتماتی در کشارهای تضا و ارائ  وشارا دربارة  ر یبواا حفاظوت اجتمواتی در    حمایت
بر این شارای اروپوا  پردازد. تالوهبا  دوین استانداردهای  أوین اجتماتی و  بادل  جاری وی اروپا

ار اجتماتی و تهدناو   أوین اجتمواتی( را  ودارک دیوده کوت هردنود جووو       دو سند وهم )ونش
 اسناد حاادی ا حادیت نیستند، ولی در واام بت رسمیت شناختن حااق افراد اررذرارند. 

این ونشار کت  حت تنااج تهدناوو  اروپوایی حاواق اجتمواتی      :2ی( ونشار اجتماتی اروپا
داشتت اسوت،   1996و  1988ی هاسالاصالحا ی در در  ارینا اوضا شده و  18/10/1961وارخ 

. وطابق این سند، استسندی وهم در زوین  پریرش وارراا پیشرفت  ورباا بت حااق بنیادین 
هوای اجتمواتی برخواردار    افراد  حت  کف  ینها در کشارهای وتعاهود، از بیموت   کوی  کارذراج و

برخاردار نیستند، از حاواق اجتمواتی و    باشند و همننین افرادی کت از دریود و ونابع والیوی
 (.47و  48:  1391( )وجتهدی، 23)وادة  شاندیوبهداشتی برخاردار 

 اسط کشوارهای تضوا   1972 در سال: این سند وهم 3ج( تهدناو  اروپایی  أوین اجتماتی
   ایب شد؛

وطابق این سند، وخاطراا اجتماتی، واننود سوالمندی زیور پاشوش حمایوت نروام  وأوین        
 رین ویژذی  أوین اجتماتی در کشارهای تضوا ا حادیو  اروپوا در    اند. وهمتماتی درار ذرفتتاج

___________________________________________________________________ 
1. Treaty on the Functioning of the European Union– )TFEU( 

2. Social protection in Europe 

3. European Social security charter 
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، کننوده جوایی اسوتفاده  تدم دطع حمایت در جابت، اصالی وانند رتایت برابری در اتمال وارراا
لووم وحاسب  ساابق کاری، تودم  عوارض جودی بوا سوایر واورراا و...، ذنجانیوده شوده اسوت          

تنوااج یوک   (. هدف از بازنشستگی در کشارهای تضا ا حادیو  اروپوا، بوت   48: 1391)وجتهدی، 
 هوا ذوروه ی بورذوی از  هوا بخوش    أوین والی )صندوق بازنشسوتگی یوا وشوابت یج(، بورای     ویوس

 کند.ی را فراهم ویالموونیبنسوی و و سطز همبستگی بین است صرفتبتواروج
 وأوین اجتمواتی   ا شواهد ایون هسوتیم کوت     در وجماتت دانانگراری کشارهای ا حادی  اروپ

اصو    پوند  یید وشمار ویتهای اصالحی بذام در جهت ی از سیاست  رینجدیود، اولین و اکار
 است:کویدی برای  حاق اهداف ورکار وارد  اجت 

کفایت بت وعنای  أوین زنودذی شورافتمندانت   : (هاتی)حدادوی بادج حما کفایتاص  اول. ●
ویواج وناسبی ارائ   در ذرو ،در جاوعت هاتیاز حماوجاد حدادوی  ؛شش استبرای افراد  حت پا

 .کار کند وجدداً فرد بازنشستت وجبار نباشد، ست  ااز خدواا ا
  وأوین اجتمواتی،  جواوع  پاشوش  بت در وادع  یفراذیر :)فراذیر بادج( جاوعیتاص  دوم. ●

)حوق برخوارداری از    . ایون اوور  شادده باید دتر حمایتی بر سر  ماوی افراد ذستر اطالق دارد و
و هوی  ابهواوی هوم    اسوت  در داانین   ریز شده  کاوالً  أوین اجتماتی و حمایت از سالمنداج(

حااق ادت ادی،  یالموونیویثاق ب 9 ةواد ،جهانی حااق بشر  اتالوی 22 ةواد )برای نمانت ندارد
 6  شومارة  ناوو تی اصو (، 2007)و وای   19  شومارة  ناوو تی اص 15بند و  اجتماتی و فرهنگی

 .(شارای اجتماتی و ادت ادی سازواج وو  وتحد( کمیت  1995)و ای 
هوا  کت وکم  یکدیگرند و در بیشوتر صوندوق   اص  دهارم. نرارا:●اص  سام. شفافیت و ●

کوت هموین    شاندیوو دریودها ونتشر  هانتیهوذراری و تموکرد جاری اطالتاا والی و سروایت
هوای دوم )اجبواری انفورادی( و    و در  یت انجاودیووفاا و افوایش راندواج وس وت بت کاهش  خ

شاد  ا براساس ناع ، حق انتخای ایجاد وینفعاجیذسام )داوطوبان   کمیوی(، برای وتااضیاج و 
در واال  نرار ی، در کنار نهواد نواظر دولتوی     تموکرد صندوق، یزادانت صندوق خاد را برذوینند.

ذوری  یا شرکای اجتماتی هر صندوق هم حق وطالبت نفعاجیذکند، ا اتمال ویکت نرارا تام ر
 خا  را دارند. طاربتو نرارا 

دسترسی تمام افوراد   انگریکت نما حای است اص  پنجم. دسترسی بت اطالتاا: این اص ،●
 ست.هایذرارتیسرواو همننین وویتی برای بازارهای والی و نحاة 

هوا  ی ضروری حواکم بور نروام حاوادی صوندوق     هاوشخ تتنااج تکت ب یاصوپند  تالوه بر
  تنااج ناطهای بازنشستگی بتصندوق ةدر اداراص  دیگر نیو وجاد دارند کت  پندشد،  برشمرده

ایون پوند اصو  وکمو       کوار رونود.  بوت   ااننود یوو  ،تویمت و الگایی برای ار اا و افوایش کارایی
هوا و  ی( و وعین بوادج سیاسوت  امتیبی )یکنائرباا ددیق وحاس و . رباا والیاول اند از:تبارا

و همبستگی وشارکت  .؛ ساماداری یهانتی.کارایی و ونطای بادج هوذراری؛ دوماهداف سروایت
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 وکوار   یالمووو نیسوازواج بو   یهوا ناوتتیکت در  مام  اص)حکمرانی خای(  اجتماتی در ودیریت
ی خوای در  نو  جوی پیودا کورده اسوت. حکمرا    یج سازواج 1952و ای  102   شمارةناووااولت
کارفروایواج و   ةکوارذراج، نماینود   ةیعنوی نماینود  ؛ ذرایی اسوت جانبتبت وعنای ست ی،امتینرام ب
؛ (ambachtsheer, 2007 :124)داشوتت باشوند   صندوق ناوش  ةادارو در سرناشت  ،دولت ةنمایند
 اسط دولوت   یامتیهای بقبراساس اص   ضمین  عهداا صندو ی دولت کتناش نرار دهارم. 

دادر بت ایفوای  عهوداا    ،توت وشکالا والیدناننت صندودی بتوجاد دارد؛ یعنی طار خا ، بت
حمایوت بوت     دولت وکوف بت کموک ووالی بوت صوندوق و ارائو      ،نباشد شدذاجمتیخاد در دبال ب

 (.11و12: 1395، )نعیمی و پر او رفتار برابر  رابری جنسیتیب پنجم. ؛است شدذاجمتیب
 

هاای رفااهی   ی جدیاد در ییایات  هاا یریگجهتگیری دولت رفاه و شکل
 اروپا
در حال  غییر است. اصالحاا ا فاق افتواده وربواا بوت     سرتتبتدر اروپا،  هایوستمر اندازدشم
 بت دو دسمت  اسیم کرد.  ااجیورا  هایوستمر

 

 اصالحات پارامتریک  .1
از ة ناشوی  دادرخ ا با  عدی  پاراوترها با  اجت بوت  غییوراا   شاد در این ناع اصالحاا، سعی وی

وسوتمری، ویوواج  عهوداا ی وی کواهش یابود.        نروام  رییو  غجمعیتی و ادت ادی، بدوج  تااو 
 غییرا وی از   اصالحاا پاراوتریک همننین بر حق بیمت و ووایا، اررذرارند. در این ناع اصالحاا،

ایوای وسوتمری، افووایش سون برخوارداری از ووایوای       جموت اصال  در شرایط برخارداری از وو
 .شاندیوپردازی، اتمال وستمری و دورة بیمت

 

 اصالحات ییستماتیک . 2
هوای بازنشسوتگی   نیوو  غییور خااهنود کورد. واهیوت طور        هاستمیسپاراوترها،   یبر  عدتالوه
داخت ووایوا، اداره  ( از بعد پر2(DCو حق بیمت وعین ) 1PAYGهای  اازج دریود و هوینت ))طر 

 های بازار بت   دی بخش خ اصوی در یووده اسوت. در   ذراری  حت  أریر بازار ناساجو سروایت

___________________________________________________________________ 
1 .PAYG: نرام  اازج دریود و هوینت  (Pay as you go) بت یک حسای واحد واریوو و   هامتیوجاه حاص  از حق بکت

 .شاداستفاده وی یامتیب یهااز هماج حسای برای پرداخت

 .شادوشخص وی نفعیدر این سیستم ووایا براساس حق بیمت و وشارکت ذ :((DCحق بیمت وشخص  ووایا نرام. 2
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ونودی وشوترک در زوواج بازنشسوتگی     بهوره ، 1(DBنرام بازنشستگی وبتنی بر ووایای وعوین ) 
در زوواج اشوتغال    ذورار موت یببرحسب وتغیرهای دیگری نریر سنااا خدوت و ویواج دریافتی 

  حاواق بازنشسوتگی   در وحاسوب صارا وستایم، های پرداختی، بتشاد و حق بیمتاسبت ویوح
ویوواج   (،DCدر نرام بازنشسوتگی وبتنوی بور حوق بیمو  وعوین )       کتیدرحال؛ شاندینماتمال 
وندی وشترک از صندوق در زواج بازنشستگی، برحسب ویواج وشارکت در زواج اشتغال یا بهره

شاد. در اصالحاا سیستمی، حرکوت  یواج حق بیم  پرداختی وعین ویو برحسببت بیاج بهتر، 
های  موام  (، بت سمت طر DB-PAYGووایای وعین )–های  اازج دریود و هوینتاز سمت طر 

وارد  اجت است. در این دواردای ذروهوی از کارشناسواج    (، DCبا حق بیم  وعین )–ایذخیره
خگا نیست و سبب بت  عایوق انوداختن وشوک     پاس بوندوداوعتادند، اصالحاا پاراوتریک در 

 .(126: 1390)ودرسی تالم،  ندکنیوشاد و بر این اساس، اصالحاا سیستمی را پیشنهاد وی
( در بسویاری از کشوارها،   DBی واجاد نرام بازنشسوتگی سونتی )ووایوای وعوین     هادالش

ای  رکیبی، ذسوترش  هکاهش یافتت و بت سمت طر  هاطر ی شده کت ویواج این دبی  اذانتبت
(. در هوند، طر  حوق بیمو  وعوین، کمیوای اسوت؛ اووا اکنواج        16: 1396یافتت است )وکنوی، 

یی هستند کوت بوا هودف ومانعوت از اخوتالل در      سازوکارهاهای بازنشستگی سنتی، شاو  طر 
یوو را  غییور   راجیو بگیوسوتمر ی  سهیم ریسک ویاج حاویاج، کارذراج و هاروش عادل والی، 

 1999در سائد، اجرای کاو  یک نرام بازنشستگی ووی از نواع ووایوای وعوین در سوال      .دهند
از ویواج برونود؛ بوا وجواد      سورتت بتووایای وعین بخش خ اصی،  هاطر واجب شد  ا  ماوی 

ای و ور بط بوا  های بازنشستگی ووی در ا وب کشارها، ناع پایتفشارهای والی واردیوده بر طر 
کت  اندزدهبرخی از ینها، دست بت اصالحا ی  اذردتمنناج حفظ شده است؛ ه هاطر دریود این 

 (.17: 1396)وکنوی،  انددادهوتاسط سن بازنشستگی را افوایش 
جوایی ریسوک بوین نسو       فاوا اصوی بین اصالحاا سیسوتما یک و پاراوتریوک، در جابوت   

از سای دیگر،  (.Zaidi, Grech & Fuchs, 2006 :4-5کنانی و دولت )وتالی نس  یینده(، است )
تنااج یکوی از اصوالحاا پاراوتریوک در کشوارهای دانموارک، هونود،       وعرفی ووایای تماوی، بت

 ,Anderson & Kaeding) اسوت ی داب  دسوترس  هانتیذوسائیس و کشارهای جنای اروپا، از 

سواختار   ر یوب از  ، بودین اندکردهبعضی کشارها کت اصالحاا سیستما یک را ا خاذ  (.4 :2008
 اند. پیاستت (DC)های حق بیم  وعین ( خارج شده و بت طر DB-PAYG)ووایای وعینی 

 وااج دو نواع اساسوی را وتموایو کورد: الوف( اصوالحاا        برای اصالحاا سیسوتما یک، ووی  
های انفرادی را وستار کورد )اسووااکی،    اسط بانک جهانی، کت نرام حسای الااشدهی اتیدند 

___________________________________________________________________ 
را بت صندوق کسواراا  همراه کارفروا، بت ،فرد وشترک در زواج اشتغال ،مسیستدر این  :(DB)نرام ووایای وعین . 3

صوندوق از   گی،م بازنشستشاد و هنگاذراری ویسپس وجماع این کسار در صندوق سروایت ؛کنندپرداخت وی
 .کندپرداخت وی وح  هماج کسار بت وی وستمری
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( )سوائد، ایتالیوا،   NDCهوای حوق بیمو  وعوین فرضوی )     ج(؛ ی( ا خاذ نروام استانی و وجارستا
. هردنود، دو کشوار   (106: 1388های بازنشسوتگی در جهواج،    حا ا نراملهستاج و لتانی( )

هوای ایون نروام، همنواج     اند، لیکن برخی از ویژذی( نپیاستتNDC)یلماج و فرانست( بت نرام )
 ر یب اصالحاا بازنشستگی بدین(. 256: 1389رند )حیدری، پردازی، را داهای بیمت عداد سال

 أسویس و  ی از شده است و حتی  1980صارا جدی از ده  در کشارهای تضا ا حادی  اروپا بت
پریرش  عمویم نروام    (.clark, 2000: 4ذردد )ها، بت سدة بیستم در انگویس باز ویپیشنهاد  یت

یی با وودیریت دولتوی،  یو     هاطر تنااج پایت و اول، بت دند  ی   أوین اجتماتی )در کنار  ی 
تنوااج حاوی   بتهای داوطوبانت انفرادی(، حسای -های اجباری و انفرادی،  ی  سامحسای -دوم

افووایش   -هوای اجتمواتی  بوت حمایوت   اسعت و دسترسی برابر  ااند نتایجی همانند: وی همگانی
بهبواد بوازدهی    -(بازواندذاج بعی ) شدذاجمتیبو  رفاهی بازنشستگاج وضعیتووایای ورباا بت 

(. وخاطرة سالمندی، ا وب (Philip, 2000: 278-297 دی نهاد صندوق، ونجر شاذرارتیسروا در
ها ( کت این  یت116: 1388شاد )پیترز،  یت، پاشش داده ویاز طریق یک نرام بازنشستگی ست

هوای  یو  اول، شوایاج  اجوت     ، همانند طر و سام های  ی  دومطر  ند و  ناعرذراری أربر هم 
(.  ی  اول: بیم  دانانی )اجباری و دولتی(،  ی  دوم: وشارکت در Haverland, 2007: 5-6است )
های وستمری و ای در یک بیم  ذروهی )اجباری یا اختیواری( و  یو  سوام:  مهیوداا     طر 

 .(26: 1396وستمری انفرادی در بخش خ اصی )باینبر ، 
دارنود و   های ادت ادی بر اونیت سالمندی و نرام بازنشستگی،  أریراا سوا  از طرفی بحراج
یوو را در طال بحراج، وتحمو    هابییسهای بازنشستگی همااره بیشترین در این بین صندوق

ها بت ا خاذ   میماا و  دابیری وادار شدند،  وا  ، دولت2008. در پی بحراج ادت ادی سال شاند
 اج خارج شاند:از بحر
در  هوا وزار خانوت با کاهش بادج   هاوزار خانتنرارا بر وخارج  ونراربتی دولت ویربرناوت

 درصد(؛ 25در حدود  2011حد اوکاج ) ا پایاج سال 

 یی کت از طریق وضع داانین جدید بورای دولوت   هانتیهونرارا دولت بر ومانعت از صرف
 یید.پیش وی

هووای بخووش تموواوی و نووا اانی در بازپرداخووت(، اسووترا ژی  بعوود از ایوون بحووراج )بوودهی 
راهکوار پیشونهادی،    های بازنشستگی نیو  غییر کرد.ذراری و ودیریت ریسک در صندوقسروایت

هوای پیشوین، بوا  عودی  در  موام      های بازنشستگی و پرهیوو از سیاسوت  کاهش وخارج صندوق
بندی دورة کاری وطوابق بوا    اسیم سطا  است؛ همننین با افوایش نرخ حق بیم  بازنشستگی،

های ووایا و حااق افراد با ایجاد  واازج و  اسویم   بازدهی فرد شا   و رتایت تدالت در پرداخت
 وااج بورای   ، را ووی  ور رانوت یذسوخت وندی از الواوواا  های شغوی و بهرهبرابر ریسک ویاج ذروه

  عدیالا نام برد.
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های بازنشستگی نسبت بت  حا ا بازار دارند، هایی کت صندوقذیری و واکنشنحاة   میم
ی صوحیز و ا خواذ رویکردهوای وناسوب بورای      هوا یریذمی  مناب  خاد دارای اهمیت است. بت

انود. پوس از   های بازنشستگی در ار بااها بسیار حیا ی است و با سرناشت خادِ صندوقصندوق
: نخست، دهدیواکنش از خاد بروز رو شدج با بحراج، یک صندوق بازنشستگی وعما ً دو وروبت

: 1396ی والی از دولت )باینبر  و همکاراج، هاکمک غییراا در ساختار و دوم، ا کا و دریافت 
با راهکارهای ورکار، اداو    ااجینم(؛ اوا با اداوت و  داوم بحراج، برای صندوق بازنشستگی 150

ی استفاده شاد؛ از جموت حمایوت از افوراد   ر ی خ  رو باید از  دابیر حیاا را   ار کرد؛ ازاین
بندی با سوخاو مندی کمتور، بوا  ر    و ووایا و شاخص هامتیببا دریود پایین، بهباد و اصال  حق 

ی )باینبر  و ریپرانعطافبردج سن بازنشستگی، باز عریف وستمری و افوایش اختیار انتخای و 
 (.153: 1396همکاراج، 

 

های بازنشستگی در کشورهای عضو نگاهی بر وضعیت موجود صندوق
 اتحادیة اروپا 

(، کوت  OECDهوای بازنشسوتگی در کشوارهای تضوا )    خط ورزیِ ی ی در سیاستگراری صندوق
،  مرکو بر پایداری اجتمواتی  یج هستند دهندذاج ی شکو اروپایی تمدة  افتتی اسعتکشارهای 

شواد، وشوتم  بور    ی اجتمواتی در اروپوا شوناختت ووی    هوا ارزشودلی کت  حوت تنوااج    .است
ی جمعوی، احتورام بوت حاواق فوردی،      زنو دانتوذای اجتماتی، ادت اد بازار و دواکراسی و ذفت

(. (Schoukens, 2016: 5ی برابر برای همت و همبستگی برای وحافرت اجتماتی اسوت هافرصت
ی هوا نوت یهوداری اجتمواتی و کواهش   ذرفتت و دستاوردها در زوین  پای رین ادداواا صاراوهم

ها بت بازنشستگاج، بوت  های بازنشستگی ا حادی  اروپا،  اأم با افوایش خدواا این صندوقصندوق
افوایش سن بازنشستگی )وتناسب با افووایش شواخص اویود بوت زنودذی( از       .1 :استشر  ذی  

زنشسوتگی وورداج و    فاوا سون با  و کاهش. نودیک نمادج 2سال؛  67 ا  68سال بت  65حدود 
زناج )با وجاد فشارهای سیاسی و اجتماتی(، با در نرر ذرفتن وادعیاا روز، همناج با  ر بادج 
ویانگین تمر در زناج نسبت بت ورداج،  اانسوتت در حوال حاضور بوت ذورایش تمواوی در ویواج        

ی سن بازنشستگی در زناج و وورداج ونجور شواد و کشوارهای     سازکساجکشارها در خ ا  ی
 رونود شومار ووی  تعددی وانند فرانست، سائد و نروژ، جوو کشارهای وادم دنوین جنبشوی بوت   و

ی کت برای نودیک کوردج سون بازنشسوتگی ووورر و سون      ها الش. 3 (؛154: 1391)وجتهدی، 
. کمتر شدج اوکاج بازنشستگی پیش از واتود و ی واز   4 بازنشستگی رسمی صارا ذرفتت است؛

. بووازنگری در نحوواة وحاسووب  ونووافع 5 (؛Eichhorsyi et al., 2011: 64)سووالگی  58یج از  
هوینو  دروواج،   های  یروستایم )کمکبازنشستگی، از طریق دریودهای وستایم و  ناع حمایت
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سوال،   55ی سونی بوا ی   هادر ذروه. افوایش نرخ اشتغال 6انرژی، وسکن و خدواا اجتماتی(؛ 
ونودی از  . بهوره 8سوال؛   55ی سونی بوا ی   هاهدر ذرو. کاهش نرخ فار 7؛ هانتیهوبرای کاهش 

حااق و ووایای بازنشستگی بر وبنای اشتغال یوا شوهروندی، در ناسواج اسوت؛ بورای نمانوت در       
، ایسووند،  لاکواوبوار  سال و در سائد، نوروژ، هونود،    40سال  ا حداکثر  15استانی از حداد  

 (.2: 1395)احمدی و دهنای،  استسال  43دانمارک، فنالند و ایرلند 
های بازنشستگی و حتی شرایط بازار اروپای واحد، فشارهایی خاد را بت ودل و نحاة صندوق

 ااند وادار بت  غییر کند )یاناج در کند و حتی نرام سیاسی یج کشار را ویبازنشستگی وارد وی
. از شواد( های بازنشستگی، برشمرده ویی برای  غییراا در شرایط و صندوقانمانت 2013سال 

های سیاسی و ساختار ددرا بر ادبیواا دولوت رفواه،    های احوای و ذروهطرف دیگر،  أریر برناوت
 ,Anderson & Kaedingدر وجالس واننت، شایاج  اجت اسوت )  استگراراجیستنااج در اروپا بت

 های بازنشستگی در کشارهای تضا ا حادی  اروپوا، یی کت با اصالحاا نرامهاوخالفت (.2 :2008
، ردیپور یوو ی کارذری(، صوارا  هاتیا حادی کارفروایی و هاسازواجاز جانب شرکای اجتماتی )

(.  جربو   116: 1385و کاهش سطا  ووایای کارکناج است )سوارفا ی،   هانتیهودلی  افوایش بت
وذای اجتماتی و وراکره در وارد اصالحاا بازار کار، بت اصالحاا بازنشستگی نیوو  سوری   ذفت

(. در اسوپانیا،  118: 1385ی پوریرفتنی وبودل سواختت اسوت )سوارفا ی،      حوراهیج را بت  یافتت و
ی واز شود و نتواید وهموی      1985وذای اجتماتی در واضاع اصالحاا بازنشستگی از سال ذفت

های وشارکت از دو بت پانوده سال برای وحاسوب  اسوتحااق دریافوت    وانند افوایش  دریجی سال
اندوختوت، افووایش ویوانگین    یناا بهتر برای بازنشستگی تماوی پیشوستمری،  ر یباا و  ضم

های بازنشستگی، بردراری سن بت نرام اجیفرواشیخانسبتاً پایین حداد  ووایا، بهباد دسترسی 
 (.123: 1385سالگی را برجای ذراشت )سارفا ی،  65برای بازنشستگی بعد از  ریپرانعطاف
یوها دی  اروپا، بیشترین فشار را بر سازوکار صندوقپیر شدج جمعیت کشارهای تضا ا حا 
های خاد، اددام نفع، در برناوتشاد؛ نهادهای ذیی وی رسختو بازنشستگی وارد وراح   ذرارد
کورد کوت    خاطرنشواج . بایود  نود کنیوو ی طبااا اجتمواتی و هورم سونی شوا الج     بنددستتبت 
 رونیازاببرد؛  سوالتیت دواکرا یک را زیر وشرو شدابت ااند  اجهی بت  أوین اجتماتی ویبی

ی و  شخیص توت وشوکالا، راهکارهوایی را بورای حو      ابیشتیرکشارهایی تضا این ا حادیت با 
 و سورپاش  هوا تیوادع. نا اانی در اخر   میم و تدم شناخت ابندییووشکالا پیش روی خاد، 

درار دارنود.   هایبازنشستگع پیش روی تنااج واان، بتنفعاجیذذراشتن بر نابرابری و تدم اطالع 
شود، بوا افووایش    دولت فرانست، زیانی را کت بت بخش پیری ورباا وی 1991برای وثال در سال 

بور   هوا حو  راهیی ابوراز شود؛ اووا ایون نکتوت، کوت       هاوخالفتنرخ حق بیمت، جبراج کرد. هردند 
هوای  بر این، تموکرد صندوقوضاف، باید اتالم شاد؛ ذراردیو،  أریر نفعاجیذسرناشت و ییندة 

ی باشد و اتیحاشبت شک  سایت و   ااندینمسبب حضار جدی و ووماس در بازار، بازنشستگی بت
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 انتشوار ذووارش  باید شفافیت  مام در ینها رتایت شاد. پاسخگایی و شفافیت )در نروژ و ایرلند( 
نابو   ، بت2000گی و ای کمیسیاج وستمری بازنشستگی و داناج صندوق ووی ذخایر بازنشست

یکوی از  ایون در حوالی اسوت کوت     (. 163: 1395خاد شایاج  اجت است )واسالم و پا سویاس،  
بوت هموین سوبب،    افشاذری ووالی اسوت.   شفافیت و ، های بازنشستگیبر صندوق اجوای نرارا

هوای بازنشسوتگی، در بسویاری از کشوارهای     سوازی ادوداواا صوندوق   اوروزه در راستای شفاف
در زوینوو   ژهیوووبووتصووارا واهانووت، ذوووارش تموکوورد و ادووداواا خوواد هووا بووت، صووندوقجهوواج
؛ (mennis, 2016: 2-7دهند )کنند یا در وعرض دید تمام درار ویرا ونتشر وی هایذرارتیسروا

    ومیماا ناواجوت   ویوسو بوت باید اطمیناج حاص  کنند کت ونافعشاج  در وادع، اتضای صندوق
نشستگی یسیب نخااهد دید. این اطمیناج باید از زوواج نخسوتین وشوارکت    وتالیاج صندوق باز

 (.Kortleve, 2011: 15)در صندوق بازنشستگی  ا دریافت یخرین ووایا از یج، اداوت داشتت باشد 
 

 شکست دولت رفاه
از رشود بخوش تمواوی     بریووده های بازنشستگی، کوت  ، با رشد صندوق1980 ا  1960در ده  

رو بت فوونی یافت؛ البتت حضار و حکمرانی دولوت،   سرتتبتی تماوی نیو هایدهببادند، ویواج 
. 3والوک نهادهوای ووالی،     سواج بوت . 2ة نهادهای ووالی،  کنندمی نر ساجبت. 1ی زیر: هاوهیومبا 
شد  ا این نهواد  . فعالیت در بازار از طریق دخالت وستایم، سبب وی4و  داراوانتتاوویت  ساجبت
ی بازنشسوتگی، کوت ناشوی از اسوتفادة     هوا وتوده شد؛ اوا با شکست دولت در تم  بت با بیردیب

در سایر وااصد و اهداف دیگر باد، ضعف ودیریت یا فسوادی کوت    شدذاجمتیبناوناسب از وجاه 
، از دیگر نتاید این شکست باد کوت ورشکسوتگی و ناکاراوودی    کردیوها را  هدید وجاه صندوق

(. البتوت نبواد ناشو     35و36: 1395)واسالم و پا سیاس،  ساختیور ها را بیشتر یشکاصندوق
هوای  هوا در اوور صوندوق   هوا و ادارة وجواه، از وعایوب دولوت    راه، برای نحواة وودیریت صوندوق   

ی ووالی و نوا اانی در پرداخوت    هوا یبده  دیاج و سابایببا رشد  1980بازنشستگی باد. از ده  
ی هاتیریودیی افسارذسیختت، باروکراسی و ذراوداخوتو ، وعض  حداکثری بادج دولت هانتیهو

ناکاراود، سبب شدند  ا  عدیالا و اصالحاا ذستردة ساختاری در دولوت رفواه، پدیودار شواند؛     
ی نرام هانتیهوبسیاری از  و کاستنی وحدودسازهای رفاه اجتماتی، با این ضرورا کت سیاست

؛ دهندیونحا دشمگیری کاهش ی دولت را بتهادخالتسازی و یزادسازی(، رفاهی )با خ اصی
ها، وسو الیت دولوت در  وأوین رفواه، بوا حسوای و کتوای سوختگیرانت و           این سیاستجینتدر 
ی بازنشستگی، اصوالحا ی را بوت   هایوستمریی در جاصرفتی همراه خااهد باد. ی از  روندنرام

 روروبوت یی نیو هاوخالفترد کت با های رفاهی کشارهای ا حادی  اروپا  حمی  کوجماتت سیاست
ی از  عودیالا  انمانوت در یلمواج،  1999 و سوال در انگویس 1986باد. برای وثال، اصالحاا سال
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از نیمو   (. 41: 1384ی بازنشستگی بادند )کرباسیاج، هایواررجدی در روش وحاسب  ووایا، بر 
در دبال افراد جاوعت نودارد   بت بعد، این  فکر ساواج ذرفت کت دیگر دولت وس الیتی 1980ده  

 شودا بوت ی اجتماع )بواز ازیع دریوود(، نیوو    هافاصوتی دولت در کاهش ذرواسطتو حتی ناش 
ی از دولت رفاه، با  ودابیر  نینشتابهای ن الیبرالی هم در زوین  وارد  ردید درار ذرفت. اندیشت

بوادج   نوت یپرهوارایی و های رفاهی، بور کواهش کو   همناج جهانی شدج و یا  أریراا سا  برناوت
های ی وی بوت سومت   ور کوردج      داشتند. ادداواا رفاهی سخاو مندانت، در سال دی أک، هاکمک

(. ایون نرریوت،   174: 1380دولت رفاه و افوایش کارایی یج وعطاف شد )بانالی، جارج و ذابی، 
در خ وا    ی دولتوی هانتیهوشاد کت دائ  بت کاهش ی در برخی کشارها دیده ویناتبتهناز 

ی وثبت  فکر ن الیبرالی، داج لووم هدفمند سواختن  هادذاهیداز   ااجینمرفاه هستند؛ هردند 
  کادوک شودج دولوت،    واسطبتهای تماوی رفاه و ذردش سروایت در برناوت خ ا بت هانتیهو

های سخاو مندان  رفاهی دولت، در وتالی ذراشتن و دطع ناذهانی سیاستدشم پاشید؛ ولی بی
 .ذراردیوی ذاناذاج، برجای هاشاخصجاوعت  أریراا تمیق خطرناکی در 

ی است کت پس از بحراج ذستردة ووالی در  اواالتی  أوین اجتماتی، سازیخ اصهمننین 
دنبال تااووی همناج افووایش وتااضویاج خودواا و وشوما ج     و بت ردیذیوشک   1980ده  
هوا، کوم شودج دودرا     سطز انترار و رشد نارضوایتی  های رفاهی و بازنشستگی، با  رفتنبرناوت

نفوع،  هوای ذی ی والیا ی و واابوت بت وثو  شودید بوا یج از سوای ذوروه     هانرخدولت در افوایش 
ی درار ذرفت؛ کت از یک سوا  دوراههای اتتباری در  أوین والی و ...، دولت را در ویاج وحدودیت

رایط و اوضواع جدیود بپوردازد و از سوای دیگور،      باید با وحدود کردج دایره رفاه، بت  طبیق با ش
در کشارهای تضا ا حادی   یننت  خاد را کنار بگرارد. و سخاو مندان نتیپرهوهای اداو  سیاست

)کواهش   هوا نوت یهوی دایورة رفواه، از طریوق کواهش     وحدودسواز وداع پیاست، رویکورد  اروپا، بت
ای بر  عادل باد کت  اجت ویژه ی ذرشتت، سطز پاشش و کیفیت خدواا رفاهی(هایسخاو مند
ی ی ی، ست راهکار را اندازهادشمی کمیسیاج اروپا و هاذوارششد. ، وبرول ویهانتیهوونابع و 

. از ویوواج خودواا رفواهی    2را افووایش دهنود،    هااایوال. 1:  اانندیوها ودنرر دارند کت دولت
در تین حال افوایش رفاه اجتماتی، تاو  کار ذیرند؛ را بت 2و1های .  رکیبی از روش3بکاهند و 

و  شوده تیهودا شوده،  شورطی کوت وخوارج صورف    ؛ بتاستی ریپرردابت اایت رشد ادت ادی و 
 (.219-221: 1380هدفمند باشد )بانالی، جارج و ذابی، 

ی کواهش خودواا اجتمواتی    سابتی اجتماتی، از ذسترش هایاستگراریس غییر جهت در 
ی در ریو سوختگ هوای اجتمواتی(   هوای درووانی و ورادبوت   ورادبوت  ی بازنشستگی،هایوستمر)

و در کنار یج، افوایش پیر شدج جمعیوت )دذرذوانی جمعیتوی( کوت سویر       هاحقاستحااق این 
هوای  رو کشارهای تضا در ا حادی  اروپا، ادداوا ی را در جهت اصوال  نروام  صعادی دارند، ازاین

ورباا بت نرام پرداخت جاری، همراه با  اسوع   ی هایوستمربازنشستگی خاد، در دالب کاهش 
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ی هوا ورادبوت ی دروانی و هاورادبت دابیری در جهت کنترل وخارج  ،1 ر یباا پیش اندوختگی
کردج ناوش دولوت(،     رکمرنگاجتماتی )وانند واذراری بت بخش خ اصی یا پرداخت یارانت و 

ر و درصد وشوارکت کارکنواج و   (. ویواج کسا235و  236 :1380بانالی، جارج و ذابی، ) است
طوار  ی رفواهی یج، بوت  هااستیو سبر دولت   اانندیوی نهادی، هاداردایتنااج کارفروایاج، بت

 .کننده باشددشمگیری، وعین
 

 الگوهای بازنشستگی در کشورهای اتحادیة اروپا
یابنود:   ی تماوی از طرق زیر کواهش هانتیهوهدف اصوی در دوراج پسا رفاه فعوی این است کت 

. 2. کم کردج وتااضیاج با افوایش سن بازنشستگی یا وعمال کردج یزوواج اسوتطاتت ووالی،    1
ی زندذی یا هاشاخصبا  حااقسازی کاهش ویواج حااق بازنشستگی، وثالً از راه حرف ونطبق

ی نو یبشیپو . انتاال وس الیت دولت بت بوازار، از طریوق   3 غییر وعیارهای  عیین سطز حااق و 
ی خ اصی یا اجباری کوردج بازنشسوتگی در بوازار    امتیبی هاصندوقی والیا ی برای هاتیوعاف

هوا بوت  ودوین    (. ایون سیاسوت  145: 1379)پوال  و کایسوت،    یورالووام کار از راه وضع داانین 
 ااج پند الگوا بورای ارائو     ؛ در وجماع ویاندشدهالگاهایی برای ارائ  ووایای بازنشستگی وبدل 

 رد:ووایا برشم
 

 مساعدت .1
تاو  در حائو شرایط شدج برای دریافت ووایاست. در این الگوا، از یزوواج    نی روهمنیاز وادی، 

شاد  ا نیاز وتااضی بت وستمری بازنشسوتگی، اربواا شواد. در ایون     استطاتت والی استفاده وی
ز شواد. هودف اصووی الگوای وسواتدا،  ضومین سوط       ی ارزیابی ویوتااضیزواج، ونابع دریود 

حدادوی وعیشت، برای ینهایی است کت فادد سابا  کافی یا وابستگی بت بازار کار باده و از ونوابع  
کافی دریود برخاردار نیستند. الگای وساتدا، در  أوین وعیشت سالمنداج ناش وهموی بوازی   

 (.145: 1379شاد )پال  و کایست، . این الگا در کشارهایی وانند یلماج، وشاهده ویکندیو
 

 . شهروندی2
و هموین اوور یج را از الگوای     کنود یوو ی رفواه،  بعیوت   هوا دولوت این الگا، از الگایِ ذوینشوی  

. در الگای شهروندی، استحااق دریافت ووایا، وبتنی بر شهروند بوادج  کندیووساتدا، وتمایو 
گا، هدف این ال نی روهم (.Lannoo et al., 2014: 18) استوتااضی یا شرا اداوت او در کشار 

___________________________________________________________________ 
1. Funded provision 
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(. 145: 1379 ، أوین حداد  دریود پایت برای  ماوی جمعیت یک کشار است )پال  و کایست
ی اجتمواتی،  هوا کموک ی اجتماتی، هامتیبها وعما ً با ارائ  خدواا در دو الگای ورکار، دولت

ی هوا پرداخوت  خ یص یارانت بت کا ها و خدواا  أوین اجتماتی، فعالیت دارند. هوین  این ناع 
  شوهروندی و  واالو شاد؛ این حااق اجتماتی، ونبع  از  أوین وی هااایوالمری، از وح  وست

 . نرام باریجی، نمان  بارز برای وعرفی این نرام است.شاندیوبرحسب نیازها، وعین 
 

 یابقة اشتغال . 3
ار اسوت و  ی از وستمری بازنشسوتگی، دارا بادج سابا  کوندبهرهوعیار برای  نی روهمدر این الگا، 

(؛ در ایون الگوا،   اجیفرواشیخای استثنابت) رندیذیوتمد اً بخش فعال جمعیت  حت پاشش درار 
ی پرداخوت حوق بیموت و ویوواج کسوار پرداختوی از جانوب کارکنواج و         هوا سال، شدهمتیبدریود 

، ة سطز وستمری است. اولین بار این الگوا در نروام بیسومارکی در یلمواج    کنندنیی عکارفروایاج، 
ی اجباری را شک  داد. هودف ایون الگوا، حفوظ سوطز زنودذی       احرفت بوار پیدا کرد و ناتی بیم  

 (.145: 1379)پال  و کایست،  اندداشتتافرادی است کت  ا یستان  بازنشستگی، اشتغال فعال 
 

 . بیمة گروهی 4
شواد  عهد ویدر این ناع، شرکت بیمت با دریافت درصد وعینی از حااق کارکناج یک کارذاه، وت

بت سن بازنشستگی، وستمری وعینی را بپردازد. ویواج وستمری  شدذاجمتیبکت پس از رسیدج 
داشوتن  (. 281: 1388شاد )صوالحی،  بت هنگام بستن درارداد بیم  ذروهی وعوام و وشخص وی

ی هوا ذوروه شدج از ووایاست. این الگا براساس پیانود پیشوین    وندبهرهاشتغال دبوی، شرا اول 
. سطز ووایا در این الگا بر وبنوای دریوود   دهدیوتوف بت بازار کار، افراد را  حت پاشش درار وخ

 .شادیودبوی و حق بیم  پرداختی،  عیین 
 

 . بیمة انفرادی 5
اند، با الگای بیمو  ذروهوی   در الگای بیم  انفرادی، از این حی  کت بر دراردادهای فردی وبتنی

و زووانی اتضوای    ردیو ذیوو ط فرد طرف درارداد،  حت پاشش دورار  در این الگا، فا  فاوا دارد.
، کت در درارداد ذنجانده شواند. ووایوا در ایون الگوا،     رندیذیوخاناادة این فرد  حت پاشش درار 

های انفورادی، حفوظ نسوبی سوطز زنودذی فورد       وبتنی بر حق بیم  پرداختی است؛ هدف بیمت
 (.145: 1379)پال  و کایست،  است شدهمتیب

ی اجرایوی،  هانتیهودر دو الگای ورکار کت وتکی بر بازارند، با  اجت بت وسائوی کت در وارد 
تنوااج یوک    ااج از ینها، بوت ی رفاه وجاد دارند، نمیهادولتاداری،  ناع و کارایی این الگاها در 
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. ندشوا یوی وکم ، وطر  هامتیب؛ بوکت بیشتر در دالب کرد ادالگای جایگوین بیم  اجتماتی، ی
کنند، سعی دارند بیشتر از الگاهای بیم  یوی رفاهی، کت ا وب از الگای وحدود  بعیت هادولت

 ذروهی و انفرادی، استفاده کنند.

 یریگجهینت
ی است؛ از این جهت تماوی خ اص  جنبباید پریرفت بازنشستگی یک ریسک با جنب  تماوی و هم 

استای خدوت بت جاوعت باده است و از یج جهت ریسک های اشتغال وی در رکت فرد در جاوعت و سال
بایود از نروام    یننوت  .اسوت ی فورد در دوراج اشوتغال   هوا یی اانوا خ اصی است کت ور بط با کاهش 

و  عدیالا پیش روی تمد اً با در  شدهفی عربندی از پیش بازنشستگی ا حادی  اروپا یواخت، شاخص
  اأواجهای والی، کت نگری در برابر بحراجتی( و ییندهنرر داشتن سایر تناصر ) حا ا جمعیت شناخ

تنااج سرلاحت وجاد دارد کوت  و همااره این اص  بت ندیییدروبا  اافق شرکای اجتماتی است، بت اجرا 
بازنشسوتت   راجیبگحااقی بازنشستگی باید بتاانند با حفظ روزیودی خاد در  أوین والی، از هاستمیس
رو با احتسوای  عودد اشوکال    ی شدید وحافرت کنند؛ ازاینهاشاکر وااب  ی هدف خاد، دهاذروهو 

هماهنگ شاند. همننوین   هاتیوحدودحمایتی در اجتماع و اوعاج نرر بت وضعیت بادجت،  حا ا و 
، دوانانی بوادج  جانب  اصال پیشرفت  حااق اداری )اصالحاا با ودنرر درار دادج و رتایت همت هرذانت

، بت ( ناسب و  داوم   میمااو  رتایت حااق بنیادین(، ومناتیت  أخیر) اییاص  سرتت در پاسخگ
 درکشوارهای تضوا    نفع بازنشستت در حرکوت هسوتند.  وری با  برای دشر ذیسمت کاراودی و بهره

بوت  با وجاد وعیارهای وتفاوا اجتماتی و ادت ادی،  حت هدایت رهنمادهای ا حادیو  اروپوا،    تیا حاد
و وشارکت جدی و وورر شورکای   وااواا ناظر وستا    ر یباا نرار ی و  عبییتی، نرام ودیر اصال 
 .اندشدهها، همگام با  حا ا دولت رفاه، دستخاش  غییرا ی نفع، ارکاج و  شکیالا صندوقذی

بوا   هوا تیو حمابر این در وجمات   انینوی ایون کشوارها، اصوالحاا در نروام ووایوا و       تالوه
 حموایتی سوالمندی   یهوا شاخصو ی عریف و  میحاسبا ی )یکنائری( بت وندی از  جاری وبهره

 ة عیوین دایور  و  هوا( صوندوق ونوابع و و وارف   )پاراوترهای  عیین سن بازنشستگی و یرار یج بر 
، با هدف  حوت  تیدند های فراذیر و در دالب نرام هاتیحمابرخاردار از ی هاذروهج و وشما 

ی شغوی در جاوعوت، تودالت و اونیوت اجتمواتی را وحاوق      هاهذروپاشش درار دادج بسیاری از 
هوا  حسای کاو  دولوت بوا صوندوق    عیین  کویف والی و  سایت ساختت است. البتت در این ویاج

 شاد.، رتایت ویبدوج ایجاد  عهداا و بار والی اضافت جدید
 ا اجتمواتی و  از  حوا  وتأرر ماوی اصالحاا ووبار، بیانگر یج است کت دولت رفاه در اروپا 

نرریاا ادت ادی، هست  اصوی خاد را کت همانا حمایت اجتماتی است، حفظ کرده است؛ لیکن 
ی  حمیووی را کواهش دهود و    هوا نوت یهوی بت شک  یج درصودد اسوت   دهجهتنرام حاادی با 

سازی( بت رشد و کاراودی  أوین اجتمواتی ونتهوی شواد. در ایون     ی با واذراری )خ اصیناتبت
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ی حاواق خ اصوی، واالو  حاکمیوت     هایوازههای جدید )دوم و سام(، با استعانت از تویاج  ی
هوای بازنشسوتگی بهتور از حالوت     ذراری و ارکاج ادارة طر کنند  ا سروایتشرکتی را وطر  وی

 .شاندیوسنتی وداخو  دولتی ) ی  اول(، وارد تم  
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