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Abstract
The management and status of pension funds have always been a major concern in
all societies. In terms of its functions, this institution has a high status and
multifaceted impact. The situation of pension funds in Europe has long been under
scrutiny, and legislative studies in this area are fraught with foresight and caution.
Officials say negligence and negligence could spread the crisis of legitimacy and
efficiency to the funds. Therefore, they implemented continuous reforms according
to the requirements of each country. In this article, an attempt has been made to
fundamentally point to the evolution of the concept of social support in European
countries in the context of the theory of the welfare state. However, it should be
borne in mind that the level of development and the state of the funds are not the
same among European countries; However, the role of the European Union in
implementing reforms in the pension programs of member states is significant.
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تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوقهای بازنشستگی
در اتحادیة اروپا

(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
آیدین باقری حامد ،1محمدرضا

مجتهدی*2

چکیده
اداره و وضعیت صندوقهای بازنشستگی ،هموااره از واضواتاا اصووی و ووارد د د وت در مواوی
جااوع است .این نهاد بت لحاظ کارکردهای خاد ،از جایگاه بوا و اررذوراری دنودوجهی برخواردار
است .وخاوت وضعیت صندوقهای بازنشسوتگی ووی اانود در ارکواج جاوعوت و سواختار ادت وادی
أریراا جدی بر جای بگرارد؛ وضعیت صندوقهای بازنشستگی در اروپا ،از وداها پیش زیور نرور
باده و وطالعاا دانانگراری در این حازه اأم بوا یینودهنگوری و احتیواا اسوت .وااوواا وسو ا
دریافتند بی اجهی و فوت وی ااند بحراجهای وشروتیت و کاراودی را بت صندوقها سری دهود؛
ازاینرو اصالحاا وستمری را با اجت بت واتضیاا واجاد در هر کشار اتما کردند .در این واالت
سعی شده است ا بتصارا پایتای بت حا وفهام حمایت اجتماتی در کشارهای تضوا ا حادیو
اروپا در بستر نرری دولت رفاه اشاره شاد .هردنود بایود در نرور داشوت ویوواج اسوعتیوافتگی و
وضعیت صندوقها در بین این کشارها بت یک اندازه نیست؛ لیکن ناش ا حادی اروپا بورای اتموا
اصالحاا در برناوتهای صندوقهای بازنشستگی کشارهای تضا شایاج اجت است.
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مقدمه
نرام أوین اجتماتی کت بازنشستگی ،نیو از ارکاج کویدی یج شومرده وویشواد ،هور ذواه کوارایی
وناسبی داشتت باشد ،بت رکن سیاست و حکمرانی نیو یاری ویرساند و وی ااند اتتمواد همگوانی و
پای وشروتیت حکاوت را ضمین کند .وداخو دولت کت بت واازاا اسع شواختهوای ادت وادی
رخ داده ،دولت را بت سمت وس الیت دارک و ضمین حوداد سوطز زنودذی افوراد بوتخ وا
سالمنداج ،هدایت کرده است ،ا با دریود حدادوی ،ینها را در دستیابی بت سطز وتناسب بوا کراووت
انسانی نائ ذرداند .بردراری وارری یا وستمری وظیفتبگیری و حااق بازنشستگی ،حای است کوت
افراد جاوعت باید از یج برخاردار باشند و وبنای ایجاد این حق ،کسار پرداختی طی سنااا خدوت
افراد است .این حق حیا ی و بااهمیت برذرفتت از حااق شهروندی است کت افراد بت اتتبوار زنودذی
در یک جاوعت وی اانند از حاادی (حق برخوارداری از بازنشسوتگی) برخواردار باشوند؛ ایون نرور
وهم رین دیدذاه در خ ا استحااق وستمری بازنشستگی است.
نرام بازنشستگی بتدلی ار باا با ذروه تمده ای از افراد در اجتماع از وااردی اسوت کوت در
سدههای وعاصر (بتویژه پس از جنگ جهانی دوم) در پی شوک ذیوری ادبیواا رفواه اجتمواتی،
اهمیت بسویاری یافتوت اسوت .در کشوارهای تضوا ا حادیو اروپوا بوا درک اهمیوت واضواع و
کارکردهایی کت دنین نهادهایی با خاد بتهمراه دارند ،اجت همتجانبتای بتویژه از بعد حاوادی
بوورای بووت رسوومیت شووناختن دایوورة وشووما ج-ارکوواج و سوواختار طوور هووا -واوورراا اداره و
سروایتذراری بازنشستگی شده است .البتت باید اجت داشت با شک ذیری ا حادی اروپا ،نهضوت
همساج سازی و هنجارسازی از استانداردها و وعیارها برای وحدا روی صندوقهای بازنشستگی
در دستار کار درار ذرفتت است؛ در کنار این حا ا ،هر کشار تضا نروام حاوادی و اجتمواتی
وختص بت خاد را هم بت همراه دارد؛ البتوت وعضوالا بازنشسوتگی بوین ایون کشوارها شوباهت
بسوویاری بووت هموودیگر دارد .نهوواد بازنشسووتگی و شووکیالا پینیوودة کنووانی ووأوین اجتموواتی
کشارهای ا حادی اروپا ،ریشت در زوینتهای اریخی ،سیاسی و اجتماتی این کشارها دارد ،زیرا
حا ا دولت ،بتویژه دولت رفاه ،ا حودود زیوادی بور شوک ذیوری و نحواة کیفیوت خودواا
ارائتشده بت افراد بازنشستت و فعالیت صندوقهای بازنشستگی ،یرار خاد را بر جای نهاده اسوت.
پژوهش حاضر با بررسی حق برخارداری از بازنشستگی کت در زورة حاواق اساسوی اسوت ،ایون
فرضیت را وطر ویکند کت این حق بت رسمیت شناختتشده از سای دولوتهوا و نهواد ا حادیو
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.
پرسش اصوی نگارندذاج در این پژوهش یج است راهکارهای وتخره از جانب کشارهای تضا
در وهو نخست و در وهو بعدی دابیر پیشنهادی ا حادی اروپا ،دگانت اانستت است بت ار اوای
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وضعیت صندوقهای بازنشستگی در جااوع اروپوایی ونجور شوادی پیشوتازی کشوارهای تضوا
ا حادی اروپا ریشت در حا ا اریخی و اجرای نرامهایی وانند نرام بیسمارکی-بواریجی بورای
نخستینبار ،ضمن بوت رسومیت شوناختن واالو «رفواه اجتمواتی» در دواانین ا حادیو اروپوا،
سازوکارهای حمایتی جدیدی را عریف وی کنند؛ در این راه ا حادی اروپوا بوا استانداردسوازی و
ایجاد وحدا رویت در این حازه بت ار اای کاراودی و اجرای وافق وأواریت صندوقها اجت دارد.
در این واالت با نگاهی بت حا اریخی وفهام و ود های حمایتهای اجتماتی ،بت نرری دولت
رفاه 1کت اررذراری ویژهای بر سیاستها و وارراا صندوقها و دوین الگاهای ناین بازنشستگی
در اروپا بر جای ذراشتت ،اجت شده است .نرام حمایت اجتماتی برای پاشش ریسک ،یک نواع
ثبیتکنندة خادکار دارد کت در زواج بحراج ادت ادی وی ااند وضعیت را ثبیت کند .واضواع
اونیت اجتماتی در اروپا و یرار یج بر بحراج ادت ادی ،بسیار حائو اهمیت است ،زیرا طور هوای
بازنشستگی ،با ایجاد پایداری و رباا ،در جاوعت اونیت ویسازند (.)Ebbinghaus, 2014: 4
پیشین صندوقهای بازنشستگی و وأواریت دنین نهادی ،حاق کوارویژههوایی بورای رفوع
نابرابری و کاهش فار بت سبب افوایش سن با کاهش اانوایی ،ضورورا حمایوت و فوراهم یوودج
سطحی از رفاه و دریود وناسب ،بیشتر از همیشت احساس ویشد .در سوا  ،1601در انگوویس
ایب داناج الیوابتی وشهار بت داناج فارای پیر ،نشان پریرش وحدود اص وس الیت در دبا
سالمنداج اسط حکاوت باد؛ داناج ذیوبرا در سا  1672بتتنااج اولین ذام در پیدایش نهاد
أوین اجتماتی ،بتونرار سرپرستی از افراد نا ااج و واابوت با فار ،وشغا فعالیت شد (واینانی،
 .)8 :1380حا ا در حازههای ادت ادی و اجتماتی و غییر ناش دولت در اروپوا ،بور وفهوام
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
دوراج سالخاردذی و اهمیت یج در بستر دولت رفاه 1بت تنااج ذفتماج الب بر صوندوقهوای
باز نشستگی ا حادی اروپا ،الگا و ود های وتنواع را بوت هموراه یورده اسوت و در ایون فراینود
اصالحاا (اتم از سیستما یک و پاراوتریک) بت شک داانین و وارراا ،یت هوای حموایتی را
وتناسب با نیازهای جاوعت ،واتضیاا والی و ادت ادی و شرایط حواکم بور بوازار کوار اسوط
حاکمیت های ووی ،ساواندهی وی کنند .در کنار این ،هماهنگ سازی نروام هوای بازنشسوتگی،
در کشارهای تضا ا حادی اروپا با ودنرر درار دادج اصا کویدی (برابری و )...در دستار کوار
درار دارند.

___________________________________________________________________
 .1دولت رفاه ) (Welfare Stateنرریتای است کت از اواسط سدة بیستم با رشود بخوش تمواوی و افووایش وداخوو
دولت در أوین خدواا رفاهی شک ذرفت.
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ارتقای مدل حمایت اجتماعی
ا پیش از این در جااوع ددیمی و سنتی ذرشتت ،وجاد فرزنداج زیاد بهتورین ضومین بورای ایوام
پیری باد و همبستگی بین نس ها در دروج خانااده ،کاوالً وحاق ویشد .اشراف و والکاج بوور و
پیشتوراج ،بت خدو پیر و کارذراج خاد ،وکاج و را ویداند (حالوت انسواجدوسوتانت)( 1وواینانی،
 .)6 :1380سوویر ار اووای ووود حمایووت اجتموواتی ،از حمایووت خوواناادذی و دبیوووتای بووت سوومت
حمایتهایی از ناعِ ونفعت وتااب ویاج همصنفاج شا در یک رسوت شوغوی ،وویرسود؛ لویکن
حمایتهای ذروههای شغوی ناکافی باد و ایرادا وی داشوت؛ از جمووت ذسوترة وحودود و وشوخص،
ابهاوواا در خ ووا ونوابع وووالی ،وتناسوب نبووادج ویووواج پیشواود بووا ویوواج حمایووت از فوورد،
نمی اانستند پاسخگای رشد سریع نیازهای فرد و پیشورفتهوای جاوعوت باشوند .در کمیو ایون
فرایند ،اشتراک ونافع و وشکالا بین کارذراج بت ایجواد وحودا در وسوائ کوارذری ونجور شود
(وشهدی رجبی .)87 : 1395 ،کارذراج و نیروهای والود ،ازایونرو در حوا ا اجتمواتی اهمیوت
یافتند کت تاو ادت ادی و نابرابری در ازیع ساد ناشی از فعالیتها ،بوت درخو وعیوای سیسوتم
داون ویزد؛ کیفیت و وضعیت اسفبار زندذی نیروی انسانی و شک ذیری جااوع طباا ی ،واجباا
پیدایش عارضها و بعیضهایی ویشد .در کنوار بحو نوابرابری دسوتمودها ،شوکی وعیارهوا و
استانداردهای زندذی شایستت در ارر ار اای سطز فکر و فهم وردم در سودة هفودهم وویالدی در
اروپا ،این حااق و انتراراا را بت وطالب هم وردم ،وبود سواخت؛ وا همننوین «رفواه» نیوروی
انسانی و بح اداو زندذی فرد نیو وطر شد .بحراجهای ذسترده ،الیگارشی والی و وراکم روروا
در اختیار ذروه وعدود و وتنفر جاوعت ،نراوی را شک ویداد کت نشاج از نا اج روابط ادت وادی و
حاادی جاوعت داشت .وطالع وادعیت کارذراج در سدههای هفدهم و هجدهم ویالدی ،بیوانگر یج
است کت بت کارذر در تاض کارش دیوی داده نمیشد و حیاا او در حدادوی رین شورایط ومکون
باد؛ از حمایت و أوین ی یت و وعاش او و خاناادهاش خبری نباد .پیشینت و د ی ظهار نرامهوای
بیم اجتماتی ،بت تبار از ورز صنعتی شدج ،ذسوترش شهرنشوینی و ایجواد حوا ا اساسوی در
الگاهای سنتی کار و زندذی با افوایش نیازهای اجتماتی،بازویذردد؛بدین ر یب کت خواناادههوای
پرجمعیت هستتای ،کت در ینها بتطار وعما ست نس یوا دهوار نسو در کنوار یکودیگر زنودذی
ویکردند .لیبرالیسم سدة نازدهم ،با افوایش ردابت و یزادی در کار هموراه بواد و بور دوالشهوای
واجاد در جاوع صنعتی ،داون ویزد؛ در دنین شرایطی ،بار حمایت از خانااده در برابر خطرهوا و
یسیبهای احتمالی (تاارض بیکاری و نا اانیهای دوراج پیری) ،بر تهدة سرپرست خوانااده نهواده
شد .هریک از این تااو  ،وی اانسوت واجوب ا حواد بیشوتر کوارذراج و دودرا ذورفتن نهادهوای
کارذری باشد و در وااردی با افوایش اتتراضاا و اتت اباا نیو همراه باد.
___________________________________________________________________
1. Humanitarian
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نها تاووی کت وی اانست نشهای واجاد را کاهش دهد ،وجاد یک نرام أوین اجتمواتی
باد .در شکی این نرام أوین اجتماتی ،برای شهرونداج ست ورحوت را در اروپا وی ااج برشمرد
کت ورحو او از سا  1880ا  ،1914با ا فادا ی کت در کشارهای اروپایی رخ ویداد ،از جمووت
از ویاج رفتن همبستگی ،وهاجرا ذستردة روستاییاج ،غییراا درونی الیود سوروایتداری و،...
سبب شدند ا حمایت و أوین کارذراج بت شک بسیار ابتدایی ،شروع بت فعالیوت کنود .ورحوو
دوم از سا  1920ا  ،1940با وجاد شرایط سیاسی و ادت ادی و اجتماتی در اروپا ،اوتیازهوا و
ووایایی کت بخش اندکی از کارذراج بتدست یورده بادند ،بوت سوایر ذوروههوای شوغوی عمویم و
ذسترش یافت .این اسعت سوبب شود کوت دولوت ،بویش از پویش بور ناوش وداخوو بواز ازیع
دریودهای انتاالی (نررهای کینوی) ،بت ترص حمایت اجتماتی بپردازد .ورحوو سوام از سوا
 1945ا  ،1980وفهام دولت رفاه در اروپا وارد صفحتای جدید از حیواا خواد وویشواد و در
بسیاری از نااا ،اریباً مام وردم زیر دتر حمایتی درار ذرفتند .این نرام بیمتهوای اجتمواتی،
بووت وودرید در وووارد افووراد یرشووا و کووارذراج وسووتا  ،اشوواتت یافووت و ینهووا نیووو بیمووت
ویشدند(.)Bonoli & Shinkawa, 2005: 37-41
پس از جنگ جهانی دوم ،تویر م خساراهای ناشی از جنگ و از بین رفتن زیرساختها و
شرایط ناوساتد والی و ادت ادی ،لیکن توم جدی و اساسی برای ساختن نرام أوین اجتماتی،
پدیدار ویشاد کت ناط تویمت یج را باید ذوارش لُرد بِارید در سا  ،1942در انگویس ،ناوید.
در این ذوارش یوده است« :یک جاوع صنعتی برای اینکوت در یراووش زنودذی کنود و از موام
تااو الید ،از جموت نیروی کار استفاده کند؛ دیگر نباید از دهار یفت اریخی ،یعنی :بیمواری،
ضعف ،فار و بیکاری ،هراسی داشتت باشد» .نرام باریجی کت بر وبنای همبستگی ووی بنا شوده
است؛ هوینتهای خاد را از وح والیااها أوین ویکند .نرام باریجی ،1اداوت و کمیو کننودة
نرام بیسمارکی 2بتشمار ویرود و بر پند اص وتردوی وبتنوی اسوت :همگوانی بوادج ،وحودا،
یکنااختی ،برخارداری از کار و همکاری) (واینانی .)21 :1380 ،در نرامهوای بواریجی 40 ،وا
 80درصد از ونابع دولتی بادجت ،بت برناوتهای اجتماتی اخت ا داده ویشاد؛ درحالیکوت در
نرام بیسمارکی ،تمدة مرکو ونابع برناوتها از وح وشارکت کارفروایاج و بیمتشدذاج اسوت و
وابسوتگی بووت ونووابع دولوت بسوویار کمتوور اسوت (ووواینانی .)25 :1380 ،اوووروزه در بسوویاری از
کشارهای تضا ا حادی اروپا ،دولتها ناوش ورکووی وری در سیاسوتگراری اجتمواتی و نروام
بازنشستگی دارند .در کنار داانین ووی ،نرام ودوج ا حادی اروپا در ماوی ترصوتهوا (از جمووت
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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الف) تهدناو ا حادی اروپا :1این سند حاادی در سا 1957در شهر رم و بوا الحواق شوش
کشار بتتنااج سنگ بنای شکی ا حادی اروپا وای ویشاد؛ سرانجام ،در سا  1993با پیماج
واستریخت ،ذامهای جدی ری بت سمت وحدا اروپا و ا خاذ سیاستهای واحد برداشتت شد .بوا
انضمام پرو کوی ،بت نام سیاست اجتماتی ،لووم أوین و حمایت اجتماتی ،وارر شد کت با اجوت
بت نرام وتفاوا أوین اجتماتی کشارهای تضا ا حادیت ،دابیر و راهکارهای وشترک و جواوعی
در جهت حفظ حااق کارذراج صارا پریرد (ونشار حااق بنیوادین کوارذراج .)1989 ،ایجواد
هماهنگی در وارراا کشارهای تضا ،حمایتها را بوت شوک برابور و جواوع ور وهیوا وویکنود
(وجتهدی .)46 :1391 ،کشارهای تضا در ا حادیت ،وسو ا حفاظوت اجتمواتی از شوهرونداج
خاد هستند؛ در این ویاج ناش ا حادی اروپا ،حمایت و کمی ادداواا کشارهای تضوا اسوت.
باید در نرر داشت کت افوایش وابستگی بت حااق بازنشستگی ،وی ااند بازنشستگاج را در خطور
ابتال بت فار درار دهد؛ ازایونرو ایجواد حوداد اسوتانداردهای احتیواطی و اطمینواج از حفاظوت
وناسب از اتضای ذی نفعواج ،از اصوا بوت رسومیت شوناختت شوده اسوت (.)carol, 2011: 100
همننین وادة  160وعاهدة شکی ا حادیو اروپوا ( )TFEUایون اوکواج را بوا شوکی کمیتو
حمایت اجتماتی (بوا وایب از سوا ی شوارا و زیور نرور کمیسویاج) ،بورای پوایش وضوعیت
حمایت های اجتماتی در کشارهای تضا و ارائ وشارا دربارة ر یبواا حفاظوت اجتمواتی در
اروپا با دوین استانداردهای أوین اجتماتی و باد جاری ویپردازد .تالوهبر این شارای اروپوا
دو سند وهم (ونشار اجتماتی و تهدناو أوین اجتمواتی) را ودارک دیوده کوت هردنود جووو
اسناد حاادی ا حادیت نیستند ،ولی در واام بت رسمیت شناختن حااق افراد اررذرارند.
ی) ونشار اجتماتی اروپا :2این ونشار کت حت تنااج تهدناوو اروپوایی حاواق اجتمواتی
وارخ  1961/10/18در ارینا اوضا شده و اصالحا ی در سا های  1988و  1996داشتت اسوت،
سندی وهم در زوین پریرش وارراا پیشرفت ورباا بت حااق بنیادین است .وطابق این سند،
کوی کارذراج و افراد حت کف ینها در کشارهای وتعاهود ،از بیموتهوای اجتمواتی برخواردار
وی باشند و همننین افرادی کت از دریود و ونابع والی برخاردار نیستند ،از حاواق اجتمواتی و
بهداشتی برخاردار ویشاند (وادة ( )23وجتهدی 48 : 1391 ،و .)47
ج) تهدناو اروپایی أوین اجتماتی :3این سند وهم در سا  1972اسط کشوارهای تضوا
ایب شد؛
وطابق این سند ،وخاطراا اجتماتی ،واننود سوالمندی زیور پاشوش حمایوت نروام وأوین
اجتماتی درار ذرفتتاند .وهم رین ویژذی أوین اجتماتی در کشارهای تضوا ا حادیو اروپوا در
___________________________________________________________________
(1. Treaty on the Functioning of the European Union– )TFEU
2. Social protection in Europe
3. European Social security charter
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اصالی وانند رتایت برابری در اتما وارراا ،تدم دطع حمایت در جابتجوایی اسوتفادهکننوده،
لووم وحاسب ساابق کاری ،تودم عوارض جودی بوا سوایر واورراا و ،...ذنجانیوده شوده اسوت
(وجتهدی .)48 :1391 ،هدف از بازنشستگی در کشارهای تضا ا حادیو اروپوا ،بوتتنوااج یوک
وسیو أوین والی (صندوق بازنشسوتگی یوا وشوابت یج) ،بورای بخوشهوای بورذوی از ذوروههوا
واروجبتصرفت است و سطز همبستگی بیننسوی و بینالمووی را فراهم ویکند.
در وجماتت دانانگراری کشارهای ا حادی اروپا شواهد ایون هسوتیم کوت وأوین اجتمواتی
کاراود ،اولین و جدی رین ذام در جهت ی از سیاستهای اصالحی بتشمار وییید و پوند اصو
کویدی برای حاق اهداف ورکار وارد اجت است:
●اص او  .کفایت (حدادوی بادج حمایتها) :کفایت بت وعنای أوین زنودذی شورافتمندانت
برای افراد حت پاشش است؛ وجاد حدادوی از حمایتها در جاوعت ،در ذرو ارائ ویواج وناسبی
از خدواا است ا فرد بازنشستت وجبار نباشد ،وجدداً کار کند.
●اص دوم .جاوعیت (فراذیر بادج) :فراذیری در وادع بت پاشوش جواوع وأوین اجتمواتی،
اطالق دارد و باید دتر حمایتی بر سر ماوی افراد ذسترده شاد .ایون اوور (حوق برخوارداری از
أوین اجتماتی و حمایت از سالمنداج) کاوالً در داانین ریز شده اسوت و هوی ابهواوی هوم
ندارد (برای نمانت وادة  22اتالوی جهانی حااق بشر ،وادة  9ویثاق بینالمووی حااق ادت ادی،
اجتماتی و فرهنگی و بند  15اصیتناوو شومارة ( 19و وای  ،)2007اصویتناوو شومارة 6
(و ای  )1995کمیت شارای اجتماتی و ادت ادی سازواج وو وتحد).
●اص سام .شفافیت و ●اص دهارم .نرارا :کت وکم یکدیگرند و در بیشوتر صوندوقهوا
اطالتاا والی و سروایتذراری و تموکرد جاری هوینتها و دریودها ونتشر ویشاند کوت هموین
وس وت بت کاهش خوفاا و افوایش راندواج ویانجاود و در یتهوای دوم (اجبواری انفورادی) و
سام (داوطوبان کمیوی) ،برای وتااضیاج و ذینفعاج ،حق انتخای ایجاد ویشاد ا براساس ناع
تموکرد صندوق ،یزادانت صندوق خاد را برذوینند .در واال نرار ی ،در کنار نهواد نواظر دولتوی
کت نرارا تام را اتما ویکند ،ذینفعاج یا شرکای اجتماتی هر صندوق هم حق وطالبتذوری
و نرارا بتطار خا را دارند.
●اص پنجم .دسترسی بت اطالتاا :این اص  ،حای است کت نمایانگر دسترسی تمام افوراد
و همننین وویتی برای بازارهای والی و نحاة سروایتذراریهاست.
تالوه بر پند اصوی کت بتتنااج وشخ تهای ضروری حواکم بور نروام حاوادی صوندوقهوا
برشمرده شد ،پند اص دیگر نیو وجاد دارند کت در ادارة صندوقهای بازنشستگی بتتنااج ناط
تویمت و الگایی برای ار اا و افوایش کارایی ،ووی ااننود بوتکوار رونود .ایون پوند اصو وکمو
تبارااند از :او  .رباا والی و وحاسباا ددیق یکنائری (بیمتای) و وعین بوادج سیاسوتهوا و
اهداف سروایت ذراری؛ دوم.کارایی و ونطای بادج هوینتهای اداری؛ سام .وشارکت و همبستگی
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اجتماتی در ودیریت (حکمرانی خای) کت در مام اصیتناوتهوای سوازواج بوینالموووی کوار و
وااولتناو شمارة  102و ای  1952یج سازواج جوی پیودا کورده اسوت .حکمرانوی خوای در
نرام بیمتای ،بت وعنای ستجانبتذرایی اسوت؛ یعنوی نماینودة کوارذراج ،نماینودة کارفروایواج و
نمایندة دولت ،در سرناشت و ادارة صندوق ناوش داشوتت باشوند()ambachtsheer, 2007 :124؛
دهارم .ناش نرار ی دولت کت براساس اص ضمین عهداا صندوقهای بیمتای اسط دولوت
بتطار خا  ،وجاد دارد؛ یعنی دناننت صندودی بتتوت وشکالا والی ،دادر بت ایفوای عهوداا
خاد در دبا بیمتشدذاج نباشد ،دولت وکوف بت کموک ووالی بوت صوندوق و ارائو حمایوت بوت
بیمتشدذاج است؛ پنجم .برابری جنسیتی و رفتار برابر (نعیمی و پر ا12 :1395 ،و.)11

دولت رفاه و شکلگیری جهتگیریهاای جدیاد در ییایاتهاای رفااهی
اروپا
دشمانداز وستمریها در اروپا ،بتسرتت در حا غییر است .اصالحاا ا فاق افتواده وربواا بوت
وستمریها را وی ااج بت دو دسمت اسیم کرد.

 .1اصالحات پارامتریک
در این ناع اصالحاا ،سعی ویشاد ا با عدی پاراوترها با اجت بوت غییوراا رخدادة ناشوی از
تااو جمعیتی و ادت ادی ،بدوج غییور نروام وسوتمری ،ویوواج عهوداا ی وی کواهش یابود.
اصالحاا پاراوتریک همننین بر حق بیمت و ووایا ،اررذرارند .در این ناع اصالحاا ،غییرا وی از
جموت اصال در شرایط برخارداری از ووایوای وسوتمری ،افووایش سون برخوارداری از ووایوای
وستمری و دورة بیمتپردازی ،اتما ویشاند.

 .2اصالحات ییستماتیک
تالوهبر عدی پاراوترها ،سیستمها نیوو غییور خااهنود کورد .واهیوت طور هوای بازنشسوتگی
(طر های اازج دریود و هوینت ( PAYG1و حق بیمت وعین ( )2)DCاز بعد پرداخت ووایوا ،اداره
و سروایتذراری حت أریر بازار ناساجهای بازار بت دی بخش خ اصوی در یووده اسوت .در
___________________________________________________________________
 :PAYG .1نرام اازج دریود و هوینت ) (Pay as you goکت وجاه حاص از حق بیمتها بت یک حسای واحد واریوو و
از هماج حسای برای پرداختهای بیمتای استفاده ویشاد.
 .2نرام ووایا حق بیمت وشخص ) :)DCدر این سیستم ووایا براساس حق بیمت و وشارکت ذینفع وشخص ویشاد.
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نرام بازنشستگی وبتنی بر ووایای وعوین ( ،1)DBبهورهونودی وشوترک در زوواج بازنشسوتگی
برحسب وتغیرهای دیگری نریر سنااا خدوت و ویواج دریافتی بیموتذورار در زوواج اشوتغا
وحاسبت ویشاد و حق بیمتهای پرداختی ،بتصارا وستایم ،در وحاسوب حاواق بازنشسوتگی
اتما نمیشاند؛ درحالیکت در نرام بازنشسوتگی وبتنوی بور حوق بیمو وعوین ( ،)DCویوواج
بهره وندی وشترک از صندوق در زواج بازنشستگی ،برحسب ویواج وشارکت در زواج اشتغا یا
بت بیاج بهتر ،برحسب ویواج حق بیم پرداختی وعین ویشاد .در اصالحاا سیستمی ،حرکوت
از سمت طر های اازج دریود و هوینت–ووایای وعین ( ،)DB-PAYGبت سمت طر های موام
ذخیرهای–با حق بیم وعین ( ،)DCوارد اجت است .در این دواردای ذروهوی از کارشناسواج
وعتادند ،اصالحاا پاراوتریک در بوندودا پاسخگا نیست و سبب بت عایوق انوداختن وشوک
ویشاد و بر این اساس ،اصالحاا سیستمی را پیشنهاد ویکنند (ودرسی تالم.)126 :1390 ،
دالشهای واجاد نرام بازنشسوتگی سونتی (ووایوای وعوین  )DBدر بسویاری از کشوارها،
بتذانتای شده کت ویواج این دبی طر ها کاهش یافتت و بت سمت طر های رکیبی ،ذسوترش
یافتت است (وکنوی .) 16 :1396 ،در هوند ،طر حوق بیمو وعوین ،کمیوای اسوت؛ اووا اکنواج
طر های بازنشستگی سنتی ،شاو سازوکارهایی هستند کوت بوا هودف ومانعوت از اخوتال در
عاد والی ،روشهای سهیم ریسک ویاج حاویاج ،کارذراج و وسوتمریبگیوراج را غییور ووی
دهند .در سائد ،اجرای کاو یک نرام بازنشستگی ووی از نواع ووایوای وعوین در سوا 1999
واجب شد ا ماوی طر ها ووایای وعین بخش خ اصی ،بتسورتت از ویواج برونود؛ بوا وجواد
فشارهای والی واردیوده بر طر های بازنشستگی ووی در ا وب کشارها ،ناع پایتای و ور بط بوا
دریود این طر ها همنناج حفظ شده است؛ اذردت برخی از ینها ،دست بت اصالحا ی زدهاند کت
وتاسط سن بازنشستگی را افوایش دادهاند (وکنوی.)17 :1396 ،
فاوا اصوی بین اصالحاا سیسوتما یک و پاراوتریوک ،در جابوتجوایی ریسوک بوین نسو
کنانی و دولت (وتالی نس یینده) ،است ( .)Zaidi, Grech & Fuchs, 2006 :4-5از سای دیگر،
وعرفی ووایای تماوی ،بتتنااج یکوی از اصوالحاا پاراوتریوک در کشوارهای دانموارک ،هونود،
سائیس و کشارهای جنای اروپا ،از ذوینتهای داب دسوترس اسوت ( Anderson & Kaeding,
 .)2008: 4بعضی کشارها کت اصالحاا سیستما یک را ا خاذ کردهاند ،بودین ر یوب از سواختار
ووایای وعینی ( )DB-PAYGخارج شده و بت طر های حق بیم وعین ) (DCپیاستتاند.
برای اصالحاا سیسوتما یک ،ووی وااج دو نواع اساسوی را وتموایو کورد :الوف) اصوالحاا
دند یتای الااشده اسط بانک جهانی ،کت نرام حسایهای انفرادی را وستار کورد (اسووااکی،
___________________________________________________________________
 .3نرام ووایای وعین ( :)DBدر این سیستم ،فرد وشترک در زواج اشتغا  ،بتهمراه کارفروا ،بت صندوق کسواراا را
پرداخت ویکنند؛ سپس وجماع این کسار در صندوق سروایتذراری ویشاد و هنگام بازنشستگی ،صوندوق از
وح هماج کسار بت وی وستمری پرداخت ویکند.

 10فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

استانی و وجارستاج)؛ ی) ا خاذ نروامهوای حوق بیمو وعوین فرضوی (( )NDCسوائد ،ایتالیوا،
لهستاج و لتانی) ( حا ا نرامهای بازنشسوتگی در جهواج .)106 :1388 ،هردنود ،دو کشوار
(یلماج و فرانست) بت نرام ( )NDCنپیاستت اند ،لیکن برخی از ویژذیهوای ایون نروام ،همنواج
عداد سا های بیمت پردازی ،را دارند (حیدری .)256 :1389 ،بدین ر یب اصالحاا بازنشستگی
در کشارهای تضا ا حادی اروپا بتصارا جدی از ده  1980ی از شده است و حتی أسویس و
پیشنهاد یتها ،بت سدة بیستم در انگویس باز ویذردد ( .)clark, 2000: 4پریرش عمویم نروام
دند ی أوین اجتماتی (در کنار ی او  ،بتتنااج پایت و طر هایی با وودیریت دولتوی ،یو
دوم -حسای های اجباری و انفرادی ،ی سام -حسایهای داوطوبانت انفرادی) ،بتتنوااج حاوی
همگانی وی ااند نتایجی همانند :اسعت و دسترسی برابر بوت حمایوتهوای اجتمواتی -افووایش
ووایای ورباا بت وضعیت رفاهی بازنشستگاج و بیمتشدذاج بعی (بازواندذاج) -بهبواد بوازدهی
در سروایتذراری نهاد صندوق ،ونجر شاد ) .)Philip, 2000: 278-297وخاطرة سالمندی ،ا وب
از طریق یک نرام بازنشستگی ست یت ،پاشش داده ویشاد (پیترز )116 :1388 ،کت این یتها
بر هم أریرذرارند و ناع طر های ی دوم و سام ،همانند طر هوای یو او  ،شوایاج اجوت
است ( .)Haverland, 2007: 5-6ی او  :بیم دانانی (اجباری و دولتی) ،ی دوم :وشارکت در
طر های وستمری و ای در یک بیم ذروهی (اجباری یا اختیواری) و یو سوام :مهیوداا
وستمری انفرادی در بخش خ اصی (باینبر .)26: 1396 ،
از طرفی بحراجهای ادت ادی بر اونیت سالمندی و نرام بازنشستگی ،أریراا سوا دارنود و
در این بین صندوقهای بازنشستگی همااره بیشترین یسیبها را در طا بحراج ،وتحمو ووی
شاند .در پی بحراج ادت ادی سا  ،2008دولتها بت ا خاذ میماا و دابیری وادار شدند ،وا
از بحراج خارج شاند:
برناوتریوی دولت بتونرار نرارا بر وخارج وزار خانتها با کاهش بادج وزار خانوتهوا در
حد اوکاج ( ا پایاج سا  2011در حدود  25درصد)؛
نرارا دولت بر ومانعت از صرف هوینتهایی کت از طریق وضع داانین جدید بورای دولوت
پیش وییید.
بعوود از ایوون بحووراج (بوودهی بخووش تموواوی و نووا اانی در بازپرداخووت) ،اسووترا ژیهووای
سروایتذراری و ودیریت ریسک در صندوقهای بازنشستگی نیو غییر کرد .راهکوار پیشونهادی،
کاهش وخارج صندوقهای بازنشستگی و پرهیوو از سیاسوتهوای پیشوین ،بوا عودی در موام
سطا است؛ همننین با افوایش نرخ حق بیم بازنشستگی ،اسیمبندی دورة کاری وطوابق بوا
بازدهی فرد شا و رتایت تدالت در پرداختهای ووایا و حااق افراد با ایجاد واازج و اسویم
برابر ریسک ویاج ذروههای شغوی و بهرهوندی از الواوواا سوختذیرانوت ور ،را ووی وااج بورای
عدیالا نام برد.
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نحاة میمذیری و واکنشهایی کت صندوقهای بازنشستگی نسبت بت حا ا بازار دارند،
بتناب خاد دارای اهمیت است .میمذیریهوای صوحیز و ا خواذ رویکردهوای وناسوب بورای
صندوق ها بسیار حیا ی است و با سرناشت خادِ صندوقهای بازنشستگی در ار بااانود .پوس از
روبت رو شدج با بحراج ،یک صندوق بازنشستگی وعما ً دو واکنش از خاد بروز ویدهد :نخست،
غییراا در ساختار و دوم ،ا کا و دریافت کمکهای والی از دولت (باینبر و همکاراج:1396 ،
)150؛ اوا با اداوت و داوم بحراج ،برای صندوق بازنشستگی نمی ااج با راهکارهای ورکار ،اداو
حیاا را ار کرد؛ ازاینرو باید از دابیر خ ی ری استفاده شاد؛ از جموت حمایوت از افوراد
با دریود پایین ،بهباد و اصال حق بیمتها و ووایا و شاخصبندی با سوخاو مندی کمتور ،بوا ر
بردج سن بازنشستگی ،باز عریف وستمری و افوایش اختیار انتخای و انعطافپریری (باینبر و
همکاراج.)153 :1396 ،

نگاهی بر وضعیت موجود صندوقهای بازنشستگی در کشورهای عضو
اتحادیة اروپا
خط ورزیِ ی ی در سیاستگراری صندوقهوای بازنشسوتگی در کشوارهای تضوا ( ،)OECDکوت
کشارهای اسعتیافتت و اروپایی تمدة شکی دهندذاج یج هستند ،مرکو بر پایداری اجتمواتی
است .ودلی کت حوت تنوااج ارزشهوای اجتمواتی در اروپوا شوناختت وویشواد ،وشوتم بور
دواکراسی و ذفتوذای اجتماتی ،ادت اد بازار و دانتزنوی جمعوی ،احتورام بوت حاواق فوردی،
فرصتهای برابر برای همت و همبستگی برای وحافرت اجتماتی اسوت).)Schoukens, 2016: 5
وهم رین ادداواا صاراذرفتت و دستاوردها در زوین پایداری اجتمواتی و کواهش هوینوتهوای
صندوقهای بازنشستگی ا حادی اروپا ،اأم با افوایش خدواا این صندوقها بت بازنشستگاج ،بوت
شر ذی است .1 :افوایش سن بازنشستگی (وتناسب با افووایش شواخص اویود بوت زنودذی) از
حدود  65سا بت  68ا  67سا ؛  .2نودیک نمادج و کاهش فاوا سون بازنشسوتگی وورداج و
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 حوا حاضور بوت ذورایش تمواوی در ویواج
کشارها در خ ا یکساجساز ی سن بازنشستگی در زناج و وورداج ونجور شواد و کشوارهای
وتعددی وانند فرانست ،سائد و نروژ ،جوو کشارهای وادم دنوین جنبشوی بوتشومار وویرونود
(وجتهدی)154 :1391 ،؛  .3الشهای کت برای نودیک کوردج سون بازنشسوتگی ووورر و سون
بازنشستگی رسمی صارا ذرفتت است؛  .4کمتر شدج اوکاج بازنشستگی پیش از واتود و ی واز
یج از  58سووالگی ()Eichhorsyi et al., 2011: 64؛  .5بووازنگری در نحوواة وحاسووب ونووافع
بازنشستگی ،از طریق دریودهای وستایم و ناع حمایتهای یروستایم (کمکهوینو دروواج،
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انرژی ،وسکن و خدواا اجتماتی)؛  .6افوایش نرخ اشتغا در ذروههای سونی بوا ی  55سوا ،
برای کاهش هوینتها؛  .7کاهش نرخ فار در ذروههای سونی بوا ی  55سوا ؛  .8بهورهونودی از
حااق و ووایای بازنشستگی بر وبنای اشتغا یوا شوهروندی ،در ناسواج اسوت؛ بورای نمانوت در
استانی از حداد  15سا ا حداکثر  40سا و در سائد ،نوروژ ،هونود ،لاکواوبوار  ،ایسووند،
دانمارک ،فنالند و ایرلند  43سا است (احمدی و دهنای.)2 :1395 ،
بازار اروپای واحد ،فشارهایی خاد را بت ود و نحاة صندوقهای بازنشستگی و حتی شرایط
بازنشستگی وارد وی کند و حتی نرام سیاسی یج کشار را وی ااند وادار بت غییر کند (یاناج در
سا  2013نمانتای برای غییراا در شرایط و صندوقهای بازنشستگی ،برشمرده ویشواد) .از
طرف دیگر ،أریر برناوتهای احوای و ذروههای سیاسی و ساختار ددرا بر ادبیواا دولوت رفواه،
در اروپا بتتنااج سیاستگراراج در وجالس واننت ،شایاج اجت اسوت ( Anderson & Kaeding,
 .)2008: 2وخالفتهایی کت با اصالحاا نرامهای بازنشستگی در کشارهای تضا ا حادی اروپوا،
از جانب شرکای اجتماتی (سازواجهای کارفروایی و ا حادیتهای کارذری) ،صوارا وویپوریرد،
بتدلی افوایش هوینتها و کاهش سطا ووایای کارکناج است (سوارفا ی .)116 :1385 ،جربو
ذفت وذای اجتماتی و وراکره در وارد اصالحاا بازار کار ،بت اصالحاا بازنشستگی نیوو سوری
یافتت و یج را بت راهحوی پوریرفتنی وبود سواختت اسوت (سوارفا ی .)118 :1385 ،در اسوپانیا،
ذفت وذای اجتماتی در واضاع اصالحاا بازنشستگی از سا  1985ی واز شود و نتواید وهموی
وانند افوایش دریجی سا های وشارکت از دو بت پانوده سا برای وحاسوب اسوتحااق دریافوت
وستمری ،ر یباا و ضمیناا بهتر برای بازنشستگی تماوی پیشاندوختوت ،افووایش ویوانگین
نسبتاً پایین حداد ووایا ،بهباد دسترسی خایشفروایاج بت نرامهای بازنشستگی ،بردراری سن
انعطافپریر برای بازنشستگی بعد از  65سالگی را برجای ذراشت (سارفا ی.)123 :1385 ،
پیر شدج جمعیت کشارهای تضا ا حادی اروپا ،بیشترین فشار را بر سازوکار صندوقها وی
ذرارد و بازنشستگی وارد وراح سخت ری ویشاد؛ نهادهای ذینفع ،در برناوتهای خاد ،اددام
بت دستتبندی طبااا اجتمواتی و هورم سونی شوا الج وویکننود .بایود خاطرنشواج کورد کوت
بی اجهی بت أوین اجتماتی وی ااند بتشدا وشروتیت دواکرا یک را زیر سوا ببرد؛ ازاینرو
کشارهایی تضا این ا حادیت با ریشتیابی و شخیص توت وشوکالا ،راهکارهوایی را بورای حو
وشکالا پیش روی خاد ،وییابند .نا اانی در اخر میم و تدم شناخت وادعیتهوا و سورپاش
ذراشتن بر نابرابری و تدم اطالع ذینفعاج ،بتتنااج واانع پیش روی بازنشستگیها درار دارنود.
برای وثا در سا  1991دولت فرانست ،زیانی را کت بت بخش پیری ورباا ویشود ،بوا افووایش
نرخ حق بیمت ،جبراج کرد .هردند وخالفتهایی ابوراز شود؛ اووا ایون نکتوت ،کوت راهحو هوا بور
سرناشت و ییندة ذینفعاج ،أریر ویذرارد ،باید اتالم شاد؛ وضافبر این ،تموکرد صندوقهوای
بازنشستگی بت سبب حضار جدی و ووماس در بازار ،نمی ااند بت شک سایت و حاشیتای باشد و
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باید شفافیت مام در ینها رتایت شاد .پاسخگایی و شفافیت (در نروژ و ایرلند) انتشوار ذووارش
کمیسیاج وستمری بازنشستگی و داناج صندوق ووی ذخایر بازنشستگی و ای  ،2000بتنابو
خاد شایاج اجت است (واسالم و پا سویاس .)163 :1395 ،ایون در حوالی اسوت کوت یکوی از
اجوای نرارا بر صندوقهای بازنشستگی ،شفافیت و افشاذری ووالی اسوت .بوت هموین سوبب،
اوروزه در راستای شفافسوازی ادوداواا صوندوقهوای بازنشسوتگی ،در بسویاری از کشوارهای
جهوواج ،صووندوقهووا بووتصووارا واهانوت ،ذوووارش تموکوورد و ادووداواا خوواد بووتویوژه در زوینو
سروایتذراریها را ونتشر ویکنند یا در وعرض دید تمام درار ویدهند ()mennis, 2016: 2-7؛
در وادع ،اتضای صندوق باید اطمیناج حاص کنند کت ونافعشاج بوتوسویو ومیماا ناواجوت
وتالیاج صندوق بازنشستگی یسیب نخااهد دید .این اطمیناج باید از زوواج نخسوتین وشوارکت
در صندوق بازنشستگی ا دریافت یخرین ووایا از یج ،اداوت داشتت باشد (.)Kortleve, 2011: 15

شکست دولت رفاه
در ده  1960ا  ،1980با رشد صندوقهای بازنشستگی ،کوت بریووده از رشود بخوش تمواوی
بادند ،ویواج بدهیهای تماوی نیو بتسرتت رو بت فوونی یافت؛ البتت حضار و حکمرانی دولوت،
با ومیوههای زیر .1 :بتساج نریمکنندة نهادهای ووالی .2 ،بوتسواج والوک نهادهوای ووالی.3 ،
بتساج تاوویت اوانتدار و  .4فعالیت در بازار از طریق دخالت وستایم ،سبب ویشد ا این نهواد
بیردیب باشد؛ اوا با شکست دولت در تم بت وتودههوای بازنشسوتگی ،کوت ناشوی از اسوتفادة
ناوناسب از وجاه بیمتشدذاج در سایر وااصد و اهداف دیگر باد ،ضعف ودیریت یا فسوادی کوت
وجاه صندوقها را هدید ویکرد ،از دیگر نتاید این شکست باد کوت ورشکسوتگی و ناکاراوودی
صندوقها را بیشتر یشکار ویساخت (واسالم و پا سیاس36 :1395 ،و .)35البتوت نبواد ناشو
راه ،برای نحواة وودیریت صوندوقهوا و ادارة وجواه ،از وعایوب دولوتهوا در اوور صوندوقهوای
بازنشستگی باد .از ده  1980با رشد بیسابا دیاج و بدهیهوای ووالی و نوا اانی در پرداخوت
هوینتها ،وعض حداکثری بادج دولت و وداخوتذرایی افسارذسیختت ،باروکراسی و ودیریتهای
ناکاراود ،سبب شدند ا عدیالا و اصالحاا ذستردة ساختاری در دولوت رفواه ،پدیودار شواند؛
سیاست های رفاه اجتماتی ،با این ضرورا کت وحدودسازی و کاستن بسیاری از هوینتهای نرام
رفاهی (با خ اصی سازی و یزادسازی) ،دخالتهای دولت را بتنحا دشمگیری کاهش ویدهند؛
در نتیج این سیاست ها ،وسو الیت دولوت در وأوین رفواه ،بوا حسوای و کتوای سوختگیرانت و
نراموند ری همراه خااهد باد .ی از صرفتجایی در وستمریهای بازنشستگی ،اصوالحا ی را بوت
وجماتت سیاستهای رفاهی کشارهای ا حادی اروپا حمی کرد کت با وخالفتهایی نیو روبوترو
باد .برای وثا  ،اصالحاا سا 1986در انگویس و سوا 1999در یلمواج ،نمانوتای از عودیالا
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جدی در روش وحاسب ووایا ،بر وارریهای بازنشستگی بادند (کرباسیاج .)41 :1384 ،از نیمو
ده  1980بت بعد ،این فکر ساواج ذرفت کت دیگر دولت وس الیتی در دبا افراد جاوعت نودارد
و حتی ناش واسطتذری دولت در کاهش فاصوتهای اجتماع (بواز ازیع دریوود) ،نیوو بوتشودا
وارد ردید درار ذرفت .اندیشتهای ن الیبرالی هم در زوین تابنشینی از دولت رفاه ،با ودابیر
همناج جهانی شدج و یا أریراا سا برناوتهای رفاهی ،بور کواهش کوارایی و پرهوینوت بوادج
کمکها ،أکید داشتند .ادداواا رفاهی سخاو مندانت ،در سا های ی وی بوت سومت ور کوردج
دولت رفاه و افوایش کارایی یج وعطاف شد (بانالی ،جارج و ذابی .)174 :1380 ،ایون نرریوت،
هناز بتناتی در برخی کشارها دیده ویشاد کت دائ بت کاهش هوینتهای دولتوی در خ وا
رفاه هستند؛ هردند نمی ااج از دیدذاههای وثبت فکر ن الیبرالی ،داج لووم هدفمند سواختن
هوینتها بتخ ا در برناوتهای تماوی رفاه و ذردش سروایت بتواسط کادوک شودج دولوت،
دشم پاشید؛ ولی بی وتالی ذراشتن و دطع ناذهانی سیاستهای سخاو مندان رفاهی دولت ،در
جاوعت أریراا تمیق خطرناکی در شاخصهای ذاناذاج ،برجای ویذرارد.
همننین خ اصیسازی أوین اجتماتی ،واالتای است کت پس از بحراج ذستردة ووالی در
ده  1980شک ویذیرد و بتدنبا تااووی همناج افووایش وتااضویاج خودواا و وشوما ج
برناوت های رفاهی و بازنشستگی ،با رفتن سطز انترار و رشد نارضوایتیهوا ،کوم شودج دودرا
دولت در افوایش نرخهای والیا ی و واابوت بت وثو شودید بوا یج از سوای ذوروههوای ذینفوع،
وحدودیتهای اتتباری در أوین والی و  ،...دولت را در ویاج دوراهی درار ذرفت؛ کت از یک سوا
باید با وحدود کردج دایره رفاه ،بت طبیق با شرایط و اوضواع جدیود بپوردازد و از سوای دیگور،
اداو سیاستهای پرهوینت و سخاو مندان خاد را کنار بگرارد .یننت در کشارهای تضا ا حادی
اروپا ،بتوداع پیاست ،رویکورد وحدودسوازی دایورة رفواه ،از طریوق کواهش هوینوتهوا (کواهش
سخاو مندیها ی ذرشتت ،سطز پاشش و کیفیت خدواا رفاهی) باد کت اجت ویژهای بر عاد
ونابع و هوینتها ،وبرو ویشد .ذوارشهای کمیسیاج اروپا و دشماندازهای ی ی ،ست راهکار را
ودنرر دارند کت دولتها وی اانند .1 :والیااها را افووایش دهنود .2 ،از ویوواج خودواا رفواهی
بکاهند و  .3رکیبی از روشهای 1و 2را بتکار ذیرند؛ در تین حا افوایش رفاه اجتماتی ،تاو
اایت رشد ادت ادی و ردابتپریری است؛ بتشورطی کوت وخوارج صورفشوده ،هودایتشوده و
هدفمند باشد (بانالی ،جارج و ذابی.)219-221 :1380 ،
غییر جهت در سیاستگراریهای اجتماتی ،از ذسترش بتسای کواهش خودواا اجتمواتی
(وستمریهای بازنشستگی ،ورادبوتهوای درووانی و ورادبوتهوای اجتمواتی) و سوختگیری در
استحااق این حقها و در کنار یج ،افوایش پیر شدج جمعیوت (دذرذوانی جمعیتوی) کوت سویر
صعادی دارند ،ازاین رو کشارهای تضا در ا حادی اروپا ،ادداوا ی را در جهت اصوال نروامهوای
بازنشستگی خاد ،در دالب کاهش وستمریهای ورباا بت نرام پرداخت جاری ،همراه با اسوع
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ر یباا پیش اندوختگی ،1دابیری در جهت کنتر وخارج ورادبتهای دروانی و ورادبوتهوای
اجتماتی (وانند واذراری بت بخش خ اصی یا پرداخت یارانت و کمرنگ ر کردج ناوش دولوت)،
است (بانالی ،جارج و ذابی 236 :1380 ،و  .)235ویواج کسار و درصد وشوارکت کارکنواج و
کارفروایاج ،بتتنااج داردایهای نهادی ،وی اانند بر دولت و سیاستهای رفواهی یج ،بوتطوار
دشمگیری ،وعینکننده باشد.

الگوهای بازنشستگی در کشورهای اتحادیة اروپا
هدف اصوی در دوراج پسا رفاه فعوی این است کت هوینتهای تماوی از طرق زیر کواهش یابنود:
 .1کم کردج وتاا ضیاج با افوایش سن بازنشستگی یا وعما کردج یزوواج اسوتطاتت ووالی.2 ،
کاهش ویواج حااق بازنشستگی ،وثالً از راه حرف ونطبقسازی حااق با شاخصهای زندذی یا
غییر وعیارهای عیین سطز حااق و  .3انتاا وس الیت دولت بت بوازار ،از طریوق پویشبینوی
وعافیتهای والیا ی برای صندوقهای بیمتای خ اصی یا اجباری کوردج بازنشسوتگی در بوازار
کار از راه وضع داانین الووامیور (پوال و کایسوت .)145 :1379 ،ایون سیاسوتهوا بوت ودوین
الگاهایی برای ارائ ووایای بازنشستگی وبد شدهاند؛ در وجماع وی ااج پند الگوا بورای ارائو
ووایا برشمرد:

 .1مساعدت
نیاز وادی ،وهم رین تاو در حائو شرایط شدج برای دریافت ووایاست .در این الگوا ،از یزوواج
استطاتت والی استفاده ویشاد ا نیاز وتااضی بت وستمری بازنشسوتگی ،اربواا شواد .در ایون
یزواج ،ونابع دریود وتااضی ارزیابی وی شواد .هودف اصووی الگوای وسواتدا ،ضومین سوطز
حدادوی وعیشت ،برای ین هایی 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
ویکند .این الگا در کشارهایی وانند یلماج ،وشاهده ویشاد (پال و کایست.)145 :1379 ،

 .2شهروندی
این الگا ،از الگایِ ذوینشوی دولوتهوای رفواه ،بعیوت وویکنود و هموین اوور یج را از الگوای
وساتدا ،وتمایو ویکند .در الگای شهروندی ،استحااق دریافت ووایا ،وبتنی بر شهروند بوادج
وتااضی یا شرا اداوت او در کشار است ( .)Lannoo et al., 2014: 18وهم رین هدف این الگا،
___________________________________________________________________
1. Funded provision
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أوین حداد دریود پایت برای ماوی جمعیت یک کشار است (پال و کایست.)145 :1379 ،
در دو الگای ورکار ،دولتها وعما ً با ارائ خدواا بیمتهای اجتماتی ،کموکهوای اجتمواتی،
خ یص یارانت بت کا ها و خدواا أوین اجتماتی ،فعالیت دارند .هوین این ناع پرداخوتهوای
وستمری ،از وح والیااها أوین ویشاد؛ این حااق اجتماتی ،ونبع از واالو شوهروندی و
برحسب نیازها ،وعین ویشاند .نرام باریجی ،نمان بارز برای وعرفی این نرام است.

 .3یابقة اشتغال
در این الگا ،وهم رین وعیار برای بهرهوندی از وستمری بازنشسوتگی ،دارا بادج سابا کار اسوت و
تمد اً بخش فعا جمعیت حت پاشش درار ویذیرند (بتاستثنای خایشفروایاج)؛ در ایون الگوا،
دریود بیمتشده ،سا هوا ی پرداخوت حوق بیموت و ویوواج کسوار پرداختوی از جانوب کارکنواج و
کارفروایاج ،عیینکنندة سطز وستمری است .اولین بار این الگوا در نروام بیسومارکی در یلمواج،
بوار پیدا کرد و ناتی بیم حرفتای اجباری را شک داد .هودف ایون الگوا ،حفوظ سوطز زنودذی
افرادی است کت ا یستان بازنشستگی ،اشتغا فعا داشتتاند (پال و کایست.)145 :1379 ،

 .4بیمة گروهی
در این ناع ،شرکت بیمت با دریافت درصد وعینی از حااق کارکناج یک کارذاه ،وتعهد ویشواد
کت پس از رسیدج بیمتشدذاج بت سن بازنشستگی ،وستمری وعینی را بپردازد .ویواج وستمری
بت هنگام بستن درارداد بیم ذروهی وعوام و وشخص ویشاد (صوالحی .)281 :1388 ،داشوتن
اشتغا دبوی ،شرا او بهرهوند شدج از ووایاست .این الگا براساس پیانود پیشوین ذوروههوای
وختوف بت بازار کار ،افراد را حت پاشش درار ویدهد .سطز ووایا در این الگا بر وبنوای دریوود
دبوی و حق بیم پرداختی ،عیین ویشاد.

 .5بیمة انفرادی
در الگای بیم انفرادی ،از این حی کت بر دراردادهای فردی وبتنیاند ،با الگای بیمو ذروهوی
فاوا دارد .در این الگا ،فاط فرد طرف درارداد ،حت پاشش دورار وویذیورد و زووانی اتضوای
خاناادة این فرد حت پاشش درار ویذیرند ،کت در درارداد ذنجانده شواند .ووایوا در ایون الگوا،
وبتنی بر حق بیم پرداختی است؛ هدف بیمتهای انفورادی ،حفوظ نسوبی سوطز زنودذی فورد
بیمتشده است (پال و کایست.)145 :1379 ،
در دو الگای ورکار کت وتکی بر بازارند ،با اجت بت وسائوی کت در وارد هوینتهای اجرایوی،
اداری ،ناع و کارایی این الگاها در دولتهای رفاه وجاد دارند ،نمی ااج از ینها ،بوتتنوااج یوک
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الگای جایگوین بیم اجتماتی ،یاد کرد؛ بوکت بیشتر در دالب بیمتهای وکم  ،وطر ویشواند.
دولتهای رفاهی ،کت ا وب از الگای وحدود بعیت ویکنند ،سعی دارند بیشتر از الگاهای بیم
ذروهی و انفرادی ،استفاده کنند.

نتیجهگیری
باید پریرفت بازنشستگی یک ریسک با جنب تماوی و هم جنب خ اصی است؛ از این جهت تماوی
کت فرد در جاوعت و سا های اشتغا وی در راستای خدوت بت جاوعت باده است و از یج جهت ریسک
خ اصی است کت ور بط با کاهش اانواییهوای فورد در دوراج اشوتغا اسوت .یننوت بایود از نروام
بازنشستگی ا حادی اروپا یواخت ،شاخصبندی از پیش عریفشده و عدیالا پیش روی تمد اً با در
نرر داشتن سایر تناصر ( حا ا جمعیت شناختی) و ییندهنگری در برابر بحراجهای والی ،کت اأواج
با اافق شرکای اجتماتی است ،بت اجرا درویییند و همااره این اص بتتنااج سرلاحت وجاد دارد کوت
سیستمهای بازنشستگی باید بتاانند با حفظ روزیودی خاد در أوین والی ،از حااقبگیراج بازنشسوتت
و ذروههای هدف خاد ،در وااب شاکهای شدید وحافرت کنند؛ ازاینرو با احتسوای عودد اشوکا
حمایتی در اجتماع و اوعاج نرر بت وضعیت بادجت ،حا ا و وحدودیتها هماهنگ شاند .همننوین
هرذانت اصالحاا با ودنرر درار دادج و رتایت همتجانب اصا پیشرفت حااق اداری (دوانانی بوادج،
اص سرتت در پاسخگایی (ومناتیت أخیر) ،رتایت حااق بنیادین و ناسب و داوم میماا) ،بت
سمت کاراودی و بهرهوری با برای دشر ذینفع بازنشستت در حرکوت هسوتند .کشوارهای تضوا در
ا حادیت با وجاد وعیارهای وتفاوا اجتماتی و ادت ادی ،حت هدایت رهنمادهای ا حادیو اروپوا ،بوت
اصال نرام ودیریتی ،ر یباا نرار ی و عبی وااواا ناظر وستا و وشارکت جدی و وورر شورکای
ذینفع ،ارکاج و شکیالا صندوقها ،همگام با حا ا دولت رفاه ،دستخاش غییرا ی شدهاند.
تالوه بر این در وجمات انینوی ایون کشوارها ،اصوالحاا در نروام ووایوا و حمایوتهوا بوا
بهرهوندی از جاری وحاسبا ی (یکنائری) بت عریف و مییو شاخصهوای حموایتی سوالمندی
(پاراوترهای عیین سن بازنشستگی و یرار یج بر ونوابع و و وارف صوندوقهوا) و عیوین دایورة
وشما ج و ذروههای برخاردار از حمایتها در دالب نرامهای فراذیر و دند یت ،با هدف حوت
پاشش درار دادج بسیاری از ذروههای شغوی در جاوعوت ،تودالت و اونیوت اجتمواتی را وحاوق
ساختت است .البتت در این ویاج عیین کویف والی و سایت حسای کاو دولوت بوا صوندوقهوا
بدوج ایجاد عهداا و بار والی اضافت جدید ،رتایت ویشاد.
ماوی اصالحاا ووبار ،بیانگر یج است کت دولت رفاه در اروپا وتأرر از حوا ا اجتمواتی و
نرریاا اد ت ادی ،هست اصوی خاد را کت همانا حمایت اجتماتی است ،حفظ کرده است؛ لیکن
نرام حاادی با جهتدهی بت شک یج درصودد اسوت هوینوتهوای حمیووی را کواهش دهود و
بتناتی با واذراری (خ اصیسازی) بت رشد و کاراودی أوین اجتمواتی ونتهوی شواد .در ایون
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ویاج یتهای جدید (دوم و سام) ،با استعانت از یوازههای حاواق خ اصوی ،واالو حاکمیوت
شرکتی را وطر ویکنند ا سروایتذراری و ارکاج ادارة طر هوای بازنشسوتگی بهتور از حالوت
سنتی وداخو دولتی ( ی او ) ،وارد تم ویشاند.
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