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 :های مهم هافتی

 افراد در بازار کار ضمن توجه  شتریب یماندگار یبرا افته،یتوسعه  یامروزه در کشورها

اشتغال حول سه محور  یها استیسالمت، س تیکننده وضع نییتع یبه عوامل ساختار

 بیترغ رهنگام،ید یبه تداوم کار و بازنشستگ قیتشو شود؛ یم نیتدو یاساس

کارکنان  یا حرفه یسالمند و توانمندساز یروهاین حفظاستخدام و  یکارفرماها برا

 .یدوران کار یط

 کشورهای در OECD  64.3مردان  یعاد یسن بازنشستگ نیانگی، م2017در سال 

از موعد )مردان(  شیپ یسن بازنشستگ نیانگیبوده است. م 63.6زنان،  برایسال و 

دانمارک، سوئد، هلند و نروژ  رلند،یانگلستان، ا یکشورها سال بوده است. 61.9

 از موعد ندارند. شیپ یبازنشستگ

 برای  ژهیبه و یکاریب یاز کشورها با توجه به نرخ باال یاری، در بس1970از اواسط دهه

خروج افراد مسن از بازار  لیاز موعد با هدف تسه شیپ یبازنشستگ استیجوانان، س

 یامدهایاز موعد پ شیپ یبازنشستگ یها طرح یکار اجرا شد. بر خالف انتظار، اجرا

را با  یبازنشستگ یها صندوق ،یمدت مستمر یننداشت و پرداخت طوال یمطلوب

 بحران مواجه کرد.

  در سطح  یبازنشستگ نیاروپا، قوان یبزرگ و بحران بدهپس از دوران رکود

به بعد، شتاب اصالحات در  2015از  ژهیبه و ریاخ یها اصالح شد. در سال یا گسترده

 از موعد کندتر شده است. شیپ یبازنشستگ نیقوان

 یوجود داشته، سن بازنشستگ یدر سن بازنشستگ یتیجنس یکه نابرابر ییدر کشورها 

، 2018شود. در سال  کیمردان نزد یاست تا به سن بازنشستگ شیزنان در حال افزا

 نییاز مردان تع تر نییزنان را پا یعاد یکه همچنان سن بازنشستگ ییکشورها

 .هیو ترک سیسوئ ن،لهستا ل،یاسرائ ،یلیاند، عبارتند از ش کرده

 

 

 

 



 

 

 

 

 در  یزندگ دیناسب با اممت یبازنشستگ یسن قانون افتهی توسعه یاز کشورها یاریدر بس

 یها کننده نییو تع یاجتماع یها یخصوص به نابرابر نیاست. در ا شیحال افزا

 سالمت توجه است. یاقتصاد-یاجتماع

 زین یدارند، نسبتا طول عمر کمتر یفتریضع یاقتصاد -یاجتماع تیکه موقع یافراد 

 ییدر سطح باال ،یزندگ دیبر اساس شاخص ام یسن بازنشستگ چهدارند. حال چنان

اقشار  ب،یترت نیبه ا  .خواهند داشت یکوتاهتر یشود، افراد دوران بازنشستگ نییتع

 مه،یو حق ب یکسورات بازنشستگ رداختها مشارکت در پ سال رغمیجامعه عل فیضع

آن خواهند  یایو استفاده از مزا یبرداشت از صندوق بازنشستگ یبرا یفرصت کمتر

 یبازنشستگ یبرا یریانعطافپذ یها طرح افتهیتوسعه  یدر کشورها رو، نیداشت. از ا

با  نیسالمندان، همچن یبرا یدر انتخاب سن بازنشستگ یآزادمانند شده است.  فیتعر

از ضرر فوق الذکر  یبخش یاتیمال نیو قوان یهمگان یمستمر نیقوان یبرخ لیتعد

 .شود یجبران م

  در کشورهایOECD  شوند بازنشسته میاز زنان  دیرترعموما مردان  .. 

 یدر همه کشورها بایدر حال حاضر، تقر  OECD با  بازنشستگی ی )موثر(سن واقع

کشورها متفاوت است.  نیاختالف در ب نیا زانی. متفاوت دارد ی عادیسن بازنشستگ

 کیعنی ی( 65.3سن واقعی  بازنشستگی مردان ) نیانگی، م2017در مجموع در سال 

سن واقعی  بازنشستگی زنان  نیانگیبوده و م ی عادیاز سن بازنشستگ شتریسال ب

 نیانگی( بوده است. در کشور ما  م63.5) یقانون یبرابر سن بازنشستگ بای( تقر63.6)

 سال( کمتر است.  60) یبازنشستگ یسال( از سن قانون 51.52) یبازنشستگسن 

 یها داده OECD با وجود  دهد یسن واقعی  بازنشستگی نشان م نیانگیدرخصوص م

کار هنوز  به حد  یرویاشتغال، اما نرخ اشتغال ن یها استیس نهیدر زم ها شرفتیهمه پ

 قیها جهت به تعو ارائه انواع مشوق رغمیعل است. دهینرس 1980نرخ مشارکت در سال 

از  یاریبس یو خصوص یعموم یهنوز هم در نظام بازنشستگ ،یانداختن بازنشستگ

 دارند. لیاز موعد تما شیپ یکارگران کم مهارت( به بازنشستگ ژهیکشورها افراد )به و

 

 

 



 

 

 

 

 به دوران  یسن بازنشستگ کاهشاز موعد و  شیپ یسابقه  قانون بازنشستگ رانیدر ا

و جنگ  رانیا یجانبازان انقالب اسالم یو به قانون نحوه بازنشستگ یلیجنگ تحم

 01/09/1367آور مصوب  انیشاغل سخت و زم نیلغو شا یعاد نیو معلول یلیتحم

 .گردد یبر م

 از موعد کارکنان  شیپ ینژاد قانون بازنشستگ یمحمود احمد استیدر دولت نهم به ر

 1تبصره  درشد.  بیاجرا به مدت سه سال تصو یبرا 1386/ 05/6 خیدولت در تار

بازنشستگی پیش از موعد  قانون یاز اجرا یناش یبار مال ن آمده استوقان این

در  .خواهد شد نیو تام ینیب شیکل کشور پ یبودجه سنوات نیدر قوان کارکنان دولت

 خیتا تار ران،یوز اتینظر مخالف ه رغمیقانون مذکور، عل 1390دولت دهم در سال 

 پشد.  دیتمد 05/06/1394

 به الیحه که در  یاهداف در تحقق  از موعد کارکنان دولت ، شیپ یقانون بازنشستگ

  به شرح زیر( موفق نبوده است. ) آنها اشاره شده

 یاجرائ یها در دستگاه یانسان یرویاشتغال ن تیوضع لیو تعد یمتناسب ساز -

و  یانسان یروین یو تخصص یفن یهاو مهارت  التیسطح تحص یفیک یارتقا -
 داریتحقق توسعه پا یبرا یساز نهیزم

  یاجرائ یها دستگاه یها تیفعال یو اثر بخش ییکارا شیافزا -

 ازدهمیاز دولت  شی،  تا پ1386کارکنان دولت مصوب  یقانون بازنشستگ یاجرا 

کار آمدن دولت  یبوده است. با رو یبا استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاق

استفاده از  نکهیقانون  اعمال شد از جمله ا نیا یدر اجرا ییها تیمحدود ازدهمی

 لغو شد یسنوات ارفاق

 یارهای،  مع1386از موعد کارکنان دولت مصوب  شیپ یقانون بازنشستگ 

و  ی(،  برابردهیفا-نهیهز لی)تحلییشده(، کارا نییبه اهداف تع افتنی)دست یثمربخش

نزد  تیو مقبول تیحما زانی)م یو ادار یاسیبودن به لحاظ س یانصاف، عمل تیرعا

 نکرده است. نی( را در حد قابل قبول تامنیمسئول

 

 

 



 

 

 

 

 :سیاستیی ها پیشنهاد

 یسن بازنشستگافزایش مربوط به  یجیتدر کیانجام اصالحات پارامتر

و انصاف و  یبرابر ،ییکارا ،یثمربخش یارهاینتوانسته مع بازنشستگی پیش از موعد قوانین

توجه داشت  دیکند. اگرچه با نیقابل قبول تام یرا در سطح یاسیس بودن به لحاظ یعمل

 ابیسازد کم وردهرا در حد اعال برآ ارهایمع ریسا ایفوق  یارهایکه بتواند همزمان مع یقانون

 حیترج گرید یاستانداردها را به برخ نیاز ا یرو، معموال قانون گذاران برخ نیز ااست. ا

 یها قانون ای یقانون شنهادیموجود درخصوص پ یاسیس-یاجتماع نهیدهند و بر اساس زم یم

 یاست اجرا اضحاز موعد، آنچه و شیپ ی. درباره قانون بازنشستگرندیگ یم میتصم نیگزیجا

 ندارد.  یهیفوق  توج یابیارز یارهایمع قبط یآن به خصوص با سنوات ارفاق

، قانون 103شده است )ماده  نییسال )مردان( تع 60در کشور ما  یعاد یسن بازنشستگ 

و رقم  یکمتر از سن قانون یسن بازنشستگ نیانگی(. اما در عمل، میخدمات کشور تیریمد

 نیانگیم OECD ی(. در کشورها1396 ،یکشور ی)صندوق بازنشستگ باشد یسال م 51.52

از  شتریسال ب کی یبازنشستگ (موثر) واقعی سال ) مردان( و سن 64.3یعاد یسن بازنشستگ

سن  نیانگیبا م بایتقر یبازنشستگ یاست. )درخصوص زنان سن قانون 65.3 یعنی یسن قانون

سالم در  یبه زندگ دیاماز سویی،  (.OECD,2017a( برابر است )63.6) یبازنشستگ یواقع

 14.6 رانیا یسال و برا 18.5 نیانگیبه طور م OECD یکشورها یبرا  ،یسالگ 60سن 

 سن  )زن و مرد(  نیانگیواقع اختالف م در(. WHO, 2017سال گزارش شده است )

به  کینزد یرقم رانیدر اسن واقعی  بازنشستگی و  OECDدر  واقعی )موثر( یازنشستگب

. بر باشد یسال م 4حدود  یسالگ 60در سن  یبه زندگ دیاختالف ام کهیسال است. در حال 13

مربوط  یجیتدر کیانجام اصالحات پارامتر در نظام بازنشستگی ایران، اساس، نیا

 . رسد یالزم به نظر م یسن بازنشستگافزایش به 

 


