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پیشگفتار
اگرچـه نظامهـاي بيمـه اجتماعـي مولـود سـالهاي پـس از انقلاب صنعتـي در اروپـا هسـتند
و سـازمانهاي ارائهكننـده خدمـات بيمـه اجتماعـي و بازنشسـتگي ،از نيمـه دوم قـرن نوزدهـم
شـكل گرفتـه و تكامليافتهانـد ،امـا ورود دهههـا تجربـه و آزمـودن سياسـتها و رويههـای
متعـدد ،نتوانسـته تاکنـون بـر مشـكالت پيـش روي صندوقهـاي بازنشسـتگي فائـق آیـد و در
دهـه دوم هـزاره سـوم ميلادي ،ایـن صندوقهـا همچنـان بـا معضلات و مشـكالت متعـددی
روبـهرو هسـتند .در تلاش بـراي يافتـن راهحلهايـي بهمنظـور رفـع مشـكالت اداره و حكمراني
صندوقهـا ،بهرهگيـري از تجـارب ديگـر كشـورها نقشـي سـترگ و آموزنـده دارد؛ چراكـه مـرور
تجـارب كشـورهاي مختلـف و تمركـز و كالبدشـكافي آنهـا ،زمينهسـاز شـناخت عميقتـر از
سـازوكارها و قواعـد اداره و حكمرانـي صندوقهـاي بازنشسـتگي خواهـد بـود.
در ايـن چارچـوب ،مؤسسـه راهبردهـاي بازنشسـتگي صبـا بـه عنـوان بـازوي پژوهشـي صندوق
بازنشسـتگي كشـوري ،اقـدام بـه تدويـن و تنظيـم مجموعه حاضر كرده اسـت .ايـن مجموعه كه
بـه معرفـي صندوقهـاي بازنشسـتگي كاركنـان دولـت در كشـورهاي منتخـب اختصـاص دارد،
تلاش كـرده تـا منبع و مرجعـي براي مقايسـه وضعيت و شـرايط صندوقهاي بازنشسـتگي ويژه
كاركنان دولت در این کشـورها باشـد .نكته شـايان توجه در اين مجال آن اسـت كه مرور منابع
و آثار منتشـر شـده در حوزه بازنشسـتگي ،حكايت از آن دارد كه مفهوم بازنشسـتگي و نظامهاي
بيمـه اجتماعـي در اغلـب مـوارد به صورت كلي و در سـطح كالن بررسـي شـده و كمتـر منبع و
اثـري اسـت كـه بهطور مشـخص بـر تجربـه صندوقهـاي بازنشسـتگي ويـژه كاركنـان دولت در
سـاير كشـورها متمركـز شـده باشـد .بر ايـن اسـاس ،مجموعـه حاضر تالش كـرده تـا ويژگيها،
قواعـد و مقـررات كليـدي مربـوط بـه صندوقهـاي بازنشسـتگي كاركنـان دولـت در برخـي از
كشـورها را عرضـه كند.

الزم بـه يـادآوري و تأكيـد اسـت كه در خصـوص جبران خدمات بازنشسـتگان و تأمیـن نیازهای
ایـن افـراد در قـرن گذشـته برنامههـای متعدد و متفاوتـی در کشـورهای مختلف در نظـر گرفته
شـده اسـت و بـه عبـارت بهتـر ،نظامهـای بازنشسـتگی متفاوتـی در کشـورها راهاندازي شـدهاند
و بـدون شـک هـر نظـام ،نقـاط قـوت و ضعف خود را داراسـت و کشـورها همـواره بـه دنبال رفع
نقـاط ضعـف و تقویـت نقـاط قـوت خـود هسـتند .تجربـه یـک نظـام و تالش بـراي اصلاح آن،
ضمـن زمانبـر بـودن ،هزینـه مالـی و اجتماعـي باالیـی را نیـز بـه سـازمانها و بـه دنبـال آن به
دولتهـا تحمیـل میکنـد .از ایـن رو در دنیـای امـروز ،اسـتفاده از تجربیـات دیگـران جایـگاه
برجسـتهای پیـدا کرده اسـت.
در پایـان از مترجمـان محتـرم ایـن اثـر ،آقـای مسـعود کسـرائینژاد و خانمهـا فریبـا بهـزاد،
المیـرا بیاتـی و فرزانـه کسـرائینژاد و سـایر بزرگوارانـی کـه در گـردآوري و تنظيـم ایـن اثـر
سـهم داشـتهاند ،کمـال تشـکر و قدردانـی بـه عمـل میآیـد و امید اسـت نتیجـه ایـن مطالعه و
پژوهشهایـی از ایـن دسـت ،در بهبـود وضعيـت اداره و حكمرانـي نظامهاي بازنشسـتگی كشـور
مفیـد واقـع شـده و زمینهسـاز گامـی حتـی کوچـک ،در مسـیر ارتقـاي سـطح رفـاه و آسـایش
بازنشسـتگان گرامـي و ارجمنـد باشـد.

فصل اول
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در سراسر جهان
نویسندگان :روبرت پاالسیوس و ادوارد وایتهوس
مترجم :مسعود کسرایینژاد
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چکیده
در نیمـی از کشـورهای جهـان شـامل برخـی از بزرگترین اقتصادهـای درحالتوسـعه مانند برزیل،
چیـن و هنـد ،طرحهـای بازنشسـتگی جداگانهای بـرای کارمندان دولـت وجود دارد .در کشـورهای
بـا درآمـد باالتـر  OECDهزینههـای بازنشسـتگی بـرای کارگـران بخـش عمومـی یک چهـارم کل
هزینههـای بازنشسـتگی را تشـکیل میدهـد .در کشـورهای کمتر توسـعهیافته این نسـبت معموالً
بیشـتر اسـت .بـا این وجـود درباره طـرح و اصالحات برنامههای بازنشسـتگی ،بخصوص در مقایسـه
بـا انبـوه متون برنامههای بازنشسـتگی ملی ،بسـیار کم نوشـته شـده اسـت.
در ایـن مقالـه طرحهـای بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی در سراسـر کشـورها از نظـر ارائه سـود و
هزینـه مقایسـه میشـوند .مـا به ایـن نتیجه رسـیدیم که در بسـیاری از کشـورهای درحالتوسـعه
ایـن هزینههـا بـار مالـی بیشـتری از کشـورهای بـا درآمـد بـاال ،جایـی کـه پایـه مالیاتـی بزرگتـر
اسـت ،دارنـد .ایـن مقالـه همچنیـن طرحهایـی کـه در همـان کشـور کارگـران بخـش خصوصی را
پوشـش میدهنـد ،مقایسـه میکنـد .در پایـان ،موضوعهـای اصلـی سیاسـت مربـوط بـه طرحهای
بازنشسـتگی کـه کارمنـدان دولت و دیگـر کارگران بخش عمومی را پوشـش میدهد مـورد بازبینی
1. Civil-service Pension Schemes Around the World

 .2ادوارد وایتهوس در بخش سیاست اجتماعی  OECDدر پاریس کار میکند و روبرت پاالسیوس اقتصاددان ارشد بازنشستگی در دپارتمان
حمایت اجتماعی بانک جهانی است .ایمیل مکاتبات:
 World Bank, 1818 H St NW, Washington DC 20435; web-site:و Edward.Whitehouse@oecd.org
http://www.worldbank.org/pensions; e-ail:rpalacios@worldbank.org.

نویسـندگان از لـری تامپسـون از مؤسسـه شـهری و روبـرت هولـزم مدیـر حمایـت اجتماعی در بانـک جهانی بـرای نظرات و پیشـنهادات
راهگشایشـان سپاسـگزارند .مونتسـرات پارالـر -میلارل و یـوآن سـین از بانـک جهانـی نیـز اطالعـات ارزشـمندی را فراهـم کردنـد .ایـن
مقالـه همچنیـن از نـکات یـک سـمینار در بانـک جهانی (جـوالی  )2004بهره برده اسـت .گردهمآیی توسـعه آسـیایی شـبکه بینالمللی
تنظیمکننـدگان و ناظـران در مانیـل (مـارس  ،)2004کارگاههـای بانک جهانـی در مالت (زوئـن  )2003و پاریس (سـپتامبر  )2003و یک
کنفرانس در مرکز کهولت و بازنشسـتگی در دانشـگاه ( New South Walesمارس  .)2002تحقیقات اولیه در این زمینه توسـط وایتهوس
بهوسـیله ابتـکارات بـرای سیاسـت گفتوگو در دانشـگاه کلمبیـا نیویورک تأمین مالی شـد.
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قـرار میگیرنـد .بـه طـور خـاص ،یافته ما این اسـت کـه توجیه کمی بـرای حفظ طرحهـای موازی
در بلندمدت وجـود دارد.

 -1بررسی اجمالی
کارمنـدان دولـت و دیگر کارمندان بخش عمومـی (در ارتش ،آموزش و پرورش ،شـرکتهای دولتی
و غیـره) اغلـب در میـان اولیـن گروههـای کارگرانی بودند که تحت پوشـش طرحهای بازنشسـتگی
تحـت حمایـت دولـت قـرار میگرفتنـد (در ادامـه جعبـه را ببینیـد) .در تعـداد انگشتشـماری از
کشـورها مثـل بنگالدش ،یونان ،بوتسـوا ،اریتـره ،لبنان و مالدیو ،کارمندان بخـش عمومی هنوز تنها
گروهی هسـتند که توسـط یک طرح بازنشسـتگی رسـمی پوشـش داده میشـوند.
منطـق ارائـه حقـوق بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دولت تـا حـدودی متفـاوت از ایجـاد طرحهای
بازنشسـتگی ملـی بود .1برخـی از اهداف مختص به طرحهـای کارمندان دولت موارد زیر میباشـند:
تأمین استقالل کارمندان دولتی
جذاب ساختن یک شغل در خدمت عمومی
انتقال هزینه پاداش کارمندان دولتی به آینده
بازنشست کردن کارمندان قدیمیتر به روش قابل قبول اجتماعی و سیاسی
زمانـی کـه پوشـش بازنشسـتگی اجبـاری به بخـش خصوصی هم گسـترش یافـت ،در بـه کارگیری
کارمنـدان دولتـی (کـه چیدمـان خاص خودشـان را داشـتند) در طرحهـای جدید ملـی اغلب هدف
کوچکـی به نظر میرسـید .کارمنـدان دولتی همچنین در حمایت از مزایای مالی خودشـان قدرتمند
عمـل کردنـد .عالوه بر آن ،اگرچه طرحهای بازنشسـتگی خدمت عمومی بعضـی از اهداف اجتماعی-
سیاسـی برنامههـای بازنشسـتگی ملـی را بـه اشـتراک میگذارنـد ،آنهـا همچنیـن بایـد سیاسـت
منابـع انسـانی دولـت بهعنوان یـک کارفرمـا را اصالح کننـد .بنابراین دالیـل اغلب طرحهـای درآمد
بازنشسـتگی خاصـی بـرای بخـش عمومی احراز شـدهاند .موضـوع اصـل دوگانگی( 2خـواه طرحهای
خدمـت عمومـی بـا طرحهـای ملی که کارگـران بخش خصوصی را پوشـش میدهند یکی باشـند یا
جـدا) یک مسـئله سیاسـت مرکزی در کشـورهایی اسـت که سیسـتمهای مـوازی دارند.
تمرکـز ایـن مقاله در کشـورهایی با طرحهای بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی جداگانـه (یا جایی که
 .1در این مقاله اصطالح طرح بازنشستگی ملی برای اشاره به برنامههایی که کارمندان بخش خصوصی را پوشش میدهند ،استفاده میشوند.
پوشش برنامهها میتواند با پوشش بعضی کارگران بخش عمومی مث ً
ال خویشفرما فرق داشته باشند.
 .2در عمـل بعضـی کشـورها بیـش از دو طـرح مـوازی دارنـد .بـرای مثـال برخـی از آنـان کارگـران قـراردادی در بخش عمومـی را تحت
برنامـهای متفـاوت از مقامـات دائمـی پوشـش میدهـد .دیگـران بـرای ارتـش و مؤسسـات شـبه مسـتقل مثـل مـدارس و دانشـگاهها
طرحهـای جداگانـه دارنـد.
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تنهـا کارمنـدان دولتـی مورد پوشـش قرار میگیرند) اسـت .اگرچـه طرحهایی کـه دولتهای محلی
(مقامـات محلـی و ایـاالت در کشـورهای فـدرال) و بنگاههـای اقتصادی بخش خصوصـی مورد بحث
قـرار میگیرنـد ،امـا تمرکز بر روی کارمندان دولتی سـطح فدرال اسـت .به همیـن ترتیب ،تمهیدات
بازنشسـتگی بـرای ارتش گاهـی با دیگر کارگران بخـش دولتی ادغام و گاهی به طـور جداگانه فراهم
میشـوند .مجـدداً ،تا حـد ممکن تمرکز بـر روی برنامههای بازنشسـتگی خدمات دولتی اسـت.
هـدف ایـن اسـت که ابتـدا دادههـا و اطالعـات در دسـترس از حقوق بازنشسـتگی خدمـات دولتی
در یـک سـطح جهانـی بررسـی شـوند و دوم مقـداری راهنمایی در خصـوص سیاسـتها و اقدامات
خـوب فراهـم شـود .اول تأثیـر حقوق بازنشسـتگی کارمنـدان دولت بر سیاسـتهای مالی چیسـت
و چگونـه از دیگـر طرحهـا متفـاوت اسـت؟ دوم ،چگونـه حقـوق خدمـات دولتـی بـر بازارهـای کار
تأثیـر میگـذارد ،کـه همچنین مسـائل پـاداش و جبران خسـارت خدمـات دولتی را متأثـر میکند.
اگرچـه هـر دو موضـوع بـه تشـخیص یک طـرح بازنشسـتگی ملـی مربوط هسـتند ،بررسـی دقیق
معلـوم میسـازد کـه تجزیهوتحلیـل اصالح حقـوق کارمنـدان دولتـی چالشهای خاصـی را مطرح
میکننـد .حـوزه سـوم مـورد عالقـه نیـز (خـواه حفـظ طرحهـای اجرایـی جداگانـه بـرای کارگران
بخـش دولتـی موجه اسـت یا نه) پیشـتر اشـاره شـده اسـت .نتیجهگیری کلـی ما این اسـت که به
طـور کلـی هزینههـای اصـل دوگانگـی بخصوص در کشـورهایی با جمعیت کم یا پوشـش سیسـتم
بازنشسـتگی محـدود ،بـه طـور کلـی بیـش از مزایـای آن اسـت .اگرچـه موانعـی ماننـد پیچیدگی
اجرایـی ،پیامدهـای مالـی و اقتصاد سیاسـی چنیـن تغییری ،بـرای ترکیب وجـود دارد.
سـاختار ایـن مقالـه به این شـرح اسـت :بخـش  2طراحـی طرحهای خدمـات دولتی سراسـر جهان
را بررسـی و بـا طرحهـای ملـی کـه اطالعـات آنهـا موجـود اسـت مقایسـه میکنـد .یافتـه کلـی
ایـن اسـت که طرحهای بازنشسـتگی خدمـات دولتی شـرایط سـخاوتمندانهتری را ارائـه میدهند،
متمایـل بـه داشـتن نسـبتهای بودجـه کمتـر هسـتند و عضـو بیشـتری نسـبت به دیگـر طرحها
دارنـد .در بسـیاری از کشـورها ،بخصـوص در کشـورهای بـا درآمد پاییـن و مبنای مالیـات محدود،
حقـوق بازنشسـتگی خدمـات دولتـی در حـال تبدیـل شـدن بـه یک بـار مالـی سـنین و تهدیدی
بـرای جمعیـت بیـرون دیگـر برنامههـا ،هسـتند .در واقـع ،بسـیاری از کشـورهای دارای پایینترین
درآمـد بـرای اصالحـات طرحهـای بازنشسـتگی بخش دولتـی از بانک جهانـی و دیگر سـازمانهای
بینالمللـی ،تقاضـای کمـک فنـی و حمایـت مالـی کردهاند.
در بخـش  3دربـاره سـه سـؤال خطمشـی مطرح شـده در باال سـخن میگوییـم :پیامدهـای مالی،
اثـرات بازارهـای کار و منطـق اصـل دوگانگـی .تفاوتهـای بین تحلیـل طرحهای بازنشسـتگی ملی
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بـرای کارگـران بخـش خصوصـی و برنامههـای خدمات دولتی بـرای نـوع اصالحاتـی (پارامتریک و
سـاختاری) کـه میتواننـد در نظر گرفتـه شـوند ،پیامدهای مهمـی دارند.
بخـش  ،4دربـاره طرحهـای بازنشسـتگی کـه کارمنـدان بخش عمومی گسـترده تعریف شـده متفاوت
از کارمنـدان دولـت فـدرال را پوشـش میدهـد ،بحـث میکنـد .مهمتریـن اینهـا ،طرحهایـی بـرای
ارتـش ،شـرکتهای بخـش دولتـی و دولـت محلـی هسـتند .بسـیاری از مباحـث مربـوط بـه اصـل
دوگانگـی در اینجـا نیـز کاربـرد دارد .در ایـن بخـش بحث میشـود کـه راهحلهای سفارشـی در یک
سیسـتم یکپارچـه ،حتـی بـرای گروههایـی خطرناک مانند ارتش که متمرکز شدنشـان دشـوار اسـت،
امکانپذیـر هسـتند.
بخش  5نتایج مطالعه را خالصه و نتایجی آزمایشی برای مشاوره سیاست کلی رسم میکند.
جعبه .تاریخچه مختصری از برنامههای بازنشستگی اولیه
ارتـش بخصـوص بـا توجـه بـه مزایـای ازکارافتادگـی و بازماندگـی ،معمـوالً اولیـن نهادی بود که پوشـش

بازنشسـتگی دریافـت میکـرد .دولتهـای انگلیسـی و اسـپانیایی از قـرن  17بـرای سـربازان خـود حقوق
بازنشسـتگی فراهـم میکردنـد و در ایاالتمتحـده حتـی قبـل از آنکـه قانـون اساسـی آن در سـال 1787
تصویـب شـود ،حقوق بازنشسـتگی نیـروی دریایی تشـکیل شـده بود.1

رافائـل  1964در مطالعـه خـود دربـاره ریشـههای طرح بازنشسـتگی خدمات کشـوری بریتانیـا پی میبرد
کـه اولیـن قوانیـن در مبنـای فـردی و بصیرتی مباحثه شـدند .2اینها با اولین سـرمایه سـالخوردگی برای

کارگـران بخـش عمومـی کـه در سـال  1712برای مقامات گمرک معرفی شـد ،به یک سیسـتم رسـمیتر
تکامـل یافتنـد .در سـال  1810بنیـاد طـرح کارمنـدان دولـت بریتانیـا توسـط مجلـس وضع شـد .اگرچه
متعاقبـاً پارامترهـای توصیـف شـده در قانون اساسـی دفعـات زیادی تغییـر یافتند ،مدل اساسـی که طرح

بازنشسـتگی سـخاوتمندانه و غیرمؤثـر نزدیـک بـه دو قـرن باقی مانـد و به دهها تن از مسـتعمرات سـابق

بریتانیا به ارث رسـید.

 -2ویژگیهای کلیدی طراحی برنامههای بازنشستگی خدمات کشوری
ایـن بخـش پارامترهـا و قوانیـن اصلی برنامههای بازنشسـتگی خدمات کشـوری را بررسـی میکند.
ایـن پارامترهـا شـامل معیارهـای واجد شـرایط بودن ،دسـتور مزایای تعریـف شـده و همکاریها از
طـرف کارمنـد و از طرف دولت بهعنوان کارفرما میباشـد .همچنین در صورت امکان ،مقایسـههایی
بـا طـرح ملی کـه دیگر کارگـران بخش رسـمی را پوشـش میدهد ارائه میشـوند.
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 -1-2طبقهبندیهای نهادی
بـا اطالعـات بـه دسـت آمـده از  158کشـور ،کمـی بیشـتر از نیمـی از آنهـا میتواننـد بهعنـوان
داشـتن طبقهبندیهـای درآمـد بازنشسـتگی جداگانه بـرای کارمندان دولتی ،دسـتهبندی شـوند.1
(جدولهـای موجـود در ضمیمـه یـک اطالعات بیشـتری دربـاره تکتک کشـورها فراهـم میکند.
شـکل یـک تنـوع منطقـهای قابل توجهـی را در رواج طرحهای موازی نشـان میدهد که در سراسـر
آسـیای جنوبی (هفت کشـور) و در بیشـتر آفریقا ( 26کشـور از  39کشـور) یافت میشـوند .آنها
معمولیتـر از طرحهـای یکپارچـه در خاورمیانـه ،شـمال آفریقـا و آسـیا شـرقی هسـتند .طرحهای
یکپارچـه در آمریـکای التیـن معمولیتـر و در اروپـای شـرقی و آسـیای مرکـزی فراگیـر هسـتند.
الگوهـای منطقـهای بیشـتر تفاوتهـای تاریخـی را منعکـس میکنند ،بـرای مثال ،طـرح آفریقایی
انگلیسـی زبـان و آسـیای جنوبـی از حکومـت اسـتعماری بریتانیـا بـه ارث بـرده شـدند .در مقابل،
یکپارچهسـازی یـک تهدیـد طبیعـی تحـت جامعهگرایـی ) (Socialismدر اروپـای شـرقی و اتحاد
جماهیر شـوروی سـابق بود.
طبیعتـاً مناطـق خاکسـتری بسـیاری در ایـن تحلیـل وجـود دارد .ایـن بـه خاطـر پیچیدگـی
طبقهبندیهـای بازنشسـتگی بیشـتر کشورهاسـت.
بـرای مثـال در  12کشـور  OECDکارمندان کشـوری  /دولتی تحت پوشـش طرح بازنشسـتگی
ملـی هسـتند ،امـا مقـررات افزایـش ) (top-upدرآمـد بازنشسـتگی خودشـان را دارنـد .ایـن
کشـورها در شـکل یـک بهعنـوان یکپارچه محسـوب میشـوند .این گروه شـامل کانـادا ،ایرلند
و اسـپانیا (بـا مزایـای تعریف شـده اضافی بـرای کارمندان دولتـی) و ایاالتمتحـده که مقررات
افزایـش سـهم تعریـف شـدهای بهعنـوان طـرح پسانـداز صرفهجویـی و یـک سیسـتم قدیمی
دارد .در بسـیاری از ایـن کشـورها ،بسـیاری از کارگـران بخـش خصوصـی مقـررات افزایشـی
اختیـاری ،اغلـب بـا قانونهایـی مشـابه با طـرح خدمات کشـوری دارنـد .در دو کشـور OECD
(اسـترالیا و انگلسـتان) کارمنـدان دولتـی توسـط قسـمتی از دسـتهبندی بازنشسـتگی اجباری
پوشـش داده میشـوند کـه کارگـران بخـش خصوصـی ،تأمیـن میکننـد .مـدل یکپارچـه بـا
طرحهـای افزایشـی ) (top-upخـاص بیـرون از کشـورهای  OECDرایـج نیسـتند و نمیتوانیم
مثالـی را ذکـر کنیم.

 .1توجه داشته باشید که این نقش طرحهای خدمات کشوری موازی را دستکم میگیرد ،از آنجا که کشورها در مسیر تغییر به سوی یک
طرح پیوسته هستند ،از قبل به عنوان پیوسته محسوب میشوند.
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شکل  :1ترتیبات نهادی حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی به تفکیک منطقه
(درصد و تعداد کشورهای دارای طرحهای جداگانه و یکپارچه)

منبع :محاسبات نویسندگان

 -2-2معیارهای واجد شرایط بودن :سن بازنشستگی و شرایط طول خدمت
جـدول  1سـن واجـد شـرایط بـودن بازنشسـتگی در طرحهـای خدمـت دولتـی را نشـان میدهد؛
دادههای طرحهای ملی در جایی که موجود باشـند برای مقایسـه نشـان داده میشـوند .در بیشـتر
کشـورها ،سـن بازنشسـتگی معمولـی بـرای کارمنـدان دولتـی یکسـان یـا پایینتر یافت میشـود.
علاوه بـر ایـن ،شـواهد طیـف وسـیعی از کشـورهای درحالتوسـعه نشـان میدهـد کـه کارمندان
دولتـی امیـد بـه زندگـی باالتـری نسـبت بـه باقـی جمعیـت دارنـد .ایـن مسـئله بعدهـا منجـر به
میانگیـن بیشـتر طـول دوره بازنشسـتگی کارمنـدان دولـت در مقایسـه بـا کسـانی میشـود که از
امـکان بازنشسـتگی زودهنـگام اسـتفاده کردهاند.
شـرایط سـنی بـرای دریافت حقوق بازنشسـتگی اغلب در طول سـالها یـا دههها برخلاف افزایش
امیـد بـه زندگـی تغییر کرده اسـت (البتـه میتوان همین مـورد را بـرای بسـیاری از طرحهای ملی
نـام بـرد) .اگرچـه ،تعـداد کمـی از کشـورها جدیـدا ً سـن را افزایـش دادهاند ،مث ً
ال در سـنگال سـن
بازنشسـتگی معمولـی در سـال  2001از  55بـه  60افزایـش پیدا کرد.
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متوسـط سـن بازنشسـتگی معمولی برای مردان در خدمات دولتی  58.6اسـت .در بعضی موارد این سـن
بـرای زنـان پایینتر اسـت .همچنین سـن متفاوت بیـن زن و مرد هنـوز در طرحهای ملی پیدا میشـود.
شایسـتگی گاهـی اوقـات (بسـیار کمتـر از گذشـته) تنهـا بـه طـول خدمت وابسـته میشـود .برای
مثال ،برزیل شایسـتگی سـن بازنشسـتگی را در سـال  1998معرفی کرد و ترکیه از سـال  1999در
حـال مرحلـهای کـردن در چنین شـرایطی اسـت .دقیقاً همین مـورد در مکزیک وجـود دارد ،جایی
کـه مـردان در هـر سـنی بعـد از  30سـال و زنان بعد از  28سـال خدمت بازنشسـته میشـوند و در
ایـران جایـی کـه کارمنـدان دولت میتوانند صـرف نظر از سـن بعـد از  20-30سـال (زنان/مردان)
بازنشسـته شـوند .در مالدیـو افـراد میتواننـد بعـد از  20سـال بـدون تـرک خدمـت فعـال حقـوق
بازنشسـتگی دریافـت کننـد ،همچنیـن میتواننـد هر بار کـه واجد شـرایط طول خدمت میشـوند
یـک حقـوق بازنشسـتگی دوم یا حتی سـوم دریافـت کنند.
جدول  :1شرایط سن بازنشستگی و خدمت برای کار کشوری در برابر طرحهای بازنشستگی ملی2004 ،
کشور

استرالیا
اتریش
بلژیک
کانادا
دانمارک
فنالند
فرانسه
آلمان
یونان
ایسلند
ایرلند
ژاپن
لوکزامبورگ
هلند
نروژ
پرتغال
اسپانیا
سوئد

طرح خدمت کشوری
سالهای
حداقل
معمولی
حداقل
خدمت
کشورهای  OECDپردرآمد

55
60
60
62/63
60
57
61
62
60

55-60
60
60
65
67
63-65
60
65
60
65
65
65
67
60
60
65

25

55
56.5/61.5
60
60
60
56
63
57

25

36
30

65
55
60
62
55
60
61

طرح ملی
معمولی

65
60/65
65
65
67
65
60
65
65
67
66
65
65
65
67
65
65
65

سالهای
خدمت
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کشور

سوئیس
انگلستان
ایاالتمتحدهآمریکا

طرح خدمت کشوری
سالهای
معمولی
حداقل
خدمت

60
50

50

بحرین

-

بوتان
نپال
هند

حداقل

معمولی

63

64/65
65
67

62
60

آمریکای التین  /کارائیب

برزیل
مکزیک
پاراگوئه
آفریقا
بورکینافاسو
بروندی
کامرون
کیپ ورد
ساحلعاج
اتیوپی
کنیا
ماالوی
موریس
نیجریه
سنگال
توگو
زامبیا

جیبوتی
ایران
لبنان
مراکش
تونس
بانک غرب  /غزه
یمن

طرح ملی

50
53

50
50

50
50

55-60
55
60

15
30

62
60

60
55-60
60
55-60
55
55
55
60
60
60
55
55

15
10

60

15-25

55
60
60
60
60
60
55-60

25
20-30
25
15-21
15
15-20
15-30

60
58
60

20

10
10
20
15
10

خاورمیانه  /آفریقای شمالی

آسیای جنوبی

50

سالهای
خدمت

65
60

25

55
55
60
60/65

15
15
15
3

بدون طرح
55
بدون طرح
60
60
55

45
50
-

55/60
55
55/60
بدون طرح
60
60
بدون طرح
55-60
بدون طرح
بدون طرح
5

-10/15
15/20
25
10-30/20
15
10-30
30/15-25
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کشور

مالدیو
پاکستان
سریالنکا
چین
اندونزی
کره
مالزی
فیلیپین
تایلند

طرح خدمت کشوری
سالهای
معمولی
حداقل
خدمت

60
60

50-55
50
50
60

شرق آسیا  /اقیانوسیه

55-60
56
60
55
65
50

30
20
10
15
10

طرح ملی
حداقل

معمولی

بدون طرح

15

سالهای
خدمت

55
55-60

20

65
55

15

یادداشت :جایی که سنهای بازنشستگی بین زنان و مردان فرق میکند ،سنها به صورت  F/Mنشان دادده میشوند .به طور
مشابه ،جایی که سهم همکاری بین زنان و مردان متفاوت است ،به صورت  F/Mنشان داده میشوند .جایی که سهم همکاری
برای بازنشســتگی زودهنگام اکیدتر از آنچه که برای ادعای بازنشســتگی در سن معمول بازنشستگی است ،سالها به صورت
زود  -معمولی نشان داده میشوند.

جایـی کـه ترکیبی از سـن و شـرایط خدمت وجـود دارد ،الـزام دوره خدمت معموالً اجباری نیسـت.
حدود دوسـوم کشـورها نیاز به خدمت  21سـال یا کمتر دارند .بیشـتر این کشـورها هنوز سیسـتم
اشـتغال خدمـت دولتـی مادامالعمـر با حداکثر سـن ورود به بخش دولتـی را اجرا میکننـد .بنابراین
مـردم معمـوالً زمانـی کـه بـه سـن بازنشسـتگی میرسـند بـه ) (years of retirementسـالهای
خدمـت رسـیدهاند .اگرچـه الزامـات سـالهای خدمـت و قوانین واگـذاری ممکن اسـت تأثیر مهمی
بـر انعطافپذیـری ،پویایـی و انصـاف ،در مـوارد مطمئن بگذارد .ایـن موضوع در بخـش  3مورد بحث
قـرار میگیرد.
 -3-2نرخ جایگزینی و مقررات شاخصبندی
اکثریت قریب به اتفاق طرحهای بازنشسـتگی خدمت دولتی از نوع مزایای تعریف شـده هستند .این بخش
به فرمول مزایا و مقررات آنان برای افزایش نرخ حقوق بازنشسـتگی در پرداخت (شـاخصبندی) مینگرد.
جـدول  2ابتـدا نـرخ تعهـدی در طرحهـای بازنشسـتگی خدمت دولتی در کشـورهای منتخـب OECD
(شـامل برخـی طرحهـا که در آن عالوه بر طرح ملی ،حقوق بازنشسـتگی تکمیلی (بهعنـوان مثال ادغام
جزئـی) نیـز وجود دارد) را نشـان میدهد اینها حق بازنشسـتگی (بهعنوان نسـبت پایـه درآمد مربوط)
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هسـتند کـه بـه ازای هر سـال خدمت اعطا میشـوند .معموالً خطی هسـتند ،بدینصورت کـه برای هر
سـال خدمـت یـک نرخ به کار برده میشـود .جـدول همچنین نرخ جایگزینی حقوق بازنشسـتگی برای
یـک کارگـر حرفـهای در خدمت دولتی را نشـان میدهد .این کمی بیشـتر از  75درصد ،بـا دامنه  50تا
 100درصـد میانگیـن میگیرد .همچنین نرخ جایگزینی تحت طرح بازنشسـتگی ملـی برای یک کارگر
حرفهای با درآمد متوسـط در سراسـر اقتصاد را نشـان میدهد.1
در کشـورهای اتحادیـه اروپـا شـرایط طرحهـای خدمت ملی در بسـیاری جهات شـبیه به طرحهای
بازنشسـتگی ملـی هسـتند .بـرای مثـال در فنالند ،هلند و سـوئد ،طرحهای شـغلی بـرای کارمندان
بخـش خصوصـی همـان شـرایط یـا شـرایط بسـیار مشـابه را بهعنـوان طـرح بخـش دولتـی ارائـه
میدهنـد (در مـورد اول توسـط قانـون و در مـوارد دوم و سـوم توسـط قراردادهـای جمعی).
جدول  :2نرخهای تعهدی و حداکثر نرخهای جایگزینی حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولتی
در برابر نرخ جایگزینی برای طرح ملی ،کارگر حرفهای
کشور

نرخ تعهدی (خدمت دولتی)

حداکثر نرخ جایگزینی

طرح ملی

استرالیا
اتریش
بلژیک
کانادا
فنالند
فرانسه
آلمان
یونان
ایسلند
ایتالیا
لوکزامبورگ
نروژ
پرتغال
اسپانیا
سوئد
سوئیس
انگلستان

1.65-3.4
2
1.667
2
1.5
2
1.875
1.714
1.9
2.667
2.2
2
_

66-88
80
75
90
60
75
75
69
76
80
83
66
80
95
73
65
67

52
80
60
56
60
71
46

کشورهای OECD

0.33/2.17
1.25

یادداشت :در سوئد نرخ تعهدی با سطح درآمدها تغییر میکند.
 .1جزئیات محاسبات در وایت هوی  2004و  OECD 2004داده میشوند.

73
66
71
53
88
76
58
37

فصل اول :طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی در سراسر جهان

17

در تعـداد کمـی از کشـورها ،تفاوتهـای قابـل مالحظـهای وجـود دارند .بـرای مثـال در آلمان یک
کارگـر حرفـهای بخـش خصوصـی بـا درآمـد متوسـط میتواند انتظـار یک نـرخ جایگزینـی حدود
 40درصـد در مقایسـه بـا  75درصـد بـرای طـرح خدمـت ملـی را داشـته باشـد .در انگلسـتان نرخ
جایگزینـی از طـرح پایـه بهعلاوه دولتی طرح وابسـته بـه درآمد برای یـک کارگر مشـابه در حدود
 35درصـد در مقایسـه بـا  67درصـد از طـرح خدمـت دولتی خواهـد بود.
کارمنـد دولتـی قبلـی حقـوق بازنشسـتگی افزایشـی ) (top-upرا دریافـت میکنـد کـه در حـدود
 15درصـد متوسـط درآمدهـای رایـج ارزش دارد .طرح خدمـت محلی همچنین سـخاوتمندانهتر از
سـود حاصـل از ارائـه اجبـاری بـرای کارگران بخش خصوصی در اسـپانیا و سـوئیس اسـت .در تمام
ایـن کشـورها ،بعضـی کارفرماهـای بخـش خصوصی طرحهـای شـغلیای را پیشـنهاد میدهند که
میتوانـد نرخهـای جایگزینـی نزدیکتـری به آنها کـه در طرحهای بازنشسـتگی خدمت اجتماعی
کاربـرد دارد ارائـه دهد.
شـاخصبندی حقـوق بازنشسـتگی در پرداخـت تمایـل دارد کـه در طرحهـای خدمـت دولتـی در
کشـورهای  OECDمطلوبتـر از آنهایـی باشـد کـه در طـرح ملـی اصلـی بـه کار رفتهانـد .دومـی
تقریباً همیشـه برپایه قیمتهاسـت (جدول .)3از شـش کشـوری که حقوق بازنشسـتگی کارمندان
دولـت را بـه دسـتمزد نشـان میدهند ،سـه تا یـا قیمت (فرانسـه ،برزیـل و مکزیک) یـا تنظیمات
اختیـاری (ترکیـه) در طـرح دیگـری دارند .طبیعتاً این شـاخصبندی تنها در صورتـی مطلوبتر از
افزایـش نـرخ طولـی با قیمتهاسـت که دسـتمزدهای واقعـی در طـول زمان افزایـش یابند.
جدول  :3روشهای شاخصبندی برای حقوق بازنشستگی در پرداخت ،طرحهای خدمت دولتی
قیمتها

استرالیا
کانادا
ایسلند
ایتالیا
اسپانیا
سوئد
سوئیس
انگلستان

درآمدهای خدمت دولتی

اتریش
فرانسه
آلمان
برزیل
مکزیک
ترکیه

درآمدهای اقتصاد گسترده

نروژ

ترکیب

بلژیک
دانمارک
فنالند
یونان
لوکزامبورگ
هلند
پرتغال

جـدول  4نرخهـای تعهـدی و روشهای شـاخصبندی بـرای طرحهایـی پوشـشدهنده کارگران
بخـش دولتـی و خصوصـی در  32کشـور میانـه و کمدرآمـد را مقایسـه میکنـد .مجـدداً ،الگـو

18

نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

بـه ایـن صورت اسـت که شـرایط در طرحهـای خدمت دولتـی سـخاوتمندانهتر هسـتند .درواقع
در برخـی از کشـورها هیـچ طـرح بازنشسـتگی بـرای کارگـران بخـش خصوصـی وجـود نـدارد.
نرخهـای تعهـدی بـه طـور متوسـط بـرای کارگـران خصوصـی در بخـش رسـمی بیشـتر از 20
درصـد پایینتـر از نـرخ تعهـدی کارمنـدان دولتـی میباشـند .این نرخها بر اسـاس مقایسـههای
حرفـهای کامـل هسـتند .بنابرایـن بعضـی از ویژگیهای غیرخطی فرمول سـود مقایسـه شـده را
بهحسـاب نیاورید.
جدول  :4نرخهای تعهدی و مقررات شاخصبندی برای بازنشستگی خدمات اجتماعی DB
برای کارکنان حرفهای در کشورهای منتخب غیر 2004 ،OECD

طرحهای ملی
خدمات اجتماعی
شاخصبندی
نرخهایتعهدی ()%
شاخصبندی
نرخهایتعهدی()%
آمریکای التین  /جزایر کارائیب

برزیل
هندوراس
مکزیک
پاراگوئه
ونزوئال

2.86
2.25
2.375
3.1
2.5

D
D
D
D
W

بنین
بورکینافاسو
بروندی
Cape Verde
ساحلعاج
گابن
ماداگاسکار
مالی
موریس
نیجریه
سنگال
توگو

2
2
1.67
2.9
2
2
2
2
2
2
2
2

D
P
D
W
D
D
D
D
W
D
D
W

جیبوتی
ایران
مراکش
تونس

2.25
3.3
2.5
1.75

D
D
W
W

آفریقا

خاورمیانه  /شمال آفریقا

1.75
2.5
1.375
1.71
1.33
2
2
1.7
1.57
2
1.67

D
D
P
D
D

1.875
1.0
1.33

D
P
D
D
W
D
D
P
D
D
D
P

2
2.3
2
1.875

D
D
D
D
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خدمات اجتماعی
شاخصبندی
نرخهایتعهدی()%
آسیای جنوبی

بنگالدش
بوتان
*
هند
مالدیو
نپال
پاکستان
سریالنکا

3.2
2
1.52
2.5
2.5
2.33
3

D
W
P and D
D
W 2/3
D
D

اندونزی
کره
مالزی
فیلیپین
تایلند

2.5
2.3
2
2.18

D

آسیای شرقی

D
D
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طرحهای ملی
شاخصبندی
نرخهایتعهدی ()%

هیچ
هیچ
1.52
هیچ
DC
2
DC

n.a.
n.a.
D
n.a.
n.a.
D
n.a.

DC
n.a.
DC
2

n.a.
n.a.
n.a.
D

یادداشت =D :احتیاطی؛  =Pقیمتها؛  =Wدستمزدها؛  =DCمشارکت تعریف شده؛  =n.a.اطالعات در دسترس نیست.
* هند به طرحهای بازنشستگی خدمات اجتماعی قدیمی برمیگردد.

تغییـرات تکـی در سـطوح مزایا مایل به انعکاس شـرایط مالـی هر صندوق بازنشسـتگی یا در مورد
کارگـران بخـش دولتـی ،موقعیـت بودجه به صورت کلی هسـتند .سـطح آنان همچنین به نسـبت
قـدرت سیاسـی کارمنـدان دولت و سـازمانهای نماینده آنان تحـت تأثیر قرار میگیـرد .جایی که
شـاخصبندی خودکار نشـان داده شـده اسـت ،اگرچه ،معموالً کارمندان رسـمی دولتی را بیش از
طرحهـای بازنشسـتگی ملی جـذب میکند.
در عمـل ،جـای خالـی شـاخصبندی خـودکار (در هـر دو برنامههای بازنشسـتگی ملـی و خدمات
اجتماعـی) منجـر بـه تغییـرات گسـترده در ارزش واقعـی حقـوق بازنشسـتگی میشـود .در حالت
رسـمی ،اینهـا معمـوالً به سـادگی به تغییـرات چشـمگیر در پرداخـت خدمـات اجتماعی متصل
هسـتند .بـرای مثـال در هنـد ،افزایـش حقـوق بازنشسـتگی از طریـق دسـتمزدها و سـایر مزایای
کارمنـدان دولـت در هـر دهه یـا بهعنوان بخشـی از نظام پرداخـت کارمزد که در قرن اخیر بسـیار
شـایع شـده ،مـورد مذاکـره بـوده اسـت .نتیجـه یـک جریـان درآمـدی غیرقابـل پیشبینـی برای
بازنشسـتگان و تفاوتهـای درآمـدی بـزرگ میان همکاران وابسـته به سـال بازنشسـتگی آنان بود.
یـک شـاخصبندی عملـی دیگر تفـاوت تعدیـل در ارزش حقوق بازنشسـتگی پاییـن و باال اسـت .این
مسـئله میتوانـد بـا افزایش حقوق بازنشسـتگی پایینتـر با درصد باالتـری از تعدیل یا بـا افزایش همه
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حقـوق بازنشسـتگی بـا مقادیر یکسـان محقق شـود .این مسـئله تراکم دسـتمزدها را تشـبیه میکند
کـه در خدمـات اجتماعـی بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه در دهههـای اخیر رایج بوده اسـت.
 -4-2منابع و روشهای تأمین مالی

وجـه سـوم طراحـی سیسـتم حقـوق بازنشسـتگی کـه معمـوالً میـان طرحهـای بخـش عمومی و
خصوصـی تفـاوت دارد ،نحـوه تأمیـن مالی اسـت.
مهمتریـن برتـری آن گسـتردگی طرحهایـی اسـت کـه ذخایرشـان را بـرای تأمیـن بدهیهـای
آیندهشـان تجمیـع میکننـد .طرحهـای خدمـات اجتماعـی به طور عمومی براسـاس یک سیسـتم
 PAYGخالـص تأمیـن مالـی میشـوند .کمتر از یک چهـارم برنامهها ذخیـرهای انباشـته کردهاند .در
مقابـل ،کمـی بیـش از نیمـی از طرحهای ملـی دارای ذخایر هسـتند.
بهعنـوان یـک مثـال مـوردی از طرحهـای ملی ،رونـد اصالحـات اخیر مایل بـه افزایـش تأمین مالی
آینده طرحهای مشـارکتی تعریف شـده اسـت .مثالهای اخیر شـامل تایلند ( ،)1997پاناما (،)1998
باتسـوانا ( ،)2001هنگکنگ ( ،)2001هند ( ،)2004نیجریه ( )2004و اسـترالیا ( )2005میباشـند
(ضمیمـه  3کشـورهایی کـه مسـتخدمین دولتـی در هرکـدام از طرحهـای  DCمـوازی یـا یکپارچه
مشـارکت دارنـد را فهرسـت میکند) .الگـوی تأمین مالی همچنیـن این حقیقت کـه طرحهای ملی
ً
کاملا تأمیـن مالـی شـده در آمریـکا و اروپای شـرقی وجـود دارند را نشـان
بسـیاری بـا مؤلفههـای
میدهـد .در خصـوص اروپـای شـرقی ،طرحهـای ملـی همزمـان مسـتخدمین دولتـی ولو بـا قوانین
متفـاوت بـرای گروههای متفـاوت کارگری را تحت پوشـش قرار میدهند .اصالحـات آمریکای التین
کـه بـه صـورت اجباری معرفـی گردیدند ،در طول فرایند اصالحات بهاسـتثنای مکزیـک ،برنامههای
مشـارکتی تعریـف شـده با طرحهـای مجزای خدمـات اجتماعی ادغام شـدند.
شکل  :2تأمین مالی مستخدمین دولتی در مقابل طرحهای ملی
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وجـه دوم تأمیـن مالـی طرحها ،نقش مشـارکتی کارفرما (بـرای مثال دولـت در طرحهای خدمات
1
اجتماعـی) و مسـتخدم اسـت .حـدود یـک چهـارم طرحهـای تأمیـن مالی نشـده غیرمشـارکتی
هسـتند ،بـه مفهـوم اینکه سـهم روشـنی از مالیـات وضع شـده بـرای کارفرما یا مسـتخدم وجود
نـدارد .دولـت بـه راحتـی حسـابی را بـرای صندوقهای بازنشسـتگی مسـتخدمین دولتـی واگذار
میکنـد .ایـن مـوارد تقریباً منحصرا ً در مسـتعمرات انگلسـتان در جزایر کارائیـب ،جنوب صحرای
آفریقا و جنوب آسـیا مشـاهده میشـوند.
بـه طـور حتـم ،بـه هـر حـال مخـارج مسـتمری بازنشسـتگان از طریـق مشـارکت تأمیـن مالـی
میشـود ،در مقابـل حمایـت مسـتقیم بودجـهای ،بیاهمیـت اسـت .ایـن مسـئله مخصوصـاً در
خصـوص مشـارکت کارفرمـا از سـوی دولـت زمانـی که بـه سـادگی مسـتلزم  relabelingجریان
بـدون هیـچ فشـاری روی کسـری بودجههـای پیوسـته ،واضـح اسـت .حتـی در مـورد مشـارکت
مسـتخدم نیـز میتـوان گفت تـا زمانی کـه حقوق مسـتخدم آزادانه تعییـن نمیشـود و مذاکرات
براسـاس خالص دسـتمزد انجام میشـوند ،وقوع (پرداخت) سـهم مشـارکت مسـتخدم بـه بودجه
منتقـل میگـردد .بـه عبـارت دیگـر فقدان مشـارکت مشـخص شـده ،شـفافیت را کاهـش داده و
میتوانـد انجـام اصالحـات مطمئـن شـامل یکپارچهسـازی مسـتخدمین دولتی و طرحهـای ملی
را دشـوار کند.
نکتـه مهـم به دسـت آمده از بررسـی مختصـر روشهـای تأمین مالی این اسـت کـه تأمین وجوه
از قبـل ) (prefundingتعهدات درآمد بازنشسـتگی برای مسـتخدمین دولتی کمتـر از برنامههای
ملی اسـت .همچنین گشادهدسـتی بیشـتری دارد که نشـان دهنـده طرحهای خدمـات اجتماعی
و سـهم بـزرگ بخـش کارکنـان رسـمی در بخـش عمومـی کشـورهای با درآمـد پایین اسـت ،بار
حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی بر بودجه ممکن اسـت دارای اهمیت باشـد که در قسـمت
بعدی بررسـی خواهد شـد.

 -3اصالحات حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی :مسائل کلیدی
رشـد تعداد کشـورهای دارای طرحهای بازنشسـتگی جداگانه خدمات اجتماعی ،شـامل اختیارات
متفـاوت اصالحـات میشـود .ایـن کوشـشها بـه طور گسـترده با فشـار مالـی تحریک میشـوند.
طرحهـای خدمـات اجتماعـی  PAYGدر نتیجـه افزایـش در نـرخ مسـتمری بگیـران بـه کارگـران
در حـال بالندگـی هسـتند .در حالـی کـه تفـاوت معنـیداری میـان کشـورها وجـود دارد ،یـک
 .1توجه شود که اصطالح غیرمشارکتی در ادبیات بازنشستگی برای ارجاع دادن کمکهای اجتماعی یا اولیه صندوقهای ساالنه که به صورت
عمومی از درآمدها و پرداختیهای شهرنشینان تأمین مالی میشوند نیز به کار برده میشود.
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رونـد فزاینـده عمومـی در مخـارج حقـوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی وجـود دارد .این بخش
تصاویـر در دسـترس از انـدازه سـهم حقوق بازنشسـتگی در مخارج عمومی و آمار توسـعه خدمات
اجتماعـی و طرحهـای ملـی را نمایـش میدهـد .همچنیـن اختیـارات و اسـتداللهای کاهـش
هزینههـای حقـوق بازنشسـتگی در بودجـه دولـت را بررسـی میکنـد .مشـخص خواهـد شـد که
تفاوتهـای معنـیداری در نحـوه تأثیرگذاری اصالحـات پارامتری موقعیت مالی طـرح مورد بحث
در حالتـی کـه خدمـات اجتماعی را پوشـش دهـد با زمانی که بخش خصوصی باشـد وجـود دارد.
همچنیـن ،تغییـرات در طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی باید با مالحظـات بازار
کار خـاص (معیـن) و منابـع انسـانی محاسـبه شـود و ایـن مسـئله در شـرایطی کـه دولـت هـم
کارفرمـا و هـم حامـی مالـی باشـد به وجـود میآیـد .درحالیکه کارکنـان بخـش خصوصی (بین
شـغلها) تحرکپذیرنـد ،تأکیـد بخـش دولتـی ثبـات اسـت ،بـا تضمیـن اینکـه همـه کارگـران
بـرای همـه طـول عمر شـغلی یا مـدت قابـل توجهی در بخـش عمومی باقـی میماننـد .به دلیل
عـدم انتقالپذیـری ترکیـب سـنتی حقـوق بازنشسـتگی ،دولـت اخیـرا ً بـه طـور فزاینـدهای نیاز
بـه انعطافپذیـری دارد .بـرای مثـال در اصالحـات بخـش دولتـی (تأمیـن مالـی ،کوچکسـازی،
بیبهرگـی ،خصوصیسـازی و غیـره) و در کارا سـاختن اسـتفاده از سـرمایه انسـانی کمیـاب
(اسـتخدام از متخصصیـن بخـش خصوصی).
سـومین عنـوان ایـن بخـش ،مقـررات سـازمانی درآمـد بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی اسـت :به
ویـژه دوگانهنگـری در تـدارکات حقـوق بازنشسـتگی در بخش دولتـی در مقابل یکپارچهسـازی با
نظـام بازنشسـتگی ملـی .ایـن بخـش برخی از مسـائل قابل اسـتفاده در سیاسـت یکپارچهسـازی
شـامل تأثیـرات مالـی و بـازار کار را بیـان میکند.
 -1-3آثار مالی
در بخـش قبـل شـواهدی فراهم شـد که منافـع بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی تا حـد زیادی به
پوشـش آنهـا توسـط بخش خصوصی وابسـته اسـت .همچنیـن به نظر رسـید ذخایر انباشـتهای
بـرای پرداخـت تعهداتشـان ندارنـد .موقعیـت آمـاری طرحهـای بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی
معمـوالً کمتـر از طرحهـای ملـی جـذاب هسـتند (خدمـات اجتماعی تمایل بـه میانه سـن باالتر
در طرحهـای دیرتـر انجـام شـده دارنـد) .در نتیجـه سـهم بودجـه اختصـاص یافتـه بـه حقـوق
بازنشسـتگی خدمات اجتماعی در بسـیاری از کشـورها رشـد سریعی داشته اسـت .این مسئله نیز
بـه طـور غیرمسـتقیم طرحهـای پیشـنهادی اصالحـات را تحت تأثیـر قرار داده اسـت.
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سطوح مخارج جاری
کشـورهای  OECDدر حـال حاضـر به طور متوسـط حـدود  2درصد از تولید ناخالـص داخلی خود
را صـرف خدمـات اجتماعـی و کارگـران بخـش عمومـی میکننـد .بـا ایـن وجـود ،همانطـور که
در شـکل  3مشـاهده میشـود ،نوسـان بسـیار زیـادی پیرامون ایـن میانگیـن وجـود دارد .به نظر
میرسـد تفاوتهـا تنهـا بـه بخـش گشادهدسـتی منافع وابسـته هسـتند .بـرای مثـال در کانادا و
اسـپانیا بـا وجـود نرخهـای باالی تعهـدی (تجمعـی) ،مخارج کم هسـتند.
شکل :3هزینههای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی ،درآمد باال ،کشورهایOECD
(درصد از تولید ناخالص داخلی)

منبع :بانک اطالعاتی مخارج اجتماعی OECD

این نرخ همچنین در میان کشـورهای با درآمد متوسـط و پایین نیز نوسـان بسـیاری دارد .شـکل4
محـدودهای از کمتـر از  0.5درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی تـا بیشـتر از  2درصـد از آن را نشـان
میدهـد .متوسـط مخـارج حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی در حـدود  1.2درصـد از تولید
ناخالـص داخلـی یا  60درصد از متوسـط  OECDاسـت.
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شکل  :4مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی ،کشورهای غیر OECD
(درصد از تولید ناخالص داخلی)

منبع :بانک اطالعاتی بازنشستگی بانک جهانی

نـرخ مخـارج بـه تولیـد ناخالص داخلـی تصویر ناقصـی از بار مالـی طرحهای حقوق بازنشسـتگی
خدمـات اجتماعـی بـر بودجـه را فراهـم میکنـد .در کشـورهای  ،OECDمتوسـط درآمدهـای
مالیاتـی حـدود  37درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت .1درآمدهـا در بیشـتر کشـورهای
درحالتوسـعه محدودتـر نیـز هسـتند .به طـور نامحـدود ،دسـتمزدها و صورتحسـابهای حقوق
بازنشسـتگی بخش دولتی مسـتلزم درآمدهای در دسـترس دولت و قدرت اسـتقراضی آن اسـت.
بنابرایـن هزینـه فرصـت پرداخـت حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی بـه طور دقیقتر اسـیر
سـهم پـول دولتی در دسـترس شـده که مخـارج آن را مصـرف میکنند .برای فشـار مالی مخارج
بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی نسـبت آن بـه درآمدهـای دولـت شـاخص بهتری از نسـبت آن
)1. OECD (2004b
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بـه تولیـد ناخالـص داخلی اسـت .این مسـئله در شـکل  5و شـکل  6نشـان داده شـده اسـت .در
کشـورهای  OECDبیـن  2.5تـا  7.5درصـد از درآمدهـای عمومی دولت نوسـان دارد و متوسـط
آن  5درصد اسـت.
در کشـورهای درحالتوسـعه ،بازه نوسـانات بیشـتر نیز هسـت کـه از  2تـا  12درصـد از درآمدها را
شـامل میشـود و متوسـط آن حدود  6درصد اسـت که به طور قابل مالحظهای بیشـتر از متوسـط
کشـورهای  OECDاسـت .در برزیـل و سـریالنکا 10 ،درصـد (یا بیشـتر) از درآمدهای در دسـترس
بـرای تأمیـن مالـی حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی بـه کار گرفته میشـوند (توجه شـود که
تصویـر هنـد بـار مالـی را دسـتکم گرفتـه و شـامل حقـوق خدمـات اجتماعـی ایالتی و وابسـتگی
سـنگین ایاالت هنـد به انتقـاالت فدرالی نمیشـود).
شکل  :5مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی کشورهای OECD
(درصد از درآمدهای دولت)

منبع :بانک اطالعاتی مخارج اجتماعی ،OECD :آمار درآمدی OECD
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شکل  :6مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی کشورهای غیر OECD
(درصد از درآمدهای دولت)

منبع :پایگاه اطالعاتی بازنشستگی بانک جهانی .اطالعات هند تنها شامل سطح فدرال میشود

آمار (دموگرافیک) داخلی و توزیع سنی
جـدول  5رشـد تعـداد مسـتخدمین دولتی که رشـد جمعیـت در دهـه  1990را تحمـل نکردهاند را
نشـان میدهـد .در هـر دو کشـورهای  OECDو درحالتوسـعه ،اسـتخدامهای دولت مرکزی نسـبت
بـه جمعیـت بـه درصد زیادی کاهـش پیدا کرده اسـت .این مسـئله در حکم کاهش (مجددا ً نسـبت
به جمعیت) حدود یک سـوم در کشـورهای  OECDو  45درصد در اقتصادهای درحالتوسـعه اسـت.
جدول  :5استخدامهای دولت مرکزی دهه  1980و ( 1990درصد از کل جمعیت)

آفریقا
آسیا
آمریکای التین
همه کشورهای در حالتوسعه
OECD

اوایل دهه 1980
1.8
2.6
2.4
2.2
2.9

اوایل دهه 1990
1.1
1.1
1.5
1.2
1.9
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در نتیجـه ایـن الگوهـای رشـد ،انتظـار خواهیـم داشـت کـه جمعیـت داخلـی طرحهـای خدمـات
اجتماعـی از جمعیـت عمومـی مـوارد خـاص طرحهـای بازنشسـتگی ملـی واگرایـی داشـته باشـد.
همچنیـن انتظـار داریـم در بسـیاری از کشـورها خدمـات اجتماعـی بـه طـور متوسـط قدیمیتر از
نیـروی کار ملـی باشـد .اسـاس هـرم مشـارکت در طـول زمـان توسـعه نخواهـد یافـت .در نهایـت
طرحهـای خدمـات اجتماعـی معمـوالً زودتـر از طرحهـای ملـی آغـاز شـدهاند.
شـواهد سـاختار سـنی خدمـات اجتماعـی به سـختی پیـدا میشـوند .در اینجا جزئیات سـنی سـه
کشـور برزیـل ،مصـر و ایـران را برپایـه دادههـای جمـعآوری شـده توسـط بانـک جهانـی بـه قصد
برنامهریـزی بـرای مخـارج بازنشسـتگی ،بیـان میکنیـم.
شـکلهای  7و  8توزیـع سـنی اعضـای طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی شـامل کارگـران بخـش
خصوصـی را بـا توزیع سـنی مسـتخدمین دولتی مقایسـه میکنـد .در برزیـل و مصر ،الگـوی مورد
انتظـار بـه شـرح زیـر بـه دسـت میآیـد .میانه سـن مسـتخدمین دولتـی به ترتیـب  10و  5سـال
بیشـتر اسـت .طـرح پوشـشدهنده کارکنـان بخـش خصوصـی بیشـتر به یک هـرم بـا جمعیت در
حـال توسـعه شـبیه اسـت ،در حالی کـه خدمات اجتماعـی در بازه سـنی بیش از  40سـال افزایش
مییابـد ،احتمـاالً انعکاسدهنـده گسـترش اسـتخدامهای گذشـته در ادامـه رکـود اخیر اسـت.
مقایسـه بخـش خصوصـی قانونـی و مسـتخدمین دولتی در ایران ،برش مشـابهی در سـن را نشـان
میدهـد .ویژگـی مشـترک هر سـه کشـور این اسـت کـه توزیـع بخش خصوصـی دنبالـه بلندتر در
پایـان هـر رده سـنی دارد .این مسـئله نتیجه تمایل دولت به اسـتخدام فارغالتحصیلان برای اعمال
محدودیتهای حداقل سـن و همچنین سـن بازنشسـتگی اسـت.
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شکل  :7توزیع تجمعی سن مستخدمین دولت و کارگران بخش خصوصی

منبع :محاسبات محقق
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شکل  :8توزیع سنی اعضای طرحهای بازنشستگی

منبع :محاسبات محقق

هر دو این موارد (ورود دیرهنگام و بازنشسـتگی زودهنگام) بر جمعیت داخلی بسـیاری از طرحهای
خدمـات اجتماعـی در کشـورهای دارای دو نظـام بازنشسـتگی تأثیـر میگذارنـد .بهعلاوه ،بـه نظر
میرسـد هرچـه شـغلهای خدمـات اجتماعـی از ثبات بیشـتری برخوردار باشـند ،تراکم مشـارکت
) (contribution densitiesبـه طـور متوسـط ،در طرحهـای خدمات اجتماعی باالتر هسـتند .1در
طرحهـای بـا منافـع تعریـف شـده ،دوره مشـارکت طوالنیتـر به طـور کلـی بهعنوان منافع بیشـتر
شـناخته میشـود و بـه کارگـران اجـازه میدهـد در سـنین پیـش از موعد بازنشسـته شـوند .هردو
ایـن عوامـل منجر به بازنشسـتگی زودهنگام میشـوند .در نهایت ،برخی از کشـورها از بازنشسـتگی
زودهنـگام بهعنـوان بخشـی از تمریـن کوچکسـازی خدمـات اجتماعی اسـتفاده کردهانـد .این امر
نیـز تمایـل دارد سـهم اعضـای قدیمیتر نسـبت بـه طرحهای بخـش خصوصی را کاهـش دهد.
روندهای مخارج اخیر
در حالـی کـه رشـد خدمـات اجتماعـی همراه بـا صورتحسـاب دسـتمزدها کاهشیافته یـا حتی در
 .1توزیع سنی کارگران تحت پوشش ،یک تصویر لحظهای از اعضا در یک سال مشخص است .هرچه چرخش عضویت بزرگتر باشد میانگین
دوره مشارکت کوتاهتر خواهد بود.
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برخی کشـورهای درحالتوسـعه متوقف شـده ،صورتحسـاب حقوق بازنشسـتگی برای مستخدمین
بخـش دولتـی در اغلـب کشـورها رشـد سـریعی داشـته اسـت .بـا توجـه بـه وقفـه طوالنـی میـان
کاهـش اسـتخدام و کاهـش تعـداد بازنشسـتگان خدمـات اجتماعـی و بازمانـدگان آنـان) ،ایـن
مسـئله تعجببرانگیـزی نیسـت .این ایسـتایی در مخـارج حقوق بازنشسـتگی زمانی کـه طرحهای
بازنشسـتگی بـرای تسـهیل کوچکسـازی بـه کار گرفتـه میشـوند ،تشـدید میشـود (بـرای مثال
محرکهـای خاص بـرای بازنشسـتگی زودهنـگام).
شکل  :9مخارج دستمزدها و حقوق بازنشستگی دولت مرکزی برزیل ()1987-98

منبع :بانک جهانی 2004

در برخـی از کشـورهای درحالتوسـعه بزرگتـر ،دادههـای رونـد مخـارج حقوق بازنشسـتگی مخارج
اجتماعـی ،افزایـش سـریعتری را نسـبت بـه دسـتمزدها ،بودجه دولـت و درآمد ملی نشـان میدهند.
در شـکل  9مثـال دیگـری دیـده میشـود که الگـوی بررسـی در سـالهای  1987تا  1998را نشـان
میدهـد .در ایـن مـورد ،مخـارج حقـوق بازنشسـتگی در دو نوبـت بـه سـرعت دسـتمزدها افزایـش
مییابـد .بـا توجـه به شـکل  6که برزیل رتبه اول در مخارج حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی در
میان کشـورهایی که اطالعات آنان در دسـترس بودند ،را به دسـت آورد .بار مالی حقوق بازنشسـتگی
بـه طـور قابـل توجهی در برزیل با مشـکالت مالـی مواجه شـده و در حدود یک دهه هـدف اصالحات
بـوده امـا بـا وجود تلاش برای کنترل هزینهها ،پیشـرفت کمی سـاخته شـده اسـت.
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شـکل  10افزایـش مخـارج حقوق بازنشسـتگی خدمات شـهری در بنگالدش ،مکزیک و نپـال در دهه
 1990را نشـان میدهـد (توجـه شـود کـه مسـتخدمین دولـت ایالـت مکزیک تقریبـاً دوبرابر شـکل
فـدرال هسـتند و ایـن شـکلها کمگویـی قابـل توجهـی در کل بـار مالی حقـوق بازنشسـتگی بخش
دولتـی دارنـد) .اگرچـه دادههای بسـیاری از کشـورها در دسـترس هسـتند ،مـا انتظار داریـم این الگو
در سـایر کشـورها نیز تکرار شـود .شـکل  11شاخص مشـابهی برای هند در سـالهای 1990-2004
را نشـان میدهـد .بیشـترین افزایـش به دلیـل مخارج حقوق بازنشسـتگی برای خدمـات اجتماعی در
سـطح ایالـت در نتیجـه افزایش اسـتخدام در دهههـای  1970و  1980بوده اسـت.
شکل  :10سهم مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی از تولید ناخالص داخلی ،بنگالدش ،مکزیک ،نپال
()1992-2004

منبع :داده بودجه دولت؛ گزارش آماری  .IMFاطالعات بنگالدش شــامل حقوق بازنشســتگی ارتش که  10درصد از کل مخارج را نشان
میدهد ،میشود.
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شکل  :11سهم مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی از تولید ناخالص داخلی هند ()1990-2003

منبع :محاسبات محقق و اسناد بودجه دولت هند.

تعهدات فاقد پشتوانه
سیاسـتهای حقوق بازنشسـتگی زمان طوالنی بین سـفارش تا اجرا داشـتهاند .قوانین و پارامترهای
امـروز منافـع اعضـا و تعهـدات دولتهـا را در دهه آینده تحـت تأثیر قـرار میدهد .بررسـی دورهای
موقعیـت مالـی بلندمـدت طرحهای بازنشسـتگی (مخصوصـاً طرحهایی که بر پایه  PAYGیا بخشـی
تأمیـن مالـی شـدهاند) یک داده ضـروری برای فرایند سیاسـتگذاری مالی هسـتند .برخی کشـورها
ایـن بررسـیها را نـه بـرای کشورشـان و نـه بـرای برنامههـای حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی
انجـام ندادهانـد .سـایر داراییهـا موقعیـت مالـی طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی ملـی هسـتند که
شـامل برنامههـای خدمـات اجتماعـی نمیشـوند .بسـیاری از کشـورها طـی تماسهـای از بانـک
جهانـی و سـایر سـازمانهای بینالمللـی برای فراهم کـردن پروژههـای بلندمدت تأمیـن مالی ملی
و طرحهـای حقـوق بازنشسـتگیخدمـات اجتماعـی تقاضای کمـک کردهاند.
جـدول  6تعـدادی از شـاخصهای مالـی بـرای طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی و
طرحهـای ملـی  4کشـور را نشـان میدهـد .دومین شـاخص که بـرای بـازه باالتری از نظام باال نشـان
داده شـده اسـت ،سـهم مخـارج جـاری از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت .بـا اینحـال ،ایـن شـاخص
ماهیـت بیـن دورهای وعده بازنشسـتگی را شـامل نمیشـود .بنابرایـن ،چالشهای جمعیتـی که نظام
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بازنشسـتگی در آینـده بـا آن روبـرو میشـود را بازتـاب نمیکنـد .پیشبینـی مخـارج آینده براسـاس
سیاسـت امـروز بـه معنـی قوانیـن و پارامترهـا ،میتواند در یک عـدد تنها خالصه شـود .ایـن ضرورتاً
خالـص ارزش حـال مخارج تعهدات آینده حقوق بازنشسـتگی اسـت و به صـورت بدهیهای ضمنی یا
 IPDشـناخته میشـوند.1نام  IPDبرای این طراحی شـده که نشـان دهد تعهدات حقوق بازنشسـتگی
نوعـی بدهـی بـا کاراکترهای مشـابه رایـج در بدهیهـای قـراردادی بخش دولتـی ماننـد اوراق قرضه
دولتـی هسـتند .برخلاف بدهیهـای رایـج ،اگرچـه بدهـی ضمنـی ناشـی شـده از وعدههـای حقوق
بازنشسـتگی در ترازنامـه دولـت گـزارش نمیشـوند امـا میتوانـد محدودیتهـای مهمی بر سیاسـت
مالـی داشـته باشـد .در واقع  IPDاغلب نسـبت بـه تعریف مرسـوم بدهیهای دولت بزرگتر اسـت .در
حالـی کـه تخمینهـای جـدول  6به نرخ تنزیل و سـایر فرضیات حسـاس هسـتند ،انـدازه  IPDتحت
هـر مقـدار معقولـی بـرای این متغیرهـا قابل توجه اسـت .بـرای مثال ترکیـه و برزیل بـرای طرحهای
خدمـات اجتماعـی بـه ترتیـب تعهداتی بـه میـزان  75و  92درصد از تولیـد ناخالص داخلـی دارند.
جدول  :6بدهیهای ضمنی بازنشستگی طرحهای ملی و خدمات اجتماعی (کشورهای منتخب)
بدهی ضمنی
بازنشستگی
(درصد از )GDP

مخارج جاری
(درصد از )GDP

پوشش
(درصد از نیروی
کار)

پوشش IPD /

خدمات
اجتماعی

ملی

خدمات
اجتماعی

ملی

خدمات
اجتماعی

ملی

خدمات
اجتماعی

ملی

برزیل

1998

92

284

1.7

6.2

2

27

46

10.5

ایران

2001

38

64

0.5

0.7

8

32

4.1

2

کره

1995

7

33

0.2

0.3

1

23

7

1.4

فیلیپین

1997

17

90

0.2

0.8

3

40

5.7

2.3

ترکیه

1997

75

71

1.7

2.5

5

25

15

2.8

منبع :هولزمن  2004و روبالینو 2006

 IPDبرنامههـای حقـوق بازنشسـتگی ملی سـه برابر طرحهای خدمـات اجتماعی در برزیـل و حدود
 5برابـر بزرگتـر در کـره و فیلیپین هسـتند .با اینحال ،طرحهـای ملی در هر چهار مـورد کارگران
 .1بـرای طرحـی در خصـوص انـدازه و گزارشها بدهیهای ضمنی بازنشسـتگی و تخمین نمونهای از کشـورهای درحال توسـعه هولزمن،
پاالسـیوس و زونیوس ( )2003را ببینید.
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بسـیار بیشـتری نسـبت بـه طرحهـای خدمـات اجتماعـی را شـامل میشـوند ،این مسـئله توسـط
سـومین شـاخص در جدول  6نشـان داده شـده اسـت IPD .تقسـیم شـده بر نرخ پوشـش بهعنوان
آخریـن شـاخص در جـدول  6نشـان داده شـده که برای شـماری از کارگران تنظیم شـده اسـت .با
ایـن مقیـاس ،متوسـط  IPDبـر پوشـش مسـتخدم دولتی بیـش از دوبرابر متوسـط کارگـران بخش
خصوصـی در ایـران و فیلیپیـن و چهار-پنـج برابر بزرگتر از سـه کشـور دیگر اسـت.
بهبود امور مالی طرحهای خدمات اجتماعی
اقداماتـی کـه میتواننـد منجـر بـه کاهـش تعهدات حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی شـوند
بسـیار شـبیه اقداماتـی هسـتند کـه میتواننـد بـرای طرحهـای ملـی بـه کار گرفته شـوند .جدول
 7بیشـترین تنـاوب تغییـرات اتخـاذ شـده در محدوده کشـورهای  OECDرا نشـان میدهـد .واضح
اسـت که بیشـترین آنان با وجود اینکه گشادهدسـتی حقوق بازنشسـتگی را کاهش دادهاند و تعداد
ذینفعـان را بـا افزایـش سـن بازنشسـتگی یا افزایـش درآمدهای مشـارکتی کاهـش دادهانـد ،بازهم
توسـط فشـار مالـی تحریک شـدهاند.
جدول  :7اصالحات اخیر طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی در کشورهای OECD

اصالحات
افزایش در سن بازنشستگی

کشورها
فنالند ،سوئد

موانعی باری بازنشستگی زودهنگام

آلمان ،ایتالیا ،سوئد

کاهش سخاوتمندی بازنشستگی ،افزایش الزامات خدمت
تغییر در فرایند Uprating
یکپارچهسازی خدمات اجتماعی با طرح ایالت عمومی
افزایش در نرخ مشارکت

استرالیا ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،فنالند ،پرتغال
ایتالیا ،سوئد
اتریش ،یونان ،اسپانیا
اتریش ،فنالند ،یونان ،ایتالیا ،هلند ،پرتغال ،سوئد

تعریف برخی پیش تأمین مالیها )(Pri-funding

بلژیک ،دانمارک ،فنالند ،ایتالیا ،سوئد

برخـی اصالحـات پارامتریـک تقریباً به طور قطع بدون در نظر گرفتن نوع طرح بازنشسـتگی تعهدات
حقـوق بازنشسـتگی را کاهـش میدهنـد .شـاخصبندی کمتر سـخاوتمندانه و کاهش نـرخ تعهدی
نمونه اول هسـتند .به عبارت دیگر ،تأثیر اقدامات در نظر گرفته شـده برای افزایش سـن بازنشسـتگی
کارا ،اثـرات پیچیدهتـری خواهـد داشـت .بـرای مثـال ،اگـر رابطه میان مشـارکت و منافـع ،داللت بر
نرخ بازگشـت غیرقابل تحملی داشـته باشـد ،سـن بازنشسـتگی باالتری به سـادگی به تعهدات اضافه

فصل اول :طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی در سراسر جهان

35

میشـود ،در حالـی کـه کارگر سـالهای بیشـتر از خدماتش را در محاسـبه منافعش اعمـال میکند.
تأمیـن مالـی کوتاهمدت بهبـود مییابد ،اما عدم تعـادل طبیعی در بلندمدت همچنـان باعث افزایش
تعهـدات کل میشـود .حتـی زمانـی که آثار مسـتقیم بـه وضوح مثبت هسـتند ،آثار غیرمسـتقیمی
بـر حسـب مخارج سـایر برنامهها ماننـد عدم صالحیت ،بیـکاری و کمکهای اجتماعی وجود داشـته
باشـد کـه پسانداز چشـمانداز مالی را تسـویه کند.
اندازهگیـری تأثیـر مالـی نهایی افزایش در سـن بازنشسـتگی بـرای طرحهای بازنشسـتگی خدمات
اجتماعـی حتـی سـختتر نیـز هسـت .دولـت میتوانـد حقوق بازنشسـتگی یـا دسـتمزد را به فرد
دیگـری بپـردازد .تـا زمانـی کـه حقـوق بازنشسـتگی کمتـر از درآمـد سـاالنه اسـت ،بازنشسـتگی
دیرهنـگام منجـر بـه مخـارج باالتـر میشـود .بـا ایـن وجـود ،این مسـئله فـرض میکند کـه هیچ
ارتباطـی بیـن بازنشسـتگی و کاهـش اسـتخدام مسـتخدمین جدیـد شـهری وجـود نـدارد .اگـر
بازنشسـتگی کارمنـدان بـا اسـتخدام جدید جبران شـود ،تأثیـر مالی برابـر تفاوت دسـتمزد نهایی
کارگـران بازنشسـته شـده و مجمـوع دسـتمزد تـازه اسـتخدامیها و حقـوق بازنشسـتگی کارگران
بازنشسـته شـده خواهـد بـود .بـا محاسـبه در طـول زمـان در شـرایطی کـه درآمدهای طـول عمر
اشـخاص و شـاخصبندی حقـوق بازنشسـتگی تجربـی بـرای محاسـبه ارزش حـال اعمـال شـوند،
معادلـه حتـی پیچیدهتـر هـم میشـود.1
ایـن مبحـث شـباهتهای نزدیکی بـه ادبیات کوچکسـازی بخـش عمومـی دارد .در هـر دو مورد
تأثیـرات مالـی نامحـدود بـه سیاسـت اسـتخدامی دولـت و یک فـرض منطقی در خصـوص خالف
) (counterfactualدر غیـاب هـر نـوع تغییـری بسـتگی دارد .2در مـورد کوچکسـازی ،تغییـرات
ممکـن اسـت شـامل پرداختهـای متعـدد یـا اختیـار بازنشسـتگی زودهنـگام شـود ،در حالی که
در یـک اصالحـات پارامتـری اختیـار رایـج مطـرح ممکـن اسـت باعث افزایش سـن بازنشسـتگی
کارا شـود .صرفنظـر از مسـیر منتخـب ،تأثیـر مالـی نامحـدود بـه شـیوههای اسـتخدام دولـت
وابسـته اسـت .در بسـیاری از مـوارد (اگـر نگوییـم اکثریـت آنـان) تمرین کوچکسـازی سـرانجام
بـا اسـتخدامهای جدیـد خـراب شـده اسـت .مـا از مطالعات مشـابه کـه عواقـب بعـدی افزایش در
سـن بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی را بررسـی میکند اطالعی نداریـم ،اگرچه مشـاهدات اتفاقی
سـرانجام مشـابهی را پیشـنهاد میکند.3
 .1توجه شود که این تجزیه و تحلیل تنها بر توده مالی تمرکز داشته و در خصوص بهرهوری خدمات اجتماعی که ممکن است تأثیرات مهمی
بر تغییرات در آرایش سنی داشته باشد صحبتی نمیکند .در بخش  3-1به مالحظات نیروی انسانی خواهیم پرداخت.
 Rama 1999 .2را ببینید
 .3برای مثال در سنگال ،یک افزایش ناگهانی در سن بازنشستگی برنامههای استخدام تعداد باالی کارمندان شهری دولت را تحت تأثیر
قرار نداد.
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مالحظـه نهایـی این اسـت کـه تغییرات نـرخ مشـارکت چگونه خدمـات اجتماعـی را در مقابل
برنامههـای حقـوق بازنشسـتگی ملـی تحـت تأثیر قـرار میدهد .به طور آشـکار زمانـی که نرخ
مشـارکت بـرای یـک برنامه ملی افزایـش مییابد ،تأثیر مسـتقیم بهبود مالی طرح بازنشسـتگی
اسـت .ممکـن اسـت تأثیـرات منفـی غیرمسـتقیم منفـی به دلیـل تأثیـرات اختاللزای ناشـی
از مالیـات بیشـتر نیـروی کار وجـود داشـته باشـد امـا در کل کسـری مالـی یکپارچـه کاهـش
خواهـد یافت.
در مقابـل ،افزایـش در نرخ مشـارکت برای طرح بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی ،مخصوصاً در خصوص
سـهم کارفرما تأثیر مبهمی خواهد داشـت .ممکن اسـت بحث شـود که افزایش در مشـارکت کارکنان
هـر دو طـرح و تأمیـن مالـی و موقعیـت مالـی نهایـی را بهبود میبخشـد .با اینحـال ،برای ایـن مورد،
دسـتمزد خالـص بایـد بـه طور ثابـت کاهش یابـد .اکثـر تحلیلهای موجـود از مالیـات نیـروی کار در
بخـش خصوصـی بـه ایـن نتیجه رسـیدهاند که به دلیل تأثیر کشـش عرضـه و تقاضای نیـروی کار ،بار
مالـی را کارگـران تحمـل میکننـد؛ اگرچـه ایـن چارچوب برای سـاختار دسـتمزد خدمـات اجتماعی
کاربـرد نـدارد .بـه حـدی کـه خالـص دسـتمزد خدمـات اجتماعی محصـول مذاکـرات اسـت و ارتباط
کمـی بـا خروجـی بـازار کار را نشـان میدهـد ،افزایش در مشـارکت نیـروی کار برای یـک طرح حقوق
بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی لزومـاً منجر به پسانـداز مالی نخواهد شـد.
در زمـان مشـابه ،افزایـش در مشـارکت کارفرما ممکن اسـت باعـث بهبود مالی طرح بازنشسـتگی
شـود امـا چیـزی از چشـماندار مالـی آینـده را محقـق نمیسـازد .ایـن مسـئله بـه سـادگی بخش
از بودجـه را بـرای تأمیـن مالی بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی برچسـب میزنـد ) .(re-labelsدر
مقابـل در یـک طـرح ملـی ،تأثیـر مالـی بـه روشـنی مثبت اسـت (بـا چشمپوشـی از آثـار هرگونه
تعـادل عمومی).
جـدول  8مقایسـه اصالحات پارامتری انجام شـده در طرح خدمات اجتماعـی را در مقابل طرح ملی
خالصـه میکنـد .در خصـوص سـن بازنشسـتگی ،صورتحسـاب دسـتمزد زمانـی که با طـرح ملی
مقایسـه میشـود بـر تأثیـرات پایـداری متفاوتـی داللـت دارد .افزایش سـن بازنشسـتگی زمانی که
بـا نـرخ مشـابهی در خدمـات اجتماعی اسـتخدام صـورت میگیرد منجر به صورتحسـاب دسـتمزد
بهعلاوه حقـوق بازنشسـتگی باالتـری میشـود .همچنین مهم اسـت که توجه شـود که مشـارکت
دولـت بهعنـوان کارفرمـا میتوانـد منجـر بـه ثبـات بیشـتر طـرح حقـوق بازنشسـتگی شـود اما به
قیمـت ثبـات مالی کلی بیشـتر .در مـورد طرحهای ملی مجموع مشـارکت بخـش خصوصی ،بخش
عـادی ) (formal sectorکارگـران ،هـر افزایـش در مشـارکت منجـر بـه افزایش درآمدهـا و افزایش
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ثبـات میشـود (اگرچـه در هزینه بالقـوه اصطالحات عرضـه و تقاضای نیـروی کار بهعنـوان مالیات
دسـتمزد افزایـش مییابد).
جدول  :8اصالحات پارامتریک طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی و ملی
اصالحات

نرخ Accrual

شاخصبندی
سن
بازنشستگی
مشارکت
کارمند
مشارکت
کارفرما

ملی

CS

تأثیر مشابه
تأثیر مشابه
تأثیر بر تجمع (مانند ملی؟) ،صورتحساب
ازکارافتادگی ،حمایتهای اجتماعی و
غیره موجب کاهش دریافتی میشود
پرداخت
CS
مثبت (اما میتواند با تغییر پرداخت کاهش
مثبت (مانند حسابهای تصوری)DC ،
یابد)
مثبت )(ditto

فقط Relabelling

منبع :نویسندگان

این بخش را با مشاهدات زیر به پایان میبریم.

بار مالی حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی قابل توجه و در حال افزایش است.
بدهـی ضمنـی قابل اسـتناد به خدمات اجتماعی در مقایسـه با اهمیت آنان در پوشـش
نیـروی کار به طور نامتناسـبی بزرگ اسـت.
در هنـگام ارزیابـی تغییـرات پارامتری طرحهای حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی
مالحظـات خاصـی مخصوصـاً بـا توجـه بـه تأثیـر گسـترده مالـی در تغییـر در سـن
بازنشسـتگی ،بایـد در نظـر گرفتـه شـوند.
طرحهـای مشـارکتی تعریـف شـده بهعنـوان روشـی بـرای معرفـی انضباط مالـی برای
طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی بیشـتر مورد پسـند واقع میشـوند.
اصالحـات هنـد در سـال  2004مهمتریـن مثـال در حـال حاضر اسـت .آنهـا همچنین
مزایایـی را در مسـائل بـازار کار وعـده دادنـد کـه در بخـش بعدی بررسـی میشـود.

 -2-3تأثیر بازار کار
دو موضـوع نسـبت بـه برهمکنش میان حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی و بـازار کار وجود
دارنـد .هـر دو بـه سیاسـتهای منابـع انسـانی بخش عمومی شـامل جـذب نیـروی کار مولد به
خدمات شـهری و حفظ آنان ،وابسـته هسـتند .موضوع اول جبران نسـبی کارمندان دولت نسبت
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بـه همتایـان بخـش خصوصی آنان اسـت و موضـوع دوم موانع و مشـوقهایی هسـتند که حقوق
بازنشسـتگان میتوانـد برای انتقال مسـتخدمین میان بخـش دولتی و خصوصـی ایجاد کند.
تفاوت در پاداش
حقـوق بازنشسـتگی بخش مهمی از مزایای پیشـنهاد شـده به کارمنـدان دولتی اسـت .در نرخهای
رایج جایگزینی و سـنین قابل بازنشسـتگی ،وعده حقوق بازنشسـتگی ارزشـی حدود  30-35درصد
از درآمـد اسـت .سـؤال مطرح این اسـت که آیـا این وعده بازنشسـتگی سـخاوتمندانه در یک نمونه
تجربـی کارکنـان باکیفیت باال را جـذب میکند.
مطالعـات متعـددی در خصـوص تفاوتهـای درآمـدی بین بخـش دولتی و خصوصـی برای محـدودهای از
کشـورها موجود اسـت .این مطالعات از آزمونهای اقتصادسـنجی برای تخمین تفاوت میان دسـتمزدهای
افـراد بـا ویژگیهـای مشـابه که میتواننـد اسـتفاده کردهاند.متأسـفانه این مطالعـات به طور کلی حسـابی
بـرای تفاوتهـای ارزش حقـوق بازنشسـتگی و شـرایط شایسـتگی در نظر نگرفتهانـد .1با این وجـود ،آنها
ایـن سـؤال را روشـن میکنند که آیـا مزایای اضافی مانند طرحهای سـخاوتمندانه حقوق بازنشسـتگی نیاز
بـه رسـیدگی اختلاف بیـن پـاداش در دو بخش را دارند .پاسـخ کوتاه به این سـؤال خیر اسـت.2
در کشـورهای درحالتوسـعه ،کارمنـدان بخـش دولتـی بـا سـرمایه انسـانی و تجربه مشـابه به طور
کلـی بیشـتر از همتایـان خـود در بخش خصوصـی درآمد دارند .3این مسـئله نشـان میدهد که هر
نـوع مزیـت آینـده فراهـم شـده بـرای کارمنـدان دولتی توسـط حقوق بازنشسـتگی یا دیگـر منافع
بـه منظـور رقابـت با بخش خصوصی مـورد نیاز نیسـت .در واقع ،پـاداش اضافی تنها تفـاوت پاداش
بیجهـت و افزایـش غیـرالزم در هزینههـای دولـت را تشـدید میکند.
اسـتثناء اصلی این حکم برای کارمندان دولتی با بیشـترین سـرمایه انسـانی ذخیره شـده اسـت .چندین
مطالعـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه کارگـران دارای تحصیلات بـاال تمایـل دارنـد کمتـر از همتایان
بخـش خصوصـی خـود درآمـد داشـته باشـند .در حالـی که یافتـه جالب با داللـت مهم سیاسـت دولتی،
تنهـا بخـش کوچکـی (حـدود  5تـا  10درصـد) از خدمـات اجتماعی در ایـن قالب جـای میگیرند.4
ایـن یافتـه بدون شـک بـه تراکـم دسـتمزدها در خدمات اجتماعـی مرتبط اسـت .تراکـم در دهههای
 .1حقوق بازنشستگی تنها یکی از دسته مزایای غیردستمزدی است که معموالً بین بخش دولتی و خصوصی متفاوت است.
 .2یک گزارش بانک جهانی آماده شده به عنوان بخشی از کمک تکنیکی به دولت پاکستان در سال  2005شامل تحلیل تفاوت یک تعادل
حقوق بازنشستگی عمومی  -خصوصی بود .نتیجه آن این بود که مزایای سخاوتمندانهتر بازنشستگی خدمات اجتماعی ،اختالف دستمزدی
طیف وسیعی از کارمندان دولتی را بدتر میکند( .گزارش بانک جهانی  2006را ببینید)
)3. Glinskaya et al. (2004

 .4شایان ذکر است به احتمال زیاد یک همبستگی مثبت بین مزایای غیر دستمزدی و رتبه کارمندان دولت وجود دارد که نمیتواند در نظر
گرفته شود.
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 1970و  1980به دلیل افزایش سـریعتر دسـتمزدها برای کارکنان دولتی با دسـتمزد پایین ،مشـاهده
شـد .شـکل  12یـک مثال چشـمگیر از این پدیـده را فراهم میکند .در سـالهای  1970تـا اوایل دهه
 1990حقـوق پایینتریـن سـطح کارکنـان دولـت سـه برابر سـریعتر از حقـوق طبقات باالتـر افزایش
یافـت .از آن سـهم ثابت بوده اسـت.
حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی (در قالـب حاضـر) روش بسـیار بیهـودهای بـرای مقابلـه بـا این
مشـکل اسـت .درحالیکـه حقـوق بازنشسـتگی ،حقالزحمه (پـاداش) کارگـران با باالترین سـرمایه
انسـانی را افزایـش میدهـد ،همچنیـن پـاداش اکثریـت قریـب بـه اتفـاق را نیـز افزایـش میدهند.
ق بازنشسـتگی مسـتقیماً از طریـق فرمـول منافع به دسـتمزد مرتبط اسـت به
تـا زمانـی کـه حقـو 
سـادگی تراکـم دسـتمزدها را مسـتحکم میکند.
شکل  :12تراکم دستمزدهای خدمات اجتماعی ،نپال 1970-2003

منبع :دادههای داخلی بانک جهانی

در پایـان شـواهد ایـن موضـوع کـه حقـوق بازنشسـتگی سـخاوتمندانهتر بـرای بخـش دولتـی بـه
منظـور رقابـت بـا سـرمایه انسـانی توجیـه شـدهاند را رد میکننـد .البتـه حامیـان تفـاوت حقـوق
بخـش خصوصـی ،غالبـاً در میان تحصیلکردههـای کارمندان دولتـی ،وجود دارند؛ حتـی زمانی که
مـورد میتوانـد متضـادی را ایجـاد کنـد ،یـک افزایش دسـتمزد بـه جای طـرح اختلالزا و موازی
بازنشسـتگی ابـزار مناسـبی بـرای رسـیدگی بـه اختلاف به نظـر میآید.
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تحرک
دومیـن موضوع ممکن برای منابع انسـانی نگهداری کارمندان دولتی اسـت .دولتهـا ،زمانی که نیروی
کار صحیحـی را جـذب کـرده باشـند مایل بـه نگهداری آن هسـتند .حتی ممکن اسـت با اسـتفاده از
اطالعـات از تضـاد منافـع و تجربیـات ،از خدمات دولتی در بخـش خصوصی جلوگیری کنند.1
نظام بازنشسـتگی کارگرانی که تحرک زیادی نسـبت به کسـانی که شـغل کاملی در خدمات اجتماعی
دارند را از دو روش جریمه میکند .روش اول از طریق دورههای واگذاری بلندمدت اسـت .اشـخاصی که
خدمـات اجتماعـی را قبل از حق بازنشسـتگی ترک میکنند واگذارشـدهاند و از نظام هیچچیز دریافت
نمیکننـد .در جـدول  9حداقـل طـول دوره خدمات اجتماعی تخصصی برای منافع بازنشسـتگی برای
برخی از کشـورها نشـان داده شـده که بهشـدت (از یک تا  25سـال) نوسان دارد.
جدول  :9دوران بازنشستگی برای طرحهای خدمات اجتماعی در کشورهای منتخب
مدت مورد نیاز خدمت

صفر

کمتر از یک سال

پنج سال
 10سال

پانزده سال

کشورهای OECD

کانادا
فنالند
هلند
سوئد
سوئیس
انگلستان
بلژیک
آلمان
ایرلند
ایتالیا
اتریش
فرانسه
پرتغال
اسپانیا

 20سال
 25سال
منبع :نویسندگان
 .1رایجترین مثالها خرید و تعدیل هستند مانند ملزومات.

کشورهای غیر OECD

ایران
مراکش

Cape Verde

هنگکنگ
بحرین
موریتس
سنگال
تونس
فیلیپین
غزه
یمن
هند
جیبوتی
لبنان
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یادداشــت :هند یک صندوق بخشی بعد از  10سال خدمت است .موریتس مبلغ یکجای حقوق یک سال را بعد از  10سال
خدمت پرداخت میکند .ســنگال حقوق بازنشستگی بخشــی را بعد از  15سال و حقوق بازنشستگی کامل را بعد از  30سال
پرداخت میکند .هنگکنگ به کارمندان دولت که قبل از  10سال خدمت را ترک کنند یک پاداش خدمت کوتاه میدهد.

دومیـن روشـی که نظام بازنشسـتگی از جابهجایـی جلوگیری میکنـد رفتار زودروندههاسـت .اینها
اشـخاصی هسـتند که حق بازنشسـتگی آنان واگذار شـده اما پیش از بازنشسـتگی خدمات اجتماعی
را تـرک میکننـد .جـدول  10رفتـار کشـورهای مختلف بـا چنین کارگرانی را نشـان میدهـد .برای
مثـال در فنالنـد ،هلنـد و سـوئد انتقالپذیری کامـل وجود دارد ،کارگـران الزاماً به برنامههای شـغلی
بـا منافـع مشـابه در برنامههـای خدمـات اجتماعـی منتقـل میشـوند .در فرانسـه حفاظـت کامل از
حقـوق وجـود دارد .حقـوق تعلـق گرفته به کارگـران به صورت خطـی با پرداخت خدمـات اجتماعی
بیـن تـرک کـردن و بازنشسـته شـدن نمایه شـده اسـت .در مـوارد دیگر تغییر شـغل شـامل هزینه
کمیسـازی این هزینهها برای کشـورهای منتخب میپردازد.
بازنشسـتگی میشـود .بخش بعدی به ّ
جدول  :10قابلیت انتقال و صیانت از حقوق بازنشستگی
رفتار

کشور

جزئیات

کام ً
ال
انتقالپذیر

فنالند
سوئد

کارگران به صورت اجباری به یا نیمه اجباری به بخش خصوصی
منتقل میشوند ،برنامههای شغلی با مزایای مشابه

کام ً
ال ثابت

فرانسه

حقوق تجمعی کارگران در رابطه با پرداخت خدمات اجتماعی بین
ترک یا بازنشستگی شاخصبندی شده است.

ثبات نسبی

انگلستان

حقوق تجمعی کارگران در رابطه با قیمتها بین ترک یا بازنشستگی
شاخصبندی است.

تعویق
بدون مانع

هنگکنگ

حقوق تجمعی کارگران در اصطالحات اسمی ثابت است.

فقدان مزیت

آلمان

کارگران حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی را از دست میدهند اما
با حقوق طرح ملی تأمین اعتبار میشوند.

منبع :نویسندگان.

هلند

موریتس
Cape
Cerde

هزینههـای ترک شـغل خدمـات اجتماعی بهعنوان تفـاوت میان ارزش حقوق تجمعی بازنشسـتگی
در حالـت تـرک خدمـت و در حالـت خدمـت تا زمان بازنشسـتگی تعریف میشـود .جریـان مزایای
تعریـف شـده حقـوق بازنشسـتگی میتواند بـا اسـتفاده از تکنیکهـای اسـتاندارد آماری بـه ارزش
خالـص حال تبدیل شـود.
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شـکل  13حقـوق بازنشسـتگی تجمعی را براسـاس سـن بالندگـی ردیابی میکند .خـط نقطهچین
نشـان دهنـده ارزش حقـوق تجمعی در شـرایطی اسـت کـه کارمندان دولـت تا زمان بازنشسـتگی
بماننـد .ایـن به سـادگی یک خط مسـتقیم اسـت که هر سـال اضافـی یک پنجاهـم از حقوق نهایی
را بـه مزایـای حقیقـی بازنشسـتگی اضافه میکنـد .خط ممتد نشـان دهنـده ارزش تجمعی حقوق
در شـرایطی اسـت کـه اشـخاص شغلشـان را در همـان سـن رهـا کردهانـد .تـا  10سـال خدمـات،
حقـوق بازنشسـتگی صفـر اسـت .در آن نقطـه افراد بـرای مبلغ یک جـای حقوق یک سـال انتخاب
میکننـد .در  15سـال خدمـات ،اشـخاص برای مزایای معـوق حقوق بازنشسـتگی انتخاب میکنند
کـه بـر اسـاس حقـوق سـاالنه جـاری آنهـا بـدون هیـچ تعدیلـی کـه منعکسکننـده افزایشهای
هزینهها و اسـتانداردهای زندگی ناشـی از بازنشسـتگی پیش از موعد باشـد ،میباشـد (توجه شـود
کـه در ایـن مدلسـازی نـرخ تـورم و نـرخ رشـد سـاالنه درآمـد حقیقـی  2.5درصد در نظـر گرفته
شـده اسـت) .بنابراین همچنان بسـیار کمتر از حقوق تجمعی در شـرایطی که فرد بخواهد تا زمان
بازنشسـتگی باقی بمانـد ،خواهد بود.
شـکل  14ایـن مـوارد را بـه مقیاسـی از هزینههـای تغییـر شـغل تبدیـل میکنـد .ایـن تفـاوت
میـان دو ارزش حقـوق بازنشسـتگی تجمعـی تنزیل شـده از بازنشسـتگی در سـن حـال (در نرخ
تنزیـل واقعـی  2درصـد) میباشـد .هزینـه بهعنـوان قسـمتی از حقـوق جـاری تعدیـل شـده
اسـت .در ایـن مقیـاس تـاوان تحـرک در سـنین جوانـی باالسـت چراکه تـرک خدمـت منجر به
حقـوق بازنشسـتگی صفـر میشـود در حالـی کـه ماندن تا زمـان بازنشسـتگی ضریبـی از حقوق
سـاالنه پیـش از بازنشسـتگی را بـرای هـر سـال خدمـت میدهـد .حقـوق پیـش از بازنشسـتگی
بـه وضـوح بسـیار بیشـتر از پرداختـی جاری اسـت .زمانی کـه فرد واجد شـرایط پرداخـت یکجا
اسـت ،هزینـه کاهـش مییابـد ،اما تـاوان ترک قبـل از واگـذاری حقـوق بازنشسـتگی نزدیک به
هشـت برابـر حقـوق فعلـی میرسـد .بعد از واگـذاری ،همچنـان هزینه زیـادی برای تغییر شـغل
بـه دلیـل تفاوتهـای حقـوق بازنشسـتگی کـه بـر پایـه درآمد اسـمی جاری اسـت وجـود دارد.
بهعنـوان روشهـای بازنشسـتگی ،کاهش مزایای بازنشسـتگی به سـبب تفاوت در حقوق در سـن
بازنشسـتگی و کاهـش حقـوق جاری میباشـد.

فصل اول :طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی در سراسر جهان
شکل  :13ارزش حقوق بازنشستگی تجمعی براساس سن بازنشستگیMauritius ،

منبع :پیگوت و وایتهوس 2001

شکل  :14هزینه حقوق بازنشستگی جابهجایی شغلMauritius ،

منبع :پیگوت و وایتهوس 2001
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شـکل  15ارزش خالص حال تجمعی حقوق بازنشسـتگی بر اسـاس سـالهای خدمت برای Cape Verde

را نشـان میدهـد .خـط ممتد خاکسـتری نشـاندهنده حقوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعی اسـت .این
یـک خـط مسـتقیم اسـت که منعکسکننـده تجمع خطـی  2.94درصـد از حقـوق نهایی برای هر سـال
از خدمـت میباشـد (ایـن همچنیـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه نـرخ تنزیـل فرضـی ما مشـابه نرخ رشـد
درآمدهـای فـردی اسـت).خط ممتـد مشـکی نشـان دهنده طـرح برای کارکنـان بخش خصوصـی INPS
میباشـد .خط در سـال سـوم به دلیل مسـتحق شـدن فرد برای  24.5درصد از  3تا  5سـال نهایی حقوق
سـاالنه در نقطـه پـرش قـرار دارد .بعـد از آن مجـددا ً یک خط مسـتقیم اسـت که منعکـس کننده تجمع
خطـی و برابـری نرخ تنزیل و نرخ رشـد درآمدهاسـت.
شکل  :15ارزش حقوق بازنشستگی تجمعی بر اساس سالهای خدمتCape Verde ،

منبع :محاسبات نویسندگان

افـرادی کـه بـا سـابقه کمتـر از  10سـال تـرک خدمـت میکننـدhave their contribution ،

 returnedسـهم مشـارکت خود را پس میگیرند .این مسـئله توسـط خط نقطهچین خاکسـتری
نشـان داده شـده اسـت .بـس از آن ،اگـر پیـش از بازنشسـتگی ترک کرده باشـند با نگاه به گذشـته
بـه  INFSمنتقـل شـدهاند .بنابرایـن ،برنامـه زمانبنـدی صحیح برای مزایـای کارمنـدان دولت خط
نقطهچین خاکسـتری برای  10سـال اول و سـپس خط ممتد مشـکی تا زمانی که بازنشسـته شـود
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میباشـد ،بعـد از آن مزایـا بر اسـاس خـط ممتد خاکسـتری پرداخت میشـوند.
بنابرایـن مـا میتوانیم هزینه ترک شـغل خدمات اجتماعـی را در هر نقطه زمانی برای بازنشسـتگی
محاسـبه کنیـم کـه میـان ارزش تجمعـی حقـوق بازنشسـتگی زمانـی که فرد تا بازنشسـته شـدن
بمانـد (خـط خاکسـتری) و مزایـای حقیقـی دریافتی کـه در نمودار قبلـی توضیح داده شـد تفاوت
دارد .نتایج این محاسـبه در نمودار  16نشـان داده شـده اسـت.
شکل  :16هزینه حقوق بازنشستگی نرک شغل خدمات اجتماعیCape Verde ،

منبع :محاسبات نویسندگان

بازگشـت سـهم مشـارکت کارمنـد بـدون بهـره به معنـای این اسـت که فردی شـغل خدمـات اجتماعی
را پیـش از  10سـال رهـا کـرده اسـت ،گذرانـدن دورههـا با سـالهای خدمت مقـداری افزایـش را نتیجه
میدهـد .تـرک بعـد از یـک سـال ،بـرای مثـال ،مزایای حقـوق بازنشسـتگی دریافت شـده (مشـروط به
باقـی مانـدن تـا زمـان بازنشسـتگی) ارزشـمندتر از نیمی از حقوق افراد در نقطه مقایسـه شـده با شـش
درصد از حقوق مشـارکت برگشـت داده شـده اسـت .در  9سـال ،هزینه حقوق بازنشسـتگی تغییر شـغل
حـدود چهـار برابـر حقـوق سـاالنه اسـت .زمانی کـه افراد حقـوق بازنشسـتگی خـود را واگـذار میکنند
همچنـان ضـرر میکننـد چراکـه منافـع  INPSکمتر سـخاوتمندانه هسـتند؛ با نرخ تجمعی کمتر و سـن
بازنشسـتگی دیرتر .هزینه حقوق بازنشسـتگی ترک شـغل در  10سـال حدود دوبرابر حقوق سـاالنه است
کـه بعـد از آن همگام با سـالهای خدمت به سـرعت افزایش مییابد.انگلسـتان حمایـت از ترککنندگان
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طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی شـغلهای بخـش عمومـی و خصوصـی را در چنـد نوبـت اصالحات طی
دهههـای  1970تـا  1990بهبـود بخشـید .اگرچـه حقـوق بازنشسـتگی کارمنـدان دولت بـر پایه حقوق
نهایـی اسـت ،ایـن امـر باید در خـط قیمت میان تـرک طرح و رسـم (آغاز) بازنشسـتگی تعدیل شـود .با
ایـنحـال ،هنـوز هم جابهجایی شـغل اگر درآمدها در شـرایط واقعی رشـد کرده باشـند مسـتلزم هزینه
بیـن تـرک خدمات اجتماعی و رسـیدن به سـن بازنشسـتگی میباشـد .هزینه حقوق بازنشسـتگی تغییر
شـغل در انگلسـتان در شـکل  17نشـان داده شـده اسـت .مقیـاس تورم تفـاوت مهمی را ایجـاد میکند:
اوج هزینـه  1.5برابـر حقـوق جـاری در مقایسـه بـا حدود  8برابـر حالت موریتس اسـت .بـا اینحال این
امـر نشـاندهنده تـاوان قابل توجهی برای تغییر شـغل اسـت.
شکل  :17هزینه حقوق بازنشستگی تغییر شغل ،انگلستان

منبع :محاسبات نویسندگان

در آلمـان کسـانی کـه شـغلهای خدمـات اجتماعـی را تـرک میکننـد ،حقـوق تحـت طـرح خدمـات
اجتماعـی را از دسـت میدهنـد و بـا نگاه به گذشـته بـه طرحهای ملـی منتقل میشـوند .برنامه خدمات
اجتماعـی بسـیار سـخاوتمندانهتر از برنامـه عمومـی اسـت ،بنابرایـن ایـن انتقـال تـاوان هزینـهای قابـل
توجهی دارد که در شـکل  18نشـان داده شـده اسـت .الگوی هزینه حقوق بازنشسـتگی تغییر شـغل با
سـن رابطـه  Uمعکوس شـکل قابـل توجهـی در  Mauritiusو انگلسـتان دارد که به صـورت دنبالهدار با
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سـن همزمـان بـا هزینـه انتقـال عطـف به ماسـبق به طـرح عمومی بـه یک خدمـت دیگر تعلـق گرفت،
افزایـش مییابـد .هزینـه حقـوق بازنشسـتگی تغییر شـغل همچنین نسـبت بـه درآمدها متفاوت اسـت،
چراکـه نقطـه اوجـی بـرای مزایی تحـت طرح ملـی وجـود دارد اما طرح خدمـات اجتماعی سـقف ندارد.
شکل  :18هزینه حقوق بازنشستگی تغییر شغل ،آلمان

منبع :محاسبات نویسندگان

شـماری از مطالعـات تأثیـر طرحهـای حقوق بازنشسـتگی را بر تحرک شـغلی آزمون کردهاند .بیشـتر
اینان انگلسـتان و آمریکا را بررسـی کردند .اگرچه برنامههای شـغلی بخش خصوصی را مشـابه بخش
دولتـی در نظـر گرفتنـد ،موضوعـات یکسـان هسـتند :حقـوق نهایـی طرحهـای مزایای تعریف شـده
هزینـه قابـل توجهـی را بـه تغییـر شـغل تحمیـل میکننـد .همـه مطالعـات به تأثیـر قابـل توجه بر
تحرک شـغلی دسـتیافتهاند.1
اطالعـات کشـورهای درحالتوسـعه نشـاندهنده جابهجایـی بسـیار کمـی خـارج خدمات شـهری
1. McCormick and Hughes (1984) is the classic paper on the United Kingdom; see also Disney and Whitehouse
(1994, 1996); Dilnot et al. (1994), chapter 3; and Henley, Disney and Carruth (1994) for a urther discussion
of the UK. The United States literature is more voluminous: Schiller and Weiss (1979), Mitchell (1982),
Wolf and Levy (1984), Kotlikoff and Wise (1987), Lazear and Moore (1988) and Allen, Clark and McDermed
(1988, 1993) and Gustman and Steinmeier (1989, 1993, 1995) are prominent examples. These papers
(generally) find stronger effects of pensions on job mobility than studies of the UK.
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و سـایر شـغلهای بخـش دولتـی اسـت .شـکل  19توزیع حـق تصدی شـغل (با کارفرمـای حاضر)
در بخـش دولتـی ،بخـش خصوصـی و صنعـت شـکر در موریس را نشـان میدهد .در سـمت چپ،
سـهم کسـانی وجـود دارد کـه بـرای کارفرمـای خـود کمتـر از یـک سـال کار کردهاند .بعـد از آن
جـدول در دسـته یـک تـا پنـج سـال قـرار میگیـرد ،زمانی که سـهم بـا کارفرمـای آنـان را بین 5
تـا  10سـال و سـپس  10تـا  15سـال و به همیـن ترتیب نشـان میدهد .اطالعـات بخش عمومی
شـامل کارمنـدان شـرکتهای نیمهدولتـی ،دولـت کوچـک و کارمنـدان دولـت میشـود (این سـه
گـروه الگوهـای بسـیار مشـابهی را بـرای تصـدی شـغل نشـان میدهنـد) .طبقـه بخـش خصوصی
شـامل کارمنـدان در محـدوده فراینـد صـدور میشـود امـا صنعـت شـکر بـه دلیـل اینکـه الگـوی
بسـیار متفاوتی از سـایر قسـمتهای بخش خصوصی را نشـان میدهد ،جدا شـده اسـت .در واقع،
تصویـر آن مشـابه بخش دولتی اسـت.
در خصـوص بخـش خصوصـی ،بخـش عمومی و صنعت شـکر منحنی بـه صورت قابـل مالحظهای
پهـن هسـتند .این مسـئله در صـورت هرگونه تحـرک داللت کمی دارد .در سـهم مشـابه کارمندان
دولـت بـرای  20تا  25سـال بـرای دولت کار کردهاند مانند کسـانی که یک یا دو سـال کار کردهاند.
شکل  :19تحرک شغلی در بخشهای متفاوت
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نظـام بازنشسـتگی لزوماً مسـئول جـای خالی تحـرک در بخش دولت نیسـت .موانع دیگـری مانند
ممنوعیـت آشـکار اسـتخدام افـراد باالی  30سـال وجـود دارد .همچنین خدمـات اجتماعی معموالً
فرهنـگ اشـتغال مادامالعمـر را برقـرار میکنـد و حتـی زمانـی کـه تاوانی بـرای تغییر شـغل وجود
نـدارد یـا تـاوان آن کم هسـت نیز تحرک شـغلی پایین اسـت.
طبیعـی اسـت کـه سـؤال شـود آیـا ایـن جرائـم تغییـر شـغل تعدیـل شـدهاند؟ بـرای این امـر ،ما
اسـتداللها را براسـاس قراردادهـای بـازار کار آزمـون کردهایـم.
قراردادهای کارآمد بازار کار
بـازار کار مانند سـایر کاالها و خدمات ،میتواند موضوع شکسـت بازار باشـد که منجـر به ناکارآمدی
اقتصـاد خواهـد شـد .شکسـت بـازار به دو دلیـل اصلـی رخ میدهد :قـدرت انحصار فـروش و خرید
توسـط یـک بخـش ،و عدم تقارن اطالعـات میان طرفین معاملـه .در بارار کار مهمتریـن عدم تقارن
اطالعـات در خصـوص میزان تالش کارگر برای شـغلش هسـت.
کارگـران و کارفرمایـان قانونـاً نمیتواننـد یک قـرارداد بلندمدت تصـدی را بکار بگیرنـد؛ حتی زمانی
کـه نقلوانتقـال کارگـری برای بنگاه هزینـه دارد ،مثل هزینه اسـتخدام و آموزش .ایـن یک نتیجه از
خطر اخالقی بالقوه اسـت .شناسـایی کامل تالش کارگران برای بنگاه بسـیار دشـوار اسـت .فرض بر
ایـن اسـت کـه در صـورت عدم نظـارت کارگران از تلاش بیزار هسـتند ،بنابراین در هـر نقطهای که
نشـاندهنده هـدف تالش کارگر یـا میانگین گروه کارگران باشـد ،کارگر پاداش را به دسـت میآورد.
بـا اینحـال  Back-loadingپـاداش ،مانـع از طفـره رفتن میشـود .اگر احتمالی وجود داشـته باشـد
کـه طفـره رفتن مشـاهده و کارگر اخراج شـود ،پس کارمندان مشـوقی برای تالش کـردن دارند .این
 back-loadingممکن اسـت با مشـخصات سـنی درآمد یا مزایای تعریف شـده حقوق بازنشسـتگی
محقـق شـود .به طور جایگزین ،اشـتغال پـاداش خالص کمتری را پیشـنهاد میدهد.1
دومیـن شکسـت بـازار کـه از عدم تقـارن اطالعات ناشـی میشـود ،ا انتخاب ناسـازگار اسـت .زمانی
کـه ریسـکهای بـد ،خوبیهـا را از بیـن میبرنـد .در زمینـه بـازار کار ،ایـن مسـئله به دلیـل ناتوانی
کارفرمایان در نظارت کامل بر بهرهوری کارگران تازه اسـتخدام شـده یا کسـانی که اسـتعفا دادهاند،
افزایـش مییابد .با ارائه مشـخصات پرداخت مبتنی بـر ارشـدیت )(seniority-based pay profiles
یـا حقـوق بازنشسـتگی ،کارفرمایان ممکن اسـت به طور متوسـط قادر بـه جذب کارگران سـازندهتر
باشـند .پیشـنهاد پایینترین پرداخت و بسـته مزایای شـغلی ممکن اسـت ضمانت کند که کارگرانی
 .1بحث بر پایه الزیر ( ،)1981 ،1985وسیوس ( )1985و ایپولیتو (.)1991
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بـا پایینتریـن بهرهوری تقاضای ماندن داشـته باشـند.
پیشـنهاد مزایـای تعریـف شـده حقـوق بازنشسـتگی ممکـن اسـت کاراتـر از مشـخصات پرداخـت
مبتنـی بـر ارشـدیت باشـد که میتوانـد مانعی بـرای ترک شـغل و طفره رفتن باشـد ،تـا زمانی که
سـخاوتمندی حقـوق بازنشسـتگی وابسـته بـه زمان و مدت تصدی شـغل باشـد.
با اینحال کارفرمایان دستگاههای کاهنده تحرک را برای ایجاد برخی مشکالت استفاده میکنند
)(However employers using these mobility-reducing devices create some problems

ابتـدا مشـخصات نادرسـت ) (tiltedاز حقالزحمـه کل (پرداخـت اضافی تعهدی حقوق بازنشسـتگی)
بـه ایـن معنـی که کارگـران جوانتر کمتـر از حکم بهرهوریشـان دریافـت خواهند کـرد در حالی که
حقالزحمه کارگران قدیمیتر از بهرهوری آنان بیشـتر اسـت .بنابراین کارفرمایان متوجه خواهند شـد
کـه کارمنـدان قدیمـی در نقطـه بهینه خـود تمایلی به تـرک نـدارد .بنابراین برنامههـای حقالزحمه
 Back-loadedمعمـوالً با قوانین بازنشسـتگی اجباری همراه میشـوند.1
تصحیـح مسـئله دوم دشـوارتر نیـز هسـت .کارگـران جـوان میداننـد که امـکان ترک شـغل پیش
از بازنشسـتگی وجـود دارد .در بخـش خصوصـی احتمال ورشکسـتگی یا تصاحـب ) (takeoverبه
ایـن معنـی کـه کارفرما ممکن اسـت تعهـدات پرداخت دسـتمزد یا مزایـای باالتر در آینـده را انکار
کنـد ،مخصوصـاً کـه ایـن متجـاوز از بهـرهوری کارگران قدیمیتر اسـت .بخـش عمومی نیـز از این
ریسـکها مصـون نیسـت ،بسـیاری از خدمـات اجتماعـی در حـال کوچکسـازی هسـتند و دولت
آینـده ممکـن اسـت تعهـدات پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی سـخاوتمندانه کـه از قبل ایجاد شـده
اسـت را انـکار کنـد .بـا توجه به موقعیـت مالی معیـن پرمخاطره طرحهـای حقوق بازنشسـتگی ،به
نظـر نمیرسـد احتمـال مورد اخیـر صفر باشـد .این محدودیتـی بر درجـه مواردی کـه حقالزحمه
میتوانـد براسـاس گذشـته باشـد وارد میکند.
مسـئله سـوم این اسـت کـه برخـی از جابهجاییها بهینه هسـتند ،ولو اینکـه تنها کارگران نـاکارا را
از شـغل جـدا کننـد :مشـکل گیره مربع در سـوراخ گـرد .به عبارت دیگـر برخی کارگـران زمانی که
انگیزه قوی برای ماندن در شـغل وجود دارد ممکن اسـت شـغلهای زیادی داشـته باشـند .درواقع
مسـئله حقالزحمـه برپایـه سـابقه کـه در حقـوق بازنشسـتگی ایجاد شـده ،ناشـی از عـدم تبعیض
بـودن آن اسـت .کارفرمـا شـواهدی را برای ماندن هر دو گـروه کارگرانی که میخواهنـد و کارگرانی
کـه نمیخواهند ،فراهـم میکند.
موضـوع نهایـی ایـن اسـت کـه آیا حقوق بازنشسـتگی شـکل کارایـی از دسـتبند طالیی هسـتند؟
)1. Lazear (1979
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راههـای کاراتـر دیگـری برای منع تغییر شـغل و طفـره رفتن از کار مانند سـپرده کـردن یک پیوند
قابـل پرداخـت در آینـده ،مشـروط بـه تصدی یا عدم وجـود شـواهدی از طفره رفتن ،وجـود دارند.1
اسـتدالل شـده اسـت که این شـواهد دلیل توسعه حقوق بازنشستگی شـغل بخش خصوصی از نوعی
مزایای تعریف شـده در قرن بیسـتم میباشـد که در بسـیاری از کشورها ،شـامل کانادا ،ژاپن ،سوئیس،
انگلسـتان و آمریـکا سـریعاً گسـترش مییابند .علاوه بر دوره وابسـته ،تغییـرات در تکنولـوژی تولید
منجـر بـه انتقـال ترجیحـات کارفرما به سـمت نگهداری باثبـات نیروی کار میشـود .دومین تفسـیر
برای گسـترش حقوق بازنشسـتگی شـغلی فشـار اتحادیه اصناف به کارگران در خصوص مشـخصات
پرداخـت بـر پایه ارشـدیت در شـغل با آخریـن ورودی و اولیـن خروجی چیدمان اشـتغال بود.2
بـا ایـن وجـود ،اخیرا ً تأکیـدی بر انعطافپذیـری بـازار کار وجود دارد .همـراه با انتقـال از تصدی باز
بـه قـرارداد مـدت ثابـت ،عجیب نیسـت که موضـوع قابلیـت انتقال بازنشسـتگی ،اهمیت بیشـتری
یافتـه اسـت .در آمریـکا یک فشـار هیجانی ) (stampedeبه حقوق بازنشسـتگی مشـارکتی تعریف
شـد وجود دارد ،روند حرکت آرامتری را در مسـیر مشـابه برای سـایر کشـورها مانند انگلستان نشان
میدهـد .3بهاسـتثنای طرحهـای شـغلی مزایـای تعریف شـده (کـه در هر مـوردی در مرحلـه رکود
هسـتند) ،کارگـران بخش خصوصـی در همهجای جهـان حقوق بازنشسـتگی انتقالپذیـر دارند .آیا
منفعتـی بـرای تصـدی کارفرمـای بخش عمومی وجـود دارد کـه بزرگتـر از آن در بخش خصوصی
باشـد؟ بعیـد بـه نظر میرسـد کـه تفـاوت مهـم و نظاممنـدی در هزینههای انتقـال (ماننـد هزینه
اسـتخدام و آمـوزش) بیـن بخش دولتی و خصوصی باشـد.
حتـی اگـر یکـی بحث کاهـش تحـرک در کل را بپذیـرد ،هیچ دلیلی وجـود ندارد کـه حجم عظیم
تـاوان جابهجایـی و الگـوی تصـدی توضیـح داده شـده ،بهینـه هسـتند .هیـچ طراحی هوشـمندی
وجـود نـدارد :صرفـاً عقالنی بـه وقـوع پیوسـته )(merely ex-post rationalization
علاوه بـر ایـن ،فشـار بـر انعطافپذیری بـازار کار کمتر از ثبـات نیـروی کار که منجر به توسـعه در
قوانیـن حقـوق بازنشسـتگی بخش خصوصی شـده ،خدمات دولتـی را هم تحت تأثیر قـرار میدهد.
خصوصیسـازی ،بیبهرهسـازی ) ،(divestmentو کوچکسـازی میتوانـد به طور معناداری توسـط
طراحـی سـنتی حقـوق بازنشسـتگی بخش دولتـی مختل شـود .این خاطر شـرایط اغلـب ناعادالنه
)1. Akerlof and Katz (1989
2. On the historical development of pension plans, see Hannah (1986) on the United Kingdom and
Ghilarducci (1992) on the United States
3. On the growth of defined-contribution schemes and the reason for this trend, see Gustman and
Steinmeier (1992), Ippolito (1995) and Kruse (1995) on the United States and Disney (1995) on the
United Kingdom. Samwick and Skinner (1993) and Disney and Whitehouse (1994) look at how the trend
todefined-contribution schemes will affect retirement incomes.
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کارگـران بخـش دولتـی در حـال انتقال به شـغلهای بخش خصوصی اسـت.
آزمـون حقـوق بازنشسـتگی از موقعیت عضو نیز ماننـد کارفرما اهمیت دارد .نظامهای بازنشسـتگی
صرفاً برای آسـودگی کارفرما نیسـتند ،آنها میکوشـند تا درآمد بازنشسـتگی برای کارگران بخش
دولتـی فراهـم کننـد .هیـچ دلیلـی بـرای هرگونه تفـاوت نظاممنـد میان کارگـران بخـش دولتی و
خصوصـی در آنجایـی کـه نیـاز به درآمد بازنشسـتگی (مشـروط بـه درآمد آنـان در زمان اشـتغال)
دارنـد ،وجـود ندارد .هموارسـازی مصرف میان زمان اشـتغال و بازنشسـتگی باید هـدف اول هر نظام
بازنشسـتگی وابسـته به درآمدی باشد.1
بـا گـرهزدن ارزش حقـوق بازنشسـتگی به تصـدی ،در ارزش حقـوق بازنشسـتگی تفاوتهایی میان
مانـدن کوتـاه و بلنـد کارگـران وجـود دارد کـه بـه نیازهـای بازنشسـتگی آنـان مرتبط نیسـت .این
مسـئله شایسـتگی نظـام حقوق بازنشسـتگی بـرای حمایـت از مـردم در دوران بازنشسـتگی را زیر
سـؤال میبـرد .همچنیـن بیعدالتیهـای افقـی را میـان اعضـا نشـان میدهـد.
اصالحات
در چارچـوب حفـظ طـرح خدمـات اجتماعـی جداگانـه ،همچنـان سیاسـتهایی وجـود دارنـد که
میتواننـد تحـرک را بهبـود بخشـند.
تنظیـم دوران واگـذاری کوتاهمـدت :اینجـا یک سبکسـنگین کردن میان شـرایط الزم
انتقـال شـغل و هزینههـای اداری معامله بـا مزایای حقوق کوچک وجـود دارد .یک دوره
واگـذاری  5سـاله احتماالً به طور معقول سـازگار اسـت.
حفاظـت از حقـوق بازنشسـتگی زودروندههـا .تفـاوت میـان مـورد انگلسـتان و موریس
ارزش حفاظـت را نشـان میدهـد :نرخگـذاری ) (Upratingارزش درآمـدی اسـتفاده
شـده در معادلـه مزایـا بـه صـورت خطـی بـا رشـد قیمـت میان تـرک کـردن و بازنشسـتگی.
تمدیـد دوره بـه کار گرفتـه شـده در مقیـاس درآمدهـا .طرحهـای مزایای تعریف شـده
مبتنـی بـر متوسـط درآمـد شـغلی ،مشـکل جابهجایـی را حـذف میکننـد .در نتیجـه
میانگیـن دورههـای تمدید شـده (حقـوق نهایی  10سـال آخر کمتر از سـال آخر) تأثیر
باالیـی بـر کاهـش هزینههـای جابهجایی دارند .این مسـئله نیـاز به بهبـود در نگهداری
سـوابق در بسیاری از کشـورها دارد.
معرفـی یـک طـرح مشـارکت تعریـف شـده ،سیاسـتی کـه بـه صـورت ذرهای در ادامه
توصیـف شـده اسـت.
1. Redistribution is, of course, the primary goal in other types of pension provision, such as basic or
minimum schemes.
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بدیهی اسـت که کاملترین راهحل مسـئله جابهجایی حذف دوگانهگرایی در قوانین درآمد بازنشستگی
اسـت .یـک طـرح ملـی واحـد پوشـشدهنده بخش عمومـی و خصوصـی (برای ایـن و مجموعـهای از
دالیـل در ادامـه) هدف بلندمدت مشـهودی بـرای اصالحات حقوق بازنشسـتگی ایجاد میکند.
 -3-3دوگانهگرایی و یکپارچگی
ایـن بخـش اصـول اسـتداللهای حامـی یکپارچهسـازی بـا توجـه بـه برخـی موانع کـه ابتـدا باید
برطـرف شـوند را مطـرح میکنـد .همچنیـن بررسـی مختصر برخـی از اصالحـات اخیر که شـامل
یکپارچهسـازی نیـز میشـود فراهم شـده اسـت.
منطقیکپارچگی
اگـر طرحهـای حقوق بازنشسـتگی خاص بـرای کارمندان دولت مایل به ایجاد فشـار مالی بیشـتر و
تحریف در بازار کار باشـند ،در درجه اول چرا باید وجود داشـته باشـند؟ دالیل تاریخی دوگانهگرایی
(قوانیـن جداگانـه برای حقوق بازنشسـتگی کارمنـدان دولت) در ابتـدای این مقاله مطرح شـدند .با
این وجود اسـتداللهای بسـیاری نیز علیـه دوگانهگرایی وجـود دارند.
بخش قبلی برخی از انحرافات معرفی شـده توسـط طرحهای جداگانه از منظر بازار کار را برجسـته
کـرد .بـه طـور خـاص ،دوگانهگرائی موانعـی را برای تحـرک نیـروی کار ایجاد و تفاوتهـای ناموجه
بیـن پـاداش بخـش عمومی و خصوصی را تشـدید میکند .همچنین شـفاف نیسـت که چه منطقی
بـرای الـزام مقادیـر مختلف هموارسـازی مصـرف در چرخه زندگی یا سـن بازنشسـتگی برای بخش
عمومی و خصوصـی وجود دارد.
یکپارچهسـازی یا نبود آن همچنین به مسـائل مالی اشـاره شـده در باال مربوط اسـت .منطقی اسـت
کـه فـرض شـود کـه پرداختهای مشـارکت حقـوق بازنشسـتگی به نهـاد بودجهای مسـتقل نظم را
تحمیـل میکنـد و منجـر بـه کاهـش هزینههای میشـود .این مسـئله ممکن اسـت به طـور خاص
بـرای طرحهـای غیرمشـارکتی ماننـد جنوب آسـیا که هزینهها پنهان هسـتند صحیح بـه نظر بیاید.
یـک پـاداش مهـم دیگـر هزینههـای اداری اجرایی طرحهـای بازنشسـتگی چندگانه اسـت .به طور
معمـول ،بـه نظـر میرسـد صرفههـای اقتصـادی مقیاس قابـل توجهـی در فرایند ثبـت ،جمعآوری
و پرداخـت طرحهـای بازنشسـتگی وجـود دارد .هزینـه سـرانه اعضای طـرح کمتر از تعـداد بزرگتر
کل اعضـا میباشـد .در برخـی از کشـورهای کوچکتر در آفریقا و آسـیا ،کل عضویـت در برنامههای
بازنشسـتگی معمـوالً کمتـر از  50000اسـت .اجتناب از دوبـارهکاری ضمنی ناشـی از دوگانه گرائی
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بـرای مزایای بیشـتر و مشـارکت کمتر اجـازه میدهد.
بـرای ایـن دالیـل ،ما باور داریم کـه هدف بلندمدت اصالحات حقوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعی
بایـد طرحهـای با قانون یکسـان بـرای کارگران بخـش خصوصی را با یک طرح ملـی ترکیب کند.
مشکالتیکپارچهسازی
دو مانـع اصلـی بـرای یکپارچهسـازی وجـود دارد .اول شـرایط و ضوابـط (ماننـد نرخهـای تجمعی،
سـنین بازنشسـتگی و روشهـای شـاخصبندی) متفـاوت میـان طرحهـای خدمـات اجتماعـی و
حقـوق بازنشسـتگی ملـی .برنامههای خدمـات اجتماعی معمـوالً سـخاوتمندانهتر از برنامههای ملی
هسـتند .بنابرایـن یکپارچهسـازی ممکن اسـت باعث بیعدالتی میـان گروههای متفـاوت کارمندان
دولـت بـا تولیـدات جوانتـر ،تحـت پوشـش نظـام حقـوق بازنشسـتگی ملـی کمتـر سـخاوتمند و
دریافتکننـده مزایـای کمتـر از همسـاالن قدیمیترشـان بشـود .1بـا ایـن وجـود ،طرحهـای ملـی
معمـوالً مزایـای متفاوتـی برای گروههـای متفاوت کارگـران فراهـم میکنند .بنابراین ممکن اسـت
بـا نـرخ تجمعی حقوق بازنشسـتگی باالتـر برای خدمات اجتماعـی در ازای مشـارکت باالتر از دولت
و یـا اعضا مواجه شـود.
یـک سیاسـت جایگزیـن آغـاز فراینـد هماهنگسـازی ضوابـط و شـرایط بازنشسـتگی خدمـات
اجتماعـی و طرحهـای ملـی قبـل از یکپارچهسـازی قانونـی اسـت .بنابرایـن تفاوتهـا در ضوابط
و شـرایط میـان دو برنامـه مانـع جـدی بـرای یکپارچهسـازی فراهـم نمیکنـد .ممکـن اسـت
مقاومتهایـی در تفـاوت میـان برنامـه بازنشسـتگی یکپارچـه یـا آغـاز هماهنگسـازی قبـل از
یکپارچهسـازی رسـمی وجـود داشـته باشـد.
نشـان دادن دومیـن مانـع یکپارچهسـازی دشـوار اسـت .مشـکلی در شـماری از کشـورهای
درحالتوسـعه شکسـت دولـت در پرداخـت سـهم خود بـه طرحهای بازنشسـتگی ملی اسـت .برای
مثـال در سـنگال ،پرداختهای معوق سـهم مشـارکت بـه طرح بازنشسـتگی ملـی ) (IPRESحدود
 26میلیـارد  ( CFA Frمعـادل حـدود  37میلیـون دالر یا  1.3برابر مخارج سـاالنه برنامه) در سـال
 2004بـود .2بیـش از  70درصـد آن بدهی دولت مرکزی یا سـایر بخشهای دولتی اسـت .در مثالی
دیگـر ماننـد جمهـوری دومینیکـن یا اکـوادور ،مشـارکت تعییـن شـده از بودجه مرکـزی که طبق
 .1یـک راه اشـاره بـه ایـن بیعدالتـی ممکـن اسـت تعدیـل درآمدها در خسـارت برای حقوق بازنشسـتگی ازدسـت رفتـه باشـد .در واقع،
قابـل درک اسـت کـه بـه اصالحات آرایش درآمد بازنشسـتگی خدمات شـهری به عنوان بخشـی از تحلیل خسـارت خدمـات اجتماعی
شـامل پرداخـت ،سـایر مزایـای منع شـده ،مزایـای غیر پولی و مزایای عینی رسـیدگی شـود که در ایـن تحقیق نمیگنجنـد .آنها در
سـال  2005پـس از یـک دهه پاک شـدند.
 .2در سال  2005بعد از بیش از یک دهه پاکسازی شدند.
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مقـررات الزم هسـتند ،آماده ارائه نشـدند.
اگـر بـرای هیـأت نیمهدولتـی اجـرای طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی ملـی بـرای کارگـران بخـش
خصوصـی جهـت اجـرا کـردن مشـارکت ،ممکن نیسـت ،بـه نظر میرسـد که ایـن مورد یـک مانع
مهـم در داشـتن نظـام بازنشسـتگی یکپارچـه اسـت .راههـای جبـران فراتـر از مقیـاس ایـن مقالـه
هسـتند :اول اطمینـان از اینکـه دولـت موقعیـت مالـی به حـد کافی قـوی برای پرداخت مشـارکت
(کمـک) خـود را دارد و دوم تغییـرات قانونـی بـرای اجازه دادن بـه مدیران برنامههای بازنشسـتگی
ملـی بـرای درخواسـت جبـران خسـارت سـهمهای پرداخـت نشـده (در حالـی کـه شـکایت موفق
از دولـت در هـر حـوزهای دشـوار است).پتانسـیل مشـکالت مالـی افزایش یافتـه از یکپارچهسـازی
یـادآور نیـاز بـه رهیافـت مـوردی اسـت کـه توانایـی دولـت در تأمیـن مالـی جابهجایـی بـه دقـت
بررسـی شـود .در یـک سـو ،دولـت مواجـه بـا محدودیتهـای مالـی کوتاهمـدت ممکن اسـت الزم
بدانـد انتقـال را بـه آرامـی ادامـه دهد وقتی که الزم اسـت سـهم مشـارکت را کنار بگـذارد تا اینکه
از داخـل بودجـه مرکـزی بازیافـت کند .کندتریـن انتقال ممکن اسـت تنها به پیوسـتن ورودیهای
جدیـد بـه خدمـات اجتماعـی نیـاز داشـته باشـد ،بنابراین بر طول کشـیدن یـک انتقال حـدود 50
سـال یـا بیشـتر تا زمـان مرگ کارمندان جـوان دولت در زمـان اصالحات داللـت دارد .یک موقعیت
مالـی قویتـر میتوانـد بـه انتقـال سـریع در جایـی که همـه کارمنـدان دولـت که نزدیک به سـن
بازنشسـتگی نیسـتند (بـا برخی اعتبارات برای سـالهای گذشـته تحت پوششـان در طـرح خاص)
ناگهـان بـه طـرح ملی منتقل شـوند ،منجـر شود.سـرعت آرام انتقال بـر چندین مبادله داللـت دارد.
یکپارچهسـازی کـه تنهـا شـامل ورودیهـای جدیـد خدمـات اجتماعـی شـود بـر پایه یـک جریان
نقـدی در کوتاهمـدت آسـانتر تأمیـن مالی میشـود امـا تعهدات باالسـری حقوق بازنشسـتگی را به
همیـن سـرعت کاهش نمیدهد .1انتقالی که شـامل بخـش قابل توجهی از خدمـات اجتماعی جاری
شـود تعهـدات را سـریعتر کاهـش میدهـد و منافـع بلندمدتتـری مانند کاهـش موانـع جابهجایی
را بـرای بـازار کار فراهـم میکنـد .بـا اینحـال ،انتقـال سـریعتر نیـاز بـه منابـع مالـی بیشـتر دارد و
مدیریـت آن پیچیدهتـر اسـت .در نهایـت ،یک انتقال سـریع ،با مقاومت سیاسـی بیشـتری از سـمت
کارمنـدان تحـت تأثیـر روبـرو میشـود .2در حالی کـه یکپارچهسـازی بهعنوان یک هـدف بلندمدت
بـرای اکثـر کشـورها بـه نظـر رهیافت درسـتی اسـت ،حرکـت آرام یـک اصالحـات به ناچار توسـط
شـرایط محلـی تصمیمگیری خواهد شـد.
 .1در این بحث ،ما فرض میکنیم که اصطالحات خدمات اجتماعی و شرایط مزایا در گزینه طرحهای ملی جذابتر هستند.

2. For an account of the reaction of civil service unions to proposals for integration in the US case, see
Schreitmuller (1987).
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موارد یکپارچهسازی اخیر
گـروه متضـادی از کشـورها طرحهای خدمات اجتماعی خـود را با برنامههای حقوق بازنشسـتگی
ملـی در دو دهـه گذشـته یکپارچـه کردهانـد (جـدول  .)11مـوارد میتواننـد به طور کلـی به دو
دسـته تقسـیم شـوند .دسـته اول کـه شـامل بیشـترین کشـورهای آمریـکا التیـن و هنگکنـگ
ً
کاملا جدید
میشـود ،اصالحـات سیسـتمی را شـامل میشـوند .کارمنـدان دولـت به یـک نظام
کـه تمـام بخـش قانونـی و را تحت پوشـش قرار مـیداد و نوعاً شـامل مدیریت خصوصـی ،تأمین
مالـی شـده حسـابهای فردی ،آورده شـدند .در هـر مورد ،این شـامل معرفی مدیریـت محرمانه
(خصوصـی) طرحهـای مشـارکتی تعریـف شـده بهعنـوان بخشـی از نظـام اجبـاری شـد .شـایان
ذکـر اسـت کـه در همـه اصالحـات سیسـتمی کارمنـدان دولـت یـا یکپارچه شـده بودنـد یا بعد
از اصالحـات یکپارچـه شـدند .مکزیـک مهمتریـن اسـتثنا اسـت .در دسـته دوم کـه شـامل غنا،
ژاپـن ،اردن و آمریکاسـت یکپارچهسـازی کارمنـدان دولـت در طرح ملی بدون اصالح سیسـتمی
انجـام شـد .اگرچـه آنجـا نیـز اصالحـات پارامتـری مشـابهی در برنامههـای حقوق بازنشسـتگی
ملـی وجود داشـت.
جدول  :11یکپارچهسازی طرحهای حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی
کشور

آرژانتین
بولیوی
Cape Verde
شیلی
جمهوری دومینیکن
ال سالوادور
غنا
هنگکنگ
اردن
پرو
ترکیه
ایاالتمتحده
زامبیا

سال

1994
1997
2006
1981
2003
1998
1972
2001
1995
1994
2006
1984
2000

اصالح سیستماتیک

بله
بله
خیر
بله
بله
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
خیر
خیر

انتقال

ورودیهای جدید :منتخب برای اعضا
همه کارگران
ورودیهای جدید
ورودیهای جدید با انتخاب برای دیگران
ورودیهای جدید با انتخاب برای دیگران
ورودیهای جدید با انتخاب برای دیگران
فقط ورودیهای جدید
فقط ورودیهای جدید
فقط ورودیهای جدید
فقط ورودیهای جدید
همه :نرخهای تناسبی
تنها برای اعضای جدید الزم است
تنها برای اعضای جدید الزم است
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یکپارچهسـازی اتفـاق نـادری اسـت :اول بـه ایـن دلیـل کـه حـدود نیمـی از کشـورها نظامهـای
بازنشسـتگی تقریبـاً یکپارچـهای دارنـد و دوم بـه ایـن دلیـل که یک تغییر یکسانسـازی اسـت .به
رغـم ایـن برخـی کشـورها پیـدا میشـوند کـه مثالهـای نشـان داده شـده در جـدول  11را دنبال
میکننـد .مکزیـک پیشنویـس قانونـی ترکیب خدمـات اجتماعی به طـرح تأمین مالی ایجاد شـده
در اصالحـات  1997را آمـاده کـرده اسـت ،هرچنـد همچنـان بـا مقاومتهای شـدیدی روبروسـت.
در آفریقـا یکپارچهسـازی در پایـان سـال  2005در  Cape Verdeبـه قانـون تبدیـل شـد و آغاز به
مطـرح شـدن در سـنگان و نیجریـه نیـز کرده اسـت .ترکیه پیشنویس قانـون آماده کرده اسـت که
خدمـات اجتماعی را یکپارچه سـازد.
در مقابـل چیـن آمـاده بـه ادغـام سـطوح مختلـف دولت خـود البته به صـورت تدریجی میباشـد.
منطـق ایـن سیاسـت بحث قبلـی ما در خصـوص تحـرک نیـروی کار را به خاطر مـیآورد.
فراینـد اصالحـات نظـام بازنشسـتگی نامتوازن منجر به همزیسـتی دو نوع نظام بازنشسـتگی شـده
ً
کاملا متفاوت
کـه از جنبههـای مختلف مانند سـازماندهی ،نظـام مدیریت ،سـطح پرداخت و غیره
هسـتند .معایـب این موقعیت بسـیار برجسـته هسـتند :از یک سـو سـبب سـختی انتقـال میان دو
سیسـتم و فاصلـه زیـاد در سـطح پرداخـت میشـود کـه بـرای کارگـران مطلوب نیسـت کـه میان
شـرکتها و مؤسسـات محلـی ،واحدهـای خدمـات اجتماعـی در جریان باشـند و همچنیـن مانع از
ایجاد بـازار کار متحد باشـند.
یـک منطـق غالـب در هنگکنـگ ،زمانی که طـرح مشـارکتی تعریف شـده جدید در سـال 2001
معرفـی شـده بـود ،ورودیهـای جدید بـه خدمات اجتماعـی ملزم به همـکاری بودند .بـا این وجود،
شـرایط کارمنـدان دولـت با اعضـای بخش خصوصی کـه متفاوت بـود که منعکس کننـده برخی از
منابع انسـانی قابل مشـاهده از کارفرمایان دولتی بود .بخصوص ،مشـارکت انجام شـده توسـط دولت
بـا حـق تصـدی در خدمات اجتماعی افزایش یافت که شـاهد مـازادی برای کارگران برای اسـتخدام
دولـت مانـدن فراهم کـرد .برخالف حقوق نهایی قدیمـی ،طرح منافع تعریف شـده ،اگرچه کارگران
بـرای تـرک زودهنـگام بـا از دسـت دادن ارزش (ثروت) حقوق بازنشستگیشـان جریمه نمیشـدند.
ایـن مسـئله در حالـی کـه هزینههـا و نحـوه حفـظ کـردن کارگـران در دولـت را شـفاف میکـرد،
انحرافـات را حـذف کـرد .این یک مثال روشـن از چگونگی ترکیب مالحظات منابع انسـانی خدمات
اجتماعـی در حسـاب یک نظام یکپارچه اسـت.
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نتیجهگیری
دوگانهگرایـی (مدیریـت و تأمیـن مالـی جداگانـه طرحهـای بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دولتی و
بخـش خصوصـی) انحرافـات متنوعـی از بـازار کار را ایجـاد میکنـد .ایـن مسـئله میتوانـد منجـر
بـه هزینههایـی بیشـتر از توجیـه مالحظـات منابع انسـانی یـا اجتماعی شـود .هر مزیـت فرضی بر
حسـب مدیریـت منابع انسـانی میتواند دسـتیافته شـود یـا از طریـق اصالحات نظـام پاداشهای
رویهمرفتـه خدمـات اجتماعـی یـا از موضـع طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی تکمیلی.
در حالـی کـه انتقـال بـه نظام یکپارچـه به طور کلـی توصیه میشـود ،اعتراف میکنیـم که حرکت
آرام چنیـن اصالحـی موانـع آن ممکـن اسـت بـا شـرایط خـاص کشـورها تعدیـل شـود .مهمترین
ایـن مـوارد موقعیـت مالـی اسـت :دولـت الزم اسـت بـه یـک صنـدوق بازنشسـتگی بـا نیمـی از
کارگرانـش بـا بودجـه اضافـی کمـک کنـد .همچنین مشـکالت تصفیه کـردن حقوق بازنشسـتگی
تجمعـی در طرحهـای مشـارکتی تعریف شـده قدیمی وجـود دارد .در نتیجه رایجتریـن رهیافت در
یکپارچهسـازی تنهـا نیـاز به پیوسـتن ورودیهای جدید خدمـات اجتماعی به طرحهـای ملی دارد.
مبادلـه ایـن سیاسـت ،این حقیقـت را در بر میگیرد کـه انحرافات مـدت طوالنیتـر دوام میآورند،
کاهشهـای کوچکتـری در بدهـی ضمنـی حقـوق بازنشسـتگی وجـود دارد و دوگانگـی مدیریـت
هزینههـا بـرای دهههای آینـده ادامـه دارد.

 -4دولت محلی ،شرکتهای دولتی و پرسنل نظامی
بخش عمومی شـامل کارکنان شـهرداری ،دولت و اسـتانی و همچنین دولت مرکزی اسـت .همچنین
شـامل ارتـش و دیگـر خدمات مشـابه نیز میباشـد .این بخش بـر روی این کارگـران تمرکز میکند.
دولت محلی
در کشـورهای بـزرگ با حکومت مرکـزی دولت ،میزان عملکرد دولت در تأمین حقوق بازنشسـتگی
بـرای کارکنـان دولـت ،اسـتانی و شـهری میتواند قابل توجه باشـد .در برخـی از مـوارد مانند هند،
مکزیـک و پاکسـتان تعداد کارمندان دولت در دولت محلی اطراف آن از سـطح فـدرال فراتر میرود.
برنامههـای بازنشسـتگی دولـت محلی بـه ویـژه در آرژانتین ،برزیل ،چیـن ،هند ،مکزیـک ،نیجریه،
پاکسـتان و ایاالتمتحـده قابـل توجـه اسـت .در ایـن کشـورها ،تأمیـن حقـوق بازنشسـتگی بـرای
کارکنـان نهادهـای محلـی بـا نظـارت محـدود مقامـات مرکـزی غیـر متمرکـز انجـام میشـود .بـا
اینحـال ،تغییـر در شـرایط و ضوابـط برنامههـای بازنشسـتگی محلی بین کشـورها متفاوت اسـت.
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برنامههـای بازنشسـتگی محلـی به طور گسـترده در هنـد و پاکسـتان از برنامههای مرکـزی پیروی
میکنـد .برخـی تفاوتهـا در سـنین بازنشسـتگی و واجـد شـرایط بـودن وجـود دارد ،1امـا همـه
طرحهـا فاقـد سـرمایه هسـتند و به مانند هـم از فرمول تعریف شـده بهرهمند میشـوند .2طرحهای
دولـت مکزیـک و برزیـل نیز همتایـان فدرال خود را در پارامترها و قواعد شـبیه ،بـا اینحال ،مدرک
پیـش بودجه تعهـدات آینده متفاوت اسـت.3
در مقابـل 50 ،عـدد از دولتهـای ایالتـی در ایاالتمتحده به کارکنان خود یک بسـته درآمد بازنشسـتگی
متنوعتـر ،همانطـور کـه در جـدول  12ارائـه شـده اسـت پیشـنهاد میکننـد .مجموعـهای از  43نفـر از
آنـان کارکنـان خـود را در طـرح بازنشسـتگی ملـی ،کـه بهعنـوان امنیت اجتماعی شـناخته شـده اسـت
ثبتنـام میکننـد .تقریبـاً نزدیـک  48ایالت یـک طرح منفعـت تعریف شـده را اغلب بهعنـوان یک طرح
تأمینکننـده امنیـت اجتماعی ارائه میکنند .ابزارهای تعریف شـده  -مقاله ،از ابزارهای بسـیار رایج اسـت.
جدول  :12طرحهای بازنشستگی محلی ،آمریکا
مزایای تعریف
شده

*
*
*
*
*

مشارکت تعریف شده
مشارکت کارمند
مشارکت کارفرما

*
*
*
*

*
*

امنیت اجتماعی

تعداد ایاالت

*

35
6
3
3
2
1

*
*
*

منبع :دفتر حسابهای عمومی ایاالتمتحده 1999

در ایـن مقالـه در حـال حاضـر تفـاوت بیـن برنامههـای بازنشسـتگی ملـی و خدمات مدنی و مشـکل
تحـرک شـغلی بیـن ایـن دو بخش مورد بحث اسـت .در کشـورهای بهشـدت فـدرال بـا تأمین حقوق
بازنشسـتگی غیرمتمرکـز ،یک مشـکل دیگـر رخ میدهـد و آن تفـاوت بین برنامههـای مختلف دولت
محلـی در تأمیـن حقـوق بازنشسـتگی و تحـرک بیـن ایـن کارفرمایـان اسـت .در برخی از کشـورهای
فـدرال ،حقـوق بازنشسـتگی بیـن طرحهای دولـت قابل جابجایی نیسـتند .در مکزیک اگـر یک کارگر
شـیفت کاری خود را از یک دولت ایالتی به دولت دیگری منتقل کند حقوق بازنشسـتگی را از دسـت
 .1آن نرخی است که طرحهای بازنشستگی جاری میتوانند به مبلغ یکجا تبدیل شوند.
 .2بانک جهانی ()2001
 .3بانک جهانی قادر به حمایت از ابتکارات اصالحات بازنشستگی در طرح محلی است و در برزیل و هند و مکزیک فعال است.
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میدهـد .عـدم قابلیـت جابجایـی نیـز بهعنـوان یـک مشـکل در ایـاالت ذکـر شـده اسـت .در برزیـل،
کارفرمـای نهایـی بـر اسـاس دوره کامـل شـغلی بـدون در نظـر گرفتـن آنکـه در کـدام دولت شـاغل
شـده در قبال کل بازنشسـتگی مسـئول اسـت .در برخی از موارد ،موضوع مشـابه ترتیبات قابل حمل
بینالمللـی اسـت که میتواند پیچیده باشـد و نیـاز مذاکرات بین دولتها اسـت .در سیسـتم فدرال به
نظـر میرسـد قابلیـت جابجایی بهعنوان یک سیاسـت ملی بـازار کار مـورد توجه قرار گیـرد .این مورد
در انگلسـتان کـه انتقـال کامـل حقوق بازنشسـتگی بیـن دولتهای محلی وجـود دارد انجام میشـود.
بـا بازگشـت بـه موضـوع ادغـام طرحهـای ملـی ،تجربـه تـا بـه امـروز آن اسـت کـه برنامههـای
بازنشسـتگی محلـی تـا حدودی سـختتر از طرحهای فدرال تجمیع شـده اسـت .بهعنـوان مثال،
بـا وجـود تجمیـع  1984در ایاالتمتحـده برای کارگران جدیـد فدرال ،جدول  12نشـان میدهد
کـه کارکنـان هفـت ایالت هنوز بـه برنامـه تأمیناجتماعـی ایاالتمتحده متصل نیسـتند .چندین
طـرح شـهری نیـز موفق به کسـب منفعـت مدیریت شـده گشـتند .در آرژانتین ،در حـدود نیمی
از اسـتانها موافقت برای پیوسـتن به سیسـتم بازنشسـتگی جدید پس از اصالحات سیسـتمیک
از سـال  1994را بـه دسـت آوردنـد .در مکزیک ،یـک دولـت در  Estado de Méxicoتا حدی به
سیسـتم سـهم تعریـف شـده ملـی در سـال  2001متصل شـد .برزیل ،هنـد ،نیجریه و پاکسـتان
اقدامـات انجـام شـده بـرای یکپارچهسـازی در هر دو سـطح فـدرال یا دولـت ندارد.
پـس از آن ،بـه نظـر میرسـد اعمـال فقـط بهشـدت در سـطح محلـی اسـتدالل شـده اسـت .اهداف
سیاسـت عمومـی هموار کردن مصرف اسـت کـه طرحهای درآمد بازنشسـتگی اجباری بشـود و هیچ
کـدام از خدمتگـزاران مـردم نسـبت به هر نوع دیگـر از کارگران در کشـور متفاوت نباشـد .همچنین،
مشـاهدات جابجایـی نیـروی کار وجـود دارد بـه گونـهای که هـر چیـزی ،بهگونهای قویتر در سـطح
نهادهـای محلـی اعمال شـود .1تقلید از توابـع اداری نیاز به چند طـرح دارد و در نهایـت ،اهداف منابع
انسـانی ناهمگـن در سراسـر ایاالت و اسـتانها را میتـوان از طریق طرحهای بازنشسـتگی تکمیلی با
ارائـه داوطلبانـه کارفرمـا و قوانیـن مالیاتـی گرفته شـده اسـت .به طـور خالصه ،یکپارچگـی با تمامی
کارگـران بخـش رسـمی منوط بـه رعایت همان شـرایط مالـی اولیه توصیه میشـود.
شـرکتهای دولتـی متعلـق بـه SOEها  -یکـی دیگر از منابع مهـم بدهی بازنشسـتگی عمومی دولت
اسـت .در دوره  ،1991-1986منبع بنگاههای دولتی حدود  5-4درصد از اشـتغال رسـمی در آسـیا و
آمریـکای التیـن و بیـش از  15درصد در آفریقا بود .2در چندین کشـور این رقـم  30درصد فراتر رفته
1. In the GAO survey of US state pension schemes, improving portability was cited by seven states as one
of the main reasons for shifting from defined benefit to defined contribution.
2. See Table A.5, World Bank (1995).
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اسـت کـه در آن بنگاههـای دولتـی توسـط طرحهـای ملی تحت پوشـش قـرار داده شـدهاند ،موضوع
اصلـی مالـی هزینههـای اضافـی پرداخـت سـهم آنچه کـه یک شـرکت دیگـری را از دسـت میدهد
اسـت .ایـن موضـوع بودجـه مرکـزی را که کسـری  SOEرا پوشـش میدهـد یا باید مسـئولیت عقب
افتادگـی جـذب صنـدوق بازنشسـتگی را متأثر میکنـد (بهعنوان مـورد در مثال قبل سـنگال بود).
بسـیاری از کارمنـدان  SOEیـا توسـط طرحهـای ویـژه بخـش عمومی تحت پوشـش یـا حمایت از
طرحهـای خـود ،کـه اغلـب شـبیه بـه مـوارد مشـابه خدمـات مدنی اسـت پوشـش داده میشـوند.
در مـورد اول ،پوشـش  SOEبـه سـادگی مسـئولیت را بـاال میبـرد اگرچـه ممکـن اسـت بـه طـور
نامتناسـبی در بسـیاری از کشـورها کارمنـدان دولت به پرداخت دسـتمزد باالتر برای ایـن کارگران
متمایـل شـوند .در مـواردی از حسـابداری مالـی ،آنهـا در ارقـام هزینـه گـزارش همانطـور که در
مـورد راهآهـن هنـد این کار انجام شـده اسـت،گنجانده شـده اسـت.
در طـرح حمایـت SOE،وضعیـت پیچیدهتـر اسـت .بسـیاری از ایـن عـدم وجود سـرمایهها ،بهوسـیله
طرحهـای منفعتـی تعریفشـدهاند کـه معمـوالً بـرای کارمندان دولت نسـبت بـه آن چیزی کـه برای
کارکنـان خدمـات مدنی اسـت سـخاوتمندتر اسـت .در موارد نادر که در آن شـرایط خـاص و امور مالی
قـوی وجـود داشـته باشـد ،داراییهـا ممکن اسـت برای پوشـش بدهی کنار گذاشـته شـود .در نهایت،
دولت بهاحتمال زیاد اگر کمبود وجود داشـته باشـد برای پوشـش تعهدات بازنشسـتگی مسـئول است.
تحقیقـات بسـیار کمـی در مورد این موضوع انجام شـده اسـت .اغلـب موضوع در زمینـه واگذاری یا
خصوصیسـازی مطـرح میشـود .در چندیـن مـورد ،بدهی بازنشسـتگی مانع قابل توجهـی در روند
دلیـل واکنـش کارگـران بهاحتمـال از دسـت رفتن مزایای بازنشسـتگی تبدیل شـد .ایـن بدهی نیز
درآمـد حاصـل از خصوصیسـازی آنهـا را کـه بـرای اولیـن بـار در یـک ارزیابـی دقیـق از ترازنامه
شـرکت بـود کاهـش میدهـد .جعبـه  1زیر یـک مثـال از هند ارائـه میکند.
ایـن افزایـش قیمت بعد از یک تحلیل آماری توسـط مؤسسـه حقوقی حملونقـل hsedarP arhdnA
کمپانـی حمـل  . PAبـه دسـت آمده اسـت و نشـان داد که تعهدات حقوق بازنشسـتگی همـه کارمندان
حاضـر  4000کـرور روپیه تعبیه خواهد شـد .اگرچه دولت برای کیفیت فراهم کردن حقوق بازنشسـتگی
ایـن کارمنـدان تالشـی نکـرده اما ،سـرمایه اولیـه برای ایـن وجـوه از طریـق اوراق بهادار افزایـش خواهد
یافـت .شـواهد گویای آن اسـت که شـرکت تولید بـرق  )ocneG( PAممکن اسـت اوراق بهـاداری برای
اعتمـاد جدیـد صـادر کنـد که ایجاد شـده تا تعهـدات حقـوق بازنشسـتگی را پرداخت کنـد .هزینه بهره
ناشـی از تعهـدات کـه به  ocneG PAمنتقل خواهد شـد ،باید توسـط تعدیل کننده محلـی پاک گردد.
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درسـتنمایی که  SOEsتمایل به ایجاد تعهدات حقوق بازنشسـتگی فاقد پشـتوانه مالی بزرگ دارد ،مگر
اینکـه آنهـا در معرض بودجه دقیق مورد نیاز برای تقویت اسـتدالل قبلی بر اسـاس عدالت ،شـفافیت
و جابهجایـی نیـروی کار به نفع ادغام باشـند .همچنین واضح اسـت که هر جـا دوگانهگرایی باقیمانده
و تعهـدات حقـوق بازنشسـتگی  SOEقابل توجه هسـتند ،باید بهعنوان بخشـی از بدهی ضمنی حقوق
بازنشسـتگی کشـور محسـوب شـوند ،ولو اینکه اندازهگیری حقیقی یک وظیفه دلهرهآور باشد.
کارمنـدان نظامـی ،شـاید سـختترین گـروه بـرای تجمیـع در نظـام بازنشسـتگی عمومـی نظامی
باشـد .سـربازان بـه وضـوح بـا خطـرات خاصی روبـرو میشـوند و نمیتـوان انتظار داشـت در سـن
مشـابه کارگـران بازنشسـت شـوند .به طور معمول ،بیشـتر کشـورها قوانین خاصی بـرای آنان ایجاد
میکننـد ،حتـی اگـر آنـان به طریـق تحت پوشـش برنامه بازنشسـتگی اصلی باشـند .1ایـن قوانین
عمومـاً شـامل چیـزی میشـوند کـه میتـوان آن را الزامات شایسـتگی سـخاوتمندی بـر پایه طول
محدودیتهـای خدمـات و سـنین بازنشسـتگی نسـبتاً پایین در نظـر گرفت.
در برخی از کشـورها ،دوره حقوق بازنشسـتگی برای سـربازان بازنشسته بخش مهمی از صورتحساب
بازنشسـتگی اسـت .این مسـئله به طور خاص در کشـورهای با ارتشهای بزرگ مانند هند ،اردن و
پاکسـتان صـادق اسـت .در اردن مخارج حقوق بازنشسـتگی ارتش در سـال  2001برابـر  3.3درصد
از تولیـد ناخالـص داخلـی یـا دوبرابر مخـارج حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی بـوده که طبق
اطالعـات ما باالترین سـطح در جهان بوده اسـت.
شکل  20مخارج حقوق بازنشستگی خدمات اجتماعی

 .1مثالهایی برای ادغام ارتش وجود دارد .ایاالتمتحده طرح امنیت اجتماعی را از ســال  1957شریک کردند .با وجود اینکه ادغام نوسان
کمتری نسبت به کارمندان دولتی دارد و همیشه یک طرح تکمیلی ارتش وجود دارد.
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شـکل  20مخـارج حقـوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی در برابر ارتـش را در هند و پاکسـتان در
دوره  1993-2003نشـان میدهـد .در طـول این دوره هند به طور متوسـط حـدود نیمی از مخارج
حقوق بازنشسـتگی دفاعی پاکسـتان را خرج کرده اسـت .در هند صورتحسـاب حقوق بازنشسـتگی
خدمـات اجتماعـی بـه طـور چشـمگیر و صورتحسـاب حقوق بازنشسـتگی ارتـش به طـور معتدل
افزایـش مییابـد در حالـی کـه در پاکسـتان هـر دو نسـبتاً معتـدل هسـتند .بـه طـور قابـل توجه،
بـرای بیشـتر دورههـا ،مخارج بازنشسـتگی دفاعی پاکسـتان بزرگتـر از حقوق بازنشسـتگی خدمات
اجتماعـی بـوده اسـت .1در مقابل ،حقوق بازنشسـتگی ارتش در ایاالتمتحده در سـال  2000حدود
 9درصـد از کل مخـارج حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی فـدرال و ایالتی بوده اسـت.
شکل  :20مخارج حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت و ارتش در هند و پاکستان 1994-2004
اصالحـات حقـوق بازنشسـتگی و به طور خاص ترکیب ارتش در طرحهای عمومی مشـکالت خاصی
را ایجـاد میکنـد .در برخـی کشـورها ،ارتـش بهعنـوان یـک مؤسسـه با درجـه بـاالی خودمختاری
مشـخص شـده و حساسـیتهای بسـیار بیشـتری در خصوص رازداری از اطالعات جمعیت داخلی
وجـود دارد .همچنیـن حساسـیتهای سیاسـی بسـیاری از درگیر شـدن با اصالحات شـامل ارتش
رایجتـر اسـت و سـازمانهای حامـی بینالمللـی تمایلی بـه درگیر شـدن ندارند .ادبیـات برنامههای
حقوق بازنشسـتگی ارتش بسـیار محدود اسـت.2
حداقـل دو تفـاوت کلیـدی بایـد در حسـاب نظـام بازنشسـتگی طراحـی شـده بـرای ارتـش از یک
بررسـی اجمالـی در نظـر گرفته شـود .اول اینکه پوشـش بیمه بازمانـدگان و ازکارافتادگـی در قالب
مزایـای تعریـف شـده حقوق بازنشسـتگی بـرای این گـروه بسـیار مهمتـر و پرهزینهتر خواهـد بود.
دوم اینکـه ماهیـت شـغل حکـم میکنـد که بازنشسـتگی مطابق پیری سـنی نیسـت ،بلکـه برپایه
برخـی کاهشهـا در تواناییهـای فیزیکـی اسـت .بنابرایـن جابهجـا شـدن بسـیار پرهزینـه خواهد
بـود .3شـکل  21نتایـج شـرایط توزیـع سـنی بازنشسـتگان در ارتـش لبنـان و طرحهـای خدمـات
اجتماعـی را نشـان میدهـد .بـه ایـن واقعیـت توجه شـود که بازنشسـتگان جـوان بیشـتر از پیرها
هسـتند .بـه همیـن دلیـل ،طـول دوره تعهـدات در طرحهـای ارتـش عمومـاً بسـیار طوالنیتـر از
طرحهـای خدمـات اجتماعـی یـا ملی اسـت.
1. A related category of spending not covered in this paper are pensions paid to former combatants in
independence movements which can be quite large themselves. Examples include South Africa and
ritrea. See “Veterans” Pension Reform Primer Note at www.worldbank.org/pensions.
2. For the U.S. case, see Hustead and Hustead (1999).
3. Hustead and Hustead (1999) notes that average retirement age for soldiers in the US is 42 and that in
any given year, turnover is 11 percent.
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شکل  :21توزیع سنی بازنشستگان ارتش لبنان در مقابل خدمات اجتماعی 2004

این ویژگیهای خاص چندین کاربرد برای تأمین مالی حقوق بازنشسـتگی و سـؤال یکپارچهسـازی
دارنـد .اول اگـر حقـوق بازنشسـتی ارتـش بر اسـاس  PAGEتأمین مالی شـده باشـد و بازنشسـتگی
زودهنگام در سـن  40سـالگی مجاز باشـد ،سـهم بازنشسـتگان به شـرکتکنندگان و در نتیجه نرخ
مشـارکت الزم ،بـا گـذر زمـان به سـرعت رشـد خواهد کـرد .دوم الزامـات تأمین مالی ممکن اسـت
نسـبت بـه وسـعت ناگهانـی در تعـداد کارکنـان ارتـش یا فوتشـدگان مبـارزات تک به تک بسـیار
سـبک باشـد .سـوم ،دریافـت حقوق بازنشسـتگی در سـن زودهنگام بـا اهداف سیاسـتهای دولتی
در خصـوص تعدیـل هزینههـای چرخـه عمـر سـازگار نیسـت .در غیـاب یـک عدم صالحیـت ،این
کارگـران بایـد بعـد از ترک خدمت ظرفیتهای کسـب درآمد داشـته باشـند.
موضوعـات خـاص تأمیـن مالی ممکن اسـت برای نگهـداری یک طـرح جداگانه منطقی باشـند .در
ً
کاملا قوی به نظر
ایـن حالـت از بیمـه ارکارافتادگـی و بازمانـدگان ،مورد برای یـک آرایش جداگانه
میرسـد .از سـوی دیگـر تنهـا درصورتـی که طـرح شـامل انعطافناپذیری ذاتـی از آرایـش مزایای
تعریف شـده باشـد ،مورد میتواند به این محاسـبات برای پسانداز بازنشسـتگی برسـد .هیچ دلیل
روشـنی وجود ندارد که یک طرح مشـارکت تعریف شـده با طراحی مناسـب برای ارتش نتوانسـته
باشـد بـا چارچـوب ملـی ادغـام شـود .بیمـه از کار افتادگـی و بازمانـدگان میتواند بـرای گروههای
1
جداگانه خریداری شـود.
1. This could be done in the same way as is currently arranged for members of private pension fund
roviders in some Latin American countries. An annual policy whereby the insurer was responsible for
topping up the DC account to the level necessary to purchase an annuity at a prescribed level
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در یـک سـناریو ،یـک طـرح مشـارکتی تعریـف شـده که بـرای قابلیـت جابهجایـی به طـرح اصلی
ملـی مجـاز اسـت ،میتواند به سـادگی ادامه داشـته باشـد تا زمانی کـه کارگر مجددا ً بـه نیروی کار
شـهری میپیونـدد .بـه صـورت جایگزیـن ،اگر میل قـویای به فراهم کـردن حقوق بازنشسـتگی یا
یـک مبلـغ یکجا در سـنین پاییـن ( 40یا  )45وجود داشـته باشـد ،میتواند همچنـان در چارچوب
طرح مشـارکت تعریف شـده کلی توسـط ایجاد سـهم مشـارکت بیشـتر بهحسـاب کارکنان ارتش
بـه مقـدار کافی بـرای پرداخت بـرای دورههای طوالنیتـر  annuitisationباشـد.
حقـوق بازنشسـتگی ارتـش کـه در سـنین جوانی بـرای سـربازان بازنشسـته برقرار میشـود به نظر
نمیرسـد اهـداف مشـابهی بـا طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی و ملی کـه برای
مواجـه بـا سـنین پیـری تعبیـه شـدهاند داشـته باشـد .در یـک نظـام یکپارچـه سـربازان میتوانند
ثـروت حقـوق بازنشسـتگی را تا سـنین پیری جمـع کنند .مزایـای جداگانه یا شـکلهای دیگری از
مسـاعدت بـرای  reinsertionبـرای نیـروی کار ممکـن اسـت بـرای مواجهه با این موضـوع ضمانت
شـده باشـد .بـه عبارت دیگـر مخاطرات خاص ایـن گروه پیشـنهاد میدهد که احتیاج به سفارشـی
کـردن گـروه بیمـه بیـکاری و از کار افتادگـی وجـود دارد .این یک طـرح جداگانـه را جایی که بیمه
ازکارافتادگـی و مـرگ گروهـی قابـل خرید باشـد ،توجیـه میکند .امـا جایی که مؤلفههـای حقوق
ً
کاملا بین در طـول دوره و بعـد از دوره خدمـات ارتش انتقالپذیر اسـت.
بازنشسـتگی سـن بـاال

 -5نتیجهگیری

طرحهـای بازنشسـتگی جداگانـهای بـرای کارمنـدان دولت و دیگـر کارکنان بخش عمومـی در تقریباً

نیمی از کشورهای جهان ،مشتمل بر برخی از اقتصادهای بزرگ در حال توسعه ،از قبیل برزیل ،چین
و هنـد وجـود دارد .تاکنـون ،در مقایسـه بـا ادبیات گسـترده در رابطه با برنامههای ملی بازنشسـتگی،
تحلیلهای بسـیار اندکی پیرامون این جنبه خاص سیاسـت بازنشسـتگی صورت گرفته اسـت.
طرحهـای بازنشسـتگی خدمـات دولتـی به نسـبت طرحهایی که دیگـر بخشهای رسـمی را تحت
پوشـش قـرار میدهنـد ،دارای سـخاوتمندی بیشـتر و سـودآوری کمتری هسـتند .همچنیـن با در
نظـر گرفتـن محدوده پوشـش آنها ،بسـیار گران نیز میباشـند .هزینهها در بسـیاری از کشـورهای
جهـان بـه علـت سررسـید طرحهـا و وعدههـای گذشـته شـکل درهـم تنیـده و مارپیچ گونـهای به
خـود گرفتهانـد .بیشـتر پیشبینیهـا نشـان میدهد که ایـن وضعیت بـدون اصالحات بدتر شـده و
بـه نگرانیهـا در ارتبـاط بـا ازدحـام برنامههای مهـم اجتماعی دامـن میزند.
اصالحات در راستای کاهش بدهیهای بازنشستگی شامل موارد ذیل میباشد:
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افزایـش سـن بازنشسـتگی (امـا بـا توجه بـه عواقب مربـوط بـه معوقات بازنشسـتگی و
پرداختهـای بخـش عمومـی)
کاهش نرخهای جایگزینی هدف
گسترش دورههای میانگین در فرمول سود
نمایهسازی سودها در پرداخت به قیمت به جای دریافتیهای خدمات دولتی
معرفی و افزایش همکاری های اعضا
ایـن اصالحـات احتمـاالً بهتریـن اقـدام ،بهعنـوان جزئـی از یـک بازنگری کلـی به شـرایط و ضوابط
خدمـات دولتـی کـه تمامـی منابـع پـاداش دهـی را مدنظر قـرار میدهـد ،میباشـند و اغلب تحت
عنـوان روش «جبـران کلـی» مطـرح میشـوند .اگرچـه در عمـل چنیـن چیـزی بـه نـدرت اتفـاق
میافتـد .در بسـیاری از مـوارد ،ایـن اصالحات میبایسـت بـه جای اینکه بـه تعویق انداخته شـوند،
جداگانـه به تصویب برسـند.
اصلاح بازنشسـتگی خدمـات دولتـی به نسـبت طرحهـای ملـی بازنشسـتگی ،مسـتلزم (رویارویی
بـا) چالشهـای بیشـتری اسـت .تأثیـر مالی اصالحـات پارامتـری خاص بـر یک طرح بازنشسـتگی
خدمـت دولتـی ،میبایسـت همزمـان به بازنشسـتگی و فیـش حقوقی توجـه نماید .برای مثـال ،در
مـورد یـک افزایش در سـن بازنشسـتگی ،احتماالً در طرح بازنشسـتگی ،پساندازها بـا پرداختهای
دسـتمزد باالتـر متعـادل میشـوند .شبیهسـازیها میبایسـت نهتنهـا اثـر جانبـی بـر تأمیـن مالی
طـرح بازنشسـتگی را مدنظـر قـرار دهنـد ،بلکـه این اثـرات را بر فیـش حقوقی لحـاظ نمایند.
طرحهـا بایـد پیشبینـی خـود را متوجـه بسـته گـروه طبیعـت ایـن طرحهـا جایـی که سیاسـت
اسـتخدام جمعیـت داخلـی را معیـن میکنـد .در مقابـل ،شبیهسـازی طرحهـای ملی بایـد مبتنی
بـر مجموعـهای از فـروض در خصـوص توسـعه بـازار کار و تغییـرات جمعیتی در کشـور کـه تا حد
زیادی بـرونزا هسـتند ،کنند.
علاوه بر اثر شـدید حقوق بازنشسـتگی خدمـات اجتماعی ،دوگانهگرائـی منجر به انحرافات بـازار کار
و نابرابری بین کارگران بخش قانونی در کشـور مشـابه میشـوند .هیچ دلیل روشـنی وجود ندارد که
سیاسـتهای عمومـی بـا هموارسـازی مصرف در طول عمر مواجه شـوند یا بیمه بازمانـدگان باید بین
بخش عمومی و خصوصی متفاوت باشـد (شـاید بهاسـتثنای کارکنان ارتش) در بیشـتر موارد ،ادبیات
نشـان دهنده دسـتمزدهای متفاوت جذاب برای اکثریت کارمندان دولت اسـت و مشـخص اسـت که
مزایـای بازنشسـتگی بهتریـن راه مواجهـه با هر نـوع اختالف موجود اسـت .در ضمـن محدودیتهای
نقلوانتقـال کارایـی بـازار کار را کاهـش میدهد .بهبود ویژگیهـای طراحی اصلـی از طرحها میتواند
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ایـن مشـکالت را کاهـش دهـد اما نمیتواند بکه کلی حلشـان کند .اینها شـامل موارد زیر میشـوند:
تمدید متوسط دورهها
دوران واگذاری کوتاهتر
نگهداری حقوق زودهنگام
ارائه یک گزینه مشترک تعریف شده.
یـک هزینـه اضافـی دوگانهگرایـی ،دوگانگـی عملکـرد اداری مانند ثبت اسـت .در وسـعتی کـه صرفههای
ناشـی از مقیـاس در ثبـت وجـود دارد ،پرداختهـای حقوق بازنشسـتگی و سـایر فعالیتهـای داراییهای
الزامـی بازنشسـتگی ،ایـن دوگانگی نشـان دهنده هزینههای غیرالزم اسـت کـه نهایتاً سـطح مزایای مالی
پایـدار را کاهـش میدهـد .این مسـئله به طـور خاص مربوط به کشـورهای کوچک کـه عضویت طرحهای
بازنشسـتگی ممکـن اسـت دهها هزار باشـد جایـی که هنوز پسانـداز پایـدار امکانپذیر اسـت.در مجموع،
بـه نظـر میرسـد برای یکپارچهسـازی خصوصـاً در کشـورهای کوچک اسـتداللهای قویای وجـود دارد.
ایـن اسـتداللها همچنیـن بـرای طرحهای مجزا اجرا شـده توسـط نهادهـای محلی و شـرکتهای دولتی
کاربـرد دارنـد .هـدف بلندمـدت بایـد احتمـاالً یک طـرح ملی مجـرد بـرای دالیل برابـری ،کارایـی اداری
و انعطافپذیـری بـازار کار باشـد .اگرچـه ایـن مسـئله مانـع طرحهـای رو بـه بـاالی اضافی طراحی شـده
بـرای موفقیـت اهـداف منابع انسـانی خاص نمیشـود.با این وجـود پیشبینیهای احتیاطـی مهمی وجود
دارند .یکپارچهسـازی ممکن اسـت شـامل هزینه بودجه جدیدی شـود که دولت آن را مشـارکت کارفرما
بـرای مؤسسـات نیمهدولتـی در برخـی از مـوارد یک حسـاب خصوصی فـردی میسـازد .بنابراین تخمین
روش انتقـال مالـی و تعیین سـرعت یکپارچهسـازی اهمیت دارد .یک یکپارچهسـازی سـریع منجر به نیاز
مالـی انتقـال باالتـر میشـود امـا برخـی از انحرافـات دوگانهگرایـی را سـریعتر محـو میکند .یـک انتقال
آرامتـر ،بـرای مثـال در جایـی که فقـط اسـتخدامیهای جدیدی مجبور به پیوسـتن به طرح بازنشسـتگی
ملـی هسـتند ،بـرای تطبیق در کوتاهمدت ،اداره کردن و جذابیت بیشـتر سیاسـی ،سـادهتر خواهد بود .در
سـوی دیگـر ،انتقـال آرام ممکـن اسـت برای چنـد دهه انحرافاتـی را ایجاد کنـد و تا بهبـود وضعیت مالی
بلندمـدت پیـش نخواهد رفت.
یـک نکتـه نهایـی بایـد ذکر شـود .این گـزارش کفایت و پایـداری طرحهـای ملـی در طرحهایی که
کارمنـدان دولـت ادغـام میشـوند را در نظـر نگرفته اسـت .چنین تجزیـه تحلیلی فراتـر از محدوده
ایـن مقالـه اسـت و بایـد بـه صـورت مـورد به مـورد بررسـی شـود .بـه وضـوح ،اصالحـات دو طرح
باهـم مرتبـط هسـتند .اصالحـات پارامتـری در طرحهـای خدمـات اجتماعـی کـه در طـول زمـان
مرحلهبنـدی شـده ،میتوانـد نابرابـری میـان آن دو را از بین برده و یکپارچهسـازی را بهبود بخشـد.
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اصالحاتـی کـه پرداختـی و اعتبـار طـرح ملـی اصلـی مزایـای ناشـی از یکپارچهسـازی را افزایـش
میدهـد .در کوتاهمـدت اصالحـات نظـام بازنشسـتگی بایـد تـا حـد امکان جامع باشـد.
ضمیمه  :1مقررات بازنشستگی خدمات اجتماعی
مقررات طرحهای خدمات اجتماعی مجزا اما با مزایای مشابه طرحهای ملی

فنالند

طرح بازنشستگی شغلی مجزا .اگرچه قوانین مزایا برای بازنشستگی شغلی اجباری مشابه
کارگران بخش خصوصی است

هلند

بازنشستگی شغلی شبه اجباری ،تحمیل شده توسط توافق جمعی ،قوانین مشابهی برای
کارگران بخش دولتی و خصوصی دارد اما طرحها را معموالً جدا میکند .همه کارگران
تحت پوشش بازنشستگی ملی هستند.

کانادا

تحت پوشش طرح ملی .حدود صد درصد از کارمندان بخش عمومی عضو یکی برنامه
شغلی هستند .مزایا با  CPP/QPPبا پیشنهاد یک نرخ تجمعی پایینتر در پرداخت تا
سقف  CPP/QPPیک پارچه شدهاند.

طرح خدمات اجتماعی ادغام شده با طرح ملی با مزایای افزایشی

دانمارک

تحت گوشش طرح ملی ،طرح افزایشی مجزا برای کارمندان بخش عمومی.

ایرلند

تحت پوشش طرح ملی ،طرح مزایای افزایشی شغلی برای کارگران بخش عمومی.

ایسلند
ایتالیا
ژاپن
نروژ

نیوزلند
اسپانیا
سوئد
سوئیس
ایاالتمتحده

تحت پوشش طرح ملی ،با طرح مزایای افزایشی شغلی برای کارگران بخش عمومی.
تحت پوشش طرح ملی اما با مقررات افزایشی توسط توافق جمعی.

تحت گوشش طرح ملی با اجازه بازنشستگی یکجای اضافی و بازنشستگی درآمد وابسته.
تحت پوشش طرح ملی با مقررات بازنشستگی شغلی افزایشی.

تحت پوشش طرح ملی .طرح پوششدهنده همه کارگران بخش عمومی نزدیک به
اعضای جدید در  ،1992هشت طرح پوشش برخی از گروههای کارگران بخش عمومی
را پوشش میدهند.
تحت پوشش طرح ملی اما با طرح افزایشی برای بخش عمومی.

تحت پوشش طرح ملی .دو طرح بازنشستگی جداگانه برای کارمندان دولت محلی و
مرکزی .دو طرح شغلی بخش خصوصی توسط توافق تدوین شده .در کنار هم این چهار
طرح نود درصد نیروی کار را پوشش میدهند .همه بازنشستگان شغلی بهعنوان یک
افزایشی باالتر از سقف نظام ملی کار میکنند.
تحت پوشش طرح ملی .اما طرح بخش عمومی معموالً پیشنهاد بهتری از اعتبار تعریف
شده اجباری میدهد.
تحت پوشش طرح ملی اما با مقررات مشارکت تعریف شده افزایشی .کارگران قدیمی
ممکن است حقوقی را تحت طرح مزایای تعریف شده قبلی گذرانده باشند.
طرح خدمات اجتماعی بخشی ادغام شده با طرح ملی
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تحت پوشش طرح پایه ملی .طرحهای مجزا به جای طرحهای مشارکتی تعریف شده اجباری.

تحت پوشش طرح پایه ملی اما همه کارگران بخش عمومی خارج از قرارداد طرح درآمد
وابسته ملی با مزایای بازنشستگی شغلی به جای آن هستند .یک انتخاب میان مزایای تعریف
شده یا مقررات مشارکت تعریف شده به طور مختصر معرفی خواهد شد.
طرح خدمات اجتماعی کام ً
ال مجزا از طرح ملی

خدمات اجتماعی و ارتش با طرحهای شغلی یا ملی عمومی پوشش داده نمیشوند.
فرمول بازنشستگی خدمات اجتماعی یک مؤلفه پایه برای بازتاب طرح ملی دارد .اگرچه ،برخی
کارمندان بخش عمومی در طرحهای ملی هستند .آنها مزایای افزایشی از  IRCANTCدارند
که مشابه طرح  AGIRCو  ARRCOبرای کارمندان بخش خصوصی است.

یونان
کره

لوکزامبرگ
پرتغال
ترکیه

یکپارچهسازی با طرح ملی در قانون برنامهریزی شده است

ضمیمه :2
در اینجـا بـرای مردان و زنان تفاوت سـنی وجود دارد ،دو سـن توسـط سـن بازنشسـتگی بـرای زنان
جداشـده و ابتدا ارائه شـدهاند .ایتالیا :سـن  57با  35سـال خدمات یا هر سـنی با  40سـال خدمات.
ژاپـن :سـن بازنشسـتگی از سـال  2013بـه  65افزایـش خواهد یافـت .هلند :بازنشسـتگی زودهنگام
از طریـق یـک طـرح مجزایـی (به نـام  )VUTانجام میشـود .فرانسـه و هلند برنامههای بازنشسـتگی
زودهنـگام جداگانـهای بـرای کارگـران بخش خصوصی دارند .بیشـتر اطالعات اینجا بـرای میانه دهه
 1990اسـت و ممکن اسـت تغییر کرده باشـد .اطالعات سـال  2000یا بعد از آن با سـتاره مشـخص
شـدهاند .جایـی کـه سـن بـرای مـردان و زنـان متفـاوت اسـت ،سـن بازنشسـتگی ابتـدا بـرای زنان
اسـت .سـازگاری آماربیمـهای در طرحهـای ملـی بیـن  45و  50توصیـه میکند و هیـچ تعدیل آمار
بیمـهای بـرای بازنشسـتگی زودهنـگام بیـن  50و  55/60وجود نـدارد .گابن 30 :سـال خدمت بدون
سـن بازنشسـتگی خاص .لیبریا :بازنشسـتگی در  60سـالگی با  100ماه خدمت یا  65سـالگی بدون
خدمت اجباری .ماداگاسـکار 25 :سـال خدمت بدون سـن بازنشستگی ،بازنشسـته در  55با  15سال
خدمت .مالی :سـن بازنشسـتگی بین انواع شـغل متفاوت اسـت .سـنگال :اصالحات  2002را بازتاب
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میدهـد .تونـس :بازنشسـتگی در  55بـا  35سـال خدمـت .برزیـل :بسـته بـه سـهم بازنشسـتگی با
حقـوق بازنشسـتگی کامل نیازمند  30و  35سـال به ترتیـب برای زنان و مردان اسـت .نپال :صندوق
وجـوه احتیاطـی کارگـران بخـش خصوصی را پوشـش میدهـد اما یک برنامه بازنشسـتگی نیسـت.
موریس :بازنشسـتگی از خدمات اجتماعی به طور اجباری در سـن  60سـالگی اسـت .ایران :شـرایط
خدمـت یـا زمـان بـه پیوسـته به شـرح زیر اسـت 60 :بـدون حداقـل دوره گذرانـده شـده 55 ،با 25
سـال برای مردان 20 ،سـال بدون حداقل سـن برای زنان 30 ،سـال بدون حداقل سـن برای مردان.
ترکیه :سـن بازنشسـتگی از آگوسـت  1999مطرح شـد و بهتدریج مرحله به مرحله تا  58/60پیش
رفـت .تایلنـد :بـدون حداقل سـن بازنشسـتگی با  25سـال خدمـت یـا بیشـتر :Cape verde .طرح،
بخـش خصوصـی افزایـش یافتـه در سـال  2004را پوشـش میدهد و شـامل افزایش در طـول دوره
گذرانده شـده میشـود .زامبیا :بدون شـرایط سـنی بعد از  20سـال خدمت .جیبوتی :بسـته به طرح
 CNRبـرای کارگـذار .اندونزی :سـن بازنشسـتگی بـرای معلمان بخش عمومی  55سـال اسـت .هند:
در برخـی موارد ،کارمندان سـطوح دولتی ممکن اسـت زودتر بازنشسـته شـوند.
یادداشتهای جدول  2و جدول 3

اسـترالیا :نرخ تعهدی وابسـته به انتخاب نرخ مشـارکت توسـط اعضا (میان  2تا  10درصد) میباشـد.
بیشـترین نـرخ جایگزینـی بـرای بیشـترین محدودیت مزایا اجـازه میدهـد .اتریـش50 :درصد برای
 15سـال اول بهعلاوه  2درصـد بـه ازای هـر سـال بعد از آن برای حقوق سـاالنه قابل محاسـبه برای
بازنشسـتگی کـه  80درصـد پرداخـت نهایی میباشـد .کانـادا :مزایای حقوق بازنشسـتگی بر اسـاس
درآمدهـا تحتپوشـش برنامـه ملـی ) (CPP/QPPکاهشیافتـه اسـت .دانمـارک 1.75 :درصد سـاالنه
بـرای  16سـال اول ،بیـن  17و  32و یـک درصد پس از آن .فنالنـد :کارکنان بخش عمومی که پیش
از  1992آغـاز بـه کار کردهانـد تأثیـر  2.2درصـدی بر نرخ تجمعی و نرخ جایگزینـی  66درصد دارند.
لوکزامبـرگ :یـک سـوم پرداخـت بـرای  10سـال اول و یـک شـصتم از حقوق هر سـال پـس از آن.
اسـپانیا :حقوق بازنشسـتگی میتواند تا  100درصد از حقوق یکسـان پایه که به طور متوسـط 95.4
درصـد از حقـوق نهایـی اسـت ،افزایش یابد .سـوئد و سـوئیس :بیشـینه شـامل  entitlementحقوق
ایالتـی میشـود .سـوئد :نرخ تجمعـی  33درصد پایینتـر و  2.17درصـد باالتر از سـقف نظام حقوق
بازنشسـتگی محلی اسـت .انگلسـتان :بیشینه حقوق بازنشسـتگی برای ارزش مبالغ یکجا مجاز است.
کانـادا :هزینـه تعدیـل بـه وضعیت مالـی طـرح دارد .هدف جاری پوشـش دو سـوم از تـورم قیمتی
مصرفکننـده میباشـد امـا ایـن مسـئله در آینده امکانپذیر نیسـت .نروژ :شـاخصبندی بر اسـاس
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مبلـغ پایـه نظـام بازنشسـتگی ملـی اسـت که به طـور رایـج بـا درآمدها به صـورت خطـی افزایش
مییابـد ،اگرچـه هیـچ ارتبـاط قانونی وجـود ندارد.
یادداشتهای جدول:4

یادداشـت :قیمـت= ،Pاحتیاطی= ،Dدسـتمزد= .Wهند :بـه طرح فدرال قدیم بازمیگـردد که با طرح
 DCدر حـال جایگزینـی اسـت .سـریالنکا :یک مشـارکت جدید ،طـرح DBبا نرخ تجمعـی 2.1875
بـرای کارمنـدان دولتـی اسـتخدام شـده بعـد از اول ژوئـن  2003معرفـی گردید .پوشـش کارگران
بخـش خصوصـی طـرح DC ،اسـت .نپـال :پوشـش کارگـران بخـش خصوصی طـرح DC ،بـا امکان
پـس کشـیدن ذاتی اسـت که اینجا مطرح نشـده اسـت .مالـزی :نـرخ تعهـدی Accrual rate does
 not take into account additional 20% of base salary taken in lump sum.کارمنـدان
بخـش خصوصی تنها تحت پوشـش طـرح  DCمیباشـند .اندونزی :کارمندان بخـش خصوصی تنها
تحـت پوشـش طرح  DCمیباشـند .مکزیـک :از سـال  1997کارگران بخش خصوصی توسـط طرح
 DCپوشـش داده شـدند .ماداگاسـکار :طرح بخش خصوصی برای حداقل دسـتمزد کارگر محاسـبه
میگـردد .شـاخصبندی وابسـته بـه حداقل دسـتمزد اسـت .سـنگال :طـرح بخـش خصوصی یک
نظـام  Pointsاسـت .نرخ تجمعی تخمین زده شـده بر اسـاس حرکتهای تاریخـی در ارزش Point
و شـغل کامل اسـت .هندوراس :نرخ تجمعی  2.75درصد برای هر سـال اسـت اما تابع بیشـینه 90
درصدی اسـت .محاسـبات برای شـغل  40سـاله است.
ضمیمه :3
کارمندان دولتی تحت پوشش طرحهای DC
سال آغاز

آفریقا

بوتسوانا

2001

آرژانتین

1994

بولیوی

1997

X

آمریکای التین

کاستاریکا

2000

جمهوری دومینیک

1998

شیلی

 DBبهعالوه DC

1981

فقط DC

X
X
X
X
X
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فصل دوم

ی خدمات کشوری و نیروهای مسلح
اصالحات مستمر 
1
در کشورهای اندونزی ،مالزی و سنگاپور
نویسنده :موکول جی.آشر

2

مترجم :المیرا بیاتی

ا -دلیل اصالح مستمری بازنشستگی خدمات کشوری و نیروهای مسلح
رکـود جهانـی سـال  2008و روندهـای جمعیتـی در اندونـزی ،مالزی و سـنگاپور ،به ضرورت تسـریع
در اصلاح سیسـتمهای بازنشسـتگی افـزود .این فوریت برای دسـتیابی بـه ارتقای مالـی ،بودجهای و
ثبـات اقتصـادی طی یـک دوره طوالنـی و کاهش اثرات احتمالی نامطلـوب اقتصادی ،بـود .از آنجا که
جابجایـی نیـروی کار در سـطح ملی و بینالمللی بیشـتر شـد ،کاربردهـای مزایای بازنشسـتگی ویژه
برای کارمندان دولت و پرسـنل نظامی در مقایسـه با کارکنان بخش خصوصی ،شایسـته بازبینی بود.
خدمـات کشـوری و حقـوق بازنشسـتگی نظامیـان در ایـن کشـورها ،حداقـل شـفافیت را داشـت ه و
سـاختار مدیریـت ایـن مسـتمریها ،بیانگـر تضـاد منافـع میـان طراحـی ،اجـرا و ارزیابـی ذینفعان
مزایـای حقـوق بازنشسـتگی اسـت .علاوه بر ایـن ،از آنجایـی که هزینههـای بازنشسـتگی از جمله
هزینههـای قانونـی اسـت ،اولیـن بحـث در درآمد آینده دولت اسـت .این امر نشـان میدهـد در هر
صـورت و بهرغـم عملکرد آینده اقتصـاد و ظرفیت پرداختکنندگان مالیات بـرای جبران هزینههای
بازنشسـتگی کارمنـدان دولتی و نظامی ،ارائه مزایای بازنشسـتگی ادامـه خواهد یافت .بنابراین ،خطر
بـه ذینفعـان مزایای بازنشسـتگی (کارمندان دولت و پرسـنل نظامی) منتقل نمیشـود .این مسـأله،
تقسـیم عادالنـه ریسـک در درون یـک نسـل مذکـور و میـان نسـلها را ارتقـاء میدهـد .مدیریـت
سـرمایهگذاری خدمـات کشـوری و صندوقهـای بازنشسـتگی نظامیـان جـدای از کارکنـان بخش
خصوصـی انجـام شـده اسـت .بنابراین ،اینگونه سیسـتمهای بازنشسـتگی برای شناسـایی مسـائل
مطرح شـده با مشـخصات فوق ،شایسـته بررسـی میباشـند.
1. Civil Service and Military Pension Reforms in Indonesia, Malaysia and Singapore
2. Mukul G Asher

* این مقاله برای کارگاه ترتیبات مستمری خدمات کشوری و نیروهای مسلح در کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه در مرکز هایتوسوباشی
توکیو 20-21 ،ژانویه  2011تهیه شده است.
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ایـن مقالـه به شـرح زیر سـازماندهی شـده اسـت :بخـش دوم خالصـهای از طبقهبندیهـای حقوق
بازنشسـتگی کارمندان دولت و پرسـنل نظامی در سـه کشـور را به دسـت داده و در بخش سـوم که
بخـش پایانـی این مطالعه میباشـد ،روشهای اصالحات گسـترد ه اعمال شـده در کشـورهای نمونه
ارائـه و بـا توصیههـای سیاسـتی خاص برای دیگر کشـورها دنبال شـده اسـت.

 -2ترتیبات حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و پرسنل نظامی
بررسی اجمالی اندونزی

مسـتمری خدمـات کشـوری براسـاس قانـون  11سـال  1969اداره میشـود .مسـتمریهای
بازنشسـتگی بـرای زندگـی هسـتند و بازمانـدگان را نیـز تحـت پوشـش خـود قـرار میدهند .سـن
بازنشسـتگی  56سـال ( 50سـالگی با  20سـال سابقه خدمت) اسـت .کارمندان دولت تحت پوشش
بیمـه عمـر ( )THTنیـز قـرار دارنـد کـه بعـد از مـرگ فـرد مبلغی به صـورت یکجا بـه خانـواده فرد
پرداخـت میشـود .براسـاس مـاده  13قانـون کار ،پایـان قانونـی پرداختهـا نیـز وجـود دارد.
پـی تـی تسـپن 1یک شـرکت بیمـه دولتی بـدون مجـوز و غیرقانونی اسـت که هزینـه برنامـ ه  THTرا
تأمیـن کـرده اسـت .وزارت دارایـی اندونزی اداره برنام ه خدمات کشـوری حقوق بازنشسـتگی را به اداره
پـی تـی تسـپن واگـذار کرده اسـت .اما این شـرکت هیچگونه مسـئولیت مالی بـرای این برنامـه ندارد.
در نتیجـه ،صورتهـای مالـی پیتیتسـپن منعکسکننـده فعالیتهـای اصلـی ایـن شـرکت در حوزه
خدمـات بازنشسـتگی وابسـته به طرح میباشـد .میزان نرخ حق بیمـه 4/75 ،درصد برای اعضا اسـت و
مابقـی آن توسـط دولـت به عنـوان کارفرما پرداخت میشـود .در هر حال ،سـهم کارمندان در حسـاب
پـی تـی تسـپن اندوخته شـده ،کـه هیچ برنامه روشـنی برای تأمیـن مالی نـدارد .در واقـع ،دولت 100
درصـد هزینههـای خدمات بازنشسـتگی کشـوری را عهدهدار اسـت .از آنجا که هیچگونـه مبلغ از پیش
اندوختهشـدهای بـرای ایـن برنامـه وجود نـدارد ،این مخـارج از بودجه تأمین میشـود .جـرارد ()2010
تخمیـن زده کـه هزینـه کل حقوق بازنشسـتگی کارمنـدان برای دولت معـادل  28/4درصد دسـتمزد
مشـمول کسـر حقبیمـه اسـت .ایـن درصـد کمتـر خواهـد بود اگـر کل دسـتمزد کـه شـامل مزایای
جانبـی هم میشـود را در نظـر بگیریم.
نـرخ تعهدی برای حقوق بازنشسـتگی  2/5درصد اسـت و حداکثـر آن  75درصد .بودجه سـال 2010
کشـور اندونـزی نشـان میدهد هزینـه واقعی مسـتمری  0/74درصد تولیـد ناخالص داخلی در سـال
 2009بـوده اسـت؛ و پیشبینـی میشـود در سـال  2010بـه  0/01درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی
 :PT Taspen .1یک شرکت اندونزیایی
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برسـد .ایـن مقـدار ،مقـدار متعادلی اسـت و به احتمال زیـاد باثبات خواهـد بود .پوشـش کل خدمات
بازنشسـتگی کشـوری همانطـور که در دسـامبر  2009برآورد شـده بـود 4/52 ،میلیون نفر اسـت که
 45/6درصـد آن را زنـان تشـکیل میدهند (جـدول .)1
 56/2درصـد مـردان و  54/9درصـد زنـان در گروه سـنی  50-36سـال قرار دارند .با توجه به شـرایط موجود
ی دارند .قانـون تمرکززدایـی از سـال ،2000
ایـن ارقـام حکایـت از تعهـدات مالی بازنشسـتگی قابلتوجهـ 
مسـئولیت کارمندان دولت اسـتخدام شـده در سـطوح پایینتر را به حوزههای قضایی منتقل کرده اسـت.
ی شـده ،نامشـخص اسـت .اگر در سـطوح
اما تعهدات مالی برای حقوق بازنشسـتگی در سـطوح تمرکززدای 
پایینتر باشـد ،اختالف وسـیعی در برخورداری از مزایای بازنشسـتگی رخ میدهد و ممکن اسـت بهرهوری
مالی و خدماتی گسـتردهتر و همچنین پیامدهای دیگری داشـته باشـد.
پرتفـوی سـرمایهگذاری صنـدوق کارمنـدان دولت،وضعیتهای برآورد شـده شـرکت پی تی تسـپن
را دربـردارد (کـه بـرای پرداخـت حقوقهـای بازنشسـتگی اسـتفاده نمیشـوند) .کل داراییهـا در
پایـان سـال  19/65 ،2008تریلیـون روپیـه 1اندونـزی میباشـد ( 0/036درصـد از تولیـد ناخالـص
داخلـی؛  0/56درصـد از سـود سـاالنه) ( .)Guerard, 2010بازده داراییهای سـرمایهگذاری شـده در
سـال  9/12 ،2008درصـد و کمتـر از نـرخ تـورم  11/1درصـدی میباشـد؛ کـه برابر مورد مشـابه در
گواهیهـای بانـک مرکزی ( 9/2درصد) میباشـد ( .)Guerard, 2010قانون شـماره  40سـال 2004
( بـا عنـوان قانـون  ،)SJSNپنج برنامه متفاوت بیمه اجتماعی اجبـاری را در نظر دارد که کل جمعیت
را پوشـش میدهـد .ایـن برنامههـا شـامل مسـتمریهای بازنشسـتگی ،پسانـداز دوران سـالمندی،
سلامت ،جبـران خدمـات کارگـران و مزایای فوت اسـت .این قانـون ،چارچوبی را فراهـم میکند ،اما
تأمیـن مالـی و جزئیـات دیگـر را برای مرحله بعدی میگذارد .مسـتمریهای بازنشسـتگی براسـاس
اصـول بیمـه اجتماعی خواهـد بود و از نوع مزایای مشـخص ،2براسـاس آخرین پرداخـت خواهد بود.
در صـورت اجـرا ،برخـورد متفـاوت فعلی بین کارمنـدان دولت و ارتـش از یک سـو و کارکنان بخش
خصوصـی از سـوی دیگـر محدوتـر خواهـد شـد و یـا به طـور کل از بیـن خواهـد رفت .قانون سـال
 2004هنـوز اجـرا نشـده اسـت ،اگرچـه ،پیشـرفت محدودی در آغاز فرایند مشـاهده شـده اسـت .با
ایـن وجـود ،ضرورتـی در اجرای آن دیده نشـده اسـت.
پیشنویـس کتاب سـفید 3که توسـط وینر 4در سـال  2009ارائه شـد ،مسـتمری مبتنی بـر مزایای
1. RP
2. DB: Defined Benefits

 :White Paper .3نوعی گزارش (گزارش معتبر) یا راهنمایی برای کمک به خوانندگان است که به منظور درک یک مسأله ،حل یک مشکل،
و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین میگردد.
4. Weiner

80

نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

معیـن براسـاس حـق بیمـهای برابر بـا  0/5درصـد از آخریـن پرداخت سـاالنه را پیشـنهاد میدهد.
مشـروط بر این که نسـبت جایگزینی از  20درصد برای  40سـال سـابقه کار را تأمین کند .در این
پیشـنهاد ،سـن بازنشسـتگی بـه  60سـال افزایـش مییافت و قـرار بود بـه تدریج تا سـال  2047به
 65سـال افزایـش یابـد .البته این پیشـنهادات هنوز پذیرفته نشـدهاند.
جدول  -1توزیع کارمندان دولت در سال 2009
گروه سنی

مردان

21-25

71.794

31-35

251.927

10/3

41-45

491.118

20/0

51-55

438.773

61-65

3.894

تعداد کل

2.455.269

18-20
26-30

202.561

36-40

343.813

46-50

544.325

56-60
+65

1.264

105.507
293

درصد

زنان

2/9

100.065

4/8

261.641

12/8

516.468

415.495

20/1

906.613

228.403

11/0

0/1

8/3

14/0
22/2
1/9
4/3

1.166

252.296

326.510

392.258
86.602

0/2

1.434

100

2.068.936

0

66

درصد

مجموع

171.859

0/1

12/2

15/8

19/0
4/2

2.430

454.857
670.323
936.583
667.176

192.109

0/1

5.328

100

4.524.205

0

359

منبع :اشاره شده در جرارد ( .)2011منبع اصلی سازمان ملی خدمات کشوری است؛
جدول  -2پرتفوی سرمایهگذاریهای خدمات کشوری – پایان 2008
نوع

11.114.868

56/55

2.101

0/01

سپردههای مدتدار

7.691.730

سرمایهگذاریهای مستقیم

50.610

نقدینگی

113

0/00

تراز

793.900

4/04

اوراق قرضه

سپردههای جاری

جرارد ()2010

میلیون روپیه

درصد

مجموع

19.653.322

39/14
0/26

100/00
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مالزی
طـرح مسـتمری خدمـات بازنشسـتگی کشـوری :کارمنـدان دولت ،اعضـای طرح مزایای مشـخص
بازنشسـتگی هسـتند کـه از بودجـ ه سـاالنه دولـت تأمیـن مالـی میشـود .در سـال 1/24 ،2008
میلیـون کارمنـد دولت در مالزی وجود داشـت که معـادل  11درصد از نیـروی کار و  4درصد از کل
جمعیـت بـود ( .)Ong, Hamid, 2010براسـاس ایـن گزارش تعداد کل مسـتمریبگیران در سـال
 2008کـه شـامل بازمانـدگان نیز میشـود 0/51 ،میلیون بود کـه برابر با  41/1درصـد از کارمندان
دولـت و هزینـه مسـتمریها برابـر  8/4میلیارد رینگیت 1محاسـبه شـده کـه این رقم برابر اسـت با
 1/2درصـد از درآمـد ناخالـص ملی 2در سـال .2008
سـن بازنشسـتگی در حـال حاضـر  58سـال اسـت و بـه وضـوح بـرای امیـد بـه زندگـی 60
سـال کـم اسـت ،همـان طور که در بخش دوم به آن اشـاره شـده ،سـن بازنشسـتگی در سـال
 2005بـرای مـردان  17/2سـال و بـرای زنـان  19/6سـال بود .مشـخصات جمعیتـی و امید به
زندگـی کارمنـدان دولـت ممکـن اسـت از میانگیـن جمعیـت متفاوت باشـد و باید این مسـأله
در طراحـی و ارزیابـی تأمیـن مالـی و ثبـات مالـی طرحهای بازنشسـتگی خدمات کشـوری در
نظـر گرفته شـود.
بـرای بهرهمنـدی از بازنشسـتگی حداقـل  10سـال خدمت نیاز اسـت .میـزان مزایای بازنشسـتگی
ق (بـه اسـتثنای کمـکهزینههـا) تغییـر میکنـد ،که
بیـن  20و  60درصـد از آخریـن پایـه حقـو 
ایـن تغییـرات بـه طول دوره خدمت بسـتگی دارد .بـرای بازماندگان و کسـانی کـه در طول خدمت
مجـروح میشـوند و یـا فـوت میکنن د مقـررات خاصـی وجـود دارد .مزایای بازنشسـتگی براسـاس
قیمتهـا تغییـر نمیکننـد ،امـا در فواصـل معینی که بازبینـی حقوق و دسـتمزد کارمنـدان دولت
صـورت میگیـرد ،بازنگـری میشـوند .در حـال حاضـر بـرای بهرهمنـدی از مزایـا ،کارمنـدان دولت
حـق بیمـهای نمیپردازند.
علاوه بـر مسـتمری بازنشسـتگی ،کارمنـدان دولـت واجـد شـرایط بـرای پـاداش بازنشسـتگی نیز
هسـتند ،کـه مقـدار آن بـا توجـه به تعـداد سـالهای خدمـت متفـاوت اسـت .برخی سـازمانهای
دولتـی ،مبلغـی اضافهتـر به صـورت یکجا ،علاوه بر این پـاداش بازنشسـتگی نیـز میپردازند که به
عنـوان «دسـت دادن طالیـی »3مشـهور اسـت .کارمندان دولـت میتوانند مرخصی خـود را حداکثر
بـرای  150روز بخرنـد .بنابرایـن در زمان بازنشسـتگی ،عالوه بر حقوقهای بازنشسـتگی ،مبالغ قابل
1. RM
2. GNI
3. Golden Hand Shake
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توجهـی نیـز بـه صورت یکجـا در دسـترس کارمنـدان دولت نیز میباشـد.
تـا سـال  ،1991بـرای تأمین هزینههای بازنشسـتگی کارمندان دولت بودجههای سـاالنه از محل
بودجـه کشـور تخصیص داده میشـد .ایـن کار با تصویب قانـون «صندوق ضمانت مسـتمریها»
در سـال  1991اصلاح شـد .اولیـن تخصیـص بـه مبلـغ  500میلیـون رینگیـت توسـط دولـت
فـدرال فراهـم شـد .در سـال  ،2007ایـن قانـون ،جایگزیـن قانـون «صندوق بازنشسـتگی» شـد
(قانون  662در سـال .)2007
سـه منبـع اصلـی درآمد بـرای این صنـدوق وجـود دارد .نخسـت ،دولت فـدرال  5درصـد از بودجه
سـاالنه حقـوق کارکنـان خـود را بـرای تأمیـن مالی مسـتمری کارکنـان خود تخصیـص میدهد.
ق بیمـه سـطوح پایینتـر دولت 17/5 ،درصد از حقوق و دسـتمزد مشـمول بازنشسـتگی اسـت.
حـ 
وجوه انباشـته شـده در حال حاضر در سـبد متنوعی متشـکل از سـهام ،اوراق بهادار دولتی مالزی و
اوراق قرضه شـرکتی در مالزی سـرمایهگذاری شـده اسـت .)Ong, Hamid, 2010( .بنابراین منبع
سـوم ،درآمد سـرمایهگذاری صندوق بازنشسـتگی میباشـد .مقادیر این منابع در  30سـپتامبر سال
 60 ،2009بیلیـون رینگیـت بـود کـه برابر با  9درصد از تولید ناخالص داخلی سـال  2009اسـت .با
ایـن همـه مطالعـات اکچوئری انجام نشـده تا اثبات کند سـهام بـه اضاف ه درآمدهای سـرمایهگذاری
بـرای پاسـخگویی بـه تعهـدات مالـی بازنشسـتگی در آینـده کافـی اسـت یا خیـر .مسـلم و قطعی
نیسـت کـه تا چـه حد خدمات بازنشسـتگی کشـوری و سـایر مزایای بازنشسـتگی بـر تثبیت مالی
(ثبـات سیاسـتهای مالـی و ثبـات اقتصـاد کالن) و انعطافپذیری مالـی (توانایی تخصیـص دوباره
منابـع بودجـهای به رشـد و افزایش برابـری) تأثیر خواهد گذاشـت.
صنـدوق نیروهـای مسـلح ( )LTATدر آگوسـت سـال  1972بـا تصویـب قانونـی در پارلمـان ایجاد
شـد .ایـن قانـون بـرای پرسـنل نظامـی زیرنظـر افسـران الزامـی اسـت .ایـن صنـدوق ،طرحـی با
ق بیمـه در آن  10درصـدی از حقـوق ماهیانـه کارکنـان و
ق بیمـه معیـن ( )DCکـه نـرخ حـ 
حـ 
 15درصـدی توسـط دولـت بـه عنـوان کارفرمـا اسـت .ایـن طـرح دارای مزایـای ازکارافتادگـی و
بازماندگـی اسـت ،در صورتـی کـه این حـوادث در طـول خدمت رخ دهد .سـن بهرهمنـدی کامل
ی هسـتند ،تنها میتوانند سـهم خـود (حق
 50سـال اسـت .کسـانی کـه محـق دریافـت مسـتمر 
بیمههـا) را برداشـت کننـد؛ مابقـی میتوانند کل مقدار را برداشـت کنند .همچنین سیاسـتهایی
بـرای یکبـار خریـد مسـکن در طـول دوران خدمـت وجـود دارد .جزئیـات عضویـت در دسـترس
نیسـت ،امـا در پایـان سـال  ،2008موجـودی انباشـته  7/2بیلیـون رینگیـت ،برابر بـا  1درصد از
تولیـد ناخالـص داخلی بوده اسـت.
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جدول  -3ویژگیهای بازنشستگی خدمات کشوری و نیروهای مسلح

1

2004

2009

تعداد کل کارمندان دولت

61.516

74.201

مرد (درصد)

44/4

43/7

زن (درصد)

45/6

46/3

سهم در نیروی کار کشور

0/04

0/02

پیش از سـال  ،1986کارمندان دولت تحت پوشـش طرح بازنشسـتگی 2از محل منابع دولتی تأمین
مالـی میشـدند .در سـال  ،1973انتخابـی بـه کارمنـدان دولت داده شـد تا از طرح بازنشسـتگی به
صنـدوق آتیـه مرکـزی منتقـل شـوند ،اما تعـداد نسـبتاً کمی ،ایـن کار را انجـام دادند .تلاش برای
انتقـال کارمنـدان دولت به سـمت صنـدوق آتیه مرکزی در سـال  1986مؤثر بـود از آنجا که با عدم
تـداوم طـرح بازنشسـتگی برای بیشـتر کارمندان دولـت همراه بود .تعداد نسـبتاً کمـی از کارمندان
کلیـدی دولـت و مدیـران مجاز بودند تا تحت پوشـش طرح بازنشسـتگی باشـند که جزئیـات آن در
دسـترس عموم نمیباشد.
3
بیشـتر کارمندان اسـتخدام شـده بعد از سـال  1986زیرپوشـش صندوق آتیه مرکزی قرار گرفتند.
ق بیمه و سـقف دسـتمزد را دارند که شـهروندان
کارمندان غیرمشـمول بازنشسـتگی همان نرخ ح 
سـنگاپور و افـراد دارای اقامـت دائـم اسـتخدام شـده در بخـش خصوصـی ،دارند .اگرچـه کارمندان
ق بیمـه کمتـری دارند اما سـقف دسـتمزد باالتـری معادل
دولتـی مشـمول بازنشسـتگی ،نـرخ حـ 
ق بیمـه آنهـا اعمال میشـود .این نرخها برای هر دو قشـر مشـمول و غیرمشـمول
 6000دالر در حـ 
بازنشسـتگی کارمنـدان دولت در جدول  3ارائه شـده اسـت.
کارمنـدان دولـت مشـمول بازنشسـتگی در زمان بازنشسـتگی میتواننـد انتخابی از بین مـوارد ذکر
شـده در زیر داشـته باشند:
الـف) حقوق بازنشسـتگی کـه برابر  1/600درآمد سـاالنه مشـمول بازنشسـتگی  تعداد
ماههـای کامـل خدمت
 .1تراز دادهها و نرخهای بازده برای صندوق بازنشستگی و صندوق ذخیره براساس صورتهای مالی کلی برای سال مالی  2004-2005دولت
سنگاپور محاسبه شده است.
 .2صندوق طرح بازنشســتگی توسط قانون صندوق بازنشستگی اداره میشود (فصل  ،224Aنسخه بازنویسی شده  )1996و توسط وزارت
دارایی اداره میشود.
 .3قانون بازنشستگی تصریح کرد که هیچ کارمندی که بعد از اول آوریل  1986استخدام شده ،زیر پوشش این قانون نبوده جز افسرانی که
برای طرحهای خدماتی تعیین شده توسط رئیسجمهور ،منتخب شدهاند.
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ب) پاداش یکجا براساس حقوق کامل بازنشستگی ساالنه 14. 2 
ج) ترکیبـی از پـاداش یکجا و حقوق بازنشسـتگی کاهشـی بـه مدت  12/5سـال بعد از این
کـه حقوق ماهیانه بازنشسـتگی بـه حقوق کامل بازنشسـتگی برگردانده شـود.
قانـون صنـدوق بازنشسـتگی تصریح میکند که حداکثر نـرخ جایگزینی نباید از دو سـوم باالترین
حقـوق و مزایای مشـمول بازنشسـتگی پرداخت شـده به کارمنـدان دولت تجاوز کنـد .بنابر گزینه
«الـف» کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد بعـد از  30سـال خدمـت ،حقـوق بازنشسـتگی 60درصـد
دسـتمزد خواهـد بـود و سـقف دوسـوم ،بعـد از +33یکسـوم سـال خدمـت بدسـت میآیـد .بـه
طـور مؤثـر ،اگرچـه کارمنـدان دولت اسـماً در صنـدوق آتیه مرکزی مشـارکت دارنـد ،مانند دیگر
شـاغالن تحـت ضمانـت یک سـقف باالتـری از مزایـای معین هسـتند ،حالتی کـه بهترین ترکیب
از دو فرمول مسـتمری اسـت.
در  31مـارس سـال ( 2005آخریـن سـالی کـه دادههـای آن موجـود اسـت) ،دارایـی صنـدوق
بازنشسـتگی  11.41میلیـارد دالر بـود .طـرح بـه خوبـی بـا داراییهـای بازنشسـتگی و مطابـق با
تعهـدات بیمـهای تخمیـن زده شـده تأمیـن وجـه شـد کـه ایـن رقـم 11.40 ،میلیـارد دالر بود.
صنـدوق بازنشسـتگی از درآمـد حاصـل از سـرمایهگذاریهایش و گهگاهـی نیز از انتقـال یکجا از
حسـاب تلفیقـی درآمـد دولـت و از نقـل و انتقـاالت ماهانـه ،تأمین وجه میشـد .این مـوارد لزوماً
بـه کسـری بودجـه خدمات بازنشسـتگی دولتی مربوط نبـود .در طول سـالهای  2004تا ،2005
صنـدوق  438.8میلیـون دالر (یـا  0/4درصـد) از محـل سـرمایهگذاریهایش بـه دسـت آورد.
شـاخص تعدیلکننـده تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال  1/2 ،2005بـود ،بنابرایـن نـرخ بازدهی
واقعـی صنـدوق بازنشسـتگی  2/8درصـد بوده اسـت .دادهای بـرای تجزیه و تحلیـل دقیقتر طرح
خدمات بازنشسـتگی کشـوری در دسـترس نمیباشـد.
ترتیبـات بازنشسـتگی بـرای پرسـنل نیروهـای مسـلح توسـط طـرح ذخیـره 1مدیریـت میشـود
ق بیمـه معین بـوده و در سـال  1998ایجاد شـده اسـت .ارزش مزایای
کـه طرحـی مبتنـی بـر ح 
اندوختـه بازنشسـتگی در زمـان ارائـه ،محاسـبه شـده و بـه حسـاب اعضـا منتقـل شـد .صنـدوق
ق بیمـه کارکنـان و
ذخیـره همچنیـن بـا انتقـاالت از حسـاب درآمدهـای تلفیقـی دولـت ،حـ 
ق بیمـه بـرای 6
درآمدهـای حاصـل شـده از سـرمایهگذاری تأمیـن مالـی شـده اسـت .نـرخ حـ 
سـال اول خدمـت  13درصـد اسـت ،کـه بعـد از آن بـه  15درصـد افزایـش مییابـد .اعضـا بـرای
سـرمایهگذاری موجودیهـای انباشـته خود سـه انتخـاب دارند .اولیـن انتخاب ،طرح بـا ثبات50 :
 .1در سال  2000به عنوان صندوق ذخیره حق بیمه تغییر نام داد.
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درصـد نقـد و  50درصـد به صـورت اوراق قرضه میباشـد .انتخـاب دوم ،طرح متـوازن 10 :درصد
نقـد 50 ،درصـد اوراق قرضـه و  40درصـد بـه صـورت سـهام میباشـد .و در آخر ،طـرح پویا10 :
درصـد نقـد 20 ،درصـد اوراق قرضـه و  70درصـد بـه صورت سـهام میباشـد .انتخاب بـه صورت
پیشفـرض طـرح متوازن اسـت.
موجـودی صنـدوق ذخیـره در  31مـارس  1. 79 ،2005میلیارد دالر بـود و  42. 5میلیون دالر از
میانگیـن ذخایـر سـالهای  2004و  2005بدسـت آورده بـود .بـا در نظـر گرفتن حسـاب تعدیل
سـرمایهگذاری بـه مبلـغ  42. 91میلیـون دالر ،بـازده قطعی سـرمایهگذاریهای صنـدوق ذخیره
 4درصـد بـوده اسـت 5/2( .درصـد در شـرایط اسـمی) این نرخ برخلاف نرخ واقعی بدسـت آمده
در زمـان مشـابه در ترازهـای صنـدوق آتیه مرکـزی ( 2درصد) و در ترازهای صندوق بازنشسـتگی
( 2/8درصد) اسـت.
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ق بیمه صندوق آتیه مرکزی2010 ،1
جدول -4نرخهای ح 
(اعمال شده پس از  1ژانویه )2007

برای بخش خصوصی ،کارمندان دولتی غیرمشمول بازنشستگی
پرسنل مجلس قانونگذاری و دارندگان اقامت دائم

سن کارمند سهم کارفرما سهم کارمند
از حق بیمه از حق بیمه
(سال)

 35و پیش
از آن
35-45
45-50
50-55
55-60
60-65
 65به باال

 35و پیش
از آن
35-45
45-50
50-55
55-60
60-65
 65به باال

(درصد از
دستمزد)

(درصد از
دستمزد)

تا سقف
دستمزد
 4500دالر

تا سقف
دستمزد
 4500دالر


مجموع
حق بیمه

منظور شده در

(درصد از حساب عادی حساب ویژه حساب ذخیره
سالمت
(مسکن و
موارد) (بازنشستگی)
(سالمت)
دستمزد) سایر

سهم

سهم

سهم
تا سقف
حق بیمه
ق بیمه
ح 
ق بیمه
ح 
دستمزد
(درصد)
(درصد)
(درصد)
 4500دالر

14/5

20

34/5

67

14

19

14/5
14/5
10/5
7/5
5/0
5/0

20
20
18
12/5
7/5
5

34/5
34/5
28/5
20/0
12/5
10/0

61
55
46
58
28
10

17
20
25
0
0
0

22
25
30
43
72
90

تا سقف
دستمزد
 6000دالر

تا سقف
دستمزد
 6000دالر

تا سقف
دستمزد
 6000دالر


سهم
حق 
بیمه
(درصد)


سهم
حق 
بیمه
(درصد)


سهم
حق 
بیمه
(درصد)

11/3

15/0

26/3

66

14

20

11/3
11/3
8/3
6/0
4/13
4/13

15/0
15/0
13/5
9/3
5/6
3/8

26/3
26/3
21/8
15/3
9/8
7/9

60
54
45
56
31
10

17
20
24
0
0
0

23
26
31
44
69
90

برای کارمندان دولتی مشمول بازنشستگی

منبع ،http//:mycpf.cpf.gov.sg/Members/Gen-Info/Con-Rates/ContriRA :تاریخ دسترسی 9 ،مارس 2010
 .1یادداشــت :اطالعــات جــدول فــوق بــرای کارمنــدان بــا حقــوق ماهیانــه بــاالی  750دالر بــه کار بــرده میشــود .نــرخ ســهم مشــارکت
در جــدول فــوق بــرای کارمنــدان دارای اقامــت دائــم ســنگاپوری بعــد از  3ســال اقامــت در ســنگاپور میباشــد .در بودجــه ســال
 2010ســنگاپور ،دولــت اعــام کــرد کــه ســهم مشــارکت کارفرمــا در صنــدوق آتیــه مرکــزی تــا  1درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
ایــن طــرح در  2مرحلــه اجــرا خواهــد شــد .در اولیــن مرحلــه ،افزایــش  0/5درصــدی در اول ســپتامبر  2010اجــرا خواهــد شــد و در
حســاب ذخیــره متوســط تشــکیل خواهــد شــد( .)MAافزایــش  0/5درصــدی باقیمانــده 6 ،مــاه بعــد در اول مــارس  2011اثــر خواهد
گذاشــت و در حســاب ویــژه تشــکیل خواهــد شــد.
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 .3مسائل کلیدی و دستورالعملهای اصالحات (باید بسط یابند)
مسـائل کلیـدی اصالحـات بـه صـورت مـوردی به شـرح زیر اسـت کـه در ادامـه به تفصیـل و برای
هر سـه کشـور بررسـی میشود:
حکومت
شفافیت ،پاسخگویی ،در دسترس بودن اطالعات
هزینههای مالی و ثبات
تأثیر بر تثبیت مالی و انعطافپذیری
ی و تحرک بین بخشی نیرویکار)
کاربردهای بازار کار (بخصوص قابلیت جابجای 
نابرابریهـا بیـن کارمنـدان بخش خصوصی از یک طـرف و کارمندان دولتـی و نظامیان
از سـوی دیگر.
زمینههای مشترک اصالحات
بهبـود سـاختار حکومـت :کارشناسـان مسـتقل در بازنشسـتگی بایـد در هیأتامنـای صنـدوق
ی برای
بازنشسـتگی کارکنـان دولـت و نیروهای مسـلح باشـند .باید مجمـع مقرراتگذاری مسـتقل 
اداره صندوقهـای بازنشسـتگی تشـکیلشـود.
بایـد شـفافیت و پاسـخگویی تقویـت شـوند .بـرای مثـال ،اطالعـات مسـتمریبگیران از گروههـای
مختلـف و میـزان حقـوق دریافتـی آنهـا بایـد به طـور مرتب در دسـترس باشـد.
اطالعـات جمعیتـی کارمنـدان دولتـی موجـود و مسـتمریبگیران بایـد بهطـور مرتب در دسـترس
باشـد .پیشبینیهـا دربـاره وضعیت ثبـات مالی تحـت فرضیات مختلـف ،برای بحـث همگانی باید
در وبسـایتها قرار داده شـوند .باید سـن بازنشسـتگی و سـن دریافت حقوق بازنشسـتگی ،افزایش
یابـد ،بخصـوص در اندونـزی و مالزی مسـیر زمانـی و دیگر جنبههای مربوطه باید مشـخص شـوند.
الزم اسـت بـرای رفتـار عادالنهتـر ،برنامههای ترتیب داده شـده برای سـهیم کـردن کارمندان دولت
و نظامیان در خطرات بازنشسـتگی در نظر گرفته شـود .همچنین باید قابلیت انتقال بیشـتری بین
دولـت و بخـش خصوصی در نظر گرفته شـود.
اصالحات ویژه کشورها
اندونزی
سیاسـتهای بازنشسـتگی بایـد براسـاس پرداخـت پایانـی بازبینـی شـوند .کاهـش هزینههـای
اجرایـی یکـی از اهـداف اسـت .احتمـال تلفیـق چنـد نهـاد اجرایـی درگیـر در بخـش خدمـات
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بازنشسـتگی دولتـی وجـود دارد (وزارت دارایـی ،شـرکت پـی تـی تسـپن ،آژانـس ملـی خدمات
ق بیمههـای
دولتـی) (جـرارد .)2010 ،اتفاقـی کـه برخلاف قاعـده بیانگـر آن اسـت کـه حـ 
بازنشسـتگی پرداخـت شـده بـه شـرکت پیتیتسـپن بـرای ایـن منظـور اسـتفاده نشـده اسـت.
حسـابداری حقـوق بازنشسـتگی بیشـتر از اینکـه به صـورت نقدی باشـد ،باید به صـورت تعهدی
انجـام شـود .بـرای اجـرای قانـون  SJSNسـال  2004و پیشنویس پیشـنهادهای کتاب سـفید،
بایـد مراحـل انتقـال گسـترش یابد.
مالزی
ق بیمههـای کارکنان را در نظر بگیرید .سیاسـتهای سـرمایهگذاری و عملکـرد خدمات دولتی و
حـ 
صندوقهـای بازنشسـتگی نظامیـان را شفافسـازی کنید .احتمـال وجود اختالف میـان برنامههای
بازنشسـتگی کارمنـدان دولـت و نظامیـان از یـک طـرف و کارکنـان بخش خصوصـی از طرف دیگر
را بررسـی کنید.
سنگاپور
آمـار تعـداد مسـتمریبگیران؛ قبضهـای وصـول حقـوق بازنشسـتگی و هزینههـا؛ و مشـخصات
جمعیتـی کارمنـدان دولـت بایـد در دسـترس عموم قـرار گیرند .اطالعـات مربوط به سیاسـتهای
سـرمایهگذاری و عملکـرد صندوقهـای بازنشسـتگی کارکنـان دولـت و نیروهـای نظامـی بایـد در
دسـترس عمـوم قرار گیـرد .همچنیـن باید طیقهبنـدی و کدگذاری مقـررات خدمات بازنشسـتگی
دولتـی را تقویـت کرد.

ی خدمات کشوری و نیروهای مسلح در کشورهای اندونزی ،مالزی و سنگاپور
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Source: http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php
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چکیده
ن مقاله نظام نوین بازنشسـتگی ( )NPSرا درکشـور هندوسـتان شـرح میدهد و طرح بازنشسـتگی
ای 
مشـارکت معین حسـابهای انفرادی را برای کارکنان دولت درکشـور هندوستان معرفی کرده که در

اجرایی شـدن این نظامها مشـکالتی بوجود آمده اسـت .درمقاله پیشرو ،بهآنچهک ه در اجراییشـدن

نظـام نویـن بازنشسـتگی به دسـت میآید و همچنیـن چالشهای پیـشرو ،پرداخته میشـود .قابل

ذکر اسـت که اسـناد موجود بازنشسـتگی نظامی ،بخشـی از فرایند اصالحات نمیباشد.

 -1مقدمه
گسـترده منجر ب ه بـروزاصالحات

ی
ط جهـانکـه در آنها نظامهـای جمعیت 
بسـیاری از نقـا 

برخلاف

ی خدمات دولتی برای اولینبار
بازنشسـتگی میشـوند؛ در کشـور هندوسـتان ،اصالحات بازنشسـتگ 
ی کـه بهطور سـنتی مزایای معین بازنشسـتگی
بوجـود آمـد .از ژانویـه سـال  ،2004کارمنـد جدیـد 

خدمـات دولتـی را دریافـت کرده اسـت میتواند طـرح مزایای معیـن را با یک نظام حسـاب انفرادی

مشـارکت معیـن جایگزیـنکند که آن را نظـام نوین بازنشسـتگی مینامنـد ) .(NPSبهطورکلی ،این

موضـوع درتمامـی دولتهـا بهجـزء سـه دولت ایالتی و نیروهای مسـلح اجرایی شـدهاسـت.

در نظـام نویـن بازنشسـتگی ) ،(NPSکارکنان  10درصد از حقوق خـود را بهعنوان حقبیمه پرداخت
مینماینـد کـه ایـن میـزان بـا  10درصـد حقبیمـهای کـه از جانـب کارفرمـان بـه صندوقهـای

بازنشسـتگی پرداخت میشـود مطابقـت دارد.
در کشـور هندوسـتان ،بازنشسـتگی خدمـات دولتـی و بازنشسـتگی شـغلی توسـطکارکنـان صندوق
1. Civil service and military pensions in India
2. Renuka Sane
3. Ajay Shah
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احتیاط )EPFO( 1اداره میشـود که این اقدام تنها برنامه بازنشسـتگی رسـمی در این کشـور اسـت .این
دو برنامـه  12درصـد کارکنـان را تحت پوشـش خود قرار میدهد .در سـال  2004تـا ،2005هزینههای
بازنشسـتگی خدمـات دولتی قبـل از اصالح قوانیـن 2.31 ،درصـد از تولید ناخالص داخلی بوده اسـت و
برآورد شـده بود که بدهی بازنشسـتگی ضمنی (غیرآشـکار)  55.8درصد تولید ناخالص داخلی اسـت .از
فاکتورهـای مهـم برای ایجاد انگیزه برای پیدایش اصالحات ،هزینههای هنگفت و دامنه پوشـش اسـت.
اصالحـات مدنظـر ،گسـتردهتر از تغییـرات پارامتریـک اصالحـات طـرح بازنشسـتگی مزایـای معین
موجـود اسـت بنابرایـن اصالحـات بسـیار حائز اهمیـت اسـت .در همان زمـان ،اصالحات مؤسسـهای
نظـام نویـن بازنشسـتگی شـامل کارکنـان دولت نمیشـد امـا مـوارد دیگر اقتصـادی ،میتوانسـت به
ل شـود .در نهایت ،تمامی شـهروندان کشـور هندوسـتان باید
بخشـی از نظام نوین بازنشسـتگی تبدی 
توانایی افتتاح حسـاب انفرادی در نظام نوین بازنشسـتگی را داشـته باشند و این حساب قابلیت انتقال
بـه مشـاغل دیگـر و همچنیـن به محل خدمـت دیگر را داشـته باشـد و کارفرمایـان نیز بایـد توانایی
پرداخـت حقبیمـه کارکنان را داشـته باشـند (بـه غیر از سـهم پرداختی اجبـاری در طـرح  )EPFOو
همچنیـن دولـت باید تمایـل به اجرا و مشـارکت در طرحهای مرتبط با افراد نیازمند را داشـته باشـد.
در زمـان نوشـتن ایـن مقالـه ،این اقـدام برای کارکنـان دولت مرکـزی و تقریباً همـه دولتها آغاز
شـده بود .درکشـور هندوسـتان نظـام نوین بازنشسـتگی دردسـترس تمامی شـهروندان بهصورت
داوطلبانـه قرار میگرفت .بازنشسـتگی شـغلی نیز توسـط کارکنان صندوق احتیـاط باقی میماند.
نظـام نویـن بازنشسـتگی دارای سـاختاری متفـاوت اسـت .در کشـور هندوسـتان ،سـازمان تنظیم
مقررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی ) (PFRDAبهعنوان بازوی وزارت دارایی محسـوب میشـود
و مسـئولیتی در قبـال صـدور قوانیـن و مقـررات و همچنیـن توسـعه بخـش بازنشسـتگی در ایـن
ت کامل قانونـی یک تنظیم کننده مالـی) .نمایندگی
کشـور را بـر عهـده میگیرد (البته بـدون قدر 
ثبـت سـوابق ،رابطهایـی را بـا زیرسـاخت حسـابداری دولت مرکـزی تعیین کرده اسـت که تمامی
اطالعـات بیمـهای را ادغـام کـرده اسـت .نمایندگی ،این وظیفـه را به مدیران صندوق بازنشسـتگی
کـه سـرمایهگذاری صندوقهـا تنها وظیفه آنها اسـت ،واگـذار میکند .برخی از دولتها مسـئولیت
اتصـال به سـاختار نظام نوین بازنشسـتگی را برعهـده میگیرند .همچنین سـازمان تنظیم مقررات
و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی ،نمایندگیهایی نظیـر بانکها را تعییـن میکند تا بهعنـوان رابط،
بـرای مشـتریان نظـام نوین بازنشسـتگی غیردولتـی و نمایندگی ثبت سـوابق خدمت کنند.
درحالیکـه نظام نوین بازنشسـتگی به موفقیتهایی دسـت یافته اسـت اما اجرای آن بـا تأخیر مواجه
 .1صندوق احتیاط :صندوقی که مبالغی را از کارکنان دریافت و در هنگام ضرورت از آنان حمایت مالی میکند .برای نمونه کارکنان مبالغی
را به صندوق میپردازند تا اگر به علت بیماریهای طوالنی نتوانستند برسر کار حاضر شوند از آن صندوق کمک بگیرند (مترجم).
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شـده اسـت .نظام نوین بازنشسـتگی با محدودیتهای سیاسـی همراه است و سـازمان تنظیم مقررات
و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی از قـدرت مقـررات مالـی برخـوردار اسـت .بعضـی از دولتهـا هنوز با
سـاختار نظام نوین بازنشسـتگی یکپارچه نشدهاند و دستورالعملهای سـرمایهگذاری همچنان بخاطر
ضعـف در دسترسـی به مشـارکت در سـرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد اسـتفاده قـرار نمی گیرد.
میـزان مشـارکتهای داوطلبانه بخش غیرسـازمانی نیز همچنـان در حداقل میزان خود قـرار دارد.
بـا وجودیکـه نظـام نویـن بازنشسـتگی از نقـاط ضعفـی برخـوردار اسـت امـا یک نظـام مدیریت
صندوق مشـخص ،کم هزینه ،مقیاسپذیر و دارای  1.1میلیون مشـارکتکننده اسـت .نظام نوین
بازنشسـتگی ،یـک نظـام عظیـم مطابق اسـتانداردهای جهانی اسـت گرچه درکشـور هندوسـتان،
در مقابـل اسـتانداردهای آن کشـور یـک نظـام کوچـک بهشـمار میآیـد .نگرشهـای نظـام نوین
بازنشسـتگی میتوانـد نقـش مهمـی را دراجـرای اصالحـات در آینـده در طرح  EPFOایفـا کند .با
اینحـال ،بازنشسـتگی نیـروی مسـلح همچنـان اصالح نشـده باقی ماندهاسـت.
ایـن مقالـه همـواره تلاش میکنـد تـا نظـام نویـن بازنشسـتگی را در کشـور هندوسـتان توصیف
نمایـد کـه از سـال  2004بـه معرفـی ایـن نظـام پرداختـه اسـت .سـپس چالشهـای پیـش رو را
شناسـایی کرده اسـت.
جدول  :1مشخصات نظام سنتی بازنشستگی کارکنان دولت
نوع

مزایای معین

صندوق

فاقد صندوق ،سیستم  PAYGیا سیستم توازن درآمد با هزینه

دامنه پوشش

کارکنان دولت

نرخ مشارکت (حق
بیمه)

صفر

حق اعطایی

1

 20سال یا  10سال در پایان خدمت

مزایا

حقوق بازنشستگی ماهانه

بند یا شرط تخفیف

صرفنظر از  40درصد حقوق بازنشستگی و به صورت یکجا برداشت کرده و
شخص  15سال پس از بازنشستگی میتواند آن را باز گرداند

نرخ حداکثر مزایا

 50درصد دستمزد در ده ماه گذشته از اشتغال

مزایای بازماندگان

 30درصد حقوق بازنشستگی ماهانه

ترتیب شاخص بندی

CPI

96

نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

 -2نظام سنتی بازنشستگی کارکنان دولت ()TCSP
درآمـد با هزینه

مهمتریـن اسـاس بازنشسـتگیکارکنـان دولت ،سیسـتم  PAYGیا سیسـتم توازن
و از نـوع مزایـای معیـن ( )DBبرای کارکنان دولتی اسـت.
ی آنها تقریباً نیمی از دسـتمزد پایه در ده ماه گذشـته از اسـتخدام کارکنان اسـت
مزایـای دریافتـ 
و تقریبـاً  1.60بـرای هـر سـال خدمـت با نرخ مزایـای  50درصـد درنظر می گیرنـد .کارکنان بعد
از  10سـال واجدشـرایط دریافـت مزایـا مـی شـوند و بعد از  33سـال خدمـت ،مزایـا را میتوانند
بـه طـور کامـل دریافت کنند .علاوه بر آن ،حقوق بازنشسـتگی بـه بازماندگان پرداخت میشـود؛
هرچنـد  30درصـد مزایـا کاهـش مییابـد و به همسـر متوفی تعلق مـی گیرد .شـرح مختصری از
 TCSPدر جدول شـماره  1بیان شـده اسـت.
دولتهـای ایالتـی درهندوسـتان دارای برنامههـای مزایـای معیـن قابل توجهی نظیر  TCSPاسـت
که فشـار مالی شـدیدی بـه کارکنـان وارد میکند.
علاوه بـرآن ،کارکنـان سـازمانها متعهد دولت هسـتند و تحت پوشـش صنـدوق احتیاط مرکزی
و یـا صنـدوق احتیـاط دولتـی قـرار میگیرنـد .ایـن دو صنـدوق نـرخ مشـخصی از حقبیمـه را
پراخـت میکننـد و بـه افـراد مشـترک اجـازه برداشـت اولیـه را مـی دهنـد .باوجـود اینکـه آنهـا
صندوقهـای احتیـاط نامیـد ه مـی شـوند آنهـا صنـدوق مجزایـی ندارنـد و مزایایـی کـه پرداخت
میشـود جـدا از مزایـای صنـدوق تلفیقـی در هندوسـتان میباشـد .همچنیـن سیسـتم تـوازن
درآمـد بـا هزینـه نیـز وجود دارد امـا عاری از خطرات اسـت .عالوه بـر آن اندازه پرداختها بسـیار

ناچیـز اسـت .ازایـن رو ،ایـن مشـکالت هنگامـی کـه با  TCSPمقایسـه میشـودازجمله مشـکالت
دسـته دوم به شـمار مـیرود.
مقـرری سـاالنه خدمـات دولتـی هرچند سـال یکبـار از طریق کمیسـیون پرداخت که توسـط
دولـت هنـد پایهگـذاری شـده اسـت ،تجدیدنظـر میشـود کـه بـه ایـن معنا اسـت کـه حقوق
اساسـی تمامـی کارکنـان دولت یکبار در هرچند سـال افزایـش مییابد .همچنین کمیسـیون
پرداخـت منجـر بـه افزایـش حقـوق بازنشسـتگی نیـز میشـود .مقولـه حقـوق بازنشسـتگی
کارکنـان دولتـی دارای شـاخصبندی دسـتمزدی اسـت که میـزان آن فراتر از مـزد انفصال 1از
خدمت اسـت.
در دهههـای  1970و  ،1980انـدازه دولت بسـیار گسـترش یافته اسـت .درایـن دوره ،پرداختها در
بازنشسـتگی بـا مزایـای معیـن در مقایسـه با صورت حسـاب دسـتمزد بسـیار ناچیز اسـت .از اوایل
 .1مزد اخراج (مترجم)
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دهـه  1990بـه بعـد ،تعـداد کارکنان دولتی کاهـش یافته اسـت .در دهههای گذشـته پرداختهای
بازنشسـتگی بـه اشـخاصی کـه تـازه اسـتخدام شـدهاند پرداخـت میشـد کـه بـه مـرور ایـن مقدار
افزایـش یافـت و در سـال اصالحات ،یعنی در سـال  2004تا  ،2005بـه  2.31درصد تولید ناخالص
داخلی رسـید.
بـرای سـالهای  2009تـا  2010تخمیـن بودجـه بـه میـزان  10میلیـارد دالر یا  1درصـد تولید
ناخالـص داخلـی نسـبت بـه حقوق و مزایـای بازنشسـتگی کارکنان دولـت مرکزی بـود .همچنین
هزینههـای دولـت در زمینه بازنشسـتگی تقریبـاً  22.5میلیارد دالر در سـالهای  2009تا 2010
بـود کـه ایـن هزینهها شـامل هزینههـای خدمات عمومـی متفرقه اسـت و همواره انتظـار می رود
کـه ایـن هزینههـا بـرای بازنشسـتگانی کـه در دهههای سـنی  70و  90قـرار دارنـد ،افزایش یابد.
بهـاردواج و دیـو ( )2005تخمیـن زدهانـد کـه بدهی ضمنـی (بدهی غیرآشـکار) بازنشسـتگی در
حسـاب بازنشسـتگی خدمـات دولتـی تقریبـاً  56درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت .بنابراین
حتـی اگـر کارکنـان دولت تنهـا  6تـا  10درصد نیـروی کار پرداخـت کنند مقررات بازنشسـتگی
آنهـا بسـیار پرهزینـه مقـرر میشـود .در نتیجـه بـه نظر می رسـد کـه کشـور هندوسـتان میزان
قابـل توجهـی از پـول را در جمعیـت کوچکـی هزینه میکند که بهتر اسـت که این اقـدام را پایان
بخشـد تـا اینکه بخواهـد آن را آغـاز کند.

 -3طراحی نظام نوین بازنشستگی
در ایـن راسـتا بـا داشـتن دامنـه پوشـش کـم و فشـار مالـی زیاد بـه نظر می آیـد که اصالحـات به
سـوی یـک نظام مشـارکت معیـن ( )DCپیش مـی رود.
کشـور هندوسـتان را یـک کشـوری بـا معمـاری غیرتجـاری میتـوان تصـور کـرد کـه درآن فرایند
فـروش ،حفـظ و نگـهداری سـوابق و مدیریـت صندوقها بـه دالیـل اداری و هزینه بهرهوری توسـط
نهادهـای مختلـف مدیریـت میشـود .نظام نویـن بازنشسـتگی متشـکل از شـرکتکنندگان اصلی
اسـت (به شـکل  1مراجعـه کنید).
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شکل  :1ساختار نظام نوین بازنشستگی

( :)POPsنقـاط اتصـال دسترسـی تمامـی مشـتریان به نظام نوین بازنشسـتگی اسـت که بـرای این
عملکـرد ،شـبکههایبانکهـا ،دفاترپسـتی و سـپردهگذاری شـرکتکنندگان مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .چارچـوب اداری موجـود بـرای کارکنـان دولـت ،حقـوق و مزایـای عملکـرد اشـخاص را
پرداخـت میکنـد نظیـر .POPs
نمایندگـی مرکزی ثبت سـوابق ) :(CRAنمایندگی مرکزی ثبت سـوابق ،سـازمانی مرکزی اسـت
کـه با بسـیاری از نقاط اتصال در سراسـر کشـور ارتباط برقـرار میکند و در نهایـت مدیران صندوق،
سـرمایهگذاریها را مدیریـت میکننـد و روزانـه میـزان آن محاسـبه میشـود و ارزش خالـص
صندوقهـا انتقـال مییابـد کـه مدیـران صندوقها بایـد آنرا بـه جریـان بیاندازند.
مدیـران صنـدوق بازنشسـتگی ) :(PFMsصرفـاً بـر مدیریـت صنـدوق تمرکـز میکننـد .آنهـا
ت میکننـد و به طور روزانـه ،داراییهای تحـت مدیریت را به
دسـتورالعمل و بودجـه واحـدی دریاف 
واسـطه سـازمان تنظیم مقـررات انتقـال میدهند.
تنظیمکننده :این فرایند توسط یک تنظیم کننده مستقل نظارت میشود.

 -4اجرای نظام نوین بازنشستگی
در سـال  ،2002دولـت مرکـزی تصمیـم گرفـت تـا مرحلـهای در نظـام نویـن بازنشسـتگی ایجاد
کنـد و از اول ژانویـه سـال  2004بـه بعـد ،همـه نیروهـای جدیـد را جایگزیـن کنـد .نظـام نویـن
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بازنشسـتگی نیازمنـد پرداخـت نرخ حقبیمه توسـط کارکنان به میـزان  10درصد و نـرخ پرداخت
حقبیمـه توسـط دولـت (بـه عنـوان کارفرمـا) بـه میـزان  10درصـد بـود .مرحلـه ای کـردن نظام
نویـن بازنشسـتگی بـرای کسـانی کـه به تازگـی اسـتخدام شـدهاند در نتیجـه  10درصـد افزایش
دسـتمزد بـرای کسـانی بـود که بـه تازگـی اسـتخدام شـدهاند .ارزش نـرخ حقبیمـه ( 20درصد)،
توسـط رهبری سیاسـی انتخاب شـد بـه دلیل اینکه اطمینان حاصل شـود که اگر یـک کارگر تنها
در اوراق قرضـه دولتـی سـرمایهگذاری کند نظام نوین بازنشسـتگی همانند مزایای  TCSPمیشـود.
رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی بـاال بـه این منظوراسـت کـه دولت قـادر خواهـد بود تا مسـئولیت
پرداخـت مزایـا بـه کارکنـان دولتی سـالمند تحـت پوشـش  TCSPو همچنین پرداخـت حقبیمه
بـرای کارکنـان دولتـی تحـت پوشـش نظـام نوین بازنشسـتگی را بـه عهده گیـرد .زیـرا هیچگونه
مزایایـی بـرای کارکنـان دولتـی موجود درنظـر نگرفته شـده بود و هیچگونـه تغییـری در قرارداد
کارکنـان تـازه اسـتخدام شـده لحـاظ نشـده بـود ،افـزون بـر آن ،جمعیت انبوهـی برای آغـاز این
نظـام وجـود نداشـت ،بـا این وجـود ،فضای سیاسـی پیرامـون معرفی نظـام نوین بازنشسـتگی به
طـور غیرمنتظـره مناسـب و بیخطـر بود.
بـا ایـن حـال ،هنگامـی که دولـت تصمیم بـه اجرایی کـردن اصالحـات گرفـت از انتخابات سـال
 2004غافـل شـد و اجرایـی شـدن نظـام نوین بازنشسـتگی بـه حالت سـکون باقی مانـد و دولت
جدیـد بـه شـدت بـرای حمایت سیاسـی بر احـزاب چپگرا یعنی کسـانی کـه مخالف نظـام جدید
بودند ،تکیـه کرد.
 1-4سازمان تنظیم مقررات و توسعه صندوق بازنشستگی ()PFRDA
بخـش امـور اقتصـادی ( )DEAوزارت دارایی کشـور هندوسـتان پیـش از آنکه عملیـات نظام نوین
بازنشسـتگی در ژانویـه سـال  2004آغـاز شـود ،در ماه اوت سـال  2003وجود یـک تنظیمکننده
حقـوق بازنشسـتگی جدیـد را اطلاع داد .الیحـه سـازمان تنظیـم مقـررات و توسـعه صنـدوق
بازنشسـتگی در سـال  2005بـه مجلـس شـورای اسلامی تسـلیم شـد و از زمـان نوشـتن آن،
همچنـان در انتظـار تصویب اسـت.
ی کارکنان دولت به صورت عملیاتی تبدیل شـده اسـت
درحالحاضـر نظـام نوین بازنشسـتگی برا 
کـه ورود بـه توافقـات بـا ارائهدهنـدگان خدمـات گوناگـون بـدون نظارت بـر فرایند ،بسیاردشـوار
اسـت .درصـورت عـدم وجـود قانون ،راهبـرد حقوقی بـرای راهاندازی توافقـات میان دولـت و ارائه
دهنـدگان خدمـات (بـه عنـوان مثـال ،مدیـران صنـدوق بازنشسـتگی و  )...بـه تصویب میرسـد.
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سـپس توابـع نظارتـی تحـت قوانیـن توافقـات ،اعمـال میشـود .بنابرایـن دولـت PFRDA ،را بـه
منظـور ایفاکـردن نقـش نظارتـی و توسـعه ازطریـق یک نظـام اجرایی تأسـیس کرد.
عملکـرد  PFRDAبـه عنـوان یـک بـازوی وزارت دارایـی ،هنگامـی کـه بـا یـک تنظیمکننـده تمـام
عیـار قانونـی نظیـر  SEBIمقایسـه میشـود به صـورت یک تنظیـم کننده نسـبتاً محدود اسـت .در
سـالهای اخیـر ،عملکـرد  PFRDAبـه صـورت ذیل اسـت:
 -1انتخاب یک نمایندگی مرکزی ثبت سوابق ( )CRAازطریق یک فرایند رقابتی
 -2انتخاب مدیران صندوق بازنشستگی ( )PFMsازطریق یک فرایند رقابتی
 -3ایجـاد اطمینـان کـه اعتمـاد نظام نویـن بازنشسـتگی نامیده میشـود و زیر نظـر قانون
اعتمـاد کشـور هندوسـتان قـرار دارد کـه در سـال  1882بـر عملکرد مدیـران صندوق
بازنشسـتگی نظـارت میکند.
 -4انتصاب یک متولی
 -5انتصـاب یـک بانک مـورد اعتماد به منظور گـردش مالی صندوقها میـان دولت مرکزی
و سـازمان تنظیم مقررات
 -6شـودن نظـام نوین بازنشسـتگی بـه صورت بخـش غیررسـمی و راهانـدازی یک طرحی
مبتنـی بـر گـروه کـه بـه کارگـران فقیـر اجـازه مشـارکت را میدهـد و نظـام نویـن
بازنشسـتگی غیررسـمی نامیده میشـود .عالوه بر آن ،راهاندازی یک طرح مشـترک که
طـرح ( Swavalambanاسـوالمبان) نامیـد همیشـود کـه درآن کمکهای مالـی زیادی
توسـط مـردم مختلف میشـود.
معماری نظام نوین بازنشستگی اجرایی شده است و در شکل  2نشان داده شده است.
 2-4عضویت
نظـام نویـن بازنشسـتگی اشـخاصی را کـه به تازگی اسـتخدام شـده انـد و میتواننـد از خدمات
دولتـی بهرهمنـد گردنـد را تحـت پوشـش خـود قـرار میدهـد .در ماه ژوئـن سـال  ،2010نظام
نویـن بازنشسـتگی در تمامـی تشـکلهای حسـابداری دولـت مرکـزی 117 ،ارگان مسـتقل
مرکـزی ( )CABsبـه علاوه  22دولت ایالتـی در روند یکپارچهسـازی با نظام نوین بازنشسـتگی،
عملیاتی شـد.
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از نوامبـر سـال  ،2010نظـام نوین بازنشسـتگی  1.1میلیون نفـر عضویت داشـت .دولتهای ایالتی
و مرکـزی قـادر نیسـتند تـا اطالعـات را در مـورد تمامی مسـتخدمین جدیـد جمـعآوری کنند در
نتیجـه ،نامنویسـی در نظـام نوین بازنشسـتگی را پیشـنهاد میکنند.
 3-4نمایندگی مرکزی ثبت سوابق ()CRA
اوراق بهـادر ملـی بـا سـپرده گـذاری محـدود ( )NSDLبه عنوان سـازمان تنظیم مقـررات در تاریخ 10
آوریـل سـال  2007ازطریـق مناقصـه رقابتی براسـاس معیارهای تجـاری و فنی منصوب شـدNSDL.
بزرگترین سـپردهگذاری در کشـور هندوسـتان اسـت و دارای ساختاری بسـیار موفق است که مطابق
شـبکه اطالعاتـی مالیاتـی ( ،)TINفعالیتهـای خـود را در سـالهای  2004و  2005اجرا کرده اسـت.
سـازمان تنظیم مقررات در اول ژوئن سـال  2008عملیاتی شـد و در  29آگوست سال  2008افتتاح
گردیـد .سـازمان تنظیـم مقـررات نیـاز بـه هیـچ سـرمایهگذاری توسـط دولـت هنـد نـدارد .هزینه
خدمـات سـازمان تنظیـم مقـررات براسـاس تعـداد سـرمایهگذاران و تعـداد معاملات آنـان درنظر
گرفتـه میشـود نـه ارزش معاملات آنان.
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هنگامـی کـه تعداد مشـترکین در نمایندگی مرکزی ثبت سـوابق از  1میلیون بـه  3میلیون افزایش
مییابـد ،اوراق بهـادر ملـی بـا سـپرده گـذاری محدود منجـر به کاهش بـار مسـئولیتها (هزینهها)
میشـود و ایـن بار مسـئولیت (هزینـه) را به مدت  10سـال محفـوظ نگهمیدارد.
 4-4انتقال حقبیمه و نقاط اتصال
انتقال اطالعات و سـرمایه شـرکتکنندگان به سـازمان تنظیم مقررات ازطریق سیسـتم حسابداری
رایـج در دولـت مرکزی رخ میدهد .این زیرسـاخت حسـابداری ،متشـکل از اداره حسـابداری اصلی
( ،)PrAOاداره حسـابداری و پرداخت ( )PAOو مأمورین طراحی و پرداخت ( )DDOsاسـت .عالوه بر
آن ،نمایندگـی مرکـزی ثبت سـوابق ،چندین مرکز تسـهیل کننده ( )CRA-FCراهاندازی کرده اسـت
تـا خدماتـی را بـه مأمورینی کـه تحت دولت ایالتـی و مرکزی هسـتند ،ارائه دهد.
این انتقال حقبیمه از طریق دو مرحله زیر به وجود میآید:
فـاز موقـت کـه قبل از سـازمان تنظیـم مقررات یعنـی در فواصـل میان سـال  2004تا
 2008عملیاتی شـد.
پس از سازمان تنظیم مقررات عملیاتی شد یعنی از سال  2008به بعد.
فاز موقت نیاز به یک اداره حسـابداری مرکزی بازنشسـتگی ( )CPAOداشـت تا کارکنان
جدیـد و اطالعـات حسـابهای ملـی آنهـا را حفـظ نمایـد .سـازمان تنظیـم مقـررات
عملیاتـی شـد و اطالعـات مـورد نیاز آن به سـازمان تنظیـم مقررات جدید منتقل شـد.
یکـی از چالشهـای زودهنـگام رونـد اصالحـات ،ادغام زیرسـاختهای حسـابداری بود
کـه بـه طور موقـت در سـازمان تنظیم مقررات محاسـبه شـد.
پـس از عملیاتـی شـدن انتقـال اطالعـات ،مأموریـن حسـابداری و پرداخـت و همچنیـن مأموریـن
طراحـی و پرداخـت انتخـاب شـدند که با سـازمان تنظیم مقررات تعامـل برقرار کننـد .اداراتی را که
تحـت دولـت ایالتی و مرکزی هسـتند مسـئولیت قرار دادن اطالعات مشـترکین به سـازمان تنظیم
مقـررات را بـه عهـده دارنـد .قراردادن اطالعـات از طریق اسـتفاده کردن میزان حقبیمـه نظام نوین
بازنشسـتگی امکانپذیر اسـت .برنامه مبتنی بر وب توسـط سـازمان تنظیم مقررات برای بارگذاری
فایلهـای حقبیمـه و اطالعـات دیگر مشـترکین سـازمان تنظیـم مقررات توسـعه مییابد.
این فرایند به شرح ذیل است:
مأموریـن طراحـی و پرداخت بر روی کارکنان ،گواهی جزئیات اشـتغال آنها و اسـتحکام
جزئیـات حقبیمـه کارکنـان اثر متقابـل دارد .همچنیـن آنها توجه می کننـد که میزان
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حقبیمـه کارمنـد  10درصـد و میـزان حقبیمـه دولـت نیـز  10درصـد اسـت و تمامی
اطالعات به اداره حسـابداری و پرداخت انتقال یابد .آنها توسـط سـازمان تنظیم مقررات
یـک شناسـه منحصـر به فـردی را بـرای کارکنـان درنظر میگیرنـد .مأموریـن طراحی
و پرداخـت مسـئولیت ارسـال هرگونه درخواسـتی توسـط کارکنان بـرای تبدیل به یک
صنـدوق بازنشسـتگی متفـاوت و یـا تغییر جزئیات خـود را به عهده مـی گیرند.
اداره حسـابداری و پرداخت ،جزئیات مأمورین تحت پوشـش خود را مسـتحکم میکند
و اطالعـات مشـترک را در دسـترس سـازمان تنظیـم مقـررات قـرار میدهـد کـه ایـن
اقـدام منجـر به ایجاد حسـاب بازنشسـتگی دائمـی ( )PRANبـرای هر کارمند میشـود.
همچنیـن اداره حسـابداری و پرداخـت ،حقبیمهها را نـزد بانک مورد اعتماد میسـپارد
(دربخـش  6-4مطـرح میگـردد) .ایـن اداره همچنیـن مسـئولیت انتقـال اطالعـات
بـه سـازمان تنظیـم مقـررات و انتقـال وجـوه صندوقهـا بـه بانـک مـورد اعتمـاد را به
عهـده دارد سـپس قبـل از آنکـه درآمـد حاصـل بـرای سـرمایهگذاری بـه صندوقهای
بازنشسـتگی انتقـال یابـد ،اطالعـات را بـا سـازمان تنظیم مقـررات تطبیـق میدهد.
عملکرد این دو بخش نظام حسابداری که توسط اداره حسابداری اصلی نظارت میشود.
 5-4مدیران صندوق بازنشستگی ()PFMs
مدیـران صنـدوق بازنشسـتگی طی یک فرایند رقابتی و براسـاس قابلیتهای فنی توسـط سـازمان
تنظیـم مقـررات و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی بـرای آرام کـردن مخالفیـن ایدئولوژیـک احـزاب
چپگـرا (کسـانی که مخالـف نظام جدید بودنـد) انتخاب میشـوند .قیمت پیشـنهادی در ابتدا تنها
ازطریـق شـرکتهای بخـش دولتـی بـرای حمایـت از صندوقهـای بازنشسـتگی مطرح میشـود.
ازجملـه شـرایط مدیـران صندوقهـا ایـن اسـت کـه حامیان مالـی باشـند و حداقل  5سـال تجربه
در زمینـه مدیریـت صندوقها را داشـته باشـند همچنین میزان دارایی متوسـط تحـت مدیریت در
مـاه مـارس سـال  ،2007از  2.2میلیـارد دالر در ایاالتمتحـده نباید کمتر باشـد.
یـک کمیسـیون مسـتقل ،منافـع دریافتـی از  7نهاد را مـورد ارزیابی قرار میدهد و سـه نفـر از آنها
را انتخـاب میکنـد و پـس از آن ،چهـار مدیـر صنـدوق دیگـر را منصـوب میکنـد و بـه آنهـا اجازه
میدهنـد تـا حقبیمه اعضـای داوطلـب را مدیریـت کنند.
در بیـن سـالهای  2008تـا  ،2010سـه نهـاد بخـش خصوصـی کهصندوقهـای دولتـی کارکنان
را مدیریـت میکنـد ،میانگیـن بازگشـتی صندوقهـا را  11.88درصد بیـان کردهاند که در دسـامبر
سـال  2010ایـن میـزان  1.6میلیـارد دالر در سراسـر ایاالتمتحـده بـوده اسـت .صندوقهـای
بازنشسـتگی در سـرمایهگذاری کـردن محدود شـدهاند و باید بـه صورتمحافظهکارانـه عمل کنند.
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الگوی سـرمایهگذاری تصویب شـده در جدول شـماره  2نشـان داده شـده اسـت.
بدین ترتیب ،تمامی دسـتورالعملهای مشـارکتی با ریسـک  15درصد اسـت و مبتنی بر بدهیهای
دولـت نیـز میباشـد که معمـوالً سـودآوری ناچیـزی دارد .صندوق بازنشسـتگی به منظور پیشـبرد
اهـداف بـه طـور سـاالنه شـاخصهایی را تعییـن میکنند که این شـاخصها بـرای سـرمایهگذاری
مشـارکتی در صندوقها بسـیار حائز اهمیت اسـت.
جدول  :2مصوبه الگوی سرمایهگذاری
سرمایهگذاری

اوراق بهادار دولتی (مرکزی و دولتی)

اوراق قرضه شرکتی ( ،PSUبدهی شرکت خصوصی و سپرده ثابت)

ابزار بازار سرمایه (شامل واحدهای بازار سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری)
حقوق صاحبان سهام و سهام شرکتهای سرمایهگذاری

حدمجاز

تا  55درصد

تا  40درصد
تا  5درصد

تا  15درصد

طـرح پیشفـرض «طرحهـای گوناگـون مدیـران صنـدوق بازنشسـتگی» نامیـده میشـود کـه این
امـکان را فراهـم میسـازد کـه  85درصـد میـزان حقبیمـه در اسـناد درآمـد ثابت ،سـرمایهگذاری
شـود و  15درصـد مابقـی اسـناد مرتبـط با مشـارکت میشـود.
مشـترکین غیردولتی صندوق ،تخصیص خودکار صندوقها را میان سـرمایه ،بدهی شـرکت و اوراق
قرضـه دولتی وابسـته به سـن سـرمایهگذار میدانند که نسـبت تخصیـص دارایی در بین سـالهای
 18تـا  35سـال ،ثابـت درنظـر گرفتـه میشـود .نسـبت ارزش ویژه میان سـرمایه ،بدهی شـرکت و
اوراق قرضـه دولتـی  30 ،50و  20اسـت .باالتر از سـن  36سـال ،دارایی اختصاص یافته به سـرمایه
و بدهـی شـرکت بـه ترتیب  2درصـد و 1درصد کاهش مییابـد و به طورهمزمـان ،تخصیص دارایی
در اوراق قرضـه دولتـی  3درصـد در هرسـال افزایش مییابد.
طـرح اولیـه نظـام نوین بازنشسـتگی به اعضـا امکان انتخـاب صندوقهـای بازنشسسـتگی را فراهم
مـیآورد امـا ایـن ویژگـی همچنان در دسـترس کارکنـان دولت نیسـت .در ابتدا ،تخصیـص دارایی
صندوقهـا بـه سـه صندوق ،براسـاس هزینههـای آنها و سـپس براسـاس عملکرد کلـی آنها صورت
مـی گیـرد .مشـترکین غیردولتی حـق انتخابی بـرای سـرمایهگذاری ندارند.
 6-4بانک و متولی مورد اعتماد
بانکهـا در هندوسـتان ) ،(BoIبهعنـوان یـک بخشعمومـی درنظرگرفتـه شـدهاند کـه مسـئولیت
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رسـیدگی بـه بودجـه صنـدوق را بهعهـده دارنـد .دولـت در هندوسـتان ) (GoIدارایـی زیـادی را به
بانکها درهندوسـتان منتقل میکند و سـپس سـازمان تنظیم مقررات برای سـرمایهگذاری بیشـتر
بـه مدیـران صندوقهـا کمـک میکند .در کشـور هندوسـتان موجـودی شـرکت به عنـوان یکی از
ابزارهای سـرمایهگذاری محسـوب میشـود.
 7-4مؤسسه نظارت بر داراییهای نظام نوین بازنشستگی
در سـال  ،1882سـازمان تنظیـم مقـررات و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی تحـت نظـر قوانیـن
مؤسسـات نظارتـی کشـور هندوسـتان بـه وجـود آمـد کـه در  24آوریـل سـال  ،2007مؤسسـه
نظـارت بـر داراییهـای نظـام نویـن بازنشسـتگی نامگـذاری شـد .مؤسسـه نظـارت بـر داراییهای
نظـام نویـن بازنشسـتگی در جهـت تعییـن منابـع بوجـود آمـده اسـت کـه مسـئولیت نظـارت بر
دارایـی و موجودیهـای تحـت مدیریـت را برعهـده دارد .باتوجه به اساسـنامه این مؤسسـه ،متولی
مورداعتمـاد بـر مدیـران صنـدوق بازنشسـتگی نظـارت میکننـد کـه ایـن اقـدام اثرمتقابلـی بـر
شـرکتکنندگان دیگـر در نظـام بازنشسـتگی دارد :سـازمان تنظیـم مقـررات ،بانـک مـورد اعتماد
و اشـخاص دیگـر.
 8-4سیاستهای مالیاتی و برداشت
نظـا م نویـن بازنشسـتگی ازجمله موضوعـات مطروحه چارچوب مالیاتی  EETاسـت .درآمد مؤسسـه
نظـارت بـر داراییهـای نظـام نویـن بازنشسـتگی از مالیـات بـر درآمـد معـاف اسـت و سـودی کـه
پرداخـت میشـود از مالیـات بـر توزیـع سـود معـاف اسـت .معاملات سـرمایهای و مشـتقات بـازار
مؤسسـه نظـارت بـر داراییهـای نظـام نویـن بازنشسـتگی از مالیـات معاملات اوراق بهـادار معاف
هسـتند .بـه منظـور تشـویق اشـخاص بـرای مشـارکت داوطلبانـه در نظـام نویـن بازنشسـتگی ،به
اشـخاص خویـش فرمـا اجـازه داده میشـود تـا بتواننـد از مزایـای مالیاتـی اسـتفاده کنند.
در زمـان بازنشسـتگی انتظـار میرود کـه اعضای بتواننـد  60درصد میـزان اندوخته خـود را بهطور
یکجـا دریافـت کننـد درحالیکـه بایـد  40درصـد مابقـی آن را بـه صورت مقرری سـاالنه بـا خرید
آن از ارائهدهنـدگان خدمـات در بـازار دریافـت کننـد .ارائـه دهنـدگان خدمات سـاالنه هنوز تعیین
نشـده انـد .بایـد درنظـر داشـت که هیچگونـه تضمین دولتـی وجود ندارد و ممکن اسـت شـرایطی
بـرای ارائهدهنـدگان بخـش خصوصی بـرای فروش محصوالت تضمین شـده خود با قیمت مناسـب
وجود داشـته باشد.
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 9-4هزینهها
طراحـی نظـام نویـن بازنشسـتگی براسـاس نظام بازنشسـتگی کم هزینه درنظر گرفته شـده اسـت.
جـدول شـماره  3هزینههـای نظـام نوین بازنشسـتگی را نشـان میدهد.
در سراسـر جهـان ایـن هزینههـا بصـورت کمتریـن میـزان درنظرگرفته شـده انـد؛ درنتیجـه اعتبار
عناصـر کلیـدی از مفاهیـم اصلـی نظام نوین بازنشسـتگی اسـت.
جدول  :3هزینههای نظام نوین بازنشستگی
عنوان

هزینههای خدمات
(به دالر آمریکا)

هزینههای خدمات
(به روپیه)
نمایندگی مرکزی ثبت سوابق

افتتاح حساب

50

1.12

هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه

280

6.3

هزینه در هر فعالیت مالی
(خریدو فروش)

6

0.14

نقاط اتصال
ثبت نام مشترک اولیه و انتقال
حقبیمه

40

0.90

هرگونه فعالیت مالی بعدی

20

0.34

بانک مورداعتماد

فعالیت مالی از یک موقعیت
RBI

0

0

فعالیت مالی از یک موقعیت غیر
RBI

15

0.34

متولی

هزینه خدمات دارایی
بخش الکترونیک

p.a0.0075 %

بخش فیزیکی

p.a0.05 %
مدیریت صندوق بازنشستگی

هزینه مدیریت سرمایهگذاری
منبع :سازمان تنظیم مقررات و توسعه صندوق بازنشستگی هندوستان

p.a.0.0009 %
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 -5بازنشستگی نظامی

 1-5نگاه کلی به مزایای طرح
کارکنـان نیـروی مسـلح از اعضـای طـرح بازنشسـتگی مزایـای معین هسـتند و سیسـتم  PAYGیا
درآمـد بـا هزینه توسـط دولـت هندوسـتان ،تأمیـن مالی میشـود.

سیسـتم تـوازن
حقـوق بازنشسـتگی افسـران نظامـی بـ ه طور متوسـط به صـورت  50درصـد حقوق  10ماه گذشـته
محاسـبه میشـود .همچنین حقوق کارکنانی که دارای رتبه زیر افسـری ) (PBORهسـتند به صورت
حداکثر مقیاس پرداخت آن رتبه و گروهی که در  10ماه قبل از بازنشسـتگی شـان در آن قرار دارند،
محاسـبه میشـود .از آوریل سـال  2004حداکثر حقوق بازنشسـتگی  44دالر آمریکا در هر ماه تلقی
شـده اسـت و حداکثـر تا  50درصـد باالترین میزان پرداخت به کارکنان نیروهای مسـلح اسـت.
افسـران قبـل از اینکـه بتواننـد واجـد شـرایط بازنشسـتگی شـوند بایـد  20سـال خدمـت کنند در
حالیکـه کارکنـان دارای رتبـه زیـر افسـری حداقـل بایـد  15سـال خدمت کننـد .بنابرایـن حقوق
بازنشسـتگی افسـرانی کـه در سـن  18سـالگی بـه ارتـش میپیوندنـد از سـن  38سـالگی بـه بعد
قابـل پرداخـت اسـت ایـن درحالی اسـت که یـک کارمند دولتی در سـن  38سـالگی واجد شـرایط
دریافت مزایای بازنشسـتگی نیسـت که اشـاره به این موضوع دارد که  NPVاز مزایای بسـیار زیادی
برخوردار اسـت.
علاوه برآن ،کارکنان نیروهای مسـلح از میـزان بازخریدی باالتری در بازنشسـتگی خود برخوردارند
بـه عنـوان مثـال ایـن میـزان بـرای افسـران نظامـی 43درصـد ،کارکنـان دارای رتبـه زیر افسـری
45درصـد میباشـد در حالیکـه ایـن میـزان بـرای کارکنـان غیرنظامی  40درصد اسـت.
درصـورت فـوت شـخص درطـول خدمت و یـا پس از بازنشسـتگی ،حقوق بازنشسـتگی بـه خانواده
متوفـی پرداخـت میشـود کـه میـزان آن  30درصـد مقرری اسـت کـه حداقـل  44دالر آمریکا در
هـر مـاه درنظـر گرفته شـده اسـت .کارکنـان نظامی کسـانی که تـرک خدمت کـرده انـد و مجددا ً
در بخـش دولتـی اسـتخدام شـدهاند میتواننـد بـه طرحهـای کارکنـان صنـدوق احتیـاط بپیوندند
درحالیکـه واجد شـرایط بازنشسـتگی نظامی باشـند.
همچنیـن چندیـن مقـررات برای بازنشسـتگی افراد ناتـوان و آسـیبدیدگان جنگی وجـود دارد .در
سـال  2010تـا  ،2011هزینـه کل بازنشسـتگی نظامـی حـدود  30درصـد تولیـد ناخالـص داخلی
بـوده اسـت .مهـم اسـت کـه توجه داشـته باشـید که ایـن هزینههـا در بخـش کوچکـی از جمعیت
کشـور هندوسـتان درنظر گرفته شـده اسـت (تعـداد بازنشسـتگان برآورد شـده  2.2میلیـون نفر از
بازنشسـتگان است).
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 2-5اصالحات بازنشستگی نظامی
انتقـال از یـک طـرح بازنشسـتگی مزایای معیـن ( )DBبه طرح بازنشسـتگی مشـارکت معین ()DC
بـرای کارکنـان نظامـی بسـیار پیچیـده اسـت .در زمینه نظـام نوین بازنشسـتگی کارکنـان دولتی،
معاملـه سیاسـی درمـورد کارکنانـی کـه بـه 10درصـد افزایـش حقـوق دسـت یافتهانـد و میـزان
حقبیمـه آنهـا تنهـا  20درصـد بـوده اسـت ،در ازای از دسـت دادن بازنشسـتگی از نـوع  DBاسـت.
اگـر کـه یـک معاملـهای در بازنشسـتگی نظامی به هم بخـورد ،عوامـل متفاوتی به وجـود میآید به
عنـوان مثـال نـرخ میزان حقبیمـه موردنیاز برای جایگزین کـردن مزایای قابـل پرداخت  ،NPVقبل
از سـن  38سـالگی بسـیار بـاال درنظر گرفته میشـود.
فراینـد اصالحـات بازنشسـتگی نظامـی شـامل الـف) مطالعـات فنـی درخصـوص قوانین انتقـال از
طرحهـا ب) آمـوزش نظامیـان در زمینـه شـغل و تجـارت ج) مشـاوره بـا رؤسـای کارکنـان.
در بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح ،انتقـال حسـاب بازنشسـتگی مشـارکت معیـن بـرای اشـخاصی
کـه قصـد خـروج از نیروهـای مسـلح را دارند بسـیار سـودمند اسـت کـه در ایـن صـورت میتوانند
حسـاب مشـارکت معیـن خـود را بـه بـازارکار شـخصی جدیـد خود انتقـال دهنـد .با این حـال ،در
مورد سـربازان تازه واردشـده ،این انتقال بسـیار متفاوت اسـت و برای انتقال حسـابهای سـربازان
جدیدالـورود در مقایسـه بـا طـرح  ،NPVدو انتخاب وجـود دارد.

 -6درسهای گرفته شده و راههای پیش روی نظام نوین بازنشستگی
هنگامیکـه موجـی از اصالحـات بازنشسـتگی سراسـر جهـان را فـرا میگیـرد ،بـا حرکـت از طـرح
بازنشسـتگی  DBبه سـوی طرح بازنشسـتگی  DCو در زمینه برداشت حقوق بازنشستگی ،بر خصوصی
سـازی تأکیـد میشـود .پـس از چندیـن سـال و کسـب تجربه ،همچنـان مشـکالت نظامهـای اولیه
وجـود دارنـد .مـوج دوم اصالحـات ،تأکیـد قابـل توجـهای بر ایجـاد نظامهای کـم هزینـه دارد که در
نهایت نظام بازنشسـتگی مفیدی را برای مشـتریان به وجود آورد .نظام نوین بازنشسـتگی هندوستان،
دراواخـر دهـه  1990طـرح ریزی شـد که نشـان دهنده نسـل دوم طراحی نظام بازنشسـتگی اسـت.
بهطورکلـی ،نظـام نویـن بازنشسـتگی بهعنـوان یـک نظام بازنشسـتگی خدمـات دولتی کـم هزینه
وعدههایی داده اسـت .نکته منفی کلیدی نظام نوین بازنشسـتگی ،سـرعت آهسـته در پیادهسـازی
و اجـرای نظـام نویـن اسـت .در این مقاله ،تصمیم گرفته شـده بود تا اشـخاصی که بـه تازگی و بعد
از تاریـخ  2004/1/1بـه اسـتخدام دولـت مرکـزی در آمدهانـد از نظـام نویـن بازنشسـتگی بهرهمند
شـوند امـا اجـرای این موضـوع با تأخیر مواجه شـده اسـت.
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در اوایل سـال  ،2010تعداد بسـیار زیادی از اعضا و داراییها ،تحت مدیریت نظام نوین بازنشسـتگی
قـرار گرفتـه بـود .در ادامـه بـه لیسـتی از دغدغههـای اجرایی نظام نوین بازنشسـتگی اشـاره شـده
اسـت کـه قبل از اجرایی شـدن نظـام پیشبینی شـده بود.
 1-6کارآمدکردن فرایند حقوق و دستمزد دولتی
یکـی از دغدغههـای کلیـدی نظـام نویـن بازنشسـتگی ،ادغـام تصادفی حقـوق و دسـتمزد عملیات
دولتـی در نمایندگـی مرکـزی ثبـت سـوابق اسـت که ایـن اقـدام در مـورد دولتهای ایالتـی ،جلوه
مناسـبی نـدارد .توصیههایـی بـرای تولید کارکنـان بیشـتر و ایجاد پایـگاه داده بازنشسـتگی جهت
سـادهکردن فراینـد پرداخـت حقوق و کسـورات بازنشسـتگی ارائه شـده اسـت.
یکـی دیگـر از اقدامـات کلیـدی در ایـن زمینـه ،گـزارش ارزیابـی نظام نوین بازنشسـتگی اسـت که
توسـط گـروه مشـورتی تکنولـوژی بـرای پروژههای بینظیـر ) (TAGUPبیان شـده و توسـط وزارت
دارایی تشـکیل شـده اسـت TAGUP .در سـال  2011توصیه کرده اسـت:
فعالسـازی ارتباطـات با  HRو نظامهای حقوق و دسـتمزده دولتهـای ایالتی و مرکزی
بـرای دسـتیابی به جزئیـات میزان حقبیمه مشـترکین
ایجاد پیوند میان نظامهای حسابداری دولتی و نظام اجرایی بازنشستگی
توصیههـای مطروحـه نیازمند این اسـت که ایـن توصیههـا در هیأتمدیره سـازمان تنظیم مقررات
و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی مطـرح شـود تـا دولتهای ایالتـی و مرکـزی را توانمندسـازد تا در
نظـام نوین بازنشسـتگی ،ادغـام کارکنان دولتـی را اجرایی کنند.
 2-6ایجاد شفافیت
تاکنـون سـازمان تنظیـم مقـررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی در مـورد نظام نوین بازنشسـتگی
شـفافیت محـدودی داشـت .برای انتشـارآمار روزانه ،نیاز ضـروری به اطالعاتـی در زمینههای؛ تعداد
اعضـاء ،میـزان داراییهـای تحـت مدیریـت ،عملکـرد مدیـران صنـدوق در تمامـی طبقـات دارایی،
خالصـه آمـاری عملکرد اعضـا ،اطالعات در زمینه تعویـض مدیران صندوق ،تعویـض طبقات دارایی
توسـط اعضـا و همچنیـن مـوارد معرفی شـده توسـطهزینههـا و مخارج وجـود دارد .ایـن اطالعات
بـه تجزیـه و تحلیـل بهتـر نظـام نوین بازنشسـتگی و اصلاح موقعیتهای سیاسـی کمک بسـزایی
میکنـد .در سـال ،2011اهمیـت مدیریـت سیسـتمهای اطالعاتـی روزانـه در مـورد ایـن حقایـق،
بهدلیـل گـروه مشـورتی تکنولـوژی بـرای پروژههای بینظیر اسـت.
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 3-6انتخاب سرمایهگذاری
نظـام نویـن بازنشسـتگی ،داشـتن انعطـاف پذیـری نسـبت بـه داراییهـای مختلف و یـا تنـوع بینالمللی
بـه کارکنـان دولتـی را توصیـه نمیکنـد .ایـن نیازها بایـد به طـرق مختلفی تأمین شـود کـه از آن جمله
میتـوان بـه اعضـای نظـام نویـن بازنشسـتگی اشـاره کـرد که آنهـا ایـن توانایـی را دارنـد تـا از چگونگی
قرارگیـری داراییهـای خود در داراییهای داخلی و خارجی مطلع باشـند .سـه دسـته عمـده دارایی وجود
دارد :سـرمایه ،اوراق قرضـه شـرکتها و اوراق قرضـه دولتـی .اعضـای نظـام نویـن بازنشسـتگی درهر یک
از ایـن دسـتهها میتواننـد مدیـران صندوقهـای مختلـف را انتخـاب کننـد .گزینه پیشفرض نظـام نوین
بازنشسـتگی ،چرخـه عمـر یک صندوق اسـت که تنها در دسـترس اعضایی که از خدمـات دولتی بهرهمند
نمیشـوند ،قـرار میگیـرد کـه همـواره بایـد چرخه عمـر صندوقها بـرای تمامـی افراد گسـترش یابد.
 4-6مرحله افت سرمایه
نظـام نویـن بازنشسـتگی به اشـخاص ایـن اختیـار را میدهد کـه  40درصد میـزان ذخیـره خود را
صـرف خریـداری مقرری سـاالنه کنند و سـن بازنشسـتگی خود را به  60سـال برسـانند.
در کشـور هندوسـتان ،بـازار مقرری سـاالنه بسـیار پرهیجان اسـت و جـداول مرگ و میـر برای کل
جمعیـت چنـدان توسـعه نیافتـه اسـت .افزایش امید بـه زندگی به این معنا اسـت که بایـد در مورد
جامعـه ای کـه دارای سـالمندان بـاالی  60سـال اسـت تجدیـد نظر اساسـی کرد .درحالیکه سـن
بازنشسـتگی برای کارکنان مراکز دولتی و سـازمان یافته 60 ،سـال اسـت اما تصمیمات بازنشستگی
درمـورد کارکنان بخشهای غیررسـمی تاحدی ناشـناخته اسـت.
درحالیکـه نظـام نویـن بازنشسـتگی در مراحـل اولیـه قـرار دارد سـالهای زیادی باید طی شـود تا
اولین گروه نظام نوین بازنشسـتگی برای بازنشسـته شـدن داوطلب شـوند .سـازمان تنظیم مقررات
و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی باید بر این گونه مسـائل اشـراف داشـته باشـد و زمانی کـه مردم از
نظـام نویـن بازنشسـتگی کنارهگیری کننـد آنها را با سیاسـتهایی آمادهسـازند.
 5-6گسترش نظام نوین بازنشستگی
گسترش :مشارکت داوطلبانه کارکنان دولتی قدیمی

اسـاس نظام نوین بازنشسـتگی جایگاهی اسـت که دولت برای دسـتیابی کارکنان دولتی قدیمیتر
بـه اختیـارات ایفـا میکنـد بهعنـوان مثال کسـانیکه قبـل از  1994/1/1بـه این نظام ملحق شـده
انـد میتواننـد از نظام سـنتی بازنشسـتگی کارکنـان دولت به نظام نوین بازنشسـتگی انتقـال یابند.
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ایـن امـر شـامل ارائه کمک هزینـه اولیه به حسـابهای نظام نوین بازنشسـتگی اسـت که منعکس
کننـده قوانین بازنشسـتگی اسـت .مزایـای نظام نوین بازنشسـتگی میتواند در دسـترس اغلب افراد
قـرار گیـرد و میـزان صرفهجویـی به مقیاسهـای نظام نوین بازنشسـتگی بیشـتر خواهد بود.
گسترش :نیروهای مسلح

یـک گـروه بـزرگ کارکنان دولت ،نیروهای مسـلح متحدالشـکل ،بـه دور از نظام نوین بازنشسـتگی
هسـتند .سـاختار اولیه نظام نوین بازنشسـتگی به گونهای اسـت که بتوانند اشـخاص تازه اسـتخدام
شـده در نیروهـای مسـلح را به نظام نوین بازنشسـتگی انتقال دهند .میزان نرخ بیمـه برای اینگونه
کارکنان بایسـتی به میزانی باشـد که حتی سـربازان بتوانند در سـنین پایین بازنشسـته شـوند.
گسترش :کارفرمایان غیردولتی

شـرکتهایی کـه دارای  20کارمنـد و یـا بیشـتر هسـتند تحت پوشـش صنـدوق احتیاط قـرار می
گیرند .با این حال ،شـرکتهایی که تعداد کارمندانشـان کمتر از  20نفراسـت آنها کسـانی هسـتند
کـه از هرنـوع طـرح بازنشسـتگی بـه دور ماندهاند .شـرکتهایی که تحت پوشـش صنـدوق احتیاط
هسـتند بـرای جلـب کارکنـان خـوب ،حقبیمـه مـازاد بـرای آنها درنظـر میگیرنـد که ایـن مقوله
بخشـی از سیاسـت منابع انسـانی بهشـمار میرود .نظام نوین بازنشسـتگی برای کارفرمایان با لحاظ
نمـودن کسـورات مالیـات در میـزان حقبیمـه آنها ،قابـل تعمیم اسـت .حقبیمه کارکنـان در نظام
نویـن بازنشسـتگی بـا لحاظ نمـودن مالیـات مطلوب ،منجـر به حرکت نظـام نوین بازنشسـتگی به
سـوی نظامـی ایـدهآل نظیر نظـام بازنشسـتگی انتقـال پذیر 1بـرای تمامی افـراد میشـود .اتحادیه
بودجـه در سـال  2011و  2012نظریههایـی بـرای مجـاز دانسـتن کسـورات مالیـات از حقبیمـه
کارفرمـا در نظـام نوین بازنشسـتگی بیان کرده اسـت.
گسترش :عضویت انفرادی

یکـی از مشـکالت عمده در نظام نوین بازنشسـتگی تعـداد عضویت انفرادی غیردولتی کم اسـت که
منجـر بـه ایجـاد انگیـزه ضعیفتری نسـبت بـه نظام نویـن بازنشسـتگی میشـود و ایـن موضوع با
هزینههـای زیـاد پرداخـت شـده توسـط صندوقهای مشـترک و شـرکتهای بیمهای بـرای فروش
محصـوالت خـود مغایـرت دارد .درنتیجه ،سـازمان تنظیـم مقررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی
 .1طرحهای بازنشســتگی که به کارمند امکان میدهد تا اعتبار حاصل از پرداخت های بازنشستگی خود را از یک سازمان به سازمان دیگر
منتقل سازد (مترجم).
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درموردافـراد غیردولتـی پیشـنهاداتی بیـان کردهاسـتکـه مطابـق آن ،اینگونـه افـراد بایـد نظـام
نویـن بازنشسـتگی را بهعنـوان صندوقهـای مشـترک و یا شـرکتهای بیمـهای بپذیرند و بهسـوی
فروشهـای نمایندگـی کـه از صندوقهـای مشـترک یـا شـرکتهای بیمـهای اسـتفاده میکننـد،
پیـش رونـد .تمایـل بیـش از حـد بـه ایـن حرکـت منجـر بـه از دسـت دادن ماهیـت نظـام نویـن
بازنشسـتگی میشـود که مکانیسـم مدیریتی کمهزینه اسـت .درعـوض ،تالشهای بیشـتر نیازمند
فـروش نوآورانـه اسـت و موجـب حفظ نظام نوین بازنشسـتگی میشـود این درحالی اسـتکه اعضا
بـه افتتـاح حسـاب در نظام نوین بازنشسـتگی تشـویق می شـوند.
 6-6مشکالت تالشهای موجود نظام نوین بازنشستگی برای کارگران کمدرآمد
در سـالهای اخیـر ،سـازمان تنظیـم مقررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی برای راهاندازی نسـخه
اصالح شـده نظام نوین بازنشسـتگی توسـط کارگران کمدرآمد در بخش غیررسـمی (در مکانهایی
کـه هیـچ برنامـه بازنشسـتگی اجباری در آنجـا وجود نـدارد) اقداماتی انجـام داده اسـت .نظام نوین
بازنشسـتگی متمایـز نظیـر نظـام بازنشسـتگی ایجـاد شـده میباشـد و بیـن دو نظـام بیمه نشـده،
قابلیـت انتقـال دارد .قابلیـت انتقـال یکـی از ویژگیهـای بـارز نظـام نویـن بازنشسـتگی اسـت که
موجـب سـازش بـا ماهیـت نظام میشـود .ایجـاد یک نظـام متمایز نشـان میدهد که ممکن اسـت
صرفـه جویـی به مقیـاس در دو حـوزه به دسـت نیاید.
جنبشـی در راسـتای ایجاد طرحهای بیمهای و مشـارکتی (ازجمله طرح اسـوالمبان) و اعطای مجوز
بـه اعضـای گروهایـی کـه حقبیمه بـا ارزش کمتـر از درآمدهـای کمتر داشـتند و نیز اتصـال آنان به
نظـام نویـن بازنشسـتگی وجود داشـته اسـت .این درحالی اسـت که اسـتفاده از این گروههـا به عنوان
راهـی جالـب بـرای رسـیدن بـه آن دسـته از حقبیمههایی که بسـیار کم هسـتند قلمداد میشـود و
این تمرکز نیازمند دسـتیابی به اهداف نظام نوین بازنشسـتگی اسـت و اطمینان حاصل میشـود که
میـزان زیـاد حقبیمه نظامها توسـط شـرکتکنندگان قابل درک اسـت.
از جملـه مسـائل مهـم سـازمان تنظیـم مقررات و توسـعه صنـدوق بازنشسـتگی این اسـت که توجه
کنند در درجه اول نظام نوین بازنشسـتگی یک نظام برای تأمین حقوق بازنشسـتگی اسـت و بر پس
اندازهـای بلندمدت سـالمندان متمرکز میشـود که اجازه برداشـت زودهنگام پساندازهـا را نمیدهد.
فقـر در زندگـی کاری و یـا ادعاهـای احتمالـی نظیـر بیمه درمانـی نمیتواند با اسـتفاد از نظـام نوین
بازنشسـتگی از بیـن رود .همچنیـن ادغـام تمامـی الیههـا در یـک نظام نوین بازنشسـتگی تـک الیه،
بسـیار اهمیـت دارد کـه منجر به ایجاد سـود از طریق سادهسـازی و بزرگتر کردن اقتصادها میشـود.
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 7-6عملکرد اصلی نظام نوین بازنشستگی
از مهمترین نقش نظام نوین بازنشسـتگی در هندوسـتان ،وجود نظام بازنشسـتگی از نوع مشـارکت
معیـن حسـاب انفرادی با عملکـرد خوب و کارایی عالی اسـت.
درحال حاضر ،سـازمان تنظیم مقررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی یک مشـکل اقتصاد سیاسـی
در ایـن منطقـه اسـت .شـرکتهای مالـی انگیزه تحمیلگـری به سـازمان تنظیم مقررات و توسـعه
صنـدوق بازنشسـتگی دارنـد در حالیکه شـرکتکنندگان نظام نوین بازنشسـتگی بیصدا هسـتند
یعنـی سـکوت اختیـا ر میکننـد .شـرکتهای مالـی ،تمایـل دارند تـا هزینههای بـاال را از سـاختار
غیرتجـاری به سـاختار یکپارچه برگشـت داده و شـرکتهای بیمـهای ،نظام یکپارچـه مزایای معین
را بـه نظام مشـارکت معیـن تغییر دهند.
درحـال حاضـر ،چالـش دولتی کشـور هندوسـتان کـه بـا آن مواجه اسـت ،نظام نوین بازنشسـتگی
بـر مبنـای سـالهای خدمـت 1و نزدیک کردن نظام نوین بازنشسـتگی بـه چشـمانداز و طرح اصلی
اسـت .نظام نوین بازنشسـتگی نیازمند برپایی ارائه خدمات و هزینه کم در سـطح جهانی اسـت که
این امر مسـتلزم شـفافیت و تعهد در سـازمان تنظیم مقررات و توسـعه صندوق بازنشسـتگی اسـت
تـا در راسـتای اهـداف اصلـی نظـام نوین بازنشسـتگی قـرار گیـرد و بـه تحمیل گری شـرکتهای
مالی پاسـخ ندهد.
اگـر نظـام نویـن بازنشسـتگی توانایـی دسـتیابی بـه اهـداف خـود را داشـته باشـد این امر بـه طور
مسـتقیم ،در دسـتیابی کشور هندوسـتان به داشتن اقتصاد سـالم ،از طریق حل مهمترین مشکالت
بازنشسـتگی کارکنـان دولتـی کمک بسـزایی خواهد کـرد .همچنین بهطورغیرمسـتقیم و بهصورت
یـک الگـو ،بـرای اصلاح نظـام بازنشسـتگی شـرکتهای غیردولتی کمـک خواهد کـرد درحالیکه
ت میگیرد .درکنـار این دو هدف
درحالحاضـر ادارهکـردن توسـط  EPFOبـه صورت نامطلوب صـور 
اصلی ،نظام نوین بازنشسـتگی برای شناسـایی مشـکالت سیاسـی در حوزه بازنشسـتگی ،بهصورت
یـک ابـزار انتخـاب در نظر گرفته میشـود.

 .1طـرح پرداخـت حقـوق کارکنـان یـا مدیران که بـه موجـب آن افزایش حقوق افـراد با توجـه به سـالهای خدمت آنان لحاظ میشـود.
درایـن طـرح ،دوره زمانـی را کـه کارمنـد خدمـت میکند به صـورت نموداری ترسـیم میکننـد و در آن نمودار مقاطـع افزایش حقوق
را تعیین مینماینـد (مترجم).
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خالصه اجرایی
همانطـور کـه پاالسـیوس و وایتهـوس اشـاره کردنـد ،3در حـدود نیمـی از کشـورهای جهـان،
طرحهـای بازنشسـتگی جداگانـهای بـرای کارمنـدان خدمـات اجتماعـی ) (Civil Servantsوجـود
دارد و ایـن شـامل مـردم جمهـوری چیـن نیز میشـود.
در برخـی از کشـورها بازنشسـتگی بـرای کارکنـان بخش عمومی از بخش نامتناسـب بزرگـی از کل
هزینههـای بازنشسـتگی ،هزینـه میتراشـد و ایـن مسـئله در چیـن کاربـرد دارد .جایـی که ظرفیت
قابـل مالحظـهای از مـواد ) (materialدر نظام بازنشسـتگی ملی آن در دسـترس اسـت .با این وجود
مطالعـات بسـیار کمـی در خصـوص مقررات بازنشسـتگی بـرای خدمـات اجتماعـی ،کارکنان بخش
عمومـی و کارمنـدان نظامی در چین وجـود دارد .در واقع بدسـت آوردن اطالعات صحیح و معتبر در
خصوص مقررات (ترتیبات) بازنشسـتگی ارتش آزادی خلق ،بسـیار دشـوار ثابت شـده اسـت.
البتـه تدارکات بازنشسـتگی بـه دلیل اهمیت آن در سـطح خرد (برای مثـال جایگزینی حقوق برای
افراد بعد از بازنشسـتگی) در حال جلب توجهات زیادی در سراسـر جهان به خود اسـت و در سـطح
کالن ،به عبارتی تأثیر مقررات (ترتیبات) باپشـتوانه یا بدون پشـتوانه بر مجموع اقتصاد اسـت.
فشار اصلی تأثیرگذار بر نظامهای بازنشستگی متفاوت در چین و درواقع در جهان ،شامل موارد زیر میشود:
ارتقای سریع متوسط عمر
تغییر الگوهای کاری و شامل شدن تحرک بیشتر نیروی کار.
تأثیر بحران مالی جهانی بر داراییهای بازنشستگی و بودجه دولت.
1. Civil Service and Military Service Pensions In China
2. Stuart H. Leckie, O.B.E., J.P., F.I.A., F.S.A.
3. “Civil Service Pension Schemes around the World” (2006) by Robert Palacios and Edward Whitehouse.

* کارگاه مقررات بازنشستگی خدمت نظامی و خدمت اجتماعی در کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه مؤسسه تحقیقات اقتصادی ،دانشگاه
هیتوتسوپاشی توکیو ،ژاپن
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ایـن مقالـه مؤلفههـای اصلـی تدارکات بازنشسـتگی در چیـن را توصیف میکنـد .برای
مثال:
نظام بازنشستگی محلی برای کارگران شهری
مزایای مکمل برای کارگران شهری
صندوق ملی تأمیناجتماعی
نظام بازنشستگی شهری پیشنهاد شده
حقوق بازنشستگی کارمندان دولت ) (Public Servantsو خدمت اجتماع )(Civil Service
نظام بازنشستگی ارتش
توصیفـی از اصالحـات مطمئـن مؤثر بـر کارمنـدان دولـت ( )Public Servantsهمراه بـا نکاتی در
خصـوص شـرایط مطلـوب هماهنگسـازی مجـدد مقـررات متنـوع بازنشسـتگی در چیـن ،فراهم
شـده است.

مقررات بازنشستگی جاری در چین
از زمـان پیدایـش ) (Foundingجمهـوری خلـق چیـن در سـال  1949و تأسـیس نخسـتین طرح
بازنشسـتگی ملـی در سـال  ،1951نظـام بازنشسـتگی چیـن بـا اصالحات مهمـی روبهرو بـوده که
در اسـاس توسـعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـی کشـور منعکس شـده اسـت .پیشـرفت اصالحات
بیشـتر در بخـش شـرکتهای شـهری مشـهود اسـت .اصالحـات بازنشسـتگی در سـایر بخشها از
جملـه خدمـت اجتماعـی ،به طور قابل مالحظـهای عقب افتاده اسـت .اگرچه شـماری از برنامههای
آزمایشـی ،بـدون حمایـت واقعـی دولتمردان معرفی شـدند ،اما پیشـرفت بسـیار محدود اسـت.
چیـن بـه عنوان یک جامعه ،بسـیار بزرگ ،بسـیار پیچیـده و سـریع تغییرکننـده )(fast changing
بـا نوسـانات منطقهای چشـمگیری همراه اسـت .هیـچ نظام بازنشسـتگی یکپارچهای برای پوشـش
همـه شـهروندان در چیـن وجود نـدارد .در واقـع ،ترتیبات (مقررات) بازنشسـتگی جداگانـهای برای
کارگـران شـهری ،سـاکنین روسـتای ،کارکنـان خدمـات اجتماعـی ( )ServantsCivilو کارمنـدان
دولـت ( )Public Servantsهماننـد نیـروی کار نظامـی وجـود دارد .بیـن ایـن نظامهـا در اصطلاح
چیدمـان طـرح و ویژگیهـای تأمیـن مالـی مشـاهبتهایی وجـود دارد ،امـا پیوندهـای محـدود و
مزایـای نامسـاوی قابـل درک میـان طرحهـا میتوانـد منجـر بـه افزایـش تضـاد اجتماعی شـود .از
ایـن رو بسـیار ضروری اسـت کـه اقدامات اصالحـی در نظام بازنشسـتگی خدمت عمومـی (Public
 )Serviceو خدمـت اجتماعـی ( )Civil Serviceاتخـاذ شـود تـا آنان را متناسـب با شـرایط اقتصادی
بـازار تطبیـق داده و در واقـع بـه جامعه سـازگار دسـت یابد.
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 -1نظام بازنشستگی بخش خصوصی در چین

 1-1نظام بازنشستگی برای کارگران شهری

اصالحـات دو دهـه گذشـته در بخش مؤسسـات شـهری بـر ایجاد یک نظـام بازنشسـتگی چندپایه
بـرای کارگـران شـهری ،به طور وسـیع در ارتباط بـا مدل پنج پایـه بانک جهانی ،متمرکـز بودهاند.1
بخصـوص ،دو سـند مهم صـادر شـده توسـط هیأتوزیـران کار و تأمیناجتماعی  ،(MolSS)2سـند
 26در جوالی  197و سـند  38در دسـامبر  ،2005به طور گسـترده به عنوان نشـانههای سیاسـت
تعییـن چارچـوب بـرای نظام شـهری در نظر گرفته میشـوند
جـدول  ،1مجموعـه ویژگیهـای نظـام بازنشسـتگی شـهری پنـج پایه کنونـی را فراهـم میکند
کـه نشـان داده شـده بـا ایجـاد مشـارکت  8و  20درصـدی حقوق ماهانـه کارکنان بـه ترتیب در
پایـه Iaو در پایـه  ،Ibدر تئـوری فـرض شـده ایـن دو مؤلفه بازنشسـتگی محلی اجبـاری ،حقوق
بازنشسـتگی مؤسسـات شـهری را بـه ترتیب بـا  30و  24درصـد از میانگین حقـوق ماهانه نهایی
بعـد از  35سـال طـول عمـر کاری را فراهـم میکنند .سـنین بازنشسـتگی کنونـی همانطور که
در قانـون تصریـح شـده  60سـال بـرای مردان و  55سـال برای زنـان کارمند دفتـری و  50برای
زنان کارگری اسـت.

 .1اطالعات بیشتر در خصوص اصالحات بازنشستگی چین در خصوص صندوقهای بازنشستگی آن در این مطالعه یافت میشود:

A New Look, by Stuart Leckie and Yasue Pai, ISI Publications, Hong Kong, 2005
 .2وزارت ادغام شده با وزارت کارکنان در سال  2008که اکنون وزارت منابع انسانی و تأمیناجتماعی یا  MoLSSنامیده میشود.
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جدول  :1نظام بازنشستگی جاری کارگران شهری در چین
پایهها (بانک جهانی)

ایالت

صفر

اصطالحات چین

مشارکت

صفر:

n/a

حداقل ضمانت

وضعیت
تأمین مالی

توسط
دولت

مزایا

متغیر

)(Di Bao

1

 :Iaاستخر اجتماعی
اجباری بازنشستگی
سن قدیمی

2

 :Ibحسابهای فردی
اجباری
بازنشستگی )(Ia

خصوصی

3

 :IIمستمری داوطلبانه
ساالنه (تنظیم شده
توسط مستخدمین
واجد شرایط)

خصوصی و
ایالتی

4

 :IVحمایت خانوادگی؛
یارانه سالمت و
خانهداری

 :IIIدیگر مزایای
داوطلبانه مانند
برنامههای بیمه گروهی

ER: 20%

PAYG

از حقوق
EE: 8%

از حقوق

باید تأمین
مالی گردد

حقوق بازنشستگی
ماهانه بر اساس متوسط
دستمزد محلی ماهانه،
شاخص شده دستمزد
فردی و ساالنه استخدام
حقوق بازنشستگی
ماهانه از یک بر 139
از تعادل  IAدر زمان
بازنشستگی با فرض
حداقل  15سال
مشارکت

ER; EE

تأمین مالی
شده

مزایای ساالنه یا یکجا

ER; EE

تأمین مالی
شده

مزایای ساالنه یا یکجا

n/a

توسط
دولت یا
خانواده

متغیر

منبعStirling Finance research. ER – employer; EE – employee :

برحسـب مقیـاس سـرمایهگذاری ،فرصـت منابـع تجمیـع شـده در پایـه ( Ibو یا  )Iaبه سـپردههای
بانک و اوراق قرضه دولتی محدود هسـتند که به طور متوسـط در  10سـال گذشـته تنها  2درصد
 p.a.بازدهـی داشـته اسـت .اگرچه مسـتمری سـاالنه برنامههای مؤسسـه ) ،(EAمجـاز به تخصیص
تـا  50درصـد اوراق بهـادار داخلـی و تـا  30درصـد حقوق صاحبان سـهام با حداقـل  20درصد نقد
و شـبه نقـد هسـتند .انـدازه کل وجـوه  EAبه  300بیلیون  RMBدر پایان  2010رسـیده اسـت.
حقـوق بازنشسـتگان شـهری هـر سـاله ،معمـوالً بـه مقـدار اولیـهای بیـن تـورم قیمتـی و مقیاس
درآمـدی افزایـش مییابنـد.
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 2-1وجود تأمیناجتماعی ملی

1

صنـدوق ملـی تأمیناجتماعـی ) ،(NSSFدر سـال  2000توسـط دولـت مرکـزی بـه عنـوان «وجوه
آخریـن راهحـل» )  (fund of Iast resortبـرای کمـک بـه حل معضالت آینده بازنشسـتگی چین
ایجـاد شـد .صنـدوق به عنوان دردسـترس بـودن برای کمـک به اسـتانها در صورتی کـه در آینده
بـه دلیـل پیـری جامعـه چین با مشـکالت مالی مواجه شـوند ،بیان شـده اسـت.
صنـدوق ملـی تأمیناجتماعـی در طـول  10سـال گذشـته از زمـان آغـاز بـه کار خـود ،بـه طـور
معنـاداری از منظـر انـدازه ،مقـام و تأثیرگـذاری (اعتبار) رشـد کرده اسـت .کل داراییهـای صندوق
رشـد سـریعی از  20بیلیـون  RMBاولیـه بـه  800بیلیـون  RMBدر اکتبر  2010داشـته اسـت که
آن را به مراتب بزرگترین مؤسسـه سـرمایهگذار در بخش بازنشسـتگی چین محقق سـاخته اسـت.
بـه عنـوان دسـتورالعمل سـرمایهگذاریهای خـود ،صنـدوق ملـی تأمیناجتماعـی نبایـد (بایـد)
) (must deploy no less than 50%کمتـر از  50درصـد سـپرده بانکـی داخلـی و اوراق قرضـه
دولتـی از طریـق سـرمایهگذاری مشـترک توسـعه یابد امـا میتواند در بازار سـهام از طریـق مدیران
داخلـی و بیرونـی صنـدوق بـا اوراق بهـادار بـا درآمد ثابـت و بودجـه  PEسـرمایهگذاری کند.
صنـدوق ملـی تأمیناجتماعـی بـرای ایجـاد متوسـط بازگشـت حـدود  9.8درصـدی  p.a.در پایان
سـال  2009مدیریـت شـد که منطقاً بیشـتر از متوسـط نـرخ تورم قیمتهـا در دوره زمانی مشـابه
اسـت ،اگرچـه همچنـان کمتـر از میانگیـن نرخ افزایش تدریجی دسـتمزد در کشـور اسـت.
صنـدوق بـه گسـترش ادامـه خواهـد داد و انتظار مـیرود در پایـان سـال  2015داراییهـای آن به
 225بیلیـون  USDبرنـد ،بنابرایـن نظـر بـه اقتضـای نقـش صندوق ملـی تأمیناجتماعـی در آینده
نظـام بازنشسـتگی کلـی چیـن ،هنـوز دسـتورالعملهای شـفافی باید توسـط دولت فراهم شـود.
 3-1نظام بازنشستگی ساکنین روستایی
در واقـع چیـن هنـوز بـه عنـوان کشـور کشـاورزی و سـاکنین روسـتایی بـا حـدود  50درصـد از کل
جمعیـت ملـی طبقهبندی میشـود .اصالحـات بازنشسـتگی در بخش روسـتایی در دو دهه گذشـته
همچنـان کـه همه توجهـات معطوف به کارگران شـهری بـوده ،عقب ماندهانـد .تنهـا در اواخر 2008
دولت مرکزی متعهد شـد که تا سـال  2020همه جمعیت روسـتایی تحت پوشـش نظام بازنشستگی
مناسـبی قـرار میگیرند.
1. Please refer to “A Review of the National Social Security Fund in China” by Stuart Leckie, 2009 for more
details about the Fund.
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در قوانیـن پیشـنهادی ،سـاکنین روسـتایی  16سـال و باالتـر که در حال حاضر نه دانشـجو باشـند
و نـه عضـو نظـام بازنشسـتگی محلـی برای کارگران شـهری ،واجد شـرایط پیوسـتن بـه برنامههای
داوطلبانه با وعده پرداخت حقوق بازنشسـتگی عمومی از سـن  60سـالگی بدون توجه به جنسـیت
میباشـند .جدول  2جزئیات سـاختار این طرح را فراهم میکند که نشـان دهنده سـطوح مشـارکت
هـر طبقـه و مقادیر مزایا ماننـد وضعیت تأمین مالی اسـت.
در پایـان سـال  ،2010حـدود  23درصـد از تمـام شهرسـتانهای چین مقررات جدید بازنشسـتگی
شـهری پایـه داوطلبانـه را معرفـی کردهاند ،کـه منجر به ایجاد یـک مرحله رو به جلـوی تاریخی در
توسـعه نظـام تأمیناجتماعـی چین برای جمعیت شـهری خواهد شـد.
جدول  :2نظام بازنشستگی روستایی تازه تأسیس در چین
اصطالحات

مشارکت

استخر
اجتماعی پایه

 100درصد از بودجه
دولت

حساب فردی

-Individuals: RMB 100
/ 200 / 300 / 400 /
;500 per year
-No less than RMB
30 from government
;each year

 -سایر منابع

مزایا

وضعیت تأمین مالی

No less than RMB 55 per
month.

تأمین مالی نشده

مزایـای بازنشسـتگی ماهانـه از
یـک بـر  139از تعـادل  Iaدر
سـن بازنشسـتگی (بـرای مثال
 60سـال بـرای مـردان و زنان)
بـا فـرض حداقـل  15سـال
مشـارکت ،بـه عبـارت دیگـر
پرداخـت یکـجا

تأمین مالی شده

منبع :تحقیقات مالی استیرلینگ

تأمین مالی بازنشسـتگی اسـتخر اجتماعی ) (Social Poolپایه ،کام ً
ال یا نسـبتاً از دولت مرکزی ،اسـتانی
یا بخشـی انجام میشـود .قصد بازنشسـتگی اسـتخر اجتماعی بسـیار متواضع اولیه ،برای مقدار افزایشی
سـاالنه در رابطه خطی با بیشـینه تورم قیمتی ،افزایش درآمدی و رشـد تولید ناخالص داخلی اسـت.البته
بزرگترین چالش هر کشـوری زمانی ایجاد میشـود که مقررات بازنشسـتگی شـهری اجباری میشـود.

 -2مقررات بازنشستگی خدمات اجتماعی و کارمندان دولت

 1-2زمینه

گذشـته از بخـش شـرکتی محلـی ،تقسـیمبندی عمومـی چیـن شـامل بخـش خدمـت اجتماعـی
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و خدمـت دولتـی میشـود کـه کارکنـان آنـان بـه عنـوان کارمنـدان دولـت ) (Public Servantsو
کارمنـدان خدمـات اجتماعـی ) (Civil Servantsشـناخته میشـوند.
جدول  :3اندازه خدمت اجتماعی و خدمت دولتی اجباری در چین

استخدام

خدمت عمومی

خدمت اجتماعی
کل

صورتحساب دستمزد p.a.

خدمت عمومی

خدمت اجتماعی
کل

1990

1995

2000

2005

2007

23

25.3

26.9

27.1

28.7

35.4

37.5

37.9

40

میلیون
9.1

32.1

RMB, billion

48.8

19.2
68

استخدام دولتی  /خدمات اجتماعی درصد
نسبت به کل استخدام (به استثنای
کارگران شهری)
خدمت عمومی

خدمت اجتماعی
کل

صورتحساب دستمزد نسبت به GDP
خدمت عمومی

خدمت اجتماعی
منبع :هو و هرد 2009

کل

10.1

10.6

10.7

11.3

139.4

259.1

507.9

195.3

365.4

731.4

55.9

106.4

223.5

741.7

325.1

1066.8

8.9

7.8

7.5

6.5

6.3

12.4

10.9

10.4

9

8.8

3.5

درصد

3.1

2.6

2.3

3.6

3.2

1

0.9

2.9

2.6

1.1

3.7

2.6

2.8

1.2
4

2.5

2.9

1.3
4.1

همانطـور کـه در قانـون کارمنـدان خدمـات اجتماعـی در چیـن تصریـح شـده اسـت ،کارمنـدان
خدمـات اجتماعـی ) ،(Civil Servantsاعضـای ثابـت اداری دولـت مسـتقر و کسـانی هسـتند کـه
حقـوق و مزایایشـان توسـط دولـت پرداخت میشـود .به طـور کلی ،مفهومـی که به همـه کارکنان
غیرنظامـی بخـش دولتی شـامل دپارتمان یـا آژانسهای دولتی در سـطوح متفـاوت ،درجهبندی از
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شـورای کشـوری تـا ایالتی ،شهرسـتان ،شـهر و روسـتا دولتهـا بـه کار میرود.
در سـالهای اخیـر ،کارمنـدان خدمـات اجتماعـی ) (Civil Servantsبـه طـور معمـول نیازمنـد
تحصیلات دانشـگاهی هسـتند ،و نامزدهـای عالقهمند برای صالحیـت باید یک سـری از امتحانات
را قبـول شـوند .آمارها نشـان میدهـد در پایان سـال  2007تعداد کل کارمنـدان خدمات اجتماعی
) (Civil Servantsدر چیـن  11میلیـون بوده اسـت.
در سـمت دیگر ،کارمندان دولت ) ،(Public Servantsشـامل کارنان نهادهای دولتی مانند کارکنان
مدارس ،دانشـگاهها ،بیمارسـتانها ،تحقیقات مالی ،ایسـتگاههای صدا و سیما و  ...میشوند.
در پایـان سـال  ،2007تعـداد کل کارمنـدان دولـت ) (Public Servantsدر چیـن بـه  29میلیون،
بنابرایـن حـدود  73درصـد از کل نیـروی کار بـرای حقـوق و مزایای بازنشسـتگی متکـی به بودجه
دولت محسـوب میشـوند.
 2-2تاریخچه در یک نگاه
نخسـتین نظـام بـرای بخـش خدمـات دولتی یـا اجتماعـی درچیـن در سـال  1995برای پوشـش
کارکنـان واحدهـای دولتـی ،واحدهـای غیرانتفاعـی و سـازمان هـای حزبـی ) (partyبعـد از صدور
مقـررات موقـت بازنشسـتگی کارکنـان دولـت توسـط وزارت مالیه ،به اثر آمد .سـنین بازنشسـتگی
بعـد از آن در  60سـال بـرای مـردان و  55سـال بـرای زنـان ثابت شـده و سـطوح مزایا بـه وضوح با
مـدت و نـوع خدمـت ،نرخ تـورم و دسـتمزد پایـه نهایی مرتبط شـدند.
بعدهـا ،تحـت انگیزشـی اصالحـات اقتصـادی  ،1987دولـت مرکزی سـندی به نام شـماره ،104
مقـررات موقـت بـرای بازنشسـتگی و بازنشسـتگی زودهنـگام کارگران ،پوشـش دهنـده مجموعه
ای از بازنشسـتگان بازنـده واجـد شـرایط بـرای کارکنـان واحدهای دولتـی و  SOEsرا صـادر کرد.
سـنین بازنشسـتگی غالـب بـرای کارمنـدان دولتـی یا خدمـات اجتماعی بعـد از آن مجـددا ً برای
مـردان  60و بـرای زنان  55سـال شـد .بـه اضافه تنظیم  5سـاله که مردان و زنان بـا دالیل خاص
مجـاز بـه بازنشسـتگی د سـن  55یـا  50بودنـد .همچنیـن یک نـرخ جایگزینـی سـخاوتمندانهتر
نسـبت بـه دسـتمزد پایه به همـراه حداقـل ضمانـت بازنشسـتگی  (USD 15) 25 ،RMBبرای هر
ماه فراهم شـد.
سـند شـماره  104تـا زمان اعالم سـند شـماره  60در جوالی  2006توسـط وزارت کارکنـان تحت تأثیر
باقی ماند .(remained in effect)1جایی که هر دو پرداخت سـاختاری و نرخ جایگزینی برای کارمندان
 .1وزارت کارکنان ) (MoPاکنون  MolSSاست.
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خدمـات اجتماعـی و کارمندان دولت به صورت خطی به ارمغـان آمدنـد ).(were bright into line

 3-2تغییر مقررات (آرایش) ()arrangement
حائـز اهمیـت اسـت کـه اشـاره شـود نـه کارمنـدان خدمـات اجتماعی و نـه کارمنـدان دولت
هیـچ سـهم مشـارکتی در خصـوص مزایـای بازنشسـتگی شـان پرداخـت نکردهانـد .همچنین
درک شـده اسـت کـه دسـتمزدها و پرداختهـای بازنشسـتگی بـرای هـر دو کارمنـدان
دولـت و خدمـات اجتماعـی در حـال حاضـر مسـتقیماً توسـط بودجـه دولـت (بـرای مثـال
مالیـات عمومـی) تأمیـن مالـی شـدهاند .کارمنـدان خمـات اجتماعـی بـه طـور عمومی محق
دسـتمزدهای پرداختـی و مزایـای بازنشسـتگی سـخاوتمندانهتری نسـبت به کارکنـان دولتی
هسـتند followed by ،کارگـران شـرکتی .نـرخ جایگزینـی بـرای کارمنـدان بخـش دولتـی
و خدمـات اجتماعـی بـه سـالهای خدمـت هماننـد حقـوق نهایـی (کـه شـامل مؤلفههـای
متفاوتـی میشـود) وابسـته اسـت.
تـا قبـل از جـوالی  ،2006برای کارمنـدان خدمات اجتماعی ،حقوق نهایی شـامل دسـتمزد پایه،
دسـتمزد ارشـدیت ،دسـتمزد موقعیت و دسـتمزد سـمت میشـد .پس از بازنشسـتگی کارمندان
خدمـات اجتماعـی  100درصـد از دسـتمزد پایـه و دسـتمزد ارشـدیت و درصـد مطمئنـی از
دسـتمزد موقعیت و دسـتمزد سـمت را براسـاس سـالهای خدمت همانطور که در جدول  4ذکر
شـده اسـت دریافـت میکردنـد .بـه عبارت دیگـر ،اگر یـک کارمند خدمـات اجتماعی بعـد از 28
سـال خدمت بازنشسـته میشـد ،واجد شـرایط حقـوق بازنشسـتگی ماهانه معـادل  100درصد از
دسـتمزد گایـه و دسـتمزد ارشـدیت به علاوه  75درصد از دسـتمزد موقعیت و دسـتمزد سـمت
در زمـان بازنشسـتگیاش بود.
اگرچـه حقـوق نهایـی بـرای کارمنـدان بخـش دولتی،مؤلفههـای متفاوتـی داشـت .آن در اصل بر
اسـاس دسـتمزد پایـه و دسـتمزد سـمت با نـرخ جایگزینـی مرتبط با سـالها خدمت بازنشسـته
تشـکیل میشـد .بـرای مثـال یـک کارمنـد عمومـی کـه بـا 28سـال خدمت بازنشسـته میشـد
میتواند از حقوق بازنشسـتگی معادل  80درصد از کل دسـتمزد پایه و دسـتمزد سـمت در سـال
پایانـی کار بهـره ببرد.
شـواهد گویای آن اسـت که نرخ هـای جایگزینی کارمندان خدمات اجتماعـی و کارمندان دولتی به
طـور معنـاداری تفـاوت دارنـد .کارمندان خدمـات اجتماعی به طـور کلی محق نرخهـای جایگزینی
پایینتـری نسـبت بـه کارمنـدان دولت بودند ،امـا پرداخت پایه باالتری داشـتند و همچنـان مزایای
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بازنشسـتگی بهتری دریافت میکردند.
همانطور که پیشتر اشـاره شـد ،سـند شـماره  60صادر شـده در سـال  ،2006سـاختار پرداخت را
سـاده و نـرخ هـای جایگزینـی را همـگام کـرد در ارتبـاط با طـول خدمت بـرای کارمنـدان خدمات
اجتماعـی و کارمنـدان دولتـی که در جدول  5نشـان داده شـده اسـت.
بـه عبـارت دیگـر ،اگـر یـک کارمنـد خدمـات اجتماعـی و یـک کارمنـد دولتـی هـر دو بعـد از 28
سـال خدمـت بازنشسـته شـوند ،هـر دو  80درصـد از حقـوق نهایی خـود را به عنوان درآمد سـمت
بازنشسـتگی دریافـت میکننـد .اگرچه کارمنـدان خدمـات اجتماعی فعال همچنـان پرداختی بهتر
ن به
از کارمنـدان دولـت دارنـد کـه بـه ایـن معنـا اسـت که حتـی از طریـق نـرخ جایگزینی یکسـا 
دسـت آمـده از میانگیـن ،کارمنـدان خدمـات اجتماعـی همچنـان از حقـوق بازنشسـتگی باالتـری
نسـبت بـه کارمنـدان دولتـی بهـره میبرند.
مزایـای بازنشسـتگی برای بازنشسـته خدمات اجتماعی تحت تعدیل در سـهم تغییـر پرداخت برای
کارمندان فعال کنونی هسـتند.
جدول  :4مقررات بازنشستگی برای کارمندان دولتی  /خدمات اجتماعی پیش از جوالی 2006
کارمندان خدمات اجتماعی

کارمندان دولتی

حقوق نهایی

دستمزد پایه
 +دستمزد ارشدیت
 +دستمزد موقعیت
 +دستمزد سمت

دستمزد پایه
 +دستمزد سمت

نرخ جایگزینی برای دستمزد
پایه و دستمزد ارشدیت

 100درصد

n/a

نرخهای جایگزینی

دستمزد موقعیت و دستمزد سمت

دستمزد پایه و دستمزد سمت

سالهای خدمت

درصد

درصد

≤ 10

40

50

>10 and ≤ 20

60

70

>20 and ≤ 30

75

80

82

85

88

90

>30 and ≤ 35
>35

منبعStirling Finance research; Birmingham and Cui)2006( :
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جدول  :5مقررات بازنشستگی کنونی برای کارکنان دولتی  /خدمات اجتماعی
سالهای خدمت

کارمندان خدمات اجتماعی

نرخ جایگزینی

کارمندان دولتی

≤ 10
>10 and ≤ 20

50

50

70

70

>20 and ≤ 30

80

80

>30 and ≤ 35

85

85

>35

90

90

منبعStirling Finance research :

 4-2انتقالپذیری مزایای بازنشستگی
فقـدان نظام بازنشسـتگی یکسـان برای پوشـش همه شـهروندان مشـکالت متنوعی بـرای کارکنان
در انتقـال حقـوق بازنشسـتگی شـان زمانی که بـه بخش خدمـت متفاوتی جابه جا میشـوند ایجاد
میکنـد .بـرای حـل ایـن مسـئله ،سـند شـماره 13در سـال  2001در نتیجـه تالشهای مشـترک
چهـار وزارتخانـه شـامل  MoF ،MoP ،MoLSSو دفتـر کمیسـیون امـور خارجـه بـرای اصالحـات
بخـش دولتـی ایجـاد شـد و به طور خـاص مواجهه با مسـئله قابلیـت انتقال حقوق بیمـه اجتماعی
بخـش خدمـات اجتماعـی ،خدمـات دولتی و مؤسسـات را هدف قـرار داد.
سـند تصریـح کـرد کـه زمانی کـه یک کارمنـد دولتـی  /خدمات اجتماعـی به یک مؤسسـه منتقل
شـود ،نیازمند پیوسـتن به نظام بازنشسـتگی مؤسسـه و ایجاد سـهم مشـارکت به حسـاب شخصی
خـود بـرای تطابـق با قوانین نظام حقوق بازنشسـتی مؤسسـه میباشـد .سـالهای گذشـته خدمت
او در بخش خدمات دولتی  /اجتماعی در نظام مؤسسـه به منظور شناسـایی شـرایط واجد شـرایط
مزایـای حقـوق بازنشسـتگی در زمـان بازنشسـتگی معتبـر خواهد بـود .یـک یارانه یکجـا متکی بر
سـالهای خدمـت گذشـته او در بخش خدمـات دولتی  /اجتماعـی از طریق آژانـس بیمه اجتماعی
محلـی بـه حسـاب فـردی او منتقل خواهد شـد و یک یارانه توسـط اداره مالی محلـی فراهم خواهد
شـد .مقـدار یارانه بـر پایه فرمول زیر محاسـبه خواهد شـد:
مقـدار یارانـه = متوسـط ماهانـه پرداخـت پایـه در سـال قبـل از تـرک (سـالهای خدمـت در
خدمـت دولتـی  /اجتماعـی) ضـرب در  36 36درصـد .زمانـی کـه کارگـر مؤسسـه بـه بخـش
خدمـات دولتـی یـا اجتماعی منتقل شـود ،تحت پوشـش مقررات بازنشسـتگی کارمنـدان دولتی
 /اجتماعـی قـار میگیـرد.
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سـالهای گذشـته خدمـات متوالـی او در بخـش مؤسسـه در بخـش خدمـات دولتی  /اجتماعـی ایجاد
خواهد شـد و او محق مزایای حقوق بازنشسـتگی محاسـبه شـده در تطابق با قوانین کارمندان دولتی /
خدمات اجتماعی میشـود .حسـاب فعال فردی او تحت نظام مؤسسـه ،تحت  supervisionآژانس بیمه
اجتماعـی محلـی باقـی خواهد ماند .پس از بازنشسـتگی ،فـرد میتواند یک معادل حقوق بازنشسـتگی
ماهانـه بـه یـک بـر  139از تعادل حسـاب فردی در زمان بازنشسـتگی را جمعآوری کند اما این مسـئله
متعددا ً منجر به کاهش در مقدار مشـابه از حقوق بازنشسـتگی خدمت دولتی  /اجتماعی او خواهد شـد.
زمانـی کـه کارمند دولتی  /اجتماعی سـابق ،از یک مؤسسـه به بخـش میپیونـدد ،او یارانه دریافتی
سـابق را از دسـت میهـد .بعـد از آن از مزایـای حقوق بازشسـتگی سـطح مشـابه ماننـد کارمندان
دولتـی  /اجتماعـی جدیدا ً پیوسـت از بخش مؤسسـه بهـره خواهد برد.
 5-2برنامه آزمایشی اصالحات کارمندان دولتی
مزایـای سـخاوتمندانه بـرای کارمنـدان خدمات اجتماعـی و کارمتدان دولتی همراه با رشـد سـریع
امیـد بـه زندگـی حقـوق بازنشسـتگی را به طـور فزاینده بـرای دولت گـران کرده اسـت .هزینه کل
خدمـت اجتماعـی و خدمـت دولتـی بیـش از  20برابـر در دو دهـه گذشـته افزایـش یافته اسـت و
چنیـن هزینـهای نسـبت بـه صورت حسـاب دسـتمزدها در همـان زمان بیـش از دو برابر شـد.
پذیـرش کامـل اهمیـت تجدیـد نظـر در مقـررات بازنشسـتگی متنـوع و بـه منظـور سـاده کـردن
ویژگیهـای طـرح بیـن نظامهـا بـرای کارمنـدان دولتـی و کارگران شـهری ،شـورای دولتـی برنامه
اصلاح بازنشسـتی مقدماتـی بـرای کارمنـدان دولتـی در پنـج اسـتان  /شـهرداری (شـامل being
 )Chongqing, Guangdong, Shanghai, Shanxi and Zhejiangراهانـدازی کـرده اسـت.
در ایـن پنـج محـل آزمایشـی ،کارمنـدان دولتـی فعال کنونـی دیگـر از چنین حقوق بازنشسـتگی
ماهانـه سـخاوتمندانهای ماننـد کارمنـدان خدمـات اجتماعـی بهـره نخواهند بـرد .به جـای آن یک
نظـام بازنشسـتگی چنـد پایـه برای ایـن گـروه از کارکنـان در طول خطوط مشـابه ماننـد کارگران
شـهری ایجاد خواهد شـد.
تحـت ایـن برنامـه اصالحات جدید ،کارمندان دولتی و کارفرمایان آنان نیاز به ایجاد سـهم مشـارکت به
منظور دریافت حقوق بازنشسـتگی اسـتخر اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی حساب فردی هستند.
اسـتخر اجتماعـی :نرخ مشـارکت بـرای کارفرمـا  20درصـد از کل صورتحسـاب دسـتمزد برای
نیـروی خدمـات عمومـیآن اظهـار شـده اسـت .برای اسـتانها یا شـهرهایی کـه تعداد بازنشسـته
نسـبتاً زیـاد یـا بارمالی پرداخت حقوق بازنشسـتگی سـنگینی دارند ،میتوانند مشـارکت زیادی 20
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درصـد از کل صـورت حسـاب دسـتمزد ،بعـد از اجـرای آن بـه  MoLSSو  MoFبـرای تصویب آن.
حسـابهای فـردی :مشـابه آنچـه بـرای نظـام مؤسسـات شـهری الزامـی اسـت ،یـک کارمنـد
دولـت ) ،(Public Servantsبـه منظور داشـتن شـرایط مزایای بازنشسـتگی اسـتخر اجتماعی بعد از
بازنشسـتگی بایـد حداقـل بـرای  15سـال در حسـاب فردی خود مشـارکت داشـته باشـد.
همچنیـن هـر کارمنـد دولـت ) (Public Servantبـر اسـاس حقـوق سـاالنه خود که تحت پوشـش
بیشـینه  300درصـدی و کمینـه  60درصـدی از متوسـط پرداخت شـهر در محل سـهم مشـارکت
بازنشسـتگی پرداخـت کند.
نـرخ مشـارکت ابتـدا از  3درصـد پول حقیقی جمع شـده در حسـاب فـردی آغاز و به تدریج هر سـال
زیـاد میشـود تا بـه  8درصد از حقوق کارمند دولت ) (Public Servantبرسـد .امید اسـت که افزایش
تدریجـی در مشـارکت به پذیرش بار مالی بازنشسـتگی توسـط کارمنـدان دولـت )،(Public Servant
کمک کند.
پایـه  Ibتوسـط هیـأت اداری بیمـه اجتماعی اسـتانی اداره میشـود .تشـریفات خاص ممکن اسـت
در جایـی کـه پـول پایه  Ibمیتواند در سـطح مشـابه دولت مانند نظام مؤسسـات شـهری مدیریت
شـود ،افزایش یابند.
مشـارکتها در درآمدهـای  IAsبـا بهـره مرتبـط با نرخ سـپرده یکسـاله بانک تجمیع میشـوند و تا
زمـان بازنشسـتگی ،زمانـی کـه تعادل حسـاب توسـط تقسـیم آن با فاکتـور سـاالنه  139به حقوق
بازنشسـتگی ماهانـه تبدیـل میشـود ،قابل دسترسـی نخواهنـد بود .برای مـردان و زنان اگـر در 60
سـالگی بازنشسـته شـوند عامل مشـابهی به کار برده میشـود .کسـانی که نمیتوانند برای  15سال
مشـارکت ایجـاد کننـد ،در زمان بازنشسـتگی به جای حقـوق ماهانه ،پول تجمیع شـده در  IAرا به
صـورت مبلـغ یکجا دریافـت میکنند.
علاوه بـر بازنشسـتگی ایالتی ،نوع خاصـی از مفهوم بازنشسـتگی خصوصی به نام «مقرری شـغلی»
پیشـنهاد شـده بـود .در واقع ،مؤسسـات ایالتی در این اسـتان  /شـهرهای آزمایشـی بـه ایجاد طرح
مقرری شـغلی خودشـان ،.بر پایه مشـابهی بـا «مقرری شـرکتی» تحت نظام بازنشسـتگی کارگران
شـهری ،بـرای ایجـاد مزایای بازنشسـتگی چنـد الیه بـرای کارمنـدان دولـت )،(Public Servants
تشـویق شـدند MoLSS.و  MoFهمچنـان بایـد دسـتورالعمل عملیاتی دقیقتری منتشـر کنند.
در مجمـوع ،بـه کارگیـری نظـام جدیـد بازنشسـتگی بـا مقاومتهـای قابل توجهـی از بخش خدمـات دولتی
بهـره آنهـا تحـت تأثیـر قـرار گرفته و مزایـای بازنشستگیشـان بـه نزدیک سـطح کارگران شـرکتی کاهش
مییابد ،مواجه شـده اسـت .بزرگترین مشـکل در واقع از سـوی بازنشسـتگان کمتر از  15سـال ایجاد میشود
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کـه اگـر تغییـری در قوانیـن قبـل از آن نباشـد ،باید با یـک پرداخت یکجا در زمان بازنشسـتگی سـر کنند.

 -3مقررات بازنشستگی برای کارکنان ارتش

 1-3زمینه

ارتـش در چیـن بـه ارتـش آزادی خلـق ) (PIAبـاز میگـردد کـه سـازمان ارتـش یکپارچـه همـه
سـرزمین ،دریـا ،موشـکهای اسـتراتژیک و نیـروی هوایـی در چیـن تحـت رهبـری فرمانـده
کمیسـیون ارتـش مرکزی اسـت PIA .بـا حدود  3میلیون عضـو بزرگترین نیـروی ارتش در جهان
اسـت و بـا حـدود  2.3میلیـون عضـو ،بزرگتریـن ارتـش دائمـی جهـان را دارد .همـه هزینههـای
نظامـی شـامل آن توسـط بودجـه دولت تأمین میشـوند .زمانـی  PIAبه طور معنـاداری به منظور
کسـب درآمـد در بسـیاری از مؤسسـات تجاری حضور داشـت اما مدتهاسـت که مهـر خروج آن
زده شـده است.
 2-3مقررات بازنشستگی کنونی
الزم به ذکر اسـت که کارکنان نظامی هیچ مشـارکتی در مزایای بازنشسـتگی شـان ندارند .اعضای
نظامـی معمـوالً پـاداش و پرداختـی بازنشسـتگی باالتـری نسـبت بـه کارکنـان خدمـات اجتماعی
) (Civil Servantهمسـطح خـود دریافـت میکننـد .اعضـای کادر نظامی و سـربازان (به اسـتثنای
داوطلبـان) میتواننـد از ارتـش ،بـا حقـوق ماهانه نظامی بعد از بازنشسـتگی تا زمانی کـه معیارهای
مشـخصی دیده شـود ،بازنشسـته شوند.
در سـن بازنشسـتگی تنوع وجود دارد .برای مثال ،دسـتورالعمل منتشـر شـده در سـال  1981سـن
بازنشسـتگی کارمنـدان کادر نظامـی را  55بـرای مـردان و  50بـرای زنان تصریح کرد .بـا این وجود
ممکن اسـت اسـتثنائاتی شـامل موارد زیر برای افسـران به کار گرفته شـود.
افسرانی که به سن  50رسیده اند یا کمتر از  30سال در خدمت بودهاند.
غیر افسرانی که به سن قانونی بازنشستگی رسیدهاند.
کسانی که به علت آسیبهای مرتبط با کار یا از کارافتادگی نمیتوانند به خدمت ادامه دهند.
کسـانی کـه به سـن بازنشسـتگی نزدیک و نمیتواننـد به خدمـت در ارتش ادامه دهنـد یا به بخش
خدمات منتقل شـوند.
بـرای سـربازانی (بـه اسـتثنای داوطلبین) که خواهان بازنشسـتگی از ارتش هسـتند ،حداقل یکی از
شـرایط زیر الزم است:
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سن  55یا بیشتر
 30سال خدمت کرده باشند.
بشدت رنج میبرد یا آسیب شدید مرتبط با کار دیده است.
یا
به دالیل سالمت قادر به ادامه خدمت نیست.
کارکنـان ارتـش همچنیـن میتوانـد بـه بخـش دولتـی  /شـهری ) (Civilیـا سـرمایهگذاری قبـل از
بازنشسـتگی (بـه شـرط تصویـب) منتقـل شـوند یـا تـرک ارتـش بـا دریافـت غرامت مشـخصی را
انتخـاب کننـد یـا بـه فرصتهـای مختلـف خـود بپردازند.
الف .کادر ارتش
مقـررات کنونـی بازنشسـتگی برای افسـران بـه پرداخت نهایی و سـالهای خدمت مرتبط اسـت که
در جـداول  6و  7بـه همـراه مزایـای اضافی ممکن در جدول  8نشـان داده شـدهاند.
مجمـوع درآمـد پـس از بازنشسـتگی درآمـد ماهانه بـرای هر فـرد بازنشسـته در  100درصد حقوق
نهایـی زمـان بازنشسـتگی او پوشـش داده میشـود .وزارت امـور اجتماعی مسـئول پرداخـت درآمد
بازنشسـتگی افسـران بازنشسته است.
جدول  :6ساختار پرداخت جاری برای کادر ارتش

حقوق
نهایی

افسران

دستمزد موقعیت  +دستمزد رده +
دستمزد پایه  +دستمزد سالهای خدمت

غیرافسران

دستمزد موقعیت  +دستمزد سمت +
دستمزد پایه  +دستمزد سالهای خدمت

منبعStirling Finance research :
جدول  :7مقررات کنونی بازنشستگی کادر ارتش
سالهای خدمت

≤ 10
>10 and ≤ 15
>15 and ≤ 20
>20 and ≤ 30
>30
جراحتهای متعدد یا ازکارافتادگی حین خدمت

منبعStirling Finance research :

نرخ جایگزینی(درصد)

60
70
75
80
85
95
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ب .سربازان (به استثنای داوطلبین)

سـربازان بـه اسـتثنای داوطلبیـن بـدون سـابقه بیش از  20سـال خدمـت  85درصد از پرداختـی نهایی
را بعـد از بازنشسـتگی دریافـت میکننـد کـه بـه اضـای هـر سـال خدمـت اضافتهتـر از  20سـال ،یـک
درصـد اضافـه خواهـد شـد .سـربازان مصـدوم یـا ازکار افتـاده بـه دلیـل کار 100 ،درصد حقـوق نهایی
را بـه مجـرد بازنشسـتگی دریافـت میکنند.بـه علاوه هـم افسـران و هـم سـربازان میتواننـد از مزایای
اضافـی بازنشسـتگی بـه مدتـی کـه هر کدام از شـرایط جـدول  8برقرار باشـد ،اسـتفاده کنند.سـربازانی
کـه بـه مشـمول خدمـت نظـام وظیفه هسـتند ،بعـد از دوره کوتاه خدمتشـان هیـچ مزیت بازنشسـتگی
دریافـت نمیکننـد.
جدول  :8مزایای اضافی بازنشستگی برای موارد خاص
گروههای کاربرد پذیر

مزایای اضافی (برحسب نرخ جایگزینی)(درصد)

برندگان جایزههای  Heroو  Role Modelو
 First-class Contributionو Extraordinary
 Contributionو برابری

15

برنده جایزه Second-class Contributionو برابری

10

برنده جایزه Third-class Contributionو برابری

5

اعضای شاغل در بحران محیطزیست برای 10سال متوالی

5

اعضای شاغل در بحران محیطزیست برای  15سال متوالی

10

اعضای شاغل در بحران محیطزیست برای  20سال متوالی

15

منبعStirling Finance research :

دستورات اصالحات برای بازنشستگی نظامی و عمومی  /اجتماعی
 -1اصالحات و نظامهای جدید
همانطور که پیشـتر اشـاره شـد ،اولویت دولت مرکزی معرفی نظام بازنشسـتگی روسـتایی جدید،
ابتـدا بـر پایـه داوطلبی و بعد بر پایه اجباری اسـت .انتظار میرود تعداد سـاکنین روسـتایی تا سـال
 2050از  720میلیـون کننـی بـه حـدود  300میلیـون کاهش یابـد .فاصله بین مقدار بازنشسـتگی
روسـتایی و متوسـط بازنشسـتگی کارگر شـهری باید به طور معناداری طی  40سـال آینده کاهش
یابـد .علاوه بـر این در نیمه دوم قرن ،نظام شـهری و روسـتایی باید همگرا شـوند.
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اگرچـه تعـداد افـراد مشـمول چندان بـزرگ نیسـت ،با اختلاف فزاینده بیـن نظامها ،یـک دعوت
قـوی بـرای اصالح نظام بازنشسـتگی هر دو گروه کارمنـدان دولت و خدمات اجتماعـی وجود دارد.
مقـررات خدمـات اجتماعـی  /خدمـات عمومـی طی  5تا  10سـال آینـده باید به صـورت خطی در
داخـل نظـام شـهری باشـد .البته ،نبایـد تأثیری بـر حقوقهای بازنشسـتگی پرداختی پیـش از این
داشـته باشـد ،و بـرای کارمندان عمومـی  /کارمندان خدمـات اجتماعی ،تمام حقوق تجمیع شـده
آنـان باید حفـظ گردد.
ایــن بایــد بــه عنــوان یــک گام مثبــت بــه ســوی ایجــاد جامعــهای هماهنگتــر ،در ســطح
گســترده بــه راحتــی توســط جامعــه پذیرفتــه شــود .اگرچــه ،کارمنــدان خدمــات اجتماعــی /
کارمنــدان دولتــی بــرای ســهولت در انتقــال مطمئنـاً ضمانــت و تعهداتــی از دولــت محلــی یــا
مرکــزی میخواهنــد.
دو مؤلفـه مهـم تحت کنترل دولت سـرعت افزایش حقـوق آینده و نرخ افزایش حقوق بازنشسـتگی
آینده اسـت .مالحظات دقیق توسـط سیاسـتگذاران باید به این مؤلفهها داده شـود.
 -2الگوهای اصالحات

فشار گسترده حقوق بازنشستگی در چین در طول زمان باید:
الف .نظام روستایی را بر پایه داوطلبی معرفی کند.
ب .نظام کارمندان عمومی ) >- (Public Servantsنظام شرکت شهری
ج .نظام کارمندان خدمات اجتماعی ) >- (Civil Servantsنظام شرکت شهری
د .نظام کارکنان نظامی  >-نظام شهری
ه .تبدیل نظام روستایی به پایه اجباری
و .ارتقای نظام شهری
ز .ارتقای سیستم روستایی
ح .حل مشکالت بازنشستگی کارگران مهاجر
ط .تصریح هدف NSSF
ی .ادغام نظام شهری و روستایی
اگرچـه نظـرات ایـن مقالـه به وضـوع در خصوص کارمنـدان خدمـات اجتماعی ،کارمنـدان دولتی و
کارکنـان ارتـش و ادغـام نظام بازنشسـتگی آنان به نظام شـرکت شـهری اسـت اما این طور نیسـت
ً
کاملا صحیح اسـت .در واقـع اصالحات مهمـی وجود دارنـد که الزم
کـه گفتـه شـود نظام شـهری
اسـت برای هر دو نظام شـهری و روسـتایی اجرا شـوند.
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اقدامات شهری

افزایش سن بازنشستگی به  60برای مردان و زنان
اطمینان از اینکه همه حسابهای فردی داراییهای حقیقی دارند
ارتقای بازگشت دارایی های حسابهای فردی
رسمی کردن مقررات برای انتقال پذیری حقوق بازنشستگی
تعریف ارتباط بین واحدهای کاری (پروتکل) برای افزایش حقوق بازنشستگی
ارتقای آموزش و ارتباطات برای همه اعضا و بازنشستگان
اقدامات روستایی

تشویق به مشارکت داوطلبانه
اعطای یارانه بر پایه مناسب نه مقدار یکنواخت
کمک به بازگشتی حسابهای فردی
اعطای افزایش شدید حقوق بازنشستگی
افزایش مقدار حقوق بازنشستگی در نتیجه بازنشستگی
ایجاد نظام اجباری
رسمی کردن مقررات انتقالپذیری
ادغام نظام شهری و روستایی
 -3هماهنگی وزارتخانههای مختلف

بـرای توسـعه بهتر و یکپارچهسـازی بلند مدت نظامهای بازنشسـتگی متفـاوت در چین ،هماهنگی
درجـه یـک باید میـان موارد زیر محقق شـود:
وزارت منابع انسانی و تأمیناجتماعی (مسئول نظامهای شهری و روستایی)
وزارت مالیه (مسئول بودجه و یارانه)
قدرتهای محلی (مسئول حقوق بازنشستگی خدمات عمومی)
کمیسیون مرکزی ارتش (مسئول مقررات بازنشستگی نظامی)
وزارت امـور اجتماعـی (مسـئول ،حقوق بازنشسـتگی خدمات اجتماعـی و پرداختهای
بازنشسـتگی نظامی)
بدونشـک ،تالشهـای مشـترک میـان وزارتخانههـای مختلـف ،با توجه بـه سیاسـتگذاری و صدور
دسـتورالعملها و اسـناد حیاتـی خواهد بود .بعـد از آن دنبالهروی و پیادهسـازی خطمشـی مربوطه
برای افراد و کارفرمایانشـان سـادهتر خواهد بود و این مسـئله بدونشـک اسـتفاده از منابع را نهتنها
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بـرای اعضـا و کارفرمایـان بلکه بـرای دولت نیز بهبود خواهد بخشـید.
 -4مثال هنگکنگ

دولـت هنگکنـگ تقریبـاً در تمـام جهـات از دولـت مرکـزی در پکـن مسـتقل عمـل میکنـد .به
طـور تاریخـی ،هنگکنـگ مزایای بازنشسـتگی سـخاوتمندانهای در حـدود دوسـوم از حقوق نهایی
در بازنشسـتگی بـه همـراه افزایـش کامـل هزینههای زندگـی بعد از بازنشسـتگی را بـرای کارکنان
خدمـات اجتماعـی ) (Civil Servantsفراهـم کرد.
بعـد از تحویـل هنگکنـگ به  PRCدر  ،1997تصمیمگرفته شـد که مقررات بازنشسـتگی خدمات اجتماعی
بیشـتر به بخش خصوصی نزدیک شـود .در این زمان وجوه احتیاطی اجباری ) ،(MPFیک کمک مشـارکتی
تعریـف شـده اجبـاری ،مقـررات پرداخـت یکجا با انتخـاب اعضا بخـش خصوصی را تحـت تأثیر قـرار داد .از
ایـن رو در سـال  ،2001دولـت هنگکنـگ تصمیم گرفت درحالیکه همه حقوق بازنشسـتگی بازنشسـتگان
و کارمنـدان خدمـات اجتماعـی حاضر تحت حمایت باشـد ،همه کارمندان خدمـات اجتماعی جدید نیازمند
پیوسـتن بـه مقـررات تسـهیل شـده  MPFباشـند .ایـن مسـئله بـا کمتریـن دشـواری و با موفقیـت معرفی
شـد و بـه طـور مؤثـری از سـال  2001عملیاتی شـد.به عنوان یک دسـتاورد ،خطرات ناشـی از پـول ناکافی
بازنشسـتگی ،طـول عمـر و تورم ،به دلیل ماهیـت مزایای وجـوه احتیاطی اجباری یکجا ،همـه درحال ایجاد
توسـط نسـل جدیدی از کارمندان خدمات اجتماعی ) (Civil Servantsهسـتند.

نتایج
مقـررات جـاری بازنشسـتگی در چیـن پیچیـده هسـتند ،کـه منعکس کننـده تنـوع جغرافیایی به
علاوه پیچیدگی تاریخی کشـور اسـت.
امیدوارانـه ،این مقاله شـرح عادالنـهای از مقررات جاری برای کارکنان خدمـات اجتماعی ،کارمندان
دولتـی و کارکنـان نظامـی و نحـوه مقایسـه اینـان بـا نظام جـاری کارگران شـرکتی میدهـد .برای
کمـال یـادآوری همچنیـن نظام روسـتایی جدید برای کارکنان شـرکتی و صنـدوق تأمیناجتماعی
ملـی دهه قدیم فراهم شـده اسـت.
در محلهـای خـاص ،تجاربی آزمایشـی برای انتقال مقررات بازنشسـتگی کارمنـدان دولتی به نظام
شـرکت شـهری در حال وقوع است.
اگرچـه ابتـدا راهی طوالنی برای رفتن هسـت ،کارمنـدان خدمات اجتماعی ،کارمنـدان دولتی ،نظام
ارتـش میتوانـد همگـی در نظـام شـهری یکپارچه شـوند .در واقع الزم اسـت اقدامـات مهمی برای
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.بهبود و منطقیسـازی هر دو نظام شـهری و روسـتایی کنونی انجام شـود
 سـال از پیدایـش جمهـوری خلـق چیـن میگـذرد و در62 همانطـور کـه بـه زمانبنـدی اکنـون
 سـال دیگر طول بکشـد تا نظـام بازنشسـتگی واحدی همـه جمعیت40 ایـن زمینـه ممکـن اسـت
.کارکنـان چیـن را پوشـش دهد
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چکیده
در  31دسـامبر سـال  2009میالدی ،نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت ) (GEPSدر جمهوری کره
بـا اصالحـات زیـادی در زمینه بازنشسـتگی مواجه شـد .هـدف از ایـن اصالحات ،کاهش بـار مالی
در آینـده بـود .در ایـن مقاله تالش شـد تا درک جامعـی از اصالحات سـال  2009میالدی ،توجیه
عقالنی اثرات ناشـی از آن ،محدودیتها و وظایف پیشروی آن فراهم شـود .ابتدا براسـاس نظرات
مقدماتـی در زمینه سـاختار نظام بازنشسـتگی عمومی در کشـور کـره ،این مقاله ضمـن مروری بر
تاریـخ ،بـه طراحـی ویژگیهـای طرحهـای بازنشسـتگی بـرای کارکنان بخـش عمومی میپـردازد.
پـس از آن ،جوانـب جزئـی اصالحـات ماننـد مسـائل کلیـدی ،فراینـد اصالحـات و نتایـج سـاختار
بازنشسـتگی را ارائـه میدهـد .سـپس ،بهعنـوان یک دغدغـه اصلی ،آثـار اصالحات سـال  2009از
دو دیـدگاه متفـاوت شـامل ارزیابـی مالـی از دیدگاه کالن و ارزیابی سـرمایه فـردی از دیدگاه خرد،
مـورد بررسـی قرار میگیـرد .در نهایت تالش خواهد شـد تـا اصالحات نظام بازنشسـتگی کارکنان
دولـت سـال  2009را بهصـورت کلـی ارزیابی شـود و سـپس بـه محدودیتها و وظایـف پیشروی
آن رسـیدگی شـود .در حالـی کـه اصالحـات سـال  2009میتوانسـت وضعیـت مالـی طرحهـا را
بهطـور کلـی تثبیـت کند امـا نظـام بازنشسـتگیکارکنان دولـت در آینده بـا چالشهـای متنوعی
مواجـه خواهـد شـد .بـه این معنـی که اصالحـات در آینـده باید به گونهای باشـد که هـر دو جنبه
کالن مالـی و سـرمایه فـردی را بـه یک اندازه مورد بررسـی قـرار دهد.
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 -1مقدمه

1

نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت در جمهـوری کـره ،در سـال  1960به عنـوان یک وسـیله امور
اسـتخدامی بـرای جـذب ،حفظ ،ایجـاد انگیـزه و تأمین یک نیـروی کار نیرومند اجرایی شـد .تحت
ایـن شـرایط ،سـطح مزایـای نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت بـرای جبـران دسـتمزد پاییـن و
همچنیـن شـرایط کاری نامطلـوب کارکنـان دولـت در طـول خدمت ،نسـبتاً سـخاوتمندانه بود که
ایـن موضـوع ،مشـوق مهمـی بـرای جـذب نیـروی کار شایسـته و همچنیـن ترغیـب تعهـد کاری
طوالنیمـدت نسـبت بـه خدمـات عمومـی ،بوده اسـت.
وضعیـت مالـی نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولت از  35سـال اول دوران خدمتشـان ،نسـبتاً پایدار
بودهانـد امـا از اواخـر دهـه  1990یعنـی همزمـان بـا رشـد نظـام ،گرفتـار مشـکالت مالی شـد .در
اوج آن آشـفتگی تعـدادی از عوامـل نظیـر  -1سـاختار مزایـا -سـهم بیمـه زیاد  -2بخـش عمومی
سـالمندی  -3رشـد امیـد زندگـی  -4بـه خدمـت خاتمـه دادنهای بسـیاری کـه در زمـان بحران
ی بـه
اقتصـادی آسـیا یعنـی در فاصلـه زمانـی  1997تـا  1999صـورت گرفـت .نظـام بازنشسـتگ 
منظـور مقابلـه بـا چالشهای موجـود نیازمنـد طراحی مجدد بـود .در پاسـخ ،دولت مجموعـهای از
فرایندهـای اصالحـی را از اواسـط دهـه  1990یعنـی از سـال  1995تـا سـال  2000آغاز کـرد و تا
 31دسـامبر سـال  2009اصالحـات اخیـر بـه اجرا گذاشـته شـد .بـا این حـال ،راه پیـشروی نظام
بازنشسـتگی کارکناندولت سـاده به نظر نمیرسـد ،زیرا احتمال افزایش تعداد بازنشسـتگان وجود
ش بازنشسـتگی بهطور مداوم
ل دوره دامنه پوشـ 
دارد و همزمـان بـا افزایـش میانگین طول عمر ،طو 
افزایـش مییابـد کـه ایـن مسـأله باعث افزایش شـدید هزینههـای بازنشسـتگی خواهد شـد که در
آینـده بـار مالـی سـنگینی بـرای دولت به همـراه خواهد داشـت.
هـدف اصلـی ایـن مقالـه فراهـم کـردن درک جامعـی از اصالحـات سـال  ،2009توجیـه عقالنـی
اثـرات ناشـی از آن ،محدودیتهـا و وظایـف پیـشروی آن اسـت .ابتـدا براسـاس نظـرات مقدماتـی
در زمینـه سـاختار نظـام بازنشسـتگی عمومـی در کشـور کـره ،بـه توصیـف تاریـخ میپـردازد و
ی کشـور کره را
ویژگیهـای نظامهـای بازنشسـتگی بـرای کارکنـان بخش دولتـی و کارکنـان نظام 
طراحـی کرده اسـت .پـس از آن جوانب جزئی اصالحات سـال  ،2009مانند مسـائل کلیدی ،فرایند
اصالحـات و نتیجـه سـاختار بازنشسـتگی را فراهـم میکنـد .سـپس ،به عنـوان یک دغدغـه اصلی،
آثـار اصالحـات سـال  2009از دو دیـدگاه متفـاوت شـامل ارزیابـی مالـی از دیـدگاه کالن و ارزیابی
 .1از دکتر جای سوپ لی ،دکتر این بوسوگ و سونگ سوب سانگ به خاطر بازبینیهایشان در مراحل مختلف این تحقیق تشکر میکنیم.
تمام نظرات بیان شده در اینجا صراحتاً برای نویسندگان است و لزوماً برای مؤسسه توسعه کره و انجمن مطالعات نظام بازنشستگی کارکنان
دولت نمیباشد.
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سـرمایه فـردی از دیـدگاه خرد ،مورد بررسـی قـرار میگیرد .توجه ویژهای به هر دو مسـأله شـرایط
مالـی طوالنیمـدت نظام بازنشسـتگی کارکناندولت و همچنین جنبههای مختلف سـرمایه نسـلی
وجود دارد .در نهایت تالش خواهد شـد تا اصالحات نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت سـال 2009
را بهصـورت کلـی ارزیابی شـود و سـپس بـه محدودیتهـا و وظایف پیشروی آن رسـیدگی شـود.
ی کـه اصالحـات سـال  2009میتوانسـت وضعیت مالـی طرحها را بهطور کلـی تثبیت کند
در حالـ 
امـا نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت در آینده بـا چالشهای متنوعـی مواجه خواهد شـد .به این
معنـی کـه اصالحـات در آینـده باید به گونهای باشـد کـه هر دو جنبـه کالن مالی و سـرمایه فردی
را بـه یک انـدازه مورد بررسـی قـرار دهد.

 -2سیر تکامل و ویژگیهای طرح نظامهای بازنشستگی کارکنان دولت و نظامی
ساختار نظام بازنشستگی عمومی در کره

پیرو کوان و کواک ( ،)2006ساختار معمول نظام بازنشستگی عمومی شامل سه نوع زیر میباشد:
 .1نظام بازنشستگی مشابه برای بخشهای عمومی و خصوصی
 .2نظام بازنشستگی جداگانه برای بخشهای عمومی و خصوصی
 .3طرحهـای بازنشسـتگی یکپارچـه بـرای بخشهـای عمومـی و خصوصـی بـا افزایـش
جداگانـه نظـام بازنشسـتگی
1

نوع اول ،یک سـاختار یکپارچه تک الیهای که در کشـورهای مجارسـتان و لهسـتان وجود داشـت.
نـوع دوم ،یـک سـاختار جداگانـه تـک الیـهای که در کشـورهای فرانسـه ،آلمـان ،فنالنـد و اتریش
وجـود داشـت .تفـاوت ایـن سـاختار در آن اسـت کـه مادامیکه ایـن نظام در کشـورهای فرانسـه و
آلمـان در مقایسـه بـا بخـش خصوصـی با منافع بیشـتری تفکیک میشـود ،در کشـورهای فنالند و
اتریـش 2تقریبـاً بـا منافع یکسـان تفکیک میشـود .نوع سـوم یک سـاختار دو الیهای با سـاختاری
نسـبتاً جداگانـه در کشـورهای دانمارک ،نروژ ،ژاپن و سـوئد مشـاهده میشـود .این نـوع ،یک طرح
ی بازنشسـتگیمتفاوتی را ارائـه میدهـد و در ایـن حیطـه ،طرح ملی
پایـه ملیاجبـاری بـا نظامهـا 
تمایل به داشـتن یـک ضمانت بازنشسـتگی دارد.
همانطـور کـه در شـکل  1نشـان داده شـده ،سـاختار نظام بازنشسـتگی عمومی کشـور کـره از نوع
دوم اسـت .مادامیکـه کارمنـدان بخـش عمومی (شـامل معلمان مـدارس عمومی) ،اعضـای نظامی
 .1بیش از نیمی از کشورهای جهان یک نظام حقوق بازنشستگی مستخدم دولتی جداگانه دارند (سونگ )2010
گ بوده اما با تغییراتی همراه
 .2در کشور اتریش ،اثرات سال  2005میان نظامهای حقوق بازنشستگی بخش خصوصی و بخش عمومی هماهن 
شده است .برای جزئیات بیشتر به ( )OECD 2005مراجعه کنید.
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و معلمـان مـدارس خصوصـی دارای نظامهـای بازنشسـتگی مرتبـط بـا شـغل خـود هسـتند که به
ترتیـب بدینگونـه میباشـند ،GEPS( :نظـام بازنشسـتگی ارتشـی و نظـام بازنشسـتگی معلمـان
مـدارس خصوصـی) ،اکثریـت مـردم در نظام بازنشسـتگی ملـی ( )NPSمشـارکت میکننـد ( برای
ی دارای
کسـب اطالعـات بیشـتر بـه جـدول  1مراجعـه فرمایید) .هر سـه نظـام بازنشسـتگی شـغل 
مزایـای مشـابه هسـتند کـه این مزایـا بیشـتر از مزایای بازنشسـتگی ملی اسـت.
شکل  :1ساختار نظام بازنشستگی عمومی در کره

نظام بازنشستگی
معلمان مدارس خصوصی
)(PSTPS

نظام بازنشستگی
کارکنان دولت

نظام بازنشستگی
ارتشی
)(MPS

نظام بازنشستگی ملی
)(NPS

)(GEPS

بخش عمومی

بخش خصوصی

منبع :سونگ2010،
جدول  :1بررسی اجمالی نظام بازنشستگی عمومی در کره2009 ،
طرحهای بازنشستگی شغلی

دسته بندی

بازنشستگیکارکنان
دولت)(GEPS

سال آغاز به کار

1960

1963

معلمان مدارس
عمومی
کارکنان دولت

کارکنان نظامی

دامنه پوشش

بازنشستگینظامی بازنشستگیمعلمانمدارس
خصوصی )(PSTPS
)(MPS
1975

بازنشستگی ملی
)(NPS
1988

عموم مردم ( 18تا 60
معلم مدارس خصوصی سال) ،بهجز دامنه پوشش
بازنشستگی شغلی

شرکت کنندگان
فعال (به هزار)

1050

176

262

18720

بازنشستگان
(به هزار)

293

77

28

2560

سیرتکامل نظام بازنشستگی کارکنان عمومی
قانونبازنشسـتگیکارکنان دولت )(GEPAدر سـال  1959تصویب شـد و نظام بازنشسـتگی کارکنان
دولت )(GEPSبهعنوان نخسـتین نظام بازنشسـتگی عمومی در کشـور کره ،1در ژانویه سـال ،1960
 .1مستخدم دولتی و کارکنان ارتش در بیشتر کشورها از اولین گروههای شغلی بودند که مزایای حقوق بازنشستگی به دست آوردند (گیلیون
و دیگران  ،OECD 2005 ،200سونگ )2010
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اجرایـی شـد .ابتـدا به عنوان یک وسـیله امور اسـتخدامی برای جـذب ،حفظ ،ایجاد انگیـزه و تأمین
یـک نیـروی کار نیرومنـد اجرایی شـد .این بدان معنی اسـت که نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولت
بهعنـوان یـک نظـام بازنشسـتگی مبتنی بر حرفـه آغاز بـه کار کرد کـه در آن مزایای بازنشسـتگی
بایـد بـه عنـوان درآمدهـای معوقه 1در نظر گرفته شـوند .نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت چندین
بـار در طـول  50سـال اخیـر اصلاح شـده اسـت .طـرح اولیـه ،اعضـای نظامی ،بـه علاوه کارکنان
دولـت و معلمـان مـدارس عمومـی را تحت پوشـش قرار میدهد امـا در سـال  1963اعضای نظامی
از آن جـدا گشـته و بـه نظـام بازنشسـتگی ارتشـی انتقـال یافتنـد .نرخ حق بیمـه اولیـه  4.6درصد
حقـوق پایـه بـود که به طور مسـاوی میـان دولت و کارمند تقسـیم میشـد که این میزان در سـال
 ،2009بـه  17درصـد رسـید .حداقل سـن بازنشسـتگی )(MRAدر ابتدا یعنی در سـال 60 ،1960
سـال بـوده اسـت کـه در سـال  ،1962بـا فراهم کـردن مزایای بازنشسـتگی ضـروری بـرای تمامی
بازنشسـتگان منسـوخ شـد .در سـال  ،1996مجددا ً سن بازنشستگی  60سـال درنظر گرفته شد .در
مرحلـه ابتدایـی ،حداکثـر سـطح نرخ جایگزینـی درآمد بـرای  33سـال خدمـت 70 ،درصد حقوق
پایـه نهایـی بـود که در سـال  1980بـه  75درصد و متعاقباً به  76درصد حقوق پایه سـه سـال آخر
افزایـش یافـت کـه ایـن افزایش تا سـال  2009کـه اصالحات صـورت گرفـت ،ادامه یافت.
هنگامـی کـه بـرای اولینبار در تاریخ با کسـر درآمد مواجه شـدیم در سـال  ،1995بـه دالیل اصلی
نظیر پیری جمعیت و سـاختار مزایای سـخاوتمندانه ،نشـانههای اولیه مشـکالت مالی ظاهر شـدند.
در سـال  1998زمانـی کـه اخراجهـای زیـادی در زمان بحران اقتصـادی آسـیا ( )1997-99صورت
گرفـت ،مشـکالت دوچندان شـد .میزان کسـری در سـال  ،1998بـه  1.7تریلیـون وون معادل 35
درصـد کل هزینه بازنشسـتگی ،در سـال  ،1999بـه  2.7تریلیون وون معـادل  38درصد کل هزینه
و در سـال  ،2000به  1.8تریلیون وون معادل  22درصد کل هزینه بازنشسـتگی رسـید .2دولت که
بـا بیثباتـی مالـی جدی مواجه شـده بـود ،در سـال  2000یک اصلاح پارامتری تنظیم کـرده و در
یکـم ژانویه سـال  2001یک نظـام جدیـد را اجرایی کرد.3
ویژگیهای نظام بازنشستگی کارکنان بخش عمومی قبل از اصالحات سال 2009
ی بازنشسـتگان و مزایای
بزرگتریـن مزایـای نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولـت ،مزایای بازنشسـتگ 
 .1در حال حاضر ،نظام شغلی تحت تأثیر شرایط اجتماعی -اقتصادی متغیر است ،اگرچه مدارک اندکی وجود دارد که نشان دهد کشورهای
 OECDبا داشتن نظام شغلی سنتی تمایل داشته باشند که همه آنها را یکجا واگذار کنند( .سونگ  ،2010او ای سی دی )2004
 .2نظام بازنشستگی کارکنان دولت در مأموریت پرداخت ،در سال  2000با شکست مواجه شد و مجبور شد حدود  1تریلیون وون از دولت
قرض بگیرد.
 .3برای جزئیات بیشتر اصالح به سونگ  2010مراجعه کنید.
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بازنشسـتگی بـرای بازمانـدگان اسـت که بـا فرمول  DBتعیین میشـود .نـرخ بهره پـول  2.5درصد
میانگین حقوق پایه سـه سـال آخر برای  20سـال خدمت و  2درصد به ازای هر سـال اضافه خدمت
اسـت .حداقل  20سـال خدمت مستحق مشـمول مزایای بازنشستگی اسـت .بیشترین سال خدمت
 33سـال و نرخ جایگزینی مزایای بازنشسـتگی  76درصد اسـت .حداقل سـن بازنشسـتگی)(MRA
و یـا زمـان بازنشسـتگی معمول ،سـن  60سـالگی درنظر گرفته شـده اسـت .1برای کسـب جزئیات
بیشـتر بـه جـدول  4مراجعـه کنیـد .مزایای کاسـته شـده بـا درنظر گرفتـن  5درصد کاهـش برای
هـر سـال تـا سـقف  5سـال فراهـم شـده اسـت .مزایـای بازنشسـتگی بـرای بازمانـدگان  70درصد
مزایای بازنشسـتگی بازنشسـتگان اسـت .نظام به کمک پرداخت حق بیمه توسـط کارکنان و دولت
تأمیـن مالـی میشـود (بهترتیـب  8.5درصـد حقـوق پایـه) .بهعلاوه هـر زمـان که کسـری حقوق
بازنشسـتگی رخ داد ،بایـد توسـط بودجـه عمومـی دولـت کمـک هزینـه پرداخت شـود .ایـن بدان
معنـی اسـت کـه از زمان اصالحات سـال  ،2000نظام بازنشسـتگی کارکنان دولـت تنها با مجموعه
کوچکـی از صنـدوق احتمالـی آغاز بـه راهاندازی سیسـتم توازن هزینه بـا درآمـد ) (PAYGOکرد.
وزارت اداره امـور عمومـی و امنیـت ،نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولـت را بهطور کلی نظـارت کرده
و خدمـات بازنشسـتگی کارکنـان دولت با عملکرد اجرایی نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت ارتباط
داشـته و صنـدوق احتیاطـی را مدیریـت میکنـد .همانطـور کـه در جـدول  2نشـان داده شـده،
در پایـان سـال  ،2009نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت از  1.047.897عضو فعـال و 289.996
بازنشسـته تشـکیل شـده اسـت .در سـال  2009کل هزینههای پرداخت شـده  6.75تریلیون وون،
کل درآمـد حاصلـه  4.84تریلیـون وون بـوده اسـت .به تبع آن ،کسـری سـاالنه  1.90تریلیون وون
اعلام شـده اسـت (میتوانید برای اطلاع از ویژگیهای طرح نظام بازنشسـتگی ارتشـی ،مکان ویژه
را مشـاهده کنید).

 .1این سن برای انواع کارکنان میان 50سال (گارد امنیت) تا  65سال (استاد) متغیر است.
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جدول  :2وضعیت مالی و جمعیتشناسی نظام بازنشستگی کارکنان دولت
سال

اعضاء
)(a

بازنشسته
)(b


نرخ
وابستگی
)(b/a

مزایا
(بیلیونوون)
()c

هزینه
(بیلیونوون)
()d

مانده
(بیلیونوون)
)(d-c

1990

843،262

25،121

% 3.0

797.3

723.6

73.7

1994

948،151

47،622

% 5.0

1،752.0

1،935.1

1998

952،154

88،723

% 9.3

3،316.4

5،069.8

2002

930،835

168،506

% 18.1

3،429.6

3،052.0

△183.1
377.6

2006

1،009،145

233،737

% 23.2

4،407.6

5،055.3

△1،753.4

2008

1،030،256

276،829

% 26.9

4،860.5

6،289.9

2009

1،047،897

289،996

%27.8

4،843.9

6،746.7

△647.7

منبع :سالنامه آماری نظام بازنشستگی کارکنان دولت ()2009

△1،429.4
△1،902.8

مکان ویژه :نظام بازنشستگی ارتش
ت یکپارچـه ،نظـام حقـوق و مزایـا ،نظـام بازنشسـتگی ارتشـی در
بهعنـوان بخشـی از پرداخـ 
سـال  1963اجـرا شـد تـا یـک نیـروی جـوان و فعـال را در زمینـه اسـتخدام حفـظ کـرده به آن
انگیـزه بدهـد و آنـرا تأمیـن مالـی کند .پیـش از سـال  1963اعضـای نظامی ،تحتپوشـش نظام
بازنشسـتگی کارکنـان دولـت قـرار گرفتـ ه بودنـد .سـاختار ایـن طـرح ،دقیقـاً مشـابه طـرح نظام
بازنشسـتگی کارکنـان دولـت بود تـا اینکه اصالحـات  2009رخ داد ،بهجز اینکه ایـن نظام مزایای
ضـروری بـدون هیـچ محدودیـت حداقل سـن ارائـه داد (برای کسـب اطالعات بیشـتر بـه جدول
 4مراجعـه کنیـد) .ایـن نظـام توسـط پرداخت حـق بیمه توسـط کارکنـان ارتش و دولـت تأمین
مالـی میشـود ( 8.5درصدپایـه حقـوق) بـه علاوه ،هر زمـان که کسـری حقوق بازنشسـتگی رخ
داد ،بایـد توسـط بودجـه عمومـی دولـت کمـک هزینـه پرداخت شـود .نظـام بازنشسـتگی ارتش
تنهـا بـا مجموعـه کوچکی از صنـدوق احتمالی آغاز بـه راهاندازی سیسـتم توازن هزینـه با درآمد
میکنـد و توسـط وزارت دفـاع اداره میشـود .در پایـان سـال  ،2009کل هزینـه پرداختـی 2.06
تریلیـون وون و کل درآمـد دریافتـی  1.12تریلیـون وون بـوده اسـت .به تبع آن ،کسـری سـاالنه
 0.94تریلیـون وون اعلام شـده اسـت .بـا شـروع سـال  ،2011وزارت دفاع در حـال فراهم کردن
یـک طرح پیشـنهادی بازنشسـتگی اسـت کـه در آن سـهم پرداختی حـق بیمه کارمنـد به حدود
 11درصـد افزایـش پیدا کرده اسـت.
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وضعیت مالی طوالنیمدت نظام بازنشستگی کارکنان دولت قبل از اصالحات 2009
همانطـور کـه در جـدول  ،3جدول  4و شـکل  2نشـان داده شـده ،مشـخص میشـود کـه حتی با
اصالحـات سـال  ،2000وضعیـت مالـی نظام بازنشسـتگیکارکنان دولـت همچنان دارای مسـائل و
مشـکالتی است.
در پیشبینـی مـا ،نـرخ وابسـتگی که بـه صورت نـرخ تعداد بازنشسـتگان نسـبت به تعـداد اعضای
فعال بیان میشـود ،از  30.7در سـال  2011به  108.2با نرخ رشـد  273درصدی در سـال 2070
افزایش پیدا خواهد کرد .این میزان افزایش ،پیری سـریع جمعیت و سـاختار مزایای سـخاوتمندانه
را منعکـس میکنـد .ایـن بـدان معناسـت کـه انتظـار میروند که کسـری سـاالنه هزینه به نسـبت
درآمـد افزایـش پیـدا کننـد کـه ناشـی از عـدم تعـادل سـاختاری بیـن مزایا و مشـارکت بـه عالوه
افزایـش سـن سـالمندی اسـت .تصـور میشـود نرخ کسـری (یـا یارانـه) که بـه صورت نرخ کسـور
حقـوق بازنشسـتگی نسـبت بـه حقـوق و دسـتمزد بیـان میشـود ،از  6.3درصد در سـال  2011به
 36.0درصـد در سـال  2070افزایـش یابد .کسـری آمـاری طوالنیمدت نظام بازنشسـتگی کارکنان
دولـت بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه دولت سـرانجام بایـد عالوه بر سـهم مقـرر ،بیش از یک سـوم
حقـوق و دسـتمزد را بـرای هزینـه حقوق بازنشسـتگی کمک هزینـه بدهد .تحت چنین شـرایطی،
افـرادی نگـران شـدند که بـار موجود ممکن اسـت بیش از محدود ه بودجه دولت باشـد کـه از عهده
آن برمیآیـد و صداهایـی مبنـی بـر نیـاز بهبود مالی سیسـتم به گوش رسـد.
جدول  :3چشمانداز مالی نظام بازنشستگی کارکنان دولت قبل از اصالحات سال 2009
(از تاریخ ژانویه  ،2010بیلیون وون )

سال

سود )(a

هزینه )(b

کسر ) (b-a

2011

5,350.1

7,858.7

2,508.6

2015

6,155.0

11,682.4

5,527.4

2020

7,411.4

17,379.5

9,968.1

2030

10,185.9

33,596.2

23,410.3

2040

14,083.0

53,028.6

38,945.6

2050

18,447.6

73,067.0

54,619.4

2060

22,992.7

98,624.9

75,632.2

2070

29,513.7

124,747.8

95,234.1
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شکل  :2چشمانداز مالی و جمعیت شناسی نظام بازنشستگی کارکنان دولت قبل از اصالحات سال 2009

 -3اصالحات سال  2009نظام بازنشستگی کارکنان دولت

موضوعات کلیدی

در طـول فراینـد اصالحـات ،موضوعـات رقابتـی وجـود داشـتند کـه تصمیماتـی کـه بایـد در نظام
بازنشسـتگی دولتـی تغییـرات ایجـاد کننـد را هدایـت میکردنـد .در ابتدا ،فشـار مالی که مشـخصاً
بزرگتریـن محـرک اصالحـات بـوده اسـت .در واقـع ،هـدف مشـخص ایجـاد نظـام مالی کـه از نظر
سـاختاری پایـدار باشـد ،اسـت .بـه علاوه ،دولت به موضـوع مالـی از دیدگاه منفـرد برنامـهای نگاه
نمیکنـد بلکـه از منظـر کلیات بودجهای بـه آن مینگرد .در سـال  ،2009دولـت  4.4درصد حقوق
و دسـتمزد را بـرای کسـری بودجـه هزینـه کرده اسـت که ایـن رقـم در طوالنیمدت تـا  36درصد
رشـد خواهـد کـرد کـه در آینده بـار مالـی قابل توجهـی بـر دوش دولت خواهد گذاشـت.
دوم اینکـه ،از نظـام بازنشسـتگی همچنـان انتظـار مـیرود کـه ارائهدهنده سـطح مناسـبی از مزایا
باشـد .بیشـتر کارکنـان بخـش عمومـی معتقدنـد کـه بـرای دولـت توجیهپذیر اسـت که بـرای هر
کارمنـد بخـش عمومـی کـه بیـش از زمان مشـخص مشـغول بـه خدمـت بوده اسـت ،درآمـد امن
مناسـبی را بـرای دوران بازنشسـتگی اش لحـاظ کننـد .ممکـن اسـت فضـای معینی بـرای کاهش
مزایـا وجود داشـته باشـد ،اما مزایا تنهـا درصورتی کاهش پیـدا میکنند که امنیت درآمـد آنها در
دوران بازنشسـتگی بهخوبـی تأمیـن شـده باشـد .عالوه بـر آن ،دولت باید برای ارائه سـطح مناسـب
مزایـای بازنشسـتگی برای اسـتخدام ،حفـظ ،ایجاد انگیـزه و تأمینکـردن یک نیروی فعـال دالیلی
منطقی داشـته باشد.
1
سـوم اینکه ،بعد از اصالحات سـال  2007بازنشسـتگی ملی  ،تقاضای قابلتوجهی برای تعدیل نظام
 .1مقیاس اصالح حقوق بازنشستگی ملی سال  2007به این دلیل اهمیت داشت که سطح حقوق بازنشستگی سالخوردگی بدون هیچ مقاومتی از
جانب گروههای ذینفع یا دیگر مدعیان سیاست به یک سوم (از  60درصد به  40درصد برای شرکتکننده  40سال) کم میشد (سونگ )2010

 144نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

بازنشسـتگی میـان بخشهـای عمومی وخصوصی وجود داشـتتا آنها بتوانند سـازگاری بیشـتری
داشـته باشـند .بهعنـوان مثـال ،موضـوع ناخوشـایندی وجود داشـت که آیـا مالیاتدهنـده عمومی
(شـامل کارگـران بـا درآمـد پاییـن) بایـد بـرای دریافت مزایای بیشـتر نظـام بازنشسـتگی کارکنان
دولـت ،بایـد هزینـه بیشـتر بپـردازد .ایـن بارسـنگین ،بهطـور اجتنابناپذیـری مزایایبازنشسـتگی
نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت را کاهـش داده و فاصلـه حقوقی بازنشسـتگی میـان بخشهای
عمومـی و خصوصـی را از میـان میبـرد .همچنینتفـاوت در درآمدها میان بخشهـای خصوصی و
عمومـی ،تأثیر مهمی بـر این فراینـد دارد.1
فرایند اصالحات ()2006-2009
اگرچـه اصالحـات بـه خوبـی قابـل درک شـدهاند امـا انتخابهـا بـه شـدت سـخت خواهند بـود زیرا
رشـد هزینههـا تنهـا بـا قربانی کـردن مزایا محقق خواهد شـد .در ماه مـی سـال  ،2006دولت کره به
مؤسسـه توسـعه کشـور کره مأموریت داد تا پیشنویس یک طرح پیشـنهادی اصالحات را برای ثبات
مالـی و همچنیـن بهبود نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت تهیه کند ،پـس از آن در مـاه اکتبر همان
سـال مؤسسـه توسـعه کره ،راهحلهای اصالحـی در زمینه حقوق بازنشسـتگی را بـه وزارت اداره امور
عمومـی و امنیـت ارائه داد .مؤسسـه توسـعه کره ،یک اصالح سـاختاری برای تغییر نظـام تک الیهای
موجـود بـه یک نظام چند الیهای را پیشـنهاد داد (برای کسـب اطالعات به ضمائـم مراجعه فرمایید).
در مـاه جوالی سـال  ،2006دولت کمیسـیونی برای توسـعه نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت را برپا
کـرد (انجمـن ،از ایـن پـس) کـه از چندین سـهامدار سیاسـی تشـکیل شـده اسـت که ازجملـه آنان
میتـوان بـه مقامات دولتی ،اسـتادان دانشـگاه ،اعضای اتحادیه و بازنشسـتگان اشـاره کرد.
براسـاس طرحهـای پیشـنهادی مؤسسـه توسـعه کره ،کمیسـیون بـا برگـزاری  11جلسـه جامع و
 16کمیتـه فرعـی در دوره زمانیجـوالی سـال  2006تـا آوریـل سـال  ،2007در زمینـه چارچـوب
مفهومـی اصالحـات حقـوق بازنشسـتگی بـه بحـث و گفتگـو پرداختنـد .در آوریـل سـال ،2007
کمیسـیون طـرح پیشـنهادی اصالحاتش را بـه دولـت (وزارت اداره امور عمومی و امنیـت) ارائه داد.
کمیسـیون اصالحاتـی را پیشـنهاد کـرد کـه در آن نظـام تک الیه  DBبـه نظام چند الیـه ای تغییر
میکـرد؛ یـک نظام بازنشسـتگی پایه  DBمسـتقیماً به نظام بازنشسـتگی ملی متصل خواهد شـد و
یـک نظام بازنشسـتگی شـغلی اضافه معرفی میشـود .مـورد دوم اینکه ،ترکیبـی از مؤلفه  DBو یک
مؤلفـه اختیـاری  DCخواهـد بود (شـکل  3را مشـاهده کنید).2
)1. OECD (2005
)2. Moon (2008
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شکل  :3چارچوب تصوری طرح پیشنهادی اصالحات در سال 2007

منبع :مون ()2008

به هرحال ،طرح پیشـنهادی دربرآورده سـاختن انتظارات رقابتی شکسـت خورد .اعضای اتحادیه به
دلیـل اینکـه ایـن طـرح بهطور نامناسـبی نرخ حق بیمـه را باال میبرد و سـطح مزایـا را کم میکند،
این طرح پیشـنهادی را دوسـت نداشـتند .بیشـتر متخصصان بازنشسـتگی نیز طرح پیشـنهادی را
حمایـت نکردنـد زیـرا سـطح مزایـا را به انـدازه کافی کاهش نمـیداد .بهطـور اخص ،دولـت (وزارت
امـور مالـی و اقتصـاد) بـه دلیـل معرفی طرح  DCکـه در آینـدهای نزدیک منجر به افزایـش بار مالی
خواهد شـد ،طرح پیشـنهادی را نپذیرفت.1
در مـاه جوالی سـال  ،2007کمیسـیون بـرای دوره دوم مجـددا ً گردهم آمدند و براسـاس درک این
موضـوع کـه اجمـاع اعضای اتحادی ه و بازنشسـتگان یک پیشنیـاز الزم برای اصالحات موفق اسـت،
تعـداد بیشـتری از اعضـای اتحادیه در این کمیسـیون حضـور یافتند و از  2عضـو در مرحله قبل ،به
 5عضـو رسـید .2بعد از بررسـی کامل یکسـاله در سـپتامبر سـال  ،2008کمیسـیون گـزارش دوم
خـود را بـه دولـت ارائـه داد .از آنجاییکـه این طرح پیشـنهادی سـازگار با گروههـای مختلف ذینفع
بـود ،نسـخه نهایـی الیحه قانونـی اصالحات بـدون هیچگونه تغییراتی ایجاد شـد و در همـان ماه به
مجلس ملی ارائه شـد .بعد از بررسـی یک سـال کامل دیگر سـرانجام در  31دسـامبر سـال ،2009
 .1به این دلیل است که معرفی طرح مشارکت  DCدرست بعد از اصالحات ،نیاز به همکاری بیشتری از جانب دولت دارد .طرح مشارکت DC
تمایل به افزایش بار مسئولیت دولت در کوتاه مدت اما با کاهش در بلندمدت دارد (کیم ،چویی و هوآنگ .)2008
 .2دلیل اصلی تعداد زیاد اعضای اتحادیه ،به توافق رسیدن با اتحادیهها در سطحی بیشتر از مواجهه مستقیم سیاسی ،بعد از اتخاذ تصمیمات
توسط کمیسیون بود (کوان .)2009
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الیحـه قانونـی اصالحـات در مجلـس تصویـب شـد .حـدود چهـار سـال به طـول انجامید تا نسـخه
توافق شـده اصالحات بازنشسـتگی نهایی شـود .1در مجموع ،این اصالحات بسـیار خارقالعاده اسـت
درحالیکـه اصالحـات قبلـی به صـورت غیراسـتثنایی دولتمحـور بودهانـد .اصالحات بازنشسـتگی
سـال  2009بیشـتر کمیسـیونمحور با همکاری طیف گسـتردهای از ذینفعان بوده اسـت.
ساختار نظام بازنشستگی کارکنان دولت بعد از اصالحات
به جای تغییر سـاختاری پیشـنهاد شـده در مرحله اول ،اصالحات نهایی براسـاس تغییرات پارامتری
نظیـر تغییـر درآمـد پایه از یک حقوق پایه اسـتاندار به یک درآمد ناخالص مشـمول مالیـات ،2افزایش
نـرخ حـق بیمـه از  5.525درصد3درآمد ناخالص مشـمول مالیات به  7درصـد و همچنین کاهش نرخ
سـاالنه از  2.1درصـد 4میانگیـن درآمد ناخالص شـغلی به  1.9درصد ،اسـتوار بـود .از مهمترین عوامل
حداقل سـن بازنشسـتگی اسـت که بهصورت دوگانه تنظیم شـد؛ سن بازنشسـتگی برای مسئولین در
شـرایط قبلی (سـن  60سـال یا سـن بازنشسـتگی معمول )5درنظر گرفته شـوده اسـت ،درصورتیکه
بـرای فـرد تازه منصوب شـده سـن بازنشسـتگی  65سـال تعیین شـده اسـت .بدین منظور ،سـاختار
بازنشسـتگی بـرای فـرد تـازه منصوب شـده به غیر از نـرخ حق بیمه ( 7درصـد در برابـر  4.5درصد) و
نـرخ بهـره پـول ( 1.9درصد در برابر  1.5درصد) ،بسـیار شـبیه به بازنشسـتگی ملی بود.
اصول عمده اصالحات سال  2009شامل موارد زیر است:
تغییر درآمد پایه از یک حقوق پایه استاندارد به یک درآمد ناخالص مشمول مالیات
گسترش دستمزد بازنشستگی از متوسط سه سال آخر به میانگین شغلی
افزایش نرخ حق بیمه از  5.525درصد درآمد ناخالص مشمول مالیات به  7درصد
تغییر شاخص بازنشستگی به شاخص قیمت
اعمـال سـقف بـرای مزایـای بازنشسـتگی و درآمـد پایـه بـرای حق بیمـه کـه  1.8برابر
میانگیـن حقـوق تمـام اعضا
اعمال حداقل سن قابل قبول به  65سال (فقط برای بیمهشدگان جدید)
کاهـش سـطح مزایای بازنشسـتگی بـرای بازمانـدگان از  70درصد مزایای بازنشسـتگی
بـه  60درصـد (فقـط بـرای بیمهشـدگان جدید)
.1
.2
.3
.4
.5

برای تشریح جزئی بیشتر روند اصالحات سال  2009به سونگ  2010و کوان  2009مراجعه کنید.
بهطور متوسط حقوق پایه کارمند دولت تقریبا  65درصد درآمد ناخالص مشمول مالیات است .به این معنا که نسبت حقوق پایه استاندارد
به درآمد ناخالص مشمول مالیات  65شناخته شده است.
توجه کنید که  5.525درصد درآمد ناخالص مشمول مالیات مساوی با  8.5درصد حقوق پایه است.
متوسط نرخ متعلقات در زمان عدم وجود اصالحات ،با درنظر گرفتن  33سال خدمت 2.1 ،درصد میانگین درآمد ناخالص شغلی است و نرخ
متعلقات در عدم وجود اصالحات  2.5درصد میانگین حقوق پایه سه سال آخر برای  20سال اول خدمت و  2درصد برای هر سال اضافه است.
سن بازنشستگی برای کارکنان متغیر است ،در حدفاصل سن  50سال برای (گارد امنیتی ،نگهبان) تا  65سال برای (استاد).
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جدول  :5ساختار مزایای نظام بازنشستگی کارکنان دولت بعد از اصالحات سال 2009
دسته

قبل از اصالحات

بعد از اصالحات

درآمد پایه

حقوق پایه )% 65 (BS
درآمد ناخالص

درآمد ناخالص )(GW
* سقف 1.8 :برابر میانگین درآمد
تمام اعضاء

(2%* n)+10%

1.9%× n

فرمول سود مزایای بازنشستگی

 :nسالهای خدمت

حداکثر سالهای مشارکت

 33سال

 33سال

نرخ حق بیمه

 % 8.5حقوق پایه

→ )6.0% (‘09)→ 6.3%(’10
)6.7%(’11) → 7.0% (‘12

حقوق بازنشستگی پایه

میانگین حقوق پایه سه
سال آخر

میانگین درآمد ناخالص شغلی

حداقل سن بازنشستگی

 60یا در زمان
بازنشستگیمعمول

60

CE

65

NE

افزایش هزینه زندگی

 +CPIشاخص درآمد
* تعدیل آمیخته

 (CPIدر حال تحول)
* از سال  2019کامال CPI

حداقل سالهای خدمت

20

20

پولی که یکباره پرداخت میشود

بله

بله

بازنشستگیبازماندگان

 % 70حقوق بازنشستگی

بازنشستگیازکارافتادگی
(مرتبط با افراد بیکار)

خیر

خیر

بازنشستگیبازماندگان
(تعداد  10 %سال)

خیر

خیر

یادداشت CE :برای مسئولین NE ،برای تازه منصوب شده

% 70

CE

% 60

NE
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 -4ارزیابی اصالحات نظام بازنشستگی کارکنان دولت سال 2009

ارزیابی مالی :دیدگاه کالن

بـرایارزیابـی وضعیـت مالـی نظـام بازنشسـتگیکارکنـان دولـت ،انـواع مختلفـی از مقیاسهـای
مالـی و جمعیـت شناسـی نظیـر نـرخ وابسـتگی و واحدهای سـاالنه گـردش وجوه که شـامل نرخ
درآمـد ،نـرخ هزینـه و نـرخ کسـور (کمک هزینـه) را بـهکار میبریم .نـرخ وابسـتگی ،بهعنوان یک
واحـد جمعیتشناسـی بهصـورت نسـبت تعـداد مسـتمری بگیـران به تعـداد اعضای فعـال تعریف
میشـود .نـرخ درآمـد سـاالنه و نـرخ هزینـه نیـز بهترتیـب بهصـورت درصـدی از درآمـد و هزینـه
نسـبت بـه حقـوق و دسـتمزد مشـمول مالیـات بیـان میشـوند .نـرخ کسـری سـاالنه بـه صـورت
تفـاوت میـان نـرخ هزینـه و نـرخ درآمـد بیان میشـود .نـرخ وابسـتگی و نـرخ کسـری در ارزیابی
وضعیـت مالـی بـرای طیـف گسـتردهای مهـم درنظر گرفته میشـود .جـدول  ،6جدول  7و شـکل
 4تخمینهـای اثـرات مالـی و جمعیتشناسـی نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت بـرای اصالحات
سـال  2009را نشـان میدهـد.
انتظـار مـیرود نـرخ وابسـتگی تخمینـی بـرای نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولت بین سـالهای
 2010و  2040بـه سـرعت افزایـش یابـد .در مقایسـه بـا سـال  2010کـه براسـاس  29سـهامدار
 100کارگـر بیمهشـده درنظـر گرفته شـده اسـت ،تخمین زده میشـود که نرخ وابسـتگی تا سـال
 2020بـه  ،50.35تـا سـال  2030بـه  71.37و تـا سـال  2040بـه  86.36افزایـش خواهدیافـت
کـه ایـن افزایـش بـه دلیل بازنشسـتگی دیرهنـگام جمعیت مشـغول بـه کار و طوالنی شـدن عمر
اسـت .دراینجـا ،نوسـانات سـاختاری جمعیـت در بازنشسـتگی دیرهنـگام جمعیت مشـغول بهکار
موثـر اسـت .از آنجاییکـه سـالخورده شـدن جمعیت چندیـن دهه طول میکشـد ،انتظـار میرود
تعـداد بازنشسـتگان در آینـده بهسـرعت افزایـش یابـد .اگرچه بعد از سـال  2040ایـن روند کندتر
خواهدشـد ،بهگونهایکـه تنهـا عامـل مؤثـر ،افزایـش طـول عمـر خواهـد بـود کـه تا سـال 2070
بـه  95.17میرسـد .در مقایسـه بـا سـطوح قبـل از اصالحـات ،نـرخ وابسـتگی فقـط بعـد از دهـه
 2040پاییـن میآیـد .ایـن بـه خاطـر این اسـت کـه اصالحـات تنها زمانـی تأثیـر بازدارنـدهای بر
بازنشسـتگی دارد که فرد تازه منصوب شـده با حداقل سـن بازنشسـتگی  65شـروع به بازنشسـته
شـدن کند.
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جدول  :6چشماندازهای مالی نظام بازنشستگی کارکنان دولت بعد از اصالحات سال 2009
(از تاریخ ژانویه سال  ،2010بیلیون وون)

سال

سود
قبل
)(a

بعد
)(b

هزینه
تغییر
)(b-a

قبل
)(a

کسر

بعد
)(b

تغییر
)(b-a

7,603.0

-255.0

-1,333.3 1,175.3 2,508.6

11,380.9 11,682.4 1,619.7 7,774.7 6,155.0 2015

-301.5

-1,921.2 3,606.2 5,527.4

17,018.5 17,379.5 1,962.0 9,373.4 7,411.4 2020

-361.0

-2,323.0 7,645.1 9,968.1

7,858.7 1,077.6 6,427.7 5,350.1 2011

قبل
)(a

بعد
)(b

تغییر
)(b-a

-4,772.0 18,638.3 23,410.3 -2,069.7 31,526.5 33,596.2 2,702.3 12,888.2 10,185.9 2030
-11,114.6 27,831.0 38,945.6 -7,375.0 45,653.6 53,028.6 3,739.6 17,822.6 14,083.0 2040
-24,642.8 29,976.6 54,619.4 -19,741.5 53,325.5 73,067.0 4,901.3 23,348.9 18,447.6 2050
-34,047.7 41,584.5 75,632.2 -27,936.5 70,688.4 98,624.9 6,111.2 29,103.9 22,992.7 2060
-39,845.2 55,388.9 95,234.1 -31,997.0 92,750.8 124,747.8 7,848.2 37,361.9 29,513.7 2070

جدول :7چشماندازهای مالی و جمعیت شناسی نظام بازنشستگی کارکنان دولت بعد از اصالحات سال 2009
( از تاریخ ژانویه سال ) 2010

سال

نرخ وابستگی

نرخ درآمد

نرخ هزینه

نرخ کسری

2011

30.71

13.05%

17.05%

4.00%

2015

38.95

13.44%

20.60%

7.16%

2020

50.35

13.66%

25.08%

11.42%

2030

71.37

13.98%

33.41%

19.43%

2040

86.36

14.42%

35.11%

20.70%

2050

86.20

14.59%

30.46%

15.87%

2060

91.42

14.45%

31.46%

17.01%

2070

95.17

14.50%

32.23%

17.72%

یادداشت :نرخ وابستگی :تعداد بازنشستگان  /تعدادشرکتکنندگان ،نرخ درآمد :درآمد  /حقوق و دستمزد ناخالص ،نرخ هزینه:
خرج  /صورت پرداخت ناخالص ،نرخ کسری :کسری  /صورت پرداخت ناخالص
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شکل  :4چشمانداز مالی و جمعیتشناسی نظام بازنشستگی کارکنان دولت بعد از اصالحات سال 2009

ن دولـت ،نـرخ درآمـد و
پایـه و اسـاس وضعیـت آمـاری طوالنیمـدت نظـام بازنشسـتگی کارکنـا 
نـرخ هزینـه هسـتند .جـدول  7نشـان میدهد که نـرخ درآمـد در طول زمـان تقریباً ثابـت مانده
اسـت و بـرای سـال  2070بـه  14.5درصـد حقـوق مشـمول مالیـات خواهد رسـید .در مقایسـه
بـا سـطح قبـل از اصالحـات ،نـرخ درآمـد بـا همـان مقـدار تغییـر در نـرخ حـق بیمـه افزایـش
مییابـد .همچنیـن الگـوی نـرخ هزینـه بسـیار متفـاوت اسـت و از سـال  2010تـا سـال ،2040
نـرخ هزینـه بـه سـرعت افزایش مییابـد ،همانطورکه بازنشسـته شـدن جمعیت سـالخورده منجر
بـه افزایـش تعـداد ذینفعـان بسـیار سـریعتر از جمعیت فعال میشـود .بعـد از سـال  ،2040نرخ
هزینـه بهدلیلاینکـه تعـداد کارگـران و ذینفعـان بـه یک میـزان تغییر میکنـد ،نسـبتاً ثابت باقی
میمانـد .تـا سـال  2070نـرخ هزینـه بـه  31.98درصـد حقـوق مشـمول مالیـات میرسـد کـه
در مقایسـه بـا سـطح قبـل از اصالحـات ،نـرخ هزینـه میـان سـالهای  2040تا  ،2070بهشـدت
کاهـش میآیـد.
الگـوی پیشبینی شـده نرخ کسـری (کمـک هزینه) نظام بازنشسـتگی کارکنان دولـت در ارزیابی
وضعیـت مالـی طـرح ،بسـیار مهـم درنظر گرفتـه میشـود .همانطور کـه در جدول  7و شـکل 4
نشـان داده شـده ،مشـخص میشـود که تعادل سـالیانه در کسـری بودجـه در دو مرحلـه متفاوت
اسـت .از سـال  2010و  ،2030کسـری سـاالنه بـه سـرعت افزایـش مییابـد و تـا سـال 2030
بـه  19.43درصـد حقـوق و دسـتمزد میرسـد کـه ایـن موضـوع بهدلیـل جمعیـت سـالمندان و
در نتیجـه ،بازنشسـتگی زیـاد اسـت .پـس از آن ،رونـد کنـد میشـود و تا سـال  2070بـا 17.72
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ت کـه اگرچـه افزایش طول عمـر هنوز
درصـد ،بـه ثبـات میرسـد که ایـن موضوع بهایندلیلاسـ 
تأثیرگـذار اسـت ،هزینـه بازنشسـتگان بـه طور قابـل توجهـی پایین میآید .در مقایسـه با سـطح
قبـل از اصالحـات ،انتظـار مـیرود نـرخ کسـری (کمـک هزینـه) در دو مرحلـه پاییـن بیایـد .در
مرحلـه اول یعنـی در فاصلـه زمانـی سـالهای  2010تـا  ،2030بـه دلیـل اینکه تغییـرات میزان
حـق بیمـه بـر تعـادل اثر میگـذارد ،مقـدار افت پاییـن اسـت و در مرحلـه دوم ،بین سـال2030
تـا  2070میـزان افـت بهشـدت افزایـش پیـدا میکنـد زیـرا هنگامیکـه فرد تـازه منصوب شـده
بـا حداقـل سـن بازنشسـتگی  65شـروع به بازنشسـته شـدن میکنـد ،اصالحـات بر تعـادل تأثیر
خواهنـد گذاشـت .در سـال  ،2070نرخ کسـری (کمک مالـی) از  36درصد به کمتـر از  18درصد
کاهـش خواهـد یافـت .بهطورکلـی ،اصالحـات سـال  ،2009بـار مالـی آتـی دولت را بیـش از 50
درصـد کاهـش میدهـد و سـرمایه آتی نظـام بازنشسـتگی بیش از پیـش افزایش مییابـد .اگرچه
بایـد بـه افزایـش سـرمایه مالـی از منظر خاصـی توجه شـود و باید درنظر داشـت کـه منافع مالی
تـا سـال  2030نسـبتاً کـم اسـت و دولـت آتـی باید حدود یـک پنجم حقـوق و دسـتمزد را برای
پرداخـت حقوق بازنشسـتگان کمـک هزینهای درنظـر بگیرد.
ارزیابی سرمایه فردی :دیدگاه خرد
دراینجـا بـه تجزیـه و تحلیـل واحدهـای مختلـف کارگرانی کـه  30سـال کار کردهانـد و تنها در

سـال انتصابشـان باهـم متفـاوت هسـتند ،میپردازیـم .اقدامـات اصلـی؛ مزایـای خالـص ،نـرخ
ارزش پـول و نـرخ اختلاف درآمـد طـول عمـر هسـتند .مزایـای خالـص بهصـورت تفـاوت بیـن

ارزش فعلـی مزایـای موردانتظـار و ارزش فعلـی حـق بیمـه موردانتظـار تعریـف میشـود .نـرخ

ارزش پـول بـه عنـوان نسـبت ارزش فعلـی مزایـای مورد انتظـار بـه ارزش فعلی حـق بیمه مورد
انتظـار بـرای یـک فرد یـا گـروه تعریف میشـود .1نرخ اختلاف درآمد طـول عمر به عنـوان نرخ

فاصلـه درآمـدی بیـن کارگـر بخـش عمومـی و کارگـر بخـش خصوصی نسـبت به درآمـد کارگر

بخـش خصوصـی ،بـا خالصـه کـردن درجه تسـلط بخـش عمومـی بر بخـش خصوصـی از منظر
درآمـد تعریف میشـود.
جـدول  ،8بـرآورد اثـرات برابـری فـردی اصالحـات سـال  2009را عرضـه میکند .بـرای کارگری

 .1نرخ ارزش پول درصدد پاسخ به این سؤال است :مزایای آتی برنامهریزی شده برای گروهی از کارگران و بستگان آنان در مقایسه با (بهعنوان
مثال ،بهصورت یک نسبت بر یا تقسیم به) میزان پرداخت مورد انتظار براساس سهم مالیات که در یک نرخ بهر ه معین یا مجموعهای از
ص یا گروه خاص به ارزش پول خود دست
ی میشود ،چه میزان درنظر گرفته میشود؟ به عبارت دیگر ،آیا شخ 
نرخهای بهر ه سرمایهگذار 
مییابند؟ (اورلونیکولز ،مایکل کلینگمن ،کایل بورخالتر ،آلیس وید ،و کریس چپلین بی).
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کـه در سـال  1990منصـوب شـده ،حق بیمـه  8.94درصد افزایـش مییابد ،مزایای (سـود) کلی
 5.97درصـد کاهـش مییابـد و مزایـای خالـص  10.53درصد کاهـش مییابد .بـرای کارگری که
در سـال  2009منصـوب شـده ،حـق بیمـه  25.53درصـد افزایـش مییابـد ،مزایای (سـود) کلی
 7.22درصـد و مزایـای خالـص  19.84درصـد کاهـش مییابد .بـرای کارگری که در سـال 2010
منصـوب شـده (یـک کارگـر تازه منصوب شـده) ،حق بیمـه  26.03درصـد افزایش مییابد ،سـود
کلـی  25.43از بیـن مـیرود و مزایای خالـص  45.39درصد کاهش مییابد .شبیهسـازی ،افزایش
قابـل توجهـی در کاهـش مزایـای خالـص از یک کارگـر زودتر منصوب شـده به یـک کارگر دیرتر
منصـوب شـده را نشـان میدهـد ( 10.53درصـد در  15.75 ،1990درصـد در 19.84 ،2000
درصـد در  2009و  45.39درصـد در  )2010اگرچـه نـرخ سـود پولهـا درقانون قبلـی تقریباً در
تمـام گروههـا یکسـان اسـت ،اما تخمیـن در قانون جدیـد ،به  3.7در سـال  3.3 ،1990در سـال
 2.8 ،2000در سـال  2009و  2.3در سـال  2010بـا سـطح کاهـش بیشـتری از کارگـر جدیـد
نسـبت بـه کارگـر قبلی کاهـش مییابد ( 13.95در سـال  23.36 ،1990درصد در سـال  2000و
 26.32درصـد در سـال  2009و  43.9درصد در سـال .)2010
هـر شبیهسـازی بـر ایـن داللـت دارد کـه از دسـت دادن منافـع حاصله بـرای فرد منصوب شـده
بعـدی بیشـتر میشـود و بهطـور اخـص ،میان فرد بیمهشـده سـال  2009و فرد بیمهشـده سـال
 2010تفـاوت زیـادی وجـود دارد کـه بـه ایـن دلیـل اسـت کـه حداقـل سـن بازنشسـتگی به دو
صورت درنظر گرفته شـده اسـت؛ برای مسـئولین  60سـال سـن و یا در سـن معمول بازنشستگی
درنظـر گرفتـه شـده و بـرای فـرد تـازه منصوب شـده سـن  65سـالگی تعیین شـده اسـت .برای
مثـال ،کارگـری کـه یـک سـال قبـل از انجـام اصالحات بیمهشـده باشـد کاهـش مزایـای خالص
را ،بـا یـک پنجـم تجربـه خواهـد کـرد درصورتیکه فـرد تازه منصـوب شـده ،کاهـش را تقریباً به
صـورت نصـف میبیند.
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جدول  :8مقایسه تخمینهای برابری به وسیله سال انتصاب ( 30سال خدمت)
(ارزش فعلی از تاریخ ژانویه  ،2010هزار وون )

سال انتصاب

1990
( 10سال خدمت
بعد از اصالحات)

2000
 )20سال خدمت
بعد از اصالحات )

2009
(  29سال خدمت
بعد از اصالحات )

2010
( تازه بیمهشده )

مقیاس برابری

قبل از اصالح )(a

بعد از اصالح )(b

تغییر(b-a) /a

حق بیمه )* (a

147,190

160,341

8.94%

مزایای بازنشستگی )(b

628,354

590,867

-5.97%

سود مبلغ مقطوع )(c

60,678

60,678

0.00%

مزایای کلی )(d = b+ c

689,092

651,545

-5.45%

سود خالص )(d – a

481,164

430,526

-10.53%

نرخ سود پول ) ( d / a

4.3

3.7

-13.95%

حق بیمه )* (a

144,053

171,128

18.80%

مزایای بازنشستگی )(b

619,252

571,507

-7.71%

سود مبلغ مقطوع )(c

61,772

61,772

0.00%

مزایای کلی )(d = b+ c

681,024

633,279

-7.01%

سود خالص )(d – a

475,199

400,379

-15.75

نرخ سود پول ) ( d / a

4.3

3.3

-23.26%

حق بیمه )* (a

143,923

180,667

25.53%

مزایای بازنشستگی )(b

552,106

507,858

-8.01%

سود مبلغ مقطوع )(c

60,846

60,846

0.00%

مزایای کلی )(d = b+ c

612,952

568,704

-7.22%

سود خالص )(d – a

408,183

327,191

-19.84%

نرخ سود پول ) ( d / a

3.8

2.8

-26.32%

حق بیمه )* (a

143,888

181,345

26.03%

مزایای بازنشستگی )(b

592,006

426,062

-28.03%

سود مبلغ مقطوع )(c

60,674

60,674

0.00%

مزایای کلی )(d = b+ c

652,680

486,736

-25.43%

سود خالص )(d – a

448,118

244,717

-45.39%

نرخ سود پول ) ( d / a

4.1

2.3

-43.90%
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شکل  :5مقایسه سود خالص به وسیله سال انتصاب (با  30سال خدمت)
(ارزش فعلی از تاریخ ژانویه  ،2010هزار وون )

یادداشت NB :بهعنوان یک تفاوت میان ارزش فعلی مزایای موردانتظار و ارزش فعلی حق بیمه موردانتظار تعریف میشود.
شکل  :6مقایسه نرخ ارزش پول به وسیله سال استخدام (با  30سال خدمت)

یادداشت MWR :بهعنوان نسبت ارزش فعلی مزایای موردانتظار به ارزش فعلی حق بیمه موردانتظار تعریف میشود.

تسـاوی میـان کارکنـان بخشهـای عمومـی و خصوصـی میتوانـد بـه عنـوان شـرط مهـم بـرای ارزیابـی
اصالحـات نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت باشـد؛ اگرچه ،نظام بازنشسـتگیکارکنان دولـت دارای ترکیبی
ی بازنشسـتگی یکسـان میـان دو نظـام اسـت کـه باعث مشـکل شـدن
از ویژگیهـای اساسـی و حقوقهـا 
ارزیابـی تسـاوی حقوق بازنشسـتگی میان کارکنان بخشهـای خصوصی و عمومی ،براسـاس فاصله موجود
در مزایـای بازنشسـتگی ،میشـود .برای یک مقایسـه سـاده میـان دو گـروه ،صرفنظر از اختالف دسـتمزد
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میـان کارکنـان بخشهـای عمومـی و خصوصـی و شـرایط قطعـی اسـتخدام دولـت ،محدودیتهایی نظیر
وضعیـت تضمینشـده و محدودیـت موجـود در مدیریـت دارایـی وجـود دارد .در ایـن زمینه ،بحـث درباره
تسـاوی حقوق بازنشسـتگی میـان کارکنان بخشهای خصوصـی و دولتی نیاز به تعریف مفهوم «تسـاوی»،
تسـاوی نهـادی و ویژگیهـای شـغلی خدمـات عمومـی را منعکس میکند که این موضوع سـبب میشـود
تـا بتوانیـم تسـاوی میـا ن کارکنـان بخشهای عمومـی و خصوصی را باهم مقایسـه کنیم .این امـر میتواند
بحـث در زمینـه راههـای انعکاس بعضـی از ویژگیهای شـغلی خدمـات عمومی در اصالحات بازنشسـتگی
را معنـیدار جلـوه دهـد .تحـت چنیـن شـرایطی ،یـک ارزیابـی کمـی بر فاصلـه (اختلاف) تسـاوی درآمد
بازنشسـتگی میـان کارکنـان بخشهـای عمومـی و خصوصی را نشـان میدهد.
نـرخ شـکاف (فاصلـه) درآمـدی برای فرد تازه منصوب شـده ،بهعنوان نسـبت شـکاف درآمدی طول
عمـر بـه طـول عمـر بخـش خصوصی بیان شـده اسـت کـه در جـدول  9و شـکل  7ارائه میشـود.
شـکاف درآمـد طـول عمـر بیـن بخـش عمومـی و بخـش خصوصـی  146.8وون اسـت کـه بعد از
اصالحـات ،بـه  -37.4میلیـون وون کاهـش یافتـه اسـت .در نتیجـه ،نرخ شـکاف درآمـد طول عمر
از  8.5درصـد در نبـود اصالحـات ،بـه  -2.2درصـد کاهش یافـت که منعکس کننده بهبود تسـاوی
میـان کارگـر بخـش عمومی و کارگـر بخش خصوصی اسـت.
جدول  :9مقایسه شکاف درآمد طول عمر بین بخش عمومی و خصوصی (کارگر تازه منصوب شده با  30سال خدمت)
(ارزش فعلی ار تاریخ ژانویه  ،2010هزار وون)

مقیاسهای تساوی

سهم )(a

مزایای بازنشستگی)(b

مزایای مبلغ مقطوع )(c
درآمد دستمزد )(d

درآمد طول عمر
()e = b + c + d –a / 2

قبل از اصالحات

بعد از اصالحات

عمومی

خصوصی

عمومی

خصوصی

143,888

109,549

181,345

109,549

60,674

174,405

60,674

17,4405

1,302,117

1,459,772

1,302,117

1,459,772

1,882,853

1,736,099

1,698,717

1,736,099

156,697

592,006

156,697

426,062

شکاف درآمد طول عمر
))خصوصی( )- eعمومی( (f = e

146,754

-37,382

RLIG
))*100خصوصی( ( f / e

8.5

-2.2%
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شکل  :7مقایسه  RLIGبین بخش خصوصی و بخش عمومی
( مورد درنظر گرفته شده :یک کارگر تازه منصوب شده با سی سال خدمت )

یادداشت RLIG :بهعنوان نرخ شکاف (اختالف) درآمد طول عمر میان کارگر بخش عمومی و کارگر بخش خصوصی نسبت به
درآمد طول عمر کارگر بخش خصوصی تعریف میشود.

مکان ویژه :خالصه ارزیابی

اول اینکه ،از دیدگاه مالی ،هزینه بازنشسـتگی آتی با بهبود سـرمایه آتی نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت ،به طور
ی دولت بیـش از  50درصد کاهـش مییابد.
قابـل مالحظـهای کاهـش خواهدیافـت .بهطورخالصه ،مسـئولیت آتـ 
اگرچه ،اهمیت بهبود مالی باید از دیدگاه مناسـبی بررسـی کرد .الزم به ذکر اسـت که سـود مالی تا سـال 2030
نسـبتا کـم خواهـد بـود و دولت بعـدی باید مبلغ قابل توجهـی را برای نظام بـه عنوان کمک مالـی پرداخت نماید.
دوم اینکـه ،از دیـدگاه تسـاوی ،مزایـای خالص ) (NBفرد تازه بیمهشـده تا حدود  45درصـد کاهش خواهد یافت
و نـرخ ارزش پـول از  4.1بـه  2.3کاهـش خواهـد یافـت که این مطلب را میرسـاند که گـروه ،ارزش پول کمتری
را بدسـت میآورنـد .نـرخ شـکاف درآمـد طول عمـر برای فـرد تازه بیمهشـده ،بهعنوان نـرخ شـکاف درآمد طول
عمـر نسـبت بـه طول عمر بخش خصوصی بیان میشـود کـه از  8.5درصد بـه  -2.2درصد کاهـش خواهد یافت
کـه ایـن نکتـه را منعکـس میکند کـه برابری میـان کارگر بخش عمومـی و کارگر بخش خصوصی بـه طور قابل
مالحظهای بهبود یافته اسـت .اگرچه ،این نتیجه باید در چشـمانداز مناسـبی نگه داشـته شـود .کم شـدن مزایا
برای مسـئولین نسـبتاً کم اسـت و بیشـترین تفاوت میان یک کارگر بیمهشـده در سـال ( 2009به عنوان همکار
مسـئولین) و یک کارگر بیمهشـده در سـال ( 2010به عنوان همکار تازه بیمهشـده) مشـاهده میشـود که کام ً
ال
چشمگیر است.
سـوم اینکـه ،اصالحـات سـال  2009بهدلیـل تغییـر پارامتریک ،در جایی که سـاختار بازنشسـتگی بـه دو صورت
تنظیـم میشـود بهویـژه در زمینه حداقل سـن بازنشسـتگی ،تأثیر قابل توجهـی بر وضعیت مالی و جنبه تسـاوی
خواهـد داشـت کـه به دلیل این اسـت کـه اصالحات باید برای قربانی فرد تازه بیمهشـده نسـبت بـه دریافت مزایا،
توافقـی میـان کارگـران مسـئول و گروههای عمومی باشـد .بهطورکلی ،اصالحات سـال  2009را میتـوان بهعنوان
نمونـهای از سیاسـتهای «توافـق میـان گروههای ذینفع» و «بده و بسـتان» درنظـر گرفت ( اوربـای .)2008
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 -5مفاهیم سیاسی و وظایف پیشرو
متأسـفانه ،نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت بیش از  50سـال ،اهمیت مدیریت مالی برای تعادل نظام
آماری را نادیده گرفته بود .بهعبارت دیگر ،مزایای بازنشسـتگی بسـته به تغییرات شـرایط اجتماعی و
سیاسـی تعییـن میشـود ،درحالیکه هیچ اقدامـی برای افزایش منابـع مالی برای تعدیل مزایا توسـعه
نیافتـه اسـت .اهمیـت مدیریـت صندوقهـای بازنشسـتگی تـا اواسـط دهـه  ،1990یعنـی زمانی که
کسـری حقـوق بازنشسـتگی افزایش یافت ،شـناخته نشـده بـود .میـزان بدهیهای بازنشسـتگی که
در سـی سـال گذشـته بـه صـورت آرام اما پیوسـته افزایش یافته اسـت ،بـرای آنکه بتوانـد یک تعادل
مالی را از طریق تنظیم سـطوح مزایای بازنشسـتگی ایجاد کند ،بسـیار زیاد بود .دولت کره تنظیمات
پارامتریـک را کـه شـامل افزایـش حق بیمـه ،تنظیم مزایای بازنشسـتگی و سـن واجد شـرایط بودن
میباشـد را انجـام داد امـا ایـن شـرایط بـرای بدسـت آوردن دوبـاره سـرمایه ،کافـی نبودنـد .بنابراین
چـارهای جـز متکـی بودن به حمایـت از دولت برای رفع این کسـریها نبود .در نهایـت بهرغم افزایش
حـق بیمـه اخیـر و اصالحات نظام ،هنوز پایداری خود را به دسـت نیاورده اسـت ،بنابرایـن برای ایجاد
ثبـات مالـی نیازمند یک اقـدام بلندمدت برای بـاال بردن پایداری هسـتیم.
اول ،یکـی از بزرگتریـن چالشهـا ،مؤثرکردن نظام برای دسـتیابی به یک تعادل آماری در نظام اسـت.
عـدم تعـادل سـاختاری در نظـام ،منجر به افزایش بدهیهای بازنشسـتگی میشـود و تـا هنگامی که
نظـام موجـود بـدون کنترل باقـی بماند ،بدهیها به سـرعت افزایـش مییابد .صرفنظـر از بدهیهای
گذشـته ،بـرای جلوگیـری از بدهیهـای مـازاد در آینـده ،بـرای موثرکـردن نظـام ،اقداماتـی ضروری
موردنیاز اسـت .برای انجام این کار باید بر کفایت سـطح مزایای بازنشسـتگی فعلی تجدیدنظر داشـت
و مهمتـر از آن ،بـرای افزایـش منابـع مالی بر پایه ایجاد نظـم در تعادل آماری ،چارچوبـی ایجاد کرد و
تنهـا بـه انجام اقداماتی برای پوشـاندن کسـری که امروزه مشـاهده میشـود ،متکی نبود.
دوم ،روش قیمتگـذاری حـق بیمـه فعلـی اسـت کـه تحـت آن ،دولـت و یـک کارمند دولتـی به طور
مسـاوی حـق بیمه را تقسـیم میکنند که این روش با تمرکز بیشـتر بر روی نقـش دولت بهعنوان یک
کارفرمـا ،نیـاز به تغییـر دارد .از دیدگاه کارکنان در بخش خصوصی ،نظام بازنشسـتگی کارکنان دولتی
شـامل بازنشسـتگی ملی و بازنشسـتگی شـغلی (یـا کمـک هزینههای بازنشسـتگی) اسـت .در بخش
خصوصـی ،کارفرمـا حـدود 13درصـد حـق بیمه که شـامل نیمـیاز ( 4.5درصد) حقوق بازنشسـتگی
ملـی و کمـک هزینههای کامل بازنشسـتگی ( 8.3درصد) میشـود را پوشـش میدهـد .از طرف دیگر،
دولـت ،بـه عنـوان کارفرمـای کارکنـان دولـت و ارائهدهنده نظـام ،تنها کمتـر از نیمـی از  13درصد را
پوشـش داده اسـت .در ایـن روش ،دولـت ،نقش یـک کارفرمای غیرفعـال را به عهـده دارد که منجر به
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وخیـم شـدن عـدم توازن مالی نظام میشـود .علاوه بر آن ،نقش مناسـبدولت بهعنـوان یک کارفرما
ش کامل نظام
بایـد بـه وضـوح مجددا ً در قانـون قید شـود .بهطورخالصه ،دولت نیاز به گسـترش پوشـ 
بازنشسـتگی کارکنان دولت دارد بهگونهای که حتی مناسـبترین کمک هزینه بازنشسـتگی در بخش
خصوصـی درنظـر گرفتـه میشـود .همچنیـن الزم اسـت که حمایـت مالی بیشـتری بهعنـوان کمک
ی که جـدای از مزایای بازنشسـتگی هسـتند ،فراهم شـود .دولت نیـز باید با
هزینههـای موقـت جبرانـ 
توجه به سـود ناکافیاش درگذشـته ،برای بدهیهای بازنشسـتگی بدون سـرمایه پاسـخگو باشـد.
سـوم ،بـا انجـام اصالحات سـال  2009بخـش عمومی آتی ،توسـط دو گروه از جمعیت مشـغول به کار با
سـطوح مزایـای بازنشسـتگی متفاوت توصیف شـد که یکی قبل و دیگـری بعد از اصالحات سـال 2009
مقرر شـد .تفاوت ایجاد شـده ممکن اسـت باعث بروز مشـکالت متعددی نظیر درگیری نسـلی در بخش
عمومـی و مدیریـت ناکارآمـد کارکنـان بـرای دولت شـود .اگرچه اصالحـات سـال  ،2009موقعیت مالی
طوالنیمـدت نظـام را مسـتحکم خواهـد کرد اما نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت با تنشهای تسـاوی
درون نسـلی مواجـه خواهـد شـد .عالوه بـر آن ،دولت ممکن اسـت آنرا برای اسـتخدام و حفظ کارکنان،
رقابتـی سـخت در نظـر گیـرد .مکانیسـم تسـکیندهنده ،بایـد به موقـع و به طور مناسـب اجرایی شـود
تـا تنشهـای حاصـل از تسـاوی و مدیریـت ناکارآمـد کارکنان به حداقل رسـد .بـا درک رونـد اصالحات
نظامهـای بازنشسـتگیکارکناندولت در سراسـر جهـان ،اجرایی کردن طـرح  DCبرای فـرد تازه منصوب
شـده میتوانـد جایگزیـن موثـری باشـد و راه آتـی اصالحـات نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولـت باید به
گونـهای انتخـاب شـود کـه بـه هر دو دیـدگاه مالی کالن و دیدگاه خرد به طور مسـاوی رسـیدگی شـود.
چهارم ،مزایای بازنشسـتگی اسـت که شـامل کمک هزینه بازنشسـتگی میشـود و برای کارمند دولتی
بیـش از  1.5برابـر مجمـوع درآمدهـای (حقوق) بازنشسـتگی ملـی و کمک هزینه بازنشسـتگی قانونی
بـرای کارکنـان خصوصـی اسـت .ازجمله جنبههـای دیگر نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولـت ،میتوان
به سـن واجد شـرایط بازنشسـتگی ،روش شـاخصبندی ،نرخ مجموعه حقوق بازنشسـتگی بازماندگان
اشـاره کـرد کـه بایـد آنها بهگونـهای طراحی شـوند که به نفـع کارکنان دولـت باشـد .درک این موضوع
در مقایسـه با کمک هزینه بازنشسـتگی برایکارگران بخش خصوصی غیرممکن نیسـت ،بازنشسـتگی
کارکنـان دولتـی بـه دلیـل دسـتمزد پاییـن و ویژگیهـای شـغلی خدمـات عمومـی نیاز به رسـیدگی
بیشـتری دارد .امـا وجـود اختالف بیش از حد ممکن اسـت باعث بـروز بیعدالتی بهویژه بـرای کارکنان
فعلی شـود .عالوه بر آن ،باتوجه به اینکه سـطح مزایای بازنشسـتگی ملی اخیرا ً به مقدار زیادی کاهش
یافتـه اسـت کـه در ایـن راسـتا ،دولت بـرای پوشـش دادن کسـری نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت،
حمایـت از مالیـات را افزایـش خواهـد داد ،درنتیجه ،نارضایتی عمومی علیه نظام بیشـتر خواهدشـد که
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در ایـن صـورت دولـت باید سـطح مزایای تنظیمشـدهای را بـرای کارکنان فعلـی درنظر گیرد.
در آخـر ،بـرای افزایـش پایـداری مالـی نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت ،باید اصالحات سـاختاری
پررنگتـری بـرای نظـام فعلـی درنظـر داشـت و ضروری اسـت کـه برای تغییـر نظام منحصـر به فرد
موجـود ،بـه یـک نظـام چندالیه با حقوق بازنشسـتگی عمومی پایـه که مطابق با حقوق بازنشسـتگی
ملـی میباشـد و همچنیـن تغییـر به حقوق بازنشسـتگی الیـه باال کـه مطابق با حقوق بازنشسـتگی
خصوصـی و طـرح حقوق سـالیانه فردی ،معیارهایـی را درنظرگرفت (برای جزئیات بیشـتر به ضمیمه
مراجـع کنیـد) .در ایـن نـوع اصلاح ،تصمیمگیـری در زمینـه ایجـاد تمایـز کاربـردی بر نقـش نظام
بازنشسـتگی کارکنان دولت ،بسـیار آسـان اسـت و میتوان تشـخیص داد که هنگامیکه سرمایه مالی
بـا مشـکل مواجه میشـود چه شـخصی را بایـد سـرزنشکرد .همچنین ،ضروری اسـت که بـه میزان
عملکرد یکپارچهسـازی بازنشسـتگی ملـی تک الیهای توجه کـرد نظیر بازبینی نمونههـای اصالحات
صـورت گرفتـه در ایـاالت متحـده و ژاپـن کـه ایـن مـوارد در صورتی اسـت که عملکرد بازنشسـتگی
خصوصـی از نظـام بازنشسـتگی کارکنـان دولـت را به طور مجـزا مدیریت کنیم.
ضمیمه :توصیه مؤسسه توسعه کره ) (KDIدر اصالحات نظام بازنشستگی کارکنان دولت
همانگونـه کـه از نظـام بازنشسـتگی کارکنان دولت انتظـار میرود که کسـری بیش از یک تریلیـون وون را
ثبـت کنـد ،وزارت اداره امـور عمومـی و امنیـت (سـپس وزارت امور دولـت و کار) در ماه می سـال  2006از
مؤسسـه توسـعه کره درخواسـت کـرد که یک مطالعـهای برروی ثبات مالی و پیشـرفت نظام بازنشسـتگی
کارکنـان دولـت انجام دهد .در اکتبر همان سـال ،مؤسسـه توسـعه کـره اقدامات اصالحات سـاختاری برای
حقوق بازنشسـتگی را به وزارتخانه ارائه کرد .مؤسسـه توسـعه کره ایجاد یک ثبات مالی طوالنیمدت نظام
بازنشسـتگیکارکنان دولـت و همچنیـن بهبود حقوق صاحبان سـهم میـان نظامها و نسـلها بهگونهایکه
از سـطح درآمد حقوق بازنشسـتگی کافی تجاوز نکند ،را پیشـنهاد داد .برایناسـاس ،مؤسسـه توسـعه کره
یـک اصلاح سـاختاری یعنی تبدیل نظـام تک الیهای فعلـی به یک نظام چنـد الیهای را پیشـنهاد داد.
هـدف اصلـی طـرح اصالحات سـاختاری توسـط  ،KDIایجـاد برابری در نظام اسـت تـا کارکنـان دولتی تازه
استخدام شده از سال  2009در طرح بازنشستگی ملی مشارکت داده شوند و مزایای بازنشستگی فعلی نظام
بازنشسـتگی کارکنان دولت را به سـطح کمک هزینه بازنشسـتگی قانونی در بخش خصوصی افزایش دهند
تـا بیـن کارکنـان بخشهـای خصوصـی و دولتـی برابری ایجاد شـود .علاوه بر آن ،بـا توجه بـه ویژگیهای
شـغلی خدمات عمومی نظیر شـکاف دسـتمزد نسـبی و محدودیتهای مدیریت داراییKDI ،پیشنهاد ایجاد
یک نظام بازنشسـتگی ( DCﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﻌـﻴﻦ) با داشـتن سـه الیه با یک کمک هزینه تطبیقی دولتی برای
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بهبـود شـرایط موجود و همچنین ایجاد برابـری میان کارکنان بخشهای خصوصـی و عمومی داد.
از طـرفدیگـر ،مؤسسـه توسـعه کره ،برای تغییـر نظام بازنشسـتگی کارکنان دولت مطابـق با حقوق
بازنشسـتگی ملـی ،پیشـنهاد ایجـاد تغییـرات ازطریق تنظیـم پارامتـری و همچنین ایجـاد تغییرات
نهـادی در سـطح حـق بیمـه و درآمد بـه جایتغییرات ایجاد شـده در حقوق بازنشسـتگی ملـی داد.
مؤسسـه توسـعه کـره درصـدد افزایش کمک هزینه بازنشسـتگی و مقـرری سـاالنه و همچنین ایجاد
نظـام حسـاب پسانـداز جدیـد بـرای کارکنـان دولتی تـازه اسـتخدام شـده برآمدنـد .در این راسـتا،
ازجمله پیشـنهادهای مؤسسـه توسـعه کره را میتوان به اقدامات بهبود سـازمانی نظیر تنظیم فرمول
مقـرری سـاالنه و نـرخ حق بیمـه ،تغییر معیار برای محاسـبه درآمد و روش شـاخصبندی حقوقهای
بازنشسـتگی ،تنظیـم مجـدد حداقل و حداکثر دورههای همکاری ،سـن بازنشسـتگی واجد شـرایط و
برقراری حقوق بازنشسـتگی بازماندگان و ناتوانان اشـاره کرد .این پیشـرفتها منجر به کاهش مزایای
درآمـد بازنشسـتگی بـرای کارکنان دولت میشـود که سـطح آن مزایا با سـطح مزایای کارکنـان تازه
اسـتخدام شـده دولتی که در سـال  2009تازه شـروع به کار کردند ،یکسـان درنظر گرفته میشـود.
ایـن پیشـنهادات در یـک نمودار مفهومی در شـکل زیر نشـان داده میشـوند.
شکل  :Aچارچوب مفهومی طرح پیشنهادی اصالحات مؤسسه توسعه کره در سال 2007
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پیشـنهادات مؤسسـه توسـعه کره منجر میشـود تـا این نظـام از سـاختار نامتـوازن فعلیخارج
شـده و بـه یـک سـاختار چندالیهای که به طرح بازنشسـتگی ملی وابسـته اسـت ،تبدیل شـود.
اثـرات مالـی طوالنیمـدت ایـن اصالحـات در شـکل زیر نشـان داده میشـود .همانطـور که در
شـکل نشـان داده شـده اسـت بار مالی در طول مرحلـه اول تغییر ،به دلیـل جابهجایی کارکنان
دولتـی تـازه اسـتخدام شـده به بازنشسـتگی ملی و حسـابهای پسانـداز فردی جدیـد ،تمایل
بـه افزایـش دارد امـا در طوالنیمـدت انتظـار میرود بار مالی در سـهم تولید ناخالـص داخلی به
ی کاهش یابـد .به طور اخص ،در سـال  2070انتظـار میرود
طـور مـداوم به سـوی پایـداری مال 
کـه سـهم بـار مالـی پایین آیـد و پیشبینی میشـود که این شـکاف بعد از آن بیشـتر شـود.
شکل  :Aاثر مالی طوالنیمدت چارچوب اصلی توسط مؤسسه توسعه کره :مجموع نرخ هزینه عمومی دولت

عالوه بر آن ،پیشـنهادات مؤسسـه توسـعه کره دارای چندین نقطه قوت مادی اسـت .اول آنکه ،تمایز
روشـنی میـان برابـری نهادی و ویژگیهای شـغلی خدمـات عمومی از دیـدگاه برابری میـان کارکنان
بخشهـای خصوصـی و عمومـی ایجـاد میکننـد کـه ایـن تمایـز را در نظـام بـه صورت شـفافتری
منعکـس میکنند ،در نتیجه از هرگونه مسـاعدتی برای نظام بازنشسـتگی کارکنـان دولت تحت نظام
موجـود پرهیـز میکننـد .بـه عبارت دیگـر ،حقوق بازنشسـتگی ملی تـک الیه و حقوق بازنشسـتگی
دو الیـه بـه یـک روش طراحـی و اجـرا میشـوند ،در صورتیکه نظام حسـاب پسانداز سـه الیه برای
جبـران محدودیتهـای یـک کارمنـد دولتـی ایجاد میشـود و بـه ایجاد برابـری کمک میکنـد .دوم
اینکـه ،یـک نظـام چندالیـه میتوانـد پرداخت حق بیمه توسـط دولـت و کارکنـان عمومـی را تبرئه
کنـد .بـه بیان دیگر ،پیشـنهاد میشـود کـه حق بیمه بـرای طرح بازنشسـتگی ملی تکالیـه به طور
مسـاوی میـان کارکنان عمومی و دولت تقسـیم شـود ،حق بیمـه برای طرح بازنشسـتگی دوالیه تنها
توسـط دولـت به عنـوان کارفرما در بخش خصوصی پرداخت شـود و حق بیمه برای حسـاب پسانداز
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 بهصـورت یـک اصل مشـارکت داوطلبانـه که با داشـتن حق تصمیمگیـری درمـورد اینکه،سـه الیـه
. اتخاذ میکند،مقدار و محل سرمایهگذاری به چه صورتی باشد
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 -1مقدمه
اصالحـات بازنشسـتگیخدمـات دولتـی درکشـور ژاپـن یک مرحلـ ه گذرا بهسـوی طرحهایی اسـت
کـه مشـابه بـا طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی بـرای کارکنـان بخـش خصوصی هسـتند اما
هنـوز تفاوتهایـی میـان آنهـا وجـود دارنـد .بـا این حـال ،در نتیجـه تالشهای زیـاد و در مقایسـه با
بسـیاری از کشـورهای دیگـر در جهان تفاوتهای موجود نسـبتاً جزیی اسـت که ازجملـه تفاوتهای
آن میتـوان بـه سـطح مزایـا و نرخهای حقبیم ه اشـاره کـرد .بازنشسـتگان ،خدمـات دولتی همچون
پایه حقوق بازنشسـتگی با نرخ یکسـان و متوسـط مزایای وابسـته به درآمد شـغلی دریافت میکنند.
مزایـای وابسـته بـه درآمد 20 ،درصد بیشـتر از مقدار مزایایی اسـت که کارکنـان خصوصی در هنگام
بازنشسـتگی دریافـت میکننـد .3نرخهـای حقبیمه براسـاس ارزیابیهای بیمهای تعیین میشـود که
در فواصـل زمانـی سـپتامبر  2010تـا اوت  15 . 508 ،2011درصد بـرای کارکنان دولت درنظر گرفته
شـده اسـت در حالـی کـه این مقدار بـرای کارکنـان خصوصی به میـزان  16 .058درصد اسـت.
اگـر بـهاهـداف طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی بنگریـم درمییابیـ م ممکـن اسـت هـدف
نهایـی ،پوشـش کارکنـان دولتی تحت طرح مشـابه ارائه شـده بهکارکنان خصوصی باشـد و اگر یک
رهبـری سیاسـی قـوی وجود داشـته باشـد ،در این صورت شـرایط بـرای وحـدت و یکپارچگی مهیا
اسـت .در واقـع ،در سـال  2007احـزاب دولـت پیشـین ،به شـورا الیحـهای را برایگسـترش دامنه
پوشـش طـرحبازنشسـتگیتأمیناجتماعی کارکنان خصوصی بـه کارکنان دولت ،پیشـنهاد دادهاند.
آن الیحـه هنگامـی تحقـق یافـت که احـزاب دولت درهمان سـال بـه دالیلی اکثریـت رأی مجلس
1. Civil Service Pension Arrangements in Japan
2. Junichi Sakamoto

 .3شاخصبندی برای مزایا دقیقاً مشابه شاخصبندیکارکنان خصوصی است.
ت بازنشستگی خدماتکشوری و نیروی مسلح درکشورهای
* مطلب پیشرو برگرفته از مقاله ارائهشده درکارگاه آموزشی بینالمللی اصالحا 
ی شده است.
منتخب آسیا و اقیانوسیه است که توسط  PIEو دانشگاه هیتوتسوباشی سازماندهی و توسط  RIPPAپشتیبان 
این کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه هیتوتسوباشی در توکیو -ژاپن درتاریخ ژانویه سال  2011برگزار شده است.
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را از دسـت دادندکـه در نهایـت ایـن الیحه لغو شـد .بـا اینحال ،اگـر سیاسـتمداران تصمیم بگیرند
کـه از ایـن موضوع بازنشسـتگی همانند یک بازی فوتبال سیاسـی اسـتفاده نکنند ممکن اسـت که
شـخصی بخواهـد در آینـده این اقـدام را مجددا ً تکـرا ر کند.
ک کننـد و دیگر
ی کشـور ژاپن تصریـح میکند نیروهای مسـلح باید کشـور ژاپن را تر 
قانـون اساسـ 
هیـچ شـخص نظامی در اینکشـور وجـود نداشتهباشـد ،هیچ نوع طرحـی برای اشـخاص نظامی در
ایـنکشـور وجود نـدارد اما تعـدادی نیروهایخویشفرمـا وجود دارندکـه بهعنوانکارکنـان دولتی
ملـی درنظرگرفتـ ه شـدهاند و توسـط اصالحـات بازنشسـتگی مشـابه کارکنـان دولتـی ملـی تحت
پوشـش قـرار گرفتهاند.
ژاپـن ،تـا زمانیکه کارمنـدان دولت در محدودهسـنی  15تا  64سـال قرار دارند چشـمانداز

درکشـور
مالی اصالحات بازنشسـتگیخدمات دولتی ،پایدار پیشبینی میشـود که این چشـمانداز از برنامههای
آتـی دولـت ژاپـن خواهـد بـود .البتـه بـا درنظرگرفتن کاهـش تعـداد کارکنـان دولـت (همکارمندان
دولتـی ملـی و محلـی) که تا سـال مالـی  2014ادامـه یافته و پـس از آن بهطور چشـمگیری کاهش
نمییابد .در کشـور ژاپن سـال مالی در ماه آوریل سـال  2014آغاز و در ماه مارس به پایان میرسـد.
محاسـبات آماری در سـال  2009نشـان میدهدکه نرخ حق بیمه پرداختی نهایی طرح بازنشسـتگی
خدمـات دولتـی  19.8درصد پیشبینی شـدهاسـتکه توسـطکارفرمایـان و کارکنـان دولتی ملی و
محلـی بـا نسـبت پنجاه -پنجاه (مسـاوی) پرداخت میشـود .همچنیـن میتوان بـا درنظرگرفتن نرخ
نهایـی حـق بیمـه  18.3درصد برای کارکنـان خصوصی ،آنـرا به صورت پایـدار تلقیکرد.
کـه کارکنان دولت نیـز همانند بسـیاری از کارکنان
از مهمتریـن اصالحـات بازنشسـتگی این اسـت 
ی که
بخشهـای خصوصـی ،مزایـای بازنشسـتگی خـود را بهصـورت یکجـا دریافـت کننـد .در حالـ 
اینگونـه مزایـای بازنشسـتگی بـرای کارکنـان خصوصـی تبدیـل به حقوق بازنشسـتگی کامـل و یا
جزیـی میشـود .مطابـق بررسـیهای صورت گرفته توسـط سـازمان ملـیکارکنان درسـال ،2006
ن دولت تقریباً همان سـطح متوسـططرحهای
سـطح مزایـای طرح بازنشسـتگی یکجا بـرای کارکنا 
مزایای یکباره بازنشسـتگی اسـت که از جمله طرحهای بازنشسـتگی شـرکتی میتوان شـرکتهایی
را در نظـر داشـت کـه کمتـر از  50کارمنـد دارد و درصورتی کـه ارزش فعلی تفاوت مزایای وابسـته
بـه درآمـد بین اصالحات بازنشسـتگی خدمات دولتی و مزایای بازنشسـتگی وابسـته بـه درآمد برای
کارکنـان خصوصـی محاسـبه شـده و مشـمول سـطح مزایـای یکباره بازنشسـتگیشـود .طرحهای
ت که مقدار سـهم
مزایـای یکجـا بـرای عمومکارکنـان توسـط درآمد عمومی تأمین مالی شـده اسـ 
بودجـه عمومـی آن نسـبتاً قابلتوجـه اسـت امـا هیچ طرح هزینـهای آتی بـرای ایـن پرداخت یکجا
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در دسـترس نمیباشـد و مـا بـه دلیـل پایداری طـرح ،به آن نیـاز داریم.
در کشـور ژاپـن ویژگیهـای بـرای اصالحـات بازنشسـتگی خدمات دولتی درنظرگرفته شـدهاسـت
کـه در ایـن مقالـه بهصـورت جزیـی به آنهـا میپردازیـم ،مشـکالت را حل کـرده و چشـماندازهای
آنهـا را ترسـیم میکنیم.

 -2چارچوب بازنشستگی تأمیناجتماعیکشور ژاپن
پیـش از اینکه به تشـریح اصالحات بازنشسـتگی خدمـات دولتی بپردازیـم ،بهطورخالصه طرحهای
بازنشسـتگی تأمیناجتماعیکشـور ژاپـن را شـرح میدهیـم تا بتوانیـم یک چارچوب مناسـب برای
تصمیمگیـری ارائـه دهیم .اگرچـه تفاوتهای زیادی میان اصالحات بازنشسـتگی خدمـات دولتی و
طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعی بـرایکارکنان خصوصـی وجود دارد اما بیشـتر اینتفاوتها
شـامل اصالحـات بازنشسـتگی خدمات دولتـی درچارچوب طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعی
اسـت .یکـی از دالیـل ایـن اسـت که میـزان تفاوتها بسـیار جزیـی اسـت .دلیل دیگر ایناسـتکه
آنهـا در تأمیـنمالـی مزایـای پایـه حقوق بازنشسـتگی ،مشـابه طـرح بازنشسـتگی تأمیناجتماعی
بـرای کارکنـان خصوصی شـرکت میکنند.
 1 -2دامنه پوشش بیمهای
در کشـور ژاپـن افـرادی کـه در سـنین بیـن  20تـا  59سـال هسـتند باید بـه اجبار تحت پوشـش
ی باشـد
طـرح بازنشسـتگی ملـی( )NPقرارگیرند .همچنیـن چنانچه شـخصیکارمند بخشخصوص 
بایـد تحت پوشـش طـرح بیمهای بازنشسـتگی کارکنان ( )EPIنیـز قرار گیرد که این دامنه پوشـش
ی
بیمـهای نیـز اجبـاری اسـت .در همیـن حال اگـر اینکارمند شـاغل در بخـش دولتی نظیـر دولت 
ملـی و محلی و  ...باشـد به اجبار توسـط یکـی از اتحادیههای کمک متقابل ) (MAA’sتحتپوشـش
اتحادیه کمـک متقابل

ن سـه نـوع اتحادیـه کمک متقابـل وجـود دارد:
بیمـه قـرار میگیـرد .در ژاپ 
کمک متقابل بـرای کارکنان دولتی محلـی و اتحادیههایکمک
بـرایکارمنـدان دولـت ،اتحادیههای 
ی کارکنـان گروههای خصوصی .شـکل  2-1سـاختار دامنه پوشـش بیمـهای طرحهای
متقابـل بـرا 
بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی در ژاپن را نشـان میدهد.
ی ملیقـرار میگیرنـد کهبهسـهدسـتهطبقهبندی
ح بازنشسـتگ 
ش طـر 
افـراد شـاغلتحـتپوشـ 
شـدهاند .خویشفرمایان،کشـاورزان ،ماهیگیران و  ...که متعلق به گروه اول هسـتند و همسـران آنان
نیـز در ایـنگـروه قـرار میگیرند .زمانیکه آنها تحت پوشـش بیمه بازنشسـتگی کارکنـان و یا یکی
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از اتحادیههـای کمـک متقابـل طبقهبندی شـده قـرار میگیرند ،به عنـوان دسـته دوم در نظرگرفته
میشـوند و همسـران آنـان نیز درگروه سـوم قـرار میگیرند.
شکل  : 2-1طرحهای بازنشستگی تأمیناجتماعی در کشور ژاپن

اتحادیه کمک متقابل برای
کارکنان مدارس خصوصی
()MAAPSE
( 0.47میلیون نفر)

اتحادیه کمک متقابل برای
کارکنان دولتی محلی
()MAALGE
( 3میلیون نفر)

افزایش شغلی

اتحادیه کمک متقابل برای
کارکنان دولتی
()MAAGE
(یک میلیون نفر)

طرح بیمهای
بازنشستگی کارکنان
( 34میلیون نفر)

طرح بازنشستگی ملی ()NP
( 69میلیون نفر)

گروه دوم
(کارکنان)
( 38میلیون نفر)

گروه سوم
(همسران وابسته به کارکنان )
( 10میلیون نفر)

گروه اول
(خویشفرمایان ،کشاورزان ،بیکاران و غیره)
( 20میلیون نفر)

 2-2مزایا
طـرح بازنشسـتگی ملی ( )NPمقدار پایه حقوق بازنشسـتگی با نرخ یکسـان را ارائـه میدهد .میزان
مزایـای سـاالنه افـراد صرفنظـر از آنکه درآمد شـخص به چه میزان اسـت ،متناسـب با نـرخ تعداد
ش اسـت که ایـن میزان بـه  480ماه میرسـد که در کشـور ژاپن مقدار سـاالنه
ماههـای تحتپوشـ 
فعلـی مزایـا بـا پرداخـت  480ماه حق بیمـه تا آوریـل  792 ،2010هزار و  100ین ژاپن اسـت.
طرحهای  EPIو  MAAحقوق بازنشسـتگی وابسـته به درآمد را نشـان میدهد .میزان مزایای سـاالنه
ط حقالزحمه (دسـتمزد) مدت
سـالمندی که از طرح  EPIبدسـت میآید 5.481هزارم درصد متوسـ 
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زمـان تحتپوشـش ضربدرتعـداد ماههای تحتپوشـش اسـت .متوسـط این دسـتمزد بازنشسـتگی
بهصـورت مجمـوع متوسـط دسـتمزدهای ماهانـه بازنشسـتگی و متوسـط پاداشهای بازنشسـتگی
ی نیز بهصـورت مجموع پاداشهای بازنشسـتگی تقسـیم بر
اسـت .متوسـط پاداشهـای بازنشسـتگ 
تعداد ماههای تحتپوشـش اسـت .شـکل  2-2فرمول محاسـبه میزان مزایای درآمدهای سـالمندی
مرتبـط با مزایای بازنشسـتگی حاصـل از طرح  EPIرا نشـان میدهد.
شکل  :2-2فرمول مزایای وابسته به درآمد

مقـدار مزایـای سـاالنه سـالمندی کـه طرحهـای  MAAارائـه میدهـد  1.2برابـر بیشـتر از مقـدار
محاسـبه شـده توسـط فرمـول نشـان داده شـده درشـکل  2-2اسـت .بهعبارتدیگر مقـدار مزایای
کـه مسـتمریبگیران طرحهـای  MAAدریافـت میکننـد  20درصـد بیشـتر از مزایایـی اسـت کـه
مسـتمریبگیران طـرح  EPIدریافـت میکننـد .ایـن  20درصـد افزایـش ،افزایش شـغلی طرحهای
 MAAنامیـده میشـود که در شـکل  2-1نشـان داده شـده اسـت .دلیـل وجود افزایش شـغلی این
ت کـه مزایـای طرحهای  MAAبـرای جبران کمبود مالـی که منجر به تحمیـل محدودیتهایی
اسـ 
بـر کارکنـان دولت شـده اسـت ،دارای ماهیت مزایای بازنشسـتگی تأمیناجتماعی هسـتند .افزایش
شـغلی یکـی از علـل اصلی این ادعا اسـت که همواره بیـن طرحهـای  EPIو  MAAبیعدالتی وجود
دارد و ایـن ادعـا چیـزی اسـت که آنـرا مبحث حسـادت بازنشسـتگی مینامیم.
پاداشهـا و حقالزحمههـایبازنشسـتگی ماهانـه براسـاس افزایـش درآمـد خالـصکارگـران فعال
مـورد ارزیابـیمجـدد قرارمیگیرنـد بهطوریکـه تـا زمانیکـه مسـتمری بگیر به سـن  65سـالگی
برسـد ،مزایـای دریافتـی نشـاندهند ه بهبود سـطح درآمـد خالصکارگـران فعال اسـت .درحالیکه
پس از سـن  65سـالگی ،این مزایا نشـاندهند ه افزایش شـاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIاسـت.
ی کارکنان از دو الیه تشـکیل شـده اسـت که
درکشـور ژاپـن طرحهـای بازنشسـتگیتأمیناجتماع 
ایـن الیههـا بـه ترتیـب مزایایـی با نرخ یکسـان و مزایایی وابسـته به درآمـد ارائه میدهند .از سـوی
دیگـر ،بـه افـراد خویشفرمـا تنهـا مزایایی با نرخ یکسـان ارائه میشـود.
درحالحاضـر ،سـن بازنشسـتگی بـرای کارکنان طرحهای بخش وابسـته به درآمد 60 ،سـال اسـت.
درحالیکـه بـرای دریافت مزایای پایه حقوق بازنشسـتگی سـالمندی داشـتن سـن  65سـال الزامی
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اسـت .بهتدریـج ،سـن بازنشسـتگی بـرای بخش وابسـته به درآمـد طـرح  ،EPIدرسـال  2025برای
مـردان و در سـال  2030برای زنان 65 ،سـال پیشبینی شـده و سـن بازنشسـتگی بـرای طرحهای
 MAAدر سـال  2025برای مردان و زنان  65سـال درنظرگرفته شـده اسـت.
 3 -2دستمزدهای بازنشستگی
دسـتمزدهای بازنشسـتگی ماهانـه یـک کارمند شـامل متوسـط حقوق ماهانـه و یا دسـتمزد روزانه
رو اسـت که هرسـال در ماههای آوریل ،مه و ژوئن پرداخت و میزان آن ،هرسـاله از سـپتامبر سـال
جـاری تا آگوسـت سـال آینده محاسـبه میشـود .اگر حقـوق ماهانه و یا دسـتمزد روزانـه کارمندی
بشـدت تغییـر یابد ،دسـتمزد بازنشسـتگی ماهانـه وی نیز تغییـر مییابد .همچنین میـزان پایینتر
و باالتـر بـرای دسـتمزد بازنشسـتگی ماهانه وجـود دارد که بهترتیـب  98هزار و  620هـزار ین ژاپن
اسـت .پـاداش بازنشسـتگی نیـز مقـدار پاداشـی بـا حد بـاالی یک میلیـون و پانصـد هزار یـن ژاپن
اسـت .ایـن مقـررات در اصالحـات بازنشسـتگی خدمـات دولتی و همچنیـن در طـرح  EPIکارکنان
بخـش خصوصی نیـز قابل اجرا اسـت.
 4 -2حق بیمه
اشـخاص بیمـه شـده گـروه اول ،حـق بیمـهای بـا نرخ یکسـان را بـه طرح بازنشسـتگی ملـی ()NP
پرداخـت میکننـد کـه میزان حق بیمه برای سـال مالـی  2010بـرای این گروه 15 ،هـزار و یکصد
یـوآن در مـاه بودهاسـت .چنین اشـخاصی دارای درآمدکم و یا بدون درآمد هسـتند و ممکن اسـت
از پرداخـت سـهم حـق بیمـه خـود بـا مزایایش یا تاحـدی و یـا بهطورکامل معاف شـده باشـند که
ایـن مقـدار بـرای مدتـی با توجه بـه درجـه معافیت ،کاهـش مییابد.
اشـخاص بیمهشـدهگروه دوم ،متناسـب بـا دسـتمزد بازنشستگیشـان بـه یکـی از دو طـرح EPI
و یـا یکـی از طرحهـای  MAAحـق بیمـه پرداخـت میکننـد .در حـالحاضـر نرخهـای حـق
بیمهاینگونـه طرحهـا در جـدول  2-1بیان شـدهاسـت .حق بیمه توسـط کارفرمایـان و کارکنان
بهصـورت مسـاوی پرداخـت میشـود .نرخهـای حق بیمـه طرحهای  MAAشـامل افزایش شـغلی
اسـت .بـا در نظـر گرفتـن ایـن افزایششـغلی ،همـواره میتوانیم با نرخهـای حق بیمـه طرحهای
 MAAبـرای کارکنـان دولـت کـه بـه مقـدار جزیـی کمتـر از نرخهـای حـق بیمـه طرحهـای EPI
اسـت و همچنیـن نـرخ حـق بیمـه طرحهـای  MAAبـرای کارکنان مـدارس خصوصی که بسـیار
کمتـر از هرگونـه طرحـی برایکارکنان اسـت ،مواجه شـویم کـه دلیل آن تاحـدی میتواند ب ه این
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علـت باشـد کـه اسـتادان دانشـگاههای خصوصی معموالً یا در  70سـالگی بازنشسـته میشـوند و
یـا پرداخـت مزایـایسـالمندی وابسـته بـه درآمد به آنها تا سـن  70سـالگی غیرضـروری در نظر
گرفته میشـود.
جدول  :2-1نرخ حق بیمه طرحها برایکارکنان
نام طرح

نرخ حق بیمه (درصد)

طرح EPI

16.058

 MAAبرای کارکنان دولتی

15.508

 MAAبرای کارکنان دولتی محلی

15.508

 MAAبرای کارکنان مدارس خصوصی

12.584

اشـخاص بیمه شـده گروه سـوم ،زن و مـرد (زوجینی) که کارمند هسـتند ضرورتی نـدارد تا هرماه
حـق بیمـه خـود را همانند میزان حق بیمه پرداختی شـخصیکه درگروه سـوم قـرار دارد ،پرداخت
کننـد و شـخص مزبـور (مذکـر و یا مونث) بایـد حق بیمه خـود را به طرح بازنشسـتگی ملی ()NP
پرداخـت کنـد .برایـن اسـاس شـخصیکه  40سـال بـه طورکامل توسـط طـرح بازنشسـتگی ملی
تحتپوشـش قـرار گرفت ه اسـت (بهعنوانگروهسـوم) میتواند مزایـای پایه حقوق بازنشسـتگیخود
را بهطورکامـل ازطریـق پرداخـت نکـردن حـق بیمـه ،دریافـت نمایند .همانگونـ ه کـهدر پاراگراف
زیردیـده میشـود ،حـق بیمـه میتواند بـرای آنهـا مؤثر واقع شـود که همسـران آنـان را نیز تحت
پوشـش خود قـرار میدهد.
 5 -2تأمین مالی هزینههای پایه حقوق بازنشستگی
هزین ه مزایای پایه حقوق بازنشسـتگی توسـط حسـاب فرعی پایه حقوق بازنشسـتگی حسـاب ویژه
بازنشسـتگیاداره میشـود و از طریق مقدار پول تعیینشـده هریک از طرحها برای حسـاب فرعی،
تأمیـن مالـی میشـود .شـکل  2-3گـردش منابـع مالـی را از هزینههـای پایـه حقوق بازنشسـتگی
نشـان میدهـد .مقـدار پـول تعییـن شـده برای یـک طـرح برابر اسـت بـا مقدارکلی هزینه سـاالنه
پایـه حقـوق بازنشسـتگی ضربدر نسـبت تعداد افـراد فعال در سـنین بین  20تا  59سـال که تحت
پوشـش ایـن طـرح قرار گرفتهاند .بعالوه تعداد همسـران وابسـته (نامسـتقل) به آنها در سـنین بین
 20تـا  59سـال بـه تعـداد کل افـراد فعـال طـرح در سـنین بیـن  20تـا  59سـاله به علاوه تعداد

 170نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

همسـران وابسـته آنها در سـنین بین  20تا  59سـال.
ت دیگـر ،مقـدار کل هزینـه سـاالنه پایه حقوق بازنشسـتگی هر یـک از طرحها متناسـب
بـ ه عبـار 
اسـت بـا تعـداد افراد فعال در سـنین بین  20تا  59سـال که تحت پوشـش این طـرح قرارگرفتهاند
و همچنین همسـران وابسـته آنها در سـنین بین  20تا  59سـال.
در محاسـبه مقـدار پـول تعیینشـده افراد بیمهشـده گروه اول بـه صورت یک گروه و حسـاب فرعی
بازنشسـتگی ملـی ،حسـاب ویـژه بازنشسـتگی تلقی میشـودکه مقدار پول تعیین شـده به حسـاب
فرعـی پایـه حقـوق بازنشسـتگی انتقـال مییابد .حسـاب فرعی بازنشسـتگی ملی حق بیمههـا را از
مردم بیمهشـده گـروه اول جمـعآوری میکند.
در ایـن روش تأمیـن مالـی مزایای پایه حقوق بازنشسـتگی باوجود وابسـتگی به سـاختار جمعیتی،
نسـبت به تغییرات در سـاختارهای صنعتی دارای مصونیت اسـت .هنگامیکه مقدارپول تعیینشـده
از هـر طـرح در حسـاب پایه حقوق بازنشسـتگی تغییر میکند ،بخشـی از مبلـغ را از درآمد عمومی
هـر طـرح بـه عنـوان کمک هزینـه درنظر میگیرند .شـکل  2-3نشـان میدهـد که هرطـرح دارای
ق بیمـه کارکنان و کارفرمایان اسـت .درنتیجه،
ک مالـی دولتـی از درآمدهای عمومی همانند ح 
کمـ 
بخشـی از هزینـه مزایای پایه حقوق بازنشسـتگی توسـط بودجهعمومیتأمین میشـود.
شکل  :2-3تأمین مالی مزایای پایه حقوق بازنشستگی
انتقال مقدارپول تعیین شده
حسابفرعیطرحبیمهایبازنشستگی
کارکنان حساب ویژه بازنشستگی

مستمری بگیران
پایه حقوق
بازنشستگی

حساب فرعی پایه
حقوق بازنشستگی
حساب ویژه بازنشستگی

مزایای پایه حقوق بازنشستگی

اتحادیهکمکمتقابل
کارکنان دولت
اتحادیهکمک متقابل
کارکناندولتی محلی
اتحادیههایکمکمتقابل
کارکنان مدارس خصوصی

جـدول  2-2نیـز نشـان میدهـد کـه مقـدار واقعـی پـول هـر طـرح در حسـاب فرعی پایـه حقوق
بازنشسـتگی بهعنـوان منابـع مالی بـرای دریافـت مزایای پایـه حقوق بازنشسـتگی انتقـال مییابد.
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جدول ( )2-2مقدار واقعی پول انتقال یافته
نام طرح

مبلغ انتقال یافته

مجموع

19.26

طرح EPI

13.32

 MAAبرای کارکنان دولتی

0.45

 MAAبرای کارکنان دولتی محلی

1.20

 MAAبرای کارکنان مدارس خصوصی

0.17

طرح بازنشستگی ملی (حساب فرعی بازنشستگی ملی)

4.12

ی کارکنانمطرحشـده و مشـاهد ه شـد ه که
در جـدول  2-3بهطـور خالصهآمـار اولیـهطرحهـا بـرا 
اصالحـات بازنشسـتگی خدمات دولتی با حجم نسـبتاً بزرگـی از صندوق ذخایر بهعنـوان طرح ،EPI
انباشته شـده است.

جدول  :2-3آمارهای طرحها برای کارکنان  -در پایان سال مالی 2008

نام طرح

تعداد شرکت کنندگان
فعال (( )1در ده هزار)

تعداد مستمری بگیران
سالمند (( )2در ده هزار)

حاصل تقسیم ستون ()1
بر ستون()2

متوسطمیزان پول
مزایای سالمندی

اندازه صندوق ذخیره

نسبت صندوق

طرح EPI

3.444

1.324

2.60

164.000

116.6×۱۰۱۲

4.6

 MAAبرایکارکنان دولتی

105

67

1.58

219.000

8.2 ×۱۰۱۲

6.4

 MAAبرایکارکناندولتی محلی


295

175

1.69

227.000

10.0 36.2 ×۱۰۱۲

 Mبرایکارکنانمدارسخصوصی
 AA

47

11

4.49

214.000

9.8

مجموع

3.892

1.576

2.47

5.3 164.2 ×۱۰۱۲ 174.000

3.2×۱۰۱۲

(نکته )1متوسط میزان ماهانه مزایای سالمندی شامل میزان پایه حقوق بازنشستگی مستمریبگیران است اما باید درنظر داشت
که شامل میزان پایه حقوق بازنشستگی همسران آنان نیست.
(نکته )2نسبت صندوق به معنای نسبت اندازه صندوق ذخیره به هزینه مزایای ساالنه طرح است.
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 6 -2تاریخچه مختصری از طرحهای بازنشستگی تأمیناجتماعی کشور ژاپن
اصالحـات بازنشسـتگی درکشـور ژاپـن هماننـد بسـیاری از کشـورهای دیگـرهمـراه بـا اصالحـات
بازنشسـتگی نظامـی و پـس از اصالحـات میجـی (احیای میجی) در سـال  1875آغاز شـدهاسـت.
سـپس در سـال  1884بـهسـمت و سـوی کارکنـان دولتی نظیـر مقامـات وکاندیدهـای عالیرتبه
گسـترش یافت .این اصالحات دارای ماهیت افزایش حقوق بازنشسـتگی اسـت که نظام بازنشستگی
خدمـات دولتـی نامیده میشـود.
س شـد.
ی کمـک متقابـل تأسـی 
ج از سـال  1905اتحادیههـا 
بـرای کارکنانعمومـی ،بهتدریـ 
اتحادیههـای کمـک متقابل بیشـتر از نظا م بازنشسـتگی خدمـات دولتی ،به طرحهای بازنشسـتگی
تأمیناجتماعـی رایجشـباهت داشـتند و آخرین حقوق بازنشسـتگی را ارائـه میدهند .پس از جنگ
جهانـی دوم در سـال  ،1958اصالحـات بازنشسـتگی کارکنـان دولتـی و عمومی با هم متحد شـده
و بهصـورت  MMAبرایکارکنـان دولتـی ملـی درآمدند .در همـان زمان ،نظام بازنشسـتگی خدمات
دولتی لغو شـد.
پـس از جنـگ جهانـی دوم وزارت راهآهـن ،ارتباطـات و دیـوان صنعـت انحصـاری دگرگـون و بـه
شـرکتهای دولتـی و اتحادیههـای کمـک متقابـل تبدیل شـده و در سـال  1956این شـرکتها و
اتحادیههـا بـرای سـرمایهگذاری تأسـیس شـدند.
در میانـ ه سـالهای  1900میلادی ،کشـور ژاپـن بـه انقلاب صنعتـی دسـت یافـت و بـه تدریـج
خانوادههای گسـترده ناپدید شـدند .درهمان زمان در نیمه اول قرن بیسـتم ،فقر در مناطق شـهری
بـه یـک معضـل اجتماعـی بـزرگ تبدیل شـد .کارگـران به طـور مـداوم درحال نـزاع بودنـد .پس از
اختـراع بیسـمارک ،دولـت شـروع بـه معرفـی نظامهـای تأمیناجتماعیکـرد .در سـال  1942نظـام
بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی برای کارگران یقه آبی 1شـاغل در شـرکتهای کمتـر از  10نفرکارمند،
معرفـی شـد کـه ایـن شـروع طـرح  EPIرایج بود .سـپس دامنه پوشـش گسـترش یافت کـه درحال
حاضـر تمامـیکارکنـان رسـمی شـاغل در بخـش خصوصی را تحت پوشـش خـود قـرار میدهد.
مـدت کوتاهـی قبـل از معرفـی طـرح  EPIدر سـال  ،1942بیمـه دریانـوردان در سـال  1940برای
تأمیـن امنیـت آنـان معرفـی شـد .درآن زمـان فعالیتهـای دریانـوردان بسـیار دشـوار و خطرنـاک
بـود ،البتـه اغلـب در زمـان جنـگ بـه کشـتیهای حمـل و نقـل حمله میشـد و خدم ه کشـتیها،
غـرق میشـدند .درنتیجـه تعداد اندکـی از مردم تمایل داشـتند دریانورد شـوند .در چنیـن مواردی
ی شـغلی اسـت کـه کارگرانی را که کار بدنـی انجام میدهند را از کارگرانی با شـغلهای
 .1کارگـران یقـه آبی و یقه سـفید نوعی طبقهبند 
حرفـهای و دفتـری متمایـز میکنـد .بهطورتاریخـی کارگـران یقه آبـی یونیفرمهای آبی رنگ پوشـیده و در شـغلهای تجاری مشـغول
بـه کار هسـتند .ایـن کارگران ،مشـاغل سـخت بدنـی را انجام میدهنـد و اکثرا ً مهارتهایشـان را درحین کار بدسـت میآورنـد و برای
ش و تحصیالت رسـمی نیاز ندارنـد( .مترجم)
انجـام وظایف شـغلی عمومی بـه آموز 
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بـه بازمانـدگان اعضـای نیـروی مسـلح پاداشهایـی پرداخـت میشـد درحالیکـه ایـن غرامتها به
بازمانـدگان دریانـوردان تعلـق نمیگرفـت .ازایـنرو ،بـرای بهبود وضعیـت موجود و بهکارگماشـتن
دریانـوردان در دولـت تصمیـم گرفته شـد تا بیمـه دریانوردان معرفی شـود .بنابرایـن طرحی جامع
و فراگیـر کـه بیمـه درمانی ،حوادث ناشـی از کار ،بیمه بیکاری و بیمه بازنشسـتگی را پوشـش دهد
پیشبینـی شـد .ایـن مقدمه منجـر به ترغیـب کارگران یقه آبی شـده تا خواسـتار معرفـی مقررات
تأمیـن درآمد بـرای سـالمندان ،ناتوانان و بازماندگان شـوند.
اقتصـاد ژاپـن پـس از جنـگ جهانـی دوم ،در شـرایط دشـوار و بـا تـورم بـاال قـرار گرفتـه بـود .در
چنیـن شـرایطی ،هیـچ قانونی وجود نداشـت و مزایای طـرح  ،EPIکفایت خود را از دسـت داده بود.
وزارت بهداشـت و رفـاه کشـور ژاپـن تضمیـن کفایت سـطح مزایای طرح  EPIرا پیشـنهاد کـرد ،اما
کارفرمایـان بشـدت بـا آن مخالفـت کردند و ایـن وزارتخانه نتوانسـت در نیمه اول دهه سـال 1950
بـه هـدف خـود دسـت یابد .در ایـن موقعیـت ،اتحادیه مـدارس خصوصـی تصمیم گرفتنـد تا دیگر
تحـت پوشـش طـرح  EPIقـرار نگیرند و بـرای ارائه مزایا ،اتحادیـه کمک متقابل تأسـیس کردند که
سـرانجام در سـال  1954موفـق شـدند طـرح  MAAرا ایجـاد نماینـد .این حرکت گروههای شـغلی
دیگـر و همچنیـن اتحادیـه کمک متقابل کشـاورزان را ترغیب کرد .درسـال  ،1959تعاونی کارکنان
شـیالت و جنگلداری تأسیسشـد وکارکنان شـهرداریها نیز تصمیم گرفتند در طرح  EPIشـرکت
نمایند .اما درسـال MAA ،1954آنها تأسـیس شـد.
مدتکوتاهـی پـس از جنـگ جهانی دوم یعنی پیـش از سـال  ،1947زمانیکه قانـون خودمختاری
محلی براسـاس قانون اساسـی جدید تصویب شـد ،هیچ مفهومی از دولتهای محلی درکشـور ژاپن
وجـود نداشـت .کارکنـان عمومـی در موقعیتهاییکه هم ه کارکنان دولت مشـغول به کار هسـتند،
فعالیـت میکننـد .بسـیاری از مردم توسـط نظام بازنشسـتگی خدمـات دولتی و بسـیاری دیگر نیز
توسـط اتحادیههایکمـک متقابل تحت پوشـش قـرار گرفتهاند ،همچنین بسـیاری از افراد هسـتند
کـه تحـت پوشـش هیچکـدام از ایـن طرحهـا قـرار نگرفتهانـد .مفهـوم کارکنـان دولتـی محلـی در
سـال ،1950پـس از معرفـی قانـون خودمختـاری محلـی ، 1تعریف شـد و دولتهای محلـی بهطور
جداگانـه اصالحـات بازنشسـتگی را بـا قوانیـن ریاسـتی و یا شـهرداریها معرفـی کردند .سـرانجام،
آنهـا در سـال  1962بـا  MAAکارکنـان دولتی محلی متحد شـدند MAA .کارکنان شـهرداری نیز با
اتحادیـه کمک متقابل متحد شـدند.
 .1ایـن قانـون ،حـق قانونـی شـهروندان بـرای اداره منطقـه خـود بـا برگـزاری نشسـتها و تجمعـات و انتخـاب مسـئوالن محلی بـه آنها
اعطـا مـی شـود و بـرای اجـرای پـروژه های محلـی ،بودجـه ای در اختیار مسـئوالن محلی قـرارداده می شـود .همچنین با اجـرای این
قانـون حاکمـان محلـی مناطـق مختلـف اسـتقالل مالی و اقتصادی بیشـتری پیدا کـرده و به طور مسـتقل در زمینـه موضوعات محلی
تصمیمگیـری مـی کننـد( .مترجم)
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در دهـه  1950تغییـرات دامنـه پوشـش بیمـه درمانـی ،تغییـرات موجـود در طـرح بازنشسـتگی
تأمیناجتماعـی و طـرح بازنشسـتگی ملـی را که در سـال  1961بـرای خویشفرمایان و کشـاورزان
معرفی شـده بـود ،برانگیختـه کرد.
بنابرایـن درکشـور ژاپـن در اوایـل دهـه  1960ده طـرح بازنشسـتگی تأمیناجتماعی وجود داشـت.
در دهـه  1970برخـی از طرحهـا نظیـر طرح بازنشسـتگی ملی ،بیمـه دریانـوردان و اتحادیه کمک
متقابـل برایکارکنـان راهآهـن ژاپن چشـمانداز مالـی ناپایدار آتـی را نمایان سـاخت .در همان زمان
بـرای آگاهـی از طـرح  ،EPIتعـداد افرادیکـه مدعی بودند سـطح مزایای  MAAsدر مقایسـه با طرح
 EPIبیـش از حـد سـخاوتمندانه اسـت و اعالم کردند که این طـرح باید عادالنه باشـد ،افزایش یافت
کـه ایـن ادعـا بهگونهای بود که مبحث حسـادت بازنشسـتگی نامیده شـده اسـت.

این شرایط در سال  1985به اصالحاتی انجامید که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ل کشـور گسـترشداد .همچنین
 -1طـرح بازنشسـتگی ملـی دامنـه پوشـشخود را بـهک 
طرحهایکارکنـان کـه بـه طرحهایـی که حقوق بازنشسـتگی وابسـته به درآمـد را ارائه
میدهـد ،تغییـر یافت.
 -2فرمـول مزایـای  MAAتغییـر یافت و طرحی مشـابه طـرح  EPIبا درنظرگرفتـن افزایش
شـغلی را ایجـاد کردند.
 -3بخشی از حقوق بازنشستگی بیمه دریانوردان در طرح  EPIقرار گرفته شد.
بـا گذشـت زمـان ،شـرایط مالـی  4نـوع  MAAبدتـر شـد و در طـرح  EPIقـرار گرفـت .چارچـوب
بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی رایـج ایجـاد شـده در شـکل  2-1نشـان داده شـده اسـت.
همچنیـن میتـوان از فراینـد اتحـاد بـه  MAAکارکنـان دولتـی مرکـزی و  MAAکارکنـان دولتـی
محلـی نیـز اشـاره کـرد که از سـال  2004با معرفی یـک چارچوب تبـادل مالی ،از نظـر مالی با هم
ت دیگر آنها یـک واحد
متحـد شـدهاند .نـرخ حـق بیمـه آنها در سـال  2009مشـابه اسـت .بهعبـار 
مالـی منحصربـه فرد را بـه اشـتراک میگذارند.

 -3مبحث حسادت بازنشستگی
همانطورکـه در سـطرهای فوق مشـاهده شـد ،اصالحات بازنشسـتگی خدمات دولتـی یعنی MAAs

ی کارکنـان دولتـی ملـی و محلـی اسـت و تا حـد زیادی بـا طـرح بازنشسـتگی تأمیناجتماعی
بـرا 
بـرای کارکنـان خصوصـی یعنی طـرح  EPIمتفاوت اسـت .تفاوت اصلـی آن در سـطح مزایای بخش
وابسـته بـه درآمـد و نرخهـای حـق بیمه اسـت .در زمینـه دریافت مزایـای پایه حقوق بازنشسـتگی
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هـر دو طـرح بهطورکامـل و در یک سـطح قـرار دارند.
فرمـول مزایـا بـرای بخـش وابسـته بـه درآمد نیز سـاختاری مشـابه دارد .تنهـا تفاوت آن این اسـت
کـه یـک افزایش شـغلی بـرای اصالحـات بازنشسـتگی خدمات دولتـی وجـود دارد که مقـدار آن با
 20درصـد مزایـای وابسـته به درآمد طرح  EPIبرابر اسـت .افزایششـغلی بدینگونه تعبیر میشـود؛
افزایشـی اسـت بـرای جبران اقتصاد از دسـت رفتهکـه میتوان آنـرا به محدودیتهای تحمیلشـده
برکارکنان دولت نسـبت داد.
یکـی از مزایـای اسـتفاده از افزایـش شـغلی ایـن اسـت کـه مزایـای آن بـرای عمـوم مـردم قابـل
مشـاهده اسـت .بـا اینحـال ،ایـن مورد یکـی از علـل مبحث حسـادت بازنشسـتگی اسـت .مبحث
حسـادت بازنشسـتگی ،ادعایـی اسـتکه نشـاندهنده وجود تفاوتهـای غیرعادی میـان اصالحات
بازنشسـتگی خدمـات دولتـی و طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی بـرای کارکنـان خصوصی
اسـت کـه از زمـان پیـش از جنـگ و بـرای مدت زمـان بسـیار طوالنی وجود داشـته اسـت .حتی از
زمانیکـه کشـتیهای حمـل و نقـل مـورد تهاجـم قـرار گرفتنـد و کشـتیها بـه دریا سـقوط کرد.
درنتیجـه ،واقعیـت ایـن اسـت کـه بازمانـدگان افـراد نظامـی حقـوق بازنشسـتگی خـود را دریافت
کردهانـد ،درحالیکـه در ایـن میـان خدمـه بخـش خصوصـی هیچ مبلغـی دریافـت نکردهانـد .این
موضـوع در سـال  ،1940همـراه با سیاسـت دولت بـرای تأمین امنیـت دریانوردان ،بـه معرفی بیمه
ن سیاسـت ،کارگـران یقـ ه آبـی ،بهویـژهآنهاییکـه در
درمانـی دریانـوردان انجامیـد .در نتیجـه ایـ 
ی مسـلح فعالیـتمیکردنـد خواهان معرفیسیسـتم بازنشسـتگی شـدندکه در
کارخانههـای نیـرو 
سـال  1942به معرفی طرح  EPIپرداختند .بنابراین مبحث حسـادت بازنشسـتگی یکی از نیروهای
محـرک بـرای بهبـود تأمیـن درآمـد هزینههای مـازاد سـالمندان ،بازمانـدگان و ناتوانان اسـت.
تا ماه مارس سال  ،1986مزایای بازنشستگی خدمات دولتی براساس آخرین حقوق محاسبه میشد.
بـا ایـن حـال ،در سـال  1986در پاسـخ به مبحث حسـادت بازنشسـتگی ،فرمولی مشـابه طـرح EPI
بررسـی و ایجادشـد که درآن اصالحاتی صورت گرفت .همانند اینکه دامنه پوشـش طرح بازنشستگی
ی پایه بازنشسـتگی در کل کشـور گسـترش یافـت .این
ملـی بهعنـوان یـک طـرح بـرای ارائه مزایـا 
اصالحات ادغام دو طرح مختلف را برای کارکنان آسـان سـاخت .هنگامیکه در کشـور ژاپن ،شـرایط
ی شـد .به
مالـی  MAAبـرای کارکنـان راهآهن دشـوار شـد ،ایـن طرح در سـال  1997با طرح  EPIیک 
همینترتیب ،سـه گونه طرح  ، MAAsبا طرح  EPIادغام شـد :درهمان زمان یعنی در سـال ،1997
 MAAsکارکنـان دخانیـات ،تلگـراف و ارتباطـات با  MAAکارکنـان راهآهن با یکدیگر ادغام شـد و در
سـال MAA ،2002کارکنان تعاونی کشـاورزی ،شـیالت و جنگلداری باهم آمیخته شـد.
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ی روی داد کـه عمدتـاً بـا نابسـامانی شـرایط مالـی هر یـک از طرحهـای MAA
ایـن ادغـام ،درحالـ 

همـراه شـد .بهعنـوان یـک نتیجـه از ایـن واقعیـت میتوان بـه شـرکت راهآهن کشـور ژاپن اشـاره
کـرد کـه تعـداد شـرکتکنندگان فعـالآن بشـدت کاهـش یافتـهاسـت ،درحالیکـه بزرگراههایی
درسراسرکشـور سـاخته شـدند و ابزارهـای حمـل و نقـل زمینـی از راهآهن به ماشـین بـاری انتقال
یافـت .شـرکت راهآهـن کشـور ژاپـن بـا افزایـش تعـداد کارکنـان مواجـه شـد کـه بهدلیـل کاهش
شـدید شـرکتکنندگان فعـال در طـرح  ، MAAایـن تعـداد درسـال  1965بشـدتکاهش یافتـه و
ی اسـت که فراینـد وحدت
از  478هـزار نفـر بـه  196هـزار نفـر درسـال  1990رسـید .بـه این معن 
و یکیشـدن طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعیکشـور ژاپـن ممکـن اسـت ازطریـق مبحـث
حسـادت بازنشسـتگی و همچنیـن نابسـامانی وضعیـت مالـی بوجود آمده باشـد.
در عنوان شماره  6فرایند وحدت و یکیشدن توضیح داده میشود.

 -4عدم وجود اصالحات بازنشستگی نظامی
ن کشـور دارای نیروی مسـلح نیسـت .بنابراینکشـور
درقانون اساسـی کشـور ژاپن آمده اسـت که ای 
ژاپـن اصالحـات بازنشسـتگی نظامـی نـدارد .با ایـن حال ،نمیتـوان تصور کـرد که این کشـور فاقد
نیروهـای دفاعـی اسـت؛ چراکه هر کشـوری که مـورد حمله قرار گیـرد نیازمند دفاع اسـت .باید در
نظـر داشـت کـه آنها اجـازه خروج از کشـور ژاپن را بـرای حمله به کشـورهای دیگر ندارنـد .اعضای
نیروهـای دفاعـی کارکنـان دولتـی ملی هسـتند و تحت پوشـش  MAAبـرای کارکنـان دولتی ملی
قـرار میگیرنـد .هیچگونـه مقـررات ویـژهای برایآنهـا وجـود نـدارد و آنهـا میتوانند هماننـد دیگر
کارکنـان دولتـی ملـی از امکانات تحتپوشـش و برابر بهرهمند شـوند.

 -5پایداری اصالحات بازنشستگی خدمات دولتی
همانطورکـه د ر قسـمت  3دیـده میشـود ،درکشـور ژاپـن اصالحـات بازنشسـتگی خدمـاتدولتی
مزایـای سـخاوتمندانه را بـه بازنشسـتگان دولتـی ارائـه نمیدهد که این موضوع بهشـدت بهسـطح
مزایـای طـرح  EPIبـرای کارکنـان خصوصـی و شـاخصبندیکه مطابق با طـرح  EPIاسـت ،مرتبط
اسـت .از آنجـا کـه اصالحات سـال EPI ،2004موضوع شـاخصبندی اصالح شـده اسـت ،به موجب
آن ،شـاخصبندی باتوجـه بـه نرخ افزایش امید به زندگی کاهش یافت ه و به  65سـال رسـیده اسـت
و نـرخ شـرکتکنندگان فعـال در طرحهای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی تا زمانی کـه تعادل مالی
برقـرار نشـده ،کاهش یافته اسـت .اگر شـاخص طرح  EPIتغییـر کند MAAs ،بـرای کارکنان دولتی
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ملـی و محلـی ،همـان میـزان شـاخص  EPIرا بـرای مزایایشـان بـه کار میبرنـد که ایـن موضوع در
مبحث حسـادت بازنشسـتگی مطرح شد.
یکـی دیگـر از عوامـل سـطح مزایـای اصالحـات بازنشسـتگی خدمـات دولتـی ،میـزان حـق بیمـه
ت که با سـهم یکسـان و مسـاوی پنجاه -پنجـاه توسـط کارفرمایان و کارکنـان دولت
پرداختـی اسـ 
پرداخـت میشـود ،چنانچـه آنهـا خواهان دریافـت مزایای سـخاوتمندانهتر باشـند بایـد میزان حق
مشـارکت بیشـتری پرداخت کنند.
ی که سـبب ایجاد اصالحات بازنشسـتگی خدمات دولتی میشـوند ،نسـبتاً پایدار هسـتند .اگر
عوامل 
بـه محاسـبات آمـاری  MAAsبـرای کارکنـان دولتی ملی و محلـی در سـال  2009بنگریم ،خواهیم
دیـد کـه حـق بیمـه پرداختی نهایـی  19.8درصـد پیشبینی شـده که ایـن امر میتوانـد بهصورت
سـطحی پایـدار تلقـی شـود .ایـن طرح بـر این فرض اسـتوار اسـت که بـرای پیشبینی سـال مالی
 ،2014بـه تعـدادی از شـرکتکنندگان فعـال در طـرح  MAAsبـرای کارکنان دولتـی ملی و محلی
بـه کل جمعیـت  15تـا  64سـاله توجـه میشـود ،اگر که تعـداد آنها کاهـش یابد ،ضروری اسـت تا
بررسـیهای آماری بیشـتری صـورت گیرد.
میـزان سـهم حـق بیمـه نهایـی  19.8درصد اسـت کـه تقریبـاً  8درصد باالتـر از میزان سـهم حق
بیمـه نهایـی طـرح  EPIاسـت .ایـن میزان سـهم حق بیمـه ،منطبق با واقعیت اسـت کـه اصالحات
بازنشسـتگی خدمـات دولتـی ،افزایش شـغلی را ارائـه میدهد.

 -6فرایند وحدت و یکیشدن
همانطـور کـه در بخشهـای قبل مشـاهده شـد ،مبحـث حسـادت بازنشسـتگی یکـی از نیروهای
محرک گسـترش دامنه پوشـش طرحهای بازنشسـتگی تأمیناجتماعی اسـت و مقررات اصالحات
بازنشسـتگی خدمـات دولتـی و همچنیـن طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی بـرای کارکنان
خصوصـی را بـا هـم یکسـان درنظـر میگیـرد .باپیدایـش واقعـی طرحهاییکه نابسـامانی شـرایط
مالـی را رقـم مـیزد دبیرخانـهای بـا هـدف ایجـاد وحـدت و یکپارچگـی طرحهـای بازنشسـتگی
تأمیناجتماعـی تشـکیل شـد .در واقع در گذشـته ،پنـج نوع طرح بازنشسـتگی با طـرح  EPIبا هم
ادغام شـدند.
در سـال  2005نخسـتوزیر بـه دبیرخانه دسـتور داد تا برای یکیشـدن تمامی طرحهـای کارکنان،
الیحـهای تهیـه شـود .دولت با گسـترش دامنه پوشـش طـرح  EPIبـرای همه کارکنـان ،الیحه یکی
شـدن طرحهای بازنشسـتگی را به مرحله نهایی رسـاند .در آوریل سـال  2007این الیحه به شـورا
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پیشـنهاد شـد .درصورتیکه شـورا آن الیحه را تصویب نماید چارچوب بازنشسـتگی تأمیناجتماعی
درکشـور ژاپـن بسـیار سـادهتر خواهـد شـد .پـس از مدتـی دولـت رأی اکثریـت مجلـس را دربـاره
ایـن الیحـه از دسـت داد .بـا ایـن حـال یکـی از دالیل اصلی آشکارسـازی ،وجود سـوابق ناشـناخته
طرحهـای  NPو  EPIاسـت .پـس از آن دولـت نسـبت به لوایح مرتبط با بازنشسـتگی بیرغبت شـد
و سـرانجام الیحـه یکی شـدن طرحهای بازنشسـتگی مذکور باطل شـد.
در رویارویـی بـا ایـن واقعیـت سیاسـی ،یکـی شـدن طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی برای
کارکنـان ممکـن اسـت کـه اینگونـه بـ ه نظـر آیـد کـه ایـن طـرح بـه بنبسـت رسـیده اسـت .بـا
اینحـال ،پـس از ایـنرویـداد ،حـزب مخالف ،حـزب دموکراتیک کشـور ژاپـن ( )DPJبـود .به دلیل
آنکـه در ایـن الیحـه بـه اتحـاد افـراد خویشفرمـا اشـاره نشـده اسـت کـه فراینـد وحـدت و یکـی
شـدن را حمایـت کننـد .علاوه بـر ایـن درحـال حاضـر ،ایـن یک حـزب دولتـی اسـت و نمیتوان
ایـن اقـدام را بهعنـوان اهـداف غیرواقعـی درنظرگرفت .شـروع ایـن اقدام برای دولت بسـیار دشـوار
اسـت و بایـد درآمـدی هـم بـرای افـراد خویشفرمـا بـدون پذیرفتـن وحـدت کارکنـان بـرای افراد
خویشفرمـا ،پیشبینـی نمایـد .اگـر درک صحیحـی از وضعیـت حاکم بر  DPJوجود داشـته باشـد،
متحدشـدن طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعی بـرای کارکنان به عنوان ارزشـی بـرای آزمایش
مجـدد درنظـر گرفتـه خواهدشـد ،البتـه این موضوع به اوضاع سیاسـی وابسـته اسـت ،اما دسـتکم
میتـوان گفـت کـه چنـد مانع منطقـی مقابـل این فراینـد وجـود دارد.
همچنیـن حـزب دموکـرات کشـور ژاپـن پیشـنهاد داده اشـخاص خویشفرمـا بایـد تحتپوشـش
طرحـی بـه نـام  EPIقـرار گیرنـد کـه این طـرح شـرایط ایدهآلـی را بـرای افـراد خویشفرمـا فراهم
میکنـد .هماکنـون ،کارکنـان نسـبت به وابسـتگی و اختصاص درآمدشـان به اشـخاص خویشفرما
بیاعتمـاد هسـتند .کارکنـان نسـبت بـه این موضـوع احسـاس میکنند بـا نابرابری روبرو هسـتند،
آنهـا گمـان میکنند اشـخاصخویشفرما درآمدشـان را اظهار نمیکنند .از سـوی دیگـر ،طرحهای
بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی مزایایـی متشـکل از دو عنصـر را ارائـه میدهنـد :یکـی از آنهـا نـرخ
یکسـان و دیگری بخش وابسـته به درآمد اسـت .نرخ یکسـان صرفنظر از درآمد گذشـته اشـخاص،
بـرای همـه افـراد مشـابه و یکسـان اسـت و ایـن باعـث میشـود کـه کارکنان نسـبت به ایـن طرح
بیاعتماد باشـند و آنرا ناعادالنه بپندارند .پایه و اسـاس این طرح خطرناک اسـت .از این رو ،همواره
بایـد درنظـر داشـت کـه مدت زمان زیـادی طول خواهدکشـید و ما بایـد در انتظار باشـیم تا تمامی
ً
کاملا منصفانه
مـردم اعـم از کارکنـان و خویشفرمایـان احسـاس کنند که وابسـتگی درآمـد آنان
اسـت ،این بحـث ادامه خواهـد یافت.

فصل ششم :اصالحات بازنشستگیخدمات دولتی در کشور ژاپن 179

 -7طرح بازنشستگی با مبلغ مقطوع (یکجا) برای کارکنان دولت
زمانیکـه موضـوع درآمـد بازنشسـتگی کارکنـان دولت کشـور ژاپن میپردازیـم ،باید بـه طرحهای
مزایـای مبلـغ مقطـوع (پرداخـت یکجـا) بعلاوه اصالحـات بازنشسـتگی کـه از طریـق  MAAsارائه
میشـود ،توجـه کنیم.
طرحهـای مزایـای مبلـغ مقطـوع (یکجا) بازنشسـتگی 1در میان شـرکتهای خصوصی کشـور ژاپن
اقدامـی بسـیار رایـج اسـت .باتوجـه به بررسـیهای صـورت گرفتـه توسـط وزارت بهداشـت ،رفاه و
کارکشـور ژاپـن در ژانویـه سـال  ،2008میـزان ادارههایی کـه کارکنان کمتر از  30نفـر را به صورت
تمـام وقـت اسـتخدام کردهانـد 85.3 ،درصد بوده اسـت.
بازتـاب ایـن عمـل ،طرحهـای مزایای مبلـغ مقطـوع (پرداخت یکجـا) بازنشسـتگی بـرای کارکنان
دولتـی ملـی و محلـی اسـت کـه از سـال  1953بـه همیـن صـورت بـوده اسـت .مقـررات درآمـد
بازنشسـتگی بـرای کارکنـان دولتـی ملی و محلی همـان اصالحات بازنشسـتگی ازطریـق  MAAsو
مقـررات مزایـای مبلـغ مقطوع بازنشسـتگی اسـت .هیچ چیز دیگـری به جز پساندازهای شـخصی
و قراردادهـای بیمـهای وجـود ندارد.
بـه انضمـام سـطح مزایـای طرح مزایـای پرداخـت یکجا بـرای کارکنـان دولتی ملی ،سـازمان ملی
کارکنـان یـک نمونهبـرداری را در بیـن شـرکتهایی با کمتـر از  50کارمند انجـام دادهاند و حاصل
ایـن نمونهبـرداری ایـن اسـت کـه کارکنان تمـام وقت که کمتر از  20سـال ،سـابقه خدمـت دارند
و بازنشسـته میشـوند بهطـور میانگیـن  29.8میلیـون ین ژاپن سـنوات خدمـت دریافت میکنند
درحالیکـه کارکنـان دولتی ملی که دارای شـرایط مشـابه هسـتند یعنی دارایکمتر از  20سـال،
سـابقه خدمـت هسـتند 29.6 ،میلیـون ین ژاپن سـنوات خدمت دریافـت میکنند .حـال ،درمورد
شـرکتهای خصوصـی ،حقـوق بازنشسـتگی شـرکتی 2بـه ارزش فعلـی تبدیـل شـده و درمـورد
کارکنـان دولتـی ملـی ،افزایش شـغلی توسـط  MAAبـرای کارکنان دولتـی ملی ارائه میشـود که
بـه ارزش فعلـی تبدیـل شـده و به صورت پرداخـت یکجا ،اضافه میشـود .باید توجه داشـت که در
هـر دو مـورد ذکـر شـده در بـاال ،بخـش مرتبط با حق بیمـه پرداختی کارکنان حذف شـده اسـت.
ازایـن رو ،میتـوان گفـت کـه سـطح مزایـای مقـررات درآمد بازنشسـتگی کارکنـان دولتـی ملی و
خصوصـی متفاوت اسـت.
درحالیکه بسـیاری از شـرکتهای خصوصی در شـرایط بازنشسـتگی شـرکتی به طرحهـای مزایای
 .1در طرح مزایای بازنشستگی یکجا هیچگونه پرداخت حق بیمه ای ازجانب کارکنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد( .مترجم)
 .2در بازنشستگی شرکتی در بخشهای خصوصی ،در بعضی مواقع کارکنان حق بیمه پرداخت میکنند( .مترجم)
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یکجـای بازنشسـتگی تبدیـل شـدهاند ،کارکنان دولتـی ملی و محلـی مزایای بازنشستگیشـان را به
طـور یکجـا و  100درصـد دریافت میکننـد .این افزایش شـغلی حاصل از طرح  MAAاسـت که آنها
بـه طـور سـاالنه تحت عنوان درآمد بازنشسـتگی بیش از سـطح مزایـای طـرح  EPIدریافت میکنند.
هزینـه مزایـای بازنشسـتگی یکجا بـرای کارکنان دولتی ملی و محلی توسـط درآمـد عمومی تأمین
مالـی میشـود .باتوجـه به بررسـی صورتگرفته توسـط وزارت امـور داخلی و ارتباطات کشـور ژاپن
در سـال مالـی  ،2008دولـت مرکزی مزایای یکجای بازنشسـتگی را به  40589نفر از بازنشسـتگان
پرداختکـرد کـه متوسـط مزایـا بـه مقـدار  10میلیـون و  861هـزار ین ژاپـن بودکه بـه این معنی
اسـت کـه میـزان کل مبلـغ  441بیلیـون ین ژاپن بوده اسـت .هیچگونـه آمار موجـودی درخصوص
کارکنـان دولتـی محلـی وجـود نـدارد امـا تعدادکارکنـان دولتی محلـی  3برابـر بیشـتر از کارکنان
دولتـی مرکـزی اسـت که اندازه آن بـه وضوح قابل رؤیت اسـت .همچنین هیچگونـه پیشبینیهای
مالـی از مخـارج آتـی بـرای اینگونـه طرحها وجود نـدارد و ما نمیتوانیم چشـماندازآینـده را پایدار
تصـور کنیـم و یـا اینکـه میتوانیـم بگوییم به دلیـل ماهیـت طرحهـای یکجـا و انعطافپذیریآنها
ایـن مسـئولیت سـنگین ،به بودجـه عمومی دولتهـای مرکزی و محلـی ایجاد فشـار مینماید.

 -8چشمانداز آتی اصالحات بازنشستگی خدمات دولتیکشور ژاپن
درنتیجـه مـا بایـد فراینـد وحـدت آتـی ،طرحهـای مزایـای یکجـا و مبحث حسـادت بازنشسـتگی
را مدنظـر قـرار دهیـم .اول اینکـه میتـوان گفـت وحـدت طرحهـای بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی
درخواسـتی از عموم مردم اسـت که در سـال  2007انجام شـده و در نهایت اصالحات بازنشسـتگی
خدمـات دولتـی بـا طـرح  EPIدرآینـده ادغام خواهد شـد که ممکن اسـت ایـن فرایند زمـان زیادی
بـه طـول بینجامـد و بـا هـدف اصالحـات تأمیناجتماعـی مطابقـت داشـته باشـد و از خطراتیکه
سـالمندان ،ناتوانـان و بازمانـدگان ممکـن اسـت در زندگـی اقتصادی آتی خـود با آن مواجه شـوند
پیشـگیریکنـد کـه ایـن اقدام بایـد توسـط کل جامعه صـورت گیرد.
دوم اعتمـاد بیـش از انـدازه بـه مزایـای یکجا اسـت که ممکن اسـت بـرای کارکنان دولتی مناسـب
نباشـد و بـرایآنهـا محرکی بـرای ذخیره پساندازهای بیشـتر برای دوران بازنشستگیشـان باشـد.
بخـش نسـبتاً زیـادی از مزایـای یکجـا بایـد بهصـورت سـاالنه تبدیـل شـود وکارکنـان دولـت باید
نگرانـی داشـتن پسانـداز برای دوران بازنشسـتگیخود نداشـتهباشـند که داشـتن آمادگی پذیرش
یـک زندگـی سـاده از سـوی کارکنـان دولـت از شـرایط این تبدیـل به شـمار میآید.
سـوم ،مبحث حسادت بازنشستگی درگسـترش دامنه پوشش طرحهای بازنشستگی تأمیناجتماعی

فصل ششم :اصالحات بازنشستگیخدمات دولتی در کشور ژاپن 181

بـا اجـرای موفقیتآمیـز ،فاصلـه زیـادی دارنـد .مقـررات وضعشـده مزایـای اصالحات بازنشسـتگی
خدمـات دولتـی و مقـررات مزایـای طـرح  EPIباهـم برابرنـد .بـا ایـن حال ازجملـه گرایشـات اخیر،
افزایـش رأی بیـش از اندازه سیاسـتمداران بوروکراتیک اسـت که رسـانههای جمعـی در اجرای این
امـر بسـیار مؤثـر واقع شـدند .بـه تازگی ،مأمـوران اداری فسـادهایی داشـتند که تا حـدودی مقصر
واقعـی خـود شـخص بـودهکـه در نهایت سـبب تضعیـف قابلیتهای ملی شـدند .مبحث حسـادت
بازنشسـتگی گاهـیاوقـات از این منشـأ نامعقول نشـأت میگیـرد .اگر سیاسـتمداران بـه انجام این
رونـد ادامـه دهنـد و مـردم آنهـا را حمایـت کننـد ،کارکنـان دولتـی صالحیـت و عدالت خـود را از
ت خواهنـد داد و بایـد درنظر داشـت که هیچ شـخصی بـا بیعدالتی بـ ه کارمنـد دولتی تبدیل
دسـ 
ی کـه مبحـث حسـادت بازنشسـتگی را مطـرح میکنیـم ،باید
ن ترتیـب ،زمانـ 
نمیشـود .بـههمیـ 
همیشـه بـه یاد داشـت کـه گاهی ،سرشـت خدمات دولتـی با محدودیتهـای خاصی مواجه اسـت
ازجملـه اینکـه کارکنـان بـه هیـچ عنـوان نباید اعتصـاب کننـد و حتیآنهـا نباید بیعدالتـی کنند؛
گرچـه در موقعیتـی قـرار گرفتـه باشـند کـه از اطالعـات شـخصی کارمنـد خـود مطلع باشـند و یا
اینکـهدر یـک موقعیـت باالتـر ،یعنـی در موقعیتـی نیسـتند که از اطالعـات شـخصی کارمند خود
مطلع باشـند .مبحث حسـادت بازنشسـتگی اغلب به مسـائل خارج از اصالحات بازنشستگی مرتبط
میشـود کـه مـا بایـد در مـورد آن از منظـر جامعتـری به بحـث بپردازیم.

 نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب182

فهرست منابع
-

Ministry of Health, Labour and Welfare (2010) “Social security pension schemes at a
glance”(in Japanese)
Ministry of Health, Labour and Welfare (2010) “Annual reports by social security
pension schemes”(in Japanese)
Ministry of Health, Labour and Welfare (2010) “Actuarial valuation reports in 2009 by
social security pension schemes” (in Japanese)
Yoshiwara, Kenji (2004) “Social security pension schemes in Japan” Chuo-Hoki
Publishers Inc. (in Japanese)
Olivia S. Mitchel & Gary Anderson (2009) “The future of public employee retirement
systems” (see Chapter11) Oxford University Press
The National Personnel Authority (2006) “Survey of retirement lump-sum benefit
level” (in Japanese)
The Ministry of Internal Affairs and Communications “Survey of retirement lumpsum benefits in FY 2008) (in Japanese)

فصل هفتم

مستمریهای دولتی و حملی
1
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2

تقریباً کل کارمندان تماموقت بخش دولتی تحت پوشـش طرحهای بازنشسـتگی ارائه شـده توسـط
کارفرمـا هسـتند و بسـیاری از آنها تحت پوشـش سیسـتم ملـی تأمیناجتماعـی قـرار گرفتهاند .در
آغـاز قـرن  ،21برنامههـای مبتنـی بـر مزایـای معیـن ( )DBنـوع غالـب طرحهـای بازنشسـتگی در
بخـش دولتـی بودنـد .ایـن طرحهـا در تضـاد کامـل بـا انتقـال چشـمگیر از طرحهـای مبتنـی بـر
مزایـای معیـن بـه طرحهای مبتنـی بر حقبیمه معیـن ( )DCدر بخـش خصوصی اقتصاد میباشـد.
بـا ایـن حـال ،برنامههـای بخـش دولتـی ممکـن اسـت در نقطـه اوج افزایـش تعـداد ایـاالت تحت
پوشـش حقـوق بازنشسـتگی باشـند و دولتهـای محلـی برنامههـای مبتنی بـر حقبیمـه معین یا
ترکیبـی از طرحهـا بـه کارمنـدان خود پیشـنهاد کنند .این مقالـه ،خالصـهای از تاریخچه طرحهای
بازنشسـتگی دولتـی و محلـی در ایاالتمتحده را ارائـه کرده و پس از آن ،وضعیـت کنونی مباحث و
اصلاح طرحهـای دولتـی را ارزیابی کرده اسـت.
حقوقهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی ،سـابقهای طوالنـی در ایاالتمتحـده دارند که قدمـت آن به
دوران اسـتعمار برمیگـردد 3.کنگـره قـارهای ،طرحهای بازنشسـتگی را در طول انقلاب آمریکا ،برای
پرسـنل نظامـی خود ایجـاد کرد ،و ایاالتمتحـده بعد از تصویب قانون اساسـی به ایـن طرحها تداوم
بخشـید .در اواخـر قـرن نوزدهـم ،شـهرداریهای بزرگ ،شـروع به ارائـه طرحهای بازنشسـتگی برای
معلمـان ،نیروهـای پلیـس و نیروهـای آتشنشـانی کردنـد .اما قبـل از سـال  ،1900هیچ نـوع طرح
بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دولـت مرکـزی وجود نداشـت و هیچ ایاالتـی ،به کارمنـدان خود طرح
بازنشسـتگی ارائـه نکـرده بـود .ایـن مقاله با معرفـی تاریخچـهای از اسـتقرار طرحهای بازنشسـتگی
ایاالتـی و محلـی در اواخـر قـرن بیسـتم آغـاز میشـود .بخـش دوم ،ارزیابـی تغییـرات و اصالحـات
1. State and Local Pensions in the United States
2. Robert L. Clark

 .3تاریخچه دقیق استقرار ،رشد و توسعه حقوق بازنشستگی عمومی ایاالتمتحده در نوشتهای توسط کالرک ،کریگ و ویلسون (چاپ )2003
و نوشتهای به قلم کالرک ،کریگ و سابل هوس (در دست تهیه در سال  )2011ارائه شده است.
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ایـن برنامههـا و طرحهـا را در آغـاز قـرن  21ارائـه داده اسـت .ایـن مقالـه با پیشبینـی اینکه چگونه
طرحهـای بازنشسـتگی ایاالتـی و محلـی در دهـه آینـده تکامـل خواهد یافـت ،به پایان میرسـد.

توسعه طرحهای بازنشستگی دولتی و محلی:
 1775تا 2000
ح بازنشسـتگی کارمندان دولت در سرتاسـر
سـال  ،1911در ماساچوسـت اولین ایالت برای ایجاد طر 
کشـور شـد 1.تـا اواسـط دهـه  1970هـر ایالت طرح خـود برای پوشـش کارمنـدان خود را توسـعه
بخشـید .سـرعت گسـترش طرحهای عمومی بازنشسـتگی در سراسـر کشـور در طول یک سوم اول
قـرن نسـبتاً آهسـته و از نظر ضریب نابرابـر بود .کنگره قانون بازنشسـتگی کارمنـدان دولت مرکزی
را در سـال  1920تصویـب کـرد کـه ایـن قانـون بـه منظـور ایجاد طـرح جامـع بازنشسـتگی برای
کارمنـدان دولـت مرکـزی تدوین شـد .تا سـال  ،1930بیـش از  20ایالت طرح بازنشسـتگی را برای
معلمـان مـدارس دولتـی برقرار کردنـد و تنها  6ایالـت ،طرحی بـرای دیگر کارمندان خود داشـتند.
ایـن وضعیـت ،بعد از رکـود بزرگ تغییر کرد ،چراکه گسـترش طرحهای ایاالتی به طور چشـمگیری
شـتاب گرفتـه بـود .متن قانون تأمیناجتماعی در سـال  1935کـه در ابتدا کارکنـان دولتی و محلی
را از شـرکت در تأمیناجتماعـی محـروم کـرد ،انگیـزهای بـرای ایـاالت فراهـم کـرد تـا طرحهـای
بازنشسـتگی را برای کارمندان خود برقرار سـازند .بین سـالهای  1935تا  ،1955بیش از  20ایالت
طرحهـای بازنشسـتگی را بـرای کارمنـدان خود برقرار سـاختند و این طرحهـا اخیرا ً در تمـام ایاالت
اجـرا شـدهاند .امـا تا سـال  1955تنهـا چهار ایالـت طرحی برای معلمـان مدارس خود داشـتند.
نیمـه دوم قـرن بیسـتم شـاهد ادغـام بسـیاری از طرحهـای ایاالتـی کارمنـدان بـا طرحهایـی برای
معلمـان مـدارس دولتـی  -و در برخـی مـوارد ،طرحهایـی بـرای کارمنـدان محلی  -بـه صورت یک
ی در حـدود نیمـی از ایـاالت صورت گرفـت و ایـن ادغامها با
سیسـتم واحـد بـود .چنیـن ادغامهایـ 
بهبـود کلـی در مزایـای بازنشسـتگی کارکنـان بخش دولتـی همراه بودنـد .به طور کلـی ،کارمندان
دولـت دارای نـرخ گـردش مالـی کمتـر و دوران اشـتغال طوالنیتر هسـتند .طرحهای بازنشسـتگی
تمایـل دارنـد تـا مزایـای بازنشسـتگی نسـبتاً سـخاوتمندانهای را برای کارکنـان مشـاغل درازمدت
فراهـم کننـد .بـه طـور متوسـط ،یـک کارگـر که بـا سـابقه  30سـال خدمت بازنشسـته میشـود،
میتوانـد انتظـار داشـته باشـد نسـبت جایگزینی از حقـوق بازنشسـتگی دولتی  55تـا  60درصدی
باشـد .همـراه با تأمیناجتماعـی و خدمات طوالنیمـدت ،کارمنـدان دولتی میتوانند انتظـار درآمد
 .1چند ایالت ،پیش از سال  1911طرحهای بازنشستگی را برای گروههای خاصی چون :معلمان اعمال کردند؛ با این حال ،طرح ماساچوست
اولین طرح بازنشستگی جامع در سطح ایاالتی برای کارمندان دولت بود.
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کافـی بـرای حفـظ اسـتانداردهای زندگی در زمان بازنشسـتگی خود داشـته باشـند.
ایـن مقالـه به بررسـی توسـع ه طرحهای بازنشسـتگی بخـش دولتـی در ایاالتمتحـده در طول قرن
بیسـتم میپـردازد و بـا ارزیابـی کاربردهای این تجزیه و تحلیـل برای مسـتمریهای دولتی در قرن
بیسـت و یکـم بـه پایـان میرسـد .اصلیترین چالشـی که بیشـتر دولتهـای محلی و ایاالتـی با آن
روبـرو هسـتند ،تعهدات بیپشـتوانه مالی طرحهـای بازنشسـتگی و هزینههای رو بـه افزایش فراهم
کـردن مزایـا بـرای بازنشسـتگان میباشـد .وضعیـت مالـی طرحهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی،
دولتهـا را مجبـور میکنـد تـا در مـورد طرحهـای بازنشسـتگی بـه منظـور کاهـش هزینههـای
آینـدهی ایـن طرحهـا تجدیدنظـر کنند.

برنامههای اولیه بازنشستگی بخش دولتی:
 1775تا 1930
پرداخـت حقوقهـای بازنشسـتگی بـرای نیـروی دریایی و ارتـش از شـروع انقالب آمریکا آغاز شـد
و حقـوق بازنشسـتگی نظامیـان ،چشـماندازی از حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی را تـا قبـل از
قـرن نوزدهـم نشـان داد .ابتـدا در اواسـط قـرن نوزدهم ،تعـداد کمی از شـهرهای بـزرگ طرحهای
بازنشسـتگی بـرای کارکنـان امنیـت عمومـی و معلمـان مـدارس دولتی خـود تصویب کردنـد اما با
شـروع قـرن بیسـتم ،هیـچ ایالتـی ،یـک طـرح بازنشسـتگی رسـمی به کارمنـدان خـود ارائـه نداد.
طرحهـای دولتـی ایجـاد شـده در سـال  1900محـدود بـه پرسـنل نظامـی بـود و تعـداد کمـی از
کارکنـان شـهرداریهای بـزرگ کشـور بودند .سـازماندهی و بودجهبنـدی طرحهای شـهرداری بین
شـهرها یـا در سـطح ایاالتـی هماهنـگ نبـود و چندیـن ایالـت طرحهایـی بـرای معلمانـی کـه در
پوشـش طـرح منطقـهای مـدارس محلـی نبودنـد ،ارائـه کردند .همانطـور که در باال اشـاره شـد در
سـال  ،1911ماساچوسـت ،اولیـن ارائهدهند ه طرح بازنشسـتگی برای کارمنـدان کل ایاالت بود .یک
دهـه بعـد ،نیویـورک در سـال  1921پوشـش بازنشسـتگی کارمندان ایاالتـی را از معلمـان مدارس
آغـاز کـرد .بـه تدریـج ،ایالتهـای دیگـر شـروع بـه ارائـه طرحهـای محلـی کردنـد و به طـور کلی،
معلمـان مـدارس را تحـت پوشـش طرحهـای بازنشسـتگی قـرار داده و بـه گسـترش آن پرداختند.
تـا سـال  22 ،1930ایـاالت طرحهـای بازنشسـتگی را بـرای معلمـان خـود توسـعه دادنـد ،و تقریباً
40درصـد معلمـان مـدارس دولتی کشـور تحت پوشـش طـرح بازنشسـتگی قرار داشـتند.
در آن زمـان ،مزایـای بازنشسـتگی نسـبتاً ناچیـز بـود .بـه ایـن معنـا که نرخهـای جایگزین بسـیار
پایینتـر از آنچـه کـه تـا پایـان قـرن پرداخت میشـد ،بود .معمـوالً دریافـت مزایا مسـتلزم خدمات
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طوالنیمـدت بـوده و مزایـا اغلـب ارتبـاط نزدیکـی با سـهام کارکنـان دارند.
علاوه بـر طرحهایـی کـه دولتهای محلـی و مرکزی بـرای کارمنـدان خود ایجـاد کـرده بودند ،در
دهـه  1920بسـیاری از شهرسـتانها و شـهرداریها ،اغلب بـا هماهنگی مجلس قانونگـذاری ایاالت
خـود ،شـروع به ارزیابـی مجدد برنامههـای کلیتر مددکارانه برای سـالمندان  -که برای شـهروندان
بیشـتر از کارمنـدان برنامهریـزی شـده بـود – پرداختنـد؛ خدماتـی کـه قدمـت آن به قبـل از قرن

نوزدهـم برمیگـردد و بـه طـور معمـول براسـاس نوانخانـه یـا
مزرعـه اردوی کار 1بـوده اسـت .دهه
 ،1920ثابـت کـرد کـه یک ده ه کلیـدی در قوانین عمومـی مربوط به مددکاریهای گسـترده برای
سـالمندان در ایاالتمتحـده میباشـد .اگرچـه ،چنیـن برنامههای بازنشسـتگی در زمان سـالمندی
تـا قبـل از سـال  1923وجـود نداشـت ،در سـال  ،1930یازده ایالـت چنین برنامههایی را پیشـنهاد
کردنـد که پیشـگامان سیسـتم تأمیناجتماعی در دولت مرکزی بودند و بسـیاری از ایـاالت در دهه
 1930ایـن برنامههـا را اجـرا کردنـد .رکـود بـزرگ نقطه عطفی مهـم د ر ایـن برنامهها بود.

رکود بزرگ:
 1930تا 1940
طرحهـای اولیـه بازنشسـتگی بخـش دولتی براسـاس اصـول دقیق محاسـبات بیمـهای برنامهریزی
نشـدند ،طرحهایی که بر اسـاس اسـتانداردهای مدرن حسابرسـی به طور فاحشـی با کمبود بودجه
مواجه بودند .رکود بشـدت ،وضعیت مالی دولت را بخصوص در سـطح مرکزی و محلی مورد آزمون
قرار داد .به عبارت سـاده ،شـهرها در سراسـر کشـور با مشـکل پرداخت صورتحسابهایشـان مواجه
شـدند .بسـیاری از ایاالت مجبور بودند یا توسـط قانون و یا حکم دادگاه تعهدات شهرداریهایشـان را
بـر عهـده بگیرنـد و یا در غیر این صورت پشـت آنها بایسـتند .بـا وجود بحران بودجـه ،در طول دهه
 6 ،1930ایالـت طرحهـای بازنشسـتگی جدیـدی بـرای کارمنـدان دولتـی ایجـاد کردنـد و  8ایالت
طرحهـای بازنشسـتگی بـرای معلمـان مـدارس خود برقـرار کردنـد .این کار آغـاز افزایـش ناگهانی
طرحهـای دولتـی بازنشسـتگی بـود کـه تا بیش از  25سـال پـس از آن ،ادامـه یافت .محـروم بودن
کارکنـان دولتـی از تأمیناجتماعـی ،تـا حـدودی ،یکی از عوامل بسـط ایـن طرحها بود.
در حالیکـه تعـداد برنامههـای بخـش دولتـی در طـول رکـود بـه رشـد خـود ادامه میداد ،سـقوط
اقتصـاد ملـی نیـز ادامه مییافـت ،سیاسـتگذاران دولت مرکـزی ،ایاالتی و در سـطوح محلی به طور
کلـی در مـورد وضعیت اسـفبار افـراد مسـنتر در آمریکا و کمبـود درآمد در زمان بازنشسـتگی آنها
 :Poor Farm .1در مزارع آمریکا در مقابل کار به فقرا خوراک و مسکن میدادند.
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بیـش از پیـش نگـران شـدند .در همان زمـان ،کاهش درآمدهـای مالیاتی شـرایط را برای تخصیص
وجوهـات دولتـی بـه برنامههـای مربـوط بـه سـالخوردگان سـختتر کـرد .برنامههـای کاری دولت
فـدرال بـرای ایجاد اشـتغال بـرای افراد بیکار طراحی شـده بود ،اما بـا نرخ بیکاری بـاالی  20درصد
بـرای  4سـال متوالـی ،سیاسـتگذاران امیدوار بودنـد که سـالخوردگان را از نیروی کار کنـار بگذارند
و راه را بـرای کارکنـان جوانتـر بـاز کننـد .متن قانـون تأمیناجتماعی ایـن امکان را بـرای کارکنان
ایجـاد کـرد تـا بازنشسـته شـوند .بنابرایـن ،راه را بـرای کارکنـان جوانتـر بـاز کردند و ایـن فرصت
فراهـم شـد تـا بـرای مابقـی مراحل زندگـی خود درآمد تضمین شـده داشـته باشـند .با ایـن حال،
کارمنـدان دولتـی بـه طور خـاص از پوشـش تأمیناجتماعی خارج شـدند.

جنگ جهانی دوم و گسترش برنامههای بازنشستگی کشوری پس از آن:
 1940تا 1975
بسـیاری از تغییرات اقتصادی ،سیاسـی و قانونی مهم و تأثیرگذار بر برنامههای بازنشسـتگی کشـوری
در طـول جنـگ جهانی دوم و سـالهای بعد از آن رخ داد .کنترل دسـتمزد و قیمتهـا در زمان جنگ،
سیاسـتهای جبـران خدمـات را تغییـر داد و مزایایـی بـرای کارمندان ایجـاد کرد که این مزایا شـامل
حقوقهـای بازنشسـتگی و مؤلف ه جذابتر بسـتههای جبران خدمات کارگران اسـت .تغییـر در قوانین
چانهزنـی جمعـی بـه اتحادیههـا ایـن اجـازه را داد تـا بـه طور مسـتقیم بـرای برنامههای بازنشسـتگی
ل نظـر کننـد .از زمانی که بخـش دولتی برای بـه کارگیری کارکنان ،با بخـش خصوصی به رقابت
تبـاد 
برخاسـت ،آنچـه کـه در صنعـت بخـش خصوصـی رخ داد ،بسـتههای جبـران خدماتـی را کـه دولـت
مرکـزی ،ایـاالت و دولتهـای محلـی بـرای کارکنـان خـود ارائه کـرده بودند ،تحـت تأثیر قـرار داد .در
مجمـوع ،ایـن تغییرات باعث شـد که پوشـش حقوق بازنشسـتگی با تصویـب طرحها بـرای کارمندان
دولتـی در طـول دهـه  1940در  17ایالـت و افزودن معلمان مدارس دولتی در  13ایالت گسـترش یابد.
علاوه بـر ایـن ،در طـول دهههـای  1960 ،1950و  1970تمـام ایـاالت باقیمانـده ،طرحهـای
بازنشسـتگی را بـرای معلمـان مـدارس دولتی خود و دیگر کارمندانشـان برقرار کردند .در بسـیاری
ت ادغام
از ایـاالت ،طرحهـای بازنشسـتگی معلمـان بـا طرحهـای مربوط بـه کارمنـدان دولتی ایـاال 
شـد تـا یـک طـرح یکنواخـت بـرای کارمنـدان دولـت ایجـاد کننـد .بـه علاوه ،در دهـه ،1950
کنگـره مجموعـهای از لوایحـی را تصویـب کـرد کـه به کارمنـدان بخش دولتـی اجازه مـیداد تا در
تأمیناجتماعـی سـهیم باشـند .اکثر ایاالت ،طرح بازنشسـتگی دولت مرکزی و همچنیـن ارائه طرح
بازنشسـتگی ایاالتـی را بـرای کارمندان خود عهـدهدار شـدند .بنابراین ،در دهـ ه  ،1970همه ایاالت
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بـه کارمنـدان خود طرح بازنشسـتگی ارائـه میکردند و اکثـر کارمندان بخش دولتی تحت پوشـش
تأمیناجتماعـی نیـز قرار داشـتند.

بلوغ طرحهای دولتی:
 1975تا به امروز
طرحهـای بازنشسـتگی بـرای معلمان مـدارس دولتی در میـان اولین طرحهای بازنشسـتگی بخش
دولتـی در ایاالتمتحـده قـرار داشـت .ایـن طرحها در شـهرهای بـزرگ آغاز شـد امـا در اوایل قرن
بیسـتم ،ایـاالت شـروع بـه گسـترش طرحهـای بازنشسـتگی بـه معلمـان خـود در سرتاسـر ایاالت
ی ماند.
کردنـد .بـا ایـن همـه برخـی از طرحهـای شـهرهای بـزرگ ،خـارج از طرحهـای ایاالتی باقـ 
در نیمـه دوم قـرن ،تقریبـاً نیمـی از ایـاالت ،طرحهـای بازنشسـتگی معلمـان خـود را بـا طرحهای
ت طرحهای
مربـوط بـه کارمنـدان دولتی ادغـام کردند .در یک سـوم پایانی قرن بیسـتم ،تمام ایـاال 
بازنشسـتگی را بـه معلمـان و کارمنـدان دولتی خـود ارائه دادنـد؛ اگرچه ،هنـوز ویژگیهای کلیدی
بسـیاری از ایـن طرحهـا از ایاالتـی بـه ایـاالت دیگـر متفـاوت اسـت .در طـول  25سـال گذشـته،
سـخاوتمندی طرحهـای بازنشسـتگی معلمـان مدارس دولتـی افزایش یافتـه ،به طـوری که فرمول
محاسـبه مزایـا بهبود یافته متوسـط سـالهای مدنظـر در فرمول بازنشسـتگی کاهش یافته و سـن
معمـول بازنشسـتگی کاهـش یافته ،اگرچه بیشـتر ایـن تغییرها قبل از سـال  2000رخ داده اسـت.
در طـول یکچهـارم آخـر قـرن بیسـتم ،ایالتهـا طرحهـای بازنشسـتگی خـود را بـه طـور مرتـب
بـرای کارکنـان ایاالتـی نیـز بازنگـری کردند ،زمانـی که ایـن کار را انجـام میدادند به طـور معمول
مزایـای بازنشسـتگی را نیـز افزایـش دادنـد و همزمان با ایـن کار بـرای معلمان ،ایـاالت پارامترهای
سـخاوتمندانه مـورد اسـتفاده بـرای محاسـبه مزایـا را افزایـش دادنـد از جملـه :سـن بازنشسـتگی
را کاهـش دادنـد ،تعـداد سـالهای خدمـات مـورد نیـاز بـرای واجد شـرایط شـدن بازنشسـتگی را
کاهـش دادنـد و شـروط بهرهمنـدی کارمنـد از حقوق بازنشسـتگی حتـی در صورت تغییر شـغل یا
بازنشسـتگی پیـش از موعـد را کاهـش دادند که هم ه این مـوارد به افزایش سـخاوتمندی طرحهای
ت منجـر شـد .هماننـد طرحهـای معلمـان ،این تغییـرات نسـبت جایگزینی یک
بازنشسـتگی ایـاال 
کارگـر معمولـی با  30سـال خدمـت را بـه  10درصد افزایـش داد.
تاریخچـه اولیـه طرحهـای محلـی بازنشسـتگی دولتی نشـان میدهد به طور کلـی بعد از اینکـه تقریباً
شـهرهای بـزرگ کشـور این طرحها را اجـرا کردند ،طرحهـای دولتی مطرح شـدند؛ (و در نتیجه چنین
روندی) بسـیاری از طرحهای محلی توسـط ایاالت ایجاد شـدهاند .در طول  25سـال گذشـته ،طرحهای
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بازنشسـتگی ایاالتمتحـده به طور سـخاوتمندانهای توسـعه پیـدا کرده ،بـه این صورت کـه فرمولهای
محاسبه مزایا بیشتر شده است ،دوره متوسط حقوق و دستمزد کاهش یافته و سن معمول بازنشستگی
کاهش یافته اسـت .در مجموع ،این تغییرات نسـبت جایگزینی را برای یک کارگر معمولی با  30سـال
سـابقه خدمـت مانند معلمان و دیگر کارمنـدان دولت در حدود  10درصـد افزایش داد.
توسعه تأمیناجتماعی و تأثیر آن بر طرحهای بازنشستگی ایاالتی
زمانـی کـه تأمیناجتماعـی بـرای اولینبـار در سـال  1935بـه تصویـب رسـید ،دولتهـای محلـی
و ایاالتـی و کارمندانشـان اجـازه شـرکت در ایـن طـرح بازنشسـتگی ملـی را نداشـتند .محرومیـت
کارمنـدان بخـش دولتـی محرکـی بـود تـا دولتهـا ،طرحهـای بازنشسـتگی خـود را بـه تصویـب
برسـانند .براسـاس اصالحـات قانـون تأمیناجتماعـی در سـال  ،1950کارکنان محلـی و ایاالتی که
هنـوز تحت پوشـش طـرح بازنشسـتگی کارمندان دولتـی قرار نگرفتـ ه بودند ،تحت پوشـش تأمین
قـرار گرفتنـد .در سـال  ،1954کنگـره ،امـکان ملحـق شـدن بـه سیسـتم تأمیناجتماعـی را برای
کارکنـان محلـی و ایاالتـی (به جز ،نیروی پلیس و آتشنشـانی؛ که برای آنهـا برنامههای جداگانهای
در آن زمـان وجـود داشـت) فراهـم کرد.
در حـال حاضـر ،هنـوز بسـیاری از کارمندان محلـی و ایاالتی خارج از سیسـتم تأمیناجتماعی باقی
ماندهانـد .براسـاس تخمینـی ،تقریبـاً  28درصـد از کارمنـدان دولتی ،محلـی و ایاالتی خـارج از این
سیسـتم باقی ماندهاند (اسـترکوالد.)2005 ،1
اکثر کارمندان دولتی که در سیسـتم تأمیناجتماعی مشـارکت ندارند ،افسـران پلیس ،آتشنشـانان و
معلمـان هسـتند .اعضای این گروهها معمـوالً در بین اولین کارکنان عمومـی غیرنظامی ایاالتمتحده
بودنـد کـه حقـوق بازنشسـتگی دریافـت میکردنـد؛ بنابرایـن ،زمانـی کـه سیسـتم تأمیناجتماعـی
2
تصویـب شـد ،تقریبـاً کارمندان این مشـاغل تحت پوشـش طرح بازنشسـتگی قرار داشـتند (کالرک
و همـکاران .)2003 ،نزدیـک بـه  75درصـد کارمنـدان دولتـی که خـارج از سیسـتم تأمیناجتماعی
باقـی ماندهانـد در فقط  7ایالت سـکونت دارند که عبارتنـد از :کالیفرنیا ،اوهایو ،تگزاس ،ماساچوسـت،
ایلینـوی ،کلـرادو و لوئیزیانـا .در حـال حاضـر ،هفت ایالت وجـود دارد کـه کارمندان دولتـی آن خارج
از سیسـتم تأمیناجتماعـی قـرار دارنـد که ایـن ایـاالت عبارتند از :آالسـکا ،کلـرادو ،لوئیزیانـا ،مین،3
ماساچوسـت ،نوادا 4و اوهایو .کارمندان دولتی آالسـکا زمانی در سیسـتم تأمیناجتماعی قرار داشـتند،
1. Streckewald
2. Clark
3. Maine
4. Nevada
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بـا ایـن حـال ،ایالـت آالسـکا در سـال  ،1980کارمنـدان خـود را از این سیسـتم خـارج کـرد .در این
ایالـت ،علاوه بـر کارمنـدان دولتـی ایالـت ،معلمـان و تعـدادی از کارمنـدان دولتی محلـی نیز تحت
پوشـش تأمیناجتماعـی قـرار نگرفتـه بودند .بـه عالوه ،حتـی اگر کارمنـدان دولتی ایالت در پوشـش
تأمیناجتماعـی قـرار گرفته باشـند ،برخی از معلمـان و کارمنـدان محلی در کالیفرنیـا ،کانکتیکات،1
ایلینـوی ،کنتاکی ،میسـوری و تگزاس در این سیسـتم مشـارکت نداشـتند (مانـل.)2005 ،
تاریخچـه مسـتمریهای بازنشسـتگی ایاالتـی و محلی بـا توسـعه تأمیناجتماعـی در ایاالتمتحده
در هـم پیچیدهانـد .بـه طـور خالصـه ،تصویب سیسـتم تأمیناجتماعی موج خروشـانی بـرای تحت
پوشـش مسـتمری بازنشسـتگی قـراردادن بخـش دولتـی ایجـاد کـرد .زمانـی کـه در دهـ ه ،1950
کارمنـدان دولتـی اجـازه انتخـاب ورود بـه سیسـتم تأمیناجتماعـی را پیـدا کردنـد ،دولتهـای
محلـی و ایاالتـی بـا انتخـاب الف) ورود به سیسـتم تأمیناجتماعـی و اصالح طرحهای بازنشسـتگی
کارمنـدان خـود یـا ب) خارج از سیسـتم باقـی ماندن و فراهم کـردن کل مزایای بازنشسـتگی برای
کارکنانشـان از طریـق طرحهـای ویـژه خـود ،روبـرو شـدند .اکثـر ایالتهـا و دولتهای محلـی و نه
همـ ه آنهـا تصمیـم گرفتند در سیسـتم تأمیناجتماعـی ثبتنام کنند .ایـن تصمیـم در مزایایی که
کارفرمایـان عمومـی بـرای کارگـران خـود فراهم کردند ،منعکس شـده اسـت .تغییرات گذشـته در
تأمیناجتماعـی بـر طرحهـای بازنشسـتگی عمومـی اثر گذاشـته و تغییـرات آتی این طـرح ملی بر
توسـعه طرحهـای ایاالتـی و محلـی تأثیر خواهند داشـت.
مقایسه روند مستمریهای دولتی با بخش خصوصی
پیـش از سـال  ،1900تنهـا تعـداد کمـی از شـرکتهای بـزرگ بـه کارمنـدان خـود انواعـی از
مزایـای بازنشسـتگی را ارائـه دادنـد ،اما پوشـش بازنشسـتگی بخـش خصوصی به طور پیوسـته در
دهههـای ابتدایـی قرن بیسـتم رشـد کرد .تا سـال  3 ،1929درصـد از بخش خصوصـی و کارگران
غیرکشـاورز تحـت پوشـش انواعـی از طـرح بازنشسـتگی قـرار گرفتنـد (تـا آن تاریـخ 45 ،درصـد
از کارکنـان ایالتـی ،محلـی و دولـت مرکـزی تحـت پوشـش قـرار گرفتـه بودنـد) .در طـول رکود،
درصـد کارگـران بخـش خصوصـی تحت پوشـش بـه حـدود  3درصد در سـال  1934تنـزل یافت،
بـه طوریکـه شـرکتها طرحهـای خـود را رهـا کردنـد .در پایـان دهـ ه  ،1930به دنبـال تصویب
قانـون روابـط ملـی کار ،بهبـود آغاز شـد و با آغاز جنگ جهانی دوم ،به سـرعت پوشـش گسـترش
یافـت کـه تقریبـاً  50درصـد از نیـروی کار (حـدود  60درصـد از نیـروی کار تمام وقـت را جوانان
1. Connecticut
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تشـکیل میدادنـد) را تـا سـال  1975تحت پوشـش قرار داد ،و در جایی اسـت که امروز قـرار دارد.
بخشـی از نیروی کار بخش خصوصی که تحت پوشـش برنامههای بازنشسـتگی ارائه شـده توسـط
کارفرمـا قـرار گرفتهانـد تصادفـی نیسـت؛ بـه طـور خـاص ،پوشـش در نیمـ ه بـاالی توزیـع درآمد
متمرکز شـده اسـت.
در اواسـط دهـه  ،1970آغـاز دوره قانـون بازنشسـتگی کارمنـدان و تأمین درآمد 1و پایان گسـترش
تأمیناجتماعـی مشـخص شـد .اگرچه ،پوشـش سراسـری بازنشسـتگی بعـد از سـال  1975تثبیت
شـد ،گرایـش بزرگـی در بخـش خصوصـی بـا دور شـدن بنگاههـا از طرحهـای مزایای تعریفشـده
و نزدیـک شـدن بـه طرحهای مشـارکت تعریفشـده ،بخصـوص طـرح  2)k(401وجود داشـت .این
گرایـش در تضـاد کامـل بـا طرحهـای بازنشسـتگی بخـش عمومـی اسـت کـه اکثریـت آنهـا تحت
پوشـش برنامههـای تعریفشـده مزایـا باقـی ماندهانـد .ایـن دوگانگی منجربـه ایجاد تعدادی سـؤال
میشـود .بـرای مثـال ،چـرا بخشهای خصوصـی و عمومی در جهـات مختلف حرکـت کردهاند؟ آیا
پاسـخ در روند سیاسـی قرار گرفته اسـت یا مسـائل اقتصادی حکمفرما هسـتند و یا ترکیبی از این
دو میباشـد؟ همچنیـن ،چگونـه تصمیم دربـار ه نوع طرح بر تصمیمـات دربار ه بودج ه بازنشسـتگی
تأثیـر میگـذارد؟ اسـتراتژی بودجـه ،با توجه به بـار جبران کسـریها زمانی که بازار سـهام عملکرد
مـورد انتظـار را نـدارد چه مفهومی را میرسـاند؟
حقوقهای بازنشستگی دولتی در قرن بیستو یکم :تغییر در ساختار
تاریخچـه طرحهـای بازنشسـتگی ایاالتـی و محلـی نشـان میدهـد کـه در ابتـدا اکثـر حقوقهـای
بازنشسـتگی دولتـی بـا طـرح خریـد پولـی بازنشسـتگی 3یـا طرحهـای حقبیمـه معین آغاز شـده
اسـت در حالیکـه دیگـران ایـن طرحهـا را به شـکل اعطای جوایز و بـا توجه به قوانیـن خاص وضع
شـده توسـط مجلـس ایاالتی آغـاز کردند .در اواسـط قـرن ،این طرحها به شـکل طرحهـای مزایای
معیـن تغییـر کـرد تا جایـی که تقریباً تمـام طرحهای بازنشسـتگی ایاالت از نوع مزیت تعریفشـده
بودنـد .ایـن رونـد ،تسـلط طرحهای مزیـت تعریفشـده را در بخش خصوصـی اقتصاد متـوازن کرد.
در آغـاز دهـ ه  ،1970کارفرمایـان در بخـش خصوصـی پایـان دادن طرحهـای مزایای معیـن را آغاز
کردنـد و آنهـا را به طرح حقبیمه معیـن بخصوص طرحهای  )k(401تبدیـل کردند (کالرک و مک
)1. Employee Retirement and Income Security Act (ERISA

 .2طرحهای  :)k(401از پررشدترین شکلهای قانونی طرحهای بازنشستگی با سهم مشخص است .این نوع طرح برای کارفرما دارای کمترین
هزینه و کمترین مشکل اداری است .زیرا هم سهم کارفرما معین است و هم تصمیمگیری دربار ه چگونگی سرمایهگذاری از سوی کارکنان
برخوردار از طرح گرفته میشود.
 .3طرح خرید پولی بازنشستگی :طرحی است که مستلزم پرداختهای مشخص ساالنه از جانب کارفرمای شما به حساب اختصاصی شماست.
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درمـد1990 ،1؛ گاسـت مـن 2و اشـتاین مایـر1992 ،3؛ ایپولیتـو .)1995 ،4ایـن فراینـد در طول 30
سـال بعـد تـا به امروز ادامـه یافت و در طول این سـالها طرحهای مشـارکت تعریفشـده نوع قالب
طرحهای بازنشسـتگی هسـتند که توسط کارفرمایان بخش خصوصی ارائه شـده است .عالوه بر این،
بسـیاری از بنگاههـا کـه طـرح مزیت تعریفشـده را حفـظ کرده بودند ،طرحهای سـنتی خـود را به
طرحهـای تـراز نقدی 5تبدیل کردند که در بسـیاری جهات شـبیه طرحهای مشـارکت تعریفشـده
میباشـند .در مقابـل ،طرحهـای مزیـت تعریفشـده به عنـوان معیـار در بخش دولتی باقـی ماند ،با
ایـن حـال ،تمام یا بخشـی از تعـدادی از ایالتها به سـمت طرحهای مشـارکت تعریفشـده منتقل
شـدند و بسـیاری از ایالتهـای دیگـر در حـال ایجـاد تغییـرات اساسـی در طرحهـای بازنشسـتگی
هسـتند 6.در مقیـاس وسـیع ،ایـن تغییرات در پاسـخ بـه افزایش هزینههـای مزایای بازنشسـتگی و
7
نگرانـی در مـورد تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالی به علـت بودجه ناکافی میباشـند.
برخـی از ایالتهـا ،پوشـش جهانـی طرحهـای مزیـت تعریفشـده کارمنـدان ایـاالت را بـه پایـان
رسـاندند .برخـی از ایـن ایالتهـا ،طرحهـای مزیـت تعریفشـده خـود را بـه روی کارمنـدان تـازه
اسـتخدام شـده بسـتند و در حـال حاضـر طرح مشـارکت تعریفشـده یـا طرحتـر از نقـدی را ارائه
مـیدهنـد .در حـال حاضـر ،تعـدادی از ایالتهـای دیگـر بـه کارمنـدان انتخـاب ثبتنـام در هـر
یـک از طرحهـای مزیـت تعریفشـده یـا مشـارکت تعریفشـده ارائـه میدهنـد و بعضـی دیگـر
طرحهـای ترکیبـی کـه شـامل پوشـش مزیت تعریفشـده کمتـر سـخاوتمندانه و پوشـش اجباری
طـرح مشـارکت تعریفشـده میباشـد را توسـعه دادهانـد .اخیـرا ً بعضـی از ایالتها ،کمیسـیونهای
مطالعاتـی بـرای بازبینـی طرحهای بازنشسـتگی خـود تشـکیل دادهاند و پیشـنهاداتی بـرای تغییر
طرحهـای بازنشسـتگی ارائـه میدهنـد .بسـیاری از ایـن تغییرات و اصالحات در پاسـخ بـه تعهدات
1. McDermed
2. Gustman
3. Steinmeier
4. Lppolito
5. Cash Balance Plans

 .6مانل و همکاران در سال  2008استدالل میکنند که این تغییرات به جهت عوامل سیاسی میباشند و نه شرایط اقتصادی .به طور خاص،
آنها انتقال به سمت طرحهای مشارکت تعریف شده را به کنترل دولت جمهوریخواه ایاالت اختصاص دادند .آنها همچنین گزارش دادند
که طرحهایی که شامل معلمان و کسانی است که نیاز به سهم مشارکت کارمندان دارند کمتر احتمال دارد انتخاب سهم مشارکت تعریف
شــده به آنها معرفی شــده باشد .مانل و همکاران در سال  2007به این نتیجه رسیدند که تسلط مداوم طرحهای مزیت تعریف شده در
بخش دولتی به علت تفاوت در بازار کار و نیروی کار بخش دولتی است .کارمندان دولتی گرایش دارند که مسنتر شوند ،نرخ گردش مالی
کمتری داشته باشند و اتحاد بیشتری نسبت به کارکنان بخش خصوصی دارند.
 .7بسیاری از ایالتها ،تعهدات فاقد پشتوانه مالی مرتبط با طرحهای سالمت بازنشستگان را نیز دارا میباشند .هزینه ارائه بیمه سالمت به
کارمندان بازنشســته ایاالت به ســرعت در حال افزایش اســت .در حالی که ،کارمندان دولتی وجوه سپرده خود را برای کمک به تسویه
هزینههای آتی پرداخت مزایای بازنشستگی مقرر ساختند ،تقریباً تمام طرحهای سالمت بازنشستگان بخش دولتی براساس روش پرداخت
عمده بســیاری از ایالتها و
نقدی تأمین هزینه میشــد .هزینههای رو به افزایش این مزایا و تعهدات فاقد پشــتوانه مالی بزرگ ،نگرانی 
دولتهای محلی میباشد (کالرک و موریل ،2010 ،در دست تهیه).

فصل هفتم :مستمریهای دولتی و محلی در کشور ایاالتمتحده 193

فاقـد پشـتوانه بـزرگ مالـی مرتبط بـا طرحهای بازنشسـتگی دولتـی و افزایـش سـاالنه هزینههای
ضـروری حفـظ آنان ،ایجاد شـدهاند ( نووی  -مارکـس و راوو2009 ،1؛ بـروون و ویلکاکس.)2009 ،2
ایاالتی که راه حلهایی برای طرحهای سنتی مزایای تعریفشده ارائه دادند
در طـول دهـه گذشـته ،تعـدادی از ایاالت به طرحهای سـنتی مزیت تعریفشـده خود پایـان دادند
و یـا تغییـرات عمـدهای در ایـن طرحهـا ایجـاد کردنـد .ایـن طرحهـا را در سـه دسـته طبقهبنـدی
کردیـم :ایاالتـی کـه طرحهـای مزیـت تعریفشـده را بـه کارمنـدان جدیـد خـود ارائـه نمیدهنـد،
ایاالتـی کـه بـه کارکنان خـود انتخاب بین مزایای تعریفشـده و طـرح حقبیمه تعریفشـده را ارائه
میدهنـد و ایاالتـی کـه طرحهـای ترکیبی را توسـعه دادهاند .مبحث زیر براسـاس اطالعات بدسـت
آمـده از وبسـایتهای طرحهـای ایاالتـی میباشـ د (با نگاهـی به اسـنل.)2009 ،3
ایاالتی که طرحهای سنتی مزیت تعریفشده را ارائه نمیدهند
در آغـاز سـال  ،2010تنهـا  3ایالـت ،چند نوع از طرحهای سـنتی مزیت تعریفشـده را به کارمندان
جدیـد خـود ارائـه ندادنـد .ایـن ایاالت عبارتند از :آالسـکا ،میشـیگان و نبراسـکا .با این حـال ،ایالت
یوتـا قانونـی را مبتنـی بـر بسـته شـدن ثبتنـام در طـرح مزیـت تعریفشـده بـرای اسـتخدامهای
جدیـد وضـع کـرد کـه در  1جـوالی  ،2011آغـاز میشـود و پـس از آن بـه کارمنـدان ایالـت یوتـا
انتخـاب هـر کـدام از طرحهـای مشـارکت تعریفشـده یـا ترکیبـی ارائـه خواهـد شـد .مـا بـه طور
خالصـه در ادامـه ،تغییراتـی کـه در این ایاالت صورت گرفتـه و طرحهای فعلی آنها بـرای کارمندان
جدیـد را شـرح میدهیم.
آالسـکا .درسـت در تاریـخ  1جوالی  ،2006آالسـکا دسـتور داد کـه تمام کارمنـدان جدید ایاالت
و معلمـان در طـرح تـازه تأسـیس مشـارکت تعریفشـده ثبتنـام کننـد .کارکنانـی که قبـل از این
تاریـخ اسـتخدام شـدهاند طـرح مزیـت تعریفشـده موجـود برایشـان ادامه پیدا کـرد؛ با ایـن حال،
کارمندانـی کـه هنـوز طـرح مزیـت تعریفشـده را اختیـار نکرده بودنـد ،اجـازه داشـتند در صورت
خواسـت خودشـان بـه طـرح جدیـد مشـارکت تعریفشـده انتقـال یابنـد 4.نـرخ سـهم مشـارکت
کارمنـدان معـادل  8درصـد از حقـوق و دستمزدشـان میباشـد در حالیکـه کارفرمایـان دولتـی
1. Novy-Marx and Rauh
2. Brown and Wilcox
3. Snell

 .4قانـون اساسـی آالسـکا از کاهـش مزایـای کارمنـدان فعلـی جلوگیـری کـرد .مـاده  ،12بخـش  7ایـاالت« ،عضویت در سیسـتمهای
بازنشسـتگی کارمنـدان ایـاالت یـا تقسـیمات سیاسـی یـک رابطـ ه قـراردادی را تشـکیل میدهند کـه از مزایـای معوق این سیسـتم
کاسـته نمیشـود و یـا دچـار اختلال نمیشـود».
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معـادل  5درصـد مشـارکت میکننـد .سـهم مشـارکت ایـاالت بـرای معلمـان  7درصـد اسـت .یک
برنامـه واگـذاری درجهبنـدی شـده بـرای مشـارکت ایـاالت وجـود دارد کـه بـه طـور کامـل بعد از
 5سـال اعطـا شـده اسـت .سـهام مشـارکت بـرای هـر کارگـر وارد صورتهـای مالـی میشـود و
تصمیمات سـرمایهگذاری توسـط کارمندان گرفته میشـود .انتخـاب قـراردادی (گزین ه پیشفرض)
یـک پشـتوانه مالـی در تاریـخ مـورد نظـر 1بازنشسـتگی میباشـد .کارمنـدان دولتی آالسـکا تحت
پوشـش سیسـتم تأمیناجتماعـی نمیباشـند.
میشـیگان .در سـال  ،1997میشـیگان بـه سـمت برنامـه مشـارکت تعریفشـده اجبـاری بـرای
کارمنـدان جدیـد منتقـل شـده اسـت ،بـه شـرکتکنندگان طـرح مزایای تعریفشـده موجـود این
فرصـت داده شـد تـا در صورت تمایل در طرح مشـارکت تعریفشـده ثبتنام کنند .طرح مشـارکت
تعریفشـده براسـاس سـهم ایـاالت از  4درصـد حقـوق و دسـتمزد نسـبت به حسـاب یـک کارمند
میباشـد .کارمنـدان میتواننـد برای مشـارکت بیـن  0تا  12درصـد از حقوق و دسـتمزد را انتخاب
کننـد .ایـاالت 3 ،درصـد اضافـی حقـوق و دسـتمزد را برای یک سـهم حداکثری ایـاالت از  7درصد
تطبیـق خواهـد داد .یـک برنامه واگذاری درجهبندی شـده برای مشـارکت ایاالت وجـود دارد که به
طـور کامل بعد از  4سـال اعطا شـده اسـت .سـهام مشـارکت برای هـر کارگـر وارد صورتهای مالی
میشـود و تصمیمـات سـرمایهگذاری توسـط کارمنـدان گرفته میشـود .انتخاب قـراردادی (گزینه
پیشفـرض) یـک پشـتوانه مالـی در تاریـخ مـورد نظـر میباشـد .کارمنـدان ایالت میشـیگان تحت
پوشـش سیسـتم تأمیناجتماعی میباشـند.
نبراسـکا .طرح بازنشسـتگی سیسـتم بازنشسـتگی کارمندان دولتی در نبراسـکا در سـال  1964با
طـرح مشـارکت تعریفشـده خرید پولی آغاز شـد .این طـرح برای کارمنـدان جدید در سـال 2003
بسـته شـد و طـرح جدیدتـر از نقـدی جایگزین آن شـد؛ به کارگـران موجـود انتخـاب جابهجایی از
طـرح مشـارکت تعریفشـده بـه طـرح جدیـد داده شـد .طرحتـر از نقدی از طریق سـهم مشـارکت
کارمنـدان کـه معـادل  4.8درصد از حقوق و دستمزدشـان میباشـد تأمین مالی شـد .سـهم ایاالت،
 15.6درصـد از سـهم کارمنـد یـا تقریبـاً  7.5درصد از حقوق و دسـتمزد تعیین شـده اسـت .سـهام
ایاالت بعد از  3سـال خدمت اعطا شـد .سیسـتم بازنشسـتگی ایاالت اعتبارات و وجوه سـرمایهگذاری
کارمنـدان را بـا نـرخ بهـره میـان مـدت دولـت مرکـزی (فـدرال) بـه اضافـهی  1.5درصـد مدیریت
میکنـد .بـا ایـن حـال ،شـرکتکنندگان تضمیـن میشـوند کـه حداقـل  5درصد بـازده سـاالنه در
مانده حسـاب خود داشـته باشـند .در دوران بازنشسـتگی ،کارکنان میتوانند ،مسـتمری ساالنه خود
1. Target Date Fund
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را خریـداری و مبلـغ آن را بـه صـورت یکجا دریافت کنند و یا اینکه مشـخص کنند که برداشـتهای
دورهای داشـته باشـند .کارمندان نبراسـکا تحت پوشـش سیسـتم تأمیناجتماعی میباشـند.
ح مشـارکت
یوتـا .کارمنـدان اسـتخدام شـده پـس از  1جـوالی  ،2011حـق انتخـاب بیـن طـر 
تعریفشـده و طـرح ترکیبـی بـا طرح تلفیقی کـه به طور پیشفرض اسـت را خواهند داشـت .طرح
مشـارکت تعریفشـده براسـاس نرخ سـهم  10درصدی کارفرما بـرای اکثر کارمنـدان دولتی خواهد
بـود .یـک دور ه چهارسـاله واگذاری برای مشـارکت کارفرما وجود دارد .سـهم کارمنـدان داوطلبانه و
مسـتقیماً واگـذر خواهـد شـد .طرح ترکیبی شـامل یک جـزء از مزایای تعریفشـده با فرمـول 1.5
درصـد از میانگیـن نهایـی حقـوق برابر با سـالهای خدمـت میباشـد .کارفرما تـا  10درصد حقوق
بـرای تأمیـن مالـی جزئـی از مزایـای تعریفشـده مشـارکت خواهـد کـرد .اگر نیاز باشـد تـا بودجه
اضافـی برابـر بـا سـهم مورد نیاز سـاالنه باشـد .آن وقـت ،نیـاز خواهد بود تـا کارمنـد در درصدی از
پرداخـت مشـارکت کنـد .در صورتی که سـهم مورد نیاز سـاالنه کمتر از  10درصد پرداختی باشـد،
مـازاد در طـرح  )k(401بـرای کارگران مشـارکت خواهد کرد.
ایـاالت بـا طرحهای حقبیمـه تعریفشـده انتخابی .تعـدادی از ایـاالت حق انتخـاب ثبتنام
در طـرح مشـارکت تعریفشـده را بـه کارمندان جدید خـود دادند به جای اینکه نیاز باشـد در طرح
1
مزایای تعریفشـده ایاالت شـرکت داشته باشند.
کلـرادو .در سـال  ،2006کلـرادو طرح مشـارکت تعریفشـده را به عنـوان انتخابی بـرای کارمندان
تـازه اسـتخدام شـده ایـاالت ایجـاد کـرد .سـهم کارمنـدان  8درصـد از حقـوق و کارفرمـا بـه اندازه
 10.15درصـد مشـارکت میکنـد 50 .درصـد از سـهام کارفرمـا مسـتقیماً واگـذار میشـود و ایـن
سـهام بعـد از  5سـال 100 ،درصـد میباشـند .سـرمایهگذاری پیشفـرض ،یک صندوق متـوازن یا
یـک پشـتوانه مالـی در تاریـخ مـورد نظر بازنشسـتگی میباشـد .کارمنـدان دولتی در کلـرادو تحت
پوشـش تأمیناجتماعـی نمیباشـند.
فلوریـدا .در سـال  ،2000فلوریدا طرح مشـارکت تعریفشـده را بـه عنوان گزینـهای در برابر طرح
مزایـای تعریفشـده موجـود ایجـاد کـرد .بـه کارمندان موجـود این حق انتخاب داده شـد کـه یا در
دوره طوالنـی ،بسـیاری از ایالتهـا بـه هیـأت علمی و کارکنان دانشـگاه حـق انتخاب ثبتنـام در طرح مشـارکت تعریف
 .1در طـی یـک 
شـده را بـه جـای طـرح بازنشسـتگی ایاالتـی دادنـد .این حـق انتخاب بـه علت ایجـاد تحرک بیشـتر اسـتادان در دانشـگاههای دولتی
در مقایسـه بـا کارمنـدان عـادی ایـاالت توسـعه یافت .در ابتدا ،شـرکت بیمه و مسـتمری سـاالنه معلمان-صندوق سـهام بازنشسـتگی
کالـج ( )TIAA-CREF: Teachers Insurance & Annuity Association-College Retirement Equities Fundنخسـتین یـا تنهـا
اجـازه انتخـاب بیـن چندین

ارائهدهنـده ایـن طـرح بـود؛ بـا ایـن حـال ،در حـال حاضـر بسـیاری از دانشـگاهها بـه هیأتعلمـی خـود
اجازه انتخاب طرح بازنشسـتگی ایاالت را در سـال
ارائهدهنـد ه طـرح را میدهنـد .بـرای مثـال ،کارولینای شـمالی به هیأتعلمی خـود ،
 1971آغـاز کـرد و بـه آنهـا اجـاز ه ثبـت نـام در یـک طـرح انتخابـی بازنشسـتگی را داد .هیچکـدام از کارمنـدان ایاالت دیگـر این حق
انتخاب را نداشـتند.
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طـرح مزایـای تعریفشـده بماننـد و یـا به طرح جدید مشـارکت تعریفشـده منتقل شـوند .سـهام
مشـارکت کارفرمـا  9درصـد از حقوق میباشـد و سـهام کارمندان مجـاز نمیباشـد .کارکنان دولتی
در فلوریـدا تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
مونتانا .در سـال  ،1999طرح مشـارکت تعریفشـده اختیـاری را برای کارمنـدان جدید ایجاد کرد.
بـه کارمنـدان موجـود یـک سـال فرصـت داده شـد تا تصمیـم بگیرنـد که آیـا میخواهنـد از طرح
مزایـای تعریفشـده موجـود به طرح جدید مشـارکت تعریفشـده منتقل شـوند یا خیـر .کارمندان
انـدازه  4.19درصـد از حقـوق به

انـدازه  6.9درصـد از حقـوق مشـارکت داشـتند و کارفرمـا بـه

بـه
حسـاب فرد سـهیم بودند .سـهام کارفرما بعد از  5سـال خدمت واگذار شـده اسـت .کارمندان تازه
اسـتخدام شـده بـه طـور خـودکار در طرح مزایـای تعریفشـده ایاالت ثبتنـام میشـدند و  12ماه
فرصـت داشـتند تـا انتخـاب کنند بـه طرح مشـارکت تعریفشـده منتقل شـوند .کارمنـدان دولتی
مونتانـا تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
داکوتـای شـمالی .در سـال  ،1999ایـاالت طرح اختیار مشـارکت تعریفشـده را بـرای کارمندان
طبقهبنـدی نشـده ایـاالت ایجـاد کـرد .سـهچهارم ایـن کارکنـان ،کارمنـدان دانشـگاههای ایـاالت
میباشـند .کارمنـدان تـازه اسـتخدام شـده  6مـاه فرصـت دارنـد تـا طرح مشـارکت تعریفشـده را
انتخـاب کننـد .کارمنـدان 4 ،درصد از حقوق را در طرح مشـارکت تعریفشـده سـهیم و کارفرمایان
دولتـی  4.12درصـد از حقوق را سـهیم بودند .یک برنامه واگذاری درجهبندی شـده برای مشـارکت
کارفرمـا وجـود دارد کـه این سـهام به طور کامل بعد از  4سـال خدمت اعطا شـده اسـت .کارمندان
دولتـی در داکوتـای شـمالی تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
اوهایـو .بیـن سـالهای  1998و  ،2002اوهایـو طرح بازنشسـتگی اختیاری مشـارکت تعریفشـده
کارمنـدان خـود را توسـعه داد .در آغـاز سـال  ،2003کارمنـدان تـازه اسـتخدام شـده واجد شـرایط
ثبتنـام در طـرح مشـارکت تعریفشـده بودنـد .بـه کارمنـدان فعلـی که طـرح مزایای تعریفشـده
موجـود را در اختیـار نداشـتند ،حـق انتخـاب انتقال به طرح جدید مشـارکت تعریفشـده داده شـد.
کارمنـدان  10درصـد از حقـوق و دسـتمزد را سـهیم هسـتند و کارفرمـا  14درصـد از حقـوق را در
حسـاب کارمند سـهیم میباشـند .کارمندان دولتی اوهایو تحت پوشـش تأمیناجتماعی نمیباشـند.
کارولینـای جنوبـی .در سـال  2000و  ،2002کارولینـای جنوبـی طرحهـای اختیاری مشـارکت
تعریفشـده را بـرای کارمنـدان موجـود و جدید ایاالت ایجاد کرد .شـرکتکنندگان طرح مشـارکت
تعریفشـده یـک سـهم اجبـاری  6.5درصـدی از حقـوق و دسـتمزد را دارنـد و کارفرما بـه اندازهی
 9.24درصـد از حقـوق را سـهیم میباشـد؛ بـا ایـن حـال ،تنهـا  5درصـد بـه حسـاب بازنشسـتگی
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فـرد مـیرود و مابقی به سیسـتم بازنشسـتگی مـیرود .کارمنـدان کارولینای جنوبی تحت پوشـش
تأمیناجتماعـی میباشـند.
سـؤال مهمـی کـه اینجـا مطـرح میشـود این اسـت که چـه نسـبتی از کارمنـدان که بـه آنها حق
انتخـاب یـک طـرح بازنشسـتگی داده شـده اسـت ،به جـای طـرح مزایای تعریفشـده ثبتنـام در
طـرح مشـارکت تعریفشـده را انتخـاب میکننـد .اولمـن 1در سـال  2009اطالعاتی از نسـبتهای
ثبتنـام در طرحهـای مزایـای تعریفشـده و مشـارکت تعریفشـده در ایـن ایـاالت را ارائـه کـرد.
درصـدی از کارمنـدان تـازه اسـتخدام شـده کـه طـرح مشـارکت تعریفشـده را انتخـاب کردنـد از
محـدوده  3درصـد در سیسـتم بازنشسـتگی کارمندان دولتـی اوهایو تـا  26درصد بـرای کارمندان

فلوریـدا میباشـد .حدود یک پنجم کارمنـدان جدید در کلرادو و کارولینای جنوبی ،طرح مشـارکت
تعریفشـده را انتخـاب کردنـد ،در مقایسـه بـا حـدود یـک دهـم از آنهایی کـه در مونتانـا ،داکوتای
شـمالی و معلمـان اوهایـو میباشـند (بـا توجه به جـدول .)1
جدول  :1انتخاب طرح بازنشستگی توسط کارمندان جدید

2

ایاالت

طرح مزایای تعریفشده
به طور پیشفرض

انتخاب فعال مزایای
تعریفشده

انتخاب فعال مشارکت
تعریفشده

فلوریدا

%55

%19

%26

داکوتای شمالی

*%88

کلرادو

%39

%43

%18

*%90

*N/A

%10

کارمندان اوهایو

%82

%13

%3

کارولینای جنوبی

*%80

مونتانا

معلمان اوهایو

%72

*N/A
%14

*N/A

%12
%11
%20

منبع :اولمن ()2009
*ثبتنام در طرح های تعریفشده مزایا در این ایاالت به صورت جداگانه گزارش نشده است که آیا ثبتنام فعال وجود داشته
یا کارمند به طور پیشفرض در طرح تعریفشده مزایا قرار گرفته است.

نکتـه کلیـدی کـه بایـد بـه یاد داشـته باشـیم ایـن اسـت کـه طـرح مزایـای تعریفشـده ،انتخاب
پیشفـرض در هـر کـدام از این ایاالت میباشـد؛ بنابراین ،در صورتی که کارکنان انتخاب مشـخصی
از اینکه به کدام طرح بازنشسـتگی وارد شـوند نداشـته باشـند ،در طرح مزایای تعریفشـده ثبتنام
1. Olleman

 .2این مقادیر برای گزارشهای سالهای اخیر میباشد که توسط اولمن در سال  2009جمعآوری شده است به غیر از داکوتای شمالی ،ایاالت
در دوره ژانویه  2001تا ژوئن  2008پوشش داده شدهاند .به کارمندان دولتی و معلمان اوهایو همچنین فرصت ثبتنام در طرح ترکیبی
ارائه شده است 2 .درصد کارمندان و  4درصد معلمان در اوهایو طرح ترکیبی را انتخاب کردند.

 198نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

میشـوند .جـدول  1نشـان میدهـد کـه بسـیاری از کارمنـدان بـه صـورت پیشفـرض در طـرح
مزایـای تعریفشـده میباشـند .مـدارک و شـواهد در بخـش خصوصـی بـه وضـوح نشـان میدهـد
کـه پیشفرضهـا اثـرات قابل توجهـی در برآوردهای بازنشسـتگی دارنـد (مادریان و شـی2001 ،1؛
چـوی ،الیبسـون ،مادریـان و متریک .)2004 ،2میان کسـانی که انتخاب مشـخصی از بازنشسـتگی
را دارنـد ،درصـد بزرگـی طـرح مشـارکت تعریفشـده را انتخـاب کردنـد .بـرای مثـال ،در فلوریـدا،
بیشـتر کارمنـدان بـه طـور فعاالنه و مشـخص طرح مشـارکت تعریفشـده را بیش از طـرح مزایای
تعریفشـده انتخـاب کردنـد چنانکـه  26درصـد از کارمنـدان جدید طرح مشـارکت تعریفشـده را
انتخـاب کردنـد و  19درصـد طـرح مزایای تعریفشـده را انتخـاب کردند.
آیـا انتخـاب طرح بازنشسـتگی یک انتخـاب یک وقتی برای کارمندان اسـت؟ در مونتانـا ،داکوتای
شـمالی و واشـنگتن ،کارمنـدان جدیـد باید تصمیـم بگیرند که کـدام طرح بازنشسـتگی ،انتخاب
بازنشسـتگی آنها اسـت .هنگامی که کارکنان انتخابشـان را انجام دادند باید در مدت اشتغالشـان
در آن طـرح بماننـد .ایـاالت دیگـر بـه کارکنان این اجـازه را میدهنـد تا در صورتیکه خودشـان
مایـل باشـند فرصـت تغییـر طرحهـا را داشـته باشـند .در کلـرادو ،کارمنـدان دولتـی میتواننـد
یکبـار بیـن سـال دو و پنجـم خدمتشـان ،طرحهـای تعویضـی را تغییـر دهنـد .معلمـان اوهایـو
و کارمنـدان دولتـی کارولینـای جنوبـی کـه طـرح مشـارکت تعریفشـده را انتخاب کردنـد اجاز ه
انتقـال بـه طـرح مزایـای تعریفشـده را در طول  5سـال اول خدمتشـان دارا میباشـند .فلوریدا
اجـازه یکبـار تغییـر را در هـر زمانـی میدهـد درحالیکـه کارمنـدان دولتـی اوهایو تـا  3انتخاب

و تغییـر طرحهـا را دارن د (اولمـن.)2009 ،
ایاالتـی بـا طرحهایـی کـه یـک طـرح حقبیمـه تعریفشـده اجبـاری و یـک مؤلفـه طـرح مزایـای
تعریفشـده را در طرحهـای بازنشسـتگی خـود دارنـد .برخـی از ایـاالت تصمیـم گرفتنـد که طرح
بازنشسـتگی بهینـه بـرای کارمندانشـان طرحـی اسـت کـه شـامل یک طـرح مزایای تعریفشـده
پایه ترکیب شـده با طرح مشـارکت تعریفشـده اجباری باشـد .اغلب مؤلفه مشـارکت تعریفشـده
بـه طـور کامـل با سـهام کارمندان تأمیـن مالی میشـود .در حالیکه بخـش مزایای تعریفشـده به
طـور معمول به سـهام کارفرما وابسـته اسـت.
فلوریـدا .در سـال  ،2000زمانـی کـه فلوریـدا انتخاب طرح مشـارکت تعریفشـده را تصویب کرد،
بـه کارمنـدان موجـود حق انتخاب ثبتنـام در طرح تلفیقی نیز داده شـد .این انتخـاب به کارمندان
جدیـد داده نشـد .کارمنـدان دولتی فلوریدا تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
1. Madrian and Shea
2. Choi, Laibson, Madrian, and Metrick
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جورجیا .در سـال  ،2008طرح بازنشسـتگی تلفیقی را برای کارمندان خود توسـعه داد .کارمندانی
کـه در آغاز سـال  2009اسـتخدام شـدند نیاز داشـتند کـه در طح جدید ثبتنام کننـد در حالیکه
بـه کارمنـدان موجـود حـق انتخـاب انتقـال از طـرح قدیمـی مزایـای تعریفشـده بـه طـرح جدید
ترکیبـی داده شـد .طـرح جدید تلفیقی هر دو مؤلفه مزایای تعریفشـده و مشـارکت تعریفشـده را
دارد .مزیـت طـرح مزایـای تعریفشـده 1 ،درصـد هر سـال خدمت به همـراه سـهم  1.25درصدی
از حقـوق کارمنـد میباشـد .کارمنـدان همچنیـن بـه طـور خـودکار در طـرح  )k(401بـا  90روز
فرصـت انتخـاب کـردن ،ثبتنام کردنـد .کارکنانی که در طـرح  )K(401باقی بماننـد باید حداقل 1
درصـد از حقـوق را سـهیم باشـند .کارفرما ،سـهم  1درصـدی اول را خواهـد داد و  50درصد اضافی
را بـا سـهام کارمنـدان کـه بیـن  1تـا  5درصـد حقـوق و دسـتمزد میباشـد ارائـه میدهـ د کـه در
مجمـوع ایـن همتـا حداکثـر  3درصـد سـهیم میشـود .کارمنـدان دولتـی جورجیـا تحت پوشـش
تأمیناجتماعـی میباشـند.
ایندیانـا .بـرای چند دهـه ،ایندیانا طرح ترکیبی تشـکیل شـده از طرح مشـارکت تعریفشـده که
بـا سـهام کارمنـدان تأمین مالی شـده و طرح مزایای تعریفشـده که از طریق سـهام کارفرما تأمین
مالی شـده را حفظ کرده اسـت .سـهم مشـارکت اجباری بـرای کارمندان وجود دارد کـه  3درصد از
حقوق و دسـتمزد میباشـد و به حسـاب بازنشسـتگی فرد میرود .مؤلفه مزایای تعریفشـده طرح
ترکیبـی ،ضریـب فزاینـده  1.1درصـدی از حقـوق نهایی بـه ازای هر سـال خدمت را دارا میباشـد.
کارمنـدان دولتـی ایندیانا تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
اوهایـو .بیـن سـالهای  2000و  ،2002اوهایـو طـرح بازنشسـتگی تلفیقـی را ایجاد کـرد که این
طـرح شـامل مؤلفـه مزایـای تعریفشـده و مؤلفـه مشـارکت تعریفشـده میباشـد .در آغـاز سـال
 ،2003کارمنـدان تـازه اسـتخدام شـده واجد شـرایط ثبتنام در طـرح بازنشسـتگی ترکیبی بودند
که شـامل هر دو مؤلف ه مزایای تعریفشـده و مشـارکت تعریفشـده بود .مؤلفه مزایای تعریفشـده
فرمـول مزیتـی بـا ضریـب  1درصـد از حقوق بـه ازای هر سـال خدمت بـرای  30سـال اول و 1.25
درصـد بـرای تمـام سـالهای بیـش از  30سـال را دارا میباشـد .کارمنـدان  10درصـد از حقـوق و
کارفرمـا  14درصـد از حقوق را در حسـاب کارمند سـهیم میباشـند .کارمندان دولتـی اوهایو تحت
پوشـش تأمیناجتماعی نمیباشـند.
اورگان .در سـال  ،2003اورگان طرح ترکیبی تشـکیل شـده از طرح مشـارکت تعریفشـده که با
سـهام کارمنـدان تأمین مالی شـده و طرح مزایای تعریفشـده کـه از طریق سـهام کارفرما تأمین
ت را ایجـاد کـرد .کارمندان الزم اسـت کـه  6درصد از حقـوق رادر طـرح پسانداز
مالـی شـده اسـ 
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بازنشسـتگی حسـاب فـرد سـهیم باشـند .کارفرمایان دولتـی حق انتخـاب پرداخت سـهم کارمند
را دارا میباشـند .مؤلفـه مزایـای تعریفشـده سیسـتم بازنشسـتگی شـامل پارامتر سـخاوتمندانه
 1.5درصـدی بـه ازای هـر سـال خدمـت میباشـد .واگـذاری در این مزایـا به  5سـال خدمت نیاز
دارد .ایـاالت مسـئولیت تأمیـن مالـی مؤلفـه مزایای تعریفشـده از طرح ترکیبی را بـه عهده دارد.
کارمنـدان دولتـی اورگان تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
واشـنگتن .در سـال  ،1998واشـنگتن طـرح ترکیبی را بـرای معلمان مـدارس دولتی توسـعه داد.
ایـن طـرح از طـرح مشـارکت تعریفشـده کـه بـا سـهام کارمنـد تأمیـن مالی شـده و طـرح مزایای
تعریفشـده که از طریق سـهام کارفرما بودجهاش تأمین شـده ،تشـکیل شـده اسـت .مؤلفه مزایای
تعریفشـده طرح ترکیبی براسـاس ضریب  1درصدی به ازای هر سـال خدمت میباشـد و واگذاری
آن بـه  10سـال خدمـت نیـاز دارد .مزایـای تعریفشـده بـه طـور کامـل از طریـق سـهام کارفرمـا
تأمین بودجه میشـود .مشـارکت تعریفشـده از طریق سـهام کارمند تأمین مالی میشـود .کارمند
شـده  5تا  15درصدی حقـوق ،انتخاب
میتوانـد سـطحی از مشـارکت را با حـق انتخاب درجهبندی 
کنـد .کارمنـدان دولتی واشـنگتن تحت پوشـش تأمیناجتماعی میباشـند.
طـرح ترکیبـی بـرای معلمان مـدارس اجباری اسـت .در سـال  ،2000ایاالت طرح مشـابهی برای
دولـت محلـی و ایاالتـی و کارمندان با تحصیالت بـاال ایجاد کرد؛ با این حال ،بـرای این کارمندان،
طـرح ترکیبـی اختیـاری اسـت .کارکنانـی کـه ثبتنـام در طـرح تلفیقـی را انتخـاب نکردنـد ،در
طـرح مزایـای تعریفشـده شـرکت کردند؛ بـا این حال ،طـرح ترکیبـی انتخاب پیشفرض اسـت.
بیـن سـالهای  2002و  63 ،2008درصـد از تـازه اسـتخدام شـدهها ،ثبتنـام در طـرح مزایـای
تعریفشـده را انتخـاب کردنـد در حالیکـه  19درصـد به طـور پیشفرض در طـرح ترکیبی جای
گرفتـه بودنـد و  18درصـد به طـور فعاالنه در طرح ترکیبـی ثبتنام کرده بودنـد(اولمن.)2009 ،
اصالح طرحهای بازنشستگی ایاالت
نگرانـی از کاهـش وجوه سـپرده بازنشسـتگی و هزینه مزایای بازنشسـتگی ،بسـیاری از ایـاالت را به
وضـع قانـون تغییـر در طرحهـای مزایـای تعریفشدهشـان هدایـت کـرد .عالوه بـر این ،تعـدادی از
ایـاالت کمیسـیونهای ویـژهای را تعییـن کردند تا بـه بازبینی و ارزیابی سیسـتمهای بازنشسـتگی
خـود و ارائـه پیشـنهاداتی بـرای اصلاح و تغییر ایـن طرحها بپردازنـد .این بخش بـه بازبینی برخی
از تغییـرات ایجـاد شـده در طرحهـای ایـاالت و پیشـنهادات مطالعـات اخیر این کمیسـیونها برای
اصالحات بیشـتر ،میپـردازد.
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اصالحات اخیر در طرحهای مزایای معین
در طـول  5سـال گذشـته ،دولتهـای ایاالتـی با بحران شـدید مالـی ،تعهدات در حال رشـد مرتبط
با طرحهای بازنشسـتگی و کاهش نسـبتهای بودجه مواجه شـدند .در پاسـخ ،مجالس قانونگذاری
ایـاالت قانونـی بـا هـدف کاهـش هزینههای فعلـی و آتی ایـن طرحها تصویـب کردنـد .در حالیکه،
بسـیاری از ایـاالت ،انتقـال بـه طرحهـای حقبیمـه تعریفشـده را در نظـر گرفتند که تعداد نسـبتاً
کمـی طرحهـای بازنشسـتگی خـود را تبدیـل کردنـد .در عـوض ،سیاسـتگذاران تالش کردنـد تا از
طریـق اصلاح طرحهایشـان بـا کاهـش هزینههـای آتـی به پسانـداز دسـت یابنـد .عالوه بـر این،
برخـی از ایـاالت تلاش کردنـد تـا از طریـق افزایـش نرخهای حقبیمـه کارمنـدان ،هزینههـا را به
کارمندان انتقال دهند .اسـنل در سـال  2010بررسـی مفیدی از بسـیاری از این تغییرات ارائه داد.
بـه منظـور کاهـش مزایای آتی بازنشسـتگی ،تعـدادی از ایـاالت ،اصالحاتـی در فرمولهـای مزیتی
خـود ایجـاد کردنـد و شـرایط مشـمولیت را تغییـر دادند .تغییـرات شـامل افزایش تعداد سـالهای
دوره متوسـط حقوق و دسـتمزد و کاهش ضریب در فرمول مزایا میباشـند .تغییری که در تعدادی
از ایـاالت ایجـاد شـد ایـن بـود که تعـداد سـالهای مـورد اسـتفاده در محاسـب ه میانگیـن نهایی را
افزایـش دادنـد کـه معموالً به  5سـال افزایـش میدادند و این ایـاالت عبارتند از :لوئیزیانـا (،)2005
کانـزاس ( ،)2007طـرح معلمـان داکوتـای شـمالی ( )2007و رودآیلند ( .)2009رودآیلند در سـال
 ،2009ضریـب را بـرای برخـی از کارمنـدان کـم کـرد و حداکثر نسـبت جایگزینـی را از  80به 70
درصـد کاهـش داد در حالیکـه نـوادا در همـان سـال پارامتر سـخاوت را از  2.67درصد بـه ازای هر
سـال خدمت بـه  2.5درصد کاهـش داد.
یکـی دیگـر از اقدامـات کاهش هزینه تغییر شـرایط مشـمولیت بـرای دریافت مزایای بازنشسـتگی
میباشـد .در سـال  ،2009نیویـورک حداقـل سـن بازنشسـتگی را از  55بـه  62سـال افزایـش داد.
ایـاالت مالکهـای یـک بازنشسـتگی عـادی را افزایـش دادنـد که ایـن افزایـش در ایاالتی به شـرح
زیـر صـورت گرفته اسـت :کلرادو در سـال  ،2006اسـتفاده از قانـون 1 80را به اسـتفاده از قانون 85
2منتقـل کـرد ،معلمـان داکوتای شـمالی در سـال  2007از قانـون  85به قانون 3 90تغییـر کردند و
معلمـان لوئیزیانـا در سـال  2005سـن نرمـال بازنشسـتگی را از  55به  60افزایـش دادند.
 :The Rule of 80 .1مجـاز بـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد بدون کاهش حقوق بازنشسـتگی ،در صورتی که مجموع سـن و سـالها و ماههای
خدمت حداقل  80باشـد.
 :The Rule of 85 .2مجـاز بـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد بدون کاهش حقوق بازنشسـتگی ،در صورتی که مجموع سـن و سـالها و ماههای
خدمت حداقل  85باشـد.
 :The Rule of 90 .3مجـاز بـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد بدون کاهش حقوق بازنشسـتگی ،در صورتی که مجموع سـن و سـالها و ماههای
خدمت حداقل  90باشـد.
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رودآیلند ( ،)2009نیوجرسـی ( 2007و  ،)2008کنتاکی ( ،)2008نوادا ( )2009و تگزاس ()2009
تغییـرات مشـابهی را انجـام دادند که نیاز بود کارمندان ،سـالهای خدمت بیشـتری داشـته باشـند
و یا در سـنین باالتری بازنشسـته شوند.
بـا توجه به دور ه متوسـط حقوق و دسـتمزد نسـبتاً کوتـاه در اکثر طرحهای ایاالت ،افزایش شـدید
حقـوق و دسـتمزد در نزدیکـی زمـان بازنشسـتگی تأثیر بسـزایی در مزایای طول عمـر و در نتیجه
ارائـه مزایـای بازنشسـتگی بـرای بعضـی از کارکنـان دارد .در تلاش بـرای محـدود کـردن
هزینـه 
ایـن اثـر ،کلـرادو ( ،)2006آیـووا ( ،)2006لوئیزیانـا ( ،)2005کانــزاس ( ،)2007نـوادا ( )2009و
جـورجیــا ( )2009قوانیـن ضـد فـوران را تصویـب کردنـد تـا اثر افزایـش حقوق و دسـتمزدی که
محاسـبه متوسـط حقـوق و دسـتمزد نهایـی اسـتفاده میشـ د را محـدود کنند .تعـدادی دیگر

در
از ایـاالت سیاسـتی را تصویـب کردنـد کـه هزینههـای افزایش یافته بـرای بازنشسـتگان را محدود
و یـا حـذف کنـد کـه ایـن ایـاالت شـامل آالسـکا ،کلـرادو ،میسـوری ،کانـزاس ،جورجیـا ،آیـووا و
کنتاکـی میباشـند .در نهایـت ،مـی سـیسـیپـی (در سـال  )2007دور ه واگـذاری را از  4بـه 5
سـال افزایـش داد ،معلمـان داکوتـای شـمالی (در سـال  )2007معیـار واگـذاری را از  3به  5سـال
بـاال بـرد و نیویورک (در سـال  ،)2009شـرایط واگذاری را از شـرایط واگذاری پیشـین که  5سـال
بـود تا  10سـال بـاال برد.
بـرای جبـران بیشـتر افزایـش هزینههـای مزایای بازنشسـتگی کارمندان دولتـی ،تعـدادی از ایاالت
سـهم مشـارکت کارمنـدان را افزایـش دادنـد .هنـگام انتقـال از طـرح تعریفشـده مزایـا بـه طـرح
مشـارکت تعریفشـده ،آالسـکا در سـال  ،2006نـرخ سـهم مشـارکت کارمنـدان را بـه  8درصـد
حقـوق و دسـتمزد افزایـش داد .کانـزاس در سـال  ،2007نرخ سـهم بـرای کارمندان جدیـد را از 4
بـه  6درصد حقوق باال برد .و نیوهمپشـایر 1در سـال  ،2009نرخ سـهم مشـارکت کارمنـدان را برای
کارکنـان تـازه اسـتخدام شـده از  5بـه  7درصد افزایـش داد.
پیشنهادات کمیسیونهای بررسی برنامههای بازنشستگی ایاالت
ایـاالت ارزیابـی تناسـب طرحهای بازنشسـتگی و هزینه حفظ سیسـتم موجود را ادامه دادند .سـؤال
کلیـدی سیاسـی ایـن اسـت کـه آیا سیسـتمهای بازنشسـتگی که طـرح مناسـبی بـرای اواخر قرن
بیسـتم بودنـد ،بهتریـن طـرح بـرای قـرن بیسـتو یکـم نیـز میباشـند؟ بـه منظور پاسـخ بـه این
پرسـش ،قانونگـذاران ،تحلیلگـران سیاسـی ،کارمنـدان دولتـی و مالیاتدهندگان بایـد جذابیت این
1 . New Hampshire
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طرحهـا بـرای کارمنـدان ،هزینـ ه مالیات دهنـدگان و تأثیر این برنامههـا در بودجه ایـاالت را در نظر
بگیرند .بسـیاری از ایاالت کمیسـیونهای مطالعاتی را برای ارائ ه پیشـنهاداتی برای اصالحات ایجاد
کردنـد .کمیسـیونها ،تمـام سـهامداران و گروههـای ذینفـع تحت تأثیـر طرحهای بازنشسـتگی را
منعکـس میکننـد .آنها اغلب در رسـیدن به پیشـنهادات متفقالقول دچار مشـکل هسـتند .به طور
خالصـه ،پیشـنهادات برخـی از کمیسـیونهای مطالعاتی به شـرح ذیل وصف میشـود.
کلـرادو .در سـال  ،2010هیأتامنـا طـرح بازنشسـتگی ایاالت ،مجموعـهای از تغییـرات را با هدف
بهبـود وضعیـت مالی طـرح پیشـنهاد داد .برخی از پیشـنهادات سیاسـی کلیدی ،فرمـول مزیتی را
تغییـر داد .ایـن هیأت ،پیشـنهادات زیـر را ارائه داد:
 .1حقوق متوسط نهایی در فرمول مزیتی به جای  3سال براساس  5سال میباشد.
 .2جریمـه برای بازنشسـتگی پیـش از موعد افزایش یافـت ،بنابراین کاهش بـه طور آماری
عادالنـه خواهد بود.
1
 .3هزین ه تنظیم زندگی برای بسیاری از بازنشستگان تغییر خواهد کرد.
ایلینـوی .گـزارش کمیسـیون منصـوب شـده توسـط فرمانـدار ،بـه وضـوح و تحت حمایـت مالی
اصولـی طرحهـای دولتی بازنشسـتگی در ایاالت مسـتند شـده اسـت .بـا این حال ،کمیسـیون قادر
2
بـه رسـیدن توافق بر سـر تغییـرات پیشـنهادی نبود.
آیووا .در نوامبر سـال  ،2009کمیته مشـاوره مزایا 3از سیسـتم بازنشسـتگی کارمندان دولتی آیووا،4
مجموعـهای از پیشـنهادات ارائـه شـده به مجلـس قانونگذاری را بـرای مقابله بـا نگرانیهای بلندمدت
تأمیـن مالـی پیش روی سیسـتم ارائه داد .پیشـنهادات ایـن کمیته به مجلس قانونگـذاری عبارتند از:
.1
.2
.3
.4

نرخ سـهم مشـارکت ترکیبی کارفرما/کارمند به  13.45درصد از  1جوالی سـال 2011
افزایـش یافـت .براسـاس قوانیـن فعلـی ،نـرخ  11.45درصد تـا تاریخ  1جـوالی 2011
خواهـد بود.
تغییر شرایط واگذاری از  4به  7سال.
تغییر حقوق متوسط نهایی از باالی  3سال فعلی به  5سال.
افزایـش جریمـه کاهـش بازنشسـتگی پیـش از موعـد از  3درصـد فعلـی به متوسـط 6
درصـد بـه ازای سـالهای زیر سـن  65برای هر کسـی که قبل از کسـب قانـون  ،588یا
1. http://www.copera.org/pera/about/legislation/2010legislation.stm
2. http://www.illinois.gov/gov/pensionreform/
)3. The Benefits Advisory Committee (BAC
)4. The Iowa Public Employees Retirement System (IPERS

 :The Rule of 88 .5مجاز به بازنشســتگی پیش از موعد بدون کاهش حقوق بازنشســتگی ،در صورتی که مجموع سن و سالها و ماههای
خدمت حداقل  88باشد.
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سـن  62سـالگی با  20سـال سـابقه خدمت یا رسـیدن به سـن  65سـالگی بازنشسـته
1
شـده است.
ماساچوسـت .کارمنـدان دولتـی در ماساچوسـت تحـت پوشـش تأمیناجتماعـی نمیباشـند و
گـزارش کمیسـیون مطالعـه به شـدت توصیه کرده اسـت که دنبال این نباشـند تـا کارمندان خود
را مشـمول سیسـتم تأمیناجتماعی کنند .کمیسـیون پیشـنهاد داد تا دور ه متوسـط کسـب درآمد
از  3بـه  5سـال افزایـش یابـد و فرمـول مزیت با تشـویق بازنشسـتگی در زمان دیرتر اصالح شـود.
بـرای ارائـ ه مزیـت بیشـتر بـه کارکنانـی کـه سیسـتم را بعـد از تنها یک مـدت کوتاه شـغلی ترک
کردنـد ،کمیسـیون پیشـنهاد کـرد کـه دور ه واگـذاری کاهـش و سـود اعتبار داده شـده به سـهام
2
کارمنـدان افزایـش یابد.
کارولینـای شـمالی .کمیسـیون مطالعه منصوب شـده توسـط خزانـهداری ایاالت پیشـنهاد کرد
کـه بـه تمـام کارمنـدان ایـاالت حق انتخاب طرح مشـارکت تعریفشـده بـه جای ثبتنـام در طرح
تعریفشـد ه مزایـای فعلی داده شـود .کمیسـیون همچنین توصیه کـرد که طرح تعریفشـد ه مزایا،
یکی از سـنین نرمال بازنشسـتگی را با  30سـال خدمت صرف نظر از سـن ،به سـن  55سـال با 30
سـال سـابق ه خدمـت تغییر دهـد .عالوه بر این ،کمیسـیون پیشـنهاد کـرد که ایاالت یک سیاسـت
خـودکار ثبتنام بـرای طرح تکمیلـی بازنشسـتگی را اتخاذ کند.
اوهایو .شـورای مطالعه بازنشسـتگی اوهایو پیشـنهاد کرد که دوره متوسـط تعیین شـده برای حقوق
متوسـط نهایـی از  3بـه  5سـال افزایـش یابـد و سـن نرمـال بازنشسـتگی نیـز افزایش یابد .علاوه بر
ایـن ،شـورا ،اصلاح هزینه تأمیـن زندگی و به تأخیـر انداختن افزایـش چند برابر سـالهای خدمت را
پیشـنهاد داد .در حـال حاضـر ،ضریـب از  2.2درصد به ازای هر سـال خدمت بـه  2.5درصد بعد از 30
3
سـال خدمـت افزایـش یافت .شـورا پیشـنهاد کرد که ایـن افزایش بعد از  35سـال خدمـت رخ دهد.
رود آیلنـد .کمیسـیون مطالعـه رود آیلند پیشـنهاد کرد که ایـاالت به طرح ترکیبی منتقل شـود
تـا مؤلفـه مزایـای تعریفشـده حفظ شـود امـا مؤلفه مشـارکت تعریفشـده اضافه شـود .پیشـنهاد
مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه هر دو سـن بازنشسـتگی نرمـال و پیـش از موعـد را بـاال ببـرد بنابراین
کارکنان نیاز دارند که برای بازنشسـتگی نرمال  65سـال با  10سـال سـابقه خدمت داشـته باشـند
4
امـا در سـن  62سـالگی یـک کاهش آمـاری مزیتـی دریافت خواهنـد کرد.
1. http://iowahouse.org/2009/11/10/ipers-advisory-committee-makes-recommendations/
2. http://www.mass.gov/legis/frsc.pdf
3. http://orsc.org/uploadpdf/OPERS_board_approved_plan.pdf
http://orsc.org/uploadpdf/Updated_Comparative_Summary.pdf
http://orsc.org/
4. http://www.rilin.state.ri.us/Pension/
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ورمونـت .در دسـامبر سـال  ،2009کمیسـیون ارزیابـی طرحهـای بازنشسـتگی ایـاالت پیشـنهاد
کـرد کـه ایـاالت بـه ارائـ ه طرح تعریفشـد ه مزایـای بازنشسـتگی ادامـه دهـد و به طرح مشـارکت
تعریفشـده منتقل نشـود .کمیسـیون همچنین پیشـنهاد کرد که سـن نرمال بازنشسـتگی از سـن
 62سـالگی یا  30سـال سـابقه خدمت به  65سـال یا قانون  90افزایش یابد و سـنین بازنشسـتگی
پیـش از موعـد نیـز افزایـش یابد .علاوه بر این ،کمیسـیون توصیه کـرد که دور ه متوسـط حقوق از
1
 3سـال به  5سـال افزایـش یابد.
طرحهای بازنشستگی ایاالت در قرن بیست و یکم
طرحهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی ،با فشـارهای اقتصـادی ،مالی و سیاسـی قابل توجهـی روبرو
هسـتند تـا افزایـش هزینههـای ارائـ ه مزایای بازنشسـتگی را کاهـش دهند و نسـبتهای مالی خود
را بهبـود بخشـند .بعـد از تقریبـاً یک قرن گسـترش پوشـش طرحهـا ،افزایش مزایای بازنشسـتگی
و کاهـش سـنین بازنشسـتگی ،بخـش دولتـی بازنشسـتگی در حـال حاضـر بـا نیـاز بـه اصلاح و
کاهـش وعدههـای بازنشسـتگی داده شـده بـه کارمندان دولتـی مواجه اسـت .در حالیکه هیچکس
نمیتوانـد آینـده طرحهـای بخـش دولتـی را پیشبینـی کنـد ،میتـوان عوامـل بالقـوه کـه تعیین
خواهـد کـرد چگونـه ایـن طرحها بـه توسـعه ادامـه دهنـد را در نظر گرفـت .نخسـت ،تحلیلگران
بایـد احتمـال تغییـرات در سیسـتم تأمیناجتماعی را در نظـر بگیرند و چگونه ایـن تغییرات ممکن
اسـت ایـاالت و رهبـران محلـی به سـمت اصالح طرحهـای بازنشسـتگی دولتی هدایت کننـد .دوم،
توصیـه میشـود حرکـت بـرای اصالح بازنشسـتگی در بخـش دولتی ارزیابی شـود و باید اندیشـیده
شـود کـه آیـا طرحهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی ،روندهایـی کـه طرحهـای بازنشسـتگی را در
بخـش خصوصـی بـرای سـه دهه تبدیـل میکننـد ،دنبـال میکند.
اصالح تأمیناجتماعی و تأثیرش بر حقوقهای بازنشستگی بخش دولتی

بیـن سـالهای  1939و  ،1983پوشـش تأمیناجتماعـی شـامل تقریبـاً کل نیروی کار ،گسـترش
یافـت و مزایـا بـه طور پیوسـته افزایش یافـت .در حال حاضـر تأمیناجتماعی مبنای اساسـی برای
تأمیـن بازنشسـتگی اکثـر کارکنـان آمریکایـی را فراهـم میکند .با وجـود توسـعه تأمیناجتماعی،
برخـی کارمنـدان ایـاالت و دولتهـای محلـی خـارج از این سیسـتم باقـی ماندند .براسـاس قانون
فعلـی ،فرمـول مزیتـی تأمیناجتماعـی ثابت اسـت ،بنابراین بـرای ارائ ه همان نـرخ جایگزینی برای
1. http://www.vermonttreasurer.gov/retirement/retirement-commission-update

 206نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

کارکنـان در صورتـی کـه آنها اسـتفاده از مزایا را در سـن نرمال بازنشسـتگی 1شـروع کننـد؛ با این
حـال بـه ایـن معنا اسـت که نـرخ جایگزینـی در هر سـنی بـا افزایش در سـن نرمال بازنشسـتگی
کاهـش مییابـد .قانـون فعلـی همچنیـن نرخهـای مالیـات بر مـزد و حقـوق و داراییهای سـپرده
تأمیناجتماعـی قابل پرداخت اسـت.
بـا توجـه بـه پیر شـدن جمعیت و کاهـش کارکنان نسـبت به بازنشسـتگان ،پیشبینیهـای دفتر
آمـار اداره تأمیناجتماعـی نشـان میدهد کـه برنامه در شـکل فعلی آن پایدار نیسـت .برآوردهای
انجـام شـده توسـط دفتـر آمـار و برآوردهـای مشـابه صـورت گرفته توسـط دفتـر بودجـه کنگره
نشـان میدهـد کـه بیـش از دوره زمانـی  75سـاله ،یـک کسـری آمـاری حـدود  3تریلیـون دالر
وجـود دارد بـه ایـن معنا که ارزش فعلـی مزایای وعده داده شـده بیـش از ارزش فعلی درآمدهای
پیشبینـی شـده نزدیـک بـه  3تریلیـون دالر میباشـد .این کسـری همچنین میتوانـد در حدود
 2درصـد حقـوق و دسـتمزد مشـخص شـود .بنابرایـن ،افزایـش دو درصـدی مالیـات بـر حقوق و
دسـتمزد (از  12.4درصـد بـه  14.4درصـد) ،درآمدهـای کافـی در طـول  75سـال بعـد را بـرای
اتمـام مزایـای وعـده داده شـده کـه بایـد پرداخـت شـود فراهـم خواهـد کـرد (هیأتامنـا ،اداره
تأمیناجتماعـی.)2010 ،2
مسـأله تأمیـن مالـی درازمـدت کـه تأمیناجتماعـی بـا آن روبروسـت ،مـورد توجـه اقتصاددانـان،
سیاسـتگذاران و مطبوعـات ملـی در دهـ ه گذشـته قـرار گرفتـه اسـت .بـا وجـود مطالعـات متعدد،
تـا بـه امـروز کنگـره مسـأله را مـورد مالحظه قرار نداده اسـت .گزینههای اساسـی روشـن اسـت :یا
مزایـای وعـده داده شـده در آینـده باید کاهـش یابد یا مالیاتها بایـد افزایش یابد .البتـه ،روشهای
بسـیاری بـرای کاهـش مزایـا و افزایـش مالیاتهـا وجـود دارد .مجموعـهای از گزینهها مـورد بحث
قـرار گرفته و توسـط کمیسـیونهای مختلف ملی ،محققـان و گروههای مطالعاتی و سیاسـتمداران
ارائـه شـده اسـت .سیاسـتهایی کـه در نهایت اتخـاذ شـده در برنامههای ارائه شـده کارفرمـا تأثیر
خواهـد گذاشـت .همانطـور که آینده .حقوقهای بازنشسـتگی بخـش دولتی را در نظـر میگیریم،
بایـد ارزیابـی تغییـرات بالقـوه را در تأمیناجتماعی قـرار دهیم.
یکی از روشهای کاهش رشـد مزایای آتی این اسـت که به تدریج سـن نرمال بازنشسـتگی را افزایش
دهیـم در حالیکـه فرمـول مزایـا را ثابـت نگـه میداریـم .این تغییـر مزایای کمتـری را در هر سـال از
وعدههـای داده شـده فعلـی نتیجـه میدهـد و کارکنـان را به تأخیر در بازنشسـتگی تشـویق میکند.
چنیـن اصالحـی در تأمیناجتماعـی با افزایش امید به زندگی سـازگار اسـت ،و در واقع به نگه داشـتن
1. NRA: Normal Retirement Age
2. SSA: Social Security Administration
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ارتبـاط بیـن مالیاتهـای پرداخت شـده و مزایای عمر دریافت شـده نسـبتاً ثابت تمایـل دارد.
سـؤال جالبـی کـه اینجـا مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه چگونـه کارفرمایـان دولتـی بـه چنیـن
تغییـری در تأمیناجتماعـی واکنـش نشـان میدهنـد .آیـا ایـاالت و دولتهای محلی تالشـی برای
افزایـش سـنین نرمـال بازنشسـتگی در برنامههـای خـود میکنند تا با افزایش سـنین بازنشسـتگی
تأمیناجتماعـی سـازگار باشـد؟ یـا آیـا کارفرمایـان دولتـی تالشـی بـرای حفـظ همـان الگوهـای
بازنشسـتگی کارمنـدان خـود با اتخاذ سیاسـتهای جبران تغییـرات در انگیزههـای تأمیناجتماعی
بـرای بازنشسـتگی در سـن باالتـر میکننـد؟ تقریباً تعـدادی از ایاالت سـنین نرمال بازنشسـتگی را
در طرحهای خود باال میبرند و ایالت مینه سـوتا ،سـن نرمال بازنشسـتگی را در سـن بازنشسـتگی
خـود بـه سـن نرمـال بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی محـدود کرده اسـت .مـا پیشبینـی کردیم که
افزایـش سـنین بازنشسـتگی تأمیناجتماعـی ،ایـاالت را بـه افزایـش سـن نرمـال بازنشسـتگی در
طرحهـای بازنشستگیشـان بیشـتر تحریـک خواهـد کرد.
افزایشهـای آتـی مالیـات بر حقوق و دسـتمزد تأمیناجتماعی ،هزینه اسـتخدام را بـرای دولتهای
محلـی و ایاالتـی کـه کارمنـدان تحـت پوشـش تأمیناجتماعـی هسـتند ،افزایـش خواهـد داد .آیا
هزینـ ه باالتـر برنامـه بازنشسـتگی دولـت مرکـزی ،تمایـل دولتهـا را بـه شـرکت در طرحهـای
بازنشسـتگی خـود کاهـش میدهد؟ در صورتی که سـهام مشـارکت کارفرما ثابت نگه داشـته شـود
چنانکـه مالیاتهـای تأمیناجتماعـی بـاال مـیرود ،هزین ه کل برنامههـای بازنشسـتگی مانند هزینه
کل اسـتخدام کارکنـان افزایـش مییابـد و همیـن طـور ،چگونـه کارفرمایـان دولتی واکنش نشـان
خواهنـد داد اگـر مزایـای تأمیناجتماعی و انگیزههای بازنشسـتگی کاهش یابـد؟ کارفرمایان نگران
الگوهـای بازنشسـتگی کارمنـدان خود و توسـعه بسـتههای جبران خسـارت به منظور دسـتیابی به
اندازه و توزیع سـنی نیروی کار مطلوب هسـتند .چگونگی پاسـخ به تغییرات در مالیات و اصالحات
مزایـا در تأمیناجتماعـی ،چالـش مهـم مدیران منابع انسـانی دولتی در سـالهای آتـی خواهد بود.
تغییـر نهایـی در سیاسـت دولـت مرکـزی که به طـور چشـمگیری تصمیمات بازنشسـتگی برخی
کارفرمایـان دولتـی را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد ،تغییـر بالقـوه در سیاسـت مـورد نیـاز تمـام
1

 .1در صورتـی کـه سـال  1980را بـه عنـوان پایـه در نظـر بگیریـد تا تنظیـم فزونیهای امید به زندگی آغاز شـود ،سـپس ،افزایش سـن
نرمـال بازنشسـتگی از  2سـال تـا سـال  ،2020کـه کاهـش  10درصـدی مزایا را در هر سـن بازنشسـتگی داده شـده نشـان میدهد،
بـه سـختی بـا افزایـش طـول عمـر سـازگار میشـود (باز هـم ،طول عمر متوسـط حدود  1سـال بـرای هر  20سـال تقویمـی افزایش
مییابـد) .افزایـش سـن نرمـال بازنشسـتگی کـه در سـال  1983بـه تصویـب رسـید بخشـی از ایـن اسـت کـه چـرا تأمیناجتماعی،
مـازاد سـاالنه در چنـد سـال گذشـته را اداره کـرده اسـت .اگرچـه پیشبینیهـای فعلـی متفاوت اسـت بـا اینکـه دقیقاً چـه مقداری
از کسـریهای پیشبینـی شـده بـا تغییـرات مزایـا مبتنـی بـر طـول عمر حـذف میشـود ،اضافه کـردن  3سـال دیگر به سـن نرمال
دوره  60سـاله بیـن  2020و  ،2080یـک راه طوالنـی بـه سـوی اصلاح کسـریهای مـورد انتظـار هر بـرآورد را طی
بازنشسـتگی در 
خواهـد کرد.
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کارمنـدان جدیـد برای تحت پوشـش تأمیناجتماعـی قرار گرفتن ،میباشـد .حقوق بازنشسـتگی
دولتـی کارکنانـی کـه تحـت پوشـش تأمیناجتماعـی نمیباشـند ،متمایل به سـخاوت بیشـتری
نسـبت بـه طرحهایـی اسـت کـه کارمنـدان تحـت پوشـش تأمیناجتماعـی نیـز میباشـند .اکثر
کمیسـیونهای ملـی و گروههـای مطالعاتـی پیشـنهاد کردنـد کـه پوشـش بازنشسـتگی جهانـی
شـود .گسـترش تأمیناجتماعـی بـه همـ ه کارمنـدان دولتی تازه اسـتخدام شـده ،سیاسـتگذاران
ایـن ایـاالت و مناطـق را مجبـور میکند تا با انتخابهای دشـوار در مورد بازنویسـی طرحهایشـان
روبرو شـوند.
آیا بیشتر طرحهای بخش دولتی ،به سمت طرحهای حقبیمه تعریفشده حرکت خواهند کرد؟
از زمـان تصویـب قانـون اریسـا 1در سـال  ،1974کارفرمایـان خصوصـی بـه انتقـال از طرحهـای
مزایـای تعریفشـده تمایـل پیـدا کردند و بهرهبـرداری از طرحهـای حقبیمه تعریفشـده افزایش
یافتـه اسـت .تنهـا در قـرن گذشـته ،کارفرمایـان بخش دولتی شـروع بـه حرکت در جهـت اتخاذ
طرحهـای حقبیمـه تعریفشـده کردنـد .تفاوتهایـی در سراسـر بخشهـا برحسـب قـدرت
چانهزنـی کارمنـد و اصـول اقتصـادی (بخصوص تحـرک کارکنان و سـطوح درآمدی) وجـود دارد
کـه نشـان میدهـد چـرا بخـش دولتـی در طرحهـای مزایـای تعریفشـده متمرکزتر باقـی مانده
اسـت .بـرای مثـال ،کارکنـان بخـش دولتـی به احتمـال زیاد متحـد میشـوند تا قـدرت چانهزنی
خـود را افزایـش دهنـد ،کـه منجـر بـه جبـران خسـارت بهتـری میشـود .همچنیـن تفاوتهای
مهمتـری بیـن کارکنـان بخـش دولتـی و خصوصـی برحسـب تصـدی متوسـط و درآمـد وجـود
دارد .اداره آمـاری کار تخمیـن میزنـد کـه سـالهای متوسـط تصـدی بخـش خصوصـی3.6 ،
سـال اسـت ،کـه بسـیار پایینتـر از  6.5سـال بـرای کارکنان ایاالتـی و  7.1سـال بـرای کارکنان
محلـی میباشـد 2.قانونگـذاری در منطقـه طـرح بازنشسـتگی ایاالتی و محلی نسـبت بـه مقررات
دولـت مرکـزی حاکم بـر طرحهای بازنشسـتگی بخش خصوصی کمتر سـختگیرانه اسـت .قوانین
هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری دولت 3در مورد تأمیـن مالی و ارزشگـذاری بدهیها و تعهدات
ضعیفتـر میباشـد .آیـا ایـن اصـول تغییـر میکننـد یـا آیـا کارفرمایـان دولتـی نتایـج حاصل از
پیـر شـدن جمعیـت ،افزایـش هزینههـای بازنشسـتگی و تأثیـر ریسـک مالـی گنجانـده شـده در
طرحهـای بازنشسـتگی خـود را احسـاس میکننـد؟
 .2دادههای تصدیگری در سایت  www.bls.gov/news.release/tenure.toc.htmقابل دسترس است.

1. ERISA

3. GASB: Government Accounting Standards Board
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به طور خالصه ،فشـارهای مالی ،ایاالت را وادار کرد تا در سـخاوت و سـاختار طرحهای بازنشسـتگی
خـود تجدیدنظـر کننـد .بـه نظـر میرسـد که بـه طـور فزاینـدهای ایـاالت مایل هسـتند تـا اتخاذ
طرحهـای مشـارکت تعریفشـده ،ارائـه حـق انتخاب بیـن طرح تعریفشـده مزایا یا طـرح حقبیمه
تعریفشـده بـه کارکنـان یـا توسـعه نوعـی از طـرح تلفیقـی را در نظـر بگیرنـد .ایاالتی کـه تنها به
حفـظ طـرح تعریفشـده مزایـای سـنتی متعهـد شـدند ،تغییـرات قابـل توجهـی در تلاش بـرای
کاهـش هزینههـا ایجاد میکنند .بسـیاری از ایاالت سـنین نرمـال بازنشسـتگی را افزایش میدهند،
در حقـوق متوسـط نهایی مورد اسـتفاده برای محاسـبه مزیت سـالها را افزایـش میدهند و قوانین
ضدفـوران را اتخـاذ میکننـد کـه همـراه بـا دیگـر اصالحـات طـرح بـا هـدف کاهـش هزینههـای
کارفرمـا بـرای ارائه ایـن طرحها میباشـد.
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اصالحات حقوق بازنشستگی خدمت عمومی
1
در کشور انگلستان
نویسندگان :تامارا فینکلشتاین 2و جو پرکینز
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مترجم :مسعود کسرایینژاد

چشمانداز حقوق بازنشستگی انگلستان
مهمتریـن طرحهای حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی انگلسـتان ،کارکنان بهداشـتی ،معلمان،
کارمنـدان دولـت ،کارگـران دولت محلی ،قـوه قضائیه ،نیروهای مسـلح ،پلیس و آتشنشـانها را
پوشـش میدهـد .اعضـای فعـال ایـن طرحها حـدود  5میلیـون و کل اعضـای طـرح  12میلیون
هسـتند ،کـه از هـر  5نفـر شـهروند انگلسـتان یـک نفـر را پوشـش میدهـد (شـکل  .)1بیشـتر
اعضـای طـرح کارمنـدان بخـش عمومـی هسـتند ،بـا ایـن وجـود بیـش از یـک میلیون نفـر نیز
کارگـر بخـش غیرعمومی ،کارکنـان پیمانکارانی که در خدمات مقامات محلی هسـتند و معلمان
4
در مـدارس غیرانتفاعـی (کـه از نظـر خصوصـی تأمین مالی میشـوند) ،را شـامل میشـوند.
شکل 1

 )IPSPC 2011( .4صفحات 118-115

1. Public Service Pension Reform in the United Kingdom
2. Tamara Finkelstein
3. Joe Perkins
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حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی تا حد زیادی مسـتقل و اضافـه بر تأمین حقوق بازنشسـتگی
دولتـی هسـتند ،برای مثال اعضای بازنشسـته طرحهای حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی واجد
شـرایط حقـوق بازنشسـتگی پایـه تعرفـه یکنواخـت و پرداختهـای اعتبـاری حقوق بازنشسـتگی
آزمـوده بـه وسـایل هسـتند .با وجـود اینکـه دولت یک سـطح پایه تأمیـن حقوق بازنشسـتگی که
توسـط حقـوق بازنشسـتگی شـغلی یـا خصوصـی تأمیـن میشـود را فراهـم میکنـد ،این مسـئله
بـا توجـه به سـاختار حقوق بازنشسـتگی تاریخی انگلسـتان سـازگار اسـت .یک اسـتثنا این اسـت
کـه اعضـای طرحهـای حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی ،مانند اعضـای دیگر برنامههای سـود
تعریـف سـهام حـق بیمـه مالیشـان کاهش داده میشـود تا بـه عدم واجد شـرایط بودنشـان برای
ایـن حقوق بازنشسـتگی اضافی وابسـته به درآمد رسـیدگی شـود.
شـرایط طرحهـای حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی به طـور قابل توجهی متفاوتانـد و به تکامل
تاریخـی و الزامـات حرفههـای تحـت پوششـان بسـتگی دارد (شـکل  .)2اولین حقوق بازنشسـتگی
خدمت کشـوری در اواخر قرن  17پرداخت شـد و تاریخ حقوق بازنشسـتگی ارتش به سـال 1874
برمیگـردد 1.نرخهـای تعلقپذیـری ،سـاختارهای حقوق نهایی و سـنهای  60حقوق بازنشسـتگی،
همـه بـه قرنهـای  19و اوایـل  20یا حتـی زودتـر از آن برمیگردد.
شکل 2

 .1به فصل  5گیلینگ-اسمیت  1968مراجعه کنید.
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سـرمایه طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی مدتهـا موضـوع بحـث بـوده ،بـرای
مثـال لـرد نیکـوالس کالـدور موضـوع خزانـهداری را در دهـه  1960بررسـی کـرد .بیشـتر
طرحهـای خدمـت عمومـی بـدون سـرمایه هسـتند .سـهمهای حقـوق بازنشسـتگی کنونـی به
عنـوان درآمـد تلقـی میشـوند ،با نرخهای سـهم محاسـبه شـده ،بنابراین سـهام دریافت شـده
از اعضـا و کارفرماهـا بایـد هزینـه آینـده حقـوق بازنشسـتگی برای اعضـای در حـال کار کنونی
را منعکـس کنـد 1.پرداختهـای حقـوق بازنشسـتگی کنونـی توسـط خزانـه برآورده میشـوند.
شـکل  3جریـان پـول در  4مـورد از بزرگتریـن طرحهـای بـدون سـرمایه در سـال 2009-10
را نشـان میدهـد.
شکل 3

طـرح اصلـی بـا سـرمایه حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی ،طـرح حقـوق بازنشسـتگی دولت
محلی اسـت که شـامل  101سـرمایه متفاوت در سراسر انگلستان میشـود 79 .سرمایه انگلیسی
 LGPSتخمیـن زده شـدند کـه حـدود  130بیلیـون (در انگلیـس معـادل یک میلیـون میلیون و
در آمریـکا معـادل یـک هـزار میلیـون) پوند در داراییها در مقایسـه بـا حـدود  180بیلیون پوند
در بدهـی در سـال  2010دارنـد کـه نسـبت بودجـه  72درصـدی را ایجـاد میکنـد 2.چـون این
سـرمایهها بـه صـورت محلـی مدیریـت میشـوند فرضیـات و اسـتراتژیهای سرمایهگذاریشـان
متفـاوت اسـت مجمـوع هزینههـای مدیریـت سـرمایه سـاالنه در انگلسـتان و ویلـز  296میلیون
3
پونـد در سـال  2009-10بودند.
 .1با پرداختها در رابطه با تعلق حقوق بازنشستگی کارکنان کنونی ،کارفرمایان خدمت عمومی باید با هزینههای واقعی استخدام روبرو شده
و تضمین کنند که انگیزههای آنان تحریف شده نیست.
 .2کمیسیون حسابرسی .2010
 .3بودجه طرح حقوق بازنشستگی دولت محلی برای انگلستان  10-2009و بودجه طرح حقوق بازنشستگی دولت محلی ویلز .10-2009
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حقوق بازنشستگی در پرداخت
تعـداد مسـتمریبگیران در  5مـورد از بزرگتریـن طرحهـا 1در دهـه اخیـر 27درصـد افزایش یافته
اسـت ،تقریبـاً  700هـزار مسـتمریبگیر اضافـه در نتیجـه افزایـش طـول عمـر و روندهـای نیروی
کار .جـدا از پرداختهـای مبلـغ مقطـوع پرداختهـای حقـوق بازنشسـتگی بـه مسـتمریبگیران و
وابسـتگان ایـن طرحهـا بیشـتر از  21بیلیـون پونـد در سـال  2009-10بـود (شـکل  )4کـه از 16
بیلیـون پونـد یـک دهه قبـل افزایش داشـت.
شکل 4

توزیـع پرداختهـا از ایـن طرحهـا بـه طـور اجتنابناپذیـری متغیـر اسـت .در حـدود  60درصـد
مسـتمریبگیران خانـم و  40درصـد آنـان مـرد هسـتند و حقـوق بازنشسـتگی زیـر  6000پوند در
سـال دریافـت میکننـد که مجموعاً حدود یک ششـم پرداختهای کل حقوق بازنشسـتگی بیشـتر
از  20000پونـد در سـال میشـود .ایـن مقـدار حقـوق بازنشسـتگی یـا بیشـتر از آن حـدود یـک
چهـارم مقـدار کل پرداختهـای حقوق بازنشسـتگی را تشـکیل میدهـد اما تنها حـدود  5درصد از
مسـتمریبگیران دریافتکننـده آن هسـتند (شـکل .)5

 NHS .1و طرحهای حقوق بازنشســتگی معلمان در انگلســتان و ویلز ،طرح حقوق بازنشستگی خدمت کشوری اصلی ( ،)UKطرح حقوق
بازنشستگی نیروهای مسلح و طرح حقوق بازنشستگی دولت محلی در انگلستان.
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شکل 5

بدهکاریهای حقوق بازنشستگی
بدهیهـای متعلـق بـه طرحهـای حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی توسـط وزارت آمـار دولت
( )GADدر مـاه مـارس  ،2008برابـر  770بیلیـون پونـد تخمیـن زده شـد .اگرچـه تخمینهـای
بدهیها میتواند بسـته به نرخ تنزیل فرضی به طور گسـترده نوسـان داشـته باشـد (محاسـبات
 GADیـک نـرخ تنزیـل براسـاس  AAواقعـی بـازده اوراق قرضـه شـرکت 2.5 ،درصـد در سـال
1
 2008فـرض کـرد) ،کـه منجـر بـه تخمینهـای بسـیار متفاوتـی از بدهیها میشـود.
بهتـر اسـت کـه بـه پرداختهـای سـود پیشبینـی شـده از طرحهـای خدمـت عمومـی در پنـج دهـه
آینـده ،بـه عنـوان سـهمی از تولیـد ناخالـص ملـی بنگریـم .ایـن اندازهگیـری میتوانـد حـس خوبی از
تـوان مالـی بلندمـدت را بدهـد .شـکل  6نشـان میدهـد کـه بـر این اسـاس سـود پرداختها بـه طور
قابـل مالحظـهای در دهـه گذشـته هم در نتیجـه افزایش بازنشسـتگیها و هـم کاهش تولیـد ناخالص
ملـی (در پـی بحـران مالـی) افزایش یافته اسـت .انتظار مـیرود پرداختهـا برای دهه آینـده در حدود
 1.8درصـد تولیـد ناخالـص مالـی باقـی بماننـد ،قبـل از اینکـه بـه حـدود  1.4درصـد تولیـد ناخالص
ملـی تـا سـال  2059-60پاییـن بیایـد .در میانمـدت ،بیشـتر ایـن پرداختهـا حقـوق مبلـغ مقطـوع
را منعکـس میکننـد ،امـا مبلـغ مقطوعهـای آینـده ممکـن اسـت تحـت تأثیـر اصالحات نظـام حقوق
بازنشسـتگی قـرار نگیرد.
 .1برای مثال تاورز واتســون در مارس ســال  2010یک نرخ تنزیل واقعی  1.8درصد را فرض کرد و در نتیجه بدهیها را  993بیلیون پوند
تخمین زد .به  ،IPSPC 2010صفحه  60مراجعه کنید.
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شکل 6

تأمین حقوق بازنشستگی بخش خصوصی
در زمـان زیـادی از قـرن  20همگرایـی قابل توجهی در تأمین حقوق بازنشسـتگی بین بخشهای
دولتـی و خصوصـی بـود .ایـن بـه ویـژه در نیمـه اول قـرن در میـان کارفرمایـان با نیروهـای کار
متخصـص و نیمهمتخصـص مشـهود بود .در نیمه قرن اجمـاع غالب برای بـرآورده کردن تقاضای
نیـروی کار متخصـص بـا ارائـه یک شـغل ثابت بـا جنبههـای خوب بـود ،بخصوص اسـتخدام در
سـن پاییـن ،آموزش و پیشـرفت شـغلی بیـش از یک زندگـی کاری  40تا  50سـال که در بخش
قابـل توجهـی توسـط یـک بسـته بازنشسـتگی پـاداش داده شـوند کـه یـک حقوق بازنشسـتگی
برابـر بـا حدود دو سـوم دسـتمزد نهایـی را پیشـنهاد میکند.
در نتیجـه ،تعـداد زیـادی از طرحهـای سـود تعریـف شـده خدمـت غیرعمومـی حمایـت شـده
توسـط کارفرمـا در انگلسـتان وجـود دارد .نقطـه مهـم حقـوق بازنشسـتگی ( DBسـود تعریـف
شـده) بخـش خصوصـی در اواخـر دهـه  1960بود اما یـک فالت گسـترده از عضویـت  DBفعال
وجـود داشـت کـه تـا دهـه  1990ادامـه داشـت .اگرچـه بـه تازگـی عضویـت  DBفعال بـه طور
قابـل توجهـی افـت پیدا کـرده اسـت .قسـمتی از این فاصلـه توسـط افزایش عضویـت طرحهای
سـهم تعریف شـده پوشـانده شـده ،امـا همچنان یـک کاهش کلـی در تأمین حقوق بازنشسـتگی
حمایـت شـده توسـط کارفرمـا در بخـش خصوصـی وجـود داشـته ،چنانکـه اکنون در حـدود دو
سـوم آنهـا فاقد چنیـن تأمینی هسـتند (شـکل .)7
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شکل 7

نگرانیهـا دربـاره سـطح ذخیره برای بازنشسـتگی توسـط یک کمیسـیون بازنشسـتگی به ریاسـت
لـرد ترنـر خطـاب قـرار داده شـد که گـزارش نهایی خود را در سـال  2005منتشـر کرد .در پاسـخ،
دولـت پیشـنهاد ابـداع ثبـت خـودکار به طرحهـای حمایت شـده توسـط کارفرما ،با حداقل سـطح
سـود کارمنـد و کارفرمـا را ارائـه کـرد .ایـن طرحهـای جدیـد بـه احتمـال زیـاد عمدتاً ( DCسـهم
تعریـف شـده) ،بـا ( NESTاعتمـاد پسانداز شـغلی ملی) که انتظـار میرود حقوق بازنشسـتگی DC
کمهزینـه کـه مـورد هـدف کارفرماهـای کوچکتـر و پرداخت کـم اسـت را فراهم کند هسـتند.
تفاوتهـا در تأمیـن حقـوق بازنشسـتگی بیـن بخـش خصوصـی و دولتی هیـچ تأثیر مسـتقیمی بر
حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی ندارنـد امـا آنهـا میتواننـد تحـرک را از بخـش عمومـی به
خصوصـی سـختتر کننـد ،همانگونه کـه میتوانند عقیـدهای را ایجاد کنند کـه کارمندان عمومی
بـه طریقـی دارای امتیـاز یا حـق ویژه (ممتاز) هسـتند.

اصالحات اخیر حقوق بازنشستگی خدمت عمومی
دولـت قبلـی نیـاز بـرای اصالحـات بـزرگ را تشـخیص داد و زمانـی کـه در سـال  1997شـروع به
کار کـرد یـک برنامـه نوسـازی بـرای حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی را شـروع کـرد .اولیـن
مـوج اصالحـات بـه طـور کلـی بر نوسـازی طرحهـای سـود از رده خـارج شـده تمرکز کرد .سـنین
بازنشسـتگی بـرای تـازه واردشـدگان در طرحهـای خدمات اجتماعـی ،خدمات سلامت ملی (بیمه
خدمـات درمانـی) و معلمـان بـه  65افزایـش یافتنـد ،درحالـی که سـنین بازنشسـتگی بـرای تمام
اعضـای طـرح دولـت محلـی با بعضـی حفاظت انتقالـی برای اعضـای موجود بـه  65تغییـر یافتند.
سـنین بازنشسـتگی عـادی بـرای تـازه واردشـدگان بـه پلیـس و نیروهـای مسـلح در  60( 55برای
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آتشنشـانهای تـازه وارد) اسـتاندارد شـدند ،درحالـی که بین بازنشسـتگی برای اعضـای معوق این
طرحهـا بـه  65افزایـش یافت.
بـه اسـتثنای طرح خدمـات اجتماعی تمام طرحها سـاختار حقـوق نهایی خود را حفـظ کردند 1.در
عـوض طـرح خدمـات اجتماعـی برای تـازه وارد شـدهها به سـاختار قاعـده متناسـب حرفه حرکت
کـرد .ایـن بـه نظر مناسـبتر از حقـوق نهایی برای یـک خدمات اجتماعـی متنوع در حـال افزایش
بـود؛ چیزی که خواسـتار تشـویق حرکـت به و از بخش خصوصـی و ارائه نتایج بازنشسـتگی عادالنه
بـود .شـکل  2بـاال برخی تغییـرات کلیـدی در طرحها را با سـند ارائـه میدهد.
موج دوم اصالحات معیارهای  cap & shareرا برای مشارکت و محدود کردند هزینههای بازنشستگی
معرفـی کـرد .تحـت ایـن معیارها کاهش یـا افزایـش در فشـارهای هزینه کـه در یک ارزیابـی آماری
طرح بازنشسـتگی شـناخته شـدهاند تا سـطح یک  capبین کارفرماها و کارمندان قسـمت میشـوند.
بـاالی آن  capکاهـش یـا افزایـش هزینـه کام ً
ال توسـط کارفرمایان تحمل میشـود ،یا با تغییر سـهم
کارمنـدان یـا هزینه سـود کارمندان (توسـط معیارهایی مثل تغییر سـن بازنشسـتگی) یا توسـط هر
دو .هزینـه capهـای فعلـی در حـدود  14درصد پرداخت حقوق بازنشسـتگی در طرحهـای تدریس و
 NHSو  20درصـد در طـرح خدمـات اجتماعی قرار داده میشـود.
 cap & shareیـک سیسـتم ناآزمـوده بـرای خطرات به اشـتراکگذاری اسـت و مقدمـات هنوز در
مرحلـه تکاملـی هسـتند .محدودیتهای معلوم در سیسـتم شـامل موارد زیر اسـت:
ناتوانـی در برداشـت افزایشهـای قابل توجـه در هزینههای فراهـم کردن حقوق بازنشسـتگی که از
افزایـش در طـول عمر در چند دهه اخیر ناشـی شـده اسـت.
اساس طرح با طرح سیستم که برای تولید نتایج منسجم در دولت بعید به نظر میرسد.
دولـت کنونـی اصالحـات مهمـی را در صـدر ایـن تغییـرات گذاشـته اسـت .به ویـژه معیار شـاخصبندی
در طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی را از شـاخص قیمتهـای خـرده فروشـی ( )RPIبـه
شـاخص قیمتهای مصرفی ( )CPIتغییر داده اسـت .در نتیجه پوشـش متفاوت ( CPIبه اسـتثنای بیشـتر
هزینههای مسـکن) و روششناسـی متفاوت (اسـتفاده وزن هندسـی به جای وزن ریاضی) ،تورم در معیار
 CPIممکـن اسـت بـه طـور متوسـط در حدود سـه چهـارم از یـک درصد پایینتـر از معیار  RPIباشـد.
ایـن میتوانـد تأثیـر مهمـی بـر هزینههـا ،کاهـش مصـرف حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی با
بیشـتر از  10درصـد تـا سـال  2030و بـا  20درصـد تا سـال  2060داشـته باشـد .شـکل  8نشـان
میدهـد کـه چگونـه اصالحـات جدیـد و تغییر در شـاخص  CPIممکن اسـت نـرخ سـود تأثیرگذار
 .1طرح خدمات سالمت ملی مقدمات متوسط حرفه را برای پزشکان عمومی و دندان ارائه کرده و همچنان این کار را ادامه میدهد.
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کارمنـدان طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی بـه عنـوان درصـدی از پرداخـت بـه کارمنـدان خدمـات
عمومـی کاهـش یابد.
تأثیر ترکیب ممکن است یک کاهش  25درصد در ارزش حقوق بازنشستگی خدمت عمومی به
اعضای جدید طرح در مقایسه با ارزش آن به اعضای قدیمی طرح قبل از تغییر به شاخص  CPIباشد
شکل 8

عالوه بر آن ،در پرتو گزارش موقت کمیسـیون حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی مسـتقل ،دولت
اعلام کـرد کـه ایـن افزایشهـای تصاعـدی ذخیره کننـده در نـرخ سـهم اعضـای کاری طرحهای
خدمـت عمومی از سـه درصد به طور متوسـط نشـان خواهـد داد.

کمیسیون حقوق بازنشستگی خدمت عم ومی مستقل ()IPSPC
در ایـن چشـمانداز اسـت کـه دولـت ائتالفـی انگلسـتان کـه در مـاه مـی سـال  2010انتخاب شـد
لردهاتـن فرنـس ،وزیـر سـابق امور کار و بازنشسـتگی را دعوت کرد تا کمیسـیونی بـرای اجرای یک
بررسـی اساسـی سـاختاری برای تأمین حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی را ریاسـت کند .دولت از
این کمیسـیون خواسـت تا پیشـنهاداتش را برای چیدمان حقوق بازنشسـتگی بدهد که در طوالنی
مـدت پایـدار و مقـرون بـه صرفه باشـد ،هـم بـرای نیـروی کار خدمت عمومـی و هم بـرای مالیات
دهنـده منصـف باشـد و همزمـان که از حقـوق تعلق پیـروی میکند ،بـا چالشهای مالـی پیش رو
سـازگار باشـد IPSPC .گـزارش موقـت خـود را در هفتـم اکتبـر  2010و گـزارش نهایی خـود را در
مـارس  2011منتشـر کرد.
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اصول اصالحات
 IPSPCتحلیـل خـود را پیرامـون  4اصـل مهـم بنـا کـرد کـه انتخاب شـده بودنـد تا یـک چارچوب
جامـع و متـوازن را ایجـاد کننـد که بـا آن ،آن مـورد را برای اصالحـات در نظر گرفتـه و در برابر آن
گزینههـای تغییـر سـاختاری بلندمـدت را ارزیابـی کنند .حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی باید:
مقـرون بـه صرفـه و پایدار باشـد .هزینه حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومـی باید مقرون
بـه صرفه باشـد .بـرای پایدار بودن بایـد در طول زمان مقرون به صرفـه باقی بماند .مقرون
بـه صرفـه بـودن بایـد در زمینه هزینههای کلـی دولت تجزیـه و تحلیل شـود .اصالحاتی
که جذب سـودهای آزموده به وسـایل مثل اعتبار حقوق بازنشسـتگی را کاهش میدهد،
بـرای مثـال با کاهـش تعداد مردمی کـه از تأمین حقوق بازنشسـتگی انصـراف میدهند،
میتوانـد تأثیـر مثبـت قابـل توجهـی بـر امـور مالی بلندمدت داشـته باشـد .این مسـئله
نمیتوانـد بـا نـگاه کـردن بـه حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی کـه به تنهایـی صرف
میشـود محاسـبه شـود .به منظـور پایدار بـودن یک طرح باید قادر باشـد که خطـرات را
بـه طـور مؤثـر بـدون افزاش قابـل توجـه در هزینهها مدیریـت و پخش کند.
کافی و عادالنه باشـند .حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی باید یک سـطح کافی از درآمد
بازنشسـتگی کارگـران خدمـت عمومی با یـک درجه منطقی از اطمینـان را فراهم کند.
از بهـرهوری حمایـت کننـد .طراحی طرح حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومـی باید بازار
کار مؤثـر بـرای کارکنـان را حمایـت کنـد و بایـد بـرای جـذب و حفـظ افراد مناسـب در
شـغلهای مناسـب بـه یـک روش قابـل انعطـاف و مقـرون بـه صرفه کمـک کند.
شـفاف و سـاده باشـند .حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی باید به طور گسترده فهمیده
شـوند .اعضـای طـرح باید حقوق و مزایـای بالقوه آیندهشـان را بدانند .جمعیـت به عنوان
یک کل باید مطمئن باشـد که حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی برای پول ارزش قائل
اسـت .بنابرایـن هزینههـا و ویژگیهای عمـده طرح باید بـرای کارمنـدان و کارفرمایان به
صـورت شـفاف و واضـح تنظیم شـوند .تنهـا با یـک درک خوب کلی ممکن اسـت به یک
توافـق گسـترده (که برای اصالحات ضروری اسـت) دسـت یافت.
ایـن اصـول پایـه ارزیابـی  IPSPCرا شـکل دادند .اما مصالحههـای مهمی بینآنها وجـود دارد .برای
مثـال بعضـی گزینههـای ممکن بـرای اطمینان دادن پایداری بلندمدت نسـبتاً پیچیـده و در نتیجه
برای فهمیدن مشـکل هسـتند .که این بر خالف اصل سـادگی و شـفافیت اسـت.
در پرتـو ایـن مصالحههـا مهم اسـت که هدف حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومـی را در نظر گرفت.
ایـن چیـزی نیسـت کـه دولـت انگلیس قبـل از اصالحات قبلـی انجام داده اسـت ،دفتر حسابرسـی
ملـی درگـزارش خـود درخصوص اصالحـات  2007-8نقل میکند کـه خزانـهداری «بیانیه واضحی
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دربـاره هـدف حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی و انـواع رفتار کارکنـان که میخواسـت از طریق
آنهـا تشـویق و حمایـت کنـد ایجـاد نکـرد 1»...بسـیاری از دالیل ممکن بـرای کارفرمایـان خدمت
عمومـی وجـود دارند تا مزایای حقوق بازنشسـتگی را برای کارمندانشـان فراهم کننـد 2.آنهایی که
برجسـتهاند بـر محـور کفایـت و انصاف و حمایـت بهرهوری قـرار میگیرند.

کفایت و انصاف
در هسـته طرحهـای بازنشسـتگی شـغلی ایـن هـدف قـرار میگیـرد که مطمئن شـوند کـه درآمد
در طـول زندگـی یـک کارمنـد کافـی اسـت .از آنجـا کـه مـا معموالً فـرض میکنیـم افـراد کاهش
سـودمندی کـم مصـرف را نشـان میدهنـد ،اگر مصـرف در چرخـه زندگی هموار شـود رفـاه طول
عمـر فـرد معمـوالً باالتـر خواهد بـود 3.با توجـه به اینکـه گنجایش درآمد مـردم معمـوالً در زندگی
آینـده پایینتـر اسـت ،ایـن میتوانـد انگیزه قـویای بـرای ارائه حقوق بازنشسـتگی باشـد.
میتـوان اسـتدالل کـرد کـه افـراد باید بـرای ایجـاد تنظیمات خـود برای همـوار کـردن درآمد در
بازنشسـتگی رهـا شـوند اما شـواهد قوی ای وجـود دارد که مـردم ممکن اسـت تصمیماتی بگیرند
کـه یـا بـرای خودشـان ضـرر دارد یـا کمبـود پسانـدازی کـه منجر بـه منابـع ناکافـی در زندگی
آینـده میشـود 4،یـا بـرای جامعه بزرگتـر برای مثال بـه خاطر تکیه بـر مزایای آزموده به وسـایل.5
بنابرایـن دالیـل خوبـی بـرای دولتهـا وجـود دارد تـا هموارسـازی مصـرف را از طریـق طرحهای
بازنشسـتگی ارتقا بدهند.
بیمـه یـک انگیـزه مهـم دیگـر بـرای حقـوق بازنشسـتگی اسـت .بـا فراهـم کـردن پرداختهـای
بازنشسـتگی مـداوم در طـول زندگـی یـک کارمنـد دولـت میتوانـد بـه ضمانـت در برابـر خطـر
درآمدهـای پاییـن بـرای آنهایـی که بیشـتر از زمانی کـه انتظار میرفتـه زندگـی میکنند ،کمک
کنـد .طرحهـای حقوق بازنشسـتگی خدمت عمومی همچنین عامـل بیمه خانـواده از طریق حقوق
بازنشسـتگی بازمانـدگان و مـرگ در مزایای خدمت (تاحـدی اعضای خانـواده را در برابر خطر مرگ
دارنـده حقـوق بازنشسـتگی بیمـه میکنـد) را فراهـم میکنند.
دولتهـا همچنیـن میتواننـد سـودی در ترویـج امـداد فقـر و توزیـع مجـدد به سـمت بدتر شـدن
1
2
3
4
5

دفتر حسابرسی ملی  ،2010صفحه 34
ککر و دیاموند  ،2008فصل  ،2اهداف حقوق بازنشستگی را به طور کلی بحث میکنند ،درحالی که مک کارتی  ،2006برای ارائه حقوق
بازنشستگی شغلی به این مورد نگاه میکند.
مدگلیانی و بروم برگ 1954
لیبسن 1996
به فلدشتاین و لی اب من  2002مراجعه کنید که سیستم تأمین اجتماعی آمریکا را به عنوان راهی برای جلوگیری از سواری رایگان در
حضور نوع دوستی توصیف میکنند.
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از طریـق حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی داشـته باشـند ،اگرچه نظـام بازنشسـتگی دولت در
ایـن زمینـه مهمتریـن اسـت .تحـت طـرح بازنشسـتگی خدمـت عمومـی فعلـی و طرحهـای نظام
بازنشسـتگی ملـی انگلسـتان در حـدود یـک از  8نفر مسـتمریبگیران خش عمومی بـا حداقل 20
سـال خدمـت انتظار میرود کـه برای پرداختهـای اعتباری حقوق بازنشسـتگی آزموده به وسـایل
1
در مرحلـهای از زندگیشـان شایسـته انتخاب باشـند.
در ایـن شـرایط ،هزینـه مالـی واقعـی پرداخت حقوق بازنشسـتگی به فـرد کم پرداخت ممکن اسـت
نسـبتاً پاییـن باشـد ،زیرا حقوق بازنشسـتگی شـغلی تا یک انـدازه جایگزیـن دیگر درآمدهـا از دولت
میشـود .اگرچـه راههـای دیگـری بـرای دسـتیابی بـه امـداد فقـر و توزیـع مجـدد در نظـام حقـوق
بازنشسـتگی کلی وجود دارند ،بنابراین انگیزههای مهم برای حقوق بازنشسـتگی شـغلی وجود ندارد.

حمایت بهرهوری
طرحهـای بازنشسـتگی میتوانـد بـه کارفرمایـان خدمـت عمومـی کمـک کند تـا کارکنـان مؤثر را
اسـتخدام و حفظ کنند .در اصل ،ارائه پاداش از طریق حقوق بازنشسـتگی میتواند بیشـتر از انجام
دادن آن از طریـق پرداخـت مقـرون بـه صرفه باشـد ،به خاطر ایـن دالیل:2
انتخـاب .چـون طرحهای بازنشسـتگی پاداش را تـا اواخر عمر فراهـم نمیکنند ،ممکن
اسـت انـواع خاصـی از کارمنـدان را جـذب کننـد .آنهایـی که بـه آینده بیشـتر ارزش
میدهنـد بـه طـور مؤثرتـری کار میکننـد و کمتـر احتمـال دارد کـه شـغلهای خـود
را تـرک کننـد 3.ارائـه پـاداش از طریـق حقـوق بازنشسـتگی بـه جـای حقـوق ماهیانه
میتوانـد نسـبتاً ارزانتـر شـود .ایـن دلیـل بـرای جامعه بـه عنـوان یـک کل ،جایی که
کارفرمـا آمـوزش قابـل توجهـی را فراهـم میکنـد ،میتوانـد مهمتریـن باشـد ،ماننـد
خدمـات بهداشـت ملی و نیروهای مسـلح ،با اسـتخدام افرادی که به احتمـال زیاد برای
چندیـن سـال میماننـد ،دوبـاره بـه دسـت آوردن سـرمایه کارفرمـا راحتتر میشـود.
انگیـزه حقـوق بازنشسـتگی میتواند در تشـویق کارمندان برای سـخت کارکردن نقش
داشـته باشـد .بـرای مثال ،حضـور یک ضمانت بازنشسـتگی امن و کافـی میتواند التزام
4
و تعهـد کارکنان بـر کارفرمایانشـان را حمایت کند.
.1

.2
.3
.4

براساس تحلیل پنسیم  2پایگاه دادهها که توسط وزارت کار و بازنشستگی ارائه شد .این در پیوست  Cاز  2011 IPSPCشرح داده میشود.
بیشــتر آنهایی که شایسته انتخاب برای پرداختهای اعتباری بازنشستگی هستند نسبتاً شغلهای گوتهای در بخش عمومی دارند؛ در
حدود  1در  3از تمام کارمندان با کمی خدمت در بخش عمومی انتظار میرود که پرداختهای اعتباری حقوق بازنشستگی دریافت کنند.
این ارقام البته جایی که نظام بازنشستگی ملی سبقت بگیرد تغییر میکنند.
برای شرکتهای خصوصی ،مزایای مالیاتی ارائه حقوق بازنشستگی میتواند محرک قویای باشد ،اما این انگیزه به دولت اعمال نمیشود.
ایپو لیتو .2002
درســی و دیگران  ،1988رابطه مثبتی بین پوشــش حقوق بازنشستگی و دســتمزدها پیدا میکنند ،که میتواند بر این داللت کند که
کارمندان تحت پوشش حقوق بازنشستگی به طور متوسط پربارتر از آنهایی هستند که حقوق بازنشستگی ندارند.
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خطر انتقال .اگر کارکنان خطر انتقال اشـاره شـده در بسـیاری از طرحهای بازنشستگی
را قـدر بداننـد ،ممکـن اسـت در عوض بـرای دریافـت پاداش کلـی کمتر آماده باشـند.
بـرای مثـال ،کارمنـدان ممکـن اسـت ترجیـح ندهند کـه خطر ناپایـداری را بـه قیمت
مقـرری سـاالنه در بازنشسـتگی (و همچنیـن ناپایـداری در درآمد بازنشسـتگی) تحمل
کننـد .بیشـتر طرحهـای سـود تعریف شـده ایـن خطـر را به کارفرمـا انتقـال میدهند.
اینهـا تأثیـرات مهـم بالقـوه هسـتند .اگرچـه یـک جنبـه منفـی ارائـه پـاداش از طریـق حقـوق
بازنشسـتگی ایـن اسـت که حقـوق بازنشسـتگی فاقـد انعطافپذیـری و واکنشپذیری به شـرایطی
هسـتند کـه حقالزحمـه میتواند فراهم کند .بـرای مثـال ،کارفرمایی که متوجه میشـود مجموعه
خاصـی از مهارتهـا مـورد تقاضـای باالیی هسـتند ،میتواند حقالزحمـه برای افراد بـا آن مهارتها
را افزایـش دهـد ،یـا پـاداش نگهداری را به کارمندان فعلی پیشـنهاد کند .خیلی سـختتر اسـت که
حقـوق بازنشسـتگی را بـه یک روش مشـابه مورد هدف قـرار داد.
علاوه بـر آن ،شـواهدی وجـود دارد کـه بهای حقوق بازنشسـتگی توسـط کارکنان پایینتـر از هزینه
آنهـا بـرای کارفرمایـان خدمـت عمومی اسـت ،پیشـنهاد میکنـد که حقـوق بازنشسـتگی اغلب در
اسـتخدام و حفـظ کارمنـدان به همان انـدازه که برای دیگر جنبههـای پاداش مقرون به صرفه اسـت،
مقرون به صرفه نیسـت 1.طرح بازنشسـتگی همچنین باید در مقابل اثرات ناخوشـایند نگهبانی کند،
مثـل کاهـش در تحـرک بـازار کار کـه میتواند به قـدرت تولید در اقتصـاد گسـتردهتر ضربه بزند.
بـه طـور کلـی IPSPC ،نتیجـه گرفـت کـه کارکنـان خدمـت عمومـی بـه طـور تاریخـی حقوق
بازنشسـتگی را بـه طـور مفـرط بـرای مدیریـت نیـروی کار اسـتفاده کردهانـد ،برای مثـال برای
تشـویق کـردن کارکنـان قدیمیتـر به خـروج .برای این کار حقوق بازنشسـتگی بسـیار مناسـب
نیسـت و غیرمحتمل اسـت که در آن برای پ.ل ارزش عرضه کنند .حقوق بازنشسـتگی خدمت
عمومـی بایـد همچنـان قسـمت ارزشـمندی در بسـته پاداش باشـند و به جـذب و انگیـزه دادن
کارمنـدان بـا کیفیـت بـاال کمـک کننـد .امـا  IPSPCاسـتدالل کـرد که هـدف اصلی آنهـا باید
مطمئن سـاختن سـطوح کافی درآمد بازنشسـتگی برای مسـتمریبگیران خدمت عمومی باشد.

توصی ههایکمیسیون
توصیههـای کمیسـیون در شـکل  9خالصـه شـدهاند IPSPC .دلیـل آورد کـه اگـر قبـول شـود،
توصیههایـش مقـدار حقـوق بازنشسـتگی پایـدار و عادالنـهای را بـرای کارگـران خدمـت عمومی و
 .1به  ،IPSPC 2010فصل  6مراجعه کنید.
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پرداختکننـدگان مالیـات تحویـل میدهـد.

1

شکل 9

حقـوق بازنشسـتگی تعلـق باید حفظ شـوند .این پیشنیـازی برای اصالحات اسـت هم بـرای ایجاد
اعتمـاد و اطمینـان و هـم حمایـت کـردن کارگـران فعلـی از تغییـرات ناگهانـی در مزایـای حقـوق
بازنشستگیشـان یـا سـن بازنشسـتگی .بـه عالوه اتصـال حقـوق نهایی بـرای خدمت گذشـته باید
بـرای اعضـای کنونی حفظ شـود ،بنابراین مزایای حقوق باید همچنان براسـاس حقـوق نهایی اعضا
در خدمـت عمومی باشـد.
امـا  IPSPCتصمیـم گرفـت کـه برنامههـای بازنشسـتگی حقـوق نهایـی بیشـتر از ایـن بـرای اقالم
تعهـدی آینـده توسـط کارکنـان خدمت عمومی مناسـب نبودنـد .دولت بایـد کارش را بـرای فراهم
کـردن شـکلی از بازنشسـتگی مزایـای تعریـف شـده بـه عنوان هسـته طـرح ادامـه دهد ،امـا طرح
درآمـد دوبـاره ارزیابیشـد ه متوسـط شـغلی ( )CAREمنصفانهتـر خواهـد بـود و توزیـع بهتـری از
خطـرات تولیـد خواهـد کرد.
بـه منظـور بررسـی کـردن طرحهای متفـاوت برنامه حقوق بازنشسـتگی  IPSPCاز انجمن سیاسـت
بازنشسـتگی خواسـت تـا پارامترهایـی را بـرای مجموعـهای از سـاختارهای طرح جایگزیـن تعریف
کنـد ،بـه ایـن منظور کـه آنها به طور متوسـط ،همانقـدر مقدار سـود را به عنوان یـک وکالتنامه
طـرح حقـوق نهایـی بـرای اعضـای طـرح فراهـم میکنـد (بـه طـور گسـترده قصـد داشـت تا یک
 .1لیست کامل توصیهها در پیوست  Aاز  IPSPC2011موجود است.
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نمونـه نوعـی رایج طرح بازنشسـتگی بخش عمومی انگلسـتان را تکـرار کند) .ایـن کار ارزیابی اثرات
توزیعـی سـاختارهای جایگزیـن را مقـدور میسـازد 1.پارامترهـای طرح کـه نتیجه دادند در شـکل
 10نشـان داده میشـوند.
شکل 10

سـپس کمیسـیون ایـن پارامترهـا را بـه اطالعـات وزارت کار و بازنشسـتگی مـدل پنسـیم 2اعمال
کـرد 2.پنسـیم  2یـک مـدل ریزشبیهسـازی پویاسـت کـه قصـد دارد توزیـع آینـده درآمدهـای
مسـتمریبگیران را ارزیابـی کنـد .ایـن مـدل براسـاس منابـع دادههـا شـامل پایـگاه داده طول عمر
بـازار کار (یـک تحقیـق یـک درصدی بیمـه ملی و دادههـای اداری مالیـات) ،تحقیق منابـع خانواده
و مطالعـه پنـل خانگـی بریتانیا.
تحلیـل  IPSPCنشـان داد کـه تمـام این طـرح برنامههـای اصلی در بدسـت آوردن اهداف مناسـب
بـرای افـرادی بـا حداقـل  20سـال اسـتخدام خدمـت عمومـی به طور وسـیع موفـق خواهنـد بود.
تقریبـاً  95درصـد انتظـار میرود که به سـطح درآمد بازنشسـتگی که کمیسـیون بازنشسـتگی لرد
ترنـر ارزیابـی کـرد که سـطح حداقل خواهد بود ،برسـد 3.این نتیجـه مقداری اعتماد بـه نفس ایجاد
میکنـد کـه نیـازی نیسـت کفایت توسـط تغییر در طـرح برنامه ضربـه بخورد ،امـا این اجـازه را به
مـا نمیدهـد که بیـن طرحهـا فـرق بگذاریم.
 .1برای جزئیات بیشتر کار مدلسازی فنی انجام شده به پیوست  IPSPC 2011مراجعه کنید.
 .2به خاطر فرضیات متنوع ،برای مثال درباره ساختار سن کارگران بخش عمومی ،طرح  CAREبا شاخصبندی درآمد زمانی که به دادههای
پنســیم  2اعمال شد تا حدی مزایای بیشــتری فراهم میکند .بدین منظور پرداختهای تحت این طرح با  90.35درصد تکثیر شدند.
 ،IPSPC 2011صفحه  18را ببینید.
 .3کمیسیون بازنشستگی 2004
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شکل 11

تفـاوت بزرگتـر میتوانـد توسـط نـگاه کردن بـه تأثیـرات بر افـرادی بـر پروفایلهـای حرفههای
مختلـف ایجـاد شـود .بخصـوص به اصطلاح کارمنـدان بلندپرواز بـا ترفیعات سـریع ،و کارمندان
کوتاهپـرواز کـه تـا زمـان بازنشسـتگی هیـچ رشـد حقوقـی واقعـی نخواهند داشـت یا کم اسـت.
گـزارش موقـت  IPSPCنشـان داد در طرحهـای حقـوق نهایـی ،بلندپروازهـا توانسـتند تقریبـاً
دوبرابـر بیشـتر از کوتاهپروازهـا در هـر پونـد پرداختهـای بازنشسـتگی توزیع کارمندان بدسـت
آورنـد کـه بـر ایـن داللـت میکنـد کـه طرحهـای حقـوق نهایـی بـرای ایـن کارمنـدان خیلـی
ارزشـمندتر هستند.
ایـن تحلیـل توسـط کار انجمن سیاسـت بازنشسـتگی تقویت میشـود که نشـان میدهـد نرخهای
مؤثـر سـود کارمنـدان برای بلندپروازها بسـیار بیشـتر از کوتـاه پروازهـا در وکالتنامـه طرح حقوق
نهاییشـان اسـت (شـکل  12را ببینید).
نتایـج مـدل پنسـیم  2اظهـار میکنـد کـه انتظـار مـیرود  6درصـد از کارمنـدان در طـی تغییر به
یک طرح  CAREهزینه معادل دوباره ارزیابی شـده توسـط درآمدهای متوسـط حقوق بازنشسـتگی
باالتـری دریافـت میکننـد 1.به عالوه ،شـواهد امید به زندگی نشـان میدهد کـه بلندپروازها انتظار
زندگـی طوالنیتـری را دارنـد و در نتیجـه در طـول زمـان طوالنیتـری پرداختهـای بازنشسـتگی
دریافـت میکنند.

 .1این نتایج به طور گسترده با آنهایی که توسط وزارت آمار دولت در ارزیابیاش از اصالحات پیشنهادی به طرح بازنشستگی خدمت سالمت
ملی به دست آورد سازگار هستند؛ مراجعه شود به وزارت آمار دولت 2006
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شکل 12

بیعدالتـی طرحهـای حقـوق نهایـی یـک دلیـل اصلـی بـرای توصیـه  IPSPCاسـت که آنهـا باید
توسـط تنظیمـات متوسـط شـغلی جدیـد جایگزیـن شـوند .مشـکل مهمتـر توزیـع مخاطـرات در
طرحهـای حقـوق نهایـی اسـت .اگـر کارمنـدان رشـد حقـوق سـریع را تجربه کننـد ایـن میتواند
تأثیـر بزرگـی بـر حقـوق بازنشسـتگی مورد انتظارشـان داشـته باشـد ،از آنجـا که خدمت گذشـته
بـر طبـق پیشـرفتهای حقـوق فعلی دوبـاره ارزیابی میشـود .ایـن ریسـک میتواند بـرای کارفرما
بسـیار هزینـه بـر باشـد .به طور معکـوس یک دوره رشـد حقوق پاییـن میتواند به طور نامتناسـبی
بـرای امـور مالـی دولت سـودمند باشـد IPSPC .توصیه کرد که این نـوع خطر باید بـا اعضای طرح
درمیـان گذاشـته شـود ،همانگونـه کـه در طرحهـای برنامه  CAREاسـت.

شاخصبندی
البتـه تعـداد بسـیار متفاوتـی از طرحهـای برنامـه  CAREوجـود دارد .انتخـاب نرخهـای تعهـدی و
شـاخصبندی هزینههـای آینـده حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی و توانایی آنها بـرای فراهم
کـردن درآمدهـای بازنشسـتی مناسـب را مشـخص خواهـد کـرد .نرخهـای تعهـدی در مرکـز توان
مالـی هسـتند و بنابرایـن  IPSPCدر اینجـا هیـچ توصیـهای نـدارد .با بـاور بر اینکـه آنها تصمیمی
بـرای دولـت هسـتند امـا  IPSPCتوصیههایـی در مـورد شـاخصبندی آینـده حقـوق بازنشسـتگی
خدمـت عمومـی کـرد 1.قبـل از بازنشسـتگی توصیه کرد کـه مزایای تعلـق کارمندان فعلـی باید در
راسـتای درآمدهـای متوسـط ملـی دوبـاره ارزیابی شـوند .این به این معنـا خواهد بود کـه برای یک
عضـو نوعـی طـرح ،مزایا تقریباً با همان سـرعت حقوقشـان افزایـش خواهد یافت ،با ایـن نتیجه که
 .1پیگات و سین  2009شاخصبندی اصالحات را با جزئیات بررسی میکنند.
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سـهم حقوق تعلق گرفته شـده در سـنین متفاوت تقریباً مسـاوی خواهد ماند (شـکل  .)1این باید
انصـاف را حمایـت کنـد و همکاری در بازنشسـتگی میـان جوانان را تشـویق کند.
شکل 13

 IPSPCبـرای اعضـای مسـتمریبگیر ،شـاخص بنـدی را در راسـتای قیمتهـا توصیـه کـرد .ایـن
اطمینـان خواهـد داد کـه حقـوق بازنشسـتگی بـه طـور وسـیع قـدرت خریـد خـود را در طـول
بازنشسـتگی حفـظ میکننـد .در آخـر ،بـرای اعضـای طـرح معـوق IPSPC ،احسـاس کـرد آنجـا
میتوانسـت یـک مصالحـه بیـن تضمیـن کیفیـت و حمایـت تحـرک نیـروی کار (کـه همچنیـن
میتوانسـت شـاخصبندی توسـط درآمدهای متوسط را پیشـنهاد کند) و تشـویق حفظ کارمندان
(کـه میتوانسـت توسـط سـطح پایینتـری از شـاخصبندی بـرای اعضـای معـوق حمایت شـود)،
وجـود داشـته باشـد .انتخـاب باید وابسـته بـه ارزیابی دولـت از نقش حقـوق بازنشسـتگی خدمت
عمومـی و تعـادل بیـن اصـول متفاوت باشـد.
مدیریت مخاطرات آینده
دولـت بـه طـور تاریخـی هزینههای تغییرات در سـن متوسـط زندگـی در میان اعضـای طرح حقوق
بازنشسـتگی خدمـت عمومـی را تحمل کرده اسـت .سـن متوسـط زندگی در کشـورهای پیشـرفته،
برخلاف پیشبینیهـای بیشـتر متخصصـان ،در پنج دهـ ه اخیر به سـرعت رو به افزایش بوده اسـت
( شـکل  .)14این به طور گسـترده توسـط افزایش امید به زندگی در میان افراد  60سـاله یا بزرگتر
باعـث شـده کـه منجر به افزایـش زیاد هزینههـای پرداخت حقوق بازنشسـتگی می شـود .یک عضو
طرح بازنشسـتگی خدمت سلامت ملی که در حال حاضر در سـن  60سـالگی در حال بازنشسـتگی
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اسـت ،میتواند انتظار داشـته باشـد که  40تا  45درصد از زندگی بزرگسـالی خود را در بازنشسـتگی
بگذرانـد ،در حالـی کـه بـرای مسـتمریبگیران ده ه  1950ایـن عدد به  30درصد می رسـید.
شکل 14

نظـر  IPSPCایـن بـود که تحمل ریسـک افزایش طول عمر قبل از بازنشسـتگی بـرای اعضا منصفانه
اسـت ،امـا تحمـل این ریسـک برای کسـانیکه در حال حاضر بازنشسـته شـدهاند مشـکلتر اسـت
(از آنجایـی کـه آنهـا کمتـر قـادر خواهنـد بـود که برنامـه هایشـان را تنظیـم کنند) .در شـناخت
ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد کار وارد شـده IPSPC ،توصیـه کـرد کـه  NPAبـرای خدمات مشـابه
(نیروهـای مسـلح ،پلیس و آتش نشـانی) باید  60باشـد.
سـن بازنشسـتگی دولـت در حـال حاضر برای مـردان  65و برای زنان بیش از  60اسـت .برنامهریزی
مـی شـود کـه تـا سـال  2018بـرای مـردان و زنـان بـه طـور مسـاوی  65باشـد و سـپس بـه طور
تدریجـی در طـول  30سـال آینـده افزایـش یابد ،مانند اینکه سـن بازنشسـتگی دولت برای کسـی
کـه در مـاه مـی سـال  78یـا بعـد از آن متولد شـده  68اسـت 1.بـا اتصـال  NPAهای طرح به سـن
بازنشسـتگی دولت ،باید ممکن باشـد که یک سیسـتم بازنشسـتگی ماندگار ایجاد شـود که ریسـک
افزایـش طـول عمـر را مدیریـت میکنـد .اعضای طرح قـادر خواهند بود که قبل از این سـن شـروع
بـه دریافـت حقوق بازنشسـتگی خـود کنند ،امـا مقادیر حقوق بازنشسـتگی برای به حسـاب آوردن
ایـن موضـوع از نظـر آمـاری کاهـش خواهنـد یافـت .در جایی کـه اتصـال پذیرفته میشـود ،انتظار
مـیرود نسـبت مـورد انتظـار از زندگی بزرگسـالی گذرانده شـده در بازنشسـتگی در طـی دهههای
آینـده در حـدود یک سـوم باقی بماند ( شـکل .)15
 .1دولت درحال حاضر در حال بررسی برنامه زمانی برای افزایشهاست.
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علاوه بـر اتصـال  NPAهـای طـرح بـه سـن بازنشسـتگی دولـت IPSPC ،فکر کـرد کـه باید یک
دریچـه اطمینـان اضافـی برای مطمئن شـدن دربـاره اینکه حقوق بازنشسـتگی خدمـت عمومی
مقـرون بـه صرفـه و پایـدار باقـی میمانند ،وجود داشـته باشـد IPSPC .پیشـنهاد کـرد که دولت
بایـد یـک «سـقف هزینـه ثابت» را شـروع کند :نسـبت پرداخـت حقوق بازنشسـتگی ارائه شـده
توسـط کارفرمایـان بـه حقـوق بازنشسـتگی کارمنـدان در بلندمـدت .اگـر از ایـن تجـاوز کـرده
اسـت ،بـرای برگردانـدن هزینههـا مطابـق بـا سـقف بایـد یـک فراینـد مشـاوره و یـک تغییـر
پیشفرضهـای خـودکار ،اگـر موافقـت حاصـل نشـود ،وجـود داشـته باشـد IPSPC .راه مشـاوره
آینـده دربـاره حـدی کـه هزینههـای مربـوط بـه خدمـت گذشـته در سـقف هزینههـا را اجـازه
دارنـد ،بـاز گذاشـت 1.تنظیمـات  SHARE & CAPکـه در حال حاضـر در بسـیاری از طرحها رایج
هسـتند بـه هزینههـای خدمـت عمومـی اجـازه متحد شـدن میدهنـد ،امـا دیگر طرحهـا بحث
کردهانـد کـه آن هزینههـا بـه همـراه افزایـش طـول عمـر اعضـای مسـتمریبگیر و معـوق بایـد
2
توسـط کارفرماهـا متحمل شـوند.

نظارت و شفافیت
در حـال حاضـر دادههـای مربوط دربـاره طرحهای بازنشسـتگی خدمت عمومی انگلسـتان بهراحتی
در دسـترس قـرار نمیگیرنـد ،همچنیـن اسـتانداردهای متناقـض دولـت در سرتاسـر طرحها وجود
دارد .بنابرایـن بـرای اعضـای طـرح ،پرداختکننـدگان مالیـات و محققـان سـخت خواهـد بـود که
مطمئـن باشـند کـه طرحهـا به صـورت مؤثـر و کارآمـد در حال اجراسـت.
 .1به  IPSPC 2011صفحات  102-100مراجعه کنید.
 .2برای مثال ،به کمیسیون حقوق بازنشستگی ریل وی ( )2008مراجعه کنید.
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تنهـا یـک طـرح بـدون بودجـه ،طـرح بازنشسـتگی خدمـات اجتماعـی اصلـی ،یـک هیـأت مدیره
بازنشسـتگی رسـمی دارد و مسـئول مدیریت طرح مطابـق با احکام و قانون حاکـم و نظارت منابعی
اسـت کـه مصـرف میکند .طـرح بازنشسـتگی دولـت محلی بـا سـرمایه ( )LGPSطیف وسـیعی از
کمیتههـای بازنشسـتگی محلـی دارد اما اینهـا وضعیت حقوقی مطمئـن را ندارنـد .در حال حاضر
وظیفـه امانتـی آنهـا بیشـتر بـرای پرداختکننـدگان مالیات اسـت تا اعضـا و دیگـر ذینفعها.
ایـن موقعیـت در تضـاد با طرحهای دارای سـرمایه بر مبنـای اعتماد انگلسـتان در بخشهای دولتی
و خصوصـی اسـت کـه نیازمند طیف وسـیعی از امانتداران اسـت که معمـوالً از تعداد ثابتـی از اعضا
تشـکیل میشـود (مدیریت ،نامزدهای کارمندان و مسـتمریبگیران و مستقالن).
 IPSPCفکـر کـرد اگرچـه دالیـل معتبری بـرای تفاوتهـای بخش دولتـی و خصوصی وجـود دارد،
از مـدل امانتـدار میتـوان درسهایـی را آموخـت IPSPC .توصیـه کـرد کـه هـر طرح بازنشسـتگی
خدمـت عمومـی (و سـرمایه  LGPSفردی) باید یک کمیته بازنشسـتگی شایسـته ،آمـوزش دیده ،و
به طور مناسـب تشـکیل شـده ،با اعضای کاندید شـده داشـته باشـد .کمیته ،مسـئول عمل کردن
اسـتانداردهای خـوب دولـت که شـامل اجـرای مؤثر و کارآمـد اسـت ،خواهد بود.
بـه لحـاظ شـفافیت LGPS ،انتشـار منظـم بیانیههـای مزایـا بـه اعضـا و نشـر دادههایـی کـه اجازه
مقایسـههای سـاده در سراسـر دولـت ،بیـن طرحها و بیـن سـرمایههای  LGPSفـردی را میدهد را
توصیه کرد IPSPC .همچنین پیشـنهاد کرد که اداره مسـئولیت بودجه که در سـال  2010تأسـیس
شـد ،بایـد تحلیـل منظمـی از تأثیر مالـی بلندمـدت طرحهای اصلی بازنشسـتگی خدمـت عمومی
را منتشـر کند.

خالصه
حقـوق بازنشسـتگی خدمـت عمومـی قسـمت مهمی از چشـمانداز بازنشسـتگی انگلسـتان اسـت.
امـا آنهـا بـا چالشهـای بزرگی مواجه میشـوند .افزایش سـن متوسـط عمـر به طور چشـمگیری
هزینههـای طرحهـای سـنتی حقـوق بازنشسـتگی نهایـی را تـا سـن بازنشسـتگی  60یا بـه پایین
افزایـش داده ،در حالـی کـه بیعدالتـی ایـن تنظیمـات بـه طور فزاینده روشـن شـده اسـت.
کمیسـیون بازنشسـتگی خدمت عمومی مستقل ،به ریاسـت لرد هوتن ،اصالحاتی با هدف قادر ساختن
کارمنـدان خدمـت عمومـی برای دسترسـی داشـتن به آینده قابـل پیشبینی با طرحهای بازنشسـتگی
مزایـای تعریفشـده عادالنـه ،پایـدار و کیفیـت خوب ،توصیه کـرد .دولـت هماکنون بیان کـرده که این
توصیهها اسـاس مشـاوره با کارمندان خدمت عمومی و نمایندگانشـان را شـکل خواهد داد.
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،بـا معرفـی طرحهای جدید که در آنها اقالم تعهدی براسـاس درآمدهای متوسـط شـغلی هسـتند
 قصـد افـزودن انصـاف را داشـت کـه منجـر بـه پایـان یافتـن تعصـب ذاتـی در طرحهـایIPSPC
حقـوق نهایـی بـرای آن کارمندان خدمـت عمومی که پرداختهـای آنها در طول شغلشـان پایین
 با اتصال سـن بازنشسـتگی عمومی به سـن بازنشسـتگی دولـت هزینههای. میشـد،باقـی میمانـد
افزایـش طـول عمـر در نظر گرفته شـدهاند که به طور مسـاوی بیـن کارمنـدان و پرداختکنندگان
 آرزو این اسـت که شـهروندان و اعضای، با پیشـرفت نظـارت و شـفافیت.مالیـات تقسـیم میشـوند
طـرح اطمینـان پیـدا خواهنـد کـرد که طرحهـای حقـوق بازنشسـتگی به خوبـی اجرا میشـوند و
.ارزش خوبـی بـرای پول فراهـم میکنند
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چکیده
ایـن مقاله پیشـرفتهای حقوق بازنشسـتگی بخش دولتی در اسـترالیا را ارائـه داده و تخمینی از
تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی 4کـه با منافع وعـده داده شـده به کارمنـدان بخش دولتـی مرتبط
بودنـد را گـزارش میکنـد .تجربـه اسـترالیا در حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی غیرمعمـول
اسـت .اخیـراً ،مدافعـان نیـروی کار و قوهقضائیـه جداگانـه ،همـه داوطلبـان جدیـد برنامههـای
بخـش دولتـی بـا برنامههای مشـارکت تعریف شـده )DC( 5مواجه شـدند .انتقـال از منافع تعریف
شـده  DB6بـه  DCدر طـی  20سـال گذشـته اتفاق افتاده اسـت .مـا بر این موضوع کـه چارچوب
گسـتردهتر سیاسـت بازنشسـتگی در اسـترالیا (کـه در آن تنهـا عایـدی تعیین شـده ملی مرتبط
بـا مسـائل مالـی بازنشسـتگی ،بـر پایه یک برنامـه کمک کننـده  DCاجباری اسـت) ،یک محرک
مهـم انتقـال نسـبتاً سـریع حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی اسـت ،بحـث داریـم .درحالیکـه
هزینههـای ارث ناشـی از برنامههـای بخـش دولتـی کـه تاکنـون مختومـه شـدهاند ،بـه طـور
معنـاداری  15درصـد از  GDPمیباشـند ،برنامهریزیشـده کـه ایـن رقـم در طـی  30سـال
آینـده از طریـق اصطـکاک طبیعـی و مجموعـه ابتـکارات طراحـی شـده تا صفـر کاهـش یابد تا
بدهیهـای حقـوق بازنشسـتگی را بپردازد.
کلیدواژه :حقوق بازنشستگی ،خدمات اجتماعی ،هزینه ارث ،بازنشستگی.
1. Civil Services and Military Retirement Income Provision in Australia
2. Hazel Bateman
3. John Piggott
4. Unfunded liabilities
5. Defined contribution
6. Defined benefit
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 -1مقدمه
ایـن مقالـه پیشـرفتهای حقوق بازنشسـتگی بخش دولتی در اسـترالیا را ارائـه داده و تخمینی
از تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی 1کـه بـا منافـع وعـده داده شـده بـه کارمنـدان بخـش دولتی
مرتبـط بودنـد را گـزارش میکنـد .تجربـه اسـترالیا در حقـوق بازنشسـتگی بخـش دولتـی
غیرمعمـول اسـت .اخیـرا ً مدافعـان نیـروی کار و قوهقضائیـه جداگانـه ،همـه داوطلبـان جدیـد
برنامههـای بخـش دولتـی بـا برنامههـای مشـارکت تعریـف شـده )DC( 2مواجـه شـدند .انتقال
از منافـع تعریـف شـده  DB3بـه  DCدر طـی  20سـال گذشـته اتفاق افتـاده اسـت .درحالیکه
هزینههـای ارث قابـل مالحظـه و مهـم هسـتند ،آنهـا برنامهریـزی کردنـد تا در طـول زمان آن
را کاهـش دهند.
اسـتدالل مـا این اسـت که یـک محـرک از این اصالح پیشـرو حقوق بازنشسـتگی بخـش دولتی،
معرفـی ضمانـت سـالخوردگی 4اسـت ،ابتـدا یـک برنامـه حقـوق بازنشسـتگی  DCسـرمایهای در
ابتـدا در اواخـر دهـه  80مطرح شـد (اسـترالیا پایینترین بدهی ملـی را در دنیای پیشـرفته دارد،
ایـن رقـم در شـروع بحـران مالـی جهانـی صفر بوده اسـت) .ایـن اصلاح بنیادی سیاسـت بخش
خصوصـی منجـر بـه تنظیـم بخـش دولتی شـد .تـا حـدود  20سـال پیـش ،بیشـترین طرحهای
بازنشسـتگی بخـش دولتـی یـا تأمیـن مالـی نشـده یـا بخشـی از آنـان تأمیـن مالـی شـده بـود،
طرحهـای  DBبـا منافع مالی بر اسـاس  PAYG5سـرمایهگذاری شـدند .کارمنـدان بخش خصوصی
و دولتـی تقریبـاً همیشـه موضـوع چنیـن سیاسـتهایی بودهانـد .با گسـترش چارچوب سیاسـت
ضمانـت بازنشسـتگی ،الزامـات آن مربـوط به مقامات بخش دولتی آورده شـد کـه منجر به اصالح
حقـوق بازنشسـتگی بخش دولتی شـد.
بـرای درک کامـل اجبـار اصلاح حقـوق بازنشسـتگی خصوصـی در قوانیـن حقـوق بازنشسـتگی
بخـش دولتـی ،الزم اسـت تـا ویژگیهای ضروری سیاسـت بازنشسـتگی اسـترالیا را درک کنیم و
بشناسـیم .پیـرو مـرور اجمالی سیسـتم مالی اسـترالیا ،اسـتخدام آن و ماهیت کنونـی برنامههای
حقـوق بازنشسـتگی ،مـا با طـرح مقدمات درآمد بازنشسـتگی پیـش میرویم .بخـش  4طرحهای
بازنشسـتگی معیـن را بـرای کارمنـدان بخش دولتی در دولـت ،ایاالت و دولتهـای مناطق و برای
1. Unfunded liabilities
2. Defined contribution
3. Defined benefit

 .4بازنشســتگی دورهای بــرای حقــوق بازنشســتگی شــخصی و شــغلی اســت .ضمانــت بازنشســتگی چنیــن نامیــده شــد زیــرا هدفگیری
آن بــه ســمت ضمانــت اســت کــه کارفرمایــان بخــش حداقلــی  % 9دســتمزد در صندوقهــا بــرای بازنشســتگی کارمنــدان همــکاری
خواهند داشــت
)5. PAY-AS-YOU-GO (PAYG
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کارمنـدان دفاعـی و مکانهایـی بـا شـرایط تاریخـی توصیف میکند .مـا تغییر در  2دهه گذشـته
را عمدتـاً از برنامههـای  DBسیسـتم  PAYGبـه سـوی طرحهـای تجمـع بودجه 1پررنـگ میکنیم.
2
در قسـمت  5بـه سـوی سـرمایههای بازنشسـتگی بخـش دولتـی و گزارش مشـخصات گسـترده
و اندازههـای اجرایـی تغییـر جهـت میدهیـم .دربـاره اسـتراتژیهای کنونـی بـه ایـن جهـت کـه
تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی شـامل تأسـیس سـرمایه آینـده اسـترالیا ،سـرمایه دارایی بـا اقتدار
همـراه بـا خالصـهای از تأمیـن مالـی تعهدات فاقد پشـتوانه مالی بازنشسـتگی کارمنـدان دولت را
نشـان میدهنـد ،بحث خواهیـم کرد.

 -2مرور بخش دولتی
بخش دولتی اسـترالیا شـامل سـه سـطح دولت ملی (مشـترکالمنافع) ،دولت  8ایالت و سـرزمین
و دولـت محلـی میباشـد .در مجمـوع ،حدود یک چهارم  GDPرا شـامل شـده و  17درصد نیروی

ت (و سـرزمین) و دولت
کار را اسـتخدام میکنـد ( .)ABS2008,2009در ادامـه مـا فقـط بـر ایـاال 

ت بزرگتریـن کارفرمایـان کارمنـدان هر دو
ملـی تمرکـز میکنیـم .از آنجـا کـه دولتهـای ایـاال 
بخـش آموزش و سلامت هسـتند ،بیشـتر اسـتخدامهای دولـت در کشـور را در برمیگیرد.

مبرمتریـن مشـکل کنونـی پیـش روی طرحهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی اسـترالیا تعهدات
فاقـد پشـتوانه مالـی مرتبـط بـا طرحهـای  DBمتوقـف شـده کـه در حـال حاضر حـدود 205/4

بیلیون دالر اسـترالیا (حدود  15از  3)GDPاسـت .بدهیها بهطور شـفاف محاسـبه شـده و شـامل

ت و دولتهـای
همـه ایـاالت ،مناطـق و اسـناد بودجـه دولـت میشـوند .همچنیـن همـه ایـاال 

منطقـهای اسـتراتژیهایی را بـ ه منظـور حـذف این بدهیهـا معرفی کردنـد .قوانین وضع شـده،

بهمنظـور کاهـش بدهیهـا از طریـق پرداختهـای منظـم بودجههای بخـش دولتی 4و اسـتفاده
از عایـدات فـروش داراییهـا ،5نیازمنـد اختیـارات متنـوع دولتـی هسـتند .بـ ه علاوه تشـکیل

صندوقهـای سـرمایهگذاری بـا کاربـرد خـاص بهمنظـور تأمیـن مالـی تعهـدات فاقـد پشـتوانه

مالـی بازنشسـتگی اسـت .پروژههـا پیشـنهاد میدهند کـه تعهدات فاقد پشـتوانه مالـی مرتبط با

طرحهـای بازنشسـتگی محرمانـه بخـش دولتـی ،در طی  30سـال آینده حذف شـوند .طرحهای

بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دفاعـی و قضایـی بـه عنـوان تنهـا طرحهـای بخش دولتـی که به
1. Funded accumulation schemes
2. Broad characteristics

 .3همه مقادیر دالر ،دالر استرالیا است .هماکنون دالر استرالیا حدود  1.05دالر آمریکا خریداری میشود.
 .4برای مثال قانون ضمانت مالیاتی  2005در New South Wales
 .5برای مثال بخشی از اقدام فروش بازی لوتو در New South Wales
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انـدازه قابـل توجهـی متکـی به مسـائل تأمیـن مالـی  PAYGاز طریق درآمـد تلفیقـی 1داوطلبان

ی ماندهاند.
جدیـد هسـتند ،باقـ 

 -3بررسی اجمالی قوانین درآمد بازنشستگی در استرالیا
قوانیـن درآمـد بازنشسـتگی در اسـترالیا از  3مؤلفه (نرخ ثابت  PAYGسـن بازنشسـتگی عمومی،
فراهـم شـده بـرای همـه کسـانی که بـه سـن رسـیدهاند و معیارهـای اقامت) تشـکیل میشـوند.
بـر اسـاس یـک آزمـون منابـع ،پرداخـت اجبـاری  9درصد از حقـوق به صنـدوق توسـط کارفرما،
معمـوالً در بخـش خصوصـی اداره میشـود و مالیـات صرفهجوییهـای شـخصی داوطلبانـه را بـه
محدودیتهـای مسـلم سـهم ترجیـح میدهد.
سن بازنشستگی
به شـکل تاریخی این نقطه اتکای سیاسـت درآمد بازنشسـتگی استرالیاسـت که ابتدا بیش از یک
قـرن پیـش معرفـی شـد ،پرداختها در حـال حاضر تا  75درصد کسـانی که به سـن رسـیدهاند را
بـا حـدود  60درصـد دریافتـی از حقوق بازنشسـتگی کامل پوشـش میدهند .حقوق بازنشسـتگی
کامـل سـاالنه در نیمه سـال  2011حـدود  18960میلیون دالر اسـترالیا برای یک شـخص مجرد
و  28585میلیـون دالر 2بـرای زوجهـا اسـت .نـرخ مجـرد بیشـتر از  27درصد و نرخ زوجها بیشـتر
از 40درصـد متوسـط عایـدی تماموقـت مردانـه اسـت .ایـن پرداختهـا ،درآمـد معـاف از مالیـات
هسـتند .سـن دسترسـی برای مردان  65و برای زنان  64سـال اسـت و در طی سـالهای -2023
 2017این برای هر دو جنس به  67سـال خواهد رسـید .سـن بازنشسـتگی مفهوم تسـت شـدهای
روی درآمـد و داراییهـا اسـت .پرداختها در رشـد بیشـتر دسـتمزدها و قیمتها فهرسـت شـدند
کـه ایـن اطمینـان را ایجاد میکنـد که منافع مرتبـط با اسـتاندارد کلی زندگی حفظ میشـود .در
سـال  2158300 ،2010بازنشسـته و  170000خدمات بازنشسـتگی وجود داشت.3
ضمانت بازنشستگی
دومیـن مؤلفـه ضمانـت بازنشسـتگی اسـت که مشـارکت  9درصـد کارفرمـا (در حـال افزایش به
1. Consolidated revenue

 .2همه مقادیر دالر ،دالر استرالیا است .هماکنون دالر استرالیا حدود  1.05دالر آمریکا خریداری میشود.
 .3نوع خاص حقوق بازنشســتگی دولتی به عنوان خدمات حقوق بازنشستگی شناخته میشود که به کارمندان دفاعی بازنشسته پرداخت
میشود که در عملیات مقابل دشمن در زمان خطر نیروهای متخاصم دشمن خدمت کردهاند .این خدمات در نرخ یکسانی پرداخت شده
و موضوع آزمون ابزار و شرایط دیگر مانند سن بازنشستگی است ،جز اینکه واجد شرایط  5سال قبل است.
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 12درصـد در دهـه آینـده) بـه صندوق بازنشسـتگی منتخب کارمنـدان را حکـم میکند .ضمانت
بازنشسـتگی در سـال  1992بـا جایگزینـی سـهم  3درصـدی کارفرما بـه عنوان جایـزه بهرهوری
بازنشسـتگی کـه از طریـق سـاماندهی قراردادهـای متمرکـز در اواسـط دهـه  1980بـه مذاکـره
گذاشـته شـد ،آغـاز بـه کار کـرده اسـت .این بـرای همه کارمنـدان بخـش خصوصـی و دولتی در
سـنین  18تـا  70کـه بیـش از  8درصـد متوسـط دسـتمزد مـردان را دریافـت میکننـد ،بـه کار
بـرده میشـود .پیـرو اجرای این سیاسـت ،پوشـش بازنشسـتگی کارمنـدان در بخـش خصوصی از
حـدود  30درصـد در اواسـط دهـه  80بـه سـرعت بـه حـدود  90درصـد افزایـش یافـت .ضمانت
بازنشسـتگی در سـال  2002بـا آثـار مناسـب قانـون جـاری  9درصد مواجه شـد.
پسانداز داوطلبانه
سـومین مؤلفـه پسانـداز داوطلبانـه اسـت کـه مـا آن را بـه عنـوان کمکهـای پوششـی بـرای
برنامههـای بازنشسـتگی بـاالی  9درصـد تعریـف میکنیـم .بسـیاری از مـردم بیشـتر از عایدی 9
درصـد الزامـی که به حسـاب بازنشستگیشـان کمک شـده اسـت را دارند ،زیرا کارمنـدان انتخاب
میکننـد کـه بیـش از کمـک (سـهم) حداقلی را ایجـاد کنند یا به ایـن علت که کارمنـدان  9را با
کمکهـای خودشـان تکمیـل میکننـد .کمکهای داوطلبانه متوسـط نـرخ مشـارکت را به 12.8
درصـد عایـدی افزایـش میدهد .اینهـا موضوعاتی در برابر محدودیت مشـارکت هسـتند که اخیرا ً
 25000دالر در سـال بـا  50000دالر محدودیـت بـرای کارمنـدان قدیمیتـر قرار گرفته اسـت.
منافـع بازنشسـتگی از هـر دو بخـش بازنشسـتگی داوطلبانـه و الزامـی میتواند به شـکل یکجا 1و
یـا بازپرداخـت مرحلـهای( 2کـه در اسـترالیا صندوق بازنشسـتگی پایه حسـاب نامیده میشـود) و
یـا یـک دوره یـا مسـتمری مادامالعمـر به دسـت آید .اخیـرا ً حـدود  50درصد منافع بازنشسـتگی
بـه شـکل یکجـا و حـدود  50درصد به عنـوان محصـوالت بازپرداخـت مرحلهای گرفته میشـود.
مسـتمری مادامالعمـر ناچیـز اسـت .بهطور کلی پوشـش بازنشسـتگی اکنون در حـدود  90درصد
کل کارمنـدان (شـامل  96درصـد کارمنـدان تمـام وقـت 80 ،درصـد کارمنـدان پـاره وقـت و 73
درصـد مشـاغل آزاد) قرار گرفتـه اسـت (.)Bateman and Piggott 2011
کاربرد بخش عمومی
از منظـر قانونـی ،کارمنـدان بخـش دولتـی و کارمندان دفاعی تابع مقررات بازنشسـتگی مشـابهی
1. Lump sum
2. Phased withdrawal
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بـا همـه کارکنـان دیگر میباشـند .بـا این وجود عمدتـاً به علت پوشـش گسـتردهتر و منافع باالتر
در دورههـای قبـل از الـزام ،تفاوتهایـی در انـدازه منافـع و پوشـش وجـود دارد .در حـال حاضـر
نرخهـای کمـک پوشـش بـرای کارمندان بخـش دولتـی باالتـر و  14.5درصد از عایدی اسـت که
بـا  12.2درصـد بـرای کارمنـدان بخـش خصوصی مقایسـه میشـود؛ بنابراین شـگفتآور نیسـت
کـه متوسـط تعادلهـای بازنشسـتگی هماکنـون در بخـش دولتـی حـدود  55درصد باالتر اسـت
( 97067دالر اسـترالیا در مقایسـه با  62456دالر اسـترالیا) .تعادل حسـاب بازنشسـتگی بیشتر از
 2برابر بزرگتر اسـت ( 46171دالر اسـترالیا در مقایسـه با  21825دالر اسـترالیا) ()ABS 2008؛
امـا ایـن تفاوتهـا در طـول زمـان هرچه تعـداد بیشـتری کارمندان بخـش خصوصی بـا دورههای
طوالنیتر تحت پوشـش بازنشسـتگی بازنشسـته شـوند کمتر خواهند شـد و کاهش گشادهدستی
طرحهـای بخـش دولتـی در تراکم بازنشسـتگی متأثر میشـوند.
سـپس بـه سـوی طرحهـای بازنشسـتگی خـاص (ذخیـره بازنشسـتگی) بـرای کارمنـدان بخـش
دولتـی و کارمنـدان دفاعـی متمایـل میشـویم .ترکیـب کلیـدی پیـش از معرفـی ضمانـت
بازنشسـتگی الزامی اسـترالیا در سـال  1992اسـت ،اکثر طرحهـای بخش دولتـی ،برنامههای DB
بودنـد .هنگامیکـه تقریبـاً همـه اینها بـه اعضای جدید نزدیک شـدند و توسـط طرحهـای تجمع
جایگزیـن شـدند ،تعهـدات فاقد پشـتوانه مالی به شـکل دادن ترازنامـه بخش دولتی ادامـه دادند.

 -4طرحهای بازنشستگی برای بخش دولتی و کارمندان دفاعی
کارمنـدان بخـش دولتـی و کارمنـدان دفاعـی حـدود یـک چهـارم از یـک میلیـون کارمنـدان
دولـت کشـورهای مشـترکالمنافع 1.3 ،میلیـون کارمنـدان دولـت ایـاالت و مناطـق و 178000
دولـت محلـی را شـامل میشـوند .بهطـور تاریخـی ،طرحهـای بازنشسـتگی مجـزا بـرای هـر
سـطح از دولـت ،سـرمایهگذاریهای متنـوع دولـت مثـل صنعـت انـرژی ،بخشهـای قانونی مثل
سـرویسهای اورژانـس و پلیـس و کارمنـدان دفاعـی اجرا شـدند .تا حدود  20سـال پیـش ،اینها
عمدتـاً طرحهـای  DBکامـل یا نسـبتاً سـرمایهگذاری شـده بـر اسـاس  ،PAYGبودند .دربسـیاری
از مـوارد اختیـار صنـدوق بازنشسـتگی شـاخص  CPIدر بازنشسـتگی تأمین شـد .برنامـه معمولی
شـامل مؤلفـه منافـع تعریـف شـده خواهـد بود که توسـط دولـت پرداخت میشـود که بر اسـاس
 PAYGبـا اختیـار مؤلفـه تجمـع کـم از مشـارکت اعضا سـرمایهگذاری شـده اسـت.
بـا ایـن حـال 2 ،تـا  3دهـه از اصلاح ملـی سیاسـتهای ملـی درآمـد بازنشسـتگی
( )Bateman, Piggott 2003کـه روی رویکـرد  DCبرای پسانداز بازنشسـتگی تأکید داشـته و با
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نگرانیهـای مـداوم دربـاره بدهکاری بخـش دولتی ترکیب شـده منجر به اصلاح جامع طرحهای
بازنشسـتگی بخـش دولتـی شـد .تقریبـاً همـه طرحهای  DBبـرای اعضای جدید مسـدود شـدند،
همـه طرحهـای کنونـی در همـه سـطوح دولـت بـه اسـتثنای طرحهای پرسـنل دفاعـی و قضات
بـر اسـاس تجمـع (کمـک تعریف شـده) اجـرا میشـوند .حتـی برنامههای سـخاوتمند سـابق که
اعضـای منتخـب پارلمـان از آنـان بهرهمن د میشـدند نیز مسـدود گشـتهاند.
طرحهایی برای کارمندان دولت و کارمندان دفاعی
اولیـن طـرح بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دولـت در سـال  1922و بـرای کارمنـدان دفاعـی در
سـال  1948ایجـاد شـد .کارمنـدان دولتـی کنونـی بـه یکـی از سـه طـرح بازنشسـتگی دولتـی،
طرحهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی یـا برنامه تجمـع 1بازنشسـتگی بخـش دولتی تعلـق دارند.
دو مـورد اول ( )PSS,2 CSS3بـه ترتیـب در سـالهای  1990و  2005بـرای اعضای جدید مسـدود
شـدند امـا نگهـداری حسـابهای بازنشسـتگان و کارمنـدان قدیـم و جدیـد ،ادامه یافت .از سـال
 ،2005کارمنـدان جدیـد دولتـی بـه  PSSملحـق شـدند .کارمنـدان دفاعـی کنونی به یکـی از دو
قسـمت بازنشسـتگی نیـروی دفاعـی و طرحهای منافـع مـرگ )DFRDB( 4یا بازنشسـتگی نظامی
و طرحهـای منافـع تعلـق دارنـد DFRDB .در سـال  1991بـرای اعضـای جدیـد مسـدود شـد ،با
کارمنـدان دفاعـی که از آن زمان اسـتخدام شـدند که به ارتـش عالی 5ملحق میشـوند .از جوالی
 ،2011همـه 5طـرح توسـط اتحـاد سـرمایهگذاری پـاداش اسـترالیا ( )ARIA6مدیریت شـدهاند.
از سـال  ،2005همـه کارمنـدان جدید دولت به برنامه تجمع بازنشسـتگی بخش دولتی ()7PSSap
ملحـق شـدهاند .کارفرمـا سـهم حداقلـی  15.4درصـد از حقـوق کارمنـد را بـه حسـاب خـودش
ایجـاد میکنـد .ایـن  6.4درصـد بیشـتر از نـرخ اجبـاری اسـت و با متوسـط همـکاری کارفرما در
سراسـر بخشهـای  12.8درصـدی مقایسـه میکند .کارمنـدان همچنین میتواننـد همکاریهای
داوطلبانـه را انتخـاب کننـد .انتخـاب سـرمایهگذاری از فهرسـتی بـا  4صنـدوق متنـوع موجـود
اسـت (انتخـاب مطمئـن ،محافظـهکار ،متـوازن و مهاجـم) و  7دسـته اختیار داراییهای شـخصی
بـا صنـدوق متـوازن بـه عنـوان انتخـاب قـراردادی .در سـال  PSSap ،2010زیـر 100هـزار عضو
1. Accumulation
2. Public Sector Superannuation Schemes
3. Commonwealth Superannuation Scheme
4. Defence force retirement & death benefits schemes
5. Military super
6. Australian reward investment alliance
7. Public Sector Superannuation accumulation plan
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شـامل کارمنـدان جدیـد و قدیـم داشـت کـه انتخاب کردنـد حسابشـان را در صندوق نگـه دارند.
هیـچ مسـتمریبگیری وجـود نـدارد که  PSSapتنهـا کل منافـع را در بازنشسـتگی پرداخت کند.
طـرح کنونـی بـرای کارمنـدان دولـت ،طـرح تجمـع بودجه 1بـا همکاری کمی بیشـتر از متوسـط
ملـی البتـه بـدون هیـچ ارتباطی بیـن بدهیهـای بلندمدت بـا پرداختهـای حقوق بازنشسـتگی
عمر میباشـد.
پیـش از سـال  ،2005کارمنـدان بخـش دولتـی در یکـی از دو طـرح غیرسـرمایهای  DBثبـت
نـام شـدند کـه دسـتکم انتخـاب حقـوق بازنشسـتگی شـاخص 2CPIدر بازنشسـتگی فراهـم
شـد .کارمندانـی کـه در طـی سـالهای  1990و  2005بـه دولـت ملحـق شـدند ،بـه طرحهـای
ح  DBسـرمایهای با مؤلفههای سـرمایهای
بازنشسـتگی بخـش دولتـی ( )PSSتعلـق دارند PSS .طر 
اسـت که شـامل همـکاری کارمنـدان (از عایدی  0تا  10درصـد) و همکاری سـودمند  3درصدی
3
کارفرمـا میشـوند .تـوازن همکاریهـای کارفرمـای دولـت بـر اسـاس  PAYGاز درآمـد تلفیقـی
در زمـان پرداخـت منافـع ایجـاد شـده اسـت .منافـع بازنشسـتگی بـا اسـتفاده از فرمولی بـر پایه
مشـتقگیری از متوسـط درآمـد نهایـی ،همکاریهـای کل و طول دوره عضویت محاسـبه شـده و
بـه شـکل یکجـا و یا حقـوق بازنشسـتگی عمر شـاخص شـده 4پرداخت میگـردد .با وجـود پایان
سـال  PSS ،2005هنـوز حـدود یکچهـارم میلیـون حسـاب بازنشسـتگان و کارمنـدان قدیـم و
جدیـد را مدیریـت میکنـد و برای تصحیح تعهـدات فاقد پشـتوانه مالی ادامه میدهـد .کارمندان
دولـت کـه پیـش از سـال  1990شـروع کردهان د و بیـن انتقال بـه  PSSیا  PSSapانتخـاب نکردند
بـه برنامههـای بازنشسـتگی دولت ( )CSSتعلـق دارند .اعضـای اولیه طرح  1922نیز بـه آغاز CSS
در سـال  1976منتقـل شـدند CSS .صنـدوق بازنشسـتگی ترکیبـی 5بـا مؤلفههـای  DBو تجمـع
اسـت .مؤلفـه  DBبـهوسـیله کارفرمـای دولتی بر پایـه  PAYGاز درآمـد تلفیقی در زمـان پرداخت
منافـع ،سـرمایه شـده و مؤلفـه تجمـع از همکاریهـای اعضـا (از  0تـا  10درصـد) و همـکاری 3
درصد سـودمند کارفرما ،سـرمایه شـده که توسـط همکاریهای اختیاری کارمندان تکمیل شـده
اسـت .همکاریهـا در مؤلفـه تجمـع میتوانـد در یکی از دو بخش صنـدوق متوازن (قـراردادی) یا
انتخـاب  100درصـد صنـدوق پول (نقد) سـرمایهگذاری شـود.
در سـال  ،2011صنـدوق متـوازن حـدود  57درصـد تسـاوی حقـوق اسـترالیا و تسـاوی حقـوق
1. Fully funded accumulation schemes
2. CPI indexed pension
3. Consolidated revenue
4. Indexed lifetime pensions
5. Hybrid
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بینالمللـی را دربرداشـت .در طی  10سـال تا ژوئن  ،2010نرخ سـاالنه متوسـط صنـدوق متوازن
(قـراردادی)  4.3درصـد بـود کـه درصـد باالتـری از متوسـط صنعـت بـود .منافع بازنشسـتگی با
حقوق بازنشسـتگی عمر شـاخص  CPIاز مؤلفه DBپرداخت میشـود و بازنشسـتگان میتوانند از
میـان حقـوق بازنشسـتگی عمـر غیرشـاخصی و یـا یکجا از مؤلفـه تجمـع انتخاب کنند .بـا وجود
بسـته شـدن اعضـای جدیـد در سـال  CSS ،1990هنـوز  145هـزار حسـاب کارمنـدان قدیمی و
جدیـد و بازنشسـتگان را مدیریـت میکنـد و هماننـد  PSSبـرای تصحیـح تعهـدات فاقد پشـتوانه
مالـی ادامـه میدهد.
در ژوئـن  3 ،2010طـرح دولـت  487549عضـو داشـت کـه شـامل  203103کارمنـد جدیـد،
 148104کارمنـد قدیمـی و  136342بازنشسـته بـود .انتظـار مـیرود پرداختهـای منافـع
غیرسـرمایهای کـه بـا دو طـرح  PSSو  CSSمرتبـط بودنـد  -در دهه آتی افزایش یابند و سـپس از
نیمـه قـرن بـه تدریـج کاهـش یابنـد تا بـه صفر برسـند.
کارمنـدان دفاعـی کـه از سـال  1992بـه ارتـش ملحـق شـدند ،بـه ارتـش عالـی 1بـا مؤلفه DB
اندکـی سـرمایهای و مؤلفـه تجمـع تعلـق دارنـد .مؤلفـه تجمـع توسـط همکاریهـای اعضـا بـا
عایـدی بیـن  5تـا  10درصـد سـرمایهگذاری شـده اسـت کـه میتوانـد در یکـی یـا ترکیبـی از
 5انتخـاب (پـول نقـد ،محافظـهکار ،متـوازن ،رشـد و رشـد باالتـر) با رشـدی بـه عنـوان انتخاب
قـراردادی سـرمایهگذاری شـود.
مؤلفـه منافـع تعریـف شـده شـامل  2بخـش میشـود :مؤلفـه سـرمایهای بـه شـکل همـکاری 3
درصـد سـودمند کارفرمـا (توسـط دپارتمـان دفاعـی پرداخـت میشـود) و مؤلفـه غیرسـرمایهای
(توسـط دولـت بر پایـه  PAYGاز درآمـد یکپارچه پرداخت میشـود) .بیمه دولت اسـترالیا تخمین
میزنـد کـه منفعـت تعریـف شـده کل برابـر بـا همـه  27درصد عایـدی همـکاری کارفرما اسـت.
مؤلفـه تجمـع در بازنشسـتگی بایـد یکجـا گرفتـه شـود امـا منفعـت کارفرمـا ممکن اسـت مانند
حقـوق بازنشسـتگی شـاخص  CPIو یـا یکجـا گرفته شـود.
مـرور ارتـش عالـی در سـال  2007توصیـه میکنـد کـه طـرح بسـته شـده و بـا برنامـه تجمـع
جایگزیـن گـردد (دولـت اسـترالیا  .)2007ایـن توصیـه توسـط دولـت رد شـد بـا ایـن نتیجه که
ارتـش عالـی (همـراه بـا طرحهـای بسـیار کوچکتـری بـرای قضـات) بـه عنـوان تنهـا طـرح باز
منفعـت تعریـف شـده  PAYGبـرای اعضـای جدید در بخـش دولتی ،باقـی میماند .در ژوئن سـال
 ،2010ارتـش عالـی  138639عضـو داشـت که شـامل  54525کارمنـد جدیـد 76430 ،کارمند
1. Military super
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دفاعـی بازنشسـته و  7684بازنشسـته بود.
کارمنـدان دفاعـی کـه قبـل از  1991شـروع کردنـد (و انتخاب نکردنـد که به ارتـش عالی منتقل
شـوند) ،بـه بازنشسـتگی کارمنـدان دفـاع و طـرح منافـع مـرگ ( )DFRDBتعلـق دارنـد .اعضـای
طـرح  1948بـه صـورت خـودکار منتقـل شـده بودنـد DFRDB .یـک طـرح منفعت تعریف شـده
کام ً
ال سـرمایهگذاری شـده بر اسـاس  PAYGاسـت .سـهم  5.5درصدی کارمندان نظامی و سـهم
بهـرهوری  3درصـدی دپارتمـان دفاعـی ،بـه درآمـد تلفیقـی پرداخـت شـدند و بهـرهای دریافـت
نکردنـد .تـوازن همـکاری کارفرمـا بـر اسـاس  PAYGدر زمـان پرداخت منفعت ایجاد شـده اسـت.
منافـع مانند حقوق بازنشسـتگی شـاخص شـده  CPIو یا یکجـا پرداخت شـدند و اعضای DFRDB
میتواننـد همکاریهـای داوطلبانـه بیشـتری در مؤلفـه تجمـع ارتـش عالـی ایجاد کننـد .اگرچه
 DFRDBدر سـال  1992بـه روی اعضـای جدید بسـته شـد ،در ژوئن  2010هنوز  4246شـرکت
کننـده و  56981بازنشسـته وجود داشـت.
طرحهـای ارتـش عالـی و  DFRDBهـر دو بـرای تصحیح (گسـترش) تعهـدات فاقد پشـتوانه مالی
بازنشسـتگی ادامه یافتند.
طرحهای بازنشستگی برای کارمندان دولت ایاالت و مناطق
تکامـل طرحهـای بازنشسـتگی بـرای کارمندان دولت ایاالت و مناطق ،مسـیر بسـیار مشـابهی را
طـی کـرده اسـت .اولین طرح بازنشسـتگی بـرای کارمندان ایاالتـی و مناطق در سـال  1854در
جنـوب اسـترالیا آغـاز شـد و در نیمـه دوم قرن بیسـتم پوشـش آن گسـترده شـد .با ایـن وجود،
ب دهنده اصالحات در سیاسـتهای بازنشسـتگی ملـی و نگرانی در
طـی  25سـال گذشـته (بازتا 
خصـوص سـطوح بدهیهای دولت ایاالتی) ،یک تغییر مسـیر از طرحهـای  ،PAYG DBابتدا اندکی
در طرحهـای ترکیبـی سـرمایهای و سـپس بهطـور کامـل در طرحهـای تجمـع سـرمایه وجـود
داشـته اسـت .طرحهـای جـاری و متوقف شـده بـرای کارمنـدان کنونی بخـش دولتـی  6ایاالت
New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia and

 Tasmaniaو  2منطقـه  Northern Territory & Australian Capital Territoryدر زیـر بحـث
شـده و طرحهـای جـاری در جـدول  1و طرحهـای متوقف شـده در جـدول  2خالصه شـدهاند.
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منبع:
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منبع:

در بزرگتریـن ایـاالت اسـترالیا یعنـی  ،new south walesحـدود  80درصـد کارمنـدان بخـش
دولتـی ایـاالت بـه( 1FSSطـرح عالـی دولت) تعلـق دارند ،تجمعـی که بر پایـه طرح بازنشسـتگی با
همـکاری الـزامآور  9درصـد کارفرما بنا شـده و بهوسـیله همکاری داوطلبانه کارمندان تکمیل شـده
اسـت .بقیـه نیـروی کار بخش دولتی ایـاالت به تعـدادی از طرحهای محرمانه  DBسـرمایهای تعلق
دارنـد .همانطـور کـه بـا دولـت مشـترکالمنافع ،طـرح بازنشسـتگی قضات تنهـا طـرح مبتنی بر
 PAYG DBباقیمانـده فعـال بـرای اعضای جدید اسـت.
اولیـن طـرح عالـی ایـاالت در سـال  1992آغـاز شـد و جـای تعـدادی از برنامههـای  DBمتوقـف
1. First State Super
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(مختومه) شـده را گرفت .این نهتنها تغییری به سـوی برنامه تجمعی از برنامه  PAYG DBرا نشـان
ت و اقتدارشـان
داد ،بلکـه باعـث تقویـت تعـداد بسـیاری از طرحهای مختلـف برای بخشهـای ایاال 
(پلیـس و کارمنـدان صنعـت انرژی) شـد .منافع حاصل از  FSSمیتواند به شـکل یکجـا یا به عنوان
حقـوق بازنشسـتگی بر پایه حسـاب پرداخت شـود.
 FSSدر حـال حاضـر 530 ،هزار عضو شـامل کارمندان قدیم و جدید دارد .بـا این حال حدود 200هزار
عضـو برنامههـای  DBسـرمایهگذاری تـا انـدازهای محرمانـه وجـود دارنـد کـه شـامل بازنشسـتگان و
کارمنـدان قدیـم و جدیـد میشـود و منافع بازنشستگیشـان بهوسـیله دولـت ایاالت سـرمایهگذاری
خواهـد شـد .در سـال  ،2010تعهدات فاقد پشـتوانه مالی که بـا طرحهای محرمانه مرتبـط بودند ،در
ن زده شـدند (جدول سـه را مشـاهده کنید).
حدود  27.5بیلیون دالر اسـترالیا تخمی 
بازنشسـتگی بخـش دولتـی در ایـاالت ویکتوریا نیـز تاریخ مشـابهی دارد .از سـال  1994کارمندان
جدیـد دولـت بـه ( VicSuperیـک طرح تجمع با مشـارکت داوطلبانـه اعضا و  9درصـدی کارفرما)
ملحـق شـدند Vic Super .همچنیـن تعـدادی از طرحهـای خاص ایـاالت که تا حدودی بر اسـاس
 PAYGاز طریـق منابـع مالـی دولـت ایاالت سـرمایهگذاری شـدهاند را جایگزین کـرد .منافع حاصل
از طرحهـا بهطـور کلـی به شـکل یکجا و یا حقوق بازنشسـتگی بر پایه حسـاب پرداخـت میگردد.
در حـال حاضـر ،حـدود  225هـزار عضـو سـرمایهگذاری کامـل در  VicSuperوجـود دارد ،بـا این
وجـود حـدود  150هـزار عضـو نیـز از طرحهـای نسـبتاً تأمیـن مالی شـده ترکیبی  DBکـه منافع
آنـان نیازمنـد تأمیـن مالی توسـط دولت ویکتوریا هسـتند ،وجود دارنـد .در ژوئـن  ،2011تعهدات
فاقـد پشـتوانه مالـی بازنشسـتگی که بـا طرحهای اکنـون متوقف شـده در ویکتوریا مرتبـط بودند،
در حـدود  22.2میلیارد (بیلیون) دالر اسـترالیا تخمین زده شـدند.
 Queens landمسـیر تکاملی مشـابهی را برای طرحهای  DBتا اندازهای سـرمایهگذاری شـده به سوی
طـرح تجمـع واحـد پیموده اسـت .این طرحهـا بـرای کارمنـدان در بخـش دولتـی  Queens landبه
صورت کامل سـرمایهگذاری شـدند .حسـاب تجمـع  QSuperحـدود  600هزار عضـو دارد و زمانی که
در سـال  2008بـه روی اعضـای جدید بسـته شـد ،حدود  123هـزار کارمند قدیمی و جدیـد در طرح
سـرمایهای  QSuperباقی ماندند ،حداقل همکاری کارفرما بیشـتر از طرحهای  New South Walesیا
ویکتوریـا در حـدود  9.25درصد اسـت (همراه با سـهم  2درصدی کارمند اسـت) که به حـدود 12.25
درصـد افزایـش مییابـد کـه بـا افزایـش سـهم مشـارکت کارمنـد تـا  5درصد منافـع همراه اسـت که
بهصـورت یکجـا یـا بر پایه حقـوق پرداخت میشـود.
طرحه�ای بازنشس�تگی ب�رای کارمن�دان بخ�ش دولت�ی ردر �South Australia, Western Aus
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ً
کاملا سـرمایهای هسـتند و همگـی بـا طرحهـای DB
 traliaو  Tasmaniaطرحهـای انباشـتگی

ترکیبـی جایگزیـن شـدند .در همـه این ایاالت ،طرحهای ترکیبی  2مؤلفه را شـامل شـدند ،مؤلفه
سـرمایهای تجمعـی از همـکاری اعضـا و مؤلفه مالـی  DBدر زمان پرداخت منافـع از درآمد ایاالت.
در سـال  ،2011تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالی بازنشسـتگی که با اعضـای باقیمانـده در طرحهای
منافـع تعریـف شـده ترکیبـی اکنـون متوقـف شـده مرتبـط شـدند ،بـه ترتیـب  8.7و  7.4و 4.6
میلیـارد دالر اسـترالیا بـرای اسـترالیای جنوبی ،اسـترالیای غربی و تاسـمانیا تخمینزده شـدند.
در نهایـت ،طرحهـای مناطـق شـمالی و دارای اهمیـت اسـترالیا ( 1)ACTسرگذشـت نسـبتاً
متفاوتـی دارنـد .قبـل از  1988در مناطق شـمالی و  2006در  ،ATCکارمنـدان بخش دولتی در
طرحهایـی بـرای کارکنـان دولـت کشـورهای مشـترکالمنافع ثبت نام شـدند .بـرای کارمندان
بخـش دولتـی مناطق شـمالی بین سـالهای  1988و  1999طرح  DBترکیبی سـرمایهای اجرا
شـد امـا بـرای کارمنـدان دولتـی  ACTهیـچ طرح مشـخصی ایجـاد نشـد .در عـوض کارمندان
ثابـت بـه طرحهـای دولـت و کارمنـدان غیـر مهـم بـه( 2AGESTائتلاف بازنشسـتگی کارمندان
دولـت اسـترالیا) ملحق شـدند.
از سـال  ،1999در مناطـق شـمالی و در سـال  2006در  ACTکارمنـدان جدیـد بخـش دولتـی
میتوانسـتند صنـدوق بازنشسـتگی خـود را انتخـاب کننـد .صندوق قـراردادی در مناطق شـمالی
 AGESTاسـت .در  ACTصنـدوق قـراردادی First State Super ،اسـت .صنـدوق در ابتـدا بـرای
کارمنـدان دولتـی  New South Walesنصـب شـد ،امـا اکنـون بـه عنـوان صنـدوق پیشـنهادی
عمومـی ایجـاد شـده اسـت کـه اجـازه میدهـد از بخـش عمومـی هـم عضـو بپذیـرد .کارمنـدان
مناطـق شـمالی حداقل نـرخ همکاری کارفرمـا ( 9درصـد) را دریافت میکنند که میتواند توسـط
همکاریهـای داوطلبانـه تکمیـل شـود .در  ACTدولـت همـکاری اجبـاری  9درصـد بـهاضافـه 1
درصـد دیگـر بـرای کارمندانـی که همـکاری داوطلبانـه  3درصد یا بیشـتر دارند را ایجـاد میکند.
با این وجود در اشـتراک  5دولت ایاالتی از  6ایاالت ،مناطق شـمالی و  ACTمسـئولیت سـرمایهگذاری
مـداوم بـرای منافـع بازنشسـتگی کارمنـدان جدید و گذشـته را دارند کـه متعلق به طرحهـای منافع
معیـن غیرسـرمایهای اکنون متوقف شـده هسـتند .تخمینهـای اخیر بیانگـر تعهدات فاقد پشـتوانه
مالـی بازنشسـتگی  3.7میلیـارد دالری برای مناطق شـمالی و  2میلیارد دالری برای  ACTاسـت.
در قسـمت بعـد بـه سـوی مشـخصات و کارایی نسـبی قسـمت سـرمایهای بخش دولتـی طرحهای
بازنشسـتگی میرویم.
1. Australian Capital Territory
2. Australian Government Employees Superannuation Trust

 248نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب

 -5صندوقهای بازنشستگی بخش دولتی در صنعت بازنشستگی
صنعـت بازنشسـتگی اسـترالیا شـامل صندوقهـای بازنشسـتگی غیرانتفاعـی (نـه بـرای سـود)،1
صندوقهـای انتفاعـی (بـرای سـود) 2و صندوقهـای بازنشسـتگی خودمختـار 3میشـود .بخـش
غیرانتفاعـی شـامل صندوقهـای بازنشسـتگی شـرکتی ،صندوقهـای بازنشسـتگی صنعتـی و
صندوقهـای بازنشسـتگی بخـش دولتی اسـت .صندوقهـای صنعتی کارمنـدان را در برابـر تعدادی
از بنگاههـای مرتبـط و صنایـع پوشـش میدهنـد و در ارتبـاط بـا افزایـش پوشـش بازنشسـتگی در
دهـه  1980زیـر نظـر بازنشسـتگی بهـرهوری 4و از سـال  1992زیر نظر ضمانت بازنشسـتگی مطرح
میشـوند .صندوقهـای خردهپـا بر اسـاس منفعتطلبی عمـل میکنند و صندوقهای بازنشسـتگی
ناشـی از مشـارکت شـخصی هسـتند ،درحالیکـه صندوقهـای بازنشسـتگی خـود مدیریتـی بـرای
کسـانی هسـتند کـه میخواهنـد بـر پسانـداز بازنشستگیشـان کنتـرل کاملی داشـته باشـند.
در طـی چنـد دهـه گذشـته تغییـرات قابـل مالحظـهای در صنعـت وجـود داشـته کـه شـامل تقویت
صندوقهـا بـا کاهـش بسـیار تعـدادی از صندوقهـای غیرانتفاعـی ،انتقـال از صندوقهـای بر اسـاس
منافـع تعریف شـده به سـوی صندوقهای تجمع ،معرفی انتخـاب اعضای صندوق از سـال  2005برای
5
همکاریهای بازنشسـتگی اجباری و روند افزایشـی برای نامیده شـدن صندوقهای پیشـنهاد عمومی
(کـه بـه جـای مشـارکت محدود به اعضـای بنگاههای خـاص صنعتی به آنـان اجازه پذیرش مشـارکت
از بخـش عمومـی دولتـی را نیـز میدهـد) ،میشـوند .همچنیـن ،مـرور اخیـر صنعـت بازنشسـتگی
( )Super System Review 2010پیشـنهاداتی را با قصد افزایش کارایی ،پیشـرفت ،رقابت و کاهش
هزینههـا ایجاد کرده اسـت (.)Commonwealth of Australia 2010
ایـن تغییـرات از صندوقهـای بخـش دولتـی گریزی ندارنـد .تعداد صندوقهـای بخش دولتـی از 93
صنـدوق در سـال  1996بـه  39صنـدوق در سـال  2010کاهـش یافته اسـت .امروزه ،تعـداد کمی از
صندوقهـای بخـش دولتـی وضعیـت ارائـه عمومی را اتخـاذ کردهانـد (کـه شـامل  FSSو Vic Super
کـه در اصـل بـرای کارمنـدان بخـش دولتـی بـه ترتیـب در  New South Wales & Victoriaایجـاد
شـده اسـت) کـه بـه آنها اجـازه میدهد تـا همکاریهـای کارمندان هـر دو بخش دولتـی و خصوصی
را بپذیرنـد .در طـی زمـان ایـن رونـد به سـوی صنعت بازنشسـتگی مشـابهتری پیش خواهـد رفت و
باعـث کاهش در تعداد صندوقهای بازنشسـتگی بخصـوص برای کارمندان بخش دولتی خواهد شـد.
1. Not-for-profit
2. For-profit
3. Self-managed superannuation funds
4. Productivity superannuation
5. Public offer funds
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در مارس  ،2011کل دارایی بازنشسـتگی  1.36تریلیون دالر اسـترالیا یا حدود  100درصد GDP

بـود کـه  39صنـدوق بازنشسـتگی بخش دولتـی در داراییهـای  191.9میلیـارد دالری همکاری
کردنـد .بـه اسـتثنای صندوقهـای خودمختار ،صندوقهـای بخش دولتی  10درصـد صندوقهای
بازنشسـتگی 22 ،درصد کل داراییهای بازنشسـتگی و  10درصد کل حسـابهای بازنشسـتگی را
محاسـبه کردند؛ امـا میراث غیرسـرمایهای هماکنون  205.4میلیـارد دالر ارزش دارد.
تنظیمات و مالیات صندوقهای بازنشستگی بخش دولتی
بـه اسـتثنای چنـد مـورد جزئـی ناشـی از موانـع قانـون اساسـی ،صندوقهـای بازنشسـتگی
بخـش دولتـی در حالـت کام ً
ال یکسـان از سـایر صندوقهای بازنشسـتگی تنظیم و مشـمول
مالیـات شـدند .با محرومیـت صندوقهـای خودمختار ،همه بازنشسـتگی زیر نظـر چارچوبی
تنظیم میشـود که در نظارت صنعت بازنشسـتگی ( 1)SISدر سـال  1993تنظیم شـده است.
تفـاوت انـدک این اسـت کـه  20مورد از  39صندوق بازنشسـتگی بخش دولتـی که به عنوان
طرحهای بازنشسـتگی بخش دولتی معاف شـناخته میشـوند ،توسـط موانع مشـروط (قانون
اساسـی) مسـدود میگردنـد و در عـوض توسـط دولت مرتبطشـان مطابـق با قانـون ( SISنه
2
بـر اسـاس قـدرت تنظیمی محتاطانه اسـترالیا ( )APRAرسـیدگی و نظارت میشـوند.
رفتـار مالیاتـی نوعـی بازنشسـتگی در اسـترالیا ،رفتـاری اسـت کـه از همکاریهـا مالیـات گرفته
شـده اسـت ( ،)Tاز عایـدی صنـدوق مالیـات گرفتـه شـده اسـت ( )Tو منافـع معاف هسـتند (.)E
برخـورد قانونـی  SISیعنـی صندوقهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی معـاف کـه پیشتـر توضیح
داده شـد ،مـوارد را دقیقـاً بـه همـان شـیوه سـایر صندوقهـای بازنشسـتگی بـرای مالیاتهـای
اعطایـی و اهـداف ضمانـت بازنشسـتگی توصیـف میکنـد.
3
امـا گـروه دیگـری از صندوقهای بخش دولتی وجود دارند که محافظت شـده از منظر سـاختاری
(صنـدوق بازنشسـتگی بیمالیات) نامیده میشـوند که به سـبب مانع سـاختاری ،از نظـام مالیاتی
بازنشسـتگی اسـتاندارد معـاف هسـتند .بـرای ایـن صندوقها ،همکاریهـا و عایدیهـای صندوق
غیرمالیاتـی هسـتند ( ،)Eهمـراه بـا مالیـات وضع شـده زمانـی که منافـع پرداخت میشـوند (.)T
از میـان همـه صندوقهای بازنشسـتگی محافظت شـده توسـط قانون اساسـی ،تنهـا صندوقهای
4
کارکنـان دفاعـی و قضـات همچنان بـرای اعضای جدید باز هسـتند.
1. Superannuation industry supervision

 .2لیست کامل صندوقهای بازنشستگی معاف بخش دولتی را میتوان در سایت  ARIAمشاهده کرد...
http://www.apra.gov.au/superannuation/upload/EPSSS-list.pdf

3. Constitutionally protected

 .4لیست کامل صندوقهای بازنشستگی محافظت شده از منظر ساختاری را میتوان در سایت  ATOمشاهده کرد.
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مجموع کارایی صندوقهای بازنشستگی بخش دولتی
در طی  20سـال یا بیشـتر ،کارایی صندوقهای بازنشسـتگی بخش دولتی در صنعت بازنشسـتگی
اگـر کمـی بهتـر از صنعت بازنشسـتگی نباشـند بهصورت کلی مشـابه هسـتند (اندازهگیری شـده
توسـط معیارهایـی چـون بـازده داراییهـا ،نرخهـای هزینههـا و شـاخصهای حکومتـی) .نـرخ
بازگشـت تاریخـی در طـی دوره  2001-2010در شـکل  1گزارش شـده اسـت .در ایـن دوره نرخ
سـاالنه اسـمی متوسط بازگشـت سـرمایه برای داراییهای صندوقهای بازنشسـتگی بخش دولتی
 4.2درصـد در مقایسـه بـا  3.9درصـد برای هـر دو صندوق صنعـت و صندوقهای شـرکتی2.5 ،
درصـد بـرای صندوقهـای خردهفروشـی 1و  3.3درصد بـرای صنعت بازنشسـتگی در مجموع بود.
کارایـی باالتـر صندوقهـای بخـش دولتـی در تحلیلهایی کـه تفاوتها در مشـخصات صندوقها
را کنتـرل میکننـد مثـل بخـش توزیـع دارایـی ،مهـارت مدیـر و پروفایـل وابسـته بـه آمارگیری
نفـوس اعضـای صندوق ،تأیید شـده اسـت .))Ellis, Tobin & Tracy 2008
شکل 1

منبع:

همچنیـن صندوقهـای بخـش دولتـی نیـز کارایـی بهتـری را زیـر نظـر نـرخ هزینـه متریـک 2و
شـاخصهای کلیدی دولت ( )Sy, Inma, Esho and Sane, 2008نشـان میدهند که در شـکل2
گزارش شـده اسـت.
http://www.ato.gov.au/individuals/content.aspx?doc=/content/00119853.htm
1. Retail funds
2. Expense ratio metric
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شکل 2

منبع:

چالشهای خدمات اجتماعی و طرحهای بازنشستگی نظامی
چالـش اصلـی صندوقهـای بازنشسـتگی بخـش دولتـی اسـترالیا ،هزینـه ارث برنامههـای DB

غیرسـرمایهای ارائـه شـده اسـت .1تعهـدات فاقد پشـتوانه مالی که بـا طرحهای اکنون متوقف شـده
یـا طرحهـای منفعت تعریف شـده تا اندازهای سـرمایهای مرتبط شـدند ،در کل  205.4میلیارد دالر
اسـترالیا بودنـد .تخمیـن تعهدات فاقد پشـتوانه مالی بازنشسـتگی توسـط سـطح بخـش دولتی در
جـدول  3تنظیـم و در شـکل  3رونـد تاریخی خالصه شـده اسـت.
بـر اسـاس توضیحـات شـکل  ،3تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی در طـی دهـه گذشـته بـه علـت
ادامـه همـکاری بسـیاری از کارمنـدان کـه در ایـن طـرح باقـیماندنـد ،در حـال رشـد بودهانـد.
تخمینهـای آمـار بیمـهای در برابـر هریـک از ایاالت تشـکیل دهنـده ،مناطق و نهادهـای دولتی
افزایشـی را در بدهیهـا طـی دهـه آتـی برنامهریـزی میکننـد کـه بهوسـیله کاهـش تدریجـی
بدهیهـا در دهههـای پـس از آن ماننـد بازنشسـته شـدن اعضـا و متعاقباً رسـیدن بـه پایان عمر
دنبـال میشـود.

 .1همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،بازنشستگی نظامی و تنوع ایالت و برنامههای دولتی برای بخش قضایی به عنوان تنها برنامه باز سرمایهای بر
اساس پرداختن در حال رفتن باقی میماند.
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شکل 3

منبع:

ایـن تخمینهـای تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی ،از آنجایی که به نرخ تنزیل بسـیار حسـاس هسـتند،
میتوانـد با احتیاط مطرح شـود ،اسـتاندارد محاسـبه بینالمللی کنونـی یعنـی  AASB 119نرخ تنزیل
را در نـرخ قـرارداد بلندمـدت دولـت 1در  30ژوئـن هـر سـال تنظیم میکنـد؛ اما همـه نهادهای بخش
دولتـی اسـترالیا از ایـن نـرخ تنزیـل در تخمینهای اخیرشـان اسـتفاده نکردنـد؛ حتی پیـش از اتخاذ
 AASB 119تنوع بیشـتری در نرخهای تنزیل اسـتفاده شـده در طول زمان وجود داشـت .این ما را به
سـوی سـؤالی در خصـوص قابلیت قیاس موضـوع تعهدات فاقد پشـتوانه مالی بازنشسـتگی میبرد که
هـر دو را در نقطـهای از زمـان و در طـول زمان در برابـر حوزههای قضایی متفاوت تخمین میزند .حتی
اگـر تمـام حوزههـای قضایی از چنیـن نرخ تنزیلی اسـتفاده میکردند ،ما نوسـانات زیـادی در تعهدات
فاقـد پشـتوانه مالی از سـالی به سـال دیگر با تغییـرات در نـرخ اوراق قرضه دولتی مشـاهده میکردیم.
در هـر صـورت تعهـدات فاقد پشـتوانه مالی بازنشسـتگی بخـش دولتی اسـترالیا و کارمنـدان دفاعی
انتقـال مییابنـد و به شـکل سـاالنه در گزارشهای دولت ،ایـاالت ،مناطق و بودجه گزارش میشـوند.
تعـدادی از اسـتراتژیها بـرای اینکـه تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی بازنشسـتگی ترازنامـه بخـش
دولتـی را نشـان دهنـد و حـذف کننـد ،در تمام سـطوح دولت اسـتفاده شـدند .نقطه آغـاز حرکت
ی  DBتاانـدازهای سـرمایهای و یـا غیرسـرمایهای به سـوی طرحهـای با تجمع
تدریجـی از طرحهـا 
کامـل بـود کـه بـا تأکید سیاسـت ملـی روی برنامههـای تجمعـی (تحـت ضمانت بازنشسـتگی) و
1. Long term government bond rate
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نگرانیهـا دربـاره سـطوح بدهـکاری بخـش دولتـی در دهـه  1980تقویـت میشـد .بـا ایـن حال،
ایـن اسـتراتژی صرفـاً بـه حفظ وضـع موجود پرداخت و اشـاره مسـتقیمی بـه بدهیهـای قبلی از
طرحهـای اکنـون متوقـف شـده کـه حداقل بخشـی از سـهم منافـع بـر اسـاس  PAYGرا پرداخت
کردنـد ،نداشـت .کوئیزلنـد تنهـا ایالتی اسـت که حـذف کامل تعهدات بازنشسـتگی فاقد پشـتوانه
خـود را بـا موفقیت مدیریـت کرد.
ایـن منافـع وعـده داده شـده از طرحهـای اکنـون متوقف شـده در سراسـر ایاالت ،مناطـق و بخش
دولتـی (ماننـد طـرح عالـی نظامـی فعـال) بـه چند روش شـامل همـکاری منظـم قانونی بـا هدف
کاهـش تدریجـی تعهدات فاقد پشـتوانه مالی بهعالوه تأسـیس صندوقهای خـاص بهمنظور تأمین
بودجـه بدهیهـای آینده ،نشـان داده میشـوند.
مثـال قبـل توسـط دولـت  New South Walesاز طریـق قانون ضمانت مالیاتـی  2005راهاندازی شـده
که مسـتلزم سـرمایهگذاری کامل طرحهـای  PAYG DBعملیاتـی در  New South Walesتا پایان سـال
 2030هسـتند .طـرح بودجـه 1همکاریهـای منظـم کارفرمـا را دربرمیگیـرد تـا در طـی زمـان به این
هـدف برسـد .برای مثـال  1.14میلیارد دالر اسـترالیا بودجه ایـاالت در سـال  2009-10و  1.33میلیارد
دالر اسـترالیا در سـال  2010-11بـهعلاوه همکاریهای غیرمنظمی کـه اداره امور مالـی اجازه میدهد.
در سـال  2009-10مبلغ  510میلیون دالر به( State Superصندوق مسـئول پرداخت منافع) از محل
فروش شـرکت التاری New South Wales 2کمک شـد (.)New South Wales Government 2010
ت انعـکاس پیـدا کـرده اسـت .اینهـا ابتکارهایـی را بـرای حـذف تعهـدات
ایـن الگـو در سـایر ایـاال 
فاقـد پشـتوانه مالـی بازنشسـتگی بـا طرحهـای  PAYGاکنون متوقـف شـده در اسـترالیای غربی تا
سـال  2031و در ویکتوریـا و اسـترالیای جنوبـی تـا سـال  2035دربرمیگیرنـد .در کوئیزلند قانون
پاسـخگویی مالـی  2009شـامل امتیـاز ضمانت مالیاتی اسـت که سـرمایهگذاری کامـل بدهیهای
بازنشسـتگی آتـی را تضمین خواهـد کرد.
رویکـرد جایگزیـن دیگـر پیش سـرمایهگذاری خاص ،توسـط نهادهای بخش دولتی بـا کوچکترین
3
(نه صفر) و بزرگترین بدهیهای غیرسـرمایهای اتخاذ شـده اسـت .حسـاب قانون بازنشستگیSPA
در سـال  2000در قانـون و صنـدوق سـلف در سـال  2006توسـط دولـت بهمنظـور تأمیـن مالـی
تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی بازنشسـتگی شـکل گرفـت کـه اخیـرا ً رقـم ایـن بدهیها بـه ترتیب
حـدود  2میلیـارد دالر و  129.5میلیـارد دالر تخمیـن زده شـده اسـت.
1. Funding plan
2. Lotteries corporation
3. The Super Provision Account
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صندوق سلف

1

صنـدوق سـلف در اوایـل سـال  2006بهمنظـور ایجـاد قوانیـن بـرای تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالی
بازنشسـتگی کارمندان دولت (شـامل کارمندان دفاعی) تشـکیل شـد که طی دوره زمانی که پیری
جمعیـت ،فشـار قابـل توجهـی روی سـرمایههای دولت میگـذارد ،قابـل پرداخـت خواهد بود.
همکاریهـای اولیـه از مـازاد بودجـه و فـروش داراییهای دولـت (مخصوصاً از فـروش  ،Telstraیک
شـرکت مخابراتـی بخـش دولتـی در قدیـم) ایجـاد شـدند .داراییها جز بـرای پرداخـت هزینههای
عملیاتـی سـرمایه تـا سـال  2020نمیتواننـد از صنـدوق پسگرفتـه شـوند مگـر آنکـه داراییهای
سـرمایه ،تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالی را بهطـور کامل جبـران کنند.
صنـدوق سـلف توسـط هیـأت نگهبـان مدیریت میشـود که بهصـورت مسـتقل بـرای تصمیمهای
سـرمایهگذاری صنـدوق مسـئول اسـت .همچنیـن در خصـوص فعالیتهـای سـرمایهگذاری،
هیأتمدیـره موظف اسـت به شـکلی عمـل کند که تأثیر بالقـوه فعالیتهای صنـدوق را در بازارهای
مالـی اسـترالیا بـه حداقـل برسـاند)Future Fund Board of Guardians 2010(.
تـا مـارس  ،2011داراییهـای صنـدوق  74.6میلیـارد دالر بـود (در مقایسـه بـا تخمیـن کنونـی
تعهـدات فاقـد پشـتوانه مالـی بازنشسـتگی در بخـش دولتـی کـه  129.5میلیـارد دالر اسـت) کـه
 11.3درصـد تسـاوی حقـوق اسـترالیا 26.7 ،درصد تسـاوی حقـوق بینالمللی 3.3 ،درصد تسـاوی
حقـوق خصوصـی 6 ،درصـد امـوال 4.7 ،درصـد زیربنـا 19.1 ،درصد تضمیـن بدهـی 15.9 ،درصد
داراییهـای دیگـر 10.8 ،درصـد پـول نقـد و  2.2درصـد در  Telstraرا دربـر میگیـرد.

 -6نتیجهگیری
ایـن مقالـه سـیر تکاملـی بخش دولتـی و کارمنـدان دفاعـی اسـترالیا را بـا تأکید بر پیشـرفتهای
 20سـال گذشـته توصیـف کـرده اسـت .از منظـر تاریخـی ،درحالیکـه کارمندان بخـش خصوصی
دارای بازنشسـتگی شـغلی هسـتند ،کارمندان بخش دولتی اسـترالیا از حقوق بازنشسـتگی زیر نظر
برنامههـای  DBغیرسـرمایهای یـا تـا انـدازهای سـرمایهای بهرهمنـد بودند.
توسـعه اجبـاری پوشـش  DCبـرای همه کارگـران ،انتقـادی به اصالحـات ماده درآمد بازنشسـتگی
بخـش دولتـی اسـت .چـون قانـون حاکـم بر ایـن اصالح بسـیار کلـی بـود ،کارمنـدان و کارفرمایان
بخـش دولتـی ،موضـوع ایـن الـزام شـدند .این مسـئله بـه اصالحـات کمک کـرد و در حـال حاضر
تقریبـاً بـه همـه داوطلبـان جدید اسـتخدام بخـش دولتی ،تنهـا برنامـه  DCارائه میشـود.
1. Future fund
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،DC وجـوه بازنشسـتگی در درجـه اول بـا کارمنـدان بخش دولتـی که از زمان انتقالشـان به نهادهـای
 معیارهای. مواجه میشـود،کارایـی نسـبتاً بهتری نسـبت به همتـای بخش خصوصی خـود داشـتهاند
 تبدیل برخی از این صندوقها به چیزی اسـت که، یک توسـعه پیش رو.حکومتی بیشـتر نیز هسـتند
))Comers صنـدوق پیشـنهاد دولتی نامیده میشـود که میتوانند بازنشسـتگی را به همـه ورودیهـا
. تمایز میـان صندوقهای خصوصـی و دولتی محو خواهد شـد،ً بـا گذر زمـان احتماال.پیشـنهاد کننـد
 (اکنـون متوقـف شـده) برای کارمنـدان وDB هزینههـای ارث اعضـا در صندوقهـای بخـش دولتـی
 قرار گرفته اسـت؛ اما تالشـی قویGDP درصد15 بازنشسـتگان قابـل توجـه اسـت و اخیرا ً در حـدود
 که هـدف حذف2006  در سـال1بـرای کاهـش ایـن بدهی به واسـطه تأسـیس صندوق سـلف ملـی
بدهیهـای بازنشسـتگی دولتـی را دارد و بنـا بـر فـروش داراییهـا و قانـون با هدف کاهـش بدهی در
 هزینههـای ارث حذف، سـال آینـده30  پیشبینی میشـود طی. شـکل گرفته اسـت،سـطح ایـاالت
. غیرسـرمایهای ادامه میدهندDB  تنها نیروی دفاعی و قضایی برای بهرهمندی از بازنشسـتگی.شـود
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