






مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی
OECD درس هایی از تجربۀ کشورهای 

)Edward Whitehouse(

ترجمه: 
رضا میرزاابراهیمی

گروه مطالعاتی اقتصاد کالن و سیاست گذاری اقتصادی
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

»نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری«
1396



مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی
OECD درس هایی از تجربۀ کشورهای 

(Edward Whitehouse)

مترجم: رضا میرزاابراهیمی

نوبت چاپ: اول 1396
شماره مسلسل: 26

کد گزارش: 962100011
تاریخ انتشار: 1396/12/20

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا محفوظ است.



نشــانی: تهران، خیابان شــهید بهشــتی، خیابان اندیشــه، کوچه اندیشــه یکم، 
پــاک 29، طبقه دوم

کد پستی: 1569755615
تلفن:88460068-021               دورنگار: 021-88458615

info@saba-psi.ir :پست الکترونیک             www.saba-psi.ir :تارنما





فهرست
چکیده.......................................................................................................................الف

مســتمری های بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی: درس هایــی از تجربــۀ 
1.....................................................................................................OECD ــورهای کش
1- ترتیبات نهادی........................................................................................................3
2- اندازۀ دولت.............................................................................................................8
3- فشارهای جمعیتی.................................................................................................12
4- هزینه های مالی....................................................................................................17
5- گزینه های اصالحات: بهبود تامین مالی طرح بازنشستگی..................................21
6- امکان انتقال بازنشستگی و جابجایی نیروی کار.................................................29
7- نتایج و داللت های سیاستی..................................................................................37
منابع............................................................................................................................44





الف

چکیده
27 کشــور از 34 کشــور عضــو OECD، از سیســتم های تامیــن درآمــد بازنشســتگی مجــزا 
بــرای همــه یــا بخشــی از کارکنــان بخــش عمومــی خــود برخوردارنــد. امــا دامنــه و گســترۀ 
هــر یــک از ایــن طرح هــا به طــور معنــی داری بــا هــم متفاوت انــد: از یــک طــرح تکمیلــی 
)افزایشــی( ســاده در ســاختار مســتمری بازنشســتگی ملــی )که کارگــران بخــش خصوصی را 
نیــز پوشــش می دهــد( گرفتــه تــا رژیم هــای درآمــد بازنشســتگی کامــاًل مســتقل. متوســط 
ــاً یــک  ــا تقریب مخــارج چنیــن برنامه هایــی حــدود 1.5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ی

چهــارم کل مخــارج بازنشســتگی عمومــی را شــامل می شــود.
ــی  ــورها، موضوع ــن کش ــیاری از ای ــی، در بس ــش عموم ــتگی بخ ــات بازنشس اصالح
ــزی در  ــای مرک ــروی کار دولت ه ــی رود. نی ــمار م ــه ش ــی ب ــر سیاس ــم از منظ ــیار مه بس
ــات 4 کشــور از  ــا اطالع ــا تنه ــال پیرشــدن هســتند- ام ــه ســرعت در ح ــا ب ــی آنه تمام
26 کشــور قابــل دسترســی اســت. در ســال 2009، یــک نفــر از هــر ســه نفــر کارکنــان 
دولت هــای مرکــزی در ســن 50 ســالگی و باالتــر قــرار داشــت، درحالــی کــه ایــن شــاخص 
ــه  ــدن، در زمانی ک ــاالی پیرش ــرعت ب ــن س ــود. ای ــد ب ــدود 22 درص ــال 1995 ح در س
بســیاری از کشــورهای OECD بــا محدودیت هــای شــدید مالــی مواجه انــد، ســبب فشــار 

ــود.  ــتگی می ش ــای بازنشس ــای طرح ه ــر هزینه ه ب
ــتگی  ــای بازنشس ــات برنامه ه ــای اصالح ــتدالل ها و گزینه ه ــه اس ــه ب ــن مقال در ای
ــت  ــج سیاس ــاس، پن ــود. براین اس ــه می ش ــی پرداخت ــر بین الملل ــی از منظ ــش عموم بخ
ــا افزایــش درآمدهــای حاصــل از پرداخــت حق بیمــه مــورد  مختلــِف کاهــش مخــارج و ی
ــد  ــه می توانن ــت ها چگون ــن سیاس ــه ای ــود ک ــان داده می ش ــه و نش ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
تاثیــرات کامــاًل متفاوتــی در یــک طــرح بازنشســتگی بخــش عمومــی نســبت بــه ترتیبــات 

درآمــد بازنشســتگی ملــی داشــته باشــند. 
JEL Classification: H55, J14, J26, J32

کلمات کلیدی: مستمری بازنشستگی، بازنشستگی، کارکنان بخش عمومی
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OECD مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درس هایی از تجربۀ کشورهای
ــان بخــش عمومــی طــی ســال های  گام هــای اصــالح مســتمری های بازنشســتگی کارکن
ــه  ــود کــه ب ــه خــود گرفتــه اســت. ایــن امــر به دنبــال دوره ای ب اخیــر ســرعت بیشــتری ب
ــیاری از  ــتگی، در بس ــد بازنشس ــر درآم ــم ب ــد حاک ــر در قواع ــاد تغیی ــید ایج ــر می رس نظ
کشــورها، تــا زمــان انجــام اصالحــات گســترده تر بازنشســتگی بــه تاخیــر بیافتــد. دو محــرک 
اصلــی در انجــام اصالحــات اخیــر وجــود داشــته کــه یکــی از آنهــا هزینــه اســت. افزایــش 
ــران  ــوع بح ــی وق ــد اصل ــورهای OECD، پیام ــیاری از کش ــه در بس ــری بودج ــریع کس س
مالــی و اقتصــادی ]در ســال 2008[ بــود. بســیاری از آنهــا آغــاز بــه تقویــت مالــی همــراه بــا 
بررســی دقیــق و موشــکافانۀ مخــارج بازنشســتگی کرده انــد. ایــن شــوک اقتصــادی منجــر 
بــه برجســته تر و نیــز وخیم ترشــدن فشــار بلندمــدت بــر هزینه هــای بازنشســتگِی ناشــی از 
پدیــدۀ ســالمندی جمعیــت شــده اســت. طرح هــای بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی 
بــه نوعــی از یــک پروفایــل جمعیتــی متفــاوت نســبت بــه کل جمعیــت برخــوردار اســت؛ 

چراکــه در کل رونــد سالمندشــدن در ایــن حــوزه آشــکارتر اســت. 
محــرک دوم اصــالح، مقایســه پذیری تامیــن درآمــد بازنشســتگی بــا بخــش خصوصــی 
اســت. هــدف فرانســه، برقــراری قواعــد بازنشســتگی هماهنــگ بیــن دو بخــش ]خصوصــی 
ــی و  ــان بخــش عموم ــه کارکن ــیع ک ــات وس ــه اصالح ــل از انجــام هرگون ــی[، قب و عموم
ــی  ــا، از زمان ــود. در بریتانی ــد، ب ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــان تح ــور یکس ــی را به ط خصوص
 )DC( ــِن ــی برنامه هــای حــق بیمــه معی کــه کارگــران بخــش خصوصــی شــاهد جایگزین
کمتــر ســخاوتمندانه بــه جــای طرح هــای مزایــا معیــن )DB( )مشــابه آنچــه کــه در بخــش 
عمومــی اتفــاق می افتــد( و دســتمزدهای نهایــی ]در زمــان اشــتغال[ -کــه اعضــای صنــدوق 
را به طــور مســتقیم در معــرض ریســک ســرمایه گذاری قــرار می دهنــد- بحث هــای 

فراوانــی در مــورد حقــوق بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی درگرفتــه اســت. 
ــد دوران  ــن درآم ــادی تامی ــد نه ــات و قواع ــه ترتیب ــی ب ــی کل ــا نگاه ــه ب ــن مقال ای
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ــه  ــدازد ب ــی می ان ــژه، نگاه ــود. به وی ــاز می ش ــی آغ ــش عموم ــان بخ ــتگی کارکن بازنشس
اینکــه برنامه هــای مجــزا و مختــص بخــش عمومــی و یــا سیســتم منفــرد و یکپارچــه ای 
کــه هــر دو بخــش را پوشــش می دهــد، تاچــه انــدازه وجــود نــدارد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــوق  ــدارک حق ــرای تشــریِح ت ــی« ب ــرح بازنشســتگی »مل ــه از واژه ط ــن مقال ــه در مت ک
بازنشســتگی کارکنــان بخــش خصوصــی، کــه ممکــن اســت بخشــی و یــا تمــام درآمدهای 

بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی را نیــز تامیــن کنــد، اســتفاده خواهــد شــد.
ــی  ــتغال دولت ــش اش ــی نق ــۀ دگرگون ــوری در زمین ــن کش ــواهد بی ــش دوم، ش در بخ
ــوم،  ــش س ــود. بخ ــه می ش ــان ارائ ــول زم ــول آن در ط ــوۀ تح ــازار کار و نح در کل ب
ــه  ــد و ب ــرر می ده ــورد بررســی ق ــزی را م ــت مرک ــتغال در دول ــی اش مشــخصات جمعیت
ــن  ــردازد. تامی ــه می پ ــزی و کل جامع ــت مرک ــن دول ــای سالمندشــدن بی مقایســۀ رونده
مالــی طرح هــای بخــش عمومــی در بخــش چهــارم بررســی می شــود؛ کــه اطالعاتــی در 

ــد.  ــت می ده ــا را به دس ــن برنامه ه ــت در ای ــارج دول ــزان مخ ــۀ می زمین
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــای اصالحــی طراحی شــده ب ــه گزینه ه ســپس، بخــش پنجــم ب
مالــی تامیــن درآمــد بازنشســتگی بخــش عمومــی بازمی گــردد. موضوعــات خــرد اقتصــادی، 
به ویــژه امکان پذیــری انتقــال حــق و حقــوق بازنشســتگی بــرای افــرادی کــه بیــن بخش هــای 
خصوصــی و عمومــی جابجــا می شــوند، در بخــش ششــم بررســی شــده و در بخــش پایانــی 

ــوند.   ــرح می ش ــا ط ــل از یافته ه ــتی حاص ــای سیاس ــن داللت ه مهم تری



مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی / 3

1- ترتیبات نهادی

ــن 34 کشــور  ــان بخــش عمومــی در بی ــه کارکن ــد بازنشســتگی ب ــۀ درآم تشــکیالت ارائ
OECD بــه میــزان میــزان قابــل توجهــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. بــر اســاس آنچــه 

کــه در گــزارش »بازنشســتگی در یــک نــگاه« مســتند شــده، نبایــد از تفاوت هــای عمــدۀ 
ــز  ــران بخــش خصوصــی نی ــاری سیســتم های بازنشســتگی کارگ ــن کشــوری در معم بی
متعجــب بــود. جــدول )1( وضعیــت بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی در کشــورهای 

ــد.  ــان می ده ــه نش ــور خالص OECD را به ط

ســاده ترین ترتیبــات در انتهــای طیف هــای راســت و چــپ ایــن جــدول قــرار دارنــد. 
کشــورهای منــدرج در ســتون ســمت راســت، شــامل هفــت کشــور عمدتــًا سوسیالیســتِی 
ســابق اروپــای مرکــزی و شــرقی اســت کــه قواعــد بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی 
در آنهــا دقیقــًا مشــابه همتایــان بخــش خصوصــی اســت. لــذا تاریــخ ایــن کشــورها بســیار 
مهــم اســت؛ چراکــه بخــش خصوصی ســهمی حداقلــی در اشــتغال کشــورها قبــل از دوران 
گــذار اقتصــادی داشــت. بنابرایــن، ترتیبــات متمایــز و مجــزای بازنشســتگی بیــن دو بخش 
ــا ایــن وجــود، تفاوت هایــی در پارامترهــا و قواعــد  خصوصــی و عمومــی بی معنــی بــود. ب
ــس از  ــه پ ــوارد، ک ــی م ــری در برخ ــف کارگ ــای مختل ــرای گروه ه ــده ب به کارگرفته ش
دوران گــذار نیــز تــداوم یافــت، مهم تــر از همــه در لهســتان وجــود داشــت و اغلــب آنهــا 

درحــال حاضــر کنــار گذاشــته شــده اند. 
ــد بازنشســتگی  ــات درآم ــه ترتیب ــد ک ــرار دارن ــف، 9 کشــوری ق ــر طی در ســوی دیگ
ــن  ــت. در ای ــم اس ــا حاک ــی آنه ــی و عموم ــای خصوص ــر بخش ه ــزی ب ــاًل متمای کام
ــرار  ــتگی ق ــی بازنشس ــرح مل ــش ط ــت پوش ــی تح ــش عموم ــان بخ ــورها، کارکن کش
ــمول(  ــت )ش ــا و صالحی ــطح مزای ــه س ــدی ک ــا و قواع ــالوه، پارامتره ــد. به ع نمی گیرن
بازنشســتگی را تعییــن می کننــد نیــز بــا برنامــه ملــی متفــاوت اســت. چراکــه، یــا مزایــای 
بازنشســتگی افــراد بــا درآمدهــا و مشــخصات شــغلی یکســان بــا یکدیگــر فــرق می کنــد، 
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ــا ســن بهره منــدی  شــیوه های شــاخص بندی در پرداخــت مســتمری ها متفــاوت اســت، ی
از مســتمری بــا طــرح ملــی تفــاوت می کنــد و یــا ترکیبــی از همــه ایــن مــوارد. در برخــی 
ــی،  ــش عموم ــه بخ ــتگی ب ــتمری بازنشس ــۀ مس ــان- ارائ ــه و یون ــر فرانس ــوارد - نظی م
ــود طرح هــای بســیار متنوعــی کــه گروه هــای مختلــف کارگــران را  ــل وج بــه دلی
ــا یــک طــرح  ــز شــده اســت. در ســایر کشــورها، ی ــرد و ری ــه شــدت ُخ ــد، ب دربرمی گیرن
ــان ایــن  ــا اینکــه بســیاری از کارکن ــرای بخــش عمومــی وجــود دارد و ی کامــاًل مجــزا ب
بخــش تحــت پوشــش ترتیبــات و قواعــد ملــی قــرار می گیرنــد. حتــی در ایــن کشــورها، 
ــن  ــد ممک ــی برخوردارن ــتمزد کم ــه از ســطح دس ــی ک ــان بخــش عموم ــی از کارکن برخ
اســت مشــمول دریافــت مزایــای بازنشســتگی شــبکۀ تامینــی، به عنــوان بخشــی از برنامــۀ 
ــتگی  ــای بازنشس ــه مزای ــوان ب ــا می ت ــۀ آنه ــوند. از جمل ــتگی، ش ــد بازنشس ــن درآم تامی
آزمــون اســتطاعت و حداقــل مســتمری های غیرمشــارکتی1 اشــاره کــرد. ایــن مــورد البتــه، 

ــود.  ــه می ش ــز به کارگرفت ــدول )1( نی ــورهای ج ــایر کش در س
ــه از  ــد ک ــرار دارن ــوری ق ــج کش ــدول پن ــت ج ــمت راس ــتون از س ــن س در دومی
طرح هایــی مجــزا بــرای بخش هــای خصوصــی و عمومی شــان برخوردارنــد، کــه 
ــاخص بندی  ــت های ش ــا، سیاس ــطح مزای ــپ، س ــمت چ ــتون س ــورهای س ــالف کش برخ
ــد  ــن کشــورها بســیار مشــابه هــم هســتند. در فنالن و ســن مشــمول بازنشســتگی در ای
ــتگی  ــای بازنشس ــق طرح ه ــت از طری ــی می بایس ــش خصوص ــران بخ ــلند، کارگ و ایس
ــه  ــا بســیار مشــابه ب شــغلی2 پوشــش داده شــوند کــه از پارامترهــا و قواعــد یکســان و ی
ــران  ــی کارگ ــًا تمام ــد، تقریب ــارک و هلن ــد. در دانم ــی برخوردارن طرح هــای بخــش عموم
ــاری -  بخــش خصوصــی تحــت پوشــش برنامه هــای بازنشســتگی شــغلی - امــا غیراجب
قــرار دارنــد. در عــوض، از آنجــا کــه دسترســی بــه ایــن برنامــه از طریــق توافقــات روابــط 
ــک  ــتگی در ی ــای بازنشس ــا را در گزارش ه ــذا OECD آنه ــده، ل ــر ش ــی امکان پذی صنعت

1. Non-contributory Minimum Pensions
2. Occupational Pension Schemes
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ــی در  ــا و اختالفات ــوارد، تفاوت ه ــن م ــر دوی ای ــد. در ه ــاری« می نام ــبه اجب ــگاه، »ش ن
ــش  ــات بخ ــود، ترتیب ــود دارد. بااین وج ــف وج ــای مختل ــن طرح ه ــد بی ــا و قواع پارامتره
ــا برنامــۀ معمــوِل کارگــران بخــش خصوصــی برخــوردار  عمومــی از مشــابهت فراوانــی ب
 DC بــه DB اســت. بــه همیــن ترتیــب، تغییــر اخیــِر طــرح خدمــت عمومــی در اســرائیل از
ــی  ــن معن ــه ای ــران بخــش خصوصــی، ب ــرای کارگ ــاری ب ــای DC اجب ــی طرح ه و معرف

ــراز شــدن هســتند.  اســت کــه هــر دوی ایــن ترتیبــات درحــال همت
ــدول )1( تحــت پوشــش  ــی ج ــتون میان ــی در 12 کشــور س ــران بخــش عموم کارگ
ــد. بااین وجــود،  ــرار دارن ــان بخــش خصوصی شــان ق همــان ترتیباتــی هســتند کــه همتای
ــن  ــرای تامی ــل )افزایشــی(1 ب ــات مکم ــتون اول، ترتیب ــع در س برخــالف کشــورهای واق
مزایــای مــازاد در طــرح ملــی درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه کامــاًل بــا هــم متفاوت انــد. 
ــه  ــدک اســت )چراک ــات مکمــل نســبتًا ان ــا و اســلوونی ترتیب ــال، در ایتالی ــوان مث ــه عن ب
ــت(.  ــط OECD اس ــر از متوس ــا، باالت ــی آنه ــتگی مل ــرح بازنشس ــی در ط ــرخ جایگزین ن
ــه  ــًا ب ــی نیســت، بلکــه صرف ــزام و ضــرورت قانون ــا یــک ال ــر در ایتالی ــن ام به عــالوه، ای
دلیــل قراردادهــای روابــط صنعتــی اســت، و بــه هیــچ وجــه کارگــران بخــش عمومــی را 
ــای  ــد، مزای ــادا و ایرلن ــی کان ــش عموم ــای بخ ــس، در طرح ه ــد. برعک ــش نمی ده پوش
ــن  ــورها تامی ــایر کش ــش در س ــن بخ ــای ای ــط مزای ــه متوس ــبت ب ــتری نس ــیار بیش بس
ــر از متوســط  ــیار کمت ــی، بس ــای مل ــای طرح ه ــی در قرارداده ــرخ جایگزین ــود )و ن می ش
OECD بــرای افــراد بــا درآمدهایــی در ســطح میانگیــن اقتصــاد اســت(. به نظــر می رســد 

کــه نیوزیلنــد در منســوخ کــردن طــرح متمرکــز مســتمری بازنشســتگی کارکنــان دولــت 
ــور،  ــن کش ــی ای ــزاران دولت ــوض، ادارات و کارگ ــا درع ــد. ام ــرد باش ــا منحصربه ف در دنی

ــد.   ــات مدنظرشــان آزادن ــراری ترتیب ــل، در برق درصــورت تمای
امــکاِن جابجایــی دو کشــور اســترالیا و ســوئیس از »طــرح یکپارچــۀ همــراه بــا ترتیبات 

1. Top-up Arrangements 
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ــتمری های  ــا از مس ــر دوی آنه ــد. ه ــر می رس ــلم به نظ ــتون دوم، مس ــه س ــل« ب مکم
بازنشســتگی خصوصــی اجبــاری بــرای کارکنــان بخــش خصوصــی برخوردارنــد. اســترالیا 
اخیــراً طــرح خدمــات عمومــی خــود را از مزایــای معیــن )DB( بــه نــوع مشــارکت معیــن 
)DC(، مطابــق ترتیبــات بخــش خصوصــی، تغییــر داد. بااین حــال، حــق بیمه هــای 
پرداختــی دولــت، بــه عنــوان کارفرمــا، باالتــر از حداقــل قانونــی اســت؛ اگرچــه بســیاری 
از کارفرمایــان بخــش خصوصــی نیــز توافقــات مشــابهی را پیشــنهاد می دهنــد. بــه همیــن 
ترتیــب، بســیاری از کارگــران سوئیســی در بخــش خصوصــی مزایایــی باالتــر از حداقل های 
ــش  ــران بخ ــبت کارگ ــارۀ نس ــی درب ــود، اطالعات ــد. بااین وج ــت می کنن ــاری دریاف اجب
خصوصــی کــه مزایایــی باالتــر از حــد اجبــاری دریافــت می کننــد در هیــچ یــک از ایــن 
ــش  ــر از پوش ــااًل کمت ــبت احتم ــن نس ــاف، ای ــت. بااین اوص ــترس نیس ــور در دس دو کش

ــود.  ــد خواهــد ب ــاری در دانمــارک و هلن ــی طرح هــای شــبه اجب همگان
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OECD جدول 1- مستمری های بازنشستگی کارگران بخش عمومی: ترتیبات نهادی در کشورهای

کامالً یکپارچه
از نظر نهادی مجزا، 

با مزایای مشابه
کامالً یکپارچه همراه 

با ترتیبات مکمل
تقریباً یکپارچه همراه 

با ترتیبات مکمل
نهادها و مزایای 

کامالً مجزا

اتریشبریتانیااسترالیادانمارکشیلی
بلژیککانادافنالندجمهوری چک

فرانسهایرلندایسلنداستونی
آلمانایتالیااسرائیلمجارستان
یونانژاپنهلندمکزیک
کره جنوبینیوزیلندلهستان

جمهوری 
اسلواکی

لوگزامبورگنروژ

پرتغالاسلونی
ترکیهاسپانیا
سوئد

سوییس
ایاالت متحده آمریکا

ایــاالت متحــده نمونــۀ جالبــی از یکپارچگــی ســفت و ســخت گروه هــای کارگــران در 
ــوان تامیــن اجتماعــی شــناخته می شــود(  ــه عن ــی )کــه ب ــات بازنشســتگی مل درون ترتیب
ــام کارکنــان خــود در تامیــن اجتماعــی  اســت.1 دولت هــای ایالتــی و محلــی اجــازه ثبت ن
را داشــتند؛ و کارکنــان دولــت فــدرال و ارتــش، کــه تحــت پوشــش سیســتم بازنشســتگی 
کارکنــان دولــت2 نبودنــد، همگــی در دهــۀ 1950 ثبت نــام شــدند. از ســال 1983، کارکنــان 
جدیــد دولــت فــدرال نیــز تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی قــرار گرفتنــد، از ارزش عامــِل 
مزایــای معیــن اضافــی بــه میــزان چشــمگیری کاســته و بــر اهمیــت یــک طــرح جدیــد 
ــۀ  ــق بیم ــت ح ــا پرداخ ــا )ب ــی پس اندازه ــام صرفه جوی ــه ن ــن )DC(، ب ــه معی ــق بیم ح

1. See Schreitmueller 1988 for a comprehensive review.   
2. Civil Service Retirement System
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ــزوده شــد.  ــاری کارگــری(، اف ــا و حــق بیمه هــای اختی ــوان کارفرم ــه عن ــت ب دول
در ایــن بیــن، بریتانیــا شــرایط خــاص خــود را دارد؛ چراکــه کارکنــان بخــش عمومــی 
ــه عنــوان بخشــی از ترتیبــات مســتمری  تحــت پوشــش مســتمری بازنشســتگی پایــه، ب
بازنشســتگی ملــی، قــرار دارنــد. امــا تحــت پوشــش بخــش وابســته بــه درآمــد ایــن طــرح، 
کــه امــروزه بــا عنــوان طــرح بازنشســتگی دوم دولــتS2P( 1( شــناخته می شــود، نیســتند. 
چنیــن شــرایطی بــرای برخــی کارگــران بخــش خصوصــی، کــه می توانســتند از قــرارداد 
بــا S2P و ســلف آن خــارج شــوند، نیــز صــادق اســت. درصورتی کــه کارگــری از مســتمری 
ــن  ــۀ تامی ــق بیم ــرخ ح ــا از ن ــد، ی ــوردار باش ــتانداردها برخ ــل اس ــا حداق ــی ب خصوص
اجتماعــی اش کاســته می شــود و یــا بخشــی از آن بــه حســاب مســتمری خصوصــی اش، 
در ازای صرف نظــر کــردن از مزایــای S2P، منتقــل می شــود. براین اســاس، حــدود 
ــی  ــه تمام ــری ک ــوند؛ تصوی ــارج می ش ــرارداد خ ــن ق ــران از ای ــد از کل کارگ 35 درص
ــده،  ــزم پیچی ــن مکانی ــرد. ای ــر می گی ــز درب ــردازان طرح هــای بخــش عمومــی را نی بیمه پ
ــد  ــته خواه ــه زودی کنارگذاش ــتگی ب ــتمری های بازنشس ــتردۀ مس ــالح گس ــل اص ــه دلی ب
شــد و لــذا بریتانیــا بــه ســمت ســتون وســط، دســتۀ »کامــاًل یکپارچــه همــراه بــا ترتیبــات 

مکمــل« حرکــت خواهــد کــرد. 
ــک در  ــه ای از تفکی ــا درج ــورهایی ب ــر کش ــت ب ــر می بایس ــل حاض ــال، تحلی بااین ح
ــمت  ــتون س ــر از س ــدول )1( غی ــورهای ج ــتگی-تمامی کش ــتمری بازنشس ــات مس ترتیب
راســت- متمرکــز شــود، کــه ایــن محدودیــت در بخش هــای 4 و 6، ذیــل سیســتم درآمــد 
ــه اعــداد و ارقــام ایــن کشــورها،  بازنشســتگی، به کارگرفتــه خواهــد شــد. زیــرا نگاهــی ب
ازجملــه تعــداد مســتخدمین خدمــات دولتــی و مشــخصات جمعیتــی آنهــا، مفیــد اســت.  

1. State Second Pension
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2- اندازۀ دولت

ــعه یافتۀ  ــتر توس ــورهای بیش ــی کش ــورها، حت ــن کش ــن ای ــت بی ــش دول ــدازه و نق ان
ــا یکدیگــر متفــاوت اســت. به عنــوان مثــال،  ــه میــزان قابــل توجهــی ب عضــو OECD، ب
تفــاوت قابل توجهــی در زمینــۀ درآمدهــا و مخــارج دولــت بــر حســب درصــدی از تولیــد 
ناخالــص داخلــی بیــن آنهــا وجــود دارد. بااین وجــود، از آنجــا کــه بخــش بســیار مهمــی 
از هزینه هــای عمومــی صــرف پرداخت هــای انتقالــی و ســرمایه گذاری های اولیــه 
ــت  ــدازۀ دول ــاخصی از ان ــوان ش ــت را نمی ت ــارج دول ــذا کل مخ ــود، ل ــرمایه ای[ می ش ]س
-کــه بســیار مرتبــط بــا تحلیــل تنظیمــات بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی اســت- 

دانســت. 
ــا  ــوان یــک کارفرم ــت به عن براین اســاس نمــودار شــمارۀ )1( نشــان دهندۀ نقــش دول
اســت. مفهــوِم بخــِش عمومــِی به کارگرفته شــده در اینجــا، هماننــد آنچــه کــه در 
سیســتم حســاب های ملــی )SNA( تعریــف شــده، همــان »دولــت عمومــی«1 اســت، کــه 
هــم ســطح مرکــزی دولــت )یــا فــدرال( و هــم ســطوح زیــر نظــر دولــت مرکــزی )ایالتــی، 
اســتانی یــا محلــی( را شــامل می شــود. ایــن مفهــوم امــا شــرکت های بــا مالکیــت دولتــی 
کــه بــه ارائــۀ کاال و خدمــات می پردازنــد، ماننــد خدمــات پســتی، صــدا و ســیما، راه آهــن 
ــودار  ــن نم ــرد. ای ــر نمی گی ــورهای OECD، را در ب ــی در کش ــی همگان ــات رفاه و خدم
تعــداد کارکنــان دولــت عمومــی بــه صــورت درصــدی از کل اشــتغال را نشــان می دهــد 

ــده اند. ــدی ش ــهم رتبه بن ــن س ــه پایین تری ــن ب ــورها از باالتری و کش
ــر اســاس اطالعــات در دســترس 33 کشــور، مســتخدمین دولتــی به طــور متوســط  ب
اندکــی کمتــر از 15 درصــد کل نیــروی کار را تشــکیل می دهنــد. در چهــار کشــور نوردیک، 
کــه در باالتریــن ســطح ایــن مقیــاس قــرار دارنــد، به طــور متوســط 27 درصــد از شــاغلین 
در اســتخدام دولــت هســتند. ســایر کشــورهای اروپایــی نیــز بــه تناســب در کل ایــن دامنــه 

1. General Government 
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ــروی  ــر از 10 درصــد نی ــان کمت ــال، دولت هــای آلمــان و یون ــع شــده اند، به طــور مث توزی
کار را در مقایســه بــا بیــش از 20 درصــد در فرانســه، بــه اســتخدام درآورده انــد. دو کشــور 
ژاپــن و کــره جنوبــی در پاییــن ایــن طیــف قــرار گرفته انــد؛ به طوری کــه ســهم دولــت از 
اســتخدام نیــروی کار در آنهــا بــه ترتیــب 6.7 و 5.7 درصــد اســت. ایرلنــد، ایتالیــا، اســلونی 

و ایــاالت متحــده همگــی بــه متوســط OECD نزدیک انــد. 
ــر  ــی اگ ــت. حت ــروری اس ــز ض ــاط نی ــی احتی ــه ها اندک ــن مقایس ــام ای ــه در انج البت
هــدف سیســتم حســاب های ملــی، استانداردســازی تعاریــف بیــن کشــورها باشــد، 
بااین وجــود ممکــن اســت تفاوت هایــی در ســطوح جزئی تــر طبقه بندی هــا وجــود 
ــی در شــرکت های  ــان بخــش دولت داشــته باشــد. در برخــی کشــورها، بســیاری از کارکن
ــن گــروه  ــر نمــودار )1( شــامل آنهــا نمی شــود. ای عمومــی اســتخدام شــده اند کــه مقادی
ــه  ــوری ک ــتغال در 25 کش ــد از کل اش ــا 2.5 درص ــط تنه ــور متوس ــتخدمین به ط از مس
داده هــای آنهــا در دســترس اســت را تشــکیل می دهنــد؛ کــه درصــد آن در یونــان )12.8 
ــر از ســایر کشورهاســت و  درصــد از کل اشــتغال( و لهســتان )11.7 درصــد( بســیار باالت
ــن  ــک چنی ــا علی رغــم وجــود ی ــت عمومــی دارد1. ام ــر اشــتغال در دول ــده ب ــری فزاین اث
مــوارد احتیاطــی، کلیــۀ ایــن اطالعــات داللــت بــر اهمیــت قواعــد و ترتیبــات مســتمری 

ــد.  ــت دارن ــان دول بازنشســتگی کارکن

1. OECD 2011b, Figure 22.2. 
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نمودار 1- اشتغال در دولت های عمومی 
)درصدی از کل نیروی کار، 2008(

تذکر: داده های ایسلند در دسترس نیست. 
Source: OECD 2011b, Figure 21.1. 

ــزان  ــان دهندۀ می ــال 1995، نش ــور OECD از س ــترس 18 کش ــل دس ــات قاب اطالع
ثابــت اشــتغال نیــروی کار دولتــی در دولت هــای عمومــی طــی 15 ســال گذشــته اســت. 
ــی  ــت عموم ــط دول ــده توس ــروی کار استخدام ش ــبت نی ــورها، نس ــروه از کش ــن گ در ای
ــت.  ــد، اس ــی 14.3 درص ــال 1995، یعن ــزان آن در س ــابه می ــًا مش ــال 2008 دقیق در س
ــمگیری در  ــش چش ــه افزای ــوئیس و ترکی ــلونی، س ــون اس ــورهایی چ ــود، در کش بااین وج
ــزان  ــان می ــه هم ــی -20 درصــد و بیشــتر- و ب ــان دولت ــوق کارکن لیســت پرداخــت حق

ــاده اســت.  ــاق افت ــان، اتف ــک و آلم کاهــش در مکزی
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3- فشارهای جمعیتی

تغییــرات بلندمــدت در انــدازه و مقیــاس دولــت پیامدهــای مهمــی بــه دنبــال دارد. تغییــرات 
ــداد  ــن تع ــِی طرح هــای بازنشســتگی بخــش عمومــی -علی الخصــوص، رابطــه بی جمعیت
ــاق  ــت اتف ــورد کل جمعی ــه در م ــه ک ــب از آنچ ــردازان- اغل ــتمری بگیران و بیمه پ مس

ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــد بس می افت
نمــودار شــمارۀ )2( دامنــه ای از تاثیــر تغییــرات جمعیتــی بــر نیــروی کار دولــت مرکزی 
را طــی یــک دورۀ زمانــی حــدوداً 15 ســاله )از 1995 تــا 2009( نشــان می دهــد )داده هــای 
مربــوط بــه ســاختار ســنی شــاغالن دولــت عمومــی در دســترس نیســت(. جوان تریــن )از 
ــن و  ــتونی، ژاپ ــیلی، اس ــال 2009 ش ــزی در س ــای مرک ــناختی( دولت ه ــر جمعیت ش منظ
کــره بودنــد کــه 25 درصــد یــا کمتــر از کارکنان شــان بیــش از 50 ســال ســن داشــتند. 
برعکــس، در همــان ســال بیــش از 40 درصــد از کارکنــان دولت هــای مرکــزی بلژیــک، 

آلمــان، ایســلند، ایتالیــا، ســوئد و ایــاالت متحــده 50 ســاله و باالتــر بودنــد. 
ــروی کار بســیاری از  ــی نشــان می دهــد کــه نی ــه الگــوی ســری های زمان نگاهــی ب
ــی(  ــر جمعیت شناس ــالمند )از منظ ــته س ــال گذش ــی 15 س ــزی ط ــای مرک ــن دولت ه ای
ــر در  ــاله و باالت ــاغالن 50 س ــبت ش ــه نس ــوئیس ک ــره و س ــن، ک ــر از ژاپ ــده اند. غی ش
دولت هــای مرکــزی آنهــا نســبتًا ثابــت مانــده اســت. در ایــن بیــن، اطالعــات مربــوط بــه 
مکزیــک نشــان می دهــد کــه ســهم کارگــران مســن دولــت مرکــزی، تنهــا طــی 4 ســال 
ــه 27 درصــد کاهــش پیــدا کــرد؛ اشــتغال در دولــت عمومــی  ــا 2009(، از 36 ب )2005 ت
ایــن کشــور نیــز از 11.1 درصــد کل اشــتغال بــه 8.8 درصــد تنــزل یافــت. ایــن کاهــش، 
معــادل کاهــش یــک پنجمــِی انــدازۀ نســبی نیــروی کار در بخــش عمومــی اســت. ایــن دو 
وضعیــت )افــت درصــد شــاغالن دولــت عمومــی و بخــش عمومــی( در کنــار هــم نشــان 
می دهــد کــه تمرکــز اصلــی کاهــش قابــل توجــه اشــتغال دولتــی متوجــه کارگــران مســن 

بــوده، به طوریکــه دولــت مرکــزی نیــز از آن متاثــر شــده بــود.  
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در اغلــب کشــورهایی کــه نســبت شــاغالن 50 ســاله بــه بــاالی آنهــا در دولت هــای 
مرکــزی طــی ســال های اخیــر رشــد کــرده -22 کشــور از 26 کشــور- ســهم کارگــران 
ــه اســت. ســریع ترین روندهــای  ــش یافت مســن به طــور متوســط حــدود 30 درصــد افزای
پیــری نیــروی کار در کشــورهای یونــان، ایرلنــد و هلنــد رخ داد. همانطــور کــه نمــودار )2( 
نشــان می دهــد، ســهم افــراد 50 ســاله و باالتــر در ســال های اولیــۀ ایــن دوره در تمامــی 

کشــورها کمتــر از متوســط بــوده اســت. 

نمودار2- روند پیری نیروی کار دولت های مرکزی (درصد کارکنان 50 ساله و باالتر، 1995-2009)

ــوری  ــتان، جمه ــورگ، لهس ــات لوگزامب ــتند. اطالع ــترس نیس ــه در دس ــک و ترکی ــوری چ ــای جمه ــر: داده ه تذک
ــرای  ــد. ب ــودار نیامده ان ــن نم ــن کشــورها در ای ــذا ای ــود داشــتند، ل ــک ســال وج ــرای ی ــا ب ــپانیا تنه اســلواکی و اس
اســتونی و مجارســتان درصــد کارکنــان دولتــی باالتــر از 51 ســال نشــان داده شــده و در مــورد شــیلی هــم داده هــای 

ــد.  ــال را نشــان می دهن ــر از 55 س ــی باالت ــان دولت ــود درصــد کارکن موج
Source: OECD 2007b, Figures 1.2 and 1.3; OECD 2011b, Figure 23.1; OECD 2009b, 
Figure 12.2. 
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کشــورهای OECD همچنیــن از شــرایط کلــی جمعیتــی بســیار متنوعــی برخوردارنــد. 
درحال حاضــر، شــیلی، ایرلنــد، کــره، مکزیــک و ترکیــه بــا متوســط 7 نفــر در ســن اشــتغال 
ــه ازای یــک نفــر در ســن بازنشســتگی )65+(، از منظــر جمعیتــی جوان تریــن  )64-20( ب
و آلمــان، ایتالیــا و ژاپــن بــا کمتــر از 3 نفــر در ســن اشــتغال بــه ازای هــر یــک نفــر در 
ــی  ــوال اصل ــا س ــد.1 ام ــمار می رون ــه ش ــورها ب ــن کش ــن ترین ای ــتگی، مس ــن بازنشس س
ایــن اســت کــه تفــاوت در ســن نیــروی کار دولــت مرکــزی تــا چــه انــدازه منعکس کننــدۀ 

ــت اســت؟ ــی جمعیت شــناختی در کل جمعی دگرگون
شــکل شــمارۀ )3(، بــا مقایســۀ درصــد نیــروی کار باالتــر از 50 ســال دولــت مرکــزی 
ــردازد. براین اســاس، در  ــه ایــن ســوال می پ ــا گــروه ســنی مشــابه در کل نیــروی کار، ب ب
26 کشــور از 30 کشــوری کــه اطالعــات آنهــا در دســترس اســت نســبت کارکنــان باالتــر 
ــروی کار اســت.  ــن گــروه ســنی در کل نی ــر از همی ــت مرکــزی، بزرگ ت از 50 ســال دول
تنهــا چهــار کشــور واقــع در پاییــن نمــودار ســمت راســت از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند، 
ــد.  ــزی برخوردارن ــت مرک ــان مســن در دول ــن ســهم کارکن ــال از کمتری ــن ح ــه در عی ک
ــبت  ــن نس ــا کم تری ــورهای ب ــه کش ــره از جمل ــن و ک ــیلی، ژاپ ــور ش ــه کش ــع، س درواق

ــد.  ــه شــمار می رون ــت مرکــزی ب ــان شــاغل در دول کارکن

1. Source: the indicator of “Old-age support ratios” in Part II.4 of OECD 2011a.
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نمودار 3- جمعیت شناسی نیروی کار: مقایسۀ کارکنان دولت مرکزی/فدرال و کل نیروی کار، 2009
)درصد کارکنان 50 سال و باالتر(

تذکــر: داده هــای جمهــوری چــک، لوکزامبــورگ، اســپانیا و ترکیــه قابــل دســترس نیســتند. اطالعــات ایتالیــا، ژاپــن و 
کــره مربــوط بــه ســال 2008 اســت. تذکــر نمــودار )2( را نیــز ببینیــد. 

Source: OECD 2011b, Figure 23.2. 

در 26 کشــور دیگــر نمــودار شــمارۀ )3(، ســهم متوســط افــراد بــاالی 50 ســال شــاغل 
ــروی کار  ــنی از کل نی ــروه س ــن گ ــهم همی ــتر از س ــوم بیش ــک س ــدود ی ــت ح در دول
اســت. ایــن اختــالف در بلژیــک، آلمــان، یونــان و ایرلنــد بیــش از ســایر کشــورها اســت، 
و برعکــس ایــن ســاختار در اســترالیا و نیوزیلنــد بســیار مشــابه هــم هســتند. درکل، بیــن 
نســبت نیــروی کار و کارکنــان بــاالی 50 ســال دولــت مرکــزی یــک رابطــۀ مثبــت، امــا 

از نظــر آمــاری ضعیــف و ناچیــز، وجــود دارد.1
نتیجــۀ حاصــل از ایــن تحلیــل جمعیتــی نشــان می دهــد کــه به طــور متوســط بیــش 

1. The results of a linear regression (with heteroskedasticity-adjusted standard errors in 
parentheses) are: percentage aged over 50 in government = 23.73 (10.81) + 0.3569 (0.4167) 
x percentage aged over 50 in workforce; R2 = 0.0449.   
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از یــک ســوم کارکنــان دولــت مرکــزی در کشــورهای OECD در ســال 2009 باالتــر از 
50 ســال ســن داشــته اند؛ کــه به معنــی تــورم شــدید بازنشســتگاِن جدیــد طــی 10 تــا 15 
ســال آینــده در اغلــب ایــن کشورهاســت و پیامدهــای گســترده ای بــرای سیاســت گذاری 
ــی های  ــی از بررس ــت. در یک ــد داش ــراه خواه ــانی به هم ــع انس ــۀ مناب ــی در زمین دولت
ــزی  ــت مرک ــان مســن در دول ــن ســهم کارکن ــی از ده کشــوِر دارای باالتری OECD، نیم

ــه  ــد ک ــار کرده ان ــلواکی- اظه ــوری اس ــا و جمه ــرائیل، ایتالی ــلند، اس ــارک، ایس -دانم
ــع  ــران مناب ــِش روی مدی ــای پی ــت در برنامه ریزی ه ــان دول ــی کارکن ــوالت جمعیت تح
ــی از  ــش قابل توجه ــود.1 بخ ــه ب ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــنی م ــز به روش ــانی هرگ انس
ــل  ــه دلی ــاه، مشــاغل خــود را ب ــی نســبتًا کوت ــک دورۀ زمان ــی، طــی ی کارشناســان دولت
بازنشســتگی تــرک خواهنــد کــرد. ایــن رونــد همچنیــن پیامدهــای بســیار مهمــی بــرای 
سیســتم های بازنشســتگی، علی الخصــوص در کشــورهایی کــه از طرح هــای بازنشســتگی 

مجــزا یــا مکمــل بــرای کارمنــدان دولــت برخوردارنــد، در پــی خواهــد داشــت. 

1. Source: OECD 2011b, Figure 16.2.  On the wider human-resources issues, see also the 
nine country cases in OECD 2007b.   
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4- هزینه های مالی

ــش  ــان بخ ــرای کارکن ــتگی ب ــد بازنشس ــدارک درآم ــن ت ــادی بی ــق نه ــای عمی تفاوت ه
عمومــی کشــورها، جمــع آوری داده هــای مقایســه پذیر در زمینــۀ هزینــۀ چنیــن طرح هایــی 
را بســیار مشــکل می کنــد. بااین حــال، نمــودار شــمارۀ )4( از اطالعــات موجــود در پایــگاه 
ــت  ــای دول ــکان داده ه ــد ام ــا ح ــتخراج شــده و ت ــی OECD اس ــای اجتماع دادۀ هزینه ه
مرکــزی و یــا خدمــات دولتــی از هــم تفکیــک شــده اند. مابقــی هزینه هــا بــه هزینه هــای 
ــی1، موسســات عمومــی  بخــش عمومــی در معنــی وســیع تر آن، شــامل دولت هــای محل
ــر،  ــام صف ــر از ارق ــه غی ــا، البت ــن هزینه ه ــط ای ــود. متوس ــوط می ش ــل، مرب و از آن قبی
1.3 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در زمینــۀ دولــت مرکــزی و 1.5 درصــد بــرای دســتۀ 

ــی وســیع تر اســت.  بخــش عموم
پنــج کشــور بــاالی طیــف بیــن 2.8 )فنالنــد( تــا 3.7 )یونــان( درصــد از تولیــد ناخالص 
داخلــی خــود را صــرف مســتمری بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی می کننــد، کــه 
برنامــۀ مســتمری بازنشســتگی بخــش عمومــی در تمامــی آنهــا مجــزا از طرح هــای ملــی 

ــتگی[ است. ]بازنشس
برعکــس، بســیاری از کشــورهای بعــدی در ایــن رتبه بنــدی- به طــور مثــال، اســترالیا، 
ژاپــن، بریتانیــا و ایــاالت متحــده- کشــورهایی هســتند کــه مســتمری بازنشســتگی بخــش 
ــاالی ایــن کشــورها،  ــی. مخــارج نســبتًا ب ــرای طــرح مل ــی اســت ب عمومــِی آنهــا مکمل
احتمــااًل انعکاســی اســت از ایــن واقعیــت کــه ترتیبــات بازنشســتگی ملــی در آنهــا، مزایــای 
کمتــری نســبت بــه اغلــب ســایر کشــورهای OECD پرداخــت می کننــد. بنابرایــن، نیــاز 
ــای  ــه برنامه ه ــورهایی ک ــه کش ــبت ب ــل، نس ــای مکم ــرای مزای ــتری ب ــای بیش و تقاض
بازنشســتگی ملــی آنهــا از نرخ هــای جایگزینــی هــدف باالتــری برخوردارنــد، وجــود دارد.

میــزان مخــارج مســتمری های بازنشســتگی بخــش عمومــی شــیلی به طــرز عجیبــی 

1. Sub-national Government 



18  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــاال به نظــر می رســد. در اصالحــات بازنشســتگی سیســتمی ایــن کشــور در دهــۀ 1980  ب
ــر اســاس آن بســیاری از  طرح هــای مشــارکت معیــن )DC( اجبــاری مطــرح شــد، کــه ب
کارگــران بخــش عمومــی و خصوصــی بــه ســمت برنامــه جدیــد ســوق داده شــدند. لــذا، 
مخــارج ایــن کشــور در نمــودار )4( در اصــل بــه ایــن خدمــاِت یک شــکل -شــامل پلیــس 
ــین  ــن )DB( پیش ــای معی ــرح مزای ــی ط ــای قانون ــی هزینه ه ــا برخ ــراه ب ــش- هم و ارت

اشــاره دارد.
ــان بخــش عمومــی 9  ــه مخــارج مســتمری های بازنشســتگی کارکن ــوط ب ــام مرب ارق
کشــور، کــه توســط مســئوالن ملــی آنهــا بــه پایــگاه دادۀ مخــارج اجتماعــی OECD ارائــه 
شــده صفــر اســت، یــا رقمــی اعــالم نشــده اســت. در پنــج کشــور از ایــن کشــورها، هیــچ 
طــرح مجزایــی بــرای بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومــی وجــود نــدارد. بااین وجــود، 
ــورگ  ــلند و لوگزامب ــن مخــارج می بایســت در کشــورهای ایس ــزان ای ــر OECD می از نظ
ــا  ــا و نیوزیلنــد، مثبــت و البتــه انــدک باشــد.1 همــۀ ایــن مــوارد ب ــاد و در ایتالی نســبتًا زی
ســتاره نشــان داده شــده اند. چنیــن نگرانــی ای در مــورد بلژیــک نیــز وجــود دارد، کــه ارقــام 
گزارش شــده عمدتــًا دربرگیرنــدۀ موسســات عمومــی و بخــش کوچکــی از دولــت محلــی 
هســتند. در ایــن کشــور نیــز برخــی منابــع بــه وجــود ترتیباتــی مجــزا بــرای دولت هــای 
ــوئیس  ــغلی در س ــتگی ش ــتمری های بازنشس ــد. مس ــاره می کنن ــه ای اش ــزی و منطق مرک
-کــه بــرای هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی اجبــاری اســت- قبــاًل مــورد بحــث قــرار 
ــی  ــش عموم ــران بخ ــرای کارگ ــا ب ــن طرح ه ــارج ای ــه مخ ــد ک ــر می رس ــت. به نظ گرف
همــراه بــا مخــارج بخــش خصوصــی، ذیــل عنــوان »طرح هــای خصوصــی اجبــاری« بــه 

پایــگاه داده گــزارش شــده باشــد. 

1. در هــر دو مــورد، همــۀ کارکنــان بخــش عمومــی یــا دولــت مرکــزی عضــو طرح هایــی کــه مکمــل بازنشســتگی 
ــد.     ــًا متوســطی را فراهــم می کنن ــای تقریب ــا، ایــن طرح هــا مزای ــد نیســتند. در مــورد ایتالی ملی ان
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)GDP نمودار 4- هزینه های مالی مستمری های بازنشستگی بخش عمومی، 2007 )درصد از

تذکــر: عالمــت ســتاره در کنــار کشــور نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه دبیرخانــۀ OECD معتقــد بــه وجــود مخارجــی 
اســت کــه در پایــگاه داده هــا مفقــود شــده اند. اطالعــات اســترالیا، کانــادا، ترکیــه، ایــاالت متحــده مربــوط بــه ســال 

2008 و هلنــد مربــوط بــه ســال 2005 اســت.  
Source: OECD social-expenditure database (SOCX)

ــی  ــش عموم ــای بخ ــه طرح ه ــه ب ــتگی1 ک ــتمری بازنشس ــارج مس ــهمی از کل مخ س
اختصــاص داده می شــوند )شــکل )5(( از الگــوی بســیار متفاوتــی نســبت به ســهم این مخــارج از 
درآمــد ملــی )کــه در شــکل 4 نشــان داده شــد( برخــوردار اســت. باالتریــن ایــن ســهم ها مربــوط 
بــه کشــور کــره اســت، کــه بیــش از 40 درصــد از مخــارج مســتمری های بازنشســتگی بــه دولت 
مرکــزی و بیــش از 60 درصــد بــه کل بخــش عمومــی اختصــاص داده می شــود. چنیــن وضعیتی 
بیانگــر نابالغ بــودن طــرح بازنشســتگی ملــی در این کشــور اســت کــه در ســال 1988 آغاز شــد و 
لــذا دوران بازنشســتگی بازنشســتگان فعلــی کمتــر از کل طــول دورۀ اشــتغال آنها تحت پوشــش 
ایــن برنامــه اســت. بنابرایــن، طــی ســال های پیــِش رو همزمــان بــا بلــوغ طــرح ملــی ســهم 
بخــش عمومــی بــه ســرعت کاهــش خواهد یافــت. ســایر نســبت های باالتــر مخارج مســتمری 

1. به مزایای نقدی سالمندی و بازماندگان بازمی گردد. این منبع نیز از بانک اطالعاتی مخارج اجتماعی OECD است. 
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بازنشســتگی بخــش عمومــی در کشــورهای اســترالیا، شــیلی، اســرائیل، بریتانیا و ایــاالت متحده 
اتفــاق می افتــد. باالبــودن ایــن ســهم در ایــن پنــج کشــور - بیــش از 40 درصــد- را می تــوان 
عمدتــاً بــه انــدازۀ نســبتاً انــدک طرح هــای ملــی نســبت داد. نــرخ جایگزینــی بــرای کارگــران 
بخــش خصوصــی، بنــا بــر متوســط دریافتــی در بخــش عمومــی، در ســه کشــور کمتــر از 20 
درصــد، در بریتانیــا 32 درصــد و در ایــاالت متحــده 39 درصــد اســت؛ کــه در مقایســه بــا میانگین 
42 درصــدی OECD ارقــام پایینــی هســتند.1 طرح هــای بازنشســتگی بخــش عمومــی در ایــن 
25 کشــور به طــور متوســط حــدود یــک چهــارم کل مخــارج مســتمری بازنشســتگی عمومــی را 

بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 

نمودار 5- هزینۀ مستمری های بازنشستگی برای کارکنان بخش عمومی، درصدی از کل مخارج 
مستمری بازنشستگی عمومی، 2007

)درصد از کل مخارج مستمری بازنشستگی عمومی(

ــروژ و  ــد، ن ــورگ، نیوزیلن ــا، لوکزامب ــتونی، ایتالی ــک، اس ــوری چ ــورهای جمه ــرای کش ــر ب ــای صف ــر: نموداره تذک
ــتند.   ــترس نیس ــک در دس ــتان و مکزی ــورهای مجارس ــای کش ــده اند. داده ه ــان داده نش ــلوواکی نش ــوری اس جمه
Source: OECD social-expenditure database (SOCX).  

1. See the indicator of “Gross Replacement Rates: Public and Private Schemes” on pp. 
120-121 of OECD 2011a.  
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5- گزینه های اصالحات: بهبود تامین مالی طرح بازنشستگی

گزینه هــای سیاســتِی بهبــود منابــع مالــی طرح هــای بازنشســتگی کارکنــان بخــش عمومی 
عمدتــًا مشــابه همان هایــی اســت کــه در زمینــۀ اصالحــات طرح هــای بازنشســتگی ملــی 
ــت در  ــن اس ــی ممک ــن تغییرات ــی چنی ــار کل ــال، آث ــت. بااین ح ــه کار گرف ــوان ب می ت

ــاوت باشــد.  ــت متف ــان دول ــی و کارکن برنامه هــای مل
تحلیــل حاضــر معطــوف بــه ســه نــوع تمهیــد مســتمری بازنشســتگی اســت. اولیــِن 
ــا  ــط ب ــرح مرتب ــک ط ــه ی ــود ک ــرض می ش ــت و ف ــی اس ــن مل ــای معی ــرح مزای آن ط
ــع1 به طــور مســتقیم مدنظــر  ــای آزمــون مناب ــه و مزای ــدات اســت: مســتمری های پای عای
ــه، طرح هــای حــق بیمــه معیــن اســت کــه درحال حاضــر  ــد. دومیــن مقول قــرار نمی گیرن
در 11 کشــور OECD اجبــاری یــا نیمــه اجبــاری هســتند. ایــن دســته همچنیــن شــامل 
 Pay-as-you-go ــتم ــق سیس ــًا از طری ــه عموم ــد، ک ــوری )مجازی(2ان ــاب های ص حس
ــول  ــا فرم ــوند؛ ام ــی می ش ــن مال ــن( تامی ــا معی ــی مزای ــای مل ــب طرح ه ــد اغل )همانن
ــدۀ ویژگی هــای  ــه ای طراحــی می شــود کــه دربردارن ــای بازنشســتگی در آنهــا به گون مزای
برنامه هــای مشــارکت معیــن باشــند. بنابرایــن، اغلــب بــه عنــوان طرح هــای »مشــارکت 
معیــن صــوری«3 نامیــده می شــوند.4 مــورد آخــر نیــز طــرح کارکنــان دولتــی اســت کــه 

ــای معیــن اســت. ــرای ســادگی فــرض می شــود نوعــی طــرح مزای ب
جــدول شــمارۀ )2( مباحــث مرتبــط بــا هــر یــک از ایــن ســه دســته را بــه شــیوه ای 
ــتم  ــی سیس ــت مال ــای وضعی ــوِل ارتق ــت معم ــج سیاس ــا پن ــراه ب ــده هم طبقه بندی ش
ــای  ــارج مزای ــش مخ ــرای کاه ــت اول ب ــد. دو سیاس ــان می ده ــتگی، نش ــد بازنشس درآم

ــوند.  ــی می ش ــتگی طراح بازنشس

1. Resource-tested Benefits
2. Notional Accounts
3. Notional Defined-Contribution
4. See Whitehouse 2010, 2012 for a discussion of notional accounts and their relationship 
to other types of pension scheme.
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تغییــر نــرخ تعدیل مســتمری1 - میــزان مســتمری دریافتــی بــه ازای هر ســال پرداخت 
ــا در  ــای بازنشســتگی اســت. ام ــر مزای ــذاری ب حــق بیمــه- بی واســطه ترین مســیر تاثیرگ
عمــل اتخــاذ یــک چنیــن رویکــرد مســتقیمی نســبتاً بــه نــدرت اتفــاق می افتــد و اعمــال 
تغییــرات غیرمســتقیم در فرمــول مزایــا رواج بیشــتری دارد.2 یکــی از روش های غیرمســتقیم، 
تغییــر مبنــای عایــدات بازنشســتگی از تعــداد محــدودی از بهتریــن ســال های درآمــدی یــا 
ــه کل دورۀ اشــتغال اســت. شــیوۀ غیرمســتقیم دیگــر،  آخریــن ســال های دوران اشــتغال ب
ــتغال  ــه اش ــال های اولی ــای س ــه در آن دریافتی ه ــیوه ای ک ــذاری اســت: ش ــر ارزش گ تغیی
بــرای محاســبۀ مزایــای بازنشســتگی، به منظــور تعدیــل تغییــر هزینه هــا یــا اســتانداردهای 
ــرات را  ــن تغیی ــۀ ای ــه کلی ــوند. البت ــدد می ش ــذاری مج ــان، ارزش گ ــی زم ــی در ط زندگ
ــن  ــای معی ــای مزای ــانی در طرح ه ــر یکس ــه از تاثی ــرد، چراک ــع ک ــا جم ــوان در یکج می ت
کارکنــان بخــش خصوصــی و عمومــی برخوردارنــد.3 مخــارج تحمیل شــده بــر طــرح مزایــای 
معیــن کم تــر خواهــد بــود. بااین وجــود، بخشــی از ایــن نفــع مالــی را می تــوان بــه افزایــش 
مزایــای بازنشســتگی مرتبــط بــا آزمــون منابــع بــرای ســطوح پاییــن درآمــدی، بســته بــه 

مقیــاس و دامنــۀ برنامه هــای طــور ایمنــی ملــی، تخصیــص داد. 
ــی،  ــای زندگ ــر هزینه ه ــکاس تغیی ــور انع ــتمری ها به منظ ــل مس ــیوۀ تعدی ــر ش تغیی
دومیــن روش موثــر بــر مخــارج مزایــای بازنشســتگی اســت. اغلــب دولت هــا سیاســت های 
شــاخص بندی خــود را )عمومــاً بــه ســمت شــیوه ای کمتــر ســخاوتمندانه( تغییــر داده انــد. 

امــا بســیاری از آنهــا، غالبــاً در زمــان تعدیــل مزایــا از قواعــد شــاخص بندی خــود 
ــن،  ــا معی ــای مزای ــاخص بندی در طرح ه ــت ش ــر سیاس ــار تغیی ــد.4 آث ــی می کنن چشم پوش
چــه در بخــش خصوصــی و چــه عمومــی، نیــز می بایســت یکســان باشــد. امــا چنیــن چیــزی 

1. Accrual Rate
2. برای خالصه ای از اصالحات اخیر در کشورهای OECD به وایت هاوس و دیگران )2009( رجوع کنید.

ــه  ــق بیم ــای ح ــا طرح ه ــوری ی ــاب های ص ــه حس ــتگی، ب ــای بازنشس ــول مزای ــۀ فرم ــا در زمین ــن تعدیل ه 3. ای
ــوند.  ــری داده نمی ش ــن تس معی

4. See Whitehouse 2009 for evidence on national pension schemes.
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ــا  در مــورد طرح هــای حــق بیمــه معیــن صــادق نیســت. ارزش هــای ســالیانه هــر ســاله ب
شــاخص بندی به طــور خــودکار تغییــر می کننــد: بــه عنــوان مثــال، پرداختــی اولیــن ســال 
بــر اســاس شــاخص بندی مبتنــی بــر قیمــت، بــه دلیــل انعــکاس نرخ هــای انتظــاری تــورم، 
ــد  ــالیانه بای ــبات س ــود. محاس ــد ب ــر خواه ــده، پایین ت ــت شاخص بندی نش ــه حال ــبت ب نس
ــر  ــدون درنظ ــا، ب ــارِی پرداخت ه ــِی انتظ ــا ارزش زمان ــوند ت ــل ش ــودکار تعدی ــور خ به ط
گرفتــن شــیوۀ شــاخص بندی، یکســان باقــی بمانــد. همیــن شــیوه )و بــه همیــن دالیــل( 
ــول  ــای ط ــه مزای ــرد.1 مادام ک ــام گی ــت انج ــوری می بایس ــاب های ص ــورد حس ــز در م نی
ــر  ــش از آن براب ــزان پی ــا می ــارغ از شــیوۀ شــاخص بندی انتخاب شــده، ب عمــر انتظــاری، ف
ــر نخواهــد کــرد. ــِر سیاســت گذاری هزینه هــای مســتمری بازنشســتگی را متاث باشــد، تغیی

افزایــش ســن مشــمول بازنشســتگی - ســومین گزینــۀ سیاســتی جــدول )2(- کــه 
به تدریــج رایــج شــده اســت: بیــش از نیمــی از کشــورهای OECD در حــال افزایــش دادن 
ــا  ــای مزای ــه در چارچــوب طرح ه ــای ملی شــان هســتند2 ک ســنین بازنشســتگی در طرح ه
معیــن )ملــی یــا کارکنــان دولــت(، بی شــک دو تاثیــر مثبــت در پــی خواهــد داشــت. نخســت 
اینکــه، طــول دورۀ پرداخــت مزایــای بازنشســتگی  کوتاه تــر و لــذا هزینــۀ طــول دورۀ عمــر 
هــر فــرد کم تــر خواهــد شــد. دوم اینکــه، بــا طوالنی تــر شــدن دورۀ اشــتغال، افــراد حــق 
بیمــۀ بیشــتری را نیــز پرداخــت می کننــد. به منظــور تعادل بخشــی، وجــود جــزء مســتمری 
بازنشســتگی مــازاِد حــق بیمه هــای اجتماعــی بــه معنــی ایــن اســت کــه افــراد عمومــاً از 
حقــوق مزایــای بازنشســتگی بیشــتری برخــوردار خواهنــد بــود. البتــه، میــزان ایــن جبــران 
بــه بــازده ضمنــی حــق بیمه هــا بســتگی دارد. اگــر سیســتمی بــازده باالیــی داشــته باشــد، 
هزینــۀ مزایــای مــازاد از درآمــد حــق بیمه هــای بازنشســتگِی مــازاد در طــول زمــان پیشــی 
خواهــد گرفــت )البتــه مالیات هــا و حق بیمه هــای دیگــری وجــود دارنــد کــه منابــع عمومــی 

ــه  ــرخ ســالیانه در حســاب های مجــازی )صــوری( نســبت ب ــرای محاســبۀ ن 1. به کارگیــری یــک فــرض متفــاوت ب
ــر اســت؛ امــا اصــول »عدالــت  ــای بازنشســتگی پرداخــت می شــود، امکان پذی ــه عنــوان مزای آنچــه کــه در عمــل ب

ــد.   ــض می کن ــای NDC اســت، را نق ــای برنامه ه ــه زیربن ــری«، ک آکچوئ
2. See Chomik and Whitehouse 2010; OECD 2011a, Part I.1 and OECD 2012.
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را منتفــع می ســازد، امــا تمرکــز اصلــی ایــن مطالعــه صرفــاً بــر سیســتم های بازنشســتگی 
ــن اســت  ــی ای ــن تفــاوت بیــن قواعــد بازنشســتگی بخــش عمومــی و مل اســت(. مهم تری
کــه حــق بیمه هــای ســهم کارفرمــا، در طرح هــای ملــی، بــرای منابــع مالــی عمومــی ســود 
ــت.  ــه دول ــان( ب ــرف کارکنان ش ــان )از ط ــب کارفرمای ــال از جان ــوند: انتق ــوب می ش محس
ــه  ــی، ب ــتگی عموم ــای بازنشس ــت در طرح ه ــهم دول ــۀ س ــق بیم ــت ح ــه پرداخ درحالی ک
عنــوان کارفرمــا، از طــرف کارکنــان دولتــی بــه خــودش، تاثیــر خالصــی بــر مالیــۀ عمومــی 
در جهــت برنامه هــای خدمــات عمومــی نخواهــد داشــت. ایــن موضــوع صرفــاً عنوان دهــی 

ــت اســت.  ــدی در حســاب های دول ــف نق مجــدد جریان هــای مختل
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جدول 2- تاثیر مالی کل اقدامات اصالحی برای انواع مختلف طرح های بازنشستگی

عناوین 
اصالحات

طرح های ملی برای 
کارگران بخش خصوصی

((DB) مزایای معین)

طرح های ملی برای 
کارگران بخش خصوصی
 (DC) حق بیمه معین)
یا حساب های مجازی 

((NDC)

طرح کارکنان بخش عمومی
((DB) مزایای معین)

کاهش نرخ تعدیل 
مستمری ها

مثبت ●
اما ممکن است با مخارج  ●

باالتر در مزایای تور ایمنی 
خنثی شود. 

غیر قابل اعمال ●

مثبت ●
اما ممکن است با مخارج  ●

باالتر در مزایای تور ایمنی 
خنثی شود.

شاخص بندی 
کمتر سخاوتمندانه 

مستمری ها 
مثبت ●بدون تاثیر ●مثبت ●

افزایش 
سن مشمول 
بازنشستگی

مثبت: دریافت بیشتر  ●
حق بیمه و دورۀ کوتاه تر 

دریافت مزایا
اما ممکن است با نرخ های  ●

تعدیل باالتر و یا صرف 
هزینه های بیشتر در 

زمینۀ مزایای بیکاری یا 
ازکارافتادگی خنثی شود.

اثر مثبت: اگر مزایای  ●
مازاد بازنشستگی ، مخارج 

طرح های تور ایمنی را 
کاهش دهد.   

بسیار کم و صفر: حق  ●
بیمه های بیشتر که با 
مزایای بیشتر در دورۀ 

پرداخت کوتاه تر، متوازن 
می شود

می تواند از طریق مخارج  ●
باالتر در زمینۀ سایر مزایا 

خنثی شود 
تاثیر مثبت: اگر مزایای  ●

مازاد بازنشستگی ، مخارج 
طرح های تور ایمنی را 

کاهش دهد.   

مثبت: دریافت بیشتر حق بیمه  ●
و دورۀ کوتاه تر دریافت مزایا 

اما ممکن است با نرخ های  ●
تعدیل باالتر و یا صرف 

هزینه های بیشتر در زمینۀ 
مزایای بیکاری یا ازکارافتادگی 

خنثی شود.
می تواند از طریق صورتحساب  ●

پرداختی باالتر خنثی شود.
تاثیر مثبت: اگر مزایای مازاد  ●

بازنشستگی ، مخارج طرح های 
تور ایمنی را کاهش دهد.

افزایش حق 
بیمه های کارکنان

مثبت: درآمدهای اضافی ●
اما ممکن است با  ●

تاثیرگذاری بر عرضه 
نیروی کار خنثی شود. 

بی تاثیر: توازن درآمدهای  ●
ناشی از حق بیمه های 

اضافی با پرداخت مزایای 
بازنشستگی بیشتر

مثبت: درآمدهای اضافی ●
اما ممکن است با فشار   ●

دستمزدها به سمت باال خنثی 
شود

افزایش حق 
بیمه های 
کارفرمایان

مثبت: درآمدهای اضافی ●
اما ممکن است با  ●

تاثیرگذاری بر تقاضای 
نیروی کار خنثی شود.

بی تاثیر: توازن درآمدهای  ●
ناشی از حق بیمه های 

اضافی با پرداخت مزایای 
بازنشستگی بیشتر

بی تاثیر: عنوان دهی مجدد در  ●
حساب های دولت 
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افزایــش ســن بازنشســتگی تغییــری در منابــع مالــی طرح هــای بازنشســتگی 
ــر شــدن  ــه کوتاه ت ــرد. چراک ــد ک ــن و حســاب های صــوری، ایجــاد نخواه ــه معی حق بیم
ــر دوره  ــای بیشــتر در ه ــی دریافتی ه ــه معن ــای بازنشســتگی ب ــت مزای طــول دورۀ دریاف
ــای بازنشســتگی  ــل بیشــتر مزای ــا تعدی ــی ب اســت. به عــالوه، پرداخــت حــق بیمــۀ اضاف
ــال« در  ــت آکچوئری ــروض »عدال ــا ف ــن و ب ــه معی ــق بیم ــای ح ــوص در طرح ه )به خص
ــراز  ــه Queisser and Whitehouse, 2006( هم ت ــد ب ــگاه کنی ــی: ن ــورد حســاب های مل م

خواهــد شــد. 
ــردن ســن  ــی از باالب ــارج ناش ــی در مخ ــرح، صرفه جوی ــه ط ــن س ــک از ای ــر ی در ه
ــود در  ــرار ب ــه ق ــرادی ک ــرا اف ــرود. زی ــن ب ــی از بی ــه راحت بازنشســتگی، ممکــن اســت ب
ــری  ــای دیگ ــه بهانه ه ــون و ب ــت هم اکن ــن اس ــوند، ممک ــته ش ــری بازنشس ــنین پی س
ــم  ــی تصمی ــدت و ازکارافتادگ ــای طوالنی م ــکاری، بیماری ه ــای بی ــت مزای ــون دریاف چ
بــه خــروِج پیــش از موعــد از بــازار کار بگیرنــد. کمــی کــردن ایــن تاثیــرات دشــوار اســت. 
ــرای  ــا هــدف انباشــت بیشــتر ب ــازار کار ب ــر افــراد در ب ازطــرف دیگــر، اشــتغال طوالنی ت
ــه  ــی ب ــور ایمن ــای ت ــار پرداخــت مزای ــد ب ــر، می توان ــای بازنشســتگی باالت ــت مزای دریاف

ــد.  ــش ده ــد، را کاه ــری برخوردارن ــد پایین ت ــه از درآم ــتگانی ک بازنشس
ــش  ــای بخ ــر طرح ه ــز ب ــری نی ــر دیگ ــتگی تاثی ــن بازنشس ــش س ــود، افزای بااین وج
ــع  ــور در واق ــای مذک ــرا طرح ه ــود، زی ــده نمی ش ــا دی ــایر طرح ه ــه در س ــی دارد ک عموم
یــک سیســتم »بســته« هســتند. در بســیاری از خدمــات دولتــی ارتباطــی خــودکار بیــن 
طــول دورۀ خدمــت افــراد و میــزان پرداختــی بــه آنهــا وجــود دارد. در مطالعــه ای از اقدامات 
ــد و  انجام شــده در 18 کشــور OECD نشــان داده شــد کــه در پنــج کشــور )شــامل ایرلن
اســپانیا( پرداختی هــای کارکنــان همزمــان بــا ارتقــای شــغلی در خدمــات دولتــی افزایــش 
می یابنــد، درحالی کــه در پنــج کشــور دیگــر )شــامل مجارســتان و هلنــد( افزایــش 
ــی  ــت. در برخ ــاص اس ــغلی خ ــمت های ش ــص س ــغلی مخت ــای ش ــت ارتق ــی باب پرداخت
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ــت  ــدت خدم ــول م ــا در ط ــه ارتق ــده، هرگون ــاالت متح ــون ای ــورها، همچ ــر از کش دیگ
بســتگی بــه کســب ســطحی قابــل قبــول از عملکــرد دارد.1 بنابرایــن در اغلــب کشــورهای 
OECD، کارکنانــی کــه طــول دورۀ اشــتغال بیشــتری داشــته باشــند، به طــور خــودکار از 

پرداختــی بیشــتری نیــز برخــوردار خواهنــد شــد. چنانچــه عکــس ایــن وضعیــت اتفــاق افتد 
ــن کارگــران باســابقه شــوند،  ــر جایگزی ــا دســتمزد پایین ت ــد ب به طوری کــه کارگــران جدی
در چنیــن وضعیتــی لیســت پرداختی هــا بابــت خدمــات عمومــی افزایــش خواهــد یافــت 
)شــرایط بــرای زمانــی کــه کارگــران جدیــد در رتبــۀ شــغلی پایین تــر بــه کار گرفتــه شــوند 
و در عیــن حــال کلیــۀ کارگــران فعلــی ارتقــا پیــدا کننــد، نیــز بــه همیــن منــوال خواهــد 
ــای معیــن  ــرای مســتمری های سیســتم مزای ــی را هــم ب ــری، پیامدهای ــن تاثی ــود(. چنی ب
ــن دســتمزد  ــر آخری ــی ب ــوق بازنشســتگی مبتن ــی دارد، علی الخصــوص زمانی کــه حق درپ
ــا صرفه جویی هــای ناشــی از  ــود ت ــد بســیار مراقــب ب ــن، بای دوران اشــتغال باشــد. بنابرای
پرداخــت مســتمری بــه دوره ای کوتاه تــر، بــه علــت افزایــش ســن بازنشســتگی کارگــران 
ــتمری های  ــاه و مس ــتر در دوره ای کوت ــتمزدهای بیش ــت دس ــا پرداخ ــی، ب ــش عموم بخ

ــر داشــتند، خنثــی نشــود.  ــه بازنشســتگانی کــه دورۀ اشــتغال طوالنی ت ــر ب باالت
ــا هــدف درآمدزایــی بیشــتر  دو سیاســِت آخــر از پنــج گزینــۀ سیاســتی جــدول )2(، ب
ــه طرحــی شــده اند.  ــای حــق بیم ــش نرخ ه ــق افزای ــرای سیســتم بازنشســتگی از طری ب
ــن  ــای معی ــل انتظــار در یــک طــرح مزای ــِت قاب ــی مثب ــر مال ــه تاثی ــر منجــر ب ــن تغیی ای
ــن،  ــه معی ــوری و حق بیم ــاب های ص ــای حس ــه، در برنامه ه ــود. درحالی ک ــی می ش مل
چنیــن چیــزی صــادق نیســت. بــه عنــوان مثــال، تقویــت کوتاه مــدت درآمدهــای دولــت 
در سیســتم حســاب های صــوری، بــا افزایشــی معــادل همــان میــزان در مخــارج مزایــای 
بازنشســتگی آتــی خنثــی خواهــد شــد )بــاز هــم، بســته بــه درجــۀ »عدالــت آکچوئریــال« 

در جزئیــات طراحــی طــرح(. 

1. OECD 2007b.
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ــه  ــق بیم ــی، ح ــن مل ــای معی ــای مزای ــوارد - برنامه ه ــن م ــی ای ــال، در تمام به هرح
معیــن و حســاب صــوری- عوامــل خنثی کننــدۀ بالقــوه ای از منظــر اقتصــادی وجــود دارد. 
پرداخــت حــق بیمــۀ باالتــر توســط کارکنــان بــر افزایــش مالیات هــا تاثیــر خواهــد داشــت 
ــه کاهــش عرضــۀ نیــروی کار شــود. از طــرف دیگــر، پرداخــت  ــد منجــر ب ــذا می توان و ل
ــد  ــش می ده ــروی کار را افزای ــای کاِر نی ــان هزینه ه ــر توســط کارفرمای ــۀ باالت حــق بیم
ــد تقاضــای نیــروی کار را کاهــش دهــد. در هــر دو مــورد، کاهــش اشــتغال  کــه می توان

ــد.1و2 ــی می کن ــر را خنث ــای باالت ــای ناشــی از حــق بیمه ه ــش درآمده بخشــی از افزای
ــرات در طرح هــای بخــش عمومــی  ــن تغیی ــر هــر یــک از ای بااین وجــود، بازهــم تاثی
متفــاوت اســت. حــق بیمه هــای باالتــر بــه معنــی کاهــش درآمــد قابــل تصــرف کارکنــان 
ــر  ــار ب ــش فش ــه افزای ــر ب ــد منج ــان می توان ــول زم ــه در ط ــت، ک ــی اس ــش عموم بخ
پرداختــی بخــش عمومــی بــرای جبــران تاثیــر مالیــات مضاعــف گــردد. حتــی اگــر شــرایط 
بــه همــان منــوال حفــظ شــود نیــز می توانــد مانعــی در برابــر به کارگیــری کارگــران تــازه 
نفــس بــرای مشــاغل بخــش عمومــی باشــد و یــا منجــر بــه اســتخدام نیروهــای جدیــد بــا 

ــر گــردد. ــی پایین ت کیفیــت و کارآی
از منظــر حــق بیمه هــای ســهم کارفرمــا، دولــت پــول بیشــتری بــه خــودش پرداخــت 
ــی سیســتم بازنشســتگی بخــش  ــع مال ــد، کــه اگرچــه ممکــن اســت کســری مناب می کن
ــا  ــد: ی ــر باقــی می مان ــدون تغیی ــت ب ــا وضعیــت اقتصــادی دول ــد، ام ــع کن عمومــی را رف
ــودش  ــه خ ــر را ب ــای باالت ــق بیمه ه ــا ح ــد و ی ــش می ده ــتم را پوش ــری های سیس کس
پرداخــت می کنــد. ایــن امــر صرفــًا نوعــی عنوان دهــی مجــدد اســت و تاثیــر مســتقیمی 

بــر منابــع مالــی عمومــی کل دولــت نــدارد.

1. البتــه بخشــی از هزینــۀ افــزودۀ حــق بیمه هــای ســهم کارفرمــا ممکــن اســت بــه شــکل دســتمزدهای پاییــن بــه 
کارگــران منتقــل شــود، لــذا تاثیــر آن بــر اشــتغال کمتــر خواهــد شــد. امــا همیــن مــورد هــم پایــۀ حــق بیمه هــا و 

بــه تبــع آن درآمدهــای تجمیعــی را کاهــش خواهــد داد.    
2. The degree to which contributions are (or are perceived to be) a tax and its impact on 
employment is studied by Disney 2004.  
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6- امکان انتقال بازنشستگی و جابجایی نیروی کار

ــر  ــت بازت ــی سیاس ــمت نوع ــه س ــر ب ــال های اخی ــی س ــورهای OECD ط ــب کش اغل
ــان«1  ــای چرخ ــه »دره ــر، ک ــن ام ــته اند. ای ــی گام برداش ــات دولت ــتخدامی در خدم اس
ــن بخش هــای  ــروی کار بی ــی و تحــرک نی ــی افزایــش جابجای ــه معن ــده می شــود، ب نامی
عمومــی و خصوصــی اســت. دلیــل آن هــم انتفــاع هــر دو بخــش از وجــود چنیــن رابطــۀ 
ــر دو  ــر در ه ــور موث ــود را به ط ــارب خ ــا و تج ــراد مهارت ه ــه اف ــت؛ چراک ــی اس متقابل

به کارمی گیرنــد.  موقعیــت 
ــی 26  ــات دولت ــانی در خدم ــع انس ــت های مناب ــه آزادی سیاس ــزان درج OECD می

ــن درجــه  ــا باالتری ــرار داده اســت. براین اســاس، کشــورهای ب کشــور را مــورد بررســی ق
ــر  ــی ب ــرد »مبتن ــا- از رویک ــوئد و بریتانی ــد، س ــد، هلن ــترالیا، فنالن ــون اس آزادی -همچ
ــی  ــار عموم ــغلی انتش ــای ش ــۀ فرصت ه ــه کلی ــد؛ به طوری ک ــروی می کنن ــگاه«2 پی جای
ــی  ــه روی تمام ــد، ب ــت ارش ــامل مدیری ــت ها، ش ــب پس ــا اغل ــی ی ــد و تمام ــدا می کنن پی
داوطلبــان بیرونــی بــاز اســت. انتصاب هــا توســط هیات هایــی انجــام می شــوند. برعکــس، 
ــن  ــد و ژاپ ــد در کشــورهایی همچــون فرانســه، ایرلن ــای جدی ــری نیروه ــد به کارگی فرآین
تاحــدودی بســته اســت. اغلــب انتصاب هــا مبتنــی آزمون هــای رقابتی انــد، تعــداد اندکــی 
ــان  ــرای داوطلب ــا ب ــه آنه ــا دسترســی ب ــوند ی ــی منتشــر می ش ــور عموم از پســت ها به ط
بیرونــی آزاد اســت؛ همچنیــن مدیــران ارشــد یــا از قبــل بــا شــرکت در آزمــون مشــاغل 
ــی انتخــاب می شــوند.3 ویژگی هــای  ــق ارتقــای شــغلی در خدمــات دولت ــا از طری خــود ی
مثبــت هــر یــک از ایــن دو رویکــرد هرچــه کــه باشــد، کامــاًل بدیهــی اســت کــه درحــال 
ــد و  ــاِز ایــن طیــف در حــال حرکت ان ــه ســمت ســِر ب حاضــر اکثــر کشــورهای OECD ب

ــته اند.  ــن ســمت گام برداش ــه ای ــر ب بســیاری دیگ

1. Revolving Doors
2. Position-based
3. See OECD 2007, Figure 2.2 and the discussion thereof.
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ــن  ــا چنی ــه ب ــرای مواجه ــب ب ــی اغل ــش عموم ــران بخ ــتگی کارگ ــات بازنشس ترتیب
ــر شــرایطی اســت کــه افــراد  جابجایــی تجهیــز نشــده اند. نحــوۀ طراحــی آنهــا مبتنــی ب
تمــام یــا بخــش عمــده ای از دوران اشــتغال خــود، از 20 ســالگی تــا زمــان بازنشســتگی، 

ــد. را در بخــش خدمــات دولتــی ســپری کنن
اولیــن دلیــل آن دوره هــای طوالنــی »انتقــال حــق«1 ]بازنشســتگی[ اســت. به ایــن ترتیــب 
کســانی کــه خدمــت دولتــی را، قبــل از اینکــه حــق و حقــوق بازنشســتگی بــه آنها اعطا شــود، 
تــرک کننــد غالبــاً یــا چیــزی از سیســتم دریافــت نمی کننــد و یــا در بهتریــن شــرایط مبلــغ 
ــرد اســت را  ــی خــود ف ــدۀ مجمــوع حــق بیمه هــای پرداخت ــه منعکس کنن نســبتاً اندکــی ک
دریافــت خواهنــد کــرد. کم تریــن طــول دورۀ خدمــت بــرای دریافــت مزایــای بازنشســتگی بــه 
شــدت متفــاوت اســت. بــرای مثــال، اعطــای حقــوق بازنشســتگی در کشــورهایی چــون کانادا، 
فنالنــد، هلنــد، ســوئد، ســوئیس و بریتانیــا بســیار ســریع )یــک ســال یــا کم تــر( اســت. امــا در 
انتهــای دیگــر ایــن طیــف، در اتریــش، فرانســه، پرتغــال و اســپانیا حداقــل طــول دورۀ خدمــت 
ــرای ایــن منظــور 15 ســال اســت. در بیــن ایــن دو طیــف، دورۀ پنــج ســالۀ خدمــت  الزم ب

الزمــۀ اســتحقاق بازنشســتگی در بلژیــک، آلمــان، ایرلنــد و ایتالیــا اســت. 
دومیــن علتــی کــه سیســتم بازنشســتگی مانــع جابجایــی می شــود، نــوع مواجهــۀ آن بــا 
بازنشســتگان»پیش از موعــد« اســت. کســانی هســتند کــه مشــمول اعطای حق بازنشســتگی 
می شــوند، و خدمــت دولتــی را قبــل از بازنشســتگی تــرک می کننــد. امــا مهم تریــن مفهــوم 
در اینجــا »حفــظ« ارزش اســت. بــا اینکــه مســتمری قبلــی مســتخدم دولــت از زمــان تــرک 
کار تــا زمــان بازنشســتگی بــه تعویــق می افتــد، امــا طــی ایــن مــدت تعدیالتــی در ارزش مزایا 
بــرای انعــکاس تغییــر هزینه هــا یــا اســتانداردهای زندگــی صــورت می گیــرد. ایــن امــر ارزش 

مزایــا در زمــان تــرک شــغل را تــا حــدودی حفــظ می کنــد.2 

1. Vesting Period
ــگاه  ــش از بازنشســتگی: ن ــا پی ــا شــاخص بندی مزای ــذاری« ی ــا »ارزش گ ــادل اســت ب ــظ ارزش مع ــن، حف 2. بنابرای

2011a ,OECD ــه ــد ب کنی
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ــرای  ــا بازنشســتگی های پیــش از موعــد وجــود دارد. ب ــوع برخــورد متفــاوت ب پنــج ن
ــتگی  ــوق بازنشس ــق و حق ــل ح ــال کام ــکان انتق ــوئد ام ــد و س ــد، هلن ــال، در فنالن مث
ــۀ  ــا برنام ــان ب ــاًل یکس ــتگی کام ــای بازنشس ــا مزای ــد، ب ــران می توانن ــود دارد. کارگ وج
خدمــات دولتــی، بــه برنامه هــای بازنشســتگی شــغلی اجبــاری )یــا نیمــه اجبــاری( بخــش 
ــظ  ــل حف ــور کام ــتگی به ط ــوق بازنشس ــه، ارزش حق ــوند. در فرانس ــا ش ــی جابج خصوص
ــغل و  ــرک ش ــان ت ــن زم ــران بی ــۀ کارگ ــوق متعلق ــق و حق ــه ح ــود؛ به گونه ای ک می ش

ــود.1  ــاخص گذاری می ش ــت ش ــان دول ــی کارکن ــد پرداخت ــتگی همانن بازنشس
در ســایر مــوارد، تغییــر شــغل مســتلزم متحمل شــدن »هزینــۀ« بازنشســتگی اســت. 
ــت.  ــورها اس ــی از کش ــا در برخ ــن هزینه ه ــازی ای ــدی کمی س ــای بع ــدف پاراگراف ه ه
هریــک از آنهــا مواجهــۀ خاصــی بــا بازنشســتگی پیــش از موعــد دارنــد: به تعویق انداختــن 
ــین  ــازات پیش ــام امتی ــت دادن تم ــی از ارزش و از دس ــظ بخش ــظ ارزش، حف ــدون حف ب

بازنشســتگی. 
بــه دلیــل عــدم وجــود یــک نمونــۀ مشــخص در زمینــۀ به تعویق انداختــن بازنشســتگی 
 ،OECD بــدون حفــظ ارزش، یعنــی اولیــن مــورد از ســه مــورد فــوق، در بیــن کشــورهای
ــه می شــود.2 گــراف ســمت چــپ نمــودار  ــال پرداخت ــوان مث ــه عن ــرۀ موریــس ب ــه جزی ب
ــس  ــرد در موری ــه ف ــه ب ــتگی تعلق گرفت ــتمری بازنشس ــوق مس ــق و حق ــمارۀ )6(، ح ش
ــوق  ــق و حق ــن( ارزش ح ــت )نقطه چی ــط راس ــد. خ ــان می ده ــن نش ــاس س ــر اس را ب
متعلقــه بــه مســتخدم درصــورت مانــدن تــداوم اشــتغال تــا زمــان بازنشســتگی را نشــان 
ــتمزد  ــم )1/50( دس ــک پنجاه ــتغال ی ــال اش ــر س ــه ازای ه ــه ب ــد؛ به طوری ک می ده
ــه می شــود. نمــودار قوســی شــکل، ارزش  ــی اضاف ــای بازنشســتگی نهای ــه مزای ــی ب نهای
ــرای  ــد. ب ــان می ده ــخص را نش ــنین مش ــغل در س ــرک ش ــورت ت ــه درص ــوق متعلق حق

1. See Conseil d’Orientation des Retraites 2011.
2. Piggott and Whitehouse 2001 provide a comprehensive survey of the Mauritian retire-
ment-income system.
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ــه  ــان ب ــرد. از آن زم ــق نمی گی ــتمری تعل ــچ مس ــال، هی ــا 10 س ــت ت ــول دورۀ خدم ط
بعــد، افــراد مشــمول دریافــت ســرجمعی معــادل دســتمزد یکســال می شــوند. در صــورت 
تــداوم اشــتغال تــا 15 ســال، افــراد از امــکان بــه تعویــق انداختــن مزایــای بازنشســتگی 
ــن  ــود. ارزش ای ــل انتقــال خواهــد ب برخــوردار می شــوند، یعنــی، حــق و حقــوق آنهــا قاب
مســتمری بــر دســتمزد جــاری، البتــه بــدون هرگونــه تعدیــل بــا هــدف انعــکاس افزایــش 
در هزینه هــا و اســتاندارد زندگــی قبــل از دوران بازنشســتگی )یعنــی، حفــظ ارزش(، مبتنــی 
اســت. بنابرایــن، ایــن مســتمری نســبت بــه زمانــی کــه فــرد تــا لحظــه بازنشســتگی بــه 

کار خــود ادامــه دهــد، بســیار کمتــر خواهــد بــود. 
براین اســاس هزینــۀ تــرک یــک شــغل دولتــی، اختــالف بیــن ارزش حــق و حقــوق 
بازنشســتگی متعلقــه در زمــان تــرک کار بــا ارزش آن مشــروط به اســتمرار اشــتغال تا زمان 
ــمت  ــراف س ــکل در گ ــودار قوسی ش ــن و نم ــن نقطه چی ــاوت بی ــی، تف ــتگی )یعن بازنشس
ــن بازنشســتگی را  ــای معی ــدی مزای ــای نق ــذا جریان ه ــود. ل ــد ب ــودار )6(( خواه چــپ نم
ــص  ــال خال ــه ارزش ح ــال ب ــتاندارد آکچوئری ــای اس ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــوان ب می ت
تبدیــل کــرد. گــراف ســمت راســت نمــودار )6( هزینــۀ مســتمری بازنشســتگی در 
ــان  ــده، را نش ــال ش ــاری نرم ــتمزد ج ــی از دس ــا ضریب ــه ب ــغل، ک ــی ش ــورت جابجای ص
می دهــد. براین اســاس، جریمــۀ جابجایــی شــغل در موریــس در ســنین جوانــی بــه دلیــل 
ــا زمــان  ــداوم اشــتغال ت ــاال اســت؛ چراکــه درصــورت ت عــدم تعلــق مســتمری، بســیار ب
ــمول  ــت مش ــال خدم ــر س ــه ازای ه ــتگی ب ــل از بازنشس ــتمزدهای قب ــتگی دس بازنشس
ــیار  ــتگی بس ــل از بازنشس ــی قب ــتمزد پرداخت ــه دس ــت ک ــح اس ــوند. واض ــب می ش ضری
ــت  ــت دریاف ــرد صالحی ــه ف ــه محــض اینک ــا ب ــاری باشــد. ام ــای ج ــش از پرداختی ه بی
ــا  ــد، ام ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــه اندک ــن هزین ــد، ای ــدا کن ــرجمع )Lump Sum( را پی س
جریمــۀ تــرک شــغل قبــل از اینکــه حــق و حقــوق بازنشســتگی بــه فــرد اعطــا شــود، بــه 
ــس  ــد. پ ــالگی می رس ــن 40 س ــوش س ــاری وی در حول وح ــتمزد ج ــر دس ــدود 8 براب ح
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ــی شــغل وجــود خواهــد  ــرای جابجای ــۀ ســنگینی ب ــان هزین ــز همچن از اعطــای حــق نی
ــت.  ــی اس ــاری مبتن ــمی ج ــای اس ــر دریافتی ه ــاده ب ــتمری به تعویق افت ــرا مس ــت زی داش
ــاوت  ــه خاطــر تف ــای بازنشســتگی ب ــر شــدن ســن بازنشســتگی، ضــرر مزای ــا نزدیک ت ب

ــد.  ــش می یاب ــاری، کاه ــتمزد ج ــتگی و دس ــن بازنشس ــتمزد در س دس
بریتانیــا طــی اصالحاتــی از دهــۀ 1970 تــا دهــۀ 1990 اقداماتــی را بــرای حفــظ ارزش 
ــای  ــد - در طرح ه ــرک می کنن ــود را ت ــاغل خ ــد مش ــه پیش ازموع ــرادی ک ــتمری اف مس
بازنشســتگی بخش هــای عمومــی و خصوصــی- انجــام داد. بااینکه مســتمری بازنشســتگی 
کارکنــان دولــت بــر دســتمزد نهایــی متکــی اســت، امــا مزایــای معوق شــده همراســتا بــا 
تــورم قیمت هــا )تــا ســقفی معیــن( از زمــان خــروج از طــرح تــا زمــان بازنشســتگی تعدیــل 
ــدن در  ــورت باقی مان ــرد درص ــی ف ــای واقع ــه دریافتی ه ــال، چنانچ ــوند. بااین ح می ش
ــۀ  ــت هزین ــتلزم پرداخ ــان مس ــر همچن ــن ام ــت، ای ــش می یاف ــی افزای ــش عموم بخ
جابجایــی بیــن مشــاغل اســت. هزینــۀ مســتمری بازنشســتگی جابجایــی شــغل در بریتانیــا 
نیــز، بــا فــرض رشــد 2 درصــدی دریافتی هــای واقعــی، در گــراف ســمت راســت نمــودار 
)6( رســم شــده اســت. حداکثــر هزینــۀ مســتمری بازنشســتگی، حــدود ســن 40 ســالگی، 
تنهــا 1.5 برابــر دســتمزد جــاری فــرد اســت. ایــن را بــا رقــم حــدود 8 برابــر در موریــس 
مقایســه کنیــد. ایــن نشــان دهندۀ تاثیــر چشــمگیر عامــل تــورم - از طریــق حفــظ جزئــی 
ــش از موعــد شــغل  ــه پی ــه اســت ک ــرادی ک ــوق بازنشســتگی اف ــر حــق و حق ارزش- ب

ــد.  ــرک می کنن ــود را ت خ
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نمودار 6- هزینۀ مستمری جابجایی شغل

ارزش زمانی حقوق بازنشستگی ازدست رفته بر حسب سن:
آلمان، موریس و بریتانیا

ارزش حقوق بازنشستگی اعطاشده بر حسب سن:
موریس

تذکــر: بــر اســاس اســتاندارد a2011 OECD فــروض رشــد 2 درصــدی دریافتــی واقعــی ســالیانه، نــرخ تنزیــل واقعــی 
2 درصــد و تــورم قیمتــی 2,5 درصــد. ارقــام مقیــاس گــراف ســمت چــپ عمــداً حــذف شــده اســت.

منبع: محاسبات نویسنده

ــد، از  ــغل می کنن ــرک ش ــد ت ــش از موع ــه پی ــانی ک ــا کس ــه ب ــوع مواجه ــن ن آخری
ــی را  ــاغل دولت ــه مش ــرادی ک ــان، اف ــت. در آلم ــتگی اس ــازات بازنشس ــت دادن امتی دس
ــت را از دســت  ــان دول ــۀ حقــوق خــود در طــرح بازنشســتگی کارکن ــد، کلی ــرک می کنن ت
ــخاوتمندانه تر  ــل س ــوند. به دلی ــل می ش ــی منتق ــرح مل ــه ط ــرض ب ــور پیش ف داده و به ط
ــی  ــن جابجای ــی، چنی ــۀ مل ــه برنام ــت نســبت ب ــان دول ــودن طــرح بازنشســتگی کارکن ب
مســتلزم پرداخــت هزینــه ای قابــل توجــه اســت. ایــن موضــوع در گــراف ســمت راســت 
ــی از  ــتگی ناش ــتمری بازنشس ــۀ مس ــوی هزین ــت. الگ ــده اس ــان داده ش ــودار )6( نش نم
جابجایــی مشــاغل بــر حســب ســن در ایــن کشــور، کامــاًل متفــاوت از شــکل U برعکــس 
در موریــس )تعویــق مزایــا بــدون حفــظ ارزش( و بریتانیــا )حفــظ ارزش واقعــی( اســت. در 
ــان ناشــی از  ــد چراکــه زی ــا افزایــش ســن افزایــش می یاب ــه همــراه ب آلمــان، ایــن هزین
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ــد.1  ــری می یاب ــری تس ــدۀ طوالنی ت ــات اعطاش ــه دورۀ خدم ــال ب ــن انتق ای
تحلیــل هزینه هــای مســتمری ناشــی از خــروج از خدمــات دولتــی و ورود بــه بخــش 
خصوصــی طبیعتــًا ایــن ســوال را بــه ذهــن متبــادر می کنــد کــه آیــا ایــن امــر بــر تاثیــری 
ــبات  ــای محاس ــد و پایه ه ــًا پیچیده ان ــرد دارد؟ سیســتم های بازنشســتگی ذات ــار ف ــر رفت ب
ــم مســتمری  ــراد، بی اطــالع از جرای ــتند. اف ــان نیس ــهل و آس ــودار )6( س ــال نم آکچوئری
ــا  ــا شــاید تنزیــل مزایــای آتــی بازنشســتگی ب بازنشســتگی ناشــی از جابجایــی شــغل )ی
ــود  ــا شــواهد موج ــد. ام ــث آســیبی نبینن ــن حی ــاال(، ممکــن اســت از ای نرخــی بســیار ب
ــرم  ــن - نُ ــا معی ــتگی مزای ــای بازنشس ــی و طرح ه ــتمزد نهای ــه دس ــد ک ــان می دهن نش

قواعــد بخــش عمومــی- تاثیــر منفــی بــر جابجایــی شــغلی خواهنــد داشــت.2 
ــای  ــش جابجایی ه ــی در کاه ــش عموم ــتگی بخ ــتمری های بازنشس ــش مس ــا نق آی
شــغلی قابــل توجیــه اســت؟ پاســخ ایــن ســوال بــه ادبیــات به کارگرفته شــده در قراردادهای 
ــازار  ــود.3 ب ــه می ش ــه آن پراخت ــه ب ــور خالص ــه به ط ــت، ک ــی اس ــد متک ــازار کار کارآم ب
ــات  ــون اطالع ــای گوناگ ــر از عدم تقارن ه ــات- متاث ــور کاال و خدم ــروی کار -همین ط نی
ــزان  ــن آن می ــان( اســت؛ و مهم تری ــداران )کارفرمای ــران( و خری ــن فروشــندگان )کارگ بی
تــالش یــک کارگــر در شــغلی اســت کــه نظــارت کامــل بــر آن بــرای کارفرمــا غیرممکــن 
ــغلی  ــۀ ش ــالش در انجــام وظیف ــه ت ــف هرگون ــان مخال ــه کارکن ــد ک ــرض کنی اســت. ف
خــود بــوده - وجــود نوعــی »مخاطــره اخالقــی«- و احتمــال اینکــه کارفرمــا شــانه خالی 

1. البتــه ممکــن اســت افــرادی نیــز از بخــش خصوصــی بــه بخــش عمومــی جابجــا شــوند. بااین حــال، جریمه هــای 
مســتمری بازنشســتگی ناشــی از جابجایــی نوعــاً بــه افــرادی کــه خدمــات دولتــی را قبــل از بازنشســتگی تــرک می کنند 
محــدود می شــود و بــرای افــرادی کــه از بخــش خصوصــی وارد بخــش دولتــی می شــوند چنــدان قابــل توجــه نیســت. 

چنانچــه افــراد بیــش از یــک بــار بیــن بخش هــا جابجــا شــوند، ایــن محاســبات بــه شــدت پیچیــده می شــوند.   
2. McCormick and Hughes 1984 is the classic paper on the United Kingdom; see also 
Disney and Whitehouse 1996.  The literature on the United States is more voluminous: Kot-
likoff and Wise 1987, Allen, Clark and McDermed 1993 and Gustman and Steinmeier 1993 
are prominent examples.  Note that these analyses look at both public- and private-sector 
defined-benefit schemes based on final salaries, but this does not affect the argument.   
3. Lazear 1981 and 1985, Viscusi 1985, and Ippolito 1991 are the pioneering papers.
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ــا  ــت ام ــد( مثب ــراج کن ــر را اخ ــخیص داده )و کارگ ــن( را تش ــر کار در رفت ــردن )از زی ک
کمتــر از یــک باشــد. در چنیــن شــرایطی، انباشــت پرداخــت حق الزحمــه در انتهــای دورۀ 
قــرارداد1 ســازوکاری مفیــد بــرای تشــویِق ســعی و تــالش خواهــد بــود، کــه بــا داشــتن 
پروفایل هــای درآمــدی مرتبــط بــا افزایــش ســابقۀ شــغلی )یعنــی از طریــق دیکته کــردن 
ــل صحــت آن،  ــر می شــود. دلی ــن امکان پذی ــا معی ــا بازنشســتگی مزای ــی بیشــتر( ی کارای
ــای  ــه ارزش مزای ــت ک ــن اس ــی، ای ــد نهای ــر درآم ــی ب ــتمری های مبتن ــژه در مس به وی
ــن عامــل  ــرد بســتگی دارد. ای ــه موقعیــت و منصــب شــغلی ف ــه شــدت ب بازنشســتگی ب
»هویــِج« مشــوق های ســخت کارکــردن اســت؛ و »چمــاِق« آن زمانــی کــه اجــرت شــغل 

ــد.  ــر باش ــن کم ت جایگزی
چنیــن تحلیلــی البتــه مشــکالت بســیاری نیــز دارد. نخســت اینکــه، انباشــت پرداخــت 
حق الزحمــه در انتهــای دورۀ قــرارداد بــه معنــی ایــن اســت کــه دریافتــی کارگــران جــوان 
کمتــر و کارگــران مســن بیشــتر از میــزان بهــره وری نهایی شــان اســت. کارکنــان جوان تــر 
ممکــن اســت بــه دلیــل پرداخــت زودهنــگام حق الزحمــه در مشــاغلی دیگــر، کــه بــرای 
کارفرمایان شــان هــم مفیدتــر خواهــد بــود، وسوســه شــوند. امــا کارکنــان مســن تمایــل 
ــاز  ــوق هایی نی ــا مش ــد ی ــذا قواع ــد و ل ــود دارن ــاغل خ ــدن در مش ــه باقی مان ــتری ب بیش
ــای  ــت هزینه ه ــز از پرداخ ــن پرهی ــتگی )ضم ــه بازنشس ــراد را وادار ب ــن اف ــا ای ــت ت اس
ــار وعده هــای  انفصــال از خدمــت( کنــد.2 پرســش های مهــم دیگــری نیــز در مــورد اعتب
افزایــش دســتمزدهای آتــی و مســتمری های مزایــا معیــن، بــا وجــود ریســک ورشکســتگی 
ــر از  ــتگی کم ت ــای بازنشس ــگاه3، طرح ه ــای بن ــش فعالیت ه ــی(، کاه ــش خصوص )در بخ
ــه  ــغلی همیش ــای ش ــی جابجایی ه ــد. برخ ــود دارن ــره، وج ــده و غی ــد اندوخته گذاری ش ح
بهینه انــد، در ایــن شــرایط حتــی اگــر انطبــاق ناکارآمــِد کارگــران بــا مشاغل شــان درنظــر 

1. Back-loading
2. این تفسیر Lazear است برای وجود قواعد بازنشستگی اجباری. 

3. Downsizing
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گرفتــه نشــود: مشــکل اصلــی در »عــدم تطابــق کارگــر بــا شــغل اش« اســت. در نهایــت 
ــکل  ــن ش ــًا کاراتری ــتگی ضرورت ــتمری های بازنشس ــه مس ــت ک ــان داش ــوان اذع می ت

»دســتبند طالیــی«1 نیســتند.    

1. بــه معنــی تــالش بــرای حفــظ مدیــر)ان( ارشــد در شــرکت و جلوگیــری از تــرک شــغل، از طریــق پیشــنهاد پــول 
بیشــتر در صــورت مانــدن در همــان شــغل. 
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7- نتایج و داللت های سیاستی

نتایــج سیاســتی را می تــوان در ســه بخــش دســته بندی کــرد، اولیــِن آن بــه طرح ریــزی 
ــه  ــردد، ک ــی بازمی گ ــران بخــش عموم ــرای کارگ ــد بازنشســتگی ب ــن درآم ــن تامی بنیادی
خــود شــامل دو طیــف کامــاًل متمایــز می شــد: یــک سیســتم بازنشســتگی ملــی )فراگیــر( 
ــری  ــد و دیگ ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــی را تح ــی و خصوص ــش عموم ــر دو بخ ــه ه ک
طرح هــای بازنشســتگی کامــاًل مجــزا بــرای ایــن دو گــروه از کارگــران. اغلــب کشــورهای 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــال محک ه ــا بااین ح ــد، ام ــرار دارن ــف ق ــن دو طی ــن ای OECD بی

بحــث هســتند. 
ــرای  ــتگی ب ــتمری بازنشس ــن مس ــوع تامی ــا موض ــط ب ــای مرتب ــیاری از تحلیل ه بس
ــتگی  ــای بازنشس ــوند. طرح ه ــروع می ش ــه ش ــا تاریخچ ــرن 21ام ب ــت در ق ــان دول کارکن
کارکنــان دولــت و ســایر مســتخدمین بخــش عمومــی -در بخش هــای نظامــی، آمــوزش و 
ــای  ــن گروه ه ــاً از اولی ــات پســتی- غالب ــا و خدم ــی، همچــون راه آهن ه ــرکت های دولت ش
کارگــری بودنــد کــه تحــت پوشــش طرح هــای بازنشســتگی رســمی و جمعــی قــرار گرفتنــد.

متعاقبــًا، تــدارک سیســتم های بازنشســتگِی اجبــارِی مبتنــی بــر درآمــد بــه کارکنــان 
شــاغل در بخــش خصوصــی نیــز تســری یافــت. طرح هــای بازنشســتگی مجــزا همچنیــن 
ــوان کارفرمــا،  ــت، به عن ــع انســانی دول آزادی عمــل بیشــتری جهــت سیاســت گذاری مناب
هــم در اســتخدام و هــم حفــظ ]نیــروی انســانی[ فراهــم ســاخت. ضمنــًا، عــالوه بــر اینکــه 
کارکنــان دولــت و اتحادیه هــای کارگــری آنهــا قــدرت خــود در حفــظ منافــع مالی شــان 
 PAYG ــا پیشــنهاد مســتمری های بازنشســتگِی ــز ب ــات رســانده اند، دولت هــا نی ــه اثب را ب
)تعلیــق موثــر پرداختی هــا( به جــای پرداخــت دســتمزدهای جــاری باالتــر، تمایــل 
ــده از خــود  ــه آین ــان خــود ب ــۀ حق الزحمــۀ کارکن ــن هزین ــرای به تعویق انداخت بیشــتری ب

نشــان داده انــد. 
بــه همیــن دالیــل، طرح هــای ویژۀ درآمــد بازنشســتگِی بخــش عمومــی غالبًا اســتمرار 
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ــا امــروزه ایــن »دوگانگــی«  داشــته اند. امــا ســوال سیاســتی کلیــدی ایــن اســت کــه آی
تامیــن درآمــد بازنشســتگی همچنــان معنــی دار اســت یــا اینکــه کارگــران بخــش عمومــی 

می بایســت در قالــب یــک طــرح بازنشســتگی ملــی ســاده منســجم و یکپارچــه شــوند؟ 
ــتمری  ــات مس ــدارک ترتیب ــی ت ــای تاریخ ــیاری از منطق ه ــرزوه بس ــه ام اول اینک
بازنشســتگی بخــش عمومــی، کمتــر وارد اســت. بــرای مثــال، یکــی از اهــداف عمومــی 
ــول  ــه شــیوه ای مقب ــان باســابقه تر از منظــر سیاســی و اجتماعــی ب ــود کــه کارکن ــن ب ای
ــوت  ــان ف ــا زم ــتغال ت ــۀ اش ــه ادام ــور ب ــت مجب ــان دول ــس، کارکن ــوند. پ ــته ش بازنشس
ــتم های  ــدن سیس ــرا درآم ــان به اج ــروزه و از زم ــر ام ــن ام ــد. ای ــی نبودن ــل مال ــه دالی ب
ــًا  ــتگی غالب ــای بازنشس ــدارد. طرح ه ــردی ن ــر کارب ــی، دیگ ــتگی مل ــتمری بازنشس مس
بخشــی از اصالحــات گســتردۀ خدمــات دولتــی، بــرای حصــول اطمینــان از تخصص گرایی 
ــی،  ــرات بیرون ــان از تاثی ــتقالل کارکن ــاالرانه( و اس ــای شایسته س ــق انتصاب ه )از طری
ــش  ــر در بخ ــول عم ــتگی در کل ط ــتغال و بازنشس ــق اش ــر از طری ــورد اخی ــد. م بوده ان
ــتند از  ــی نمی توانس ــش عموم ــران بخ ــر کارگ ــن خاط ــه همی ــد، ب ــل ش ــی حاص عموم
تجــارب خــود در بخــش خصوصــی بهره منــد شــوند. امــا ایــن موضــوع امــروزه بــا وجــود 
فضــای »درهــای چرخــان« بیــن دو بخــش، کــه در بنــد )6( بــه آن پرداختــه شــد، کمتــر 
ــا  ــا حــدی محــدود اســت، ام ــی ت ــه گســترۀ جابجای ــوط ب ــت دارد. شــواهد مرب موضوعی
تجربــۀ برخــی کشــورها نشــان می دهــد کــه تعــداد کمــی از کارگــراِن درحــال بازنشســتگِی 
بخــش عمومــی تمــام یــا تقریبــًا تمــام دوران اشــتغال خــود را در یــک طــرح بازنشســتگی 
ــه  ــی ک ــارض منافع ــری از تع ــرای جلوگی ــری ب ــای دیگ ــد. مکانیزم ه ــد گذرانده ان واح
ــای  ــده اند. طرح ه ــه ش ــه کار گرفت ــود، ب ــی ش ــان ناش ــای چرخ ــت از دره ــن اس ممک
بازنشســتگی همچنیــن بــرای گســترش درخواســت های کاری در بخــش عمومــی 
طراحــی شــده بودنــد. جــذب کارکنــان و پرســنل باکیفیــت همچنــان یــک هــدف اســت. 
امــا مســتمری های بازنشســتگی بخــش عمومــی اغلــب پرهزینــه هســتند و ارزش گــذاری 
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ــا  ــه ب ــتخدامی، در مقایس ــزار اس ــک اب ــوان ی ــه عن ــل ب ــن عام ــودن ای ــه ب مقرون به صرف
ــوق  ــی، حق ــان بخــش عموم ــم اســت. کارکن ــیار مه ــن،  بس ــایر سیاســت های جایگزی س
ــد؟1  ــذاری می کنن ــد ارزش گ ــه ح ــا چ ــای آن را ت ــه هزینه ه ــود نســبت ب بازنشســتگی خ
بــه عــالوه، امــروزه بســیاری از کارگــراِن باکیفیــت انتظــار یــک شــغل متنــوع را دارنــد: لــذا 
ــد، ممکــن  ــر شــغل جریمــه می کنن ــل تغیی ــه دلی ــراد را ب طرح هــای بازنشســتگی کــه اف

اســت بــه صــورت یــک عامــل بازدارنــده بــرای خدمــات دولتــی عمــل کننــد. 
دوم اینکــه، مجــادالت فراوانــی در برابــر دوگانگــی وجــود دارد. هماننــد علــم اقتصــاد، 
ــرد.  ــیم ک ــی تقس ــری و کارای ــا براب ــط ب ــث مرتب ــه مباح ــوان ب ــادالت را می ت ــن مج ای
ــتگی در  ــد بازنشس ــن درآم ــن تامی ــع بی ــه پذیرِی مناف ــوع مقایس ــری، موض ــۀ براب در زمین
بخش هــای خصوصــی و عمومــی اســت کــه در مقدمــه مطــرح شــد. بــا ایــن همــه، ایــن 
ــده ای از مســتمری های  ــه بخــش عم ــران بخــش خصوصــی اســت ک ــای کارگ مالیات ه
بســته های  مقایســه پذیری  می کنــد.  مالــی  تامیــن  را  عمومــی  بخــش  کارگــران 
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــر اس ــال تغیی ــم در ح ــور دائ ــش به ط ــن دو بخ ــن ای ــتگی بی بازنشس
بســیاری از طرح هــای بازنشســتگی ملــی اصالحــات چشــمگیری را طــی دو دهــۀ گذشــته 
پشــت ســر گذاشــته اند )Whitehouse et al. 2009(. به عــالوه، در اغلــب کشــورهایی کــه 
ــۀ  ــز در زمین ــرات بیشــتری نی ــترده تر اســت، تغیی ــۀ پوشــش بخــش خصوصــی گس دامن
ــد،  ــادا، ایرلن ــال، در کان ــوان مث ــت. به عن ــش رخ داده اس ــن بخ ــران ای ــتگی کارگ بازنشس
 )DB( ســوئد، بریتانیــا و ایــاالت متحــده، سیســتم بازنشســتگی خصوصــی از مزایــای معیــن
ــای  ــای مزای ــد طرح ه ــه می توان ــت؛2 ک ــر اس ــال تغیی ــن )DC( درح ــه معی ــق بیم ــه ح ب
ــوه دهــد. بحــث و جــدل در  ــن کارگــران بخــش عمومــی را نامناســب و بیهــوده جل معی
ایــن بــاره کــه کارگــران بخــش عمومــی در زمــان بازنشســتگی، نســبت بــه همتایــان خــود 

1. See the National Audit Office’s 2010 critique of the assessment of public-sector pen-
sion reforms in the United Kingdom, for example.
2. See Box I.1 in OECD 2009a for detailed data on this trend.
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در بخــش خصوصــی، نیازمنــد جایگزینــی درآمــدی باالتــر )و یــا هموارســازی مصــرف در 
طــول چرخــۀ عمــر( هســتند، ســخت و دشــوار اســت. به همیــن منــوال، ســنین پایین تــر 
بازنشســتگی در خدمــات دولتــی بــه جــای اینکــه بــر اســاس ماهیــت کاِر کارگــران توجیــه 

شــود، تنهــا مایــۀ بهره منــدی و انتفــاع تعــداد زیــادی از کارکنــان دولــت شــده اســت.1 
ــند.  ــوردار باش ــی برخ ــت خاص ــد از اهمی ــی می توانن ــائل اجرای ــی، مس ــر کارای از منظ
ــاِس بســیاری در مدیریــت سیســتم های بازنشســتگی یکپارچــه  صرفه هــای ناشــی از مقی
ــت  ــوابق و پرداخ ــظ س ــت و حف ــا، ثب ــق بیمه ه ــع ح ــال، در تجمی ــرای مث ــود دارد: ب وج
مزایــای بازنشســتگی. در چنیــن شــرایطی، وجــود قواعــد و ترتیبــات دوگانــه ]بیــن بخــش 
ــی  ــارج اجرای ــرف مخ ــا و ص ــه دوباره کاری ه ــر ب ــد منج ــی[ می توان ــی و عموم خصوص
فــراوان گــردد. امــا حتــی در کشــورهای بزرگ تــر، مــواردی از ترتیبــات بازنشســتگی بســیار 
ــالوه،  ــود دارد.2 به ع ــی وج ــش عموم ــران بخ ــف کارگ ــای مختل ــن گروه ه ــون بی گوناگ
ــان  ــًا کارکن ــد، عموم ــت می کنن ــی را مدیری ــتگی مل ــای بازنشس ــه طرح ه ــرادی ک اف
بخــش خدمــات دولتــی یــا دولت هــای عمومــی هســتند. حــال چنانچــه خــود آنهــا نیــز 
عضــو طــرح بازنشســتگی ملــی باشــند، از مدیریــت مناســب طــرح، نفــع شــخصی مســتقیم 
ــای  ــن بخش ه ــی بی ــع جابجای ــا و موان ــه، محدودیت ه ــر اینک ــه دیگ ــرد. نکت ــد ب خواهن
خصوصــی و عمومــی می توانــد منجــر بــه کاهــش کارایــی اقتصــادی شــود. )حتــی اگــر 
ــا مســئلۀ  ــرد نداشــته باشــد، ام ــار ف ــر رفت ــری ب ــی شــغلی تاثی ــۀ مســتمری جابجای هزین
مربــوط بــه عدالــت و برابــری در مواجهــه بــا کارگرانــی کــه تــا زمــان بازنشســتگی ســرکار 
ــان  ــد همچن ــرک می کنن ــود را ت ــغل خ ــد ش ــش از موع ــی پی ــد و آنهای ــی می مانن باق
ــای  ــتگی در بخش ه ــد بازنشس ــی قواع ــد(. پیچیدگ ــد مان ــی خواه ــود باق ــوت خ ــه ق ب
ــیار  ــراد بس ــرای اف ــف را ب ــاغل مختل ــای مش ــۀ جذابیت ه ــی، مقایس ــی و عموم خصوص

1. همیــن مباحــث ممکــن اســت در مــورد بســیاری از کارگــران بخــش خصوصــی نیــز صــادق باشــد: نــگاه کنیــد 
  .Zaidi and Whitehouse 2009 ــه ب

2. See Sliuchynsky 2015 for detailed analysis.
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ــی  ــد چنیــن انتخاب های ــذا یــک طــرح بازنشســتگی معمــول می توان دشــوار می ســازد و ل
ــد.  ــان تر کن ــتر، آس ــفافیِت بیش ــق ش را از طری

براین اســاس، پایه گــذاری یــک طــرح بازنشســتگی ملــی یکپارچــه مبتنــی بــر اصــول 
ــی دار خواهــد  ــه هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی را پوشــش می دهــد، معن ــه، ک اولی
ــتم  ــی( در سیس ــل )افزایش ــد مکم ــال قواع ــتار اعم ــت خواس ــن اس ــا ممک ــود. دولت ه ب
ــت های  ــر سیاس ــق در براب ــی دقی ــد ارزیاب ــم نیازمن ــن مه ــا ای ــند، ام ــتگی باش بازنشس
جایگزیــن اســت. امــا، به این خاطــر کــه مــا از ابتــدا شــروع نخواهیــم کــرد، لــذا 
ــدودی  ــراری ح ــد. برق ــدت باش ــدف بلندم ــک ه ــًا ی ــد صرف ــتم می توان ــی سیس یکپارچگ
از هماهنگــی در پارامترهــا و قواعــد بیــن ترتیبــات مجــزا می توانــد اولیــن گام بــه ســمت 
یکپارچگــی سیســتم بازنشســتگی باشــد و ایــن مســتلزم آن اســت کــه بخش هــای مرتبــط 
ــز  ــا- نی ــه پرداخت ه ــی -ازجمل ــرایط اســتخدام در بخــش عموم ــط و ش ــن ضواب ــا تعیی ب
مــورد توجــه قــرار گیرنــد. ایــن اســتدالل اغلــب و به طــور گســترده مطــرح می شــود کــه 
ــه آنچــه کــه در طرح هــای  باالبــودن مســتمری های کارکنــان بخــش عمومــی نســبت ب
ملــی پرداخــت می شــود، به نوعــی جبــران دســتمزدهای پایین تــر آنهــا در زمــان اشــتغال 
ــات گســترده ای کــه  ــن اختالفــی در ادبی ــرای چنی ــوی ب اســت. بااین وجــود، شــواهدی ق
ــاوت  ــدارد. اول اینکــه، تف ــد، وجــود ن ــل می کن ــن دو بخــش را تحلی ــن ای تفاوت هــای بی
ــرد:  ــرار گی ــی و خصوصــی می بایســت مدنظــر ق ــان بخــش عموم ــای کارکن در ویژگی ه
ــه  ــگاهی را ب ــالن دانش ــبی از فارغ التحصی ــهم نامتناس ــی س ــش عموم ــال، بخ ــرای مث ب
ــف  ــار مختل ــن اقش ــا بی ــالف در پرداخت ه ــه، اخت ــی آورد؛ دوم اینک ــود درم ــتخدام خ اس
مــردم اغلــب بســیار متفــاوت اســت: بیــن مــردان و زنــان و بیــن افــراد برخــوردار از ســطح 
دسترســی بــاال بــه تحصیــالت و افــراد بــا ســطوح آموزشــی پایین تــر. بنابرایــن، تحلیــل 
دقیــق تفــاوت در پرداخت هــا و حقــوق بازنشســتگی، پیــش از هرگونــه ارزیابــی صریــح از 
بحــث جبــران خســارِت ترتیبــات متفــاوت بازنشســتگی بخــش عمومــی، ضــروری اســت. 
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ــان شــاغل  ــر کارکن ــن تمــام کشــورهای OECD، اکث ــاالت متحــده از بی شــیلی و ای
ــد،  ــام کرده ان ــی، ادغ ــتگی مل ــای بازنشس ــود را در درون طرح ه ــی خ ــش عموم در بخ
درحالی کــه، در ترکیــه مباحثــی دربــارۀ اعمــال چنیــن اصالحاتــی در حــال انجــام اســت. 
ــات  ــی در درون ترتیب ــن ادغام ــی از چنی ــای کم ــورهای OECD، نمونه ه ــارج از کش خ

ــود.1 ــده می ش ــی دی ــتگی-درآمد مل بازنشس
ــر از یکپارچگــی  ــوع تحلیــل، کــه مختصرت اصالحــات سیاســتی مــورد اشــارۀ ایــن ن
کامــل سیســتم اســت، دربرگیرنــدۀ اقداماتــی اســت کــه قابلیــت جابجایــی حــق و حقــوق 
بازنشســتگی بیــن طرح هــای مختلــف بازنشســتگی را ارتقــا می بخشــند. ازجملــه 
ــده  ــای معوق ش ــظ ارزش مزای ــتگی، حف ــق بازنشس ــای ح ــای اعط ــردن دوره ه کوتاه ک
ــن  ــای آخری ــتغال به ج ــول دورۀ اش ــه ط ــتگی ب ــتمری های بازنشس ــردن مس و مبتنی ک
ــابه  ــی مش ــی بازنشســتگی های بخــش عموم ــگاه مال ــای جای ــای ارتق ــتمزد. گزینه ه دس
طرح هــای بازنشســتگی ملــی اســت. بااین حــال، تاثیــرات آنهــا -به ویــژه افزایــش 
ــن  ــد بی ــا- می توان ــا کارفرم ــر ی ــۀ کارگ ــق بیم ــای ح ــر نرخ ه ــتگی و تغیی ــن بازنشس س

ــد.  ــاوت باش ــی متف ــی و مل ــش عموم ــای بخ طرح ه
تحلیل هــای مقایســه اِی بیــن کشــوری زیــادی در زمینــۀ تــدارک درآمــد بازنشســتگی 
ــدودی،  ــا ح ــوزه، ت ــن ح ــت گذاری در ای ــدارد. سیاس ــود ن ــی وج ــش عموم ــران بخ کارگ
ــی  ــای مل ــی برنامه ه ــر طراح ــًا ب ــه عمدت ــتگی -ک ــتمری بازنشس ــل مس ــن تحلی مابی
یــا کارکــرد بازنشســتگی های خصوصــی متمرکزانــد- و ارزیابــی حکمرانــی بخــش 
عمومــی قــرار می گیــرد. تعــارض بیــن هــدف سیاســت گذاری اجتماعــِی تضمیــن درآمــد 
ــی  ــه کارکنان ــع انســانی -پاداش دهــی ب ــرای همــه و اهــداف مناب بازنشســتگی مکفــی ب
کــه دورۀ طوالنی تــری در بخــش دولتــی اشــتغال داشــته باشــند- اصــل و اســاس ایــن 
ــه هــر دوی ایــن دورنماهــا از اهمیــت  ــه شــمار مــی رود. توجــه ب ــوع سیاســت گذاری ب ن

بســیاری برخــوردار اســت.
1. Palacios and Whitehouse 2006, Table 11. 
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