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الف

خالصه

در این نوشتار به خالصه ای از مهم ترین عوامل افزایش پیش بینی شدۀ هزینه های بازنشستگی 
بالقوۀ  معایب  و  مزایا  می شود.  پرداخته  صحرایی1  زیر   )SSA( آفریقای  در  دولتی  خدمات 
یکپارچه کردن نظام های بازنشستگی خدمات دولتی و ملی، همراه با ترسیم بهترین تجارب و 
عملکردهای منطقه ای و بین المللی، مورد بحث قرار می گیرد. عالوه براین، تفاوت  های مهم 
در بازنگرِی بین این دو نظام، با تاکید بر چالش های منحصربه فرد بازنگری در بازنشستگی 
خدمات دولتی، به دلیل وظایف چندگانه دولت در آن همچون کارفرما بودن، مسئولیت ادارۀ 
صندوق بازنشستگی و آخرین مامن تضمین کنندۀ نظام بازنشستگی، مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. یافته های این گزارش حاکی از آن است که بازنگری در بازنشستگی خدمات دولتی 
باید به طور جدی در دستور کار کشورهای SSA قرار گیرد، زیرا هزینه های مربوط به آْن در 
حال از صحنه به در کردن سایر مخارج بودجه ای هستند. گذشته از تمام نتایج و توصیه ها، این 
گزارْش متخصصان را وامی دارد، که در صورت بازنگری در نظام بازنشستگی خدمات دولتْی 
جدا از نظام های ملی، صرفًا بر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی تمرکز نکرده بلکه به تاثیر 
کلی آن بر منابع مالی دولت توجه داشته باشند. امید است مقالۀ حاضر منبع مفیدی برای 
تالش های بازنگری در نظام های مستمری بازنشستگی خدمات دولتی در این منطقه باشد.       

JEL Classification: H55, J26 

کلمات کلیدی: نظام های بازنشستگی ملی و خدمات دولتی در آفریقا، مخارج نظام بازنشستگی 

عمومی، شاخص های طراحی و عملکرد نظام های بازنشستگی خدمات دولتی. 

1. Sub-Saharan Africa (SSA)





1 

مقدمه

علی رغم جوانی ساختار جمعیتی اغلب کشورهای آفریقای زیرصحرایی، بسیاری از طرح های 

بازنشستگی خدمات دولتی آنها درحال گران شدن هستند. طرح های بازنشستگی کارکنان 

بخش عمومی در اغلب کشورهای آفریقای زیرصحرایی، که داده های آنها در دسترس است، 
مجزا از سایر طرح های بازنشستگی هستند. هفت کشور از این مجموعه کشورها از نظام های 
تکمیلی )top-up( برخوردارند؛ به طوری که کارکنان دولت عالوه بر برخورداری از مستمری های 
ملی، مشمول دریافت مستمری دیگری، که مبتنی است بر استخدام دولتی آنها، نیز می شوند. 
غیر از پنج کشور، در اغلب این کشورها از کارکنان دولتی حق بیمه دریافت می شود.1 اگرچه، 
چرخۀ عمر صندوق های بازنشستگی در بسیاری از این کشورها هنوز در مراحل ابتدایی خود 
است، اما هزینه های مربوط به آنها در برخی از کشورها ارقام به نسبت باالیی را نشان می دهند. 
در تازانیا و ماداگاسکار، مخارج مستمری خدمات دولتی به ترتیب به 1.63 و 1.4 درصد تولید 
ناخالص داخلی آنها رسیده است. در بقیۀ کشورها این رقم پایین تر است، مانند اوگاندا که 0.4 
درصد از تولید ناخالص داخلی  اش را تشکیل می دهد. نگاهی به هزینه  ها از زاویه ای دیگر، نشان 
می دهد که در برخی کشورها مخارج مستمری بازنشستگی خدمات دولتی معادل بودجه ای است 
که به اولویت های حیاتی ملی اختصاص داده می شود. به عنوان مثال، پرداخت بابت مستمری ها 

1. برای اطالعات بیشتر در زمینۀ سازوکارهای تامین مالی و نرخ های حق بیمه طرح های بازنشستگی خدمات دولتی در 
آفریقای زیرصحرایی، ضمیمه گزارش را ببینید.
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در موریتانی، معادل 33 درصد مخارج آموزشی و 25 درصد مخارج بهداشت آن است. 

در نگاه اول، ممکن است مخارج مستمری های بازنشستگی خدمات دولتی در آفریقا 

نسبت به سایر کشورها چندان باال به نظر نرسد، اما چنانچه به تعداد افرادی که مستمری 

مثال،  به طور  بود.  خواهد  باال  فوق العاده ای  به طرز  رقم  این  شود،  توجه  می کنند  دریافت 

بازنشستگی خدمات دولتی  ناخالص داخلی صرف مستمری  تولید  از  اوگاندا، 0.4 درصد  در 
می شود، اما این میزان از مخارْج تنها 2.5 درصد از جمعیت سالمند، و حتی سهم کوچک تری 
از کل جمعیت آن کشور را پوشش می دهد. اگر کل افراد سالمند اوگاندا مستمری بازنشستگی 
به طرز  که  می رسید؛  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   16 به  رقم  این  آنگاه  می کردند،  دریافت 
چشمگیری از رقم معادل آن در کشورهای با درآمد باال و برخودار از طرح های بازنشستگی 
طرح های  سخاوتمندی  است.  باالتر  داخلی(،  ناخالص  تولید  درصد   9.5( قدیمی تر  بسیار 
بازنشستگی خدمات دولتی مسئلۀ بسیار مهمی است، چراکه این عامْل تعیین کنندۀ انتظارات 

مستمری های بازنشستگی در بخش خصوصی به شمار می رود. 

از  دولت  که  دلیل  این  به   است؛  پیچیده  دولتی  خدمات  مستمری های  در  بازنگری 

برخوردار  آنها  در  مالی   تامین  مرجع  آخرین  و  مدیر صندوق  کارفرما،  چندگانۀ  نقش های 

بر  مبتنی  نسخه پیچی های  برخی  است  ممکن  چندگانه،  نقش های  این  نتیجۀ  در  است. 

بازنگری های استاندارد در بستر طرح های بازنشستگی خدمات دولتی، آثار مورد انتظار را در 
پی نداشته و نیازمند نسخه های سیاستی متفاوتی باشند. 

ادامۀ این گزارش در چهار بخش تنظیم شده است: بخش دوم، پیش بینی انفجار هزینه های 
مستمری بازنشستگی خدمات دولتی؛ بخش سوم، مزایا و معایب ادغام سیستم های بازنشستگی 
خدمات دولتی و ملی؛ بخش چهارم، مالحظات خاص بازنگری نظام های مستمری خدمات 

دولتی؛ و بخش پنجم، نتایج.
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1. پیش بینی انفجار هزینه های مستمری بازنشستگی خدمات دولتی

آفریقای زیرصحرایی عموماً به عنوان یک منطقۀ جوان شناخته می شود، اما انتظار می رود درصد 

جمعیت باالی 65 سال در بسیاری از این کشورها به میزان دو برابر و در برخی از آنها حتی بیش 

از آن افزایش پیدا کند. نمودار )1(، درصد جمعیت باالی سن 65 سال کشورهای این منطقه در 

سال 2010 را در مقایسه با پیش بینی آن برای سال 2050 نشان می دهد. بر این اساس، انتظار 
می رود که در این دورۀ زمانی، کل جمعیت دو برابر و تعداد افراد سالمند چهار برابر شوند. 

نمودار 1- جمعیت باالی 65 سال در کشورهای آفریقای زیرصحرایی 

)درصد از جمعیت کل(
 

Source: united Nations, 2015. 

به  نسبت  زیرصحرایی  آفریقای  در  دولتی  خدمات  بازنشستگی  مستمری  هزینه های 

سایر مخارج اجتماعی باالست و همچنان درحال رشد است. نمودار های )2( و )3( مخارج 

طرح های بازنشستگی ملی و خدمات دولتی را با مخارج آموزش و بهداشت در 17 کشور زیرصحرایی، 
که داده های آنها در دسترس است، مقایسه می کنند. در کل، مبلغی که صرف مستمری های 
بازنشستگی می شود، به طور متوسط معادل 18 درصد مخارج بهداشتی و 28 درصد مخارج آموزشی 
آنها است؛ که 70 درصد کل مخارج مستمری های بازنشستگی نیز به مستمری های بازنشستگی 
خدمات دولتی اختصاص دارد. البته هزینه های مخارج مستمری های بازنشستگی، به عنوان سهمی 
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از درآمدهای دولتی درکْل با تجربۀ سایر اقتصادهای درحال توسعه منطبق است. اما میزان آن، با 
توجه به سهم کوچک جمعیت سالمندان از کل جمعیت منطقه، باالست )نمودار 4(. 

نمودار 2- مخارج مستمری بازنشستگی نسبت به مخارج بهداشتی

Source: National and civil service pension spending−administrative data; Education and 
Health spending, World Development Indicators.

تذکر: آمار ارائه شده مربوط به آخرین اطالعات منتشرشده است. 

نمودار 3- مخارج مستمری بازنشستگی نسبت به مخارج آموزشی
 

Source: National and civil service pension spending−administrative data; Education and 
Health spending, World Development Indicators.

تذکر: آمار ارائه شده مربوط به آخرین اطالعات منتشرشده است. 
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نمودار 4- نسبت مخارج مستمری های بازنشستگی به درآمدهای دولت در مقابل نسبت جمعیت 
باالی 65 سال به جمعیت کل

United Nations 2015 ؛ وIMF 2015 ،منبع: داده های رسمی از کشورهای مربوطه

مستمری های بازنشستگی خدمات دولتی بخش نسبتاً محدودی از سالمندان را پوشش 

می دهد. نمودار )5( تعداد مستمری بگیران باالی سن قانونی بازنشستگی کشورها )عمومًا 60 

سال برای مردان و زنان( را نسبت به جمعیت آنها نشان می دهد. البته، درصد سالمندانی که 
مستمری واقعی دریافت می کنند به احتمال زیاد کم تر از ارقامی است که در نمودار نشان داده 
شده، زیرا در بسیاری موارد، این داده ها شامل تعداد کل مستمری بگیران، صرف نظر از سن 
آنها، است. بسیاری از این مستمری بگیران، به دلیل امکان بازنشستگی پیش از موعد، جوان تر 
از سن بازنشستگی هستند؛ لذا می توان اذعان داشت که تعداد کم تری از افراد باالی سن 

بازنشستگی، واقعًا مستمری دریافت می کنند. 
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نمودار 5- مستمری بگیران خدمات دولتی درصدی از جمعیت باالی سن بازنشستگی قانونی

منبع: داده های رسمی از کشورهای مربوطه

اگر گسترۀ مزایای بازنشستگی خدمات دولتی به گونه ای بود که کل جمعیت سالمند 

را  بیشتری  بسیار  هزینه های  کشورها  این  آنگاه  می داد،  پوشش  را  آفریقایی  کشورهای 

نسبت به کشورهای با درآمد باال که از جمعیت سالمند بیشتری نیز برخوردارند، متحمل 

می شدند. نمودار )6( نشان می دهد که اگر مزایای بازنشستگی خدمات دولتْی کل سالمندان 

کشورهای غنا، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا را پوشش می داد، چه اتفاقی می افتاد و آن را با نسبت 
در  می کند.  مقایسه  باال  درآمد  با  کشورهای  داخلِی  ناخالص  تولید  به  بازنشستگی  مخارج 
شرایطی که کشورهای با درآمد باال برای تامین مالی مستمری های بازنشستگی خود از محل 
درآمدهای بسیار باالتر و مالیات های شان دچار مشکل شده اند، تصور اینکه کشورهای فقیرتر 
بتوانند سهم حتی بیشتری از درآمدها ی شان را صرف مستمری های بازنشستگی کنند، بسیار 
دشوار خواهد بود. گرچه این موضوع یک امر کاماًل فرضی است، اما می تواند درس هایی با 

خود به همراه داشته باشد. 
اول اینکه، سطح مزایای مستمری های بازنشستگی خدمات دولتی در آفریقای زیرصحرایی 
نسبت به کشورهای با درآمد باال، سخاوتمندانه تر است. این مزایای سخاوتمندانه منجر به 
اغلْب بخش  مزایای بخش خصوصی می شود، چراکه  بر سطح  به باال  رو  فشاِر  آوردِن  وارد 
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خصوصی در زمینۀ جذب کارگران شایسته با بخش عمومی در حال رقابت است. هر قدر هم 
این کشورها در شرایط کنونی از استطاعت الزم برای تامین مزایای سخاوتمندانه برخوردار 
باشند، اما در آینده ممکن است قادر به این کار نباشند. بااین حال، کاهش میزان مزایا امری 
است زمان بر، چراکه مستمری ها اغلب به عنوان حقوق مکتسبه تصور می شوند و در برخی 

موارد حتی از حمایت و پشتیبانی قانون اساسی نیز برخوردارند. 
دوم، با توجه به اینکه سهم هزینه های پوشش کل سالمندان به تولید ناخالص داخلی در 
شرایط کنونی نسبتًا باالست، دو یا چهار برابر شدن تعداد سالمندان، این هزینه ها را به میزان 
غیرقابل تصوری باالتر خواهد برد. لذا، اندیشیدن به بازنگری سیستم های بازنشستگی خدمات 

دولتی، تا وقتی که هنوز فرصت باقی است، بسیار ارزشمند است. 

نمودار 6- نسبت مخارج مستمری ها به تولید ناخالص داخلی با فرض برخورداری تمام سالمندان 
از مزایای بازنشستگی خدمات دولتی

منبع: محاسبات کارکنان 

مستمری های خدمات دولتی، به دلیل سخاوتمندانه بودن مزایای بازنشستگی و دورۀ 

طوالنی پرداخت مستمری ها -بخشی به علت بازنشستگی پیش ازموعد-، پرهزینه هستند. 

مزایای سخاوتمندانه می توانند از پارامترهای متعددی ناشی شوند: )الف( نرخ افزایش سنواتی، 
می یابد؛  افزایش  اساس  آن  بر  )اشتغال(  خدمت  سال  هر  به ازای  مزایا  استحقاق  که  نرخی 
)ب( متوسط دورۀ دریافت دستمزِد مشمول کسر کسورات مربوط به حقوق بازنشستگی؛ )ج( 
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شاخص بندی مستمری پس از بازنشستگی؛ و )د( گزینه های تنزیل مستمری های سالیانه و 
پرداخت همه یا بخشی از آن به صورت یکجا.1

آفریقای  کشورهای  بازنشستگی  مستمری های  سالیانۀ  افزایش  متوسط  نرخ 

به طور  باال  درآمد  با  کشورهای  در  نرخ  این  درحالی که  است؛  درصد   2.2 زیرصحرایی 

متوسط 1.2 درصد است. نرخ های افزایش سنواتی در کشورهای با درآمد باال، که به لحاظ 

شمار  به  عملکرد  بهترین  با  بین  المللی  موفق  نمونه های  از  و  پایدار هستند  کم وبیش  مالْی 
می روند، تقریبًا نصف متوسط آن در کشورهای آفریقای زیرصحرایی هستند. نرخ های افزایش 
سنواتی در این منطقه از آفریقا به معنی دریافت 66 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه 
بازنشستگی پس از 30 سال اشتغال است. این نرخ در طرح های بازنشستگی خدمات دولتی 
کنیا و توگو 2.5 درصد است، که به معنی نرخ های جایگزینی معادل 75 درصد دریافتی های 
پیشین، پس از 30 سال خدمت، است. این نرخ در کشورهای موزامبیک به مراتب باالتر است، 
که در آن کارگران بخش عمومی می توانند انتظار دریافت مستمری هایی معادل 86 درصد 
طرح های  سنواتی  افزایش  نرخ های  به عالوه،  باشند.  داشته  را  اشتغال  دوران  دستمزدهای 
بازنشستگی خدمات دولتی در تانزانیا، موزامبیک و توگو از نظام های بازنشستگی ملی آنها 
باالتر است، که موجب بروز نابرابری بین کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی شده 
است. مزایای واقعی بازنشستگی یک بازنشسته در کشورهای با درآمد باال، ممکن است خیلی 
باالتر از یک بازنشستۀ دولت در آفریقا نباشد؛ دلیل آن این است که برای دریافت مستمری 
کامل در کشورهای با درآمد باال، یک بازنشسته ممکن است 40 سال یا بیشتر کار کرده باشد؛ 
این درحالی است که تعداد سال های اشتغال در کشورهای آفریقای زیرصحرایی 30 سال، و در 

بسیاری موارد حتی کمتر از 30 سال، است. 

1. commutation options
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OECD نمودار 7- نرخ های افزایش سنواتی در آفریقای زیرصحرایی و

Source: Staff notes; OECD 2015.

مستمری های بازنشستگی در کشورهای آفریقایی عمدتاً بر دستمزد دریافتی در آخرین 

سال و یا چند سال آخر دوران اشتغال مبتنی هستند؛ برعکس در نمونه های موفق بین المللی، 

مبنای مستمری ها متوسط دستمزدهای دریافتی در طول دورۀ اشتغال است. تعداد سال های 

اشتغال جزء دیگر فرمول مزایا است که سخاوتمندی را تحت تاثیر قرار می دهد. مستمری ها 
آخرین  بر  یا  زیرصحرایی  آفریقای  در  دولتی  خدمات  بازنشستگی  طرح های  از  بسیاری  در 
دستمزد دریافتی دوران اشتغال )ساحل عاج، اوگاندا، ماداگاسکار(، یا متوسط بهترین پنج سال 
)سیرالئون( و یا متوسط بهترین سه سال دستمزد دریافت شده )غنا( مبتنی است )جدول 1(. 
بخشی از منطِق پشِت  سر بنیان نهادن مستمری ها بر دستمزدهای طول دورۀ اشتغال، عدالْت 
و بخش دیگر آن برآورده کردن انتظارات کارگران است. اگر کارگری حق بیمه های خود را از 
محل دستمزدهای دریافتی طول دورۀ اشتغال پرداخت کرده باشد، آنگاه هم ترازی مزایا با 
حق بیمه ها بیانگر این است که مستمری ها باید بر اساس متوسط دستمزدهای دورۀ اشتغال 
باشند، چراکه میانگین حق بیمه های پرداخت شده بر میانگین دستمزد کل دوره مبتنی بوده 
است. به احتمال فراوان، الگوهای مصرفی فرد نیز بر متوسط دستمزد کل دوره و نه صرفًا 
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دستمزد نهایی وی مبتنی است. این دستمزدها، به طور معمول و در طی زمان، عالوه بر اینکه 
همراه با تورم به سمت باال تعدیل می شوند، مشمول تعدیل های روبه باال همراه با رشد متوسط 
سابقۀ  محاسبۀ  در  دستمزدها  متوسط  رشد  اعمال  می شوند.  نیز  اقتصاد  کل  در  دستمزدها 
دستمزدهای پیشین را می توان با اعمال نرخ بهره ای مشخص بر حق بیمه های پرداختی در 

گذشته، یا بیشتر شبیه نرخ بهرۀ یک سپردۀ  بانکی، یکسان تصور کرد. 

جدول 1- مبنای دستمزدِی مزایای بازنشستگی در کشورهای منتخب آفریقای زیرصحرایی

مبنای دستمزدیکشورطرح بازنشستگی

5 سال آخربنینملی
3 سال آخراتیوپیملی و خدمات دولتی

آخرین دستمزدسوازیلندخدمات دولتی
5 سال آخرجزایر سیشلادغام شده

5 سال آخرموریسخدمات دولتی
آخرین دستمزدِکیپ ِوردادغام شده

آخرین دستمزدماداگاسکارخدمات دولتی
متوسط 5 سال بهترین دستمزدسیرالئونملی
آخرین دستمزدتوگوملی

آخرین دستمزداوگانداخدمات دولتی
آخرین دستمزدموزامبیکملی
متوسط 3 سال بهترین دستمزدغناملی

آخرین دستمزدتانزانیاخدمات دولتی
خدمات دولتیتانزانیاملی

آخرین دستمزدنامیبیاخدمات دولتی
آخرین دستمزدزامبیاخدمات دولتی

منبع: اطالعات رسمی کشورهای مختلف.

مستمر ی های بازنشستگی کارکنان دولت، که مبتنی بر دستمزدهای نهایی است، به 
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دلیل افزایش پیوستۀ دستمزدهای سالیانۀ خدمات دولتی و نیز ترفیعات اساسی در پایان 

دورۀ خدمت، می توانند بسیار پرهزینه باشند. به طور معمول، کارکنان دولتی شاهد افزایش 

پیوستۀ دستمزدهای خود هستند، چراکه این دستمزدها مبتنی بر درجۀ ارشدیت فرد است. 
برعکس، در بخش خصوصی نقطۀ اوج دستمزدها اغلْب زودتر -حول وحوش اواخر دهۀ 40 
سالگی و یا اوایل دهۀ 50 سالگی- اتفاق می افتد و پس از آن یا ثابت باقی می ماند و یا اندکی 
کاهش پیدا می کند. در نتیجه، پرداخت های بیش ازاندازه بابت مزایای بازنشستگِی مرتبط با 
میانگین حق بیمه ها، که در باال به آن اشاره شد، برای کارکنان دولت بسیار باالتر از بخش 
خصوصی خواهد بود. به عالوه در بسیاری موارد، درست در آستانۀ بازنشستگی، ترفیعات شغلی 
و افزایش های نامعمول دستمزدها برای کارکنان دولت درنظر گرفته می شود، که دستمزدهای 
مشمول کسر حق بیمه بازنشستگی را به شدت باال برده و منجر به هزینه های هنگفت در 

سیستم بازنشستگی می شوند.

نوع شاخص بندی مزایا پس از بازنشستگی در آفریقای زیرصحرایی عموماً سخاوتنمدی 

آنها را افزایش می دهد. توصیۀ نمونه های موفق بین المللی بر این است که شاخص بندی 

با این منطق که هر قدر هم که  از بازنشستگی باید صرفًا مبتنی بر تورم باشد؛  مزایا پس 
باید  بازنشستگی  اول  روز  از همان  قدرت خرید وی  بکشد،  درازا  به  فرد  بازنشستگی  دورۀ 
حفظ شود. بااین حال، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آفریقای زیرصحرایی مستمری های 
خدمات دولتی خود را به نوعی شاخص بندی می کنند که یا منعکس کنندۀ رشد دستمزد اشتغال 
از رشد دستمزد خدمات دولتی  تقریبی  با  مبنایی خلق الساعه1  یا  و  در خدمات دولتی است 
است که عمومًا نیز باالتر از تورم )جدول 2( است. برخی کشورها حتی پا را از این هم فراتر 
می گذارند و مزایای بازنشستگی را به دستمزدهای افراد شاغلی که از منصب سازمانی همسان 
با منصب پیشین بازنشستگان برخوردارند گره می زنند. بنابراین، اگر فردی با سمت سازمانی 
مسئول دفتر بازنشسته شود، مستمری وی در طول دورۀ بازنشستگی بر اساس افزایش در 

1. ad-hoc 
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دستمزدهای مسئوالن دفاتر فعلی افزایش خواهد یافت. ازآنجاکه، دستمزدها در سمت های 
لذا این نوع  افزایش می یابد،  از کارکنان سطوح میانی دولتی  باالتر خدمات دولتی سریع تر 

شاخص بندی می تواند منجر به افزایش بسیار بیشتر هزینه ها شود. 

جدول 2- معیارهای شاخص بندی مستمری پس از بازنشستگی
خدمات دولتیملیکشور

خلق الساعهخلق الساعهِکیپ ِورد
تورمکنیا
باالتر از تورمنامیبیا

تورمجزایر سیشل
خلق الساعهخلق الساعهتانزانیا
دستمزدهااوگاندا
خلق الساعهدستمزدهازامبیا
دستمزدهاغنا
دستمزدبنین
هیچ کدامهیچ کداماتیوپی

خلق الساعهماداگاسکار
دستمزدهاسیرالئون

دستمزدهاهیچ شاخص بندی وجود نداردتوگو
حداقل 75% تورمآفریقای جنوبی

تورمسائوتومه
منبع: اطالعات رسمی کشورهای مختلف.

دریافت همه یا قسمتی از مزایای بازنشستگی به صورت یکجا، عالوه بر اینکه موجب 

افزایش بیشتر هزینه ها می شود، همزماْن احتمال اینکه مستمری بگیران خدمات دولتی در 

پایان عمر خود دچار فقر شوند را نیز افزایش می دهد. تنزیل مستمری های سالیانه و تبدیل 

افراد  و  متخصصان  به  پرداختی  بازنشستگی  مزایای  معمول  -ویژگی  یکجا  مزایای  به  آن 
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ماهر کشورهای استعمارگر که در مستعمرات کار می کردند- به افراد این اجازه را می دهد که 
بخشی از یا کل مستمری خود را به صورت یکجا در ابتدای دورۀ بازنشستگی دریافت کنند. 
مستعمرات[،  به  استعمارگر  کشورهای  ]از  مهاجر  دولتی  کارکنان  برای  پرداخت،  شیوۀ  این 
اغلْب یک ویژگی مهم تلقی می شد، چراکه پس از اتمام دورۀ خدمت شان در کشور بیگانه 
می توانستند خانه ای در کشور اصلی خود بخرند. به لحاظ فنی، افرادی که این شیوه را انتخاب 
امید  بر متوسط  تنزیل شده و مبتنی  ]یا تمام[ مستمری  از  ارزش حال بخشی  باید  می کنند 
به زندگی در زمان تنزیل، را دریافت کنند. اما، ازآنجاکه عمومًا مستمری های تنزیل شده در 
همان لحظه خرج می شوند، لذا مستمری قابل دسترس در طول دورۀ بازنشستگی کاهش 
می یابد؛ به خصوص اگر طول دورۀ عمِر فرِد بازنشستْه طوالنی باشد، ممکن است در نهایت 

خود را مواجه با فقر ببیند. 

به  را  مستمری   سخاوتمندی  افزایش  مستمری ها،  تنزیل  سخاوتمندانۀ  فاکتورهای 

همراه خواهد داشت. در عمل، مستمری های سالیانه با استفاده از ضریب تنزیلی مشخص، به 

مبلغی یکجا تبدیل می شوند، که در بسیاری موارد این ضریب به صورت قانونی تعیین می شود 
به طور  متمایز،  و  خاص  گروه  یک  به عنوان  دولت،  کارکنان  زندگی  به  امید  است.  ثابت  و 
معموْل مشخص نیست. اما آنچه که از تجربۀ بسیاری از کشورها می توان دریافت، اینکه افراد 
با درآمد باال نسبت به افراد با درآمد پایین، دورۀ طوالنی تری زندگی می کنند و کارکنان دولت 
در کشورهای آفریقایی نیز نوعًا افرادی با درآمد باال یا باالتر از متوسط در کشورهای  شان 
محسوب می شوند. نسخۀ اولیۀ گزارشی با عنوان یادداشتی بر سیاست حمایت اجتماعی، که 
از اطالعات کارگران بخش رسمی غنا استفاده کرده، نشان می دهد که نرخ های مرگ ومیر 
در طول دورۀ بازنشستگی در بخش رسمی برای مردان بیش از 25 درصد و برای زنان بیش 
از 60 درصد از متوسط کشوری سازمان ملل )UN( پایین تر است.1 در چنین شرایطی، حتی 
اعمال ضرایب تنزیلی مبتنی بر امید به زندگی ملی و مناسب به لحاظ آکچوئریال، منجر به 

1. Majoka and Palacios 2014.
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پرداخت های یکجای بسیار سخاوتمندانه تر به کارکنان دولت خواهد شد. در بسیاری موارد این 
ضرایْب قانونی هستند و همراه با تغییر امید به زندگی یا سایر پارامترهای نظام بازنشستگی، 
تعدیل نمی شوند. به عالوه، برخی کشورها از فاکتور احیای مجدد1 مستمری هم برخوردارند. 
بازنشستگی  پرداخت های مستمری  از  که 12 سال  بگیرید  درنظر  را  فردی  مثال،  به عنوان 
خود را از طریق دریافت یکجا »پیش خرید« کرده  باشد، چنانچه این فرد بعد از 12 سال زنده 
بماند، کل مستمری بازنشستگی وی دوباره احیا می شود. آنچه که در این مثال احیای مجدد 
مستمری مورد توجه قرار نمی گیرد، این است که اگر امید به زندگی از منظر شاخص های 
آکچوئریال مناسب بوده باشد، آنگاه به ازای هر فردی که بیش از 12 سال در قید حیات باقی 
می ماند، یک نفر کم تر از 12 سال زندگی می کند، و لذا پرداخت یکجا در نهایت با توازن بین 
اضافه پرداخت به فردی که کم تر زندگی کرده و پرداخِت کم تر به فردی که طوالنی تر زندگی 
کرده، به تعادل می رسد. بنابراین، احیای مجدد پرداخت مستمری این سازوکار توازن بخشی 

را به هم می ریزد و نظام بازنشستگی را گران تر می کند. 

زیرصحرایی  آفریقای  کشورهای  در  بازنشستگی  مزایای  پرداخت  سال های  تعداد 

بیش از متوسط است. پایین تربودن امید به زندگی در آفریقا نسبت به سایر مناطق جهان، 

آفریقای  در کشورهای  تولد  زمان  زندگِی  به  امید  بین  تفاوتی 25 ساله  است.  واقعیت  یک 
زیرصحرایی )54 سال( با کشورهای با درآمد باال )79.4 سال( وجود دارد. اگرچه، بسیاری 
از مرگ ومیرها در نوزادی و کودکی اتفاق می افتند، اما کسانی که در آفریقای زیرصحرایی 
به  امید  از  باال، همچنان  با درآمد  افراد مشابه در کشورهای  به  بازنشستگی نسبت  به سن 
زندگی پایین تری برخوردارند؛ اما این شکاف در سن 60 سالگی به کم تر از 7 سال کاهش 
پیدا می کند. باوجوداینکه، سن متعارف بازنشستگی مردان و زنان در طرح های خدمات دولتی 
آفریقای زیرصحرایی حدود 60 سالگی است، اما در تعدادی از کشورها امکان بازنشستگی 
پیش ازموعد، بدون هیچ محدودیتی مبنی بر کاهش مزایای بازنشستگی، وجود دارد. در روآندا، 

1. restored
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افراد اجازه دارند قبل از 40 سالگی بازنشسته شوند؛ در بوتسوانا، اوگاندا و گامبیا، بازنشستگی 
تانزانیا 55  در  و  این سْن 50 سالگی  امکان پذیر است. در کنیا  پیش ازموعد در 45 سالگی 
سالگی است. در کشورهای با درآمد باال افراد فقط در برخی موارد در سن 65 سالگی، و در 
سایر موارد 67 یا 68 سالگی، از امکان بازنشستگی برخوردارند. این وضعیت یک شکاف 28 
ساله بین سن بازنشستگی پیش ازموعد از خدمات دولتی در یک کشور آفریقایی و حداقل سن 
بازنشستگی در یک کشور با درآمد باال ایجاد می کند. به طوری که، تفاوت در امید به زندگی 
هم نمی تواند توجیه کنندۀ چنین شکاف بزرگی باشد. همان طور که در نمودار )8( مالحظه 
می شود، طول دورۀ بازنشستگی در تمام کشورهای آفریقای زیرصحرایی، غیر از سیرالئون 
و گامبیا، حتی در 60 سالگی بیشتر از نمونه های موفق بین المللی )15 سال( است. البته این 
نکته باید تذکر داده شود که امید به زندگی در نمودار )8( برای کل جمعیت کشورها است، و 

همان طور که پیش تر اشاره شد امید به زندگی کارکنان دولت بیش از این ارقام است. 

انتظار بر این است که همراه با بلوغ نظام های بازنشستگی خدمات دولتی در آفریقای 

نظام های  کار  به  آغاز  در  کنند.  پیدا  افزایش  بیشتری  میزان  با  هزینه ها  زیرصحرایی، 

هستند.  کم  مستمری بگیران  و  زیاد  نسبتًا  )حق بیمه پردازان(  مشترکان  تعداد  بازنشستگی، 
بدیهی است، برای اینکه فرد مشمول دریافت مزایای بازنشستگی شود، باید تعداد سال های 
به محض  که  کند؛  پرداخت  بیمه  حق  و  باشد  بازنشستگی  نظام  یک  عضو  را  مشخصی 
پایان یافتن حداقل سال های الزم، بازنشستگی گروه های سنی شروع می شود. لذا هر فردی 
که این مالک حداقلی برای احراز شرایط بازنشستگی را به درستی پشت سر نگذارد، شایسته 
نظام  یک  کار  به  آغاز  از  پس  سال   40 یا   30 شد.  نخواهند  نیز  کامل  مستمری  دریافت 
بازنشسته  کرده اند  پرداخت  را  کامل  بیمۀ  حق  که  شاغالنی  گروه های  اولین  بازنشستگی، 
می شوند. البته زمانی که این گروه سنی بازنشسته می شوند، بخش عمده ای از بازنشستگان، به 
دلیل اینکه فقط بخشی از حق بیمه های خود را پرداخت کرده اند، مستمری کم تری دریافت 
می کنند. نظام بازنشستگی، تنها زمانی که همۀ بیمه پردازان حق بیمۀ کامل پرداخت کنند، 
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به بلوغ رسیده و تمام هزینه های آن آشکار می شود. زمان به بلوغ رسیدِن نظام بازنشستگی، 
بستگی به مدت زمان رسیدن یک تازه وارد به سن بازنشستگی و امید به زندگی وی پس از 
بازنشستگی دارد. بنابراین، انتظار می رود نظام بازنشستگی پس از 50 تا 70 سال، بسته به 
شرایط هر کشور، به بلوغ برسد. باتوجه به اینکه بسیاری از کشورهای آفریقایی پس از جنگ 
جهانی دوم به استقالل رسیدند و از همان زمان هم نظام های بازنشستگی خود را راه اندازی 

کردند، لذا نظام های مذکور در اغلب آنها به مرحلۀ بلوغ رسیده اند.

نمودار 8- طول دورۀ اشتغال مورد انتظار – امید به زندگی در 60 سالگی

امید به زندگی در 60 سالگی: سازمان ملل، آخرین به روزرسانی در  بازنشستگی: داده های رسمی کشورها؛  منبع: سن 
دسامبر 2012

پیش از رسیدن به بلوغ، حتی اگر پارامترهای یک نظام بازنشستگی از منظر آکچوئریال 

نامتوازن باشند، مخارج آن نسبتاً پایین و درآمدهای آن به نسبْت باال خواهد بود. یک سیستم 

بازنشستگی قبل از رسیدن به مرحلۀ بلوغ از بیمه پردازان بسیار و مستمری بگیران کمی برخوردار 
است. اغلب مستمری بگیران آن هم به دلیل اینکه سال های کمی حق بیمه پرداخت کرده اند، 
مستمری کمتری نیز دریافت می کنند. با رسیدن به مرحلۀ بلوغ، هم سطح مستمری ها و هم 
تعداد مستمری بگیران افزایش می یابند، درحالی که سطح درآمدها در همان میزان قبلی خود باقی 

می مانند. این تغییْر عدم توازن آکچوئریال در نظام بازنشستگی را آشکارتر می کند. 
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ساختار جمعیتی بسیاری از نظام های بازنشستگی خدمات دولتی آفریقایی بسیار پیرتر 

از جمعیت کل آنهاست؛ به همین دلیل کسری نظام های خدمات دولتی مبتنی بر پرداخت 

حق بیمه بسیار زودتر از نظام های ملی آغاز می شوند. صحبت از آسیب دیدن خدمات دولتی 

در دهه های  این خدمات  برسد، چراکه  به نظر  تا حدی عجیب  از سالمندی شاید  آفریقا  در 
1960 و 1970 توسعه پیدا کردند. اگرچه افزایش برخی از موقعیت های شغلِی خدمات دولتی، 
مانند معلمان و پلیس، به رشد جمعیت گره خورده، اما در بسیاری موارْد اندازۀ خدمات دولتی 
تحت تاثیر عوامل دیگری همچون انبساط و انقباض ابعاد بودجه است. پس از افزایش اولیۀ 
خدمات دولتی، اغلب کشورها رشد آن را، به خاطر فشارهای بودجه ای، کند تر کردند. با وجود 
از  اتفاقًا نبست به جمعیت کل کشور  تازه وارداِن جواِن کمتر و پیرشدن کارکنان فعلی، که 
بیمه ای  طرح های  در  مشارکت کنندگان  سنی  ساختار  برخوردارند،  هم  طوالنی تری  زندگی 
بیشتر شبیه یک کشور در حال سالمندشدن -همراه با تمام مشکالت مالی این نوع کشورها 
در تامین مالی مستمری ها- است تا کشوری با جمعیت جوان. مادام که مخارج مستمری ها 
افزایش می یابند، درآمدهای حاصل از حق بیمه ها کاهش پیدا می کنند. برای مثال، ساختار 
جمعیتی صندوق بازنشستگی خدمات عمومی در تازانیا به میزان قابل توجهی پیرتر از صندوق 
تامین اجتماعی ملی آن است )نمودار 9(. نرخ وابستگی این نظام –نسبت مستمری بگیران 
سالمند به بیمه پردازان موثر سیستم- در طرح خدمات دولتی بیش از سه برابر آن در طرح 

بازنشستگی ملی است. 
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نمودار 9- ساختار جمعیتی صندوق بازنشستگی خدمات دولتی )PSPF( و صندوق تامین اجتماعی 
ملی )NSSF( تانزانیا

منبع: محاسبات رسمی صندوق ها

آفریقای  در  دولتی  خدمات  بازنشستگی  طرح های  شد،  اشاره  باال  در  که  دالیلی  به 

زیرصحرایی با وجود تعداد محدود افراد تحت پوشش، درحال حاضر بسیار پرهزینه هستند 

پرهزینه بودن  افزوده شود.  هزینه ها  افزایش  بر سرعت  زمان  گذشت  با  می رود  انتظار  و 

سطح  سخاوتمندی  )الف(  داد:  نسبت  زیر  ویژگی های  به  می توان  عمدتًا  را  دولتی  خدمات 
پرادختی  دستمزد  یا  دستمزد  آخرین  بر  مبتنی  مزایای  )ب(  خدمت؛  سال  هر  به ازای  مزایا 
طی چند سال محدود؛ )ج( قواعد تنزیلی سخاوتمندانه در پرداخت یکجای مستمری ها؛ )د( 
بازنشستگی  رواج  و هم  زندگی طوالنی  به  امید  دلیل  به  مزایا، هم  پرداخت  دورۀ طوالنی 
خدمات  شاکلۀ  »سالمندشدن«  )و(  و  بازنشستگی؛  نظام  رسیدن  بلوغ  به  )هـ(  پیش ازموعد؛ 

دولتی در نظام های مشارکتی. 
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2. نظام های بازنشستگی خدمات دولتی یکپارچه یا مجزا 

مجزا  دولتی  خدمات  بازنشستگی  نظام های  از  زیرصحرایی  آفریقای  کشورهای  اغلب 

برخوردارند. از 44 کشور بررسی شده، 33 کشور از طرح های بازنشستگی مجزا برای کارکنان 

بخش عمومی برخوردارند. در هفت کشور )بوتسوآنا، لِسوتو، موریس، نامیبیا، آفریقای جنوبی، 
لیبریا و سوازیلند( کارکنان بخش عمومی عالوه بر طرح بازنشستگی خدمات دولتی، عمومًا 
آزمون  بر  مبتنی  مستمری  یک  موارد  برخی  در  اجتماعی،  مستمری  نوعی  پوشش  تحت 
غنا،  اتیوپی،  چاد،  مرکزی،  آفریقای  جمهوری  ِورد،  )ِکیپ  کشور  یازده  هستند.  نیز  درآمد، 
نیجریه، جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ، سیشل، سیرالئون و زامبیا( یک سیستم 
بازنشستگی یکپارچه دارند. در کیپ ورد طرح های بازنشستگی خدمات دولتی و ملی اخیراً 
ادغام شده اند. اریتره و سودان جنوبی هنوز هیچ طرح بازنشستگی در بخش خصوصی ندارند. 

تجربه های بین المللی نشان می دهند که نظام های یکپارچۀ اندوخته گذاری کلی یا جزئی 

بر یک نظام بازنشستگی بخش عمومی مجزا از ارجحیت باالیی برخوردارند. تنها 9 کشور 

OECD نهادها و مزایای کاماًل مجزا برای کارکنان دولتی شان دارند. نظام های بازنشستگی 

لهستان و جمهوری  استونی، مجارستان، مکزیک،  در هفت کشور )شیلی، جمهوری چک، 
ایسلند و اسرائیل(  اسلواکی( کاماًل یکپارچه هستند. در پنج کشور )دانمارک، هلند، فنالند، 
مستمری بگیران  برای  مشابهی  کاماًل  مزایای  البته  که  مجزا هستند  بازنشستگی  نظام های 
اسلونی،  نروژ،  نیوزیلند،  ژاپن،  ایتالیا،  ایرلند،  کانادا،  )استرالیا،  کشورها  بقیۀ  می کنند.  فراهم 
اسپانیا، سوئد، سوئیس و ایاالت متحده( از یک نظام کاماًل یکپارچه همراه با ترتیبات مکمل 
برای کارکنان دولتی برخوردارند. بریتانیا یک نمونۀ تقریبًا پیچیده ای از یک سیستم یکپارچه 
از  بسیاری  اگرچه  که  است  ضروری  نکته  این  بر  تاکید  است.  مکمل  طرح  یک  با  همراه 
کشورهای توسعه یافته همچنان برخی نظام های مجزا را حفظ کرده اند، اما سوگیری عمدۀ 

آنها به سمت یکپارچگی بیشتر بوده است.
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طراحی مطلوب نظام های بازنشستگی خدمات دولتی می تواند ادغام شدن آنها با نظام های 

ملی بازنشستگی باشد. به طور معمول، ادغاْم می تواند عاملی موثر در تحرک بازار کار و سوگیری 

به سمت جلوگیری از برخی سخاوتمندی های بیش از اندازه در نظام های خدمات دولتی باشد. 

جدول 3- ساختار و طراحی طرح های بازنشستگی خدمات دولتی در آفریقا

کشور
ساختار طرح بازنشستگی 

خدمات دولتی
طراحی طرح خدمات دولتی

)درصورت مجزا بودن، در غیر این صورت طرح ملی(

FDCمجزابوتسوانا

PAYG DBیکپارچهکیپ ورد

PAYG DBمجزاگینه بیسائو

DCمجزاکنیا

FDCمجزالِسوتو

FDBمجزانامیبیا

PAYG DBیکپارچهروآندا

PAYG DBیکپارچهسیشل

PAYG DBمجزاتانزانیا

PAYG DBمجزااوگاندا

PAYG DBیکپارچهزامبیا

PAYG DBمجزازیمباوه

Hybridیکپارچهغنا

PAYG DBمجزاموریس

PAYG DBمجزاآنگوال

PAYG DBمجزابنین

PAYG DBمجزاساحل عاج

PAYG DBیکپارچهاتیوپی

PAYG DBمجزاگامبیا

PAYG DBمجزالیبریا
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کشور
ساختار طرح بازنشستگی 

خدمات دولتی
طراحی طرح خدمات دولتی

)درصورت مجزا بودن، در غیر این صورت طرح ملی(

PAYG DBمجزاماداگاسکار

PAYG DBمجزاموزامبیک

PAYG DBمجزانیجر

FDCیکپارچهنیجریه

PAYG DBیکپارچهسائوتومه

PAYG DBمجزاسنگال

PAYG DBیکپارچهسیرالئون

FDBمجزاآفریقای جنوبی

FDBمجزاسوازیلند

PAYG DBمجزاتوگو

PAYG DBمجزابورکینافاسو

PAYG DBمجزابوروندی

PAYG DBمجزاکامرون

PAYG DBیکپارچهجمهوری آفریقای مرکزی

PAYG DBیکپارچهچاد

PAYG DBمجزاجمهوری دموکراتیک کنگو

PAYG DBمجزاجمهوری کنگو

PAYG DBمجزاماالوی

PAYG DBمجزامالی

PAYG DBمجزاموریتانی

PAYG DBمجزاگینه

PAYG DBمجزاسودان جنوبی

PAYG DBمجزاسودان

مجزااریتره
منبع: داده های رسمی کشورهای مذکور.
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سه مزیت یک نظام بازنشستگی خدمات دولتی مجزا و سخاوتمند عبارتند از: )الف( 

به  سخاوتمند  بازنشستگی  بستۀ  یک  در  دولتی  خدمات  جبرانی  بستۀ  کل  کردن  موکول 

انجام  مانع  و  کرده  تهییج  دولتی  خدمات  در  ماندن  به  را  مردم  ]اشتغال[،  دوره  انتهای 

اَعمال فاسد می شود؛ )ب( سن بازنشستگی اجباری برای کارکنان دولت می تواند همسو و 

همراستا با برنامۀ بازنشستگی باشد؛ و )پ( ارائۀ یک بسته بازنشستگی سخاوتمند افراد را 

جذب خدمات دولتی می کند. اصل و اساس مورد نخست این است که با موکول کردن بستۀ 

جبران خدمات کارکنان دولتی به انتهای دورۀ خدمت، درصورتی که کارمندی در فساد دست 
بیشتر متضرر  بنا نهاده می شد،  به زمانی که بستۀ جبرانی نوع دیگری  باشد، نسبت  داشته 
می شود. در مورد نکتۀ دوم، کارمندان دولت به احتمال زیاد کل دوران اشتغال شان را با یک 
کارفرما به پایان می رسانند؛ و از آنجا که اندازه گیری بهره وری در بخش عمومی کار دشواری 
است، لذا افزایش دستمزدها همواره به مدت زمان تصدی یک شغل گره می خورد. کارکنان 
دولت همچنین به دلیل از دست دادن مزایای غیردستمزدی ای در صورت بازنشستگی، تمایل 
بیشتری به ادامۀ اشتغال در یک بخش دارند. بر این اساس، سن بازنشستگی اجباری، که به 
ندرت در طرح های بازنشستگی خصوصی مطلوب به نظر می رسد، در طرح های بازنشستگی 
عمومی می تواند از جایگاه خاصی برخوردار باشد. در کشورهای فاقد سن اجباری بازنشستگی، 
مثال های از حضور کارکنان دولتی 80 ساله ای وجود دارد که صرفًا برای دریافت دستمزد، 
سر کار حضار می شوند و اغلب ساعات روز را در خواب به سر می برند. سومین دلیل برای 
و  فعال  از یک بخش خصوصی  برخوردار  باالی  درآمد  با  در کشورهای  مجزا  سیستم های 
بخش  از  پایین تر  اغلْب  عمومی  بخش  در  دستمزدها  که سطح  است  این  جنب وجوش،  پر 
خصوصی است. بخش عمومی از ابزار مزایای سخاوتمندانه به عنوان مکانیزمی برای تداوم 
جذب کارگران باکیفیت استفاده می کند، به این دلیل که وعدۀ پرداخت مزایای باالتر در آینده 
برای سیاست مداران آسان تر از پرداخت دستمزدهای باالتر در حاِل حاضر است. کشورهای 
با درآمد پایین، ساختارهای جبران خدمات و مستمری بازنشستگی کشورهای با درآمد باال را 
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اقتباس کرده اند، اما در بسیاری از این کشورها، بخش عمومی پرمنفعت ترین شکل اشتغال 
به شمار می رود. در نتیجه، در این کشورها، به دلیل اینکه اشتغال دولتی نوعًا هم از دستمزد و 
هم از مزایای باالتر نسبت به بخش خصوصی برخوردار است، نوعی انگیزۀ غیرضروری برای 

استخدام و تداوم اشتغال در بخش های دولتی به وجود آمده است. 

یک نظام بازنشستگی ملی یکپارچه، با ازبین بردن موانع تحرک در بازار کار، از مزیت بسیار 

بیشتری نسبت به یک نظام مجزا در کشورها می تواند برخوردار باشد. بسیاری از مشاغل، مختص 

بخش عمومی نیستند؛ کار کارمندی و فعالیت های اجرایی در هر دو بخش خصوصی و عمومی 
اغلب مشابه هم هستند.1 راه اندازی یک نظام بازنشستگی مجزا برای کارکنان بخش عمومی، آنها 
را از انگیزۀ جستجوی فرصت های شغلی بین بخش ها بازمی دارد، زیرا احراز شرایط دریافت مزایای 
بازنشستگی معمواًل به اشتغال یا پرداخت حق بیمه به نظام بازنشستگی برای مدتی مشخص بستگی 
دارد و میزان مزایا نیز به مدت زمان پرداخت حق بیمه ها وابسته است. تغییر شغل، از مشاغلی که 
تحت پوشش نظام های بازنشستگی متفاوتی بوده اند، باعث ازدست رفتن بخشی از مزایایی خواهد 
شد که فرد درغیراین صورت مشمول دریافت آنها می شد. در برخی کشورهایی که کارگران دولتی یا 
شهرداری از نظام های بازنشستگی اختصاصی و مجزا از کارگران فدرال برخوردارند، مانع جابجایی 
حتی معلمان و کارگران بخش بهداشت از استان یا شهری به استان یا شهری دیگر می شود. این 
مشکالت در کشورهای درحال توسعه بااهمیت تر از کشورهای توسعه یافته هستند، زیرا بخش رسمی 
بازار کار در آن کشورها، با توسعۀ فرصت های شغلی جدید و جابجایی کارگران جدید به مناطق شهری، 
همچنان در حال تکامل است. نظام بازنشستگی یکپارچه امکان حرکت و جابجایی کارگران به سمت 
 بهترین فرصت های شغلی، بدون ترس از دست دادن حق و حقوق بازنشستگی، را فراهم می سازد.2

 همچنین انعطاف پذیری بخش عمومی در برابر کوچک کردن یا دستیابی به اندازۀ مناسب نیروی 
کار خود، را افزایش داده و فرصت های بیشتری را برای انتخاب سایر مشاغل در اختیار کارگران 

قرار می دهد. 
1. برای تحلیلی جزئی تر از هزینه های اجرایی نظام بازنشستگی به Sluchynskyy 2015 مراجعه کنید.  

2. به Palacios &Whitehouse 2006  مراجعه کنید.
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یکپارچه شدن  مانع  می توانند  میان مدت،  و  کوتاه مدت  در  متعددی،  محدودیت های 

بازنشستگی بخش خصوصی  نظام  نبود یک  )الف(  و عمومی شوند:  نظام های خصوصی 

پایدار برای عضویت کارکنان بخش عمومی؛ )ب( امکان سخاوتمندبودن نظام بازنشستگی 

بخش خصوصی، یا گرایش بخش خصوصی به اعمال مقررات سخاوتمندانۀ بخش عمومی؛ 

)ج( عدم دسترسی به منابع مالی ضروری برای گذار به یک نظام یکپارچه؛ )د( بی رغبتی 

سیاست گذاران به ادغام نظام های بازنشستگی برخوردار از مازاد منابع مالی با نظام هایی 

ظرفیت  نوع  هر  با  انطباق  دشواری  )هـ(  و  برخوردارند؛  مالی  شدید  کسری های  از  که 

اجرایی مازاد. در اغلب کشورها، کارکنان دولت اولین گروهی هستند که تحت پوشش یک 

نظام بازنشستگی قرار می گیرند. علت آن هم تاحدی به این  خاطر است که امورات اجرایی 
بازنشستگی در مشاغل دولتی، به دلیل پایداری و استمرار آنها، نسبت به بخش خصوصی، که 
جمع آوری حق بیمه ها از کارفرماهای مختلف و ردگیری شاغالن مادام که دست به تغییر شغل 
می زنند می تواند با چالش های زیادی همراه باشد، آسان تر است. در نتیجه، ممکن است هیچ 
نظام بازنشستگی خصوصی فراگیری وجود نداشته باشد. مشکل دیگر این است که مزایای 
پرداختی در نظام بازنشستگی بخش خصوصی ممکن است قابل قیاس با بخش دولتی نباشد؛ 
که نتیجۀ آن اعمال فشار برای باالبردن مزایا تا حد طرح بازنشستگی خدمات دولتی است. 
اما از سوی دیگر، ممکن است مزایای سخاوتمندانه ای از جانب طرح های بخش خصوصی 
مطرح شود، که به نوبۀ خود به معنی باالرفتن تعهدات آتی آنها درصورت ادغام بخش دولتی 
است. گذار از نظامی به نظام دیگر می تواند سبب بروز هزینه های مالی غیرقابل پرداخت شود، 
به ویژه اگر نرخ های حق بیمه در نظام بخش خصوصی پایین تر بوده و یا به صورت یک نظام 
پس اندازی تنظیم شده باشد. اگر نظام بخش خصوصی جدیدتر و تعداد بیمه پردازان آن کم تر 
از بخش عمومی باشد، احتمااًل تمایلی به ادامۀ فعالیت خود با نظامی که از پیش به سمت 
کسری مالی حرکت کرده، نداشته باشد؛ یا برعکس، یک نظام بازنشستگی عمومی برخوردار 
از مازاد منابع مالی تمایلی برای ادغام در یک نظام بخش خصوصِی دارای کسری منابع مالی 
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نخواهد داشت. همچنین، مدیران اجرایی هر یک از صندوق های بازنشستگی متعدد ممکن 
است نگران از دست رفتن شغل شان در نتیجۀ ادغام صندوق ها باشند. 

درنتیجه، سیاست گذار اغلب در راستای بازنگری نظام بازنشستگی خدمات دولتی فارغ 

بازنشستگی خدمات  نظام  بازنگری  بسیاری موارد، وظیفۀ  در  از نظام ملی، گام برمی دارد. 

به وضعیت  نگاهی  بااین حال،  برعهده سیاست گذاران است.  نظام های ملی،  از  فارغ  دولتی، 
کارگران بخش خصوصی و توجه به آنچه که می تواند بین این دو نظام متناسب سازی شود، 
بسیار ارزشمند است. این امر می تواند مسائل مربوط به تحرک نیروی کار را بهبود بخشیده و 

به برداشتن گامی در جهت یکپارچگی بیشتر در آینده کمک کند.

ملی  مالی  بر حساب های  بازنشستگی  مستمری های  متورم  هزینه های  از  ناشی  فشار 

)به خصوص در طرح های بازنشستگی خدمات دولتی(، برخی کشورهای آفریقای زیرصحرایی 

را وادار به انجام بازنگری هایی  با هدف محدودکردن هزینه ها و ارتقای کارایی کلی بخش 

 PAYG بیمه های اجتماعی کرده است. در برخی موارد، این بازنگری ها شامل تغییر از طرح

اندوخته گذاری )مثاًل در لِسوتو( می شوند. برخی کشورها بازنگری در طرح های   DC به DB

بازنشستگی را با هدف یکپارچگی طرح های خدمات دولتی و ملی )آنگونه که اخیراً در کیپ ورد 
انجام شده است(، بدون تغییر سازوکارهای تامین مالی یا طراحی نظام بازنشستگی، به تصویب 
رسانده اند. نیجریه یکی از جاه طلبانه ترین و رادیکال ترین بازنگری ها را در این زمینه انجام داد. 
قانون بازنگری بازنشستگی سال 2004 این کشور، نظام PAYG DB کارگران بخش عمومی 
 )FDC( را کنار گذاشت و یک نظام بازنشستگی یکپارچه مشارکت معین اندوخته گذاری کامل
یکسان برای کارگران بخش های خصوصی و عمومی تشکیل شد )کادر 1(. صندوق بازنشستگی 
نهادهای دولتی )GIPF( در نامیبیا و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت )GEPF( در آفریقای 

جنوبی، نمونه هایی موفق مدیریتی طرح های DB اندوخته گذاری به شمار می روند. 
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کادر 1- تجربۀ بازنگری بازنشستگی در نیجریه

ازهم گسیختگی گسترده و ناهمگونی در احراز شرایط بازنشستگی، مکانیزم های تامین مالی و میزان مزایا 

بین برنامه های متعدد بازنشستگی بخش های خصوصی و عمومی، ویژه مشخصه های بخش بازنشستگی 

نیجریه پیش از بازنگری سال 2004 بودند. به عالوه، نظام بازنشستگی در بخش عمومی با انباشت عظیم 

شکست  مداوم  به طور  نیز  وعده داده شده  مستمری های  پرداخت  در  و  بود  مواجه  معوقه  مستمری های 

می خورد. 

اولین طرح بازنشستگی ملی در نیجریه پس از کسب استقالل در اوایل دهۀ 1960 شکل گرفت. 

سپس، از قالب یک طرح صندوق آتیه در خدمت دولت مستعمره، به یک طرح پرداخت مجزا، که مبلغی 

یکجا بابت بازنشستگی افراد می پرداخت، توسعه پیدا کرد. در سال 1994، صندوق اعتماد بیمۀ اجتماعی 

ملی )NASITF( تشکیل شد –اولین طرح بازنشستگی درونْ کشوری که مستمری ها را به صورت سالیانه 

پرداخت می کرد. گسترۀ پوشش این صندوْق صرفًا کارگران بخش خصوصی بودند. شیوۀ تامین مالی آن 

نیز مبتنی بر PAYG از محل دریافت حق بیمه های کارگر و کارفرما بود. 

همچنین، شاخه های مختلف بخش عمومی از طرح های بازنشستگی خدمات دولتِی موازی متعددی برخوردار 

بودند. طرح های بازنشستگی کارکنان دولت محلی، ایالتی و فدرال غیرمشارکتی و بدون اندوخته گذاری بودند. اما 

تفاوت بین طرح های بازنشستگی بخش خصوصی و عمومی فراتر از سازوکارهای تامین مالی آنها بود. در بخش 

عمومی امکان دستیابی به مستمری بازنشستگی، پیش از رسیدن به سن استاندارد بازنشستگی و در صورت داشتن 

تعداد سال های مشخص خدمت، وجود داشت؛ این طرح ها همچنین بسیار سخاوتمندتر از مستمری های بازنشستگی 

بخش خصوصی بودند. جای تعجب نیست که مخارج مستمری کارکنان بازنشسته بخش عمومی، مخارج مستمری 

بازنشسته های بخش خصوصی را به شدت افزایش داد. 

تفاوت در میزان سخاوتمندی و شرایط احراز بازنشستگی بین بخش های خصوصی و عمومی، فارغ از سایر 

مشکالت، منتج به یک بخش بازنشستگی نابرابر شد که هزینه های مستمری خدمات دولتی در آن به سرعت در 

حال افزایش بود. قانون بازنگری بازنشستگی سال 2004 سرآغازی شد برقراری یک طرح بازنشستگی مشارکتی 

اندوخته گذاری اجباری )FDC( برای کارکنان بخش های عمومی و خصوصی، که رادیکال ترین ابتکار بازنگری 
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در منطقه تا آن زمان به شمار می رفت. موارد زیر، عناصر اصلی این اصالحات را شکل می دادند: 

تشکیل یک حساب پس انداز بازنشستگی انفرادی )RSA(، که هر فرد شاغل به انتخاب خود نزد  ●

هر صندوق بازنشستگْی یک حساب انفرادی باز کند )کل نرخ حق بیمه 18 درصد، 10 درصد 

سهم کارگر و 8 درصد سهم کارفرما(؛

حساب های  ● افتتاح  هدف  با  مجوز،  دارای   )PFAs( بازنشستگی  ذخایر  مدیریت های  به کار  آغاز 

ثابت و  با درآمد  اوراق  بازنشستگی برای شاغالن، سرمایه گذاری و مدیریت ذخایر در  پس انداز 

سایر ابزارهای مالی، مطابق آنچه که نهاد تنظیم گر، کمیسیون بازنشستگی ملی )NPC(، مشخص 

کرده است؛

صندوق  ● دارایی های  ذخیرۀ  برای  الزم  مجوزهای   ،)PACs( بازنشستگی  دارایی های  متولیان 

بازنشستگی را صادر می کردند؛

تشکیل صندوق پرداخت بابت حفظ پیوستگی مزایای بازنشستگی، توسط بانک مرکزی نیجریه،  ●

برای پوشش شکاف انتقال از طرح DB به نظام اندوخته گذاری DC. دولت فدرال پرداخت مبلغی 

این  را تضمین کرد.  این صندوق  به  فدرال  کارگران  ماهانۀ  معادل 5 درصد کل فیش حقوقی 

صندوق همچنین بدهی مستمری بازنشستگی طبق طرح قدیمی را تسویه کرد. 

معرفی کمیسیون بازنشستگی ملی )NPC( به عنوان نهاد تنظیم گری که بر طرح مشارکتی جدید  ●

نظارت می کند. 

صنعت بازنشستگی شاهد رشد 1.76 درصدی اعضای طرح جدید طی چهارماهۀ دوم سال 2016 

بود، به طوری که تعداد بیمه پردازان از 6،581،031 نفر در انتهای چهارماهۀ پیش از آن به 6،696،793 نفر 

افزایش یافتند. این افزایش در تعداد اعضا، صرفًا از طرح RSA ناشی می شد. عضویت در طرح مدیریت 

فعلی مصوب  درحالی که عضویت طرح  تجربه کرد،  را  منفی  )CPFA( رشد  بسته  بازنشستگی  صندوق 

)AES( بدون تغییر باقی ماند.

بخش خصوصی به هدایت اعضای خود به سمت عضویت در RSA ادامه داد، به نحوی که 52.13 

درصد )3،457،029 نفر( از کل اعضای RSA در دورۀ مذکور را تشکیل می دادند. همچنین، این بخش 
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را  را موضوع  این  نفر(.  معادل 73،573  )2.17 درصد  بود  به بخش عمومی  نسبت  باالتری  شاهد رشد 

می توان به افزایش سطح تطابق پذیری بخش خصوصی، در نتیجۀ اقدامات انجام شده توسط کمیسیون در 

ارتقای سطح انطباق پذیری و پوشش، و نیز استراتژی های بازاریابی PFAها نسبت داد.

نیجریه  بازنشستگی  بخش  در  مثبت  توسعه ای  را  وضعیتی  چنین  می توان  می رسد  به نظر  اگرچه 

به  مربوط  اطالعات  فقدان  دلیل  به  بازنشستگی  از عملکرد صندوق های  دقیق  ارزیابی  اما  قلمداد کرد، 

به عالوه،  نیست.  امکان پذیر  اطالعات،  به  عمومی  دسترسی  محدودیت  نیز  و  سرمایه گذاری ها  بازدهی 

بخش بازنشستگی نیجریه همچنان به عملکرد خود در فضای بازار کار به شدت غیررسمی ادامه می دهد، 

که پیامدهای فراوانی را برای گسترش پوشش کارگران خارج از بازار کار رسمی با خود به همراه دارد. 

این کشور همچنین با مسائل و چالش های مربوط به حکمرانی و شفافیت دست و پنجه نرم می کند، که 

می تواند تاثیری منفی بر عملکرد نظام بازنشستگی داشته باشد.

بازنشستگی  نظام  رسید،  امضا  به  اول جوالی  در  که   ،)PRA(  2014 بازنشستگی  بازنگری  قانون 

جدیدی را جایگزین نظام بازنشستگی تامین اجتماعی سال 2004 می کند. برخی تغییرات کلیدی نظام 

فعلی، عبارتند از: بسته شدن برنامه های بازنشستگی مستقل )به جای مشارکت در برنامۀ تامین اجتماعی( 

برای اعضای جدید و افزایش نرخ  های حق بیمه )نرخ های قبلی حق بیمه 15 درصد، به طور مساوی بین 

کارگر و کارفرما تقسیم شد(. عالوه براین، به کارفرماهای ُخرد )دارای کم تر از 3 کارگر( و خویش فرماها 

اجازۀ مشارکت اختیاری در نظام بازنشستگی داده شده است.

Source: Watson 2014; Nigeria National Pension Commission 2016. 
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3. سازوکارهای بازنگری بازنشستگی خدمات دولتی

ازآنجاکه بازنگری در بازنشستگی خدمات دولتی اغلب به صورت خودمحور1 انجام می گیرد، 

لذا فهم و درک مشابهت ها و تفاوت های بین آن و بازنگری در نظام بازنشستگی ملی بسیار 

مهم است. 

از  باشند  تقلیدی  است  ممکن  دولتی  بازنشستگی خدمات  بازنگری  گرچه روش های 

هم  نظام ها  این  در  دولْت  که  واقعیت  این  اما  ملی،  بازنشستگی  در  بازنگری  شیوه های 

نقش کارفرما را بازی می کند، هم مدیریت آنها را برعهده دارد و هم اینکه آخرین ملجاء 

تضمین کنندۀ نظام بازنشستگی است، تفاوت های اساسی را دامن می زند. نقش های بسیار 

تضاد  به  منجر  می کند،  بازی  دولتی  خدمات  بازنشستگی  نظام  یک  در  دولت  که  متعددی 
اهداف شده و برخی مواقع می تواند تمامی تالش ها برای بازنگری را به طور کلی منحرف کند. 

از نظام های بازنشتگی خدمات دولتی که دولت  اغلْب به کشورها توصیه می شود که 

مستمری بازنشستگان را به طور مستقیم از محل بودجه پرداخت می کند، دوری کرده، و 

به جای آن صندوق بازنشستگی مجزایی را تشکیل دهند که در آن کارگران به همراه دولت، 

به عنوان کارفرما، حق بیمه پرداخت کنند. نظام های ملی، به طور معمول، حق بیمه ها را از 

کارفرمایان و کارگران جمع آوری کرده، آنها را در یک صندوق بازنشستگی ذخیره می کنند و از 
همان محل مزایای بازنشستگی کارگران، پس از بازنشسته شدن، را می پردازند. این صندوق ها 
نوعًا توسط کارکنان دولتی اداره می شوند و چنانچه از ذخایر کافی برای پرداخت مستمری ها 
برخوردار نباشند، دولت قانونًا موظف به پرداخت مزایا از محل درآمدهای دولت عمومی است. 
مزیت های این شیوه، به لحاظ نظری، آن است که فرد شاغل از طرف سومی، یعنی صندوق 
از پرداخت به موقع حق بیمه توسط کارفرما مطمئن  بازنشستگی، بهره مند است که وی را 
می سازد، ذخایر را حفظ و مدیریت می کند و حتی اگر کارفرما ورشکست شود طرف های سوم 
دارد  وجود  دولت،  نام  به  هم،  چهارمی  داشت. عالوه براین، طرف  خواهند  همچنان حضور 

1. Self-standing
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که پرداخت مستمری های مبتنی بر مزایای معین را قانونًا تضمین می کند. با مسلم دانستن 
اینکه دولت نفعی در محدود کردن میزان کسری هایی که ملزم به پرداخت آنهاست دارد، 
لذا حصول اطمینان از پرداخت به موقع حق بیمه های سهم کارفرما و مدیریت قانونی ذخایر 
توسط صندوق های بازنشستگی، کاماًل به سود آن خواهد بود. در عمل اما، همۀ صندوق های 

بازنشستگی در واقع این مزیت ها را محقق نمی کنند. 

زمانی هم که دولت نقش کارفرما را دارد، یک صندوق مجزای بازنشستگی ممکن است 

حمایت های مکمل کم تری از کارگران به عمل آورد. اگر دولت مسئول پرداخت مستمری در 

زمان بازنشستگی کارگر باشد، آنگاه برای کارگر اینکه دولت به عنوان کارفرما حق بیمه های 
نخواهد  اهمیتی  دیگر  نه،  یا  باشد  کرده  پرداخت  قاعده مند  و  منظم  مبنای  یک  بر  را  خود 
داشت. اگر دولت با محدودیت شدید نقدینگی مواجه باشد، آنگاه تخصیص حق بیمه ها به 
پرداخت مستمری های کنونی ممکن است منطقی به نظر برسد؛ هرچند می داند که در آینده 
باید پرداخت های مازاد بیشتری انجام دهد. همچنین، استقراض دولت از بازار برای پرداخت 
انباشت خواهد کرد، چندان  را به صورت ذخایر  آنها  بازنشستگی، که  بیمه به صندوق  حق 
منطقی به نظر نمی رسد. به عالوه، ذخایر صندوق بازنشستگی را می توان یک دارایی مازاد برای 
دولت تحت این نظام ساده به حساب آورد. اینکه درحال حاضْر دولت تمام این پس اندازها را 
انباشت کند و یا در ترجیحات مهم سیاسی خود »سرمایه گذاری« کند، این سوال را پیش 
می آورد که آیا دولت ترجیح می دهد پرداخت های امروز را انجام دهد یا پرداخت های آتی را. 
می توان تصور کرد که دولت ها غالبًا پرداخت در آینده را، از طریق پرداخت معوقات صندوق 
بازنشستگی خدمات دولتی یا استقراض از صندوق یا وادارکردن صندوق به سرمایه گذاری 
در ترجیحات سیاسی اش، انتخاب می کنند. البته سرمایه گذاری سیاسی ذخایر در صندوق های 
برابر  باید در  این صورت عمومًا دولت ها  اما در  بیافتد،  اتفاق  نیز می تواند  بازنشستگی ملی 
کارگران و کارفرمایانی که صندوق بازنشستگی ملی را تامین مالی می کنند، نسبت به زمانی 

که خودشان تنها تامین مالی کننده هستند، پاسخ گوتر باشند. 
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صندوق  مدیریتی  بدنۀ  یعنی  جدیدی،  ذینفع  گروه  بازنشستگی  صندوق  یک  ایجاد 

بازنشستگی، را شکل می دهد که منافع آن ممکن است لزوماً با کارگران تحت پوشش یا 

دولت به عنوان کارفرما یا آخرین مرجع پرداخت کننده، همسو نباشد. منافع ادارۀ صندوق 

بازنشستگی از منافع دولت جدا است. مدیران صندوق بازنشستگی از طریق انباشت ذخایْر 
از نفوذ اقتصادی و سیاسی برخوردار می شوند. این ذخایر می توانند در اقتصاْد سرمایه گذاری 
شوند، اما مدیران صندوق بازنشستگی غالبًا مسیرهای انحرافی بسیاری برای محل و نحوۀ 
مدیریت  به  بودجه،  از  خارج  مالِی  مازاد  منابع  کنترل  دارند.  اختیار  در  ذخایر  سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی امکان نفوذ سیاسی و اقتصادی می بخشد. به همین خاطر است که اغلب 
مدیران صندوق های بازنشستگی، حتی اگر صندوق آنها با مازاد منابع مواجه باشد، یا صندوق 
بازنشستگی دارای کسرْی بسته شده و تمام کسری های آن به دولت منتقل شود، و صندوق 
جدیدی که قادر به انباشت ذخایر است شکل بگیرد، باز هم طرفدار افزایش نرخ های حق 
بیمه هستند. وزارتخانه های کار و مالیه در کشورهای برخوردار از صندوق های بازنشستگی 
قدیمی و مملو از کسری، ممکن است آنگونه که باید در نظارت بر صندوق های دارای مازاد 
منابع مالی کوشا نباشند، چراکه مشکلی برای خزانه کشور به وجود نمی آورند. به عالوه، مدیران 
صندوق های بازنشستگی برخی مواقع هزینه های هنگفتی در زمینه های عملیاتی و اجرایی 
انجام  کارکنان  برای  ریخت وپاش ها  و  ماشین آالت  ساختمان،  در  سرمایه گذاری  همچون 

می دهند، که هیچ یک از آنها برای کارگران یا دولت بهترین منافع را به همراه ندارند. 
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نمودار 10- هزینه های عملیاتی، نسبتی از درآمدهای حاصل از حق بیمه

Source: Administrative data for each respective country and pension scheme; Sluchyn-
skyy 2015.

در  شفافیت  دولت  کارکنان  برای  مجزا  بازنشستگی  صندوق  یک  حفظ  مزیت  تنها 

افزایش هزینه ها ناشی از جذب کارکنان دولتی جدید است. اگر دولت به عنوان کارفرما 

ملزم به پرداخت حق بیمه به یک صندوق بازنشستگی باشد، آنگاه هزینۀ جذب یک کارمند 
جدید بیشتر از زمانی خواهد بود که هزینۀ اولیۀ آن تنها پرداخت دستمزد و وعدۀ مستمری 
در زمانی در آینده است. هرچه نظام بازنشستگی به لحاظ آکچوئریال متوازن تر باشد، یعنی 
درآمد انتظاری حاصل از حق بیمه ها معادل مخارج انتظاری مستمری ها باشد، آنگاه تصمیمات 
به کارگیری کارکنان جدید در خدمات دولتی نیز شفاف تر خواهد شد. طرح هایی که به لحاظ 
به  اقدام  هرگونه  از  قبل  را  سیاست گذاران  می توانند  همچنین  هستند،  متوازن  آکچوئریال 
افزایش مزایای بازنشستگی به تامل مجدد ترغیب کنند؛ زیرا هزینه های اضافی بالفاصله در 
بودجه نمایان خواهند شد. اما با توجه اینکه اغلب طرح های بازنشستگی از منظر آکچوئریال 
نامتوازن هستند، این مزیِت حفظ صندوق مجزای بازنشستگی برای کارکنان دولت نیز کاهش 
پیدا می کند. همچنین، در طرح های DB اندوخته گذاری شده این هزینه های اضافی به سرعت 
در بودجه خود را نشان می دهند، که نمونه های آن را می توان در آفریقای جنوبی و نامیبیا 
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دید. البته وقوع این وضعیت در طرح های DC اندوخته گذاری شدۀ کامل نیز امکان پذیر است 
)بوتسوانا و نیجریه(.

حتی بازنگری های ساده ای چون افزایش نرخ های حق بیمه، پیامدهای متفاوتی را در 

نظام های بازنشستگی ملی و خدمات دولتی در پی دارند. افزایش نرخ های حق بیمه در یک 

نظام ملی، با پرداخت درصد حق بیمۀ بیشتر از محل دستمزد، توسط کارگران و کارفرمایان، 
درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت. بافرض ثابت بودن میزان مزایای بازنشستگی، افزایش 
درآمد ناشی از حق بیمه به طور معمول کسری هایی را که دولت موظف به تامین آن است 
را کاهش می دهد. اگر نرخ های حق بیمه موجوْد نسبتًا باال باشند، آنگاه افزایش مجدد آنها 
ممکن است کارگران و کارفرمایان را تحریک به خروج از این نظام کرده و سبب افزایشی 
کاهش  موجب  یا  می دهد  افزایش  را  مازاد  یا  صورت  هر  در  اما  شود؛  درآمدها  در  اندک 
کسری ها می شود. برعکس، در یک نظام بازنشستگی خدمات دولتی، افزایش نرخ های حق 
با کسری  داد. چه دولت  افزایش خواهد  را  اساسًا هزینه های مستقیم دولت  بیمۀ کارکنان، 
بودجۀ بیشتر دست و پنجه نرم کند و چه با هزینه های حق بیمۀ باالتر مواجه شود، در هر 
دو حالت فرقی به حال دولت نمی کند. حتی امکان افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ های 
به خاطر کاهش  کارکنان دولت  اتحادیه های  با خطر فشار  است  بیمۀ کارکنان، ممکن  حق 
دستمزدهای خالص روبرو شود. در نتیجه، دولت ها با افزایش دادن دستمزدها در صدد جبران 
افزایش حق بیمه های کارکنان برمی آیند، که تاثیرات مثبت حق بیمه های باالتر را در توازن 
مالی صندوق  توازن  است  ممکن  اگرچه  بنابراین،  می کند.  خنثی  کامل  به طور  دولت  مالی 
مالی دولت ممکن  اما در تصویر کلی وضعیت  پیدا کند،  بهبود  بازنشستگی خدمات دولتی 
است این اتفاق نیافتد. ایْن یکی از موارد بسیاری است که منافع مدیر صندوق بازنشستگی در 
حفظ مازاد مالی ممکن است با منافع دولت، که در پی دستیابی به پایداری مالی کالن است، 
در تضاد قرار گیرد. برای مثال، طرح بازنگری بازنشستگی خدمات دولتی اوگاندا شامِل یک بار 
افزایش  از  بیش  5 درصدی دستمزد  رشد  تعدیل  قالب یک بار  در  جبرانی  پرداخت  افزایش 
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معمول پرداخت ها برای جبران نرخ حق بیمۀ باالتر کارکنان بود. اما از سوی دیگر، اگر کل 
این هزینه های اضافی به خود کارکنان تحمیل شود، بدون اینکه افزایشی در دستمزدها اتفاق 
بیافتد، ممکن است بهبودهایی در تصویر کلی مالی به وجود آید؛ زیرا کارکنان دولت، بر خالف 
بیمه پردازان نظام های بازنشستگی ملی، کم تر قادر به فرار از پرداخت حق بیمه هستند. در 
برخی موارد، دولت ها برای جلوگیری از هزینه های باالتر استخدام کارکنان دولت، افراد را 

به صورت کارگران قراردادی، و نه استخدام دولتی، به کار می گیرند. 

افزایش نرخ حق بیمه برای نظامی که با مازاد منابع مالی مواجه است، بیش از اینکه 

افزایش نرخ های حق بیمه در نظامی که ذخایر  مفید باشد، می تواند آسیب زننده تر باشد. 

دولت  استقراض  به  منجر  می تواند  زیرا  می رسد؛  به نظر  منطقی  کم تر  می کند،  انباشت  را 
مازاد  ایجاد  برای  صرفًا  آن هم  افزایش یافته،  دستمزدهای  و  بیمه ها  حق  مالی  تامین  برای 
بیشتر در صندوق بازنشستگی، شود. مطمئنًا، اگرچه تحمیل هزینه های اضافی دولت در حال 
حاضر منجر به محدودیت مالی سخت تر می شوند ، اما به طور بالقوه هزینه های آتی را کاهش 
به شیوه ای  باید  مشهود،  دارایی های  به  آتی  پس اندازهای  تبدیل  برای  بااین حال،  می دهند. 
چه  دولت  درغیراین صورت،  کنند.  ایجاد  باال  به نسبت  بازدهی های  که  شوند  سرمایه گذاری 
امروز و چه در آینده با هزینه های باالتر مواجه خواهد شد. لذا، الزام دولت به استقراض منابع 
اگر  اقدامی درست تر است.  افزایش یافته،  بیمه های  برای پرداخت حق  مالی در حال حاضر 
منابع مالی استقراض شده تنها به انباشت در یک صندوق ذخیره اختصاص داده شوند، نرخ 
بازدهی آن باید باالتر از هزینۀ استقراض دولت باشد. مزیت انباشت نرخ های  افزایش یافتۀ حق 
بیمه در یک صندوق این است که هر نسْل بابت بازنشستگی خوْد حق بیمه پرداخت می کند. 
اما اگر این ذخایر بازده باالیی ایجاد نکنند، حق بیمه های کارگران آینده یا مالیات های آنها 

باید برای پرداخت مستمری های آتی افزایش یابند. 

می رود،  به شمار  ملی  بازنشستگی  نظام  در  مفید  تغییر  که  بازنشستگی،  افزایش سن 

در نظام های بازنشستگی خدمات دولتی ضرورتاً منجر به پس انداز نمی شود. افزایش سن 
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این  اگر  و  افزایش می دهد  را  بیمه پردازان  تعداد  نظام بخش خصوصی،  بازنشستگی در یک 
بیمه پردازان به کار خود ادامه دهند، نظام بازنشستگی با افزایش درآمد مواجه خواهد شد. حداقل 
اینکه، تعداد مستمری بگیران و میزان مخارج را کاهش داده و نظام بازنشستگی را به سمت 
توازن مالی سوق می دهد. در یک نظام بازنشستگی خدمات دولتی، احتمال اینکه فرد شاغل 
شغل خود را ترک کند و یا به استخدام بخش خصوصی درآید بسیار اندک است. حفظ و تداوم 
طوالنی مدت اشتغال کارمندان دولت، هزینه های دولت را، به شکل پرداخت دستمزدها، افزایش 
می دهد. ازآنجاکه سطح دستمزدهای کارکنان دولت به میزان ارشدیت فرد وابسته است، لذا 
حساب های پرداختنی بابت دستمزدها با افزایش تعداد کارکناِن با دریافتی های باال، به شدت 
افزایش خواهد یافت. سویه دیگر این موضوع کاهش تعداد مستمری بگیران بازنشستگی است؛ 
اما باید درنظر داشت که سطح مستمری ها نیز، به دلیل افزایش ارشدیت و دستمزدهای باالتر 
افراد، باالتر خواهند رفت. همچنین، به دلیل وابستگی بیشتر مستمری های خدمات دولتی به 
آخرین دستمزدهای فرد در زمان اشتغال، نسبت به بخش خصوصی، دستمزدهای باالتر قبل از 
بازنشستگی منجر به دریافت مستمری های باالتر )باالتر هم به دلیل سال های بیشتر خدمت 
و هم به دلیل دستمزد های پایۀ باالتر( طی سال های کم تر دوران بازنشستگی می شود. از نگاه 
صندوق بازنشستگی آنچه اتفاق خواهد افتاد، کاهش کسری ها است. اما از منظر کل شاکلۀ 
دولت، این امْر چندان هم روشن و بدیهی نیست. زیرا در این شرایْط دولت، به عنوان یک کْل، 
به جای پرداخت مستمری هایی معادل 50 درصد دستمزد پایین تر قبلی، ملزم به پرداخت دستمزد 
باالتر به کارکنان و حق بیمه های کارفرمایی مبتنی بر همان دستمزد است. بسته به عواملی 
همچون بهره وری کارگر، تندی شیب دستیابی به ارشدیت مبتنی بر مشخصات دستمزدی، 
میزان حق بیمه کارفرمایی، سخاوتمندی مزایا در نظام بازنشستگی و رفتار مالیاتی مستمری ها و 
دستمزدها، ممکن است حتی بازنشسته شدن کارکنان در سنین جوانی برای دولت بهتر هم باشد؛ 

البته تا جایی که سن بازنشستگی، به طور غیرمعقوْل جوان هم نباشد. 
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بازنگری هایی که منجر به پرداخت مزایای بازنشستگی پایین تر می شوند، از تاثیری مثبت 

در هر دو نظام بازنشستگی خصوصی و خدمات دولتی برخوردارند. بازنگری هایی همچون تقلیل 

شاخص بندی نظام بازنشستگی به تورم، افزایش متوسط دورۀ دستمزد مبنای محاسبۀ مستمری و 
کاهش نرخ افزایش سنواتی، همگی تاثیراتی مثبت بر نظام بازنشستگی بخش خصوصی، نظام های 

بازنشستگی خدمات دولتی، تامین مالی صندوق، و توازن مالی کل دولت خواهند داشت. 

صندوق های بازنشستگی ممکن است بر ایجاد یک نظام بازنشستگی جدید و بازنگری شده 

اصرار کنند. همان طور که قباًل اشاره شد، فارغ از سطح سخاوتمندی یا نامتوازن بودن آکچوئریال 

یک نظام بازنشستگی، تمامی صندوق ها در ابتدای دوران فعالیت خود همواره با مازاد منابع 
مواجه هستند. همچنانکه نظام بازنشستگی بالغ می شود، مازاد منابع آن کاسته شده و به سمت 
کسری حرکت می کند؛ به خصوص اگر طرح مذکور بسیار سخاوتمند هم باشد. ازآنجاکه مجریان 
صندوق بازنشستگی عالقه ای به داشتن یک طرح انباشته از کسری ندارند، اغلْب پیشنهاداتی 
همچون بسته شدن طرح قدیم، انتقال مسئولیت جبران تعهدات برعهدۀ دولت و ایجاد یک طرح 
جدید و بازنگری شدۀ برخوردار از پارمترهای مالی پایدار را مطرح می کنند. به اعتقاد آنها طرح 
جدیدی که به لحاظ آکچوئریال عادالنه تر و منصفانه تر است را نباید آلودۀ تعهدات طرح قدیم 
کرد. گرچه این استدالل ممکن است از دیدگاه یک صندوق بازنشستگی منطقی به نظر برسد، 
اما برای دولت، که میراث دار تعهدات طرح قبلی است و حق بیمه های بیمه پردازان جدید صرفًا 
برای صندوق بازنشستگی مازاد منابع مالی ایجاد کرده، چندان منطقی نخواهد بود. حتی اگر 
طرح بازنشستگی جدید با توازن آکچوئریال آغاز به کار کند، فشارهای سیاسی، که نظام قدیم را 
سخاوتمندتر کرده بودند، به احتمال زیاد با گذشت زمان طرح جدید را نیز تحت تاثیر قرار خواهند 
داد و به محض رسیدن آن به بلوغ، با کسری مواجه خواهد شد. در برخی کشورها، این بازی 
مکرراً اتفاق افتاده، به طوری که تعهدات طرح های بازنشستگی به دولت منتقل شده و طرح های 
اینکه به صورت  از  بیمه های کارگران فعلی غیر  بازنشستگی جدید آغاز به کار کرده اند. حق 
حساب های قابل انتقال فردی سرمایه گذاری می شوند، باید پیش از فشار آوردن به منابع مالی 
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بااین حال،  نیز شوند.  بازماندگان  و  ازکارافتادگان  بازنشسته ها،  به  مزایا  پرداخت  دولت، صرف 
بازنگری ها را می توان با تمرکز بر کارکنان دولتی واقع در گروه های سنی متوالی انجام داد، که 
ضرایب افزایش سنواتی یا متوسط دورۀ اشتغال برای تعیین پایۀ دستمزد مشمول مستمری شان 
با یکدیگر متفاوت اند. در بسیاری موارد، برای بازنگری یا انجام اصالحات نیازی به بستن نظام 

فعلی و ایجاد یک طرح جدید نیست. 

باشد،  فعلی  بازنشستگی  نظام  بسته شدن  مستلزم  است  ممکن  که  بازنگری  تنها 

حرکت از یک نظام مزایای معین به یک نظام حق بیمه معین اندوخته گذاری کامل است.1 

اغلب نظام ها بازنشستگی بر اساس نظام مزایای معین عمل می کنند، که در آن حق بیمه های 
مزایای  پرداخت  صرف  فعلی  کارگران  از  بازنشستگی  صندوق  یا  دولت  توسط  دریافتی 
تعریف شده -نسبتی از دستمزد ساالنۀ فرد در دوران اشتغال- می شوند. در نهایت، چنانچه 
دولت  نباشد،  برخوردار  تعهدشده  مبالغ  پرداخت  برای  کافی  منابع  از  بازنشستگی  صندوق 
منابع آن را تامین خواهد کرد. برعکس، حق بیمه های فردی در یک نظام حق بیمه معین 
اندوخته گذاری کامل به جای اینکه در اختیار دولت یا صندوق بازنشستگی باشند، سرمایه گذاری 
شده و در مالکیت خود فرد قرار می گیرند. مستمری ها نیز از محل کل مبلغ حساب فردی 
-حاصل انباشت حق بیمه ها و بازدهی ناشی از آنها- در زمان بازنشستگی پرداخت می شوند. 
در چنین ساختاری، دولت عمومًا تعهدی در برابر مستمری بگیر ندارد، زیرا صرفًا آنچه را که در 
حساب فردی اش است دریافت می کند. اگر یک نظام بازنشستگی به طور کامل از نظام مزایای 
معین به یک نظام حق بیمه معین اندوخته گذاری کامل تغییر یابد، تعهدات از نظام مزایای 
معین قدیم به دولت منتقل می شوند. دولْت آن تعهدات را در ازای اجتناب از تعهدات احتمالی 
آتی کارگران در نظام جدید بر عهده می گیرد. در حالت انتقال به یک نظام مختلط، پرداخت 
بخشی از تعهدات نظام پیشین به دولت منتقل شده و تامین مالی برخی افراد همچنان از 

بخشی از حق بیمه هایی که به نظام مزایای معین تعلق می گیرد، انجام می شود. 

1. به عنوان مثال در نیجریه و کنیا.
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4. نتیجه گیری

پرواضح است که بازنگری نظام بازنشستگی خدمات دولتی باید در دستور کار کشورهای 

را بر سایر مخارج  آفریقای زیرصحرایی قرار گیرد، چراکه هزینه های آن فشار سنگینی 

بودجه دولت ها وارد آورده است. در حالت ایده آل، کشورها برای ارتقای یک بازار کار منعطف 

و یکپارچه، به ادغام نظام های بازنشستگی خدمات دولتی خود با نظام های بازنشستگی ملی 
جامع  و  توسعه یافته  کافی  به اندازۀ  ملی  نظام های  موارد  بسیاری  در  بااین حال،  می اندیشند. 
بازنگری در نظام  با خدمات دولتی ترکیب شوند. در چنین مواقعی، ممکن است  تا  نیستند 

بازنشستگی خدمات دولتی نیازمند انجام بازنگری در خود آن نظام باشد. 

در مواردی که بازنگری خدمات دولتی مجزا از نظام ملی انجام می شود، متخصصان 

امر باید بر تاثیرات کلی آن بر دولت و نه فقط بر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی، تمرکز 

کنند. در بازنگری های نظام ملی، تقریبًا هر آنچه که وضعیت مالی صندوق بازنشستگی را 

بهبود می بخشد، وضعیت مالی دولت را نیز بهبود می بخشد، چراکه دولت مسئولیت تامین 
مالی کسری این صندوق های بازنشستگی را بر عهده دارد. در نظام های یکپارچه، حتی اگر 
این استدالل درست است که هرآنچه برای وضعیت مالی  نیز دربرگیرد،  کارکنان دولت را 
صندوق بازنشستگی مطلوب است، وضعیت مالی دولت را نیز بهبود خواهد بخشید؛ چراکه 
اما، در  بیشتر است.  تعداد کارکنان دولت  از  تعداد کارگران بخش خصوصی  به طور معمول 
نظام های بازنشستگی خدمات دولتی، بهبود وضعیت مالی صندوق ممکن است تاثیرات منفی 
بر منابع مالی کل دولت داشته باشد. برای مثال، افزایش نرخ های حق بیمه هزینه هایی را 
بر دولت، به عنوان کارفرما، تحمیل خواهد کرد. همچنین، افزایش سن بازنشستگی می تواند 
دولت را وادار به استمرار پرداخت دستمزدهای باال به کارکنان با بهره وری کم و حتی پرداخت 
مستمری بیشتر به آنها در زمان بازنشستگی، کند؛ که تاثیر نهایی هر دوی آنها بر بودجه کل 

دولت منفی خواهد بود.
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صندوق های بازنشستگی خدمات دولتی همچنین ممکن است در تعارض با اولویت های 

دولت قرار گیرند؛ زیرا عمدۀ تالش آنها برخورداری از توازن آکچوئریال است. یک شیوۀ 

متعارف بهبود توازن آکچوئریال، اعالم بسته شدن صندوق و انتقال کلیۀ تعهدات آن به دولت 
و آغاز نوسازی آن با دریافت حق بیمه های جدید، بدون تعهدات گذشته است. اگرچه این 
شیوه می تواند وضعیت مالی صندوق بازنشستگی را بهبود بخشد، اما وضعیت مالی دولت را 
بدتر خواهد کرد و بنابراین باید به هر هزینه ای از وقوع آن جلوگیری کرد. درواقع، این مسئله 
ما را به  سمت پرسش منطق وجود یک صندوق بازنشستگی خدمات دولتی مجزا، هدایت 
می کند. در صورت الزام به وجود چنین نظامی، دولت بهتر است جریان ورودی حق بیمه ها را 

مستقیمًا وارد خزانه کرده و مستمری ها را از همان محل پرداخت کند. 

خاصی  زیرکی  نیازمند  همچنین  دولتی،  خدمات  بازنشستگی  نظام های  در  بازنگری 

است. زیرا کارکنان دولت باید در بازنگری هایی فعال شوند که ممکن است به نفع شخصی 

دولتی،  بازنشستگی خدمات  از طرح های  بسیاری  به سخاوتمندی  باتوجه  نباشد.  آنها  خود 

بازنگری ها ممکن است مستلزم کاهش میزان مزایا باشند. از منظر اقتصاد سیاسی، از کارکنان 
دولت درخواست می شود که بازنگری هایی را که سخاوتمندی مزایای بازنشستگی خودشان را 
کاهش می دهد، مطرح کنند، برای آن چانه زنی کرده و به اجرا درآورند. حتی اعضای پارلمان 
که باید به این بازنگری ها رای بدهند نیز خود اغلب تحت پوشش همین طرح ها هستند. در 
با علم  بازنگری شده صرفًا شامل حال ورودی های جدید می شوند؛  پارامترهای  اکثر مواقع، 

به اینکه پس اندازهای حاصل از این بازنگری ها در آینده ای بسیار دور تحقق خواهند یافت.

علی رغم وجود تمام این چالش ها، بازنگری در نظام های بازنشستگی خدمات دولتی 

مهم تر از آن هستند که بتوان آنها را به تعویق انداخت. 
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پیوست

الف- نرخ های حق بیمۀ طرح بازنشستگی خدمات دولتی )درصد از دستمزد(

Source: Administrative Data for Respective Countries.

ب- سازوکارهای تامین مالی طرح های بازنشستگی خدمات دولتی 

کشور
سازوکارهای تامین مالی/مشارکت طرح های بازنشستگی خدمات دولتی

کلکارگرکارفرما

بودجهاوگاندا
7%-5%70%-5%زامبیا

6%بودجهموریس
7%بودجهآنگوال
بودجهبروندی
10%بودجهکامرون

بودجهجمهوری دموکراتیک کنگو
بودجهگاکبیا
بودجهماالوی

7%بودجهموزامبیک
بودجهلیبریا

Source: Administrative Data for Respective Countries.



42  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

پ- تحول مخارج بازنشستگی خدمات دولتی در کنیا

Source: World Bank Workshop on Coherent Pension Policy in Africa, Accra Ghana, De-
cember 2014.
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