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الف

خالصه مدیریتی

بین بازنشستگیکشوری درصندوق نابرابری بررسیوضعیت منظور به رو پیش گزارش
حقوقبگیرانبهصورتکلیوبهتفکیکگروههایمختلفتدوینشدهاست.دادههاییکه
برمبنایآنمحاسباتانجامگرفتهاستازپایگاهاطالعاتآماریصندوقدر31شهریور
1398استخراجشدهوپسازپایشاطالعات،شاخصهایتوصیفیآماریوشاخصهای

نابرابریبرایحقوقبگیرانصندوقمحاسبهشدهاست.نتایجنشانمیدهد:
اگرچهاکثریتبازنشستگانحقوقینزدیکبههمدریافتمیکنند،امابخشیاز●

آنهاحقوقبسیارباالدارندوبرخیحقوقپایینترازحداقلمصوبدریافتمیکنند
کهدرنتیجهپراکندگیحقوقدرصندوقافزایشیافتهاست.

8۵درصدبازنشستگاندردامنه2تا3.۵میلیونتومان)90درصدکمتراز3.۵●
حقوق تومان هزار 200 و میلیون 6 از کمتر آنها درصد 99 و تومان( میلیون

دریافتمیکنند.
تعداد4هزارو647نفردرصندوقحقوقبیشترازحداکثرمصوبدریافتمیکنند.●

بهاستثنای23نفر،سایرافرادباحقوقبیشترحداکثرمصوبدردورستهقضایی
وهیئتعلمیهستند.

دریافت● مصوب حداقل از کمتر حقوقی صندوق در نفر 1۵۵ و هزار یک تعداد
میکنند.70درصداینافرادمردانهستندو83.۵درصددرسهرستهاداریو
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مالی،خدماتیوآموزشیوفرهنگیقراردارند.
درصورتحذفافرادباحقوقبیشترازحداکثرمصوبازمجموعهحقوقبگیران،●

میلیونو832 به2 تومان میلیونو868هزار از2 میانگینحقوقدرصندوق
هزارتومانکاهشمییابد.حذفافرادباحقوقکمترازحداقلمصوب،تأثیرقابل

مالحظهایبرتغییرمیانگینندارد.
درصورتیکهمیانگینحقوقرابهتفکیکزنومردمحاسبهکنیم،مشخصمیشود●

بهطورمتوسطحقوقمردانبیشاززناناست)2میلیونو900هزارتومانبرای
پراکندگی مقابل در اما زنان( برای تومان و77۵هزار میلیون دو برابر در مردان

حقوقبینمردانبیشتراززناناست.
کنیممشخصمیشود● تفکیکرستهمحاسبه به را میانگینحقوق درصورتیکه

حقوقبگیرانرستههایشغلی»هیئتعلمی«و»قضایی«بهطورمتوسطحدود8
میلیونتومان،»مقامات«6.۵میلیون،»سیاسی«4.2میلیون،»اموراجتماعی«3.2
میلیون،»آموزشیوفرهنگی«و»فنآوریاطالعات«3میلیون،»اداریومالی«
2.8میلیون،»کشاورزی«،»بهداشتیودرمانی«و»فنیومهندسی«2.7میلیون

ورسته»خدماتی«حدود2.3میلیونتومانحقوقدریافتمیکنند.
کنیممشخص● تفکیک بازنشستگی زمان اساس بر را درصورتیکهحقوقبگیران

بازنشستگان از کمتری دریافتی متوسط طور به قدیمیتر بازنشستگان میشود
بازنشسته 1396 سال در که افرادی حقوق میانگین بین این در دارند. جدیدتر

شدهاندبیشترازسایربازنشستگاناست.

دهک بندی حقوق بگیران صندوق

اول10 بهطوریکهدهک کنیم، رادهکبندی جامعهحقوقبگیرانصندوق درصورتیکه
درصدافرادیباشندکهکمترینحقوقراازصندوقدریافتمیکنندودهکدهم10درصد

افرادباباالترینحقوقباشند،مشاهدهمیشود:
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فاصلهمیانگینحقوقبیندهکهایمیانیبسیاراندکاست)درمواردیکمتراز●
100هزارتومان(امادردوسرطیفاینفاصلهافزایشمییابد.

اگرکمترینحقوقدردهکدهمراباکمترینحقوقدرکلصندوقمقایسهکنیم●
مشخصمیشودایناختالفتنها3میلیونو100هزارتوماناستدرحالیکه
اختالفحقوقدردروندهکدهمبه28میلیونو700هزارتومانمیرسد.به
اختالفدروندهکدهم از اول بیندهکدهمودهک اختالف عبارتساده

کمتراست.
براساستفکیکجنسیتیمشخصمیشودتجمعمرداندردهکهایدوم،نهم●

ودهماست؛درحالیکهزنانبیشتردردهکهایمیانی)چهارم،پنجموششم(
قرارگرفتهاند.

تفکیکبراساسرستهنشانمیدهد،میزانحقوق98درصدازرستهمقامات،94●
درصدازرستههیئتعلمی،87درصدازرستهقضاییو۵8درصدازرستهسیاسی
دردهکدهمقراردارد.61درصدازحقوقبگیرانرستهخدماتیو33درصداز
رستهکشاورزیدردودهکاول)84درصدرستهخدماتیدرسهدهکاول(قرار

گرفتهاند.
بازنشستگی،مشخصمیکندحقوقبگیرانیکهدردوره● زمان اساس بر تفکیک

زمانی1300تا137۵بازنشستهشدهاندبیشترینتجمعرادردهکاول)10درصد
اصلیحقوقبگیرانیکهدردهه مقابلتجمع در و دارند درآمد( باکمترین افراد
1390بازنشستهشدهانددردهکآخراستبهگونهایکهحدود60درصدافرادی

کهدرسالهای1396و1397بازنشستهشدهانددردهکآخرقرارمیگیرند.

شاخص های نابرابری

بازنشستگی حقوق که کشوری بازنشستگی صندوق نوع از بازنشستگی صندوقهای در
بازنشستگان تمام به برابر پرداختکامال تعیینمیشود، اشتغال بادستمزدزمان متناسب
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موضوعیتندارددرنتیجهنمیتوانانتظاربرابریکاملدرحقوقپرداختیراداشت.نکتهمهم
برآوردمیزاننابرابریدراینصندوقاست.برایاینمنظوردرگزارشپیشروسهشاخص
مهمنابرابریتعریفشدهومقادیرآنبرایصندوقمحاسبهشدهاست.اینسهشاخص
عبارتانداز:ضریبجینی)نشاندهندهانحرافازوضعیتبرابریکامل(،شاخصکوئینتایل
)نسبتمیانگینحقوق20درصدافرادباباالترینحقوقبه20درصدافرادباکمترینحقوق(

وشاخصP90/P10)نسبتحدپاییندهکدهمبهحدباالیدهکاول(.
درسطح● اینشاخصها برای دسترس در ارقام با نابرابری مقایسهشاخصهای

بینالمللینشانمیدهدتوزیعدرآمددرصندوقدردامنهتقریبابرابر)بهصورت
نسبی(قراردارد.

مقایسهاینشاخصهابهتفکیکجنسیتنشانمیدهدنابرابریبینمردانبیشتر●
ازنابرابریبینزناناست.

و● قضایی رستههای در نابرابری میشود مشخص رستهای تفکیک حالت در
رسته و خدماتی رسته مقابل در و رستههاست سایر از بیشتر بسیار هیئتعلمی

آموزشیوفرهنگیکمتریننابرابریرادارند.
بازنشستگی● صندوق در درآمد توزیع میدهد نشان موجود دادههای مجموع در

کشوریدرمحدودهنسبتابرابرقرارداردهرچندتفاوتبینرستههاقابلتوجهاست.
همچنینزمانبازنشستگیاثرمعنیداریبرمیزانحقوقبازنشستگاندارد.

گزارشپیشرومحاسباتواطالعاتتکمیلیمربوطبهیافتههایفوقرابهصورت
دقیقتردراختیارخوانندگانقرارمیدهد.بهآنگروهازافرادیکهممکناستزمان
کافیبرایمطالعهگزارشکاملرانداشتهباشند،مروربخشجمعبندیپیشنهادمیشود.



1 

1- مقدمه 

سیستمهایبازنشستگییکیازمهمتریناجزاینظامرفاهیدرکشورهابهشمارمیروند.
مصرف هموارسازی کرد: تعریف مهم وظیفه دو میتوان بازنشستگی سیستمهای برای
بازنشستگی دوران در افراد تأکیدمیشود دربحثهموارسازیمصرف درآمد. بازتوزیع و
افت با دوره این در آنها تامصرف باشند داشته درآمددسترسی ازسطح حداقلی به باید
چشمگیرروبهرونشود.درواقعبرمبنایاینمنطقافراددردوراناشتغالازمصرفبخشی
ازدرآمدخودصرفنظرکردهوآنرادرصندوقهایبازنشستگیپساندازمیکنندتادر
نقش مصرف، هموارسازی در مبنا این بر شوند. بهرهمند آن عواید از بازنشستگی دوران
سیستمبازنشستگیدردورههایمختلفزندگییکفرداهمیتپیدامیکند.بااینحال
سیستمبازنشستگینقشکالنتریرادرنظاماقتصادی-اجتماعیکشورنیزایفامیکندو
آننقشبازتوزیعیاست.برمبنایایننقشدربسیاریازکشورهاتمهیداتیدیدهشدهتا
براساسآنبرخینابرابریهاکهدردوراناشتغالبراینیرویکاروجوددارد،دردوران
طریق از کمدرآمدتر کار نیروی برای بازنشستگی سیستم و شود کمرنگتر بازنشستگی
اعمالسیاستهایمختلف،درآمدبازنشستگیباالتریرافراهمکند)بازنشستگیدریک
نگاه،2017(.بااینتعریفیکیازوظایفسیستمبازنشستگی،رامیتوانکاهشنابرابری

بینسالمندانبیانکرد.
بااینوجودمراجعهبهپژوهشهایمتعددیکهدرموسسهراهبردهایبازنشستگیصبا
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دریافتحقوق در نابرابری بازنشستگان، از بسیاری برای نشانمیدهد، است انجامشده
از متعدد درخواستهای قالب در موضوع این و است آنان دغدغههای از یکی مزایا، و
جملهتقاضابرایهمسانسازیحقوقبازنشستگیمطرحشدهاست.باتوجهبهاهمیتاین
موضوع،درگزارشپیشروتالششدهاستوضعیتنابرابریبینحقوقبگیرانصندوق
بازنشستگیکشوریبررسیمیشود.اینبررسیبرمبنایچندپرسشاصلیشکلگرفته

است:
میزاننابرابریدرکلجمعیتحقوقبگیرصندوقبازنشستگیدرچهحدیاست؟●

)یاوضعیتنابرابریچگونهاست؟(
میزان● بر تاثیری چه هستند پایین یا و باال متعارف حد از بیش که حقوقهایی

نابرابریداشتهاند؟دارندگاناینحقوقهاینامتعارفبرحسبجنسیتورستهچه
ویژگیهاییدارند؟

نابرابریحقوقبازنشستگیبرحسبجنسیتچهوضعیتیدارد؟●
نابرابریحقوقبازنشستگیبرحسبرستهشغلیچهوضعیتیدارد؟●
نابرابریحقوقبازنشستگیبرحسبزمانبازنشستگیچهوضعیتیدارد؟●

برایپاسخبهاینپرسشهاازبانکاطالعاتیحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری
را بازنشستگان دریافتی اطالعاتیمیتوانحقوق بانک این اساس بر است. استفادهشده
براساسگروهبندیهایمختلفازقبیلجنسیت،رسته،وضعیت،زمانبازنشستگی،سن
تفاوتحقوق و کرد تفکیک بیمه پرداختحق روزهای تعداد و بازنشستگی کنونی،سن
بازنشستگانراباتوجهبهاینگروهبندیهابهدستآوردکهدراینگزارشگروهبندیبر
مبنایجنسیت،رستهوزمانبازنشستگیمورداستفادهقرارگرفتهاست.دادههاییکهدراین
گزارشبهآناستنادشده،مربوطبهپایانشهریور1398استوازاینروممکناستبین
اطالعاتفوقواطالعاتدریافتیدرپایانسالتفاوتهاییوجودداشتهباشد.عالوهبراین
پیشازمحاسباتآماری،اطالعاتدریافتیپایششدهاندومواردفاقداطالعاتویادارای
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اطالعاتنامعتبر)318مورد(ازبانکاطالعاتحذفشدند.بهاینترتیبتعداددادههای
موردبررسی،یکمیلیونو430هزارو968موردبهدستآمدهکهبرمبنایآنهاتحلیل

آماریانجامشدهاست.
دراینگزارشبهمنظوربررسینابرابریازتحلیلآماریوشاخصهاینابرابریاستفاده
آماری، توصیفهای و تحلیلها نتایج به پرداختن از پیش است ازاینروالزم است. شده
قرار اشاره اختصارمورد به اینتحلیلها در رفته کار به مفاهیموشاخصهای مهمترین

گیرند.
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2- تعریف مفاهیم  

برایبررسینابرابریدراینگزارشازمتغیرهاوشاخصهایگوناگونیاستفادهشدهاست.
دیگر برخی نابرابریطراحیشدهاند. بررسی برای بهطورخاص اینشاخصها از برخی
اگرچهشاخصهایآماریعمومیهستندامامقایسهآنهامیتواندتصویریازتفاوتدرآمدی
اینشاخصهاو از ادامههریک بازنشستگاندرگروههایمختلفبهدستدهد.در بین

داللتهایآماریآنهابهاختصارتوضیحدادهشدهاست.

2-1-شاخص های مرکزی

اینشاخصهادرواقعمقادیریااعدادیهستندکهمیتوانندیکتوصیفمختصرازمجموعه
عظیمیازدادههاارائهدهند.بااستفادهازاینشاخصهامیتوانویژگیهایچندجامعهرابا
هممقایسهکرد.درواقعاینشاخصهارامیتواننمایندهیکجامعهیانمونهموردبررسی

دانست.میانگین،میانهونمامهمترینشاخصهایمرکزیهستند.

میانگین: 

معروفترینودرعینحالمعتبرترینشاخصمرکزی،میانگیناست.میانگینانواعمختلفی
تعداد بر تقسیم مقادیر ازجمعتکتک که است میانگینحسابی آنها کهسادهترین دارد
تأثیرتکتکمقادیر اینشاخصآناستکهتحت مقادیربهدستمیآید.ویژگیمهم
قرارمیگیرد.اینویژگیدربرخیجامعههایآمارینقطهضعفاینشاخصنیزبهحساب
یابسیار ارقامبسیاربزرگ نیستندوبرخی اعدادهمگن آماریکه میآید؛دریکجامعه
کوچکوجوددارندمیانگینمیتواندتحتتأثیرایناعدادبزرگیاکوچکقرارگیرد.برای
مثالفرضکنیددریکجامعه۵نفره،2نفرحقوقیمعادل1000توماندارند،2نفرحقوق
میانگین اینجا در دریافتمیکند. تومانی نفرحقوق22هزار 1 و تومانیمیگیرند 3000

حقوق6هزارتوماناستکهنمیتواندنمایندهخوبیبرایجامعهآماریباشد.



نابرابری میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری    / 5

میانه: 

شاخصمرکزیمعروفدیگرکهکاربردهایآماریمهمیدارد،میانهاست.میانهدرواقع
دادهایاستکهوسطتمامیدادههاقرارداردونیمیازدادههایآماریکوچکترازآنو
نیمیدیگربزرگترازآنهستند.عمومازمانیکهاعدادخیلیبزرگیاخیلیکوچکدرجامعه
آماری جامعه از بهتری تصویر میتواند میانگین کنار در میانه بررسی دارند وجود آماری
بهدستدهد.درمثالقبلحقوق3000تومانیمیانهحقوقهایجامعهاستکهتصویر
گویاتریازواقعیتجامعهارائهمیکند.مقایسهمیانگین6هزارتومانیبامیانه3000تومانی
بهتحلیلگرنشانمیدهدیکیاچندعددبسیاربزرگدرجامعهآماریوجوددارندکهتوانسته

میانگینرابهسمتارقامبزرگترسوقدهند.

نما: 

نماعددیامقداریاستکهبیشترینفراوانیرادرجامعهآماریدارد.ممکناستدریک
جامعهبیشازیکنماوجودداشتهباشد.درمثالقبلحقوق1000تومانیوحقوق3000
تومانیهردونمایجامعههستند.هرچنداینشاخصکمترازدوشاخصدیگربهکارمیرود
امازمانیکهتحلیلگرمیخواهدبداندبیشترافرادجامعهچهوضعیتیدارند،ازاینشاخص

استفادهمیکند.
دریکجامعهنرمال،میانگین،میانهونماهرسهیکعددهستند،هرچهاینسهعدداز

همفاصلهبیشتریداشتهباشندنشانمیدهدجامعهموردبررسیناهمگونتراست.

2-2- شاخص های پراکندگی

همانطورکهازعنوانمشخصاست،اینشاخصهابهنوعیمیزانپراکندگیجامعهآماری
رانشانمیدهد.دامنهتغییرات،انحرافچارکی،واریانس،انحرافمعیاروضریبتغییرات
شاخصهاییهستندکهبههمینمنظوردرتحقیقاتمورداستفادهقرارمیگیرند.دراین
گزارشسهشاخصدامنهتغییرات،انحرافمعیاروضریبتغییراتبنابهنیازپژوهشبرای
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داده توضیح آنها درباره مختصر طور به که شدهاند استفاده پراکندگی میزان نشاندادن
میشود.

دامنه تغییرات: 

و بزرگترین بین تفاوت شاخص این است. تغییرات دامنه پراکندگی، شاخص سادهترین
کوچکتریندادهرادریکجامعهآمارینشانمیدهد.هرچهدامنهتغییراتکوچکترباشد،

پراکندگیدادههاکمتراست.

انحراف معیار: 

اینشاخص،یکیازمعتبرترینشاخصهایپراکندگیاستونشانمیدهدمقادیرجامعهتا
چهاندازهاطرافمیانگینپراکندهشدهاند.دراینجانیزهرچهانحرافمعیارکوچکترباشد،

پراکندگیجامعهکمتراست.
برایدرکبهترایندوشاخصدوجامعهفرضیرادرنظرمیگیریم.جامعه»الف«که
پیشازاینتوضیحدادهشد،شامل۵نفراستکهدونفرحقوق1000تومانی،دونفرحقوق
2000تومانیویکنفرحقوق22هزارتومانیمیگیرد.جامعه»ب«نیزشامل۵نفراست
کهحقوقدونفرازآنها4000هزارتومان،دونفر8000هزارتومانویکنفر6000تومان
است.میانگینهردوجامعه»الف«و»ب«6000تومان،اماانحرافمعیارجامعهنخست
9000تومانوانحرافمعیارجامعهدوم2000توماناستکهنشانمیدهدجامعه»ب«
پراکندگیکمترینسبتبهجامعه»الف«دارد.هرچهانحرافمعیارکمترباشد،میانگینبرای
یکجامعهگویاتراستومیتوانبادقتبیشتریمقادیراحتمالیرابرایآیندهپیشبینی

کرد.

ضریب تغییرات: 

دربرخیموارداتکابهشاخصانحرافمعیاربرایتشخیصپراکندگیممکناستگمراهکننده
باشد.برایمثالدوگروهداده»الف«:)4000،3000،2000(و»ب«:)4،3،2(رادر
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نظربگیریم.انحرافمعیاردرگروه»الف«برابر1000ودرگروه»ب«برابر1است.این
مقایسهممکناستبهاشتباهاینموضوعرانشاندهدکهپراکندگیدرگروهاولبیشتراز
پراکندگیدرگروهدوماست.ایندرحالیاستکهدرهردوگروه،دادههابهشکلیکسانی
حولمیانگینتوزیعشدهاند.برایجلوگیریازایناشتباه،یکراه،محاسبهضریبتغییرات
است.اینشاخصنسبتانحرافمعیاربهمیانگینرانشانمیدهدواثرواحداندازهگیریرا
ازانحرافمعیارحذفمیکند.درمثالفوقضریبتغییراتبرایهردوگروه،یکسانوبرابر
با0.33است.ضریبتغییراترامیتوانبرحسبدرصدنیزمحاسبهکرد.درگزارشپیشرو
متناسببانوعدادهازیکیازدوشاخصانحرافمعیاروضریبتغییراتاستفادهشدهاست.

2-3- شاخص های نابرابری

شاخصهاییکهدربخشقبلتوضیحدادهشد،شاخصهایتوصیفیآماریهستندکهاگرچه
نابرابریرابهطورخاصنشاننمیدهندامامقایسهآنهامیتواندتصویرگویاتریازگروههای
مختلفدرجامعهآماری)حقوقبگیرانصندوق(بهدستدهد.درمقابل،شاخصهاینابرابری
بهطورخاصمیزاننابرابریرادرهرجامعهنشانمیدهند.مقایسهاینشاخصهابینگروههای
مختلفمشخصمیکندتوزیعدرآمددرکدامگروههااحتماالنابرابرترازگروههایدیگراست.
شاخصهایمتعددیبرایبرآوردمیزاننابرابریتعریفشدهاندکهدراینگزارشسهمورداز

آنها)ضریبجینی،شاخصکوئینتایلوشاخصP90/P10(محاسبهوارائهشدهاند.

ضریب جینی:

ضریبجینیشاخصیاستکهبرمبنایآنمیزانانحرافدرتوزیعدرآمدنسبتبهحالتبرابری
کاملسنجیدهمیشود.درنتیجههرچهمقداراینضریببیشترباشدبهمعنیانحرافبیشتراز
وضعیتبرابریکاملودرواقعبهمعنینابرابریبیشتردریکجامعهاست.مقداراینضریببین
صفرویکقراردارد.درحالتصفرهیچانحرافیازبرابریکاملوجودنداردودرحالتیک،توزیع

کامالنابرابراست.اگرضریبجینیدر100ضربشودشاخصجینیبهدستمیآید.
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اگرچهضریبجینییکمعیارعمومیبرایمحاسبهنابرابریاستامایکیازاشکالهای
اساسیاینشاخصآناستکهنسبتبهتوزیعدرآمددردوسرطیفجامعه)فقیرترینها
وثروتمندترینها(کمترحساساست.برایدرکبهتراینموضوعدرقالبجدول)1(دو
جامعهفرضیمثالزدهشدهونابرابریدرایندوجامعهباشاخصجینیمقایسهشدهاست.
جامعه»الف«وجامعه»ب«هردوشامل10عضوهستند.درهردوجامعهتوزیعدرآمد
برایافرادمیانییکساناستامادونفرفقیرترینودونفرثروتمندترینافرادوضعیتبسیار
متفاوتیدارند.اگرچهضریبجینیدرجامعه»ب«دوبرابرجامعه»الف«استونابرابری
بیشتراینجامعهرانسبتبهجامعه»الف«نشانمیدهد،امانمیتوانتنهابااتکابهاین
ضریببدترشدنوضعیتطبقاتفقیربهنفعطبقاتثروتمندرابهخوبیبهتصویرکشید.
بین اختالف تا تعریفشود نیز دیگری کنارضریبجینیشاخص در است ازاینروالزم
فقیرترینهاوثروتمندترینهایجامعهرابهشکلگویاترینشاندهد.شاخصکوئینتایل

میتواندبرایبرآورداینهدفمفیدباشد.

شاخص کوئینتایل: 

اینشاخصمیانگیندرآمد20درصدثروتمندجامعهرابهمیانگیندرآمد20درصدفقیر
بیشتراست.مشخصاستکه نابرابری باشد، باالتر اینشاخص جامعهمیسنجد.هرچه
مثال در است. شده استوار ثروتمندترینها و فقیرترینها وضعیت مقایسه بر اینشاخص
قبلشاخصکوئینتایلبرایجامعه»الف«برابر3وبرایجامعه»ب«برابر19استکه
آنهادرآمد برابرفقیرترین افراد19 نشانمیدهددرجامعه»ب«20درصدثروتمندترین
دارنددرحالیکهدرجامعه»الف«20درصدثروتمندترینها3برابر20درصدفقیرترینافراد
درآمددارند.درچنینوضعیتی،)توزیعتقریبابرابردرمیانهوبهشدتنابرابردردوسرطیف(

شاخصکوئینتایلواقعیترابهشکلگویاتریمشخصمیکند.
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جدول 1-برآورد شاخص جینی و شاخص کوئینتایل در دو جامعه فرضی 

12345678910کد فرد
شاخص 

جینی
شاخص 
کوئینتایل

درآمد
فرضی

۵۵1010101010101۵1۵163جامعهالف
1110101010101019193۵.619جامعهب

 :P90/P10 شاخص

توماسپیکتیاقتصاددانمشهورازاینشاخصبرایبررسینابرابریدستمزددرکشورهای
ابتداجامعهدهکبندیمیشودبه مختلفاستفادهکردهاست.برایمحاسبهاینشاخص
اینمعنیکهافرادبرحسبدرآمد)دستمزد،ثروت،حقوقیاهرمعیاردیگریکهقراراست
برمبنایآننابرابریسنجیدهشود(،ازکوچکبهبزرگمرتبمیشوندوپسازآنهر10
درصدافراددریکدهکقرارمیگیرند.بااینتوضیح،دهکاول،فقیرترینافرادودهک
آخرثروتمندترینافرادراشاملمیشود.نسبتP90/P10درواقعنسبتحدپاییندهکدهم
ثروتمندان بین در فرد فقیرترین نشانمیدهد نسبت این است. اول باالیدهک بهحد
)دهکدهم(چندبرابرثروتمندترینفرددربینفقیرترینها)دهکاول(درآمددارد.بهزبان
برابر بایدچند دارد را بهترینوضعیت فقیرترینها( )دهک اول دردهک فردیکه ساده
درآمدداشتهباشدتابتوانددردستهثروتمندترینهاقراربگیرد.هرچهایننسبتباالترباشد،

نابرابریبیشتراست.
ازآنجاییکههرسهاینشاخصهانوعخاصیازنابرابریرانشانمیدهند،هرسهمورد

دراینگزارشمحاسبهوارائهشدهاست.
بخشسومگزارشبهمحاسبهوارائهنتایجاینشاخصهااختصاصدارد.
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3- نابرابری بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری 

همانطورکهدرمقدمهتوضیحدادهشد،برایبررسیوضعیتنابرابریحقوقدرصندوق
بازنشستگیکشوری،بهاطالعاتاینصندوقدرتاریخ1398/6/31استنادشدهاست.این
دادههادرابتداپایششدهاندوسپسبرایتحلیلآماریمورداستفادهقرارگرفتهاند.براین
اساساطالعاتیکمیلیونو430هزارو968حقوقبگیردرصندوقبازنشستگیکشوری
مبنایتحلیلهایآماریپیشرواست.دراینبخش،شاخصهایتوصیفیآماری)مرکزی
وپراکندگی(وشاخصهاینابرابریابتدابرایکلحقوقبگیرانمحاسبهشدهوپسازآن
وضعیتدوگروهازحقوقبگیران)افرادباحقوقبیشترازسقفوکمترازکف(بهصورت
خاصبررسیشدهاند.دربخشسوماطالعاتحقوقبگیرانبهتفکیکجنسیتارائهشده
است.بخشچهارمبهبررسیوضعیتنابرابریبینحقوقبگیرانبهتفکیکرستهاختصاص

داردودربخشچهارمنابرابریبراساسزمانبازنشستگیبررسیشدهاست.

3-1- کل حقوق بگیران 

کلیه کشوری بازنشستگی صندوق در نابرابری از تصویری ارائه برای نخست مرحله در
حقوقبگیراناینصندوق)اعمازبازنشسته،بازنشستهفوتشده،شاغلفوتشده،ازکارافتاده(
بدونتفکیکدرنظرگرفتهشدهوشاخصهایمختلفبرایآنهابرآوردشدهاست.شاخصهای
اینبخشعالوهبرایناینکهاطالعاتیازوضعیتکلبازنشستگانبهدستمیدهند،میتوانند
بهعنوانمعیاریبرایمقایسهشاخصهایمختلف)اعمازشاخصهایمرکزی،پراکندگیو

شاخصهاینابرابری(درگروههایمختلفحقوقبگیرانصندوقبهکارروند.

شاخص های مرکزی و پراکندگی 

جدول)2(اطالعاتکلیمربوطبهتمامیحقوقبگیرانصندوق)برحسبپرونده(رانشانمیدهد.بر
مبنایایناطالعاتتعدادیکمیلیونو430هزارو968نفردرابتدایمهرماهسال1398ازصندوق
حقوقدریافتمیکردهاند.میانگینحقوقاینافراد2میلیونو869هزارتومانبودهاست.درمقابل
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میانهحقوقبرایاینافراد2میلیونو767هزارتومانبهدستآمدهاست.اینرقمبهآنمعنیاست
که۵0درصدحقوقبگیرانصندوقکمتر)یابرابر(از2میلیونو767هزارتومانحقوقدارندو۵0
درصدبیشتر)یابرابر(ازاینمیزان،دریافتمیکنند.مقایسهرقممیانهومیانگیننشانمیدهدمیانگین
حدود4درصدبیشترازمیانهاست؛بیشتربودنمقدارمیانگیننسبتبهمیانهحاکیازآناستحقوق
برخیافرادبامبلغباال،میانگینرابهسمتارقامباالترازمیانهسوقدادهاست.شاخصدیگرکهدر
اینجدولارائهشدهاست،میزاننمابرایحقوقدریافتیاست.اینرقمبرابربا2میلیونو630هزار
توماندرماهبهدستآمدکهازهردورقممیانگینومیانهکمتراست.نماهمانطورکهتوضیحداده
شد،عددیاستکهبیشترینتکراررادرجامعهموردبررسیدارد.براساسدادههایموجود8هزار
و989نفرکهمعادل3.4درصدازحقوقبگیرانهستند،دریافتیایبرابربارقمنمادارند.حقوقثبت
شدهدربینحقوقبگیران،298هزارتومانوبیشترینحقوقثبتشده،32میلیونتوماناست.برای
اینگروهازدادههاانحرافمعیار9۵9هزارتومانمحاسبهشدهاستبهاینمعنیکهبهطورمتوسط

دادهها9۵9هزارتومانازمقدارمیانگینفاصلهدارند.

جدول 2- شاخص های مرکزی حقوق  در صندوق بازنشستگی کشوری-1398

شرح
تعداد کل

)نفر(
میانگین
)ریال(

میانه
)ریال(

نما
)ریال(

انحراف 
استاندارد

)ریال(

کم ترین
)ریال(

بیشترین
)ریال(

دامنه
)ریال(

کل
1,4حقوقبگیران

30
,96

8

28
,68

7,۵
31

27
,68

6,۵
82

26
,29

8,6
00

9,۵
94

,39
6

2,9
82

,76
2

32
1,۵

22
,89

9

31
8,۵

40
,13

7

مقایسهشاخصهایمیانه،میانگینوانحرافمعیار،تصویریازدادههایموجودبهدست
میدهدکهقابلتوجهاست.اینشاخصهانشانمیدهنداگرچهاکثریتبازنشستگانحقوقی
نزدیکبههمدریافتمیکنند،امابخشیازآنهاحقوقبسیارباالدارندکهدرنتیجهپراکندگی
حقوقرادرصندوقافزایشدادهاند)مفهومچولگیدرمباحثآماری(.نمودار)1(بهصورت

گویاتریاینواقعیترانشانمیدهد.



12  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نمودار 1- تعداد حقوق بگیران به تفکیک حقوق دریافتی در صندوق بازنشستگی کشوری -1398
میلیون ریال

همانطورکهمشخصاستتجمیعبازنشستگاندردامنهحقوقی2میلیونتا3.۵میلیون
توماناستبهطوریکه8۵درصدبازنشستگاندراینبازه،حقوقدریافتمیکنند)حقوق90
درصدبازنشستگانکمتراز3.۵میلیونتوماناست(همچنین99درصدبازنشستگانکمتراز
6میلیونو200هزارتوماندریافتیدارندامادامنهحقوقتا32میلیونتوماندرماهکشیده
شدهاست.اینارقامنشانمیدهدهرچندتعدادافرادبسیاراندکیاینحقوقباالرادریافت

میکننداماپراکندگیرادرحقوقبازنشستگیافزایشدادهاند.
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پراکندگیباالدرحقوقدریافتیدرصندوقبازنشستگیاینسوالراایجادمیکندکهآیاحذف
افرادبادرآمدهایبسیارباالیابسیارپایین،میتواندشاخصهامهممانندمیانهومیانگینحقوق
راکهعمومابرایتوصیفوضعیتعمومبازنشستگاناستفادهمیشودتغییردهدیاخیر؟باتوجه
بههمیننکتهدرجدول)3(افرادیکهحقوقپایینترازکفیاباالترازسقفدریافتمیکردهاند
حذفشدهوشاخصهایمرکزیوپراکندگیباردیگرمحاسبهشدهاند.کفحقوقمستندبه
فصلنامهصندوقدرتابستان1398یکمیلیونو۵78هزارتوماندرنظرگرفتهشدهوسقف

حقوقنیز7برابراینمبلغومعادل11میلیونو49هزارتومانمحاسبهشدهاست.
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ردیفاولدرجدول)3(مقادیرشاخصهارادرحالتینشانمیدهدکهحقوقبگیران
تعدادکل اینحالت در دادههاحذفشدهاند. ازمجموع ازسقفحقوق، بیش دریافتی با
است طبیعی باال باحقوق افراد باحذف مییابد. کاهش نفر و647 هزار 4 بازنشستگان
این با میدهد. نشان را موضوع همین نیز جدول اطالعات باشد. داشته کاهش میانگین
تغییرمیانگینحقوقبه2میلیونو832هزارتومانمیرسد.ارقامیکهدرداخلپرانتزذیل
ستونهایمیانگین،میانهوانحرافمعیارنوشتهشدهاند،درصدتغییراتاینشاخصهارا
نسبتبهحالتیکهکلحقوقبگیراندرنظرگرفتهشدهاند)جدول2(مشخصمیکنند.بر
اینمبناباحذفافرادبادریافتیبیشازسقفحقوق،میانگین1.26درصدکاهشیافته
بهعدد2 با0.07درصدکاهش میانهدادهها میانهکمتراستو تغییردررقم این است.
میلیونو766هزارتومانمیرسد.میزاننما)حقوقبابیشتریندرصدتکرار(ثابتمیماند.
درمقابلبااینتغییرانحرافمعیاربیشاز26درصدکاهشمییابدکهنشانمیدهدحذف
افرادباحقوقبیشازسقف،پراکندگیدرحقوقبازنشستگیرابهمیزانقابلمالحظهای
کمترمیکند.همچنیندامنهاختالفحقوقکهدرحالتکلی31میلیونتومانبودبااین

تغییربه10میلیونتومانکاهشمییابد.
ازکفمشخصشده کمتر حالتحذفحقوق در اطالعاتشاخصها دوم ردیف در
است.بااینتغییرمیانگینومیانهحقوقافزایشمییابداماتغییراتدرایندوشاخصکمتر
اثرگذاری پایین ازسقف(استکهنشانمیدهدحقوق باالتر اول)حذفحقوق ازحالت
کمتریبرشاخصهایمرکزیداشتهاست.انحرافمعیارودامنهنیزدراینحالتتغییر
قابلمالحظهاینداشتهاندکهنشانمیدهدشاخصهایپراکندگیدرجامعهحقوقبگیران،
بیشترتحتتأثیرافرادباحقوقباالست.بهعبارتسادهتر،ایندریافتکنندگانحقوقباال

هستندکهپراکندگیحقوقدریافتیرادرصندوقافزایشدادهاند.
ردیفسومجدولوضعیتجامعهحقوقبگیرانراباحذفهردوگروهافرادیکهبیشتر
ازسقفوکمترازکفدریافتیدارند،نشانمیدهد.حذفهمزمانایندوگروهافراداز
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جامعهآماریباعثکاهش1.2درصدیمیانگینو0.06درصدیمیانهشدهاستکهنشانه
دیگریبرایناستکهشاخصهایمرکزیبیشازآنکهتحتتأثیرارقامکوچکباشنداز
ارقامبزرگتراثرگرفتهاند.دراینوضعیتبهدلیلاینکهعاملایجادپراکندگیازهردوطرف

حذفشدهاست،انحرافمعیارودامنهکاهشبیشتریپیداکردهاست.
درنمودار)2(وضعیتحقوقبگیرانپسازحذفمقادیربیشترازسقفوکمترازکف
نشاندادهشدهاست.مشاهدهمیشوددراینحالتنیزکماکاننمودارازدووجهبانمودار
نرمالتفاوتدارد؛نخستاینکهنقطهاوجنمودارازحالتنرمالبلندتراست،کهبهمعنی
تجمیعبیشترافراددردامنهمیانیحقوقیاست.درطرفدیگردامنهنموداردرسمتراست
گستردهترازحالتنرمالاستکهنشانمیدهدحتیباحذفحقوقبیشترازسقف،کماکان

سهمبسیارکوچکیازکلحقوقبگیراندردامنهباالیدرآمدیقرارمیگیرند.
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نمودار 2- تعداد حقوق بگیران به تفکیک حقوق دریافتی پس از حذف حقوق بگیران کمتر از کف و 
بیشتر از سقف در صندوق بازنشستگی -1398 میلیون ریال

حقوق بگیران بر مبنای دهک 

روشدیگریکهمیتوانبرمبنایآناختالفدرآمدیبینافرادراسنجید،تقسیمبندیآنها
بهدهکهایمختلفوبررسیشاخصهادرهردهکاست.درجدول)4(اینتقسیمبندی

برایکلحقوقبگیرانانجامشدهاست.
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جدول 4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به 
تفکیک دهک-1398

دامنهبیشترینکم ترینمیانگینتعداد
ضریب تغییرات

)درصد(

143,09719,032,۵422,982,76222,063,20319,080,44112دهک1
143,09723,220,14822,063,20324,1۵0,8812,087,6782.3دهک2
143,09724,936,84424,1۵0,8812۵,714,8721,۵63,9911.7دهک3
143,09726,340,9492۵,714,87226,902,81۵1,187,9431دهک4
143,09727,292,۵4126,902,81627,686,۵82783,7660.8دهک۵
143,09728,1۵4,0۵027,686,۵8228,۵6۵,266878,6840.9دهک6
143,09729,088,42328,۵6۵,26629,۵09,6۵۵944,3891دهک7
143,09730,296,78229,۵09,72030,97۵,3201,46۵,6001.۵دهک8
143,09732,361,41030,97۵,32034,387,7123,412,3922.9دهک9
143,09۵46,1۵1,87234,387,780321,۵22,899287,13۵,1194۵.8دهک10

به نگاهکلی ارائهشدهاست. و میانگین،نخستینشاخصیکهدرهردهکمحاسبه
دردهکهای میانگینها بین اختالف نشانمیدهد دردهکهایمختلف میانگین ارقام
میانیبسیاراندکاستبهطوریکهدردهکهای4تا7اختالفمیانگینهردهکبادهک
بعدیکمتراز100هزارتوماناست.درمقابلفاصلهدهکاولبادومودهکنهمبادهم
بیشترازسایردهکهاست.درواقعهمانطورکهدرنمودارهای)1(و)2(تشخیصداده
شد،عمومحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریدردامنهمیانیمتمرکزهستندودر
دوسردامنههااختالفافزایشمییابد.برایدرکبهتراینتفاوتکافیاستتوجهکنیم
فاصلهبینمیانگیندهکاولودومازفاصلهبینمیانگیندهکچهارموهشتم)4دهک(
بیشتراست)تفاوتبینمیانگیندهکاولودومنزدیکبه419هزارتومانواختالف
بینمیانگیندهکچهارموهشتم369هزارتوماناست(.همچنینفاصلهبینمیانگین
دهکدهمبادهکنهمبیشترازفاصلهمیانگیندهکنهمبادهکاولاست)تفاوتبین
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میانگیندهکاولودهکنهمنزدیکبهیکمیلیونو330هزارتومانواختالفبین
میانگیندهکنهمودهکدهمیکمیلیونو380هزارتوماناست(.نکتهقابلتوجهدیگر
دراینجدولاختالفحقوقدروندهکدهماست.اگرکمترینحقوقدردهکدهمرابا
کمترینحقوقدرکلصندوقمقایسهکنیممشخصمیشودایناختالفتنها3میلیونو
100هزارتوماناستدرحالیکهاختالفحقوقدردروندهکدهمبه28میلیونو700
هزارتومانمیرسد.بهعبارتسادهاختالفبیندهکدهمودهکاولازاختالفدرون
دهکدهمکمتراست.اینواقعیتبهخوبینشانمیدهدتنهادرصدبسیارکمیازافراد
درصندوق،دریافتکنندهحقوقبازنشستگیبسیارباالهستندامااینعدهبهنسبتدیگر
حقوقبگیران،دریافتیبسیارباالتریدارند.توجهبهستونضریبتغییراتنیزبهصورت
گویاتراینواقعیترانشانمیدهد.درحالیکهپراکندگیدردهکهایمیانیبسیاراندک
است،امادودهکاولوآخرپراکندگیباالتریدارندوپراکندگیدردهکآخربسیاربیشتر

ازسایردهکهاست.

شاخص های نابرابری

وضعیت از شمایی مختلف حالتهای در آنها مقایسه و توصیفی شاخصهای بررسی
نابرابریبیندریافتکنندگانحقوقدرصندوقبازنشستگیکشورینشانداد.دراینبخش
شاخصهاییمحاسبهشدهاندکهبهطورخاصبرایبررسیوضعیتنابرابریکاربرددارند.
تفصیل به P90/P10کهدربخشدومگزارش نسبت و شاخصجینی،شاخصکوئینتایل
دربارهماهیتوکاربردآنهاتوضیحدادهشد،شاخصهاییهستندکهبرایبررسینابرابری
درصندوقکشوریاستفادهشدهاند.جدول)۵(برآورداینشاخصهارابرایکلبازنشستگان

نشانمیدهد.
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جدول 5-شاخص های نابرابری در بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری-1398

P90/P10کوئینتایلجینی)درصد(شاخص

11.991.861.۵6مقدار

با11.99 برابر برایصندوق اعدادجدولفوقدرحالتکلیضریبجینی مبنای بر
درصداستکهنشانمیدهدتوزیعدرآمددرصندوقبازنشستگیکشوریدردامنهتقریبا
برابرقراردارد.برایدرکبهتردامنهشاخصجینی،مراجعهبهآمارموجودازاینشاخص
مواردی در )یا درآمدی نابرابری برای شاخص این محاسبه باشد. کمککننده میتواند
نابرابریمصرف(درکشورهایمختلفنشانمیدهددامنهشاخصعمومابین2۵تا63
درصدگستردهاستودرکشورهاییکهنظامبازتوزیعیبسیارقویدارند،اینشاخصدر
محدود2۵تا30قراردارد.درموردصندوقکشوریمحاسباتنشانداداینشاخصرقمی
برابردرپرداختحقوق ازحداقلهایجهانیاستکهنشانهوضعیتنسبتا پایینتر بسیار
ازآنجاییکهدراینمحاسبهتنهادرآمدناشی ازذهننیست. نتیجهچنداندور این است.
ازحقوقبازنشستگیدریکصندوقخاصمعیارقضاوتقرارگرفتهاست)درآمدحاصلاز
ثروتیاسرمایهمحاسبهنشدهاست(واینحقوقبراساسقواعدمشخص)حداقلوحداکثر
برایعمومحقوقبگیران(تعیینشدهاست،نابرابریدردریافتحقوقتاسطحقابلتوجهی
کاهشمییابد.همیننتیجهرامیتوانازبرآوردضرایبکوئینتایلوP90/P10بهدستآورد.
اطالعاتمربوطبهضریبکوئینتایلبرایکشورهایمختلفدرگزارشتوسعهانسانینشان
میدهددامنهاینشاخصبین3.۵)اوکراین(تا28.4)افریقایجنوبی(استدرصورتیکه
محاسبهاینشاخصبرایصندوقکشوریرقم1.86رابهدستمیدهد.اینرقمبیانگرآن
استکهدریافتی20درصدافرادباباالترینحقوقدرصندوقکشوریبهطورمیانگین1.86
برابر)کمترازدوبرابر(20درصدافرادباکمترینحقوقدراینصندوقاست.همانطورکه
جداولونمودارهایقبلینیزنشانداد،اگرچهبرخیافرادحقوقبسیارباالییازصندوق
کشوریدریافتمیکننداماازآنجاییکهتعدادآنهانسبتبهکلحقوقبگیرانبسیاراندک
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باالی میاندهکهای در حتی دریافتی میانگین رقم افزایش در تأثیرچشمگیری است،
حقوقندارند.همینوضعیتبرایدریافتکنندگانحقوقپاییندرصندوقوجوددارد،تعداد
اینافرادبهاندازهاینیستکهمیانگینحقوقرادردودهکپایینیبهطورچشمگیرکاهش

دهند.
شاخصسومموردبررسیشاخصP90/P10است.توضیحدادهشدکهاینشاخصنشان
باید برابر چند دارد، قرار حالتحقوق بهترین در اول دردهک که فردی میدهدحقوق
افزایشیابدتادرردهافراددردهکثروتمندترینهاقرارگیرد.پیکتیازاینشاخصبرای
نابرابریدستمزددرکشورهایمختلفاستفادهکردهاستونشانمیدهددرنروژوسوئد
کهکمتریننابرابریدستمزدرادارنداینشاخص2و2.1برابراست؛ایندرحالیاستکه

اینرقمبرایصندوقبازنشستگیکشوری1.۵6برابربهدستآمدهاست.
نابرابرینشانمیدهندپرداخت نتایجفوقمیتوانگفتتمامشاخصهای برمبنای
حقوقدرحالحاضردرصندوقبازنشستگیکشوریتوزیعبهنسبتبرابرداردهرچندبه
دلیلرعایتنشدنسقفحقوقبازنشستگیدربرخیرستههایشغلیبرخیازحقوقبگیران،
دریافتیهایبسیارباالترینسبتبهسایریندارندکهاینموضوعپراکندگیرادرصندوق
مقایسه معیار که توجهشود نکته این به است البتهالزم است. داده افزایش بازنشستگی
شاخصهاینابرابریدراینبخش،اطالعاتموجودبراساسدادههایبینالمللیاستکه
عمومابرایمقایسهتوزیعدرآمدیاثروتدرمقیاسکشوریاستفادهمیشودوهمانطور
کهپیشازایناشارهشد،طبیعیاستنابرابریدرسطحیکصندوقبازنشستگیباقواعد

مشخصدرتعیینحقوقدرسطحکمتریازنابرابریدرونکشورهاقراردارد.

3-2- بیشتر از سقف، کم تر از کف

بخش، این در شد. بررسی حقوقبگیران تمامی برای کلیدی قبلشاخصهای بخش در
ازکف پایینتر ازسقفو باالتر بررسیمیشودکهدرآمدهای افرادی ازوضعیت شمایی

حقوقدارند.جدول)6(شاخصهایکلیدیرابرایایندوگروهنشانمیدهد.
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جدول 6-شاخص های مرکزی و پراکندگی برای حقوق بگیران بیشتر از سقف و کمتر از حداقل در 
صندوق بازنشستگی کشوری-1398

ان
نمامیانهمیانگینتعدادعنو

ضریب 
تغییرات

بیشترینکم ترین

قف
زس

ترا
یش
قب

حقو

4,647139,784,94113۵,761,8۵2120,110,40616.03110,۵12,۵02321,۵22,899

کف
از
متر

قک
حقو

1,1۵۵13,020,۵2413,0۵8,86111,38۵,00013.032,982,7621۵,783,9۵1

برمبنایدادههایموجودتعداد4647نفردرصندوقبازنشستگیکشوریحقوقباالتر
ازسقفدریافتمیکنند.میانگینحقوقبرایاینافراد13میلیونو978هزارتومانو
میانهحقوقبرایآنها13میلیونو۵76هزارتوماناست.باالتربودنرقممیانگیننسبت
بهمیانهدراینحالتنیزنشانمیدهدحتیدرگروهیکهدارایدرآمدهایباالهستند
برخیافراددرآمدهایبسیارباالدارندکهباعثشدهرقممیانگینباالترازرقممیانهباشد.
کمترینحقوقدراینگروه11میلیونتومانوبیشترینحقوق32میلیونتوماناست.در
واقعپراکندگیبینگروههایدریافتکنندهدرآمدباالشدیداستودامنهتغییراتدراین
گروهبه21میلیونتومانمیرسد.دراینجانیزبرایدرکبهترپراکندگیازمعیارضریب
تغییراتاستفادهشدهاست.مقایسهضریبتغییراتدربیندوگروهحقوقبگیرفوقمشخص
ازپراکندگیبیندریافتکنندگان میکندپراکندگیبیندریافتکنندگانحقوقباالبیشتر
حداقل از کمتر درآمدهای رده در که کسانی حقوق ساده عبارت به است. پایین حقوق
دریافتیدارند،بههمنزدیکتراستامابیندریافتکنندگانحقوقباالترازسقف،تفاوت

دردریافتیهابیشتراست.
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اطالعات میکنند دریافت ازسقف باالتر حقوق که افرادی وضعیت بهتر درک برای
حقوقاینگروهدرنمودار)3(مشخصشدهاست.

نمودار 3- میزان دریافتی افراد با حقوق بیشتر از سقف در صندوق بازنشستگی کشوری -1398 
میلیون ریال

برایرسمایننمودار،افرادباحقوقبیشترازحداکثرمصوببهترتیبحقوقازکمتربهبیشترمرتبشدهاندوبههرفرد
یکشمارۀردیفاختصاصیافتهاست.محورافقیشمارۀردیففردحقوقبگیررانشانمیدهد.

همانطورکهمشاهدهمیشودشیبافزایشحقوقافراددراینگروهنسبتایکساناست
امابهیکبارهبرایحدود300نفرآخرحقوقبهمیزانقابلتوجهافزایشمییابد.

روشدیگریکهمیتوانبرمبنایآنوضعیتافرادرادرایندوردهحقوقیبررسیکرد،
تفکیکآنهابهلحاظجنسیتاست.ایناطالعاتدرجدول)7(ارائهشدهاست.
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جدول 7- وضعیت حقوق بگیران بیشتر از سقف و کمتر از کف در صندوق بازنشستگی به تفکیک 
جنسیت-1398

عنوان
حقوق کمتر از کفحقوق بیشتر از سقف

درصدتعداددرصدتعداد

4,16789.781370.4مرد
48010.334229.6زن

همانطورکهمشخصاست،نزدیکبه90درصدافرادیکهحقوقبازنشستگیبیشترازسقف
دریافتمیکنند،مردانهستندوزنان10درصداینگروهراتشکیلمیدهند،درمقابل70درصدافراد

باحقوقپایینترازکفرامردانتشکیلدادهوزنانسهم30درصدیدراینگروهدارند.
جدول)8(همیناطالعاترابهتفکیکرستهنشانمیدهد.

جدول 8- وضعیت حقوق بگیران بیشتر از سقف و کمتر از کف در صندوق بازنشستگی به تفکیک 
رسته-1398

عنوان
حقوق کمتر از کفحقوق بیشتر از سقف

درصدتعداددرصدتعداد

رستهسیاسی
180.4مقامات

3,20068.970.6هیئتعلمی
1,42430.640.3رستهقضایی

10.1رستهفنآوریاطالعات
62۵.4رستهفنیومهندسی
232رستهکشاورزی
31727.4رستهخدماتی

7۵6.۵رستهبهداشتیودرمانی
171.۵رستهاموراجتماعی
۵0.13۵030.3رستهاداریومالی

2992۵.9رستهآموزشیوفرهنگی
نامعلوم
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برمبنایآنچهدرجدول)8(مشخصاست،افرادباحقوقباالترازسقفدردورسته
ازآنجاییکهبرایتمامحقوقبگیرانصندوقبازنشستگی قضاییوهیئتعلمیقراردارند.
افرادی است طبیعی میشود اعمال حقوق برابری 7 سقف رسته، دو این بهجز کشوری،
کهبیشترازسقف،دریافتیدارندمتمرکزدرهمیندوگروهباشند.همچنینبراساسآمار
موجود18نفردررستهمقاماتو۵نفردررستهاداریومالیحقوقبیشترازسقفدریافت
میکنند.درمقابلافرادیکهحقوقکمترازحداقلدارنددرسهرستهاداریومالی،خدماتی
وآموزشیوفرهنگیمتمرکزهستندبهطوریکه83.۵درصددریافتکنندگانحقوقکمتر
ازحداقلدراینسهرستهقرارگرفتهاند.دردورستهسیاسیومقاماتهیچفردیکمتراز

حداقلحقوقدریافتنمیکند.

3-3- تفکیک بر حسب جنسیت

بازنشستگانبودهاست. نابرابریدراینگزارشبررسیآنازحیثجنسیت ابعاد از یکی
بهاینمنظورمیزانحقوقدریافتیبهتفکیکجنسیتونابرابریحقوقدرمیانهرگروه

جنسیموردبررسیقرارگرفتهاست.

شاخص های مرکزی و پراکندگی

اطالعاتکلیمربوطبهمیزانحقوقبازنشستگانبرحسبجنسیتدرجدول)9(آمدهاست.
مقایسهمیانگینهانشانمیدهد،بهطورمتوسطحقوقمردانبیشاززناناست)2میلیون
و900هزارتومانبرایمرداندربرابر2میلیونو77۵هزارتومانبرایزنان(.مقایسهرقم
میانهومیانگیندرزنانومرداننشانمیدهددرهردوگروهمیانگینبزرگترازمیانهاست.
همانطورکهپیشازاینتوضیحدادهشد،ایننتیجهمشخصمیکنددرهردوگروهبرخی
افرادبادرآمدهایباالمیانگینرابهسمتباالافزایشدادهاند.بااینوجوداختالفمیانگین
نسبتبهمیانهبرایمردانبیشتراززناناستکهنشانمیدهدتأثیرگذاریافرادباحقوق

باالدرگروهمردانبیشترازگروهزناناست..
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برایبررسیمیزانپراکندگیدوشاخصدامنهوانحرافاستانداردارائهشدهاند.مقایسه
دامنهحقوقبینزنانومرداننشانمیدهدپراکندگیحقوقبینمردانبیشاززناناست.
بااینوجودتوجهبهشاخصانحرافمعیارایناختالفرابهشکلگویاتریمشخصمیکند.
مشاهدهمیشوددرحالیکهانحرافمعیاربرایمردانبیشازیکمیلیونتوماناستاین

رقمبرایزنانبهحدود660هزارتومانمیرسد.
بهاینترتیببراساساطالعاتموجوددرجدول)9(میتوانگفتزناننسبتبهمردان
دروضعیتنابرابروبادرآمدپایینتریقرارگرفتهاند.درعینحالنابرابریحقوقمرداندر

میانگروهخودنسبتبهزناندرمیانگروهخودبیشتراست.

جدول 9- شاخص های مرکزی و پراکندگی برای حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به 
تفکیک جنسیت-1398

نمامیانهمیانگینتعداد کل
انحراف 
استاندارد

دامنهبیشترینکم ترین

977,71829,120,10927,931,00026,298,60010,679,۵414,194,102321,۵22,899317,328,797مرد
4۵3,2۵027,7۵4,40۵27,460,43726,298,6006,۵81,87۵2,982,762264,4۵8,737261,47۵,97۵زن

جدولشماره)10(تجمیعحقوقبگیراندرهردهکبرحسبجنسرانشانمیدهد.
براساساطالعاتجدولتجمعمرداندردهکهایدوم،نهمودهمبودهاست؛درحالیکه

زنانبیشتردردهکهایمیانی)چهارم،پنجموششم(قرارگرفتهاند.

جدول 10- تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهک های درآمدی به تفکیک 
جنسیت- 1398

دهک
جنسیت

دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

9.71110.38.68.۵99.810.۵1111.۵مرد

10.77.89.31313.212.310.48.97.86.8زن
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شاخص های نابرابری

دربررسینابرابریبرحسبجنسیتنیزهمچونبخشهایگذشتهگزارش،ازشاخصهای
جنینی،کوئینتایلوP90/P10استفادهشدهاست.همانطورکهدربخشهایپیشیندیدهشد
ضریبجینیدرمیانکلحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری11.99درصداست.
اینشاخصدرمیانمردان13.04درصدودرمیانزنان9.4درصدمحاسبهشدهاستکه
نشانمیدهدنابرابریدرمیانمردانبیشازمتوسطکلحقوقبگیرانصندوقودرمیان

زنانکمترازمتوسطآنهااست.
محاسبهشاخصکوئینتایلکهوجودنابرابریراباتمرکزبرکرانههایباالوپایینمورد
توجهقرارمیدهدنیزهمیننتیجهراامابافاصلهکمترنسبتبهشاخصجینینشانمیدهد؛
اینشاخص،کهدرمیانکلحقوقبگیران1.86بهدستآمدهبود،درمیانحقوقبگیران
مردصندوق1.9۵ودرمیانحقوقبگیرانزن1.6۵برآوردشدهاست.بهاینمعناکه20
درصدمردانباباالترینحقوق1.9۵برابر20درصدآنانباپایینترینحقوق،دریافتیدارند
و20درصدزنانباباالترینحقوق1.6۵برابر20درصدزنانباپایینتریندریافتمیکنند.
درشاخصP90/P10همیننظمبانسبتپایینترینسبتبهدوشاخصفوقبهدست
آمدهاست؛بهاینترتیباعداد1.۵9برایمردانو1.49برایزناننشانمیدهدحقوق
مردیکهدرسطحپایینتردهکحقوقی،بهترینوضعیتراداردحداقلباید1.۵9برابر
افزایشیابدتابهسطحمرداندرباالتریندهکحقوقیبرسدودرموردزناناینرقمباید

1.49برابرشود.

جدول 11- شاخص های نابرابری در بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر حسب 
جنسیت-1398

P90/P10کوئینتایلجینیشاخص

13.041.9۵1.۵9مرد
9.41.6۵1.49زن
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3-4- تفکیک بر حسب رسته 

اینگزارشهمچونگروههای در نیز دریافتیرستههایشغلی میزانحقوق در نابرابری
بین نابرابری و رسته هر درون در حقوق نابرابری است؛ بررسیشده منظر دو از جنسی
رستهها.البتهبایدبهایننکتهتوجهکردکهتفاوتزیاددرفراوانیهایرستههایمختلف
شغلیوجوددارد)از372موردرستهسیاسیتا734,283موردرستهآموزشیوفرهنگی(

کهدرتحلیلنهاییشایستهاستکهموردتوجهقرارگیرد.

شاخص های مرکزی و پراکندگی

براساساطالعاتجدول)12(حقوقبگیرانرستههایشغلی»هیئتعلمی«و»قضایی«به
طورمتوسطحدود8میلیونتومان،»مقامات«6.۵میلیون،»سیاسی«4.2میلیون،»امور
اجتماعی«3.2میلیون،»آموزشیوفرهنگی«و»فنآوریاطالعات«3میلیون،»اداریو
مالی«2.8میلیون،»کشاورزی«،»بهداشتیودرمانی«و»فنیومهندسی«2.7میلیونو
رسته»خدماتی«حدود2.3میلیونتومانحقوقدریافتمیکنند.ترتیبمیانهحقوقدریافتی
رستههایمختلفنیزازهمیننظمپیرویمیکند.در12رستهاز13رستهفعلیمیانگین
بیشترازمیانهاستکهنشاندهندهتاثیرگذاریحقوقباالبرمیانگیناست.اینتفاوتگاهبه
بیشاز2میلیونتومانمیرسد)دررستهقضایی(کهنشانازوزنسنگیناثرگذاریافراد
باحقوقباال)حتیباوجودتعدادبهنسبتکمآنها(برکلجمعیتهمانرستهدارد.تنهادر
رسته»خدماتی«میانهازمیانگینبزرگتراستکهنشانمیدهدوزنافرادباحقوقکمبر

آمارههایمرکزیاینرستهسنگینیمیکند.
)12( جدول شد. مشخص دهکها از هریک در دریافتی حقوق دامنه )3( جدول در
ازدهکهایحقوقدرجدول مشخصمیکندحقوقمیانگیندرهررستهدرکدامیک
نتایجنشانمیدهدمیانگینحقوقدررستههایشغلی»هیئتعلمی«، )3(قرارمیگیرد.
میانگین گرفتهاند. قرار درآمدی 10 دردهک و»سیاسی«همگی »مقامات« »قضایی«،
وفرهنگی«و»فنآوری اجتماعی«دردهک9،رستههای»آموزشی حقوقرسته»امور
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اطالعات«دردهک7ورسته»اداریومالی«دردهک6قراردارد.حقوقبگیرانرستههای
»کشاورزی«،»بهداشتیودرمانی«و»فنیومهندسی«بهطورمتوسطدردهک۵قرار
دارندومیانگینحقوقرسته»خدماتی«حتیکمترازرستههاینامعلومدردهک2قرار

گرفتهاست.

جدول 12- شاخص های مرکزی حقوق  در صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک رسته-1398

دهک )بر اساس میانگین(میانگینمیانهتعداد کلرسته شغلی

13,70870,736,47480,8۵7,3۵410هیئتعلمی

4,683۵6,611,43679,010,8۵310رستهقضایی

784۵9,986,60164,682,7۵910مقامات

37238,۵81,20042,142,7۵010رستهسیاسی

24,31029,487,08032,303,3639رستهاموراجتماعی

734,28328,721,63429,464,4۵87رستهآموزشیوفرهنگی

1,7۵۵27,931,00029,327,۵817رستهفنآوریاطالعات

26۵,18227,136,46۵27,772,7896رستهاداریومالی

26,46۵27,123,28027,309,024۵رستهکشاورزی

102,63226,34۵,68827,18۵,940۵رستهبهداشتیودرمانی

61,44326,408,17727,142,032۵رستهفنیومهندسی

16624,707,6842۵,407,3793نامعلوم

19۵,18۵23,718,۵6022,97۵,6632رستهخدماتی
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دربررسیپراکندگیمیزانحقوقدرهررستهازشاخصضریبتغییراتودامنهحقوق
استفادهشدهاست.بهاینترتیبرستههایقضایی)۵8درصد(وهیئتعلمی)۵0درصد(وپساز
آنهارستههایسیاسی)36درصد(واموراجتماعی)32درصد(بیشترینمیزانضریبتغییرات
رابهخوداختصاصدادهاند.واضحاستکهمقداراینضریبالزامامنطبقبامقداردادههاو
دامنهپراکندگیآنهانیست.درمیان4رستهایکهمرورشدباوجودآنکهمقدارضریبتغییرات
دررستهقضاییبیشترازاینمقداردررستههیئتعلمیاست،امادامنهپراکندگیدادههای
هیئتعلمیدربازه1.2میلیونتا31میلیونتوماننزدیکبهدوبرابررستهقضاییبادامنه
16.6میلیونتوماناست.دررستههایسیاسیواموراجتماعینیزهمیناختالفبامقادیر
کمترمشاهدهمیشود.کمترینضریبتغییراتدررستههایخدماتی)14درصد(وآموزشیو

فرهنگی)17درصد(وبهداشتیودرمانی)17درصد(بودهاست.

جدول 13- شاخص های پراکندگی حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک رسته-1398
دامنهبیشترینکم ترینضریب تغییراترسته شغلی

۵7.8212,660,947178,780,940166,119,993رستهقضایی
49.6611,771,94۵321,۵22,899309,7۵0,9۵4هیئتعلمی
36.3216,۵06,8۵788,240,33771,733,480رستهسیاسی

32.2411,388,17394,040,10082,6۵1,927رستهاموراجتماعی
28.681۵,822,98617۵,826,018160,003,032مقامات

24.88,247,70088,096,29179,848,۵91رستهکشاورزی
22.836,000,000120,098,874114,098,874رستهاداریومالی
22.87,623,1۵۵98,1۵0,81190,۵27,6۵6رستهفنیومهندسی
22.۵613,391,14181,308,39467,917,2۵3رستهفنآوریاطالعات
20.496,000,00092,7۵9,80086,7۵9,800رستهبهداشتیودرمانی
17.362,982,76294,040,10091,0۵7,338رستهآموزشیوفرهنگی

16.831۵,78۵,00037,196,19721,411,197نامعلوم
14.394,194,10249,۵26,2434۵,332,141رستهخدماتی
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رسته هر در درآمدی دهکهای میان در حقوق میزان پراکندگی )14( شماره جدول
شغلینشانمیدهد.بهاینترتیبهمانطورکهمشاهدهمیشودمیزانحقوق98درصداز
رستهمقامات،94درصدازرستههیئتعلمی،87درصدازرستهقضاییو۵8درصدازرسته
از ازحقوقبگیرانرستهخدماتیو33درصد سیاسیدردهکدهمقراردارد.61درصد
رستهکشاورزیدردودهکاول)84درصدرستهخدماتیدرسهدهکاول(قرارگرفتهاند.

جدول 14- تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهک های درآمدی به تفکیک 
رسته- 1398

دهک
رسته

دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

433.82.22.23.۵6.78.19.1۵7.۵رستهسیاسی

0.۵0.300.30.100.300.897.8مقامات

0.60.30.40.70.20.40.۵0.62.493.8هیئتعلمی

1.21.20.80.80.۵0.۵11.4۵.387.3رستهقضایی

4.23.87.317.41۵.31211.28911.7رستهفنآوریاطالعات

10.314.11۵.۵14.۵10.38.67.76.6۵.96.6رستهفنیومهندسی

18.41۵7.47.16.3۵.۵7.38.914.۵9.7رستهکشاورزی

29.232.423.۵7.32.91.91.70.80.30.1رستهخدماتی

10.310.914.118.211.78.17.36.6۵.77.1رستهبهداشتیودرمانی

6.1۵.1۵.37.38.18.810.211.314.823رستهاموراجتماعی

10.۵10.۵11.812.4119.48.48.6107.3رستهاداریومالی

4.73.6۵.28.711.713.213.71413.311.7رستهآموزشیوفرهنگی

21.123.۵1210.27.24.8۵.44.87.23.6نامعلوم
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شاخص های نابرابری 

شاخصهاینابرابریکهبرایرستههایشغلیمختلفبررسیشدهاندشاملشاخصهای
جینی،کوئینتایلوP90/P10بودهاند.شاخصجینیدرمیانرستههایقضاییوهیئتعلمی
بهترتیببا31.87و27.1بیشازدوبرابرمتوسطکلحقوقبگیرانصندوقبازنشستگی
کشوری)11.99(محاسبهشدهاستوبنابراینایندورستهبیشترینمیزاننابرابریرابر
اساسشاخصجینیداشتهاند.رستههایسیاسیبا20.06درصد،اموراجتماعیبا14.99
درصد،مقاماتبا14.22درصدوکشاورزیبا12.96درصدنیزکههمگیباالترازمتوسط
نابرابریدربینکلحقوقبگیرانبودهاند،بیشترینمیزانضریبجینیوبهتبعآنبیشترین
نابرابریرادرمیانرستههایشغلیبهخوداختصاصدادهاند.درمقابلپایینترینضرایب
جینیونابرابریکمتردرمیانرستههایشغلیمربوطبهرستهخدماتیبا7.68درصدو

رستهآموزشیوفرهنگیبا8.49درصدبرآوردشدهاست.
همین از نیز کوئینتایل شاخص اساس بر شغلی رستههای میان در نابرابری بررسی
ترتیبتبعیتمیکند.همانطورکهاطالعاتجدول)1۵(نشانمیدهد20درصدباالی
حقوقبگیراندررستهقضایی4.7۵برابروهیئتعلمی3.97برابر20درصدپایینحقوقبگیران
دررستههایخوددریافتیدارندوکمترینمیزاناینشاخصدرمیانرستههایخدماتیبا
1.۵3وآموزشیوفرهنگیبا1.۵6بهچشممیخوردکهنشانهکمترینمیزاننابرابریدر

میانایندورستههابراساسشاخصکوئینتایلاست.
و قضایی شغلی رسته دو در نابرابری میزان بیشترین نیز P90/P10 شاخص اساس بر
هیئتعلمیبهچشممیخورد؛بهاینترتیبباالترینحقوقدهکاولدررستهقضاییباید
4.۵1برابرودرهیئتعلمی3.97برابرشودتابهپایینترینحقوقدهکباالدررستهخود
برسند.اماایننسبتدرسایررستههاازنظمدوشاخصنابرابریقبلپیروینمیکند.کمترین
میزاننابرابریبراساسشاخصP90/P10بهترتیبدررستههایآموزشیوفرهنگیبا1.43،
فنآوریواطالعاتوفنیومهندسیبا1.4۵وبهداشتیودرمانیبا1.46مشاهدهشدهاست.
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جدول 15- شاخص های نابرابری در بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر حسب 
رسته-1398

P90/P10کوئینتایلجینی رسته

31.874.7۵4.۵1رستهقضایی
27.13.973.72هیئتعلمی
20.62.6۵2.۵2رستهسیاسی

14.922.121.91رستهاموراجتماعی
14.222.011.79مقامات

12.961.9۵1.8رستهکشاورزی
10.31.711.۵1رستهاداریومالی
10.111.691.4۵رستهفنیومهندسی
9.661.631.4۵رستهفنآوریاطالعات
9.631.661.46رستهبهداشتیودرمانی

8.781.61.۵3نامعلوم
8.491.۵61.43رستهآموزشیوفرهنگی

7.681.۵31.۵2رستهخدماتی
11.991.861.56کل حقوق بگیران

3-5- تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی 

بینگروههایمختلف را نابرابری  برمبنایآن ازدستهبندیهاییکهمیتوان یکیدیگر
بازنشستگانبررسیکرد،دستهبندیبرمبنایزمانبازنشستگیاست.اینشیوهدستهبندی
مشخصمیکندآیابینبازنشستگانیکهدرسالهایدورتربازنشستهشدهاندوافرادیکهدر
سالهایاخیربازنشستهشدهاندتفاوتیدرمتوسطحقوقبازنشستگیوجودداردیاخیر.جدول
)16(اطالعاتشاخصهایمرکزیوپراکندگیرابراساسایندستهبندینشانمیدهد.
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جدول 16- شاخص های مرکزی و پراکندگی برای حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به 
تفکیک زمان بازنشستگی-1398

نمامیانهمیانگینتعداد کلسال
ضریب 
تغییرات

بیشترینکم ترین

1300-13۵۵33,97222,999,43822,821,80022,821,80021.12,982,76269,074,09۵
13۵6-136۵88,40324,081,17223,7۵0,۵2022,821,80020.۵4,194,10270,697,760
1366-137۵1۵1,4702۵,094,9722۵,4۵9,0801۵,78۵,00020.67,331,۵3969,069,600
1376-138۵469,19026,6۵0,63126,9۵1,9۵426,298,60017.۵6,000,000123,908,1۵3
1386-1390348,82128,893,70628,216,12927,123,2802710,3۵0,000228,989,222
1391-139۵222,93932,۵78,36230,1۵۵,62227,931,00042.610,3۵0,000321,۵22,899

1396۵3,61339,272,23736,679,64027,123,2804۵.۵11,419,421302,43۵,۵91
139762,۵6038,174,3۵936,344,89027,123,2803۵.21۵,78۵,000214,629,610

همانطورکهازارقامجدولفوقمشخصاستهرچهمدتبیشتریاززمانبازنشستگی
افرادگذشتهاستبهطورمیانگیندریافتیافرادکمترشدهاست.بهعبارتساده،بازنشستگان
قدیمیتربهطورمتوسطدریافتیکمتریازبازنشستگانجدیدتردارند.دراینبینمیانگین

حقوقافرادیکهدرسال1396بازنشستهشدهاندبیشترازسایربازنشستگاناست.
مقایسهرقممیانگینومیانهحقوقدریافتیبینگروههایمختلفبازنشستگانمشخص
میکنددرتماممواردمیانگینحقوقبیشترازمیانهحقوقاستکهنشانمیدهدبرخیافراد
باحقوقباالدراینگروههاوجوددارندکهمیانگینرابهسمتباالکشیدهاند.دراینمیان
تنهااستثنامربوطبهدوگروهبازنشستگاندردوره137۵-1366و138۵-1376استکه
درایندوگروهمیانهبزرگترازمیانگیناستونشانمیدهدبرخالفسایرگروههادربین
افرادبازنشستهدرایندورهبرخیافرادباحقوقپایینوجوددارندکهمیانگینرابهسمت
پایینسوقدادهاند.برایافرادبازنشستهدردوره137۵-1366رقمحداقلحقوقبیشترین

تعدادفراوانیرادربینحقوقبگیرانداشتهاست.
مقایسهضریبتغییراتبهعنوانشاخصپراکندگینیزنشانمیدهدپراکندگیحقوق
بینافرادیکهدردوره138۵-1376بازنشستهشدهاندکمترازسایرگروههاست.پسازآن
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دوگروهبازنشستگاندردوره137۵-13۵۵کمترینپراکندگیرادارند.ضریبتغییراتبین
بازنشستگاندردوره1386بهبعدکمکمافزایشمییابدوبینبازنشستگاندردوره1391
تا1396بهبیشترینحدخودمیرسد.ایناطالعاتمشخصمیکنداگرچهمیانگیندریافتی
بازنشستگاندرایندورهبهنسبتافزایشیافتهامااختالفبینحقوقبگیراننیزدرایندوره
بیشازدورههایقبلاست.ضریبتغییراتبینبازنشستگانسال1397نسبتبهسال1396
کاهشیافتهکهمیتواندناشیازسیاستخاصافزایشحقوقبازنشستگیدراینسالباشد.
جدول)17(اطالعاتمربوطبهبازنشستگانبرمبنایزمانبازنشستگیرابهصورتتوزیع
آنهادردهکهایمختلفنشانمیدهد.ارقامهاشورخوردهدرهرردیفمشخصمیکند
بیشترینتجمعبازنشستگاندرکدامدهکاست.مشاهدهمیشودحقوقبگیرانیکهدردوره
زمانی1300تا137۵بازنشستهشدهاندبیشترینتجمعرادردهکاولدارندودرمقابلتجمع
اصلیحقوقبگیرانیکهدردهه1390بازنشستهشدهانددردهکآخراستبهگونهایکهحدود
60درصدافرادیکهدرسالهای1396و1397بازنشستهشدهانددردهکآخرقرارمیگیرند.

جدول 17- تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهک های درآمدی به تفکیک 
زمان بازنشستگی-1398

دهک
سال

 بازنشستگی
جمعدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولتعداد

1300-13۵۵33,97236.۵28.211.97.74.23.82.41.91.81.۵100
13۵6-136۵88,40328.823.91210.۵7.6۵.93.72.92.61.9100
1366-137۵۵1,47026.314.۵10.89.36.87.47.17.97.62.3100
1376-138۵469,19010.812.613.213.112.911.79.88.4۵.۵2100
1386-1390348,82126.29.810.613.314.11۵.۵14.610.73.2100
1391-139۵222,9393.146.276.37.810.614.120.120.9100

1396۵3,6130.611.9333.13.7۵.216.861.7100
139762,۵600.40.71.62.733.۵46.118.4۵9.3100
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یافتههایاینبخشنشانمیدهدزمانبازنشستگیاثرقابلتوجهبردریافتیحقوقبگیران
صندوقداردبهطوریکههرچهافراددرزمانمتأخرتربازنشستهشدهاند،حقوقباالترینیز
دریافتکردهاند.اینموضوعمیتواندتاحدینگرشبازنشستگانبهموضوعنابرابریبرمبنای
زمانبازنشستگیراتأییدکند.سیاستمتناسبسازیحقوقبازنشستگیکهدرچندسالگذشته
دردستورکارصندوقبازنشستگیکشوریبودهاستبیشترناشیازاینشکلنابرابریبین
بازنشستگانبودهاست.دراینبخشمحاسبهشاخصهاینابرابریبهدلیلماهیتتقسیمبندی

موضوعیتنداشتهاست.
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4- جمع بندی

کشوری بازنشستگی صندوق حقوقبگیران بین نابرابری وضعیت مطالعه به گزارش این
بین نابرابریهایموجوددر تامیزانوچگونگی بودهاست اختصاصداشتهودرپیآن
آنانوهمچنینگروههایمختلفحقوقبگیرانرادرمقایسهبایکدیگرموردبررسیقرار
دهد.همچنانکهپیشازاینگفتهشددرمطالعاتمیدانیوگفتوگوبابازنشستگانصندوق
اصلی مطالبات از یکی بهعنوان همواره درخواست»همسانسازی« بازنشستگیکشوری،
با برابر رفتار میان این در آنان مهمترینخواستههای از یکی و بازنشستگانمطرحشده
بازنشستگانبودهاستکهحاکیازذهنیتونگرشوجودنابرابریواحساستبعیضاست.
امامیزانایننابرابریدرمیانحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریتاچهحدیاست
ودرچهگروههاوزمینههاییبیشتربروزکردهاست؟اینگزارشبهمنظورمطالعهاینامر،با
مراجعهبهواقعیتهایآماریوارقامدریافتیهایحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری
-براساسبانکدادهصندوقدرپایاننیمهاولسال98-وبامددگرفتنازشاخصهای
نابرابری بررسی برای اختصاصی بهصورت که شاخصهایی همچنین و توصیفی آماری

معرفیشدهاندبهمطالعهاینمقولهپرداختهاست.
حقوقبگیران کل حقوق میزان معیار انحراف و میانگین میانه، شاخصهای مقایسه
صندوقنشانمیدهداگرچهاکثریتبازنشستگانحقوقینزدیکبههمدریافتمیکنند،
اماحقوقنسبتبسیارکوچکیازاینجمعیتباعثگستردگیدامنهوافزایشپراکندگی
دریافتیهایحقوقبگیرانشدهاست؛بهطوریکهباوجودآنکه8۵درصدبازنشستگاندر
دامنه2تا3.۵میلیونتومان)90درصدکمتراز3.۵میلیونتومان(و99درصدآنهاکمتر
از6میلیونو200هزارتومانحقوقدریافتمیکنند،دامنهحقوقازکمتراز300هزار

تومانتابیشتراز32میلیونتومانپراکندهشدهاست.
درعینحالبهمنظوربررسیاثردریافتیهایباالوپایینبرشاخصهایآماری،حقوق
برابریآن)11 تومان(وحداکثرهفت میلیونو۵78هزار ازحداقلمصوب)یک کمتر
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شد. انجام مربوطه محاسبات دیگر بار و شده حذف دامنه از تومان( هزار 49 و میلیون
محاسباتبراساسحذفکرانههایباالییوپایینینشاندادکهاگرچهمیزانحقوقدردو
سرطیفاثرچشمگیریبرآمارههایمرکزی)میانگین،میانهونما(ندارد،امادرشاخصهای
پراکندگیحذفآنهابهویژهحذفحقوقبیشترازسقفقانونیمصوبتابیشازیکچهارم
)26.03درصد(درانحرافاستانداردتاثیرکاهشیخواهدداشتوکاهشبازهدامنهاز31

میلیونبه10میلیونتومانرابهدنبالخواهدداشت.
وجودحقوقکمترازحداقلمصوباغلببهدلیلعدماحرازهویتوخطاهایسیستمی
مربوطبهاطالعاتهویتیبودهوحقوقبیشترازحداکثرمصوبناشیازبرخیمستثنیسازیهای
قانونیودراکثریتقریببهاتفاقمواردمربوطبهدورستهشغلی»هیئتعلمی«و»قضایی«
بودهاستو90درصددریافتکنندگانحقوقبیشازسقفو70درصدازدریافتکنندگان

حقوقکمترازکفمردانبودهاند.
بیندهکهای اگرچه میدهد نشان نیز درآمدی بهدهکهای حقوقبگیران تفکیک
میانی)بهویژهدهکچهارمتاهفتم(اختالفبسیاراندکیدیدهمیشود)اختالفمیانگین
بینهردودهکگاهکمتراز100هزارتوماناست(امادردوسردامنههااختالفافزایش
مییابد؛بهطوریکهفاصلهبینمیانگیندهکدهمبادهکنهمبیشترازفاصلهمیانگین
دهکنهمبادهکاولاست.بررسیآمارههایپراکندگیهمنشانمیدهددامنهحقوق
دروندهکدهمدربازه28میلیونو700هزارتومانیپراکندهشدهاستوضریبتغییرات
درونایندهک4۵.8درصداست)بهجزدهکاولبا12درصدسایرضریبتغییراتدر

سایردهکهابین0.8تا2.9متغیربودهاست(.
مقایسهشاخصهاینابرابری)جینی:11.99،کوئینتایل:1.86وP90/P10:1.۵6(باارقام
دردسترسبرایاینشاخصهادرسطحبینالمللیحاکیازبرابرینسبیتوزیعدرآمددر
درسطحکالن، بینالمللی داشتکهشاخصهای نظر در باید اما است صندوقکشوری
گزارش این در اما درآمدیمیسنجند منابع بهکل توجه با و افراد بینهمه را نابرابری
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نابرابریتنهادرسطححقوقبازنشستگیبررسیشدهاستوازاینروسطوحکمترنابرابری
درحقوقدریافتیازصندوقبازنشستگینسبتبهنابرابریدرکلمنابعدرآمدیوثروتی
دریکجامعهطبیعیاست.بااینوجودمقایسهشاخصP90/P10کهمقادیرآنبراینابرابری
دستمزد)ونهکلمنابعدرآمد(دربرخیکشورهادردسترساستباارقامبهدستآمدهبرای
بازنشستگی صندوق در بازنشستگی حقوق سطح میدهد نشان نیز بازنشستگی صندوق

کشوریازتوزیعنسبتابرابرپیرویمیکند.
مطالعهنابرابریبرحسبجنسیتحقوقبگیراننشانمیدهدمردانبهصورتمیانگینبیش
اززنانحقوقدریافتمیکنند)2میلیونو900هزارتومانبرایمرداندربرابر2میلیونو77۵
هزارتومانبرایزنان(؛اینامرمیتواندناشیازرفتارنابرابربراساسجنسیت،محدودیتهاو
موانعزناندردستیابیبهمشاغلوسطوحباالترشغلیو/یابازنشستهشدنزنانپیشازموعد
مقررباشدکهنتیجهگیریدربارهآننیازمندپژوهشهایمستقلاست.نکتهمهمیکهدراینجا
بایدبهآنتوجهشودایناستکهنابرابریحقوقمرداندرمیانگروهخودنسبتبهزناندرمیان
گروهخودبیشتراست؛درحالیکهانحرافمعیاربرایمردانبیشازیکمیلیونتوماناستاین
رقمبرایزنانبهحدود660هزارتومانمیرسد.درتجمیعبازنشستگاندردهکهایدرآمدیبر
اساسجنسیتمشاهدهشدکهتجمعمرداندردهکهایدوم،نهمودهمبودهاست،درحالیکه

زنانبیشتردردهکهایمیانی)چهارم،پنجموششم(قرارگرفتهاند.
درمیانشاخصهاینابرابریضریبجینیدرمیانمردان13.04درصدودرمیانزنان
9.4درصدبودهاست.براساسشاخصکوئینتایل،20درصدمردانباباالترینحقوق1.9۵
برابر20درصدآنانباپایینترینحقوق،دریافتیدارندو20درصدزنانباباالترینحقوق
1.6۵برابر20درصدزنانباپایینتریندریافتمیکنندومحاسبهشاخصP90/P10نشان
باید راداردحداقل بهترینوضعیت پایینتردهکحقوقی، دادحقوقمردیکهدرسطح
1.۵9برابرافزایشیابدتابهسطحمرداندرباالتریندهکحقوقیبرسدودرموردزنان

اینرقمباید1.49برابرشود.
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درمطالعهنابرابریبهتفکیکرستههایشغلیچنانکهدیدهشدحقوقبگیرانرستههای
شغلی»هیئتعلمی«و»قضایی«بهطورمتوسطحدود8میلیونتومان،»مقامات«6.۵میلیون،
»فنآوری و فرهنگی« و »آموزشی میلیون، 3.2 اجتماعی« »امور میلیون، 4.2 »سیاسی«
اطالعات«3میلیون،»اداریومالی«2.8میلیون،»کشاورزی«،»بهداشتیودرمانی«و»فنی
ومهندسی«2.7میلیونورسته»خدماتی«حدود2.3میلیونتومانحقوقدریافتمیکنند.به
اینترتیببامطابقتمیانگینحقوقدرهریکازدستههابادامنهحقوقدردهکهایدرآمدی
میتواندریافتکهدررستههایشغلی»هیئتعلمی«،»قضایی«،»مقامات«و»سیاسی«
میانگینحقوقدردهک10درآمدیقرارگرفتهاست.میانگینحقوقرسته»اموراجتماعی«در
دهک9،رستههای»آموزشیوفرهنگی«و»فنآوریاطالعات«دردهک7ورسته»اداری
ومالی«دردهک6قراردارد.میانگینحقوقرستههای»کشاورزی«،»بهداشتیودرمانی«و
»فنیومهندسی«بهطورمتوسطدردهک۵قرارداردومیانگینحقوقرسته»خدماتی«حتی

کمترازرسته/هاینامعلومدردهک2قرارگرفتهاست.
دربررسیپراکندگیمیزانحقوقدرهررستهمشاهدهشدکهرستههایقضایی)۵8
امور و درصد( 36( سیاسی رستههای آنها از پس و درصد( ۵0( هیئتعلمی و درصد(
دامنه دادهاند. اختصاص خود به را تغییرات ضریب میزان بیشترین درصد( 32( اجتماعی
پراکندگیمیزانحقوقدرهیئتعلمینزدیکبه31میلیونتومانودررستهقضایی16.6

میلیونتومانبهدستآمدهاست.
بررسیتجمیعحقوقبگیرانرستههایمختلفدردهکهایدرآمدینشانمیدهدمیزان
حقوق98درصدازرستهمقامات،94درصدازرستههیئتعلمی،87درصدازرستهقضاییو۵8
درصدازرستهسیاسیدردهکدهمقراردارد.61درصدازحقوقبگیرانرستهخدماتیو33درصد

ازرستهکشاورزیدردودهکاول)84درصدرستهخدماتیدرسهدهکاول(قرارگرفتهاند.
محاسبهشاخصهایمختصسنجشنابرابرینشاندادشاخصجینیدرمیانرستههای
قضاییوهیئتعلمیبهترتیببا31.87و27.1وبیشازدوبرابرمتوسطکلحقوقبگیران
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صندوقبازنشستگیکشوری)11.99(است.ضریبجینیدررستههایسیاسیبا20.06
درصد،اموراجتماعیبا14.99درصد،مقاماتبا14.22درصدوکشاورزیبا12.96درصد
همگیباالترمقداراینضریبدربینکلحقوقبگیرانبودهاستکهنشانمیدهدنابرابری
دراینرستههابیشازنابرابریدرکلصندوقاست.پایینترینضرایبجینیونابرابری
کمتردرمیانرستههایشغلیمربوطبهرستهخدماتیبا7.68درصدورستهآموزشیو
فرهنگیبا8.49درصدبرآوردشدهاست.بررسینابرابریدرمیانرستههایشغلیبراساس
شاخصکوئینتایلنیزازهمینترتیبتبعیتمیکند.20درصدباالیحقوقبگیراندررسته
قضایی4.7۵برابروهیئتعلمی3.97برابر20درصدپایینحقوقبگیراندررستههایخود
دریافتیدارندوکمترینمیزاناینشاخصدرمیانرستههایخدماتیبا1.۵3وآموزشیو
فرهنگیبا1.۵6بهچشممیخورد.براساسشاخصP90/P10نیزبیشترینمیزاننابرابریدر
دورستهشغلیقضاییوهیئتعلمیبهچشممیخورد؛بهاینترتیبفردیباباالترینحقوق
دردهکاولدررستهقضاییباید4.۵1برابرودرهیئتعلمی3.97برابرحقوقدریافتکند

تابتوانبهجمع10درصدافرادباباالترینحقوقدررستهخودبرسد.
گزارش در که کشوری بازنشستگی صندوق در حقوق نابرابری بروز عوامل از یکی
همسانسازیبهتفصیلبیشتریبهآنپرداختهشده1وردپایآندرخواستههاومطالبات
بازنشستگاندرمطالعاتمیدانینیزدیدهمیشود،قوانینومقرراتدرمقاطعزمانیمختلف
استکهباعثتفاوتحقوقدریافتیبرمبنایزمانبازنشستگیشدهاست.بهمنظوربررسی
بازنشستگیبهمقاطع آمارموجود،ضمنتفکیکزمان اینموضوعبراساساطالعاتو
معناداربرایاینگزارشبهبررسیاینموضوعپرداختیم.نتایجاینمطالعهنشاندادحقوق
بازنشستگیدرزمانهایدورتربهطورمعناداریپایینترازدورههایمتاخراست؛بهطوریکه
حقوقکسانیکهبیشازدودههاززمانبازنشستگیشانگذشتهبهطورمیانگینکمتراز
به4میلیون اخیرنزدیک بازنشستگانسالهای بودهاست،درحالیکه 2.۵میلیونتومان

راهبردهای موسسه کشوری؛ بازنشستگی صندوق در همسانسازی قوانین بر مروری )1398(؛ سمانه گالب، .1
بازنشستگیصبا،گزارششماره۵4)قابلدانلوددرسایتموسسه(.
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توماندریافتمیکنند.عالوهبرنابرابریبازنشستگانسالهایاخیرباسالهایپیشاز
خود،نابرابریدرخودگروههایبازنشستگاندورههایاخیرنیزبیشتراست.

مطالعهاینموضوعازحیثنحوهپراکنشبازنشستگانهردورهدرطولدهکهایمختلف
درآمدینیزنکاتقابلتوجهیدارد.درحالیکهبخشعمدهبازنشستگانپیشازدهه80در
دهکهایاولودومقرارگرفتهاند،بازنشستگانسالهایاخیرعمدتادردهکهایباالیدرآمدی
تجمیعیافتهوبیشاز60درصدبازنشستگاندوسالاخیردردهکآخردرآمدیقرارگرفتهاند.

بااستنادبهیافتههایفوقمیتوانچنینبرداشتکردکهپرداختحقوقدرصندوق
بازنشستگیبهگونهاینیستکهنابرابریشدیدراایجادکندکهاینموضوعمیتواندناشی
ازوجودقواعدمشخصدرتعیینحقوقبازنشستگیباشد.مشاهدهشددرمواردیکهاین
قواعدکنارگذاشتهشدهاند)رعایتنشدنسقفحقوقدردورستههیئتعلمیوقضایی(
نابرابریدرصندوقودردرونرستههاافزایشیافتهاست.اینموضوعمیتواندهشداری
برایسیاستگذارانباشدکهدرصورتادامهروندفعلیومجزاکردنگروههاورستههای
خاصازقواعدبازنشستگیاینامکانوجوددارددرآیندهنابرابریدرصندوقبازنشستگی
کشوریافزایشیابد.عالوهبرایننتایجنشاندادزمانبازنشستگی،اثرمعنیداربرمیزان
حقوقبازنشستگیداشتهاستبهطوریکهافرادیکهدرسالهایاخیربازنشستهشدهاندبه
طورمیانگیندریافتیباالتریازافرادبازنشستهدردورههایقبلدارند.بررسیهاییکهدر
گذشتهدرموسسهانجامشدهنشاندادهاستافزایشحقوقدرقالبفوقالعادههایمختلف
درزماناشتغالومحاسبهآندرحقوقبازنشستگیزمانیکیازدالیلیاستکهباعثشده
افرادیکهدرسالهایاخیربازنشستهشدهاند،دریافتیهایبیشترینسبتبهبازنشستگان
مشابهدرسالهایقبلداشتهباشند.اینامرعالوهبرایجادحسنابرابریبینحقوقبگیران،
هزینههاییرادرقالبمتناسبسازیحقوقبرعهدهصندوقگذاشتهاستودرصورتیکه
اینروندادامهیابد،میتواندبهنابرابریبیشتروهزینههایبیشتربرایجبرانآنبینجامد.
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