نابرابری میان حقوقبگیران صندوق
بازنشستگی کشوری

تهیهکنندگان:
نسرین قوامی
سمانه گالب

گروه مطالعاتی رفاه و تأمین اجتماعی
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
«نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری»
1398

نابرابری میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری

تهیهکنندگان :نسرین قوامی و سمانه گالب
نوبت چاپ :اول 1398
شماره مسلسل74 :
کد گزارش982210046 :
تاریخ انتشار1398/11/27 :

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

تهران ،خیابان شریعتی ،نرسیده به میدان قدس ،کوچه محوی ،پالک ،۴
واحد ۱۰۱
کد پستی1934613781 :
تلفن021-22703465:

دورنگار021-22702903 :

تارنما            www.saba-psi.ir :پست الکترونیکinfo@saba-psi.ir :

فهرست
خالصه مدیریتی ................................................................................................................الف

 -1مقدمه 1...............................................................................................................................
 -2تعریف مفاهیم 4..................................................................................................................
 -3نابرابری بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری 10...............................................
 -4جمعبندی 37.......................................................................................................................

الف

خالصه مدیریتی
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین
حقوقبگیران به صورت کلی و به تفکیک گروههای مختلف تدوین شده است .دادههایی که

بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطالعات آماری صندوق در  31شهریور

 1398استخراج شده و پس از پایش اطالعات ،شاخصهای توصیفی آماری و شاخصهای

نابرابری برای حقوقبگیران صندوق محاسبه شده است .نتایج نشان میدهد:

● ●اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند ،اما بخشی از
آنها حقوق بسیار باال دارند و برخی حقوق پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند

که درنتیجه پراکندگی حقوق در صندوق افزایش یافته است.

● ● ۸۵درصد بازنشستگان در دامنه  2تا  ۳.۵میلیون تومان ( ۹۰درصد کمتر از ۳.۵

میلیون تومان) و  ۹۹درصد آنها کمتر از  6میلیون و  ۲۰۰هزار تومان حقوق
دریافت میکنند.

● ●تعداد  4هزار و  647نفر در صندوق حقوق بیشتر از حداکثر مصوب دریافت میکنند.
به استثنای  23نفر ،سایر افراد با حقوق بیشتر حداکثر مصوب در دو رسته قضایی

و هیئت علمی هستند.

● ●تعداد یک هزار و  155نفر در صندوق حقوقی کمتر از حداقل مصوب دریافت
میکنند 70.درصد این افراد مردان هستند و  83.5درصد  در  سه رسته اداری و
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مالی ،خدماتی و آموزشی و فرهنگی قرار دارند.

● ●در صورت حذف افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب از مجموعه حقوقبگیران،
میانگین حقوق در صندوق از  2میلیون و  868هزار تومان به  2میلیون و 832

هزار تومان کاهش مییابد .حذف افراد با حقوق کمتر از حداقل مصوب ،تأثیر قابل

مالحظهای بر تغییر میانگین ندارد.

● ●درصورتیکه میانگین حقوق را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم ،مشخص میشود
به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است ( 2میلیون و  900هزار تومان برای

مردان در برابر دو میلیون و 775هزار تومان برای زنان) اما در مقابل پراکندگی
حقوق بین مردان بیشتر از زنان است.

● ●درصورتیکه میانگین حقوق را به تفکیک رسته محاسبه کنیم مشخص میشود
حقوقبگیران رستههای شغلی «هیئتعلمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود ۸
میلیون تومان« ،مقامات»  ۶.۵میلیون« ،سیاسی»  ۴.۲میلیون« ،امور اجتماعی» ۳.۲

میلیون« ،آموزشی و فرهنگی» و «فنآوری اطالعات»  3میلیون« ،اداری و مالی»

 ۲.۸میلیون« ،کشاورزی»« ،بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی»  ۲.۷میلیون

و رسته «خدماتی» حدود  ۲.۳میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.

● ●درصورتیکه حقوقبگیران را بر اساس زمان بازنشستگی تفکیک کنیم مشخص
میشود بازنشستگان قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان

جدیدتر دارند .در این بین میانگین حقوق افرادی که در سال  1396بازنشسته
شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است.

دهکبندی حقوقبگیران صندوق

درصورتیکه جامعه حقوقبگیران صندوق را دهکبندی کنیم ،بهطوریکه دهک اول 10

درصد افرادی باشند که کمترین حقوق را از صندوق دریافت میکنند و دهک دهم  10درصد
افراد با باالترین حقوق باشند ،مشاهده میشود:
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● ●فاصله میانگین حقوق بین دهکهای میانی بسیار اندک است (در مواردی کمتر از
 100هزار تومان) اما در دو سر طیف این فاصله افزایش مییابد.

● ●اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم
مشخص میشود این اختالف تنها  3میلیون و  100هزار تومان است درحالیکه

اختالف حقوق در درون دهک دهم به  28میلیون و  700هزار تومان میرسد .به
عبارت ساده اختالف بین دهک دهم و دهک اول از اختالف درون دهک دهم

کمتر است.

● ●بر اساس تفکیک جنسیتی مشخص میشود تجمع مردان در دهکهای دوم ،نهم
و دهم است؛ درحالیکه زنان بیشتر در دهکهای میانی (چهارم ،پنجم و ششم)
قرار گرفتهاند.

● ●تفکیک بر اساس رسته نشان میدهد ،میزان حقوق  ۹۸درصد از رسته مقامات۹۴ ،

درصد از رسته هیئتعلمی ۸۷ ،درصد از رسته قضایی و  ۵۸درصد از رسته سیاسی
در دهک دهم قرار دارد ۶۱ .درصد از حقوقبگیران رسته خدماتی و  ۳۳درصد از
رسته کشاورزی در دو دهک اول ( ۸۴درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار

گرفتهاند.

● ●تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی ،مشخص میکند حقوقبگیرانی که در دوره
زمانی  1300تا  1375بازنشسته شدهاند بیشترین تجمع را در دهک اول ( 10درصد

افراد با کمترین درآمد) دارند و در مقابل تجمع اصلی حقوقبگیرانی که در دهه
 1390بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای که حدود  60درصد افرادی
که در سالهای  1396و  1397بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند  .

شاخصهای نابرابری

در صندوقهای بازنشستگی از نوع صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق بازنشستگی

متناسب با دستمزد زمان اشتغال تعیین میشود ،پرداخت کامال برابر به تمام بازنشستگان
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موضوعیت ندارد درنتیجه نمیتوان انتظار برابری کامل در حقوق پرداختی را داشت .نکته مهم

برآورد میزان نابرابری در این صندوق است .برای این منظور در گزارش پیش رو سه شاخص
مهم نابرابری تعریف شده و مقادیر آن برای صندوق محاسبه شده است .این سه شاخص
عبارتاند از :ضریب جینی ( نشاندهنده انحراف از وضعیت برابری کامل) ،شاخص کوئینتایل

(نسبت میانگین حقوق 20درصد افراد با باالترین حقوق به  20درصد افراد با کمترین حقوق)

و شاخص ( P90/P10نسبت حد پایین دهک دهم به حد باالی دهک اول).

● ●مقایسه شاخصهای نابرابری با ارقام در دسترس برای این شاخصها در سطح
بینالمللی نشان میدهد توزیع درآمد در صندوق در دامنه تقریبا برابر (به صورت

نسبی) قرار دارد.

یدهد نابرابری بین مردان بیشتر
● ●مقایسه این شاخصها به تفکیک جنسیت نشان م 
از نابرابری بین زنان است.

● ●در حالت تفکیک رستهای مشخص میشود نابرابری در رستههای قضایی و
هیئتعلمی بسیار بیشتر از سایر رستههاست و در مقابل رسته خدماتی و رسته
آموزشی و فرهنگی کمترین نابرابری را دارند.

● ●در مجموع دادههای موجود نشان میدهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی
کشوری در محدوده نسبتا برابر قرار دارد هرچند تفاوت بین رستهها قابلتوجه است.
همچنین زمان بازنشستگی اثر معنیداری بر میزان حقوق بازنشستگان دارد  .

گزارش پیش رو محاسبات و اطالعات تکمیلی مربوط به یافتههای فوق را به صورت

دقیقتر در اختیار خوانندگان قرار میدهد .به آن گروه از افرادی که ممکن است زمان
کافی برای مطالعه گزارش کامل را نداشته باشند ،مرور بخش جمعبندی پیشنهاد میشود.
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 -1مقدمه
سیستمهای بازنشستگی یکی از مهمترین اجزای نظام رفاهی در کشورها به شمار میروند.
برای سیستمهای بازنشستگی میتوان دو وظیفه مهم تعریف کرد :هموارسازی مصرف

و بازتوزیع درآمد .در بحث هموارسازی مصرف تأکید میشود افراد در دوران بازنشستگی
باید به حداقلی از سطح درآمد دسترسی داشته باشند تا مصرف آنها در این دوره با افت

چشمگیر روبهرو نشود .در واقع بر مبنای این منطق افراد در دوران اشتغال از مصرف بخشی
از درآمد خود صرفنظر کرده و آن را در صندوقهای بازنشستگی پسانداز میکنند تا در
دوران بازنشستگی از عواید آن بهرهمند شوند .بر این مبنا در هموارسازی مصرف ،نقش

سیستم بازنشستگی در دورههای مختلف زندگی یک فرد اهمیت پیدا میکند .با این حال
سیستم بازنشستگی نقش کالنتری را در نظام اقتصادی-اجتماعی کشور نیز ایفا میکند و
آن نقش بازتوزیعی است .بر مبنای این نقش در بسیاری از کشورها تمهیداتی دیده شده تا

بر اساس آن برخی نابرابریها که در دوران اشتغال برای نیروی کار وجود دارد ،در دوران
بازنشستگی کمرنگتر شود و سیستم بازنشستگی برای نیروی کار کمدرآمدتر از طریق

اعمال سیاستهای مختلف ،درآمد بازنشستگی باالتری را فراهم کند (بازنشستگی در یک

نگاه .)2017 ،با این تعریف یکی از وظایف سیستم بازنشستگی ،را میتوان کاهش نابرابری
بین سالمندان بیان کرد.

بااینوجود مراجعه به پژوهشهای متعددی که در موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
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انجام شده است نشان میدهد ،برای بسیاری از بازنشستگان ،نابرابری در دریافت حقوق

و مزایا ،یکی از دغدغههای آنان است و این موضوع در قالب درخواستهای متعدد از

جمله تقاضا برای همسانسازی حقوق بازنشستگی مطرح شده است .با توجه به اهمیت این
موضوع ،در گزارش پیش رو تالش شده است وضعیت نابرابری بین حقوقبگیران صندوق
بازنشستگی کشوری بررسی میشود .این بررسی بر مبنای چند پرسش اصلی شکلگرفته

است  :

● ●میزان نابرابری در کل جمعیت حقوقبگیر صندوق بازنشستگی در چه حدی است؟
(یا وضعیت نابرابری چگونه است؟)

● ●حقوقهایی که بیش از حد متعارف باال و یا پایین هستند چه تاثیری بر میزان
نابرابری داشتهاند؟ دارندگان این حقوقهای نامتعارف بر حسب جنسیت و رسته چه

ویژگیهایی دارند؟

● ●نابرابری حقوق بازنشستگی بر حسب جنسیت چه وضعیتی دارد؟

● ●نابرابری حقوق بازنشستگی بر حسب رسته شغلی چه وضعیتی دارد؟

● ●نابرابری حقوق بازنشستگی بر حسب زمان بازنشستگی چه وضعیتی دارد؟

برای پاسخ به این پرسشها از بانک اطالعاتی حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری

استفاده شده است .بر اساس این بانک اطالعاتی میتوان حقوق دریافتی بازنشستگان را
بر اساس گروهبندیهای مختلف از قبیل جنسیت ،رسته ،وضعیت ،زمان بازنشستگی ،سن

کنونی ،سن بازنشستگی و تعداد روزهای پرداخت حق بیمه تفکیک کرد و تفاوت حقوق
بازنشستگان را با توجه به این گروهبندیها به دست آورد که در این گزارش گروهبندی بر
مبنای جنسیت ،رسته و زمان بازنشستگی مورد استفاده قرار گرفته است .دادههایی که در این

گزارش به آن استناد شده ،مربوط به پایان شهریور  1398است و ازاینرو ممکن است بین

اطالعات فوق و اطالعات دریافتی در پایان سال تفاوتهایی وجود داشته باشد .عالوه بر این
پیش از محاسبات آماری ،اطالعات دریافتی پایش شدهاند و  موارد فاقد اطالعات و یا دارای
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اطالعات نامعتبر ( ۳۱۸مورد) از بانک اطالعات حذف شدند .به این ترتیب تعداد دادههای

مورد بررسی ،یک میلیون و  430هزار و  968مورد  به دست آمده که بر مبنای آنها تحلیل
آماری انجام شده است.

در این گزارش به منظور بررسی نابرابری از تحلیل آماری و شاخصهای نابرابری استفاده

شده است .ازاینرو الزم است پیش از پرداختن به نتایج تحلیلها و توصیفهای آماری،

مهمترین مفاهیم و شاخصهای به کار رفته در این تحلیلها به اختصار مورد اشاره قرار

گیرند.
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 -2تعریف مفاهیم
برای بررسی نابرابری در این گزارش از متغیرها و شاخصهای گوناگونی استفاده شده است.

برخی از این شاخصها به طور خاص برای بررسی نابرابری طراحی شدهاند .برخی دیگر
اگرچه شاخصهای آماری عمومی هستند اما مقایسه آنها میتواند تصویری از تفاوت درآمدی
بین بازنشستگان در گروههای مختلف به دست دهد .در ادامه هریک از این شاخصها و

داللتهای آماری آنها به اختصار توضیح داده شده است.
 -1-2شاخصهای مرکزی

این شاخصها در واقع مقادیر یا اعدادی هستند که میتوانند یک توصیف مختصر از مجموعه
عظیمی از دادهها ارائه دهند .با استفاده از این شاخصها میتوان ویژگیهای چند جامعه را با

یتوان نماینده یک جامعه یا نمونه مورد بررسی
هم مقایسه کرد .درواقع این شاخصها را م 
دانست .میانگین ،میانه و نما مهمترین شاخصهای مرکزی هستند.
میانگین:

معروفترین و درعینحال معتبرترین شاخص مرکزی ،میانگین است .میانگین انواع مختلفی
دارد که سادهترین آنها میانگین حسابی است که از جمع تکتک مقادیر تقسیم بر تعداد
مقادیر به دست میآید .ویژگی مهم این شاخص آن است که تحت تأثیر تکتک مقادیر
قرار میگیرد .این ویژگی در برخی جامعههای آماری نقطه ضعف این شاخص نیز به حساب
میآید؛ در یک جامعه آماری که اعداد همگن نیستند و برخی ارقام بسیار بزرگ یا بسیار

کوچک وجود دارند میانگین میتواند تحت تأثیر این اعداد بزرگ یا کوچک قرار گیرد .برای
مثال فرض کنید در یک جامعه  5نفره 2 ،نفر حقوقی معادل  1000تومان دارند 2 ،نفر حقوق

 3000تومانی میگیرند و  1نفر حقوق 22هزار تومانی دریافت میکند .در اینجا میانگین

حقوق  6هزار تومان است که نمیتواند نماینده خوبی برای جامعه آماری باشد.
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میانه:

شاخص مرکزی معروف دیگر که کاربردهای آماری مهمی دارد ،میانه است .میانه درواقع

دادهای است که وسط تمامی دادهها قرار دارد و نیمی از دادههای آماری کوچکتر از آن و
نیمی دیگر بزرگتر از آن هستند .عموما زمانی که اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک در جامعه

آماری وجود دارند بررسی میانه در کنار میانگین میتواند تصویر بهتری از جامعه آماری
به دست دهد .در مثال قبل حقوق  3000تومانی میانه حقوقهای جامعه است که تصویر

گویاتری از واقعیت جامعه ارائه میکند .مقایسه میانگین  6هزار تومانی با میانه  3000تومانی
به تحلیلگر نشان میدهد یک یا چند عدد بسیار بزرگ در جامعه آماری وجود دارند که توانسته
میانگین را به سمت ارقام بزرگتر سوق دهند.

نما:

نما عدد یا مقداری است که بیشترین فراوانی را در جامعه آماری دارد .ممکن است در یک
جامعه بیش از یک نما وجود داشته باشد .در مثال قبل حقوق  1000تومانی و حقوق 3000

تومانی هر دو نمای جامعه هستند .هرچند این شاخص کمتر از دو شاخص دیگر به کار میرود
اما زمانی که تحلیلگر میخواهد بداند بیشتر افراد جامعه چه وضعیتی دارند ،از این شاخص
استفاده میکند.

در یک جامعه نرمال ،میانگین ،میانه و نما هر سه یک عدد هستند ،هرچه این سه عدد از

هم فاصله بیشتری داشته باشند نشان میدهد جامعه مورد بررسی ناهمگونتر است.
 -2-2شاخصهای پراکندگی

همانطور که از عنوان مشخص است ،این شاخصها به نوعی میزان پراکندگی جامعه آماری
را نشان میدهد .دامنه تغییرات ،انحراف چارکی ،واریانس ،انحراف معیار و ضریب تغییرات

شاخصهایی هستند که به همین منظور در تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرند .در این
گزارش سه شاخص دامنه تغییرات ،انحراف معیار و ضریب تغییرات بنا به نیاز پژوهش برای
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نشاندادن میزان پراکندگی استفاده شدهاند که به طور مختصر درباره آنها توضیح داده

میشود.

دامنه تغییرات:

سادهترین شاخص پراکندگی ،دامنه تغییرات است .این شاخص تفاوت بین بزرگترین و
کوچکترین داده را در یک جامعه آماری نشان میدهد .هرچه دامنه تغییرات کوچکتر باشد،

پراکندگی دادهها کمتر است.
انحراف معیار:

این شاخص ،یکی از معتبرترین شاخصهای پراکندگی است و نشان میدهد مقادیر جامعه تا

چه اندازه اطراف میانگین پراکنده شدهاند .در اینجا نیز هرچه انحراف معیار کوچکتر باشد،
پراکندگی جامعه کمتر است.

برای درک بهتر این دو شاخص دو جامعه فرضی را در نظر میگیریم .جامعه «الف» که

پیشازاین توضیح داده شد ،شامل  5نفر است که دو نفر حقوق  1000تومانی ،دو نفر حقوق

 2000تومانی و یک نفر حقوق  22هزار تومانی میگیرد .جامعه «ب» نیز شامل  5نفر است

که حقوق دو نفر از آنها  4000هزار تومان ،دو نفر  8000هزار تومان و یک نفر  6000تومان

است .میانگین هر دو جامعه «الف» و «ب»   6000تومان ،اما انحراف معیار جامعه نخست
 9000تومان و انحراف معیار جامعه دوم  2000تومان است که نشان میدهد جامعه «ب»
پراکندگی کمتری نسبت به جامعه «الف» دارد .هرچه انحراف معیار کمتر باشد ،میانگین برای
یک جامعه گویاتر است و میتوان با دقت بیشتری مقادیر احتمالی را برای آینده پیشبینی

کرد.

ضریب تغییرات:

در برخی موارد اتکا به شاخص انحراف معیار برای تشخیص پراکندگی ممکن است گمراهکننده
باشد .برای مثال دو گروه داده «الف» )4000 ، 3000 ،2000( :و «ب»  )4 ،3 ،2( :را در

نابرابری میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری 7 /

نظر بگیریم .انحراف معیار در گروه «الف» برابر  1000و در گروه «ب» برابر  1است .این
مقایسه ممکن است به اشتباه این موضوع را نشان دهد که پراکندگی در گروه اول بیشتر از

پراکندگی در گروه دوم است .این در حالی است که در هر دو گروه ،دادهها به شکل یکسانی
حول میانگین توزیع شدهاند .برای جلوگیری از این اشتباه ،یک راه ،محاسبه ضریب تغییرات
است .این شاخص نسبت انحراف معیار به میانگین را نشان میدهد و اثر واحد اندازهگیری را

از انحراف معیار حذف میکند .در مثال فوق ضریب تغییرات برای هر دو گروه ،یکسان و برابر
با  0.33است .ضریب تغییرات را میتوان بر حسب درصد نیز محاسبه کرد .در گزارش پیش رو
متناسب با نوع داده از یکی از دو شاخص انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شده است.

 -3-2شاخصهای نابرابری

شاخصهایی که در بخش قبل توضیح داده شد ،شاخصهای توصیفی آماری هستند که اگرچه

نابرابری را بهطور خاص نشان نمیدهند اما مقایسه آنها میتواند تصویر گویاتری از گروههای
مختلف در جامعه آماری (حقوقبگیران صندوق) به دست دهد .در مقابل ،شاخصهای نابرابری

بهطور خاص میزان نابرابری را در هر جامعه نشان میدهند .مقایسه این شاخصها بین گروههای
مختلف مشخص میکند توزیع درآمد در کدا م گروهها احتماال نابرابرتر از گروههای دیگر است.

شاخصهای متعددی برای برآورد میزان نابرابری تعریف شدهاند که در این گزارش سه مورد از
آنها (ضریب جینی ،شاخص کوئینتایل و شاخص  )P90/P10محاسبه و ارائه شدهاند.

ضریب جینی:

ضریب جینی شاخصی است که بر مبنای آن میزان انحراف در توزیع درآمد نسبت به حالت برابری

کامل سنجیده میشود .درنتیجه هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد به معنی انحراف بیشتر از

وضعیت برابری کامل و در واقع به معنی نابرابری بیشتر در یک جامعه است .مقدار این ضریب بین
صفر و یک قرار دارد .در حالت صفر هیچ انحرافی از برابری کامل وجود ندارد و در حالت یک ،توزیع
کامال نابرابر است .اگر ضریب جینی در  100ضرب شود شاخص جینی به دست میآید.
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اگرچه ضریب جینی یک معیار عمومی برای محاسبه نابرابری است اما یکی از اشکالهای

اساسی این شاخص آن است که نسبت به توزیع درآمد در دو سر طیف جامعه (فقیرترینها

و ثروتمندترینها) کمتر حساس است .برای درک بهتر این موضوع در قالب جدول ( )1دو
جامعه فرضی مثال زده شده و نابرابری در این دو جامعه با شاخص جینی مقایسه شده است.
جامعه «الف» و جامعه «ب» هر دو شامل  10عضو هستند .در هر دو جامعه توزیع درآمد

برای افراد میانی یکسان است اما دو نفر فقیرترین و دو نفر ثروتمندترین افراد وضعیت بسیار

متفاوتی دارند .اگرچه ضریب جینی در جامعه «ب» دو برابر جامعه «الف» است و نابرابری
بیشتر این جامعه را نسبت به جامعه «الف» نشان میدهد ،اما نمیتوان تنها با اتکا به این

ضریب بدتر شدن وضعیت طبقات فقیر به نفع طبقات ثروتمند را به خوبی به تصویر کشید.
ازاینرو الزم است در کنار ضریب جینی شاخص دیگری نیز تعریف شود تا اختالف بین

فقیرترینها و ثروتمندترینهای جامعه را به شکل گویاتری نشان دهد .شاخص کوئینتایل
میتواند برای برآورد این هدف مفید باشد.

شاخص کوئینتایل:

این شاخص میانگین درآمد  20درصد ثروتمند جامعه را به میانگین درآمد  20درصد فقیر
جامعه میسنجد .هرچه این شاخص باالتر باشد ،نابرابری بیشتر است .مشخص است که
این شاخص بر مقایسه وضعیت فقیرترینها و ثروتمندترینها استوار شده است .در مثال

قبل شاخص کوئینتایل برای جامعه «الف» برابر  3و برای جامعه «ب» برابر  19است که
نشان میدهد در جامعه «ب»  20درصد ثروتمندترین افراد  19برابر فقیرترین آنها درآمد

دارند درحالیکه در جامعه «الف»  20درصد ثروتمندترینها  3برابر  20درصد فقیرترین افراد
درآمد دارند .در چنین وضعیتی( ،توزیع تقریبا برابر در میانه و به شدت نابرابر در دو سر طیف)
شاخص کوئینتایل واقعیت را به شکل گویاتری مشخص میکند.
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جدول -1برآورد شاخص جینی و شاخص کوئینتایل در دو جامعه فرضی
کد فرد

درآمد
فرضی

1

جامعه الف 5
جامعه ب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 15 10 10 10 10 10 10 5
19 19 10 10 10 10 10 10 1

شاخص

شاخص

16

3

جینی

35.6

کوئینتایل

19

شاخص :P90/P10

توماس پیکتی اقتصاددان مشهور از این شاخص برای بررسی نابرابری دستمزد در کشورهای
مختلف استفاده کرده است .برای محاسبه این شاخص ابتدا جامعه دهکبندی میشود به

این معنی که افراد بر حسب درآمد (دستمزد ،ثروت ،حقوق یا هر معیار دیگری که قرار است
بر مبنای آن نابرابری سنجیده شود) ،از کوچک به بزرگ مرتب میشوند و پسازآن هر 10

درصد افراد در یک دهک قرار میگیرند .با این توضیح ،دهک اول ،فقیرترین افراد و دهک

آخر ثروتمندترین افراد را شامل میشود .نسبت  P90/P10در واقع نسبت حد پایین دهک دهم
به حد باالی دهک اول است .این نسبت نشان میدهد فقیرترین فرد در بین ثروتمندان
(دهک دهم) چند برابر ثروتمندترین فرد در بین فقیرترینها (دهک اول) درآمد دارد .به زبان

ساده فردی که در دهک اول (دهک فقیرترینها) بهترین وضعیت را دارد باید چند برابر
درآمد داشته باشد تا بتواند در دسته ثروتمندترینها قرار بگیرد .هرچه این نسبت باالتر باشد،
نابرابری بیشتر است.

ازآنجاییکه هر سه این شاخصها نوع خاصی از نابرابری را نشان میدهند ،هر سه مورد

در این گزارش محاسبه و ارائه شده است.

بخش سوم گزارش به محاسبه و ارائه نتایج این شاخصها اختصاص دارد.
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 -3نابرابری بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری
همانطور که در مقدمه توضیح داده شد ،برای بررسی وضعیت نابرابری حقوق در صندوق
بازنشستگی کشوری ،به اطالعات این صندوق در تاریخ  1398/6/31استناد شده است .این

دادهها در ابتدا پایش شدهاند و سپس برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفتهاند .بر این
اساس اطالعات یک میلیون و  430هزار و   968حقوقبگیر در صندوق بازنشستگی کشوری

مبنای تحلیلهای آماری پیش رو است .در این بخش ،شاخصهای توصیفی آماری (مرکزی
و پراکندگی) و شاخصهای نابرابری ابتدا برای کل حقوقبگیران محاسبه شده و پسازآن
وضعیت دو گروه از حقوقبگیران (افراد با حقوق بیشتر از سقف و کمتر از کف) به صورت

خاص بررسی شدهاند .در بخش سوم اطالعات حقوقبگیران به تفکیک جنسیت ارائه شده
است .بخش چهارم به بررسی وضعیت نابرابری بین حقوقبگیران به تفکیک رسته اختصاص
دارد و در بخش چهارم نابرابری بر اساس زمان بازنشستگی بررسی شده است.

 -1-3کل حقوقبگیران

در مرحله نخست برای ارائه تصویری از نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری کلیه
حقوقبگیران این صندوق (اعم از بازنشسته ،بازنشسته فوتشده ،شاغل فوتشده ،ازکارافتاده)

بدون تفکیک در نظر گرفته شده و شاخصهای مختلف برای آنها برآورد شده است .شاخصهای
این بخش عالوه بر این اینکه اطالعاتی از وضعیت کل بازنشستگان به دست میدهند ،میتوانند

بهعنوان معیاری برای مقایسه شاخصهای مختلف (اعم از شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و
شاخصهای نابرابری) در گروههای مختلف حقوقبگیران صندوق به کار روند.

شاخصهای مرکزی و پراکندگی

جدول ( )2اطالعات کلی مربوط به تمامی حقوقبگیران صندوق (بر حسب پرونده) را نشان میدهد .بر
مبنای این اطالعات تعداد یک میلیون و  430هزار و  968نفر در ابتدای مهرماه سال  1398از صندوق

حقوق دریافت میکردهاند .میانگین حقوق این افراد  2میلیون و  869هزار تومان بوده است .در مقابل
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میانه حقوق برای این افراد  2میلیون و  767هزار تومان به دست آمده است .این رقم به آن معنی است

که  50درصد حقوقبگیران صندوق کمتر (یا برابر) از  2میلیون و  767هزار تومان حقوق دارند و 50

درصد بیشتر (یا برابر) از این میزان ،دریافت میکنند .مقایسه رقم میانه و میانگین نشان میدهد میانگین

حدود  4درصد بیشتر از میانه است؛ بیشتر بودن مقدار میانگین نسبت به میانه حاکی از آن است حقوق
برخی افراد با مبلغ باال ،میانگین را به سمت ارقام باالتر از میانه سوق داده است .شاخص دیگر که در
این جدول ارائهشده است ،میزان نما برای حقوق دریافتی است .این رقم برابر با  2میلیون و  630هزار
تومان در ماه به دست آمد که از هر دو رقم میانگین و میانه کمتر است .نما همانطور که توضیح داده

شد ،عددی است که بیشترین تکرار را در جامعه مورد بررسی دارد .بر اساس دادههای موجود  8هزار

و  989نفر که معادل  3.4درصد از حقوقبگیران هستند ،دریافتیای برابر با رقم نما دارند .حقوق ثبت
شده در بین حقوقبگیران 298 ،هزار تومان و بیشترین حقوق ثبتشده 32 ،میلیون تومان است .برای
این گروه از دادهها انحراف معیار  959هزار تومان محاسبه شده است به این معنی که به طور متوسط

دادهها  959هزار تومان از مقدار میانگین فاصله دارند.

ق در صندوق بازنشستگی کشوری1398-
جدول  -2شاخصهای مرکزی حقو 

1,430,968

28,687,531

27,686,582

26,298,600

9,594,396

2,982,762

321,522,899

کل
حقوقبگیران

318,540,137

شرح

تعداد کل
(نفر)

میانگین
(ریال)

میانه
(ریال)

نما
(ریال)

انحراف
استاندارد
(ریال)

کمترین
(ریال)

بیشترین
(ریال)

دامنه
(ریال)

مقایسه شاخصهای میانه ،میانگین و انحراف معیار ،تصویری از دادههای موجود به دست

میدهد که قابلتوجه است .این شاخصها نشان میدهند اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی

نزدیک به هم دریافت میکنند ،اما بخشی از آنها حقوق بسیار باال دارند که درنتیجه پراکندگی
حقوق را در صندوق افزایش دادهاند (مفهوم چولگی در مباحث آماری) .نمودار ( )1به صورت
گویاتری این واقعیت را نشان میدهد  .
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نمودار  -1تعداد حقوقبگیران به تفکیک حقوق دریافتی در صندوق بازنشستگی کشوری 1398-
میلیون ریال

همانطور که مشخص است تجمیع بازنشستگان در دامنه حقوقی  2میلیون تا  3.5میلیون

تومان است بهطوریکه  85درصد بازنشستگان در این بازه ،حقوق دریافت میکنند (حقوق 90

درصد بازنشستگان کمتر از  3.5میلیون تومان است) همچنین   99درصد بازنشستگان کمتر از

 6میلیون و  200هزار تومان دریافتی دارند اما دامنه حقوق تا  32میلیون تومان در ماه کشیده

شده است  .این ارقام نشان میدهد هرچند تعداد افراد بسیار اندکی این حقوق باال را دریافت
میکنند اما پراکندگی را در حقوق بازنشستگی افزایش دادهاند.
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پراکندگی باال در حقوق دریافتی در صندوق بازنشستگی این سوال را ایجاد میکند که آیا حذف

افراد با درآمدهای بسیار باال یا بسیار پایین ،میتواند شاخصها مهم مانند میانه و میانگین حقوق

را که عموما برای توصیف وضعیت عموم بازنشستگان استفاده میشود تغییر دهد یا خیر؟ با توجه

به همین نکته در جدول ( )3افرادی که حقوق پایینتر از کف یا باالتر از سقف دریافت میکردهاند
حذف شده و شاخصهای مرکزی و پراکندگی بار دیگر محاسبه شدهاند .کف حقوق مستند به

فصلنامه صندوق در تابستان  1398یک میلیون و  578هزار تومان در نظر گرفته شده و سقف

حقوق نیز  7برابر این مبلغ و معادل  11میلیون و  49هزار تومان محاسبه شده است.
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27,692,115 28,700,187
1,429,813
()0.02
()0.04

27,670,770 28,337,976
حذف حقوقهای بیش از سقف و
1,425,166
کمتر از کف
()-0.06
()-1.22

حذف حقوق کمتر از
 15,785,000ریال

حذف حقوق بیش از
 110,495,000ریال

27,666,492 28,325,572
1,426,321
()-0.07
()-1.26

تعداد کل
(نفر)

میانگین
(ریال)

میانه
(ریال)

26,298,600

26,298,600

26,298,600

نما
(ریال)

7,086,693
()-26.14

9,587,806
()-0.07

7,097,374
()-26.03

انحراف استاندارد
(ریال)

94,705,198 110,490,198 15,785,000

305,737,899 321,522,899 15,785,000

107,507,436 110,490,198 2,982,762

کمترین
(ریال)

بیشترین
(ریال)

دامنه
(ریال)

جدول  -3شاخصهای مرکزی و پراکندگی در حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری با حذف حقوقهای بیش از سقف و کمتر از کف1398 -
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ردیف اول در جدول ( )3مقادیر شاخصها را در حالتی نشان میدهد که حقوقبگیران

با دریافتی بیش از سقف حقوق ،از مجموع دادهها حذف شدهاند .در این حالت تعداد کل

بازنشستگان  4هزار و  647نفر کاهش مییابد .با حذف افراد با حقوق باال طبیعی است
میانگین کاهش داشته باشد .اطالعات جدول نیز همین موضوع را نشان میدهد .با این

تغییر میانگین حقوق به  2میلیون و  832هزار تومان میرسد .ارقامی که در داخل پرانتز ذیل

ستونهای میانگین ،میانه و انحراف معیار نوشته شدهاند ،درصد تغییرات این شاخصها را

نسبت به حالتی که کل حقوقبگیران در نظر گرفته شدهاند (جدول  )2مشخص میکنند .بر
این مبنا با حذف افراد با دریافتی بیش از سقف حقوق ،میانگین  1.26درصد کاهش یافته
است .این تغییر در رقم میانه کمتر است و میانه دادهها با  0.07درصد کاهش به عدد 2

میلیون و  766هزار تومان میرسد .میزان نما (حقوق با بیشترین درصد تکرار) ثابت میماند.

در مقابل با این تغییر انحراف معیار بیش از  26درصد کاهش مییابد که نشان میدهد حذف
افراد با حقوق بیش از سقف ،پراکندگی در حقوق بازنشستگی را به میزان قابلمالحظهای
کمتر میکند .همچنین دامنه اختالف حقوق که در حالت کلی  31میلیون تومان بود با این
تغییر به  10میلیون تومان کاهش مییابد.

در ردیف دوم اطالعات شاخصها در حالت حذف حقوق کمتر از کف مشخص شده

است .با این تغییر میانگین و میانه حقوق افزایش مییابد اما تغییرات در این دو شاخص کمتر

از حالت اول (حذف حقوق باالتر از سقف) است که نشان میدهد حقوق پایین اثرگذاری
کمتری بر شاخصهای مرکزی داشته است .انحراف معیار و دامنه نیز در این حالت تغییر

قابلمالحظهای نداشتهاند که نشان میدهد شاخصهای پراکندگی در جامعه حقوقبگیران،

بیشتر تحت تأثیر افراد با حقوق باالست .به عبارت سادهتر ،این دریافتکنندگان حقوق باال
هستند که پراکندگی حقوق دریافتی را در صندوق افزایش دادهاند.

ردیف سوم جدول وضعیت جامعه حقوقبگیران را با حذف هر دو گروه افرادی که بیشتر

از سقف و کمتر از کف دریافتی دارند ،نشان میدهد .حذف همزمان این دو گروه افراد از
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جامعه آماری باعث کاهش  1.2درصدی میانگین و  0.06درصدی میانه شده است که نشانه

دیگری بر این است که شاخصهای مرکزی بیش از آنکه تحت تأثیر ارقام  کوچک باشند از

ارقام بزرگتر اثر گرفتهاند .در این وضعیت به دلیل اینکه عامل ایجاد پراکندگی از هر دو طرف
حذف شده است ،انحراف معیار و دامنه کاهش بیشتری پیدا کرده است.

در نمودار ( )2وضعیت حقوقبگیران پس از حذف مقادیر بیشتر از سقف و کمتر از کف

نشان داده شده است .مشاهده میشود در این حالت نیز کماکان نمودار از دو وجه با نمودار

نرمال تفاوت دارد؛ نخست اینکه نقطه اوج نمودار از حالت نرمال بلندتر است ،که به معنی
تجمیع بیشتر افراد در دامنه میانی حقوقی است .در طرف دیگر دامنه نمودار در سمت راست

گستردهتر از حالت نرمال است که نشان میدهد حتی با حذف حقوق بیشتر از سقف ،کماکان

سهم بسیار کوچکی از کل حقوقبگیران در دامنه باالی درآمدی قرار میگیرند.
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نمودار  -2تعداد حقوقبگیران به تفکیک حقوق دریافتی پس از حذف حقوقبگیران کمتر از کف و
بیشتر از سقف در صندوق بازنشستگی  1398-میلیون ریال

حقوقبگیران بر مبنای دهک

روش دیگری که میتوان بر مبنای آن اختالف درآمدی بین افراد را سنجید ،تقسیمبندی آنها
به دهکهای مختلف و بررسی شاخصها در هر دهک است .در جدول ( )۴این تقسیمبندی

برای کل حقوقبگیران انجام شده است.
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جدول  -4شاخصهای مرکزی و پراکندگی در حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری به
تفکیک دهک1398-
بیشترین

دامنه

ضریب تغییرات
(درصد)

22,063,203

19,080,441

12

دهک 25,714,872 24,150,881 24,936,844 143,097 3

1,563,991

1.7

تعداد

میانگین

کمترین

دهک 2,982,762 19,032,542 143,097 1

دهک 24,150,881 22,063,203 23,220,148 143,097 2
دهک 26,902,815 25,714,872 26,340,949 143,097 4
دهک 27,686,582 26,902,816 27,292,541 143,097 5
دهک 28,565,266 27,686,582 28,154,050 143,097 6
دهک 29,509,655 28,565,266 29,088,423 143,097 7
دهک 30,975,320 29,509,720 30,296,782 143,097 8
دهک 34,387,712 30,975,320 32,361,410 143,097 9

2,087,678
1,187,943
783,766
878,684
944,389

1,465,600
3,412,392

دهک 287,135,119 321,522,899 34,387,780 46,151,872 143,095 10

2.3
1

0.8
0.9
1

1.5
2.9

45.8

میانگین ،نخستین شاخصی که در هر دهک محاسبه و ارائه شده است .نگاه کلی به

ارقام میانگین در دهکهای مختلف نشان میدهد اختالف بین میانگینها در دهکهای
میانی بسیار اندک است بهطوریکه در دهکهای  4تا  7اختالف میانگین هر دهک با دهک

بعدی کمتر از  100هزار تومان است .در مقابل فاصله دهک اول با دوم و دهک نهم  با دهم
بیشتر از سایر دهکهاست .در واقع همانطور که در نمودارهای ( )1و ( )2تشخیص داده

شد ،عموم حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری در دامنه میانی متمرکز هستند و در
دو سر دامنهها اختالف افزایش مییابد .برای درک بهتر این تفاوت کافی است توجه کنیم
فاصله بین میانگین دهک اول و دوم از فاصله بین میانگین دهک چهارم و هشتم ( 4دهک)

بیشتر است (تفاوت بین میانگین دهک اول و دوم نزدیک به  419هزار تومان و اختالف

بین میانگین دهک چهارم و هشتم  369هزار تومان است) .همچنین فاصله بین میانگین

دهک دهم با دهک نهم بیشتر از فاصله میانگین دهک نهم با دهک اول است (تفاوت بین
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میانگین دهک اول و دهک نهم نزدیک به یک میلیون و  330هزار تومان و اختالف بین

میانگین دهک نهم و دهک دهم یک میلیون و  380هزار تومان است) .نکته قابلتوجه دیگر

در این جدول اختالف حقوق درون دهک دهم است .اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با
کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم مشخص میشود این اختالف تنها  3میلیون و

 100هزار تومان است درحالیکه اختالف حقوق در درون دهک دهم به  28میلیون و 700

هزار تومان میرسد .به عبارت ساده اختالف بین دهک دهم و دهک اول از اختالف درون
دهک دهم کمتر است .این واقعیت به خوبی نشان میدهد تنها درصد بسیار کمی از افراد
در صندوق ،دریافتکننده حقوق بازنشستگی بسیار باال هستند اما این عده به نسبت دیگر

حقوقبگیران ،دریافتی بسیار باالتری دارند  .توجه به ستون ضریب تغییرات نیز به صورت
گویاتر این واقعیت را نشان میدهد .درحالیکه پراکندگی در دهکهای میانی بسیار اندک

است ،اما دو دهک اول و آخر پراکندگی باالتری دارند و پراکندگی در دهک آخر بسیار بیشتر
از سایر دهکهاست.

شاخصهای نابرابری

بررسی شاخصهای توصیفی و مقایسه آنها در حالتهای مختلف شمایی از وضعیت
نابرابری بین دریافتکنندگان حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری نشان داد .در این بخش

شاخصهایی محاسبه شدهاند که بهطور خاص برای بررسی وضعیت نابرابری کاربرد دارند.

شاخص جینی ،شاخص کوئینتایل و نسبت    P90/P10که در بخش دوم گزارش به تفصیل
درباره ماهیت و کاربرد آنها توضیح داده شد ،شاخصهایی هستند که برای بررسی نابرابری

در صندوق کشوری استفاده شدهاند .جدول ( )۵برآورد این شاخصها را برای کل بازنشستگان
نشان میدهد.
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جدول -5شاخصهای نابرابری در بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری1398-

شاخص
مقدار

جینی (درصد)
11.99

کوئینتایل
1.86

  P90/P10
1.56

بر مبنای اعداد جدول فوق در حالت کلی ضریب جینی برای صندوق برابر با 11.99

درصد است که نشان میدهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در دامنه تقریبا

برابر قرار دارد .برای درک بهتر دامنه شاخص جینی ،مراجعه به آمار موجود از این شاخص
میتواند کمککننده باشد .محاسبه این شاخص برای نابرابری درآمدی (یا در مواردی

نابرابری مصرف) در کشورهای مختلف نشان میدهد دامنه شاخص عموما بین  25تا 63

درصد گسترده است و در کشورهایی که نظام بازتوزیعی بسیار قوی دارند ،این شاخص در
محدود  25تا  30قرار دارد .در مورد صندوق کشوری محاسبات نشان داد این شاخص رقمی

بسیار پایینتر از حداقلهای جهانی است که نشانه وضعیت نسبتا برابر در پرداخت حقوق
است .این نتیجه چندان دور از ذهن نیست .ازآنجاییکه در این محاسبه تنها درآمد ناشی
از حقوق بازنشستگی در یک صندوق خاص معیار قضاوت قرارگرفته است (درآمد حاصل از

ثروت یا سرمایه محاسبه نشده است) و این حقوق بر اساس قواعد مشخص (حداقل و حداکثر
برای عموم حقوقبگیران) تعیین شده است ،نابرابری در دریافت حقوق تا سطح قابلتوجهی

کاهش مییابد .همین نتیجه را میتوان از برآورد ضرایب کوئینتایل و    P90/P10به دست آورد.
اطالعات مربوط به ضریب کوئینتایل برای کشورهای مختلف در گزارش توسعه انسانی نشان
میدهد دامنه این شاخص بین  (  3.5اوکراین) تا ( 28.4افریقای جنوبی) است درصورتیکه
محاسبه این شاخص برای صندوق کشوری رقم  1.86را به دست میدهد .این رقم بیانگر آن

است که دریافتی  20درصد افراد با باالترین حقوق در صندوق کشوری به طور میانگین 1.86

برابر (کمتر از دو برابر)  20درصد افراد با کمترین حقوق در این صندوق است .همانطور که

جداول و نمودارهای قبلی نیز نشان داد ،اگرچه برخی افراد حقوق بسیار باالیی از صندوق

کشوری دریافت میکنند اما ازآنجاییکه تعداد آنها نسبت به کل حقوقبگیران بسیار اندک
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است ،تأثیر چشمگیری در افزایش رقم میانگین دریافتی حتی در میان دهکهای باالی

حقوق ندارند .همین وضعیت برای دریافتکنندگان حقوق پایین در صندوق وجود دارد ،تعداد
این افراد به اندازهای نیست که میانگین حقوق را در دو دهک پایینی به طور چشمگیر کاهش

دهند.

شاخص سوم مورد بررسی شاخص  P90/P10است .توضیح داده شد که این شاخص نشان

میدهد حقوق فردی که در دهک اول در بهترین حالت حقوق قرار دارد ،چند برابر باید
افزایش یابد تا در رده افراد در دهک ثروتمندترینها قرار گیرد .پیکتی از این شاخص برای

نابرابری دستمزد در کشورهای مختلف استفاده کرده است و نشان میدهد در نروژ و سوئد

که کمترین نابرابری دستمزد را دارند این شاخص  2و  2.1برابر است؛ این در حالی است که
این رقم برای صندوق بازنشستگی کشوری  1.56برابر به دست آمده است.

بر مبنای نتایج فوق میتوان گفت تمام شاخصهای نابرابری نشان میدهند پرداخت

حقوق در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری توزیع به نسبت برابر دارد هرچند به
دلیل رعایت نشدن سقف حقوق بازنشستگی در برخی رستههای شغلی برخی از حقوقبگیران،
دریافتیهای بسیار باالتری نسبت به سایرین دارند که این موضوع پراکندگی را در صندوق

بازنشستگی افزایش داده است .البته الزم است به این نکته توجه شود که معیار مقایسه

شاخصهای نابرابری در این بخش ،اطالعات موجود بر اساس دادههای بینالمللی است که

عموما برای مقایسه توزیع درآمد یا ثروت در مقیاس کشوری استفاده میشود و همانطور
که پیشازاین اشاره شد ،طبیعی است نابرابری در سطح یک صندوق بازنشستگی با قواعد

مشخص در تعیین حقوق در سطح کمتری از نابرابری درون کشورها قرار دارد.
 -2-3بیشتر از سقف ،کمتر از کف

در بخش قبل شاخصهای کلیدی برای تمامی حقوقبگیران بررسی شد .در این بخش،

شمایی از وضعیت افرادی بررسی میشود که درآمدهای باالتر از سقف و پایینتر از کف

حقوق دارند .جدول ( )۶شاخصهای کلیدی را برای این دو گروه نشان میدهد.
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جدول -6شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای حقوقبگیران بیشتر از سقف و کمتر از حداقل در
صندوق بازنشستگی کشوری1398-
عنوان

تعداد

میانگین

میانه

نما

ضریب
تغییرات

کمترین

بیشترین

حقوق بیشتر از سقف

321,522,899 110,512,502 16.03 120,110,406 135,761,852 139,784,941 4,647

حقوق کمتر از کف

15,783,951

11,385,000 13,058,861 13,020,524 1,155

13.03

2,982,762

بر مبنای دادههای موجود تعداد  4647نفر در صندوق بازنشستگی کشوری حقوق باالتر

از سقف دریافت میکنند .میانگین حقوق برای این افراد  13میلیون و  978هزار تومان و
میانه حقوق برای آنها 13میلیون و  576هزار تومان است .باالتر بودن رقم میانگین نسبت
به میانه در این حالت نیز نشان میدهد حتی در گروهی که دارای درآمدهای باال هستند

برخی افراد درآمدهای بسیار باال دارند که باعث شده رقم میانگین باالتر از رقم میانه باشد.
کمترین حقوق در این گروه 11میلیون تومان و بیشترین حقوق  32میلیون تومان است .در

واقع پراکندگی بین گروههای دریافت کننده درآمد باال شدید است و دامنه تغییرات در این
گروه به  21میلیون تومان میرسد .در اینجا نیز برای درک بهتر پراکندگی از معیار ضریب
تغییرات استفاده شده است .مقایسه ضریب تغییرات در بین دو گروه حقوقبگیر فوق مشخص

میکند پراکندگی بین دریافتکنندگان حقوق باال بیشتر از پراکندگی بین دریافتکنندگان

حقوق پایین است .به عبارت ساده حقوق کسانی که در رده درآمدهای کمتر از حداقل
دریافتی دارند ،به  هم نزدیکتر است اما بین دریافتکنندگان حقوق باالتر از سقف ،تفاوت
در دریافتیها بیشتر است  .
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برای درک بهتر وضعیت افرادی که حقوق باالتر از سقف دریافت میکنند اطالعات

حقوق این گروه در نمودار ( )3مشخص شده است.

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

برای رسم این نمودار ،افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب به ترتیب حقوق از کمتر به بیشتر مرتب شدهاند و به هر فرد
یک شمارۀ ردیف اختصاص یافته است .محور افقی شمارۀ ردیف فرد حقوقبگیر را نشان میدهد.

همانطور که مشاهده میشود شیب افزایش حقوق افراد در این گروه نسبتا یکسان است

اما به یکباره برای حدود  300نفر آخر حقوق به میزان قابلتوجه افزایش مییابد.

روش دیگری که میتوان بر مبنای آن وضعیت افراد را در این دو رده حقوقی بررسی کرد،

تفکیک آنها به لحاظ جنسیت است .این اطالعات در جدول ( )۷ارائه شده است.
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جدول  -7وضعیت حقوقبگیران بیشتر از سقف و کمتر از کف در صندوق بازنشستگی به تفکیک
جنسیت1398-
حقوق بیشتر از سقف

عنوان

مرد
زن

حقوق کمتر از کف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

4,167

89.7

813

70.4

10.3

480

29.6

342

همانطور که مشخص است ،نزدیک به  90درصد افرادی که حقوق بازنشستگی بیشتر از سقف

دریافت میکنند ،مردان هستند و زنان  10درصد این گروه را تشکیل میدهند ،در مقابل  70درصد افراد
با حقوق پایینتر از کف را مردان تشکیل داده و زنان سهم  30درصدی در این گروه دارند.
جدول ( )۸همین اطالعات را به تفکیک رسته نشان میدهد.

جدول  -8وضعیت حقوقبگیران بیشتر از سقف و کمتر از کف در صندوق بازنشستگی به تفکیک
رسته1398-
عنوان

رسته سیاسی
مقامات
هیئتعلمی
رسته قضایی
رسته فنآوری اطالعات
رسته فنی و مهندسی
رسته کشاورزی
رسته خدماتی
رسته بهداشتی و درمانی
رسته امور اجتماعی
رسته اداری و مالی
رسته آموزشی و فرهنگی
نامعلوم

حقوق بیشتر از سقف
تعداد

درصد

18
3,200
1,424

0.4
68.9
30.6

5

0.1

حقوق کمتر از کف
تعداد

7
4
1
62
23
317
75
17
350
299

درصد

0.6
0.3
0.1
5.4
2
27.4
6.5
1.5
30.3
25.9
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بر مبنای آنچه در جدول ( )۸مشخص است ،افراد با حقوق باالتر از سقف در دو رسته

قضایی و هیئتعلمی قرار دارند .ازآنجاییکه برای تمام حقوقبگیران صندوق بازنشستگی

کشوری ،بهجز این دو رسته ،سقف  7برابری حقوق اعمال میشود طبیعی است افرادی
که بیشتر از سقف ،دریافتی دارند متمرکز در همین دو گروه باشند .همچنین بر اساس آمار

موجود  18نفر در رسته مقامات و  5نفر در رسته اداری و مالی حقوق بیشتر از سقف دریافت
میکنند .در مقابل افرادی که حقوق کمتر از حداقل دارند در سه رسته اداری و مالی ،خدماتی

و آموزشی و فرهنگی متمرکز هستند بهطوریکه  83.5درصد دریافتکنندگان حقوق کمتر
از حداقل در این سه رسته قرار گرفتهاند .در دو رسته سیاسی و مقامات هیچ فردی کمتر از

حداقل حقوق دریافت نمیکند.

 -3-3تفکیک بر حسب جنسیت

یکی از ابعاد نابرابری در این گزارش بررسی آن از حیث جنسیت بازنشستگان بوده است.

به این منظور میزان حقوق دریافتی به تفکیک جنسیت و نابرابری حقوق در میان هر گروه
جنسی مورد بررسی قرارگرفته است.

شاخصهای مرکزی و پراکندگی

اطالعات کلی مربوط به میزان حقوق بازنشستگان بر حسب جنسیت در جدول ( )۹آمده است.
مقایسه میانگینها نشان میدهد ،به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است ( 2میلیون

و  900هزار تومان برای مردان در برابر  2میلیون و 775هزار تومان برای زنان) .مقایسه رقم
میانه و میانگین در زنان و مردان نشان میدهد در هر دو گروه میانگین بزرگتر از میانه است.

همانطور که پیشازاین توضیح داده شد ،این نتیجه مشخص میکند در هر دو گروه برخی
افراد با درآمدهای باال میانگین را به سمت باال افزایش دادهاند .بااینوجود اختالف میانگین

نسبت به میانه برای مردان بیشتر از زنان است که نشان میدهدتأثیرگذاری افراد با حقوق
باال در گروه مردان بیشتر از گروه زنان است. .
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برای بررسی میزان پراکندگی دو شاخص دامنه و انحراف استاندارد ارائه شدهاند .مقایسه

دامنه حقوق بین زنان و مردان نشان میدهد پراکندگی حقوق بین مردان بیش از زنان است.

بااینوجود توجه به شاخص انحراف معیار این اختالف را به شکل گویاتری مشخص میکند.
مشاهده میشود درحالیکه انحراف معیار برای مردان بیش از یک میلیون تومان است این

رقم برای زنان به حدود  660هزار تومان میرسد.

بهاینترتیب بر اساس اطالعات موجود در جدول ( )۹میتوان گفت زنان نسبت به مردان

در وضعیت نابرابر و با درآمد پایینتری قرار گرفتهاند .درعینحال نابرابری حقوق مردان در

میان گروه خود نسبت به زنان در میان گروه خود بیشتر است.

جدول  -9شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری به
تفکیک جنسیت1398-
تعداد کل

میانگین

میانه

انحراف
استاندارد

نما

کمترین

دامنه

بیشترین

مرد ۳۱۷,۳۲۸,۷۹۷ ۳۲۱,۵۲۲,۸۹۹ ۴,۱۹۴,۱۰۲ ۱۰,۶۷۹,۵۴۱ ۲۶,۲۹۸,۶۰۰ ۲۷,۹۳۱,۰۰۰ ۲۹,۱۲۰,۱۰۹ ۹۷۷,۷۱۸
زن ۲۶۱,۴۷۵,۹۷۵ ۲۶۴,۴۵۸,۷۳۷ ۲,۹۸۲,۷۶۲ ۶,۵۸۱,۸۷۵ ۲۶,۲۹۸,۶۰۰ ۲۷,۴۶۰,۴۳۷ ۲۷,۷۵۴,۴۰۵ ۴۵۳,۲۵۰

جدول شماره ( )۱۰تجمیع حقوقبگیران در هر دهک بر حسب جنس را نشان میدهد.

بر اساس اطالعات جدول تجمع مردان در دهکهای دوم ،نهم و دهم بوده است؛ درحالیکه

زنان بیشتر در دهکهای میانی (چهارم ،پنجم و ششم) قرار گرفتهاند.

جدول  -10تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهکهای درآمدی به تفکیک
جنسیت1398 -
دهک

اول

دوم

سوم

مرد

۹.۷

۱۱

۱۰.۳

۸.۶

زن

۱۰.۷

۷.۸

۹.۳

۱۳

جنسیت

هفتم

هشتم

نهم

دهم

چهارم پنجم ششم

۸.۵

۹

۹.۸

۱۰.۵

۱۱

۱۱.۵

۱۳.۲

۱۲.۳

۱۰.۴

۸.۹

۷.۸

۶.۸

نابرابری میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری 27 /

شاخصهای نابرابری

در بررسی نابرابری بر حسب جنسیت نیز همچون بخشهای گذشته گزارش ،از شاخصهای

جنینی ،کوئینتایل و  P90/P10استفاده شده است .همانطور که در بخشهای پیشین دیده شد
ضریب جینی در میان کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری  ۱۱.۹۹درصد است.
این شاخص در میان مردان  ۱۳.۰۴درصد و در میان زنان  ۹.۴درصد محاسبه شده است که

نشان میدهد نابرابری در میان مردان بیش از متوسط کل حقوقبگیران صندوق و در میان
زنان کمتر از متوسط آنها است.

محاسبه شاخص کوئینتایل که وجود نابرابری را با تمرکز بر کرانههای باال و پایین مورد

توجه قرار میدهد نیز همین نتیجه را اما با فاصله کمتر نسبت به شاخص جینی نشان میدهد؛
این شاخص ،که در میان کل حقوقبگیران  ۱.۸۶به دست آمده بود ،در میان حقوقبگیران

مرد صندوق  ۱.۹۵و در میان حقوقبگیران زن  ۱.۶۵برآورد شده است .به این معنا که ۲۰

درصد مردان با باالترین حقوق  ۱.۹۵برابر  ۲۰درصد آنان با پایینترین حقوق ،دریافتی دارند

و  ۲۰درصد زنان با باالترین حقوق  ۱.۶۵برابر  ۲۰درصد زنان با پایینترین دریافت میکنند.
در شاخص  P90/P10همین نظم با نسبت پایینتری نسبت به دو شاخص فوق به دست

آمده است؛ به این ترتیب اعداد  ۱.۵۹برای مردان و  ۱.۴۹برای زنان نشان میدهد حقوق
مردی که در سطح پایینتر دهک حقوقی ،بهترین وضعیت را دارد حداقل باید  ۱.۵۹برابر
افزایش یابد تا به سطح مردان در باالترین دهک حقوقی برسد و در مورد زنان این رقم باید

 ۱.۴۹برابر شود.

جدول  -11شاخصهای نابرابری در بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر حسب
جنسیت1398-

شاخص

جینی

کوئینتایل

مرد

۱۳.۰۴

۱.۹۵

P90/P10

۱.۶۵

۱.۴۹

زن

۹.۴

۱.۵۹
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 -4-3تفکیک بر حسب رسته

نابرابری در میزان حقوق دریافتی رستههای شغلی نیز در این گزارش همچون گروههای

جنسی از دو منظر بررسی شده است؛ نابرابری حقوق در درون هر رسته و نابرابری بین
رستهها .البته باید به این نکته توجه کرد که تفاوت زیاد در فراوانیهای رستههای مختلف
شغلی وجود دارد (از  ۳۷۲مورد رسته سیاسی تا   ۷۳۴,۲۸۳مورد رسته آموزشی و فرهنگی)
که در تحلیل نهایی شایسته است که مورد توجه قرار گیرد.

شاخصهای مرکزی و پراکندگی

بر اساس اطالعات جدول ( )۱۲حقوقبگیران رستههای شغلی «هیئتعلمی» و «قضایی» به
طور متوسط حدود  ۸میلیون تومان« ،مقامات»  ۶.۵میلیون« ،سیاسی»  ۴.۲میلیون« ،امور

اجتماعی»  ۳.۲میلیون« ،آموزشی و فرهنگی» و «فنآوری اطالعات»  3میلیون« ،اداری و
مالی»  ۲.۸میلیون« ،کشاورزی»« ،بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی»  ۲.۷میلیون و
رسته «خدماتی» حدود  ۲.۳میلیون تومان حقوق دریافت میکنند .ترتیب میانه حقوق دریافتی
رستههای مختلف نیز از همین نظم پیروی میکند .در  12رسته از  13رسته فعلی میانگین

بیشتر از میانه است که نشاندهنده تاثیرگذاری حقوق باال بر میانگین است .این تفاوت گاه به

بیش از  2میلیون تومان میرسد (در رسته قضایی) که نشان از وزن سنگین اثرگذاری افراد
با حقوق باال (حتی با وجود تعداد به نسبت کم آنها)  بر کل جمعیت همان رسته دارد .تنها در

رسته «خدماتی» میانه از میانگین بزرگتر است که نشان میدهد وزن افراد با حقوق کم بر  

آمارههای مرکزی این رسته سنگینی میکند.

در جدول ( )3دامنه حقوق دریافتی در هریک از دهکها مشخص شد .جدول ()12

مشخص میکند حقوق میانگین در هر رسته در کدام یک از دهکهای حقوق در جدول

( )3قرار میگیرد .نتایج نشان میدهد میانگین حقوق در رستههای شغلی «هیئتعلمی»،
«قضایی»« ،مقامات» و «سیاسی» همگی در دهک  ۱۰درآمدی قرار گرفتهاند .میانگین

حقوق رسته «امور اجتماعی» در دهک  ،۹رستههای «آموزشی و فرهنگی» و «فنآوری
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اطالعات» در دهک  ۷و رسته «اداری و مالی» در دهک  ۶قرار دارد .حقوقبگیران رستههای
«کشاورزی»« ،بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی» بهطور متوسط در دهک  ۵قرار

دارند و میانگین حقوق رسته «خدماتی» حتی کمتر از رستههای نامعلوم در دهک  ۲قرار
گرفته است.

ق در صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک رسته1398-
جدول  -12شاخصهای مرکزی حقو 
رسته شغلی

تعداد کل

هیئتعلمی

      80,857,354       70,736,474       13,708

۱۰

رسته قضایی

      79,010,853       56,611,436       4,683

۱۰

مقامات

      64,682,759       59,986,601       784

۱۰

رسته سیاسی

      42,142,750       38,581,200       372

۱۰

رسته امور اجتماعی

      32,303,363       29,487,080       24,310

۹

رسته آموزشی و فرهنگی

      29,464,458       28,721,634       734,283

۷

رسته فنآوری اطالعات

      29,327,581       27,931,000       1,755

۷

رسته اداری و مالی

      27,772,789       27,136,465       265,182

۶

رسته کشاورزی

      27,309,024       27,123,280       26,465

۵

رسته بهداشتی و درمانی

      27,185,940       26,345,688       102,632

۵

رسته فنی و مهندسی

      27,142,032       26,408,177       61,443

۵

نامعلوم

      25,407,379       24,707,684       166

۳

      22,975,663       23,718,560       195,185

۲

رسته خدماتی

میانه

میانگین

دهک (بر اساس میانگین)
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در بررسی پراکندگی میزان حقوق در هر رسته از شاخص ضریب تغییرات و دامنه حقوق

استفاده شده است .بهاینترتیب رستههای قضایی ( ۵۸درصد) و هیئتعلمی ( ۵۰درصد) و پس از

آنها رستههای سیاسی ( ۳۶درصد) و امور اجتماعی ( ۳۲درصد) بیشترین میزان ضریب تغییرات
را به خود اختصاص دادهاند .واضح است که مقدار این ضریب الزاما منطبق با مقدار دادهها و

دامنه پراکندگی آنها نیست .در میان  ۴رستهای که مرور شد باوجودآن که مقدار ضریب تغییرات
در رسته قضایی بیشتر از این مقدار در رسته هیئتعلمی است ،اما دامنه پراکندگی دادههای

هیئتعلمی در بازه  ۱.۲میلیون تا  ۳۱میلیون تومان نزدیک به دو برابر رسته قضایی با دامنه
 ۱۶.۶میلیون تومان است .در رستههای سیاسی و امور اجتماعی نیز همین اختالف با مقادیر
کمتر مشاهده میشود .کمترین ضریب تغییرات در رستههای خدماتی ( 14درصد) و آموزشی و

فرهنگی ( ۱۷درصد) و بهداشتی و درمانی ( ۱۷درصد) بوده است.

جدول  -13شاخصهای پراکندگی حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک رسته1398-
رسته شغلی

ضریب تغییرات

رسته قضایی

۵۷.۸۲

      166,119,993       178,780,940       12,660,947

رسته سیاسی

۳۶.۳۲

      88,240,337

هیئتعلمی

۴۹.۶۶

رسته امور اجتماعی

۳۲.۲۴

رسته کشاورزی

۲۴.۸

مقامات

رسته اداری و مالی

۲۸.۶۸

کمترین

بیشترین

دامنه

      309,750,954       321,522,899       11,771,945
      16,506,857

      11,388,173

      94,040,100

      71,733,480
      82,651,927

      160,003,032       175,826,018       15,822,986
      8,247,700

      88,096,291

      79,848,591

      7,623,155

      98,150,811

      90,527,656

      92,759,800

      86,759,800

۲۲.۸۳

      114,098,874       120,098,874       6,000,000

۲۲.۵۶

      13,391,141

      81,308,394

رسته آموزشی و فرهنگی

۱۷.۳۶

      2,982,762

      94,040,100

رسته خدماتی

۱۴.۳۹

رسته فنی و مهندسی

رسته فنآوری اطالعات

رسته بهداشتی و درمانی
نامعلوم

۲۲.۸

۲۰.۴۹
۱۶.۸۳

      6,000,000

      15,785,000
      4,194,102

      37,196,197
      49,526,243

      67,917,253
      91,057,338
      21,411,197
      45,332,141
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جدول شماره ( )۱۴پراکندگی میزان حقوق در میان دهکهای درآمدی در هر رسته

شغلی نشان میدهد .بهاینترتیب همانطور که مشاهده میشود میزان حقوق  ۹۸درصد از
رسته مقامات ۹۴ ،درصد از رسته هیئتعلمی ۸۷ ،درصد از رسته قضایی و  ۵۸درصد از رسته

سیاسی در دهک دهم قرار دارد ۶۱ .درصد از حقوقبگیران رسته خدماتی و  ۳۳درصد از
رسته کشاورزی در دو دهک اول ( ۸۴درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند.
جدول  -14تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهکهای درآمدی به تفکیک
رسته1398 -

دهک

رسته

اول

دوم

سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

نهم

دهم

رسته سیاسی

۴

۳

۳.۸

۲.۲

۲.۲

۳.۵

۶.۷

۸.۱

۵۷.۵ ۹.۱

مقامات

۰.۵

۰.۳

۰

۰.۳

۰.۱

۰

۰.۳

۰

۹۷.۸ ۰.۸

هیئتعلمی

۰.۶

۰.۳

۰.۴

۰.۷

۰.۲

۰.۴

۰.۵

۰.۶

۹۳.۸ ۲.۴

رسته قضایی

۱.۲

۱.۲

۰.۸

۰.۸

۰.۵

۰.۵

۱

۱.۴

۸۷.۳ ۵.۳

رسته فنآوری اطالعات

۴.۲

۳.۸

۷.۳

۱۵.۳ ۱۷.۴

۱۲

۱۱.۲

۸

۹

۱۱.۷

۸.۶ ۱۰.۳ ۱۴.۵ ۱۵.۵ ۱۴.۱ ۱۰.۳

۷.۷

۶.۶

۵.۹

۶.۶

رسته کشاورزی

۱۸.۴

۷.۴

۷.۱

۶.۳

۵.۵

۷.۳

۸.۹

۹.۷ ۱۴.۵

رسته خدماتی

۲۳.۵ ۳۲.۴ ۲۹.۲

۷.۳

۲.۹

۱.۹

۱.۷

۰.۸

۰.۳

۰.۱

۸.۱ ۱۱.۷ ۱۸.۲ ۱۴.۱ ۱۰.۹ ۱۰.۳

۷.۳

۶.۶

۵.۷

۷.۱

رسته امور اجتماعی

۶.۱

۷.۳

۸.۱

۱۴.۸ ۱۱.۳ ۱۰.۲ ۸.۸

۲۳

رسته اداری و مالی

۱۲.۴ ۱۱.۸ ۱۰.۵ ۱۰.۵

۱۱

۸.۴

۸.۶

۱۰

۷.۳

۳.۶

۵.۲

۸.۷

۱۳.۷ ۱۳.۲ ۱۱.۷

۱۴

۱۱.۷ ۱۳.۳

۲۳.۵ ۲۱.۱

۱۲

۱۰.۲

۵.۴

۴.۸

۳.۶

رسته فنی و مهندسی

رسته بهداشتی و درمانی

رسته آموزشی و فرهنگی
نامعلوم

۴.۷

۱۵

۵.۱

۵.۳

۷.۲

۹.۴
۴.۸

۷.۲
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شاخصهای نابرابری

شاخصهای نابرابری که برای رستههای شغلی مختلف بررسی شدهاند شامل شاخصهای

جینی ،کوئینتایل و  P90/P10بودهاند .شاخص جینی در میان رستههای قضایی و هیئتعلمی
به ترتیب با  ۳۱.۸۷و  ۲۷.۱بیش از دو برابر متوسط کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی

کشوری ( )۱۱.۹۹محاسبه شده است و بنابراین این دو رسته بیشترین میزان نابرابری را بر
اساس شاخص جینی داشتهاند .رستههای سیاسی با  ۲۰.۰۶درصد ،امور اجتماعی با ۱۴.۹۹

درصد ،مقامات با  ۱۴.۲۲درصد و کشاورزی با  ۱۲.۹۶درصد نیز که همگی باالتر از متوسط

نابرابری در بین کل حقوقبگیران بودهاند ،بیشترین میزان ضریب جینی و به تبع آن بیشترین
نابرابری را در میان رستههای شغلی به خود اختصاص دادهاند .در مقابل پایینترین ضرایب

جینی و نابرابری کمتر در میان رستههای شغلی مربوط به رسته خدماتی با  ۷.۶۸درصد و
رسته آموزشی و فرهنگی با  ۸.۴۹درصد برآورد شده است.

بررسی نابرابری در میان رستههای شغلی بر اساس شاخص کوئینتایل نیز از همین

ترتیب تبعیت میکند .همانطور که اطالعات جدول ( )15نشان میدهد  ۲۰درصد باالی
حقوقبگیران در رسته قضایی  ۴.۷۵برابر و هیئتعلمی  ۳.۹۷برابر  ۲۰درصد پایین حقوقبگیران

در رستههای خود دریافتی دارند و کمترین میزان این شاخص در میان رستههای خدماتی با
 ۱.۵۳و آموزشی و فرهنگی با  ۱.۵۶به چشم میخورد که نشانه کمترین میزان نابرابری در
میان این دو رستهها بر اساس شاخص کوئینتایل است.

بر اساس شاخص  P90/P10نیز بیشترین میزان نابرابری در دو رسته شغلی قضایی و

هیئتعلمی به چشم میخورد؛ بهاینترتیب باالترین حقوق دهک اول در رسته قضایی باید
 ۴.۵۱برابر و در هیئتعلمی  ۳.۹۷برابر شود تا به پایینترین حقوق دهک باال در رسته خود
برسند .اما این نسبت در سایر رستهها از نظم دو شاخص نابرابری قبل پیروی نمیکند .کمترین
میزان نابرابری بر اساس شاخص   P90/P10به ترتیب در رستههای آموزشی و فرهنگی با ،۱.۴۳
فنآوری و اطالعات و فنی و مهندسی با  ۱.۴۵و بهداشتی و درمانی با  ۱.۴۶مشاهده شده است.
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جدول  -15شاخصهای نابرابری در بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر حسب
رسته1398-
رسته

جینی

کوئینتایل

رسته قضایی

۳۱.۸۷

۴.۷۵

P90/P10

رسته سیاسی

۲۰.۶

۳.۹۷

۴.۵۱

۲.۶۵

۳.۷۲
۲.۵۲

هیئتعلمی

۲۷.۱

رسته امور اجتماعی

۱۴.۹۲

۲.۱۲

رسته کشاورزی

۱۲.۹۶

۱.۹۵

مقامات

رسته اداری و مالی

رسته فنی و مهندسی

۱۴.۲۲
۱۰.۳

۲.۰۱
۱.۷۱

۱۰.۱۱

۱.۶۹

رسته بهداشتی و درمانی

۹.۶۳

۱.۶۶

رسته آموزشی و فرهنگی

۸.۴۹

کل حقوقبگیران

۱۱.۹۹

رسته فنآوری اطالعات
نامعلوم

رسته خدماتی

۹.۶۶
۸.۷۸
۷.۶۸

۱.۶۳
۱.۶

۱.۹۱
۱.۷۹
۱.۸

۱.۵۱
۱.۴۵
۱.۴۵

۱.۴۶
۱.۵۳

۱.۵۶

۱.۴۳

۱.۸۶

۱.۵۶

۱.۵۳

۱.۵۲

 -5-3تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی

یکی دیگر از دستهبندیهایی که میتوان بر مبنای آن  نابرابری را بین گروههای مختلف

بازنشستگان بررسی کرد ،دستهبندی بر مبنای زمان بازنشستگی است .این شیوه دستهبندی
مشخص میکند آیا بین بازنشستگانی که در سالهای دورتر بازنشسته شدهاند و افرادی که در

سالهای اخیر بازنشسته شدهاند تفاوتی در متوسط حقوق بازنشستگی وجود دارد یا خیر  .جدول

( )۱۶اطالعات شاخصهای مرکزی و پراکندگی را بر اساس این دستهبندی نشان میدهد  .
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جدول  -16شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری به
تفکیک زمان بازنشستگی1398-
سال

تعداد کل

1300-1355
1356-1365
1366-1375
1376-1385
1386-1390
1391-1395
1396
1397

33,972
88,403
151,470
469,190
348,821
222,939
53,613
62,560

میانگین

میانه

نما

22,821,800 22,821,800 22,999,438
22,821,800 23,750,520 24,081,172
15,785,000 25,459,080 25,094,972
26,298,600 26,951,954 26,650,631
27,123,280 28,216,129 28,893,706
27,931,000 30,155,622 32,578,362
27,123,280 36,679,640 39,272,237
27,123,280 36,344,890 38,174,359

ضریب
تغییرات

21.1
20.5
20.6
17.5
27
42.6
45.5
35.2

کمترین

بیشترین

2,982,762
4,194,102
7,331,539
6,000,000
10,350,000
10,350,000
11,419,421
15,785,000

69,074,095
70,697,760
69,069,600
123,908,153
228,989,222
321,522,899
302,435,591
214,629,610

همانطور که از ارقام جدول فوق مشخص است هرچه مدت بیشتری از زمان بازنشستگی

افراد گذشته است به طور میانگین دریافتی افراد کمتر شده است .به عبارت ساده ،بازنشستگان
قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان جدیدتر دارند .در این بین میانگین

حقوق افرادی که در سال  1396بازنشسته شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است.

مقایسه رقم میانگین و میانه حقوق دریافتی بین گروههای مختلف بازنشستگان مشخص

میکند در تمام موارد میانگین حقوق بیشتر از میانه حقوق است که نشان میدهد برخی افراد

با حقوق باال در این گروهها وجود دارند که میانگین را به سمت باال کشیدهاند .در این میان

تنها استثنا مربوط به دو گروه بازنشستگان در دوره  1366-1375و  1376-1385است که

در این دو گروه میانه بزرگتر از میانگین است و نشان میدهد برخالف سایر گروهها در بین
افراد بازنشسته در این دوره برخی افراد با حقوق پایین وجود دارند که میانگین را به سمت
پایین سوق دادهاند .برای افراد بازنشسته در دوره  1366-1375رقم حداقل حقوق بیشترین

تعداد فراوانی را در بین حقوقبگیران داشته است.

مقایسه ضریب تغییرات به عنوان شاخص پراکندگی نیز نشان میدهد پراکندگی حقوق

بین افرادی که در دوره  1376-1385بازنشسته شدهاند کمتر از سایر گروههاست .پس از آن
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دو گروه بازنشستگان در دوره  1355-1375کمترین پراکندگی را دارند .ضریب تغییرات بین
بازنشستگان در دوره  1386به بعد کمکم افزایش مییابد و بین بازنشستگان در دوره 1391

تا  1396به بیشترین حد خود میرسد .این اطالعات مشخص میکند اگرچه میانگین دریافتی
بازنشستگان در این دوره به نسبت افزایش یافته اما اختالف بین حقوقبگیران نیز در این دوره

بیش از دورههای قبل است .ضریب تغییرات بین بازنشستگان سال  1397نسبت به سال 1396
کاهش یافته که میتواند ناشی از سیاست خاص افزایش حقوق بازنشستگی در این سال باشد.

جدول ( )۱۷اطالعات مربوط به بازنشستگان بر مبنای زمان بازنشستگی را به صورت توزیع

آنها در دهکهای مختلف نشان میدهد .ارقام هاشور خورده در هر  ردیف مشخص میکند

بیشترین تجمع بازنشستگان در کدام دهک است .مشاهده میشود حقوقبگیرانی که در دوره

زمانی  1300تا  1375بازنشسته شد هاند بیشترین تجمع را در دهک اول دارند و در مقابل تجمع

اصلی حقوقبگیرانی که در دهه  1390بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای  که حدود

 60درصد افرادی که در سالهای  1396و  1397بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند  .
جدول  -17تجمیع بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در دهکهای درآمدی به تفکیک
زمان بازنشستگی1398-
سال

دهک

بازنشستگی

1300-1355
1356-1365
1366-1375
1376-1385
1386-1390
1391-1395
1396
1397

اول

دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

دهم جمع

تعداد

36.5       33,972
28.8       88,403
26.3       51,470
10.8       469,190
2       348,821
3.1       222,939
0.6       53,613
0.4       62,560

1.8
2.6
7.6
5.5
10.7
20.1
16.8
18.4

100
100
100
100
100
100
100
100

28.2
23.9
14.5
12.6
6.2
4
1
0.7

11.9
12
10.8
13.2
9.8
6.2
1.9
1.6

7.7
10.5
9.3
13.1
10.6
7
3
2.7

4.2
7.6
6.8
12.9
13.3
6.3
3
3

3.8
5.9
7.4
11.7
14.1
7.8
3.1
3.5

2.4
3.7
7.1
9.8
15.5
10.6
3.7
4

1.9
2.9
7.9
8.4
14.6
14.1
5.2
6.1

1.5
1.9
2.3
2
3.2
20.9
61.7
59.3
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یافتههای این بخش نشان میدهد زمان بازنشستگی اثر قابلتوجه بر دریافتی حقوقبگیران

صندوق دارد بهطوریکه هرچه افراد در زمان متأخرتر بازنشسته شدهاند ،حقوق باالتری نیز
دریافت کردهاند .این موضوع میتواند تا حدی نگرش بازنشستگان به موضوع نابرابری بر مبنای

زمان بازنشستگی را تأیید کند .سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگی که در چند سال گذشته

در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری بوده است بیشتر ناشی از این شکل نابرابری بین
بازنشستگان بوده است .در این بخش محاسبه شاخصهای نابرابری به دلیل ماهیت تقسیمبندی

موضوعیت نداشته است.
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 -4جمعبندی
این گزارش به مطالعه وضعیت نابرابری بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری

اختصاص داشته و در پی آن بوده است تا میزان و چگونگی نابرابریهای موجود در بین
آنان و همچنین گروههای مختلف حقوقبگیران را در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار

دهد .همچنان که پیشازاین گفته شد در مطالعات میدانی و گفتوگو با بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری ،درخواست «همسانسازی» همواره بهعنوان یکی از مطالبات اصلی
بازنشستگان مطرح شده و یکی از مهمترین خواستههای آنان در این میان رفتار برابر با

بازنشستگان بوده است که حاکی از ذهنیت و نگرش وجود نابرابری و احساس تبعیض است.
اما میزان این نابرابری در میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا چه حدی است
و در چه گروهها و زمینههایی بیشتر بروز کرده است؟ این گزارش به منظور مطالعه این امر ،با
مراجعه به واقعیتهای آماری و ارقام دریافتیهای حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری

 بر اساس بانک داده صندوق در پایان نیمه اول سال  -۹۸و با مدد گرفتن از شاخصهایآماری توصیفی و همچنین شاخصهایی که به صورت اختصاصی برای بررسی نابرابری

معرفی شدهاند به مطالعه این مقوله پرداخته است.

مقایسه شاخصهای میانه ،میانگین و انحراف معیار میزان حقوق کل حقوقبگیران

صندوق نشان میدهد اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند،
اما حقوق نسبت بسیار کوچکی از این جمعیت باعث گستردگی دامنه و افزایش پراکندگی

دریافتیهای حقوقبگیران شده است؛ بهطوریکه با وجود آنکه  ۸۵درصد بازنشستگان در
دامنه  2تا  ۳.۵میلیون تومان ( ۹۰درصد کمتر از  ۳.۵میلیون تومان) و  ۹۹درصد آنها کمتر
از  6میلیون و  ۲۰۰هزار تومان حقوق دریافت میکنند ،دامنه حقوق از کمتر از  ۳۰۰هزار
تومان تا بیشتر از  ۳۲میلیون تومان پراکنده شده است.

درعینحال بهمنظور بررسی اثر دریافتیهای باال و پایین بر شاخصهای آماری ،حقوق

کمتر از حداقل مصوب (یک میلیون و  578هزار تومان) و حداکثر هفت برابری آن (11
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میلیون و  49هزار تومان) از دامنه حذف شده و بار دیگر محاسبات مربوطه انجام شد.
محاسبات بر اساس حذف کرانههای باالیی و پایینی نشان داد که اگرچه میزان حقوق در دو

سر طیف اثر چشمگیری بر آمارههای مرکزی (میانگین ،میانه و نما) ندارد ،اما در شاخصهای

پراکندگی حذف آنها بهویژه حذف حقوق بیشتر از سقف قانونی مصوب تا بیش از یکچهارم
( 26.۰۳درصد) در انحراف استاندارد تاثیر کاهشی خواهد داشت و کاهش بازه دامنه از ۳۱
میلیون به  ۱۰میلیون تومان را به دنبال خواهد داشت.

وجود حقوق کمتر از حداقل مصوب اغلب به دلیل عدم احراز هویت و خطاهای سیستمی

مربوط به اطالعات هویتی بوده و حقوق بیشتر از حداکثر مصوب ناشی از برخی مستثنیسازیهای
قانونی و در اکثریت قریب به اتفاق موارد مربوط به دو رسته شغلی «هیئتعلمی» و «قضایی»

بوده است و  ۹۰درصد دریافتکنندگان حقوق بیش از سقف و  ۷۰درصد از دریافتکنندگان

حقوق کمتر از کف مردان بودهاند.

تفکیک حقوقبگیران به دهکهای درآمدی نیز نشان میدهد اگرچه بین دهکهای

میانی (بهویژه دهک چهارم تا هفتم) اختالف بسیار اندکی دیده میشود (اختالف میانگین
بین هر دو دهک گاه کمتر از  ۱۰۰هزار تومان است) اما در دو سر دامنهها اختالف افزایش
مییابد؛ بهطوریکه فاصله بین میانگین دهک دهم با دهک نهم بیشتر از فاصله میانگین

دهک نهم با دهک اول است .بررسی آمارههای پراکندگی هم نشان میدهد دامنه حقوق

درون دهک دهم در بازه  28میلیون و  700هزار تومانی پراکنده شده است و ضریب تغییرات
درون این دهک  ۴۵.۸درصد است (به جز دهک اول با  12درصد سایر ضریب تغییرات در

سایر دهکها بین  ۰.۸تا  ۲.۹متغیر بوده است).

مقایسه شاخصهای نابرابری (جینی ،۱۱.۹۹ :کوئینتایل ۱.۸۶ :و  )۱.۵۶ :P90/P10با ارقام

در دسترس برای این شاخصها در سطح بینالمللی حاکی از برابری نسبی توزیع درآمد در

صندوق کشوری است اما باید در نظر داشت که شاخصهای بینالمللی در سطح کالن،
نابرابری را بین همه افراد و با توجه به کل منابع درآمدی میسنجند اما در این گزارش
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نابرابری تنها در سطح حقوق بازنشستگی بررسی شده است و ازاینرو سطوح کمتر نابرابری

در حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی نسبت به نابرابری در کل منابع درآمدی و ثروتی
در یک جامعه طبیعی است .بااینوجود مقایسه شاخص  P90/P10که مقادیر آن برای نابرابری

دستمزد (و نه کل منابع درآمد) در برخی کشورها در دسترس است با ارقام بهدستآمده برای
صندوق بازنشستگی نیز نشان میدهد سطح حقوق بازنشستگی در صندوق بازنشستگی

کشوری از توزیع نسبتا برابر پیروی میکند.

مطالعه نابرابری بر حسب جنسیت حقوقبگیران نشان میدهد مردان به صورت میانگین بیش

از زنان حقوق دریافت میکنند ( 2میلیون و  900هزار تومان برای مردان در برابر  2میلیون و 775

هزار تومان برای زنان)؛ این امر میتواند ناشی از رفتار نابرابر بر اساس جنسیت ،محدودیتها و

موانع زنان در دستیابی به مشاغل و سطوح باالتر شغلی و/یا بازنشستهشدن زنان پیش از موعد
مقرر باشد که نتیجهگیری درباره آن نیازمند پژوهشهای مستقل است .نکته مهمی که در اینجا

باید به آن توجه شود این است که نابرابری حقوق مردان در میان گروه خود نسبت به زنان در میان
گروه خود بیشتر است؛ درحالیکه انحراف معیار برای مردان بیش از یک میلیون تومان است این
رقم برای زنان به حدود  660هزار تومان میرسد .در تجمیع بازنشستگان در دهکهای درآمدی بر
اساس جنسیت مشاهده شد که تجمع مردان در دهکهای دوم ،نهم و دهم بوده است ،درحالیکه

زنان بیشتر در دهکهای میانی (چهارم ،پنجم و ششم) قرار گرفتهاند.

در میان شاخصهای نابرابری ضریب جینی در میان مردان  ۱۳.۰۴درصد و در میان زنان

 ۹.۴درصد بوده است .بر اساس شاخص کوئینتایل ۲۰ ،درصد مردان با باالترین حقوق ۱.۹۵

برابر  ۲۰درصد آنان با پایینترین حقوق ،دریافتی دارند و  ۲۰درصد زنان با باالترین حقوق

 ۱.۶۵برابر  ۲۰درصد زنان با پایینترین دریافت میکنند و محاسبه شاخص    P90/P10نشان

داد حقوق مردی که در سطح پایینتر دهک حقوقی ،بهترین وضعیت را دارد حداقل باید
 ۱.۵۹برابر افزایش یابد تا به سطح مردان در باالترین دهک حقوقی برسد و در مورد زنان
این رقم باید  ۱.۴۹برابر شود.

 / 40موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

در مطالعه نابرابری به تفکیک رستههای شغلی چنانکه دیده شد حقوقبگیران رستههای

شغلی «هیئتعلمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود  ۸میلیون تومان« ،مقامات»  ۶.۵میلیون،
«سیاسی»  ۴.۲میلیون« ،امور اجتماعی»  ۳.۲میلیون« ،آموزشی و فرهنگی» و «فنآوری
اطالعات»  ۳میلیون« ،اداری و مالی»  ۲.۸میلیون« ،کشاورزی»« ،بهداشتی و درمانی» و «فنی

و مهندسی»  ۲.۷میلیون و رسته «خدماتی» حدود  ۲.۳میلیون تومان حقوق دریافت میکنند .به
این ترتیب با مطابقت میانگین حقوق در هر یک از دستهها با دامنه حقوق در دهکهای درآمدی

میتوان دریافت که در رستههای شغلی «هیئتعلمی»« ،قضایی»« ،مقامات» و «سیاسی»
میانگین حقوق در دهک  ۱۰درآمدی قرار گرفت ه است .میانگین حقوق رسته «امور اجتماعی» در

دهک  ،۹رستههای «آموزشی و فرهنگی» و «فنآوری اطالعات» در دهک  ۷و رسته «اداری
و مالی» در دهک  ۶قرار دارد .میانگین حقوق رستههای «کشاورزی»« ،بهداشتی و درمانی» و
«فنی و مهندسی» به طور متوسط در دهک  ۵قرار دارد و میانگین حقوق رسته «خدماتی» حتی

کمتر از رسته/های نامعلوم در دهک  ۲قرار گرفته است.

در بررسی پراکندگی میزان حقوق در هر رسته مشاهده شد که رستههای قضایی (۵۸

درصد) و هیئتعلمی ( ۵۰درصد) و پس از آنها رستههای سیاسی ( ۳۶درصد) و امور
اجتماعی ( ۳۲درصد) بیشترین میزان ضریب تغییرات را به خود اختصاص دادهاند .دامنه
پراکندگی میزان حقوق در هیئتعلمی نزدیک به  ۳۱میلیون تومان و در رسته قضایی ۱۶.۶
میلیون تومان به دست آمده است  .

بررسی تجمیع حقوقبگیران رستههای مختلف در دهکهای درآمدی نشان میدهد میزان

حقوق  ۹۸درصد از رسته مقامات ۹۴ ،درصد از رسته هیئتعلمی ۸۷ ،درصد از رسته قضایی و ۵۸

درصد از رسته سیاسی در دهک دهم قرار دارد ۶۱ .درصد از حقوقبگیران رسته خدماتی و  ۳۳درصد
از رسته کشاورزی در دو دهک اول ( ۸۴درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند.

محاسبه شاخصهای مختص سنجش نابرابری نشان داد  شاخص جینی در میان رستههای

قضایی و هیئتعلمی به ترتیب با  ۳۱.۸۷و  ۲۷.۱و بیش از دو برابر متوسط کل حقوقبگیران
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صندوق بازنشستگی کشوری (  )۱۱.۹۹است .ضریب جینی در رستههای سیاسی با ۲۰.۰۶

درصد ،امور اجتماعی با  ۱۴.۹۹درصد ،مقامات با  ۱۴.۲۲درصد و کشاورزی با  ۱۲.۹۶درصد

همگی باالتر مقدار این ضریب در بین کل حقوقبگیران بوده است که نشان میدهد نابرابری
در این رستهها بیش از نابرابری در کل صندوق است .پایینترین ضرایب جینی و نابرابری

کمتر در میان رستههای شغلی مربوط به رسته خدماتی با  ۷.۶۸درصد و رسته آموزشی و
فرهنگی با  ۸.۴۹درصد برآورد شده است .بررسی نابرابری در میان رستههای شغلی بر اساس

شاخص کوئینتایل نیز از همین ترتیب تبعیت میکند 20 .درصد باالی حقوقبگیران در رسته
قضایی  ۴.۷۵برابر و هیئتعلمی  ۳.۹۷برابر  ۲۰درصد پایین حقوقبگیران در رستههای خود
دریافتی دارند و کمترین میزان این شاخص در میان رستههای خدماتی با  ۱.۵۳و آموزشی و

فرهنگی با  ۱.۵۶به چشم میخورد .بر اساس شاخص  P90/P10نیز بیشترین میزان نابرابری در
دو رسته شغلی قضایی و هیئتعلمی به چشم میخورد؛ به این ترتیب فردی با باالترین حقوق
در دهک اول در رسته قضایی باید  ۴.۵۱برابر و در هیئتعلمی  ۳.۹۷برابر حقوق دریافت کند

تا بتوان به جمع  10درصد افراد با باالترین حقوق در رسته خود برسد.

یکی از عوامل بروز نابرابری حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری که در گزارش

همسانسازی به تفصیل بیشتری به آن پرداخته شده 1و رد پای آن در خواستهها و مطالبات
بازنشستگان در مطالعات میدانی نیز دیده میشود ،قوانین و مقررات در مقاطع زمانی مختلف
است که باعث تفاوت حقوق دریافتی بر مبنای زمان بازنشستگی شده است .به منظور بررسی
این موضوع بر اساس اطالعات و آمار موجود ،ضمن تفکیک زمان بازنشستگی به مقاطع

معنادار برای این گزارش به بررسی این موضوع پرداختیم .نتایج این مطالعه نشان داد حقوق
بازنشستگی در زمانهای دورتر به طور معناداری پایینتر از دورههای متاخر است؛ بهطوریکه
حقوق کسانی که بیش از دو دهه از زمان بازنشستگیشان گذشته به طور میانگین کمتر از

 ۲.۵میلیون تومان بوده است ،درحالیکه بازنشستگان سالهای اخیر نزدیک به  ۴میلیون
 .1گالب ،سمانه ()۱۳۹۸؛ مروری بر قوانین همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری؛ موسسه راهبردهای
بازنشستگی صبا ،گزارش شماره ( ۵۴قابل دانلود در سایت موسسه).
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تومان دریافت میکنند .عالوه بر نابرابری بازنشستگان سالهای اخیر با سالهای پیش از

خود ،نابرابری در خود گروههای بازنشستگان دورههای اخیر نیز بیشتر است.

مطالعه این موضوع از حیث نحوه پراکنش بازنشستگان هر دوره در طول دهکهای مختلف

درآمدی نیز نکات قابلتوجهی دارد .درحالیکه بخش عمده بازنشستگان پیش از دهه  ۸۰در

دهکهای اول و دوم قرار گرفتهاند ،بازنشستگان سالهای اخیر عمدتا در دهکهای باالی درآمدی
تجمیع یافته و بیش از  ۶۰درصد بازنشستگان دو سال اخیر در دهک آخر درآمدی قرار گرفتهاند.

با استناد به یافتههای فوق میتوان چنین برداشت کرد که پرداخت حقوق در صندوق

بازنشستگی بهگونهای نیست که نابرابری شدید را ایجاد کند که این موضوع میتواند ناشی

از وجود قواعد مشخص در تعیین حقوق بازنشستگی باشد .مشاهده شد در مواردی که این
قواعد کنار گذاشته شدهاند (رعایت نشدن سقف حقوق در دو رسته هیئتعلمی و قضایی)

نابرابری در صندوق و در درون رستهها افزایش یافته است .این موضوع میتواند هشداری
برای سیاستگذاران باشد که در صورت ادامه روند فعلی و مجزا کردن گروهها و رستههای

خاص از قواعد بازنشستگی این امکان وجود دارد در آینده نابرابری در صندوق بازنشستگی
کشوری افزایش یابد .عالوه بر این نتایج نشان داد زمان بازنشستگی ،اثر معنیدار بر میزان

حقوق بازنشستگی داشته است بهطوریکه افرادی که در سالهای اخیر بازنشسته شدهاند به
طور میانگین دریافتی باالتری از افراد بازنشسته در دورههای قبل دارند .بررسیهایی که در

گذشته در موسسه انجام شده نشان داده است افزایش حقوق در قالب فوقالعادههای مختلف
در زمان اشتغال و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی زمان یکی از دالیلی است که باعث شده

افرادی که در سالهای اخیر بازنشسته شدهاند ،دریافتیهای بیشتری نسبت به بازنشستگان
مشابه در سالهای قبل داشته باشند .این امر عالوه بر ایجاد حس نابرابری بین حقوقبگیران،
هزینههایی را در قالب متناسبسازی حقوق بر عهده صندوق گذاشته است و درصورتیکه

این روند ادامه یابد ،میتواند به نابرابری بیشتر و هزینههای بیشتر برای جبران آن بینجامد  .

