






الزامات و شیوۀ اصالح طرح های بازنشستگی 
کارکنان دولت

 )یک بررسی تجربی(

تهیهکننده:
رضا میرزاابراهیمی

گروهمطالعاتیاقتصادکالنوسیاستگذاریاقتصادی
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
»نهادپژوهشیصندوقبازنشستگیکشوری«

1399



الزامات و شیوۀ اصالح طرح های بازنشستگی کارکنان دولت
)یک بررسی تجربی(

تهیه کننده: رضامیرزاابراهیمی

نوبت چاپ: اول1399
شماره مسلسل: 80

کد گزارش:991010021
تاریخ انتشار: 1399/11/05

نشانی مؤسسه: تهران،خیابانشریعتی،نرسیدهبهمیدانقدس،کوچهمحوی،پالک۴،واحد
101کدپستی:193۴613781 تلفن:22703۴65-021دورنگار:021-22702903
info@saba-psi.ir:پستالکترونیک   www.saba-psi.ir:تارنما

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



فهرست

چکیده................................................................................................................................الف
مقدمه....................................................................................................................................1
1-تاریخچهمختصریازصندوقهایبازنشستگیکارکناندولت.......................................2
2-ویژگیهایکلیدیسیستمهایبازنشستگیکارکناندولت............................................5
3-بحرانومحرکهایاصالحاتدرصندوقهایبازنشستگیکارکناندولت.....................13
۴-راههایگذرازبحرانناکارآمدیطرحهایبازنشستگیکارکناندولت.............................16
5-جمعبندی.......................................................................................................................21
منابع....................................................................................................................................23





الف

چکیده

صندوقهایبازنشستگیکارکناندولتاولینصندوقهایبازنشستگیهستندکهازاواخر
قرنهجدهمواواسطقرننوزدهممیالدیدرکشورهایاروپاییوبهطورمشخصفرانسه،
آلمانوبریتانیا،بااهدافیچونحفظوفاداریکارکنانوجذابترکردنمشاغلدولتیشکل
گرفتندوتابهامروزنیزدربسیاریازکشورهایجهانبهصورتنهادهاییمجزاازسایر

سیستمهایبازنشستگی)ملییاخصوصی(حضوردارند.
را آنها که برخوردارند نیز خاصی ویژگیهای از دولتیشان ماهیت بنابر طرحها این
ازدومنظرمیتوانمورد را اینویژگیها بازنشستگیمتمایزمیسازد. ازسایرطرحهای
بررسیقرارداد:نخستحضورنهاددولتبهعنوانحامیمالی،مدیراجراییوواضعقوانین
ومقرراتحاکمبرآنهاودوماصولوقواعدبیمهایوسرمایهگذاریکهطرحهایمذکوراز
آنپیرویمیکنند.مجموعهخصوصیاتبرآمدهازایندوبُعد،طیدهههایگذشتهشرایطی
رافراهمآوردهاندکهطرحهایبازنشستگیکارکناندولتازسخاوتمندیبیشترینسبت
بهطرحهایبازنشستگیملیویاخصوصیبرخوردارشدهاند.همچنینحضورپررنگدولت
دربسیاریازموارْدطرحهایکارکناندولتراازکارکردهایبیمهای-مالیتهیساختهو
آنهارابهنهادهایواسطهایصرفبیندولتوبازنشستههاتبدیلکردهکهتنهامنبعتامین

مالیآننیزبودجههایعمومیدولتاست.
چنینشرایطیباتبعاتمنفیهمچونفشاربیشازحدبرمنابععمومی،بروزتعارضات
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ناشیازدوگانةبازنشستگیدولتیوخصوصیوهمچنینشکلگیریوگسترشفسادهمراه
بودهوزمینههایمناسبیبرایطرحموضوعاصالحاتدرطرحهایبازنشستگیکارکنان
دولتدرکشورهایمختلفرافراهمساختهاند.تجاربانجاماصالحاتدرچنینسیستمهایی
نشانمیدهندکههرگونهتغییردرقواعدبیمهایمیبایستکاماًلبااحتیاطانجامشود؛چراکه
نتایجحاصلازاعمالتغییراتپارامتریکدرطرحهایملیوخصوصی،لزومًادرطرحهای

بازنشستگیکارکناندولت–بنابهماهیتدولتیبودنآنها-حاصلنخواهدشد.
برنامههای زمینةاصالح در بینالمللی توصیههای و تجاربجهانی موفقترین بااینحال،
بازنشستگیکارکناندولتعموماًبرادغامطرحهایبازنشستگیدولتیباطرحهایخصوصی

-درصورتعدموجودیکطرحبازنشستگیملی-ویاطرحهایملیبازنشستگیتاکیدمیکنند.



1 

مقدمه

طرحهایبازنشستگیکارکناندولتبهدلیلوضعیتخاصحاکمبرآنها،زمینهسازتحمیل
نیزسوءاستفادههایمالیو برمنابعمالیعمومی)بودجههایدولتی(و بارمالیمضاعف
سیاسیبودهاند.ازاینروانجامسیاستهایاصالحیدرقواعدوساختارهایآنهاطیچهار
دهةگذشتهموردتوجهطیفمتنوعیازکشورها،ازپیشرفتهتاکمترتوسعهیافته،قرارگرفته
است.سیاستهاییکهالزامًاهمبهنتایجموردانتظار،آنگونهکهدرطرحهایبازنشستگی
داشتندکه درپی باخود را اماتجاربمهمی نشدند. بود،منجر آمده بهدست خصوصی
منجربهبرجستهترشدنمالحظاتمربوطبهاعمالاصالحاتدرچنینسیستمهاییگردید.
به قائل اغلبکشورها،میتوان نوعًامشترکدولتهادر بنابرکارکردهای مالحظاتیکه

قابلیتتعمیمپذیریبرایآنهابود.
برایناساس،نوشتارحاضربابررسیتاریخچهایمختصرازنحوةشکلگیریصندوقهای
بازنشستگیکارکناندولت،بهارائةویژگیهایخاصحاکمبرآنهامیپردازد.درادامهزمینهها
ودالیلبروزبحراندرطرحهایمذکوربررسیمیشوندودرنهایتبهگزینههایاصالحات

مبتنیبرتجاربسایرکشورهاطیپرداختهخواهدشد.
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1- تاریخچه مختصری از صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت

برنامههایحمایتیدولت-بهعنوانکارفرما-ازدورانسالمندیکارکناندولتی،تاریخچهای
طوالنیترازبرنامههایمشابهبرایکارگرانبخشخصوصی)عمومًاصنعتی(ویاحتیدر
بهشمار دولت دیوانساالری سازمانی پیکرة فقرات ستون برنامهها، این دارند. ملی سطوح
و ارتش )سربازان، نظامی کارکنان تقویت و حضور حفِظ راستای در عمدتًا و میرفت
نیروهایدریایی(،دریانوردان،ملوانانومعدنچیانبهاجرادرمیآمدند.بهعبارتی،برنامههای
بازنشستگیکارکناندولتیکیازابزارهایسیاستیبرایمدیریتپرسنلدرسیستمهای
شدند.صاحبان تشکیل دولتها امور ادارة و سیاسی دالیل به بنا که بودند دیوانساالرانه
قدرتدردولتهابهدنبالحفظوفاداریبهدستگاهدیوانیازطریقارائةطرحبرنامههای
وایتهاوس و پاالسیوس .)Rothenbacher, 200۴: 7( بودند سخاوتمندانه بازنشستگی
)2006(معتقدند،درحالیکهانگیزةاولیةتدارکمستمریبازنشستگیهمگانیتامینحداقلی
دالیل بود، سالمندان بین فقر سطوح پایینترین برای و بازنشستگی دوران در درآمد از
اصلیتشکیلنظامهایبازنشستگیکارکناندولتعبارتبودنداز:تضمیناستقاللآنها
]کارکنان[،جذابترکردنمشاغلبخشعمومیوانتقالهزینةجبرانخدماتکارکنانبه

.)Palacios and Whitehouse,2006(آینده
1790 سال به تاریخ در دولت کارکنان بازنشستگی سیستمهای شکلگیری ردپای
میالدیدرفرانسهبازمیگردد،زمانیکهدیوانساالریحرفهای-درقالباشتغالتماموقت
ومادامالعمر-برایاولینباردراروپادرحالگسترشبود.هدفازطرحچنینبرنامهایدر
فرانسهنهتنهااطمینانازتعهدبهدیوانساالریحرفهای،بهعنوانیکساختارحکمرانی
مدرن،بودبلکهافزایشکاراییوبهرهوریدولتنیزجزواهدافآنبهشمارمیرفت.در
اصلی جزء دولتی خدمات بازنشستگِی برنامة نیز پروس1 پادشاهی در ،1790 دهة طول
دستگاهدیوانیبود)Meny, 1990:303(.اینپادشاهیپسازشکستازناپلئون،تصمیم

1.پادشاهیآلمانازسال1701تا1918.
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بهایجادیکدیوانساالریکارآمدباهدفحرکتبهسمتتشکیالتیمدرنگرفت؛کهدر
آندیوانساالران،بابهرهمندیازمستمریوبدوننگرانیازامنیتدرآمدپسازبازنشستگی،
میتوانستندخودرامتعهدبهحاکمیتبدانند.لذاوقتیساختارهایاصلیایندولتمدرن
دردهة1800درحالشکلگرفتنبود،توانستبااستفادهازدیوانساالریحرفهاْیاستقالل
زمین، مالکان و کارگر طبقه بورژوازی، درحالظهور،همچون اجتماعی طبقات از را خود
حفظکند)Huck-ju Kwon, 2009:8(.بههمینترتیب،اولینسیستمبازنشستگیشغلی
کارکناندولتدرسال1810دربریتانیاتاسیسشداماتنهاافراددارایمعلولیتراشامل
میشد.درسال183۴،سیستمبازنشستگیایکهکلکارکناندولتبریتانیا،باحداقل۴5
سالسابقةشغلی،راپوششمیدادشکلگرفت؛اینطرحیکطرحغیرمشارکتیبودکه
پرداخت50درصدحقوقدریافتیبهازایهرسالاشتغالرابهعنوانمستمریفردتضمین

)Poteraj,2008:5۴(.میکرد
درنیمهاولقرننوزدهممیالدی،درکموبیشتمامایالتهایآلمان،فرانسهوانگلستان
میتوانقوانینیمرتبطبامستمریکارکناندولتیافت.ایندرحالیاستکه،شکلگیری
بیمههایکارگرییابیمههایملیبهدورةصنعتیشدنپیشرفته1،کهبااصالحاتآلماندر

سال1880-صدراعظمیبیسمارک-آغازشد،بازمیگردد.

جدول 1- آغاز ارائۀ طرح بازنشستگی دولتی به کارمندان دولت در مقایسه با کارگران و 
مستخدمان صنعتی

آلمانفرانسهبریتانیاشرح

تی
دول

ن 
کنا

کار
ی 

مر
ست

م

بازنشستگی، قانون اولین :183۴
مبنایطرحفعلیمستمریکارکنان

دولت
9581:قانونبازنشستگی

خدمات ارائة قانون :1790
بازنشستگیبهکارکناندولت

مستمری قانون :3581
بازنشستگیدولتی

۴291:طرحبازنشستگیمنسجم
کارکناندولتوسربازان

مدیریت قانون باواریا: 5081
سرزمینمونژالس

5281پروس:مقرراتبازنشستگی
کارکناندولت

قانون آلمان: امپراطوری 3781
کارکناندولتامپراطوری

1. High Industrialization
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آلمانفرانسهبریتانیاشرح

ان
گر

کار
ی 

ند
الم

 س
ری

تم
س

م

بدون سالمندی مستمری :1908
پرداختحقبیمهومبتنیبرآزمون

وسع
بازنشستگی قانون طرح :5291
و یتیمان بیوه، زنان مشارکتی

سالمندان
6۴91:بیمههمگانی)همراهباامکان

مستثنیشدنگروههاییخاص(

1910:بیمةاجباری
1930:تشدیداجباریشدنبیمه
19۴2:پوششتمامکارگران

بدونمحدودیتدرآمدی

بیمه آلمان: امپراطوری 1889
اجباریکارگرانومستخدومینزیر

محدودههایمشخصدرآمدی

ن
دمی

تخ
س

ی م
ند

الم
ی س

مر
ست

م

1911امپراطوریآلمان:قانونبیمة
مستخدمینسالمند

 و 
وه

ن بی
زنا

ن )
دگا

مان
باز

ی 
مر

ست
م

ت( 
دول

ن 
کنا

کار
ن 

ما
5391:مستمریاختیاریبرایزنانیتی

بیوه
9۴91:مستمریزنانبیوهویتیمان

مبتنیبرحقبیمه

مستمری قانون :3518
بازنشستگیدولتی؛طرحمستمری
بازماندگانبهزنانبیوهویتیمان

قانون آلمان: امپراطوری 1881
بازماندگانکارکناندولتامپراطوری

ن 
گرا

کار
ن 

دگا
مان

باز
ی 

مر
ست

م
ن

دمی
تخ

س
باو م همراه اجباری بیمة :1925

محدودیتدرآمدیبرایمستمری
سالمندیوبازماندگان

برای دولتی مستمری :1910
کارگرانودهقانان

اجتماعی اجباری بیمة :0391
برایکارگرانوابسته

قانون آلمان: امپراطوری 1889
دولتی کارکنان و انفرادی بیمة

امپراطوری
آلمان: امپراطوری 1191
بیمهای قواعد در قانونگذاری

امپراطوری
Sources: Franz Rothenbacher, 2004: 8
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اجتماعیوتوسعة بیمة بیستم،علیرغمگسترشتدریجیسیاستهای درطولقرن
در دولت کارکنان سخاوتمندتر نسبتًا و مجزا زیرسیستمهای ملی، بازنشستگی طرحهای
بسیاریازکشورهاهمچنانبهفعالیتخودادامهدادند؛بهطوریکهامروزهحتیچهارکشور
عضوOECD،)یعنیبلژیک،فرانسه،آلمانوکره(ازسیستمیکاماًلمجزابرایبازنشستگی
کارکناندولتیخودبرخوردارندودرچهارکشورفنالند،لوگزامبورگ،هلندوسوئد،نیزاین
کارگرانبخشخصوصی بازنشستگی قواعد مشابه قواعدی با اما مجزا بهصورت سیستم

.)OECD, 2016:157(وجوددارد

2- ویژگی های کلیدی سیستم های بازنشستگی کارکنان دولت

مستثنیشدنطرحهایبازنشستگیکارکناندولت-شاملکارمنداندولتهایمرکزییا
فدرال،نیروهاینظامی،پلیس،معلمان،قضاتو...-ازسایرطرحهایبازنشستگی)ملییا
خصوصی(عمومًاویژگیهایمنحصربهفردینیزبرایآنهابههمراهداشتهکهاینتفاوتها

رامیتوانازدومنظرماهیتیواصولوقواعدحاکمبررسیکرد.
اولینومهمترینویژگیسیستمهایبازنشستگیکارکناندولترامیتواندرموجودیت
کاماًلدولتیآنهاجستجوکرد.اینسیستمها،نهادهاییدولتیهستندکهبهلحاظتشکیالتیو
مدیریتاجراییوابستگیتامبهقوانین،قواعدوآییننامههادولتیدارند.سرمنشاءاینوابستگی
رامیتواندردوعاملماهیتدوگانهوهمزماندولت-کارفرماوپیوستگیتعهداتآنها)یعنی
مستمریهایبازنشستگی(بهمنابععمومیدولتجستجوکرد.بهعبارتی،دولتهاعالوهبر
ایفایوظایفحاکمیتی،نقشکارفرمایی،مدیریتاجراییطرحوتضمینکنندةنهاییتعهدات
رانیزبرعهدهدارند.چنینعواملیاغلْبوضعیتیرابهوجودمیآورندکهسیستمهایمذکور
دوران تالیبالفصل بلکه بیمهای-مالی، اصول بر مبتنی کارکردهایی با نهموجودیتیجدا
اشتغالشرکایاجتماعیشانبهشمارمیروند.ازآنجاکه،طرحهایبازنشستگیبخشعمومی
عموماPAYGDBً،اجباری)OECD,2016:17;Schwarz and Abels,2016:16(و
تضمینشدهازجانبدولتهستند،لذااینکهدولْتسهمحقبیمةکارفرماییخودرابهطور
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منظموبراساساصولوقواعدبیمهایپرداختکندیانه،برایکارکناندولتیچنداناهمیتی
نخواهدداشت.بهنحویکهاگردولتهاباکمبودشدیدنقدینگیمواجهشوند،ممکناستبنابر
اینکهدرآینده منافعکوتاهمدْتتخصیصحقبیمههابهمستمریهایامروزرا،باعلمبه
پرداختهایضروریمضاعفیبایدانجامشود،ترجیحدهند.بهعبارتی،ازآنجاکهپرداختحق
بیمهبهصندوقهایبازنشستگیکارکناندولتتبدیلبهذخایرانباشته-ویاسرمایهگذاری-
میشوند،لذادولتهابینپرداختاینمبالغدرحالحاضرویاموکولکردنآنبهآینده،
گزینةدومراباتحمیلبدهیهایمعوقبهصندوقهایمذکورانتخابمیکنند.دربرخیدیگر
ازمواردممکناستدولتهااقدامبهدستبردنبهاینذخایردرقالباستقراضویاهدایت
آنهابهسمتسرمایهگذاریدراولویتهایسیاسیخودشانکنند.لذا،حضوردولتبهعنوان
برایساختارحکمرانی،شیوههای پیامدهایمهمی با اینگونهطرحهامیتواند مالی حامی
ازطرفیدیگر باشد؛و تامینمالیوسیاستهایشفافسازیهمراه سرمایهگذاری،قواعد
ریسکهایمرتبطباتعارضاتبالقوهبیننقشهایچندگانةدولت،مانندمقرراتگذار،ناظر،
ارایهدهندةخدمت،امانتدارودریافتکنندةسرمایهگذاریهایصندوقبازنشستگی،رانیزبه

.)Pinheiro, 2005:5(سیستمتحمیلمیکند
در بیشتر وابستگی، این بهدلیل همچنین دولت کارکنان بازنشستگی صندوقهای
معرضمخاطراتناشیازمدیریتنادرستسرمایهگذاریها،علیالخصوصدرکشورهای
به ملزم غیرمستقیم یا مستقیم بهطور زیرا دارند. قرار کمترتوسعهیافته، یا و درحالتوسعه
تامینمالیزیرساختها،پروژههایاجتماعییاتخصیصمنابعبهسرمایهگذاریهاییکه
ضرورتًابههدفایجاددرآمدبرایصندوقمرتبطنیستند،میشوند.برایمثال،حداقل80
درصدازداراییهایصندوقتامینکارکناندولت1درهندوستانبایددراوراققرضهدولتی،
.)Pinheiro, 2005:5(کهدربرخیمواردحتیقابلمبادلههمنیستند،سرمایهگذاریشود
ازمنظراقتصادسیاسینیزویژگیهاییرامیتوانبرایاینگونهطرحهایبازنشستگی

1. Employee’s Provident Fund
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برشمرد.تاسیسصندوقهایبازنشستگیکارکناندولت-مانندشکلگیریهرنهادجدید
دیگری-منجربهظهورگروه/هایذینفعجدیدمیشودوآنبدنةمدیریتاجراییصندوقها
است؛کسانیکهمنافعآنهالزومًابامنافعدولت-بهعنوانکارفرمایاپرداختکنندةنهایی
ذخایر کنترل قدرت از برخورداری با افراد این نیست. همسو آن کارمندان و تعهدات-
انباشتهشدةدولتِیخارِجازبودجهعمومیبهنفوذسیاسیواقتصادیقابلتوجهیدستپیدا
بازنشستگی ازاصالحاتدرصندوقهای دلیلاستکهوقتیصحبت بههمین میکنند.
کارکناندولتبهمیانمیآید،اولینپیشنهاداینمدیرانافزایشنرخحقبیمههاست؛حتی
اگرصندوقتحتمدیریتشانازمازادمنابعبرخوردارباشد.درشرایطیهمکهبستهشدن
صندوقبهدلیلکسریهایشدیدمالیضروریبهنظربرسد،بهدلیلتحمیلتمامکسریها
بهدولتوتالشبرایتشکیلیکصندوقجدیدوفراهمشدنامکانانباشتذخایرجدید،
را منافع تضاد این از دیگری بُعد میکنند. پافشاری مذکور نرخهای افزایش بر همچنان
میتواندرتالشمدیرانصندوقبرایدستیابیبههدفبرقراریتوازنمالیدرصندوقو
تعارضآنباهدفنهاییدولتکههمانارسیدنبهپایداریکلسیستممالیدولتیاست،
دید.چراکهبهبودترازمالیصندوقهایبازنشستگیکارکناندولت،ممکناستمنجربه

.)Schwarz and Abels, 2016:25(ناپایداریوضعیتمالیدولتهاشود
عالوهبرویژگیهایذاتیکهدرباالبهآنهااشارهشد،شواهدتجربیکشورهایمختلف
نشانمیدهندکهطرحهایبازنشستگیکارکناندولتازمنظرقواعدوقوانینبیمهایحاکم
نیزازویژگیهاییبرخوردارندکهآنهاراازطرحهایملیوخصوصیمتمایزمیسازد.1قواعد
مرتبطباشیوةتامینمالی،نحوةمحاسبهوشاخصبندیمزایایبازنشستگیوشرایطاحراز

بازنشستگیازجملهمهمترینآنهابهشمارمیروند.
اولینتمایز،بهمیزانوگسترةانباشتذخایرحاصلازدریافتحقبیمةمشترکانبرای
تامینتعهداتآتیصندوقهامرتبطاست.طرحهایبازنشستگیکارکناندولتعموماً]ازنوع

1.هرچنداینخاصبودگیوتمایزهارانیزدرتحلیلنهاییمیتوانازمنظردولتیبودن،قدرتومنافعگروههایذینفع
موردبررسیقرارداد.
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مزایایمعین)1DB(-دربرابرحقبیمهمعین)DC2(-استکه[بهشیوة3PAYGتامینمالی
میشوند.کمترازیکطرحازهرچهارطرحبازنشستگیکارکناندولتدرجهان،ذخایردر
اختیارخودراانباشتمیکند؛ایندرحالیاستکه،اندکیبیشازنیمیازطرحهایبازنشستگی
ملیازذخایرانباشتشدهبرخوردارند)Palacios and Whitehouse, 2006:20(.سیستمهای
در آنها پرچالشترین درعینحال و درجهان بازنشستگی DB-PAYGسنتیترینسیستم

کشورهای]کمترتوسعهیافتهو[توسعهنیافتهبهشمارمیروند.اینسیستمهاباگذشتزماناز
ویژگیهاییهمچونکاهشروندنسبتپوششحمایتی،افزایشروندنرخجایگزینیوکاهش
آنهارا ]نیز[نمیتوان تاثیرگذار باتنظیممولفههای بازنشستگی،برخوردارمیشوندکه سن

بهصورتمتعارفمتعادلساخت.)روغنیزاده،1395(

نمودار 1- تامین مالی طرح های بازنشستگی کارکنان دولت در مقابل طرح های بازنشستگی ملی

Source: Palacios and Whitehouse, 2006:21

میانگی معمواًل اشتغال، دوران حقوق اساسا بر بازنشستگی حقوق برقراری سیستم، این در :Defined Benefits .1
سالهایآخرخدمتودرمواردیبااعمالضریبیخاصوبالحاظشدنسالهایپرداختکسوربازنشستگی)حق

بیمه(پرداختمیشود.)روغنیزاده،1395(
Defined Contributions.2:دراینسیستم،حقوقبازنشستگیبراساسمیزانحقبیمةپرداختشدهدرکلسالهای
خدمتبالحاظشدنسودناشیازسرمایهگذارییانرختورممحاسبهمیشود.تامینمالیآنممکناستذخیرهایکامل

)Fully Funded(یابهصورتPAYG]ذخیرهایجزئی)Partially Funded([باشد.)روغنیزاده،1395(
Pay as you go.3:دراینشیوةتامینمالی،کلحقبیمةبازنشستگیشاغالندریکنسلصرفپرداختحقوق

بازنشستگینسلقبلمیشود.)روغنیزاده،1395(
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موضوعدیگریکهدرهمینزمینهبسیارمهمبهنظرمیرسد،حقبیمههایسهمکارفرما
)دولت،درطرحهایبازنشستگیکارکناندولت(وکارکناناست.تاسال2005حدودیک
چهارمطرحهایبدوناندوختهگذارْی1–یاهمانPAYG-»غیرمشارکتی«بودند؛بهاین
معناکهکارفرمایامستخدمرسمًاموظفبهپرداختحقبیمةمشخصینیستند.البتهاینکه
تامینمالیمستمریهایکارکناندولتبهجایبودجهعمومیدولتازمحلحقبیمهها
عنوان به زیراحقبیمههایسهمدولت، نیست؛ بااهمیتی نه،مسألةچندان یا تامینشود
کارفرما،صرفًاتغییرنامیاستبرجریاننقدیخروجیهایدولتکه]اگرچهممکناست
اثرمثبتیبرجریاننقدیصندوقبازنشستگیداشتهباشداما[تاثیریبرکاهشیاتوقف
کسریبودجهعمومینخواهدداشت.حتیحقبیمههایسهمکارکناننیزمستقیمًابهبودجه

.)Palacios and Whitehouse,2006:22(عمومیدولتاصابتمیکند
پرهزینهتربودنمستمریبازنشستگیکارکناندولتنسبتبهسایرطرحهایبازنشستگی
ملییاخصوصیازدیگرویژگیهایایننوعطرحهابهشمارمیروند.سخاوتمندیبیشتردر
پرداختمزایاوطوالنیتربودنمدتپرداختمستمری،بهدلیلسهولتامکانبازنشستگی
پیشازموعد،راازجملهمهمتریندالیلآنمیتوانبرشمرد.عواملمختلفیدرسخاوتمندی
مزایانقشبازیمیکنندکهازجملهمهمترینآنهامیتوانبه)الف(ضریبافزایشسنواتی2؛
)ب(مبنایمحاسبةمزایایبازنشستگیپایه-برحسبمتوسطتعدادسالهایاشتغال-و

)ج(شاخصبندیمستمریپسازبازنشستگیاشارهکرد.
ضریبافزایشسنواتی،کهمختصنظامهایبازنشستگیاست،بهمعنینرخذخیرة
مستمریبازنشستگیبهازایهریکسالپرداختحقبیمه-مشارکت-است.مقایسةاین
شاخصدرکشورهاییکههردوبخشخصوصیودولتیآنهامبتنیبراست،نشانمیدهد
کهشاخصمذکوربرایکارکناندولتدرکمترینحالْتبرابرباکارگرانبخشخصوصی

1. Unfunded Schemes
Accrual Rate.2:درنظامهایبازنشستگیمزایایمعیننرخیاستکهدرآنمستمریبازنشستگیبهنسبتعواید

یکسالخدمتتعیینمیشود.مثاًلیکدرصدحقوقمرجعبرایهریکسالخدمتقابلقبول.
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است؛بهعبارتیدربسیاریمواردکارکنانبخشعمومیازضریبافزایشسنواتیباالتری
نسبتبههمنوعانخوددربخشخصوصیبرخوردارند.

جدول 2- ضریب افزایش سنواتی طرح های بازنشستگی کارکنان دولت و طرح های ملی در برخی 
OECD و غیر OECD کشورهای عضو

کارگران بخش خصوصیکارکنان دولتکشور

1.671.03بلژیک
1.3750.6۴کانادا

0.99+1.۴00.29+0.08فرانسه
1.790.83آلمان
0.8-1.71۴1.5یونان
2.361.۴6ایتالیا
1.70.87-1.9کره
1.50.9۴نروژ

2.861.875برزیل
3.12.5پاراگوئه
2.51.375ونزوئال
2.52.0مراکش

Source: OECD 2016; Palacios and Whitehouse, 2006

مبنایمحاسبةمستمریپایةبازنشستگیکارکناندولت،اغلببردستمزدآخرینسال
پایدار افزایش امر،درکنارواقعیت این افرادمبتنیاست. یاچندسالآخردوراناشتغال و
دستمزدهایکارکنانبخشعمومیهمراهباباالرفتنرتبةشغلیفرد،برخالفرونددستمزدها
دربخشخصوصیکهعموماًدرسالهایمیانیاشتغالبهاوجخودمیرسندوپسازآنیا
ثابتباقیمیمانندویاحتیدرمواردیباکاهشمواجهمیشوند،بهایناختالْفبیشتردامن
میزند.بهعنوانمثال،مبنایمستمریهادربسیاریازطرحهایبازنشستگیکارکناندولتدر
منطقةزیرصحرایآفریقابرآخریندستمزد،یامتوسطبهترینپنجسالویابهترینسهسال
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.)Schwarz and Abels,2016:8(دستمزددریافتیدردوراناشتغالمبتنیاست
شرایطاحرازبازنشستگی،ازجملهسنبازنشستگیوطولدورةضروریخدمت،عامل
دیگریاستکهمیتوانبهتفاوتآندرطرحهایبازنشستگیکارکناندولتباطرحهای
ملییاخصوصیپرداخت.واقعیتایناستکهدربسیاریازکشورهاکارکناندولتنسبت
بهکارگرانبخشخصوصیدرسنینپایینتریمشمولبهرهمندیازشرایطبازنشستگی
زودهنگاممیشوند)OECD,2016:161(.دلیلآنراشایدبتوانبهتوانباالیچانهزنی
بهنفعخودشاننسبتداد.عالوهبراین،تجربة ایننوعقوانین کارمنداندولتدرتصویب
به باالترکارکناندولتنسبت امیدزندگی نشاندهندة ازکشورهایدرحالتوسعه بسیاری
دریافت و بازنشستگی دورة طول متوسط بر بهنوبةخود که است؛ شغلی گروههای سایر
متوسط زیر )Palacios and Whitehouse,2006:12(.جدول آنهامیافزاید مستمری
معمولسنبازنشستگیدرطرحهایملیوکارکناندولتکشورهایبادرآمدباالومتوسط
درسال200۴رانشانمیدهد.هرچندممکناستاینارقامباگذشتبیشازیکدهه
دچارتغییراتیعمدهشدهباشند،اماتاسالمذکورکارکناندولتازامکانبازنشستگیزودتر
نسبتبههمنوعانخوددرطرحهایملیبرخورداربودندکهالبتهممکناستدربرخیاز

آنهاایناختالفهمچنانوجودداشتهباشد.

جدول 3- سن معمول بازنشستگی کارکنان دولت در مقابل طرح های ملی بازنشستگی در برخی 
کشورها، سال 2004

طرح ملی بازنشستگیطرح بازنشستگی کارکنان دولتکشور

5565)زودهنگام(/60)معمول(استرالیا
60تا6065اتریش
6065بلژیک
60*55*کانادا
6365)زودهنگام(/60)معمول(فنالند
6065یونان
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طرح ملی بازنشستگیطرح بازنشستگی کارکنان دولتکشور

6567ایسلند 
6065پرتغال
6065اسپانیا

6۴)زن(/65)مرد(62سوئیس
6065بریتانیا
55)زن(/60)مرد(50)زن(/55)مرد(*چین

5055*اندونزی
5565مکزیک
60)زن(/65)مرد(55)زن(/60)مرد(برزیل

6065کره جنوبی
5055تایلند

60-6065هندوستان )2014(
6062پاکستان )2012(

*سنینحداقلیکهامکانبازنشستگیدرآنوجوددارد.
Source: Palacios and Whitehouse, 2006:14-15

نهایتًادربرخیکشورهاتفاوتهاییدرنحوةشاخصبندیمستمریهاپسازبازنشستگی
بینطرحهایمختلفدیدهمیشودکهاغلببهنفعبازنشستگاننهادهایدولتیاست.بهطور
مثالدرکشورترکیه،مستمریبازنشستگیکارکنانیکهقبلازسال2006دربخشهای
دولتیاستخدامشدهباشندبراساسشاخصافزایشدستمزدها-کهسخاوتمندترازشاخص
افزایشقیمتهااست-شاخصبندیمیشوند.امااستخدامشدگانپسازاینسال،همانند
کارگرانبخشخصوصی،مشمولتعدیلبراساسسطحعمومیقیمتهامیشوند.بههمین
کارکنان مستمری آفریقا، صحرای زیر منطقة کشورهای اتفاق به قریب اکثریت ترتیب،
دولترابهنحویتعدیلمیکنندکهمنعکسکنندةرشددستمزدهایکارکناندولتباشدو
عمومًاهمبیشازتورماست.برخیکشورهایمنطقهحتیپاراازایننیزفراترگذاشتهاندو
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مزایایبازنشستگانرابهدستمزدهایشاغالنباسمتهایمشابهآنهادرزماناشتغالدر
بخشهایدولتیگرهزدهاند)Schwarz and Abels,2016:9(.بدیهیاستدرشرایطی
کهمبنایمحاسبةمزایایبازنشستگْیسالهایآخراشتغالفردوتعدیلآنمبتنیبرنرخ
رشددستمزدهایشاغالن]همرده[باشد،چانهزنیوتالشبرایدستیابیبهردههایباالی
مشاغلدولتیدرسالهایپایانیاشتغالبهشدتافزایشمییابد؛زیرانرخرشددستمزدهای

کارکنانارشددولتیبهطورمعمولبیشازمتوسطکارکناندولتاست.
البتهعالوهبرمواردذکرشدهدراینبخش،ویژگیهایمنحصربهفرددیگرینیزدربرخی
کشورهامیتوانیافتکهطرحهایبازنشستگیکارکناندولترادرآنهاازسایرطرحهای
بازنشستگیملیویاخصوصیمتمایزمیسازد.آنچهروشناستاینکه،خصوصیاتمذکوْر
نظامهایبازنشستگیکارکناندولترادربلندمدتازکارکردهایبیمهای-مالیتهیساخته
وبهنهادهایواسطهایصرْفبیندولتوبازنشستههاتبدیلمیکنند؛کهتنهامنبعتامین

مالیشاننیزبودجههایعمومیدولتهااست.

3- بحران و محرک های اصالحات در صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت 

»اصالحات«،اغلبزمانیدردستورکارقرارمیگیردکهمجموعهسیاستگذارانوبرنامهریزان
باوربهبروزمشکلویاوقوعبحراندروضعیتفعلیویاآتیپدیدههایاقتصادی،اجتماعی
ویاسیاسیپیداکردهباشند.بروندادهایعملکردصندوقهایبازنشستگیکارکناندولتبا
ویژگیهایخاصحاکمبرآنهادربسیاریازکشورهایجهان،مسیرحرکتآنهاراناگزیر
بهسمتانجاماصالحاتپیشبردهاند.اصالحاتیکهدرمواردْیمنجربهتوقففعالیتآنها

شدهودرمواردینیزبااعمالتغییراتپارامتریکبهفعالیتخودادامهدادهاند.
اولینومهمترینعاملیکهسببسازبروزبحراندراینصندوقهامیشود،وابستگی
تامتعهداتآنهابهمنابععمومیدولتاست.همانطورکهدربندقبلنیزاشارهشد،دولتدر
طرحهایبازنشستگیکارکنانتحتپوششخودبهناچارمیبایستازنقشحاکمیتیخود
خارجوبهایفایوظیفةکارفرماییبپردازد؛درچنینشرایطیدولتهااغلبسهلترینشیوة
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پرداخت،کههمانابرداشتازمحلمنابععمومیاست،برایجبرانتعهداتبازنشستگی،
رابهروشهایمبتنیبراصولبیمهایترجیحمیدهند.1ماهیتکوتاهمدتعمردولتها
درمقایسهباعمرصندوقهایبازنشستگی،ترجیحبهتعویقانداختنتعهداتتوسطدولت
اقتصادی و سیاسی منابع گرهخوردن موارد برخی در صندوقها، به کارفرما- -بهعنوان
کارگزاراندولتیباصندوقهاودرنهایْتسهولتدسترسیبهمنابععمومیبرایجبران
کسریصندوقها،میتوانندانگیزههایکافیبرایدوریجستندولتهاازپیرویازقواعدو
اصولبیمهایرافراهمآورند.بهعالوه،عدمشفافیتجریانهایمالیورودیوخروجیاین
صندوقها،ناشیازتاخیرهایبسیاردرپرداختتعهداتویادربرخیمواردعدمپرداختحق
بیمةسهمکارفرماییدولتوکارمندان-نمونةصندوقبازنشستگیکارکناندولتبرزیل
کهتاسال1998هیچیکازشرکایاجتماعیمشارکتیدرتامینمالیآننداشتندوکل
مزایاازمحلبودجهعمومیتامینمیشد)André Medici200۴:3(-میتواندسببساز
در فراوان تبعیضهای بروز و منابععمومی از وسوءاستفاده فساد زمینههای شکلگیری

پرداختمستمریبازنشستگیدربینخودِبازنشستگانبخشعمومیشود.
بدیهیاستبروزچنینشرایطیدرکنارویژگیسخاوتمندانهتربودنطرحهایبازنشستگی
کارکناندولتنهتنهابارمالیعظیمیرابربودجههایسالیانةدولتهاتحمیلمیکند،بلکه
سببهدایتبخشقابلتوجهیازمنابعمالیعمومیبهسمتتعدادمحدودیازشهروندان
و شغلی ماهیت بر بنا که بازنشستگانی میشود. دولتی- مختلف نهادهای -بازنشستگان
حرفهایسابقخودعمومًاازتسلطبیشتربرقوانینومقررات،توانچانهزنیباالتروصدای

اعتراضیبلندترینسبتبهبازنشستگانبخشخصوصیبرخوردارند.
دومینعاملیکهبهعنوانانگیزهومحرکاصالحاتدرطرحهایبازنشستگیکارکنان
ازبینرفتندوگانةسیستمهایبازنشستگیبخشخصوصیو ازآننامبرد، دولتمیتوان
عمومیباهدفارتقایکاراییبازارکاراست.ایندوگانگیمانعازتحرکنیرویکاردربازار

1.ریشههایاصلیچنینترجیحیرابهراحتیمیتوانبااستفادهازابزارهایاقتصادسیاسْیشناساییوتحلیلکرد،که
میتواندموضوعمبحثمفصلدیگریدراینزمینهباشد.
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کاررسمیووخیمترکردنتفاوتهایتوجیهناپدیرحقالزحمةکارگرانبخشهایخصوصیو
 Palacios and Whitehouse,2006:60;(عمومیدردرونمرزهاییککشورمیشود
Asher,2000:2-3(.بهعبارتی،حضورهمزمانایندوسیستمهمراهباتبعیضدرشیوههای
حکمرانیوقواعدبیمهایحاکمبرآنها،عاملبروزاختاللدربازارکارازطریقایجادبازاری
غیرمتشکلوانعطافناپذیر،باالرفتنهزینههایجابجاییواحتمااًلکاهشبهرهورینیرویکار
دریکبخشبهنفعبخشدیگرخواهدشد.عالوهبراین،منطقایجاداختالفبینهموارسازی
مصرِفطولعمریاتفاوتسنبازنشستگیبینشاغالنبخشعمومیوخصوصیدراین

دوگانةبههیچعنوانمشخصنیست.
مالحظةدیگریکهمیتوانازآننامبرد،هزینةمدیریتاجراییطرحهایبازنشستگی
چندگانهاست.کنارگذاشتنایندوگانگیمنجربهصرفههایناشیازمقیاسدرثبتوضبط
سوابق،تسهیلفرآیندهایاجراییجمعآوریحقبیمههاوپرداختتعهداتازیکسوورفع
تبعیضهایبیمهایبایکسانشدنقوانینومقرراتحاکمازسویدیگرخواهدشد.بهاین
ترتیب،بابزرگترشدنتعدادکلاعضایبیمهپرداْزهزینههایمدیریتیواجراییبهازایهر
عضونیزکاهشمییابد.بهعنوانمثال،کلاعضایبرخیطرحهایبازنشستگیکارکناندولت
دربرخیکشورهایکوچکآفریقاییوآسیاییبه50هزارنفرهمنمیرسد؛درچنینشرایطی
اجتنابازتکثرقوانینناشیازایندوگانگْیمیتواندفرصتپرداختمستمریهایباالترو

.)Schwarz and Abels,2016& Asher,2000(حقبیمههایکمتررافراهمآورد
تجربه کشورها برخی در موردی بهصورت که مسائلی کنار در فوق موارد مجموعه
اصالحات پیگیری و پیادهسازی طرح، به متقاعد را دولتها از بسیاری میشوند، و شده
درسیستمهایبازنشستگیکارکنانکردهاند.ایناصالحاْتبستهبهشرایطاقتصادیویا
سیاسیحاکمبرکشورهاشکلهایمختلفیازاصالحاتپارامتریکدرشاکلههاییکاماًل
مستقلتااصالحاتساختاریدرقالبادغامباطرحهایبازنشستگیملییاخصوصی،به

خودگرفتهاست؛کهموضوعموردبحثدربخشپایانینوشتارحاضراست.
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4- راه های گذر از بحران ناکارآمدی طرح های بازنشستگی کارکنان دولت

همان مشابه دولت کارکنان بازنشستگی طرحهای اصالح برای تجویزشده نسخههای
سازوکارهاییهستندکهدراصالحبرنامههایبازنشستگیملیویاخصوصیبهکارگرفته
میشوند.دراینبیناماآنچهبایدبهدقتمدنظرسیاستگذارانوطراحاناصالحاتقرار
گیردتفاوتهاییاستکهازعواملیچوندولتبهمثابهکارفرما،دولتدرمقاممدیراجرایی
نشات دولتی بازنشستگی سیستمهای ضامن و مالجاء آخرین بهعنوان دولت و صندوق
میگیرند.ازمنظراقتصادسیاسی،نفوذوقدرتنهاددولت،بنابهنقشهایچندگانهاشدر
سیستمهایبازنشستگیکارکناندولت،بهراحتیمیتواندمنجربهبروزتضاداهداف،تعارض

منافعوازدربرخیمواردحتیانحرافتمامیتالشهایاصالحیشود.
تعهدات از اعظمی بخش یا تمام تامیِن که سیستمهایی در ویژگیهایی، چنین بنابر
پیشپاافتاده بسیار اعمالحتیاصالحاتی دولتهاگرهخورده، بودجههایعمومی به آنها
ممکناستاثراتیکاماًلمغایرباآنچهکهدرسایرطرحهامیتوانندداشتهباشند،ازخود
بهجایبگذارند.بهعنوانمثال،افزایشنرخحقبیمةکارگرانوکارفرمایاندرطرحهایملی
درحالیاستکه این رانصیبسیستممیکند؛ بیشتری درآمد معمول، بهطور یاخصوصی،
بازنشستگیکارکناندولت کارفرمادرطرحهای افزایشحقبیمةسهم درشرایطمشابه،
مواجه بیشتری باکسریهای دولت اینکه داد. افزایشخواهد را دولت هزینههای الجرم
باشدیاباهزینههایحقبیمةباالتْرتغییریدرچشماندازبلندمدتمالیدولتایجادنخواهد
کرد.بهخصوصوقتیکهامکانافزایشدرآمدازطریقباالبردنحقبیمةکارکنانعمومًابا
مقاومتهاواعتراضاتشدیداتحادیههایکارکناندولتمواجهمیشود؛نمونههایبسیاری
ازایناعتراضاتطیسالهایگذشتهدربرزیل-کارکناندولتکهازحامیاناصلیحزب
دولت مدیران و -کارمندان فرانسه و )André Medici, 200۴( دولت(- )حزب کارگر
بخشهایبرقوگاز،مترویپاریسوراهآهنملیفرانسه-)MarierP.,2008(راشاهد

بودهایم.
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شرایطمشابهیرادرافزایشسنبازنشستگیمیتواندید؛هرچنداینسیاستاصالحی
در بیشتر پسانداز به منجر لزومًا اما است، ملی بازنشستگی سیستمهای بهنفع همواره
سیستمهایبازنشستگیکارکناندولتنخواهدشد.افزایشسنبازنشستگیدریکسیستم
را مستمریبگیران تعداد و افزایش را حقبیمه پرداخت سالهای تعداد خصوصی، بخش
کاهشمیدهد،ودرنهایتسببکاهشمخارجبازنشستگیونزدیکترشدنکلسیستم
بهتوازنمالیمیشود.درحالیکهباقیماندنطوالنیترکارمنداندرسیستمدولتیبهمعنی
خدمات دستمزدهای مقیاس ازآنجاکه است. دولتی شاغالن دستمزد هزینههای باالبردن
بهمعنی بازنشستگی سن باالرفتن دارد، بستگی آن شاغالن ارشدیت به بهشدت دولتی
افزایشتعدادکارکنانبادستمزدهایباالترولذاافزایشچشمگیرسیاهةدستمزدهادربخش
دولتیخواهدبود.اینشرایطراازمنظرصندوقبازنشستگیمیتواناینگونهتفسیرکردکه
علیرغمکاهشتعدادمستمریبگیران،برتعدادافرادیکهدرزمانبازنشستگیازمستمری
باالتریبرخوردارخواهندشدافزودهمیشود.البتهاعمالاینسیاستاصالحیممکناست
برایصندوقبازنشستگیدولتیبهمعنیکاهشکسریباشد،اماچنینتاثیریرابرمنابع
.)Palacios and Whitehouse,2006:73(مالیدولتنمیتوانتضمینشدهفرضکرد
دستمزد افزایش شیب کار، نیروی بهرهوری همچون عواملی به بسته شرایطْی در حتی
سخاوتمندی دولت(، )یعنی کارفرما حقبیمة میزان )ارشدیت(، اشتغال سنوات با متناسب
مزایایبازنشستگیوشیوههایمالیاتستانیازدرآمدهاومستمریها،بازنشستهشدنزودتر

.)Schwarz and Abels,2016:27(کارکناندولتمیتواندبهترنیزباشد
بههمینترتیب،هرگونهاصالحدرطرحهایبازنشستگیکارکناندولتبایدباتوجه
ویژهبهمالحضاتبازارکارومنابعانسانی]دراینبخش[انجامگیرد؛کهریشهدرنقش
همزماندولتبهعنوانکارفرماوضامناصلیبرنامهدارد.کارگرانبخشخصوصینوعًا
ازامکانراحتترجابجاییبرخوردارند،درحالیکهبخشعمومیبرپایداریوتداوماشتغال
Palacios( دارد اصرار اشتغال، دورة برایکل نه اگر مدتیطوالنی، برای کارکنانخود
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and Whitehouse,2006:23(.بههمیندالیلاستکهوقتیصحبتازاصالحاینگونه
طرحها،مجزاازطرحهایبازنشستگیملی،میشود،تمرکزاصلیمتخصصانمیبایستبر
تحلیلآثاراصالحاتبرمخارجکلیدولت،شاملهزینههایدستمزدکارکنانومستمری

بازنشستگان،ونهصرفًاصندوقبازنشستگیبهعنوانیکجزءباشد.
بااینوجود،درمواردیکهطرحهایبازنشستگیکارکناندولتازهیچقاعدةبیمهای
)بودجههایسالیانه( ازمنابععمومیدولت آنها تعهدات پیروینمیکنندوکل مشخصی
تشکیلیکسیستم مختلْف تجاربکشورهای بر مبتنی عمومِی توصیة میشوند، تامین
بازنشستگیمجزابااعمالقواعدواصولبیمهایاستکهدرآندولتوکارکنانملزمبه
پرداختحقبیمههستندودرنهایتنیزبازنشستگانبراساسهمانقواعدمشمولدریافت
مستمریمیشوند.امامیتوانایناحتمالرادادکهدربلندمدتبروزکژکارکردیهایذاتی
دوگانگی)یعنی،ایجاداختاللدربازارکار،هزینههایباالیمدیریتیوتبعیضدرقوانین(

سیاستگذارانراناگزیرازبازنگریوتغییرساختارمجددایننوعطرحهاخواهدساخت.
لذانحوةمواجههباچنینپیچیدگیهاییوضعواستقرارقاعدهمندیهاییکساندرنظام
نیزبرآناستواراست.یکپارچهکردن بازنشستگیکشورهاستکهتجاربجهانیبسیاری
بازنشستگی-ودرصورت نبودطرحملی بازنشستگیعمومیوخصوصی-در طرحهای
بازنشستگیکارکناندولتدرآن،سیاستی ادغامطرح بازنشستگی، وجودیکطرحملی
و توسعه درحال تا پیشرفته از ازکشورها، متنوعی استکهطیچهاردهةگذشتهطیف
ازآنپیرویکردهاند)جدول۴(.بدیهیاستاتخاذاینسیاستنهتنها کمترتوسعهیافته،
مستلزماعمالتغییراتپارامتریکدرمقرراتبیمهایطرحهایبازنشستگیکارکناندولت،
جهتیکسانسازیقوانین،است،بلکهدربرخیمواردنیازمندایجادتغییراتساختارینیز

میباشد.
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جدول 4- ترتیبات نهادی طرح های بازنشستگی کارکنان دولت نسبت به کارگران بخش 
خصوصی

کامالً ادغام شده
مجزا، اما با مزایای 

یکسان
کامالً ادغام شده همراه با یک جزء 

بازنشستگی اجباری مکمل
کامالً مجزا

بلژیکاسترالیافنالند)1995(شیلی)1981(
فرانسهاتریش)2009،200۴(لوگزامبورگ)1999(جمهوریچک

آلمانکاناداهلنداستونی
کرهدانمارکسوئدیونان)2011(
چینایسلندمجارستان

اندونزیایرلند)1995(ایتالیا)1995/2008(
مالزیمکزیک)2007(ژاپن)2015(

هند)دولتنروژلتونی
مرکزی(

پاکستانبریتانیانیوزیلند)2007(
عربستانایاالتمتحده)198۴(لهستان

صعودی
مراکشپرتغال)2006(

سوریهجمهوریاسلواکی
بنگالدشاسلونی

اسپانیا)2011(
سوئیس

ترکیه)2006(
مکزیک

آرژانتین)199۴(
هنگکنگ)2001(

پرو)199۴(
نیجریه
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کامالً ادغام شده
مجزا، اما با مزایای 

یکسان
کامالً ادغام شده همراه با یک جزء 

بازنشستگی اجباری مکمل
کامالً مجزا

سیرالئون
اتیوپی

السالوادور)1998(
جمهوریدومینیک)2003(

Source: OECD, 2016: 157; Palacios and Whitehouse, 2006:61; Kim and Gautam, 2011

از ناشی منفی آثار بازنشستگیعالوهبراینکهمیتواند یکپارچهشدنطرحهایمختلف
دوگانگیراکاهشدهد،امکانایجادشفافیتدرعملکردووضعقوانینرانیزمیتواندفراهم
آورد.مهمترازهمه،فرصتشکلگیریگروههایذینفعپرنفوذدربدنةدولتبرایتحمیل
هزینههایبیشتربهمنابععمومیبهنفعبازنشستگان)وحتیدرمواردیشاغالن(بخش
دولتیراتاحدودیازبینخواهدبرد.بههمینعلتشوارزوآبلزمعتقدندکه»اصالحاتدر
بالطائفالحیلیانجامشود،زیراهرنوع سیستمهایبازنشستگیکارکناندولتمیبایست
اصالح،کهاحتمااًلدرتضادبامنافعشخصیکارکناندولتنیزاست،بایدازتصویبخود
از اینگونهتفسیرکردکه را اقتصادسیاسیمیتوانآن ازمنظر همینکارکنانبگذرد«.
کارکناندولتخواستهمیشوداصالحاتیراکهمنتجبهکاهشسخاوتمندیدرپرداخت
مزایایشانخواهدشدراطرحکرده،برایتصویبآنرایزنیکنندودرنهایتآنرابهاجرا
گذارند.حتینمایندگانیکهبایدبهایناصالحاترایبدهند،دراغلبمواردخوْدمشمول
همانطرحبازنشستگیکارکناندولتهستند)Schwarz and Abels,2016:30(؛که
البتهدربسیاریموارداینمسئلهباتسریقواعدوشرایطجدیدصرفًابهتازهوارداِنسیستم

قابلحلوفصلشدناست.
یکپارچهسازی سیاست اتخاذ که میدهند هشدار وایتهاوس و پاالسیوس بااینحال
صندوقهایبازنشستگینیزهمچنانبامخاطراتیبرایدولتهمراهخواهدبود.زیرادولت
ممکناستباپرداختحقبیمههایکارفرماییخودبهیکنهاددیگردارایقدرتسیاسی،
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ودربرخیمواردیکحسابخصوصیفردی،هزینههایبودجهایجدیدیرامتحملشود.
بنابراینتعیینمسیرتغییروتحوالتمالیوبههمینترتیب،برآوردسرعتادغامازاهمیت
بسیارزیادیبرخوردارخواهدبود.ادغامسریع،مستلزمنقلوانتقاالتمالیبیشترخواهد
بودامادرمقابلاختالالتناشیازدوگانگیسریعترکاهشمیکنند.گذارآهستهترمنجر
بهتطبقپذیریآسانتردرکوتاهمدتشدهونتایجسیاسیواجراییمطلوبتریرابههمراه
خواهدداشت.ولیازطرفدیگرانحرافاتواختالالتدوگانگیتازمانبهبوداوضاعمالی

.)Palacios and Whitehouse,2006:75(دربلندمدتباقیخواهندماند

5- جمع بندی

همچون خاصی ویژگیهای از برخورداری بنابر دولت کارکنان بازنشستگی صندوقهای
حضورپررنگدولتدرتمامیارکانوقواعدحاکمبرآنهاونیزوابستگیگاهًاکاملبهمنابع
عمومی،موضوعاصلیاصالحاتدرکشورهایمختلفطیچهاردهةگذشتهبودهاند.این
وابستگیدربرخیمواردبهحدیاستکهطرحهایمذکورراازکارکردهایبیمهایخود
تهیساختهوآنهارابهنهادهاییواسطهایبیندولتوبازنشستگان،درادامةدوراناشتغال

کارمنداندولت،تبدیلکردهاست.
و دولت سنگین سایة از خروج عمومی، منابع به مالی فشار کاهش برایناساس،
تبعیتازاصولوقواعدبیمهایونیزتخفیفآثارمنفیناشیازدوگانگیدرسیستمهای
اعمالسیاستهایاصالحی ازمهمتریندالیل بازنشستگی)بخشعمومیوخصوصی(
درچنینطرحهاییبهشمارمیروند.اصالحاتیکهدرطرحهایبازنشستگیکارکناندولت
مطرحمیشوند،مشابهطرحهایبازنشستگیملی)یاخصوصی(هستندکهشاملاصالحات
پارامتریکوساختاریمیشوند.امابهدلیلپیچیدگیهایناشیازنقشدولتدرطرحهای
سیاستهای آثار به میبایست اصالحات برنامهریزان و سیاستگذاران دولت، کارکنان
اصالحیرابرشاکلةکلیدولتونهصرفًاصندوقبازنشستگیرامدنظرقراردهند؛چراکه
دربرخیمواردتغییرمتغیرهایبیمهایاثریکاماًلمغایرباآنچهکهبرایطرحهایملییا
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خصوصیانتظارمیرود،برطرحهایکارکناندولتمیگذارند.
بااینحال،تجارببسیاریازکشورهانشانمیدهندکهگذشتهازضرورتاعمالاصالحات
اقدام بازنشستگیکارکناندولت،مهمترین باال-درطرحهای قید به توجه پارامتریک-با
اصالحیمیتواندادغامآنهادرطرحهایملیبازنشستگی-درصورتوجود-،یایکپارچهکردن

آنهاباطرحهایبازنشستگیخصوصیاست.
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