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خالصه یافتهها
از زمان شکلگیری نظام بازنشستگی در روسیه (قبل از سال  ،1990اتحاد جماهیر شوروی)

تا به امروز ،این نظام تغییر و تحوالت اساسی تجربه کرده است که در ادامه به برخی از اشاره
میشود:

شوروی
● ●روسیه اولین نظام بیمهای بازنشستگی خود را در سال  1924در زمان اتحاد
ِ
تازه تأسیس بنیان گذاشت .پرداخت مستمریها مبتنی بر برنامۀ توازن درآمد با
هزینه ( )PAYGبود .مستمریها از طریق مالیات بر حقوق و دستمزد کسبوکارهای

انفرادی 1تأمین مالی میشد ،و در صورتی که صندوق کفاف مستمریها را نمیداد

از بودجۀ دولت تأمین میشد.

● ●نظام بازنشستگی روسیه قبل از بازنگری با مشکالت و مسائلی روبرو بود که عبارتند
از :ساختار استحقاق نامناسب ،سخاوتمندی باال ،ورشکستگی مالی/پایداری مالی و
مدیریت/اداره کردن.

یهای
● ●نقطۀ عزیمت مرحلۀ جدید توسعۀ تأمین مستمری بازنشستگی ،قانون 1990مستمر 
دولتی در فدراسیون روسیه 2است .مطابق این قانون ،تأمین مستمری بازنشستگی در
یشد.
سطوح فدرال ،منطق های و محلی توسط نهادهای حمایت اجتماعی دولتی مدیریت م 

● ●ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی در سال  1990مستقل از بودجۀ دولتی در
فدراسیون روسیه مهمترین گام به سوی توسعۀ نظام بیمۀ بازنشستگی اجباری

دولتی بود .براساس این قانون ،تأمین مالی مزایای بازنشستگی توسط صندوق
بازنشستگی فدراسیون روسیه از طریق حقبیمهها و برداشت از بودجۀ دولتی انجام

میشد .این نظام بازنشستگی از طریق حقبیمههای پرداختی توسط کارفرمایان و
افراد بیمهشده تأمین مالی میشد .فرد بیمهشده  1درصد از درآمدهای خود و کارفرما

 28درصد حقوق و دستمزد را میپرداخت .کارگران خویشفرما و کشاورزان مستقل
1. Individual enterprises
2. Law of 1990 on State Pensions in the Russian Federation

ب  /موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 20.6درصد پرداخت میکنند .کارفرمایان در شرکتهای کشاورزی و کوچکمقیاس
 20.6درصد از مجموع حقوق و دستمزد را میپردازند .سازمانهای مربوط به افراد
معلول و مستمریبگیر از پرداخت حقبیمه معاف هستند.

● ●در سال  ،1995دولت مفهوم بازنگری بازنشستگی 1را با هدف انطباق دادن
نظام بازنشستگی موجود با روابط بازا ِر روبهرشد از طریق بهکارگیری اصول بیمۀ
بازنشستگی عمومی و توسعۀ اَشکال غیردولتی (عمومی) تأمین مستمری بازنشستگی

پذیرفت .این مفهوم جهتگیریهایی برای بازنگری در نظام بازنشستگی فراهم
آورد و در عمل همۀ عناصر اصلی آن نظام را تحت تأثیر خود قرار داد :چارچوب،

شرایط و ملزومات نظام مستمری بازنشستگی ،تأمین مالی و سازماندهی .مدل
سهالیهای برای نظام مستمری بازنشستگی روسیه پیشنهاد شد .الیۀ اول ،بیمۀ
بازنشستگی پایه بدون نیاز به سوابق کاری؛ الیۀ دوم ،بیمۀ بازنشستگی مرتبط با

حقبیمۀ اشتغال؛ و الیۀ سوم ،شامل بیمههای غیردولتی در راستای حمایت تکمیلی
از مستمریبگیران .الیۀ سوم در راستای فرایند خصوصیسازی در اقتصاد ملی بود.

● ●دولت در سال  1998برنامۀ بازنگری بازنشستگی 2را تصویب کرد که هدف آن
اصالح مقررات و ملزومات مفهوم بازنگری بازنشستگی 3سال  1995بود.

● ●بازنگری سال  2002نقطۀ عطف تحوالت نظام بازنشستگی روسیه است .پس
از سال  ،2002نظام بازنشستگی روسیه شامل سه بخش شد :بخش پایه ،بخش

بیمهای و بخش اندوختهگذاری با مدیریت صندوقهای غیردولتی.

● ●پس از بازنگری سال  ،2002نظام بازنشستگی روسیه مبتنی بر امتیاز شد .نظام
امتیازی در دو الیۀ حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی و مستمری بیمۀ اجتماعی

(باالی حداقل) و مستمری اندوختۀ اجباری وجود دارد.

1. Pension Reform Concept
2. Pension Reform Programme
3. Pension Reform Concept
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● ●در الیۀ حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی ،مستمری فقط زمانی به فرد اختصاص
مییابد که حداقلی از امتیازات مستمری انباشته شده و حداقلی از تجربۀ بیمهای

وجود داشته باشد .مستخدمی که به سن بازنشستگی رسیده نمیتواند بدون این
امتیازات انتظار دریافت حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی را داشته باشد .او مجبور به
ْ

ادامۀ کار تا زمانی که تعداد امتیازات الزم را به دست آورد و یا اینکه او میتواند
برای مستمری اجتماعی پنج سال بعد از دورۀ بازنشستگی معمول اقدام کند.

● ●در الیۀ دوم ،ارزش مستمری براساس تعداد امتیازات مستمری که مستخدم به
دست میآورد ،تعیین میشود .تعداد امتیازات مبتنی بر اندازۀ حقوق و دستمزد
مستخدم است .هر اندازه حقوق و دستمزد باالتر باشد ،امتیازات بیشتری به مستخدم

اختصاص پیدا میکند.

● ●در سال  ،2010با حفظ نظام بازنشستگی چندالیۀ سال  ،2002الیۀ پایه در بخش
مستمریهای مبتنی بر  PAYGادغام شد .عالوه بر مستمریهای بازنشستگی،

مستمریهای ازکارافتادگی و بازماندگان نیز بخشی از این نظام شد.

● ●در سال  ،2018رئیس جمهور قانون فدرالی تحت عنوان «جرح و تعدیلهای
فدراسیون روسیه در خصوص پرداخت مستمریهای بازنشستگی» 1امضا کرد که

براساس آن مقرر شد که سن بازنشستگی را تا سال  2028برای مردان به  65سال و

برای زنان تا سال  2034به  63سال برساند .دلیل این تصمیم این است که هر سال

در روسیه تعداد افراد در سن کار نسبت به مستمریبگیران کاهش مییابد .این روند

میتواند منجر به عدمتعادل نظام بازنشستگی به حدی شود که دولت نتواند تعهدات
اجتماعی خود را در آینده مرتفع سازد .در روسیه ،متوسط سن بازنشستگی برای زنان

 60.3سال و برای مردان  63.2سال است .امید به زندگی پس از بازنشستگی برای
زنان  17.6سال و برای مردان  13.1سال است.

1. “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Allocating
”and Paying Pensions

1

مقدمه
هفت سال پس از سرکار آمدن اتحاد جماهیر شوروی ،اولین ساز و کار بیمۀ بازنشستگی بنیان

مالیات
گذاشته شد که مبتنی بر توازن درآمد با هزینه ( )PAYGبود .مستمریها از طریق
ِ

حقوق و دستمزد نهادهای خصوصی 1تأمین مالی میشد و در صورتی که صندوق کفاف

مستمریها را نمیداد ،از محل بودجۀ دولت تأمین میگردید .این روند ،تاریخی طوالنی دارد
تا اینکه در اثر تحوالت جمعیتی ،اجتماعی و سیاسی و همینطور مشکالت تأمین مالی نظام
تنظیم مجدد ساز و کار این نظام
بازنشستگی در دهۀ  90میالدی ،تالشهایی در راستای
ِ
برای ساماندهی آن صورت گرفت .این اتفاق در نظام بازنشستگی بالفاصله پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار حاکمیت سیاسی قرار گرفت .ظاهراً مشکالت اساسی

نظام سیاسی به دلیل گستره و دامنۀ آن در بخش وسیعی از اروپا و آسیا مجالی برای پرداختن
به اموری از نوع نظام بازنشستگی در روسیه را نمیداد.

نیاز به بازنگریها در نظام بازنشستگی روسیه ارتباط تنگاتنگی با گذار از اقتصاد

برنامهریزی متمرکز به سوی اقتصاد بازار آزاد با هدف افزایش استانداردهای زندگی داشت .با
سست شدن پایههای «دولت رفاهی کمونیستی» ،دولت دیگر در جایگاهی نبود که بر همۀ

عرصهها از اشتغال گرفته تا اعمال یارانهها و حمایتهای اجتماعی نقش اصلی را ایفا کند؛

تا حدی که در سال  ،1992دستور تأسیس صندوقهای بازنشستگی غیردولتی توسط ریاست
1. Individual enterprises
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جمهوری صادر شد .همچنین ،در سالهای  1995تا  ،1998گامهایی برای ایجاد نظام سه

الیۀ بازنشستگی برداشته شد اما این گامها تا سال  2002به بار ننشست .سال  2002نقطۀ

عطف تحوالت نظام بازنشستگی روسیه است .در اثر بازنگری سال  ،2002نظام بازنشستگی

روسیه تبدیل به نظام بازنشستگی سه الیه شد .از این تاریخ به بعد ،گسترۀ نظام بازنشستگی
به جمعیت وسیعتر و به رسمیت شناختن صندوقهای بازنشستگی غیردولتی منجر شده است.

مدیریت بخشهای سهگانۀ نظام بازنشستگی توسط گردانندگان متفاوت انجام شد .چارچوب
نظام بازنشستگی در اثر بازنگری اساسی سال  2002حفظ شد و پس از آن تغییرات اندکی
به خود دید؛ از جمله این تغییرات میتوان به ادغام الیۀ پایه در بخش مستمریهای مبتنی

بر نظام توازن درآمد هزینه با درآمد ( )PAYGو مهمتر از آن نظام مبتنی بر امتیازدهی اشاره
کرد .پس از آن تا به امروز همواره در قوانین شاخصبندی مزایای مستمری بازنگریهایی

انجام شده است تا بخشی از مشکالت نظام بازنشستگی روسیه مرتفع شوند .در کنار آن،

موضوعی که اغلب در زمینۀ اجرای بازنگریها در نظام بازنشستگی روسیه مطرح میشود،
افزایش سن بازنشستگی است .در سال  ،2018قانونی به تصویب رسید که براساس آن سن

بازنشستگی تا سال  2028برای مردان به  65سال و برای زنان تا سال  2034به  63سال

برسد.
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 1شرایط و خصوصیات نظام بازنشستگی روسیه قبل از شروع بازنگریهاشوروی
روسیه اولین نظام بیمهای بازنشستگی خود را در سال  1924در زمان اتحاد جماهیر
ِ

تازه تأسیس بنیان گذاشت .پرداخت مستمریها مبتنی بر نظام توازن درآمد با هزینه ()PAYG

بود .مستمریها از طریق مالیات حقوق و دستمزد نهادهای خصوصی تأمین مالی میشد و
در صورت عدمکفایت منابع صندوق برای پرداخت مستمریها ،از محل بودجۀ دولت تأمین
میشد .دامنۀ پوشش ذینفعان در ابتدا بسیار محدود بود .تنها چند هزار معلول جنگی

و خانوادههایشان از پرداختیهای بازنشستگی برخوردار بودند .دامنۀ پوشش رفتهرفته به
کارکنان بخش دولتی 1و سپس به کشاورزان دستهجمعی 2و خانوادههایشان تا سال 1964

گسترش یافت .در اوایل دهۀ  ،1990این نظام مستمری  60میلیون شهروند را تحت پوشش
قرار میداد؛ چیزی در حدود  40درصد کل جمعیت (.)Song, 2009

سن استحقاق دریافت مستمری برای زنان  55سال و برای مردان  60سال و مجموع حق

بیم هها  29درصد بود 28 :درصد از سوی کارفرما و  1درصد توسط کارگران .امید به زندگی

قبل از سال  1990در حدود  65سال بود .سطح مستمری در روسیه ،بسته به درآمد مستخدم،
چگونه
لهای دریافتی وی در دوران اشتغال بود .هی 
معادل  50تا  100درصد درآمد بهترین سا 
یها وجود نداشت .باید اشاره کرد که نظام
آزمون ُوسعی برای پوشش مستمری یا سطح پرداخت 

یها نه برای حداقل معیشت و نه استحقاقی برای شهروندان
بازنشستگی روسیه پیش از بازنگر 
سالمند بود ،بلکه اعطای پاداش معوق به نیروی کار دولتی بهشمار میرفت (همان).

نظام بازنشستگی اتحاد جماهیر شوروی دارای ضعفهای ذاتی مانند نابرابری و ناکارآمدی

بود .منوط بودن سطح مستمریها به درآمد قبل از بازنشستگی ،نابرابری در دریافت مزایای
ذینفعان را به وجود میآورد؛ چرا که در نتیجۀ آن ،کشاورزان مستمری پایینتری دریافت
میکردند .بار سنگین وارده به شرکتهای دولتی منجر به ناکارآمدی میشد و رشد اقتصادی
را ُکند میکرد.
1. state sector workers

 collective farmers .2کشاورزانی که در زمان شوروری به صورت دستهجمعی بر روی مزارع اشتراکی کار میکردند.

 / 4موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نسل انفجار جمعیت پس از جنگ شروع به بازنشسته شدن کرد ،نسبت
از زمانی که ِ
پشتیبانی کاهش یافت .در روسیه ،در سال  ،1959نرخ پشتیبانی  7بود ،به این معنا که هفت
کارگر (کارکن) در برابر یک مستمریبگیر کار میکرد .در سال  ،1989این نسبت به  5و در

سال  1990به  2.7کاهش یافت .پیشبینی میشود که تا سال  2035نرخ پشتیبانی در روسیه
به  1برسد (.)Afanasiev, 2003
بازنشستگی تمام ًا دولتی فشار زیادی بر مخارج مالی دولت آورده بود .در آن شرایط،
مدل
ِ

مستخدمان موظف به مشارکت در صندوق بازنشستگی نبودند و فشار مالی بر کارفرمایان
اعمال میشد .قبل از اعمال بازنگریها ،ذینفعان عمدت ًا توسط شرکتهای دولتی تحت
پوشش قرار میگرفتند .این بار سنگین مالی موجب دشواریهای اجرایی یا عملیاتی برای

شرکتهای دولتی میشد و به طور مستقیم چوب الی چرخ توسعۀ اقتصادی بود .هرگونه
کمبود با یارانههای دولتی جبران ،و بار مالی آن در نهایت به بودجۀ دولتی منتقل میشد

(.)Song and Chu, 1997

یکی از خصوصیات نظام بازنشستگی روسیه قبل از اعمال بازنگریها فقدان انگیزه 1بود.

رفاه کارگران در بخش دولتی بدون مسئولیتهای متناظر با آن تضمین شده بود .به دلیل

قابلیت انتقالپذیری پایین مستمریها ،2کارگران وابستگی شدیدی به واحدهای کاری خود
داشتند .سطوح پرداختی مستمری مبتنی بر دو سال آخر دوران خدمت یا پنج سال از تمام

سالهای دوران خدمت بود .هیچ نسبتی بین درآمدهای سالهای اشتغال با سطوح مستمری
وجود نداشت .تنها حدوداً  120دالر از حقوق ماهیانه در تعیین سطح مستمری لحاظ میشد،
که تفکیکشده هم نبود .در نتیجه ،آن نظام هیچ انگیزهای برای سختکوشی کارگران ایجاد
نمیکرد (.)Song, 2009

1. lack of stimulation
2. low portability of pensions
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جدول  -1مختصات نظام بازنشستگی روسیه قبل از اعمال بازنگریها
پوشش

تهای دولتی و مزارع اشتراکی
کارگران شاغل در شرک 

سن استحقاق مستمری  55سال برای زنان؛  60سال برای مردان
نظام پرداخت
مجموع حق بیمهها
سطح مستمری
تأمین مالی

یها مسئولیت
تها و دولت برای پرداخت مستمر 
مبتنی بر نظام PAYG؛ شرک 
تام داشتند
 29درصد 28 :درصد سهم کارفرمایان و  1درصد سهم کارگران

 50تا  100درصد بهترین سا لهای دریافت دستمزد زمان اشتغال
تهای خصوصی؛ مدیریت توسط دولت
تأمین مالی توسط شرک 

مدیریت

مدیریت متمرکز

مسائل

-

یشد؛
پوشش محدود باعث نابرابری در سطح ملی م یشد؛
نظام  PAYGباعث تحمیل هزین ههای مالی بر دولت و بخش دولتی م نظام  PAYGبرای جمعیت روب هرشد ناپایدار بود؛-فقدان انگیزه.

منبعSong )2009(  :

در یک دستهبندی کلی نظام بازنشستگی روسیه قبل از بازنگری با مشکالت و مسائلی

روبرو بود که عبارتند از :ساختار استحقاق نامطلوب ،سخاوتمندی باال ،ورشکستگی مالی و
مدیریت نظام بازنشستگی (.)World Bank, 2002

ساختار استحقاق :ساختار مزایا و استحقاق در نظام قبل از  2002پیچیده بود .برای
مثال ،دستهبندی  250گانه از مستمریبگیران مستحق ذیل قانون پایۀ بازنشستگی برای
دریافت مستمری بازنشستگی زودهنگام وجود داشت؛ مانند مادران دارای  5فرزند یا بیشتر،

برخی افراد معلول ،افراد شاغل در محیطهای کاری خطرناک در قلمروهای شمالی .سایر

مستمریبگیران مانند نظامیان ،قضات و ...در حدود  2تا  6میلیون بودند .حقوق این دست از

مستمریبگیران بیشتر از قانون پایۀ بازنشستگی بود .محاسبات مزایا نیز چندان آسان نبود.
در ابتدا ،مزایا براساس فرمول واحدی محاسبه میشد .براساس این فرمول ،میزان مستمری
 55درصد دستمزد قبل ( 2سال آخر یا  5سال بهترین سالهای دریافت دستمزد) به اضافۀ 1
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درصد اضافی هر سال اضافی خدمت بود که باالتر از  75درصد دستمزدها نمیشد .در سال
 ،1997فرمول دومی با هدف افزایش تفکیک در مزایای مستمری معرفی شد .این فرمول
براساس به اصطالح ضریب انفرادی هر مستمریبگیر بود .این براساس محاسبۀ درصدی
نسبت متوسط
از مستمری انباشتهشده (براساس سالهای خدمت) و چندبرابر شدن آن به
ِ

درآمدهای ماهیانه و متوسط دستمزد/حقوق ملی در همان دوره محاسبه میشد .فرمول جدید

در حالی معرفی شد که فرمول قدیم هم پابرجا بود و تنها ساختار مزایا را پیچیدهتر کرد .افراد
یتوانستند فرمول مزایا را برای محاسبۀ مستمری خود انتخاب کنند .نظام جبرانی پیچیدهای
م

باز هم بر پیچیدگیهای آن افزود ،که تحت عنوان مکمل مستمری پایه بود.

سخاوتمندی :نرخهای جایگزین در آن نظام بازنشستگی پایین و نامعین بود؛ علیرغم اینکه
نرخ جایگزینی معادل  70تا  75درصد  2سال آخر یا  5سال بهترین سالها بود ،نرخ جایگزینی
واقعی به  35تا  36درصد میرسید (نرخ جایگزینی سال  2001حدود  32.5درصد) .با وجود

پایینتر بودن این نرخ در روسیه نسبت به کشورهای در حال گذار اروپای مرکزی و شرقی
( 46درصد) ،نسبت به میانگین کشورهای  41( OECDدرصد) چندان پایین نبود و تقریب ًا

نزدیک به کشورهای پس از فروپاشی شوروری ( 32درصد) بود .گذشته از آن ،نرخ جایگزینی
بندی خلقالساعه یا بیحساب و کتاب
معین و مشخص نبود که این مسئله ریشه در شاخص ِ

1

و معوقات مزایای بازنشستگی در گذشته داشت.

ورشکستگی/پایداری مالی :2شاید بتوان گفت که مهمترین مشخصۀ این نظام بازنشستگی
مشکالت مالی بود :نرخ رشد اقتصادی پایین ،کاهش بیمهپردازان در نتیجۀ بیکاری فزاینده

و مشکالت مالیاتی .قبل از طرح مالیات اجتماعی ،معوقاتِ حق بیمهها در سال  1999بالغ بر

 129.3میلیارد روبل (معادل  2.7درصد  )GDPبود که در ژانویه  2001به  151.6میلیارد روبل
(تقریب ًا برابر با مستمریهای پرداختی یک و نیم سال و معادل  2.1درصد  )GDPافزایش پیدا
1. ad hoc indexation
2. Financial Solvency
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کرد .معوقات مزایای مستمری نیز قابلتوجه بود و بین  3تا  6ماه ( 50تا  80میلیارد روبل)
طول میکشید .مخارج مستمریها در حدود  5.6درصد از  GDPبود .در سال  ،1992نسبت
وابستگی (نسبت مستمریبگیر به بیمهپرداز)  48درصد (حدوداً  2.1مستمریبگیر/بیمهپرداز)

بود و در سال  1999به  60درصد (یا  1.7مستمریبگیر) رسید .افزایش نسبت وابستگی نتیجۀ
بیکاری (قبل از  )1998و اجتناب از پرداخت مالیات بود ( .)World Bank, 2002سالمند
شدن جمعیت نیز یکی از مشکالتی بود که نظام بازنشستگی روسیه را به مرز ورشکستگی

برده و در آینده وضعیت را دشوارتر خواهد کرد.

مدیریت نظام بازنشستگی :نظام بازنشستگی روسیه قبل از سال  2002از طریق نهادهای
متعددی مدیریت میشد .صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه ( 1)PFRبه عنوان یک نظام
گردآوری حقبیمههای بازنشستگی در سال  1990تأسیس شد که
بودجهای دیگری برای
ِ
کارفرمایان و دیگر کارگران حقبیمههایشان را پرداخت میکردند .برنامهریزی استراتژیک
توسعۀ نظام بازنشستگی روسیه تحت مسئولیت وزارتخانهها و سازمانهای متعددی بود ،و

در سال  ،2001براساس حکم رئیس جمهور ،صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه برای
محاسبه و پرداخت مستمریها مسئولیت پذیرفت .پیچیدگی معیار استحقاق و فرمول مزایا

برای مستمریهای استاندارد و بسیاری امتیازات دیگر محاسبۀ مستمریها را به لحاظ اجرایی
دشوار میساخت و بار مسئولیت سنگینی بر کارکنان صندوق تحمیل میکرد.

فعالیتهای صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه استاندارد و شفاف نبود .جایگاه قانونی

بیشتر نقش گردآوری حق بیمهها
آن از زمان تأسیس ،در سال  ،1991تغییر نکرده بود و
ْ

را بر عهده داشت .محاسبات مستمریها توسط نهادهای حمایت اجتماعی در سطح محلی
انجام میشد .برقراری خدمات بازنشستگی یکسان در سطح ملی در سال  2001یا واگذاری

مسئولیت گردآوری [حق بیمهها] به وزارت مالیات در منشور و اسناد قانونی فدراسیون
روسیه دیده نشد .در نهایت اینکه نظام حسابداری این صندوق با استانداردهای حسابداری
)1. Pension Fund of the Russian Federation (PFR
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بینالمللی همخوانی نداشت .این امر پیگیری پرداختیهای معوقه را دشوار میساخت (اگرچه

بعدها تا حدی توسط وزارت مالیات حل شد) .همچنین ،اگرچه ارائۀ آمارهای مربوط به
مستمریها توسط صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه انجام میشد ،اما شاخصهای

کلیدی را در اختیار نداشت که این باعث میشد ارزیابی تعداد مستمریبگیران براساس سن
و جنس امکانپذیر نباشد.

در مجموع ،ناپایداری مالی به دلیل سالمندشدن جمعیت ،مزایای پایین و نامعین ،پیوند

ناکافی بین مزایا و حقبیمهها ،پیچیدگی مدیریتی (فرمولهای چندگانه و استحقاق گسترده)

عوامل کلیدی بودند که نقش اصلی را در بازنگری نظام بازنشستگی روسیه از آغاز هزارۀ

سوم میالدی بازی کردند.

2-2آغاز بازنگریها در نظام بازنشستگی روسیه
در اوایل دهۀ  ،1990نظام بازنشستگی دولتی روسیه همچنان ویژگیهای اصلی نظام
مستمری اتحاد جماهیر شوروی و شرایط استحقاق کلی آن را حفظ کرده بود .شاید بتوان

نقطۀ عزیمت مرحلۀ جدید توسعۀ تأمین مستمری بازنشستگی را قانون  1990مستمریهای

دولتی در فدراسیون روسیه 1دانست .مطابق آن قانون ،تأمین مستمری بازنشستگی در
سطوح فدرال ،منطقهای و محلی توسط نهادهای حمایت اجتماعی دولتی مدیریت میشد.

سیاستگذاری ملی و قانونگذاری پیرامون تأمین مستمری بازنشستگی و همچنین مدیریت
عمومی تأمین مستمریها ،در سطح فدرال تصمیمگیری میشد؛ و امور اجرایی استحقاقهای

بازنشستگی و پرداختیها در سطوح منطقهای و محلی انجام میگرفت .ماهیت عام تأمین

های مبتنی بر اشتغال با مستمریهای اجتماعی
مستمری بازنشستگی این بود که مستمری ِ

تکمیل میشدند (.)Karasyov and Lublin, 2001

ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی در سال  1990مستقل از بودجۀ دولتی در فدراسیون روسیه

مه مترین گام به سوی توسعۀ نظام بیمۀ بازنشستگی اجباری دولتی بود .براساس این قانون،
1. Law of 1990 on State Pensions in the Russian Federation
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قبیم هها
تأمین مالی مزایای بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه از طریق ح 

قبیم ههای پرداختی
یگرفت .این نظام بازنشستگی از طریق ح 
و برداشت از بودجۀ دولتی انجام م 
یشد .بر این اساس ،فرد بیم هشده  1درصد از
توسط کارفرمایان و افراد بیم هشده تأمین مالی م 

درآمدهای خود و کارفرما  28درصد حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران را به عنوان حق بیمه

قبیمۀ سهم
شفرما و کشاورزان مستقل و نیز ح 
قبیمۀ پرداختی کارگران خوی 
پرداخت میکرد .ح 
نهای
کمقیاس 20.6 ،درصد تعیین شده بود .سازما 
تهای کشاورزی و کوچ 
کارفرمایان در شرک 

قبیمه معاف بودند.
یبگیر از پرداخت ح 
مربوط به افراد معلول و مستمر 

روندهای اصلی در فرایند بازنگری مستمری در فدراسیون روسیه ارتباط تنگاتنگی با تحول

کلی اقتصاد ملی داشتند .از سال  ،1992اقتصاد روسیه در همۀ عرص ههای حیات اجتماعی

یشدۀ
یها به علت گذار از یک اقتصاد برنام هریز 
یهایی ایجاد کرده بود .نیاز به این بازنگر 
بازنگر 
متمرکز به سوی یک اقتصاد بازار آزاد با هدف افزایش استانداردهای زندگی بود .فدراسیون

روسیه رفت هرفته پای ههای «دولت رفاهی کمونیستی» 1را سست کرده بود .با مطرح شدن مالکیت

لهای قیمتی ،و بازسازی بخشی و ساختاری ،دولت
یسازی) ،آزادسازی کنتر 
خصوصی (خصوص 
دیگر در جایگاهی نبود که از اشتغال کامل حمایت کند ،سیاست یاران ههای قیمتی را اجرا کند و

یا مسئولیت کامل در حیطۀ حمایت اجتماعی برای خود قائل باشد.

یکی از مراحل کلیدی در حوزۀ تأمین مستمری بازنشستگی ،دستور ریاست جمهوری

دربارۀ صندوقهای غیردولتی در سال  1992بود (در ماه می  ،1998یک قانون فدرالی ویژه
دربارۀ صندوقهای غیردولتی به تصویب رسید) .در میانۀ سال  ،2000حدوداً  300صندوق
غیردولتی فعال وجود داشت .این صندوقها تحت نظارتِ بازرسی صندوقهای بازنشستگی
وابسته به وزارت کار و توسعۀ اجتماعی فدراسیون روسیه قرار دارند.

دورۀ گذار از یک مدل اقتصادی به مدلی دیگر مسائل اجتماعی زیادی در پی داشت.

یکی از این مسائل وضعیت اسفناک نظام بازنشستگی روسیه با خصوصیات سطح پایین
1. communist welfare State
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مستمری و فقدان تفکیکبندی در اکثریت مستمریبگیران بود .بدیهی است بحران نظام

بازنشستگی روسیه دارای اشتراکاتی با کل نظام اقتصادی و متأثر از آن بود .این بحران منجر

به بهم خوردن مناسبات صنعتی شد و این روند باعث رشد سریع اقتصاد سایه ،بیکاری پنهان،
حقبیمههای پراکنده و فرار مالیاتیشد .این مسائل به ویژه هشداری برای نظام بازنشستگی
 -نظا ِم توازن درآمد با هزینه ( )PAYGمبتنی بر اصل همبستگی بین نسلها  -بود.

دولت روسیه ،به دلیل پیش آمدن مسائل و مشکالتی در نظام بازنشستگی و نظام اقتصادی

کشور ،درصدد اجرای اقداماتی برای ایجاد بازنگری در نظام بازنشستگی ملی برآمد .در سال
 ،1995دولت مفهوم بازنگری بازنشستگی 1را با هدف انطباق دادن نظام بازنشستگی موجود
با روابط بازا ِر روب هرشد از طریق ب هکارگیری اصول بیمۀ بازنشستگی عمومی و توسعۀ اَشکال

یهایی برای
تگیر 
غیردولتی (عمومی) تأمین مستمری بازنشستگی پذیرفت .این مفهوم جه 
ی در نظام بازنشستگی فراهم آورد و در عمل همۀ عناصر اصلی آن نظام را تحت تأثیر
بازنگر 

ندهی.
خود قرار داد :چارچوب ،شرایط و ملزومات نظام مستمری بازنشستگی ،تأمین مالی و سازما 
مدل س هالی های برای نظام مستمری بازنشستگی روسیه پیشنهاد شد (Karasyov and Lunlin,

 .)2001الیۀ اول ،بیمۀ بازنشستگی پایه بدون نیاز به سوابق کاری؛ الیۀ دوم ،بیمۀ بازنشستگی
قبیمۀ اشتغال؛ و الیۀ سوم ،شامل بیم ههای غیردولتی در راستای حمایت
مرتبط با پرداخت ح 
یسازی در اقتصاد ملی بود.
یبگیران است که در راستای فرایند خصوص 
تکمیلی از مستمر 

متعاقب پذیرش چنین مفهومی از سوی دولت در آگوست سال  ،1995برخی قوانین
ِ

برای اجرای این مفهوم (بازنگری نظام بازنشستگی) به تصویب رسید .در آوریل ،1996

قانون فدرال پیرامون نگهداشت حسابهای انفرادی (خصوصیشده) در بیمۀ بازنشستگی
عمومی به تصویب رسید .ایدۀ حسابهای انفرادی برای نگهداشت سوابق انفرادی دورههای
کاری با درآمدهای هر شهروند بود .این قانون مبنایی برای شالودۀ نظام بازنشستگی جدیدی
به وجود آورد که محرکهای مناسبی برای همۀ کارکنان جهت پرداخت حقبیمهها فراهم
1. Pension Reform Concept
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ساخت .قبل از اجرای این قانون ،به راحتی در سوابق کاری تقلب پیش میآمد .براساس
دادههای بازرسی صندوق بازنسشتگی در سال  14.8 ،1988از اسناد مربوط به درآمدهای
ارائهشده توسط بازنشستگان برای تعیین مزایای بازنشستگیشان نادرست بود .تا جایی که
سازمانهای بازنشستگی با مواردی تحت عنوان «مستمریهای بازنشستگی دوگانه» 1مواجه

بودند .مستمریبگیرانی بودند که دو یا سه مزایای بازنشستگی یکسان از محلهای متفاوت
لتوجهی ایجاد کرد و
دریافت میکردند ( .)Tarasova, 1999اجرای این قانون نظم مالی قاب 
رویههای بهکارگیری استحقاقهای بازنشستگی برای افراد بازنشسته آسانتر شد.

یبگیران صادر کرد که
در سال  ،1997رئیس جمهور دستوری برای حمایت از رفاه مستمر 

تهای مصرفی مواجه شده
هدف آن حفظ بهزیستی بازنشستگانی بود که با افزایش در قیم 

قانون مستمری
نگذاری بازنشستگی ،این
بودند .از ژانویه  ،1998برای اولین بار در تاریخ قانو 
ْ
یبگیران کمتر نبود.
حداقلی بنیاد گذاشت که از  80درصد سطح معیشت برای مستمر 

در سال  ،1997قانون فدرال رویههای جدیدی برقرار کرد و مستمریهای عمومی را

افزایش داد .همچنین ،ساز وکار جدیدی ایجاد کرد که مبتنی بر ضریب انفرادی برای هر

همچنین به تفکیک مستمریها به صورت معقولتری کمک
مستمریبگیر بود .این قانون
ْ
کرد تا در زمان اشتغال حقبیمهها محاسبه شده و از روندهای برابرسازی در تأمین مستمری
جلوگیری کند .همچنین ،برای کسانی که دورۀ کاری طوالنیتری و دستمزدهای باالتری
داشتند امتیازاتی لحاظ میکرد.

در سالهای  1995تا  ،1997تأخیرهایی در پرداخت مستمریها بهوجود آمد .این موضوع،

که برای  26درصد از جمعیت کشور حیاتی بود ،تبدیل به مسئلهای سیاسی شد .در سال

 ،1998شرایط اجتماعی و اقتصادی به دلیل بحران مالی رو به وخامت گذاشت .با این
حال ،مستمریبگیران رضایت کاملی از تالشهای دولت و بسیج منابع از سوی صندوق
بازنشستگی روسیه داشتند.

1. double pensions

 / 12موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

اما ،جلوگیری از بروز چنین شرایطی ،نیازمند آغاز سری ِع انجام بازنگریهای جامع در
نظام بازنشستگی بود .بر این اساس و در راستای باثباتسازی مالی نظام بازنشستگی ،دولت
در سال  1998برنامۀ بازنگری بازنشستگی 1را تصویب کرد؛ که هدف آن اصالح مقررات و

ملزومات مفهوم بازنگری بازنشستگی 2سال  1995بود .این برنامۀ جدید نظام بازنشستگیای
پیشنهاد داد که حاوی مولفههای تأمین مالی نظام بیمۀ بازنشستگی بود (Karasyov and

 .)Lublin, 2001عناصر برنامۀ جدید متشکل بود از:

بازنشستگی الیۀ بیمۀ بازنشستگی دولتی بود ،که پرداختهای
● ●بخش اصلی نظام
ْ
های
بازنشستگی مستقیم ًا مبتنی بر پرداخت حقبیمۀ دوران اشتغال و مشارکت ِ
پرداختی از سمت بودجۀ دولتی بیمهها بود .افراد براساس شغلهای زیانآور در

شرایط آب و هوایی طاقتفرسا دستهبندی شدند و تأمین مالی دوران بازنشستگی
آنها ناشی از حقبیمههای اضافی کارفرمایان برای بازنشستگی زودهنگام بود.

● ●منابع مالی الیۀ تأمین مستمری بازنشستگی دولتی از سوی بودجۀ فدرال فراهم
میشد و این الیه برخی گروههای خاص (مانند کارکنان دولت ،پرسنل نیروهای

نظامی و )...و همینطور شهروندانی که از مزایای مستمری بازنشستگی دولتی
برخوردار نبودند را تحت پوشش قرار میداد.

● ●الیۀ مستمریهای غیردولتی مکمل مستمریهای دولتی بود که مبتنی بر
قبیمههای داوطلبانه پرداختشده از طرف کارفرمایان و کارکنان به صندوقهای
ح

بازنشستگی غیردولتی بود.

با این حال ،تا سال  2002الیهبندی بازنشستگی روسیه صورت عملی به خود نگرفت.

تفاوت اساسی بین مفهوم بازنگری بازنشستگی سال  1995و برنامۀ بازنگری بازنشستگی
 1998این بود که عناصر تأمین مالی نظام بیمۀ بازنشستگی دولتی در برنامۀ بازنگری
بازنشستگی  1998به رسمیت شناخته شد.

1. Pension Reform Programme
2. Pension Reform Concept
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 -1-2بازنگری نظام بازنشستگی 2002

بازنگری سال  2002نقطۀ عطف تحوالت نظام بازنشستگی روسیه است .پس از این سال،
نظام بازنشستگی روسیه به سه بخش تقسیم شد:

● ●بخش اول ،بخش پایهای یکسان است که در آن به همۀ بازنشستگان  -بدون
توجه به سطح درآمد دوران اشتغال آنها -مستمری معینی پرداخت میشود که
تضمینکنندۀ حداقل درآمد برای حفظ استانداردهای اساسی زندگی است .تأمین

مالی این مستمریها از طریق انتقاالت بودجهای فدرال در چارچوب مالیات

اجتماعی یکسان ( )USTانجام میشوند ،که توسط کارفرمایان تأمین شده و در
مالیات اجتماعی یکسان یکپارچه میشوند ( .)Afanasiev, 2003نرخ حقبیمه این
بخش برای کارفرمایان  14درصد از حقوق و دستمزد پرداختی سالیانه است.

● ●بخش دوم نظام بازنشستگی روسیه بخش بیمهای ( )The insuredاست .این
بخش از طریق  14درصد دیگر حقبیمههای اجباری حقوق و دستمزد سالیانۀ

سهم کارفرمایان تأمین مالی شده و در حسابهای انفرادی هر مزدبگیر نگه داشته
میشوند .لذا ،مزایای بازنشستگی شاغالن به میزان مشارکتهای بیمهای آنها

بستگی دارد و منجر به تجمیع داراییهای بازنشستگی در حساب انفرادی در طول

دورۀ کاری فرد خواهد شد ( .)Woodruff, 2002به طور خالصه ،در چارچوب نظام
بازنشستگی جدید ،کارفرمایان ملزم به پرداخت  28درصد حقوق و دستمزد پرداختی

سالیانه به عنوان حق بیمۀ سهم کارفرما هستند  -نصف آن به بخش بیمۀ پایه و
نصف دیگر برای مشارکت بیمهای.

یهای
● ●بخش سوم مبتنی بر سرمای هگذاری است .در نظام جدید ،روی بخشی از سهم پرداخت 
یهای بازنشستگی این بخش به بازده انباشتی
یشود .پرداخت 
کارفرمایان سرمای هگذاری م 

یها به عنوان مستمری بازنشستگی تکمیلی منوط خواهند بود .در
ناشی از سرمای هگذار 
یشدند ،اما از سال
ابتدا ،همۀ وجوه انباشتی تنها در اوراق قرضۀ دولتی سرمای هگذاری م 
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 ،2004سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی متنوع شده و کارگران از قدرت انتخاب بین
نکه،
سه گزینه برخوردارند (Woodruff, 2001؛  .)World Bank, 2002گزینۀ اول ای 

یها را
بخش انباشتی مستمر 
به صندوق بازنشستگی روسیه ( )PFRاجازه داده شود
ِ
مدیریت کند .گزینۀ دوم ،انتخاب یک شرکت مدیریت سرمایهگذاری خصوصی که با

شهای دائمی به آن است.
صندوق بازنشستگی روسیه قرارداد دارد و متعهد به ارائۀ گزار 

بخش انباشتۀ ضریب
گزینۀ سوم ،دستور به صندوق بازنشستگی روسیه برای انتقال ِ

قهای بازنشستگی غیردولتی است.
افزایش سنوات بازنشستگی به صندو 

براساس جدول شمارۀ  ،2صندوقهای بازنشستگی به صورت مجزا اداره میشوند .بخش

پایهای توسط صندوق بازنشستگی روسیه ( ،)PFRبخش بیمهای توسط دولت با مشارکت
بیمهگذار و بخش اندوختهگذاری عمدت ًا توسط صندوقهای بازنشستگی غیردولتی ()NPF
یا بیمهگران اداره میشوند .از ژانویه  ،2004صندوقهای بازنشستگی غیردولتی بخشی از

نظام بیمۀ بازنشستگی اجباری بوده و همۀ شهروندان از حق قانونی انتقال حقبیمههای
بازنشستگی اجباری خود از صندوق بازنشستگی روسیه به این صندوقها برخوردارند .قبل از

آن ،این صندوقها تنها در نظام اختیاری اجازۀ مشارکت داشتند.

دورۀ اولیۀ گذار از  PAYGبه نظام اندوختهگذاری جزئی ،پرنوسان و دشوار بود .مسئلۀ

اصلی بدهکاری قدیمی به ارثرسیده از نظام بازنشستگی  PAYGبود .در دورۀ گذار ،نسلهای
شاغل نه تنها مجبور به انباشت وجوه برای مستمری خود نیستند ،بلکه باید مستمریهای

اغلب همراه با نابرابریهای اجتنابناپذیر
بازنشستگان فعلی را تأمین مالی کنند .این وضعیت ْ
بینالنسلی است .محدودیتهای طبیعیای که در دورۀ گذار پیش میآیند مربوط به مقدار

حداقلی مستمری و نرخ حداکثری حقبیمۀ بازنشستگی هستند .به لحاظ نظری ،این دو باید

تضمینکنندۀ ثبات اجتماعی در زمان انجام بازنگری باشند .با این حال ،بدهیهای ضمنی
نمیتوانند همزمان به بهای مالیاتهای باالتر برای جمعیت شاغل تصفیه شوند و برای
سالهای طوالنی ادامه داشته باشند (.)Kuznetsov and Ordin, 2001
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جدول  -2مختصات نظام بازنشستگی روسیه سال 2002

شهای غیردولتی
1.1گسترش پوشش بازنشستگی به بخ 
بازنگریهای اصلی
2.2تغییر برنامۀ پرداخت از  PAYGبه چندالیه
نرخ حق بیمه
(مشارکت)

سه الیه

مدیریت

شرایط جمعیتی

مشکالت

کارفرما 28 :درصد از حقوق و دستمزد سالیانه.
یها توسط دولت.
تأمین کسر 

یشود و حداقل معیشت
الیۀ اول :بخش پایه که از طریق سهم کارفرمایان تأمین مالی م 
یکند.
را تضمین م 
یشده از سوی سهم کارفرمایان.
الیۀ دوم :حساب انفرادی ،تأمین مال 
گذاری بخشی از پرداختیهای بازنشستگی در
الیۀ سوم :بخش انباشتۀ بازدۀ سرمای ه ِ
بهای انفرادی.
حسا 
ادارۀ جداگانه هر بخش
بخش پایه :سازمان صندوق بازنشستگی دولتی روسیه
بخش بیم های :نمایندگان بیم هشدگان
قها یا بیم هگران بازنشستگی غیردولتی
یشده :صندو 
بخش اندوخت هگذار 

کاهش امید به زندگی؛ کاهش رشد جمعیت

ننسلی؛
بدهی پیشین؛ شامل بار سنگین پرداختی باال بر مخارج مالی و نابرابری بی 
افزایش نرخ پشتیبانی؛
تزمان طوالنی دورۀ گذار؛
مد 
1
کسری ذخایر اجتماعی.

1. Deficit of social pool
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 -2-2بازنگری سال  2010و پس از آن

همانگونه که اشاره شد ،نظام بازنشستگی روسیه قبل از بازنگری  2010متشکل از سه بخش

بود :مستمری پایه ،بخش بیمهای و طرح حقبیمۀ معین با اندوختهگذاری ( .)DCپس از سال

 ،2010الیۀ پایه در بخش مستمریهای مبتنی بر  PAYGادغام شد .عالوه بر مستمریهای
بازنشستگی ،مستمریهای ازکارافتادگی و بازماندگان نیز بخشی از این نظام شد.
جدول  -3پارامترهای کلیدی نظام بازنشستگی روسیه بعد در سال 2010
حقبیمۀ معین صوری
()NDC
(بخشی از )PAYG

پارامتر مستمری

پایه
(بخشی از )PAYG

سن بازنشستگی

 60سال برای مردان 55 /سال برای زنان با حداقل  5سال سابقۀ پرداخت
قبیمه ،با در نظر گرفتن مالحظاتی برای بازنشستگی زودتر از موعد
ح

میزان مزایا

 3170روبل در ماه ،اما این
مبلغ برای افراد باالی 80
سال یا باالتر ،ازکارافتادگان
نها مراقبت
و کسانی که از آ 
یکردند ،و کسانی که
م

نظام حساب صوری
مبتنی بر حقبیمههای
واقعی با فرض دریافت
 19سال مزایا در سن
بازنشستگی معمول ،از

-

نرخ رشد درآمد حق بیمه
یبگیر.
به ازای هر مستمر 

به مدت حداقل  15سال
در نواحی قطب شمال کار
یکردند ،بیشتر بود.
م

نرخ بهرۀ حقبیمهها

شاخصبندی پس از
بازنشستگی

ابتدای سال  .2013این
نشده
معادل  12سال تعیی 
در  2002بود.

این شاخص براساس
این شاخص براساس
میانگین دستمزد تعیین
میانگین دستمزد تعیین
یشود اما با توجه به
یشود اما با توجه به میزان م 
م
درآمد ممکن است کاهش میزان درآمد ممکن است
کاهش یابد.
یابد.

اندوختهگذاری

مبتنی بر
قبیم ههای انفرادی
ح
و بهرههای حاصل
نها
از آ 

نرخ بهرۀ صندوقی
که توسط خود فرد
انتخاب شده است.
نحوۀ پرداخت به
صورت برداشت
بها
منظم از حسا 
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پارامتر مستمری

پایه
(بخشی از )PAYG

حقبیمۀ معین صوری
()NDC
(بخشی از )PAYG

اندوختهگذاری

نرخ حقبیمه

 6درصد

 16درصد برای کسانی
که قبل از  1967متولد
شدهاند ،تا  512هزار
روبل؛  10درصد برای
متولدین  1967و پس از
آن تا  12هزار روبل (این
قبیمه برای
 10درصد ح 
تأمین مالی بخش پایه
ییابد).
اختصاص م 

 6درصد برای
متولدین  1967و
پس از آن تا 512
هزار روبل

Sources: World Bank, Ministry of Health and Social Development, and Pension Fund of Russia.

براساس تغییر و تحوالتی که در سال  2010در نظام بازنشستگی روسیه ایجاد شد،

مستمری پایه نرخ یکسانی است که به کسانی با حداقل  5سال سابقۀ پرداخت حق بیمه تعلق
میگیرد ( 60سال برای مردان و  55سال برای زنان) .اغلب سالمندان تحت پوشش این الیه
قرار میگیرند .هرچند مستمری پایه بایستی یکسان باشد ،اما آن دسته از مستمریبگیرانی

که در دستهبندیهای خاص قرار میگیرند ،مانند افراد  80سال و باالتر ،افراد ازکارافتاده و
قوانین
مراقبان آنها و افراد شاغل در نواحی قطب شمال سطوح باالتری دریافت میکنند.
ِ
شاخصبندی در این الیه پیچیدهاند .از سال  ،2010نحوۀ شاخصبندی مستمری پایه مشابه
بخش بیمهای ،یا به عبارتی ،میانگین دستمزدهای ساالنه است ،اما این شاخصبندی به

رشد ساالنۀ درآمد صندوق بازنشستگی روسیه ( )PFRنیز بستگی دارد ،که براساس تعداد

مستمریبگیران محاسبه میشود .این امکان نیز وجود دارد که در سالی که تورم باالی 6

درصد باشد ،شاخصبندی حالت بازدارنده (از قبل) به خود گیرد .افزایشهای صورتگرفته

بدون استفاده از این فرمول در سال  2009و  2010رسمیت پیدا کردند .در سال ،2010
مستمری پایه در حدود  12درصد از میانگین دستمزد بود.
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بخش بیمهای مبتنی بر اشتغال ،نوعی مستمری حقبیمۀ معین صوری مبتنی بر PAYG

است که شامل مزایای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان است .حقبیمهها در یک
حساب حقبیمۀ انفرادی صوری توسط صندوق بازنشستگی روسیه ثبت میشوند .این

«صوری» تعیینشده از سوی قانون میشوند که در
حسابها منجر به دستیابی به بازده
ِ
حال حاضر معادل رشد میانگین دستمزد ،اما محدود به نرخ رشد حقبیمههای مستمری به
ازای هر مستمریبگیر ،است .مستمریها ،برای جلوگیری از کاهش یکبارۀ قدرت خرید در

طول سال ،در اول آوریل هر سال براساس تورم شاخصبندی میشوند (البته اگر تورم باالتر
از  6درصد باشد) .زمانی که فردی بازنشسته میشود ،مبلغ انباشته در حساب او بر 18( 216

سال مزایا) تقسیم میشد تا مستمری ماهیانه به دست آید؛ در سال  2013قرار بر این شد که
مبنای محاسبات  19سال ( 228واحد) باشد .معمو ًال ،میانگین ماندههای حساب صوری بر

تعداد سالهای امید به زندگی  -به ماه -در سن تقاضا تقسیم میشود ،که نوعی تعادل مالی
خودکار همگام با افزایش مخارج زندگی در طوالنیمدت ایجاد میکند.

بخش سوم نوعی نظام حقبیمۀ معین اندوختهگذاری است که افراد به صندوق

بازنشستگی حقبیمه پرداخت میکنند و حقبیمههای آنها توسط مدیران دارایی عمومی

یا دولتی سرمایهگذاری میشوند .در این حالت ،افراد حساب خود را در صندوق بازنشستگی
روسیه نگه میدارند که توسط یک موسسۀ مالی دولتی مدیریت میشود  -حدود  85درصد
از حقبیمهها و داراییها در این بخش هستند .با این حال ،افراد میتوانند با انتخاب یک مدیر

دارایی خصوصی یا انتقال حساب به صندوق بازنشستگی خصوصی از این کار امتناع کنند .در
زمان بازنشستگی ،افراد حقبیمههای خود به همراه بازده سرمایهگذاریهای صورتگرفته به

صورت مستمری مادامالعمر را هر ساله دریافت میکنند.

نظام بازنشستگی ،همچنین ،مسئولیت پرداخت مستمریهای دولتی ،شامل مستمریهای

زودهنگام به کارمندان دولت و پرسنل نظامی ،مستمریهای ازکارافتادگی و مستمریهای

اجتماعی برای افراد باالی سن بازنشستگی که مستمری به آنها تعلق نگرفته و نیز
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مساعدتهای ماهیانه به گروههای معینی از شهروندان از جمله معلوالن جنگی ،افراد ک متوان

و کسانی که در معرض ارتعاشات رادیواکتیو قرار دارند ،را بر عهده دارد .عالوه بر آن ،صندوق
بازنشستگی روسیه روی میزان مازادی از مزایا اندوختهگذاری میکند که موجب افزایش

مستمریها تا «سطح حداقل معیشت» میشود ( 20درصد از میانگین دستمزد دریافتی است
که با توجه به هر منطقه تفاوت دارد) .در صورتی که سطح حداقل معیشت منطقهای باالتر

از سطح فدرالی باشد ،مابهالتفاوت آنها از طریق بودجۀ منطقهای پوشش داده میشود .این
میزان مازاد در صندوق بازنشستگی روسیه و مناطق به عنوان منبع اصلی مخارج محسوب
نمیشوند  -که هر دو در سال  2010تنها  0.3درصد از تولید ناخالص داخلی بودند.

قبیم هها و انتقاالتی که از بودجۀ فدرال انجام میگیرد ،تأمین مالی
این نظام از محل ح 

قبیمه  22درصد از دستمزها ،تا سقف ساالنه  165درصد میانگین دستمزد (512
یشود .نرخ ح 
م

قبیمۀ معین اندوخت هگذاری برای
قبیمه به بخش ح 
هزار روبل) است 6 .درصد از کل مبالغ ح 
یشود .عالوه بر این ،به مشاغلی که سطح دستمزدهای آن باالتر
نتر سوق داده م 
افراد جوا 

یهای پایه تأمین مالی شوند.
یگیرد تا مستمر 
از سقف ساالنه باشد 10 ،درصد مالیات تعلق م 

همچنین ،از سال  ،2014بخش بیمهای بازنشستگی (الیۀ دوم) «فریز» شد 1.برآوردهای

رسمی نشان میدهد که این اقدام انتقاالت بودجهای به صندوق بازنشستگی روسیه و کسری

بودجۀ کلی را به حدود  0.4درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد.

لهای هزینۀ زندگی) بازنشستگانی که به
یهای (تعدی 
صبندی مستمر 
از سال  ،2016شاخ 

یدادند نیز متوقف شد .براساس برخی برآوردها (،)Vlasov and Mamedli, 2018
کار ادامه م 

بازنشستگان شاغل اجازه داد که دولت هزین ههای مستمری
صبندی نکردن مستمری برای
شاخ 
ِ
را در سال  2017-2016تا حدود  50میلیارد روبل در سال ،یا  0.05تولید ناخالص داخلی کاهش

دهد.

در سال  ،2017افزایش سن بازنشستگی کارکنان بخش عمومی تا  6ماه در هر سال

اجتماعی پرداختی از سوی کارفرمایان ،بخش بیمهای مستمریها برای بازنشستگان را تشکیل میدهند.
 .1حقبیمههای
ِ
در اوایل ،تصور بر این بود که این حقبیمهها تأمین مالی بخش اندوخت هگذاری مستمریهای آینده هستند.

 / 20موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مطرح شد .به دلیل سهم نسبت ًا پایین کارکنان بخش عمومی در جمعیت شاغلین (تنها 3
درصد) ،اثر این اقدام در پرداختهای بازنشستگی بودجهای نسبت ًا اندک بود.

در سال  ،2018رئیس جمهور قانون فدرالی تحت عنوان «اصالح برخی مقررات قانونی

فدراسیون روسیه در خصوص پرداخت مستمریهای بازنشستگی» 1امضا کرد ،که براساس

آن مقرر شد سن بازنشستگی تا سال  2028برای مردان به  65سال و برای زنان تا سال

 2034به  63سال افزایش یابد .دلیل این تصمیم این است که هر سال در روسیه تعداد افراد
در سن کار نسبت به مستمریبگیران کاهش مییابد .این روند میتواند منجر به عدمتعادل

نظام بازنشستگی تا حدی شود که دولت نتواند تعهدات اجتماعی خود را در آینده مرتفع سازد.

در روسیه ،متوسط سن بازنشستگی برای زنان  60.3سال و برای مردان  63.2سال و امید به
زندگی پس از بازنشستگی برای زنان  17.6سال و برای مردان  13.1سال ،است (OECD,

 .)2017این دورۀ گذار تا سال  2028ادامه دارد ،اگرچه این گذار برای کارکنان بخش عمومی،
سنی متأثر از افزایش سن
به دلیل دو سال شروع ،در سال  2026کامل خواهد شد .گروههای ِ
بازنشستگی (مردان متولد  1959و  1960و زنان متولد  1964و  )1965این فرصت را دارند
که شش ماه زودتر بازنشسته شوند .به دلیلی که با رسیدن به سن بازنشستگی ،کار کردن پس

از بازنشستگی ممنوع نیست ،به احتمال زیاد بخش وسیعی از مردم متقاضی دریافت مستمری

شوند .فرض بر این است که همۀ افراد از مزایای این فرصت بهرهمند شوند .در این بازنگری،
همچنین ،شش ماه تأخیر در اجرای آن لحاظ میشود .این بازنگری نیز شاخصبندی سریع

مستمریها را در حد باالی نرخ تورم در خود دارد .در سالهای آینده ،مستمریها باید تا حدود
 1000روبل برای هر بازنشسته در هر سال (حدود  6درصد در هر سال) افزایش یابد .در واقع،
این به معنای حفظ ضریب جایگزینی در سطح کنونی (نسبت متوسط مستمری بازنشستگی

به متوسط دستمزد) است (.)Vlasov and Mamedli, 2018

1. “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Allocating
”and Paying Pensions
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3-3نظام بازنشستگی مبتنی بر امتیازها
ساختار سه الیهای نظام بازنشستگی روسیه پس از بازنگری سال  2002تا به امروز حفظ شده،

اگرچه تغییر و تحوالتی را نیز در طی این سالها تجربه کرده است .براساس این نظام که
مبتنی بر نظام امتیازی است ،حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی 1در الیۀ اول قرار دارد .مستمری

فقط زمانی به فرد اختصاص مییابد که حداقلی از امتیازات مستمری انباشته شده و حداقلی
از تجربۀ بیمهای وجود داشته باشد .مستخدمی که به سن بازنشستگی رسیده نمیتواند بدون

امتیازات انتظار دریافت حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی را داشته باشد .او مجبور به ادامۀ
این
ْ

کار تا زمانی است که تعداد امتیازات الزم را به دست آورد و یا اینکه میتواند برای مستمری

اجتماعی پنج سال بعد از دورۀ بازنشستگی معمول اقدام کند .این مستمری از  14.6درصد
میانگین درآمدهای مستخدم فراتر نمیرود و تنها دو سوم سطح معیشت مستمریبگیر را

پوشش میدهد .مستمری اجتماعی سالمندی 2حتی از حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی پایینتر
بگیران غیرشاغل جهت دریافت مکمل
است .از این حیث ،قانون روسیه حقی برای مستمری
ِ

اجتماعی فدرال یا منطقهای در نظر میگیرد تا اینکه مستمری به سطحی از حداقل معیشت
ِ
مستمریبگیر در منطقۀ سکونت او برسد.

1. minimum social insurance pension
2. Social old-age pension
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جدول  -4تامین حداقل مستمری در روسیه طی سالهای  2015تا 2017
متوسط دستمزد ماهیانه (روبل)

2015

2016

2017

34030

36709

39144

حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی:

-

-به روبل

-درصدی از متوسط دستمزد

4854.91
14.3

5227.37
14.2

5700.92
14.6

مستمری اجتماعی سالمندی

-

-به روبل

-درصدی از متوسط دستمزد

4769.09
14.0

4959.85
13.5

5034.25
12.9

حداقل معیشت مستمریبگیران:

-

-به روبل

-درصدی از متوسط دستمزد

7161
21.0

8803
24.0

8540
21.8

از این رو ،مستمری بیمۀ اجتماعی حداقلی در روسیه مطابق با حداقل معیشت مستمریبگیر

است .ارزش آن از  21.8درصد تا  24درصد میانگین درآمدهای مستخدم در دورۀ  2015تا

 2017بود .در سال  15.5 ،2017درصد از مجموع مستمریبگیران به همراه مستمری خود،
مکمل اجتماعی منطقهای یا فدرالی دریافت کردهاند.

در سطح الیۀ دوم ،مستمری بیمۀ اجتماعی (باالی حداقل) و مستمری اندوختهگذاری

اجباری وجود دارد .مستمری بیمۀ اجتماعی نیز مبتنی بر نظام امتیازی است .ارزش آن

براساس تعداد امتیازات مستمری که مستخدم به دست میآورد ،تعیین میشود .تعداد امتیازات
مبتنی بر اندازۀ حقوق و دستمزد مستخدم است .هر اندازه حقوق و دستمزد باالتر باشد،
امتیازات بیشتری به مستخدم اختصاص پیدا میکند .این قانون حداکثر نمرۀ سالیانه 10 -

امتیاز  -را از سال  2021محدود کرده است ( 6.25امتیاز برای کسانی که  6درصد از

حقبیمهها را برای صندوق اندوختهگذاری ارسال میکنند) .این بدین معناست که کارگران
با دستمزدهای بیش از دو برابر میانگین در کشور ،در شرایط برابر ،امتیازات یکسانی در هر
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سال به دست خواهند آورد .به عبارتی ،نظام بازنشستگی مبتنی بر امتیاز تمایز اندکی بین

انواع مستمری قائل میشود.

ارزش یک امتیاز مستمری از نسبت میزان حقبیمههای بیمۀ اجتماعی و انتقاالت از

بودجۀ فدرال به تعداد کل امتیازات مستمری دریافتکنندههای مستمری بیمۀ اجتماعی
تعیین میشود .ارزش امتیاز مستمری تابع افزایش سالیانهای است که کمتر از شاخص قیمت

مصرفکننده سال گذشته نیست .هدف در اینجا حمایت از حفظ ارزش مستمریها در برابر

کاهش ارزش پول تورمی است .با این حال ،در سال  ،2016ارزش امتیاز مستمری 1.04

در برابر شاخص قیمت مصرفکننده  1.129شاخصبندی شد .به همین قیاس ،اندازۀ واقعی

مستمریها کاهش یافت .از این رو ،ارزش امتیاز مستمری و همینطور اندازۀ مستمری بیمۀ
اجتماعی تابع ظرفیتهای مالی صندوق بازنشستگی روسیه 1نیز است.

الزم به ذکر است که میانگین نرخ واقعی بازده سالیانه 2پساندازهای بازنشستگی

خصوصی در روسیه فاصلۀ بسیار زیادی با کشورهای  OECDدارد .میانگین سالیانۀ این نرخ
در دورۀ پنج سالۀ دسامبر  2011تا دسامبر  2016در روسیه  -1.1بود ،در حالی که این رقم

برای کشورهای  OECDباالی  2درصد و در برخی کشورها مانند کانادا  6.9درصد ،هلند

 6.7درصد و مجارستان  6.6درصد بود .همچنین ،در دورۀ پنج سالۀ  2011تا  ،2015میانگین

نرخ واقعی بازده سالیانه در صندوقهای بازنشستگی عمومی در کشورهای  OECDباالتر از
 1درصد بود که این رقم برای بازنشستگی عمومی روسیه در همین دوره  -1.7بود.

1. Pension Fund of the Russian Federation
2. real average annual rate of return
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جمعبندی و نتیجهگیری
از زمان شکلگیری نوعی از حمایت تحت عنوان بیمۀ بازنشستگی در روسیه تا به امروز،
تغییرات و تحوالتی حادث شده که ماهیت نظام بازنشستگی در این کشور را به طور اساسی

دگرگون کرده است .این تغییر و تحوالت در نظامهای بازنشستگی ،متناسب با تحوالت
جهانی و مناسبات داخلی کشورها در قرن بیستم و آغاز قرن جدید ،در اغلب کشورها اتفاق

افتاده است .تا دهۀ  1990میالدی ،اگرچه رفتهرفته گروههای بیشتری زیر چتر صندوقهای
بازنشستگی قرار میگرفتند ،با این حال ،ماهیت نظام بازنشستگی مبتنی بر نظام توزان درآمد
با هزینه ( )PAYGبود .از دهۀ  1990بود که تالشهایی در راستای تنظیم مجدد ساز و کار

نظام بازنشستگی روسیه انجام شد که با تحوالت سیاسی و آغاز فروپاشی این کشور همزمان
شده بود .ظاهراً مشکالت اساسی نظام سیاسی به دلیل گستره و دامنۀ آن در بخش وسیعی
از اروپا و آسیا مجالی برای پرداختن به اموری از نوع نظام بازنشستگی در روسیه را نمیداد.

وانگهی ،یکی از ملزومات گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار آزاد ،اعمال تغییرات در ساز و

کار نظام بازنشستگی بود ،چرا که دیگر دولت در جایگاهی نبود که بر همۀ عرصهها از اشتغال
گرفته تا اعمال یارانهها و حمایتهای اجتماعی نقش اصلی را ایفا کند .در سالهای 1995

تا  ،1998گامهایی برای ایجاد نظام سه الیۀ بازنشستگی برداشته شد اما این گامها تا سال

 2002به بار ننشست .سال  2002نقطۀ عطف تحوالت نظام بازنشستگی روسیه است .در اثر
بازنگری سال  ،2002نظام بازنشستگی روسیه تبدیل به نظام بازنشستگی سه الیه شد .از این
تاریخ به بعد ،گسترۀ نظام بازنشستگی به جمعیت وسیعتر و به رسمیت شناختن صندوقهای

شهای سهگانۀ نظام بازنشستگی توسط
بازنشستگی غیردولتی منجر شده است .مدیریت بخ 

گردانندگان متفاوت انجام شد .اگرچه چارچوب نظام بازنشستگی در اثر بازنگری اساسی
سال  2002حفظ شد ،پس از آن تغییراتی به خود دید؛ از جمله ادغام الیۀ پایۀ در بخش

مستمریهای مبتنی بر نظام توازن درآمد هزینه با درآمد ( )PAYGو پرداخت نظام مستمری
براساس امتیازدهی .پس از آن تا به امروز همواره در قوانین شاخصبندی مزایای مستمری

تحوالت نظام بازنشستگی روسیه از آغاز تا به امروز 25 /

بازنگریهایی انجام شده است تا بخشی از مشکالت نظام بازنشستگی روسیه مرتفع شوند.
در کنار آن ،موضوعی که اغلب در زمینۀ اجرای بازنگریها در نظام بازنشستگی روسیه مطرح

میشود ،افزایش سن بازنشستگی است .در سال  ،2018قانونی به تصویب رسید که براساس
آن سن بازنشستگی تا سال  2028برای مردان به  65سال و برای زنان تا سال  2034به

 63سال برسد.
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