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الف

خالصه یافته  ها

اززمانشکلگیرینظامبازنشستگیدرروسیه)قبلازسال1990،اتحادجماهیرشوروی(
تابهامروز،ایننظامتغییروتحوالتاساسیتجربهکردهاستکهدرادامهبهبرخیازاشاره

میشود:
روسیهاولیننظامبیمهایبازنشستگیخودرادرسال192۴درزماناتحادشوروِی●

با درآمد توازن برنامۀ بر مبتنی مستمریها پرداخت گذاشت. بنیان تأسیس تازه
هزینه)PAYG(بود.مستمریهاازطریقمالیاتبرحقوقودستمزدکسبوکارهای
انفرادی1تأمینمالیمیشد،ودرصورتیکهصندوقکفافمستمریهارانمیداد

ازبودجۀدولتتأمینمیشد.
نظامبازنشستگیروسیهقبلازبازنگریبامشکالتومسائلیروبروبودکهعبارتند●

از:ساختاراستحقاقنامناسب،سخاوتمندیباال،ورشکستگیمالی/پایداریمالیو
مدیریت/ادارهکردن.

نقطۀعزیمتمرحلۀجدیدتوسعۀتأمینمستمریبازنشستگی،قانون1990مستمریهای●
دولتیدرفدراسیونروسیه2است.مطابقاینقانون،تأمینمستمریبازنشستگیدر
سطوحفدرال،منطقهایومحلیتوسطنهادهایحمایتاجتماعیدولتیمدیریتمیشد.

در● دولتی بودجۀ از مستقل 1990 سال در دولتی بازنشستگی صندوق ایجاد
اجباری بازنشستگی بیمۀ نظام توسعۀ سوی به گام مهمترین روسیه فدراسیون
صندوق توسط بازنشستگی مزایای مالی تأمین قانون، این براساس بود. دولتی
بازنشستگیفدراسیونروسیهازطریقحقبیمههاوبرداشتازبودجۀدولتیانجام
میشد.ایننظامبازنشستگیازطریقحقبیمههایپرداختیتوسطکارفرمایانو
افرادبیمهشدهتأمینمالیمیشد.فردبیمهشده1درصدازدرآمدهایخودوکارفرما
28درصدحقوقودستمزدرامیپرداخت.کارگرانخویشفرماوکشاورزانمستقل
1. Individual enterprises
2. Law of 1990 on State Pensions in the Russian Federation
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20.6درصدپرداختمیکنند.کارفرمایاندرشرکتهایکشاورزیوکوچکمقیاس
20.6درصدازمجموعحقوقودستمزدرامیپردازند.سازمانهایمربوطبهافراد

معلولومستمریبگیرازپرداختحقبیمهمعافهستند.
دادن● انطباق هدف با را بازنشستگی1 بازنگری مفهوم دولت ،1995 سال در

بازاِرروبهرشدازطریقبهکارگیریاصولبیمۀ باروابط نظامبازنشستگیموجود
بازنشستگیعمومیوتوسعۀاَشکالغیردولتی)عمومی(تأمینمستمریبازنشستگی
فراهم بازنشستگی نظام در بازنگری برای مفهومجهتگیریهایی این پذیرفت.
آوردودرعملهمۀعناصراصلیآننظامراتحتتأثیرخودقرارداد:چارچوب،
مدل سازماندهی. و مالی تأمین بازنشستگی، مستمری نظام ملزومات و شرایط
بیمۀ اول، الیۀ شد. پیشنهاد روسیه بازنشستگی مستمری نظام برای سهالیهای
بازنشستگیپایهبدوننیازبهسوابقکاری؛الیۀدوم،بیمۀبازنشستگیمرتبطبا
حقبیمۀاشتغال؛والیۀسوم،شاملبیمههایغیردولتیدرراستایحمایتتکمیلی
ازمستمریبگیران.الیۀسومدرراستایفرایندخصوصیسازیدراقتصادملیبود.

آن● کههدف کرد تصویب را بازنشستگی2 بازنگری برنامۀ درسال1998 دولت
اصالحمقرراتوملزوماتمفهومبازنگریبازنشستگی3سال1995بود.

پس● است. روسیه بازنشستگی نظام تحوالت عطف نقطۀ 2002 سال بازنگری
ازسال2002،نظامبازنشستگیروسیهشاملسهبخششد:بخشپایه،بخش

بیمهایوبخشاندوختهگذاریبامدیریتصندوقهایغیردولتی.
نظام● امتیازشد. بر مبتنی روسیه بازنشستگی نظام بازنگریسال2002، از پس

اجتماعی بیمۀ مستمری و اجتماعی بیمۀ مستمری حداقل الیۀ دو در امتیازی
)باالیحداقل(ومستمریاندوختۀاجباریوجوددارد.

1. Pension Reform Concept
2. Pension Reform Programme
3. Pension Reform Concept
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اختصاص● فرد به زمانی فقط مستمری اجتماعی، بیمۀ مستمری حداقل درالیۀ
مییابدکهحداقلیازامتیازاتمستمریانباشتهشدهوحداقلیازتجربۀبیمهای
این بازنشستگیرسیدهنمیتواندبدون بهسن باشد.مستخدمیکه وجودداشته
امتیازاْتانتظاردریافتحداقلمستمریبیمۀاجتماعیراداشتهباشد.اومجبوربه
ادامۀکارتازمانیکهتعدادامتیازاتالزمرابهدستآوردویااینکهاومیتواند

برایمستمریاجتماعیپنجسالبعدازدورۀبازنشستگیمعمولاقدامکند.
به● مستخدم که مستمری امتیازات تعداد براساس مستمری ارزش دوم، الیۀ در

دستمزد و حقوق اندازۀ بر مبتنی امتیازات تعداد میشود. تعیین میآورد، دست
مستخدماست.هراندازهحقوقودستمزدباالترباشد،امتیازاتبیشتریبهمستخدم

اختصاصپیدامیکند.
درسال2010،باحفظنظامبازنشستگیچندالیۀسال2002،الیۀپایهدربخش●

بازنشستگی، برمستمریهای ادغامشد.عالوه PAYG بر مبتنی مستمریهای
مستمریهایازکارافتادگیوبازماندگاننیزبخشیازایننظامشد.

تعدیلهای● و »جرح عنوان تحت فدرالی قانون جمهور رئیس ،2018 سال در
فدراسیونروسیهدرخصوصپرداختمستمریهایبازنشستگی«1امضاکردکه
براساسآنمقررشدکهسنبازنشستگیراتاسال2028برایمردانبه65سالو
برایزنانتاسال203۴به63سالبرساند.دلیلاینتصمیمایناستکههرسال
درروسیهتعدادافراددرسنکارنسبتبهمستمریبگیرانکاهشمییابد.اینروند
میتواندمنجربهعدمتعادلنظامبازنشستگیبهحدیشودکهدولتنتواندتعهدات
اجتماعیخودرادرآیندهمرتفعسازد.درروسیه،متوسطسنبازنشستگیبرایزنان
60.3سالوبرایمردان63.2سالاست.امیدبهزندگیپسازبازنشستگیبرای

زنان17.6سالوبرایمردان13.1سالاست.

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





1 

مقدمه

هفتسالپسازسرکارآمدناتحادجماهیرشوروی،اولینسازوکاربیمۀبازنشستگیبنیان
گذاشتهشدکهمبتنیبرتوازندرآمدباهزینه)PAYG(بود.مستمریهاازطریقمالیاِت
ودرصورتیکهصندوقکفاف مالیمیشد تأمین نهادهایخصوصی1 حقوقودستمزد
مستمریهارانمیداد،ازمحلبودجۀدولتتأمینمیگردید.اینروند،تاریخیطوالنیدارد
تااینکهدراثرتحوالتجمعیتی،اجتماعیوسیاسیوهمینطورمشکالتتأمینمالینظام
بازنشستگیدردهۀ90میالدی،تالشهاییدرراستایتنظیِممجددسازوکارایننظام
برایساماندهیآنصورتگرفت.ایناتفاقدرنظامبازنشستگیبالفاصلهپسازفروپاشی
اتحادجماهیرشورویدردستورکارحاکمیتسیاسیقرارگرفت.ظاهراًمشکالتاساسی
نظامسیاسیبهدلیلگسترهودامنۀآندربخشوسیعیازاروپاوآسیامجالیبرایپرداختن

بهاموریازنوعنظامبازنشستگیدرروسیهرانمیداد.
اقتصاد از گذار با تنگاتنگی ارتباط روسیه بازنشستگی نظام در بازنگریها به نیاز
برنامهریزیمتمرکزبهسویاقتصادبازارآزادباهدفافزایشاستانداردهایزندگیداشت.با
سستشدنپایههای»دولترفاهیکمونیستی«،دولتدیگردرجایگاهینبودکهبرهمۀ
عرصههاازاشتغالگرفتهتااعمالیارانههاوحمایتهایاجتماعینقشاصلیراایفاکند؛
تاحدیکهدرسال1992،دستورتأسیسصندوقهایبازنشستگیغیردولتیتوسطریاست

1. Individual enterprises
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جمهوریصادرشد.همچنین،درسالهای1995تا1998،گامهاییبرایایجادنظامسه
الیۀبازنشستگیبرداشتهشدامااینگامهاتاسال2002بهبارننشست.سال2002نقطۀ
عطفتحوالتنظامبازنشستگیروسیهاست.دراثربازنگریسال2002،نظامبازنشستگی
روسیهتبدیلبهنظامبازنشستگیسهالیهشد.ازاینتاریخبهبعد،گسترۀنظامبازنشستگی
بهجمعیتوسیعتروبهرسمیتشناختنصندوقهایبازنشستگیغیردولتیمنجرشدهاست.
مدیریتبخشهایسهگانۀنظامبازنشستگیتوسطگردانندگانمتفاوتانجامشد.چارچوب
نظامبازنشستگیدراثربازنگریاساسیسال2002حفظشدوپسازآنتغییراتاندکی
بهخوددید؛ازجملهاینتغییراتمیتوانبهادغامالیۀپایهدربخشمستمریهایمبتنی
برنظامتوازندرآمدهزینهبادرآمد)PAYG(ومهمترازآننظاممبتنیبرامتیازدهیاشاره
کرد.پسازآنتابهامروزهموارهدرقوانینشاخصبندیمزایایمستمریبازنگریهایی
انجامشدهاستتابخشیازمشکالتنظامبازنشستگیروسیهمرتفعشوند.درکنارآن،
موضوعیکهاغلبدرزمینۀاجرایبازنگریهادرنظامبازنشستگیروسیهمطرحمیشود،
افزایشسنبازنشستگیاست.درسال2018،قانونیبهتصویبرسیدکهبراساسآنسن
بازنشستگیتاسال2028برایمردانبه65سالوبرایزنانتاسال203۴به63سال

برسد.
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 شرایط و خصوصیات نظام بازنشستگی روسیه قبل از شروع بازنگری  ها1- 

روسیهاولیننظامبیمهایبازنشستگیخودرادرسال192۴درزماناتحادجماهیرشوروِی
)PAYG(تازهتأسیسبنیانگذاشت.پرداختمستمریهامبتنیبرنظامتوازندرآمدباهزینه
بود.مستمریهاازطریقمالیاتحقوقودستمزدنهادهایخصوصیتأمینمالیمیشدو
درصورتعدمکفایتمنابعصندوقبرایپرداختمستمریها،ازمحلبودجۀدولتتأمین
جنگی معلول هزار چند تنها بود. محدود بسیار ابتدا در ذینفعان پوشش دامنۀ میشد.
به رفتهرفته پوشش دامنۀ بودند. برخوردار بازنشستگی پرداختیهای از خانوادههایشان و
کارکنانبخشدولتی1وسپسبهکشاورزاندستهجمعی2وخانوادههایشانتاسال196۴
گسترشیافت.دراوایلدهۀ1990،ایننظاممستمری60میلیونشهروندراتحتپوشش

.)Song,2009(قرارمیداد؛چیزیدرحدود۴0درصدکلجمعیت
سناستحقاقدریافتمستمریبرایزنان55سالوبرایمردان60سالومجموعحق
بیمهها29درصدبود:28درصدازسویکارفرماو1درصدتوسطکارگران.امیدبهزندگی
قبلازسال1990درحدود65سالبود.سطحمستمریدرروسیه،بستهبهدرآمدمستخدم،
معادل50تا100درصددرآمدبهترینسالهایدریافتیویدردوراناشتغالبود.هیچگونه
آزمونُوسعیبرایپوششمستمرییاسطحپرداختیهاوجودنداشت.بایداشارهکردکهنظام
بازنشستگیروسیهپیشازبازنگریهانهبرایحداقلمعیشتونهاستحقاقیبرایشهروندان

سالمندبود،بلکهاعطایپاداشمعوقبهنیرویکاردولتیبهشمارمیرفت)همان(.
نظامبازنشستگیاتحادجماهیرشورویدارایضعفهایذاتیمانندنابرابریوناکارآمدی
بود.منوطبودنسطحمستمریهابهدرآمدقبلازبازنشستگی،نابرابریدردریافتمزایای
ذینفعانرابهوجودمیآورد؛چراکهدرنتیجۀآن،کشاورزانمستمریپایینتریدریافت
میکردند.بارسنگینواردهبهشرکتهایدولتیمنجربهناکارآمدیمیشدورشداقتصادی

راُکندمیکرد.
1. state sector workers
collective farmers.2کشاورزانیکهدرزمانشوروریبهصورتدستهجمعیبررویمزارعاشتراکیکارمیکردند.



4  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نسبت بازنشستهشدنکرد، به ازجنگشروع انفجارجمعیتپس نسِل زمانیکه از
پشتیبانیکاهشیافت.درروسیه،درسال1959،نرخپشتیبانی7بود،بهاینمعناکههفت
کارگر)کارکن(دربرابریکمستمریبگیرکارمیکرد.درسال1989،ایننسبتبه5ودر
سال1990به2.7کاهشیافت.پیشبینیمیشودکهتاسال2035نرخپشتیبانیدرروسیه

.)Afanasiev,2003(به1برسد
مدلبازنشستگِیتمامًادولتیفشارزیادیبرمخارجمالیدولتآوردهبود.درآنشرایط،
مستخدمانموظفبهمشارکتدرصندوقبازنشستگینبودندوفشارمالیبرکارفرمایان
دولتیتحت توسطشرکتهای بازنگریها،ذینفعانعمدتًا اعمال از قبل اعمالمیشد.
پوششقرارمیگرفتند.اینبارسنگینمالیموجبدشواریهایاجرایییاعملیاتیبرای
شرکتهایدولتیمیشدوبهطورمستقیمچوبالیچرختوسعۀاقتصادیبود.هرگونه
بارمالیآندرنهایتبهبودجۀدولتیمنتقلمیشد یارانههایدولتیجبران،و با کمبود

.)Song and Chu,1997(
یکیازخصوصیاتنظامبازنشستگیروسیهقبلازاعمالبازنگریهافقدانانگیزه1بود.
رفاهکارگراندربخشدولتیبدونمسئولیتهایمتناظرباآنتضمینشدهبود.بهدلیل
قابلیتانتقالپذیریپایینمستمریها2،کارگرانوابستگیشدیدیبهواحدهایکاریخود
داشتند.سطوحپرداختیمستمریمبتنیبردوسالآخردورانخدمتیاپنجسالازتمام
سالهایدورانخدمتبود.هیچنسبتیبیندرآمدهایسالهایاشتغالباسطوحمستمری
وجودنداشت.تنهاحدودا120ًدالرازحقوقماهیانهدرتعیینسطحمستمریلحاظمیشد،
کهتفکیکشدههمنبود.درنتیجه،آننظامهیچانگیزهایبرایسختکوشیکارگرانایجاد

.)Song,2009(نمیکرد

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

کارگرانشاغلدرشرکتهایدولتیومزارعاشتراکیپوشش
55سالبرایزنان؛60سالبرایمردانسن استحقاق مستمری

نظام پرداخت
مبتنیبرنظامPAYG؛شرکتهاودولتبرایپرداختمستمریهامسئولیت

تامداشتند
29درصد:28درصدسهمکارفرمایانو1درصدسهمکارگرانمجموع حق بیمه  ها

50تا100درصدبهترینسالهایدریافتدستمزدزماناشتغالسطح مستمری
تأمینمالیتوسطشرکتهایخصوصی؛مدیریتتوسطدولتتأمین مالی 
مدیریتمتمرکزمدیریت 

مسائل

پوششمحدودباعثنابرابریدرسطحملیمیشد؛-
نظامPAYGباعثتحمیلهزینههایمالیبردولتوبخشدولتیمیشد؛-
نظامPAYGبرایجمعیتروبهرشدناپایداربود؛-
فقدانانگیزه.-

Song)2009(:منبع
دریکدستهبندیکلینظامبازنشستگیروسیهقبلازبازنگریبامشکالتومسائلی
روبروبودکهعبارتنداز:ساختاراستحقاقنامطلوب،سخاوتمندیباال،ورشکستگیمالیو

.)World Bank,2002(مدیریتنظامبازنشستگی

برای بود. پیچیده 2002 از قبل نظام در استحقاق و مزایا ساختار استحقاق: ساختار 

برای بازنشستگی پایۀ قانون ازمستمریبگیرانمستحقذیل مثال،دستهبندی250گانه
دریافتمستمریبازنشستگیزودهنگاموجودداشت؛مانندمادراندارای5فرزندیابیشتر،
افرادشاغلدرمحیطهایکاریخطرناکدرقلمروهایشمالی.سایر افرادمعلول، برخی
مستمریبگیرانمانندنظامیان،قضاتو...درحدود2تا6میلیونبودند.حقوقایندستاز
مستمریبگیرانبیشترازقانونپایۀبازنشستگیبود.محاسباتمزایانیزچندانآساننبود.
درابتدا،مزایابراساسفرمولواحدیمحاسبهمیشد.براساساینفرمول،میزانمستمری
55درصددستمزدقبل)2سالآخریا5سالبهترینسالهایدریافتدستمزد(بهاضافۀ1
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درصداضافیهرسالاضافیخدمتبودکهباالتراز75درصددستمزدهانمیشد.درسال
1997،فرمولدومیباهدفافزایشتفکیکدرمزایایمستمریمعرفیشد.اینفرمول
براساسبهاصطالحضریبانفرادیهرمستمریبگیربود.اینبراساسمحاسبۀدرصدی
ازمستمریانباشتهشده)براساسسالهایخدمت(وچندبرابرشدنآنبهنسبِتمتوسط
درآمدهایماهیانهومتوسطدستمزد/حقوقملیدرهماندورهمحاسبهمیشد.فرمولجدید
درحالیمعرفیشدکهفرمولقدیمهمپابرجابودوتنهاساختارمزایاراپیچیدهترکرد.افراد
میتوانستندفرمولمزایارابرایمحاسبۀمستمریخودانتخابکنند.نظامجبرانیپیچیدهای

بازهمبرپیچیدگیهایآنافزود،کهتحتعنوانمکملمستمریپایهبود.

سخاوتمندی: نرخهایجایگزیندرآننظامبازنشستگیپایینونامعینبود؛علیرغماینکه

نرخجایگزینیمعادل70تا75درصد2سالآخریا5سالبهترینسالهابود،نرخجایگزینی
واقعیبه35تا36درصدمیرسید)نرخجایگزینیسال2001حدود32.5درصد(.باوجود
پایینتربودنایننرخدرروسیهنسبتبهکشورهایدرحالگذاراروپایمرکزیوشرقی
)۴6درصد(،نسبتبهمیانگینکشورهایOECD)۴1درصد(چندانپاییننبودوتقریبًا
نزدیکبهکشورهایپسازفروپاشیشوروری)32درصد(بود.گذشتهازآن،نرخجایگزینی
معینومشخصنبودکهاینمسئلهریشهدرشاخصبندِیخلقالساعهیابیحسابوکتاب1

ومعوقاتمزایایبازنشستگیدرگذشتهداشت.

ورشکستگی/پایداری مالی2:شایدبتوانگفتکهمهمترینمشخصۀایننظامبازنشستگی

مشکالتمالیبود:نرخرشداقتصادیپایین،کاهشبیمهپردازاندرنتیجۀبیکاریفزاینده
ومشکالتمالیاتی.قبلازطرحمالیاتاجتماعی،معوقاِتحقبیمههادرسال1999بالغبر
129.3میلیاردروبل)معادل2.7درصدGDP(بودکهدرژانویه2001به151.6میلیاردروبل
)تقریبًابرابربامستمریهایپرداختییکونیمسالومعادل2.1درصدGDP(افزایشپیدا

1. ad hoc indexation
2. Financial Solvency
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کرد.معوقاتمزایایمستمرینیزقابلتوجهبودوبین3تا6ماه)50تا80میلیاردروبل(
طولمیکشید.مخارجمستمریهادرحدود5.6درصدازGDPبود.درسال1992،نسبت
وابستگی)نسبتمستمریبگیربهبیمهپرداز(۴8درصد)حدودا2.1ًمستمریبگیر/بیمهپرداز(
بودودرسال1999به60درصد)یا1.7مستمریبگیر(رسید.افزایشنسبتوابستگینتیجۀ
ازپرداختمالیاتبود)World Bank,2002(.سالمند از1998(واجتناب بیکاری)قبل
شدنجمعیتنیزیکیازمشکالتیبودکهنظامبازنشستگیروسیهرابهمرزورشکستگی

بردهودرآیندهوضعیترادشوارترخواهدکرد.

مدیریت نظام بازنشستگی:نظامبازنشستگیروسیهقبلازسال2002ازطریقنهادهای

متعددیمدیریتمیشد.صندوقبازنشستگیفدراسیونروسیه)PFR(1بهعنوانیکنظام
بودجهایدیگریبرایگردآورِیحقبیمههایبازنشستگیدرسال1990تأسیسشدکه
برنامهریزیاستراتژیک راپرداختمیکردند. کارفرمایانودیگرکارگرانحقبیمههایشان
توسعۀنظامبازنشستگیروسیهتحتمسئولیتوزارتخانههاوسازمانهایمتعددیبود،و
برای فدراسیونروسیه بازنشستگی رئیسجمهور،صندوق براساسحکم درسال2001،
محاسبهوپرداختمستمریهامسئولیتپذیرفت.پیچیدگیمعیاراستحقاقوفرمولمزایا
برایمستمریهایاستانداردوبسیاریامتیازاتدیگرمحاسبۀمستمریهارابهلحاظاجرایی

دشوارمیساختوبارمسئولیتسنگینیبرکارکنانصندوقتحمیلمیکرد.
فعالیتهایصندوقبازنشستگیفدراسیونروسیهاستانداردوشفافنبود.جایگاهقانونی
بیمهها اززمانتأسیس،درسال1991،تغییرنکردهبودوبیشتْرنقشگردآوریحق آن
رابرعهدهداشت.محاسباتمستمریهاتوسطنهادهایحمایتاجتماعیدرسطحمحلی
انجاممیشد.برقراریخدماتبازنشستگییکساندرسطحملیدرسال2001یاواگذاری
فدراسیون قانونی اسناد و منشور در مالیات وزارت به بیمهها[ ]حق گردآوری مسئولیت
روسیهدیدهنشد.درنهایتاینکهنظامحسابداریاینصندوقبااستانداردهایحسابداری

1. Pension Fund of the Russian Federation (PFR)
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بینالمللیهمخوانینداشت.اینامرپیگیریپرداختیهایمعوقهرادشوارمیساخت)اگرچه
به مربوط آمارهای ارائۀ اگرچه همچنین، شد(. حل مالیات وزارت توسط حدی تا بعدها
شاخصهای اما میشد، انجام روسیه فدراسیون بازنشستگی صندوق توسط مستمریها
کلیدیرادراختیارنداشتکهاینباعثمیشدارزیابیتعدادمستمریبگیرانبراساسسن

وجنسامکانپذیرنباشد.
درمجموع،ناپایداریمالیبهدلیلسالمندشدنجمعیت،مزایایپایینونامعین،پیوند
ناکافیبینمزایاوحقبیمهها،پیچیدگیمدیریتی)فرمولهایچندگانهواستحقاقگسترده(
عواملکلیدیبودندکهنقشاصلیرادربازنگرینظامبازنشستگیروسیهازآغازهزارۀ

سوممیالدیبازیکردند.

آغاز بازنگری  ها در نظام بازنشستگی روسیه- 2

نظام اصلی ویژگیهای همچنان روسیه دولتی بازنشستگی نظام ،1990 دهۀ اوایل در
مستمریاتحادجماهیرشورویوشرایطاستحقاقکلیآنراحفظکردهبود.شایدبتوان
نقطۀعزیمتمرحلۀجدیدتوسعۀتأمینمستمریبازنشستگیراقانون1990مستمریهای
در بازنشستگی مستمری تأمین قانون، آن مطابق دانست. روسیه1 فدراسیون در دولتی
سطوحفدرال،منطقهایومحلیتوسطنهادهایحمایتاجتماعیدولتیمدیریتمیشد.
سیاستگذاریملیوقانونگذاریپیرامونتأمینمستمریبازنشستگیوهمچنینمدیریت
عمومیتأمینمستمریها،درسطحفدرالتصمیمگیریمیشد؛واموراجراییاستحقاقهای
بازنشستگیوپرداختیهادرسطوحمنطقهایومحلیانجاممیگرفت.ماهیتعامتأمین
مستمریبازنشستگیاینبودکهمستمریهاِیمبتنیبراشتغالبامستمریهایاجتماعی

.)Karasyov and Lublin,2001(تکمیلمیشدند
ایجادصندوقبازنشستگیدولتیدرسال1990مستقلازبودجۀدولتیدرفدراسیونروسیه
مهمترینگامبهسویتوسعۀنظامبیمۀبازنشستگیاجباریدولتیبود.براساساینقانون،

1. Law of 1990 on State Pensions in the Russian Federation
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تأمینمالیمزایایبازنشستگیتوسطصندوقبازنشستگیفدراسیونروسیهازطریقحقبیمهها
وبرداشتازبودجۀدولتیانجاممیگرفت.ایننظامبازنشستگیازطریقحقبیمههایپرداختی
توسطکارفرمایانوافرادبیمهشدهتأمینمالیمیشد.برایناساس،فردبیمهشده1درصداز
درآمدهایخودوکارفرما28درصدحقوقودستمزدپرداختیبهکارگرانرابهعنوانحقبیمه
پرداختمیکرد.حقبیمۀپرداختیکارگرانخویشفرماوکشاورزانمستقلونیزحقبیمۀسهم
کارفرمایاندرشرکتهایکشاورزیوکوچکمقیاس،20.6درصدتعیینشدهبود.سازمانهای

مربوطبهافرادمعلولومستمریبگیرازپرداختحقبیمهمعافبودند.
روندهایاصلیدرفرایندبازنگریمستمریدرفدراسیونروسیهارتباطتنگاتنگیباتحول
اقتصادروسیهدرهمۀعرصههایحیاتاجتماعی ازسال1992، اقتصادملیداشتند. کلی
بازنگریهاییایجادکردهبود.نیازبهاینبازنگریهابهعلتگذارازیکاقتصادبرنامهریزیشدۀ
متمرکزبهسوییکاقتصادبازارآزادباهدفافزایشاستانداردهایزندگیبود.فدراسیون
روسیهرفتهرفتهپایههای»دولترفاهیکمونیستی«1راسستکردهبود.بامطرحشدنمالکیت
خصوصی)خصوصیسازی(،آزادسازیکنترلهایقیمتی،وبازسازیبخشیوساختاری،دولت
دیگردرجایگاهینبودکهازاشتغالکاملحمایتکند،سیاستیارانههایقیمتیرااجراکندو

یامسئولیتکاملدرحیطۀحمایتاجتماعیبرایخودقائلباشد.
بازنشستگی،دستورریاستجمهوری تأمینمستمری ازمراحلکلیدیدرحوزۀ یکی
دربارۀصندوقهایغیردولتیدرسال1992بود)درماهمی1998،یکقانونفدرالیویژه
دربارۀصندوقهایغیردولتیبهتصویبرسید(.درمیانۀسال2000،حدودا300ًصندوق
غیردولتیفعالوجودداشت.اینصندوقهاتحتنظارِتبازرسیصندوقهایبازنشستگی

وابستهبهوزارتکاروتوسعۀاجتماعیفدراسیونروسیهقراردارند.
دورۀگذارازیکمدلاقتصادیبهمدلیدیگرمسائلاجتماعیزیادیدرپیداشت.
پایین سطح باخصوصیات روسیه بازنشستگی نظام اسفناک وضعیت مسائل این از یکی

1. communist welfare State
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مستمریوفقدانتفکیکبندیدراکثریتمستمریبگیرانبود.بدیهیاستبحراننظام
بازنشستگیروسیهدارایاشتراکاتیباکلنظاماقتصادیومتأثرازآنبود.اینبحرانمنجر
بهبهمخوردنمناسباتصنعتیشدواینروندباعثرشدسریعاقتصادسایه،بیکاریپنهان،
حقبیمههایپراکندهوفرارمالیاتیشد.اینمسائلبهویژههشداریبراینظامبازنشستگی

-نظاِمتوازندرآمدباهزینه)PAYG(مبتنیبراصلهمبستگیبیننسلها-بود.
دولتروسیه،بهدلیلپیشآمدنمسائلومشکالتیدرنظامبازنشستگیونظاماقتصادی
کشور،درصدداجرایاقداماتیبرایایجادبازنگریدرنظامبازنشستگیملیبرآمد.درسال
1995،دولتمفهومبازنگریبازنشستگی1راباهدفانطباقدادننظامبازنشستگیموجود
باروابطبازاِرروبهرشدازطریقبهکارگیریاصولبیمۀبازنشستگیعمومیوتوسعۀاَشکال
غیردولتی)عمومی(تأمینمستمریبازنشستگیپذیرفت.اینمفهومجهتگیریهاییبرای
بازنگریدرنظامبازنشستگیفراهمآوردودرعملهمۀعناصراصلیآننظامراتحتتأثیر
خودقرارداد:چارچوب،شرایطوملزوماتنظاممستمریبازنشستگی،تأمینمالیوسازماندهی.
Karasyov and Lunlin,(مدلسهالیهایبراینظاممستمریبازنشستگیروسیهپیشنهادشد
2001(.الیۀاول،بیمۀبازنشستگیپایهبدوننیازبهسوابقکاری؛الیۀدوم،بیمۀبازنشستگی
مرتبطباپرداختحقبیمۀاشتغال؛والیۀسوم،شاملبیمههایغیردولتیدرراستایحمایت

تکمیلیازمستمریبگیراناستکهدرراستایفرایندخصوصیسازیدراقتصادملیبود.
قوانین برخی ،1995 سال آگوست در دولت سوی از مفهومی چنین پذیرش متعاقِب
،1996 آوریل در رسید. تصویب به بازنشستگی( نظام )بازنگری مفهوم این اجرای برای
بازنشستگی بیمۀ در )خصوصیشده( انفرادی نگهداشتحسابهای پیرامون فدرال قانون
عمومیبهتصویبرسید.ایدۀحسابهایانفرادیبراینگهداشتسوابقانفرادیدورههای
کاریبادرآمدهایهرشهروندبود.اینقانونمبناییبرایشالودۀنظامبازنشستگیجدیدی
بهوجودآوردکهمحرکهایمناسبیبرایهمۀکارکنانجهتپرداختحقبیمههافراهم

1. Pension Reform Concept
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براساس تقلبپیشمیآمد. راحتیدرسوابقکاری به قانون، این اجرای از قبل ساخت.
بهدرآمدهای ازاسنادمربوط بازنسشتگیدرسال1۴.8،1988 بازرسیصندوق دادههای
ارائهشدهتوسطبازنشستگانبرایتعیینمزایایبازنشستگیشاننادرستبود.تاجاییکه
سازمانهایبازنشستگیبامواردیتحتعنوان»مستمریهایبازنشستگیدوگانه«1مواجه
بودند.مستمریبگیرانیبودندکهدویاسهمزایایبازنشستگییکسانازمحلهایمتفاوت
دریافتمیکردند)Tarasova,1999(.اجرایاینقانوننظممالیقابلتوجهیایجادکردو

رویههایبهکارگیریاستحقاقهایبازنشستگیبرایافرادبازنشستهآسانترشد.
درسال1997،رئیسجمهوردستوریبرایحمایتازرفاهمستمریبگیرانصادرکردکه
هدفآنحفظبهزیستیبازنشستگانیبودکهباافزایشدرقیمتهایمصرفیمواجهشده
بودند.ازژانویه1998،برایاولینباردرتاریخقانونگذاریبازنشستگی،اینقانوْنمستمری

حداقلیبنیادگذاشتکهاز80درصدسطحمعیشتبرایمستمریبگیرانکمترنبود.
را برقرارکردومستمریهایعمومی قانونفدرالرویههایجدیدی درسال1997،
افزایشداد.همچنین،سازوکارجدیدیایجادکردکهمبتنیبرضریبانفرادیبرایهر
مستمریبگیربود.اینقانونهمچنیْنبهتفکیکمستمریهابهصورتمعقولتریکمک
کردتادرزماناشتغالحقبیمههامحاسبهشدهوازروندهایبرابرسازیدرتأمینمستمری
جلوگیریکند.همچنین،برایکسانیکهدورۀکاریطوالنیتریودستمزدهایباالتری

داشتندامتیازاتیلحاظمیکرد.
درسالهای1995تا1997،تأخیرهاییدرپرداختمستمریهابهوجودآمد.اینموضوع،
بهمسئلهایسیاسیشد.درسال تبدیل بود، ازجمعیتکشورحیاتی برای26درصد که
این با گذاشت. وخامت به رو مالی بحران دلیل به اقتصادی و اجتماعی شرایط ،1998
ازسویصندوق منابع بسیج و دولت ازتالشهای کاملی حال،مستمریبگیرانرضایت

بازنشستگیروسیهداشتند.

1. double pensions
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در بازنگریهایجامع انجام آغازسریِع نیازمند بروزچنینشرایطی، از اما،جلوگیری
نظامبازنشستگیبود.برایناساسودرراستایباثباتسازیمالینظامبازنشستگی،دولت
درسال1998برنامۀبازنگریبازنشستگی1راتصویبکرد؛کههدفآناصالحمقرراتو
ملزوماتمفهومبازنگریبازنشستگی2سال1995بود.اینبرنامۀجدیدنظامبازنشستگیای
Karasyov and(پیشنهاددادکهحاویمولفههایتأمینمالینظامبیمۀبازنشستگیبود

Lublin,2001(.عناصربرنامۀجدیدمتشکلبوداز:
بخشاصلینظامبازنشستگْیالیۀبیمۀبازنشستگیدولتیبود،کهپرداختهای●

مشارکتهاِی و اشتغال دوران حقبیمۀ پرداخت بر مبتنی مستقیمًا بازنشستگی
در زیانآور شغلهای براساس افراد بود. بیمهها دولتی بودجۀ ازسمت پرداختی
شرایطآبوهواییطاقتفرسادستهبندیشدندوتأمینمالیدورانبازنشستگی

آنهاناشیازحقبیمههایاضافیکارفرمایانبرایبازنشستگیزودهنگامبود.
منابعمالیالیۀتأمینمستمریبازنشستگیدولتیازسویبودجۀفدرالفراهم●

میشدواینالیهبرخیگروههایخاص)مانندکارکناندولت،پرسنلنیروهای
دولتی بازنشستگی مستمری مزایای از که شهروندانی همینطور و و...( نظامی

برخوردارنبودندراتحتپوششقرارمیداد.
بر● مبتنی که بود دولتی مستمریهای مکمل غیردولتی مستمریهای الیۀ

حقبیمههایداوطلبانهپرداختشدهازطرفکارفرمایانوکارکنانبهصندوقهای
بازنشستگیغیردولتیبود.

بااینحال،تاسال2002الیهبندیبازنشستگیروسیهصورتعملیبهخودنگرفت.
بازنگریبازنشستگی بازنگریبازنشستگیسال1995وبرنامۀ تفاوتاساسیبینمفهوم
بازنگری برنامۀ در دولتی بازنشستگی بیمۀ نظام مالی تأمین عناصر که بود این 1998

بازنشستگی1998بهرسمیتشناختهشد.
1. Pension Reform Programme
2. Pension Reform Concept
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2-1- بازنگری نظام بازنشستگی 2002

بازنگریسال2002نقطۀعطفتحوالتنظامبازنشستگیروسیهاست.پسازاینسال،
نظامبازنشستگیروسیهبهسهبخشتقسیمشد:

بدون● بازنشستگان- بههمۀ آن در استکه یکسان پایهای اول،بخش بخش
پرداختمیشودکه اشتغالآنها-مستمریمعینی بهسطحدرآمددوران توجه
تأمین است. زندگی اساسی استانداردهای برایحفظ درآمد تضمینکنندۀحداقل
مالیات چارچوب در فدرال بودجهای انتقاالت طریق از مستمریها این مالی
انجاممیشوند،کهتوسطکارفرمایانتأمینشدهودر )UST( اجتماعییکسان
مالیاتاجتماعییکسانیکپارچهمیشوند)Afanasiev,2003(.نرخحقبیمهاین

بخشبرایکارفرمایان1۴درصدازحقوقودستمزدپرداختیسالیانهاست.
این● است. )The insured( بیمهای بخش روسیه بازنشستگی نظام دوم بخش

سالیانۀ دستمزد و حقوق اجباری حقبیمههای دیگر درصد 1۴ طریق از بخش
سهمکارفرمایانتأمینمالیشدهودرحسابهایانفرادیهرمزدبگیرنگهداشته
آنها بیمهای مشارکتهای میزان به شاغالن بازنشستگی مزایای لذا، میشوند.
بستگیداردومنجربهتجمیعداراییهایبازنشستگیدرحسابانفرادیدرطول
دورۀکاریفردخواهدشد)Woodruff,2002(.بهطورخالصه،درچارچوبنظام
بازنشستگیجدید،کارفرمایانملزمبهپرداخت28درصدحقوقودستمزدپرداختی
سالیانهبهعنوانحقبیمۀسهمکارفرماهستند-نصفآنبهبخشبیمۀپایهو

نصفدیگربرایمشارکتبیمهای.
بخشسوممبتنیبرسرمایهگذاریاست.درنظامجدید،رویبخشیازسهمپرداختیهای●

کارفرمایانسرمایهگذاریمیشود.پرداختیهایبازنشستگیاینبخشبهبازدهانباشتی
ناشیازسرمایهگذاریهابهعنوانمستمریبازنشستگیتکمیلیمنوطخواهندبود.در
ابتدا،همۀوجوهانباشتیتنهادراوراققرضۀدولتیسرمایهگذاریمیشدند،اماازسال
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200۴،سرمایهگذاریصندوقبازنشستگیمتنوعشدهوکارگرانازقدرتانتخاببین
سهگزینهبرخوردارند)Woodruff,2001؛ World Bank,2002(.گزینۀاولاینکه،
بهصندوقبازنشستگیروسیه)PFR(اجازهدادهشودبخِشانباشتیمستمریهارا
مدیریتکند.گزینۀدوم،انتخابیکشرکتمدیریتسرمایهگذاریخصوصیکهبا
صندوقبازنشستگیروسیهقراردادداردومتعهدبهارائۀگزارشهایدائمیبهآناست.
گزینۀسوم،دستوربهصندوقبازنشستگیروسیهبرایانتقالبخِشانباشتۀضریب

افزایشسنواتبازنشستگیبهصندوقهایبازنشستگیغیردولتیاست.

براساسجدولشمارۀ2،صندوقهایبازنشستگیبهصورتمجزاادارهمیشوند.بخش
پایهایتوسطصندوقبازنشستگیروسیه)PFR(،بخشبیمهایتوسطدولتبامشارکت
)NPF(اندوختهگذاریعمدتًاتوسطصندوقهایبازنشستگیغیردولتی بیمهگذاروبخش
از بازنشستگیغیردولتیبخشی ژانویه200۴،صندوقهای از ادارهمیشوند. بیمهگران یا
انتقالحقبیمههای قانونی ازحق شهروندان همۀ و بوده اجباری بازنشستگی بیمۀ نظام
بازنشستگیاجباریخودازصندوقبازنشستگیروسیهبهاینصندوقهابرخوردارند.قبلاز

آن،اینصندوقهاتنهادرنظاماختیاریاجازۀمشارکتداشتند.
دورۀاولیۀگذارازPAYGبهنظاماندوختهگذاریجزئی،پرنوسانودشواربود.مسئلۀ
اصلیبدهکاریقدیمیبهارثرسیدهازنظامبازنشستگیPAYGبود.دردورۀگذار،نسلهای
شاغلنهتنهامجبوربهانباشتوجوهبرایمستمریخودنیستند،بلکهبایدمستمریهای
بازنشستگانفعلیراتأمینمالیکنند.اینوضعیتاغلْبهمراهبانابرابریهایاجتنابناپذیر
بینالنسلیاست.محدودیتهایطبیعیایکهدردورۀگذارپیشمیآیندمربوطبهمقدار
حداقلیمستمریونرخحداکثریحقبیمۀبازنشستگیهستند.بهلحاظنظری،ایندوباید
تضمینکنندۀثباتاجتماعیدرزمانانجامبازنگریباشند.بااینحال،بدهیهایضمنی
برای و شوند تصفیه شاغل جمعیت برای باالتر مالیاتهای بهای به همزمان نمیتوانند

.)Kuznetsov and Ordin,2001(سالهایطوالنیادامهداشتهباشند
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2002 جدول 2- مختصات نظام بازنشستگی روسیه سال 

بازنگری  های اصلی 
گسترشپوششبازنشستگیبهبخشهایغیردولتی.1
تغییربرنامۀپرداختازPAYGبهچندالیه.2

نرخ حق بیمه 
)مشارکت(

کارفرما:28درصدازحقوقودستمزدسالیانه.
تأمینکسریهاتوسطدولت.

سه الیه

الیۀاول:بخشپایهکهازطریقسهمکارفرمایانتأمینمالیمیشودوحداقلمعیشت
راتضمینمیکند.

الیۀدوم:حسابانفرادی،تأمینمالیشدهازسویسهمکارفرمایان.
الیۀسوم:بخشانباشتۀبازدۀسرمایهگذارِیبخشیازپرداختیهایبازنشستگیدر

حسابهایانفرادی.

مدیریت 

ادارۀجداگانههربخش
بخشپایه:سازمانصندوقبازنشستگیدولتیروسیه

بخشبیمهای:نمایندگانبیمهشدگان
بخشاندوختهگذاریشده:صندوقهایابیمهگرانبازنشستگیغیردولتی

کاهشامیدبهزندگی؛کاهشرشدجمعیتشرایط جمعیتی 

مشکالت 

بدهیپیشین؛شاملبارسنگینپرداختیباالبرمخارجمالیونابرابریبیننسلی؛
افزایشنرخپشتیبانی؛

مدتزمانطوالنیدورۀگذار؛
کسریذخایراجتماعی.1

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

همانگونهکهاشارهشد،نظامبازنشستگیروسیهقبلازبازنگری2010متشکلازسهبخش
بود:مستمریپایه،بخشبیمهایوطرححقبیمۀمعینبااندوختهگذاری)DC(.پسازسال
2010،الیۀپایهدربخشمستمریهایمبتنیبرPAYGادغامشد.عالوهبرمستمریهای

بازنشستگی،مستمریهایازکارافتادگیوبازماندگاننیزبخشیازایننظامشد.

جدول 3- پارامترهای کلیدی نظام بازنشستگی روسیه بعد در سال 2010

پارامتر مستمری
پایه

)PAYG بخشی از(

حق  بیمۀ معین صوری 
)NDC(

)PAYG بخشی از(
اندوخته  گذاری

سن بازنشستگی 
60سالبرایمردان/55سالبرایزنانباحداقل5سالسابقۀپرداخت
حقبیمه،بادرنظرگرفتنمالحظاتیبرایبازنشستگیزودترازموعد

میزان مزایا

3170روبلدرماه،امااین
مبلغبرایافرادباالی80
سالیاباالتر،ازکارافتادگان
وکسانیکهازآنهامراقبت
میکردند،وکسانیکه
بهمدتحداقل15سال
درنواحیقطبشمالکار
میکردند،بیشتربود.

نظامحسابصوری
مبتنیبرحقبیمههای
واقعیبافرضدریافت
19سالمزایادرسن
بازنشستگیمعمول،از
ابتدایسال2013.این
معادل12سالتعیینشده

در2002بود.

مبتنیبر
حقبیمههایانفرادی
وبهرههایحاصل

ازآنها

-نرخ بهرۀ حق  بیمه  ها
نرخرشددرآمدحقبیمه
بهازایهرمستمریبگیر.

نرخبهرۀصندوقی
کهتوسطخودفرد
انتخابشدهاست.

شاخص  بندی پس از 
بازنشستگی 

اینشاخصبراساس
میانگیندستمزدتعیین

میشوداماباتوجهبهمیزان
درآمدممکناستکاهش

یابد.

اینشاخصبراساس
میانگیندستمزدتعیین
میشوداماباتوجهبه

میزاندرآمدممکناست
کاهشیابد.

نحوۀپرداختبه
صورتبرداشت
منظمازحسابها
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پارامتر مستمری
پایه

)PAYG بخشی از(

حق  بیمۀ معین صوری 
)NDC(

)PAYG بخشی از(
اندوخته  گذاری

6درصدنرخ حق  بیمه 

16درصدبرایکسانی
کهقبلاز1967متولد
شدهاند،تا512هزار
روبل؛10درصدبرای
متولدین1967وپساز
آنتا12هزارروبل)این
10درصدحقبیمهبرای
تأمینمالیبخشپایه
اختصاصمییابد(.

6درصدبرای
متولدین1967و
پسازآنتا512

هزارروبل

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

شد، ایجاد روسیه بازنشستگی نظام در 2010 سال در که تحوالتی و تغییر براساس
مستمریپایهنرخیکسانیاستکهبهکسانیباحداقل5سالسابقۀپرداختحقبیمهتعلق
میگیرد)60سالبرایمردانو55سالبرایزنان(.اغلبسالمندانتحتپوششاینالیه
قرارمیگیرند.هرچندمستمریپایهبایستییکسانباشد،اماآندستهازمستمریبگیرانی
کهدردستهبندیهایخاصقرارمیگیرند،مانندافراد80سالوباالتر،افرادازکارافتادهو
مراقبانآنهاوافرادشاغلدرنواحیقطبشمالسطوحباالتریدریافتمیکنند.قوانیِن
شاخصبندیدراینالیهپیچیدهاند.ازسال2010،نحوۀشاخصبندیمستمریپایهمشابه
به اینشاخصبندی اما است، میانگیندستمزدهایساالنه عبارتی، به یا بیمهای، بخش
رشدساالنۀدرآمدصندوقبازنشستگیروسیه)PFR(نیزبستگیدارد،کهبراساستعداد
مستمریبگیرانمحاسبهمیشود.اینامکاننیزوجودداردکهدرسالیکهتورمباالی6
درصدباشد،شاخصبندیحالتبازدارنده)ازقبل(بهخودگیرد.افزایشهایصورتگرفته
درسال2010، پیداکردند. و2010رسمیت درسال2009 فرمول این از استفاده بدون

مستمریپایهدرحدود12درصدازمیانگیندستمزدبود.
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PAYGبخشبیمهایمبتنیبراشتغال،نوعیمستمریحقبیمۀمعینصوریمبتنیبر
یک در حقبیمهها است. بازماندگان و ازکارافتادگی بازنشستگی، مزایای شامل که است
این میشوند. ثبت روسیه بازنشستگی صندوق توسط صوری انفرادی حقبیمۀ حساب
در که میشوند قانون ازسوی تعیینشده بازده»صورِی« به دستیابی به منجر حسابها
حالحاضرمعادلرشدمیانگیندستمزد،امامحدودبهنرخرشدحقبیمههایمستمریبه
ازایهرمستمریبگیر،است.مستمریها،برایجلوگیریازکاهشیکبارۀقدرتخریددر
طولسال،دراولآوریلهرسالبراساستورمشاخصبندیمیشوند)البتهاگرتورمباالتر
از6درصدباشد(.زمانیکهفردیبازنشستهمیشود،مبلغانباشتهدرحساباوبر216)18
سالمزایا(تقسیممیشدتامستمریماهیانهبهدستآید؛درسال2013قراربراینشدکه
مبنایمحاسبات19سال)228واحد(باشد.معمواًل،میانگینماندههایحسابصوریبر
تعدادسالهایامیدبهزندگی-بهماه-درسنتقاضاتقسیممیشود،کهنوعیتعادلمالی

خودکارهمگامباافزایشمخارجزندگیدرطوالنیمدتایجادمیکند.
صندوق به افراد که است اندوختهگذاری معین حقبیمۀ نظام نوعی سوم بخش
داراییعمومی آنهاتوسطمدیران پرداختمیکنندوحقبیمههای بازنشستگیحقبیمه
یادولتیسرمایهگذاریمیشوند.دراینحالت،افرادحسابخودرادرصندوقبازنشستگی
روسیهنگهمیدارندکهتوسطیکموسسۀمالیدولتیمدیریتمیشود-حدود85درصد
ازحقبیمههاوداراییهادراینبخشهستند.بااینحال،افرادمیتوانندباانتخابیکمدیر
داراییخصوصییاانتقالحساببهصندوقبازنشستگیخصوصیازاینکارامتناعکنند.در
زمانبازنشستگی،افرادحقبیمههایخودبههمراهبازدهسرمایهگذاریهایصورتگرفتهبه

صورتمستمریمادامالعمرراهرسالهدریافتمیکنند.
نظامبازنشستگی،همچنین،مسئولیتپرداختمستمریهایدولتی،شاملمستمریهای
زودهنگامبهکارمنداندولتوپرسنلنظامی،مستمریهایازکارافتادگیومستمریهای
نیز و نگرفته تعلق آنها به مستمری که بازنشستگی سن باالی افراد برای اجتماعی



تحوالت نظام بازنشستگی روسیه از آغاز تا به امروز    / 19

مساعدتهایماهیانهبهگروههایمعینیازشهروندانازجملهمعلوالنجنگی،افرادکمتوان
وکسانیکهدرمعرضارتعاشاترادیواکتیوقراردارند،رابرعهدهدارد.عالوهبرآن،صندوق
افزایش موجب که میکند اندوختهگذاری مزایا از مازادی میزان روی روسیه بازنشستگی
مستمریهاتا»سطححداقلمعیشت«میشود)20درصدازمیانگیندستمزددریافتیاست
کهباتوجهبههرمنطقهتفاوتدارد(.درصورتیکهسطححداقلمعیشتمنطقهایباالتر
ازسطحفدرالیباشد،مابهالتفاوتآنهاازطریقبودجۀمنطقهایپوششدادهمیشود.این
میزانمازاددرصندوقبازنشستگیروسیهومناطقبهعنوانمنبعاصلیمخارجمحسوب

نمیشوند-کههردودرسال2010تنها0.3درصدازتولیدناخالصداخلیبودند.
ایننظامازمحلحقبیمههاوانتقاالتیکهازبودجۀفدرالانجاممیگیرد،تأمینمالی
میشود.نرخحقبیمه22درصدازدستمزها،تاسقفساالنه165درصدمیانگیندستمزد)512
هزارروبل(است.6درصدازکلمبالغحقبیمهبهبخشحقبیمۀمعیناندوختهگذاریبرای
افرادجوانترسوقدادهمیشود.عالوهبراین،بهمشاغلیکهسطحدستمزدهایآنباالتر
ازسقفساالنهباشد،10درصدمالیاتتعلقمیگیردتامستمریهایپایهتأمینمالیشوند.

همچنین،ازسال201۴،بخشبیمهایبازنشستگی)الیۀدوم(»فریز«شد.1برآوردهای
رسمینشانمیدهدکهایناقدامانتقاالتبودجهایبهصندوقبازنشستگیروسیهوکسری

بودجۀکلیرابهحدود0.۴درصدتولیدناخالصداخلیکاهشداد.
ازسال2016،شاخصبندیمستمریهای)تعدیلهایهزینۀزندگی(بازنشستگانیکهبه
،)Vlasov andMamedli,2018(کارادامهمیدادندنیزمتوقفشد.براساسبرخیبرآوردها
شاخصبندینکردنمستمریبرایبازنشستگاِنشاغلاجازهدادکهدولتهزینههایمستمری
رادرسال2016-2017تاحدود50میلیاردروبلدرسال،یا0.05تولیدناخالصداخلیکاهش

دهد.
درسال2017،افزایشسنبازنشستگیکارکنانبخشعمومیتا6ماهدرهرسال

1.حقبیمههایاجتماعِیپرداختیازسویکارفرمایان،بخشبیمهایمستمریهابرایبازنشستگانراتشکیلمیدهند.
دراوایل،تصوربراینبودکهاینحقبیمههاتأمینمالیبخشاندوختهگذاریمستمریهایآیندههستند.
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)تنها3 پایینکارکنانبخشعمومیدرجمعیتشاغلین بهدلیلسهمنسبتًا مطرحشد.
درصد(،اثرایناقدامدرپرداختهایبازنشستگیبودجهاینسبتًااندکبود.

درسال2018،رئیسجمهورقانونفدرالیتحتعنوان»اصالحبرخیمقرراتقانونی
فدراسیونروسیهدرخصوصپرداختمستمریهایبازنشستگی«1امضاکرد،کهبراساس
آنمقررشدسنبازنشستگیتاسال2028برایمردانبه65سالوبرایزنانتاسال
203۴به63سالافزایشیابد.دلیلاینتصمیمایناستکههرسالدرروسیهتعدادافراد
درسنکارنسبتبهمستمریبگیرانکاهشمییابد.اینروندمیتواندمنجربهعدمتعادل
نظامبازنشستگیتاحدیشودکهدولتنتواندتعهداتاجتماعیخودرادرآیندهمرتفعسازد.
درروسیه،متوسطسنبازنشستگیبرایزنان60.3سالوبرایمردان63.2سالوامیدبه
OECD,(زندگیپسازبازنشستگیبرایزنان17.6سالوبرایمردان13.1سال،است
2017(.ایندورۀگذارتاسال2028ادامهدارد،اگرچهاینگذاربرایکارکنانبخشعمومی،
بهدلیلدوسالشروع،درسال2026کاملخواهدشد.گروههایسنِیمتأثرازافزایشسن
بازنشستگی)مردانمتولد1959و1960وزنانمتولد196۴و1965(اینفرصترادارند
کهششماهزودتربازنشستهشوند.بهدلیلیکهبارسیدنبهسنبازنشستگی،کارکردنپس
ازبازنشستگیممنوعنیست،بهاحتمالزیادبخشوسیعیازمردممتقاضیدریافتمستمری
شوند.فرضبرایناستکههمۀافرادازمزایایاینفرصتبهرهمندشوند.دراینبازنگری،
همچنین،ششماهتأخیردراجرایآنلحاظمیشود.اینبازنگرینیزشاخصبندیسریع
مستمریهارادرحدباالینرختورمدرخوددارد.درسالهایآینده،مستمریهابایدتاحدود
1000روبلبرایهربازنشستهدرهرسال)حدود6درصددرهرسال(افزایشیابد.درواقع،
اینبهمعنایحفظضریبجایگزینیدرسطحکنونی)نسبتمتوسطمستمریبازنشستگی

.)Vlasov and Mamedli,2018(است)بهمتوسطدستمزد

1. “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Allocating 
and Paying Pensions” 
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نظام بازنشستگی مبتنی بر امتیازها - 3

ساختارسهالیهاینظامبازنشستگیروسیهپسازبازنگریسال2002تابهامروزحفظشده،
اگرچهتغییروتحوالتیرانیزدرطیاینسالهاتجربهکردهاست.براساسایننظامکه
مبتنیبرنظامامتیازیاست،حداقلمستمریبیمۀاجتماعی1درالیۀاولقراردارد.مستمری
فقطزمانیبهفرداختصاصمییابدکهحداقلیازامتیازاتمستمریانباشتهشدهوحداقلی
ازتجربۀبیمهایوجودداشتهباشد.مستخدمیکهبهسنبازنشستگیرسیدهنمیتواندبدون
اینامتیازاْتانتظاردریافتحداقلمستمریبیمۀاجتماعیراداشتهباشد.اومجبوربهادامۀ
کارتازمانیاستکهتعدادامتیازاتالزمرابهدستآوردویااینکهمیتواندبرایمستمری
اجتماعیپنجسالبعدازدورۀبازنشستگیمعمولاقدامکند.اینمستمریاز1۴.6درصد
میانگیندرآمدهایمستخدمفراترنمیرودوتنهادوسومسطحمعیشتمستمریبگیررا
پوششمیدهد.مستمریاجتماعیسالمندی2حتیازحداقلمستمریبیمۀاجتماعیپایینتر
است.ازاینحیث،قانونروسیهحقیبرایمستمریبگیراِنغیرشاغلجهتدریافتمکمل
اجتماعِیفدرالیامنطقهایدرنظرمیگیردتااینکهمستمریبهسطحیازحداقلمعیشت

مستمریبگیردرمنطقۀسکونتاوبرسد.

1. minimum social insurance pension
2. Social old-age pension
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جدول 4- تامین حداقل مستمری در روسیه طی سال های 2015 تا 2017
201520162017

3۴03036709391۴۴متوسط دستمزد ماهیانه )روبل(
حداقل مستمری بیمۀ اجتماعی:

۴85۴.915227.375700.92بهروبل-
1۴.31۴.21۴.6درصدیازمتوسطدستمزد-

مستمری اجتماعی سالمندی

۴769.09۴959.85503۴.25بهروبل-
1۴.013.512.9درصدیازمتوسطدستمزد-

حداقل معیشت مستمری بگیران:

7161880385۴0بهروبل-
21.02۴.021.8درصدیازمتوسطدستمزد-

ازاینرو،مستمریبیمۀاجتماعیحداقلیدرروسیهمطابقباحداقلمعیشتمستمریبگیر
است.ارزشآناز21.8درصدتا2۴درصدمیانگیندرآمدهایمستخدمدردورۀ2015تا
2017بود.درسال15.5،2017درصدازمجموعمستمریبگیرانبههمراهمستمریخود،

مکملاجتماعیمنطقهاییافدرالیدریافتکردهاند.
درسطحالیۀدوم،مستمریبیمۀاجتماعی)باالیحداقل(ومستمریاندوختهگذاری
آن ارزش است. امتیازی نظام بر مبتنی نیز اجتماعی بیمۀ مستمری دارد. وجود اجباری
براساستعدادامتیازاتمستمریکهمستخدمبهدستمیآورد،تعیینمیشود.تعدادامتیازات
باشد، باالتر دستمزد و حقوق اندازه هر است. مستخدم دستمزد و حقوق اندازۀ بر مبتنی
امتیازاتبیشتریبهمستخدماختصاصپیدامیکند.اینقانونحداکثرنمرۀسالیانه-10
از درصد 6 که کسانی برای امتیاز 6.25( است کرده محدود 2021 سال از را - امتیاز
حقبیمههارابرایصندوقاندوختهگذاریارسالمیکنند(.اینبدینمعناستکهکارگران
بادستمزدهایبیشازدوبرابرمیانگیندرکشور،درشرایطبرابر،امتیازاتیکسانیدرهر
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سالبهدستخواهندآورد.بهعبارتی،نظامبازنشستگیمبتنیبرامتیازتمایزاندکیبین
انواعمستمریقائلمیشود.

از انتقاالت و اجتماعی بیمۀ میزانحقبیمههای نسبت از امتیازمستمری ارزشیک
اجتماعی بیمۀ مستمری دریافتکنندههای مستمری امتیازات کل تعداد به فدرال بودجۀ
تعیینمیشود.ارزشامتیازمستمریتابعافزایشسالیانهایاستکهکمترازشاخصقیمت
مصرفکنندهسالگذشتهنیست.هدفدراینجاحمایتازحفظارزشمستمریهادربرابر
امتیازمستمری1.0۴ ارزش اینحال،درسال2016، با ارزشپولتورمیاست. کاهش
دربرابرشاخصقیمتمصرفکننده1.129شاخصبندیشد.بههمینقیاس،اندازۀواقعی
مستمریهاکاهشیافت.ازاینرو،ارزشامتیازمستمریوهمینطوراندازۀمستمریبیمۀ

اجتماعیتابعظرفیتهایمالیصندوقبازنشستگیروسیه1نیزاست.
بازنشستگی پساندازهای سالیانه2 بازده واقعی نرخ میانگین که است ذکر به الزم
خصوصیدرروسیهفاصلۀبسیارزیادیباکشورهایOECDدارد.میانگینسالیانۀایننرخ
دردورۀپنجسالۀدسامبر2011تادسامبر2016درروسیه1.1-بود،درحالیکهاینرقم
برایکشورهایOECDباالی2درصدودربرخیکشورهامانندکانادا6.9درصد،هلند
6.7درصدومجارستان6.6درصدبود.همچنین،دردورۀپنجسالۀ2011تا2015،میانگین
نرخواقعیبازدهسالیانهدرصندوقهایبازنشستگیعمومیدرکشورهایOECDباالتراز

1درصدبودکهاینرقمبرایبازنشستگیعمومیروسیهدرهمیندوره1.7-بود.

1. Pension Fund of the Russian Federation
2. real average annual rate of return
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جمع بندی و نتیجه  گیری

اززمانشکلگیرینوعیازحمایتتحتعنوانبیمۀبازنشستگیدرروسیهتابهامروز،
تغییراتوتحوالتیحادثشدهکهماهیتنظامبازنشستگیدراینکشوررابهطوراساسی
تحوالت با متناسب بازنشستگی، نظامهای در تحوالت و تغییر این است. کرده دگرگون
جهانیومناسباتداخلیکشورهادرقرنبیستموآغازقرنجدید،دراغلبکشورهااتفاق
افتادهاست.تادهۀ1990میالدی،اگرچهرفتهرفتهگروههایبیشتریزیرچترصندوقهای
بازنشستگیقرارمیگرفتند،بااینحال،ماهیتنظامبازنشستگیمبتنیبرنظامتوزاندرآمد
باهزینه)PAYG(بود.ازدهۀ1990بودکهتالشهاییدرراستایتنظیممجددسازوکار
نظامبازنشستگیروسیهانجامشدکهباتحوالتسیاسیوآغازفروپاشیاینکشورهمزمان
شدهبود.ظاهراًمشکالتاساسینظامسیاسیبهدلیلگسترهودامنۀآندربخشوسیعی
ازاروپاوآسیامجالیبرایپرداختنبهاموریازنوعنظامبازنشستگیدرروسیهرانمیداد.
وانگهی،یکیازملزوماتگذارازاقتصادمتمرکزبهاقتصادبازارآزاد،اعمالتغییراتدرسازو
کارنظامبازنشستگیبود،چراکهدیگردولتدرجایگاهینبودکهبرهمۀعرصههاازاشتغال
گرفتهتااعمالیارانههاوحمایتهایاجتماعینقشاصلیراایفاکند.درسالهای1995
تا1998،گامهاییبرایایجادنظامسهالیۀبازنشستگیبرداشتهشدامااینگامهاتاسال
2002بهبارننشست.سال2002نقطۀعطفتحوالتنظامبازنشستگیروسیهاست.دراثر
بازنگریسال2002،نظامبازنشستگیروسیهتبدیلبهنظامبازنشستگیسهالیهشد.ازاین
تاریخبهبعد،گسترۀنظامبازنشستگیبهجمعیتوسیعتروبهرسمیتشناختنصندوقهای
بازنشستگیغیردولتیمنجرشدهاست.مدیریتبخشهایسهگانۀنظامبازنشستگیتوسط
اساسی بازنگری اثر در بازنشستگی نظام چارچوب اگرچه شد. انجام متفاوت گردانندگان
سال2002حفظشد،پسازآنتغییراتیبهخوددید؛ازجملهادغامالیۀپایۀدربخش
مستمریهایمبتنیبرنظامتوازندرآمدهزینهبادرآمد)PAYG(وپرداختنظاممستمری
براساسامتیازدهی.پسازآنتابهامروزهموارهدرقوانینشاخصبندیمزایایمستمری
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بازنگریهاییانجامشدهاستتابخشیازمشکالتنظامبازنشستگیروسیهمرتفعشوند.
درکنارآن،موضوعیکهاغلبدرزمینۀاجرایبازنگریهادرنظامبازنشستگیروسیهمطرح
میشود،افزایشسنبازنشستگیاست.درسال2018،قانونیبهتصویبرسیدکهبراساس
آنسنبازنشستگیتاسال2028برایمردانبه65سالوبرایزنانتاسال203۴به

63سالبرسد.
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