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 پروژهبیان مسئله و ضرورت  (1

مستمری بگیر  نسبت های صندوق های بازنشستگی در داخل کشور مناسب نیست، به طوری که میانگین نسبت کارمند به

است. برخی  6به 1وب رسیده است. این در حالی است که نسبت مطل 1به  1است و در برخی از آن ها به نسبت  4به  1زیر 

ز پس تعهدات خود ااگر کمک های دولت نبود، نمی توانستند  از صندوق ها در شرایط کنونی ورشکسته محسوب می شوند و

ار میلیارد تومان رسیده هز 50برایند. این کمک ها به طور فزاینده ای در بودجه در حال افزایش است و اکنون به بیش از 

آن ها به  ضعیتواست. در چنین شرایطی ضروری است نسبت به اصالح صندوق های بازنشستگی اقداماتی صورت پذیرد تا 

درصد از  30ز اسمت پایداری حرکت نماید؛ در غیر این صورت شاهد بحران صندوق های بازنشستگی و درگیر شدن بیش 

رایطی مشابه با ایران شجمعیت کشور خواهیم بود. بدین منظور بررسی نظام تأمین اجتماعی کشور آلمان که از نظر جمعیتی 

ر دستور کار قرار گرفته ی مدیریت بحران صندوق های بازنشستگی انجام داده است ددارد و در سال های گذشته اقداماتی برا

ازنشستگی و قانون است. در این پژوهش می خواهیم مدل تأمین اجتماعی کشور آلمان، حمایت های دولت از صندوق های ب

 بازنشستگی آن را مورد مطالعه قرار دهیم.      

 سواالت پروژه (2

 است به سواالت زیر پاسخ داده شود:در این پروژه قرار 

 مدل تأمین اجتماعی کشور آلمان چگونه است؟ 

 و دولتی در این نظام به چه صورت است؟ ینقش صندوق های خصوص 

  شرایط بازنشستگی و دریافت مستمری در آلمان به چه شکل است؟ 

 شیوه سرمایه گذاری صندوق ها در آلمان به چه صورتی است؟ 

 ه است؟شستگی آلمان و تحوالت رخ داده در این نظام در ادوار مختلف چگونه بودتاریخچه نظام بازن 

 اصالحات آلمان برای مدیریت بحران صندوق های بازنشستگی چه بوده است؟ 

 آیا بیمه نظام سالمت در آلمان از بیمه بازنشستگی جداست؟ 

 بسته های حمایتی و تشویقی دولت آلمان از صندوق های بازنشستگی چیست؟ 
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 بخش های مختلف نظام بازنشستگی آلمانبخش اول: 

ن ترکیبی آلما نظام بازنشستگی تگی در آلمان از دو بخش بازنشستگی قانونی و خصوصی تشکیل شده است.سبازنش

پرداخت مستمری بازنشستگان با استفاده از حق بیمه عمدتا در این سیستم ست. ا pay-as-you-goاز سیستم 

غالن به با این وجود با توجه به تحوالت جمعیتی و کاهش نسبت شاهای دریافتی از شاغالن انجام می شود. 

زهای جمعیت بازنشستگان، الزم است منابع مالی نظام بازنشستگی به نحوی سرمایه گذاری شود تا پاسخگویی نیا

 د. سالمند باش

 دارد: کنر 3مدل های مختلف نظام بازنشستگی آلمان 

  یا دولتی بیمه بازنشستگی قانونی نظام -1

 )شغلی( ابیمه بازنشستگی توسط کارفرم -2

 بیمه بازنشستگی خصوصی -3

 ایفا می کنند.  )دولتی( نقش مکمل را برای بیمه بازنشستگی قانونی بیمه های شغلی و خصوصی
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 یقانون یبازنشستگ ستمیس :اول رکن

لمان به آاین بیمه برای همه شاغالن کشور همه شاغالن آلمان موظفند تحت پوشش بیمه قانونی قرار گیرند. 

خذ می شود. انند و نیم دیگر آن از کارفرمایان نیمی از حق بیمه را پرداخت می ک کارکنانصورت اجباری است. 

بیمه پرداختی  است. سقف حقبوده  از درآمد آنان درصد 18.6ازه ، حق بیمه دریافتی از افراد به اند2019در سال 

ارند حق بیمه یورو در ماه درآمد د 450افرادی که بیش از  تنها یورو است. 6150و در شرق  6700در غرب آلمان 

 .و پوشش بیمه دولتی برای افراد با درآمد کمتر از این مقدار رایگان است پرداخت می نمایند

 ( قرار دارند.GRVدرصد از نیروی کار آلمان تحت پوشش بیمه بازنشستگی عمومی) 85 هم اکنون حدود

، باشند دهو حق بیمه پرداخت کر تحت پوشش بیمه بودهسال  5در آلمان به افرادی که حداقل  حقوق بازنشستگی

 :بازه زمانی کسر شودزیر می تواند از این  زمان هایتعلق می گیرد. 

 کودک گ کردنزمان صرف شده برای بزر 

 آموزش و پرورش 

 دوره های بیماری یا بیکاری دائم 

 زمان صرف شده برای مراقبت از بستگان 

 رد:به سه عامل اساسی بستگی دا در بیمه قانونی آلمان میزان بهره مندی از حقوق مستمری بازنشستگی

  در بیمه  مشارکتتعداد سال های 

 در طول دوران اشتغال میانگین درآمد 

  1بازنشستگیسن 

                                                           
1 https://plink.ir/isxiX 
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 )بیمه بازنشستگی شغلی( کارفرما توسط یگتبازنشس مهیب: دوم رکن

ان تحت پوشش درصد مردم آلم 60 بیش از مشارکت می کنند. اکنون این نوع بیمهاز طریق کارفرمایان در  شاغالن

اتی و یارانه های مالیاری نیست اما مشوق های باین نوع بیمه برای کارفرما اج ارائه. بیمه بازنشستگی شغلی هستند

 دولت آن ها را به این کار تشویق می کند.

 شستگی توسط کارفرمانباز مدل های بیمه عانوا

ا در تنظیم هبیمه بازنشستگی شغلی به روش های مختلفی توسط کارفرمایان ارائه می شود. تفاوت عمده این روش 

 و نحوه ارائه خدمات بیمه ای است. نقش کارفرما و کارکنان به عنوان بیمه کننده و بیمه شونده 

ی در این روش حقوق بازنشستگی کارمند مستقیما توسط کارفرما پرداخت م تعهدات بازنشستگی مستقیم:

ز بازنشستگی براساس قراردادی، کارفرما متعهد می شود که پس اباشد.  وجود داشتهشود بدون این که واسطه ای 

فیف های مالیاتی دولت با ارائه تخ حقوق بازنشستگی به آنان بپردازد.کارکنان مبلغ ماهیانه مشخصی را به عنوان 

 بدون محدودیت سقف مبلغ تحفیف از این نوع بیمه حمایت می کند.

ی مانده حقوق ا از حقوق کارمندان کسر کند و سپس مالیات را از باقحق بیمه کارکنان خود رکارفرما می تواند 

قه شامل عنوان حقوق معو . مزایای بازنشستگی پرداختی تحتکسر نماید. )حق بیمه ها معاف از مالیات است(

 مالیات می شود. 

 :شامل موارد زیر است غیرمستقیم:بازنشستگی تعهدات 

 ستقیم: روش ساده ای است که در آن، کارفرما از طرف کارمند و به نمایندگی از او به یک شرکت بیمه م

شرکت بیمه ای موظف است به کارمندان مستمری پرداخت بیمه ای حق بیمه پرداخت می نماید. بنابراین 
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 Federal) نآلما نماید و نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه ای نیز بر عهده اداره نظارت مالی فدرال

Financial Supervisory Authority ).است 

 Pensionskasse.شرکت  : این مورد پس از بیمه مستقیم متولی اصلی بیمه از طرف کارفرمایان است

عملکرد و ماهیت این  های بیمه ای مستقلی هستند که هرکدام به یک یا چند کارفرما خدمات می دهند.

اما در برخی موارد مانند نحوه سرمایه گذاری و  نوع شرکت ها شبیه به صندوق های بازنشستگی است

 میزان خدمات دهی به بیمه شوندگان با هم تفاوت دارند.

 کنند  صندوق های بازنشستگی: سازمان های قانونی مستقلی هستند که تحت نظارت قانون بیمه عمل می

وسط یک ت به یک یا چند کارفرما خدمات ارائه نمایند. صندوق های بازنشستگی می تواند تو ممکن اس

ه ربوط بیک بخش ارائه دهنده خدمات مالی و یا اتحادیه ها و انجمن های اصناف مختلف مشرکت تنها، 

 یک صنعت راه اندازی و اداره شود. 

 حادیه یی هستند که معموال به صورت اتصندوق های حمایتی: این صندوق ها مجموعه های قانونی مجزا

ارمند کسازمان با مسئولیت محدود نیستند. تشکیل و اداره می شوند و معموال به صورت یک شرکت یا 

ا از کارفرما ردر برابر صندوق حمایتی هیچ ادعای قانونی نمی تواند داشته باشد اما می تواند حقوق خود 

و توسط  ند توسط یک شرکت و کارفرما و یا به صورت اشتراکیمطالبه کند. صندوق های حمایتی می توان

لیات حق مشارکت پرداختی به صندوق های حمایتی معاف از ما چند مجموعه مختلف حمایت مالی شوند.

زم به ذکر الاست و برای کارفرما و کارمند محدودیتی در میزان مشارکت در این صندوق ها وجود ندارد. 

چ نشستگی مانند حقوق عادی افراد شامل مالیات بر درآمد می شود. هیاست که حقوق مستمری باز

 وجود ندارد. در مورد سرمایه گذاری دارایی های صندوق های حمایتی  محدودیتی
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 یخصوص یبازنشستگ مهیب: سوم رکن

ق حقو کیپرداخت خصوصی  یبازنشستگ مهید. بوجود دار یخصوص یبازنشستگ مهیب یبرا یمختلف یها نهیگز

 یبازنشستگ یابتدا توان در یم نیز برخی موارددر  .تضمین می کندعالوه بر بیمه های دیگر مادام العمر را  انهیماه

 .نمود افتیدربه صورت یک جا را  هیکل سرما

شستگی تشکیل بیمه های خصوصی به عنوان مکملی برای سایر بیمه ها و برای افزایش درآمد افراد در دوران بازن

لب مستمری و شده اند. این بیمه ها با مدل های مالی گوناگون از مردم حق بیمه دریافت می کنند و سپس در قا

ه ای خصوصی مایند. بزرگ ترین شرکت های بیمیا پاداش بازنشستگی یا ترکیبی از هر دو به آن ها پرداخت می ن

و یارانه  یمالیاتتخفیفات در آلمان، بیمه های ریستر و روروپ هستند. این دو شرکت توسط دولت و به وسیله 

 دولتی حمایت می شوند. 

ی با هدف کمک به قشر خاصی از مردم طراحی شده اند. بیمه بازنشستگاز این دو طرح )ریستر و روروپ( هرکدام 

ریستر برای خانواده ها و بیمه روروپ برای شاغالن مشاغل آزاد مناسب است. دولت برای حمایت از این دو بیمه 

 مبالغ ماهانه ای را به صورت یارانه به آن ها اختصاص می دهد. 

بیمه 
(کارفرما)مشاغل

تعهد مستقیم صندوق پشتیبانی

تعهد غیرمستقیم

بیمه مستقیم

pensionskasse

صندوق های 
بازنشستگی

صندوق های 
حمایتی
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نمی  یلتدو یبازنشستگ ستمیس آلمان، مردم سنمیانگین  شیافزا و رانیبگ یمستمر تعداد شیافزا به توجه با

 ولتی بهددر نتیجه دولت برای جبران نقایص نظام بازنشستگی  تواند پاسخگوی نیازهای جمعیت سالمند باشد.

روی می آورد. از طرفی بیمه  یپرداخت حقوق بازنشستگ نیو کاهش تضم یمداوم سن بازنشستگ شیافزا

ا توجه به بداشته باشد. اخیرا  می تواند نقشی پررنگ و اساسیبازنشستگی خصوصی به عنوان مکمل بیمه دولتی 

 مشکالت بیمه دولتی توجه به این نوع بیمه ها افزایش یافته است. 

ی فوری در برخی موارد می توان از بیمه بازنشستگانعطاف پذیری بیمه های خصوصی بسیار بیشتر است. حتی 

له از مستمری بهره مند شد. به این صورت که فرد پس از پرداخت سرمایه مشخصی به شرکت بیمه، می تواند بالفاص

 بازنشستگی بهره مند شود. 

 2(2000 سال )شروع از ستریربیمه 

فرزند  4ا بخانواده  کیکند.  یپرداخت ممستمری  وروی 300 سالیانه تا سقفهر شخص خانواده  یبرا ستریر مهیب

 این نوع بیمه بهره مند شود.از در سال  وروی 1488 تا سقف یا نهیتواند با پرداخت هز یم

 قیطر از ندنتوا یم د،نکن یم مشارکت دولت یبازنشستگ مهیب طرح در که یانکس مهه ،یکل قاعده کیبه عنوان 

 :زامشموالن این طرح عبارتند به طور کلی  د.نخود را جبران نمایکمبود حقوق بازنشستگی  ستریر طرح

 کنند یم پرداخت را آلمان درآمد بر اتیکه مال یکارگران 

 کنند یدولت مشارکت م یکارگران مشغول به کار که در طرح بازنشستگ 

 است برخوردار یکاریب یایاز مزا که یهرکس 

 ینظام یروهاین 

 یخدمات اجتماع انکارمند 

  دچار معلولیت دائمیافراد 
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 شرکت در طرح ریستر شرایط و مزایای

ز درآمد ساالنه درصد ا 4حداقل  دی، مشارکت کنندگان باستریر یبازنشستگ برنامه یایر رساندن مزابه حداکث یبرا

ستر تعلق گیرد، حداکثر یارانه دولتی ساالنه که می تواند به طرح ری .ندینما پرداخت مهیب حق عنوان بهخود را 

ر فرزند متولد ه یبرا وروی 300به اضافه  ییوروی 175 زهیجا کیهر ساله  زیندولت  بیترت نیبداست.  وروی 2.100

 زیها ن کند. مشارکت یاضافه م (2008قبل از سال کودکان متولد شده  یبرا وروی 185 ای) 2008شده در سال 

بر درآمد  اتیالمشوند و آنها را در درآمد ساالنه  یم یطبقه بند یاتیمقاصد مال یبرا ژهیو یها نهیبه عنوان هز

 250 دودح ژهیپاداش و کی، دینما طرح نیدرا مشارکتشروع به  یسالگ 25از  قبل فرد. اگر نمایند یمحاسبه م

 .د کردخواه افتیدر زین ییوروی

صورت ه بطرح  نید. همه مشارکت ها در اکن شروع را یبازنشستگ حقوق افتیدر یسالگ 60د در سن توان یم فرد

 افتیدر کبارهیام مبلغ را د تمتوان یبخواهد م فرداگر  قانونی است و از حمایت های قانونی بهره مند می شود.

 .نماید

 ستر،یر خانه تیمالک یتحت طرح بازنشستگ.  شود می اعطا خانه ریدخ تسهیالت ریستر یمهب پوشش حتت افراد به

 وام تا ندک کمک بیمه شدگان به و شود پرداخت مسکن وام کی یتواند برا یم فرددولت و پس انداز  یپاداش ها

 ها بیمه سایر مانند نیز ریستر رحط از دریافتی یبازنشستگ مزایای .کنند پرداخت یبازنشستگ از قبل را خود یها

  شود. می مالیات مشمول کامال

 3(2005 سال )شروع از روروپ مهیب

مانند  یضرور ریغ لیوسا دیخر به در بسیاری موارد یپرداخت اتیمال کاهش مصرف سرمایه نقد خود و یبرا مردم

 یرضروریغ یها دیخر از روروپ مهیب قالب دراست کرده  یکنند. دولت آلمان سع یو ... مبادرت م وتریکامپ
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 یحساب م فرد اتیدرصد در مال 86در حد  2018روروپ در سال  مهیب نهیهز لیدل نی. به همدینما یریجلوگ

د پس توان یم قیطر نیاز ا فرد. خواهد رسیددرصد 100که به  2025درصد تا سال  88با  2019و در سال  شود

 .کند یکمک م فردبه  نهیدر پرداخت هزنیز و دولت آلمان  ایجاد نمایدخود  ندهیآ یبرا یا ژهیو انداز

ر طرح کنند و د یاستفاده نم یدولت یبازنشستگ مهیاز ب ،دارند آزاد شغل که است یافراد یبرا مهیب نیا

مری عالوه بر مست یدرآمد منبعخود  یدوران بازنشستگ یخواهند برا یو م حضور ندارند زین ستریر مهیب

 :ت است ازعبار آن یاصل جامعه هدف امااست شده  یهمه طراح یطرح برا نی. اندینما نیتأمدولتی 

 آزاد مشاغل نیشاغل 

 باال درآمد با افراد 

 به را سال رد وروی 23.712 تا دولت) کند یم مشارکت است لیما که یزانیم به طرح نیا در فرد هر یکل طور به

 یم یمستمر افتیدر به شروع یسالگ 62 سن در فرد که یزمان البته (.نماید یم محاسبه قبول قابل اتیمال عنوان

 .ردیگ یم اتیمال او مستمری از دولت کند،

 شخص ای وارث به مرگ از سپ و شود یم اعطا او به است زنده فرد که یزمان تا روروپ مهیب به مربوط مستمری

 تر مناسب آزاد مشاغل اب افراد برای بیشتر ذیریپ انعطاف هب توجه اب وروپر طرح .ستین انتقال قابل یگرید

 گذاری سرمایه طرح این در الیاتم پرداخت بدون توانستند می ردمم که میزانی حداکثر 2017 سال در است.

 میان زوجین لخواهد به تواند می بیمه مزایای ود.ب ها زوج رایب یورو 46724 و جردم فرادا برای یورو 23362 کنند

  شود. تقسیم ها آن

 بنابراین یابد. می افزایش درصد 2 اندازه به هرسال بعد به 2005 سال از ای بیمه طرح این مالیاتی معافیت مقدار

 خواهدشد. اضافه درصد 2 هرسال نیز 2025 سال تا و رسید ددرص 84 به ،2017 سال در طرح این مالیاتی معافیت

  شود. کامل مالیاتی معافیت مشمول تواند می ای بیمه طرح این نهایت در
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 میزان این شود. مالیات شمولم تواند می یو مستمری ریافتید زا شخصیم درصد شود، می بازنشسته فرد وقتی

 درصد اهدشد.خو افزوده آن به درصد 2 اندازه هب هرساله 0402 الس تا اما است بوده رصدد 74 ،2016 سال در

  شود. می تعیین نشستگیباز سال اولین ریافتید مستمری مبنای بر فرد هر مالیات

رکت آلمان حدر گذشته مردم عمدتا بر بیمه بازنشستگی عمومی تکیه می نمودند اما با تغییر شرایط جمعیتی و 

به عبارت . به سمت سالمندی، امروزه افراد ترجیح می دهند در صورت توان از هر سه نوع بیمه بهره مند شوند

امین رفاه الزم و اما برای تا تامین می نماید. دیگر امروزه بیمه دولتی تنها حداقل نیازهای زندگی بازنشستگان ر

ز بیمه های اامنیت اقتصادی در دوران بازنشستگی، اغلب مردم ترجیح می دهند عالوه بر بیمه قانونی )دولتی( 

ز این بیمه ها خصوصی نیز استفاده کنند. دولت نیز با وضع معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و یارانه دولتی، ا

 د. حمایت می کن

 حمایت دولت از بیمه های خصوصی

کند. بر این اساس حمایت میای خصوصی های بیمهها و شرکتدولت آلمان با تخصیص اعتبار مالیاتی از طرح

گیرد. این مبلغ برای افراد دارای یورو اعتبار مالیاتی در سال به هر فرد بالغ تعلق می 154ساالنه مبلغی معادل 

میلیارد یورو برای اعطای معافیت مالیاتی به  7یابد. دولت آلمان ساالنه سال افزایش مییورو در  300فرزند تا 

 4کند.های خصوصی هزینه میبیمه

 در آلمان زودهنگام و دیرهنگام یبازنشستگ

سالگی بازنشسته شوند؛ اما در این صورت  63سال حق بیمه پرداخت نموده اند، می توانند در سن  35افرادی که 

است که به  یزیهمان چ نیاسالگی کسر می شود.  65مقداری از مستمری آن ها در ازای سال های باقی مانده تا 

                                                           
4 https://plink.ir/9Xb47 
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 3.6سالگی  65بازنشستگی زودتر از  . به ازای هر سالشود یشناخته م (Zugangsfaktor) عنوان عامل سن

 درصد از حقوق مستمری این افراد کاهش خواهد یافت.

دی حقوق درص 14.4سالگی بازنشسته شوند. این به معنای کاهش  65ماه پیش از  48افراد می توانند حداکثر 

 مستمری این افراد است. 

 شیتمال افزامداوم، اح یو مشارکت ها کتور سنمثبت بر فا ریتأث د؛بازنشسته ش رتریتوان د یم ،در صورت تمایل

 دهد. یم یقابل مالحظه ا زانیرا به م یبازنشستگ یایمزا

5 

ی این محاسبه حقوق بازنشستگی آلمان ها براساس فرمول های پیچیده ای انجام می شود. یکی از ویژگی ها

 فرمول ها در نظر گرفتن کل سال های اشتغال برای محاسبه حقوق بازنشستگی است. 

                                                           
5 https://plink.ir/BqfDp 
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مه بی های اشتغال است. سازمانها در طول سالمیزان پرداختی به بازنشستگان براساس میانگین درآمد آن

گیرد. سپس ای در نظر میهای بیمهبازنشستگی آلمان معیاری عددی را برای هر سال مشارکت شاغالن در طرح

های مشارکت فرد و سپس شود، در تعداد سال( نامیده میremuneration pointاین عدد که نقطه پاداش )

، 2012تگی در سال تمری بازنشسشود. میانگین مسدر میانگین درآمد فرد در طول دوران خدمتش ضرب می

یورو( درآمد داشته است،  64200است. بر این اساس برای کسی که دو برابر میانگین )یورو در ماه بوده 1263.15

 شود.یورو محاسبه می 2526.3حقوق بازنشستگی 
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 آلمان یبازنشستگ نظام خچهیتاربخش دوم: 

 6اجتماعی بیسمارکبا قوانین رفاه بازنشستگی آلمان  تشکیل نظام 1880

در دوران بازنشستگی  نظام بازنشستگی آلمان در ابتدای تشکیل کامال دولتی بود و از نظر تامین رفاه الزم برای مردم

بال و استفاده بسیار موفق به نظر می رسید و از این رو مورد استقدر حق بیمه،  معقول و منطقیبا نرخ مشارکت 

و جنگ و دسراسر جهان قرار گرفت. این نظام بازنشستگی توانست در طول  نظام های بازنشستگی و بیمه ای در

ه عنوان بیک رکود بزرگ اقتصادی از مردم آلمان حمایت کند. تا حدی که نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی 

رخی باما امروزه پیری جمعیت و یکی از عوامل ثبات اجتماعی سیاسی آلمان مورد ستایش قرار می گرفت. 

 ستگذاری های سخاوتمندانه در حال تهدید این نظام بازنشستگی است. سیا

امین می نمودند، و هلند که تنها مستمری پایه ای را برای بازنشستگان ت ، آمریکابرخالف کشورهایی چون بریتانیا

کل گرفت. ا شهنظام بازنشستگی آلمان از ابتدا برای تامین همه استاندارد زندگی مردم مشابه زمان اشتغال آن 

تامین »یکا که نامیده می شود؛ برخالف نظام بازنشستگی آمر« بیمه بازنشستگی»بنابراین نظام بازنشستگی آلمان 

الن آمریکا می پردازند برخالف شاغ« حق بیمه»مبلغی را تحت عنوان  لماننامیده می شود. شاغالن آ« اجتماعی

درتمند و مهم بازنشستگی آلمان از نظر سازمانی بسیار ق پرداخت می کنند. نظام« مالیات»که مبلغی تحت عنوان 

ن مالی می است؛ به طوری که بودجه آن زیرمجموعه بودجه ساالنه دولت نیست و مستقیما از حکومت فدرال تامی

امید به  وسال بود  70شود. نظام بازنشستگی آلمان در حالی آغاز به کار کرد که سن بازنشستگی اجباری آن 

انگین سن سال است اما می 80امید به زندگی مردان حدود سال بود. امروزه  45لمان برای مردان زندگی در آ

 سال رسیده است. 60بازنشستگی به کمتر از 

                                                           
6 https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/aging/rsi/rsi_papers/2006_axel1.pdf 
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ازنشستگی بین دو جنگ جهانی بودجه عمده نظام بازنشستگی در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری شد و نظام ب

تمری تغییر یافت که با استفاده از حق بیمه دریافتی از شاغالن، مس pay as you goبه یک نظام عمال 

 pay as youبه طور رسمی توسط مجلس به نظام  1957این نظام در سال بازنشستگان را پرداخت می نمود. 

go  ف رسید و بعد به مصرسال  10تغییر یافت. پس از این تغییرات، سرمایه عمده نظام بازنشستگی آلمان ظرف

آن به اندازه  اداره می شود و پس انداز pay as you goز آن تا امروز نظام بازنشستگی این کشور به صورت پس ا

 ای کم است که کمتر از یک ماه پاسخگوی تعهدات نظام بازنشستگی است. 

 قانون بازنشستگی و معلولیت  تصویب :1889

شستگی و سن بازن سال بوده است. 60زندگی زمان امید به سال بود و  70تا پیش از این سال، سن بازنشستگی 

، 1880ال سامید به زندگی در هر کشور همواره دارای ارتباطی منطقی هستند. به عنوان مثال در آلمان و در 

ال عمر می س 60سال بوده است. این بدین معناست که افراد به طور میانگین تنها  60میانگین امید به زندگی 

غلب مردم آلمان اسالگی به عنوان سن قانونی بازنشستگی، می توان گفت  70بنابراین با در نظر گرفتن  نموده اند.

ن کشور در در آن زمان به بازنشستگی نمی رسیدند. بنابراین میزان پرداخت مستمری توسط نظام بازنشستگی ای

 2016سال  زندگی در کشور آلمان در. امید به سال های آغازین تشکیل نظام بازنشستگی بسیار اندک بوده است

بازنشستگی  تر رود. از طرفی سناز این عدد نیز فرا 2019سال رسیده است و به نظر می رسد تا  80به بیش از 

م آلمان در افزایش خواهد یافت. در واقع مرد 67به  2029سال است که طی فرایندی تدریجی تا  65کنون آلمان 

ش فشارها سال مستمری دریافت می کنند. این یکی از عوامل اصلی افزای 15د ، به طور میانگین حدو2019سال 

 بر نظام بازنشستگی آلمان است. 

اروری و نرخ رشد جمعیت بوده است. نرخ ب یکی از پیامدهای ناخواسته ایجاد نظام بازنشستگی در آلمان، کاهش

؛ در گذشته و پیش از وجود نظام بازنشستگی، این رخدادی است که در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده است
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ادامه حیات و امرار معاش بازنشستگان به کمک فرزندان خانواده انجام می شد. به عنوان مثال در کشوری همچون 

فرزند پسر، آینده و دوران بازنشستگی افراد به خوبی سپری خواهد  3هند، اعتقاد مردم بر این بود که با داشتن 

با این حساب علیرغم همه ناهنجاری فرزند پسر داشته باشند.  3خانواده ها اغلب تالش می نمودند که شد. بنابراین 

ها و مشکالت مالی، نرخ باروری کشورها همچنان باال می ماند. اما تشکیل نظام بازنشستگی توانست جایگزین 

افراد در زمان پیری نیاز محسوسی به مناسبی برای فرزندان در دوران بازنشستگی باشد. با وجود نظام بازنشستگی 

فرزندان خود ندارند و بنابراین می توانند به آسانی به یک یا دو فرزند اکتفا کنند و در بسیاری موارد برای داشتن 

 فرزندان بیشتر تالش نخواهند کرد.
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 در زمان صدراعظم آدنائور  صالحات در سیستم بازنشستگی آلمان: ایجاد ا1957

شود. در این سال به منظور این سال مطلعی برای نگاه جدید به نظام بازنشستگی و مستمری در آلمان محسوب می

در تامین استانداردهای زندگی امن و دارای آسایش الزم نظام بازنشستگی سازماندهی و نظم جدیدی پیدا کرد. 

ط مستمری با حقوق فراهم شد و مردم می درصد مستمری ها، امکان ارتبا 60این سال عالوه بر افزایش حدود 

حداقلی دولت نیز امنیت اقتصادی  رفاه دوران بازنشستگی را تنظیم نمایند. میزان توانستند متناسب با خواست خود

در آلمان بر این مبنا بود که  1957در مجموع تحوالت سال نمود. می شاغالن را در بازنشستگی تضمین 

زنشستگی خود حالت رفاه اجتماعی اقتصادی که در زمان اشتغال داشته اند را حفظ بازنشستگان باید در زمان با

این تحوالت با یک تغییر پارادایم نیز در زمینه نحوه پرداخت مستمری به کارمندان همراه بود. تا پیش از  نمایند.

ا در دوران بازنشستگی تقسیم می شدند و وضعیت درآمد آن ه «یقه سفید»و « یقه آبی»آن کارمندان اصطالحا به 

متفاوت بود. پس از این تحوالت اگرچه نحوه سازماندهی و دسته بندی این شاغالن حفظ شد، اما مزایای دریافتی 

 7 برابری بین کارمندان مختلف بود. عدالت و آن ها باهم برابر گشت و این تحولی قابل توجه در زمینه

ه نظر می بدرصد افزایش یافت.  14درصد به  11سهم کارگران و کارفرمایان از شارکت مدر جریان این تحوالت 

زنشستگی و رسد این تغییرات در راستای توانمندسازی و پایدار نمودن نظام بازنشستگی اعم از صندوق های با

 سایر شرکت های بیمه ای باشد. 

 : گسترش سیستم بازنشستگی تحت مدیریت دولت1972

امات در نظام بازنشستگی آلمان، آن را به یکی از سخاوتمند ترین و بخشنده ترین نظ 1972تحوالت سال 

 : بوداز دو جهت بخشنده  1972بازنشستگی در جهان تبدیل نمود. نظام بازنشستگی پس از سال 

                                                           
7 https://academic.oup.com/gh/article-abstract/34/2/237/2605037?redirectedFrom=fulltext 
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 ستگان خود اوال، به دلیل نرخ جانشینی باال، این نظام می توانست مستمری قابل توجهی را برای بازنش

بقه کار سال سا 45یک کارمند امروزی با درصد حقوق معادل دوران اشتغال  70نماید که معادل  تامین

رآمد داین میزان از بسیاری کشورهای دیگر باالتر بود، مثال نرخ جایگزینی . و درآمد متوسط است

  درصد بوده است. 53در آمریکا در همان زمان بازنشستگی نسبت به درآمد دوران اشتغال 

 سال  35سالگی را برای افرادی که سن خدمت بیش از  65ا، این تحوالت امکان بازنشستگی پیش از ثانی

سال  65تا  63با این حساب بسیاری از شاغالن می توانستند در سن بین داشته باشند، فراهم نمود. 

از کار افتادگی ر ادامه این اقدامات سخاوتمندانه امکان بهره مندی از مزایای بازنشسته شوند. همچنین د

سال گسترش  65تا  60سالگی فراهم شد که در کل بازه بازنشستگی را به  60برای زنان و بیکاران از سن 

با وجود مزایایی که برای مردم و در جهت افزایش رفاه عمومی آنان داشت، باعث کاهش  اتاین اقدام 8داد. 

دریافتی ها و افزایش تعهدات نظام بازنشستگی آلمان شد که تبعات آن در وضعیت کنونی نظام بازنشستگی 

 این کشور بی تاثیر نیست.

ترین بخش بودجه اجتماعی را به خود عجیب نیست که امروزه هزینه های نظام بازنشستگی عمومی آلمان بزرگ

اختصاص می دهد. در حالی که نظام بازنشستگی بخشنده آلمان یک مزیت و افتخار بین المللی برای مسئولین 

محسوب می شود، وضع فعلی مدیریت این نظام در کنار پیری جمعیت در حال شکل دهی به بحرانی عظیم در 

ز کشورهای صنعتی، آلمان، ژاپن و ایتالیا در حال تجربه نمودن تغییر همراه با بسیاری انظام بازنشستگی است. 

پیری جمعیت این کشورها مستقیما تهدیدی برای نظام بازنشستگی عمده در ساختار سنی جمعیت خود هستند. 

محسوب می شود. پیری جمعیت این کشورها عمدتا به دلیل دو عامل افزایش امید به زندگی و کاهش شدید نرخ 

است، رخ می دهد. در نتیجه تغییر ساختار سنی جمعیت، نسبت حمایت که به  1.3ری، که در آلمان حدود بارو

بازنشستگان به شاغالن است همواره افزایش می یابد. بنا بر پیش بینی سازمان توسعه و همکاری معنای نسبت 

                                                           
8 https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/aging/rsi/rsi_papers/2006_axel1.pdf 
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خواهد رسید. برای  2030ر د 0.43به  2000در سال  0.2(، نسبت حمایت بالقوه آلمان از OECDاقتصادی )

، افزایش نسبت حمایت به این معناست که شاغالن کمتری باید هزینه pay as you goنظام بازنشستگی 

با ادامه روند کنونی در زمینه پیری جمعیت و ثابت ماندن مدل بازنشستگان بیشتر را بدهند. پیش بینی می شود 

 2035درصد از درآمد آنان بوده است، در سال  19.5، 2003سال  حق بیمه کارکنان که دراداره نظام بازنشستگی، 

 9درصد از درآمد شاغالن برسد. 40پیری جمعیت به و در اوج بحران 

میلیارد  52از  دو برابر شد و 1975تا  1970از سال  نظام بازنشستگی آلمان هزینه ساالنهدر نتیجه این تحوالت 

 رسید.یورو میلیارد  101به یورو 

 10تغییراتی مفید اما خیلی کم و خیلی دیر :2199

خذ حق براساس این تحول، اشد.  1992تهدیدهای مذکور زمینه ساز تحوالت نظام بازنشستگی آلمان در سال 

ام بازنشستگی بیمه از درآمد خالص لغو شد و حق بیمه از درآمد کل افراد اخذ می شد که موجب افزایش درآمد نظ

یمه آن رخی نظام های بازنشستگی دیگر مانند نظام بازنشستگی آمریکا که حق بمی شد اما هنوز نسبت به ب

ز موعد این تحوالت مزایای بازنشستگی پیش ابراساس هزینه های زندگی است، سخاوتمندانه محسوب می شود. 

نی ت طوالرا کاهش داده و تعدیل نمود و امکان بازنشستگی پیش از موعد را به غیر از افرادی که زمان خدم

ت. خیلی زود تغییرات مزایای بازنشستگی اجباری با تاخیری طوالنی صورت پذیرفداشتند، برای بقیه لغو نمود. 

م بوده کبه منظور ایجاد ثبات در نظام بازنشستگی آلمان خیلی دیر و خیلی  1992مشخص شد که تحوالت سال 

با  1998 با توجه به تغییر دولت در سال برنامه ریزی شده بود که 1999برخی اصالحات نیز برای سال  است.

  شکست مواجه شد. 

                                                           
9 https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/aging/rsi/rsi_papers/2006_axel1.pdf 
1 0 https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/aging/rsi/rsi_papers/2006_axel1.pdf 
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 pre fund11به  pay as you goعبور از مدل : 2001

ی پایه بود. در این سال نظام بازنشستگی سه بخش pay as you goبه معنای پایان نظام  2001تحوالت سال 

 pre fundبه  pay as you goسه رکن از بخشی از گذاری شد و براساس برنامه ریزی بلندمدت زمینه تغییر 

داد که  محقق خواهد شد. این تحوالت بر این مبنا رخ 2050فراهم شد. این مدل جدید به طور کامل در سال 

اند به مدل هیچ تحولی منجر به ایجاد پایداری در نظام بازنشستگی و مستمری آلمان نمی شود مگر این که بتو

pre fund را تامین  یه گذاری درست دارایی ها بتواند نیازهای جمعیت کثیر بازنشستگانروی آورد و با سرما

 نماید.

و سال بعد، بر اثر کمتر از دیاد می شود. « تحوالتی برای یک قرن»در ادامه تحوالتی رخ داد که از آن ها به عنوان 

ر سال دقدرتمند، بودجه نظام بازنشستگی کاهش یافت. بحران اقتصادی و رکود شدید و نبود صندوق حمایتی 

م های بیمه پایداری در تامین مالی نظا»ایجاد تغییرات و  رقم زدن، دولت مجبور شد کمیسیونی را برای 2002

 2003تشکیل دهد که به کمیسیون روروپ شهرت یافت. این کمیسیون گزارش های خود را در سال « اجتماعی

ه نوعی نظام برا  pay as you goاین کمیسیون نظام تبدیل به قانون شد.  2004ها در سال  ارائه داد و اغلب آن

مل پایداری به ( تغییرداد که در واقع به منزله اضافه نمودن یک عاNDBپرداخت به نام مزایای تعریف شده ملی )

 ش یابد.ازنشستگی افزایفرمول محاسبه مستمری ها بود. همچنین این کمیسیون پیشنهاد کرد که سن قانونی ب

 سال با دوره انتقال طوالنی  67سال به  65سن بازنشستگی از تدریجی : افزایش 2007

 67سال به  65، به صورت پلکانی از 2029تا  2012بر این اساس سن بازنشستگی شاغالن آلمان در بازه سال 

رکن اول نظام بازنشستگی آلمان )بیمه دولتی( نقشی اساسی در تامین حقوق بازنشستگی  12سال خواهد رسید.

                                                           
1 1 https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/aging/rsi/rsi_papers/2006_axel1.pdf 
1 2 https://plink.ir/IQxit 
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درصد از درآمد پیش از بازنشستگی مردم را به عنوان مستمری به آن ها پرداخت می  51آلمانی ها دارد. این بیمه 

 یل می دهند. درصد از حقوق بازنشستگی افراد را تشک 16مجموعا نماید. در حالی که رکن دوم و سوم 

 صددر 30درصد از تولید ناخالص داخلی در ذخایر صندوق های بازنشستگی و 26درآمد نسبتا کم )با توجه به 

ن آلمانی با هدف افزایش شرکت کارگرادر دو طرح ریستر و روروپ  2005تغییرات سال برای بیمه های عمر( ، 

گی ریستر سال بیمه بازنشست 13بنابراین در طول در طرح های بازنشستگی شخصی و شغلی)حرفه ای( انجام شد. 

 گرداند. بازدرصد( را  23درصد ساالنه )مجموعا  1.63درصد( و روروپ 22درصد ساالنه )مجموعا  1.54توانست 

امی الزم در مجموع می توان گفت ایجاد نظام سه بخشی بازنشستگی و حمایت از بیمه های شغلی و خصوصی، اقد

پی تحوالت  اعمال شده در نظام بیمه عمومی و پوشش مزایای کاهش یافته بود. چرا که دربرای جبران اصالحات 

 صورت گرفته، دیگر بیمه دولتی اجباری پاسخگوی همه نیازهای بازنشستگان نبود.

یک مرحله  ،2012از سال سال افزایش داد.  67به  65، دولت آلمان سن بازنشستگی قانونی را از 2007در سال 

اشته اند سال در بیمه مشارکت د 45سالگی برای افرادی که کمتر از  67ی رسیدن به سن بازنشستگی گذار برا

ر نهایت سن د، هر ساله یک ماه به سن کار افراد اضافه می شود تا 2029آغاز شد. براین اساس از این سال تا 

به  2014بازنشستگی در سال سال مشارکت داشته اند، سن  45سال برسد. برای افرادی که  67بازنشستگی به 

ال برسد. س 65به  2028شروع به افزایش کرد تا نهایتا در سال  2016مجددا در سال سال کاهش یافت اما  63

ود که هردو بسال  63.2سال و برای زنان  63.3برای مردان  2016میانگین سن مفید خروج از بازار کار در سال 

 است.  OECDمیانگین کشورهای عضو  کمتر از سن بازنشستگی معمول و کمتر از
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 اصالحات آلمان برای مدیریت بحران نظام بازنشستگیبخش سوم: 

عواملی  تحوالت جمعیتی اعم از افزایش میانگین سنی جمعیت و افزایش نسبت بازنشستگان به شاغالن، براثر

ت که در بسیاری همچون افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و تاثیر مهاجرت به وقوع می پیوندد. این تحوال

شامل  بر وضعیت مالی نظام بازنشستگیاز کشورهای جهان از جمله آلمان در حال روی دادن است، مستقیما 

ای تاثیر می گذارد. عالوه بر تاثیر پارامتر جمعیت، عوامل دیگری های بازنشستگی و سایر نهادهای بیمهصندوق

های گذاری صندوقهمچون بازنشستگی پیش از موعد، نظام پرداخت حقوق و دریافت حق بیمه و نحوه سرمایه

 یداری نظام بازنشستگی تاثیر مستقیم داشته باشد. بازنشستگی نیز می تواند بر پا

لین این کشور آلمان با توجه به عوامل فوق دچار بحران قریب الوقوع در نظام بازنشستگی خود خواهد شد و مسئو

ندی را در بر داشته برای مقابله با این بحران اقداماتی را انجام داده اند که مطالعه آن ها می تواند نکات ارزشم

 د. باش

 ت:در مجموع راهکارهای زیر برای مقابله با بحران نظام بازنشستگی در آلمان در پیش گرفته شده اس

 سال 67به  65از  سن بازنشستگی تدریجی افزایش

به  2029 بر این اساس سن بازنشستگی در آلمان به صورتی پلکانی هرسال یک ماه اضافه خواهد شد تا در سال

ش یا عدم فارق از افزای سال نیز در حال بررسی است. 69به  افزایش سن بازنشستگیهم اکنون سال برسد.  67

ساله را پیدا افزایش سن بازنشستگی، نحوه افزایش باید به صورت پلکانی باشد تا جامعه به تدریج پذیرش این م

 کند. 

 درصد 5کاهش تعهدات به بازنشستگان تا 

به بیمه های شغلی و خصوصی شد؛ روندی که مطلوب دولت  خودی خود باعث روی آوردن مردماین عامل به 

آلمان بود. در طول بیش از یک قرن گذشته، دولت آلمان به تدریج اقدام به کاهش نقش انحصاری بیمه دولتی 
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اجباری نموده است. یکی از راهکارهای اتخاذ شده که از طرفی باعث کاهش تعهدات بیمه بازنشستگی شده و از 

 دم به بیمه های خصوصی و شغلی را افزایش داده است، کاهش تعهدات به بازنشستگان است.طرفی اقبال مر

 13تشویق مردم به فرزندآوری و افزایش جمعیت به عنوان برنامه بلندمدت

ی در آلمان می هرکدام از راهکارهای اتخاذ شده برای پایدارسازی نظام بازنشستگی و مقابله با بحران بازنشستگ

رچه جمعیت هدی موثر واقع شود اما راهکار اصلی نجات نظام بازنشستگی، جوان سازی جمعیت است. تواند تا حدو

ازنشستگان آسان ازنشستگان به شاغالن( کمتر باشد، تامین نیازهای ب)نسبت ببالقوه جوان تر بوده و نسبت حمایت 

 تر خواهد بود و نظامات بازنشستگی کارایی بهتری خواهند داشت. 

شد جمعیت نظام بازنشستگی در ابتدای تشکیل پیامد مخربی داشت که شامل کاهش نرخ باروری و نرخ راز طرفی 

ا در آلمان به بود. به دلیل عدم نیاز مردم به حمایت فرزندان در سنین پیری، نرخ باروری به شدت کاهش یافت ت

الی و ند با وضع مشوق های مرسید. در عوض با توجه به اهمیت مساله جمعیت، دولت آلمان تالش می ک 1.3

 فرهنگ سازی در میان خانواده ها، آن ها را به فرزندآوری و افزایش جمعیت تشویق نماید.

 و افزایش مشارکت بیمه پردازان NDCبه  DBتغییر نظام بازنشستگی از 

می  تقسیمنظامات بازنشستگی در یک تقسیم بندی کلی، به نظام مزایای تعریف شده و مشارکت تعریف شده 

ان سطح ( بود که به همه بیمه شدگDBشود. نظام بازنشستگی آلمان در گذشته به صورت مزایای تعریف شده )

از بیمه  ، هرکدامNDCبازنشستگی آلمان به مشخصی از مستمری را تضمین می نمود. اما با تغییر مدل پرداخت 

 ی شوند. ی ملی از حقوق مستمری بهره مند مشدگان متناسب با میزان حق بیمه پرداختی خود و براساس معیار
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 آن ها با مشوق های مالیاتی و یارانه های دولتی حمایت ازایجاد بیمه های خصوصی و 

ظام نتشکیل بیمه های خصوصی و ادامه فرایند خصوصی سازی در نظام تامین اجتماعی، اجرای اصالحات در 

ای زندگی مردم هبیمه اجباری دولت ناچار بود همه هزینه بازنشستگی را آسان تر نمود. بدون وجود این بیمه ها، 

اد بیمه های موع فراهم نمودن زمینه ایجرا تامین نماید و دچار ناپایداری مالی و کسری بودجه می شد. در مج

  . خصوصی و حمایت از آن ها نسبت به تقویت انحصاری بیمه دولتی برای دولت نتیجه بهتری داشته است

 وضع محدودیت هایی توسط دولت در زمینه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی 

، NDBخت به با تغییر نظام پردانمی کرد اما عمال سرمایه گذاری اهمیت چندانی پیدا  pay as you goدر نظام 

یافت.  مدیریت شیوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و شرکت های مختلف بیمه ای اهمیتی بیش از پیش

م بازنشستگی اگرچه بسیاری سازمان های بیمه ای غیردولتی هستند، اما عملکرد نادرست هرکدام از بخش های نظا

ولت با یارانه دی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای دولت بوجود خواهد آورد. به عالوه کشور در نهایت هزینه ها

که با  و تخفیف های مالیاتی از شرکت های بیمه ای خصوصی حمایت می کند. لذا این حق و وظیفه دولت است

ضمین تای را وضع قوانین محدودکننده و سیاستگذاری درست، پایداری سرمایه گذاری شرکت های مختلف بیمه 

 نموده و از ریسک سرمایه گذاری آن ها بکاهد.

 جدا نمودن بیمه درمانی از بیمه بازنشستگی و دریافت حق بیمه درمانی از بازنشستگان

یمه و افزایش بنظام بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی در این کشور کامال جداست و لزومی هم برای ادغام این دو 

 صوصی ارائه شود. ندارد. بیمه درمانی می تواند به عنوان یکی از گزینه های بیمه های خهزینه های بیمه ای وجود 

 1992در سال  محدود نمودن شرایط بازنشستگی پیش از موعد

 65تا  60در زمینه بازنشستگی پیش از موعد ایجاد شد، شرایط بازنشستگی بین  1992اصالحاتی که در سال 

 سالگی را بسیار محدود نمود و تنها برای عده خاصی از شاغالن این امکان را فراهم کرد. 
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 کاهش نسبت مزایای بازنشستگی به درآمد دوران اشتغال

ضعیت زمان ا هدف تامین همه استانداردهای زندگی مردم آلمان مطابق با ونظام بازنشستگی آلمان در ابتدا ب

عمومی  اشتغال تشکیل شد اما طی چندین سال اصالحاتی در این نظام صورت گرفت و امروزه بیمه بازنشستگی

فزایش ند برای اآلمان تنها درآمد حداقلی برای زندگی بازنشستگان تامین می کند و مردم در صورت تمایل می توان

 درآمد بازنشستگی خود از بیمه های خصوصی یا شغلی استفاده کنند.

 افزایش سهم کارفرمایان و شاغالن در بیمه بازنشستگی 

افت؛ اگرچه یبا افزایش سهم کارفرمایان و کارکنان، تراز مالی شرکت های بیمه ای و بازنشستگی وضعیت بهتری 

 ی نجات نظام بازنشستگی شده اند و می شوند. این مردم بودند که متحمل فشارهای بیشتر برا

 اخذ حق بیمه از کل حقوق افراد به جای حقوق خالص

اکنش تند وبه نظر می رسد تغییرات این چنینی لبه اجتماعی کمتری داشته و نسبت به برخی اصالحات دیگر با 

کل، برای کشور  د برای دولت و درمردم روبرو نشود. با توجه به این که حرکت های اصالحی در این زمینه می توان

 هزینه های سیاسی اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند، گزینه های این چنینی مناسب به نظر می رسد. 
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 رابطه نظام بازنشستگی و بیمه درمانی در آلمانبخش چهارم: 

ایند. این پرداخت نماز زمان شروع دریافت مستمری بازنشستگی، افراد موظفند حق بیمه درمانی بازنشستگی را 

ین صرف حق بیمه ممکن است توسط دولت پرداخت شود و یا مستقیما از حقوق مستمری افراد کسر شود. بنابرا

شود و افراد در دوران بازنشستگی نیز موظفند دریافت حقوق مستمری منجر به استفاده از خدمات درمانی نمی

 حق بیمه درمانی را به طور مجزا پرداخت نمایند.

 بیمه های قانونی آلمان شامل بخش های زیر است:

 بیمه بیماری 

 بیمه مراقبت بلند مدت 

 بیمه بازنشستگی 

 بیمه تصادف 

 14بیمه بیکاری 

 ویژگی های نظام بیمه درمانی آلمان

یشناخته م (PKV) یخصوص یدرمان مهیو ب (GKV) یاجبار یدرمان مهیبا نظام دوگانه ببیمه درمانی در آلمان 

 طیشتن شرادا یشخص مهیب یبرا یهمگان فراهم است، ول یبرا یاجبار یدرمان مهیاستفاده از ب . امکانشود

 .است یالزام یخاص

 توانندیم ی،اجتماع مهیب یطرف قرارداد آلمان برا ی( و اتباع کشورهاEWRاروپا ) یمنطقه اقتصاد شهروندان

کشورها ممکن است نسبت به  نیدر ا یدرمان مهیب یایبمانند. مزا یکشور خود باق یدرمان مهیتحت پوشش ب
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 ای یدرمان هاینهیهز یپرداخت شخص هرو، ممکن است ب نیمتفاوت باشد. از ا اریموجود در آلمان بس یایمزا

 باشد. ازین یلیتکم مهیاستفاده از ب

 :اشاره کرد ریز هایبه گروه توانی. از آن جمله مباشندیم یاجبار هایمهیدر ب تیافراد ملزم به عضو یبرخ

 (یاجبار مهیب یکارمندان/ کارگران )با درآمد ناخالص کمتر از حد نصاب برا 

 (مقرر در پرداخت یبازه دنیرس انیبازنشستگان )در صورت به پا 

 یکاریب نهیکنندگان کمک هز افتیدر 

ناخالص  مد کلدرآ زانیمحاسبه، م ی. مبناشودیم نییبا توجه به درآمد تع یاجبار یدرمان هایمهیدر ب مهیب حق

 انیمدرصد،  3/7 یعنی یبه طور مساو مهی. حق بشودیکسر م مهیبه عنوان حق بدرصد از آن  6/14است که 

به شرکت  زین یرگیکارمند/ کارگر ملزم به پرداخت مبلغ د ن،ی. عالوه بر اشودیم میکارفرما و کارمند/کارگر تقس

در حق  یرییغماهانه( تجاوز کند، ت وروی 4425 ازدرآمد ) زانیم آن متفاوت است. چنانچه زانیاست، که م مهیب

 تحتانه، جداگ مهیبدون پرداخت حق ب توانندیفرزندان و همسر م ،یاجبار هایمهی. در بشودیحاصل نم مهیب

 .رندیخانواده قرار گ مهیپوشش ب

 یخصوص یدرمان مهیب یهایژگیو

 :رندیگیقرار م یخصوص مهیتحت پوشش ب ر،یز هایگروه غالباً

 (یاجبار مهیب یاز حد نصاب برا شیکارمندان/ کارگران )با درآمد ناخالص ب 

 یکارمندان دولت/ رسم 

 و صاحبان مشاغل آزاد انفرمایشیخو 

در صورت کسب  توانندی. کارمندان/ کارگران مستین رپذیهمه امکان یبرا یخصوص یدرمان مهیدر ب تیعضو

قرار  یخصوص یدرمان مهی( تحت پوشش بوروی 4950 انهیماه) یاجبار مهیاز حد نصاب ب شیدرآمد ناخالص ب
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مهیاست. ب نیمع یدوره زمان کی یاقامت در آلمان برا ،یخصوص مهیب هایدر اغلب شرکت تی. شرط عضورندیگ

 هایاز شرکت یاری. بسباشندیبر اقامت بلند مدت خود در آلمان م یملزم به ارائه ادله الزم مبن یخارج گذاران

و مدت زمان اقامتشان سازگار  ازهایبوده و با ن گذارانمهین گروه از بیکه مناسب ا یتعرفه خاص یخصوص مهیب

 .کنندیباشد را ارائه م

 دهیسپر گذارمهیسالمت( از ب تی)در خصوص وضع یقیواالت دقس ،یخصوص مهیدر ب تیصورت درخواست عضو در

 .گرددیبه کشور زادگاه لغو م گذارمهیآلمان، به محض بازگشت ب مهی. قرارداد بشودیم

 مهیب یایه مزاسالمت، سن و دامن تیدرآمد، بر اساس وضع زانمی بدون توجه به یخصوص هایمهیدر ب مهیب حق

 .گردد یمحاسبه م یبه صورت شخص گذارمهیهر ب یبرا مهی. حق بشودیم نییعت

مهیسبت به برا ن تریخدمات گسترده فیو ط باشندیم یبه ندرت تابع مقررات دولت یخصوص هایمهیب یایمزا

یم میتنظ گذارهمیب طیمطابق با شرا قاً یدق مهیب یایخدمات و مزا ن،ی. عالوه بر اشوندیشامل م یاجبار های

بلغ پرداخت شده مسپس . کندیرا پرداخت م یندرما هاینهیابتدا هز ،یخدمات درمان هیکل یبرا گذارمهی. بدشو

 د.گردیمسترد م گذارمهیصورتحساب به ب یدر ازا

 یلیتکم هایمهیب

توسط شرکت یلیتکم هایمهیاست. ب گرمهیشرکت ب یدرمان یایمزا یهایجبران کاست ،یلیتکم هایمهیاز ب هدف

 مهیبه ب توانیمهم، م یلیتکم هایمهی. از جمله بشوندیارائه م گذارمهیدرآمد ب زانیو فارغ از م یخصوص های

 15اشاره نمود. یمارستانیب یلیتکم مهیب ای یدندانپزشک یلیتکم مهیب ،یپرستار لیتکم
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 نکات تکمیلی بیمه درمانی آلمان

( در وروی 76500)ساالنه  وروی 6375که حقوق ماهانه کمتر از  یهمه کارکنان یبرا یدرمان مهیدر طرح ب تیعضو

ست. ا یکنند، اجبار یم افتیدر ی( در بخش شرقوروی 64500)ساالنه  وروی 5400و کمتر از  یغرب یبخش ها

 75معادل با  که یبه گونه ا ابد؛ی یم شیتورم، ساالنه افزا خاست و بر اساس نر 1999ارقام مربوط به سال  نیا

 یصوصخشرکت  600متشکل از  یبر عهده شبکه ا یدرمان مهیب نید. تامشو یبازنشستگ مهیدرصد سقف پرداخت ب

 .کنند یم یبا دولت همکار یبرنامه سالمت مل یاست که به منظور اجرا

ه هر فرد بست 1996تا سال .  KKH,DAK ,BKK ,BEK ,AOK شرکت ها عبارتند از نیا نیو مشهورتر نیتر مهم

ر همه ضاحدر حال  یرا انتخاب کند؛ ول یخاص یدرمان مهیخود مجبور بود شرکت ب یکارفرما ایبه نوع حرفه و 

 .گر حق انتخاب دارند مهیب یتمام شرکت ها انیکارکنان از م

 یپوشش قرار م افراد خانواده را تحت یتمام مه،یشود و ب یم نییتع افرادحقوق  ایبر اساس درآمد  مهیحق ب نرخ

اخالص هر ن یافتیدرصد از در 14حدود  یدولت یاجبار مهیدر برنامه ب یدرمان مهیب نهیدهد. به طور متوسط هز

 .زدپردا یرا کارفرما م یمیمقدار ن نیدهد که از ا یم لیفرد را تشک

 یخصوص مهین ایو  یاقامت در اتاق خصوص نهیبرخوردار است و هز یاز پوشش گسترده ا یخصوص یدرمان مهیب

را که  یموارد گریو د کیپالست یجراح ،یدرمان اهیگ ایو  یمانند طب سوزن نیگزیجا یدرمان ها مارستان،یب

طرح ها  نیا مهیحق ب ن،یبا وجود ا ارد؛در بر د زین رندیگ یقرار نم یدولت یدرمان مهیمعموال تحت پوشش برنامه ب

 16.است یدولت یاجبار مهیاز ب شتریب یریچشمگ زانیبه م
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 بازنشستگان یبرا یدرمان مهیب

 کیرا در  خود یکار یدوم زندگ مهنی از ٪90فردی هستند. اگر  یدرمان مهیملزم به پرداخت ب زین بازنشستگان

 .دشارکت کنم نیز بازنشستگان یبرا یقانون یدرمان مهیطرح ب کیدر  دیبا ،باشدمشارکت کرده  یقانون مهیطرح ب

از جمله  ،یو هر گونه درآمد اضاف یقانون یدرصد از حقوق بازنشستگ 14،6)حدود  یاز حقوق بازنشستگ مهیب حق

که از حقوق  مهیاز حق ب %50 یشود. صندوق بازنشستگ ی( کسر مو یا شغلی یخصوص یحقوق بازنشستگ

 .دهد یگرفته شده است را به خود اختصاص م یبازنشستگ

 رد،یقرار گ GKVخود به صورت داوطلبانه تحت پوشش  دتوان یم د،نباش طیواجد شرادر صورتی که فرد بازنشسته 

 یبازنشستگ یبرا یخصوص یدرمان مهیاز ب دنتوان یم افراد نیممکن است باالتر باشد. همچن وی مهیحق ب یول

 17کند. یم لیرا تکمفرد بازنشسته معموال مشارکت  یبازنشستگ مهیصندوق ب . در این موارددناستفاده کن

می برای تامین بیمه در مجموع از منظر اقتصادی و از دیدگاه صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه ای، الزا

الزم به ذکر است که با درمانی برای همه بازنشستگان وجود ندارد و حق بیمه می تواند به صورت مجزا کسر شود. 

افزایش میانگین سنی جمعیت، هزینه های درمانی نیز افزایش می یابد و این مساله فشارهای قابل توجهی را بر 

 د خواهد کرد. نظام بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی وار
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 سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی آلمان: پنجمبخش 

حقوق  شرکت های بیمه براساس قانون موظفند مطابق تعهدات خود به بیمه شدگان خود در دوران بازنشستگی

های اساسی سازمان های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی مدیریت مستمری پرداخت نمایند. یکی از رسالت

ر دوران ددریافت می کنند و دارایی های مردم است؛ این نهادها از شاغالن در طول دوران اشتغال حق بیمه 

ا به بهترین بازنشستگی به آن ها حقوق مستمری می دهند. برای این منظور الزم است منابع مالی این سازمان ه

زم را نیز در بتوان ثبات النحو مدیریت شود تا عالوه بر حفظ ارزش سرمایه و تامین هزینه های جاری صندوق ها، 

های صندوق  الت جمعیتی و تغییر ساختار سنی جمعیت، میزان درآمدها و هزینهآن ها ایجاد نمود. به دلیل تحو

د را به صورت های بازنشستگی همواره یکسان نیست. صندوق های جوان و تازه تاسیس باید بتوانند منابع مالی خو

 ند. مناسبی سرمایه گذاری کنند تا پس از رسیدن بیمه شدگان به سن بازنشستگی، دچار بحران مالی نشو

تعیین  صندوق به صورت مستقل در آلمان وجود دارد. صندوق ها در زمینه های نوع امتیازات، 1100بیش از 

ر مورد شاخص درآمد، حق بیمه، سن پذیرش مراجعه کننده و سایت های پذیرش متفاوت عمل می کنند. البته د

 یین شده است. هریک از موارد ذکر شده، حدود و مقررات مشخصی از سوی دولت مرکزی تع

 18محدودکننده دولت ها برای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگیقوانین 

 یها وقصند پرداخت.  اریسرمایهگذ انمیزدر نشستگیزبا یها وقصند راتمقردر این زمینه می توان ابتدا به 

در  راترـمق نـیا راختاـس که هستند ریبسیا راتمقر عوـموض رگ،زـب الیـم یاـهدنها انوـعن هـب تگیـنشسزبا

 9را در  نشستگیزبا یها وقصند ایبر یوـپرتف ةـپای نیناوـق ،ویسـید. ستا وتمتفا مختلف یهاروـکش ینـب

 ستهد تگیـنشسزبا وقندـص اریذـگ سرمایه ایبر لتیدو سیاست عنووی دو . دـکن یـم ناـبی پیشرفته رکشو

 راتمقر مشخصاً لتدر آن دو که ستا (QAR) یـیدارا کمی یاـه یتوددـمح هااز آن  یکی ،نماید می یبند
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ی کشور آلماننظام بازنشستگبررسی  –شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی   

34 

 

. دشو می شاملرا  ها ییازدارا خاصی یها ستهد ارینگهددر  یتودمحد صخا رطو به که دـکن یـم ضعو خاصی

 25-10 نهایتاًو  مسهادر  نشستگیزبا وقصند یاـه یـیدارا دـصدر 35-10 اًـنهایت نلمادر آ مثالً

 .دارد اریگذ سرمایه زةاـجا کالـمدر ا دـصدر

. دشو می شناخته  (PPR)ندیشدورا دفر نانوـق انوـعن تحت کهدارد  ودیمحد راتمقرو  نیناقودوم ،  سیاست

 :دشو می تعریف چنین OECD در دیشـندورا شخص نقانو

 ینـچن اـب ندیشدورا دفر یک که ریپشتکاو  طاـحتیا رت،اـمه ،تـقبامر اـبرا  دخو ظایفو باید ارمانتدا یک«

 «انجام دهد. درـب می رکا به فیاهدو ا تخصوصیا چنین با شرکت یک یتادـهدر  یـظرفیت

 که ایدنم می تحمیلرا  اریگذ سرمایه یتژاترـسا نـی، اPPR،  تگیـنشسزبا وقصند اریگذ سرمایه مینةز در

 .ندنمای لـعم دکن یـم یتادـهرا  دوـخ رموا که شخصی مانند طمحتا شکله ـب تگیـنشسزبا یاـه وقندـص

 یاـه پوشش تأمین فهد با که ارـچ ،تندـهس ها ییاز دارا تیومتفا کامالً عنو نشستگیزبا یها وقصند

 تـلدو منیض اـی ریحـص رطو به ،ضمندر . شوند می مدیریتو  ایجاد نشستهزبا اـه نوـمیلی ایرـب تگیـنشسزبا

 دگیـنز ایبر کافی مددرآ ها نشستهزبا گرا. میمانند اعیـجتما أمینـت یاـه تمـسیس نتیباـپش هـهمیش اـه

و  یسکر تالدتبار د ینابنابر. نماید همافررا  یطاشر ینا با مقابله مالی یها هزینه باید لتدو ،دـننماین تـیافدر

 نتیجهو در  ستا پایین ربسیا هاآن  یسکر اتتغییر منةدا یعنی ،دـنمای یـم توجه یسکر به بیشتر راتمقر زده،با

 .گیرند می ارقر تأکید ردوـم یسکرپر یها اریگذ سرمایه بهاز ورود  یجلوگیر جهت وریضر نیناقو

 یها وقصند صنعت بر اریقانونگذ لنباد هـب اـه تـلدو اچر هدد می توضیح که ستا ییگرد علت زار،با شکست

 نداتو نمید آزا زاراـب ممکانیز که ستا ینا نشانگرو  ستا دیقتصاا ةپدید یک زاربا تـشکس. هستند نشستگیزبا

 .طلبد میرا  لتود خلةامد یناابرـبنو  دـنمای لـح یمؤثر شکل بهرا  دیقتصاا تمشکال
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 بعد 5 رد هایی یتودمحد معموالً هادارد، آن  یـمختلف لشکاا نشستگیزبا یها وقصند اریگذ سرمایه راتمقر

 اـهن آ ،هـگرچ. نمایند می لعماا یسکر سطحو  منیت، اههندردنتشاا ،تـمالکی زـتمرک ،ییدارا طبقة یعنی

 ضرـف با یسکر دننمو قلاحدو آن  نددار فهد یک همگی اما ،کنند می لعماا نیزای  هکنندودمحد یهارمعیا

 بر وقصند اریذـگ رمایهـس هـک تـمعناس دینـب ناشر یتودمحد لمثا ایبر .ستا خصـمش زدهاـب طحـس کـی

 .نماید وزتجا صددر 10 مثالً خاصی صداز در دـناتو یـنم افتـسومایکر ثالًـم صاـخ ةدـکنن یعزتو یک

 توجه ابداد،  منجاا (EME)رنوظهو دقتصاا 16و  OECD پیشرفتة رکشو 22روی  بر( 2005) هو که تحقیقاتی در

 :مدآ ستد به یرز ایجـنت هشد کرذ مطالب به

 یـیدارا کمی یاـه یتوددـمح تـسیاس که هدد می ننشا یسکر تغییر یها نسبت (QAR) دتاًـعم 

و  OECD یهاروـکش ردوـمدر  هم یافته ینا ،هدد می یشافزرا ا تگیـنشسزبا یاـه وقندـص کـیسر

 .یدد هداخو سیبآ بیشتر ربسیا میدو ماا، نماید می قصد رنوظهو یهادقتصاا ردمودر  مـه

 ،ندیشدورا درـف نانوـقاز  تـحرک هـک تـسا یناز ا حاکی هو تتحقیقا نتایج دوم(PPR) یتوددـحم هـب 

 ئلهــمس نــیا یــمنف أثیرــتآورد.  یــم ایینــپرا  کــیسر ةایزــج زدهاـب (QAR) یـیدارا کمی یاـه

 .ستا OECD یهارکشواز  بیش رنوظهو یهادقتصاا ایرــب

 در  ینشستگزبا وقصند یپرتفو ةـبهین بـترکی وت،اـمتف یـیدارا یاـه زدهاـب خصوصیت علت به م،سو

 هـظرین اـب مطابق یپرتفو باالتر زدهبا ،ستا مشخص چهآن  ل،حا هردر . ستا وتمتفا مختلف یهارکشو

 .ستا مسهادر  بیشتر اریگذ سرمایه ممستلز مالی یاـه

 یبیشتر سهم ،ستا مدنظر یپرتفواز  یاالترـب زدهاـب رـگا هـکدارد  دوـجو نـیا رـب مبنی یهداشو رم،چها 

 هـب،  لاـمث ایرـب. دشو یتاهد جیرخا یها ییدارا سمت به باید تگیـنشسزبا وقصند یها ییاز دارا

 نـیا هـلبتا. ستا بمطلو روـنوظه یهادقتصادر ا جیرخا اریگذ سرمایه صددر 43-28 ،متوسط روـط
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 یـیعن ،تـسا رتبطـماول و دوم  ةـنتیج اـب نـیا. دـنمیکن قدـص OECD یهاروـکش ردوـمدر  هـنتیج

 .ستا OECD یهاروـکشاز  یشـب روـنوظه یهاداـقتصا ایرـب انیـجه زیاـسعوـمتن یاـیامز

 د،شو می فتهگر نظردر  باالتر زدهبا فدـه اـب مهاـسدر  اریذـگ رمایهـساز  یبیشتر سهم که مانیز ،پنجم 

 صوـصلخا یـعل که جیرخا مسها به تا دگیر می تعلق خلیدا مسها هـب مهاـس تخصیصدر  یشافزا کثرا

 می عاید خلیدا مسها که ستا یباالتر نسبی زدهبا علت به ینا. ستا همشاهد قابل رنوظهو یهادقتصادر ا

 .نماید

 هدــعم شــبخ دــنبای جیراــخ یاـه یـیدارا هـک دـمیده ناـنش اـهرماآ یـسربر اردمو همةدر  ،ششم 

 . هدد تشکیل OECD یهارکشورا در  تگیــنشسزبا یاــه وقندــصای از 

های  قوانین محدود کننده ای به شکل جدول زیر برای سرمایه گذاری صندوقبا توجه به موارد ذکر شده، 

 بازنشستگی در کشورهای مختلفی اعم از آلمان وضع شده است:
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ی ها است. در این کشور صندوق ها pensionkasseدر کشور آلمان محدودیت های اعمالی عمدتا ناظر به 

 بازنشستگی از نظر کمی محدودیتی در سرمایه گذاری ندارند. 

 19ترکیب پرتفوی صندوق های بازنشستگی 

وراق  اهام و س ،یاداقتص یوهمکار عضو سازمان توسعه یدر غالب کشورها 2012 سال یمطابق آمار، در انتها

کشور  13 سال نیکردند. در ا یگذار هیسرما ها در آن یبازنشستگ یها صندوق بودند که یاصل ییقرضه دو دارا

 اند.  دهدا صیتخص ییدو دارا نیرا به ا خود یدرصد پرتفو 81از  شیب یاقتصاد یسازمان توسعه و همکار عضو

 ای بازنشستگیندوق هبا این حال مواردی چون سرمایه گذاری زیرساختی، امالک و مستغالت و ... نیز در پرتفوی ص

 7ق قرضه، را اوراسبد سرمایه صندوق های بازنشستگی آلمان  درصد از 65به طور میانگین حدود  دیده می شود.

 دیگردرصد را موارد  11درصد را امالک و مستغالت،  9درصد سهام خارجی ،  7درصد را سهام داخلی، 

(ALTERNATIVEو )  درصد از دارایی های این صندوق ها را پول نقد تشکیل می دهد.  1تنها 

                                                           
1 9  



ی کشور آلماننظام بازنشستگبررسی  –شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی   

38 

 

 

 20خصوصیو  لتیدو نشستگیزبا یها حطر اریگذ سرمایه

 یتادـهو  لرکنتای را  نشستگیزبا یهاازدــنا ســپ ناــجهدر  یــلتدو تگیــنشسزبا یاــه وقندــص اندیرــم

 هـب روـمجب هـک یدـمنرکا اـه نوـمیلی رـب تقیماًـمس هاآن  دعملکرارزش دارد.  رالد اـهردمیلیا هـک دـکنن یـم

. تـساتر  دهرگست ربسیا ها دآنعملکر تقیمـغیرمس أثیرـت. تـسا ارذـثرگا ،دـنا هدـش اـطرحه نـیدر ا کتراـمش

 مرا ینا و هشد مالی تأمین سانیآ به بخو یها وژهپر ،شوند یتاهد خوبی هـب تدـبلندم یهاازدـنا سـپ رـگا

 کاهشرا  هیندآ یها یمستمر تنها نه هاازدـنا سـپ ینا ضعیف مدیریت. ددگر می باالتر دیقتصاا شدر به منجر

 اهد شد.مانع رشد مطلوب اقتصاد خومی دهد و  تخصیص نامناسبی شکل هـب زـنیرا  ها ییاراد بلکه ،هدد می

 که دشو می تعیین هایی هیئت توسط ،یـلتدو اًرـمنحص تگیـنشسزبا یها وقصند اریگذ سرمایه یها سیاست

و  اـه یتوددـمح اطرـخ به جانبه سه یها هیئت ینا. هستند نفرمایارکاو  اـه هـیدتحاا ،تـلدو ندگاـنماین

 تیاالو ا هکر ،پنژا ل،مثا انعنو به. ندارد ودیدـمحآراء  ،دـندار مشخصی اردمودر  اریگذ سرمایه ایبر که ماتیالزا
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 مستقیماًرا  دوـخ یاـهزادما کنند می رمجبورا  لتیدو نشستگیزبا یها وقکهصند تندـهس هاییروـکشاز  هدـمتح

 .ستا لتیدو اضتقرـسا دیاـع یرـمساز  رجاـخ رـما ینو ا هندوام د لتدو به

 تر لومعم ددگر می منجاا «ایتوسعه یاـه تـسیاس» یـکل انوـعن تـتح ارانتگذـسیاس طـتوس هـک ماتیالزا

 دـفمنهد یها اریگذ سرمایه یا سوئددر  مسکن تأمین قرضةاوراق  مانند جتماعیا یها اریگذ سرمایه. ستا

در مثال  برای .باشند می ها سیاست نـیا یاـههـنموناز  یـلتدو یها شرکت قرضةاوراق  خرید مانند دیقتصاا

 انعنو حتت تتسهیال سایرو  نیاتوزبا ،سالمت زةحورا در  خایراز ذ دـصدر 17، تگیـنشسزبا های وقندـص ،نـپژا

 .نمایند می اریگذ سرمایه «هاـفر»

 وقندــص ایرــخذ افدــها یتاـسدر را هـک دـکن می منعکسرا  لتدو یها لویتاو ،هادعملکر ینا ،که ینا نتیجه

 بانکی یاه دهسپرو  لتیدو قرضةدر اوراق  لتیدو نشستگیزبا یهاوقصند رــکثا. تندــنیس تگیــنشسزبا یاـه

 رکتـشو  صخاشا به یا هندد می منجاا اعیـجتما یاـه اریگذ سرمایه نهااز آ ریبسیا. نمایند می اریگذ سرمایه

 .کنند می یارگذ سرمایه جیرخا یها ییو دارا مسهادر  را کوچکی بخشو  دـهند یـموام  یـشخص یاـه

 هـک پرتفویی ،خصوصی نشستگیزبا یاـه وقندـص فرخالـب لتیدو نشستگیزبا یها وقصند ،خالصه رطو به

 اـهآن  یاـه اریذـگ رمایهـس ض،وـعدر . نمایند نمی ارینگهد ،کند می کثرادـحرا  کـیسر اـب ابقـمط زدهاـب

 دوـنم هـتوج دـبای. دـنمای یـم منعکس تگیـنشسزبا یاـه شـپوش افدـهاز ا یشـبرا  یـلتدو -یـسیاس افدـها

 کمتر ریاـبسآن  رـثا اـما ،دـکنن خالتد هم خصوصی نشستگیزبا یها وقصنددر  تـسا نـممک اـه تـلدو هـک

و  ریاـختیا تگیـنشسزبا یها وقصند. تندـهس خویش دعملکر یپاسخگو خصوصی انمدیر که اچر ،ستا

 یها حرـطدر  یـخصوص انمدیر. نددار دخو رجمخاو  اریگذ سرمایه بر خاصی یاـیتهوددـمح بـغلا یـخصوص

 بر که شوند صریحی یها یتودمحد تسلیم دـبای بـغلو ا وندـش یـم جهامو گر خلهامد راتمقر با گاهی ریجباا

 کاهشرا  تـقابر دـنایتوـم اـه یتودمحد ین. اددگر می لعماا نمایند اریخرید نندامیتو که هایی ییدارا عنو

 .نماید لتدو اهلخود هـب اریذـگ رمایهـس هـب روـمجبرا  یـخصوص یها وقصندداده و 
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 شرکتی، کلید حل مشکالت صندوق های بازنشستگی حاکمیت

ه الزم را ندارد؛ ری صندوق های بازنشستگی دولتی در بسیاری از موارد بازددر مجموع می توان گفت سرمایه گذا

وق است. مدیر یکی از دالیل این امر، عدم تاثیر مستقیم بازدهی صندوق در سرنوشت و آینده شغلی مدیر صند

ند اما در کولت محسوب می شود و درآمد مشخصی دارد، تنها الزم است صندوق را اداره صندوق که کارمند د

یشتر صندوق های بازنشستگی خصوصی وضعیت متفاوت است و بازدهی بیشتر صندوق منجر به کسب درآمد ب

 توسط مدیران می شود. از طرفی این مدل، می تواند منجر به رشد مدیران نجومی بگیر شود.

ازمان طبق گفته سنامیده می شود.  «شرکتی حاکمیت»مساله، در نوعی مدیریت است که اصطالحا  راه حل این

یره از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مد یمجموعه ا یشرکت تی(: حاکمOECD) یو توسعه اقتصاد یهمکار

آن  قیکند که از طر یرا فراهم م یساختار ن،یهمچن یشرکت تیاست. حاکم نفعانیذ ریآن، سهامداران و سا

 یرکتش تیشود حاکم یم نییبر عملکرد تع تاهداف و نظار نیبه ا یابیشده و ابزار دست نییاهداف شرکت تع

ت و سهامداران که به نفع شرک یاهداف یریگیدر جهت پ تیریو مد رهیمد اتیه یرا برا یمال یها رهیانگ دیخود با

 قیز منابع تشواشرکتها را به استفاده اثربخش تر  جهیکند و در نت لیو نظارت موثر را تسه دیاست را فراهم نما

 .رندیگ یو کنترل قرار م تیآن تحت هدا لهیاست که شرکت ها به وس ینظام یشرکت تیاکمکند. در واقع، ح

و فروش سهام توسط  ضیتفو زش،یانگ جادیاثربخش عبارت است از: نظارت، ا یشرکت تیحاکم یمراحل اصل

در مجموع امید است با استفاده از این روش بتوان مدلی را پیاده سازی نمود که در عین جلوگیری  21.سهامداران

از رشد و بوجود آمدن مدیران نجومی بگیر، بازده شرکت ها اعم از صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه 

 ای به حداکثر برسد.

                                                           
2 1 https://sharifstrategy.org/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-
%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 


