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Abstract

Introduction: The status of coverage of pension funds and institutions for the support of the elderly,
which is effective in promoting the health and social welfare of the elderly, their families and society as
a whole, is one of the important issues in geriatrics. The desirable and effective benefit of this coverage
for citizens is one of the characteristics of an advanced society and the birth of extensive changes in the
development system of the countries. The purpose of this study is to identify the status of insurance
pension coverage and support services for the elderly in different regions of the world in order to identify
and compare the regions with the highest and lowest levels of this coverage.
Methods: The present study is a review study. The required statistics and information have been
obtained through library and documentary methods and with reference to the statistical reports of the
International Labor Organization and the World Social Security Union.
Results: The highest rate of coverage in 2019 was in North America with 100% coverage and the lowest
was in sub-Saharan Africa with 22.7% of insurance coverage and support for the elderly.
Conclusion: The results show a significant increase in the status of insurance coverage and support for
the elderly, especially in recent years. A condition that has been upgraded from a low level of coverage to
a high level. However, insurance coverage and support for the elderly are not the same all over the world,
and there are many differences.
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مقدمه :وضعيت پوششهاي صندوقهاي بازنشستگي و نهادهاي حمايتي از سالمندان که در ارتقای سالمت و سطح رفاه اجتماعي
سالمندان ،خانوادههاي آنان و کل جامعه تأثيرگذار است ،يکي از موضوعات مهم در سالمندشناسي است .انتفا ِع مطلوب و اثر بخش از
اين پوشش براي شهروندان ،از خصوصيات جامعه پيشرفته و مولود تحوالت گسترده در نظام توسعه کشورها به حساب ميآيد .هدف
از اين مطالعه ،ش��ناخت از وضعيت پوش��ش مستمري بيمهاي و خدمات حمايتي براي سالمندان در مناطق مختلف جهان به منظور
شناسايي و مقايسه مناطق با بيشترين و کمترين ميزان اين پوشش است.
روش بررس�ی :مطالعه حاضر از نوع مطالعات مروری اس��ت .آمار و اطالعات مورد نياز به روش کتابخانهاي و اس��نادي و با رجوع به
گزارشات آماري سازمان بينالمللي کار و اتحاديه جهاني تأمين اجتماعي اخذ و گردآوري شده است.
یافتهها :باالترين ميزان اين پوشش در سال  2019در آمريکاي شمالي با صددرصد پوشش و کمترين آن مربوط به جنوب صحراي
آفريقا با 22.7درصد پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي از سالمندان بوده است.
نتیجهگیری :نتايج نشاندهنده رشد چشمگير وضعيت پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي براي سالمندان بهخصوص طي سالهاي
پايين پوشش ،به سطح باال ارتقا يافته است .با اين وصف پوششهاي بيمهاي و حمايتي از سالمندان
اخير است .وضعيتي که از سطح
ِ
در همه جهان به يک شکل نبوده و از اين حيث تفاوتهاي بسياري وجود دارد.
واژگان کلیدی :رفاه اجتماعی ،سالمندي ،صندوقهاي بازنشستگي ،نهادهاي حمايتي ،خدمات اجتماعي
مقدمه
در يک تعريف س��اده سالمندي ،به افزايش نسبت افراد سالمند در
جمعيت گفته ميشود[ ]1که محصول گذار جمعيتي است[2و .]3اين
پديده در زمانه ما ،بايستگي و اعتبار دوچندان يافته به نحوي که از قرن
بيست و يکم با عنوان قرن سالخوردگي جمعيت جهان نام ميبرند[.]4
از س��وي ديگر موضوع س��المندي ،مختص يک منطق��ه يا جغرافياي
خاصي نيس��ت .به عبارت ديگر ،اين موض��وع تقريبا موضوعي جهاني
اس��ت و اغلب کش��ورها با اين رخداد مواجه شده يا در آينده نزديک با
افزون از موضوع س��الخورده
آن تالقي خواهند داش��ت[5و .]6اما آنچه
ِ
شدن جوامع حائز اعتبار و اهميت است ،پيامدهاي ناشي از آن همچون
وضعيت س�لامت ،معيش��ت و به طور خالصه چگونگي رفاه سالمندان
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در جامعه است[ .]7يکي از محورهاي مهمي که ميتواند سطح رفاه را
در بين سالمندان فزوني بخشد ،وضعيت برقراري پوششهاي بيمهاي
و حمايتي س��ازمانهاي ارائهدهنده اين پوشش از سالمندان است[.]8
ش��ايد به دليل همين اهميت ،اتحاديه بينالملل��ي تأمين اجتماعي ،
س��الخوردگي جمعيت را س��ومين چالش جهاني ب��راي نظامهاي رفاه
و تأمي��ن اجتماعي ذکر ميکن��د[ .]9در پرتو چنين ديدگاهي ،تمامي
دولتها ،به اتخاذ برنامهها و سياس��تهاي اجرايي که همزمان ارتقای
خدم��ات رفاه��ي و پايداري تحميلي بر سيس��تمهاي بازنشس��تگي و
نهادهاي حمايت��ي را در نظر ميگيرند ،نيازمندان��د[ .]10هرچه چتر
حمايت��ي [ ]11اين نظام افزايش يابد ،فق��ر و نابرابريهاي اجتماعي
کاهش يافته و سطح انسجا ِم اجتماعي باالتر ميرود[ .]12اين موضوع
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در قوانين هر کش��ور ،بسته به وجوب و اقتضاي ِ
درک مسئله و امکانات
و ش��رايط اقتصادي و اجتماعي آن قابل مش��اهده است .طي سالهاي
اخير با هدف حمايت از تأمين س��طح معيشت و ارتقای رفاه اجتماعي
سالمندان نيازمند و در راستای توسعه نظامهاي رفاهي
بهخصوص براي
ِ
و تأمين اجتماعي ،اقدامات گستردهاي بهمنظور پوششهاي اجتماعي
در س��طح جهاني صورت پذيرفته اس��ت .به گونهاي ک��ه ميتوان ادعا
جهان امروز افزايش س��طح مقرريبگيري براي س��المندان از
کرد در
ِ
اصليترين و گستردهترين شکل حمايت اجتماعي در جهان محسوب
ميشود [13و.]14
در اي��ن مطالعه قصد داريم مروري گذرا به وضعيت پوش��شهاي
بيمهاي و حمايتي در س��طح جهاني داش��ته باشيم .پرسش اصلي که
در اين کاوش در جس��تجوي آن هستيم این است که با افزايش تعداد
سالمندان ،پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي از آنان در چه وضعيتي
قرار دارد و در کدام مناطق جهان بيشترين و در کدام مناطق کمترين
ميزان پوشش وجود دارد؟
روش بررسی
مطالع��ه حاضر يک مطالعه مروري اس��ت .آم��ار و اطالعات مورد
نياز به ش��يوه کتابخانهاي و اس��نادي و با مراجعه به گزارش��ات آماري
سازمان بينالمللي کار و اتحاديه جهاني تأمين اجتماعي طي سالهاي
 2015-2019اخذ و گردآوري شده است .عمده داده-هاي اين تابع از
گزارشات منتشره توسط  ILOتحت عنوان World Social Protection

 Reportاقتباس ش��ده اس��ت .الزم به توضيح اس��ت در ابتدا دادههاي
مرب��وط به تغيير و تحوالت س��طح پوش��شهاي خدم��ات اجتماعي
(سطوح هشتگانه مورد توافق سازمان بينالمللي کار) در سطح جهاني
مورد بررس��ي قرار گرفته و در ادامه وضعيت پوششهاي صندوقهاي
بازنشستگي و نهادهاي حمايتي از سالمندان در مناطق مختلف جهان
مقايسه شده است.

بانک جهاني نيمي از جمعيت کشورهاي با درآمد کم و متوسط جهان،
در فقر زندگي ميکنند و توسط دولتهاي خود به اندازه کافي حمايت
نمیش��وند[ .]15با وجود اين ،تغييرات عمدهاي در اين حوزه در جهان
قابل مشاهده است .مطالعات تاريخي نشان ميدهد از آغاز قرن بيستم
پيشرفتهاي بسياري در زمینه ارتقای پوشش تأمين اجتماعي و نظام
رفاهي صورت پذیرفته است .به نحوي که در سال  2012اکثر کشورها
داراي نوع��ي از طرحهاي رفاهي و تأمين اجتماعي جامع و گس��ترده
بودهاند[ .]15پوش��شهاي بيمهاي و حمايتي در جهان ابتدا از پوشش
حوادث ناشي از شغل آغاز شد ،اما کمي بعد حوزههاي بازنشستگي ،از
کارافتادگي و بازماندگي نیز به عنوان پوششهاي ديگ ِر حمايت و تأمين
اجتماعي براي شهروندان در قالب وظايف تعريف شده دولتها تثبیت
ش��د .در روزگار ما با ترميم ميزان پوش��شهاي رفاهي و اضافه ش��دن
موضوعاتي چون مقرري ايام بيم��اري ،بارداري و درمان ،عائلهمندي و
بيکاري ،سطح اين پوششها ارتقای قابل توجهي يافته است .نمودار 1
توس��عه برنامههاي حمايت اجتماعي ذکر شده ،بر حسب قوانين ملي
کشورها قبل از  1910و بعد از  2000را نشان ميدهد:
با این وصف ،هس��تند کش��ورهايي که بدون توجه به مسير و روند
جاري در اکثر کشورها ،سطح پاييني از ميزان پوششهاي رفاهي را در
نظر داش��ته و يا کال نس��بت به آن بياعتنا هستند .اگرچه در دهه 90
ميالدي وضعيت پوش��ش مستمري بيمهاي و حمايتي در سطح جهان
در معدودي از کش��ورها وجود داش��ت ،اما از آن زمان به بعد ،در اکثر
کشورها ،بهخصوص در آفريقاي مرکزي ،آسياي غربي و آسياي مرکزي،
وضعيت پوششهاي بيمهاي و حمايتي ،رشد قابل توجهي يافته است.
از مهمتري��ن گامهاي بينالمللي در اين زمينه که به الگويي پذيرفتني
تبديل ش��ده ،توصيهنامه س��ازمان بيناللملي کار در سال  2012است
ک��ه با تش��ريح کف حمایته��اي اجتماعي ،اقدام مهم��ي در تحقق و
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يافتهها
نياز به حمايت اجتماعي از بنياديترين حقوق انساني شناخته شده
اس��ت .به همين سبب کوششهاي فراواني در راس��تای افزايش موثر
پوشش حمایتهاي اجتماعي ش��امل پوششهاي بيمهاي يا حمايتي
در س��طح جهان صورت پذيرفته اس��ت .با اين وصف س��هم اندکي از
جمعيت جهان از چنين موهبتي برخوردار بودهاند .بر اس��اس گزارش
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0

هاي اجتماعي
نمودار  | 1ارتقای برنامههاي هشتگانه حمایت
ﻣﻨﺒﻊ(ILO,2019) :
منبع)ILO,2019( :
ﻧﻤﻮدار  .1ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ و روﻧﺪ ﺟﺎري در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي
رﻓﺎﻫﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در دﻫﻪ  90ﻣﻴﻼدي وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﻴﻤﻪاي
و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺪودي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﻓﺮﻳﻘﺎي

ﻣﺮﻛﺰي ،آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪاي و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ،رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ183

ﮔﺎمﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻠﻤﻠﻲ ﻛﺎر در ﺳﺎل 2012
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺪام ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﻘﻖ و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺄﻣﻴﻦ
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برآورده س��اختن حق انس��اني برخورداري از تأمين اجتماعي قلمداد
ميشود .اين توصيهنامه به روشني حق بهرهمندي از نظام جامع تأمين
اجتماع��ي را به عنوان حقي همگاني معرفي ک��رده و الزام آن را براي
دولتها يادآوري ميکند .با اين نگاه اکثر کشورها با درک چنين نقشي،
برنامههاي حمايتي خود را تقويت و بازسازي کردهاند .اين رشد شامل
تمامي س��طوح حمايتي هشتگانه مورد توافق سازمان بينالمللي کار
ميشود .به س��بب همين تاکيدات ،سطوح هشتگانه حمايتي شامل:
بازنشس��تگي ،ازکارافتادگي ،بازماندگان ،حوادث ناشي از کار ،بيماري و
درمان ،بارداري ،عائلهمندي و اوالد و بيکاري ،طي س��الهاي  1900تا
روزگار ما افزايش گرانبهایي داشته است .شکل  1به ما کمک مي کند
تغييرات صورت پذيرفته طي سالهاي  2000تا  2015را مقايسه کرده
و افزايش شتابان پوششها را در کشورهاي مختلف مشاهده کنيم:
بدون ش��ک يکي از مهمترين پوش��شهاي حمايت��ي ارتقا يافته،
پوش��شهاي مربوط به س��المندان اس��ت .مقولهاي که طي  50سال
گذشته در سطح جهاني ،رشدي صددرصدي داشته است .پيشتر واقف
ش��ديم که طي سالهاي اخير پيش��رفتهاي چشمگيري درخصوص
افزايش س��طح پوشش بيمهاي و حمايتي صورت پذيرفته است .با اين
سالمندان نيازمند ،از
وصف ،بس��ياري از سالمندان جامعه ،به خصوص
ِ
خدمات صندوقهاي بازنشستگي و نهادهاي حمايتي بيبهرهاند .نکته
مهمتر اينکه وضعيت پوشش بيمهاي و حمايتي در جهان بسيار متنوع
اس��ت .این پوشش در برخي از کشورها شامل بيش از  90درصد (و در
کش��ورهايي حتي صددرصد) و در برخي از آنه��ا زير  5درصد گزارش
ميشود .اما موضوعي که نميتوان آن را ناديده گرفت این است که در
مجموع طي س��الهاي اخير روند پوشش مقرريبگيري سالمندي در
جهان روندي افزايشي در پيش گرفته است.
اگر در سال  2000تنها  34کشور در جهان پوشش مقرريبگيري
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باالي  90درصدي براي س��المندان خود داش��تهاند ،طي سال 2015
تعداد اين کش��ورها به  53کش��ور افزايش داشته اس��ت .در مقابل در
مقايسه با س��ال  2000که  73کشور داراي پوشش مقرريبگيري زير
 20درصدي براي سالمندان بودهاند ،در سال  2015تعداد اين کشورها
به  51کشور کاهش داشته است .اين تغييرات نشاندهنده يک واقعيت
مهم و بنيادين اس��ت :توجه دولتها ب��ه موضوع ارتقای مقرريبگيري
سالمندي به عنوان يکي از مهمترين خدمات در نظام حمايت اجتماعي
و نظام رفاهي طي سالهاي اخير افزايش داشته است .از مجمو ِع 192
کش��ور عضو سازمان جهاني کار که دادههاي آن در اختيار اين سازمان
ق��رار دارد 186 ،کش��ور داراي يکي از انواع طرحه��اي مقرريبگيري
سالمندان به اشکال مشارکتي (يا اجباري) ،غيرمشارکتي (يا حمايتي)
و يا ترکيبي از هر دو نوع مشارکتي و غيرمشارکتي بودهاند که ميتوان
از آن به عنوان دستاوردي مهم در اين زمينه ياد کرد (نمودار .)2
با وجود اين ،در پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي سالمندان در
مناطق مختلف جهان نيز تفاوتهاي زيادي وجود دارد .اگر در منطقه
آمريکاي ش��مالي ،پوش��ش مقرريبگيري س��المندان در سال 2019
صددرصد ب��وده ،در مقابل در منطقه جنوب آفريقا در اين س��ال تنها
120
22/7درصد سالمندان تحت پوشش نوعي طرح مقرريبگيري بودهاند.
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ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﻛﻪ ﻃﻲ
 50ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،رﺷﺪي ﺻﺪدرﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺘﺮ واﻗﻒ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي
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کندوکاوي دروضعيت پوشش مستمري بيمه اي و خدمات حمايتي سالمندان در جهان  /کیانی

در نمودار  3وضعيت پوششهاي بيمهاي و حمايتي سالمندان در سطح
جهاني نشان داده شده است:
سالمندان جهان تحت پوشش
به طور ميانگين  68درصد جمعيت
ِ
نوع��ي خدمات مق��رري بگيري قرار دارند .کش��ورهاي واقع در منطقه
آمريکاي ش��مالي ،ش��مال ،مرکز و غرب اروپا ،اروپا و آس��ياي ميانه و
کشورهاي ش��رق اروپا داراي پوشش باالي 90درصد هستند .درمقابل
در مناطق آفريقا ،کش��ورهاي عربي ،جنوب آسيا و آفريقا اين شاخص
زير 25درصد است .به سخن ديگر در اين مناطق بيش از 75درصد ،يا
چيزي بيش از چهار پنجم از جمعيت سالمند ،از نوعي مقرريبگيري،
چه بهصورت بيمهاي و چه بهصورت حمايتي ،برخوردار نيستند.
بحث
اگر چه نسبتهاي پوش��ش موثر مقرريبگيري سالمندان ناکافي
اس��ت ،اما طي سالهاي اخير پيش��رفتهاي قابل توجهي در راستای
بهب��ود اين روند ،بهخصوص در کش��ورهاي «درحال توس��عه يا کمتر
توسعهيافته» صورت گرفته است .سازمان بينالمللي کار ،فعاليتهاي
برخي از اين کش��ورها را در افزايش پوش��ش مقرريبگيري سالمندان
نادي��ده نگرفته و در گزارش��ات جهاني خود ،عملک��رد آنها را به عنوان
اقدامات کش��ورهاي موفق بيان کرده اس��ت .از اين رو شايس��ته است
بهمنظور تنوير ذهن خوانندگان گرامي ،در اينجا به اختصار به برخي از
مهمترين آنها اشاره شود :بسياري از کشورها بين سال  2000تا 2010
افزاي��ش معنا داري در پوش��ش صندوقهاي بازنشس��تگي و نهادهاي
حمايتي از سالمندان را تجربه کردهاند .به طور نمونه کشور بوليوي بين
س��الهاي  2000تا  2009سهم سالمندان دريافتکننده مستمري را
از 80/7درصد به 90/5درصد افزايش داده است .نمونه ديگري که ذکر
آن در اينجا شايسته است ،کشور آفريقايي لسوتو است .در اين کشور،
طرح مستمري س��المندي مبتني بر آزمون مستمري ،در سال 2004
اجرا ش��د و در حال حاضر به تمام س��المندان باالي  70سال پرداخت
ميش��ود؛ مزايايي که در سال  2000تنها به 8/4درصد سالمندان اعطا
ميش��د .برنامه کمک هزينه همگاني سالمندان تيمور شرقي در سال
 2008به طور جدي اجرا شد و بين سالهاي  2000تا  2011با شيب
تندي نرخ پوش��ش را از 0/5درصد به صددرصد س��المندان باالي 60
س��ال افزايش داد  .کشور تايلند با گسترش کمک هزينه سالمندي به
کساني که هيچ مستمريای در سال  2009دريافت نميکردند ،نسبت
پوش��ش را از  5درصد در سال  2000به 81/7درصد افراد  60سال به

باال در س��ال  2011افزايش داده اس��ت .کشور آس��يايي نپال در سال
 2008با کاهش حداکثر سن مربوط به کمک هزينه سالمندي ،نسبت
پوشش س��المندان باالي  58سال را بين سالهاي  2000تا  2010از
33درصد به 62/5درصد افزايش داده اس��ت .کشور آفريقايي تونس در
سال  2002سطح پوشش مس��تمريها را به خويشفرمايان ،کارگران
خانگي ،کش��اورزان ،ماهيگيران و ساير گروههاي کمدرآمد افزايش داد
و بدينطريق س��هم مزايابگيران مستمري در سن  60سال و بيشتر ،از
33/9درصد در سال  2000به 68/8درصد در سال  2006افزايش يافت
[ .]13برنامهريزي درخصوص ارتقای سطح پوشش بيمهاي و حمايتي
از سالمندان که در اين کشورها به اجرا درآمد ،نمونه قابل بياني از عزم
ش��اخص رفاه��ي مهم در مقياس جهاني
دولتها در زمینه بهبود اين
ِ
اس��ت ،به نحوي که طي دورهاي نسبتا کوتاه سطح پوششهاي خود را
به شکل قابل توجهي افزايش دادهاند.
نکته مهم ديگر اينکه هدف اساس��ي نظامهاي بيمهاي و حمايتي
ب��راي س��المندان ،بهرهمن��دي و تأمي��ن درآمدي مناس��ب در دوران
س��المندي اس��ت .افزايش جمعيت س��المند موضوعي است که اکثر
کشورها با آن مواجه هستند .افزايش طول عمر و کاهش نرخ باروري و
مرگ ومير از داليل اصلي اين رويداد است .جمعيت سالمند ،هزينههاي
عمومي را افزايش داده و بار مالي سنگيني بر صندوقهاي بازنشستگي
و نهادهاي حمايتي تحميل ميکند .اين در حالي اس��ت که هماکنون
وضعيت نظامهاي بازنشستگي و حمايتي آن قدر وسيع نيست که بتواند
همه س��المندان را از نقطه نظر امنيت درآمدي و رفاهي مورد حمايت
قرار دهد .از اين رو سياستهاي اتخاذي از سوي دولتها نقش مهمي
در ارتقای وضع اينگونه پوش��ش از س��المندان دارد .داده-هاي آماري
در سراسر جهان نشاندهنده رشد چشمگير وضعيت پوشش مستمري
بيمهاي و حمايتي براي س��المندان اس��ت .وضعيتي که تنها طی چند
س��ال از س��طح پايين پوشش به س��طح باال ارتقا يافته است .آنچه در
اين ميان قابل توجه اس��ت ،ارتقای سطح پوشش بيمهاي و حمايتي از
سالمندان در کشورهاي جهان طي دورهاي نسبتا کوتاه است .به سخن
ديگر ارتقای اين شاخص در جهان (در بسياري کشورها) شيب افزايشي
داشته و س��المندان آن کشورها از خدمات صندوقهاي بازنشستگي و
نهادهاي حمايتي بهرهمند شدهاند .با اين وصف پوششهاي بيمهاي و
حمايتي از سالمندان در همه جهان به يک شکل نبوده و از اين حيث
تفاوتهاي بسياري وجود دارد.
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2.

نتيجهگيري
ب��ه طور کل��ي از مجم��وع مباحث ذکر ش��ده ميت��وان اينگونه
 ضرورت جامعه،نتيجهگي��ري کرد که حمايت اجتماعي از س��المندان
 ضمن آنکه منجر به، بسط دامنه اين الزام.امروز ما به حس��اب ميآيد
 سطح رفاه اجتماعي در جامعه را،ارتقای مولفههاي اقتصادي ميش��ود
 همچني��ن ارائه خدمات حمايتي از نوع اجتماعي.نيز افزايش ميدهد
 هم براي رفاه آنان و خانوادههايشان و هم،و اقتصادي براي س��المندان
 اين حمایتها. براي تمامي جامعه مهم و ضروري است،به ش��کل کلي
، ثبات سياسي، تزايد بهرهوري،ميتواند منجر به ارتقای سرمايه انساني
 کشورهايي که به اين.انسجام اجتماعي و کاهش محروميت و فقر شود
درک رسيدهاند به سرعت وضعيت پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي
، در اين مطالعه با معرفی برخي از اين کشورها.سالمندان را ارتقا دادهاند
 ميزان اين پوشش دو يا،نشان داده شد چگونه طي دورهاي چند ساله
.چند برابر شده است
تشکر و قدرداني
اين مقاله مس��تخرج از طرح پژوهشي موظفي مولف تحت عنوان
وضعيت پوشش مستمري بيمهاي و حمايتي سالمندان در ايران است
که در موسس��ه تحقيقات1399 /5/13  مورخ11 /91520 به ش��ماره
 نويسنده مقاله.جمعيت کش��ور و با حمايت مالي آن انجام ش��ده است
ب��ر خود الزم ميداند از کليه افرادي که در تهيه و تدوين اين پژوهش
. قدرداني کند،همکاري داشتهاند
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