
 

 

 

 

 
 4102 سال گرمهیب ینهادها در یمستمر یداریپا شاخص

 یخانینقیعل هیهد: ترجمه

 چکیده
های تغییرات جمعیتی و تداوم سیستم های تأمین اجتماعی به علتازآنجائیکه اعمال اصالحات در سیستم

 -لمانآ –المللی خدمات مالی رود، آلیانز )شرکت بینناپذیر به شمار میناپایدار و قدیمی امری اجتناب

ست.این شاخص ویژگی های مونیخ( در این گزارش مقوله شاخص پایداری مستمری را معرفی کرده ا

ا همختلف سیستم های مستمری را با عوامل موثر جهت مطالعه و ارزیابی تغییرات ناشی از سیاستگذاری

کند. در تعریف پایداری یک سیستم مستمری عمومی در کشورهای مختلف در کل دنیا را ترکیب می

حفظ  انجام اصالحات جهت در یک کشور، شاخص پایداری مستمری معرف میزان نیاز یک کشور به

باشد. در این مطالعه به عوامل اثرگذار بر کاهش شاخص پایداری از جمله پایداری مالی در بلند مدت می

، پوشش ایسن بازنشستگی بسیار پایین، افزایش بخش غیر رسمی و به تبع آن کاهش پوشش بیمه

ص عیت سالمند و به تبع آن افرایش شاخای پراکنده، باال بودن نرخ جایگزینی، افزایش چشمگیر جمبیمه

های زود هنگام و تأخیر در انجام اصالحات مورد نیاز  اشاره گردیده است. نسبت وابستگی، بازنشستگی

نکته قابل تأمل اینجاست که تعدادی از کشورها با انجام اصالحات به موقع و اثرگذار ازجمله افزایش سن 

، تغییر در فرمول محاسبه مستمری، تغییر در مکانیزم های ترمیم بازنشستگی متناسب با امید به زندگی 

از  اند وو...نسبت  به افرایش شاخص پایداری گامهای مثبتی برداشته جهت کاهش میزان نرخ جایگزینی

اند. عالوه بر موارد فوق تغییر در ساختار جمعیتی برخی کشورها و وضعیت مطلوبتری برخوردار گردیده

ندی و همچنین پیشرفت اقتصادی در برخی کشورها باعث ارتقا رتبه تعدادی از کاهش نسبت سالم

 کشورها گردیده است.

 پایداری، مستمری، اصالحات    شاخص، ها:کلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  /یجتماعا و یاقتصاد محاسبات و دفترآمار یاجتماع محاسبات گروه متخصص کارشناسکارشناسی ارشد مدیریت بیمه 

 (hkhani705@gmail.com) یاجتماع نیتأم سازمان
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 یو چندپاره، اصالحات مستمر یمیدار قدیناپا یهاستمیو س یتیرات نامساعد جمعییهمگام  با تغ

 یعیف وسیند اصالحات در طیش قرار گرفته است. فرایها پکشورها از سال یهااستیدر رأس س

 2و1انتسیل آلین دلیهمگر متفاوت است، بهیبه کشور د یاز کشور یاشکل قابل مالحظهازکشورها به

مختلف  یهایژگین شاخص ویکند. ایم یرا معرف 3یمستمر یدارین گام مقولۀ شاخص پایدر اول

ها یگذاراستیاز س یرات ناشییتغ یابیرا با عوامل مؤثر جهت مطالعه و ارز یمستمر یهاستمیس

 کند. یب میا را ترکیمختلف در کل دن یدر کشورها

ف عرّم یمستمر یداریک کشور، شاخص پایدر  یعموم یستم مستمریک سی یداریف پایدر تعر

 یابیچند ارزمدت است، هردر بلند یمال یداریحفظ پا از کشور به انجام اصالحات جهتیزان نیم

 فین توصیباشد. با ایم یطور مشخص، کار دشوارهر کشور به یو سازمان ی، فنیقانون یپارامترها

هر  یاختصاص یهایژگیفارغ از و ،یمل یمستمر یهاستمیطور عام در سبه یدیر کلیمتغ یتعداد

عۀ کرد منظم جهت مطالیک رویدارند. با اتخاذ  یرجدیستم تأثیس یداریکشور وجود دارند که بر پا

 یهاستمیبلندمدت س یداریپا یابیجهت ارز یمستمر یداریا، شاخص پایپو یرهاین متغیا

گذاران و استیس نۀ انجام اصالحات توسطیتبع آن زمشود که بهیکار گرفته مبه یمل یمستمر

 گردد. یران فراهم میگمیتصم

 یدیج کلینتا

 نجام اصالحاتن فشار جهت ایشترین، تحت بییار پایبس یل سن بازنشستگیدلبهلند یکشور تا 

ن است. ییار پایقابل توجه، بس یرسمریل بخش غیدلآن به یامهینکه پوشش بیاست.ضمن ا

 یهان رتبه( شده است که بعد از تالشیترنییعنوان پاونان )بهین کشور یگزین کشور جایا

ل یدلز بهیل نیونان، برزیگاه خود را ارتقاء داده است. بعد از کشور یار جهت اصالحات، جایبس

 ندارد.  یندۀ خوبی، آیداریلحاظ پان به ییپا یباال و سن بازنشستگ ینیگزیدارا بودن نرخ جا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. Allianz 

این شرکت،   آلمان قرار دارد  آلیانتس، شرکت چندملیتی خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر مونیخ . 7

 است.خدمات بیمه ۀ بر ارائ  ولی تمرکز اصلی آن  های اقتصادی فراوانی داردفعالیت

. Pension Sustainability Index(PSI) 
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 یستم مستمریز( و سی)درحد ناچ یۀ عمومیالدو یامهیستم بیا با سیکشور استرال 

در بلندمدت محسوب  یلحاظ مالن کشور بهیدارتریشرفته، پایکامل پ یسازرهیذخ

شور لحاظ رتبه بعد از کز بهیلند، نروژ، هلند و دانمارک نیوزیر سوئد، نینظ ییگردد.کشورهایم

 ا قرار دارند. یاسترال

 ز افراد ا یعینۀ گروه وسیشدۀ کشور در زم یابیط ارزیان کنندۀ شرایها بکه شاخص ییاز آنجا

رات ییتغ 7108در سال  یسالمند یداریل شاخص پاین دلیهماست، به ) ازجمله سالمندان(

 داشته است. 7100نسبت به سال  یاعمده

 سنگاپور، یرلند، آلمان، رومانیونان، ای ی، کشورها7100سه با سال یها در مقارتبه یدر بررس ،

از عوامل  یبیترکاند. افتهیرتبه ارتقاء  8، یبندکا در جدول رتبهیمتحدۀ امراالتیه و ایترک

مال ن اعیو همچن یش سن بازنشستگیده است، با افزاین بهبود گردیجاد ایمختلف باعث ا

ل ین کشورها از دالیدر ا یشرفت اقتصادین پیو همچن یمستمر یهاستمیاصالحات در س

از محل  یمالنیشده، تأمادیباشد؛ ضمن آنکه با توجه به موارد یمهم ارتقاء رتبۀ آنها م

 ابد.ییبه همان نسبت کاهش م یعموم یهادرآمد

 یریگطور چشملحاظ رتبه بهوان بهیو تا یکنگ، مالت، اسلون، فرانسه، هنگیکرواس یکشورها 

ر در اعمال ین تأخیت و همچنیدر جمع یدۀ سالمندیش پدیاند. افزاافتهیدر جدول تنزل 

 ن کشورها است.یکاهش رتبۀ ا یل اصلی، از دالیاصالحات مستمر

 7108ن شاخص در سال یگردد. ایتاکنون منتشر م 7118از سال  یمستمر یداریشاخص پا 

، یلیل، شیتازه وارد شامل برز یکشور مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورها 81خصوص در

 باشند.یم یجنوبیقایو افر ی، اندونزیک، مالزیمکز

 یمستمر یداریشاخص پا

 یج کلینتا

به اعمال را که منجر یراتییو تغ یمستمر یهاستمیزاء مرتبط در س، اجیمستمر یداریشاخص پا

 81ن راستا،یدهد. در ایقرار م یشود، مورد بررسیگذاران ماستیها و سدولت یاصالحات از سو

)در  یستم مستمریبلندمدت س یداریلحاظ پابه یبندار، جهت رتبهیمع یکشور براساس تعداد

 یمستمر یداریاند. شاخص پاقرار گرفته یابیو ارز یاند( مورد بررسدهیکه به بلوغ سن رس ییکشورها
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 یداریزان شاخص پاین میاتخاذ کرده است. کمتر یمتفاوت با مطالعات قبل یکردیرو 7108در سال 

 یخص حاکن شایزان این میشتریآن کشور و ب یستم مستمریار کم سیبس یدارین پایّمب یمستمر

 کشور مربوطه است. یستم مستمریقابل توجه در س یمال یداریاز پا

 یمال یداریلحاظ پال و ژاپن بهیلند، برزیتا یکشورها یمستمر یهاستمی، سیدر مطالعۀ فعل

 یدارا یصورت قابل توجهلند بهیباشند. کشور تایها مل مختلف در سطح حداقلیدالبلندمدت به

ن کشور یدر ا یدۀ سالمندین پدیبر ااست؛ عالوه پراکنده یامهین و پوشش بییپا یسن بازنشستگ

از مقولۀ سن پس از بحران  یناش یامدهایباشد. پیش میسرعت در حال افزاشکل قابل توجه و بابه

 ن کشور است.یوجود مشکالت در ا یل اصلی، از دالیاسیس یهایل و آشفتگیس یعیطب

 یم مستمرستیرو شده است ضمن آنکه سروبه یدۀ سالمندیسرعت با روند پدز بهیل نیکشور برز

 یهایاز بازنشستگ یگر تبعات ناشید یباشد و از سویم ییباال ینیگزینرخ جا ین کشور دارایدر ا

اند و در بلندمدت، ن کشور گذاشتهیا یستم بازنشستگیخود را بر س یرات منفیزود هنگام تأث

 اند. جاد کردهیا یمال یداریناپا

ر یش چشمگیزان را به خود اختصاص داده است. افزاین میکمتر یداریلحاظ پابهکشور ژاپن 

ل یستم از عمده دالیدولت به س یهایبده یار باالین سطح بسیت سالمندان و همچنیجمع

ار یبس یستم مستمرین عوامل، سین کشور است. با در نظر گرفتن ایدر بلندمدت در ا یمال یداریناپا

 رسد.ینظر مر بهیپذاصالحات اجتنابنه است و انجام یپرهز

ن رتبه را به خود یترنییپا 7100در سال  یمال یداریشاخص پا یبندونان در رتبهیکشور 

 یو بانک مرکز 1پول  یالمللنیصندوق ب یعلت اعمال اصالحات مؤثر با همکار، که به اختصاص داد

 یمستمر یهانهیچند با اعمال اصالحات، هزمواجه شده است؛ هر یتوجهرات قابلییاروپا با تغ

عنوان به ین نسبت سالمندیو همچن یبده ین وجود، سطح باالیافت با ایدربلندمدت کاهش 

رغم انجام اصالحات، یل علین دلیهمند و بهیآیحساب مونان همچنان بهیکشور  یاصل یهاچالش

 افته است.یارتقاء ن یتوجهزان قابلیمن کشور بهیرتبۀ ا

ک کشور بر ی یمستمر یهانهیکه هز یزان فشاریف قراردارد. میط یسوا در آنیکشور استرال

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. International Monetary Fund (IMF) 
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ن یرد؛ بنابرایگیو مهم مدنظر قرار م یاساس 1ر شاخصیک زیعنوان کند بهیل میتحم یمنابع عموم

شرفته یطرح پک یز با یناچ یستم عمومیک سیاز  یبیصورت ترکا بهیۀ استرالیستم دوالیس

 از ممکن به انجام اصالحات را دارد.ین نی، کمتریسازرهیذخ

 یقرار دارند. کشورها یبعد یهارتبه لند، نروژ و هلند دریوزیسوئد، ن یا کشورهایبعد از استرال  

 یهاهیب الیبرخوردار هستند که براساس ترک یجامع یمستمر یهااز نظام یغرب یاروپا

 اند.شده یزیرهیپا یسازرهیذخ

آن  یستم مستمرین سیرود، بنابرایش نمیپ یسمت سالمندسرعت بهلند بهیوزیت نیجمع

خواهد  یک طرح متوسط مستمری یدارا ید خالص داخلیها از تولین بدهییک سهم پایهمراه به

اشند بل به اشتغال یما یقانون یپس از سن بازنشستگ یکار حت یرویرسد نینظر متبع آن بهبود و به

 یاهستمیبا س یادیز یف کشورهاین طیدار خواهد ماند. در حد وسط این روند پایز اینده نیو در آ

 باشند:یشده منییش تعیط از پیمتفاوت و شرا

ت سالمند در چالش یپراکنده با مقولۀ سرعت رشد جمع یمستمر یهاستمیجوان با س یکشورها

شرفته، مقولۀ اصالحات را در دستور کار یپ یستمرم یهاستمیسالمند با س یباشند و کشورهایم

دهند. یرا مدنظر قرار م یمرتبط با سالمند یهاستمیس یداریاند و همواره نظارت بر پاخود قرارداده

 یشورهاشرفت کیزان پیو م یمستمر یهاستمیخصوص سدگاه بهتر دریک دیبه  یابیمنظور دستبه

 انجام خواهد شد. یتر بحث و بررسیصورت جزئبهخصوص در ادامه   نیمشابه در ا
  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. Sub-indicator 
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 1111شاخص پایداری مستمری در سال  -1نمودار

 
 

زارش ن گیدر ا یبازنشستگ یایت مزایرد، آن است که کفایست مدنظر قرار گیبایکه م یانکته

 یانتخابنۀ ین گزیده است. اولیلحاظ نگرد یمستمر یداریج مرتبط با پایدر نتا یعنوان شاخص فرعبه

که  یاگونهاست؛ به یدر موضوع بازنشستگ یر مقولۀ اعمال اصالحات اساسیدو دهۀ اخ یط
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 بر یمبتن یمالنیتأم ستمی، س2یگذاراندوخته یهاستمیسمت سبه 1ساالنه یابیارز یهاستمیس

به سمت  5مساعدت خانواده یساختارها و 4نیمع مۀیبحق بر یمبتن ستمیسمت سبه 3نیمع یایمزا

 اند.افتهیر ییا( تغی)مشابه مورد در آس یتر عمومیرسم یهاستمیس

 یچگونه قادر خواهد بود که درآمد بازنشستگ یکار فعل یروید که نیآیش مین سؤال پینجا ایدر ا

ه آنها کیحالند دری، کسب نمایزندگ یرا جهت حفظ استانداردها یش از بازنشستگیمعادل درآمد پ

ن یگردند. باتوجه به گسترۀ بحث، ایمواجه م یدۀ فقر در دوران سالمندیدرآمد و گاه پدبا کاهش 

 ییردتا جایگیمدنظر قرار م یادیار زیبس یو مهم در کشورها یاسیک مقولۀ سیعنوان موضوع به

ن در گزارش ید و همچنیگردون اروپا مطرح یسیکم 7101سال  6طور گسترده در مدرک سبزکه به

 د شد.یق 7107سال  یبازنشستگ یایت مزایوط به کفاژۀ مربیو

 2188از سال   یمستمر یداریرات در شاخص پاییتغ

رد یپذیصورت م یکشورها براساس اعداد و ارقام یبندرتبه یبرا یمستمر یداریمحاسبۀ شاخص پا

 یلحاظ عددکه به یین کشورهاین کشورهااست. بنابرایب یجزئ یهارات و تفاوتییکه مستقل از تغ

نکه یرند. ضمن ایگیک گروه با رنگ مشخص قرار میباشند. در یک میهم نزدج بهیتبع آن نتاو به

ن شاخص یدر ارتباط با ا 7100در سال  یبندبه لحاظ رتبه یارات عمدهییکشورها تغ یبرخ

 اند.داشته

با کاهش  7100سه با سال یو مالت در مقا ی، فرانسه، اسلونیوان، کرواسیکنگ، تاهنگ یکشورها

کا، لوگزامبورک، یامر یکه در کشورهایحالاند، دررو بودهروبه یمستمر یداریدر شاخص پا یدیشد

 یهااریش داشته است. . از آنجا که  معین شاخص افزایونان ایه و ی، ترکیرلند، رومانیسنگاپور، ا

ر ین تأثیشتریر بینکه کدام متغین اییو تع یابیمؤثر هستند، دست یدارین شاخص پاییدر تع یمتعدد

 ست.ین یان شاخص داشته است، کار  چندان سادهیرات اییجاد تغیرا در ا

است. جاد کرده ین شاخص ایدر ا یرات قابل توجهییاز کشورها اعمال اصالحات، تغ یدر تعداد

گر، یباشند. در موارد دیم یاز اصالحات اساس ییهاا نمونهیتالیونان و ای یهاعنوان مثال کشوربه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. Pay-as-you-go (PAYG) systems 

. funded systems 

. defined benefit (DB) 

. defined contribution (DC) 

. family support structures 

  .نظرانو مشتمل بر عقاید و نظرات کارشناسان و فضایی جهت ثبت نظرات و اطالعات صاحب هسند مباحث: مدرک سبز.  6
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ده است. یت نامناسب گردیجاد وضعیر در اعمال اصالحات از جمله در کشور فرانسه باعث ایتأخ

ن یل ایدلر دارد و بهیتأث یو ارقام بده یمستمر یهانهیبر هز یشرفت اقتصادیتفاوت در سطح پ

ر است و در مرحلۀ آخر نحوۀ یدر فهرست کشورها متغ یبندلحاظ رتبهگاه کشورها بهیها، جاتفاوت

ن گزارش، یر خواهد داشت. در ایتأث یبندز  بر رتبهیخصوص اطالعات ند دریجد یهاینیبشیپ

رات ییتغ یتِ سازمان ملل، مدنظر قرار گرفته است که برخیجمع یِنیبشینظر شدۀ پدیش تجدیرایو

کنگ، هنگ یخصوص کشورهادهد. دریرا نشان م یسالمند یا نسبت وابستگیدر نرخ  یاساس

با  یقبل ینیش بیتر از پعیرا سر یند سالمندیسازمان ملل فرا ینیبشیا و قبرس، پیوان، اسپانیتا

 برآورد کرده است. یسالمند ینسبت شاخص وابستگ

 صبر مقدار شاخ یاطور قابل مالحظهر شاخص بهیک زی، با یبیصورت ترکبه یتیرات جمعییتغ

ر یوان تأثیکنگ و تاهنگ یزان رتبۀ کشورهایرات مشخصاً بر میین تغیباشند. ایمؤثر م یداریپا

س، سوئد، یسنگاپور، سوئ یت کشورهایخصوص جمعدر یدۀ سالمندیتر پداند. رشد آهستهگذاشته

 ادجیل این عامل تنها دلیده است. درخصوص کشور سنگاپور ایگرد ینیبشیه پیش و روسینروژ، اتر

از صندوق جهت مقابله با  1یساالنۀ اجبار یمقرر یست. معرفین کشور نیرات مثبت در رتبۀ اییتغ

ر دهد.کشویرا کاهش م یواسطۀ سالمنداز فقر به یریاز به اقدام دولت جهت جلوگیعمر نمخاطرۀ طول

ها یقبول بدهقابلزان یرا در جدول به خود اختصاص داده است و م یگاه  مناسبیلوگزامبورگ هم جا

 ده است. ین کشور گردیرتبۀ انده باعث ارتقاءیها در آیقبول مستمرقابل  یهانهین هزیو همچن

 یمستمر یهانهیمرتبط با هز یهاینیبشیروز شدۀ پدن به هدف مطالعه، نگارش بهیرس یبرا

و بانک  3یاقتصاد یهایعضو سازمان توسعه و همکار یو کشورها 2ون اروپا یسیکه توسط کم

 یاددر تعد یو کاهش رشد اقتصاد یبحران مال یقرار گرفته است. در پ یه و  مورد بررسیته یجهان

ها یزان تعهدات و بدهیدنبال آن مافته است که بهین شاخص با کاهش یاز کشورها، آمار مرتبط با ا

و مالت با توجه  یاسلون یهارد. کشوریگیر قرار میتأث( هم تحتیعموم یمالنی)تأم یو شاخص فرع

ن کاهش یگردند، ایرو مبهشرفت رویه با کاهش پیبراساس سال پا ینۀ مستمریهز ینیبشیبه پ

پس از  یکشور رومان یبرا ید بخشیانداز امباشد. چشمیشتر مینده بیسال آ 81رات یینسبت به تغ

تبع و به یستم مستمریجاد شده است که شاخص مربوط به سیا یبازنشستگ یش سن قانونیافزا

 ر قرار داده است.یتأثن کشور را تحتیرتبه ا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. Mandatory annuitization of  funds 

. European Commission : the executive body of the European Union   

. Organization for Economic Co-operation and Development  
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ل قرار گرفته یو تحل هیز مدنظر و مورد تجزیمطالعه نمورد  یند اصالحات در کشورهایمقولۀ فرا 

 یمترهاپارا یابیو ارز ینۀ مستمریبر زم یر مهمیونان تأثیتوجه در کشور ت قابلیر ماهییاست. تغ

به داشته رتن کشور ارتقاءی، این اصالحات اساسیتبع انجام اذاشته است که بهگ یستم مستمریس

ن کشور یدر بهبود رتبه ا یرلند عامل رسمیدر کشور ا یتوجه در سن بازنشستگش قابلیاست و افزا

تر در عیهرچه سر یاز جمله دانمارک، هلند و رومان یی، کشورهایمال یل فشارهایدلباشد. بهیم

حال در یر کشورها با روند کندیکه سایحالاند. درانجام اصالحات اقدامات الزم را انجام داده یراستا

کشورها از جمله کشور  ین سکون و رکود، برخیل همیدلباشند و بهیرات مییاعمال اصالحات و تغ

 کنند.یدا نمیپ ارتقا یبندفرانسه،  در جدول رتبه

 ده است؛ بدتر شدن نسبت شاخصیرو گردبهرتبه روبا ارتقاء یزان قابل توجهیمکا بهیکشور امر

لعۀ اس با مطایدر ق یها و مستمرنهین مدل مثبت هزیر کشورها و همچنیدر سا یسالمند یوابستگ

 از یژه در اروپا با ارقام قابل توجهیواز کشورها به یادیتعداد ز یاست، ول رتبهن ارتقاءیاز علل ا یقبل

 اند.دهیرو گردبهه رویبراساس سال پا یقبل یهاینیبشیبه پها نسبت نهیهز

 1111تا  1111 یهارات در سالييتغ -یمستمر یداریشاخص پا -1نمودار 

 

 یاج منطقهینتا

 کایو شمال امر یغرب یاروپا

سمت خود را به یعموم یمستمر یهاستمیس یغرب یاروپا یباً همۀ کشورهایر، تقریدو دهۀ اخ یط

بوده  یش سن بازنشستگیق افزای، انجام اصالحات از طریاز اهداف اصل یکیاند. سوق داده یداریپا
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 یناها و مبش سالی، افزایزان مستمریر در محاسبات مییرانه اعم از تغیشگیر اقدامات پیاست. سا

م جهت کاهش در یترم یهازمیر در مکانیین تغیمه و همچنیمحاسبۀ دستمزد مشمول کسر حق ب

 توان مدنظر قرار داد.یرا م ینیگزیرخ جازان نیم

موقع که به ییگر متفاوت است. کشورهایبه کشور د یزان سرعت اصالحات از کشوریهرحال م به

 یکه برخیحالکشور خود شدند، در یداریرا اعمال کردند، قادر به ارتقاء شاخص پا یاصالحات اساس

ها، یگذاراستیموقع اصالحات و سجا و بهدر انجام به یل تعلل و کوتاهیدلسه بهیکشورها در مقا

 اند.کسب نکرده یرتبۀ قابل قبول

 لحاظ رتبه با تنزلقراردارد، هرچند به یغرب ین رده در فهرست اروپایترنییکشور مالت در پا  

ن کشور یر اد یدۀ سالمندیکه پدیحالدر ین بازنشستگییده است. تداوم روند سن پایرو گردبهز روین

وص خصسازمان ملل در ینیبشیباشد. پین کشور میش است علت عمدۀ کاهش رتبۀ ایحال افزادر

ن ین است و مبیشیش از گزارش پیب یحت 7181کشور مالت در سال  یسالمند ینرخ وابستگ

 یتمرنۀ مسیهم در هز یشیون اروپا افزایسیعالوه کمن کشور است. بهیدر ا یدۀ سالمندیش پدیافزا

 د.ینمایم ینیبشیپ یسال آت 8ه و یدر سال پا

ن کشور در سال یرتبه ابه ارتقاء یان توجهیونان کمک شایبا انجام اصالحات مؤثر در کشور 

ن یها مانع از رشد ایبده یو سطح باال یتیت نامطلوب جمعین وجود وضعیشده است. با ا 7100

ا خود را رصد کند ت یستم مستمریت سیوضعاز دارد که یونان همچنان نیکشور شده است. کشور 

 رد. یفراتر نرود و در صورت لزوم اصالحات الزم صورت پذ ینیها از سطح معنهیهز

خود در  یهادر رأس برنامه 7107مقولۀ اصالحات را از سال  یتوجها با سرعت قابلیتالیکشور ا

رتبۀ آن شده است. مر باعث ارتقاءن ایو کاهش اعتبار خود، قرارداده است. هم یپاسخ به بحران بده

قرار  ییهمچنان در گروه کشورها یرا انجام داده است ول یان اصالحات عمدهیا همچنیکشور اسپان

ن یند. اباشیرو مبها( رویتالیونان، ای)قبرس،  یو مشکالت مال یدارد که با بحران سن بازنشستگ

ل سازمان مل ییاست. از سو یتوجهقابل یمالاد سالمند تحت فشار یت زیخاطر جمعز بهیکشور ن

کرده است و در زمرۀ  ینیبشیدرصد پ 62درصد به  67ا را از یکشور اسپان یسالمند یزان وابستگیم

گر سو دو کشور سوئد یکنگ، کره و پرتغال قرار داده است. از دکشور سالمند همچون ژاپن، هنگ 8

بهتر،  یالط میل شرایدلبه یبرخوردارهستند. نروژ حت ینسبتأ با ثبات یعموم یت مالیو نروژ از موقع

م یسبتأ مالن روند نیکشور نروژ و همچن یباال یقانون یازکشور هلند فراتر رفته است. سن بازنشستگ

 رتبه آن شده است.ن کشور باعث ارتقاءیدر ا یدۀ سالمندیپد

ست. انتظار افته ایتنزل  یسازمان ملل کم یتیجمع ینیبشیل پیدلرتبۀ متوسط کشور آلمان به
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نۀ یهز ینیبشیعالوه پشتر شود. بهیب یقبل ینیبشیاز پ یسالمند یزان وابستگیرود که میم

رات کشور آلمان یینده است. تغیسال آ 81شتر از یب یون اروپا کمیسیۀ کمیسال پا یمستمر

ر  یرات اخیین تغیگردد. ایم ینۀ مستمریدر ارقام هز یباعث نوسانات یستم مستمریخصوص سدر

 ده است.ین کشور گردیرتبۀ اشرفت و ارتقاءیباعث عدم پ

خواهد داشت و با  7181را در سال  یسالمند یوابستگ یهان نسبتیاز کمتر یکیکا یکشور امر

، یمستمر یداریخصوص شاخص پاهمراه خواهد بود. در 7181ن زمان حال و سال یم بیر مالییک تغی

 یل بدتر شدن وابستگیدلاز آن به یافته است که بخشیکشور برتر ارتقاء  01به  یکا حتیکشور امر

 یمستمر یهانهینظر مؤثر در هزدیگر از آن حاصل تجدید یباشد و بخشیر کشورها میدر سا یسالمند

شتر از یب یانهیژه در اروپا با ارقام هزیوشتر کشورها بهیباشد. بیم یسه با مطالعۀ قبلین کشور در مقایا

 اند.رو شدهبهه رویخصوص سال پادر یقبل ینیبشیپ

طالعه مورد م یاز کشورها یادیو تعداد ز یغرب یاروپا یشتر کشورهایسه با بیکشور کانادا در مقا

کانادا  یستم مستمری، سیفرع یهابرخوردار است. با لحاظ تمام شاخص یترت مطلوبیاز وضع

 ست.یکشور برتر ن 01رتبه در گروه  لحاظدار است. البته بهیار پایبس

 اروپای غربی و شمال امریكا 1111شاخص پایداری مستمری سال  -7نمودار

 
 

 یشرق یاروپا

و  یو مرکز یشرق یاروپا یرا بر کشورها یر بحران مالین گزارش موضوع تأثیا یدر نگارش قبل

ر یبر ذخا یر منفیموضوع تأثن یقرار گرفته است. ا یمربوط به آنها مورد بررس یداریشاخص پا
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 یمیظافته و فشار عیتنزل  یریطرز چشمگبه یداشته است. رشد اقتصاد یملشده و اقتصادانباشت

د یها نسبت به تولیدر سهم بده یتوجهش قابلینکه افزایوارد کرده است، ضمن ا یبر منابع عموم

 7100در سال  یمستمر یداریپا ن عوامل بر شاخصیر ایزان تأثیجاد شده است. میا یناخالص داخل

 یداخل د ناخالصیسه با تولیدر مقا ینۀ مستمریر هزین گزارش تأثیاند. در اقرار گرفته یمورد بررس

منعکس  7107سال  یۀ اروپا از گزارش سالمندیر در نگارش اتحادین تأثیمدنظر قرار نگرفته است. ا

 یو مرکز یشرق یاروپا یت. تمام کشورهانجا مورد استفاده قرار گرفته اسیده است که در ایگرد

رو هستند. بهن رویشینسبت به گزارش پ یشتریب یهانهیبا سهم هز یمورد مطالعه در گزارش سنّ

ه انجام یسال پا یبرا یمؤثر یبازنگر یک و اسلواکیبالت یایدرحوزۀ  یچک، کشورها یجمهور

از منظر  یداریمجموعۀ پاریز یهابا شاخصم یها در تعامل مستقنهین هزیا یرات منفیاند. تأثداده

 است. یعموم یمالنیتأم

نسبت به گذشته بهتر  یمستمر یهانهیانداز بلندمدت هزا چشمیو التو یتوانی، لیدر کشور رومان

ه یاسه با سال پیدر مقا یمستمر یداریپا یهار شاخصیبر ز یمسئله اثر مثبت نیشده است که ا

باعث  یدر کشور رومان یش سن بازنشستگیرتبۀ کشورها دارد. افزاارتقاء هم بر یر مثبتیدارد و تأث

، در یو شرق یمرکز یاروپا ین کشورهایدر ب یلتون ز شده است. کشورین کشور نیرتبه اارتقاء

سن  چهس است. اگریقبل از انگل یکا و کمیگاه آن بعد از امریکشور برتر قرار دارد و جا 01فهرست

را  یمالفشار  ین اسمیمۀ معیبصورت حقا بهین است اما نوع محاسبۀ مزاییهمچنان پا یبازنشستگ

 دهد.یکاهش م

 
 یشرق یمنتخب در اروپا یدر خصوص کشورها 1111سال  یمستمر یداریشاخص پا -1نمودار
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روند رو به  7111مۀ آن از سال یباست و نرخ حق یصورت اجبارۀ دوم بهیکه ال ییاز آنجا 

 یتگبازنشس یاین مزایاز جهت تأمینه، سطح منابع مورد ین الیداشته است، ذخائر حاصل از ا یرشد

ش یمه افزایبکه اگر نرخ حقیحالش داده است؛ دریا فراتر از خط فقر را افزایزان مزایو باال بردن م

 یفهرست کشورها سو، د. در آنیگردیجاد میبلندمدت ا یداریو پا یبرمنابع عموم یادیفشار ز ،ابدین

در سال  ینه مستمریهز ینیبشید پیطور که قبالً اشاره گردوجود دارند. همان یو اسلواک یاسلون

سال  81 یبرا یاسلواک یشده برا ینیبشیرات پییهرچند تغ، ن کشورها باالتر استیا یه برایپا

ش یافزا یکشد، ولیر نمیتصورا به یط نامساعدیشرا یانداز اسلونچه چشمز وجود دارد. اگرینده نیآ

 سازد.یا میمه یستم مستمریارتقاء س ینه را برایو عدم اصالحات، زم یها و مستمرنهیهز

ده یرو گردبهرو یبنددر جدول رتبه یادی، با ارتقاء زیش سن بازنشستگیل افزایدله بهیکشور ترک

د. اگرچه ینمایجاب میق را ایدق ین کشور لزوم بررسیدرا یستم بخشندۀ مستمریس یاست، ول

  یسالمند 1یزان شاخص نسبت وابستگیرود مین کشور همچنان جوان است، اما انتظار میت ایجمع

 آن معنا  که گردد به یسالمنددۀ فوقینده دچار پدین کشور در آیسه برابر شود و ا 7181تا سال 

د توجه به یباه ین کشور ترکیشد. بنابرادرصد با 70شتر، فراتر از یسال و ب 68ش از یسهم افراد ب

 خود قرار دهد. یاسیس یهاتیرا در راس اولو یمقولۀ سالمند

سک یچک ممکن است با ر یو جمهور یمجارستان، لهستان، اسلواک یمدت کشورهابلند یداریپا

دوم ه یرۀ الیمدت ذخانیمدت و مکوتاه یکه آنها جهت پوشش مشکالت مال یهمراه باشد، از آنجا

ع از محل مناب یل سطح کم مستمریمتعاقباً جهت تکم یر مستمریرا به اتمام رساندند، کاهش ذخا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. OAD : Old age dependency 
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تر خواهد آمد و نییران از خط فقر پایبگایمزا یزان مستمرینکه میجه ایباشد، نتینم ی، کافیعموم

بر  یر منفتبع آن آثاگردد و بهید میاز جانب دولت تشد یاز به مساعدت رفاهیاست که ن یعیطب

 دولت را در برخواهد داشت. یمنافع عموم

 ایآس

صورت شود که نحوۀ انجام اصالحات بهیباعث م ییایآس یدر کشورها یز مستمریت متمایموقع

 یرات ساختارییجاد تغیباعث ا ییایآس یظهور بازارها گر متفاوت باشد.یبه کشور د یاز کشور یعیوس

رونق  و ییسمت شکوفاسراسر منطقه را به یانیسطح م یقو یده است. رشد اقتصادیگرد یاعمده

 یم اقتصادیباعث تحوالت عظ یسنت یهار ساختار خانوادهییو تغ یش شهرسازیسوق داده است. افزا

 افته است.یر ییا کامالً تغیدر منطقۀ آس یانداز موضوع بازنشستگتبع آن چشمشده  که به یو اجتماع

ازمند یشرفت نیا همچنان به پیآس یشتر کشورهایجامع در ب یهاستمیدر نقطۀ مقابل اروپا، س

گردد. یک چالش مهم محسوب میعنوان به یعموم یستم مستمریش پوشش سیهستند و افزا

واسطۀ اند که بهه کردهیچند ال یهاستمیس یشروع به اجرا ییایآس یهااز دولت یارین بسیبنابرا

لحاظ دار بهیپا یسازرهیۀ ذخیبا ال یگردد. کشورها ارائه یمتنوع یسازرهیذخ یهاستمیآن س

ر د یستم مستمریس یقرار دارند. بار مال یت مطلوبیو رتبه در موقع یمستمر یداریشاخص پا

شده است که افراد به  یطراح یاگونهستم آنها بهیل که سین دلیباشد به این مییموارد پا یبرخ

 یدارا یکنگ، سنگاپور و مالزهنگ یهستند. کشورها یاشتغال متک یهاسال یاندوختۀ خود ط

شور در ن کیکه در ا یدۀ سالمندیل پدیدللحاظ رتبه بهکنگ بهباشند. کشور هنگیم یژگین ویا

 افته است. یوندد، تنزل یپینده به وقوع میآ

کشور  یسالمند یزان وابستگیدهندۀ آن است که مت سازمان ملل نشانیجمع یبندطبقه

درصد( و  88 یقبل ینیبشیسه با پیدر مقاد )یخواهد رس 7181درصد در سال  62نگ به کهنگ

ش است و یحال افزادر یبا سرعت قابل توجه یند سالمندیدهندۀ آن است که فران امر نشانیا

 د.ینمایجاد میستم ایس ینیبازب یبه دولت برا یافزونن مسئله، فشار روزیهم
 

 ايمنتخب در آس یدرخصوص کشورها 1111سال  یمستمر یداریشاخص پا -1نمودار
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 یزان نسبت وابستگیده است. میگرد ینیبشیر معکوس پییدرخصوص کشور سنگاپور تغ

ن یشیپ ینیبشیکه پیحالدرصد برسد، در 84به  7181شده است که در سال  ینیبشیپ یسالمند

 یرمقر ین معرفیده است. همچنیکشور گردن یرتبه ان مقوله باعث ارتقاءیدرصد بود. ا 84معادل 

افراد سالمند به خط فقر را کاهش داده   یزان مقرریدن میسک رسیانه که در واقع ریسال یاجبار

 ییایسآ ین کشورهایدر ب یرتبۀ کشور سنگاپور کرده است.کشور مالزبه ارتقاء  یاست کمک خوب

تم سیکه س ییصاص داده است. از آنجامقام سوم را به خود اخت یمستمر یداریبه لحاظ شاخص پا

 یایزان میست جهت تأمیباین است افراد میمۀ معیببراساس حق یدر مالز یمستمر یاجتماعنیتأم

ند توانیکه مردم م ییباشند. اما از آنجا یشدۀ خود متکمه انباشتهیبخود به حق یبازنشستگ

افراد جهت  یبرا یچ منعیبرداشت کنند و ه یش از بازنشستگین پیخود را در سن یهاییدارا

خط  ش آن بهین افراد و گرایا یبازنشستگ یسک کاهش مقرریبرداشت انباشته خود وجود ندارد. ر

اقدامات الزم را انجام  ین کسریها جهت تأممعموالً دولت یطین شرایفقر وجود دارد و در چن

 لیدلبه یکند ولیستم وارد میبه س یجزئ ی، فشار مالیت فعلین وجود، وضعیدهند. با ایم

ع یرو رشد س یدر مالز ین بازنشستگیی، سن پایداریکار گرفته شده در شاخص پابه یپارامترها

ز ین ین موارد درخصوص کشور اندونزیباشد. این کشور میاز عوامل عمدۀ رتبه متوسط ا یسالمند

 را به خود اختصاص داده است. ییایکشور آس 01ن یمصداق دارد که در مقام پنجم ب

 یدر مالز یستم مستمریس

عمل کرده است.  یاهیکرد الیبراساس رو 0180از زمان شروع در سال  یمالز یستم مستمریس

ت صورا بهیدر آس یاط عمومین صندوق احتیعنوان اولاط بهیان تحت قالب صندوق احتیکارفرما

ال مه انجام دادند. درسیبپرداخت حق یش خصوصکارکنان بخ یبرا یمۀ اجباریببر حق یطرح مبتن
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د یردن گیگزیجا یبخش عموم یمستمر یبرا یصورت اجبارد بهیجد یستم مستمریک سی 0141

 ستمیبه س  DCستمیمه شدند. طرح انتقال ازسین بیمع یایتحت طرح مزا یو بازنشستگان کشور

DB  ید در مالزیجد یمدل اصالحات اقتصادد. با انجام یگرد ین مالیها تأماتیق مالیعمدتاً از طر 

 یایمزا و طرح یخصوص یه را کنار گذاشت. بازنشستگیک الیطرح  یمالز یستم بازنشستگیس

د. در همان ین گردیتدو یاریخصوص اختۀ سوم و بهیتحت عنوان ال 7107ساالنۀ معوق در سال 

 افت.یسال ارتقاء  61به مردان و زنان به  یبازنشستگ یسال سن قانون

 یدر اندونز یستم مستمریس

مختلف  ین اجتماعیه و شامل چند طرح تأمیالصورت چندبه یدر اندونز یستم مستمریس

کارمندان  یبرا یشود. طرح اجباریاداره م یو هم خصوص یصورت عمومن طرح هم بهیباشند. ایم

شامل کارکنان  یاجتماعنیتأم یباشد. طرح هایمسلح م یروهایس و نیا همچون مأموران پلیدولت 

ر ییاط تغیبه صندوق احت 0117د و بعد از آن در سال یاجرا گرد 0122در سال  یبخش خصوص

 یایکارکنان دولت با طرح مزا یسال است. مستمر 88 یبازنشستگ یو اجبار یشکل داد. سن قانون

پوشش تحت ین کارکنان در بخش خصوصیمۀ معیبحق یهاگردد و با طرحیم یمالنین تأمیمع

ه در طرح یپا یایبر مزاوجود دارد که عالوه یکارکنان بخش عموم ین امکان برایرند. ایگیقرار م

دارد  وجود  یکارکنان بخش خصوص ین امکان برایهم مشارکت داشته باشند. ا یاریاخت یلیتکم

نظر به یادیزاندازۀ مند گردند. به هر حال مشارکت بهبهره یخصوص یاریاخت یشغل یکه از مستمر

 یاجتماعنیتأم یستم ملید و سیجد یایبر مزا یک طرح مبتنیدارد.  یان بستگیم کارفرمایو تقس

 د.یآشدن در یاتیمرحلۀ اجرا و عمل به 7108ن کشور در سال یرود  در ایانتظار م

اصالح  ی، کشور هند همچنان برایداریزان شاخص پایت در میر مطلوب جمعیرغم تأثیعل

پوشش ت تحتیدرصد جمع 07نکه فقط یباشد. با توجه به ایفشار مخود تحت یمستمر ستمیس

ن یتریاز اصل یکین کشور ین اییار پایپوشش بس یباشند، ولیم یمستمر یایافت مزایجهت در

 د.یآیحساب مآن به یهایگذاراستیس یها براچالش

به خود اختصاص داده است در  ییایآس ین کشورهاین رتبه را بیترنییلند که پایکشور تا

 یآن متأثر از سن بازنشستگ یستم مستمریباشد. سیبرخوردار نم یت مناسبیاز وضع یبندرتبه

 متفاوت با اصالح یلند تمرکز برموضوعیکشور تا یباشد. هدف اصلیسال م 88ن معادل ییار پایبس
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 81ل در یبروز  س یاقب منفآمدن بر عوجهت فائق ین کشور با چالش بزرگیباشد. ایم یمستمر

نوظهور  ییایآس یاز کشورها یادیچه تعداد زرو بوده است. اگربهرو یاسیس یهایسال و آشفتگ

وجود  یناتمام یهاتیهمچنان فعال یاند، ولخود قرار داده یهاتیرا در رأس الو یاصالحات مستمر

 ست انجام گردد.یبایدارد که م

 یامهیلند قرار گرفته است،  باوجود آنکه از پوشش بیاز کشور تالحاظ رتبه قبل کشور ژاپن به

ا است یر دند یسالمند یزان نسبت وابستگین میشتریب ین کشور دارایباشد. ایبرخوردار م یمناسب

درصد  51سه با یدرصد در مقا 27باً یتقر یداریرود که به سطح ناپایانتظار م 7181و در سال 

 یبده یزان باالیده است مین کشور گردیکه باعث رتبۀ نامناسب ا یرگیر دین برسد. متغیکشور چ

 ین کسریجهت تأم یاست که مقولۀ کمک مال یهیباشد که بدیم یستم مستمریدولت به س

 یراگردد، بیاحساس م یستم مستمریهر س یاز به آن برایدولت که ن یاز سو یستم مستمریس

 ده است.یگرد ین کشور منتفیا

 گر کشورهایه و دیانوسی، اقیجنوبیکایامر

 از یجنوبیقایلند و افریوزیا، نیکا، استرالیدر جنوب امر یمستمر یهاستمیمدت سبلند یداریپا

 81در  یسۀ کلیک مقایر است. در یمتضادشان متغ یاندازهال چشمیدلگر بهیبه کشور د یکشور

ه صورت گرفت یداریلحاظ شاخص پان کشور به ین تا بدتریاز بهتر یبندکشور مورد مطالعه، رتبه

ن دو یاند. انداشته یریین تغیشیلند نسبت به مطالعۀ پیوزیا و نیاسترال یباال کشورها است. رتبۀ

 یهاهیتوسط ال یلیو تکم یعموم یۀ اول مستمریبه ال یمتعادل بازنشستگ یساختارها یکشور دارا

ن یدر ا یت مناسب منابع عمومیریمد و یتیب ساختار مطلوب جمعیباشد. با ترکیم یسازرهیذخ

 ده است.یفراهم گرد یگاه خوبیط و جایشهروندان سالمند شرا یکشورها، برا

 
 جنوبی، اقيانوسيه و ...درخصوص کشورهای منتخب در امریكای 1111شاخص پایداری مستمری سال  -2نمودار
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قرار  یبت نامناسیبلندمدت در وضعن کشور را در ی، ایداریل در شاخص پاین کشور برزییرتبۀ پا

شتر یها است. اگرچه مشابه بیستم مستمریت سین امر مربوط با وضعیا یل اصلیداده است. دل

در واقع سن  یسال در نظر گرفته شده است ول 68ن کشور یدر ا یبازنشستگ یکشورها سن قانون

افت یسال جهت در 51زنان  سال و 58ش از یکه مردان بن است؛ چرایین کشور پایدر ا یبازنشستگ

 مه است.یبل به پرداخت حقیکامل ما یمستمر

ک سال وجود دارد که ی یپرداخت ط 05ن کشور باالست و یدر ا ینیگزیها نرخ جانیبر اعالوه 

ل ممکن است در حال حاضر بر بار یخواهد داشت. کشور برز یبر منابع عموم یتبع آن آثار منفبه

مجدد  ینیضرورت بازب یت جوان فائق گردد، ولیل جمعیدلخود به یمستمرستم یاز س یناش یمال

 7181گردد. در سال یهمواره احساس م یعمدۀ آت یتیرات جمعییها جهت تغیگذاراستیس

 یادیبرابر گردد ضمن آنکه با تعداد ز 8/5 یسالمند یزان نسبت وابستگیگردد که میم ینیبشیپ

 خواهد شد.رو بهن سال رویبازنشسته در ا

 ل یدر برز یستم مستمریس

نه یستم گستردۀ توازن هزیه براساس سین الیباشد. اولیه میل شامل سه الیدر برز یستم مستمریس

دهد. یپوشش قرار مرا تحت یخصوصکار بخش یرویده است که در واقع نیگرد یو درآمد طراح

سال در نظر گرفته شده  61زنان  یسال و برا 68مردان  یبرا یبازنشستگ یه سن قانونین الیدر ا

سال(  51مه )درخصوص زنان یبسال پرداخت حق 58کامل به افراد بعد از  یمستمر یاست ول

 ن باریاول یل شده است که برایتشک یخصوص یمستمر یهاۀ دوم از صندوقیگردد. الیپرداخت م

باز و بسته  یهاصورت صندوقبه یاریاخت یلیتکم یسازرهیذخ یهابا ارائۀ طرح 0161در دهۀ 

دا کرد یگسترش پ 7110در سال  یخصوص یمستمر یهاصندوق ید. مقررات عملکردیاء گردیاح

 ین خاص برایبا قوان یبیترک یهان برنامهین و همچنیمۀ معیبن و حقیمع یایها مزاو با ارائۀ طرح
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و  یکارگر یهاهیاتحاد اعم از یامهیب یبستۀ متناسب با نحوۀ مشارکت شرکا یهاصندوق

ها مهیبۀ سوم حقیدر ال افت.یجاد و گسترش ین، ایمۀ معیبحق یهابا طرح یاحرفه یهاشرکت

 گردد.یافت میات دریبراساس کسر مال یطرح فرد یبرا

 یباشند و آنها دارایاس نمیکشورها قابل ق یگر با مابقیسه کشور د یمستمر یداریشاخص پا  

 هستند. یسازرهیذخ یهادر طرح یقوار یبس یساختارها

ن کشور یدارد. رتبۀ ا یدارین رتبه را از نظر شاخص پایسوم یبندبه لحاظ رتبه یلیکشور ش

ستم یلحاظ سبه یباشد، ولیک میاغماض نزد یکنگ و لوگزامبورگ با کمه و هنگیار به روسیبس

ستم یبراساس س یلیدر ش یستم مستمریوجود دارد. س یاتفاوت قابل مالحظه یمستمر

د و یو ارائه گرد یمعرف 0141ستم در دهۀ ین سیف شده است. ایمه تعریبحق یگذاراندوخته

ستند ه یدر دسترس است. افراد بر منابع انباشته خود متک ییاز دارا یتوجهزان قابلیبراساس آن م

 یجم اضافمنس یستم مستمریک سین افراد دولت یدۀ فقر در خصوص ایجهت مقابل با پد یول

ن ییاپ یلیش یستم مستمریس یجه، بار مالیعنوان نتازمندان و فقرا ارائه داده است. بهین یبرا

ن موضوع یاست که ا یهیتر است و بدنییآن نسبت به همۀ کشورها پا یهایباشد و سطح بدهیم

ار یشور بسن کیهم در ا یتیت جمعین وضعیدارد. عالوه بر ا ییسزار بهین کشور تأثیبر رتبۀ مثبت ا

دۀ یداست، هرچند پ ینییپا یسالمند ینسبت وابستگ یهمچنان دارا یلیباشد. کشور شیمطلوب م

ن یاز ا یناش یش است و با فشار مالیز رو به افزاین کشور نیگر در اید یمشابه کشورها یسالمند

 رو خواهد شد.بهنده رویده در آیپد

  یلیدر ش یستم مستمریس

 با نهیهز توازن ستمیس که بود یکشور نیاول یلیش کشور ،0141 سال در یمستمر اصالح از بعد

 ریغ ستمیس براساس هیال نیاول. کرد نیگزیجا یانفراد یهاحساب ستمیس با را خود درآمد

 61ن،یرتریفق  به پرداخت با) منسجم و یمشارکت یاهیپا ستمیس بود؛ شده یزیرهیپا یامهیبحق

 یسالگ 61 و مردان یبرا یسالگ 68 از بعد معموالً یمستمر دوم، ۀیال در(. کشور تیجمع از درصد

 باشدیم یاجبار یانفراد یهاحساب طرح بر یمبتن دوم ۀیال. بود خواهد پرداخت قابل  زنان یبرا

 تیجمع از درصد 28.6 که نجاستیا جالب و گرددیم اداره یخصوص بخش مؤسسات توسط که

 یمستمر ستمیس سوم ۀیال. گرفتند قرار هیال نیا پوششتحت 7100 سال در یلیش کشور شاغل

 یزیرطرح افراد یبازنشستگ یمستمر سطح ارتقاء جهت یاریاخت یلیتکم طرح صورتبه یلیش

 یتآ یمستمر شیافزا جهت اتیمال پرداخت جهت افراد ۀزیانگ ارتقاء ستمیس با که است دهیگرد
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 .است شده یزیرهیپا آنها

 کیمکز

ن کشور در ین وجود رتبه ایاست. با ا یلیتر از کشور شنییگاه پایک به لحاظ رتبه و جایمکزکشور 

مۀ یبنرخ حق ین کشور که دارایا یاجتماعنیستم تأمیگاه خوب قرار دارد. سیکشور در جا 81ان یم

 یستم اجباریک سیباشد. در کنار آن ینه و درآمد میتوازن هز یمالنیستم تأمیثابت با س

ن کشور به اجرا گذاشته شده است یسال گذشته در ا 08ن در یمۀ معیببر حق یمبتن یسازرهیذخ

به کشور  یتیباشد و به لحاظ ساختار جمعین مییپا یمستمر یهانهیچه سطح هزتبع آن اگرو به

ن امر یباشد و همیشتر مین کشور بیا یهایزان بدهیمتأسفانه م یک است، ولیار نزدیبس یلیش

 یده است. نسبت شاخص وابستگین کشور گردیا یمستمر یداریتنزل رتبۀ شاخص پاباعث 

ش از یرود که به بیانتظار آن م 7181ش است و در سال ین کشور با سرعت رو به افزایا یسالمند

 مدت وارد خواهد ساخت.ستم در بلندیبر س یادیبرابر برسد و قطعاً فشار ز 5

 کیدر مکز یستم مستمریس
ستم یگرفته در ساصالحات صورت یه است. در پیک شامل سه الیدر کشور مکز یمرستم مستیس

به  یجیصورت تدرنه و درآمد بهیتوازن هز یستم سنتی، س0112ن کشور در سال یا یمستمر

د یجد یستم مستمریۀ اول سیافت. الیر یین تغیمۀ معیببر حق یکامل مبتن یگذاراندوخته ستمیس

افراد کم درآمد در زمان اشتغال بود.  یمستمر یو جهت جبران کسر اتیافت مالیبر در یمبتن

مه یبپس از کسب حداقل سابقۀ پرداخت حق یسالگ 68ن کشور در سن یدر ا یمستمر یطور کلبه

 یتمام یبرا یصورت اجباربه یسازرهیبر ذخ یۀ دوم مبتنیباشد. الیاز، قابل پرداخت میمورد ن

ران یتوسط مد یبازنشستگ یشخص یهاده است و حسابیگرد یطراح یکارکنان بخش خصوص

ت یدرصد از جمع %8/18 یخصوص یمستمر یهاگردد. طرحیاداره م یخصوص یصندوق مستمر

صورت ها بهمهیبۀ سوم حقیپوشش قرار داده است. در التحت 7100ک را در سال یشاغل مکز

 گردد.یپرداخت مات یبر مال یو مبتن یانداز بازنشستگصورت پسبه یاریاخت

 یدمقولۀ سالمن یر منفیتأثتحت یجنوبیقایت جوان به نام افریک کشور با جمعیاز آنجا که 

ل یدلن کشور در فهرست بهیرتبۀ ا ین کشور وجود دارد ولیا یبرا یباشد انتظار رتبۀ خوبینم

تم سیک سیجاد یا از بهین نیّمب یجنوبیقایت افریباشد. موقعین میین شاخص پایدر ا ییرهایمتغ

 یددۀ سالمنینده با پدیش است و در آین کشور رو به افزایمختلف در ا یهاکه بخشجامع است، چرا

 مواجه خواهند گشت.
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  یجنوبیقایدر افر یستم مستمریس

مه از طرف یبسالمندان بدون پرداخت حق یبرا یت مالیدر حال حاضر حما یجنوبیقایافر کشور

 یباشد و همواره مستمریافراد م یبر استطاعت مال یت مبتنی. روش ارائۀ حمادهدیآنها را ارائه م

ده است که منبع ین گردیعنوان شهروند آن کشور تضمسال به 61 یافراد باال یبرا یبا نرخ ثابت

 یعیعالوه قشر وسباشد؛ بهیات میافت مالیدولت براساس در یا از محل درآمدهاین مزایا یمالنیتأم

 یآنها وجود داشته باشد ول یبرا یامهیب یتیست چتر حمایبایاز افراد شاغل وجود دارند که م

از  یلیهمگان وجود ندارد )خ یبرا یامهیب یایافت مزایکشور امکان در یل ساختار اقتصادیدلبه

تم سیس 0118در سال  یساالراستقرار مردم یوجود دارند(. در پ یررسمیم در مشاغل غیافراد مق

و  ییافراد ساکن در مناطق روستا یژه برایوش پوشش بهیافزا یدر راستا یبا اصالحات یمستمر

 ده است.یهمراه گرد یررسمیافراد شاغل در مشاغل غ

 و اطالعات  یشناسروش

 یو طراح یت، منابع عمومیاعم از رشد جمع ییهاشاخهریمتأثر از ز یمستمر یداریبرآورد شاخص پا

است.  یستم مستمریمدت سبلند یداریپا یستمیس یریگجهت اندازه یستم مستمریس

 ستم است.یس یو آت یت فعلیوضع یبرا یمتعدد یمشتمل بر پارامترها یفرع یهاشاخص

 یتیجمع یشاخص فرع

ات ل انجام اصالحیاز دال یکین یو همچن یستم مستمریبلندمدت س یداریپا یاز عوامل اصل یکی

ت تعداد ن نسبیکه مب یسالمند یاست. نسبت وابستگ یتیجمع یمقولۀ سالمند یستمیدر هر س

ک شاخص یباشد یت در سن اشتغال( می)جمع08-68سن یشتر به افراد دارایسال و ب 68افراد 

ت یوضع یداریخصوص شاخص پاک کشور است. دریدر  یت سالمندیکنندۀ وضعنییمؤثر و تع

ت یوضع یت جوان ممکن است در حال حاضر دارایشور با جمعک کیرد. یمدنظر قرار گ یو آت یفعل

 ر از انجام اصالحاتینده، آن کشور را ناگزیت سالمند در آیع جمعیش سریافزا یباشد ول یمناسب

درخصوص هر کشور را با  7181در سال  یسالمند ین شاخص نسبت وابستگیخواهد کرد. بنابرا

در  یاز عواقب سالمند یریشگیع دولت جهت پیسر از به دخالتیشتر در نظر گرفته و نیمداقۀ ب

 ینیبشیپ یذکر است که اطالعات از چاپ اصالحرد. الزم بهیگید قرار میمورد تأک یآت یهاسال

 ده است.یاقتباس گرد 7107ت جهان سازمان ملل در سال یجمع

  یستم مستمریس یشاخص فرع
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 یآت یهایو طراح یمال یمستمر یهامستیمربوط به س ی، پارامترهایدارین بخش از شاخص پایا

مه یبران بازنشسته به حقیا بگینه و درآمد نسبت مزایتوازن هز یهاستمیدهد. در سیآنها را ارائه م

ستم ورود به حوزۀ یاست. س یاتیار حیستم بسیس یمالنیتأم یکار برا یرویدهندگان در ن

 یداریر شاخص پاین پارامتر را در متغین ما ایگردد و بنابرایها من گروهیک ایبازنشستگان باعث تفک

زودهنگام در  یجهت بازنشستگ یمتنوع یهاکه انتخاب ییم. از آنجایدهیمدنظر قرار م یمستمر

ود. لحاظ نم یعنوان سن بازنشستگمؤثر را به یست سن قانونیبایمختلف وجود دارد، م یکشورها

اهد داشت. زان رتبه آن کشور خویبر م یادیر زیتأث یبودن سن بازنشستگ یو قانون یرگذاریمقولۀ تأث

عداد ت یغرب یکار اروپا یرویستم در نید در قرن بیموال یش جهشیعنوان مثال با توجه به افزابه

وضوع انجام دادند تا م یزود هنگام اقدامات یبازنشستگ یزه برایجاد انگیا یاز کشورها در راستا یادیز

رح از افراد با اعمال ط یادینکه به هر حال تعداد زیجه اینگردد؛ نت یو بازار کار بحران یکاریفشار ب

تبع آن هترک کردند و ب یبازنشستگ یکار اروپا را کمتر از سن قانون یرویزودهنگام، ن یبازنشستگ

ا ر یبازنشستگ یکه سن قانون یید. در نقطۀ مقابل کشورهایوارد گرد یعموم یفشار بر منابع مال

ت مدبلند یداریمثبت پا یای( از مزایسالمند یش دادند )به جهت کاهش نسبت وابستگیافزا

ر یر تأثیبگیک مستمری یزان درآمد بازنشستگیبر موارد فوق مدند. عالوهیمند گردستم بهرهیس

 زان نرخیها در ماز کشورها، تفاوت یادیسۀ تعداد زیستم دارد. با مقایس یمال یداریبر پا یادیز

عنوان ر بهیین تغیف کند. ایرا توص یستم مستمریک سی یزان سخاوتمندیتواند میم ینیگزیجا

از کشورها  یادیر تعداد زیدو دهۀ اخ یرد. طیگ یمدنظر قرار م یرات آتییک پارامتر مهم در تغی

ش سن یر از افزایغاند. بهخود اجرا کرده یمستمر یهاستمیس یک را برایاصالحات پارامتر

ر ییعنوان مثال تغتر )بهنییپا ینیگزیدن به نرخ جایشده جهت رس ی، روش طراحینشستگباز

م یترم یهازمیر در مکانییو تغ یمحاسبۀ مستمر یمبنا یهاش سالی، افزایزان مستمریمحاسبۀ م

 برخوردار است. یادیت زی( از اهمیمستمر

اند. خود بوده یمستمر یهاستمیمدت سبلند یداریر، کشورها درصدد ارتقاء پاین مسیدر ا

ند اصالحات مدنظر یفرا یبرا یفیکرد کیک روی، یستم مستمریس یفرع یهان در شاخصیبنابرا

بل از ق یتیر جمعیرات چشمگییجاد تغیجهت ا یادیعنوان مثال اگر اصالحات بنرد. بهیگیقرار م

 گونه مواردنیم شد. در ایمواجه خواه یداریاستوار و پا یستم مستمرینده با سیرد در آیصورت گ

م را ستیمدت سبلند یداریاز به انجام اصالحات جهت ارتقاء پایت سالمند الزام و نیّاگر جمع یحت

از به اصالحات یدر حال اجرا، فشار و ن یهاش انجام شده و برنامهیاز پ یهایزیرسازد، برنامه یضرور

 در گذشته باال یش، کاهش در نسبت وابستگیدر حال افزا یکند. سن بازنشستگیرنگ منده را کمیآ
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ن ما مسئول اعمال یباشند. بنابراین انجام اصالحات میمب یهمگ یسازرهیذخ یهاستمیت سیا تقوی

ت سیبایم ینیگزینۀ کاهش نرخ جایم. گزینده هستیب در آیا قابل تصویاصالحات مصوب و 

جاد یا ین باشد مسئلۀ فقر سالمندییپا یلیخ یدرآمد بازنشستگ یمحتاطانه مطرح گردد، چون وقت

فشار  یاز کاهش مستمر یجهت جبران خالء ناش ین مالیجاد رفاه و تأمیا یهاگردد. برنامهیم

ن ین اتبع آد و بهینمایاعمال م ینیگزینسب به عدم کاهش نرخ جا یعموم یمالبر منابع یشتریب

 یاضاف یگذاراندوخته یهاستمیکه س ییاثرگذار خواهد بود. کشورها یداریمسئله بر شاخص پا

قرار  یفیت ضعیدر موقع ین شاخص فرعیقطعاً از نظر ا ،ن را ندارندییپا ینیگزیجهت جبران نرخ جا

در  یسازرهیت مقولۀ ذخید به اهمیرد، بایکه موضوع مدنظر قرار گنیا ین برایرند؛ بنابرایگیم

ص د ناخالیاز تول یصورت درصدد بهیبایمر یزان ذخایتوجه شود که در آن م  یستم هر کشوریس

 از گزارش یافتیاطالعات در یزمان یلحاظ گردد. سر ین شاخص فرعیاز ا یصورت بخشبه یداخل

EC مورد استفاده قرار  ییاروپا یرها در کشورهاین متغیا یبرا 7100در سال  یدرخصوص سالمند

و بانک توسعۀ  ی، بانک جهانOECD یگرفته است. هرگونه اطالعات نامشخص مربوط به کشورها

ه از اضافیو آمار مورد ن یل و درصورت لزوم منابع ملیتکم یمستمر یدرخصوص پارامترها ییایآس

 ده است.یگرد

 
 یمستمر یداریشاخص پا یشناسروش :3نمودار

 یفرع یهاشاخص تیوضع ازیاقالم موردن

 یر در  نسبت وابستگییتغ
 یسالمند

 یتیجمع یسالمند ینسبت وابستگ

 یمستمر  یایر در سطح مزاییتغ
ه و پوشش ین الیاز اول یمستمر یایسطح مزا

 کار یروین

 یستم مستمریس
 یثر بازنشستگؤو م یسن قانون

 اعمال اصالحات
و ذخائر  یگذاراندوخته ۀیال یسازتوانمند

 ید ناخالص داخلیاز تول یصورت درصدبه

GDP یهار در پرداختیی/تغ 
 7181تا سال  یمستمر

GDPیمستمر یها/ پرداخت 
از  یمالنیتأم

محل درآمد 
 یعموم

GDP یعموم ی/ بده 

 یت رفاهیافت حمایاز به درین

 یعموم ییدارا یشاخص فرع  
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کشورها در رابطه با شاخص  یبندجهت رتبه یفرع یهاگر از شاخصید یکی یعموم ییموضوع دارا

با  میا در صورت آنکه انتظار داشته باشیباال باشد  یمستمر یهانهیاست. اگر هز یمستمر یداریپا

بر منابع  یاگسترده یر منفین موضوع تأثیم،اینده مواجه شویدر آ یریچشمگ یمستمر یهانهیهز

مه به یبکار حق یروینه و درآمد، نیتوان هز یستم مستمریک سیخواهد گذاشت. در  یعموم

ها مکلف به عالوه دولتتا در زمان مقرر بازنشسته گردد. به کندیپرداخت م یاجتماعنیستم تأمیس

صورت به یمستمر یهانهیموردنظر هز یهستند. پارامترها ین )کارمندان( دولتیت از مستخدمیحما

ن همانطور یبر اباشد. عالوهیم 7181رات مورد انتظار تا سال ییو تغ ید ناخالص داخلیاز تول یدرصد

کمتر از خط  یزانیمها بهید ما همچنان نگران کاهش سطح مستمریردمطرح گ یکه در بخش قبل

 زانیست دخالت داشته باشند. میباین مقوله میدر ا یرفاه یهاستمیکه که س یم درحالیباشیفقر م

 یدارین شاخص پاییدر تع یعنوان عاملبه ید ناخالص داخلیاز تول یصورت درصدها بهیبده

 ین توالیو همچن یهستند. بحران مال زانیتا چه م یعموم یهاییداران آن است که یّ، مبیمستمر

ن مسئله باعث یکند. ایجاد میا یعموم یهاییبر دارا یر آن بر اقتصاد فشار قابل توجهیتأث و شدت

جاد یها باعث ایبده یکه سطح باال ییشده است تا جا ییاروپا یکشورها یجاد بحران در برخیا

 یافزون مستمرروز یهانهیهز یتواند پاسخگوینم یر شده است که حتیاختالل در دو سال اخ

 7105 پول مربوط به اکتبر سال یالمللنیصندوق ب یآنها باشد. اطالعات اقتصاد یبرا یبازنشستگ

مشابه  7107در سال  EC یدهد گزارش سالمندیها را نشان مید( اطالعات بدهی)به منبع توجه کن

ده است و در یل گردیتکم یمستمر یهانهیبا اطالعات هز یو بانک جهان OECD یاطالعات کشورها

 ده است.یاز اضافه گردینو آمار مورد  یمالاز منابعینصورت

 (یازدهیوۀ امتی)ش یگذارارزش

 0دهند. عدد یبه خود اختصاص م 01تا  0از  یازی، امتیفرع یهاشاخص یرهایک از متغیهر

و  ینیزگیزان نرخ جاین میشتری؛ بیزان بدهین میشتریعنوان مثال ب)بهزان ین میترفیانگر ضعینما

ن ین و بهتریشتریب 01ن( و عدد ییپا یقانون یا سن بازنشستگی یسالمند ین نسبت وابستگیشتریب

 یهاک از شاخصیخصوص هر در 01تا  0ن یاز اعداد ب یبیرها ترکیدهد. متغیزان را نشان میم

اند. ب شدهیترک یین رتبۀ نهاییگر جهت تعیکدیبا  یفرع یهاشاخص تیباشند. در نهایم یفرع

گردد یجهت انجام اصالحات در آن احساس م یدیاز شدیانگر آن است که نینما 0ک کشور با رتبۀ ی
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به انجام اصالحات  یازیانگر آن است که نینما 01دار است. عدد یناپا یطرز قابل توجهستم بهیو س

ل قرار یج را دارند مورد تحلیبر بهبود نتا ییسزار بهیکه تأث یوجود ندارد. در ادامه چند شاخص فرع

 رند:یگیم

 یسمت سالمندبه یکه روند یااز جامعهیبه ن ییجهت پاسخگو یمل یستم مستمریس 

 ستم توازنین سه با عنواین الیعنوان مثال: اولده است بهیگرد یکند، طراحیم یرا ط

کار را  یرویاز ن ییدهند و درصد باالیرا ارائه م یمناسب یاینه و درآمد مزایهز

 دهد.یپوشش قرار متحت

 در نظر گرفته شود. ید زندگیباال و متناسب با ام یقانون یسن بازنشستگ 

 ل درآمد سالمندان یهستند که جهت تکم یگاهیدر جا یگذارهیبر سرما یمبتن یهاهیال

 مورد استفاده واقع گردند.

 عنوان مثال:کند بهیجاد نمیجهت انجام اصالحات ا یادیر و فشار زیتأث یمل تیجمع 

 مطلوب است. یسالمند ینسبت وابستگ 

 رسد.ینظر مناسب و متعادل مبه یر در رابطه با تعادل شغل و بازنشستگییهر تغ 

 از اصالحات را جبران کند. یتواند فشار ناشیاست که م یگاهیدولت در جا 

 ن هستند.ییپا یمستمر یعموم یهاپرداخت 

 یشتریا وام بیقرض  یتواند جهت جبران کسریاست و م یمناسب یط مالیدولت در شرا 

ا ر یمستمر یهاق فشار اقتصاد کشور پرداختیا از طریبدهد  یستم مستمریبه س

 جبران کند.

 یبرا یافاصله اسیمق کیاز  یمستمر یداریپا ار مهم است که شاخصین نکته بسیتوجه به ا

ست، ین 1یا ارزش مقدارینال یب کاردیترت ین شاخص دارایکند. از آنجا که ایاستفاده م یبندرتبه

ن یرد. بنابرایگیمورد محاسبه قرار نم ین شاخص جهت انجام محاسبات عددیج )مقدار مطلق( اینتا

 دهد.ین کشورها نشان نمیب یتفاوت چندان ،در وزن اعداد مربوط به کشورها یجزئ یهاتفاوت

 یفرع یهاج شاخصینتا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. metric 
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  یت سالمندیجمع

ش یت و سرعت افزایگردد، اما وضعیمحسوب م یدۀ جهانیک پدیت یجمع یاگرچه مقولۀ سالمند

تواند یو تفاوت م یثباتین بیگر متفاوت است. ایبه کشور د یاز کشور یریطرز چشمگت بهیجمع

 یسالمند یل واقع گردد. شاخص نسبت وابستگیه و تحلیمورد تجز یتوسط شاخص نسبت وابستگ

ل یاز دال ید به زندگیش امین نرخ زاد و ولد و افزاییست و روند مداوم رشد پادر اروپا همچنان باال

 ینسبت وابستگانداز درست شاخص ک چشمیدن به یرس یاست. برا ن شاخصیعمدۀ باال بودن ا

ا و یدرصد در مناطق جوان از جمله آس 01باً یدرصد و تقر 74 یغرب یدر اروپا یسالمند

رات یل تأثیدلبه یعیطور طبت جوان بهیباشد. مناطق با جمعیقا میکمتر در افر ین و حتیالتیکایامر

ع یرات سرییرود تغیخواهند شد و انتظار م یدۀ سالمندیدستخوش پد یتینوسانات جمع یمنف

صورت ا بهیدن یت در کشورهایجمع ین سنیانگین رخ دهد. میالتیکایا و امریژه در منطقۀ آسیوبه

 یزان شاخص نسبت وابستگیرسد که میم یر است و زمانییدر تغ 7181از امروز تا سال  ینوسان

و  یشمال یکایر امرش از دو برابر گردد و دیا بین سه برابر و در آسیالتیکایباً در امریتقر یمستمر

د یش امیل افزایدلا بهیرسد در آسیش همراه باشد. به نظر میدرصد افزا 41با  یشرقیو اروپا یغرب

از  0181از سال  ید به زندگیکه ام یاگونهم بهیرو گردبهرو یتیع جمعیرات سرییبا تغ یبه زندگ

ا یدر دن یان جهش در هر منطقهیشتریبعنوان تواند بهیافته است و میسال ارتقاء  64به  87زان یم

سال در اروپا،  01ش یاس با افزایدر ق ید به زندگیدر ام ین جهش ناگهانیدر نظر گرفته شود. ا

ن یتالیکایدر امر ید به زندگیاداست. تنها امیار زیقا بسیسال در افر04و  یشمالیکایسال در امر01

 رد.یگیسال در رتبۀ قبل از آن قرار م 71با حدود 

سال  81 یط .ستین نیمشکل آفر یی، به تنهاید به زندگیزان امیش میساختار افزا به هر حال

طور ا بهیده است. هم اکنون هر زن در آسیرو گردبهرو ید نرخ باروریا با کاهش شدیر، منطقۀ آسیاخ

ن یالتیکایاست و تنها امر 0181درصد کمتر از سال  61باً یفرزند است که تقر 5/7متوسط صاحب 

 ده است.یرو گردبهاد شده روید مشابه مورد یبا کاهش شد

  

 صورت درصد( به1111تا  1111درخصوص مناطق مختلف جهان ) یسالمند یوابستگ یهانسبت -3نمودار
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طرز به یر سالمندیگردد که متغین موضوع روشن میتر به مناطق مختلف، اقیک نگاه دقیبا 

عنوان مثال کشور ژاپن با شاخص نسبت است. به گر متفاوتیبه کشور د یاز کشور یریچشمگ

گرددو انتظار یار سالمند لحاظ میک کشور بسیعنوان درصد، همچنان به 56 یسالمند یوابستگ

ن یدو برابر شود. هرچند دو برابر شدن ا 7181ن کشور در سال یا یسالمند یرود نسبت وابستگیم

ن یانجام گرفته( ا ینیش بیفراتربا پ ی)حتیبرابر 8ش یسه با  افزایشاخص در کشور ژاپن در مقا

 یکنگ و سنگاپور به استثناء کشورهاجوان مانند هنگ ییایآس یدرکشورها 7181شاخص در سال 

کشور  یسالمند یزان شاخص وابستگیباشد. م یبرخوردار م یت کمتریلند از اهمیوان و کره و تایتا

ش از هر کشور یک به کشور ژاپن و بیزان  نزدین مید که ایخواهد رسدرصد  62زان یمکنگ بههنگ

 گردد.یم ینیبشیگر پید ییاروپا

، یغربیاروپا یشتر کشورهایبرند. بیسر مبه یط مهلک و دشواریدر شرا یشرقیاروپا یکشورها

مت سجوان بهت یکه جمع ییاد سالمند هستند، اما از آنجایت زیجمع یژاپن، دارا مشابه یطیبا شرا

طرز قابل ن کشورها بهیا یسالمند یزان شاخص نسبت وابستگیرود، میش میپ یسن بازنشستگ

 ست.یر نیچشمگ ییایآس یاندازۀ کشورهازان نوسانات بهین وجود میابد. با اییش میافزا یامالحظه

 
 )درصد( 1111تا سال  یسالمند یش در نسبت وابستگیافزا -3نمودار
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  یستم مستمریس یهاطرح

ا صورت گرفته است. ب ینیگزیکاهش نرخ جا یر برمبنایچند سال اخ یاز اصالحات ط یادیتعداد ز

جمله  از ییکرد متفاوت همواره مدنظر قرار گرفته است. کشورهایموشکافانه به هر حال دو رو یبررس

اند. در دهخود اعمال کر یستم مستمریدر س ییربنایرلند اصالحات زیا و انگلستان و ایکا، استرالیامر

دۀ فقر یۀ افراد جهت مقابله با پدیاول یازهایو ن یحتاج اصلیفقط ما یعموم یهاهین موارد الیا

 یزندگ یاز جهت حفظ استانداردهایمورد ن یکنند. هرگونه درآمد اضافیرا پرداخت م یسالمند

بر منابع  یۀ مبتنین گردد. الیتأم یگذارهیو سرما یسازرهیاز ذخ ید از محل منابع ناشیباافراد 

ر ینسبت به سا یترکرد سخاوتمندانهیونان رویا، فرانسه و یژه در اروپا، اسپانیودر قارۀ اروپا به یعموم

 یساالرسم و انتقال به مردمیستم کمونیر و تحول در سییجاد تغیاند. اکشورها اتخاد کرده

 یو اساس یاشهیر از اعمال اصالحات ریرا ناگز یو شرق یمرکزیاروپا ی(، کشورهای)اجتماعیعموم

 ینیگزیبا نرخ جا یعموم یمربوطه ساخته است. با متوسط کاهش مستمر یمستمر یهاستمیدر س

 یهاستم یجاد سیا یست اقدامات الزم را برایبایم یو شرق یمرکزیاروپا یدرصد، کشورها 88

 یهادادند. تفاوتیشده انجام مجادیجهت پوشش شکاف ا یاریا اختی یاجبار یسازرهیذخ یمستمر

ورها ندۀ متفاوت کشیجاد آیا باعث ایشرفته و نوظهور در آسیپ ین کشورهایب یتوجه اقتصادقابل

ستم یک سیک کشور ی ین حال وقتیده است. با ایگرد یمستمر یهاستمیو س یلحاظ اقتصادبه

ن یجاد تعادل بیا یدر راستا یبانک جهان یهاهیاز توص شتر متأثریدهد بیرا ارائه م یرسم یمستمر

ه یالکیستم یس یان فقط کشور سنگاپور داراین میاست. در ا یاجتماعنیچندگانه تأم یهاهیال

متنوع در نظر گرفته است. که در آنها سطح  یاین مزایچندمنظوره جهت تأم یهااست و صندوق
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 باشد.ین مییپا یزان قابل توجهیمبه یمستمر

 
 متوسط درآمد( از یه )درصديانوسيو اق یشمالیكایا، امريمنتخب آس یناخالص در اروپا و کشورها یعموم یمستمر -11نمودار

 

 

است که  یستم مستمریس یفرع یهار شاخصیار مهم در زیک شاخص بسی یسن بازنشستگ

 68را  یشتر کشورها سن بازنشستگیچه بباشد. اگریران میبگایشدگان و مزامهیکنندۀ تعداد بنییتع

با سن  یزان قابل توجهیمتواند بهیکارا م یسن بازنشستگ یول ،اندشتر مدنظر قرار دادهیا بیسال 

، فنالند، یرواسل، کیا، برزیاسترال یعنوان مثال کشورهاآن کشور متفاوت باشد. به یقانون یبازنشستگ

 ن موضوع مواجه هستند.ی( با ا00)نموداره یو ترک یا، لوکزامبورگ، مالزیتالیا

 

 

 
 ه يانوسيا و اقيكا، آسیمنتخب در امر یو مؤثر )سال( در اروپا و کشورها یقانون یسن بازنشستگ -11نمودار
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  یعموم یگذارهیسرما

در خصوص  یستم مستمریس یداریاز پا یگرین شاخص دیّمب یعموم یگذارهیمقولۀ سرما

درصد 00.5باً  یاروپا تقر یعموم یستم مستمریس یبار مال 7101در سال کشورها است.  یبندرتبه

تر نه و درآمد کوچکیستم توازن هزیبا س ییکه کشورها ییآن بود. از آنجا ید ناخالص داخلیاز تول

 یبلغ کمترطور نمونه مبه ییایآس یت کشورهایکا و اکثریوزلند، امریرلند، نیا، کانادا، ایاز جمله استرال

ن، یرند. همچنیگیقرار م یسک کمتریر ریتأثرند عمدتاً تحتیگیدر نظر م یگذارهیسرما یبرا

، ی، مالزیلیاز جمله کشور ش یگذارا اندوختهیه یبر سرما یۀ مبتنیشتر بر الیبا تمرکز ب ییکشورها

را  یترشیب یفشار مال یهستند ول یلحاظ اقتصادبه یترت مناسبیک و سنگاپور در موقعیمکز

را مدنظر  یجامع یسالمند یقانون یهاستمیا تاکنون سیقارۀ آس یطور کلست تحمل کنند. بهیبایم

 یاهرف یهاجهت کمک به برنامه یشتریسک بیده است که با رین امر باعث گردیقرار داده است و ا

 رو گردد.بهرو یعموم

ها ساالنه نهین هزیکه ا به همراه دارد یمستمر یهانهیهز یعیطور طببه یجامعۀ رو به سالمند

درصد  07.4ها به نهین هزیاز ا یناش یرود، بار مالیانتظار م یغربیش است. در اروپایدر حال افزا

 لیژاپن و برز یتواند در کشورهایمشابه م یبرسد. تعهدات آت 7181در سال  ید ناخالص داخلیتول

ع تبها و بهیکاهش سطح مستمر یرا در راستا یها تاکنون اصالحاتاز دولت یلیمشاهده گردد. خ

ونان با انجام اصالحات با یعنوان مثال کشور اند، بهدر سطح کالن اعمال کرده یآن کاهش بار مال

 ده است.یرو گردبهرو یعموم یهانهیها و هزیکاهش سطح مستمر

 یهانهیکه سطح هز از آن است یها حاکینیبشیو عدم اصالحات، پ یدر صورت تداوم روند قبل

ونان یدر کشور  یپس از اعمال اصالحات مؤثر و قو ینده دو برابر خواهد شد. ولیدر آ یمستمر
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 یهاینیبشینسبت به پ 7181در سال  یمستمر یهانهیستم، سطح هزیس یداریش پایضمن افزا

کشورها از جمله ر یاس با ساین کشور در قیا یهانهین وجود سطح هزیابد. با اییکاهش م یقبل

 یاول مناسب یۀ عمومیا الیطرح  ین کشور دارایکه ارلند همچنان باال است، چرایانگلستان و ا

 یۀ اول)مبتنیل دارا بودن الیدلرود بهیگردند و انتظار میرا متحمل م یکمتر یباشد و بار مالیم

اد نباشد. اگرچه یدان زنده چنیدر آ یمستمر یهانهیش هزیزان افزایم ( مناسبیبر منابع عموم

ش در یزان افزایرود که میانتظار م یاست، ول یمشابه یتیساختار جمع یدارا یشرقیاروپا

 یهاستمیستم آن است که سین سیمتعادل و مناسب باشد. نقطۀ قوت ا یمستمر یهانهیهز

حکومت  یپس از فروپاش یگاه مناسبیدر جا یگذارهیسرما یو اجزا یدهندۀ خدمات سالمندارائه

 اند.قرار گرفته یستیکمون

 
در سال   GDPاز  یه )درصديانوسيو اق یشمالیكایا، امريمنتخب آس یدر اروپا و کشورها یمستمر یهانهیهز -11نمودار

1111) 

 
ها یبده یزان باالیاست که م یرد، ضروریمطالعه قرار گمورد  یمنابع عموم یگریاگر از منظر د

ه ل کین دلیک عامل مهم قلمداد گردد به ایعنوان به  ید ناخالص داخلیاز تول یصورت درصدبه

ت و شد یعالوه توالبه یباشد. بحران مالیقابل پرداخت م یهانهیزان حجم هزین مین شاخص مبیا

که بار اند؛ چراا ساختهیجهت حل بحران مه یدا کردن راهیط را جهت پیشرا یمشکالت اقتصاد

 یهایکشورها بده یدولت اعمال خواهد ساخت. در برخ یبه منابع عموم یادیقطعاً فشار  ز یمال

طح ش سیافزا یبرا یاست که امکان یهیدرآمده است و بد یر به حالت انفجاریسه سال اخ یاد طیز

 ها فراهم نخواهد شد.یمستمر

ت. مه اسیبش نرخ حقیکرد افزاینه و درآمد استفاده از رویستم توازن هزیس یایاح یک راه برای

 یداریرتبۀ کشورها به لحاظ پابر ارتقاء یسزا و مبتنبه یریات تأثیها و مالمهیبش حقیدر واقع افزا
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شتر یات در حال حاضر در بیو مال یافتیدر یهامهیبزان حقیکه م ییاز آنجا یخواهد داشت، ول

دازان فراتر پرمهیتحمل بمه از توان و یبشتر نرخ حقیش بیاست که افزا یهیباشد بدیکشورها باال م

 یناش با توجه به تبعات یفعل یستم مستمریر سیید تغیطور که قبالً مالحظه گردخواهد بود و همان

 رو  است.بهرو ییهاتیاز آن با محدود

 ( 1111تا  1113در سال   GDPغربی )درصدی از های قابل توجه در اروپای: بدهی17نمودار

 
 

 (1111تا  1113در سال   GDPصورت درصدی ازشرقی ) بهقابل توجه در اروپایهای : بدهی11نمودار

 


