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کاهش  موازات  به  زندگی  سطوح  بهبود  و  سالمت  حوزه  پیشرفت های  اقتصادی،  توسعه 
در  ســالمند  افراد  نســبت  رشــد  و  افزایش طول عمر  اخیر  در ســال های  ایــران،  در  بــاروری 
سالمند،  جمعیت  یک  به  جمعیت  سنی  ساختار  گذار  است.  داشته  دنبال  به  را  کشور 
جوان  نسل  دو  هر  برای  را  اجتماعی  نیاز های  و  اقتصادی  زندگی  چرخه  و  کیفیت  و  نوع 
رفاه  کالن،  اقتصاد  حــوزه  در  پدیده  این  تأثیر  مطالعه  بنابر این  می دهد.  تغییــر  ســالمند  و 
عمومی  تعــادل  مدل  یک  از  مطالعــه  این  در  اســت.  اهمیــت  دارای  اجتماعــی  تأمیــن  و 
(A-K) چهار بخشــی شــامل بخش های خانوار،  اوئرباخ-کوتلیکوف  نســل های همپوش 

است. شده  استفاده  اجتماعی  تأمین  و  دولت  بنگاه، 
با  مسن تر  کارگران  پس انداز  افزایش  جمعیت،  رشد  نرخ  در  کاهش  می دهد  نشان  یافته ها 
ترتیب  همین  به  درپی دارد.  را  پایین  بهره وری  با  جوان تر  کارگران  به  نسبت  باال  بهره وری 
در  و  هســتند  پایین  بهره وری  با  کارگران  بــه  نســبت  باالتری  نیروی کار  عرضــه  دارای  آنــان 
حالی که  در  می دهند  اختصــاص  کار  به  را  طوالنی تری  زمــان  مدت  مســن تر  افراد  مقابــل، 
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raghfar@alzahra.ac.ir الزهرا،  دانشگاه  اقتصاد،  گروه  دانشیار   .1
hmousavi_atu@yahoo.com الزهرا،  دانشگاه  اقتصاد،  گروه  استادیار   .2

ardalan.zahra@yahoo.com الزهرا،  دانشگاه  اقتصاد،  ارشد  کارشناس   .3



8

نامۀانجمنجمعیتشناسیایران

و  می کنند  خرج  بازنشســتگی  اول  دوره  در  را  خــود  اقتصادی  فعالیت های  طــی  حاصلــه 
گهانی مصرف در سن بازنشستگی در سال های آخر اشتغال قابل مشاهده است. کاهش نا
بازنشســتگی،  جمعیــت،  ســالمندی   ،A-K همپــوش  نســل های  مــدل  کلیــدی:  واژگان 

کالن اقتصاد  بهره وری، 

مقدمه
در  بــاروری2  نرخ  کاهش  و  زندگــی1(  بــه  )امید  عمــر  طول  افزایش  اثــر  بــر  جمعیــت  ســالمندی 
تحت  را  رفاهی  اولویت هــای  جمعیتی،  تغییــرات  اســت.  بوده  افزایش  به  رو  اخیــر  ســال های 
بین نسلی می شود چراکه می تواند  نابرابری های  ایجاد  بالقوه موجب  بطور  و  قرار می دهد  تأثیر 
ســالمندی  با  زمان  طول  در  نمایــد.  محدود  را  نســل ها  دیگر  و  حوزه هــا  ســایر  در  رفــاه  توســعه 
را  ســالمندی  دوران  الزم  حمایت  تأمیــن  امکان  خانواده ها  مالــی،  فشــار  افزایــش  و  جمعیــت 
ندارند، این مسئله ضرورت نیاز به حمایت توسط دولت، برای ایجاد رفاه اجتماعی باالتر در 
بنابر این پدیده سالمندی جنبه های مختلف اقتصادی  را نمایان تر می کند.  دوران سالمندی 
طرح هــای  هزینه هــای  و  عمومــی  هزینه هــای  افزایــش  و  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  سیاســی  و 
به  می شود،  اجتماعی  تأمین  بر  مضاعف  فشــار  ایجاد  موجب  که  پی دارد  در  را  بازنشســتگی 
)مک کالر4  است  دانسته  بی سابقه"  اقتصادی  بار  "یک  را  سالمندی  پیترسون3  جهت  همین 
2003(. تغییرات ساختار سنی جمعیت تأثیرات معنی داری بر رفتار پس انداز افراد، تشکیل 
ســالمندی  دیگــر  طــرف  از  دارد.  دســتمزدها  و  مالیات هــا  نــرخ  کار،  نیــروی  عرضــه  ســرمایه، 
جمعیت به عنوان تغییری در ساختار سنی جمعیت می تواند بطور مستقیم بر نظام مستمری 
می تواند  بطوریکه  دارد،  اقتصاد  بــر  مختلفی  آثار  نیز  خود  اجتماعی  تأمین  نظام  گــذارد.  تأثیــر 
در  شود.  دســتمزدها  میزان  افزایش  و  گذاری  ســرمایه  و  عرضه  کاهش  تقاضا،  افزایش  موجب 
تأثیرپذیری  کاهش  و  تقاضا  تثبیت  موجب  می توانند  اجتماعــی  تأمین  نظام های  بلند مــدت 
)طالب 1370(. شــوند  ملی  درآمد  منصفانه  و  مجدد  توزیع  طریق  از  نابرابری هــا  کاهــش  و  آن 
نســل های  مدل  معرفی  و  عمومی  تعادل  نظریه  رشــد  روند  مطالعه  ضمن  مقالــه،  ایــن  در 
یک  اثر  و  جمعیت  سالمندی  پیامد های  حوزه  در  گرفته  صورت  مطالعات   (OLG)5همپوش

1. Life expectancy
2. Fertility
3. Peterson
4. Mac kellar
5. Overlappig Generation Model
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اقتصاد  متغیرهای  و  بازنشستگی  متغیرهای  بر  جمعیت(  رشد  نرخ  )کاهش  جمعیتی  شوک 
نیروی کار  عرضه  و  پس انــداز  تغییرات  روند  مطالعــه  به  نهایــت  در  و  می کنیــم  بررســی  را  کالن 
ایران  در  نیروی کار  بهره وری  نوع  دو  اثر  بر  نظر  مورد  جمعیتی  شوک  همراه  به  سالمند  و  جوان 
خود  از  بعد  و  قبل  نسل  دو  با  نسل  هر  آن  در  که  همپوش،  نسل های  مدل  می شود.  پرداخته 
می باشــد.  بازنشســتگی  نظام  و  ســالمندی  آثار  تحلیل  برای  قدرتمندی  ابــزار  اســت  همزمــان 
حقوق  تأمین  ماننــد  زندگی،  چرخــه  نظریه  تحلیل  از  معمولــی  چهارچــوب  یــک   OLG مــدل 
می آورد.  فراهــم  را  ثــروت  و  انســانی  ســرمایه  انباشــت  یا  درونزا  بــاروری  عمومــی،  بازنشســتگی 
می گیرند،  قــرار  بررســی  مــورد  جمعیت  از  ســنی  هــم  گروه هــای  معمــول  به طــور  مــدل  ایــن  در 
مباحث  جمله  از  می شود،  حاصل  کالن  اقتصاد  در  شده  مطرح  مطالب  از  متفاوت  نتایجی 
سیاســت های  از  متفــاوت  کامــاًل  می توانــد  کــه  سیاست هاســت  کوتاه مــدت  واکنش هــای 

.)1987 کوتلیکوف1  و  )اوئرباخ  باشد  بلند مدت 

مبانینظری
اقتصادی  چرخه  از  فرد  شدن  خارج  با  واقع  در  اقتصادی  بعد  از  سالمندی  پدیده  بررسی  در 
فعال  جمعیت  بر  اقتصادی  فشــار  کننده،  مصرف  و  فعال  غیر  نیــروی کار  به  شــدن  تبدیــل  و 
اقتصادی  گذاری هــای  ســرمایه  گیری  جهــت  موجب  کــه  می یابــد  افزایــش  جامعــه  شــاغل  و 
گذاری های  ســرمایه  فقدان  صــورت  در  و  می شــود  جمعیتی  گذاری هــای  ســرمایه  ســمت  به 
تغییراتی  ایران  در  پی دارد.  در  را  کشور  اقتصاد  در  توازن  عدم  سرمایه،  تولید  بازار  بر  اقتصادی 
در  جمعیتــی  ســاختار  ســالمندی  موجــب  اســت،  داده  رخ  جمعیــت  ســنی  ســاختار  در  کــه 
اقتصادی  نظر  از  وابستگی2  نسبت  افزایش  پدیده  دو  با  همراه  که  شد  خواهد  آینده  دهه های 

 .)1388 )قیصریان  بود  خواهد  همراه  بازنشستگان  تعداد  افزایش  و  نیروی کار  کاهش  و 
دهه  چند  طــول  در  جمعیت شناســی  مطالعاتــی  حــوزه  تمرکز  جمعیــت:  ســنی  ســاختار 
ویژه ساختارهای  به  به ساختار جمعیت  کمتر  و  بوده  پویایی رشد جمعیت  بر  بیشتر  گذشته 
رشد  بر  نیز  توســعه  و  جمعیت  نظری  مدل های  و  رویکرد ها  حتی  اســت.  داشــته  توجه  ســنی 

1. Auerbach and Kotlikoff (1987)
یک  بین  ارتباط  ایجــاد  از  اســت  عبارت  جامعه  یک  در  تکفل  بــار  یــا   (Dependency Ratio) وابســتگی  نســبت   .2
جامعه  به  افرادی  یا  فرد  وابســتگی  بیانگر  تکفل  بار   . هســتند.  وابســته  او  به  که  فعالی  غیر  افراد  تعداد  و  فعال  فرد 
کنند  ارائه  خدمتی  یا  کاال  آن  جای  به  آنکه  بدون  می گیرند  کمک  جامعه  از  خود  زیســت  تداوم  برای  زیرا  اســت، 
و  جمعیتی  اقتصادی،  اجتماعی،  گون  گونا عوامل  و  اســت  متفاوت  گون  گونا جوامع  در  تکفل  بــار  )معــزی،1371( 

تأثیرگذارند. تفاوت  این  در  فرهنگی 
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سنی  ساختار  تأثیرات  بررسی  و  داشته  کید  تأ جمعیت  پویایی  شــاخص  عنوان  به  جمعیت 
اســت.  شــده  بررســی  کمتــر  ایــران  در  اقتصــادی  توســعه  و  رشــد  بــر  آن  تغییــرات  و  جمعیــت 
یکی  می دهد1.  نشان  جنس  و  سن  حسب  بر  را  جمعیت  ترکیب  و  شکل  جمعیت،  ساخت 
از  شاخص  .این  است.  سالمندی"  "ضریب  جمعیت  سنی  ساختار  یابی  ارز شاخص های  از 
همانطور  است2.  محاسبه  قابل  ســال  زیر 15  جمعیت  به  باالتر  و  ســاله  جمعیت 65  تقســیم 
کمترین   1390 1355تا  ســال های  سرشــماری های  طبق  می شــود،  مشــاهده  نمودار)1(  در  که 
سالمند  نفر   7 از  کمتر  ســال   15 زیر  نفر   100 هر  مقابل  در  که  اســت   1365 ســال  در  آن  مقدار 
اســت.  بوده  جمعیت  ســنی  ســاختار  بودن  جوان  دهنده  نشــان  که  داشــت  وجود  جامعه  در 
که  می دهد  نشان  و  است  رسیده   24 از  بیش  به  ســالمندی  ضریب   1390 سرشــماری  در  اما 
به  مذکور  افزایش  واقع  در  می کنند.  زندگی  سالمند  نفر   24 سال،   15 زیر  نفر   100 هر  مقابل  در 
سیاســت های  اتخاذ  دلیل  به  ســال   15 زیر  جمعیت  کاهش  و  زندگی  به  امید  باالرفتن  دلیل 
ســمت  به  ایران  جمعیــت  می دهــد  نشــان  و  اســت  بــوده  ایــران  در  موالیــد  کنتــرل  جمعیتــی 

می رود. پیش  سالمندی 

ایران در تغییرضریبسالمندی روند )1( نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

آن ها  باالی  به  ساله   65 جمعیت  نسبت  و  بوده  سال   15 زیر  سنین  در  افراد  درصد   40 حداقل  که  جمعیت هایی   .1
چنین  دارای  کثرًا  ا توسعه  حال  در  کشورهای  هستند.  جوان  سنی  ساختار  دارای  نمی کند  تجاوز  درصد   4 یا   3 از 
می رسد.  سالخورده  جمعیتی  ساختار  به  و  نموده  تغییر  ساختاری  چنین  زمان  گذشت  با  اما  هستند.  ساختاری 
افراد  نســبت  و  می رســد  جمعیت  کل  درصد   25 تا   20 به  آن  نســبت  و  یافته  کاهش  ســال   15 از  کمتر  افراد  ســهم 

دیگران 1378(. و  )زنجانی  می یابد  افزایش  بیشتر  یا  درصد  به 80  سالخورده 
2. 
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از  اینکه دقیقا  ولی  انسان است،  زندگی  فرآیند مداومی در  سالمندی: هرچند سالمندی 
نیست.  مشخص  نمود  تلقی  سالخورده  را  فردی  می توان  وقت  چه  و  می شــود  آغاز  ســنی  چه 
بازنشســتگی  به  تصمیم  و  کار  بــازار  از  ســالمند  فرد  کناره گیری  بــا  همراه  ســالمندی  هرچنــد 
عامل  دو  بــر  بازنشســتگی  و  کار  برای  افــراد  تصمیمات  زمینــه  در  موجــود  نظریه هــای  اســت، 
بازنشستگی  مزایای  به  دسترسی  قابلیت  شده اند.  متمرکز  کار  از  خروج  به  اجبار  و  جذابیت 
می باشد-  کشور  هر  در  اجتماعی  تأمین  سیستم  پوشش  تحت  حمایتی-که  ابزارهای  دیگر  یا 
مهم  احتمااًل  بنابراین  اســت.  بازنشستگی  برای  نیرومندی  مشــوق  نیز  بازنشســتگی  دوران  در 
بازنشســتگی  از  صاحبنظران  اســت.  آن  بودن  امکانپذیــر  کارکنــان،  بازنشســتگی  دلیل  تریــن 
رفاهی  خدمات  ارائه  را  بازنشستگان  مشکالت  حل  برای  راه  بهترین  و  دارند  مختلفی  تعابیر 
درآمد  به  وابســته  عمومی  بازنشســتگی  سیســتم  ایران،  در   .)1388 )زاده غالم  می داند  آنها  به 
به  درآمد،  به  وابسته  طرح  تعهدی  نرخ  می نماید.  ضمانت  را  مستمری  از  معین1  مزایای  نوع  از 
)که  است  درصد   116 کثر  حدا جایگزینی2  نرخ  و  است  درصد   3,3 مشــارکت،  ســال  هر  ازای 
حقوق  متوسط  اساس  بر  بازنشستگی  مستمری  می گردد(.  کسب  مشــارکت  ســال  از 35  پس 
گذاری مجدد  ارزش  به  نیازی  دلیل  به همین  فرد محاسبه می گردد.  نهایی خدمت  دو سال 

.)1388 )جلیلی  نیست  قیمت ها  رشد  یا  تورم  اساس  بر 

OLG تعادلعمومینسلهایهمپوش مدل
 برای بررسی و تحلیل شوک های سیاستی، مدل های تعادل عمومی باید بر پایه دو نکته 
که نظام تأمین اجتماعی، سیستم انتقال  اساسی و عمده ی مدل سازی باشند. ابتدا، از آنجا 
می باشــد،  زمان  بعد  شــامل  مدل ها  این  ســاخت  می کند،  معرفی  را  اقتصاد  یک  نســلی  بین 
نظر  در  عوامل  موقتی  رفتار  بهینه سازی  بر  تمرکز  با  پویایی  چنین  باشد.  پویا  باید  مدل  یعنی 
محدود  عمر  طــول  با  عوامل  فرمول ســازی  طریق  از  موقت،  رفتــار  مدل ســازی  می شــود.  گرفته 
فرض  نامحدود  عمر  طول  بــا  عوامل  جایگزینی  با   (OLG) همپوش  نســل های  مدل  طریــق  از 

بازنشستگی  کسور  توسط  تعریف شده(  مزایای معین )خقوق  نظام  مالی  منابع  تأمین  بطور عمده   ،DB - PAYG  .1
نســل  بازنشســتگی  پرداخت حقوق  نســل، صرف  در یک  بازنشســتگی شــاغالن  کســورهای  یعنی  تحقق می یابد، 
)روغنی زاده  می شود  نامیده  جاری  پرداخت  روش  بازنشستگی،  نظام های  در  مالی  تأمین  شیوه  این  می شود.  قبل 

.)1383
شدۀ  ارزشگذاری  درآمدهای  متوسط  به   ) )مستمری  بازنشستگی  حقوق  نســبت  از  اســت  عبارت  جایگزینی  نرخ   .2
می  نشان  و  باشد  می  بازنشستگی  سیستم های  ای  بیمه  نقش  تبیین  برای  خوبی  شاخص  و  است  اشتغال  دوران 
تأمین  بودجه  دارد  را  بازنشسته  فرد  پیشین  زندگی  اســتاندارد  حفظ  توان  حد  چه  تا  بازنشســتگی  سیســتم  که  دهد 

)جلیلی 1388(. است  تعادل  در  اجتماعی 
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مدل سازی  آنکه،  دوم  می گیرد.  قرار  نظر  مد  ســولو،  و  رمزی  شده  شــناخته  مدل های  در  شــده 
نیازمند  اجتماعی  تأمین  نظام  تحلیل  و  تجزیــه  می گیرد.  صورت  عوامل  همگنی  به  توجــه  بــا 
مالی  تأمین  منابع  کــه  هســتند  کارگرانی  نظر،  مورد  زمان  در  که  اســت   واقعیت  این  بــه  توجــه 
قادر  باید  مدل  می کنند.  کسب  را  منافعی  سیستم  از  که  بازنشستگانی  و  می باشــند  سیســتم 
توجه  باشد.  دارند،  همزیستی  زمان  از  نقطه  هر  در  که  مختلف  سنی  گروه های  رفتار  تولید  به 
عوامل  و  نامحدود  عوامل  عمر  طول  که  ســولو  و  رمزی  مدل  حذف  به  منجر  نکاتی  چنیــن  بــه 
و  تجزیه  اصلی  ابزار  عنوان  به   OLG همپوش  نسل های  مدل  و  شد  می کردند  فرض  همگن  را 

می گیرد.  قرار  توجه  مورد  تحلیل 
انتظارات عقالیی1  از  که عبارتند  پایه اساسی و مهم است  کالن مدرن دارای دو  اقتصاد 
خرد  پایه های  پویــا.  عمومی  تعادل  الگوهای  چهارچــوب  در  کالن2  اقتصــاد  خــرد  پایه هــای  و 

است. متفاوت  مدل های  دسته  دو  شامل  خود  کالن  اقتصاد 
و  درنظرگرفته  نمونه  بنــگاه  یک  و  نمونه  کننده  مصرف  یک  آن  در  کــه  نمونه:  کارگــزار  مــدل   .1

می شود. داده  تعمیم  اقتصاد  کل  به  سپس  و  می گردد  انجام  آن ها  برای  را  سازی  بهینه 
بعدها  شــد.  مطرح   1947 در  آلیس4  توســط  ابتدا  در  مدل  این  همپوش3:  نســل های  مدل   .2

یافت. گسترش  در 1958  ساموئلسون5  توسط 
یک   OLG مدل  است.  مدرن  کالن  اقتصاد  بنای  سنگ   OLG همپوش  نسل های  مدل 
به  فرد  یک  با  می باشــد.  زندگی  چرخه  مــدل  شــده  عمومی  که  اســت  اقتصادی  پویای  مــدل 
گســترش  زنده  افراد  تمامی  بین  دوره  طول  در  ســپس  و  می شــود  آغاز  نســل  هر  نماینده  عنوان 
تابع هدف چند  بر اساس بیشینه سازی یک  اتخاذ شده فردی  می یابد لذا جمع تصمیمات 
دولت  و  بنگاه ها  افراد،  رفتار  می شود.  گرفته  نظر  در  اقتصاد  برای  کل  یک  عنوان  به  دوره ای، 
و  انداز  پــس  متغیرهای  اســت.  زمان  طول  در  اقتصــادی  پویای  رفتــار  شــامل   OLG مــدل  در 
متغیرهای  هستند.  فردی  در  تصمیم گیری های  کنترل  کلیدی  متغیرهای  کار،  نیروی  عرضه 

است. مالیات  نرخ  مجموعه  دولت،  کلیدی  سیاستی 

انجامشده مطالعات

1. Rational Expectation
2. MicroFundations
3. OverLapping Generation Model
4. Allias
5. Samuelson
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که  آن ها  تعداد  کاهش  و  کارگــران  ســالمندی  اثر  مطالعه  به  که  بررســی  بارزترین  و  اولیــن 
هامرمش1  و   )1987( کوتلیکــوف  و  بــاخ  اوئر  توســط  می شــود  نیروی کار  نســبی  کمبود  موجب 
کاهش  داد  نشــان  که  شــد  انجام  همگن  ســرمایه  و  نیروی کار  با  ســاده  مدل  یک  در   )1993(
و  دستمزدها  در  افزایش  به  منجر  جمعیت  ســالمندی  از  ناشی  شــده  ایجاد  نیروی کار  نســبی 
درجه  در  تفــاوت  رغم  علی  حال  این  بــا  می شــود.  آینده  در  ســرمایه  بازگشــت  نرخ  در  کاهش 

نیست. شفاف  و  مشخص  کاماًل  اثرات  مجموع  سرمایه،  و  کارگران  نوع  بین  جایگزینی 
به  نســبت  کمتری  همراهی  به  تمایل  مســن تر  نیروی کار  یافتند  در همکاران2)2002(  و  آبه 
را  اقتصادی  هزینه های  اســت  ممکن  جمعیت  ســالمندی  بنابر این  دارند.  جوان تر  نیروی کار 
و  مناســب  برخورد  از  مانع  موضوع  ایــن  دهد.  افزایش  نیــروی کار  کمتر  تحرک  دلیــل  بــه  صرفــًا 

می شود. اقتصادی  برونزای  شوک های  تنظیم 
افزایش  که  می دهند  نشــان   OLG مدل  یک  از  اســتفاده  با  النســتروپ3)2009(  و  هانســن 
و  درآمد  و  نیــروی کار  عمــر  طــول  افزایش  موجــب  خــود،  خــودی  بــه  قانونــی  بازنشســتگی  ســن 
موجب  بیشــتر  افزایش  بازنشســتگی،  ســن  باالتر  مقادیر  برای  حال  این  با  می شــود.  انداز  پس 
آن ها  که  چرا  می شــود،  آن ها  بیشــتر  فراغت  به  تمایل  و  کارگران  ســوی  از  کمتــر  کار  انتخــاب 
عمر  طول  قانونــی،  بازنشســتگی  ســن  افزایش  با  لذا  می کنند.  کار  را  خــود  زندگــی  طــول  تمــام 

یابد. کاهش  است  ممکن  انداز  پس  و  نیروی کار  عرضه 
کرد  بررســی  را  فرد  زندگی  عمر  طــول  مطلوبیت  بر  مســتمری  افزایــش  اثــرات   )1979(4 هــو 
)بازنشســتگی  فراغت  برای  تقاضا  افزایش  موجب  مســتمری  ســطح  در  افزایش  که  دریافت  و 
کاهش  قیمتی  عوامل  کثر  ا بلند مدت  در  درحالیکه  می شــود،  کوتاه مدت  در  موعد(  از  پیــش 
متعادلی  سطح  نتیجه  تحلیل  این  در  بهینه  بازنشســتگی  دارند.  مهم  اثری  ســرمایه  انباشــت 
کمتر  پویایی  کارآمد،  نا مزایای  با  باالتر  مســتمری  به  نســبت  باالتر  ایســتای  کارآمد  نا هزینه  از 

. می باشد 
نتیجه  در  جمعیــت  ســالمندی  که  زمانی  اقتصــاد،   رفتار  بررســی  بــه   )1390( نیــا  ادیــب 
کاهش  مختلف  ســناریوی  دو  از  اســتفاده  با  آمد،  خواهد  وجود  به  باروری  نــرخ  در  تغییــرات 
.نتایج شبیه سازی ها  اولیه می پردازد  به دنبال یک بیش زایی  باروری وکم زایی  نرخ  دایمی در 
در  را  دستمزد  نرخ های  و  ســرمایه  شــدت  کل،  باروری  نرخ  در  کاهش  که  اســت  آن  از  کی  حا

1. Hamermesh 
2. Abe et al. 
3. Hansen and Lønstrup
4. Hu
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می دهد. کاهش  را  بهره  نرخ  و  افزایش  بلند مدت 
ایــران  در  بازنشســتگی  نظــام  مالــی  تأمیــن  بــر  ســالمندی  اثــر  مطالعــه  بــه   )1390( اردالن 
کاهش  منزله  به  جمعیت  رشد  نرخ  در  کاهش  که  است  آن  از  کی  حا نتایج  است.  پرداخته 
کاهش  به  منجر  و  نیروی کار  به  ســرمایه  نســبت  افزایش  موجب  که  بوده  نیروی کار  عرضه  در 
نرخ  کاهش  با  می گردد.  دســتمزد  نرخ  افزایش  و  بهره  نرخ  کاهش  ســرمایه،  از  اســتفاده  هزینه 
بار  جوان  نســل  و  باالتر  اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  پرداخت  به  مجبــور  افراد  جمعیــت،  رشــد 
را  رفاهی  اولویت هــای  جمعیتی،  تغییــرات  بنابر این  می شــوند.  متحمــل  را  بیشــتری  مالیاتــی 

می شود. نسلی  بین  نابرابری  ایجاد  موجب  و  کرده  تهدید 
بازنشســتگی  صندوق  در  جایگزینی  نــرخ  تغییرات  تاثیــر  مطالعــه  بــه   )1391( کبربیگــی  ا
نتیجه  و  اســت  پرداخته  پس انداز  و  نیروی کار  عرضــه  ســرمایه،  موجودی  بر  اجتماعی  تامیــن 
بسیار  جمعیتی  تحوالت  نوسانات  مقابل  در  بازنشستگی  صندوق های  مالی  تعادل  می گیرد 
بازنشستگی  کاهش نرخ جایگزینی در صندوق  از  یافته ها نشان می دهد پس  حساس است. 
نیروی کار  عرضه  مســتمری،  کاهش  جبران  و  افــراد  آینده نگری  به  توجه  بــا  اجتماعــی،  تأمیــن 
می یابد.  افزایش  نیز  کل  سرمایه  موجودی  و  فردی  پس انداز  آن  تبع  به  و  یافته  افزایش  شاغلین 
اجتماعی  تأمین  صندوق  ورودی های  و  شاغلین  تعداد  رشد  تولید،  رونق  به  امر،  این  نتیجه 
جمعیت  ســالمندی  اثر  در  ورودی ها  کاهش  با  که  صندوق  مالی  تعادل  مجددًا  می انجامد. 

می شود. برقرار  بود،  خورده  برهم  هزینه ها  کفه  نفع  به  بیکاری  و 
همپوش  نسل های  الگوی  یک  سازی  شبیه  به  خود  مطالعه  در  فاروجی)1389(  دشتبان 
مصرف- رفتار  که  دریافت  پرداخت،  ایران  بازنشستگی  نظام  بهسازی  رویکرد  با  دوره ای   55
به  انتقال  و  می کند  تغییــر  مختلف  اجتماعی  تأمین  نظام های  تحــت  فردی  بهینــه  پس انــداز 
مقایســه  در  نیروی کار  باالتر  درآمد  تولید،  و  مصرف  افزایش  بر  عالوه  جدید  بازنشســتگی  نظام 
ســن  افزایش  و  خدمت  دوران  نمودن  کامل  جهت  انگیزه  افزایش  قدیم  بازنشســتگی  نظام  با 

دارد. پی  در  بازنشستگی 

تصریحالگو
شــده  تجمیع  رفتار  رو  این  ز  برابرند.ا  لحــاظ  هر  از  ســنی،  گروه  هر  در  افــراد  خانــوار:  1-بخــش 
 t 1 دوره  هــر  در  کرد.  مشــخص  نماینده،  فرد  یک  رفتار  بررســی  طریق  از  می تــوان  را  نســل  یــک 
با  s=1نشان  که  را  متولدین سن حقیقی 21  تازه  متولد می شوند.  از خانواده ها  نسل جدیدی 

است. سال  یک  به  ،مربوط   t دوره  یک   .1
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بازنشسته   (s=R=35) می شوند  بازنشسته  سالگی   55 در  نسل ها  همه  دارند.  می شــوند،  داده 
ســن  عوامل  همه   ،t زمان  در  می کنند.  زندگــی   (s=J=52) ســالگی  کثر72  حدا تــا  و  می شــوند 
عوامل  تعداد   Nt(s) می مانند1.  زنــده   Φj=0 و   Φ0=1 آن  در  که   Φs احتمال  بــا   s+1 ســن  تــا   s
برونزای  نرخ  یک  در  جمعیت  رشــد  می کنیم  فرض  می دهد.  نشــان  را   t زمان  در  و   s ســن  در 
درونزا  بصورت  جمعیت  رشد  نرخ  سپس  می باشد.   t=0 به  مربوط  سال1390  در   2  gN=0.012
 ،  t=0 زمان  در  می ماند.  باقی  مقدار  همین  در  همیشه  برای  و  می یابد  کاهش  درصد  صفر  به 
نمونه  نیروی کار  یک  خانوار  هر  است.  پایدار  تعادل  وضعیت  یک  در  اقتصاد  می کنیم  فرض 

می کنند: کثر  حدا  t دوره  در   1 سن  آغاز  از  را  خود  مطلوبیت  خانوارها  می شود.  شامل  را 

ای  لحظه  مطلوبیت  و  اســت  افراد  بقاء  احتمال  مجموع  آن   در  که 
تنزیــل )ذهنی(  β عامــل  و  l می باشــد3  نیــروی کار  و عرضــه   c از مصــرف  تابعــی   (u(c,l )آنــی( 
:6 Wt ثروت  و   j بهره وری  نوع  با  ساله   s سالمند  خانوارهای  برای   t 5دردوره  بودجه  قید  است4. 

فــرض  بــا  اســت.  آن هــا  ثــروت   w و  کار، e(s,j) می باشــد  نیــروی  فــردی  وری  بهــره 
بهره  یا  انسانی  ســرمایه  در  تفاوت  اســاس  بر   ϵj ∈ Ԑ ≡ {ε1,ε2} آن:  در  که   
 s ∈ S ≡ {1,2,…,52} گروه های سنی )نوع بهره وری باال و پایین نیروی کار( است و وری بین 

بقاء  احتمال  است  .بدیهی  است  ثابت  زمان  طول  در  ساله   s عامل  بقاء  احتمال  که  می کنیم  فرض  سادگی  برای   .1
. می یابد  افزایش  کشورها  برخی  در 

)2010( ملل  سازمان  میانی  سناریوی  بینی  پیش  اساس  بر   .2
η>0 عکس  کار،  نیروی  کشش جانشینی بین مصرف و عرضه   γϵ(0,1)  ،   .3

می باشد.  کار  نیروی  عرضه  و  مصرف  بین  جانشینی  کشش 
کند. می  بیان  را  زمان  طول  در  کار(  نیروی  )عرضه  استراحت  و  مصرف  مختلف  بسته های  ترجیحات  میزان   .4

یک  عنوان  به  می شوند،  پیچیده  قدری  محاسبات  اما  نمود  مدل  وارد  را  والدین-فرزندان  ارتباط  و  ثروت  می توان   .5
لودویگ2007(. و  )کروگر  کنیم  فرض  را  سالیانه  کامل  بازار  یک  وجود  می توانیم  جایگزین 

به  می شود.  گذاری  مالیات   τr نرخ  با  ای  سرمایه  درآمد  می کنند.  کسب   wt ϵ R ثروت  از  را   rt بهره  نرخ  خانوارها   .6
دارند. دولت  از  را   trt انتقالی  دریافت های  خانوارها  عالوه، 
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کارگران  دســتمزد  اســاس  بر   ، ســن    - بهره وری  نمــاد  می باشــد.  عوامل  ســن  اســاس  بــر 
کارگران  مهارت های  و  آموزش  در  تفاوت  متوسط  اســاس  بر   ϵ2 و   ϵ1 بهره وری  انواع  می باشــد. 
متفاوت،  مهارتی  سطح  دلیل  به  می توانند  افراد   .ϵj ∈ Ԑ ≡ {0.7,1.3} با:  است  برابر  و  است 
به  تنها  مهارتی  تفاوت هــای  این  که  می کنیم  فــرض  و  باشــند  داشــته  متفاوتی  ســاعتی  درآمد 
 t دوره  در  )ثروت(  درآمد  مجموع  می شود.   ایجاد  مختلف  ســنین  در  افراد  داشــتن  قرار  دلیل 
می شــود.  داده  نشــان   (1-τω-τb)ωte(s,j)lt(s) بصورت   j وری  بهره  نوع  با  ســاله   s خانوار  یک 
 τω نرخ  در  درآمدی  ثروت  اســت.   t دوره  در  بهره وری  واحد  هر  در  دســتمزد  نرخ   ωt آن  در  که 
نظام  در  بیمه  حق  تحت  را  مبلغی  می بایست  کارگران  این  بر  عالوه  می شود.  مالیات گذاری 
دریافت   b(s,j) مســتمری  بازنشســته  کارگران  نماینــد.  پرداخت   τb نــرخ  بــا  اجتماعــی  تأمیــن 
که: b(s,j)=0for,s<R و خانوارها  که بر اساس نوع بهره وری j می باشد. واضح است  می کنند 
براساس  می باشد.   ωt(1)=0 رو  این  از  می آیند.  دنیا  به   s=1 سن  ابتدای  در  ثروتی  هیچ  بدون 
بجا  فرزندانشــان  برای  خود  از  ارثیــه ای  والدیــن   ،)2001( بورخــارد1  و  هیــر  مطالعــات  از  فرضــی 
ایــن  اســت  الزم  می گــردد.  مصــادره  دولــت  توســط  تصادفــی  ارثیــه  تمامــی  و  نمی گذارنــد2 
به  توجه  با  را  خــود  مطلوبیت  خانوارها  باشــد.  داشــته  وجود  بقاء3  تصادفــی  عنصردراحتمــال 

می کنند. کثر  حدا بودجه  قید 
بر  ســرمایه،  و  کار  نیــروی  عامل  دو  ترکیــب  از  نظــر  مــورد  اقتصــاد  در  تولیــد  بنــگاه:  بخــش   -2

 Yt بنگاه ها   t دوره  هر  در  و  مقیاس  به  نسبت  ثابت  بازده  با  داگالس  کاب  تولید  تابع  اساس 
تنها  کار  نیروی  و  است  همگن  سرمایه  می کنیم  فرض  می کنند.  تولید  رقابتی  بازار  یک  در  را 
اما  باشــند.  هم  جانشــین  می توانند  آنها  که  معنی  این  به  می شــوند.  متمایز  کارایی  لحاظ  به 
می کنند.  عرضه  را  کار  نیــروی  از  متفاوتی  مقادیر  دارنــد،  قرار  مختلف  ســنین  در  کــه  افــرادی 

. می شود  فرض  یک  آن  مقدار  و  می کند  4رشد   gA نرخ  با  برونزا  بطور   At آوری  فن  بهره وری 
می باشد. سود  نمودن  کثر  حدا بنگاه  هدف 

Max: π = Yt - rtKt - wtLt - δKt

1. Heer, Burkhard.
هســتند  گروه  یک  در  که  زنده  افراد  بیــن  دوره  هر  پایان  در  مــرگ  حال  در  خانوارهــای  از  مانــده  جــا  بــه  دارایی هــای   .2

تقسیم می شود.
3. Stochastic survival probability
گرفته اند . برونزا بودن رشد در نظر  با فرض  را  گذار جمعیتی  4. مراجعه شود به هییر و ایرمن )2008(: آن ها یک مدل 
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می شوند  گرفته  خدمت  به  زمانی  تا  تولید  عوامل  شــده،  ذکر  اول  مرتبه  شــرایط  اســاس  بر 
برابر  باید  بهره  نرخ  که  معنی  این  به  گردد.  عوامل  این  نهایی  بهره وری  با  برابر  آنها  قیمــت  کــه 
زمان  در  نیروی کار  نهایی  بهره وری  با  برابر  تعادلی  دســتمزد  نیز  و  ســرمایه  نهایی  وری  بهره  با 

باشد1.  t
بیمه  مالیات  جــز  ها)به  مالیات  آوری  جمــع  طریق  از  را   Tt درآمــد  دولــت  دولــت:  3-بخــش 
مصارف  جهت  خــود  مخارج  مالــی  تأمین  بــرای   orr نفتــی  درآمدهــای  و  اجتماعــی2(  تأمیــن 
 Beqt تصادفی  ارثیه  تمامی  عالوه،  به  می کند.  تأمین   Trt انتقالی  پرداخت هــای  و   Gt دولــت 

است: تعادل  در   t دوره  هر  در  دولت  بودجه  لذا  می نماید.  مصادره  نیز  را 
Gt + Trt = Tt + Beqt + orr

با: بود  خواهد  برابر  دولت  مالیاتی  درآمدهای   τr و   τω مالیات  نرخ  در 
Tt = τtωtLt + τtrtΩt
خروجی ها  از  ثابتــی  بخش  دولت  مخارج  و  می باشــد   t در  ثــروت  مجمــوع   Ωt آن  در  کــه 
هســتند.  ثابت  زمان  طول  در  نفتی  درآمدهای  که  اســت  این  بر  فرض   . و   هســتند 
ســال   n برای  قیمتهــا  ضربــدر  نفــت  فــروش  مقــدار  تاریخــی  میانگیــن  اســاس  بــر  مقــدار  ایــن 

آید3. می  دست  به  نفتی(  درآمدهای  )میانگین 

با: است  برابر  دولت  تعادلی  بودجه  

می باشــد  ســرمایه  مجموع  بــا  برابــر  ثــروت  مجمــوع  و  دارد  وجــود  تعــادل  ســرمایه  بــازار  در 
.  Ωt=Kt

ذخیره  بدون  جریانی  پرداخت  بــا  بازنشســتگی  نظام  مدل  این  در  اجتماعی:  تأمین  4-بخــش 
حقــوق  مالــی  تأمیــن  جهــت  را  کارگــران  مشــارکت  ســهم  سیســتم  ایــن  می باشــد.   (PAYG)
حق  اجتماعی  تأمین  لذا  می کند.  آوری  جمع  را  بازنشســته  عوامل  به  پرداختی  بازنشســتگی 
پرداخت  در  را  خــود  درآمدی  منابع  از  یکی  عنــوان  به  افراد  اشــتغال  زمان  در  پرداختــی  بیمــه 

می نماید.  هزینه  بازنشستگان  به  مستمری 

نرخ  ترتیب  به  نیز   δ و   ω و   r و  می دهد  نشان   t زمان  در  را  مؤثر  کار  نیروی  به  سرمایه  نسبت  اینجا   در   .1
می دهند. نشان  را  ک  استهال نرخ  و  دستمزد  نرخ  بهره، 

مســتقل  ســازمانی  عنوان  به  اجتماعی  تأمین   ســازمان  به  شــود  می  کســر  حقوق  از  که  اجتماعی  تأمین   مالیات   .2
گیرند.  نمی  قرار  دولت  مالیاتی  درآمدهای  زمره  در  درآمدها  این  بنابراین  شود.  می  پرداخت 

می شود. تعیین  برونزا  صورت  به  مدل  این  حل  برای  نفتی  درآمدهای  تاریخی  میانگین   .3
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جایگزینی  نرخ  دارد.  قرار  تعادلی  حالت  در  اجتماعی  تأمین  بودجه  تعادل،  وضعیت  در 
منظور  به   τb مشــارکت  نرخ  مــورد  این  1.در  بــا:   اســت  برابر  مســتمری ها  مجمــوع 
در  اجتماعی  تأمین  بودجه  اســت.  شــده  گرفته  نظر  در  اجتماعی  تأمین  بودجه  تعادل  تنظیم 

است: تعادل 

فعاالن  اعمال  تصمیم گیری  و  قیود  که  می شــود  اطالق  وضعیتی  به  تعادل  ایســتا:  تعادل 
تعادل  در  می توانــد  اقتصــاد  تعریــف،  ایــن  با  باشــند.  انطبــاق  قابــل  یکدیگــر  بــا  آن  در  بــازار، 
حالت  ایســتایی،  حالت  بنابراین  باشــد.  داشــته  قرار  ایســتایی  حالت  در  اینکه  بدون  باشــد 
می شــوند،  مدل  دیفرانســیل  معادالت  وارد  که  متغیرهایی  آن  در  که  اســت  تعادل  از  خاصی 
ثابت  متغیرهــای  شــرایط  تحت  تنها  را  تعــادل  )گــروس2011،2(.  نکننــد  تغییــر  زمــان  طــول  در 
تأثیر  تحت  خودهمبســتگی  و  واریانس  میانگین  معنــای  به  ایســتا  وضعیت  می کنیم3.  بیــان 
برعامل  ســرانه  متغیرهای  تقســیم  با  مقطعی  زمانی  روند  حــذف  بنابر این  نمی گیرد  قــرار  زمــان 
لذا  می شوند،  بیان  سرانه  روند  بصورت  نیز  کل  متغیرهای  همچنین  می گیرد.  صورت  فناوری 
 )t زمان  در  نیــروی کار  عرضه  در  آوری  فن  ضرب  )حاصل   LtAt بــر  را  کل  مقادیــر  می بایســت 
زیر  متغیرهای  بنابر این  نمود.  t(تقسیم  زمان  در  )فناوری   At بر  را  قیمت  و  فردی  متغیرهای  و 

می شوند: تعریف  را 

مؤثر  مخارج  سرانه  مؤثر،  مالیات  مؤثر،  ثروت  مؤثر(،  )سرمایه  ســرمایه  شــدت  ترتیب  به  که 
و  سن  فردی   ثروت  توزیع  می باشد.   مؤثر  تولید  و  مؤثر  مصرف  دولت، 
gN,T رشد جمعیت در نرخ  می باشد.  t را نشان می دهد.  j نوع بهره وری در زمان 
برابر  و  اســت   Tt مالیات ها  و   Ct مصرف   ،Beqt ارثیه   ،Lt کار  نیــروی  عرضــه  کل  متغیرهــای 
در  که  اســت  افراد  تصمیمات  از  دنباله ای  رقابتی  تعادل  اســت.  فردی  متغیرهای  مجموع  با 
دســتمزد،  نرخ  و  بهره  نرخ  آتی  مســیر  کل  داشــتن  با  خانوارها،  مصرف  و  کار  نیروی  عرضه  آن 

می باشــد.  کار  نیروی  بهره وری  نوع  و  ســن  اســاس  بر  بازنشســتگی  زمان  در  دریافتی  مســتمری   bt (s,j) آن  در  که   .1
اجتماعی،  تأمیــن  بیمه  حق  نــرخ  اســاس  بر  مســتمری   (s≥R) بازنشســتگی  ســن  به  رســیدن  از  پس  فــرد  بطوریکــه 

دریافت می کند. بر دستمزد  مالیات 
2. Groth
کثر  حدا را  خــود  ســود  بنگاه  اســت.  ســازگار  اقتصاد  در  افراد  رفتارهای  مجموع  بــا  فــردی  رفتــار  ایســتا،  حالــت  در   .3
قابل  بسیار  که  تکنولوژی  پیشرفت  مانند  برونزای رشد می باشد،  نفوذ عامل  بدون  متغیرها  تکامل  می کند. معمواًل 

توجه است.
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و  بوده  نرخ بهــره  آتی  رفتار   منعکس کننــده  بنگاه ها  ســرمایه گذاری  تصمیمات  باشــند.  بهینــه 
 .)1987 )اوئرباخ-کوتلیکوف  شوند  تسویه  سرمایه  و  نیروی کار   بازارهای 

تا   1390 ســال  از  که  ســاله   90 زمانی  افق  یک  در  را  پویا  جمعیتی  گذارهای  پویا:  تعادل 
با  گاوس1،  حذفی  روش  از  استفاده  با  است.  شده  گرفته  درنظر   t=0,1,…,90 با  مطابق   1480
همگرایی  زمان  تا  و  می شود  شروع  جمعیتی  متغیرهای  از  که  گذار  مسیر  از  اولیه  حدس  یک 
هر  است.  اولیه  ایستای  وضعیت  به  مربوط  و  می شود  داده   t=0 در  تخصیص  می یابد.  ادامه 
متفاوت  انتخاب تخصیص های  و  قیمت ها  دنباله  از  با عوامل مختلفی  گانه  بطور جدا نسل 
که  چرا شوند  گرفته  درنظر  نیز  اند  شده  1330متولد  سال  از  که  هایی  نسل  باید  است.  مواجه 
اشتغال  در  و  می کنند  مشارکت  نیروی کار  عرضه  در  می کنند،  انداز  پس  و  هستند  زنده  هنوز 
شــبه  روش  از  شــده  مطرح  معادالت  سیســتم  بــرآورد  بــرای  دارنــد.  نقــش  ســرمایه  موجــودی  و 
شــرایط  می شــود.  اســتفاده  اســت  معروف  نیز  برویدن3)1965(  روش  بــه  کــه  نیوتون-رافســون2 
معادالت  سیستم  در  بازار  تعادل  شرایط  و  بودجه  محدودیت های  سازی،  کثر  حدا اول  مرتبه 
می تواند  همگن  انباشــته  سیســتم  می دهد.  شــکل  را  بزرگ  مقیاس  در  خطی  غیر  الگوی  یک 
طی  یتــم  الگور تکــرار  طریــق  از  و  شــده  نوشــته   X=(x-q,…,xt,…,xs+f)' و   F(X)=0 بصــورت 
نیوتون- تطبیق  معرض  در  و  گشــته  تعدیل   Xبردار مرحله،  هر  در  که  شــود  حل  مرحله  چهار 

. یعنی:   می گیرد،  قرار  رافسون 

یافتههایتحقیق
جایی  تا  را  مدل  اقتصاد  که  است  اساسی  اصول  از   واقعی  اقتصاد  یك  داده های  از  استفاده 
شده  انجام  مطالعات  فقدان  به  توجه  با  می سازد.  شــبیه  واقعی  اقتصاد  به   اســت  ممکن  که 
اغلب  در  است.  شــده  بنا  بین المللی  شــده  مســتند  پارامتری  مقادیر  براســاس  مدل  ایران  در 
صورت  در  یا  و  شده  استفاده   )2009( ماوسنر4  و  هیر  توسط  شده  معرفی  پارامترهای  از  موارد 
نرخ  ایران جایگزین شده است.  اقتصاد  برای  پارامترهای محاسبه شده موجود  امکان مقادیر 
 λ=0.012 میانی(  )ســناریوی  ملل  سازمان  آمارهای  اساس  بر  جمعیت  ســنی  گروه های  رشــد 
حالت  در  جمعیــت  رشــد  نرخ  که  اســت  شــده  برازش  بگونه ای  و  اســت  شــده  گرفتــه  درنظــر 
وری  بهره  بردار  باشد.  داشته  همخوانی  ایران  جمعیت  کنونی  رشد  نرخ  با  مدل  در  ایستایی 

1. Gauss Elimination Method
2. Newton-Raphson Algorithm
3. Broyden’s Method
4. Heer and Maussner
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همانطور  اســت1.  آنان  زندگی  طول  در  کار  نیــروی  وری  بهره  کننده  منعکس  انســانی  نیــروی 
حدود  در  بهره وری  کثر  حدا مقدار  محدب  بصورت  است  شده  داده  نشان   )2( نمودار  در  که 

می باشد.  سال   50

کارایی-سن نمودار ،)2( نمودار

2010 بولت،  منبع: 

می یابد.  کاهش  سپس  و  می رسد  خود  کثر  حدا به  ســالگی   50 در  انســانی  نیروی  کارایی 
کار  نیــروی  واحــد  هــر  ازای  بــه  واقعــی  دســتمزد  و  وری  بهــره  در  تغییــرات  نــوع  ایــن  بــه  افــراد 
نیروی  درآمد  بنابراین  می دهند.  نشــان  واکنش  خود  کار  نیروی  عرضه  در  تغییر  با  موثرشــان، 
بردار  موثر(  کار  نیروی  واحدهای  تعداد  ضرب  )حاصل  می شود  تعیین  زا  برون  صورت  به  کار، 
تابع  یک  با  کار  نیــروی  به  ســرمایه  نســبت  اســاس  بر  درونزا  صورت  به  که  حقیقــی،  دســتمزد 
ســندهاجی3)1998(  )بولت2010،2(.  می آید  دســت  به  می شــود،  تعیین  کاب-داگالس  تولید 
می دهد  نشــان   β ذهنی  تنزیــل  عامل  و  نمــود.  محاســبه   3 برابــر  را   Ɵ نســبی  گریــزی  ریســک 
در   )1389( کاونــد  محاســبات  بنابر  و  اســت  آینده  مطلوبیــت  از  بیــش  فعلــی  مطلوبیــت  کــه 
چز  می باشد.  منطبق  نظری  پژوهش های  نتایج  با  که  است  شده  گرفته  درنظر   0.98 مجموع  
نرخ  آوردند.  دست  به   0.28 مقدار   را  استراحت  و  مصرف  جانشینی  کشش   )1975( بکر4  و 
اســت   0.33 مجموع  در  ایران  در  اجتماعــی  تأمین  نظام  در   ،τbاجتماعــی تأمین  بیمــه  حــق 

بصــورت  را  بهــره وری   - ســن  معادلــه  مایلــز)1999(،  محاســبات  براســاس  ایــران،  داده هــای  فقــدان  شــرایط  در   .1

نشــان  و  اســت  فرد  کاری  تجربــه  تعــداد ســال های   s آن  در  کــه  اســت.  فــرض شــده   ξs=0.033s+0.0006s2
می یابد. افزایش  افراد  انسانی  سرمایه  ارزش  کاری،  تجربه  سال های  و  سن  افزایش  با  که  می دهد 

2. Bulete
3. Sendhaji
4. Chez and Becker
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بر   GDP به  دولت  مخارج  نســبت  جمله  از  پارامترها  ســایر  اســت.  جاری  قوانین  با  منطبق  و 
مالیات  نرخ  و   0.1 دستمزد  بر  مالیات  نرخ  و   0.23  ،)1389( فاروجی  دشتبان  مطالعه  اساس 
مقاله  اســاس  بر  واقعی1.16  جایگزینی  نرخ  )2005(و  مجیــدی  مطالعات  اســاس  بر   0.12 مؤثــر 
تولید  در  سرمایه  سهم   )2003( نائینی  جاللی  است.  شده  گرفته  نظر  در   )2007( هوس1  وایت 

نمود. محاسبه   0.416 نفت(  احتساب  )بدون  داخلی  ناخالص 

تدوینشده الگوی برازش
است  شده  گفته  درنظر  سال   72 مطالعه  این  در  افراد  ســن  کثر  حدا شبیه ســازی  این  در 
دوره  اشتغال(،  سن  به  سالگی)رسیدن   20 تا  تولد  اول  دوره  می شــود.  تقســیم  دوره  ســه  به  که 
شامل  سوم  دوره  و  سال(   35 مدت  به  افراد  اشتغال  )دوران  سالگی   55 تا  سالگی   20 از  دوم 
فرد  که  است  ســالگی   72 ســن  در  مرگ  زمان  تا  بازنشســتگی  زمان  از  زندگی  دوران  ســال   17
بازنشسته از حقوق و مزایای بازنشستگی خود از طریق حمایت های سیستم تأمین اجتماعی 
بر  و  می شــود  گرفته  درنظــر  دائمی  جمعیــت  رشــد  نــرخ  کاهــش  اینجــا  در  می شــود.  برخــوردار 
صفر  به  ایران  در  جمعیت  رشد  نرخ   2040 در  ملل  سازمان  میانی  سناریوی  پیش بینی  اساس 
نمودار)3(  در  که  همانطور  می شود.  منتقل  جدیدی  ایستایی  حالت  به  اقتصاد  لذا  می رسد، 
نمودار  این  در  می یابد،  کاهش  سن  افزایش  با  عوامل  بودن  زنده  احتمال  می شــود  داده  نشــان 
. اســت  شــده  داده  نشــان  افراد  بقاء  احتمال  با  اولیه  ایســتای  وضعیت  در  ســن  ثابت  توزیع 

افزایشسن با افراد ماندن زنده احتمال )3( نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

نرخ  کمک  با  انتقال  دوره  طول  در  نســل ها  و  جمعیت  حجم  محاســبه  جمعیت:  حجم 

1. Whitehouse (2007)
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نمودار  مشــاهدات  براســاس  می گیرد.  صورت  عوامل  مانــدن  زنده  احتمال  و  جمعیــت  رشــد 
اینکه  فرض  با  است.  شده  نرمال  یک  به  نسبت  تعادل  وضعیت  در  جمعیت  مجموع   ،)4(
صفر  به  درصد   1.2 از  جمعیــت  رشــد  نرخ  می باشــد،   t=1 دوره  بر  منطبق  کــه  صفــر  ســال  در 
جدید  سهم  به  ساله  یک  نســل  زمانیکه  تا  اقتصاد  شــناختی  جمعیت  ســاختار  یابد.  کاهش 
ساله   90 دوره  طی  جمعیت  اندازه  است.  تغییر  حال  در  برسد،  پایدار  وضعیت  در  جمعیت 
انتهای  تا   1.41 اندازه  در  سپس  و  می کند  رشــد  افزایشی  نرخی  با  ســالگی   65 تا  بررســی  مورد 

می ماند. باقی  ثابت  دوره 

موردمطالعه زمانی دوره به نمودار)4(حجمجمعیت

تحقیق محاسبات  منبع: 

کاهش نرخ رشد  با  نیروی کار  به نمودار)5( در دوره 90 ساله سهم  با توجه  نیروی کار:  سهم 
از  و  می یابد  کاهــش  فزاینده  نرخــی  بــا  دوره 65  در  بــه 0.57  صفــر  دوره  در  از 0.66  جمعیــت 
نیروی کار  ســهم  نهایی  ایســتای  حالت  در  لذا  می ماند.  باقی  ثابت   0.565 در   90 تا   65 دوره 
نیروی کار  ســهم  کاهش  دیگر  طرف  از  اســت.  یافته  کاهش  اولیه  ایســتایی  حالت  به  نســبت 
می دهد. افزایش  را  سرمایه1  شدت  نتیجه،  یک  عنوان  به  و  شده  کل  اشتغال  کاهش  موجب 

1. Capital intensity
به عبارت دیگر شاخصی  تولید است.  کار مورد استفاده در جریان  نیروی  به  از شدت سرمایه، نسبت سرمایه  منظور 
می دهد  نشان   ، سرمایه  شدت  پویایی  کاربری.  میزان  با  مقایسه  در  بری  سرمایه  میزان  تعیین  برای  است 
نیروی  تمایل  و  توانایی  به  باتوجه  دیگر  طرف  می یابد.از  افزایش  کار،   نیروی  عرضه  کاهش  با  جمعیتی  اثرگذار 
که شدت  بینی می شود  At، بطورکلی پیش  آوری در طول زمان  و تکامل سطح دانش فن  انداز  کاهش پس  به  کار 
از  یکی  عامل  قیمت  پویایی  می یابد.  کاهش  ثابت  نرخی  با  ســپس  یابد  افزایش   65 دوره  تا  زمان  مرور  به  ســرمایه 

است. سرمایه  شدت  دهنده  نشان  عوامل 
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مطالعه مورد دوره در نیرویکار تغییرسهم روند نمودار)5(

تحقیق محاسبات  منبع: 

عرضه  در  کاهــش  منزله  به  جمعیت  رشــد  نرخ  در  کاهــش  نیروی کار:  بــه  ســرمایه  نســبت 
 )6( نمودار  براســاس  و  می شــود  تر  کمیاب  قبل  به  نســبت  نیروی کار  لذا  می باشــد.  نیروی کار 
اولیه  ایســتای  حالت  به  نســبت  نهایی،  ایســتای  وضعیت  در  نیــروی کار  بــه  ســرمایه  نســبت 
و  داده  کاهــش  را  ســرمایه  از  اســتفاده  هزینــه  طــرف  یــک  از  می یابــد.  افزایــش   9.8 بــه   9.1 از 
افزایش  و  نیروی کار  از  استفاده  هزینه  افزایش  دیگر  طرف  از  می شود.  بهره  نرخ  کاهش  موجب 

دارد. پی  در  را  دستمزدها 

کار نیروی به تغییراتنسبتسرمایه نمودار)6(

تحقیق محاسبات  منبع: 

می شود.  تعیین  نیروی کار  به  ســرمایه  نســبت  طریق  از  دســتمزد  و  بهره  نرخ  تحول  مســیر 
اســت.  شــده  داده  نشــان  نمودارهای)7(و)8(  در  ترتیــب  بــه  دســتمزد  نرخ  و  بهــره  نــرخ  رونــد 
اولیه  ایستای  حالت  در   0.122 سطح  از  بهره  نرخ  نمودار)7(  در  می شود  مشاهده  که  همانطور 
کاهش  فزاینده  شیبی  با   75 دوره  در  ســپس  می یابد  کاهش  ثابت  شــیبی  با   0.114 ســطح  به 
حالت  در  بهره  نرخ  می رسد  مقدار0.110  در  ثابتی  وضعیت  به   85 دوره  در  حدودًا  و  می یابد  
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است. پایین تر  بهره  نرخ  اولیه  ایستایی  حالت  به  نسبت  نهایی  ایستایی 

موردمطلعه دوره در بهره نرخ تغییرات نمودار)7(

تحقیق محاسبات  منبع: 

دردورهموردمطالعه نرخدستمزد نمودار)8(تغییرات

تحقیق محاسبات  منبع: 

وضعیت  به  دوره   90 حدود  گذشــت  از  بعد   1.66 ســطح  از  دســتمزد  نرخ  نمودار)8(  در 
تا  ثابت  شــیب  با   75 دوره  تا  دســتمزد  نرخ  می یابد.  افزایــش   1.61 ســطح  به  نهایــی  ایســتای 
به  نهایت  در  و  می کنــد  پیدا  افزایش  کاهنــده  شــیبی  با  دوره  آخــر  تــا  و  می یابــد  افزایــش   1.62
رفتار  انتقال  به  منجر  عوامــل  قیمت  در  تغییر  می ماند.  باقی   1.51 ســطح  در  ثابتــی  وضعیــت 
یافته ،کارگران درآمد خالص  افزایش  انداز می شود لذا مشارکت اجتماعی  و پس  بازنشستگی 
بازنشســته  دیرتر  جدید  ایســتایی  ســطح  در  که  دارند  تمایل  افراد  می کنند.  یافــت  در باالتــری 

شوند.
اشــتغال  دوران  در  اســت  مشــاهده  قابل   )9( نمــودار  در  کــه  همانطــور  نیــروی کار:  عرضــه 
و  عوامــل  ســن  افزایــش  بــا  می یابــد.  افزایــش  ابتدایــی  دوره   10 طــی  نیــروی کار  عرضــه  عوامــل 
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به  و  می یابد  کاهــش  فرد  هر  زندگــی  دوره  انتهــای  تا  نیــروی کار  عرضــه  جمعیــت،  ســالمندی 
می یابد  کاهش  ســالمندان  برای  ســن  افزایش  با  درآمد  نهایی  مطلوبیت  نتیجــه،  یک  عنــوان 
است،  یکسان  شوک  اعمال  از  قبل  شــرایط  به  نســبت  نیروی کار  عرضه  تغییرات  روند  اگرچه 
و  جمعیتی  شوک  عمده  تأثیر  می شــود  مشــاهده   )9( نمودار  در  نقطه چین  منحنی  به  توجه  با 
ســهم  و  می شــوند  متولد  کمتر  جوان  کارگران  اســت.  نیروی کار  ســهم  کاهش  جمعیتی،  گذار 
ســطح  بررســی  مورد  دوران  تمامی  در  می یابــد.  افزایــش  بازنشســتگی  بــار  و  بازنشســته  عوامــل 
برای  نیروی کار  از عرضه  پایین تر  نرخ رشد صفر در سطحی  با  برای جمعیت  نیروی کار  عرضه 
عرضه  کثر  حدا می شــود  موجب  جمعیت  رشــد  نرخ  کاهش  دارد.  قــرار  رشــد  به  رو  جمعیــت 
در  رشد  روبه  جمعیت  برای  می افتد  اتفاق  سالگی   30 سن  در  که  جوانی  دوران  در  نیروی کار 
یابد.  کاهش  با نرخ رشد صفر  از 0.44 به 0.41 در منحنی آبی برای جمعیت  منحنی پیوسته 
توجهی  قابل  جایگزینی  کــه  می دهد  نشــان  شــواهد  هامرمش1)2001(،  بررســی های  به  توجه  با 
سنین  در  نیروی کار  عرضه  در  کاهش  دارد،  وجود  تولیدات  و  متفاوت  سنین  در  کارگران  بین 
برای  کارفرمایان  طرف  از  هایی  مشوق  باید  لذا  می شــود.  دســتمزدها  افزایش  موجب  ابتدایی 

شود.  ارائه  مسن تر  کارگران  تقاضای  افزایش 

کار نیروی تغییراتعرضه روند نمودار)9(

تحقیق محاسبات  منبع: 

ایســتای  وضعیت  در  مصــرف  می شــود  مالحظه   )10( نمــودار  در  کــه  همانطــور  مصــرف: 
شــوک  برقــراری  از  )قبــل  اولیــه  ایســتای  وضعیــت  بــه  نســبت  نقطه چیــن  منحنــی  در  نهایــی 
در  دســتمزدها  نرخ  افزایش  و  بهــره  نــرخ  در  کاهش  علــت  به  پیوســته  منحنــی  در  جمعیتــی( 
مصرف  گهانی  نا کاهش  می یابد.  افزایش  مصرف  زمان  گذشــت  با  می باشــد.  باالتری  ســطح 
است.  مشاهده  قابل  ســالگی   55 سن  در  اشتغال  آخر  ســال های  در  و  بازنشســتگی  ســن  در 

1. Hamermesh
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کاهش  موجب  و  می کند  عمل  شــوک  یک  عنوان  به  بازنشســتگی  مصرف،  نمودار  به  توجه  با 
نرخی  با  مصرف  بازنشستگی  از  بعد  اما  می شود.  بازنشستگی  دوره  ابتدای  در  مصرف  شدید 
تحت  مصرف  رشد  موجب  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  اگرچه  یافت.  خواهد  افزایش  فزاینده 
مصرف  کثر  حدا از  مثبت(  رشــد  نرخ  با  جمعیت  )در  جمعیتی  شــوک  اعمال  از  قبل  شــرایط 
صفر،  جمعیت  رشــد  نرخ  در  می شــود،  شــوک(  اعمال  از  0.7)پس  به  مصرف  کثر  حدا به   0.3

است. یکسان  رشد  روبه  جمعیت  به  نسبت  مصرف  تغییرات  روند 

تغییراتمصرف روند )10( نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

بهرهوری نوع دو در نیرویکار عرضه و انداز مقایسهپس
چرخه  نظریه  اساس  بر  می کنند.  پس انداز  خود  بازنشستگی  و  سالمندی  دوران  برای  کارگران 
براســاس  خــود  منفــی  پس انــداز  و  پس انــداز  طریــق  از  افــراد   ،1950 در  مودیگیلیانــی1  زندگــی 
زندگی  طول  در  مصرف،  شدید  نوســانات  از  می کنند  ســعی  زندگی،  طول  در  درآمد  تغییرات 
اشــتغال  دوران  در  و  منفی  انداز  پــس  دارای  زندگی،  ابتدای  در  افــراد  لــذا  نماینــد.  جلوگیــری 
می شــود  منفی  مجددًا  انداز  پس  بازنشســتگی،  دوران  در  و  هســتند  مثبت  انــداز  پــس  دارای 
با  می توانند  افــراد  فوق،  انگیــزه  جز  به  می کنند.  مصــرف  خود  شــده  تجمیع  ثــروت  از  افــراد  و 
نا  با  روبرویی  و  بــادوام  مصرفی  کاالهــای  خرید  ارثیه،  گذاشــتن  جای  به  چــون  هایــی  انگیــزه 
ترتیب  به   )12( و   )11( نمودارهــای  در  نماینــد.  انداز  پس  زندگــی  در  رو  پیــش  اطمینانی هــای 
رفتار پس انداز افراد با بهره وری پایین و عوامل با بهره وری باال در حالت پایدار اولیه و نهایی 
بازنشستگی  دوره  برای  افراد  می شود  موجب  اجتماعی  تأمین  وجود  اســت.  شده  داده  نشــان 

برنامه ریزی  خــود  عمر  طول  انتظاری  عایــدات  براســاس  را  خود  مخارج  خانوارهــا  نظریــه  ایــن  طبــق   ،Modigliani  .1
است  وابسته  مدت  بلند  انتظاری  درآمد  به  آن  از  مهمتر  بلکه  جاری  درآمد  به  تنها  نه  آن ها  مصرف  لذا  می کنند، 

کری 1387(. )شا
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دوره  در  فوق  پرداخت  ازای  در  که  هستند  باور  این  بر  آن ها  بپردازند،  بازنشستگی  سهم  خود 
آینده  برای  آنان  که  بنظر می رسد  نتیجه  در  باشند.  برخوردار  درآمد قطعی  از یک  بازنشستگی 
در  اجتماعی  تأمین  نزد  افراد  شــده  ذخیره  مبالغ  اگرچه  کرده اند.  انداز  پس  به  مبــادرت  خــود 
انداز  پــس  برای  کمتری  نیــاز  احســاس  افراد  امــا  می شــود.  کل  پس انــداز  افزایــش  موجــب  کل 
تا  پس انداز  می شــود،  بررســی  زندگی  چرخه ی  مدل  براســاس  افراد  ثروت  می کنند1.  شــخصی 
پس  بازنشستگی  سن  در  دقیقًا  می یابد،  افزایش  سالگی   55 ســن  تا  یعنی  بازنشســتگی  زمان 
مزایای  و  مســتمری  دریافت  علــت  به  ســالگی   70 تا  مجددًا  کوتاه مــدت  ثابــت  رونــد  یــک  از 

می یابد.  کاهش  یکنواخت  بصورت  مجددًا  آن  از  پس  و  یافته  افزایش  بازنشستگی 
پایین بیشینه پس انداز در جمعیت  بهره وری  با  کارگران  انداز  به نمودار )11( پس  با توجه 
پیوسته  منحنی  در   2.0 سطح  به   2.8 از  نقطه چین  منحنی  در  مثبت  جمعیتی  رشد  نرخ  با 
نمودار )12( مشاهده می شود  که در  کاهش می یابد. همانطور  بانرخ رشد صفر  برای جمعیت 
کارگران با بهره وری باال، بیشینه مقدار پس انداز در منحنی نقطه چین در جمعیت  پس انداز 
در  صفر  رشــد  نرخ  بــا  جمعیت  بــرای   4.0 ســطح  به   5.25 از  مثبــت  جمعیتــی  رشــد  نــرخ  بــا 
بیشــتر  باال  بهره وری  با  کارگران  انداز  پس  که  اســت  بدیهی  می یابد.  کاهش  پیوســته  منحنی 
می باشد.  باالتر  سطحی  در  آن ها  درآمد  ترتیب  همین  به  است،  پایین  بهره وری  با  کارگران  از 
چنانچه  می کنند.  انداز  پس  میزان  یک  به  نخستین  سال های  طول  در  عوامل  مورد  دو  هر  در 
جمعیت  با  اقتصادی  با  را   (gA=1.2%) رشد  به  رو  جمعیتی  با  اقتصادی  در  انداز  پس  رفتار 
ســرانه  پس انداز  دارای  متوســط  بطور  خانوارها  کــه  می یابیم  در  کنیــم  مقایســه   (gA=0) ثابــت 
سالمند  جمعیت  در  اجتماعی  مشارکت  لذا  هســتند.  رشــد  به  رو  جمعیت  مورد  در  باالتری 
بیشتر  این می توانند  ،بنابر  دریافت می کنند  باالتری  درآمد خالص  کارگران  اگرچه  کمتر است 
تغییرات،  مشابه  روند  در  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  وضعیت  با  مقایسه  در  نمایند.  پس انداز 
پایین تری  سطح  در  باال  بهره وری  نرخ  و  پایین  بهره وری  نرخ  با  افراد  گروه  دو  هر  در  انداز  پس 
است. یکسان  وضعیت  هردو  در  رفتاری  الگوی  می شود  مشاهده  که  همانطور  می گیرد.  قرار 

می نامند. ثروت  جانشینی  اثر  است،  سرمایه  انباشت  یا  گذاری  سرمایه  کاهش  جهت  در  که  را  تأثیر  این   .1
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پایین بهرهوری نرخ با بینعوامل  مقایسهپسانداز 11ت نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

باال بهرهوری نرخ با عوامل بین مقایسهپسانداز نمودار12ت

تحقیق محاسبات  منبع: 

با  عوامل  نیــروی کار  عرضه  و  بــاال  بهره وری  با  عوامــل  نیــروی کار  عرضــه   )13( نمــودار  در 
و جمعیت  نقطه چین  در منحنی  در حال رشد  با جمعیت  اقتصادهایی  در  پایین  بهره وری 
عرضه  دارای  بــاال  بهــره وری  با  کارگــران  اســت.  شــده  داده  نشــان  پیوســته  منحنــی  در  ثابــت 
از  باالتری  نــرخ  دارای  زیرا  هســتند  پایین  بهــره وری  با  کارگران  به  نســبت  تری  بــاال  نیــروی کار 
قوی تر  درآمدی  اثر  از  جانشینی  اثر  مدل،  این  در  می باشند.  مشابه  کاری  ساعت  در  دستمزد 
می یابیم  در  رشد  به  رو  جمعیت  با  اقتصادی  با  ثابت  جمعیت  با  اقتصاد  مقایسه  در  است. 
عوامل  حالیکــه  در  می دهنــد  اختصــاص  کار  بــه  را  تری  طوالنــی  زمان  مــدت  تــر  مســن  افــراد 
در  تر  مسن  عوامل  باالتر  ثروت  طریق  از  وضعیت  این  دارند.  بیشتری  نیروی کار  عرضه  جوان تر 

می شود. داده  شرح  رشد  حال  در  اقتصاد  یک 
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پایین بهرهوری نرخ با بینعوامل نیرویکار مقایسهعرضه )13( نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

باال بهرهوری نرخ با عوامل بین نیرویکار مقایسهعرضه )14( نمودار

تحقیق محاسبات  منبع: 

با  و    )13( نمــودار  در  نیــروی کار  پایین  بهــره وری  تحت  نیروی کار  عرضــه  این،  بــر  عــالوه 
ســنین  در  افراد  می یابد  افزایش  ســالگی  ســن 30  تا   ،)14( نمــودار  در  نیــروی  بــاالی  بهــره وری 
نیروی کار  که  چرا می کنند  عرضــه  رشــد  حال  در  اقتصاد  یک  در  را  بیشــتری  نیروی کار  جوانــی 
هســتند.  کوچک  کمی  تأثیرات  حال  ایــن  با  می کنند  جایگزین  موقتــی  بصــورت  را  بیشــتری 
بازنشستگی  زمان  تا  سپس  و  می یابد  کاهش  ثابت  نرخی  با  سالگی   50 تا   30 ســن  از  ســپس 
مورد  دو  هر  در  می شود  مشاهده  که  همانطور  می یابد،  کاهش  بیشتری  شیب  با  سالگی(   60(

است.  یکسان  جمعیتی  شوک  اعمال  از  پس  تغییرات  روند  بررسی 

بندیوپیشنهادها جمع
باروری  شتاب  کاهش  از  ناشی  سالمند  جمعیت  یک  به  جمعیت  سنی  ساختار  تغییر 
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بطوریکه  می دهد  تغییر  را  جمعیتی  و  اجتماعی  نیاز های  کیف  و  کم  و  نوع  اخیر،  دهه  دو  در 
درمانی،مســائل  و  بهداشــتی  مســائل  به  مربوط  عمومی  هزینه های  افزایش  موجب  پدیده  این 
ســاختار  می شــود.  اجتماعی  تأمیــن  بــر  مضاعــف  فشــار  ایجــاد  و  اجتماعــی  روانــی  و  رفاهــی 
داده  قرار  فشار  تحت  را  جمعیت  کل  اجتماعی  و  اقتصادی  زندگی  چرخه  ســالخورده  ســنی 
مطالعات  و  اقتصــادی  لحــاظ  از  تولیدکنندگی،  قابلیــت  بــر  واقعیت  ایــن  تأثیــر  چگونگــی  و 
کاهش نرخ رشد  از  اثرات سالمندی حاصل  به منظور تعیین  جمعیتی دارای اهمیت است. 
نیروی کار  افراد، عرضه  بقاء تصادفی  احتمال  اساس  بر  تابع مطلوبیت خانوار  ابتدا  جمعیت، 
سازی  بهینه  مساله  حل  با  ســپس  اســت.  شــده  تعیین  افراد  زندگی  دوران  طول  در  مصرف  و 
مســاله  حل  با  بهینه  دســتمزد  و  بهره  نرخ  شــده،  بازســازی  زندگی  دوران  بودجه  قید  خانوارها 
جمعیتی  بینی های  پیش  از  مدل  در  پارامترها  برازش  برای  است.  آمده  بدست  سازی  بهینه 
گذشــته  تحقیقات  و  ایران  آمار  مرکز   1390 مســکن  و  نفوس  آمارگیری  نتایــج  و  ملــل  ســازمان 
رشــد  نرخ  از  اســتفاده  بــا  انتقــال  دوره هــای  اولیــه  مقداردهــی  از  پــس  اســت.  شــده  اســتفاده 
جمعیتی  شــوک  اعمال  درشــرایط  مصرف  جمعیت،  حجم  افراد،  بقــاء  احتمــال  و  جمعیــت 
کاهش  منزله  به  جمعیت  رشــد  نرخ  در  کاهش  می دهند  نشــان  سازی ها  شــبیه  شــد.  تعیین 
ترکیب  بــه  توجه  با  لــذا  و  می شــوند  متولد  کمتر  جــوان  کارگــران  اســت.  نیــروی کار  عرضــه  در 
می یابد.  افزایش  نیــروی کار  در  ســن  افزایش  با  افــراد  ســهم  خاص  بطور  کار،  نیــروی  تغییــرات 
این  دارد.  افزایش  نیروی کار  به  سرمایه  نسبت  و  شده  کمیاب تر  قبل  به  نسبت  نیروی کار  لذا 
از طرف  و  بهره  نرخ  کاهش  و  از سرمایه  استفاده  هزینه  کاهش  از یک طرف موجب  وضعیت 
افزایش  با  می شــود.  دســتمزدها  افزایش  و  نیــروی کار  از  اســتفاده  هزینه  افزایــش  موجــب  دیگــر 
باالتری  خالــص  درآمد  خود  اشــتغال  طوالنی تر  دوره  طــول  در  کارگــران  اجتماعــی،  مشــارکت 
ســالمندان  نســبت  افزایش  و  زمان  گذشــت  با  می یابد.  افزایش  انداز  پس  لذا  نمایند  دریافت 
که  می یابد  افزایش  مصــرف  هســتند،  صرف  کننده  مصرف  و  ندارند  تولیدی  بازده  دیگــر  کــه 
مصرف  گهانی  نا کاهــش  اگرچه  داریم.  توقع  زندگــی  چرخه  مدل  در  که  اســت  چیزی  همــان 
قیمت  در  تغییر  این  است.  مشــاهده  قابل  اشتغال  آخر  سال های  در  و  بازنشســتگی  ســن  در 
دارند  تمایل  افراد  بطوریکه  افراد می شود  انداز  و پس  بازنشستگی  رفتار  انتقال  به  عوامل منجر 

شوند. بازنشسته  دیر تر  شرایط  این  در 
جهت  فعالیت  و  کار  دوران  در  را  خود  درآمد  از  بخشــی  فرد  که  شــد  فرض  الگو  این  در   
زمان  در  گــذاری  ســرمایه  جهت  را  خود  درآمــد  از  بخشــی  و  افتادگــی  کار  از  دوره  در  مصــرف 
ثروت  می شــود.  ســرمایه  افزایش  موجــب  اقتصادی  رفتــار  این  می کنــد.  انــداز  پس  نیــاز  مــورد 
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افزایش  بازنشســتگی  از  پس  دوران  مخارج  مالی  تأمین  منظور  به  کاری  دوره  طــول  در  خانــوار 
مزایای  یکی  خانوار  رفتار  این  ثبت  توانایی  اســت.  ســازگار  زندگی  چرخه  نظریه  با  که  می یابد 
انداز  پــس  می دهد  نشــان  مشــاهدات  اســت.   (OLG) همپــوش  نســل های  مــدل  از  اســتفاده 
درآمد  ترتیب  همیــن  به  اســت،  پایین  بهره وری  با  کارگران  از  بیشــتر  باال  بهره وری  بــا  کارگــران 
باالتری  سرانه  انداز  پس  دارای  متوســط  بطور  خانوارها  البته  می باشــد  باالتر  ســطحی  در  آن ها 
کارگران  می کنند.  دریافت  باالتری  خالص  درآمد  که  چرا هستند  رشد  به  رو  جمعیت  مورد  در 
هستند،  پایین  بهره وری  با  کارگران  به  نسبت  باال تری  نیروی کار  عرضه  دارای  باال  بهره وری  با 
افراد  می یابیم  در  رشد  به  رو  جمعیت  با  اقتصادی  با  ثابت  جمعیت  با  اقتصادی  مقایسه  در 
دادند،  اختصاص  کار  بــه  را  تری  طوالنی  زمــان  مدت  ثابت  جمعیــت  با  اقتصــاد  در  مســن تر 
ساختار  گذار  مراحل  از  یک  هر  در  دارند.  بیشتری  نیروی کار  عرضه  تر  جوان  افراد  حالیکه  در 
جوان  ســنی  ســاختار  در  می کند.  تغییر  جمعیتی  و  اجتماعی  نیازهای  کیفیت  و  نوع  ســنی، 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  ویژه ای  اهمیت  آموزشی  و  بهداشتی  هزینه های 
جهت  روانی  و  رفاهــی  نیازهــای  ســالخورده  ســنی  ســاختار  در  که  حالــی  در  می کننــد.  پیــدا 
وظیفه  می کند،  پیــدا  اولویت  ســالمندان  و  بازنشســتگان  با  مرتبط  مســائل  و  امنیت  افزایــش 
حال  در  اســت.  کشــور  هر  در  اجتماعی  تأمین  نظــام  عهده  به  ســالمندی  دوران  رفــاه  ایجــاد 
تأمین  دولت  بودجه  محل  از  بازنشســتگی  صندوق های  منابع  از  توجهی  قابل  بخش  حاضــر 
این  بنابر  می گذارد.  جا  به  نامطلوبی  تأثیرات  بودجه  کسری  ابعاد  افزایش  با  که  می شود  مالی 
صندوق های  وضعیت  بهبود  و  اجتماعی  تأمین  نظام  تقویت  هدف  با  ومقررات  قوانین  تغییر 
صندوق های  توانمنــدی  افزایش  روش هــای  از  یکی  گیــرد.  قرار  توجه  مــورد  بایــد  بازنشســتگی 
افزایش  با  می باشــد.  شــاغل  افراد  مشــارکت  نرخ  پرداخت  زمان  مــدت  افزایــش  بازنشســتگی، 
مســئله  این  یافت.  خواهد  افزایش  بازنشســتگی  صندوق های  ورودی های  خدمت  دوره  طول 
است  ساختاری  اصالحات  انجام  دوم  شــود.  بازنشســتگی  انداز  پس  تحرک  موجب  می تواند 
از  یکی  ذخیــره  با  نظام  یــک  به  معین  مســتمری  بر  مبتنی  بازنشســتگی  طرح  تغییــر  بــرای  کــه 
کاســتی های  به  می تواند  امــا  اســت  زمان  طول  مســتلزم  اگرچه  که  اســت.  اساســی  اقدامــات 
استفاده  ســوم  دهد.  خاتمه  دارد  وجود  کشــور  بازنشســتگی  نظام  موجود  قوانین  در  که  زیادی 
کاهش  رغم  علی  صندوق ها  منابع  بهتر  هرچه  مدیریت  و  منابع  گذاری  ســرمایه  برای  بهینه 
کرد  اشاره  باید  اما  می نماید.  بازنشستگی  صندوق های  عاید  را  بیشــتری  درآمدهای  هزینه ها 
فرصت های  افزایش  و  اقتصادی  رونق  بازنشســتگی  صندوق های  تقویت  عامل  مهمترین  که 
بازنشستگی  صندوق های  ورودی های  تعداد  افزایش  به  می تواند  که  اســت  کشــور  در  شــغلی 
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افزایــش  و  شــغلی  پیشــرفت های  جهــت  مناســب  بســتر  نمــودن  فراهــم  چهــارم  کنــد.  کمــک 
امــکان  اســتعدادها،  از  اســتفاده  اجتماعــی،  انســجام  ایجــاد  طریــق  از  نیــروی کار  بهــره وری 
نیروی  پیشــرفت  و  رشــد  امکانات  ایجاد  و  نیروی کار  جدید  مهارتهای  از  اســتفاده  و  یادگیری 

می گردد. کارحاصل 
شــتاب  کاهــش  میــر،  و  مــرگ  کاهــش  دلیــل  بــه  گرچــه  ا گفــت  می تــوان  جمع بنــدی  در 
از  ایران  جمعیت  ملل،  ســازمان  بینی های  پیش  براســاس  زندگی،  به  امید  افزایــش  و  بــاروری 
درنظر  باید  می رود،  پیش  ســالمندی  ســوی  به  آتی  دهه های  در  جمعیت  ســنی  ســاختار  نظر 
کشــور  یک  جمعیتی  تغییرات  رونــد  از  دیدکلــی  یک  دادن  بــرای  بینی هــا  پیــش  ایــن  داشــت 
شــکل  مولفه هــای  و  فــردی  در  تصمیم گیری هــای  تغییــر  علــت  بــه  بلند مــدت  در  امــا  اســت 
و  واریانس  دچار  مهاجــرت  و  میر  و  مرگ  باروری،  ازدواج،  همچــون  جمعیت  پویایــی  دهنــده 
جهت  گهانی  نا تصمیمــات  از  می بایســت  گذاران  سیاســت  این  بنابر  بود.  خواهــد  تغییراتــی 
مشــکالت   و  مســائل  حل  به  درســتی  به  بتوانند  تا  نمایند  پرهیز  جمعیــت  رشــد  نــرخ  افزایــش 
شــرایط  در  بپردازند.  ســالمندی  پدیده  از  پیشــگیری  و  جمعیت  رشــد  نرخ  کاهش  از  ناشــی 
جمعیت  ســنی  ســاختار  و  جمعیــت  تعــداد  نظــر  از  مناســبی  وضعیــت  دارای  ایــران  فعلــی، 
شــود.  تلقی  فرصت  یک  عنوان  به  می تواند  کشــور  امروز  جوان  جمعیــت  بطوریکــه  می باشــد. 
و  فرصت  این  از  برداری  بهره  نحــوه  به  بســتگی  ایران  آینده  و  حال  جمعیتی  چالش های  لــذا 
سرمایه  شغلی،  فرصت های  گسترش  جهت  در  اجتماعی  و  اقتصادی  فرصت  به  آن  تبدیل 
توســعه  و  نیروی کار  بهره وری  بهبود  انســانی،  ســرمایه های  بهبود  و  اقتصادی  مطلوب  گذاری 
به  مدبرانه  نگاهــی  با  کشــور  امروز  جوان  انســانی  منابع  صحیح  مدیریــت  بــا  دارد.  اقتصــادی 
کردن  بینانه  واقــع  و  اصالح  همراه  بــه  می توان،  ایران  در  جمعیــت  ســالمندی  بــه  رو  آینــده ی 
تمامی  برای  فرصت  یک  به  دولت  صحیح  ریزی های  برنامه  و  جمعیتی  سیاستگذاری های 
و  جوانی  دوراه  در  اجتماعی  رفاه  افزایش  و  معیشــتی  وضعیت  بهبود  جهت  در  جامعه،  افراد 

نمود. سالمندی 
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