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مقدمه

سالمندي جمعيت یکی از وقایع مهم جمعيتشناختی قـرن اسـت .ایـن فراینـد نخسـت در کشـورهاي
توسعهیافته اتفاق افتاد و اخيراً نيز در کشورهاي درحالتوسعه آشکار شده است .در آیندة نزدیـک تقریبـاً
همة کشورهاي جهان با این پدیده روبهرو خواهند شد .یکی از ابعاد مهم جمعيتشناختی سالمند شـدن
جمعيت ،تغيير در نسبت جمعيت این گروه با دیگر گروههاي سنی است .سالمندي جمعيت یک فراینـد
انتقال جمعيتشناختی است که در آن بـاروري و مرگوميـر از سـوو بـاا بـه سـوو پـایين کـاه
مییابد .بهطور کلی ،پيري جمعيتی یا گروهی ،عبارت است از ترکيب خاص اجتماعـات از نظـر درصـد
افراد سالخورده که بهسبب کاه

ميزان مواليـد ،بـاا رفـتن متوسـ طـول عمـر افـراد ،کـاه

ميـزان

مرگومير و مهاجرت رخ میدهد .در سال  19/5 ،2000درصد جمعيت در کشورهاي بيشتر توسـعهیافته
و  7/7درصد جمعيت در کشورهاي کمتر توسعهیافته شصت ساله و بااتر بودند و پي بينی میشود کـه
در سال 32 ،2050درصد افراد در کشورهاي بيشتر توسعهیافته ،و  19/4درصد افراد در کشورهاي کمتـر
توسعهیافته شصت ساله و بااتر خواهند بود (سازمان ملل .)2013:1به همـين سـبب ،امـروزه در بيشـتر
کشورهاي جهان ،مسائل اقتصادي و اجتماعی سالمندان و مشکل باا رفتن هزینههاي خدمات بهداشـتی
و رفاهی به موازات نياز به فراهم کردن خدمات براي شمار روزافـزون آنـان ،پيچيـدهتر شـده اسـت .از
نگرانـی کشـورها شـده اسـت؛ بنـابراین

سویی تأثيري که این پدیده بر رشد اقتصادي میگذارد ،باعـ

برنامهریزيها و سياستگذاريهاي جامع و دقيق امري ضروري است.
شمار جمعيت سالمندان در پنجاه سال گذشته سهبرابر شده است و در پنجاه سـال آینـده نيــز بـي از
سـهبرابر خواهد شد .در سال  1950نزدیک به  453671نفر سالمند بااي شصت سال در سراسر جهـان بود
که پنجاه سال بعد شمار آنان تقریباً به سه و نيم برابر ،یعنی  1567110نفر رسـيد .در نيمــة اول قرن حاضر
نيز پي بينی میشود که جمعيت سالمند جهان در سال  2050به  5882167نفر برسد (سازمان ملل.)2013:1
جهان
23.9 1950
26.7 2000
38.5 2050

تغييرات ميانه سنی جمعيت جهان

مناطق بيشتر
توسعهیافته

مناطق کمتر
توسعهیافته

کشورهاي توسعه نيافته

آفریقا

آسيا اروپا

آمریکاي اتين و
کارائيب

آفریقاي شمالی

اقيانوسيه

29.0
37.4
44.2

21.5
24.1
37.6

19.3
18.3
28.8

19.2
18.6
27.4

29.7 22.1
37.6 25.9
45.5 49.3

20.1
24.5
42.3

19.5
21.3
37.3

28.0
31.3
38.5

منبع :سازمان ملل ()2012

در ایران با آغاز برنامههاي کنترل جمعيت از سال  ،1370بهتدریﺞ از نـسبت افـراد کمتـر از پـانزده سـال
کاسته و بر نسبت افراد ميانســال (15ـ ـ64سال) افزوده شده است .استمرار این وضـ ـع در آینده میتواند
ترکيب سنی جمعيت را تغيير دهـــد و بهنﺤو مﺤسوسی از نسبت افراد کمتـــر از پـــانزده سال کاســـته،
جمعيت را بهسوي سالخوردگی سوق دهد.
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بر اساس ارزیابیهاي جمعيتشناختی درصورتیکه سن اميــد بــه زنــدگی در ایـ ـران  75سـ ـال و
ميزان رشد جمعيت  5/1درصد در سال درنظر گرفته شود ،جمعيت کـشور در سـال پایــانی چشـمانداز
بيست سالة کشور  107ميليون نفر خواهد بـود کـه از ایـن تعـداد  7/14درصــد جمعيت ،یعنی بي

از

 15.500.000نفر را سـالمندان تـشکيل خواهنـد داد؛ بــه بيـان دیگــر ،مـیتوان گفت جمعيت سالمند
کشور در عرض بيست ســـال ( )1385-1405حــدود ســـه بــرابر خواهد شد .بر اساس منابع علمی
جمعيتشناختی ،زمانی که هشــت درصـــد جمعيـــت را افـــراد بــااتر از  65سال و یا دوازده درصد
جمعيت را افراد بااتر از شصت سال تشکيل دهد ،پدیدة سالمندي شکل گرفته است .بنــابراین کــشور
ایـران بـا آغاز سـدة جدیـد شمــسی ،بــا پدیــدة اجتمــاعی سـالمندي روبهرو خواهد بود .بههرحال،
سالمند شدن جمعيت ایران فرایندي طبيعی است و نمیتوان آن را متوقﻒ یا معکوس کـــــــــرد ،بلکه
میتوان با سياستگذاريهاي صﺤيﺢ آثـار ایـن فرایند را کنترل کرد.
در اینباره ،نوشتار پي رو نخست به بررسی ادبيات نظري تﺤقيق میپردازد کـه در آن اشـارهاي بـه
پيشنه تﺤقيق نيز میشود و در بخ

دوم ،رونـد سـالمندي را در ایـران بررسـی میکنـد؛ بخـ

بررسی ویژگیهاي آماري متغيرهاست؛ بخ
پنجم ،جمعبندي بﺤ

سـوم،

چهارم ،برآورد الگو و تصریﺢ مدل است؛ سرانجام بخـ

و نتيجهگيري آن است.

 .1ادبيات نظري

در سوﺢ کالن ،افزای

توليد ناخالص ملی ( )GNPیـا توليـد ناخـالص داخلـی( )GDPدر سـال مـوردنظر

نسبت به مقدار آن در یک سال پایه ،رشد اقتصادي شمرده میشود؛ به بيان دیگـر ،افزای

توليد ملی واقعی

سرانة کشور در یک سال را در مقایسه با سال پایه رشد اقتصادي میگویند .رشد اقتصادي پـارامتري بسـيار
مهم براي همة کشورهاست؛ زیرا وجود رشد اقتصادي بهمعناي پيشرفت و حرکت بهسمت جلـو بـراي آن
کشور است ،ازاینرو ،اقتصاددانان بسياري دربارة چگونگی و علل رشد اقتصادي موالعه و تﺤقيق کـردهانـد
که حاصل این پژوه ها نظریههاي متعددي دربارة رشد اقتصـادي اسـت .ایـن نظریـههـا عـواملی چـون
تﺤقيق و توسعه ،سرمایهگذاري فيزیکی ،سرمایهگذاري انسانی ،تجـارت خـارجی ،مصـر دولـت ،رشـد
جمعيت ،صادرات ،آموزش و جهتگيري داخلی را عوامل بالقوه رشد بلندمـدت اقتصــادي مـیداننـد .در
این بخ  ،متناسب با موضوع این پژوه  ،به اختصار برخی نظریههاي رشد را مرور خواهيم کرد.
در نظریة رشد نئوکالسيک بهطور کلی ،رشد توليد از رشد یک یـا سـه عامـل زیـر ناشـی میشـود:
افزای

سرمایه بهسبب افزای

پسانـداز و سـرمایهگذاري ،بهبـود در فنـاوري و افـزای

در کميـت و
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کيفي ـت نيــروي کــار بــا رشــد جمعيــت و آمــوزش؛ الگوهاي رشد نئوکالسيکی جزو نظریههاي رشد
اقتصادي سرمایهگرا شــمرده میشوند و بهطور کلی ،ایــن الگوهــا رشد اقتصادي را به انباشت سرمایــة
فيزیکی و پيشرفت فنی برونزا نسبت میدهنــــد .در این الگوها ادعا میشود که نرخ جمعيت پایينتر و
سوﺢ فناوري بااتر ،نرخ رشد کوتاهمدت را افزای

میدهد.

مهمترین مقاله دربارة نظریة رشد اقتصادي که با اقبال همگان روبـهرو شـد ،مقالـههـاي نئوکالسـيک
سولو(Solow,1956

 )1956( )Robertو سوان( )1956( )Swan,1956بود ،که سنگبناي نظریههاي رشـد

اقتصادي در دهههاي بعد شد .در مقالة مزبور تابع توليد با قانون نرخ ثابت پسانداز ،براي ایجـاد الگـوي
تعادل عمومی بسيار ساده در اقتصاد ترکيب شده است .نخستين پي بينی این مدلها کـه بـهطور جـدي
در سالهاي اخير تصریﺢ شدهاند ،همگرایی مشروط اسـت .پـایين بـودن سـوﺢ اوليـة توليـد ناخـالص
داخلی ،سرانة واقعی که با موقعيت بلندمدت یا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد ،باع

سریعتر شدن نـرخ

رشد میشود که این خاصيت ناشی از فرض بازدة نزولی سرمایه است .اقتصادهایی که نسبت سرمایه بـه
کارگر کمتري دارند (به نسبت سرمایه به کارگر بلندمدت ارتباط دارد) متمایل بـه نرخهـاي بـازدة بـاا و
نرخهاي رشد فراواناند؛ به این دليل ،همگرایی شرطی است که سوو اولية سـرمایة سـرانه و مﺤصـول
در حالت پایدار ،وابسته به نرخ پسانداز ،نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد اسـت؛ بنـابراین ،ایـن
سه عامل ،عوامل اصلی رشدند.
نرخ رشد جمعيت در مدل رشد نئوکالسيک عامل برونزا است .نـرخ رشـد بـااي جمعيـت سـبب
کاه

سوﺢ سرمایه در تعادل و توليد سرانة کارگر ،و نيز کاه

نرخ رشـد سـرانة درآمـد بـراي سـوﺢ

اولية توليد سرانه میشود.
برخـی اقتصــاددانان ماننــد تومــاس مــالتوس(Malthus, 1798

 )Thomasو دیویـد ریکــاردو کــه از

اقتصاددانان منفیگرا بودند ،رشد جمعيت را عاملی منفی براي رشد اقتصادي میدانستند .آنان با توجه بـه
منابع مﺤدود ،بر اثر رشد جمعيت با تصاعد هندسی و رشـد منـابع بـا تصـاعد حسـابی ،اقتصـاد بـدون
رشدي را متصور میشوند.
شومپيتر(Schumpeter,1934

میداند که باع

افزای

 )1934( )Josephکسب سود را از عوامل ایجادکنندة نوآوري و اختـراع

بهرهوري در توليد و جذب نيروي کار و بهبود اوضـاع و روشهـاي توليـد در

بلندمدت میشود .این اقتصاددانان کالسيک همگام با فرانـک رمـزي( )1928( )Frank Ramsey, 1928و
فرانک نایت ( )1944( )Frank Knight, 1944بسياري از عوامل اصلی نظریههاي مدرن رشد اقتصـادي را
بيان کردند .این نظریهها شامل دیدگاههاي اصلی چون رفتار رقابتی و تعادل پویا ،اثر متقابل ميـان نسـبت
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سرمایة درآمد و نرخ رشد جمعيت ،آثار پيشرفت فنی در شکلهـایی همچـون افـزای

تخصـصهـاي

نيروي کار و اکتشافات کااهاي جدید و روشهاي توليد است.
کوزنتس(1955

 )Kuznets,رشد جدید اقتصادي را اینگونه تعریﻒ میکند« :رشد اقتصادي ،افـزای

بلندمدت ظرفيت توليد بهمنظور افزای

عرضة کل ،جهت تأمين نيازهاي جمعيت است» .این افزای

بـه

ترقيات جدید فنی ،توبيق آن با شرای نهادي و ایدئولوژیک مـورد تقاضـا بسـتگی دارد .او بـراي رشـد
جدید اقتصادي ش

شاخص را برمیشمارد :رشد سریع توليد ناخالص سرانه ملی و جمعيـت؛ افـزای

بازدهی و بهرهوري؛ نرخ بااي تغييرات زیربنایی؛ شهرنشينی؛ گسترش فعاليتهاي اقتصادي برونمـرزي
کشورهاي توسعهیافته و جریانهاي بينالمللی کار؛ کاا و سرمایه.
در ميان شاخصهاي رشد اقتصادي کـه در نظریـههـاي اقتصـادي بيـان شـد ،نرخ رشد توليد سرانه
اهميتــی خاص دارد؛ زیرا این نرخ تعيينکنندة ميزان درآمد سرانــة یک کشور است .همانگونــه که توليد
یک کــااي خــاص تابع عوامل توليد بهکاررفته در توليد آن کااست ،توليد ملی نيز تابع عوامل توليد در
سوﺢ ملی است .عوامل توليد بهطور کلی به چهار گروه « »T, L, K, Rتقسيمبندي میشوند که بـهترتيب
منابع طبيعی (زمين) ،سرمایه ،نيروي کار و تکنولوژياند.
دستيابی به نرخ بااي رشد اقتصادي نيازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوة اقتصاد است .در نظریـة
اقتصاد و در بﺤ

نيروي کار بهمنزلة یکی از عوامل توليد ،به آنچه معموا توجه میشـود ،شبيه به دیگـر

عوامل توليد و کميت نيروي کار است .در مبﺤ

توســـعة اقتصادي و در بﺤ

نيرويکار به عنوان یکی

از عوامل رشد اقتصادي ،موضوع اصلی به جاي کميت ،بر سر کيفيت نيروي کار است.
تغيير ساختار سنی جمعيت میتواند آثــار مهم و تعيينکنندهاي بر رشد اقتصادي داشته باشــد .ایــن
تغيير از راههاي گوناگون بر رشد اقتصادي اثر میگذارد.
همانطور که پي تر بيان شد نيروي کار یکی از پارامترهاي مهم رشد اقتصادي است و سالمندي بـر
اندازه و ترکيب نيروي کار اثر میگذارد .نرخ پایين زادوولد و افـزای
رشد بسيار کم و حتی کاه

طـول عمـر در کشـورها ،باعـ

عرضة نيروي کار شده است که این کاه  ،افزون بر رشـد اقتصـادي بـر

رفاه عمومی نيز مؤثر است .حفظ سوﺢ رفاه جامعه همزمان با سالمند شدن جمعيت ،یکـی از مشـکالت
اساسی کشورهاست .تغيير ساختار سنی باع

سنگينتر شدن تأمين نيازهاي روزافزون جمعيت سـالمند

خواهد شد ،این مسئله میتواند سبب تغيير سـاختار و ترکيـب توليـد کـاا و خـدمات شـود ،همچنـين
کارایی را تﺤت تأثير قرار میدهد و بهتبع آنها رشد اقتصادي نيز تغييـر خواهـد کـرد .بـروز ایـن مسـئله

126

باع

 ،سال چهارم ،شماره اول ،زمستان 1391

بهوجود آمدن پرس هایی دربارة چگونگی افزای

بهرهوري نيـروي کـار ،چگـونگی توقـﻒ یـا

معکوس کردن روند کاهشی عرضة نيروي کار و سرانجام چگونگی تعدیل سن بازنشستگی میشود.
رشد اقتصادي رابوة نزدیکی با مصر  ،سرمایهگذاري و پسانـداز دارد .الگـوي مصـر همـراه بـا
سن تغيير میکند؛ مثالً سالمندان در مقایسـه بـا جوانـان بخـ

افزای

بيشـتري از درآمدشـان را بـراي

مسکن و خدمات اجتماعی صر میکنند؛ بدینترتيب ،رشد اقتصادي بهصورت منفی متـأثر از افـزای
سهم سالمندان مصر کننده در کل جامعه میشود .گاه دربـارة خانوارهـاي سـالمند ،مصـر از درآمـد
فزونی میگيرد؛ یعنی حتی بخشی از پسانداز نيز مصر میشود .بهطور کلی ،توانـایی پسانـداز همـراه
با افزای

سن ،کاه

ازسويدیگر ،افزای

مـییابـد و ایـن موضـوع بـر ميـزان پسانـداز بـر کـل اقتصـاد اثرگـذار اسـت.
سالمندي سبب افزی

هزینههاي سالمت و تأمين اجتماعی میشود .این هزینـههـا

را که سازمانهاي بازنشستگی به افراد مسن پرداخت میکند ،درواقع انتقـال از جوانترهـا بـه نسـلهاي
مسن است که خود بهمرورزمان میتواند سنگين و مشکلساز شود .تأمين ایـن هزینـههـا سـبب کـاه
سرمایهگذاري عمومی و سرانجام سبب کاه

رشـد اقتصـادي مـیشـود .صـندوق بينالمللـی پـول در

موالعهاي نشان داد که توجه نکردن به این فشارهاي مالی بر سيستمهاي بازنشسـتگی ،مـیتوانـد سـبب
ایجاد تضاد شود و صدمات اقتصادي فراوانی هم بر اقتصاد داخلی کشور و هم بر اقتصـاد جهـانی ،از راه
ارتباطـات بينالمللـی کشـورهاي پيشـرفته ،اثرگـذار باشـد ( .)Bongaarts, 2004بنـابراین ،سالمندشـدن
جمعيت به موضوعی بسيار مهم براي همة کشورها تبدیل شده است .در اینبـاره پژوه هـاي بسـياري
انجام شده است که در ادامه به چند نمونة آن اشاره میشود.
لی و لين( )1994( )Lee and Linدر بازة زمانی ( )1985-1960اثر تغييرات جمعيتـی بـر رشـد را در
 86کشور بررسی کردند و دریافتند نسبت جمعيت زیر پانزده سال به جمعيت  64-15سال تـأثير منفـی،
و نسبت جمعيت بااي  65سال به جمعيت  64-15سال تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارند.
دیوید بلوم و دیوید کانينگ( )2012( )David E. Bloom & David Canningتأثير اقتصادي ـ رفـاهی
تغيير ساختار سنی در دورة ( )2008 -1990را در  73کشور موالعه کردند و به ایـن نتيجـه رسـيدند کـه
تغيير ساختار سنی ،تأثير اقتصادي -اجتماعی متفاوتی در کشورهاي مختلﻒ دارد ،ولـی تـأثير رفـاهی آن
شفا نيست و هنوز ابهام دارد.
توماس لينده(Lindh

 )2009( )Thomasاثر ساختار سنی جمعيت را بر رشد اقتصادي براي دورة

(1990ـــ )1950در  23کشور عضو ) (OECDگروههــاي سنی  29 -15سال 49-30 ،سال 64-50 ،سال
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و بااي  65سال بررسی کرد و دریافـت افزای

سهم جمعيت بااي  65سال از کل جمعيت ،بر متوس

رشد پنﺞ سال ) )GDPاثر منفی دارد ،اما و بر گروههاي سنی دیگر اثر مثبت دارد.
اندرسون(Andersson

 )2001( )Bjornبه بررسی اثر ساختار سـنی جمعيـت بـر رشـد اقتصـادي در

دورة (1950ـ )1992در برخی کشورهاي اسکاندیناوي پرداخـت .نتـایﺞ بهدسـتآمده در ایـن پـژوه
نشاندهندة اثر منفی افزای

سهم جمعيت بااي  65سال از کل جمعيت بـر رشـد ( )GDPسـرانه و اثـر

مثبت بر گروههاي سنی دیگر بوده است.
آتفيلد و کانون( )2003( )Attfield and Cannonاثر توزیع سنی بـر تـابع مصـر بلندمـدت در دورة
(1956ـ )1996را بررسی کردند و دریافتند سالخوردگی جمعيت به کـاه

مصـر سـرانه در سـوو

درآمدي برابر منجر شده است.
عباس عرب مازار و علی کشوري شاد( )1384پژوهشی دربارة تأثير انتقال جمعيتـی در ایـران بـراي
سالهاي ( )1365-1355انجام دادند که نتـایﺞ بهدسـت آمـده از آن نشـان داد یکدرصـد رشـد نسـبت
جمعيت 64-15سال به کل جمعيت در بلندمدت  1/27درصد ،و یکدرصـد رشـد نسـبت نيـروي کـار
شاغل به جمعيت 15ـ 64سال  1/89درصد رشد سرانه ( )GDPرا به وجود میآورند.
نــادر مهرگــان و رو اهلل رضــایی ( ،)1388دربــارة  171کشــور در دورة  39ســاله (1966ـ ـ)2004
پژوه

کردند .نتایﺞ این پژوه

از اثرپذیري بـااي رشـد اقتصـادي از متغيرهـاي جمعيتـی حکایـت

داشت .همچنين نرخ رشد جمعيت زیر پانزده سال بيشترین و نرخ رشد جمعيت فعـال  64-15کمتـرین
اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادي داشتند.
ادوارد کرنشاو ،مـاتيو کریستنسـن و امـين انصـاري( )1997( )Crenshaw, Ansari and Christensonبـه
بررسی  75کشور درحالتوسعة دورة (1965ـ )1990پرداختند .نتایﺞ این پژوه

نشان میدهد که اثر منفی

رشد جمعيت زیر پانزده سال و اثر مثبت رشد جمعيت بااي پانزده سال بر رشد ( )GDPسرانه است.
دیوید بلوم و دیوید کانينـگ( )1999بـراي  70کشـور در دورة (1965ــ )1990تفـاوت نـرخ رشـد
جمعيت پانزده تا  64سال نسبت کل جمعيت را بهمثابة تغيير ساختار سنی در نظر گرفتنـد و دریافتنـد اثر
رشد جمعيت  64-15سال بر رشد درآمد سرانه مثبت ،و بر رشد کلجمعيت منفی است.
 .2بررسي روند سالمندي در ايران

بعد از انقالب اسالمی در سال  ،1358دولت بهشدت از ازدواج در سـن پـایين و بـاروري بـاا حمایـت
فراوانی کرد و این باع

بي زایی و افزای

بسيار فراوان جمعيت در دهة پـس از انقـالب ،یعنـی دهـة
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شصت شد ،به اندازهاي که ایران در سال  65با انفجار جمعيتی روبهرو شد .البته ایـن بي زایـی بـي

از

ده سال طول نکشيد و از سال  1368سياستهاي تعدیل جمعيت و تنظيم خانواده اجرا شـد کـه موفـق
نيز بود و توانست در دهة بعد نرخ باروري را از  6/5به  2/5کاه

دهـد .ایـن رونـد کاهشـی همچنـان

ادامه دارد بهگونهاي که در سال  1383نرخ باروري  2/3و در سال  1390این نرخ  1/5بوده اسـت .رونـد
نزولی نرخ باروري در نمودار زیر قابل مشاهده است.
منبع :سازمان ملل ()2012

از سوي دیگر ،بعد از جنگ جهانی دوم واکسيناسيون گستردهاي در کشور انجـام شـد؛ بـه بهداشـت در
مدارس بيشتر توجه شد؛ تالش براي درمان و ریشهکن کردن بيماريهاي خاص و شایعی ماننـد مااریـا
و سل انجام پذیرفت که این اقدامات سبب کاه

مرگومير کودکان زیر پنﺞ سال و افزای

طـول عمـر

و اميد زندگی در ایران شد ،بهطوري که اميد زندگی در بدو تولد در ایـران از حـدود  38سـال در سـال
 1335به حدود  48سال در سال  1345و  58سال در سال  1355و حدود شصـت سـال در سـال 1365
رسيد .بعد از آن نيز اميد زندگی روند صعودي داشت و همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنيـد در
طول پنجاه سال ( )1950-2000اميد زندگی در ایـران بـي

از سـی سـال افـزای

یافتـه اسـت؛ بـهجز

سالهاي جنگ ایران و عراق .پي بينی میشود که تا سال  2050اميد به زندگی در ایران به هشـتاد سـال
نيز برسد .روند افزای

اميد زندگی و کاه

مرگومير کودکان زیر پنﺞ سـال در نمودارهـاي زیـر قابـل

مشاهده است.
منبع  :سازمان ملل()2012
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بنابراین بي زایی دهة شصت ازیکسو و افزای

اميد بـه زنـدگی ازسـويدیگر ،جمعيـت ایـران را بـا

سرعت بيشتر در مقایسه با دیگر کشورها به سوي سالمندي پي

میبرد .ازآنجا که بعد از بي زایی شـدید،

کاهشی شدید ،در ميزان باروري داشـتيم ،بـا یـک فقـدان تناسـب ميـان دو نسـل روبـهرو هسـتيم .عوایـد
بازنشستگی از مﺤل مالياتها ،و در کشور ما از درآمد نفت تأمين میشود .جوانانی که ماليـات میدهنـد در
مقایسه با سالمندانی که عواید بازنشستگی دریافت میکنند بسيار کم است .ازسويدیگر ذخایر نفـت رو بـه
پایان اسـت؛ بنـابراین مشـکل سـالمندي
براي ایران نه فق سریعتر ،بلکه عميـقتر
از دیگر کشورهاست.
بــراي توضــيﺢ بيشــتر ایــن گــذار
جمعيتی ،هرم سنی جمعيت ابـزار بسـيار
مناســبی اســت؛ هــرم ســنی جمعيــت
توصــيفی گرافيکــی از توزیــع ردههــاي
مختلﻒ سـنی از جمعيـت انسـانی یـک
منوقه ،کشور یـا همـة جهـان اسـت .بـا
مقایسة هرم سنی جمعيت در سال 1950
با سال  ،2010تغيير ساختار سـنی کـامالً
مشــهود اســت .افــزون بــر آن ،در ســال

منبع :سازمان ملل()2012

 2050افراد  58تا  70سال بيشترین فراوانی را خواهند داشت.
 .3ويژگيهاي آماري متغيرها

این پژوه

اثر سالمندي بر رشد اقتصادي را در سالهاي  65تا  89بررسی میکند .بررسی این موضـوع

نيازمند آمارهاي مربوط به توليد ناخالص داخلی ،جمعيت فعال ،جمعيت غيرفعـال و موجـودي سـرمایه
است .آمارهاي استفادهشده از سريهاي زمانی مرکز آمار استخراج شدهاند.
ویژگیهاي آماري متغيرهاي استفادهشده در مدل ،در جدول زیر آمده است.
توليد
موجودي سرمایه
نيروي کار فعال
نيروي کار بازنشسته

ميانگين

ميانه

حداکثرمقدار

حداقل مقدار

چولگی

کشيدگی

انﺤرا معيار

327544.4

300140.0

539219.0

180823.0

0.491672

2.013988

110729.1

1210925.
18091.79

1071840
17732.00

2081614.
23579.00

819473.0
12875.00

0.850636
0.107078

2.468994
1.573112

392450.0
3563.787

34946.64

29103.00

114644.0

2600.000

0.939507

3.467913

29565.19
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 .4برآورد الگو
تصريح مدل

همانطور که بيان شد ،رشد اقتصادي بهمعناي ،افزای توليد ناخالص ملـی یـا توليـد ناخـالص داخلـی
است؛ ازاینرو ،براي بررسی اثر تغيير ساختار سنی بر رشد اقتصادي ،اثر ایـن تغييـر بـر توليـد ناخـالص
داخلی بررسی شـده اسـت .در حال حاضر ،طيﻒ گسـتردهاي از انواع توابع توليد معرفی شده اسـت که
هریک بهنوعی در کارهاي تجربی استفاده میشود .بااینحال ،در زمينـة تابع توليد در اقتصاد کالن ،عمدتاً
سه گونه تابع توليد «لئونتيﻒ»« ،کاب ـ داگالس» و تا انـدازهاي «ترانسندنتال» بهکار گرفته شده است .از
این ميان ،تابع توليد کاب ـ داگالس بهواســوة ویژگی امکان جانشينی ميــان عوامل در جریان توليد و
مناسببودن فرم تابعی آن ،بيشتر کانون توجه قرار گرفته است؛ به همين سبب ،در ایـن پـژوه نيـز از
تابع توليد کابداگالس استفاده شده است.
بهطور کلی ،تابع توليد کاب ـ داگالس ،تابعی از سرمایه و نيروي کار است که بهصـورت زیـر بيـان
= 𝑡𝑦) 𝑡𝑙f (𝑘𝑡 ,
میشود:
𝛽 ∝
𝑙 𝑘y=A
این تابع براي نشاندادن اثر تغيير ساختار سنی ،نيروي کار را به دو بخ نيروي کار فعال و نيـروي کـار
بازنشسته تقسيم میکند؛ بنابراین تابع توليد به شکل زیر خواهد بود:
𝛽

𝛽1

𝑦𝑡 =𝐴𝑡 𝑘𝑡𝛼 𝑙𝑡𝑎 𝑙 𝑅 𝑡 2

در این معادله (  )𝑘𝑡 ،𝑙𝑡𝑎 ،𝑙𝑡𝑅 ،Atبهترتيب ضریب ثابت ،نيروي کـار غيرفعـال (بازنشسـته) ،نيـروي کـار
فعال و موجودي سرمایه است؛ ( β1 ،αو  )β2بهترتيب ،کش توليد نهادة سرمایه ،کش توليد نيـروي
کار فعال و کش توليد نيروي کار بازنشسته است.
براي راحتی مﺤاسبه از طر هاي معادله لگاریتم میگيریم:
𝑎
𝑅
𝑡𝑙ln𝑦𝑡 = ln𝐴𝑡 +αln𝑘𝑡 +β1 ln𝑙𝑡 ، +β2 ln
سپس از آن نسبت به زمان مشتق میگریم؛ بدینترتيب ،نرخ رشد متغيرها بهدست میآید.
𝑅

𝑎

𝑦

𝑙𝑡𝑔 𝑔𝑡 = 𝑔𝑡𝐴 +α𝑔𝑡𝑘 +β1 𝑔𝑡𝑙 +β2

این تﺤقيق اثر تغيير ساختار سنی را در دوره (1365ـ )1389که دورة گذار جمعيتی ایران است ،بر توليـد
ناخالص داخلی و بهتبع آن ،بر رشد بررسی میکند .براي مﺤاسبه این اثـر ،دادههـاي بهدسـتآمده را بـر
اساس معادات بررسی میکنيم .براي برآورد پارامترهاي مورد نظـر از روش حـداقل مربعـات معمـولی
( )OLSو از نرمافزار ( )Eviewsاستفاده شده است.
براي برآورد مدل ،نخست باید از مانایی دادهها مومـئن شـد؛ ازآنجـاکـه در ایـن مـدل از همـة دادههـا
لگاریتم گرفته شده است و به تعبيري دیگر ،رشد همـة پارامترهـا وارد مـدل شـده اسـت؛ ازایـنرو ،همـة
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متغيرها مانا هستند .همـانطور کـه در تصـویر بـاا
مشــاهده مــیکنيــد ،پــس از بــرآورد مــدل ،نتــایﺞ
بهدستآمده حاکی از آن است که همة پارامترهـا در
سوﺢ اطمينان 95درصد معنادار اسـت ،آمـارة « »Fو
) prob(F-statisticبيــانگر معن ـاداري کــل رگرســيون
است ،آماره «داربين واتسون» عدم خودهمبستگی را
نشان میدهد و «  »R2برابر با  0/86اسـت کـه بيـان
میکند سرمایه و نيروي کار (فعال و بازنشسـته) 86
درصد توليد را توجيه میشودβ2 ، α .و  β1بهترتيب
 -0/01 ،0/33 ،0/52هستند؛ یعنی همانطور که پي بينی میشد ،سرمایه و نيروي کـار فعـال اثـر مثبـت ،و
نيروي کار بازنشسته اثر منفی بر توليد و بهتبع آن بر رشد اقتصادي دارند؛ به بيان دیگر ،اگر رشـد سـالمندي
یک درصد افزای یابد ،با ثبات دیگر شرای بهطور متوس رشد اقتصادي  0/01درصد کاه مییابد.
بحث و نتيجهگيري

نيروي انسانی نق مهم و چشمگيري در مسير رشـد و توسـعة هـر کشـور دارد ،بهطوريکـه در همـة
مدلهاي رشد ،منابع انسانی بهعنوان پارامتري مهم و اصـلی بـهکار بـرده میشـود؛ ازایـنرو ،بـه مسـائل
جمعيتشناختی و بهویژه تغيير ساختار سنی یا گذار جمعيتی ،بسيار توجه میشـود؛ زیـرا اگـر تغييـرات
جمعيتی آگاهانه و برنامهریزي شده باشد در مسير رشد پارامتري سودمند است ،ولـی درصـورتیکه ایـن
تغيير ناآگاهانه باشد ،آثار منفی اجتماعی ـ اقتصادي همراه خواهد داشت.
در دهة شصت در ایران بي زایی شدید جمعيتی رخ داد .در این دهه نرخ بـاروري بـه ازاي هـر زن
 6/5بوده است ،ولی در دهة بعد این نرخ  2/5و در دهة هشتاد  1/7بوده است؛ بنـابراین میتـوان فهميـد
توازن جمعيتی در ایران بههم خورده است و میتواند مشکالت بسياري را براي اقتصاد ایران ایجاد کنـد؛
ازاینرو این پژوه میکوشد تأثير این گذار جمعيتـی را در دورة (1365ــ )1389بـر رشـد اقتصـادي
بررسی کند .براي این منظور از تابع توليد کاب ـ داگالس و روش حـداقل مربعـات معمـولی ( )OLSو
نرمافزار ( )Eviewsاستفاده شده است .در این مدل توليد ،تابعی است از سرمایه و نيروي کار کـه نيـروي
کار به دو بخ فعال و غيرفعال (بازنشسته) تقسيم میشود .همانطورکه پي بينی میشد نتـایﺞ بـرآورد
نشاندهندة اثر مثبت سرمایه و نيروي کار فعال و اثر منفی نيروي کار بازنشسته بر رشد اقتصادي است.
در پایان با توجه به نتایﺞ بهدستآمده ،میتوان به اهميت متغيرهاي جمعيتی بـر رشـد اقتصـادي اشـاره
کرد و این نکته را به مسئوان مربوط یادآور شد که با توجه بـه تغييـر سـاختار جمعيتـی و بـههم خـوردن
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 دولت باید اصالحات سـاختاري بـراي تـأمين مـالی سـالهـاي بازنشسـتگی شـمار،توازن جمعيتی کشور
 بـه بيـان دیگـر درآمـدهاي.فراوانی سالمندان را در آینده داشته باشد و نظام تأمين اجتماعی را بهبود بخشد
.بهدستآمده از نسل حاضر باید بهگونهاي تخصيص داده شود که در زمان سالمندي رفاه آنان را تأمين کنـد
 برنامهریزي دولت براي مواجهه با این پدیده میبایسـت تﺤـت شـرایوی صـورت گيـرد کـه،افزون بر آن
مخارج مربوط به نيازهاي سالمندان جایگزین دیگر مخارج مانند سرمایهگذاري در زیرسـاختهـا و نيـروي
 همچنين سياستهاي جمعيتی که دولت اکنون و در آینده اتخاذ میکند بایـد بهگونـهاي باشـد.انسانی نشود
. بلکه از وقوع این مسئله در آینده نيز جلوگيري کند،که نهتنها این مشکل را تشدید نکند
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