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سالخوردگی جمعیت و افزایش هزینه های بازنشستگی عمومی
  جان بونگارت 
ترجمه: محمد جواد محمودی1 و جواد شجاعی2

چکیده: 
ــا،  ــن، اروپ ــکای شــمالی، ژاپ ــه - آمری ــت در کشــورهای توســعه یافت ــه ســنی جمعی از ســال 1950، میان
و اســترالیا / نیوزلنــد - از 29 ســال بــه 37 ســال افزایــش یافتــه اســت و انتظــار مــی رود کــه ایــن ســن 
ــش  ــق کاه ــن مناط ــر در ای ــرگ و می ــاروری و م ــال، ب ــا این ح ــد. ب ــال برس ــه 45 س ــال 2050 ب در س
می یابــد و بــه طــور اجتنــاب ناپذیــری منجــر بــه ســالخوردگی ســریع خواهــد شــد. ســالخوردگی جمعیــت 
ــا این حــال،  ــرده اســت. ب ــی ایجــاد ک ــداری سیســتم های بازنشســتگی عموم ــورد پای ــی را در م نگرانی های
هزینه هــای مســتمری های عمومــی پرداختــی کــه بــه طــور گســترده اجــرا می شــوند و متکــی بــه انتقــال از 
ــر دوش مشــارکت کنندگان)صندوق های  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــه مســن تر هســتند، ب ــر ب نســل های جوان ت
بازنشســتگی( ســنگین تر می شــوند و در نهایــت بــا افزایــش »نــرخ وابســتگی« ســالمندان بــه ســطوح بــاال، 
ناپایــدار می شــوند. نیــاز بــه شناســایی و اجــرای اصالحــات سیســتم های بازنشســتگی عمومــی تحــت ایــن 
شــرایط در حــال تغییــر جمعیتــی، چالشــی فــوری بــرای سیاســت عمومــی اســت. بخــش اول ایــن مطالعــه 
بــه بررســی تغییــرات بیــن کشــوری در ســطوح فعلــی وابســتگی ســالمندی و هزینه هــا و مزایــای مســتمری 
ــی و هزینه هــای  ــا ســال 2050 در روندهــای جمعیت ــی را ت ــردازد. بخــش دوم پیش بینی های ــی می پ عموم
بازنشســتگی در صــورت عــدم تغییــر در مزایــای بازنشســتگی یــا مشــارکت نیــروی کار ارائــه می کنــد. ایــن 
ــداری  ــود پای ــدف بهب ــا ه ــتی ب ــای سیاس ــوه گزینه ه ــر بالق ــی تأثی ــرای ارزیاب ــی را ب ــا مبنای پیش بینی ه
ــداری  ــان دادن ناپای ــه نش ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــم می کنن ــی فراه ــن اجتماع ــتم های تأمی سیس
ــه  ــه گزینه هــای سیاســتی اســت. اگرچــه پاســخ های مرســوم ب روندهــای فعلــی و محاســبه حساســیت ب
ــاروری  ــه گزینه هــای جمعیت شــناختی تشــویق ب ــژه ای ب ــا توجــه وی ــن موضــوع مهــم داده می شــود، ام ای
باالتــر و اجــازه مهاجــرت بیشــتر شــده اســت. ایــن تجزیــه و تحلیــل بــر مبنــای داده هــای هفــت کشــور 
بــزرگ OECD )کانــادا، فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، ژاپــن، بریتانیــا، و ایــاالت متحــده( انجــام شــده اســت. 
گزینه هــای سیاســتی: دولت هــای کشــورهای صنعتــی بــزرگ بــا حمایــت قــوی صنــدوق بین المللــی 
پــول،OECD  و بانــک جهانــی بــه فوریــت اصالحــات در سیســتم بازنشســتگی را بررســی می کننــد. اجتنــاب 
از اقــدام، دیگــر یــک گزینــه عملــی نیســت، زیــرا منجــر بــه انباشــت بــی ســابقه و مضــر بدهــی می شــود. 
در گذشــته، افزایــش هزینــه مزایــای بازنشســتگی عمومــی، اغلــب بــا افزایــش نــرخ مالیــات بازنشســتگی 
عمومــی پوشــش داده می شــد. ایــن رویکــرد افزایــش درآمــد، در بســیاری از کشــورها ناپایــدار شــده اســت. 
طیــف وســیعی از گزینه هــای سیاســتی بــرای کاهــش یــا پایــان دادن بــه رشــد مخــارج بازنشســتگی عمومی 
در دســترس اســت. ایــن گزینه هــا را می تــوان بــه چهــار گــروه کــه مربــوط بــه چهــار عامــل تعییــن کننــده 

1- دانشیار وزارت علوم و تحقیقات فناوری
2- عضو هیات علمی شورای عالی انقالب فرهنگی 
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مخــارج بازنشســتگی عمومــی اســت، تقســیم کــرد: 1( مقابلــه بــا ســالخوردگی جمعیــت، 
ــی سیســتم های  ــراز مال ــر شــدن ت ــی بدت ــت عامــل اصل ــه ســالخوردگی جمعی ــی ک از آنجای
بازنشســتگی عمومــی در آینــده اســت، طبیعــی اســت کــه راه هــای مقابلــه بــا ســالخوردگی 
ــرای  ــت شــناختی ب ــه جمعی ــم. دو گزین ــوب در نظــر بگیری ــک راه حــل مطل ــوان ی ــه عن را ب
ــازه  ــر و ب( اج ــاروری باالت ــویق ب ــف( تش ــت: ال ــترس اس ــده در دس ــن پدی ــا ای ــه ب مقابل
مهاجــرت بیشــتر. 2( افزایــش مشــارکت نیــروی کار 3( افزایــش ســن در زمــان بازنشســتگی 

و 4( کاهــش مزایــای بازنشســتگی عمومــی. 
نتیجه گیــری: ایــن مطالعــه تأییــدی اســت بــر یافته هــای تحقیقــات قبلــی مبنــی بــر 
 OECD اینکــه ســاختار سیســتم های بازنشســتگی عمومــی فعلــی در بزرگتریــن کشــورهای
ــت،  ــدون اصالحــات اساســی، ســالخوردگی ســریع جمعی ــدار هســتند. ب در درازمــدت ناپای
منجــر بــه افزایــش زیــادی در هزینه هــای بازنشســتگی در چنــد دهــه آینــده خواهــد شــد. 
کاهــش در ارایــه مزایــای ســخاوتمندانه بازنشســتگی عمومــی، در آینــده اجتنــاب ناپذیــر بــه 
ــده، مســتلزم  ــرای بازنشســتگان آین نظــر می رســد. حفــظ اســتانداردهای نســبی زندگــی ب
یافتــن منابــع درآمــد دیگــری اســت. گزینه هــای جمعیتــی، معمــوالً در بحــث اصالحــات در 
ــه  ــی ب ــا، تمایل ــیاری از دولت ه ــوند.  بس ــه می ش ــده گرفت ــتگی نادی ــتم های بازنشس سیس
ــد. عــالوه برایــن، آن هــا ممکــن  ــی ندارن حمایــت از سیاســت های موافــق افزایــش جمعیت
ــا  ــد. ب ــش یاب ــه افزای ــدون مداخل ــاره ب ــه زودی دوب ــاروری ب ــه ب ــند ک ــدوار باش ــت امی اس
ــالخوردگی  ــای س ــورد پیامده ــده در م ــای فزاین ــه نگرانی ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب این ح
جمعیــت، عالقــه بیشــتری بــه تالش هــا بــرای تشــویق بــاروری باالتــر به طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم برانگیــزد. گزینــه مهاجــرت، اغلــب بــه دالیــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــی  ــای جمعیت ــا، گزینه ه ــن نگرانی ه ــم ای ــود. علی رغ ــه می ش ــر گرفت ــاز در نظ ــکل س مش
می تواننــد کمــک قابــل توجهــی بــه هــدف ایجــاد تعــادل مالــی در سیســتم های بازنشســتگی 
عمومــی بــه عنــوان بخشــی از بســته جامــع اصالحــات، داشــته باشــند. بنابرایــن بــه نظــر 
می رســد، توجــه بیشــتر بــه گزینه هــای جمعیتــی و بررســی بیشــتر مقــرون بــه صرفــه بــودن 
ــای  ــر دولت ه ــد. اکث ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــر، مطل ــات رایج ت ــا اقدام ــه ب ــا در مقایس آن ه
ــی  ــتند و برخ ــت آگاه هس ــالخوردگی جمعی ــی از س ــای ناش ــورهای OECD از چالش ه کش
ــالً  ــه سیســتم های بازنشســتگی آن هــا قب ــی ب ــدن تعــادل مال ــا هــدف بازگردان اصالحــات ب
اتخــاذ شــده و تغییــرات بیشــتری در نظــر گرفتــه شــده اســت. اصالحــات در حــال انجــام، 

گامــی در جهــت درســت اســت، امــا بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت.

واژگان کلیدی: مزایای بازنشستگی، تشویق باروری، بازنشستگی و مهاجرت.

مقدمه:
ــکای شــمالی،  ــه - آمری ــت در کشــورهای توســعه یافت ــه ســنی جمعی از ســال 1950، میان

ژاپــن، اروپــا و اســترالیا/نیوزلند - از 29 ســال بــه 37 ســال افزایــش یافتــه اســت و انتظــار 

مــی رود کــه در ســال 2050 بــه 45 ســال برســد )United Nations 2003(. در مقابــل، میانــه 

ــترالیا/  ــن و اس ــتثنای ژاپ ــه اس ــیا )ب ــا، آس ــعه - آفریق ــال توس ــورهای در ح ــنی در کش س

نیوزیلنــد( و آمریــکای التیــن - 24 ســال اســت. بــا این حــال، کاهــش بــاروری و مــرگ و میــر 

در ایــن مناطــق بــه طــور اجتناب ناپذیــری منجــر بــه ســالخوردگی ســریع نیــز خواهــد شــد و 

پیش بینــی می شــود کــه میانــه ســنی در ســال 2050 بــه 36 ســال برســد. بنابرایــن، جهــان 

در حــال توســعه، جوان تــر از جهــان توســعه یافتــه باقــی خواهــد مانــد، امــا شــکاف بیــن 

آن هــا درحــال کاهــش اســت. پژوهــش حاضــر بــر کشــورهای توســعه یافتــه متمرکــز اســت.

ســالخوردگی جمعیــت، نگرانی هایــی را در مــورد پایــداری سیســتم های بازنشســتگی عمومــی 

ایجــاد کــرده اســت. )OECD1998; World Bank 1994( در گذشــته، حمایت هــای محــدودی 

از ســالمندان وجــود داشــت، کــه معمــوالً از طریــق تمهیــدات غیررســمی خانــواده و جامعــه 

ــش  ــت. بخ ــده اس ــف ش ــا ضعی ــه ج ــاً در هم ــا تقریب ــن حمایت ه ــا ای ــد، ام ــه می ش ارائ

ــق مســتمری های  ــع پیشــرفته معاصــر، از طری ــت از ســالمندان در جوام ــده ای از حمای عم

ــا در  ــن برنامه ه ــود. ای ــه می ش ــی ارائ ــتی دولت ــای بهداش ــی و مراقبت ه ــی و خصوص دولت

ــرخ  ــد و ن ــق بوده ان ــت در ســن کار موف ــن ســالمندان و جمعی ــدی بی کاهــش شــکاف درآم

ــا این حــال،  فقــر در میــان ســالمندان بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه اســت. ب

ــوند و  ــرا می ش ــترده اج ــور گس ــه ط ــه ب ــی ک ــی پرداخت ــتمری های عموم ــای مس هزینه ه

ــر  ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــتند، ب ــن تر هس ــه مس ــر ب ــل های جوان ت ــال از نس ــه انتق ــی ب متک

دوش مشــارکت کنندگان )صندوق هــای بازنشســتگی(، ســنگین تر می شــوند و در نهایــت 

ــدار می شــوند. مطالعــه   ــاال، ناپای ــه ســطوح ب ــرخ وابســتگی« ســالمندان ب ــا افزایــش »ن ب

ــترس های  ــن اس ــه ای ــیدگی ب ــدم رس ــه ع ــد ک ــان می ده ــول نش ــی پ ــدوق بین الملل صن

مالــی در سیســتم های بازنشســتگی پرداختــی)pay-as-you-go public pensions(، می توانــد 
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ــورد کشــورهای  ــم در م ــی و ه ــاد داخل ــه اقتص ــم ب ــدی اقتصــاد کالن را ه ــیب های ج »آس

ــد« ــی وارد کن ــر اقتصــاد جهان ــی ب ــق پیوندهــای بین الملل ــزرگ، از طری ــی ب صنعت
)Chand and Jaeger 1996:1(

ــن  ــت ای ــی، تح ــتگی عموم ــتم های بازنشس ــات سیس ــرای اصالح ــایی و اج ــه شناس ــاز ب نی

ــرای سیاســت عمومــی اســت. ــوری ب ــی، چالشــی ف ــر جمعیت شــرایط در حــال تغیی

بیــن کشــوری در ســطوح فعلــی  تغییــرات  بررســی  بــه  ایــن مطالعــه،  اول  بخــش 

ــش دوم،  ــردازد. بخ ــی می پ ــتمری عموم ــای مس ــا و مزای ــالمندی و هزینه ه ــتگی س وابس

ــتگی در  ــای بازنشس ــی و هزینه ه ــای جمعیت ــال 2050 در رونده ــا س ــی را ت پیش بینی های

ــد. ایــن  ــه می کن ــروی کار ارائ ــا مشــارکت نی ــای بازنشســتگی ی ــر در مزای صــورت عــدم تغیی

پیش بینی هــا مبنایــی را بــرای ارزیابــی تأثیــر بالقــوه گزینه هــای سیاســتی بــا هــدف بهبــود 

ــه،  ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــم می کنن ــی فراه ــن اجتماع ــتم های تأمی ــداری سیس پای

ــیت در  ــاب حساس ــا ( احتس ــردن ی ــاظ ک ــی و )لح ــای فعل ــداری رونده ــان دادن ناپای نش

ــا  ــوند، ام ــه می ش ــر گرفت ــوم در نظ ــخ های مرس ــه پاس ــت. اگرچ ــتی اس ــای سیاس گزینه ه

توجــه ویــژه ای بــه گزینه هــای جمعیت شــناختی تشــویق بــاروری باالتــر و اجــازه مهاجــرت 

 OECD بیشــتر شــده اســت. ایــن تجزیــه و تحلیــل بــر مبنــای داده هــای هفــت کشــور بــزرگ

ــار  ــرای آن آم ــه ب ــاالت متحــده( ک ــا، و ای ــن، بریتانی ــا، ژاپ ــادا، فرانســه، آلمــان، ایتالی )کان

ــد و  ــل متح ــازمان مل ــه از س ــل مقایس ــتگی قاب ــتم بازنشس ــروی کار و سیس ــی، نی جمعیت

OECD وجــود دارد، انجــام شــده اســت. )بــرای جزئیــات بیشــتر بــه پیوســت مراجعــه کنیــد(. 

ــی و  ــی فعل ــرایط جمعیت ــر ش ــوند - از نظ ــده می ش ــب G7 نامی ــه اغل ــورها - ک ــن کش ای

ــتگی  ــوق بازنشس ــروی کار و حق ــتگی و نی ــارکت بازنشس ــای مش ــده، الگوه ــی ش پیش بین

ــوع هســتند. عمومــی ســخاوتمندانه، بســیار متن

         

)Old-age dependency( نسبت وابستگی سالمندی
نســبت وابســتگی ســالمندی مرســوم )ODR( بــه عنــوان نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر 

بــه جمعیــت 15 تــا 64 ســاله تعریــف می شــود. معکــوس ایــن نســبت را نســبت پشــتیبانی 

ــال 2000  ــالمندی در س ــتگی س ــبت وابس ــه، نس ــعه یافت ــان توس ــرای کل جه ــد. ب می نامن

برابــر بــا 0.25 بــود کــه بــه معنــای نســبت حمایتــی چهــار نفــر در ســن کار بــه هــر فــرد 

بــاالی 65 ســال اســت. نوارهــای خاکســتری روشــن در نمــودار شــماره 1، نتایــج را بــرای 

کشــورهای G7 نشــان می دهــد. نســبت وابســتگی از حــدود 0.25 در چهــار کشــور اروپایــی 

و ژاپــن تــا حــدود 0.19 در ایــاالت متحــده و کانــادا متغیــر اســت. شــباهت ارقــام نســبت 

وابســتگی بــرای کشــورهای اروپایــی و ژاپــن، نشــان دهنــده ســطوح مشــابه گذشــته آن هــا 

ــر  ــای اخی ــادا در دهه ه ــده و کان ــاالت متح ــت. ای ــرت اس ــر و مهاج ــرگ و می ــاروری، م از ب

ــتگی  ــبت وابس ــن نس ــد و بنابرای ــه کرده ان ــرت را تجرب ــاروری و مهاج ــری از ب ــطوح باالت س

ــترده  ــور گس ــه ط ــالمندی ب ــتگی س ــبت وابس ــت. نس ــر اس ــا کمت ــالمندی )ODR( آن ه س

در مطالعــات مربــوط بــه ســالخوردگی جمعیــت اســتفاده می شــود، زیــرا محاســبه و 

تفســیر آن آســان اســت و داده هــای مربــوط بــه ســطوح و روندهــا بــرای همــه کشــورهای 

ــت.                               ــترس اس ــل در دس ــازمان مل ــده س ــر ش ــای منتش ــا و پیش بینی ه ــان از برآورده جه

ــوان  ــه عن ــالمندی )ODR( ب ــتگی س ــبت وابس ــال، نس ــا این ح )United Nations, 2003(. ب

شــاخصی از بعــد جمعیتــی » بــار« تأمیــن حقــوق بازنشســتگی در کشــورهای دارای سیســتم 

ــل ناقــص اســت. ــه دو دلی پرداخــت )pay-as-you-go public pensions( ب

اوالً، تعــداد بازنشســتگان معمــوالً از جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بیشــتر اســت. اگرچــه 65 

ســال ســن اســتانداردی اســت کــه در آن بازنشســتگان، واجــد شــرایط دریافــت مســتمری 

ــر در  ــر و بازنشســتگی در ســنین پایین ت ــای کمت کامــل هســتند، امــا امــکان دریافــت مزای

دســترس اســت.
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نمودار 1.  نسبت وابستگی سالمندی و نسبت بازنشستگان به کارگر در سال 2000

توجــه: نســبت وابســتگی ســالمندی برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه جمعیــت 
15 تــا 64 ســاله. تعــداد بازنشســتگان بــه عنــوان جمعیــت 65 ســال و باالتــر بــه اضافــه افــراد زیــر 
ــرای بازنشســتگی عمومــی  ــودن ب ــاالی ایــن حداقــل ســن، واجــد شــرایط ب 65 ســال بازنشســته و ب

ــود. ــف می ش تعری

حداقــل ســن واجــد شــرایط بــودن بــرای بازنشســتگی عمومــی در کانــادا، فرانســه، آلمــان، 

ژاپــن و بریتانیــا 60 ســال، در ایــاالت متحــده 62 ســال و در ایتالیــا 55 ســال اســت.
)Gruber and Wise 1999(

 بــرای اهــداف فعلــی، تعــداد بازنشســتگان بــه عنــوان جمعیــت 65 ســال و باالتــر بــه اضافــه 

افــراد زیــر 65 ســال بازنشســته و بــاالی ایــن حداقــل ســن  تخمیــن زده می شــود.
)Disney and Johnson 2001( 

 در ســال 2000 نســبت بازنشســتگان )PR( - کــه بــه عنــوان تعــداد بازنشســتگان تقســیم 

بــر جمعیــت بــاالی 65 ســال تعریــف می شــود - از 1.10 در ایــاالت متحــده تــا 1.47 

ــل  ــه دلی ــاً ب ــن دو کشــور عمدت ــاوت در نســبت بازنشســتگان ای ــود. تف ــر ب ــا متغی در ایتالی

میانگیــن ســنی بســیار باالتــر در زمــان بازنشســتگی در ایــاالت متحــده نســبت بــه ایتالیــا 

ــا نســبت  )64 در مقابــل 58( اســت. بــه طــور کلــی، ســن باالتــر در زمــان بازنشســتگی ب

کمتــر بازنشســتگان زیــر 65 ســال و در نتیجــه نســبت بازنشســتگان کمتــر همــراه اســت 

ــد(. )نمــودار شــماره 2، را ببینی

ــل توجهــی از  ــا 64 ســاله اســت. بخــش قاب ــت 15 ت ــر از جمعی ــران کمت ــداد کارگ دوم، تع

جمعیــت در ســن کار در حال حاضــر شــاغل نیســتند، چــه بــه دلیــل عــدم مشــارکت در نیــروی 

کار و چــه بــه دلیــل بیــکاری. در ســال 2000 نســبت اشــتغال )ER( - کــه بــه عنــوان تعــداد 

افــراد شــاغل تقســیم بــر جمعیــت 15 تــا 64 ســاله تعریــف می شــود - در ایتالیــا )0.55( 

و فرانســه )0.61( کمتریــن و در ژاپــن )0.74( و ایــاالت متحــده )0.76( باالتریــن میــزان 

ــان اســت. در ســال 2000، نســبت های  ــردان بیشــتر از زن ــرای م ــود. نســبت اشــتغال ب ب

اشــتغال مــردان بــه طــور متوســط 0.77 بــرای کشــورهایG7 ، و نســبت های اشــتغال زنــان 

بــه طــور متوســط 0.57 بــود. اگرچــه ســن بازنشســتگی تنهــا یکــی از چندیــن عامــل تعییــن 

کننــده نســبت اشــتغال اســت، امــا همبســتگی مثبــت مــورد انتظــار بیــن ایــن متغیرهــا، در 

نمــودار شــماره 2، مشــهود اســت.

ــه  ــت از ســالمندان، نســبت بازنشســتگان ب ــی حمای ــار جمعیت ــر از ب ــک شــاخص دقیق ت ی

کارگــران اســت. نوارهــای خاکســتری تیــره در نمــودار شــماره 1، نســبت بازنشســتگان/کارگر 

را در ســال 2000 بــرای هــر یــک از کشــورهای G7 نشــان می دهــد. مقادیــر بســیار متفــاوت 

اســت، از حداقــل 0.27 در ایــاالت متحــده تــا حداکثــر 0.71 در ایتالیــا. ایــن نســبت بســیار 

بزرگتــر از نســبت وابســتگی مرســوم ســالمندی در هــر هفــت کشــور اســت و در فرانســه و 

ایتالیــا ایــن نســبت بیــش از دو برابــر دومــی اســت. رابطــه بیــن نســبت بازنشســتگی/کارگر 

)PWR( و نســبت وابســتگی ســالمندی )ODR( بــه صــورت خالصــه می شــود.
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نمودار 2، رابطه بین نسبت بازنشستگان و نسبت اشتغال و میانگین سن بازنشستگی در سال 2000

ــر.  ــا نســبت بازنشســتگان بــه جمعیــت 65 ســال و باالت توجــه: نســبت بازنشســتگان برابــر اســت ب
نســبت اشــتغال برابــر اســت بــا تعــداد افــراد شــاغل تقســیم بــر جمعیــت 15 تــا 64 ســاله. میانگیــن 

ــرآورد می شــود. ــا روش پیشــنهاد شــده توســط )Latulippe )1996 ب ســن بازنشســتگی ب

ــا نســبت وابســتگی ســالمندی و نســبت  نســبت بازنشســتگان/کارگر رابطــه مســتقیمی ب

بازنشســتگان دارد، امــا رابطــه معکــوس بــا نســبت اشــتغال دارد. بــه عنــوان مثــال، باالتریــن 

ــه  ــوری ک ــت، کش ــده اس ــاهده ش ــا مش ــتگی/کارگر 0.71 در ایتالی ــبت بازنشس ــدار نس مق

ــبت  ــالمندی )0.27( و نس ــتگی س ــبت وابس ــرای نس ــر ب ــن مقادی ــن دارای باالتری همچنی

میــان  در  اســت.   )  =0.55ER( اشــتغال  پایین تریــن ســطح  و  بازنشســتگان )1.47( 

کشــورهای G7 در مقابــل، کمتریــن نســبت بازنشســتگان/کارگر بــا 0.27 در ایــاالت متحــده 

مشــاهده می شــود کــه بعــد از کانــادا دارای پایین تریــن نســبت وابســتگی ســالمندی 

ــتغال )0.76(  ــبت اش ــن نس ــتگان )1.10( و باالتری ــبت بازنشس ــن نس )0.19(، پایین تری

ــی  ــطح کل ــده س ــن کنن ــدی تعیی ــل کلی ــی از عوام ــتگان/کارگر یک ــبت بازنشس ــت. نس اس

ــود. ــث می ش ــه بح ــه در ادام ــت، ک ــی اس ــتگی عموم ــارج بازنشس مخ

)Pension expenditures and benefits(هزینه ها و مزایای بازنشستگی

هــدف اصلــی سیســتم های ملــی بازنشســتگی عمومــی اجبــاری، محافظــت از مــردم در برابــر 

کاهــش شــدید درآمــد پــس از بازنشســتگی از نیــروی کار اســت. ایــن هــدف اکنــون تــا حــد 

زیــادی در کشــورهای OECD محقــق شــده اســت، جایــی کــه افــراد بــاالی 65 ســال معمــوالً 

درآمــد قابــل تصرفــی دارنــد کــه بــه طــور متوســط 70 تــا 80 درصــد درآمــد افــراد در ســنین 

ــد از  ــر اســاس درآم ــرآورد ب ــن ب ــر 65 ســال را شــامل می شــود. )OECD 2001a( ای کار زی

همــه منابــع )حقــوق بازنشســتگی دولتــی و خصوصــی، پس انــداز و درآمــد( اســت و حتــی 

اگــر ماهیــت ســخاوتمندی و توزیعــی سیســتم های بازنشســتگی عمومــی در بیــن کشــورها   

ــا  ــا ت ــن برنامه ه ــت ای ــت. موفقی ــول اس ــل قب ــد، قاب ــاوت باش ــی متف ــل  توجه ــور قاب به ط

حــدی بــا افزایــش ســطوح مزایــا در چنــد دهــه گذشــته بــه دســت آمــده اســت. گســترش 

ــه  ــا کاهــش ســن بازنشســتگی و ســالخوردگی جمعیــت، منجــر ب ــای فــردی همــراه ب مزای

افزایــش ســریع هزینــه کلــی سیســتم های بازنشســتگی عمومــی شــده اســت.

ــا  ــه بازنشســتگی، PER، ب ــوان نســبت هزین ــه عن ــی ب ــارج بازنشســتگی عموم ــطح مخ س

ــاالنه  ــد س ــر کل درآم ــی ب ــتگی عموم ــرای بازنشس ــاری ب ــاالنه ج ــارج س ــیم کل مخ تقس

ــت  ــه پیوس ــا ب ــع داده ه ــرای منب ــود )ب ــبه می ش ــران، محاس ــی کارگ ــات فعل ــش از مالی پی

مراجعــه کنیــد(. مخــارج شــامل تمــام مخــارج بازنشســتگی عمومــی ســالمندان و همچنیــن 

 Dang ؛OECD 2001b( مزایــای بازمانــدگان و حداقــل مســتمری های کمــک اجتماعــی اســت

et al. 2001(. درآمدهــا شــامل دســتمزد، حقــوق و درآمــد خــود اشــتغالی می شــود. در 

ــات  ــه مالی ــک ب ــتگی نزدی ــارج بازنشس ــبت مخ ــی، نس ــتگی پرداخت ــتم های بازنشس سیس

ــا نــرخ مشــارکت اســت. امــا در برخــی مــوارد، مجمــوع  بازنشســتگی عمومــی اجتماعــی ی

ــه  ــود ک ــی می ش ــازاد موقت ــه م ــر ب ــه منج ــی رود، ک ــر م ــارج فرات ــاالنه از مخ ــای س کمک ه

ــده(.   ــاالت متح ــالً در ای ــود )مث ــع می ش ــی جم ــای آت ــر بدهی ه ــره در براب ــوان ذخی ــه عن ب

ــر از مخــارج بازنشســتگی اســت و کســری آن  ــی کمت ــر، کمک هــای مال در کشــورهای دیگ

ــال، در فرانســه، آلمــان و  ــوان مث ــه عن ــت پوشــش داده می شــود )ب از درآمــد عمومــی دول

ــا(. ایتالی
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جــدول شــماره 1، نســبت هزینه هــای بازنشســتگی عمومــی را در ســال 2000 بــرای 

ــد از  ــدود 10درص ــه ح ــادا ب ــتگی در کان ــارج بازنشس ــد. مخ ــان می ده ــورهای G7 نش کش

درآمــد می رســد. ایــن مخــارج در بریتانیــا )8 درصــد( و ایــاالت متحــده )8 درصــد(، امــا ایــن 

مخــارج حــدود یــک چهــارم درآمدهــا را در فرانســه )29 درصــد( و آلمــان )24 درصــد( شــامل 

می گردنــد. ایــن مخــارج در ایتالیــا اندکــی بیــش از یــک ســوم درآمــد )35 درصــد( هســتند.

ســطح مزایــای بازنشســتگی عمومــی بــه عنــوان نســبت مزایــا )BR( برابــر اســت بــا میانگین 

بازنشســتگی عمومــی )بــه  ازای هــر بازنشســته( تقســیم بــر میانگیــن درآمــد )بــه ازای هــر 

کارگــر(. تخمیــن نســبت مزایــا در ســتون دوم جــدول شــماره 1، ارائــه شــده اســت. میانگیــن 

مزایــای بازنشســتگی عمومــی در فرانســه، آلمــان و ایتالیــا، برابــر یــا بیشــتر از نصــف درآمــد 

متوســط اســت و بســیار ســخاوتمندانه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه، اینگونــه مزایــا در 

کانــادا، ژاپــن و ایــاالت متحــده تنهــا حــدود یــک ســوم درآمــد متوســط اســت و در بریتانیــا 

بــا یــک پنجــم درآمــد متوســط، کمتریــن ســخاوتمندی را دارنــد. در تفســیر ایــن برآوردهــا، 

توجــه بــه مــوارد زیــر در مــورد نســبت مزایــا، مهــم اســت:

- هیــچ تعدیلــی بــرای مالیــات بــر درآمــد و حقــوق بازنشســتگی انجــام نمی شــود. میانگیــن 

نرخ هــای مالیاتــی بــر درآمــد کارگــران، بیشــتر از درآمــد بازنشســتگان اســت، زیــرا درآمــد 

ــتگی  ــوق بازنشس ــت و حق ــتگان اس ــد بازنشس ــر از درآم ــط باالت ــور متوس ــه ط ــران ب کارگ

ــق  ــتگان ح ــن، بازنشس ــالوه برای ــردد. ع ــوردار می گ ــوب برخ ــی مطل ــار مالیات ــب از رفت اغل

ــات  ــس از مالی ــود پ ــبت س ــه، نس ــد. در نتیج ــتگی( ندارن ــورات بازنشس ــتگی )کس بازنشس

)خالــص( بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از نســبت ســود )ناخالــص( ارائــه شــده در اینجــا 

اســت )Disney and Johnson 2001(. متأســفانه، بــرآورد ســطوح و رونــد مالیاتهــا به آســانی 

در دســترس نیســت.

 جدول 1. برآورد هزینه بازنشستگی عمومی، مزایا، وابستگی سالمندی، بازنشستگان، اشتغال و نسبت

بازنشستگان به ازای هر کارگر در سال 2000
نسبت 

هزینه های 

بازنشستگی 

PER عمومی

نسبت مزایا 

BR

نسبت 

وابستگی 

سالمندی 

ODR

نسبت 

بازنشستگان 

PR

نسبت 

اشتغال 

ER

نسبت 

بازنشستگان 

به کارگر 

PWR

0.080.200.241.190.730.40بریتانیا

0.080.310.191.100.760.27آمریکا

0.100.330.181.210.720.31 کانادا

0.140.360.251.160.740.39ژاپن

0.240.510.241.330.680.48آلمان

0.290.580.241.250.610.50فرانسه

0.350.490.271.470.550.71ایتالیا
توجــه: اعــداد پررنــگ نشــان دهنــده ســه مقــدار باالتــر بــرای هــر نســبت، بــه جــز نســبت اشــتغال 
)ER( هســتند. نســبت هزینه هــای بازنشســتگی عمومــی )PER(  برابــر اســت بــا نســبت هزینه هــای 
بازنشســتگی عمومــی بــه کل درآمــد ســاالنه کارگــران قبــل از مالیــات. نســبت مزایــا )BR( برابــر اســت 
ــا نســبت میانگیــن مزایــای بازنشســتگی عمومــی بــه ازای هــر بازنشســته بــه متوســط درآمــد هــر  ب
کارگــر. نســبت وابســتگی ســالمندی  )ODR( برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه 
جمعیــت 15 تــا 64 ســاله. نســبت بازنشســتگان )PR( برابــر اســت بــا نســبت بازنشســتگان )جمعیــت 
65 ســال و باالتــر بــه اضافــه افــراد زیــر 65 ســال کــه بازنشســته و بــاالی حداقــل ســن واجــد شــرایط 
بــودن بــرای بازنشســتگی دولتــی هســتند( بــه جمعیــت 65 ســال و باالتــر. نســبت اشــتغال )ER( برابــر 
ــه کارگــر)  ــا 64 ســاله کــه شــاغل هســتند. نســبت بازنشســتگان ب ــا نســبت جمعیــت 15 ت اســت ب

PWR(  برابــر اســت بــا نســبت بازنشســتگان بــه کارگــران. منبــع: بــه پیوســت مراجعــه کنیــد.

- بســیاری از بازنشســتگان منابــع درآمــدی غیــر از حقــوق بازنشســتگی عمومــی دارنــد، از 

ــن  ــه توســط ای ــدی ک ــداز. نســبت کل درآم ــس ان ــه حقــوق بازنشســتگی شــرکتی و پ جمل

ــن  ــی کمتری ــه حقــوق بازنشســتگی عموم ــن می شــود، در کشــورهایی ک ــر تأمی ــع دیگ مناب

ســخاوتمندی را دارنــد، بیشــتر اســت. در نتیجــه، کل درآمــد از همــه منابــع در بین کشــورها، 

بســیار کمتــر از ســطح مزایــای بازنشســتگی عمومــی، متفــاوت اســت.  بــه نظــر می رســد 

 crowd(»ــر ــی را »متاث ــررات خصوص ــخاوتمندانه، مق ــی س ــتگی عموم ــوق بازنشس ــه حق ک
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)Disney and Johnson 2001( .از خــود می کنــد  )out

- کشــورها نــه تنهــا در میانگیــن مزایــا، بلکــه در توزیــع حقــوق بازنشســتگی بیــن 

بازنشســتگان نیــز بــه طــور گســترده ای بــا هــم تفــاوت دارنــد. )OECD 2001a(  در ایــاالت 

متحــده، بریتانیــا، و کانــادا، کــه در آن نســبت مزایــای عمومــی نســبتاً پاییــن اســت، نــرخ 

ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــن ب ــد پایی ــا درآم ــران ب ــرای کارگ ــی ب ــتمری عموم ــی مس جایگزین

ــا ســخاوتمندانه ترین حقــوق  ــل، در کشــورهایی ب ــاال اســت. در مقاب ــد ب ــا درآم ــر از ب باالت

ــا( نــرخ جایگزینــی بــدون در نظــر گرفتــن  بازنشســتگی عمومــی )فرانســه، آلمــان و ایتالی

ــر حاصلضــرب نســبت  ــردی باالســت. نســبت مخــارج بازنشســتگی عمومــی، براب ــد ف درآم

ــر اســت. ــه ازای هــر کارگ ــداد بازنشســتگان ب ــا و تع مزای

 نمــودار شــماره 3، روابــط خــاص کشــور را بیــن نســبت منافــع عمومــی و نســبت 

بازنشســتگان/کارگر ترســیم می کنــد. ترکیب هــای مختلفــی از نســبت مزایــا و تعــداد 

بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر می توانــد ارزش یکســانی از نســبت هزینــه ایجــاد کنــد. بــه 

عنــوان مثــال، نســبت هزینه هــای عمومــی در ایــاالت متحــده و بریتانیــا بســیار شــبیه بــه 

0.08 اســت، امــا نســبت مزایــا در ایــاالت متحــده بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر از بریتانیــا 

اســت )0.31 در مقابــل 0.20( در حالیکــه عکــس ایــن موضــوع بــرای نســبت بازنشســتگان/

کارگــر )0.27 در مقابــل 0.40( صــادق اســت.

ــی از  ــداد باالی ــد تع ــل دارن ــد، تمای ــی دارن ــی باالی ــای عموم ــبت مزای ــه نس ــورهایی ک کش

ــماره 3(.  ــودار ش ــه نم ــد ب ــگاه کنی ــند )ن ــته باش ــر را داش ــر کارگ ــه ازای ه ــتگان ب بازنشس

ــداد بیشــتری از بازنشســتگان  ــه اســت. تع ــت دو طرف ــاالً ناشــی از علی ــاط احتم ــن ارتب ای

قــدرت رای دادن را بــرای اطمینــان از بــاال بــودن مزایــای عمومــی فراهــم می کننــد و مزایــای 

ــد. ــگام می کن ــتگی زودهن ــه بازنشس ــران را وادار ب ــاال، کارگ ــی ب عموم

نمودار شماره 3، رابطه بین نسبت مزایای بازنشستگی عمومی و نسبت بازنشستگان/کارگر

 

ــه دســت آمــده را  ــرای PWR کــه در بخــش قبــل ب ــه ب ــه پیــش رو، جایگزینــی معادل معادل

ــد. ــان می ده نش

PER = BR ODR x PR/ER.

ایــن نتیجــه نشــان می دهــد کــه نســبت هزینه هــای عمومــی توســط چهــار عامــل تعییــن 

ــتغال  ــتگان و  اش ــبت های بازنشس ــالمندی، نس ــه س ــتگی ب ــا، وابس ــبت مزای ــود: نس می ش

. جــدول شــماره 1، برآوردهایــی از ایــن عوامــل را در کشــورها بــه ترتیــب از کمتریــن بــه 

باالتریــن نســبت هزینــه نشــان می دهــد )پررنــگ نشــان دهنــده ســه مقــدار باالتــر بــرای 

هــر نســبت بــه جــز نســبت اشــتغال اســت(. همانطــور کــه اشــاره شــد، باالتریــن نســبت 

هزینــه )0.35( در ایتالیــا یافــت می شــود. ایــن مقــدار نتیجــه ایــن اســت کــه ایتالیــا دارای 

ــود  ــن س ــبت باالتری ــومین نس ــتگان، س ــالمندان و بازنشس ــتگی س ــبت وابس ــن نس باالتری

عمومــی و کمتریــن نســبت اشــتغال اســت. بریتانیــا در نتیجــه نســبت مزایــای عمومی بســیار 

ــر اشــتغال،  ــرای بازنشســتگان و ســومین نســبت باالت ــن نســبت ب ــر از میانگی ــن، کمت پایی

دارای کمتریــن نســبت هزینــه اســت.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 17

https://populationmag.ir/article-1-674-fa.html


سالخوردیگ جمعیت  و افزایش هزینه های ابزنشستیگ عمویم                                                                               7273                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

)Projections of public pension expenditures(پیش بینی هزینه های بازنشستگی عمومی

)The reference scenario( سناریوی مرجع

مخــارج  در  آتــی  روندهــای  تحلیــل  در  گام  اولیــن  مرجــع،  پیش بینــی  یــک  ســاخت 

بازنشســتگی عمومــی اســت. هــدف ایــن پیش بینــی مرجــع، پیش بینــی محتمل تریــن 

رونــد در مخــارج بازنشســتگی عمومــی و عوامــل جمعیتــی مرتبــط نیســت، بلکــه بــه عنــوان 

یــک معیــار ســاده اســت کــه می تــوان پیش بینی هــای جایگزیــن را بــر اســاس آن ارزیابــی 

کــرد. پیش بینی هــای مرجــع ســطوح مخــارج بازنشســتگی عمومــی ســاالنه از ســال 2000 

ــده نســبت  ــن کنن ــا چهــار عامــل تعیی ــر، در رابطــه ب ــر اســاس مفروضــات زی ــا 2050 ب ت

هزینه هــا اســت.

)Old-age dependency ratio( نسبت وابستگی سالمندی
ــل  ــازمان مل ــی س ــای جمعیت ــط پیش بینی ه ــناریو متوس ــت از س ــده جمعی ــای آین رونده

)ســازمان ملــل متحــد 2003( گرفتــه شــده اســت. ایــن پیش بینی هــا بــر اســاس تعــدادی 

از مفروضــات در مــورد ســطوح آینــده بــاروری، مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت. جزئیــات، 

ــل فــرض  ــی ســازمان مل ــه طورکل ــا ب ــه اســت، ام ــه هــر کشــور بصــورت جداگان ــوط ب مرب

می کنــد کــه بهبــود مــرگ و میــر ادامــه خواهــد داشــت، بــاروری در کشــورهایی بــا بــاروری 

بســیارپایین بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت، و جریــان مهاجــرت نزدیــک 

ــا را خالصــه  ــن پیش بینی ه ــودار شــماره 4، ای ــد. نم ــی خواهــد مان ــی باق ــه ســطوح فعل ب

می کنــد. روندهــا در 50 ســال آینــده خطــی نیســتند. انتظــار مــی رود در دهــه آینــده ســرعت 

ــا،  ــا در ایتالی ــد، ام ــم باش ــادا ک ــا و کان ــده، بریتانی ــاالت متح ــه، ای ــالخوردگی در فرانس س

آلمــان و بــه ویــژه ژاپــن بسیارســریع باشــد. تــا ســال 2010، نســبت وابســتگی ســالمندان 

ژاپــن احتمــاالً بــه 0.35 خواهــد رســید، کــه دو برابــر ســطح 0.17 مشــاهده شــده در ســال 

1990 اســت.

نمودار شماره 4، نسبت وابستگی سالمندی، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 

توجــه: نســبت وابســتگی ســالمندی برابــر اســت بــا نســبت جمعیــت 65 ســاله و باالتــر بــه جمعیــت 

15 تــا 64 ســاله. منبــع: ســازمان ملــل )2003(.

پــس از ســال 2010، ســرعت ســالخوردگی در هــر هفــت کشــور بــاال اســت و در نتیجــه نرخ 

وابســتگی ســالمندان تــا ســال 2050 افزایــش می یابــد. ســریع ترین رونــد ســالخوردگی در 

ژاپــن و ایتالیــا رخ خواهــد داد، کــه انتظــار مــی رود نســبت وابســتگی ســالمندان بــه حــدود 

0.7، تقریبــاً ســه برابــر ســطح )حــدود 0.25( در ســال 2000 برســد. حتــی در کشــورهایی 

کــه کمتریــن میــزان ســالمندی را دارنــد، انتظــار مــی رود نســبت وابســتگی ســالمندی بیــش 

از نصــف افزایــش یابــد: از 0.19 بــه 0.32 در ایــاالت متحــده، از 0.24 بــه 0.38 در بریتانیــا 

و از 0.18 بــه 0.43 در کانــادا. دامنــه مقادیــر نســبت وابســتگی ســالمندی پیش بینــی شــده 

ــترده تر از  ــیار گس ــن، بس ــا 0.72 در ژاپ ــده ت ــاالت متح ــرای ای ــال 2050، از 0.32 ب در س

ســال 2000 اســت. ایــن واگرایــی روندهــا، نتیجــه تفــاوت در ســطوح و روندهــای پیش بینی 

شــده در بــاروری، مــرگ و میــر، مهاجــرت و ســاختار ســنی فعلــی جمعیــت اســت. بــه نظــر 

می رســد، تفــاوت در ســطوح متوســط بــاروری و مهاجــرت در طــول بــازه پیش بینــی بســیار 
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مهــم باشــد. انتظــار مــی رود دو کشــور بــا پایین تریــن میــزان بــاروری و مهاجــرت در آینــده 

)ایتالیــا و ژاپــن(، باالتریــن نســبت وابســتگی ســالمندان را در ســال 2050 داشــته باشــند. 

ــا  ــوری ب ــده، کش ــاالت متح ــال 2050 در ای ــالمندی در س ــتگی س ــبت وابس ــل، نس در مقاب

یکــی از باالتریــن ســطوح بــاروری و مهاجــرت پیش بینــی شــده، بســیار کمتــر اســت. نقــش 

ــات  ــا جزئی ــده وابســتگی ســالمندی ب ــن ســطوح آین ــاروری و مهاجــرت در تعیی ــوع در ب تن

بیشــتر در زیــر بررســی خواهــد شــد.

)Employment ratio(نسبت اشتغال
ــا 2000،  ــال 1970 ت ــتغال را از س ــبت اش ــه نس ــوط ب ــای مرب ــماره 5، برآورده ــودار ش نم

ــد(.  ــه کنی ــت مراجع ــه پیوس ــد )ب ــان می ده ــود OECD  نش ــای موج ــاس داده ه ــر اس ب

ــروی کار  ــان در نی ــارکت زن ــش مش ــه افزای ــددی از جمل ــل متع ــط عوام ــا توس ــن رونده ای

ــر از موعــد  ــن بازنشســتگی زودت ــروی کار و همچنی ــه نی ــگام ورود ب و افزایــش ســن در هن

تعییــن می شــود. ایــن عوامــل تــا حــدی جبــران کننــده، منجــر بــه افزایــش اندکــی در نســبت 

ــوان  ــه عن ــوده اســت )ب ــب ب ــان غال ــش اشــتغال زن ــه در آن افزای اشــتغال شــده اســت ک

مثــال، در کانــادا، ژاپــن و ایــاالت متحــده(، یــا در کاهــش انــدک نســبت اشــتغال در جایــی 

ــوده اســت  ــه نیــروی کار و کاهــش ســن در زمــان بازنشســتگی غالــب ب کــه ورود بعــدی ب

)مثــالً در فرانســه(. در پیش بینــی مرجــع تــا ســال2050، فــرض شــده اســت کــه، نرخ هــای 

اشــتغال خــاص ســن و جنــس در ســطوح مشــاهده  شــده در ســال 2000 بــرای مــدت زمــان 

ــط  ــه توس ــتخدامی ک ــبت های اس ــی در نس ــای آت ــد. رونده ــی می مانن ــت باق ــی ثاب پیش بین

ــده  ــان داده ش ــماره 5، نش ــودار ش ــز در نم ــت، نی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرض در نظ ــن ف ای

اســت. فقــط تغییــرات جزئــی در نســبت های اشــتغال )ER( پیش بینــی شــده اســت و ایــن 

تغییــرات آتــی کامــالً بــه دلیــل تغییــرات آتــی در ترکیــب ســنی جمعیــت در ســن کار اســت.

نمودار شماره 5، نسبت های اشتغال، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: تا OECD 2000 )به پیوست مراجعه کنید(: 2000-50 متن را ببینید

نمودار شماره 6، نسبت بازنشستگان، برآوردها برای 1970-2000 و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: تا OECD 2000 )به پیوست مراجعه کنید(: 2000-50 متن را ببینید

)Pensioner ratio( نسبت بازنشستگان
ــه در نمــودار شــماره 6، نشــان داده شــده اســت، نســبت های بازنشســتگان  همانطــور ک

)بــا روشــی کــه قبــال توضیــح داده شــد( بیــن ســالهای 1970 تــا 2000 تغییــر نســبتا کمــی 

ــه  ــی را تجرب ــش جزئ ــان( افزای ــه و آلم ــد فرانس ــورها )مانن ــی از کش ــت. برخ ــته اس داش
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ــادا، ژاپــن، بریتانیــا و ایــاالت متحــده( کاهــش انــدک.  کرده انــد و برخــی دیگــر )ماننــد کان

ایــن تغییــرات نتیجــه خالــص رونــد ســه عامل اساســی اســت: ســن بازنشســتگی، مشــارکت 

نیــروی کار )کــه بــر نســبت بازنشســتگان حتــی اگــر ســن بازنشســتگی بــدون تغییــر باشــد 

ــع،  ــی مرج ــداف پیش بین ــرای اه ــت. ب ــر جمعی ــنی متغی ــاختار س ــذارد(،  و س ــر می گ تأثی

ــت  ــا 2050 ثاب ــال 2000 ت ــتغال از س ــس اش ــن و جن ــوی س ــه الگ ــت ک ــده اس ــرض ش ف

می مانــد، کــه بــه معنــای ســن ثابــت در بازنشســتگی اســت. اگرچــه ســن بازنشســتگی از 

ســال 1970 کاهــش یافتــه اســت، امــا بــه نظــر می رســد، ایــن رونــد بــا تغییــرات اندکــی 

در ســن بازنشســتگی در طــول دهــه 1990 ادامــه داشــته اســت. بنابرایــن هرگونــه تغییــر 

در نســبت بازنشســتگان پیش بینــی شــده بــرای نیــم قــرن آینــده، صرفــاً بــه دلیــل تغییــرات 

آتــی در ســاختار ســنی جمعیــت ســالمندان اســت.

)Benefit ratio( نسبت مزایا
ــن نســبت در کشــور خــاص، در  ــه ای ــی مرجــع، فــرض شــده اســت ک در سراســر پیش بین

ــادل نمایه ســازی حقــوق بازنشســتگی اســت.  ــن مع ــد. ای ــت می مان ــراز  ســال 2000 ثاب ت

در مجمــوع، پیش بینــی مرجــع الگوهــای ثابــت اشــتغال و بازنشســتگی را بــر اســاس 

ــدارد. بنابرایــن  ــا وجــود ن ــد و هیــچ تغییــری در نســبت مزای ســن و جنــس منعکــس می کن

ــر از  ــاً متاث ــه عمدت ــت، ک ــی اس ــای جمعیت ــی از رونده ــا ناش ــرای هزینه ه ــا ب پیش بینی ه

افزایــش نســبت وابســتگی ســالمندان و همچنیــن اثــرات جزئــی تغییــر ســاختار ســنی بــر 

بازنشســتگان و نســبت اشــتغال می باشــد. پیش بینــی مرجــع، تــالش نمی کنــد اثــرات 

تغییــرات سیاســت های اخیــر را کــه بــه منظــور کاهــش کســری های آینــده در سیســتم های 

ــرد. پیش بینی هــای مرجــع نســبت  ــر گی ــه شــده اســت، را در ب بازنشســتگی  در نظــر گرفت

بازنشســتگان /کارگــر در نمــودار شــماره 7، خالصــه شــده اســت. همانطــور کــه از روندهــای 

افزایشــی در نســبت وابســتگی ســالمندی انتظــار مــی رود، تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر 

کارگــر، تــا ســال 2050 در همــه کشــورها بــه شــدت افزایــش می یابــد. انتظــار مــی رود در 

ایتالیــا تعــداد بازنشســتگان تــا ســال 2050 بــه طــور قابــل مالحظــه ای از تعــداد کارگــران 

فراتــر رود و نســبت بازنشســتگان/کارگر )PWR( بــه 1.55 برســد. پیش بینــی می شــود کــه 

در ســال 2050، ژاپــن نســبت وابســتگی ســالمندی مشــابه ایتالیــا داشــته باشــد، امــا بــه 

دلیــل ســن باالتــر در بازنشســتگی در ژاپــن، نســبت بازنشســتگان/کارگر آن پایین تــر اســت 

ــت،  ــالخوردگی جمعی ــرعت س ــن س ــا کمتری ــوری ب ــده، کش ــاالت متح ــی در ای )0.96(. حت

ــه  ــه 0.46 برســد ک ــه نســبت بازنشســتگان/کارگر در ســال 2050 ب ــی می شــود ک پیش بین

ــل توجهــی )70 درصــد( از 0.27 را در ســال 2000  نشــان می دهــد. ــش قاب افزای

ــده  ــه ش ــماره 8، ارائ ــودار ش ــط در نم ــی مرتب ــتگی عموم ــای بازنشس ــی هزینه ه پیش بین

اســت. از آنجایــی کــه فــرض می شــود، نســبت مزایــا در ســطوح مشــاهده شــده در ســال 

ــی شــده در نســبت  ــد پیش بین ــا رون ــی نســبت هزینه هــا ب ــد، پیش بین ــی می مان 2000 باق

ــل توجهــی در هزینه هــا در هــر هفــت  ــش قاب بازنشســتگان/کارگر متناســب اســت. افزای

ــی  ــی می شــود، جای ــا پیش بین ــرای ایتالی ــش ب ــی می شــود. بیشــترین افزای کشــور پیش بین

کــه نســبت هزینه هــا از 35 درصــد بــه 75 درصــد درآمــد، بیــن ســال های 2000 تــا 2050 

افزایــش می یابــد. افزایش هــای کوچکتــر، امــا همچنــان قابــل توجــه در ایــاالت متحــده )از 

8 بــه 14 درصــد درآمــد( و بریتانیــا انتظــار مــی رود. )از 8 تــا 12 درصــد(. ایــن روندهــا بــه 

وضــوح در چنــد دهــه آینــده بــرای ایتالیــا و ســایر کشــورهای قــاره اروپــا ناپایــدار هســتند 

ــب  ــده، اغل ــاالت متح ــا و ای ــا در بریتانی ــر در هزینه ه ــده کمت ــی ش ــد پیش بین ــی رش و حت

مشــکل ســاز تلقــی می شــود.

نمودار شماره 7، بازنشستگان به ازای هر کارگر، برآوردها برای 2000-1970 
و پیش بینی ها برای 2050-2000

 منبع: از تخمین های نشان داده شده در نمودارهای 4، 5 و 6 محاسبه شده است
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نمودار شماره 8، هزینه های بازنشستگی عمومی به عنوان درصدی از درآمد، 
 پیش بینی های پایه 2050-2000

ــع: محاســبه شــده از برآوردهــای نمــودار شــماره 7. برآوردهــای ســال 2000 از 2001b( OECD( و Dang و  منب

ــد. همــکاران. )2001(. ضمیمــه را ببینی

)Policy options(گزینه های سیاستی
  OECD ،دولت هــای کشــورهای صنعتــی بــزرگ بــا حمایــت قــوی صنــدوق بین المللــی پــول

و بانــک جهانــی بــه فوریــت اصالحــات بازنشســتگی را بررســی می کننــد. اجتنــاب از اقــدام، 

ــی  ــر بده ــابقه و مض ــت بی س ــه انباش ــر ب ــرا منج ــت، زی ــی نیس ــه عمل ــک گزین ــر ی دیگ

ــا افزایــش  ــب ب ــای بازنشســتگی عمومــی، اغل ــه مزای می شــود. در گذشــته، افزایــش هزین

ــد،  ــرد افزایــش درآم ــن رویک ــات بازنشســتگی عمومــی پوشــش داده می شــد. ای ــرخ مالی ن

در بســیاری از کشــورها ناپایــدار شــده اســت، زیــرا حمایت هــا بــه ســطوح بســیار باالیــی 

ــد.   ــت را دارن ــن اولوی ــر باالتری ــال حاض ــا در ح ــش هزینه ه ــای کاه ــیده اند و رویکرده رس

ــل از  ــی، معمــوالً ســال ها قب ــرات قانون ــه تغیی ــن اســت ک ــت ای ــل فوری ــر از دالی یکــی دیگ

ــا  ــا ب ــد ت ــازه ده ــران و بازنشســتگان اج ــه کارگ ــا ب ــه، انجــام می شــود ت ــل توج ــر قاب تأثی

سیاســت های جدیــد ســازگار شــوند. طیــف وســیعی از گزینه هــای سیاســتی بــرای کاهــش 

یــا پایــان دادن بــه رشــد مخــارج بازنشســتگی عمومــی در دســترس اســت. ایــن گزینه هــا 

را می تــوان بــه چهــار گــروه کــه مربــوط بــه چهــار عامــل تعییــن کننــده مخــارج بازنشســتگی 

عمومــی اســت، تقســیم کــرد:

)Counteract population aging( مقابله با سالخوردگی جمعیت
ــی سیســتم های  ــراز مال ــر شــدن ت ــی بدت ــت عامــل اصل ــه ســالخوردگی جمعی ــی ک از آنجای

بازنشســتگی عمومــی در آینــده اســت، طبیعــی اســت کــه راه هــای مقابلــه بــا ســالخوردگی را 

بــه عنــوان یــک راه حــل مطلــوب در نظــر بگیریــم. دو گزینــه جمعیــت شــناختی در دســترس 

: ست ا

)Encourage higher fertility( باروری باالتر را تشویق کنید
ــر  ــنی جوان ت ــای س ــدازه گروه ه ــده، ان ــی ش ــطوح پیش بین ــر از س ــاروری باالت ــش ب افزای

ــه  ــن نســبت وابســتگی ب ــش می دهــد، بنابرای ــر افزای ــه گروه هــای ســنی باالت را نســبت ب

ســالمندی و تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر را کاهــش می دهــد. انــدازه ایــن اثــر 

ــاروری باالتــر« تخمیــن زده می شــود  ــا مجموعــه ای از پیش بینی هــای فرضــی »ب ــاروری، ب ب

ــه  ــع اضاف ــی مرج ــاروری در پیش بین ــیر ب ــه مس ــر زن، ب ــه ازای ه ــد ب ــم تول ــه در آن نی ک

ــال 2000  ــاروری کل )TFR( از س ــرخ ب ــن ن ــع، میانگی ــای مرج ــود. در پیش-بینی ه می ش

تــا 2050 توســط ســازمان ملــل بــه شــرح زیــر فــرض شــده اســت: کانــادا )1.6(، فرانســه 

)1.9(، آلمــان )1.6(، ایتالیــا )1.5(، ژاپــن )1.6(. بریتانیــا )1.7( و ایــاالت متحــده )2.0(. 

)ایــن نرخ هــای پیش بینــی شــده بــه طــور کلــی مشــابه ســطوح مشــاهده شــده در اواخــر 

دهــه 1990، بــا افزایــش انــدک در آلمــان، ایتالیــا، و ژاپــن اســت(.  همانطــور کــه انتظــار 

مــی رود، نســبت هزینه-هــای بازنشســتگی در بــاروری باالتــر، کمتــر از پیش بینی هــای 

ــاروری 1.5  ــن ب ــا ســناریوی مرجــع دارای میانگی ــال، در ایتالی ــوان مث ــه عن مرجــع اســت. ب

ــال  ــده 0.75 در س ــتمری پیش بینی ش ــارج مس ــبت مخ ــالهای 2000-2050 و نس ــرای س ب

ــه ازای هــر  ــد ب ــه 2.0 تول ــه ازای هــر زن ب ــد ب ــا 0.5 تول ــاروری ب 2050 اســت. افزایــش ب

ــه 0.59 در ســال 2050 کاهــش  ــه را ب ــا 2050، نســبت هزین ــن ســالهای 2000 ت زن، بی

می دهــد. )20 درصــد کاهــش( جالــب توجــه اســت کــه خطــوط نشــان دهنــده نتایــج بــرای 

هــر کشــور در نمــودار شــماره 9، نزدیــک بــه مــوازی هســتند )بــه مقیــاس لگاریتمــی روی 

محــور عمــودی توجــه کنیــد(. ایــن یافتــه حاکــی از آن اســت کــه یــک افزایــش مطلــق معیــن 
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در بــاروری منجــر بــه کاهــش متناســبی در نســبت هزینــه می شــود کــه تقریبــاً بــرای هــر 

کشــور یکســان اســت. بــه طــور خــاص، بــه طــور متوســط بــرای هــر افزایــش 0.1 تولــد در 

ــد. ــه در ســال 2050 ، 4 درصــد کاهــش می یاب ــه ازای هــر زن، نســبت هزین ــاروری ب ب

)Permit more immigration( .اجازه مهاجرت بیشتر

در کشــورهای توســعه یافتــه معاصــر، میانگیــن ســنی مهاجــران کمتــر از جمعیــت ســاکن 

اســت. در نتیجــه، افزایــش تعــداد مهاجــران هــم میانگیــن ســنی جمعیــت و هــم نســبت 

ــد 2001(.  ــل متح ــازمان مل ــد )س ــش می ده ــالمندان را کاه ــتگی س وابس

 نمودار شماره 9، تأثیر افزایش نرخ باروری کل به میزان 0.5 تولد به ازای هر زن )2000-2050( در نسبت
هزینه بازنشستگی در سال 2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و باروری باالتر

 

ــی  ــای فرض ــه ای از پیش بینی ه ــا مجموع ــرت ب ــر مهاج ــن اث ــدازه ای ــه، ان ــن مطالع در ای

»مهاجــرت باالتــر« تخمیــن زده شــده اســت، کــه در آن نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه در 

ــد.  ــش می یاب ــت افزای ــر 1000 جمعی ــه ازای ه ــص ب ــر خال ــع، 2.5 مهاج ــی مرج پیش بین

در پیش بینی هــای مرجــع، میانگیــن نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه بــرای ســال های 

2000 تــا 2050 توســط ســازمان ملــل بــه شــرح زیــر فــرض شــده اســت: کانــادا )4.7(، 

فرانســه )1.2(، آلمــان )2.6(، ایتالیــا )1.2(، ژاپــن )0.4(، بریتانیــا )2.2( و ایــاالت متحــده 

)3.2(. )ایــن نرخ هــا بــه طــور کلــی مشــابه ســطوح مشــاهده شــده در اواخــر دهــه 1990 

ــزودن 2.5 مهاجــر  ــودار 10، نشــان داده شــده اســت، اف ــه در نم هســتند(.  همانطــور ک

خالــص در هــر 1000 نفــر جمعیــت بــه ایــن نرخ هــای مهاجــرت، نســبت هزینــه در ســال 

2050 را در پیش بینــی مهاجــرت باالتــر در مقایســه بــا پیش بینــی مرجــع کاهــش می دهــد. 

بــرای مثــال، افزایــش نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه ژاپــن از 0.4 بــه 2.9 در هــر 1000 

ــد.  ــش می ده ــه 0.29 کاه ــال 2050 از 0.35 ب ــا را در س ــبت هزینه ه ــت، نس ــر جمعی نف

ــاروری وجــود داشــت، خطــوط مــوازی در نمــودار شــماره  ــواع ب ــه در مــورد ان همانطــور ک

ــرخ متوســط مهاجــرت، نســبت هزینه هــای  ــن در ن ــه افزایــش معی 10، نشــان می دهــد ک

ــه طــور متوســط، افزایــش  ــه همــان نســبت کاهــش می دهــد. ب ــاً ب بازنشســتگی را تقریب

نــرخ خالــص مهاجــرت ســاالنه 1 نفــر بــه ازای هــر 1000 نفــر جمعیــت، نســبت هزینه هــا 

ــزان 5 درصــد کاهــش می دهــد.  ــه می را در ســال 2050 ب

نمودار شماره 10، تأثیر افزایش نرخ خالص مهاجرت ساالنه )2.5( به ازای هر 1000 نفر جمعیت )2000-
2050( در نسبت هزینه های بازنشستگی در سال 2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و مهاجرت باالتر

ــر اســت  ــا شــایان ذک ــز نیســت، ام ــت متمرک ــدازه جمعی ــد ان ــر رون ــل ب ــن تحلی  گرچــه ای
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ــا 2050 در  ــن ســالهای 2000 ت ــت را بی ــل کاهــش جمعی ــه پیش بینی هــای ســازمان مل ک

ــا 110  ــن )127 ت ــون(، و ژاپ ــه 45 میلی ــا )از 58 ب ــون(، ایتالی ــه 79 میلی ــان )از 82 ب آلم

ــدازه جمعیــت در ســال 2050  ــر، ان ــاروری باالت میلیــون( کاهــش می دهــد. در پیش بینــی ب

بــه طــور متوســط 22 درصــد بیشــتر از پیش بینــی اســتاندارد اســت. در پیش بینــی بــاروری 

باالتــر، انــدازه جمعیــت در ســال 2050 بــه طــور متوســط 22 درصــد بیشــتر از پیش بینــی 

اســتاندارد اســت، بــا تغییــرات نســبتا کمــی در ایــن اثــر بــاروری در بیــن کشــورها )محــدوده 

بیــن 20 تــا 23 درصــد(. بــه طــور مشــابه، پیش بینــی مهاجــرت باالتــر بــه طــور متوســط 21 

درصــد بــه پیش بینــی مرجــع اضافــه کــرد. بنابرایــن افزایــش بــاروری بــه میــزان نیــم تولــد 

بــه ازای هــر زن، یــا افزایــش نــرخ مهاجــرت ســاالنه 2.5 در هــر 1000 نفــر جمعیــت بــرای 

جلوگیــری از کاهــش جمعیــت مــورد انتظــار در آلمــان و ژاپــن بســیار کافــی خواهــد بــود، 

ــش  ــا افزای ــد. )4 درصــد ب ــه می کن ــی را تجرب ــان کاهــش اندک ــا همچن ــت ایتالی ــا جمعی ام

بــاروری و 5 درصــد بــا افزایــش مهاجــرت(.

)Increase labor force participation(افزایش مشارکت نیروی کار
ــال  ــا 64 در ح ــنین 15 ت ــن س ــان بی ــتر زن ــی بیش ــردان و حت ــی از م ــل توجه ــش قاب بخ

ــه طــور مســتقیم نســبت  ــه افزایــش در نســبت اشــتغال، ب حاضــر شــاغل نیســتند. هر گون

بازنشســتگان بــه کارگــر را کاهــش می دهــد. اثــر ثانویــه افزایــش ســطح اشــتغال، کاهــش 

ــل ســن واجــد شــرایط  ــر از حداق ــران باالت ــداد کارگ ــش تع ــا افزای نســبت بازنشســتگان ب

ــروی کار در کشــورهایی کــه  ــی مشــارکت نی ــود. افزایــش آت ــودن بازنشســتگی، خواهــد ب ب

بــه طــور متوســط نســبتاً پاییــن اســت، یــا شــکاف بیــن مــردان و زنــان زیــاد اســت، بســیار 

امــکان پذیــر اســت. بــه عنــوان مثــال، نســبت اشــتغال کلــی در ایتالیــا در ســال 2000 بــه 

دلیــل شــکاف بــزرگ بیــن نســبت اشــتغال مــردان و زنــان )0.70 در مقابــل 0.40( نســبتاً 

ــردان  ــر م ــه براب ــده ب ــروی کار آین ــان در نی ــارکت زن ــر مش ــت. اگ ــد( اس ــن )55 درص پایی

افزایــش یابــد، نســبت اشــتغال کلــی از 0.55 بــه حــدود 0.70 افزایــش می یابــد. ایــن اثــر 

ــد. ــی نســبت بازنشســتگی/کارگر را 21 درصــد کاهــش می ده ــه تنهای ب

)Raise the age at retirement(افزایش سن بازنشستگی
ــداد  ــش تع ــداد بازنشســتگان و افزای ــان تع ــا کاهــش همزم ــش ســن بازنشســتگی ب افزای

کارگــران، نســبت بازنشســتگان بــه کارگــر را کاهــش می دهــد. اثــر کلــی چنیــن تغییــری در 

ــت،  ــده اس ــازی ش ــدی« شبیه س ــتگی بع ــی »بازنشس ــای فرض ــه ای از پیش بینی ه مجموع

ــل  ــا فواص ــالهای 2000 و 2050 ب ــن س ــتگی بی ــن بازنشس ــه س ــال ب ــج س ــه در آن پن ک

ــه  ــی در نمــودار شــماره 11، ارائ ــن پیش بین ــج حاصــل از ای ــه می شــود. نتای مســاوی اضاف

شــده اســت. اثــرات متناســب تغییــر در ســن بازنشســتگی مجــدداً بــرای کشــورهای مختلــف 

ــتگی،  ــن بازنشس ــاله در س ــک س ــش ی ــط، افزای ــور متوس ــه ط ــت. ب ــان اس ــاً یکس تقریب

نســبت بازنشســتگان بــه کارگــر را در ســال 2050 تــا 6 درصــد کاهــش می دهــد. رونــد ســن 

 OECD( .بازنشســتگی طــی چنــد دهــه گذشــته بــه دو دلیــل اصلــی کاهــش یافتــه اســت

.)1999 2002a; Gruber and Wise

 نمودار شماره 11، تأثیر افزایش سن بازنشستگی به میزان 5 سال )2000-2050( بر نسبت هزینه در سال
2050: مقایسه پیش بینی های مرجع و بازنشستگی بعدی

 

اوالً، مســتمری های دولتــی و کارفرمایــی ســخاوتمندانه تر شــده اند و میانگیــن درآمــد 

ــک  ــه ی ــی ک ــت. دوم، زمان ــران نیس ــن کارگ ــر از میانگی ــی کمت ــون خیل ــتگان اکن بازنشس

بازنشســته واجــد شــرایط بازنشســتگی شــد، معمــوالً انگیــزه کمــی بــرای ادامــه کار وجــود 
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دارد، زیــرا یــک ســال کار اضافــی مســتلزم پرداخــت مالیــات اضافــی بــرای حمایــت از طــرح 

ــدون  ــا ب ــم ی ــش ک ــا افزای ــی و چشــم پوشــی از مســتمری آن ســال، ب بازنشســتگی عموم

افزایــش جبرانــی در حقــوق بازنشســتگی آینــده اســت. حــذف ایــن بازدارنــده بــرای ادامــه 

کار، ممکــن اســت کاهــش ســن بازنشســتگی را متوقــف کنــد و بــرای معکــوس کــردن رونــد 

گذشــته، ضــروری اســت.

)Reduce public pension benefits( کاهش مزایای بازنشستگی عمومی
ســطوح مزایــا بــا قوانیــن و فرمــول هایــی تعییــن می شــود کــه از کشــوری بــه کشــور دیگــر 

ــه ارزش  ــد، ک ــد دارن ــا درآم ــط ب ــر کشــورها حقــوق بازنشســتگی مرتب متفــاوت اســت. اکث

اولیــه آن هــا در زمــان بازنشســتگی بــه تعــداد ســال های کار و ســطح درآمدهــای گذشــته بــا 

تعدیــل تــورم بســتگی دارد. پــس از بازنشســتگی، حقــوق بازنشســتگی ســاالنه بــا توجــه بــه 

تغییــرات در هزینه هــای زندگــی تعدیــل می شــود. رفتــار مالیاتــی حقــوق بازنشســتگی نیــز 

در بیــن کشــورها بســیار متفــاوت اســت. کاهــش در مزایــا را می تــوان بــا تغییــر هــر یــک 

از ایــن قوانیــن، مقــررات و تنظیمــات بــرای همــه بازنشســتگان یــا بــرای زیرجمعیت هــای 

انتخابــی ماننــد گروه هــای پردرآمــد حاصــل کــرد. البتــه تخمیــن اثــر کاهــش نســبت مزایــا 

بــر نســبت مخــارج ســاده اســت، زیــرا هــر کاهــش نســبی در اولــی، منجــر بــه کاهشــی بــا 

ــرای هماهنــگ کــردن هزینه هــا  نســبت مســاوی در دومــی می شــود. اگــر ایــن تالش هــا ب

بــا کمک هــا موفقیت آمیــز نباشــد، دو گزینــه دیگــر در دســترس اســت: افزایــش مالیــات یــا 

پذیــرش کســری و انباشــت بدهــی. هــر دو گزینــه مطلوبیــت ندارنــد. مالیــات بازنشســتگی 

عمومــی در گذشــته افزایــش یافتــه اســت، امــا مقاومــت شــدیدی در برابــر افزایــش بیشــتر 

وجــود دارد. ایــن امــر بــه ویــژه در کشــورهایی کــه نــرخ مالیــات در آن هــا بســیار بــاال اســت 

ــات  ــش مالی ــه افزای ــال، رد هر گون ــا این ح ــت. ب ــادق اس ــان( ص ــه و آلم ــا، فرانس )ایتالی

ــده  ــی ش ــی پیش بین ــری های مال ــش کس ــرای کاه ــوب ب ــی مطل ــوان راه حل ــه عن ــتر ب بیش

ــن  ــوز نســبتاً پایی ــن مالیات هــا هن ــه ای ــا ک ــاالت متحــده و بریتانی ــد ای در کشــورهایی مانن

ــف را  ــای مختل ــرات گزینه ه ــماره 2، اث ــدول ش ــد. ج ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتند، عاقالن هس

ــای  ــدی هزینه ه ــش 10 درص ــرای کاه ــه ب ــی ک ــر عامل ــر در ه ــی از تغیی ــه تخمین ــا ارائ ب

ــش  ــری از افزای ــرای جلوگی ــد. ب ــه می کن ــت، مقایس ــال 2050 الزم اس ــتگی در س بازنشس

ــورد  ــد م ــا چن ــک ی ــد ی ــورد انتظــار در ســناریوی مرجــع، کشــورها می توانن ــاد مخــارج م زی

از ایــن گزینه هــا را اتخــاذ کننــد. تکیــه بــر یــک گزینــه بــه تنهایــی احتمــاال کافــی نخواهــد 

بــود. بــه عنــوان مثــال، بــرای جلوگیــری از افزایــش نســبت هزینه هــا پــس از ســال 2000، 

ایتالیــا فقــط می توانســت مزایــا را کاهــش دهــد. امــا کاهش هــای مــورد نیــاز بســیار بــزرگ 

خواهــد بــود و تــا ســال 2050 بــه 55 درصــد می رســد. اجــرای ایــن امــر احتمــاالً از نظــر 

سیاســی دشــوار اســت و بنابرایــن دولــت بایــد گزینه هــای دیگــری را نیــز در نظــر بگیــرد. 

محتمل تریــن نتیجــه در اکثــر کشــورهای OECD ایــن اســت کــه بــرای اجتنــاب از افزایــش 

زیــاد مخــارج مــورد انتظــار در پیش بینــی مرجــع، اتخــاذ ترکیبــی از چندیــن و شــاید همــه 

اقدامــات ذکــر شــده در جــدول شــماره 2، در دســتور کار ایــن کشــورها قــرار گیــرد. عــالوه 

بــر ایــن، مالیات هــا ممکــن اســت در برخــی کشــورها افزایــش یابــد.

جدول شماره 2، تغییرات مورد نیاز در متغیرهای جمعیت شناختی، نیروی کار، بازنشستگی و مزایا، 
) G7 برای کاهش 10 درصدی مخارج بازنشستگی در سال 2050 )میانگین

متغیرهای سیاستیتغییرات مورد نیاز

افزایش 0.27 تولد به ازای هر زن
 افزایش 1.8 مهاجر خالص به ازای

هر 1000 نفر جمعیت
افزایش 9 درصدی
افزایش 1.6 سال

کاهش 10 درصدی

باروری )2050-2000(
نرخ خالص مهاجرت )2050-2000(

نسبت اشتغال )2050(
میانگین سن بازنشستگی )2050(

مزایای بازنشستگی )2050(

این افزایش نسبت اشتغال باعث کاهش 1 درصدی نسبت بازنشستگان نیز می شود.

ــز  ــتگان نی ــبت بازنشس ــدی نس ــش 1 درص ــث کاه ــتغال باع ــبت اش ــش نس ــن افزای ª ای

می شــود.

بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعــه، یافته هــای تحقیقــات قبلــی را از ایــن نظــر کــه سیســتم های بازنشســتگی 

ــد  ــتند، تأیی ــدار هس ــدت ناپای ــورهای OECD در درازم ــن کش ــی، در بزرگتری ــی فعل عموم
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pay-as-(ــی متکــی ــه طرح هــای پرداخت ــه طــور انحصــاری ب ــاً ب ــرا آن هــا تقریب ــد، زی می کن

you-go schemes( هســتند. بــدون اصالحــات اساســی، ســالخوردگی ســریع جمعیــت منجــر 

ــه  ــد. ب ــد ش ــده خواه ــه آین ــد ده ــتگی در چن ــای بازنشس ــادی در هزینه ه ــش زی ــه افزای ب

عنــوان مثــال، در صــورت عــدم تغییــر در مشــارکت نیــروی کار و الگوهــای بازنشســتگی یــا 

ــتگی  ــای بازنشس ــه هزینه ه ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــتگی، می ت ــای بازنشس ــبت مزای در نس

ــن  ــد بی ــه 75 درصــد درآم ــی از 35 درصــد ب ــل قبول ــه افزایــش غیرقاب ــا ب عمومــی در ایتالی

ســال های 2000 و 2050 نیــاز داشــته باشــد. ایــن رشــد عظیــم در هزینه هــای بازنشســتگی 

عمدتــاً ناشــی از دو برابــر شــدن تعــداد بازنشســتگان بــه ازای هــر کارگــر از 0.7 در ســال 

2000 بــه 1.5 در ســال 2050 اســت. افزایــش بســیار زیــادی در نســبت مخــارج تــا 

ــه 45  ــان )از 24 ب ــد( و آلم ــه 54 درصــد درآم ــرای فرانســه )از 29 درصــد ب ســال 2050 ب

درصــد( نیــز پیش بینــی شــده اســت. فوریــت بــرای اقــدام در ایــن کشــورها بیشــتر اســت، 

ــن(، ســن  ــاروری و ســطح مهاجــرت پایی ــل ب ــه دلی ــرا ســالخوردگی ســریع تر اســت )ب زی

بازنشســتگی جوان تریــن اســت )تــا حــدی بــه دلیــل مزایــای بازنشســتگی بــاال(، نرخ هــای 

اشــتغال پایین تریــن هســتند )تــا حــدی بــه دلیــل ورود دیرهنــگام بــه و خــروج زودهنــگام 

از نیــروی کار و مزایــای بیــکاری ســخاوتمندانه(، و مزایــای بازنشســتگی عمومــی تــا حــدی 

ــی،  ــای خصوص ــا و پس اندازه ــط کارفرم ــتگی توس ــوق بازنشس ــود حق ــدم وج ــل ع ــه دلی ب

باالتریــن اســت. در کشــورهای انگلیســی زبــان - بریتانیــا، ایــاالت متحــده و کانــادا - و تــا 

ــاد اســت، امــا قابــل  حــدی در ژاپــن، رشــد آینــده در هزینه هــای بازنشســتگی، اگرچــه زی

مدیریت تــر اســت، زیــرا نســبت بــه کشــورهای بــزرگ قــاره اروپــا، مشــارکت نیــروی کار و 

ســن بازنشســتگی باالتــر اســت، مزایــا ســخاوتمندانه کمتــری دارنــد و بازنشســتگان تــا حــد 

زیــادی بــه منابــع دیگــر درآمــد متکــی هســتند.

ــر  ــده اجتناب ناپذی ــی، در آین ــتگی عموم ــخاوتمندانه بازنشس ــای س ــه مزای ــش در ارای کاه

بــه نظــر می رســد. حفــظ اســتانداردهای نســبی زندگــی بــرای بازنشســتگان آینــده، 

ــا  ــعه ی ــا، توس ــیاری از دولت ه ــون بس ــت. اکن ــری اس ــد دیگ ــع درآم ــن مناب ــتلزم یافت مس

ایجــاد سیســتم های تامیــن مالــی جایگزیــن را تشــویق می کننــد کــه در آن کارگــران 

ــن  ــرای چنی ــرای اج ــددی ب ــای متع ــد. روش ه ــداز می کنن ــود پس ان ــتگی خ ــرای بازنشس ب

سیســتم هایی وجــود دارد: خصوصــی یــا عمومــی، اجبــاری یــا داوطلبانــه، بــا یــا بــدون یارانــه 

ــر کشــورها در گذشــته سیســتم های  ــا شــخصی .اگ ــی ی ــی، کارفرمای ــا مشــوق های مالیات ی

pay-as-you-(ــی سیســتم های پرداخــت ــد، از مشــکالت مال ــی را اتخــاذ می کردن ــن مال تامی

go schemes( بــدون بودجــه کنونــی جلوگیــری می شــد. متأســفانه، در حــال حاضــر تغییــر از 

ــه سیســتم های دارای بودجــه، مســتلزم هزینه هــای انتقــال  ــدون بودجــه، ب سیســتم های ب

زیــادی اســت. تخصیــص مجــدد بخشــی از کمک هــای جــاری و ســرمایه گذاری آن در حقــوق 

بازنشســتگی خصوصــی امــکان پذیــر اســت، امــا چنیــن انحرافــی، وضعیــت مخمصــه مالــی 

سیســتم دولتــی را دشــوارتر می کنــد. بنابرایــن دولت هــا از ایــن رویکــرد اجتنــاب می کننــد 

و در عــوض کمک هــای اضافــی را تشــویق می کننــد کــه بــه جــای جایگزینــی برنامــه 

بازنشســتگی عمومــی، مکمــل برنامــه بازنشســتگی عمومــی باشــد.

گزینه هــای جمعیتــی، معمــوالً در بحــث اصالحات در سیســتم های بازنشســتگی نادیــده گرفته 

ــت در تصمیم گیری هــای  ــه دخال ــل ب ــدم تمای ــل ع ــه دلی ــا ب می شــوند.  بســیاری از دولت ه

شــخصی در مــورد انــدازه خانــواده، تمایلــی بــه حمایــت از اقدامــات پروناتالیســتی ندارنــد، 

یــا بــه دلیــل ناســازگاری آشــکار حمایــت از پروناتالیســم )طرفــداران افزایــش جمعیــت( در 

خانــه و حمایــت از تالش هــا بــرای کاهــش بــاروری در کشــورهای در حــال توســعه فقیــر. 

عــالوه بــر ایــن، آن هــا ممکــن اســت امیــدوار باشــند کــه بــاروری بــه زودی دوبــاره بــدون 

مداخلــه افزایــش یابــد )کالــدول و همــکاران 2002؛ دمنــی 2003؛ گوتیــه 1996(. عــالوه بــر 

ایــن، ســطوح پاییــن بــاروری اخیــر هنــوز بــه کاهــش انــدازه جمعیــت در اکثــر کشــورهای 

توســعه یافتــه منجــر نشــده اســت، زیــرا اثــرات بــاروری پایین تــر از جایگزینــی، بــه طــور 

موقــت بــا ســطوح متوســط مهاجــرت و نیــروی محرکــه درونــی جمعیــت خنثــی شــده اســت. 

بــا این حــال، بــه نظــر می رســد کــه نگرانی هــای فزاینــده در مــورد پیامدهــای ســالخوردگی 

جمعیــت، عالقــه بیشــتری بــه تالش هــا بــرای تشــویق بــاروری باالتــر به طــور مســتقیم یــا 

غیرمســتقیم برانگیــزد.

ــودک، کاهــش  ــت از ک ــه مراقب ــد یاران ــواده مانن ــی خان ــات حمایت ــال، اقدام ــوان مث ــه عن  ب

مالیــات بــرای خانواده هــای دارای فرزنــد، و مرخصی هــای باحقــوق والدیــن بــه طــور 

گســترده قابــل قبــول اســت و می توانــد گســترش یابــد. در بررســی اخیــر کــه تأثیــر چنیــن 
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اقداماتــی را ســنجیده اســت و توســط Caldwell و همــکاران)2002( انجــام شــده اســت، 

ــزان متوســطی افزایــش  ــه می ــاروری را ب ــن اقدامــات، ب ــه ای ــه شــده اســت ک نتیجــه گرفت

می دهنــد، مشــروط بــر اینکــه یارانه هــا بــه انــدازه کافــی بــزرگ باشــند. ایــن یافتــه جــای 

ــده آل  ــواده ای ــدازه خان ــر از ان ــاروری واقعــی کمت ــه طــور متوســط، ب ــرا ب ــدارد، زی تعجــب ن

اســت و کاهــش هزینه هــای فرزنــدآوری، ترکیــب شــغل بــا ســطح مطلــوب فرزنــدآوری را 

ــد. ــان تر می کن ــان آس ــرای زن ب

گزینــه مهاجــرت، اغلــب بــه دالیــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مشــکل ســاز در نظــر 

ــرخ خالــص مهاجــرت در ژاپــن از ســطح بســیار  ــال، افزایــش ن ــرای مث ــه می شــود. ب گرفت

ــر  ــر 1000 نف ــه 2.9 در ه ــت، ب ــر جمعی ــر 1000 نف ــی 0.4 در ه ــی آن یعن ــن فعل پایی

جمعیــت )کــه هنــوز کمتــر از نــرخ فعلــی مشــاهده شــده در کانــادا و ایــاالت متحــده اســت( 

بــرای نیــم قــرن آینــده نشــان می دهــد کــه تــا ســال 2050، 18 درصــد از جمعیــت ژاپــن را 

مهاجــران جدیــد و فرزنــدان آن هــا تشــکیل می دهنــد. چنیــن تغییــری در ترکیــب جمعیتــی 

در کشــورهایی ماننــد آمریــکا، کانــادا و اســترالیا کــه در گذشــته مهاجــرت باالیــی را تجربــه 

ــا از آن اســتقبال  ــی از اروپ ــن و بخش های ــا در ژاپ ــوده اســت، ام ــول ب ــل قب ــد، قاب کرده ان

ــل توجهــی  ــد کمــک قاب ــی می توانن ــن نگرانی هــا، گزینه هــای جمعیت نمی شــود. علی رغــم ای

ــوان بخشــی  ــه عن ــی در سیســتم های بازنشســتگی عمومــی ب ــه هــدف ایجــاد تعــادل مال ب

از بســته جامــع اصالحــات، داشــته باشــند. عــالوه برایــن، ســالخوردگی آهســته تر جمعیــت 

ــه در اینجــا  ــری دارد ک ــوب دیگ ــرات مطل ــاروری و مهاجــرت، اث ــر ب ناشــی از ســطوح باالت

مــورد توجــه قــرار نگرفته انــد، از جملــه هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی کمتــر در 

ــن  ــد و کیپ ــر )مک دونال ــی باالت ــتانداردهای زندگ ــاالً اس ــتر و احتم ــروی کار بیش ــده، نی آین

ــه  ــد، توج ــر می رس ــه نظ ــن ب ــد 2001؛ OECD 1998(.. بنابرای ــل متح ــازمان مل 2001; س

ــا در  ــودن آن ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــتر مق ــی بیش ــی و بررس ــای جمعیت ــه گزینه ه ــتر ب بیش

ــد. ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــوم تر، مطل ــات مرس ــا اقدام ــه ب مقایس

ــت آگاه  ــالخوردگی جمعی ــی از س ــای ناش ــورهای OECD از چالش ه ــای کش ــر دولت ه اکث

هســتند و برخــی اصالحــات بــا هــدف بازگردانــدن تعــادل مالــی به سیســتم های بازنشســتگی 

 Disney and( ــه شــده اســت ــرات بیشــتری در نظــر گرفت ــاذ شــده و تغیی ــالً اتخ ــا قب آن ه

ــر دســتیابی  Johnson 2001; Feldstein and Siebert 2002; Jackson 2002( ایــن تالش هــا ب

بــه کاهــش مزایــای آتــی متمرکــز اســت، اگرچــه ایــن گزینــه از نظــر سیاســی دشــوار اســت، 

زیــرا بخــش بزرگــی از بازنشســتگان، بیشــتر درآمــد خــود را از حقــوق بازنشســتگی عمومــی 

ــا حــذف  ــا ب ــه شــده اســت، ت ــی در نظــر گرفت ــد. عــالوه برایــن، تالش های دریافــت می کنن

ــد.  ــویق کنن ــر را تش ــن باالت ــتگی در س ــد، بازنشس ــش از موع ــتگی پی ــوق های بازنشس مش

اصالحــات اتخــاذ شــده در ســالهای اخیــر عمومــاً بــه آهســتگی انجــام می شــود، بنابرایــن 

بازنشســتگان فعلــی تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر قــرار نمی گیرنــد و بنابرایــن تأثیــر آن هــا 

عمدتــاً توســط بازنشســتگان آینــده احســاس خواهــد شــد. کارگــران امــروزی بایــد بیشــتر 

پــس انــداز کننــد، بیشــتر کار کننــد، دیرتــر بازنشســته شــوند، مزایــای ســخاوتمندانه کمتــری 

ــی در  ــام، گام ــال انج ــات در ح ــد. اصالح ــتری بپردازن ــات بیش ــاید مالی ــد و ش ــت کنن دریاف

جهــت درســت اســت، امــا کافــی نیســت.

Appendix: Data sources
Population. Estimates )1970–2000( and projections )2000–2050, medium variant( 
of population by age )5-year age groups( and sex as well as total fertility rates and 
migration rates from United Nations )2003(. These data are available online at http://
esa.un.org/unpp/.
Employment. Estimates of employment and labor force participation rates by age 
and sex from 1970 to 2000 from OECD web site http://www1.oecd.org/scripts/cde/. 
Proportion of total employment that is self-employed from same source.
Earnings. Wages and salaries and GDP from OECD National Account Statistics 
)OECD 2002b(. Self-employed income estimated by assuming that average earnings 
per self-employed worker equal the average earnings of employees.
Pension expenditures and benefits. Estimates of pension spending as a proportion of 
GDP in 2000 from OECD (2001b) and Dang et al. (2001). Total benefits in 2000 are 
assumed to equal total pension expenditures.
Mean age at retirement. Estimated from labor force participation rates by age and sex 
with method proposed by Latulippe )1996(.

پیوست: منابع داده

جمعیــت. برآوردهــا )1970-2000( و پیش بینی هــا )2000-2050، نــوع متوســط( جمعیــت 

ــاروری کل و  ــرخ ب ــن ن ــروه هــای ســنی 5 ســاله( و جنســیت و همچنی بر اســاس ســن )گ

http:// نــرخ مهاجــرت از ســازمان ملــل متحــد )2003(. ایــن داده هــا بــه صــورت آنالیــن در
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esa.un.org/unpp/ در دســترس هســتند.

ــس از ســال  ــروی کار بر اســاس ســن و جن ــرخ اشــتغال و مشــارکت نی ــرآورد ن اشــتغال. ب

ــایت ــا 2000 از وب س 1970 ت

 OECD http://www1.oecd.org/scripts/cde/

 نسبت کل اشتغال، که خوداشتغالی است از همان منبع است.

 OECD .)OECDدرآمــد. دســتمزدها و حقــوق و تولیــد ناخالــص داخلــی از آمار حســاب ملــی

ــر خوداشــتغال  ــد هــر کارگ ــن درآم ــه میانگی ــرض اینک ــا ف ــد خوداشــتغالی ب 2002b(  درآم

برابــر بــا میانگیــن درآمــد کارکنــان اســت، بــرآورد می شــود.

ــوان نســبتی از  ــه عن ــرآورد هزینه هــای بازنشســتگی ب ــای بازنشســتگی. ب ــا و مزای هزینه ه

تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2000 از )2001b OECD( و Dang و همــکاران )2001(. 

کل مزایــا در ســال 2000 برابــر بــا کل مخــارج بازنشســتگی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

میانگیــن ســنی در دوران بازنشســتگی. بــرآورد شــده از نــرخ مشــارکت نیــروی کار بر اســاس 

.)1996( Latulippe ســن و جنس بــا روش پیشــنهادی
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