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 پیشگفتار ناشر
دنبال دارد کـه  هاي متعدد و مهمی براي هر کشور یا منطقه بهجمعیت و پویایی آن آثار و پیامد

ریزي و سیاستگذاري جامع و دقیق است. بدون شـناخت عمیـق و تخصصـی از     مستلزم برنامه
هاي جمعیتی مؤثر و پایـدار میسـر    ها و ساختار آن، تدوین سیاست تحوالت جمعیتی و ویژگی
اي در انجـام تحقیقـات و    نقـش عمـده   شناسان و محققـین جمعیتـی   نیست. از اینرو، جمعیت

هاي جمعیتی مسئله محور و کاربردي دارند. ایجاد و توسعه بستر پژوهشـی و نهادینـه    پژوهش
اي براي جذب محققـین و پژوهشـگران جمعیتـی بـه      تواند زمینه کردن تحقیقات جمعیتی می

پژوهشـی بـه   هاي پژوهشـی فـراهم و امکـان انتقـال نتـایج       منظور انجام تحقیقات و همکاري
 هاي جمعیتی در کشور را تسهیل نماید.  سیاست

در پاسخ به نیازهاي پژوهشی کشور و منطقه در زمینه مسائل و مباحث تخصصی جمعیت، 
هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت  مرکز مطالعات و پژوهش

حال تحقیقات جمعیتی  هوجود نهاد که تا ب پا به عرصه 1377علوم، تحقیقات و فناوري در سال 
به مؤسسه  1392متعدد و ارزشمندي به کشور و جامعه علمی عرضه کرده است. مرکز فوق در سال 

هاي پژوهشی  مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور تبدیل و تغییر نام یافت. فعالیت
ت، سالمت و طول عمر؛ جمعیت، هاي ازدواج، خانواده و فرزندآوري؛ جمعی مؤسسه در حوزه

اقتصاد، سرمایه انسانی و بازارکار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار؛ مهاجرت داخلی و 
هاي  المللی و پناهندگی؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش شهرنشینی؛ مهاجرت بین

نایت به اهمیت یافتن پذیرد. با ع سازي جمعیت در قالب دو پژوهشکده انجام میآماري و مدل
هاي جمعیتی توسط مقام معظم رهبري، این مؤسسه  مباحث جمعیتی در کشور و ابالغ سیاست

هاي جمعیتی به عهده دارد.  رسالت مهمی در شناخت مسائل جمعیتی و همکاري در تدوین برنامه
ست، ولی هاي پژوهشی مؤسسه انجام مطالعات جمعیتی در سطح ملی ا هر چند زمینه اصلی فعالیت

اي و بین المللی نیز بر مبناي سـند و برنامـه    هاي منطقه  تقویت و گسترش تحقیقات و همکاري
 راهبردي مؤسسه در اولویت قرار دارد. 

هـاي مـرتبط بـا اهـداف مؤسسـه در       ها و کتاب هاي مؤسسه انتشار گزارش یکی از فعالیت
اي اسـت کـه    فصـلنامه » مطالعـات جمعیتـی  «باشـد. مجلـه    هـاي مختلـف جمعیتـی مـی     حوزه
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رسـاند.   شناختی در کشور را دو شماره در سال بـه چـاپ مـی    دستاوردهاي پژوهشی جمعیت
هاي پژوهشی مؤسسـه همـواره مـورد توجـه     هاي تخصصی در حوزه عالوه بر آن، چاپ کتاب

 بوده است.
، اثري ارزشمند از پروفسور رونالد لی (اسـتاد  سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلیکتاب 

شناسی دانشگاه برکلی) و اندرو میسن (استاد اقتصاد دانشگاه هاوایی) است. کتاب بر عیتجم
هاي مبناي یک چارچوب مفهومی جدید و جامع به تحلیل کمی چرخه عمر اقتصادي و جریان

پردازد. برگردان فارسی شود، میهاي ملی انتقاالت گفته میها، که حساباقتصادي در میان نسل
هم و ارزشمند را همکار ارجمند، جنـاب آقـاي دکتـر مجیـد کوششـی، اسـتادیار       این کتاب م

شناسی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر لیلی نیاکان، استادیار اقتصـاد پژوهشـکده    جمعیت
اند. تالش و زحمات ارزشمند ایشان در ترجمه کتـاب شایسـته تقـدیر و    بیمه، به عهده داشته

ز داوران محترم کتاب، و نیز همکارانم در معاونت پژوهشی سپاس است. همچنین الزم است ا
هـا اوشـا حـاتمی، اعظـم یادگـاري، و      مؤسسه بویژه جناب آقاي دکتر رسول صادقی، و خانم

انـد  مقدم که مراحل مختلف چاپ کتـاب را پیگیـري نمـوده   ویراستار کتاب، خانم منیره امیري
و  دانشـگاهیان ارزشـمندي بـراي    سپاسـگزاري نمـایم. امیـد اسـت ایـن کتـاب منبـع مهـم و        

 گذاران عالقمند به حوزه جمعیت باشد.  سیاست
 شوازي محمدجالل عباسی

 رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور



 کتاب پیشگفتار
 مطالعه نقش به مند عالقه طوالنی مدتی میسن، و لی ،اصلی کتاب نویسندگان و این پروژه مدیران
 انداز، پس در سنی توزیع مورد نقش در در نگارش مقاالتی و بوده، اقتصادي توسعه و رشد در سن
 تصادفی بینی پیش و مهاجرت مالی آمدهاي پی فرزندزایی، جانبی اثرات اقتصادي، توسعه و رشد

  هاي حساب ساخت را براي چارچوبی لی 1990 اوایل دهه در. اند دولتی مشارکت داشته هاي بودجه
الي  و با همکاري تونگ میسن کار برد. به متحده ایاالت در کشور معرفی کرد و نسلی بین انتقاالت

 کار بردند. به نسلی در کشور تایوان چارچوب را براي حساب انتقاالت بین این

کار برده شده را بیشـتر توسـعه دهـیم و بـراي      هاي به تصمیم گرفتیم روش 2003در سال 
عـداد بیشـتري از اقتصـادهاي صـنعتی و جهـان سـوم،       هاي ملی انتقاالت در ت ساختن حساب

مشارکت دیگر محققان را در همکاري با این پروژه جلب کنیم. ابتدا تصور مـی شـد کـه ایـن     
پروژه نیز یک کار معمولی است که در هفت اقتصاد [صنعتی]، از جمله دو کشور اصلی انجام 

لقوه این پروژه فراگیر باشد. بسیاري از بینی کرد که فایده با شد پیش شود. به دالیل زیادي میمی
کشورها، چه فقیر و چه ثروتمند، در حال تجربه تغییرات سریع در ساختار سنی خود هستند. 

هـاي   اگرچه در ابتداي تغییرات ساختار سنی، کاهش باروري به افزایش ثمـربخش در نسـبت  
کننده در و کاهش نگران انجامد، اما این مرحله مآالً سالخوردگی جمعیت حمایت اقتصادي می

هاي بین نسلی  نسبت حمایت را به دنبال دارد. این تغییرات بر ساختارهاي موجود، که جریان
هـاي   آمدهاي بالقوه حیاتی براي رشد اقتصادي، برابري نسلی، پایداري برنامـه را که داراي پی

کند. مطالعات زیـادي   کنند، فشار وارد می می  عمومی و دیگر مسایل اقتصاد کالن هستند تعیین
اند. مبانی نظري پیشگام با کار ساموئلسون،  وجود دارد که زوایایی از این مسائل را روشن کرده

نیکل، و بسیاري دیگر طـرح شـده اسـت. ویلـیس و لـی سـوابق         دیاموند، توبین، آرتور و مک
 اند.  تر این تالش پژوهشی را طرح و تشریح کرده  مرتبط

المللی، و مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهی  هاي بینهاي ملی آمار، سازمانانعالوه بر این، سازم
انـد.   دهی و گردآوري کـرده  هاي آماري را به منظور انجام این مطالعه سازمان حجم زیادي داده

کنـد. سـامانه    سرشماري جمعیت شواهد مطالعه تغییرات ساختار سنی جمعیت را فـراهم مـی  
هاي اقتصـاد کـالن را کـه     هم چارچوب مفهومی و هم داده هاي ملی سازمان ملل متحد حساب
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کنـد.   عنوان نقطه عزیمت و سرآغازي براي توصیف اقتصادهاي ملی باشد، ارائه میتواند به می
هاي خانوار در مورد دستمزد، نیروي کار، مصرف، انتقاالت، ترکیب خانوار و  هاي آمارگیري داده

هاي اقتصادي در میان سنین مختلف، فراهم  برآورد جریانسایر متغیرها، اطالعات الزم را براي 
هاي آماري موجود که توسط بخش جمعیت  کند. در برخی موارد این اطالعات از پایگاه داده می

المللی پول و سازمان سازمان ملل متحد، بخش آمار سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین
انـد. بـا    ها هماهنـگ شـده   دست آمده و یا با آنههمکاري اقتصادي و توسعه گردآوري شده، ب

المللی اطالعات بوده، اما جزئیات آماري بیشتر براي  که این پروژه متکی به این منابع بین وجودي
 هاي ملی نیز استفاده شود. هاي آماري و آمارگیري انجام این تحقیق مستلزم این است که از سازمان

تصاد آغاز شد، محققان در تعـدادي از کشـورهاي دیگـر    که کار در مورد هفت اق بعد از این
مند شدند و پروژه به سرعت رشد کرد. در همان زمان، برخی از اعضاي اصلی پروژه با جذب  عالقه
هاي ملی هاي مالی، چند اقتصاد مهم دیگر را در پروژه شرکت دادند. در حال حاضر حساب کمک

 .1کشور در شش قاره در حال ساخته شدن است 30 هاي تحقیقاتی در بیش ازانتقاالت توسط تیم
هـا، مؤسسـات    هـاي تحقیقـاتی از دانشـگاه    اي غیرمتمرکز توسط تیم ها به شیوه این حساب

هاي دولتی در کشورهاي عضو ساخته شده اسـت.   تحقیقاتی، ادارات ملی آمار، و دیگر سازمان
هاي تحقیقاتی داراي شناخت  یمکه هر یک از ت این رویکرد داراي مزایاي مهمی است. اول این

هاي آماري و غیره در کشـور خـود    ها، فرهنگ، سامانه اي از مؤسسات محلی، سیاست گسترده
هـاي   هاي قابـل اعتمـاد و همچنـین تفسـیر ویژگـی      هستند. این شناخت براي ساخت حساب

پروژه که ساختار غیرمتمرکز این  فرد اقتصاد نسلی هر کشور ضروري است. دوم این منحصر به
هـاي   تا حد زیادي منابع انسانی تخصیص یافته به این کار را بهبود داده است. اگرچه سـازمان 

اند،  هاي بسیار مهمی از این پروژه کرده گیرند، حمایت حامی مالی، که ذیالً مورد تقدیر قرار می
ف مندانه وقـت خـود را صـر    اما سهم مهمی از این کار توسط محققانی انجام شده که سخاوت

که رویکرد غیرمتمرکز روشـی مطلـوب را بـراي انتشـار نتـایج و       اند. سوم این این پروژه کرده
 کند.دریافت و گردآوري بازخورد موشکافانه در کشورهاي مورد مطالعه فراهم می

                                                 
  کشور رسیده است (م) 51) به 2017ال حاضر (اد این کشورها در حتعد .1
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البته در یک رویکرد غیرمتمرکز، هماهنگ کردن امري ضروري است، و به منظـور تسـهیل   
اي بودجـه انجـام کـار را     هاي منطقه ایم. گروه اي تکیه کرده منطقه اجراي پروژه، ما بر ساختار

اند، همکـاري میـان کشـورها را تشـویق      هاي پروژه را تشکیل داده اند، نشست گردآوري کرده
اند. پروژه آفریقا در کنسرسیوم تحقیقات  اند و از طرق گوناگون این پروژه را تسهیل کرده کرده

رهبـري شـده    3و ژرمنـو وابـو   2، دوئین سوییبو1ط اولو آجاکاییاقتصادي آفریقا مستقر و توس
هاي ملی انتقاالت آسـیا در مؤسسـه تحقیقـات جمعیـت دانشـگاه نیهـون        است. پروژه حساب

ــائوهیرو اوگــاوا  ــا مــدیریت ن و ریکیــا  5و بـا مشــارکت مهــم هیروفــومی آنــدو  4(توکیـو) و ب
از موسسـه مطالعـات    7تومـاس لینـد   بنیان گذاشته شده است. پروژه اروپا توسط 6ماتسوکوروآ

شناسی وین رهبري شده است.  از مؤسسه جمعیت 8آینده (استکهلم) و آلکسیا فرنکرانز پرکاوتز
) / کمیسـیون  (CELADEشناسـی امریکـاي التـین     پروژه آمریکاي التین در مرکـز جمعیـت  

وسـط درك  ) مستقر در سانتیاگو و تCEPALاقتصادي سازمان ملل متحد در امریکاي التین (
رهبري شده است. زیرساخت اصلی براي پروژه جهانی  11و تیم میلر 10، پائولو سعد9یاسپرس

 شود. وست، هونولولو اجرا می-در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، و در مرکز ایست
دهی پروژه غیرمتمرکز است، اما از همان آغاز تالش زیادي شده است تـا از   اگرچه سازمان
طور  طوري که نتایج به قدامات در اکثر اقتصادها اطمینان حاصل شود، بهها و ا یکنواختی روش

شمار، وجوه متفاوت اقتصادهایی که در آن تیم کشوري  کامل قابل مقایسه باشد. در مواردي کم
اي گنجانـده   اند، در تحلیـل مقایسـه   ها استفاده کرده هایی متفاوت براي برخی حساب از روش
هاي آموزشی که از دو روز تا چهار  اي از جلسات و کارگاه مجموعه ها از طریق اند. روش نشده

کار برده شدند. هفت جلسه شبکه جهانی تحقیقات برگزار  هفته به طول انجامیدند، اصالح و به
شناسـی   وست، چهار جلسه در مرکز اقتصاد و جمعیـت -شده است: دو جلسه در مرکز ایست

                                                 
1. Olu Ajakaiye 
2. Doyin Soyibo  
3. Germano Mwabu 
4. Naohiro Ogawa 
5. Hirofumi Ando 
6. Rikiya Matsukura 
7. Thomas Lindh 
8. Alexia Fuernkranz- Prskawetz 
9. Dirk Jaspers 
10. Paulo Saad 
11. Tim Miller 
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، و یک جلسه در دو مؤسسه تحقیقـات جمعیـت در   برکلی–سالخوردگی در دانشگاه کالیفرنیا 
-ون (سئول). سه کارگاه آموزشی در مرکز ایست کیون دانشگاه نیهون (توکیو) و دانشگاه سانگ
تـاون، آفریقـاي جنـوبی     اي در مومباسا، کنیا، و کیـپ  وست برگزار شده است. جلسات منطقه

اسـت. جلسـات بـراي منطقـه     تحت نظارت کنسرسیوم تحقیقات اقتصادي آفریقا برگزار شده 
(سانتیاگو) و دانشگاه کاسـتاریکا (سـان پـدرو) برگـزار شـده       CELADEآمریکاي التین در 

هـاي جمعیتـی    است. جلسات اروپا در موسسه مطالعات آینده (استکهلم) و مؤسسـه پـژوهش  
ماکس پالنک (روستوك) برگزار شده است. عالوه بر این، سمینارهاي ملی برگزار شده توسط 

هاي تحقیقاتی در برزیل، شیلی، کاستاریکا، مکزیـک، اروگوئـه و در امریکـاي التـین و در      متی
ها، ادارات  چین، هند، اندونزي، فیلیپین و تایلند در آسیا وجود داشته است. نمایندگان دانشگاه

 اند. هاي دولتی در آن سمینارها حضور داشته آماري، و دیگر سازمان
لی انتقاالت در معرض یک فرایند بررسـی دقیـق کـه در آن    هاي م همه برآوردهاي حساب

هاي ملی انتقاالت توسط  اند. هر یک از اجزاي حساب داوران متعددي حضور دارند، قرار داشته
ها براي هر  اي کامل از حساب متخصص هر موضوع بررسی شده است. عالوه بر این، مجموعه

وردها از نظر سازگاري درونی مورد بازبینی و اقتصاد مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. برآ
هـاي آمـاري    اند. نتایج با تحقیقات مرتبط در مطالعات قبلی و با پایگاه داده بررسی قرار گرفته

 اند. المللی مقایسه شده هاي بین منتشر شده توسط سازمان

وعه کامل هاي آماري موجود براي کشورها، در این زمان برآورد مجم به دلیل تفاوت در داده
ها در همه اقتصادها ممکن نیست. پژوهشگران برخی از کشورها نسبتاً تازه وارد و  همه حساب

ها هستند. برآوردهاي جدیدي که در این کتاب موجود نیست  در حال کار روي ساختن حساب
 مشاهده کرد.  1هاي ملی انتقاالت سایت حساب توان در وب را می

ات آمـاري کشـورها متفـاوت اسـت. همـه کشـورها داراي       قابلیت اعتماد و جامعیت اطالع
هـا داراي   هـاي معـرف ملـی، و برخـی از آن     هاي درآمد و هزینه خـانوار، بـا نمونـه    آمارگیري
هاي چندمنظوره خانوار هستند. با این حال در اکثر موارد، اطالعات در مورد جمعیت  آمارگیري
هـا مـنعکس شـده     نی مدت در حسابهاي مراقبت طوال اي محدود است، اگرچه هزینهمؤسسه

 شود. اي را نیز شامل میهاي کشور ایاالت متحده امریکا جمعیت مؤسسه است. حساب

                                                 
1. www ntaccounts org 
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دولت ، همه  این مطالعه حساب در  اما پوشش  دارند،  ید ملی  درآمد و تول حساب  ها  ها 
حساب زان تطابق  ی حساب و م ظام  ن با  تفاوت  هاي کشورها  هاي ملی سازمان ملل متحد م

درآمد مختلط، و یا پساست.  استهالك،  رآورد  چند کشور گزارش  ب در یک یا  نداز  ا
از  ده  استفا با  به وسیله محققان و  اقتصادي،  ارقام کلی  برخی موارد،  در  است.  نشده 

از سازمان ین اطالعات موجود  ب نشده که  هاي  تشر  ن اطالعات م اساس  ر  ب المللی و یا 
ارائه کرده دارات ملی آمار  رآورد  ا ب در فصل اند،  نادات و مسائل آماري  است است.  شده 

حساب در وب سایت  اطالعات موجود  در  یز  ن به هر کشور و  تقاالت  مربوط  ن ا هاي ملی 
است.  مشخص شده 

هاي مالی از طریق امتیاز پژوهشی  به خاطر کمک (NIH) 1از حمایت مؤسسه ملی بهداشت
هاي  از طریق کمک )IDRC( 4عهالمللی تحقیقات توس سپاسگزاریم. مرکز بین 3میسنو  2به لی

شناسـی امریکـاي التـین، مرکـز      مالی به کنسرسیوم تحقیقات اقتصادي آفریقا، مرکـز جمعیـت  
شناسـی دانشــگاه نیهــون پشــتیبانی اولیــه و   وســت ، و مؤسســه تحقیقــات جمعیــت-ایسـت 

اي از این پروژه کردنـد. وزارت آمـوزش و پـرورش، فرهنـگ، ورزش، علـوم و       سخاوتمندانه
از این پروژه  5وژي ژاپن از طریق کمک مالی به مؤسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه نیهونتکنول

از کار این پـروژه در اروپـا حمایـت کـرده اسـت. صـندوق        6حمایت کردند. بنیاد علوم اروپا
هـاي مـالی    هاي پروژه را از طریق کمک فعالیت 8و بنیاد مک آرتور 7جمعیت سازمان ملل متحد

هاي مختلف  به شیوه 9اند. بخش جمعیت سازمان ملل متحد مایت کردهوست ح-به مرکز ایست
 هاي ارزشمندي داشته است. از این پروژه حمایت

                                                 
1. National Institute of Health 

 NIA P30 AG- 012839و  NIH R37 AG025247از طریق  2. 
 NIA R01 AG025488از طریق 3 .

4. International Development Research Center 
5. MEXT ACADEMIC FRONTIER 
6. European Science Foundation 
7. United Nations Population Fund (UNFPA) 
8. MacArthur Foundation 
9. United Nations Population Division 
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 اکسل ،2بلوم دیوید ،1اورباخ آلن جمله از پروژه، افراد بسیاري اجراي از دوره این طول در

 مایکـل  ،7ازمنگ میگوئل خوزه ،6دیتون آنگوس ،5کوتلر دانیل ،4نینگاک دیوید ،3بورش سوپان
 ادگـار  ،12رابـرت ردرفـور   ،11موریسـون  چـارلز  ،10مـدیچی  آنـدره  ،9لـوئیس  نانسی ،8هرمان

و ها  حمایت 18هانیه زلوتنیک و ،17ویلیس باب ،16وستلی سیدنی ،15یوتوف آندرس ،14شولتز پل
هاي برگزار سمینار در کنندگان از شرکت همچنیناند.  و گاهی انتقادي ارائه کرده مفید پیشنهادات

 دانشگاه نیویورك، دانشگاه اجتماعی چین، علوم آکادمی اقتصادي چین، هاي پژوهش شده در مرکز
  ،)استکهلم( آینده مطالعات مؤسسه کلژو دو فرانس، شناسی (پاریس)، مؤسسه ملی جمعیت هاروارد،
 حقیقاتمؤسسه ت آرتور، مک شبکه انجمن سالخوردگی بنیاد و عمومی تحقیقات و سیاست مؤسسه

 ملی اداره ،(19NBER)اقتصادي  تحقیقات ملی اداره علوم، ملی فرهنگستان پالنک، جمعیتی ماکس
 دانشگاه انجمن شانگهاي، راند، مؤسسه و پرینستون دانشگاه اوهایو، ایالتی دانشگاه چین، آمار

  سازمان عیاجتما -گروه امور اقتصادي متحد، ملل سازمان جمعیت بخش ژاپن، آمار اداره استنفورد،
 اتاوا، دانشگاه میشیگان، دانشگاه مانوا، - هاوایی دانشگاه برکلی، - کالیفرنیا دانشگاه متحد، ملل

  ویسکانسین، دانشگاه واشنگتن، دانشگاه جنوبی، کالیفرنیاي دانشگاه آنجلس، لس - کالیفرنیا دانشگاه
سـی   دي واشـنگتن  در یجهان بانک و آیرس، بوئنوس در جهانی بانک اوهایو، ایالتی دانشگاه

 سپاسگزاریم.
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 این کتاب، افراد زیادي در این فصول نویسندگان و مناطق هاي تحقیقاتی تیم سرگروه بر عالوه
مهارت و بردباري زیادي  و جلد از کتاب بود این ویراستار 1وارد ساندرا. اند پژوهش همکاري کرده

 کیفیت بهبود دراي  مفید و ارزنده هاداتپیشن نیز 3وستلی سیدنی و 2النگر الن. از خود نشان داد
 دسـتیاران  عنـوان  به تحصیالت تکمیلی، دانشجویان از بسیاري. کردند ارائه نویس دست نسخه

 از عبارتند خدماتی ارائه دادند. این دانشجویان همکار نویسنده عنوان به مواردي در و پژوهشی
 ملینـدا  ،8پاجـارون  مارجوري ،7مالکی ،6الي سیم مون نیکول ،5ایبشتاین آوي ،4چاوال آمونتپ
امانوئل  و ،14هاراتی امل ،13، تورو وانگکارن12استاژانویچ دیانا ،11کامفورد سومیدا ،10شیف اریک
سهم  18گوارا مجیا ایوان و ،17رومرو -میگل سانچز ،16زوبر استفان دکترا، پژوهشگران فوق. 15لتوزه

 مشارکت خیلی مؤثري داشتند، از یورگ که همکار دمهمی در این کار ایفا کردند. الزم است از چن
تشکر ویژه داشته  23تونگ چی آن و ،22میلر ، تیم21یاپ لی -سنگ ،20هور گرچن دون ،19براوو

وقت و توجه خود را صرف ارائه  سخاوتمندانه العاده فوق 25ملیسا نلکن و 24میسن جنت باشیم.
 .کردند پروژه این طول در زیادي ارزشمند پیشنهادات
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 کلیدي هاي یافته: نسلی اقتصاد و جمعیت سالخوردگی
 و رونالد لی میسناندرو 

 
هدف این پژوهش بهبود درك چگونگی اثر تغییرات ساختار سـنی جمعیـت بـر اقتصـادهاي     

بـه   ملی است. از آنجا که تغییراتی که تا کنون در ساختار سنی بـه وجـود آمـده اسـت منجـر     
افزایش جمعیت در سنین کار شده، این تغییرات بـراي اکثـر کشـورها مطلـوب بـوده اسـت.       
امروزه این تغییرات در برخی کشورهاي آسیایی و بیشتر کشورهاي افریقـایی ادامـه دارد. امـا    
در کشورهاي دیگر، در غرب و آسیاي شرقی و امریکاي التین، با افـزایش جمعیـت سـالمند،    

کار رو به کاهش است و یا بـه زودي رو بـه کـاهش خواهـد گذاشـت.      سهم جمعیت در سن 
هـاي بسـیاري اسـت: فشـارهاي مـالی و ورشکسـتگی        این تغییر آبستن مشـکالت و نگرانـی  

هاي پرداخت بازنشستگی و مراقبت بهداشتی و سـالمت کـه از منـابع عمـومی تـأمین       سیستم
عادالنـه فرزنـدان در برابـر    شوند، رشد کندتر و حتی کـاهش رشـد اقتصـادي، مواجهـه نا     می

هـاي آینـده فقـط چنـد نمونـه از ایـن        سـالمندان، سـقوط بازارهـاي مـالی، و سـرباري نسـل      
 مشکالت است.

هاي اقتصادي سالخوردگی جمعیـت عمـالً بـه دو دلیـل دشـوار اسـت.        پرداختن به چالش
کشـور   توان صرفاً بر تجربه خود کشـورها تکیـه داشـت، چراکـه در هـر      که نمی دلیل اول این
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دهـد. بنـابراین آمـوختن از تجـارب      بار است که این تغییرات در ساختار سـنی رخ مـی   اولین
کـه   انـد، ضـروري اسـت. دومـین مسـأله ایـن       کشورهایی که پیشتر گذار سنی را تجربـه کـرده  

تکامـل   اي تـدریجاً روبـه   شـیوه  پـاره و بـه   هاي ناقص و پـاره  بسیاري از مباحث با تکیه بر داده
تـازگی   هـا کـه بـه    گیرند. پژوهش حاضر با اتکاي بـر نظـامی از حسـاب    قرار می مورد بررسی

پـردازد. البتـه    هاي ملی انتقاالت، بـه مسـأله مـورد اشـاره مـی      ساخته شده است، یعنی حساب
کنـیم، بـا ایـن     ها استفاده مـی  شمار زیادي مطالعات در مورد این مسائل موجود است که از آن

ها و باورهـاي غیرواقعـی در مـورد پیامـدهاي      ماند و بدفهمی یهاي زیادي باقی م حال پرسش
 ادامه دارد. اقتصادي تغییرات ساختار سنی جمعیت همچنان

 گذار سنی جمعیت جهان
آغـاز شـد. هرچنـد برخـی کشـورهاي غربـی        1950در مقیاس جهانی، گـذار سـنی حـدود    

بیسـتم تجربـه    گذارهاي باروري و سالخوردگی جمعیـت را در قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن     
). در میانـه  168ب: 2003کردند، اما توزیع سنی جمعیت در سطح جهانی تغییـر نکـرد (لـی    

 اي قرن، در بسیاري از کشورهاي صنعتی زوجین فرزندزایی خـود را افـزایش دادنـد، پدیـده    
اسـت. در جهـان در حـال توسـعه نیـز زوجـین نـه بـه دلیـل          نامیده شده  1که خیز زاد و ولد

هـاي  ومیر اطفال زیـر یکسـال و کودکـان، خـانواده     ري، بلکه به دلیل کاهش مرگافزایش بارو
تـوجهی افـزایش    طور قابـل  ). سهم کودکان در جمعیت جهان به1-1(شکل  بزرگتري داشتند

 25بزرگسـال   100رسـید، زمـانی کـه بـه ازاي      1975یافت و به باالترین رقم خود در سـال  
 سال بودند. 25 نفر در سنین زیر 125ساله و باالتر، 

  

                                                 
1. Baby Boom 
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کشور برحسب گروه سنی عمده با حداکثر افزایش مطلق جمعیت:  195. توزیع 1-1شکل 
 بینی شده) (پیش 2050-1950

 
هاي جمعیت سـازمان ملـل محاسـبه شـده اسـت (بخـش        بینی منبع: توسط مولفان و با استفاده از برآوردها و پیش

 ).2009جمعیت سازمان ملل، 
 

 59تا  25در بسیاري از کشورها، شمار جمعیت در سن کار یعنی افراد  1970در میانه دهه 
است: زنان این تغییرات از دو عامل پدید آمده ]1[ساله، بیشتر از جمعیت کودکان افزایش یافت.

بـه   1950هـاي دهـه   هاي پرتعداد جوانان متولد در سالشان را کاهش دادند و نسلفرزندزایی
سال، مرحله دوم گذار سنی اثر ژرفی بر ساختار سنی جمعیـت   35سنین کار رسیدند. بعد از 

است. در بسیاري از کشورها جمعیت در سن کار از مجموع جمعیت سالمند و کودکان داشته 
میلیون نفر است که   700بالنسبه پرشمارتر است. براي مثال در چین جمعیت در سن کار حدود 

و کودکان، قابل مقایسه است (بخش جمعیـت   میلیون نفر مجموع جمعیت سالمند 650با رقم 
 ]2[).2009سازمان ملل متحد 

در کشورهاي زیادي دوره افزایش جمعیت در سن کار رو به اتمام است و آینده زیر سیطره 
ساله و باالتر خواهد بود. براي کل دنیا، در حال حاضر افراد در سن کار بـا   60رشد جمعیت 

 1به  2به  2050شود این نسبت تا سال بینی میدارند. پیش 1به  4ساله و باالتر نسبت  60افراد 
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تر از مراتب سالخورده سابقه است. جمعیت آینده بهکاهش یابد. مرحله سوم گذار سنی دنیا بی
 گذشته و آنچه انسان تاکنون تجربه کرده است، خواهد بود.

بـاروري، کـه در بـاال    مرحله سوم گذار سنی جمعیت دنیا ابتدا با نوسانات تاریخی سـطح  
، شصتمین سالروز 1950بزرگ متولد  است. اعضاي نسلطور خالصه گفته شد، شکل گرفته  به

اسـت،  تجربه کردند. چون باروري به سطوح پـایینی کـاهش یافتـه    2010تولدشان را در سال 
سـنین  هایی خواهند بود که این شمارتر از نسلشوند کمهایی که وارد سنین کار کردن مینسل

شود. ساله و باالتر نیز تشدید می 60هاي امید زندگی، رشد جمعیت کنند. با افزایشرا ترك می
و  90و  80زندگی تـا دهـه    70و  60نسبت به گذشته، احتمال زنده ماندن افراد واقع در دهه 

 است.شده  ترشان بیشحتی یکصدمین سال زندگی
بنـدي و  هـا در زمـان  رفته شود. به دلیل تفـاوت اي مهم نباید نادیده گجزئیات ملی و منطقه

میر، کشورها در مراحل خیلـی متفـاوت گـذار سـنی هسـتند.      وسرعت کاهش باروري و مرگ
کشورهاي صنعتی و چند کشور از جوامع آسیاي شرقی با فاصله زیاد پیشتاز گذار سنی هستند 

ري از کشـورهاي آسـیایی   گیرنـد. بسـیا  و پس از این گروه، کشورهاي آمریکاي التین قرار می
دارند و کشورهاي آفریقایی در مراحل آغازین گذار سـنی   یهاي نسبتاً جوانهنوز هم جمعیت

 خود هستند.
تر در برخی کشورها و جوامع با درآمد رود که سالخوردگی جمعیت ابتدا و شدید انتظار می

وري خیلی پایین دارند، هاي بارباال، بیشتر در اروپاي جنوبی و شرق و آسیاي شرقی، که نرخ
پدیدار شود. همچنین انتظار این است که سالخوردگی جمعیـت در ایـاالت متحـده آمریکـا و     

هـا هـم چشـمگیر     اروپاي شمالی بسیار تدریجی باشد، با این حال رشد جمعیـت سـالمند آن  
ي هـا تر نیز سالخوردگی جمعیت قابل توجهی را در دههخواهد بود. کشورهاي با درآمد پایین

هایی مواجه خواهند شد که بیشتر کشـورهاي بـا   پیش رو تجربه خواهند کرد و با همان چالش
 اند. درآمد باالتر پیشتر مواجه شده

 اقتصاد نسلی
 ،دهد. در جریان عمر انسانساختار سنی جمعیت به دلیلی ساده یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار می

د. تحصیل، فرزندزایی، مشارکت در نیروي کار و کنداري تغییر میرفتار اقتصادي به شکل جهت
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کنند. بنابراین گذار در ساختارسنی جمعیت، انداز و مصرف همگی با تغییر سن تغییر میتولید، پس
شوند را تحت تأثیر قـرار  ته میکنند و یا بازنشسسهم جمعیتی که در مدرسه هستند، یا کار می

انداز است با میـزان  نها بر پسهایی که تمرکز آ، جمعیتعواملدهد. به فرض برابري سایر  می
انداز یا سرانه ثروت باالتري برخوردار هاي پسانداز باالتر و یا ثروت بیشتر، از میانگین میزان پس

هاي اخیر، افزایش در سهم جمعیت در سنین کار و بنابراین سهم خواهند بود. مهمتر از همه در دهه
جنوبی) و اسپانیا، همگی به این علت که نیمی  جمهوري کره (یا کرهاست. چین، شاغالن مولد بوده 

اند. در مقابل تنها یک سوم از است از این شرایط بهره برده شان در سنین کار متمرکز بودهاز جمعیت
جمعیت کنیا در سنین کار قرار دارند، وضعیتی که در استاندارد پایین زندگی در این کشور نقش 

رو، رفتار اقتصادي سالمندان، این که آیا کار کنند، آیا هاي پیش. با این حال در دهه)1-2دارد (شکل 
هاي مراقبت بهداشتی و سالمت دامن ثروتشان را خرج کنند، و یا اینکه آیا به تقاضاها براي نظام

 بزنند، اقتصاد جوامع را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

 بینی شده) (پیش 2010سال  جمعیت دنیا در 23. ساختار سنی 1-2شکل 

 
هـاي مـورد مطالعـه مشــخص و     : مسـاحت هـر حبـاب متناسـب بـا انـدازه جمعیـت اسـت. جمعیـت         یادداشـت 

 مراجعه کنید. 5-1اند. براي مالحظه اسامی مربوط به اختصارات، به شکل  گذاري شده نشان
 )2005منبع: بخش جمعیت سازمان ملل (
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اختار سنی جمعیت، الزم است نگاهی به وراي این آمدهاي سبراي درك کامل مضامین و پی
اثرات ترکیبی بیاندازیم. تغییرات در شمار و رفتار یک گروه سنی، شرایط اقتصادي و رفتار دیگر 

دهد. برخی از این اثرات تحت تأثیر بازار قرار دارند. رشد هاي سنی را تحت تاثیر قرار میگروه
ها را پایین بیاورد و افزایش جمعیت عمومی دستمزد سریع در شمار نیروي کار ممکن است سطح

 هاي بهره را پایین بیاورد.هایی هستند، ممکن است نرخاحتماال مالک دارایی که سالمند،
ها، متأثر از بازار نیستند. منـابع  هاي سنی یا نسلهاي متقابل میان گروهبسیاري از وابستگی

چوب بازار از یک نسل به نسلی دیگـر جریـان   اقتصادي بسیاري وجود دارد که خارج از چار
ها جریانی از انتقال منابع وجود دارد که از والدین به فرزندان تحت کنند. درون خانوادهپیدا می

هـا بـراي تـأمین    یابد. دولـت تکفلشان یا از فرزندان بزرگسال به والدین سالمندشان انتقال می
ویژه سالمندان،  مراقبت بهداشتی براي همه به هاي تحصیل کودکان، مستمري سالمندان وهزینه

هایی کـه در ایـن   جمعیت کنند. ساختار سنی بر اندازهاز بزرگساالن جوان مالیات دریافت می
جریان گیرنده یا دهنده هستند، اثر دارد و بنابراین تغییرات ساختار سنی قادر اسـت تـا ایـن    

 ساختارهاي اقتصادي را برهم بزند.
هـاي  گیري و تحلیل جریـان ارائه یک رویکرد جامع و منظم براي اندازه هدف این پژوهش

 کنیم:اقتصادي از نقطه نظر نسلی است. ما با توصیف اقتصاد نسلی آغاز می
کار رفته توسط هر  کارهاي اقتصادي بهوهاي اجتماعی و ساز) نهاد1یعنی:  اقتصاد نسلی

انداز کردن و پس به اشتراك گذاشتن نسل یا گروه سنی براي تولید کردن، مصرف کردن،
هاي سنی که اقتصاد نسلی را ها یا گروههاي اقتصادي در میان نسل) جریان2منابع؛ 

هاي بین نسلی را تحت سیطره هاي پیدا و ناپیدایی که جریان) قرارداد3کنند؛ مشخص می
 شود.اال ناشی می) توزیع بین نسلی درآمد یا مصرف که از موارد ذکر شده در ب4دارند؛ و 

به اشتراك چهار فعالیت اقتصادي در کانون اقتصاد نسلی قرار دارند: کارکردن، مصرف کردن، 
انداز کردن. کار و محصول آن در طول دوره زندگی افراد به نحوي وابسته به توانایی و پس گذاشتن

ها چرخه د. این ویژگیکنجسمانی، فرهنگ، و نهادها و همچنین تمایل یا نیاز به مصرف، تغییر می
کـه   هایی بلند در آغاز و پایان عمر، یعنی زمانی که افراد بـیش از ایـن  عمر اقتصادي را با دوره
ها تا حدودي به وسیله سنین کار آورد. این دورههستند، به وجود می هکنند تولیدکننده باشند، مصرف

 شوند.وازن میکننده، متکردن، که طی آن افراد تولیدکننده هستند تا مصرف
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دو وجه ضروري در چرخه عمر اقتصادي هستند. تنها  ،انداز کردنو پس به اشتراك گذاشتن
کار اقتصادي، امکان پر کردن فاصله بین تولید و مصرف براي جوانان و سالمندان، واین دو ساز
ا بـه  نسـلی ر  مختلف انتقـاالت بـین   هاي مختلفصورتبه  گذارياشتراكبهکند. را فراهم می
هزینـه مدرسـه کودکـان،    دهنـدگان کـه عمومـاً در سـن کـار هسـتند،        آورد. مالیـات وجود می
دهنده خـدمات   هاي مراقبت بهداشت و سالمت، که اغلب ارائههاي سالمندان و برنامه مستمري

ها  کنند. والدین، غالباً با استمداد از پدربزرگها هستند، را تأمین میبه اعضاي سالمند جمعیت
کنند. در بسیاري از جوامع، سالمندان براي بـرآورده  ها، به کودکان خود کمک میادربزرگو م

 کردن نیازهاي مادي خود به فرزندان بزرگسالشان متکی هستند.
منابع موجود در یک سن و یک مقطع زمانی، براي سن ، انداز ابزاري است که به وسیله آنپس

انداز چرخه عمر است. افراد ممکن انداز، پسانواع پس شود. یکی ازبعدي و زمان بعدي فراهم می
یاندوزند و در دوره بازنشستگی، از طریق فعالیت اقتصادي بهایی را در طول سنین است دارایی

هاي خود براي تأمین و جبران کسري چرخه عمر، کردن دارایی درآمدهاي حاصل از دارایی و صرف
اندازهاي چرخه عمر ها تکیه کنند. کارکنان پساین دارایییعنی فاصله بین مصرف و درآمد کار، به 

کار و واندازي یک کسبهاي بازنشستگی شغلی، تملیک یک خانه، راهرا از طریق شرکت در برنامه
اندازها و دهند. بزرگساالن جوان نیز ممکن است پساندازهاي شخصی، تشکیل میانباشت پس

، مورد استفاده قرار دهند. آنان انداندوختهکالت طول عمر هایی را که براي مواجه با مشدارایی
هایی از این اند، قرض بگیرند. از جمله نمونههایی را اندوختهکه دارایی انممکن است از سالمند

 توان به استفاده از کارت اعتباري و یا وام دانشجویی اشاره کرد.رفتار می
انداز است. و پس گذارياشتراكبهحث در مور تر به مسأله چرخه عمر مستلزم بپاسخ پیچیده

هاي مصرفشان همراه با براي بسیاري از افراد در سن کار، درآمد حاصل از کار براي تأمین هزینه
ی نیست. درآمد حاصل از دارایی دهند، کافانتقاالتی که آنها به فرزندان و سالمندان صورت می

و  گذارياشتراكبها پر کند. از این جهت ن این فاصله رتواند از طریق تأمین انتقاالت به دیگرا می
 شوند.کار برده می انداز براي برآوردن نیازهاي چرخه عمر کودکان و سالمندان به پس
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 تولید و مصرف: چرخه عمر اقتصادي
گیري چهار مؤلفه اصلی اقتصاد نسلی است. ما با چرخه عمر، که  هدف مهم این پژوهش اندازه

کنـیم. جزئیـات    کند، آغاز می گونه تولید و مصرف در طول زندگی ما تغییر میدهد چ نشان می
یاپ لی و نائوهیرو اوگاوا در مورد درآمـد کـار و در   -مهم بسیاري در فصل پنجم توسط سنگ

هاي سرانه مصرف و  چی تونگ در مورد مصرف بحث شده است. نمایه-فصل ششم توسط آن
 3در فصـل  نشان داده شـده اسـت.    1-6م در شکل درآمد کار براي هر اقتصاد در فصل شش

 شود.هاي سنی ارائه میهاي ساختن نمایهبحث مفصلی در مورد روش
با مقایسه دو کشور هند و آلمان به تصویر کشیده  1-3هاي مهم چرخه عمر اقتصادي در شکل  جنبه

اي  ر هستند که به شیوههاي برآورد شده مصرف و درآمد کا شده است. ارقام در دو تابلوي باال سرانه
هاي عمومی و خصوصی است. درآمد کار،  اند. مصرف در بر دارنده هزینه گیري شده جامع اندازه

مجموع دستمزد کارکنان در بخش رسمی و بازدهی کار کسانی که خوداشتغال و یا کارکن خانوادگی 
کت نیروي کار، بیکاري، ساعات کار گیرد. نمایه درآمد کار بازتابی از مشار بدون مزد هستند، را در بر می

 شوند. و دستمزدها است. هم مصرف و هم درآمد کار قبل از اعمال هرگونه مالیات محاسبه می
هاي سرانه درآمد کار بسیار مشابهی دارند. با این وجود، کار کودك در هند بیشتر  هند و آلمان نمایه

و سرانه درآمد کار در هند چشمگیرتر از آلمان  گیرد، تري اوج می است، نمایه سنی هند در سنین پایین
سن کمتر از بزرگساالن مصرف  است. نمایه سرانه مصرف نیز مشابه است. در هر دو کشور کودکان کم

سن کمتر از بزرگساالن است. با  کنند، در درجه اول به این علت که نیازهاي مادي کودکان کم می
یابد. علت این افزایش تا حدودي به خاطر  زایش میشدت اف افزایش سن کودکان، سرانه مصرف به

هاي آموزش خصوصی و عمومی است. سرانه مصرف بزرگساالن در هند نسبتاً صاف و هموار  هزینه
یابد. افزایش مصرف در  که در آلمان با افزایش سن بزرگساالن، مصرف آنان افزایش می است، در حالی

هاي مراقبت سالمت است (در ژاپن، سوئد و ایاالت  اختها و پرد آلمان در درجه اول نتیجه هزینه
هاي پایانی عمر مشاهده شده است). ویژگی  متحده امریکا افزایش سریعتر از این هم در مصرف سال

هاي فزونی و کسري را در هند و آلمان  هاي چرخه عمر این است که سنینی که دوره آور نمایه شگفت
ساله و جوانتر هستند کسري چرخه  26در هر دو کشور کسانی که  دهند، بسیار مشابه هستند. نشان می

سالگی و باالتر  58عمر دارند: مصرف آنان بر درآمد کارشان فزونی دارد. در آلمان افراد واقع در سنین 
 سالگی و باالتر. 59که در هند افراد واقع در سنین  اند در حالی با کسري چرخه عمر مواجه
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ارقام کلی مصرف و درآمد کار را در هر سن برحسب سن  1-3دو تابلوي پایینی در شکل 
دهد. اثر مسلط ساختار سنی جمعیت، در اشکالی که ارقام کلی چرخه عمر را  عیت نشان میجم

شود. در هند با جمعیتی جوان، کسري کودکی چیره و غالب است و  دهند، آشکار مینشان می
تـر اسـت. همچنـین     در آلمان، کشوري با جمعیت سالمند، کسري سـالمندي بسـیار برجسـته   

شدت بر سنین فزونی درآمد کار متمرکز است. این تمرکز  ا هند، بهجمعیت آلمان در مقایسه ب
 تري در آلمان تولید شود. باعث شده تا مازاد درآمد کار بزرگ

 هاي اقتصادي برحسب سن  انداز: جریان و پس گذارياشتراكبه
ایـن   حل شود. راه وکیف مشکل چرخه عمر با مقایسه تولید و مصرف در هر سن تعیین می کم

. آینـد  می بوجود انداز پس و گذاري اشتراكبهاز  است کهنهفته  سنی بین جریان دو ، درمشکل
 انتقـاالت  بـر  سـالمندي  و جـوانی  عمر چرخه براي تأمین مالی کسري توانند می کشورها اول،

 تواند ، می1-3پایینی در شکل  تابلوي در شده داده درآمد کار، نشان مازاد. خالص متکی باشند
 و اجمالی هند بررسی شود. یا سالمندان داده کودکان به عمومی یا خصوصی ادهاياز طریق نه

جـوانی و   تـوجهی از مجمـوع کسـري    طور قابـل   درآمد کار به دهد که کل مازاد می نشان آلمان
 خـالص  انتقـاالت  فیلیپین، و نیجریه مکزیک، مانند کشورها، برخی سالمندي بیشتر است. در

 در امـا  کنـد؛  کار را تکمیل مـی  سنین در افراد واقع از انتقاالت ج،صورت گرفته از دنیاي خار
دیگري را ایجاد  منابع ها دارایی اتکاء به. نسبتاً ضعیف هستند ها جریان این کشورها از بسیاري

 کند که براي تأمین کسري چرخه عمر مورد نیاز است. می
ملی انتقاالت اخذ شده، با  هايهاي بین سنی که از حساب تر در مورد جریان دقیق جزئیات

نشان  1-4در شکل  2003استفاده از برآوردهاي انجام شده براي ایاالت متحده امریکا در سال 
داده شده است. چهـار جریـان خـالص بـین سـنی شـامل انتقـاالت عمـومی و خصوصـی و          

در ایــن شــکل ثبــت شــده اســت.   محــور یــیداراهــاي عمــومی و خصوصــی  بازتخصــیص
برابر است با درآمد دارایی (جریان ورودي یا دریافتی) منهـاي   رایی محورداهاي  بازتخصیص

خروجی). اگر افراد مقروض باشند، درآمد دارایی منفی خواهد بـود و یـک     انداز (جریان پس
اندازها) یک جریان  انداز منفی (خرج کردن از پس وجود خواهد آورد. پس جریان خروجی را به

بایـد بـا    دارایـی محـور  هـاي   عالوه بازتخصیص لص انتقاالت بهورودي ایجاد خواهد کرد. خا
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کسري چرخه عمر در هر سن برابر باشد. این توازن یکی از اصول ذاتی محاسبات اسـت کـه   
 باید حفظ شود (فصل سوم را ببینید).

 (مقادیر سرانه) 2003. تأمین کسري چرخه عمر: ایاالت متحده، 1-4شکل 

 ،انتقاالت از اهمیت زیادي برخوردارند. کسري چرخه عمر جوانی در ایاالت متحده امریکا،
است، و انتقـاالت خصوصـی    مهمتررو  با ترکیبی از انتقاالت عمومی، که براي کودکان مدرسه

سال (سن قانونی بازنشستگی عمـومی و   65شود. انتقاالت عمومی براي افراد باالي  تأمین می
هاي سنگین مراقبت سالمت  ثبت است. به دلیل پرداختهاي مراقبت سالمت سالمندان) م برنامه

یابد. چون سـالمندان   شدت افزایش می در اواخر عمر، این انتقاالت در ایاالت متحده امریکا به
کننـد، خـالص انتقـاالت     ها دریافت کنند به آنان پرداخت می که از فرزندان و نوه بیشتر از این

که  سال و باالتر منفی است. به خاطر این 90ین خصوصی به سالمندان در همه سنین شامل سن
برآوردهاي قابل اعتمادي از ارثیه موجود نیست، این ارقام شامل این نوع انتقاالت خصوصـی  

شود. اگر انتقاالت شامل این نوع انتقاالت خصوصی به سنین پایین یعنی انتقاالت از طرف  نمی
تـر   مراتـب بـزرگ   خالص انتقاالت خصوصی بهها بود، ارقام مثبت  سالمندان به فرزندان و نوه

هاي خالص انتقاالت براي افراد واقع در سـنین مـازاد    شد. در ایاالت متحده امریکا، جریان می
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تر از انتقاالت  سال) خروجی و منفی و اندازه انتقاالت عمومی کمی بزرگ 26-58درآمد کار (
 خصوصی است.

توانند مالک  افراد زیر سن قانونی، که نمی براي دارایی محورهاي  طبق تعریف، بازتخصیص
انداز منفی و یا درآمد حاصل از دارایی داشته باشند، نزدیک بـه   انداز یا پس دارایی باشند، پس

مثبت هستند.  دارایی محورهاي  در امریکا، در همه سنین بزرگسالی بازتخصیص ]3[صفر است.
را از طریـق انباشـتن بـدهی     ایی محوردارهاي ورودي  بزرگساالن جوان در این کشور جریان

با اتکاي بر درآمد دارایی ایجاد  دارایی محورهاي ورودي  کنند. دیگر جریان خصوصی تولید می
ساله، هرچند کمتر از درآمد دارایی، اما  70تا  24انداز خصوصی براي بزرگساالن  شوند. پس می

 مثبت است.
ي برآورده کردن نیازهاي چرخه عمر، یکی از ها برا چگونگی استفاده از انتقاالت و دارایی

هاي انجام برآوردهـاي   پردازد. ما اصول و روش موضوعات مهمی است که این کتاب به آن می
دهیم. در فصل هفتم تیم  انتقاالت عمومی و خصوصی برحسب سن را در فصل سوم شرح می

هد و در فصل هشتم لـی و  د اي انتقاالت عمومی را مورد بحث قرار می میلر برآوردهاي مقایسه
، اوگـاوا، چـاوال و   میسـن کنند. در فصـل نهـم نیـز     هور انتقاالت خصوصی را بررسی می دون

هاي مهـم در   کنند. یافته ها در اقتصاد نسلی بحث می ماتسوکورا از چگونگی استفاده از دارایی
 اشاره شود.شوند اما پیش از آن الزم است به چند نکته احتیاطی  هاي بعدي روشن می قسمت

که نتایج ارائه شده در اینجا توصیفی است. این نتایج نه مبتنی بر مدل علّی مشخصی  اول این
توانند در حمایت از یک مدل علّی بخصوصی تفسیر شوند. بـدون شـک همـه     هستند و نه می

شوند. ارزش ایـن نتـایج، در    اي از عوامل ناشی می الگوهاي برجسته شده در اینجا از مجموعه
کنند و در برخی مـوارد الگوهـایی    ناسایی الگوهاي مهمی است که به تحلیل بیشتر کمک میش

 رسد مغایر با تفکر غالب هستند. نظر می که به
، نـه  کنند هاي سنی را در یک مقطع زمانی مقایسه می دوم، نتایج مقطعی هستند، یعنی گروه

 ،هـا  الگوهاي مشاهده شـده از داده  .کنددنبال ر مسیر زندگی ها را دنسل تحلیل نسلی که باید
کند. بنابراین باید در تفسـیر الگوهـاي    هاي نسلی را منعکس می طور تفاوت اثرات سن و همین

 دیده شده، احتیاط زیادي شود.
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هـاي   سوم، برآوردها تخمینی و تقریبی هستند. اعتبار برآوردها تحـت تـأثیر دقـت حسـاب    
هاي آمارگیري و پیمایشی که مبنـاي برآوردهـا    ، و دادهدرآمد و تولید ملی، آمارهاي ثبت اداري
هـایی   کار برده شده ساده هستند و فقط تخمین هاي به هستند، قرار دارد. بنابراین برخی روش

مهم است که بر الگوهاي گسترده تمرکز شود تا جزئیات  ،دهند. از همین روي تقریبی ارائه می
 کوچک.

شـوند.   ها پدیدار می جالب و عجیبی از تحلیل حساب گفته شد، الگوهاي که با وجود آنچه
کـه در   گیرند، بـا یـادآوري ایـن    هاي کلیدي مورد اشاره قرار می این فصل برخی یافتهادامه در 

 شود. پرداخته می يتر طور کامل فصول بعدي به بسیاري از مسائل مهم به

 نسبت حمایت و چالش جمعیت در سن کار 
ایدار باشد، جمعیت در سن کار باید منابع کافی بـراي انجـام سـه    اگر استانداردهاي زندگی پ

مسئولیت مهم را تولید کند. اولین مسئولیت فراهم کردن منابع براي رفع نیازهاي مادي خـود،  
انـداز   دوم تأمین انتقاالت عمومی و خصوصی به کودکان و سالمندان، و سومین مسئولیت پـس 

در دوره بازنشستگی است. گذار ساختار سنی جمعیـت،  کافی براي تأمین نیازهاي آینده خود 
هـایی مربـوط اسـت کـه افـراد در سـن کـار در         که در باال شرح داده شد، مستقیماً به چـالش 

شوند. استانداردهاي زندگی همه وابسته بـه   هاي اقتصادي مواجه می رویارویی با این مسئولیت
 ها است. موفقیت جمعیت در سن کار در رویارویی با این چالش

 دارد. بسـتگی  اقتصـادي  عمـر  چرخـه  هـاي  ویژگـی  به تغییر، حال در سنی ساختار اثرات
. کنـد  مـی  تغییـر  دیگـر جامعـه   به ايجامعه از مصرفسنین باالترین سطح  و تولیدسنین  رازی

ــبت ــت نس ــا -حمای ــی  SRی ــبت یعن ــمار نس ــؤثر ش ــدگان م ــه تولیدکنن ــمار ب ــؤثر ش  م
 تغییـر  چگـونگی  کـه  اسـت  جمعیـت  سـنی  سـاختار  از خالصـه  ايسـنجه  –کنندگان مصرف
 سـرانه  ضـرب  بـا  تولیدکننـدگان  مـؤثر  شـمار . گیرد می بر را در سن برحسب مصرف و تولید
 هـر  در سـنی  نمایـه  از اسـتفاده  بـا  سـن  هـر  جمعیـت  در سـن  هر در شده نرمال کار درآمد
 بـا  و سـن  هـر  جمعیـت  بـا  کننـدگان  مصـرف  شمار مشابه، شیوه به. شود می داده وزن اقتصاد
 وزن سـن  برحسـب  »هـا  سـلیقه « یـا  »تقاضـا « هـاي  تفاوت تعدیل براي مصرف نمایه از استفاده
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 سـایت  وب در و 3 فصـل  در حمایـت  نسـبت  سـاختن  مـورد  در بیشتر جزئیات. شود می داده
 است. شده ارائه انتقاالت ملی هاي حساب

 جمعیت سنی ساختار در تغییرات اثر سنجه این که است این حمایت نسبت مستقیم تفسیر
 هـا،  دارایـی  بهـره،  نـرخ  کوشـی،  سـخت  -عوامل سایر بودن ثابت فرض با البته را، مصرف بر

 در درصدي نقطه افزایش هر. کند می گیري اندازه -دنیاي خارج از انتقاالت خالص و انداز، پس
 سن هر در مصرف در درصدي نقطه افزایش ، یکعواملبا مساوي بودن سایر  حمایت، نسبت

 گرفتـه  قرار اشاره مورد جمعیتی سود عنوان به اغلب حمایت نسبت افزایش. کند می ممکن را
 بـه  ، منجـر عوامـل با مساوي بـودن سـایر    حمایت، نسبت در کاهش طریق، همین به اما. است
 .شود می مصرف کاهش

در ایـن شـکل، اقتصـادهاي پـروژه      .کشـد  می تصویر به را حمایت نسبت روند 1-5 شکل
انـد، مرتـب شـده اسـت.      از کشورهایی که گـذار جمعیتـی را زودتـر تجربـه کـرده      به ترتیب

شـود، بـا    ساله، کـه از اولـین سـال آغـاز مـی      5هاي  تغییرات در نسبت حمایت در طول دوره
براي افزایش در این نسـبت نشـان داده شـده اسـت. در      براي کاهش و عالمت  –عالمت 

 1975تـا   1950سـال بـین    15مایت براي حـداقل  همه اقتصادها، به استثناي ژاپن، نسبت ح
هـاي مختلـف آغـاز شـده و طـول مـدت        کاهش داشته است. افزایش نسبت حمایت در زمان

آن متغیر بوده اسـت، امـا همـه اقتصـادها افـزایش طـوالنی مـدت در نسـبت حمایـت را یـا           
هـا در   ناکثـر آ  -اند و یا در حـال تجربـه آن هسـتند. همـه اقتصـادهاي صـنعتی        تجربه کرده

هــا ماننـد ایــاالت متحـده امریکــا و اسـپانیا، اخیــراً بـه اوج ایــن       و برخـی از آن  1990دهـه  
شـرقی آسـیا بـه ایـن      نظر از ژاپن، اکثر اقتصادهاي شـرق و جنـوب   اند. صرف افزایش رسیده

یـا   10زودي خواهند رسید. بسـیاري از اقتصـادهاي امریکـاي التـین طـی       اوج رسیده و یا به
ه به این نقطه اوج در افزایش نسـبت حمایـت خواهنـد رسـید. هنـد نقطـه اوج       سال آیند 15

تجربـه نخواهـد کـرد و در کشـورهاي      2040خود در افزایش نسـبت حمایـت را تـا قبـل از     
 ادامه خواهد داشت. 2050فیلیپین، نیجریه و کنیا افزایش نسبت حمایت تا 
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 1950-2050اقتصاد جهان،  23ایت در بینی شده در نسبت حم . تغییرات مشاهده و پیش1-5شکل 

 
 باشد.  ساله پس از سال مشخص شده می 5: نمادها بیانگر روند افزایشی یا کاهشی مطابق تغییر در طول دوره یادداشت

 اند.   رسد، از اولین تا آخرین مرتب شده حداکثر می  نیبت حمایت بهاقتصادها بر مبناي سالی که 
در سـمت چـپ هـر اسـم و نـام اختصـاري آن درج        2050و  2010 هـاي  لبین سا درصد کاهش نسبت حمایت

 شده است.
و  2010هـاي   درصـد در کنیـا بـین سـال     25درصـد در نیجریـه و    36با افزایشی حـدود  

تـوجهی در   شـود کـه اقتصـادهاي افریقـایی دسـتاوردهاي بسـیار قابـل        بینـی مـی   ، پیش2050
د آسـیایی (کـره جنـوبی، تـایوان، و     دست آوردنـد. در سـه اقتصـا    هاي حمایت خود به نسبت

ژاپن) و در چهار اقتصـاد اروپـایی (اسـپانیا، اتـریش، آلمـان و اسـلوونی) کـاهش در نسـبت         
هـا، تغییـرات    درصد، بسیار پرشـتاب خواهـد بـود. در مقایسـه بـا آن      20حمایت، تا بیش از 

 10اهش تـا  در جاهاي دیگر آرام خواهد بود. براي نمونـه در ایـاالت متحـده امریکـا ایـن کـ      
و از کـاهش در سـرانه    اسـت و مهـم  جـدي   حـد شود. تغییـري در ایـن    بینی می درصد پیش
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. عـالوه  تـوجهی بیشـتر خواهـد بـود    طور قابـل  بهمصرف طی رکود اقتصادي اخیر در امریکا 
 ]4[ها پابرجا باشد. رود که نسبت پایین حمایت سال بر این انتظار می

تـر در چگـونگی اثـر تغییـرات سـاختار       ش عمیـق یکی از اهداف اصلی این مطالعـه، کـاو  
توجـه سـاختار    سنی جمعیت بر اقتصـاد اسـت. تغییـرات در نسـبت حمایـت، اهمیـت قابـل       

دهد، اما این همـه داسـتان نیسـت. سـاختار سـنی جمعیـت سـایر         سنی جمعیت را نشان می
ش در کند. ایـن تـأثیر ممکـن اسـت اثـرات مطلـوب افـزای        هاي اقتصاد را هم متأثر می ویژگی

نسبت حمایت را تشدید کند و یا اثرات نـامطلوب کـاهش در ایـن نسـبت را تخفیـف دهـد.       
این موضوعی است که در فصـول بعـد مجـدداً بـه آن بـازخواهیم گشـت. فصـل دوم مبنـاي         

دهـد. فصـل    تر اثرات ساختار سنی جمعیـت را ارائـه مـی    مفهومی مورد نیاز براي درك جامع
ــ   ــا اسـتفاده از برآورده هـاي ملــی انتقــاالت، تجـاربی را بــراي مقایســه    اي حســابچهـارم ب

دهـد. ایـن تجـارب بـا      هاي متنوع واکنش جوامـع بـه سـالخوردگی جمعیـت نشـان مـی       شیوه
انــد. دو مســئله  اي بخــش دوم  کتـاب شــرح داده شــده  جزئیـات بیشــتر در فصــول مقایســه 

ـ    عمومی و بااهمیت در دو قسمت بعدي ایـن فصـل خالصـه شـده     ر گـذار  انـد: چگـونگی اث
 هاي حمایت از سالمندان. سنی بر تأمین مخارج کودکان و چگونگی اثر آن بر نظام

 کودکان: مصرف و سرمایه انسانی 
کـه آیـا    اي بـه کودکـان و بـه ایـن     بهـا هسـتند. آینـده هـر جامعـه      کودکان پرهزینه ولی گـران 

در حـال جهـانی   طـور روز افـزون    دیده، سالم و آماده رقابت در دنیایی هستند کـه بـه   آموزش
شدن است یا خیر، وابسته است. ما در این قسمت شـواهدي را کـه در فصـول بعـد در ایـن      

شـود   کنـد، ارائـه مـی    مورد که مصرف کودکان چگونه از اقتصادي به اقتصاد دیگر تغییـر مـی  
شـود کـه روشـن کنـیم تـا چـه انـدازه ایـن          کنیم. این کار با این هدف انجـام مـی   خالصه می

ایه انسـانی (ســالمت و آمـوزش) متمرکــز اسـت و دولــت و خـانواده چــه     بـر ســرم  مخـارج 
 هایی در هدایت منابع اقتصادي به کودکان دارند. نقش
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اقتصاد حدود 23هاي ترکیبی در سال) در مقادیر نسل 25هزینه کودکان (زیر  .1-1جدول 
 2000سال 

 اقتصاد / منطقه

 سالمت و آموزش مصرف

 کل
سهم بخش 
 عمومی

سهم 
خش ب

خصوصی
 کل

سهم بخش 
 عمومی

سهم بخش 
 خصوصی

 5/5 2/13 5/2 0/74 0/26 4/7 کنیا
 3/18 6/6 4/4 7/66 3/33 6/8 چین
 8/17 6/102/16 4/72 6/27 5/10 اروگوئه
 0/21 0/2 4/9 2/89 8/10 7/10 نیجریه
 4/3 4/3 4/6 5/79 5/20 8/11 هند
 2/3 1/124/25 3/59 7/40 0/12 آلمان
 8/2 3/30 6/9 8/45 2/54 0/12 نمجارستا
 5/2 4/126/29 9/55 1/44 3/12 اتریش
 2/4 2/140/38 2/51 8/48 7/12 اسلونی
 7/4 7/108/26 0/61 0/39 8/12 اسپانیا

 3/10 8/179/22 0/61 0/39 9/12 ایاالت متحده امریکا
 7/5 1/113/20 7/71 3/28 9/12 کاستاریکا
 7/1 3/111/27 2/49 8/50 9/12 فنالند
 8/1 1/209/43 7/41 3/58 0/13 سوئد
 7/9 5/8 9/4 3/78 7/21 4/13 فیلیپین
 0/7 0/100/19 9/68 1/31 4/13 تایلند
 7/11 3/126/14 4/65 6/34 8/13 برزیل

 2/16 9/14 0/9 8/69 2/30 9/13 کره جنوبی
 4/7 5/14 1/9 4/74 6/25 0/14 شیلی
 0/6 9/9 0/4 7/81 3/18 1/14 اندونزي
 7/9 1/131/27 0/59 0/41 7/14 ژاپن
 3/19 8/109/13 6/67 4/32 1/16 تایوان
 1/6 9/14 5/7 6/76 4/23 3/16 مکزیک

 5/8 2/103/19 1/66 9/33 7/12 اقتصاد 23کل 
 3/13 6/7 9/5 6/81 4/18 1/9 کشور) 2افریقا (

 1/15 0/116/18 5/65 5/34 9/14 کشور بدون چین) 3شرق آسیا (
 جنوب و جنوب شرقی آسیا 

 کشور بدون چین) 4(
2/13 9/22 1/77 3/6 2/10 5/6 

 7/9 1/101/16 1/72 9/27 5/13 کشور) 5امریکاي التین (
 9/3 5/135/30 1/53 9/46 6/13 کشور) 8اروپا و ایاالت متحده امریکا (

سـاله نرمـال و سـهم هـر      30-49ع در سـن  : مصرف آموزش و سالمت به سرانه درآمد کار افراد واقـ یادداشت
 بخش از مصرف نیز به درصد بیان شده است.
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چی تونـگ مـورد بحـث قـرار     -اي جامع در فصل ششم توسط آن مصرف کودکان به شیوه
 1-1طـور خالصـه در جـدول     هاي مهم مصرف آنان به گرفته است، با این حال برخی ویژگی

نسلی ترکیبی است که با تجمیـع ارقـام سـرانه در    آمده است. این جدول مبتنی بر برآوردهاي 
اند. مقدار ترکیبی مصرف، بـا در نظـر    سالگی ساخته شده 24ساله از سن صفر تا  هاي یک سال

 25عنوان کل مصرف یک فرد از تولد تا  تواند به هاي مقطعی ویژه سن، می گرفتن متوسط میزان
شود؛ مصرف بر متوسط  درآمد کار آسان میکردن  سالگی تفسیر شود. مقایسه اقتصادها با نرمال

به  10ساله در هر اقتصاد، تقسیم شده است. مقدار  30-49درآمد ساالنه کار افراد واقع در سن 
برابر درآمـد سـاالنه    10سالگی مستلزم  25این معنی است که رشد یک کودك از تولد تا سن 

 کار یک بزرگسال در سنین اصلی است.
نوان برش سنی کودکی، در درجه اول به این خاطر اتخاذ شده است ع سالگی به 25انتخاب 

سالگی قـرار دارنـد،    20توجهی از هزینه آموزشی براي کسانی که در اوان دوره  که میزان قابل
طـور سـن معمـول     شود. افزون براین در همه اقتصادها سن معمـول تولیـد و همـین    هزینه می

توجه است  سالگی هم قابل 25کار افراد زیر سن سالگی است، هرچند درآمد  25مصرف افراد 
شـود کـه    ). اگر میانگین درآمد این افراد را در همه اقتصادها محاسبه کنیم، روشن می5(فصل 

توانند تأمین کنند. در کشورهاي با درآمد  درصد از مصرف خود را می 20کودکان تنها کمتر از 
تر از کشـورهاي   وبیش برجسته به درآمد کار کم تر (چین، کنیا، و اندونزي) تمایل جوانان پایین

دیگر است، با این حال این تمایل چندان قوي نیست. بـا ایـن وجـود، در نیجریـه بـه خـاطر       
هاي شغلی کمی که در اختیار جوانان قرار دارد، درآمد کار آنان خیلی پایین اسـت ، و   فرصت

طـور یکپارچـه معطـوف بـه      اً بـه در اتریش، کشوري با درآمد باال، چون نظام آموزشـی تقریبـ  
طـور کلـی در    اي و اشتغال است، درآمد کار کودکان خیلـی بـاال اسـت. بـه     هاي حرفه آموزش

اقتصادهایی با مخارج باال در سرمایه انسانی نسبت به اقتصادهایی که این مخارج پایین اسـت،  
 ]5[تر است. درآمد کار جوانان پایین

ترتیب از کشورهایی با کمترین تا کشورهایی بـا   ، به1-1اقتصادهاي مورد مطالعه در جدول 
توجه و متأثر از چند عامل است. میـزان   اند. تغییرات، قابل باالترین مصرف کودکان مرتب شده

مصرف هر کودك در اقتصادهاي با باروري باال (کنیا، نیجریـه، هنـد، و فیلیپـین) پـایین و در     
اپـن و تـایوان) بـاال اسـت. امـا معـدود مـواردي        اقتصادهاي با باروري پایین (کره جنـوبی، ژ 
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غیرمعمول وجود دارد که مستلزم توضیح بیشتر است. براي مثال، چین باروري نسبتاً پـایین و  
کننده سطح خیلی پایین مصرف در همه  همچنین میزان مصرف پایینی دارد. این وضع منعکس

همه سنین نسبت به درآمد سنین و نه فقط در سنین کودکی است. در مکزیک سطح مصرف در 
صورت وجوه توجهی پول به سال باال است، چرا که مبلغ قابل 30-49کار افراد واقع در سنین 

 شود. کنند، فرستاده می ارسالی توسط اعضایی از خانواده که در ایاالت متحده امریکا کار می
تـر   عنی پایین، ی5/12وحوش رقم میانگین مصرف کودکان در همه اقتصادهاي اروپایی حول

که حـداقل   یابد. با توجه به این از امریکا، اقتصادهاي آسیاي شرقی، برزیل و شیلی، کاهش می
هاي باروري بسیار پایین دارند و در نظر گرفتن ایـن رویکـرد    برخی کشورهاي اروپایی میزان

)، 1960 وسیعاً پذیرفته شده که در کشورهاي با باروري پایین هزینه هر کودك باال است (بکر
طـور   سطح پایین مصرف در اروپا جالب است. سطح باروري در اتریش، آلمـان، و اسـپانیا بـه   

تر از امریکا، برزیل و شیلی است. در میان کشورهاي اروپایی، مصرف بـاالي   توجهی پایین قابل
 کودکان نه در جوامعی که باروري پایین دارند، بلکه در جوامعی با باالترین باروري، سـوئد و 

فنالند، مشاهده شده است. سطوح باالي مصرف کودکان در اقتصادهاي آسیاي شرقی، غیر از 
چین، مشهود است. البته سطح باروري در ژاپن، تایوان، و کره جنوبی در سطوح خیلی پایینی، 

وضوح کمتر از کشورهاي اروپایی با باروري پایین، قرار دارد. مقایسه ژاپـن و آلمـان بسـیار     به
 ترین جمعیت هسـتند. بـا   و سالخورده 3/1ت. هر دو کشور داراي میزان باروري کل جالب اس

 .است آلمان از مصرف کودکان در درصد بیشتر 22 ژاپن در کودکان مصرف حال این
سوم از هزینه کودکان در بر گیرنده مصرف عمومی است. برخی از ایـن   طور متوسط یک به

دهـد.   روشنی کودکان را هدف قرار مـی  ت عمومی، بهویژه آموزش و سالم کاالها و خدمات، به
برند، اما  هاي عمومی، نفع می اگرچه کودکان از سایر کاالها و خدمات عمومی، همچون سیاست

تـوجهی در سـطح    اند. تفاوت قابـل گذاري نشده ها هدف طور مشخص براي آن ها به این برنامه
درصد ار کل مصرف کودکان در نیجریه  11ها از  مصرف عمومی جوامع وجود دارد. این هزینه

درصد در سوئد متفاوت است. غیر از سوئد، در لهستان و فنالنـد نیـز سـهم     58تا رقم باالي 
کند. در کل، نقش بخش عمومی  درصد تجاوز می 50مصرف عمومی از کل مصرف کودکان از 

عمـومی در   هـاي  رسـد. نقـش هزینـه    در جوامع صنعتی با درآمد باال به بیشـترین مقـدار مـی   
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تر در کمترین سطح از اهمیت قرار دارد و غیر از آنچه با تفـاوت در   کشورهاي با درآمد پایین
 اي روشنی وجود ندارد. تواند توضیح داده شود، اثرات منطقه سطوح درآمد می

توجه اسـت. مـورد ویـژه در ایـن مقایسـه،       هاي سرمایه انسانی بسیار قابل هاي هزینه تفاوت
 در کودکـان  مصـرف  که کل ه بین دو کشور چین و تایوان وجود دارد. در حالیتفاوتی است ک

 چین در کودك هر انسانی سرمایه مصرف اما است، تایوان در ها این هزینه از نیمی حدود چین
 مسـتقیم  طـور  بـه  مـا  کـه  باشید داشته خاطر به. است ها در تایوان این هزینه از درصد 20 تنها

 کلـی،  طـور  حال به این با. ایم کرده را کنترل اقتصاد دو در این کار ينیرو وري بهره در تفاوت
 بـاال  درآمد و پایین جوامعی هستند که باروري انسانی سرمایه هاي هزینه میزان باالي با جوامع
 اسـتثناي  بـه ( آسـیا  شرق خصوص به و متحده، ایاالت اروپا، در انسانی سرمایه مخارج. دارند
 .باال است) چین

بخـش   سهم. است عمومی بخش به وابسته شدت به انسانی سرمایه راي تأمین هزینهب اروپا
 بخـش  متحده، ایاالت در. کند سوئد تغییر می در درصد 96 تا اسپانیا درصد در 85 از عمومی
. است تر اهمیت انسانی، نسبتاً کم سرمایه هاي هزینه کل درصد از 71 در سطحی حدود عمومی

 سرمایه مصرف کل از 53 تنها سهم بخش عمومی ،)چین استثناي به( آسیا شرق حال در این با
 ها خانواده که چرا است، باال آسیا شرق در انسانی سرمایه هاي هزینه چین، جز به. است انسانی
 در سطح پایینی است، اروپا که باروري در. پردازند می خود فرزندان آموزش براي زیادي هزینه
 پردازد. می انسانی ایهسرم هزینه زیادي براي دولت

رو بین سرمایه انسانی و ساختار سنی  و از این -رابطه نزدیک بین سرمایه انسانی و باروري
). این یافته با جزئیات بیشتر در 1-6مهمترین یافته برآمده از این مطالعه است (شکل  -جمعیت

رنگ شود. تعاملی فصل دوم مورد بحث قرار گرفته، اما شایسته است که در این قسمت نیز پر
قوي بین مخارج سرمایه انسانی و باروري وجود دارد. جوامعی که بـاروري پـایین دارنـد، در    

کنند. این موضوع  زمینه آموزش و سالمت هر کودك به مراتب بیشتر از دیگر جوامع هزینه می
تایلند و کره هاي زمانی که براي کشورهاي ژاپن،  هاي سري هاي مقطعی که با داده تنها با داده نه

) موجـود اسـت،   2010 میسـن ) و ایاالت متحده امریکا (لی و 2010جنوبی (اوگاوا و دیگران 
 شود. تأیید می
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کننـد از   دهـد کـه افـرادي کـه کـار مـی       رو مهم است که نشـان مـی   تعامل گفته شده از این
ینده جمعیت گذاري بیشتر در سرمایه انسانی خود بهره بیشتري خواهند برد، اگرچه در آ سرمایه

در سن کار در کشورهایی که باروري پایین دارند، کمتر خواهد شـد. ایـن پدیـده در مباحـث     
اي نادیده گرفته  طور گسترده سالخوردگی جمعیت براي رشد اقتصادي به آمدهايپیمربوط به 

انگاري موجب تأسف است، چراکه آنچه اهمیـت دارد شـمار جمعیـت     شده است. این نادیده
کنند و این مهم هم تابع شمار جمعیـت در   یست، بلکه مهم چیزي است که تولید میکارکنان ن

 وري آنان است. سن کار و هم تابع بهره

 2000اقتصاد در حدود سال  23. رابطه بین مخارج سرمایه انسانی و باروري: 1-6شکل 

 
 مراجعه کنید. 1-5: براي اسامی مربوط به اختصارات، به شکل یادداشت

 هاي انتقاالت و ثروت ن، نظامسالمندا
هـاي عمـومی    هاي مالی و برنامه هاي زیادي در مراقبت سالمت، درآمد، نظام که تفاوت با این

کشورها وجود دارد، در همه جوامعی که مورد مطالعه قرار گرفته است، مصـرف سـالمندان از   
شه مهم نبوده است. در کنند، بسیار بیشتر است. از نظر تاریخی، این موضوع همی آنچه تولید می

و  60چینی، بزرگساالن با پا گذاشتن به سنین دهه  جوامع سنتی، جوامع مبتنی بر شکار و خوشه
کردنـد   که تولید کنند مصرف می بیشتر از این -اگر موفق به زندگی طوالنی بودند -زندگی 70
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 -و اندونزي شود چه صحبت از سوئد یا کنیا و یا ژاپن -الف). اما در جوامع معاصر2003(لی 
 کنند. کار گرفتن منابعی بیش از دستمزد حفظ می سالمندان استاندارد زندگی خود را با به

هـاي ملـی    اقتصاد مشمول مطالعات حساب 23هاي درآمد کار و مصرف در هر یک از  نمایه
ارائه شده اسـت، ایـن تعمـیم را تأییـد و جزئیـاتی را در مـورد        6و  5انتقاالت که در فصول 

یافته درآمد کار در سنین سالمندي که در شکل کند. نقش تقلیل هاي این جوامع ارائه می فاوتت
، 55عنوان درصدي از مصرف در سنین مهم سـالمندي (  درج شده است، درآمد کار را به 1-7

 55کشور مورد مطالعه، درآمد کار در سن  23اقتصاد از  17دهد. در  و غیره) نشان می 70، 65
سالگی چشمگیر  60تا  55مصرف در این سن بیشتر است. تغییر این نسبت از سن سالگی از 

اقتصاد (کمتر از  23سالگی تنها در دو اقتصاد از  60است. تولید و مصرف افراد واقع در سن 
سـالگی فراگیـر    65درصد) مورد مطالعه، تقریباً برابر است. کسري چرخـه عمـر تـا سـن      10
درصـد   40ها درآمـد کـار کمتـر از     ادها بزرگ است. در اکثر آنشود و در بسیاري از اقتص می

 مصرف است.

اقتصاد در  23+ سال: 90تا  55عنوان بخشی از مصرف در سنین  . درآمد کار به1-7شکل 
 2000حدود سال 

 
یک انحراف استاندارد حول میـانگین و عالمـت جـاروبی نشـانگر حـداکثر و       -ها نشانگر +/ : چهارضلعییادداشت

 قل مقادیر هستند.حدا
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تواند با عوامل متعددي توضیح داده شود. ناتوانی  وجود و میزان کسري سنین سالمندي می
وري، تشـویق بـه خـروج از نیـروي کـار، و در برخـی        و افت سالمت از طریق کـاهش بهـره  

هاي سالمت و مراقبت طـوالنی مـدت، در میـزان     اقتصادهاي پر درآمد از طریق افزایش هزینه
هـاي مالیـات تـا حـد      هاي بازنشستگی عمومی و نظـام  هم دارند. ممکن است ویژگیکسري س

). به خاطر کار در 2001هاي کار در سنین سالمندي را کاهش دهند (کروبر و وایز  زیادي انگیزه
کارکنان جوان، نیروي کار  وري پایین و برخورداري از آموزش کمتر نسبت به هاي با بهره بخش

توجـه   ستمزدهاي پایینی داشته باشند. با این حال، در نهایت کسري قابلسالمند ممکن است د
توانند مصـرف   چرخه عمر در سنین سالمندي تنها به این خاطر محتمل است که سالمندان می

 تأمین کنند. دارایی محورهاي  خود را از انتقاالت و بازتخصیص

ه برحسب سهم از کسري چرخه سال و بیشتر، ک 65. منابع تامین مالی براي افراد 1-8شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال  17گیري شده است:  زندگی اندازه

 
 مراجعه کنید. 1-5: براي اسامی مربوط به اختصارات، به شکل یادداشت

تواند  طور مؤثر می عنوان ابزاري براي تأمین کسري چرخه عمر، به نظام حمایت سالمندان، به
دارایـی  هاي  تقاالت عمومی، انتقاالت خصوصی و بازتخصیصدر سه مؤلفه شرح داده شود: ان
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هاي بازنشستگی عمومی، مراقبت سالمت و مراقبـت   . بسته به کشور، سالمندان از برنامهمحور
هـاي انتقـاالت نقـدي و     شـوند، و سـایر برنامـه    طوالنی مدت، که از بودجه عمومی تأمین مـی 

هـا   ي نظام مالیات، سالمندان به تأمین این برنامـه ها برند. البته بسته به ویژگی غیرنقدي بهره می
سـکناي او در انتقـاالت    خانوار بین سـالمند و اعضـاي هـم    -هاي درون کنند. جریان کمک می

انـداز   هاي آنان است: پـس  کننده است. منبع سوم حمایت از سالمندان دارایی خصوصی تعیین
هایی است که  نمونه سکن شخصی،م و مزرعه، یا و کار و شخصی، سهام و اوراق قرضه، کسب

 توان ذکر کرد. می
هاي حمایت سالمندان در جوامع مختلف، سهم انتقاالت براي بررسی چگونگی تفاوت نظام

از کسري چرخه عمر سـالمندان   دارایی محورهاي عمومی، انتقاالت خصوصی و بازتخصیص
مول با شکل مثلثی که در هر حال طور مع ها بهاین نسبت]6[کنیم.ساله و باالتر را مقایسه می 65

). هرکدام از سـه رأس مثلـث اتکـاي    1-8شود (شکل نیازمند توضیحاتی است، نشان داده می
دهند، یعنی دو راس دیگر صفر مطلق به یکی از این منابع تأمین کسري چرخه عمر را نشان می

ر سـهم آن منبـع   دهنده افزایش دباشد. هر حرکتی به سمت یکی از این رئوس مثلث نشانمی
است. در امتداد دو رأس مثلث، یک منبع صفر و دو منبع دیگر متغیر است. حرکت در امتـداد  
یکی از خطوط شبکه به این معنی است که یکی از منابع در سهمی از یک سوم تا دو سـوم از  
کسري چرخه عمر ثابت و سهم دو منبع دیگر متغیر است. نقاطی که در خارج از مثلث قـرار  

دهد که یک یا بیش از یک عنصر منفی هستند. این شرایط اغلب وقتی اتفاق  گیرند، نشان میمی
افتد که انتقاالت خصوصی به سالمندان منفی باشد، یعنی سالمندان بیش از آنچه از فرزندان می

 دهند.کنند، به آنان انتقال میخود دریافت می
از سالمندان در تعدادي از کشورهاي  خالص انتقاالت خانوادگی، منبع مهمی براي حمایت

آسیایی است: کره جنوبی، تایوان، و تایلند. در تایوان و تایلند، خالص انتقاالت خانواده سهمی 
درصد از کسري چرخه عمر سالمندان را تشکیل  20حدود یک سوم و در کره جنوبی حدود 

، اسـلوانی، اسـپانیا و سـوئد)    دهد. در بسیاري از کشورها (شیلی، کاستاریکا، ژاپن، فیلیپینمی
خالص انتقاالت خانوادگی نزدیک به صفر و یا منفی است. در چنـد کشـور (هماننـد برزیـل،     

اي طور قابل مالحظه مکزیک، ایاالت متحده آمریکا و اروگوئه) حمایت سالمندان از فرزندان به
 کنند.بیش از آن چیزي است که دریافت می
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اي متفـاوت اسـت. در فیلیپـین و تایلنـد،     طـور گسـترده   هاهمیت خالص انتقاالت عمومی ب
کنند و در نتیجه خالص کنند، مزایا دریافت میسالمندان به همان اندازه که مالیات پرداخت می

انتقاالت عمومی اساساً صفر است. خالص انتقاالت عمومی در مکزیک، کره جنوبی، تایوان، و 
استاریکا، ژاپن و اسـپانیا دو سـوم و در اتـریش،    ایاالت متحده آمریکا حدود یک سوم و در ک

کند. در برزیل، شیلی، اسلوونی و سوئد بیش از دو سوم از کسري سنین سالمندي را تأمین می
خالص انتقاالت عمومی حدود یک سوم بیشتر از کسري چرخه عمر اسـت کـه مـازاد آن بـه     

 یابد.تر خانواده انتقال میاعضاي جوان
ها متکی هستند. در تایوان شدت به دارایی ، تایلند و آمریکا، سالمندان بهدر مکزیک، فیلیپین

ها تکیه تري به داراییکننده است، سالمندان با درجات خیلی پایینکه انتقاالت خانوادگی تعیین
ها دارند. در اتریش، برزیل، شیلی، اسلوونی و سوئد که سهم انتقاالت عمومی باال است، دارایی

شـود.  اي جـالبی مشـاهده مـی    قـه محدودي دارند. در نظام حمایتی الگوهـاي منط نقش بسیار 
ترین منبع و در جوامـع درحـال توسـعه    هاي انتقال عمومی در اروپا و آمریکاي التین مهم نظام

هاي صنعتی در کشورهاي ژاپن و ایاالت آسیایی داراي کمترین اهمیت هستند. در میان اقتصاد
 سالمندان کمتر از کشورهاي اروپایی است. متحده، انتقال عمومی به

سـاله و بـاالتر اسـت و     65، میـانگین همـه افـراد    1-8مقادیر نشـان داده شـده در شـکل    
کند. تقریباً در همه اقتصادها، سـالمندان  هاي مهم بین جوانترها و سالمندان را پنهان می فاوتت

تر. در عـوض آنـان ایـن    ن جوانها در سنین سالمندي متکی هستند تا در سنیکمتر به دارایی
شکاف منابع را در ایاالت متحده آمریکا و اروپا از طریق انتقاالت عمومی و در آسیا و آمریکاي  

کنند. در آسیا و آمریکاي التین انتقاالت خانوادگی التین از طریق انتقاالت خانوادگی جبران می
تحده و اروپا این انتقاالت در هیچکدام براي سالمندان پیر بسیار بااهمیت است، اما در ایاالت م

 از سنین سالمندي مهم نیستند.
کنـد  ها، که هرچه سن سالمندان افزایش پیدا میاین تفسیر از اتکاي رو به کاهش به دارایی

کنند، تقریباً در همه جوامع به نظر غیر واقعی و اشـتباه اسـت   هایشان هزینه میکمتر از دارایی
این دلیل ثروت کمتري دارند که درآمد کار پایین داشته و بنابراین طی  ). سالمندان به9(فصل 

کردند، نسبت به سـالمندان جـوانتر هرگـز    باید بیشتر کسب درآمد میعمر فعال خود، که می
هاي آسیاي شرقی ویژه در اقتصاداند به نحو شایسته ثروت بیاندوزند. این اثر نسلی بهنتوانسته
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هستند، قوي است. در برخی کشورها همچون ایاالت متحده، اهمیـت  که سریعاً در حال رشد 
توجه در انتقاالت غیرنقدي سالمت و به دلیل افزایش قابل دارایی محورهاي نسبی بازتخصیص

 هاي پایانی عمر، رو به کاهش است.مراقبت طوالنی مدت در سال
ا حمایت از سالمندان یکی از مهمترین مسایل سیاستی در جوامع سالخورده این است که آی

هاي عمومی بازنشسـتگی  از طریق نظام انتقاالت باید کاهش یابد یا براي نمونه در مورد برنامه
هـا اصـالحات   طور کل تدریجاً متوقف شود؟ بسیاري از دولت ، باید به"توازن هزینه با درآمد"

در نظر دارند. شیلی ها انجام اقدامات مشابهی را مهم بازنشستگی را اجرا کرده و دیگر دولت
هاي بازنشسـتگی را  به نظامی که انباشت دارایی 1980نظام بازنشستگی خود را در اوایل دهه 

کند، تغییر داد. این فرایند گـذار در  آور و اتکاي به انتقاالت عمومی را تدریجاً متوقف میالزام
از وضعیت کنونی  مورد اصالحات بازنشستگی طوالنی است، اما شیلی بدون اصالحات بیشتر

و به دور از وابستگی به انتقاالت عمومی   دارایی محورهاي به سمت بازتخصیص 1-8در شکل 
هـاي   که بر حفظ وابستگی موجـود بـه نظـام   حرکت خواهد کرد. رویکردي دیگر وجود دارد 

ها و امتیازات، براي پاسخگویی به فشـارهاي مـالی   انتقاالت عمومی، در صورت تعدیل مالیات
است. براي نمونه در ایاالت متحده، شی از سالخوردگی جمعیت و دیگر عوامل، تأکید کرده نا

است، تا  طور فزاینده اهمیت یافته انتقاالت عمومی به سالمندان از طریق نظام مراقبت سالمت به
هـاي رو بـه افـزایش مراقبـت     حدودي به دلیل سالخوردگی جمعیت و تا حدودي هـم هزینـه  

کنند، اما در برخی جوامع، نقش مباحث سیاستی بر انتقاالت عمومی تاکید میسالمت. هرچند 
انتقاالت خصوصی نیز بخشی از این مباحث است. در این مورد نگرانی خاص این است کـه  
زوال نظام انتقاالت خانوادگی تقاضاهاي نظام انتقاالت عمومی را افزایش و یـا اسـتانداردهاي   

است اهد داد. شواهد آماري مقطعی که در این تحقیق ارائه شده زندگی سالمندان را تقلیل خو
آمد توسـعه و عوامـل مـرتبط بـا آن اهمیـت       عنوان پی این دیدگاه را که انتقاالت خانوادگی به

کنیم که خـالص انتقـاالت   کند. براي نمونه در ژاپن مشاهده میکمتري خواهد یافت، تأیید می
اي زمانی (که در اینجا ارائه شـده  ه. برآوردهاي سريخصوصی به سالمندان اساساً صفر است

سال گذشته خالص انتقاالت خانوادگی بـه سـالمندان در    30تا  20کند که طی است) تأیید می
 است.اي کاهش یافته کنندهطور خیرهجنوبی و ژاپن بهتایوان، کره
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تمالی اصالحات داغ هاي انتقاالت به دلیل اختالف نظر در مورد اثرات احبحث اصالح نظام
که طرفدار وابستگی کمتر به انتقاالت هستند، معتقدند که این کـاهش بـه تعویـق    است. کسانی

انجامد. این اثرات موجب رشـد اقتصـادي   ها میانداز بیشتر یا به هردو آن بازنشتستگی یا پس
مه وابستگی به که طرفدار ادابیشتر و استانداردهاي زندگی باالتر براي همه خواهد شد. کسانی

هاي انتقاالت هستند، بر این باورند که مزایاي بازنشستگی دیرتر غیرواقعـی اسـت، زیـرا    نظام
ي را کمتـر از آنچـه هسـت بـرآورد     هاي اوقات فراغـت در سـنین سـالمند   ها ارزش مزیت آن
الت هاي انتقاکنند. طرفداران حفظ وابستگی به انتقاالت معتقدند که وابستگی کمتر به نظام می

تر زندگی و فقر بیشتر در میان سالمندان خواهد شد. در کنار این هاي پایینمنجر به استاندارد
طـور برجسـته در بسـیاري    هاي دیگري از بحث سیاستی وجود دارد که بهمسایل خاص جنبه

 کنند.مباحث نمود پیدا می
هاي ملی حسابهاي موجود در شوند و در حال حاضر دادهاین مسایل به سادگی حل نمی

هـاي شـرح داده شـده بـا     ها نیستند. با این حال، با استفاده از تحلیـل انتقاالت قادر به حل آن
ها از نظـر تفـاوت در وابسـتگی بـه خـالص انتقـاالت بـه        ، مقایسه اقتصاد9جزئیات در فصل 

اي که یک چارچوب توصیفی است، نه مـدل علّـی و   سالمندان آموزنده است. ما رویکرد ساده
هـاي ترکیبـی، برآوردهـایی از    که بـا اسـتفاده از نسـل   بریم. نخست اینکار می ساختاري، را به

سالمندان را در هر اقتصادي که  دارایی محورهاي مصرف، درآمد کار، انتقاالت و بازتخصیص
هـاي ترکیبـی در   آوریم. روش ساختن نسـل دست میانجام کامل این برآوردها ممکن باشد، به

هاي ساختار سنی جوامع است. است. ایده اصلی کنترل اثرات، تفاوتشده داده شرح  3فصل 
ما متغیرهاي اقتصادي ویژه سن را با توزیع سنی جمعیت براي محاسبه مثالً میـانگین مصـرف   

کنیم. دوم، تابع رگرسیونی هر مولفه سال و باالتر سن دارند، ترکیب می 65که طول عمر کسانی
بـا خـالص    – دارایـی محـور  هـاي  مل مصرف، درآمد کار و بازتخصـیص شا –از اقصاد نسلی 

آوریم. تفسیر نتایج مهیا اسـت، چـرا کـه هـر افـزایش در      دست می انتقاالت به سالمندان را به
خالص انتقاالت به سالمندان باید به افزایش برابر در مصرف، یا کاهش برابـر یـا جبرانـی در    

ها و یا ترکیبی از پاسخ دارایی محورهاي نی در بازتخصیصدرآمد کار، و یا کاهش برابر یا جبرا
 1-2به تغییر در خالص انتقاالت، منجر شود. ضرایب رگرسیونی و خطاهاي معیار در جـدول  

مورد از مشـاهدات انجـام شـده، بنـابراین      17ها براساس تنها اند. چون تحلیلنشان داده شده
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اقتصاد دنیا  17دهد که در این ند. نتایج نشان میاضرایب با درجه پایینی از دقت برآورد شده
 15طور متوسط هر یک دالر افزایش در خالص انتقاالت به سـالمندان، مصـرف آنـان را تـا      به

سـنت و   23دار نیسـت) افـزایش داده، درآمـد کـار تـا      سنت (که البتـه از نظـر آمـاري معنـی    
ترین تعامـل بـین انتقـاالت و    یابـد. بیشـ  سنت کاهش مـی  62تا  دارایی محورهاي بازتخصیص
مشاهده شده است، اگرچه تعامل بـین انتقـاالت و درآمـد کـار      دارایی محورهاي بازتخصیص

 توجه است.قابل

ساله  65. ضرایب رگرسیون تأثیر اجزاي چرخه عمر بر خالص انتقاالت به سالمندان 1-2جدول  
 2000اقتصاد حدود سال  17و باالتر در 

 خطاي معیار بضری اجزاي چرخه عمر

 15/0 15/0 مصرف

 06/0 -23/0 درآمد کار

 12/0 -62/0 دارایی محورهاي  بازتخصیص

 46/0 -24/0 درآمد دارایی

 41/0 38/0 انداز پس

 هاي ترکیبی هستند.: همه متغیرها برآوردهاي نسلیادداشت
اتـریش، برزیـل، شــیلی،    هـا در ایـن رگرســیون اسـتفاده شـده شــامل    هــاي آناقتصـادي کـه داده   17: یادداشـت 

کاستاریکا، آلمان، مجارستان، اندونزي، ژاپن، مکزیک، فیلیپین، اسلوونی، کره جنـوبی، اسـپانیا، سـوئد، تـایوان، ایـاالت      
 متحده امریکا و اروگوئه است.

اگر این نتایج را درست فرض کنیم، دو نکته مهم همچنان نیازمند رسیدگی است. نکته اول 
تواند به دو شیوه با معانی کامالً متفـاوت تحقـق   می دارایی محورهاي یصکه کاهش بازخصاین

تر یابد. یک احتمال این است که در اقتصادهایی با انتقاالت باال، سالمندان درآمد دارایی پایین
هـاي انتقـاالت   کرده است، چنانچـه برنامـه   بیان) 1974طور که فلدشتاین (باشند. همان داشته

هاي فعالیت را تضعیف کند، رابطه ذکر شده درسـت   انداز در طول سالاي پسهبیشتر، انگیزه
هاي کمتـر و درآمـد حاصـل از دارایـی کمتـري      خواهد بود. در این صورت سالمندان دارایی

نتقـاالت بـاال، سـالمندان بیشـتر     خواهند داشت. احتمال دیگر این است که در اقتصادهاي با ا
 ).1974اثر انتقاالت بیشتر افزایش ارث خواهد بود (بارو  کنند. در این مثال،انداز می پس
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به تحلیل اضافه شده تا نشان دهد که درآمد دارایی سالمندان  1-2دو سطر آخر در جدول 
انداز آنان بیشـتر اسـت. بـا ایـن حـال،      تر و پسهاي انتقاالت بیشتر، پاییندر جوامعی با نظام

ان نتایجی در مورد میزان توافق الگـوي مقطعـی بـا    ضرایب با چنان دقتی برآورد نشده که بتو
دست آمده کامالً دار بودند، نتایج بهدست آورد. حتی اگر این ضرایب معنی هاي بدیل بهنظریه

 توانستند الگوهاي مورد اشاره را تبیین کنند.توصیفی هستند. عوامل زیاد دیگري می
هـاي بـین اقتصـادها    که همه مقایسـه  دومین نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است

کنند. این تحلیلی جزئی براساس درآمد کار سنین اصلی بزرگساالن، سطح توسعه را کنترل می
کند. چنانچه اقصادهایی با انتقاالت وري نیروي کار را ارزیابی نمیاست و اثرات سرمایه بر بهره

هاي زندگی وراي ر خواهد بود و استانداردتوري کار پایینباشند، بهره باال سرمایه کمتري داشته
راکد خواهد شد. مـدنظر قـرار دادن ایـن نـوع مسـایل مسـتلزم        1-2اثر ذکر شده در جدول 

 است.بحث شده  4و  2در فصل است که  تررویکردي جامع

 گذاريباورهاي غیرواقعی، واقعیت و سیاست
است. در بسیاري از طلوب بوده تغییرات ساختار سنی جمعیت در طول چهار دهه گذشته در کل م

هاي موالید سهم جمعیت کودکان را کاهش داده و برعکس سهم جمعیت کشورها، کاهش میزان
درصد به  1تا  5/0تواند ساالنه هاي حمایت میاست. افزایش نسبت واقع در سنین کار را باال برده

ر طول دوره چهار تا شش نرخ رشد درآمد سرانه یا مصرف سرانه در کشورهاي درحال توسعه د
درصـد افـزایش یابـد.     40تواند تا دهه بیافزاید. در پایان این فرایند، استانداردهاي زندگی می

تر، تجربه کردند؛ که واکنش نسبت به باروري کشورهاي صنعتی چنین سود جمعیتی را، البته مالیم
 داد.تري است که به دنبال خیز موالید پس از جنگ جهانی دوم رخ پایین

تغییرات مطلوب در ساختار سنی به شمار زیادي از اقتصادها سرایت کرد. این تغییرات بـه  
هاي عمومی را تسهیل نفعان، تأمین بودجهدهندگان نسبت به نیازهاي ذيخاطر افزایش مالیات

هـاي مطلـوب رشـد کردنـد. بـه همـین شـکل        هاي عمومی تحت شرایط این دورهکرد. برنامه
هاي خانوادگی داشته است. به استثناي معـدود  ر سنی اثرات مطلوبی بر بودجهتغییرات ساختا

ها با ها است و این هزینهکشورهاي صنعتی ثروتمند، عمده هزینه فرزندآوري بر دوش خانواده
 هاي موالید در بسیاري از کشورها تقلیل یافت.کاهش میزان



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     50

تار سنی جمعیت طی دهه اول قـرن  تقریباً در حدود نیمی از کشورهاي دنیا، تغییرات ساخ
است. این مرحلـه از گـذار سـنی در کشـورهاي     بیست و یکم به شرایط مطلوب متمایل شده 

اندونزي، برزیل، مکزیک، شیلی و دیگر کشورهاي آمریکاي التین به زودي پایان خواهد یافت. 
دهـه دیگـر    روند تغییرات ساختار سنی جمعیت در هند، فیلیپین و کشورهاي آفریقایی چنـد 

 مطلوب خواهد بود. در این کشورها، دو دسته مسایل سیاستی کلی حائز اهمیت زیادي است.
اي است کـه از سـود جمعیتـی حاصـل     مندي از مزایاي بالقوهمسئله نخست چگونگی بهره

شود. در این زمینه سطح پایین درآمد کار در میان بزرگساالن جوان در بسیاري از کشـورها   می
). براي مثال در نیجریه انتقال به نیروي کار مشکل خاصی است، با 5است (فصل  عامل مهمی

این حال شمار زیادي از کشورهاي دیگر نیز با این مسئله روبرو هستند. چنانچه افـراد جـوان   
هاي شغلی مناسب فراهم نباشد، منافع حاصل از سود هاي شغلی باشند و یا فرصتفاقد مهارت
عنوان نمونه  توجهی به تأخیر افتاده و از دست برود. در اتریش بهنحو قابلتواند بهجمعیتی می

  موقع و زودهنگام از مدرسه بـه  یک کشور صنعتی، نظام شاگردي و کارآموزي موجب انتقال به
هایی را تحمیل هاي پایین آموزش عالی، هزینهاست، اگرچه این امتیاز از طریق میزانکار شده 

 کند.می
هـاي حفـظ و پایــداري   در کشـورهاي جـوان چگـونگی فــراهم کـردن زمینـه      مسـئله دوم 

 –استانداردهاي باالي زندگی در شرایطی است که تغییرات ساختار سنی دیگر مطلوب نیستند 
و لی  میسنایم (عنوان سود جمعیتی دوم شرح داده یعنی چگونگی تحقق آنچه در جاي دیگر به

که کشـورهاي  رایجی که در این مورد وجود دارد این و فصل دوم این کتاب). سوءتفاهم 2007
توانند پرداختن به مسایل سالمندي را به تعویق بیاندازند. این گمان بـه کلـی دور از   جوان می

 حقیقت است و ما ذیالً به این موضوع بازخواهیم گشت.
نسـبت   در ایاالت متحده، اروپا و آسیاي شرقی، یعنی تقریباً در نیمـی از کشـورهاي دنیـا،   

که سهم طورياست؛ بهحمایت اقتصادي به حداکثر خود رسیده و مرحله کاهش آن آغاز شده 
یابـد. سـرعت و شـدت    جمعیت سـنین کـار کـاهش و سـهم جمعیـت سـالمند افـزایش مـی        

سالخوردگی جمعیت بسیار متغیر و تابع سابقه تغییرات باروري و سطوح کنونی آن است و به 
جنـوبی)، در آلمـان و   در آسیاي شرقی (چین، تایوان، ژاپـن و کـره   رودهمین دلیل انتظار می
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عنـوان نمونـه کشـورهایی کـه      اروپاي شرقی و جنوبی (اسپانیا، اتریش، اسلوونی و لهستان بـه 
 رو باشد.اند) سالمندي سخت و شدیدي پیشمشمول این مطالعه بوده

نتیجه امید زندگی بـاالتر  سوءتفاهم رایج دیگر این است که سالخوردگی جمعیت را عمدتاً 
عهده دارد، اما بـاروري   تر در سالخوردگی جمعیت نقشی بهبدانیم. مسلماً امید زندگی طوالنی

اجتناب به تأکید بـر  طور غیرقابل پایین عامل اصلی سالخوردگی جمعیت است. این بدفهمی به
کننـد  گران تحمیل میشود که رشد تعداد سالمندان و باري که آنها بر دیهایی منجر میسیاست

حلی که براي سالخوردگی جمعیت مورد بحث ترین راه دهد. قابل توجهرا مورد توجه قرار می
کنند بنابراین باید بیشتر است که چون سالمندان بیشتر از گذشته عمر می قرار گرفته است، این

قابل انکاري است کار کنند. با این حساب به تعویق انداختن سن بازنشستگی امکان مهم و غیر
بینیم، درآمد کار در میان سالمندان طور که در این مطالعه میگیرد. همانکه مورد توجه قرار می

در کشورهاي در حال توسعه پایین و در کشورهاي صنعتی ثروتمند بسیار پایین اسـت (فصـل   
هـاي قـوي   یزههاي مالیاتی و بازنشستگی ضعیف، انگاند که نظام). دیگر مطالعات نشان داده5

آورند. بسیاري از کشورها داراي مقررات بازنشستگی وجود می براي بازنشستگی زودهنگام به
وري مـردان و زنـان سـالمند،    هاي حذف موانع اشتغال و ارتقاي بهرهاجباري هستند. سیاست

 بخش اصلی پاسخ مؤثر جوامع به سالمندي جمعیت هستند.
تـر کودکـان از طریـق    جمعیـت هـاي کـم  ري نسـل ورویکرد سوم عبـارت از ارتقـاي بهـره   

 -دهیم که رابطـه متقابـل قـوي کمـی    ها است. ما نشان میگذاري در سرمایه انسانی آن سرمایه
). بنابراین 8گذاري در سرمایه انسانی آنان وجود دارد (فصل کیفی بین شمار کودکان و سرمایه

دیده و برخوردار از تحصیالت باالتر با دهنده در آینده کمتر ولی آموزشهاي مالیاتشمار نسل
وري بیشتر خواهند بود. تحت این شرایط محتمل و قابل قبول، سرمایه انسانی باال کـامالً  بهره

 ).2010قادر به جبران کاهش نسبت حمایت است (لی و مسین 

هـاي  که آیا سالخوردگی جمعیت رشد اقتصادي را تضعیف خواهد کرد نیز بـه واکـنش  این
گذاري و سرمایه وابسته است. از این نظر که سالمندان براي تـأمین نیازهـا و   نداز، سرمایهاپس

توجهی بین کشورها وجود هاي قابلها متکی هستند، تفاوتمصرف خود تا چه اندازه به دارایی
هـا متکـی هسـتند،    دارد. در کشورهایی که براي تأمین مصرف در سنین سالمندي بـه دارایـی  

). ایـن  2ها و سرمایه خواهـد شـد (فصـل    معیت منجر به افزایش سرانه داراییسالخوردگی ج
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انداز کردن را شاهد واقعی که سالمندان در اکثر کشورها درآمد دارایی نسبتاً باالیی دارند و پس
). ایـن ایـده کـه    9کند (فصـل  دهند، یافته ذکر شده را تأیید میدر سرتاسر عمر خود ادامه می

اي ها شوم و بـدیمن اسـت، افسـانه   براي انباشت سرمایه و دیگر دارایی سالخوردگی جمعیت
 بیش نیست.

هاي عمـومی  دیدگاهی که بر این باور است که سالخوردگی جمعیت به ورشکستگی برنامه
تردید به افـزایش شـمار   انگارانه است. سالخوردگی جمعیت بیشود، سادهسالمندان منجر می
دهندگان خواهد انجامید. به همین خاطر یا سرانه ت به شمار مالیاتنفعان نسبمزایابگیران و ذي

مزایا باید کاهش یابد و یا سرانه کسورات باید افزایش یابد و یا هـر دو تغییـر بایـد رخ دهـد.     
هـاي عمـومی   کند، اما نه بـه ایـن معنـی کـه برنامـه     هاي مهمی را طلب میسالخوردگی تعدیل

 ).7سالمندان حذف شوند (فصل 
حل مسئله بسیاري از نقاط جهان، خانواده نظام حمایتی بااهمیتی است، اما این نظام راه در

طور  هاي انتقاالت عمومی نیست. در آسیا، سالمندان بهفشارهاي سالخوردگی جمعیت بر نظام
توجهی براي حمایت مالی متکی به خانواده هستند. با ایـن حـال سـالخوردگی جمعیـت     قابل

کند و نظام حمایت خانوادگی به همان انداره یـا  ه هر نظام انتقاالتی وارد میفشارهاي زیادي ب
 ).8پذیر است (فصل حتی از جهاتی بیشتر از نظام حمایتی عمومی آسیب

هاي مهم این پژوهش رویکرد جامعی است که همه انتقاالت بین نسـلی، بـه   یکی از ویژگی
ـ استثناي ارث، چه خصوصی و چه عمومی و چه انتقاال ه کودکـان و سـالمندان را در بـر    ت ب

گذاران و بخش عمومی بیش از حد بر انتقاالت عمومی به سـالمندان تأکیـد   گیرد. سیاست می
کنند. در واقع در مقایسه با هزینه آموزش عمومی و مراقبت بهداشتی کودکان توجـه نسـبتاً   می

خصوصی از طرف والدین   است. در مقابل انتقاالتکمی به چگونگی حمایت از سالمندان شده 
ایم، اند. محاسباتی که ما از کل انتقاالت انجام دادهو دیگران به فرزندان، عمالً نادیده گرفته شده

گیرد. در نظر گرفتن این رویکرد جامع، تغییري اساسی را در تمام  همه این انتقاالت را در بر می
 ، یعنیرو به پایین جهت و کانالیدر  ). در طول تاریخ، انتقاالت4کند (فصل جوامع آشکار می

کـار بـرده    هاي انتقاالت به مثابه ابزاري بـه است. نظامجریان داشته  ،ترهااز سالمندان به جوان
هـاي بعـدي   دست به نسـل  هاي کنونی منابع اقتصادي خود را دست به شدند براي اینکه نسل

قاالت مزید بر سالخوردگی جمعیت هاي انتواگذار کنند. تغییرات چرخه عمر اقتصادي و نظام
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موجب کاهش شدت این الگوي انتقاالت رو به پایین شد. جهت انتقاالت مسیر ملل ثروتمندي 
ترین جمعیت را دارند، معکوس کرده است. این کشورها شامل ژاپـن، آلمـان،   را که سالخورده

هـاي کنـونی بـراي    اتریش، اسلوونی و لهستان است. نظام انتقاالت در این جوامع توسط نسل
یر مهم، به همین کار برده شده است. بدون هرگونه تغی هاي آینده بهادعاي مالکیت بر منابع نسل

معکوس  2050هاي انتقاالت در بسیاري از کشورهاي دیگر جهان تا سال  ترتیب جهت جریان
 خواهد شد.

پایین است و یا  جهت انتقاالت معیار مهمی براي قضاوت در این مورد که آیا باروري خیلی
شده در فصل کند. تحت شرایط شرح داده سالخوردگی جمعیت خیلی شدت دارد، فراهم می

تـر و سـالخوردگی جمعیـت    یابـد، بـاروري پـایین   ، وقتی انتقاالت رو به پـایین جریـان مـی   2
ري کنند، بارودهد. وقتی انتقاالت به سمت باال جریان پیدا میاستانداردهاي زندگی را ارتقا می

شـود،  هاي انتقـالی متـوازن مـی   تر مفید هستند. وقتی جهت جریانهاي جوانباالتر و جمعیت
هـاي زنـدگی   هـاي نـاچیزي در اسـتاندارد   تغییرات در باروري و سالخوردگی جمعیت تفاوت

اي در جوامع سالخورده را در بر آورند. این روند کلی در انتقاالت، تفاوت گستردهوجود می به
اي از شدیدترین تغییرات در جهـت انتقـاالت، کـه در اروپـا و     این تفاوت در گسترهگیرد. می

تر که در ایاالت متحـده و آسـیاي شـرقی    آمریکاي التین در حال وقوع است تا تغییرات مالیم
کردن کشـورهایی کـه بیشـترین تـأثیر را از     است. افزون بر مشخصافتد، قرار گرفته اتفاق می

هایی را که بیشترین فشار کنند، محاسبات ثروت انتقالی، برنامهیافت میسالخوردگی جمعیت در
). همیشه نتـایج  4کند (فصل  مشخص می ناشی از سالخوردگی جمعیت را تجربه خواهند کرد

ها همچون هاي عمومی کوچکی دارند. برخی برنامهاز قبل روشن نیست. برخی کشورها برنامه
باشند کـه  الص انتقاالت رو به باال یا رو به پایینی داشته برنامه مراقبت سالمت، ممکن است خ

هاي دولت وابسته اسـت. بـراي مثـال، در ایـاالت     به توزیع سنی جمعیت کشور و توجه برنامه
رود رو به باال نیست، بلکه به خاطر تمرکز گونه که انتظار میهاي ترکیبی دولت آنمتحده برنامه

 ست.گیري سیاستی، رو به پایین اجهت
هـا  هاي روشـنی از همکـاري نسـل   هاي ملی انتقاالت، نشانهدر میان مهمترین نتایج حساب

هاي اقتصادي از طریق هر دو بخش عمومی و خصوصـی عظـیم هسـتند    وجود دارند. جریان
تـر از تفـاوت نسـلی در    مراتب کوچـک هاي نسلی در مصرف سرانه به). تفاوت8و  7(فصول 
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هـاي سـنی مصـرف در اکثـر     انتقـاالت حـذف شـوند. نمایـه     مصرف در صورتی است که این
دهـد کـه سـالمندان    ه نشان میکشورهاي جهان سوم براي سنین بزرگسالی کامالً ثابت است ک

عنوان یک گروه ندارند. در اکثر کشورهاي ثروتمند صـنعتی،   طور متوسط شرایط متفاوتی به به
کننـد، اگرچـه بیشـتر ایـن مصـرف      مـی تر مصرف سالمندان بسیار بیشتر از بزرگساالن جوان

ف هاي مراقبت سالمت و مراقبـت طـوالنی مـدت در سـنین خیلـی پیـر صـر       صورت هزینه به
دهد که هم در کشورهاي فقیر هاي ملی انتقاالت نشان میطور کلی حساب شود. بنابراین به می

ي سـنی  هاو هم در کشورهاي ثروتمند، متوسط مصرف سالمندان نسبت به مصرف دیگر گروه
 خیلی پایین نیست.

که در نتیجه نگرانی در برخی کشورها این است که سالمندان بسیار پرمصرف هستند و این
مصرف هستند. شواهد آماري در مورد این مطلب مرکب از اجزاء گونـاگونی  کودکان بسیار کم

یافتـه  است. مخارج سرانه در سالمت و آموزش کودکان نسبت به گذشته افزایش بسیار زیادي 
 –). کل مصرف کودکان در مقایسه با کل مصرف سالمندان در برخـی کشـورها   8است (فصل 

 ).6بسیار پایین است (فصل  –براي مثال در برزیل، نیجریه و ایاالت متحده آمریکا 
که بسیاري از این مسائل ظاهراً مهمترین مشکالت جوامع سالخورده ثروتمنـد اسـت،    با این

زودي با سالخوردگی جمعیت روبرو خواهند شد و این مواجهه  عه نیز بهتوس کشورهاي در حال
دهد که این کشورها در سطح نسبتاً پایین توسعه قرار دارند. مشکالتی که از  در شرایطی رخ می

خود کمتر به درآمد و بیشتر به توسعه نهادهـایی مـرتبط    خودي شوند، به این شرایط پدیدار می
طـور چشـمگیري ایـن     رده ضرورت دارند. از آنجا که اغلب و بـه هستند که در جوامع سالخو

هاي ضروري به سالمندان باشند، بنابراین مدیرت و  ها هستند که باید درگیر ارائه حمایت دولت
گذاري در زمینه سرمایه انسـانی کـه نیـروي     حکمرانی خوب بسیار پراهمیت است، اما سرمایه

هاي مالی با عملکـرد   سزایی دارد. نظام نیز اهمیت بهوري است،  محرکه افزایش بیشتر در بهره
هایی است که سالمندان به آن وابسته هسـتند.   مناسب و شفاف الزمه انباشت و مدیریت دارایی

تـر   سواد و دانش مالی ضعیف یک مشکل بسیار جدي در کشورهاي ثروتمند اسـت، امـا مهـم   
ان پایین است. کشـورهایی کـه   مشکل کشورهایی است که حتی سواد عمومی و همگانی همچن

هاي  بینی و شناخت سالخوردگی جمعیت ناموفق باشند، مثالً ممکن است بازنشستگی در پیش
سختی قابل تغییر هستند، را  هاي انتقاالت، که ناپایدار و به عمومی بزرگ مقیاس و دیگر برنامه
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از و تـأمین مـالی   انـد  هاي سیاستی به سالخوردگی جمعیت شامل پـس  اتخاذ کنند. همه واکنش
کنند، در  که عمالً سالخوردگی جمعیت آغاز شود، مؤثرتر عمل می ها قبل از این پیشاپیش، دهه

 که سالمندان آینده اکنون همچنان در سنین اولیه فعالیت اقتصادي خود هستند. حالی
هـاي مهـم    تـوان درس  رو در این کتاب مـی  اي ارائه شده در دو بخش پیش از تحلیل مقایسه

 ذاتـاً  در سـطحی  و دقیـق  امـري پیچیـده،   مؤثر سیاست یادي آموخت. با این وجود، طراحیز
 .پیاده و عملی شود زمان یک و در کشور است و بهتر این است که در یک کشوري

 اشتدیاد
سال و  59تا  25سال، جمعیت در سن کار افراد  25. منظور از جمعیت کودك، افراد زیر 1

هاي سنی درآمـد و  بندي براساس نمایهاله و باالتر است. این طبقهس 60جمعیت سالمند افراد 
 شوند، انتخاب شده است.مصرف که ذیالً شرح داده می

. همه اطالعات جمعیتی در این فصل از بخش جمعیت سازمان ملل متحد گرفته شـده و  2
 موارد غیر از آن مشخص شده است.

ن در کشـورهایی کـه آنـان مالیـات     ابـراي کودکـ   دارایی محورعمومی هاي . بازتخصیص3
هـاي  پذیر و بیشتر در کشورهایی مشاهده شده است کـه متکـی بـر مالیـات    پردازند، امکان می

 مصرف هستند. شرح بیشتر در فصل سوم و نهم ارائه شده است.
تـا   2010هاي شود که در برخی اقتصادهاي جهان، کل تغییر در فاصله سالبینی می. پیش4

شود. هاي چند دهه آینده با کاهش متعاقب آن خنثی می ناچیز باشد، چراکه افزایشنسبتاً  2050
توان در مورد با استفاده از برآوردهاي ارائه شده در جداول پیوست براي هر اقتصاد، بهتر می

 هاي حمایت در تک تک کشورها قضاوت کرد.اهمیت نسبت
 است. -51/0. همبستگی بین دو مجموعه برابر 5
 منفی سهم. نیست مثبت لزوماً اما باشد، یک برابر باید هانسبت این مجموع تعریف، به . بنا6
 کننـده پرداخـت  باشند، کنندهدریافت کهاین از بیشتر سالمندان که دهدمی نشان انتقاالت براي

 ایـن  کننـد،  اندازپس کارشان درآمد عالوه به را خود دارایی درآمد همه سالمندان اگر. هستند
 از هیچیـک  در اينتیجه چنین اما بود، خواهد منفی دارایی محور هايبازتخصیص براي سهم

 .نشد مشاهده کشورها
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 فصل دوم
 
 

 هاي ملی انتقاالت هاي نظري حساب جنبه

 میسنرونالد لی و اندرو  

 
بیان شد و هدف این فصل، ارائه مبانی نظري  1هاي ملی انتقاالت حسابهاي  در فصل اول یافته

هاي ملی انتقاالت و استفاده از آن براي درك ارتباط تغییرات رشد جمعیت و سـاختار   حساب
و سایر متغیرهاي کالن  5، استانداردهاي زندگی4و ثروت 3انداز پس، 2نسلی سنی با انتقاالت بین

 اقتصادي است.
دلیـل تمرکـز بـر موضـوعات افـزایش نسـبت وابسـتگی         ، بـه 6بحث سالخوردگی جمعیت

ها براي استانداردهاي زنـدگی،   ، مالحظات این نسبت8هاي حمایت و کاهش نسبت 7سالمندي
و افزایش بـار بـر دوش افـراد در سـن کـار داراي      هاي عمومی  ، پایداري برنامه9عدالت نسلی
باشد. در فصل اول به این موضوعات پرداخته شد. اگرچه، سـالخوردگی جمعیـت    اهمیت می

                                                 
1. National Transfer Accounts (NTA) 
2. Intergenerational Transfers 
3. Saving 
4. Wealth 
5. Standards of Living 
6. Population Aging 
7. Old- Age Dependency  Ratio 
8. Support Ratios 
9. Generational Equity 
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 1گذاري در سرمایۀ انسانی و فیزیکی پیامدهاي اقتصادي دیگري در ارتباط با فرآیندهاي سرمایه
معیت بر استانداردهاي زندگی و دارد که چندان آشکار نیست. براي فهم تأثیر سالخوردگی ج

 نسلی، درك کامل این اثرات اساسی است. انتقاالت بین
نسلی و تغییرات جمعیتی، از  سخن را با بحث پیرامون پیامدهاي کالن اقتصادي انتقاالت بین

و اسـتفاده از الگوهـاي مشـاهده شـدة      هـاي ملـی انتقـاالت    حسابطریق برآوردهاي منتخب 
هاي موجود درباره علت انجـام انتقـاالت    م. سپس به بحث در مورد نظریهکنی انتقاالت آغاز می

خواهیم پرداخت. در انتها، ایـن دو مبحـث را در بحـث کلـی پیرامـون       2خصوصی و عمومی
ادغام خواهیم کرد. از این تحلیل، سه نکته مهـم پدیـدار    4، انتقاالت و رشد اقتصادي3باروري

هاي حمایت، فشـار   گی سالمندي و کاهش در نسبت، افزایش در نسبت وابستنخستشود.  می
تحمیل خواهد کرد. دوم، سالخوردگی جمعیت  5آوري را بر جمیعت در سن کار اي رنج بودجه

هـاي وابسـتگی اهمیـت بیشـتري      پیامدهاي مثبتی دارد که احتماالً نسبت به افزایش در نسبت
ازاي هـر   ش در سـرمایه انسـانی بـه   و افزای 6ازاي هر کارکن دارند: افزایش در سرمایه سرانه به

خواهـد شـد. سـوم، در یـک چـارچوب       8وري نیروي کار که موجب افزایش در بهره 7کودك
تر و با لحاظ دالیل سالخوردگی جمعیـت ـ کـه ریشـه در انتخـاب بـاروري و عرضـه         گسترده

نیروي کار در طول زندگی دارد ـ درك بهتـري از پیامـدهاي سـالخوردگی جمعیـت حاصـل       
 شد. خواهد

 10و درآمد کار 9هاي سنی مصرف نمایه
هاي ملی انتقاالت اسـت. شـکل    مصرف و درآمد کار، نقطۀ شروع در حساب 11هاي سنی نمایه

ها تحت تأثیر عوامل زیستی قرار دارد. کودکان خردسال قادر بـه انجـام کـار جـدي      این نمایه
                                                 

1. Human and Physical Capital 
2. Private and Public Transfers 
3. Fertility 
4. Economic Growth 
5. Working-Age Population 
6. Capital Per Worker 
7. Human Capital Per Child 
8. Productivity of Labor 
9. Consumption 
10. Labor Income 
11. Age Profiles 
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شـود. کودکـان    ن افـزوده مـی  شـا  شان کاسته شده و بر نـاتوانی  نیستند و افراد مسن از توانایی
خردسال نسبت به افراد مسن کالري و سایر نیازهاي کمتري احتیاج داشته و در مقابـل، افـراد   

دارند. با این حـال،   1مدت هاي طوالنی هاي سالمت بیشتر و گاهی مراقبت مسن نیاز به مراقبت
سیاسی معین نیز  ها و تصمیمات اتخاذشده در یک شرایط اقتصادي، فرهنگی، نهادي و انتخاب

، 3وري نیروي کار، بازدهی آمـوزش  ، بهره2حائز اهمیت است. نرخ بهره آتی واقعی و انتظاري
بر این تصمیمات تأثیرگذارنـد.   4انتقاالت عمومی و خصوصی، و ساختارهاي انگیزشی نهادي

، 6زا عنـوان یـک متغیـر بـرون     تواند بـه  ، یک متغیر توصیفی است و نمی5چرخه عمر اقتصادي
دوطرفه وجود دارد: شکل مسـیرهاي   7هاي اقتصادي را تعیین کند. در اینجا یک علّیت ویژگی

انداز و انباشت  در چرخه عمر، بر پس 9ریزي شده و عرضه نیروي کار برنامه 8مصرف مطلوب
وري  و بهره 12، نرخ بهره11انداز و انباشت دارایی بر موجودي سرمایه تأثیر دارد و پس 10دارایی

مؤثر است. بنابراین، بررسی نمایه سنی مصرف و درآمد کار، روش مناسـبی بـراي    نیروي کار
 شروع بحث است. 

، بدون وجود انگیزة 15نگري کامل ، آینده14، با بازارهاي اعتباري کامل13در نظریه استاندارد
رود مسیر مصرف بزرگسـاالن   ، انتظار می]1[17، و با تبدیل کامل ثروت به مقرري ساالنه16ارث
و کشـش جانشـینی    18ان مرگ با یک نرخ نمایی که توسط نرخ بهره، نرخ تنزیـل ذهنـی  تا زم

                                                 
1. Long-Term Care 
2. Actual and Expected Future Interest Rates 
3. Education 
4 Institutional Incentive Structures 
5. Economic Lifecycle 
6. Exogenous 
7. Causality  
8. Desired Consumption Trajectories 
9. Planned Labor Supply 
10. Asset Accumulation 
11 Capital Stocks 
12. Interest Rates  
13. Standard Theory  
14. Perfect Credit Markets 
15. Perfect Foresight 
16. Bequest Motive 
17. Annuitization of Wealth 
18. Subjective Discount Rate 
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ریزان بلندمـدت کارآمـدي    ، افزایش یابد. هرچند در عمل، افراد برنامه2شود تعیین می 1موقت
نشده و تغییرات سیاستی وجود دارند.  بینی هاي پیش نیستند؛ بازارهاي اعتباري ناقصند؛ و شوك

آور بر حسب سن و زمان  افتد که در آن تعداد افراد وابسته و نان اتفاق می 2مصرف در خانوارها
تواند به نوسان در مصرف منتهـی   بینی نیست و تغییرات غیرمنتظره می تغییر کرده و قابل پیش

همین  وري نیز کار مشکلی است. به ، و رشد بهره3گذاري بینی نرخ بهره، بازده سرمایه شود. پیش
و سـاختارهاي   4هـاي بازنشسـتگی عمـومی    توانند شروع و اندازه برنامه یز نمیترتیب، افراد ن

بینی  مدت را پیش هاي طوالنی سالمت و مراقبت  انگیزشی آنها و عرضه عمومی خدمات مراقبت
هاي عمـومی   کنند. ثروت تنها تا حدي قابل تبدیل به مقرري سالیانه است، چرا که بازنشستگی

کننـد و بـازار    هایی را تا زمان فوت افراد فراهم می تنها حمایت 5یو ترتیبات حمایت خانوادگ
بر این، مصرف کودکان تحت تأثیر  اند. عالوه هاي خصوصی هم چندان گسترش نیافته مستمري

ها قرار دارد. در طول سنین کـار، افـراد خـود در مـورد      ها و نه خود آن تصمیمات والدین آن
نین سالخوردگی، در بیشتر نقاط دنیا، این تصمیمات بـه  گیرند؛ اما در س مصرفشان تصمیم می

سکنا هستند، بسـتگی   تري که با آنها هم وضعیت اقتصادي و تصمیمات مصرفی فرزندان جوان
صـورت مقطعـی و هـم در طـول      کند. خالصه آنکه، مسیر سنی واقعی مصرف، هم بـه  پیدا می

تـوانیم بیشـتر    تخمـین زدن آنهـا مـی    کند و ما با اي تغییر می هاي پیچیده چرخه عمر، به شیوه
 بیاموزیم.

کند که هر فردي براي تعیین  حال درآمد کار را در نظر بگیرید. نظریه استاندارد پیشنهاد می
دست آمده از درآمد کار را با مطلوبیت  به 6میزان ساعات کار خود در هر سن، مطلوبیت نهاییِ
برابر قرار داده و آنها را با بازدهی انتظاري  7نهاییِ از دست رفته ناشی از کاهش اوقات فراغت

کند. عوامل بسیاري همچون آموزش، تجربـه،   گذاري در آموزش و سوابق کاري تراز می سرمایه
کننـد. برخـی    گذارند و در طول چرخه عمر تغییـر مـی  وري تأثیر می سالمتی و نشاط بر بهره

                                                 
1. Elasticity of Intertemporal Substitution 
2. Households 
3. Investment Returns 
4. Public Pension Programs 
5. Family Support Arrangements 
6. Marginal Utility 
7. Leisure 
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کند و بعـد از سـن    پیروي می 1شکل وري از یک نمودار طاقی دهند که بهره تحقیقات نشان می
آوري نیز تـأثیرات   ). پیشرفت سریع فن2008، 2یابد (اسکیربک شدت کاهش می سالگی، به 50

). تغییـرات  2003، 3ها برحسب سن دارد (آتور و همکاران ها و صالحیت ناهمگونی بر مهارت
ر امتیـاز بیشـتري بـه    ت تر نسبت به کارکنان مسن تواند براي کارکنان جوان سریع در آموزش می

دلیل تغییر در سالمتی و نشاط و همچنین تغییر تقاضا  همراه داشته باشد. مطلوبیت فراغت نیز به
در طول چرخه عمـر تغییـر    - 4خاطر مراقبت از فرزندان براي زمان حضور در منزل ـ مثالً به 

 کند. می
اعتباري ناقص هستند؛ هاي بیشتري دارد. بازارهاي  در مورد مصرف، جهان واقعی پیچیدگی

دستمزدها با افزایش  5هاي ارشدیت کارگران در انتخاب ساعات کار اختیار چندانی ندارند؛ در نظام
صورت  هاي بازنشستگی عمومی به و ساختارهاي انگیزشی برنامه 6یابند؛ فراهمی سن، افزایش می

ن کار و فراغت را تغییـر  بی 7هاي مالیاتی، مبادلۀ اي ممکن است تغییر کنند؛ سیاست غیرمنتظره
مانع فعالیت افراد مسن  9کند؛ و تبعیضات سنی هاي افراد را خنثی می ، طرح8دهند؛ بیکاري می
نـام   کنندة نرخ ثبت منعکس 10هاي کلیدي کشورها در نمایۀ سنی مقطعی درآمد شود. تفاوت می

دلیل سطوح  به متفاوت براي جوانان، الگوهاي مشارکت متفاوت براي زنان ـ عمدتاً   11آموزشی
 هاي بازنشستگی عمومی ـ است. دلیل نظام باروري ـ و سنین متفاوت بازنشستگی ـ عمدتاً به

 12از مصرف و درآمد کار به ثروت چرخه عمر
هـاي   براي مصرف و درآمد کـار، نشـانگر تفـاوت    هاي ملی انتقاالت حسابهاي سنی  نمایه

ها باید  ردگان است. به جهاتی، این تفاوتویژه در کودکان خردسال و سالخو اساسی این دو به
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نسلی نیز در  و انتقاالت بین 2ها انداز، دارایی این منظور باید حساب پس شوند؛ به 1گیري میانگین
 نظر گرفته شوند. از این نظر مفهوم ثروت چرخه عمر اساسی است.

ي میانگین افراد ، نمایه سنی مقطعی براي یک سال مشخص و براهاي ملی انتقاالت حسابعموماً 
کنیم اقتصاد در یک وضعیت  کند. براي هدف حاضر، فرض می در یک سن مشخص را برآورد می

باشد. با این  هاي سنی اقتصادي و جمعیتی سرانه در طول زمان ثابت می است و نمایه 3تعادل پایدار
رشد باشد،  یکسان خواهند بود. جمعیت ممکن است در حال 4سنی طولی و مقطعی هاي فرض، نمایه
است (یعنی توزیع نسبی جمعیت  6بسته بوده و توزیع سنی آن پایا 5کنیم به لحاظ مهاجرت اما فرض می

 شود. بر حسب سن در طول زمان ثابت است). پیامدهاي حذف این فرض، در ادامه توضیح داده می
اي چرخه هاي فیزیکی و مالی، مفهوم آشناتري است. نیازه ، یعنی ارزش دارایی7ارزش ویژه

تري از ثروت  گیري جامع شوند. بنابراین، اندازه ها برآورده می عمر با اتکاء به انتقاالت و دارایی
برابر است با ارزش کنونی  8ها و هم انتقاالت را دربرگیرد. ثروت انتقالی الزم است تا هم دارایی

پایدار، الگوي انتقاالت  تفاضل انتقاالت انتظاري دریافتی و پرداختی در آینده. در شرایط تعادل
انتهـاي   زنجیـرة بـی  «) به 2006( 9میسنآروندل و  -از نسلی به نسل دیگر تکرار خواهد شد 

خوبی  هاي سنی به کنند ـ و بنابراین میانگین انتظارات براي گروه  اشاره می» نسلی انتقاالت بین
رجاي گذاشـتن انـدازه   عنوان مثال هیچ فردي متعهد به ب قابل تعریف خواهد بود، حتی اگر به

نامیم  می» ثروت چرخه عمر«. ما این مفهوم گسترده از ارزش ویژه را ]3[مشخصی ارث نباشد 
 rکه  است زمانی tو زمان  xنشان داده شده و بیانگر ثروت سرانه در سن  W(x, r, t) که با نماد

 را وارد نخواهیم کرد).  tسازي،  نرخ تنزیل باشد (در ادامه، براي ساده

)1-2(  , .
ω r a x

lx
W x r e l a l x y a c a da  
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lآخرین سنی است که هر عضو یک نسل زنده خواهد مانـد، و   ωدر فرمول فوق،  a 

lاست، بنابراین  aاز بدو تولد تا سن  1احتمال بازماندگی a
l x

احتمال بازماندگی از سـن   

x  تا سنa دهد. ثروت چرخه عمر، یعنی  را نشان میW(x, r) ،  میزان ثروت موردنیاز یـک
lyاست که با فرض کسب درآمد  xفرد با سن  a  ـ که به سنx  شـود ـ بـا      تنزیل مـی

lاحتمال  a
l x

 ،c a     را در هـر سـن آتـیa x       مصـرف خواهـد کـرد. بـا ثـروت

,W x rار انتظـاري  خریداري کند که چنانچه درآمد کـ  2مقرري ساالنهتواند یک  ، فرد می
cوي محقق شود، او را قادر به مصرف  a در هر سنa x کند. ثـروت   تا زمان فوت می

W,چرخه عمر،  x r، رود فرد واقع  معناي آن است که انتظار می تواند منفی باشد که به می
دست خواهد  در طول دوره باقیمانده زندگی خود، مصرف کمتري نسبت به آنچه به xدر سن

توانند انتظـار   آورد داشته باشد. این مورد براي کودکان و نوجوانان مصداق دارد، زیرا آنها می
هاي باقیمانده عمر خود داشته  قابل توجهی در طول سال 3خالص انتقاالت خصوصی و عمومی

W,باشند. ما  x r  نامیم  که مقدار ثروتی اسـت کـه    می» ثروت چرخه عمر«را به این دلیل
شده، در  ریزي شده با درآمد کار میانگین یا برنامه ریزي براي تراز کردن مصرف میانگین یا برنامه

هاي نگهداري شده از  همه ثروت مورد نیاز است. اگر xماندة فرد پس از سن طول عمر باقی
این دست باشند، هر نسلی با ثروت صفر از دنیا خواهد رفت و ارثی بر جاي نخواهد گذاشت. 
 اگرچه این گزاره حائز فواید نظري زیادي است، اما پیداست که چنین امري رخ نخواهد داد. 

از مصرف و درآمد کار بـراي ژاپـن    نتقاالتهاي ملی ا حساببرآورد  2-1از شکل  Aپانل
انجام شده است. بر مبناي  4دهد که توسط اگاوا، ماتسوکورا و چاوال را نشان می 2004در سال 

و فـرض وضـعیت تعـادل     2004ژاپن براي سـال   5برآوردهاي ذکر شده، جدول عمر مقطعی
 محاسبه کرد. xرانه چرخه عمر را براي هر سنثروت س Bتوان همانند پانل  پایدار، می
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 2004. مصرف، درآمد کار و ثروت چرخه عمر: ژاپن، 2-1شکل 
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بر مبناي جدول عمر ترکیب شده براي  1هاي منبع و با فرض یک توزیع سنی جمعیت پایا جداول سنی از داده یادداشت:
براي نرخ رشد جمعیت پایا محاسبه شده است. سطح  -01/0و همچنین با فرض رقم  2004سال دو جنس در ژاپن در 
برابر با سطح ضمنی درآمد کار باشد. ثروت  2شده که سطح ضمنی مصرف کل اي تعدیل گونه ، بهAنمایه مصرف در پانل 

شده است. خط افقی، مجموع ثروت چرخه ) محاسبه 2-1شده و رابطه ( هاي تعدیل با استفاده از نمایه Bچرخه عمر در پانل 
زه جمعیت در هر سن توسط اندا A، نمایه سنی پانل Cدهد. در پانل  هاي جمعیت پایا نشان میعمر سرانه را برپایه ویژگی

 اند. ها بر اساس توضیحات متن، محاسبه شده بندي شده است. سایر مؤلفهدوباره درجه دهی شده و وزن
نظر  هاي استاندارد ثروت بر حسب سن به بسیار متفاوت از نمودار این شکل به چندین دلیل،

رود ارزش کنونی مصـرف آتـی    براي کودکان و نوجوانان که انتظار می ارقام، نخسترسد.  می
دلیل انتقاالتی است که  شان باشد، منفی است که آن هم به آنها کمتر از ارزش کنونی درآمد آتی

تر انجام خواهند داد. دوم، کاهش  قاالت دریافتی در سنین پاییندر آینده براي متعادل کردن انت
طور کامل تبدیل به مقرري سـاالنه  سالگی است که بنا بر فرض به 60شدید ثروت پس از سن 

و همچنین تبدیل کامل ثروت به مقـرري سـاالنه،    3شده است. سوم، بنا بر فرض قاعدة طالیی
. چهارم، متناسب با فرض قاعدة طالیی، ]4[رود  یا میطور متوسط با ثروت صفر از دنهر فرد به

منظور توسعۀ مصرف در طـول چرخـه عمـر نگهـداري      شود که به ثروت تنها شامل ثروتی می
هـاي   و یـا انگیـزه   4انـدوزي  شود و نه به دالیل دیگري نظیر بر جاي گذاشتن ارث، ثـروت  می

 .5احتیاطی
با نمایه سنی ثروت چرخه  Aکار در پانل در یک نگاه اجمالی، نمایۀ سنی مصرف و درآمد 

عنوان نماینده متوسطی ، بهxصورت تفصیلی، هر فرد  در سن  مطابقت دارد. به Bعمر در پانل 
از جامعه، بنا به تعریف، به ازاي مازاد درآمد کار در سنینی که ثروت چرخه عمر مثبت است، 

انتظار دارد در امتداد این  xرانه، فرد با سن نگ آتی دارد. در نگاه آینده 6مطالباتی نسبت به ستانده
دو مسیر مصرف کرده و درآمد کسب کند که این طرح به مفهوم تقاضا براي ثروت چرخه عمر 

,W x r در سنx نیافتنی و متناقض خواهد بود.  هاي فردي دست است که بدون آن طرح
W,بنابراین  x r توان تقاضا براي ثروت چرخه عمر نامید.  را می 
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، یکنواخت کردن چرخه عمر باشد، 1انداز و نگهداري ثروت حتی اگر انگیزه اصلی براي پس
طور کامل تبدیل به مقرري ساالنه نخواهند کرد. آنها قصد نگهداري  اکثر افراد ثروت خود را به

W,ثروتی بیشتر از  x r گاه احتیاطی در اختیار  تر یک تکیه را دارند تا براي زندگی طوالنی
براي  2اي داشته باشند. اگر دلیلی غیر از این نباشد، ممکن است نسلی بمیرد و ارث ناخواسته

از ایـن نـوع را، بـا     4پویـا   ) یک مدل بهینه2009( 3رومرو-نسل جوان برجاي بگذارد. سانچز
کنند. نگهداري ثروتی بیشتر از ثـروت   توصیف می هاي ملی انتقاالت حسابابه مشخصات مش

W,چرخه عمر موردنیاز براي تبدیل به مقرري سالیانه ( x r خواه ناخواه منجر به ایجاد ،(
 شود.هویدا می 5صورت  انتقاالت رو به پایین ارث در زمان فوت خواهد شد که به

 6ر کلثروت چرخه عم
دهی شـوند تـا    هاي سنی بر حسب توزیع سنی جمعیت وزن حال در نظر بگیرید که این نمایه

ها در  دست آید. اگر این نمایهنمایه سنی مصرف کل، درآمد کار کل و ثروت چرخه عمر کل به
طول سنین جمع زده شوند، به مصرف، درآمد کار و تقاضاي ثروت چرخه عمر کل در سـطح  

عنوان میانگین براي کـل   توان به ). این متغیرها را می1967، 7م یافت (توبینکالن دست خواهی
و تقاضاي ثروت  ly، درآمد کار سرانه c 8جمعیت نیز بیان کرد که برابر است با مصرف سرانه

Wسرانه  r. 

)2-2( 
0

, .
ω

W r W x r Pop x dx Pop  

Wباشید که  توجه داشته r   تقاضاي سرانه براي ثروت عمر در کل جمعیت اسـت کـه ،
W,که به  -هاي سنی مصرف و درآمد کار  توسط شکل نمایه x r و توسط  -شود منجر می

شود.  می تعیین -رود کار می به 9ویژه سندهی به این مقادیر  که براي وزن -توزیع سنی جمعیت 
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W,ثروت عمر هر سن یا  x r،  همانگونه که در پانلB  نشان داده شده، در  2-1از شکل
سنین جوانی منفی و در سنین پیري مثبت اسـت. در نتیجـه، بـراي یـک نمایـۀ سـنی و یـک        

,W x r 14[نسبت افراد  1کیهاي جوان غلبه با نسبت وابستگی کود یکسان، در جمعیت- 
سال] است که نتیجه آن تقاضاي ثروت چرخه عمر کل منفی خواهد بود 15-64سال به افراد 0

سال و بیشتر به افراد  65هاي پیر، غلبه با نسبت وابستگی سالمندي [نسبت افراد  و در جمعیت
 سال] است که نتیجه آن تقاضاي ثروت چرخه عمر کل مثبت خواهد بود.64-15

میان تقاضاي ثروت چرخه عمر و چرخه عمر اقتصادي در حالت خاصِ رشد قاعده رابطه 
rطالیی با  n گیـرد. قضـیه    اي به خود مـی  وري برابر با صفر، شکل ساده و نرخ رشد بهره
 دهد که  ) نشان می1988( 2ویلیس
)3-2(   c ylW n c A A  

میانگین سنی مصرف و درآمـد کـار در جمعیـت اسـت. بنـابراین،       ylAو  cAکه در آن 
ضـرب مصـرف سـرانه در     تقاضاي سرانه براي ثـروت چرخـه عمـر برابـر اسـت بـا حاصـل       

 b1994و  a1994 3تفاضل میانگین سنی مصرف و تولید درآمد (بـراي مطالعـه بیشـتر بـه لـی     
 مراجعه شود).  

اگر میانگین سنی مصرف بزرگتر از میانگین سنی تولید باشد، منابع در یـک جهـت رو بـه    
یابند و تقاضا براي ثروت چرخه عمر مثبـت اسـت. اگـر میـانگین سـنی       می 4باال بازتخصیص

مصرف کمتر از میانگین سنی تولید باشـد، منـابع در یـک جهـت رو بـه پـایین بازتخصـیص        
رخه عمـر منفـی اسـت. ارزش ثـروت برابـر بـا حاصلضـرب        یابند و تقاضا براي ثروت چ می

افتـد. ایـن    هایی است که مصرف درآمد بـه تعویـق مـی    جریان ساالنه (مصرف) در تعداد سال
صـورت یـک چنـد وجهـی      شوند و به برآورد می هاي ملی انتقاالت حسابسادگی از  مقادیر به
یـانگین سـنی مصـرف و بـا     که دم آن در میانگین سـنی درآمـد کـار و نـوك آن در م     5پیکانی
 شود. است نمایش داده می cپهناي 
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، بـا فـرض   2-1از شـکل   cچند وجهی پیکانی مذکور و محاسبه آن براي ژاپـن در پانـل   
درصـد در   -1ژاپن و با فرض نرخ رشد پایاي  2004جمعیت پایا و با استفاده از جدول عمر 

-49انگین درآمد کار براي سـنین  هاي کل توسط می ) نشان داده شده است. نمایه-01/0سال (
اي که مصرف سـرانه و ثـروت چرخـه     گونه شده است به  بندي و تقسیم سال مجدداً مقیاس 30

0/عمر سرانه  01W اند. مصرف سرانه، برابـر بـا    نیز بر حسب همین واحدها بیان شده
 سال درآمد کار است. 6/2بر با و ثروت چرخه عمر، برا 1سال درآمد کار در سنین اصلی 48/0

انجام شده است.  هاي ملی انتقاالت حسابمحاسبات مشابهی براي بیشتر اقتصادهاي عضو 
برخی از کشورهاي ثروتمند با جمعیت سالمند ـ نظیـر اتـریش، آلمـان، مجارسـتان، ژاپـن و       

ر دارنـد.  هاي پیکانی رو به باال و تقاضاي مثبت براي ثروت چرخه عم اسلوونی ـ چند وجهی 
کلیه اقتصادهاي داراي درآمد کم و متوسط با جمعیت جوان نظیر چین، هند، اندونزي، کنیـا،  

هاي پیکانی رو به پایین و ثروت چرخه عمر منفـی   مکزیک، کره جنوبی و تایوان، چند وجهی
 ).2010دارند (لی و میسن، 

 سالخوردگی جمعیت و تقاضا براي ثروت
انجام شده است کـه مسـتلزم فـروض قـوي (وضـعیت       2-3ه محاسبات ثروت بر اساس معادل

توان تقاضا براي ثروت چرخه عمـر را   تعادل پایدار قاعده طالیی و جمعیت پایا) است. اما می
وري و نرخ بهـره مفـروض محاسـبه     براي هر توزیع سنی جمعیت واقعی و هر نرخ رشد بهره

aبه سن  xکرد. ما نمایه سنی از سن  x      وري مفـروض  را بـا یـک نـرخ رشـد بهـرهρ 
را با استفاده از احتمال بازماندگی  aشده در سن  بینی کنیم. سپس نمایه سنی پیش بینی می پیش

 نماییم: تنزیل می xبه سن  rوزن داده و این مقدار را با نرخ  ،aتا  xاز سن 

)4-2 ( , ( ) ( ) ( ) ( ) .
ω r ρ a x

lx
W x r e l a l x y a c a da  

درصد در سال  3درصد  در سال و نرخ بهره  2وري  براي مثال، اگر فرض کنیم رشد بهره
)تـوان   معیت واقعی در سال پایه استفاده کنیم، میاست و اگر از توزیع سنی ج , )W x r  را

)براي هر سال محاسبه کرده و میانگین وزنی جمعیت،  )W r  را پیدا کنیم. با ثابت نگه داشتن

                                                 
1. Prime- Age Labor Income 
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معادله )، به همان نتایج 2-4این فروض در بین اقتصادهاي مختلف، محاسبات براساس معادله (
 رسد با این تفاوت که از توزیع سنی جمعیت واقعی و نه پایا استفاده شده است. ) می3-2(

اي از چرخه عمر که در آن  شود، یک جمعیت سالمندتر به مرحله همانگونه که مالحظه می
دهد و به سنین جوانی کـه در آن   تقاضا براي ثروت چرخه عمر مثبت است، وزن بیشتري می

. بـدین ترتیـب، سـالخوردگی    دهـد  تري می روت چرخه عمر منفی است وزن کمتقاضا براي ث
جمعیت، تقاضاي کل براي ثروت چرخه عمر را افزایش داده و ارتفاع چنـد وجهـی پیکـانی    

دهد. سالخوردگی جمعیت دلیل اصـلی   تر کرده و یا حتی جهت آن را تغییر می ثروت را کوتاه
 .استشورهاي ثروتمند با جمعیت سالمند تقاضاي مثبت براي ثروت در تعدادي از ک

. سالخوردگی جمعیت و تقاضاي کل براي ثروت چرخه عمر: فیلیپین، ایاالت متحده و 2-2شکل 
 2000ژاپن در حدود سال 

 
این تأثیر سالخوردگی جمعیت را با محاسبه تقاضا براي ثروت چرخه عمر سـه   2-2شکل 
وري  محور عمودي و با فرض نـرخ رشـد بهـره   هاي مختلف بر روي  ازاي نرخ تنزیل کشور به
دهد. فیلیپین یک کشور جوان است؛ ایاالت متحده یک توزیـع سـنی    درصد نشان می 2ساالنه 

هاي سالمندتر  است. منحنی تقاضا براي ثروت در جمعیت سالمندمیانه دارد؛ و ژاپن یک کشور 
راي ثروت چرخه عمر در هر به سمت راست تغییر پیدا کرده است که نشانگر تقاضاي بزرگتر ب
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ــه    ــت. ب ــین اس ــره مع ــرخ به ــل    ن ــرخ تنزی ــال، در ن ــوان مث ــین    3عن ــراي فیلیپ ــد، ب درص
/ /0 03 0 5W   ــاالت متحـــده ــراي ایـ /، بـ /0 03 2 5W   ــراي ژاپـــن و بـ

/ /W 0 03 4 د کار هاي درآم است که تقاضا براي ثروت چرخه عمر، بر حسب سال 5
شدت با هم تفاوت دارند که دلیل آن تفاوت  شود. این مقادیر به گیري می در سنین اصلی اندازه

 هاي سنی است. در توزیع سنی جمعیت و همچنین تفاوت در شکل نمایه

 اَشکال ثروت
اي اسـت؛ زیـرا هـر نـوع     وارد شده، مفهـوم گسـتره   2-3و  2-2مفهوم ثروت که در معادالت 

تواند براي کاهش شکاف میان مصرف و درآمـد کـار آتـی مـورد      د آتی که میبر درآم 1ادعایی
و  a1994شود (این موضوع با جزئیات بیشتر در تحقیقات لـی   استفاده قرار گیرد را شامل می

b1994 انداز، شیوه  مورد بحث قرار گرفته است). پس 2003 2و همچنین تحقیقات بومیر و لی
انده آتی است. براي ادعا روي ستانده، فرد تنها الزم است دارایی آشنایی براي ایجاد ادعا روي ست

خود را بفروشد یا از درآمد دارایی استفاده کند تا ستانده را در زمان دلخواه خریداري نموده یا از 
خدمات ارائه شده توسط دارایی، نظیر زندگی در یک مسکن شخصی یا رانندگی با یک اتومبیل 

هایی نظیر خانه، مزرعه، دام  صورت سرمایه ها باید به به این منظور، داراییشخصی، استفاده نماید. 
توانند در زمان حال ایجاد شوند تا در آینـده   نظیر وام نیز می 3هاي مالی یا زمین باشند. دارایی

را  xشده در سن  هاي حقیقیِ نگهداري بازپرداخت گردند. میانگین ارزش سرمایه و سایر دارایی
K,با  x r را با  4هاي مالی نظیر اعتبار و ارزش دارایی,M x r دهیم که در آن  نشان می

K تواند منفی باشد اما  نمیM تواند مثبت یا منفی باشد.  می 
، نوع متفاوتی از ادعا روي منابع آتی هسـتند. ممکـن اسـت    5آتی انتظاري خالص انتقاالت

والدینی انتظار داشته باشند در زمان پیري در خانه فرزند جوان خود زندگی کنند یا حمایـت  
خصوصـی یـا خـانوادگی خواهـد بـود.       6مالی از وي دریافت کنند که یک نوع ثروت انتقـالی 

                                                 
1. Claim 
2. Bommier and Lee 
3. Financial Assets 
4. Credit 
5. Expected Net Future Transfers 
6. Transfer Wealth 
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انتظار دریافت مزایاي عمومی بازنشستگی یا خدمات عمومی هاي انتقاالت عمومی، نظیر  برنامه
هاي عمومی، نیز  هاي آتی انتظاري یا مشارکت در حمایت از این برنامه سالمت در مقابل مالیات

 ةشـد  طورکلی، ثروت انتقالی عبـارت اسـت از ارزش تنزیـل    کنند. به ثروت انتقالی را ایجاد می
دهـی   ی آتی انتظاري که توسط احتمال بازمانـدگی وزن تفاوت بین انتقاالت دریافتی و پرداخت

محاسبه کرد  xتوان به شیوه مشابه ثروت چرخه عمر در هر سن شود. ثروت انتقالی را می می
T,و آن را  x r  نامید، همچنین مشابهW r انتقالی سرانه که بر توان میانگین ثروت  می

Tدهی شده،  حسب جمعیت وزن r .را محاسبه کرد ، 
گرفته توسط فرد دیگر  در یک اقتصاد بسته، انتقاالت دریافت شده یک فرد، انتقاالت صورت

انتقالی مثبت و منفی باید یکدیگر را تراز کـرده و   1هاي است؛ بنابراین در سطح کالن، جریان
عنوان مثال، انتقاالت خصوصی دریافت شده توسط فرزنـدان   آنها برابر با صفر باشد. به جمع

گرفته توسط والدین یا سایر افراد مرتبط با آنها.  دقیقاً برابر است با انتقاالت خصوصی صورت
شده  ، مزایاي دریافت»2توازن هزینه با درآمد«طور مشابه، در یک برنامه مستمري بازنشستگی  به
. امـا اگرچـه مجمـوع جریـان انتقـاالت      ]5[هاي پرداخت شده باشد  قاً باید برابر با مالیاتدقی

گرفته و دریافت شده در هر لحظه از زمان براي کل کشور صفر است، این مطلب براي  صورت
 تواند هر مقدار مثبت یا منفی داشته باشد. موجودي ثروت انتقالی درست نبوده و می

هـا   تـر در زمـان پیـري والدینشـان از آن     برخی فرزندان جوانرود  ر میعنوان مثال، انتظا به
رود آنهـا نیـز از    حمایت کنند که این یک مؤلفه منفی براي ثروت انتقالی است، اما انتظار مـی 

سوي فرزندان خود حمایت شوند که این یک مؤلفه مثبـت اسـت؛ ایـن دو مؤلفـه یکـدیگر را      
تر براي چند سال از والـدین   شد. اما گاهی فرزندان بزرگبا خنثی کرده و برآیند آنها صفر می

یابـد و بنـابراین    هـاي باقیمانـده کـاهش مـی     اند؛ در نتیجه سـال  سالخورده خود حمایت کرده
تر کمتر از منافع آتی انتظاري بـوده و درنتیجـه ثـروت     هاي آتی انتظاري فرزندان جوان هزینه

رزندان بزرگتر معموالً تعهدات حمایتی خود را کامل انتقالی آنها مثبت خواهد بود. در نهایت، ف
میرند، و بنابراین آنها نیز ثروت انتقالی مثبت خواهند داشت. در مجموع،  کرده و والدینشان می

                                                 
1. Flows 
2. Pay- As- You- Go 
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، همانند یک نظام عمومی بازنشستگی، ثروت انتقـالی  سالمنداندر نظام خانوادگی حمایت از 
 . ]6[مثبت است 

ها در کل کشـور   را در نظر بگیرید. مجدداً، مجموع جریان 1دهی گیري و وام حال مسأله وام
هاي مـالی   براي یک اقتصاد بسته باید صفر باشد. همچنین، این مطلب صحیح است که دارایی

با یک اعتبار براي  2کننده یکدیگر باشند، زیرا هر بدهی مثبت و منفی باید دقیقاً برابر و جبران
 جموع آنها براي کل جمعیت صفر خواهد بود.دیگري تطابق دارد، بنابراین م

را در نظر بگیرید. در ایـن مـورد، مجمـوع ضـرورتاً      3انداز منفی  انداز و پس در نهایت، پس
مجموع وزنی اگرچه موجودي سرمایه باید مثبت باشد، ولی برابر با صفر نخواهد بود. در واقع، 

اند مثبت یا منفی باشد. بنابراین سه شکل تو انداز کل است که می ها برابر با نرخ پس این جریان
ثروت فردي ـ سرمایه، اعتبار و ثروت انتقالی ـ مشخصات کامالً متفاوتی دارند (به منبع بـومیر    

مراجعه کنید). سرمایه و ثروت انتقـالی هـر دو ذخـایر ثـروت در سـطح ملـی یـا         2003و لی 
قـالی) کـامالً یـک سـاختار     اجتماعی هستند که یکی (سرمایه) حقیقـی و دیگـري (ثـروت انت   

ها، و نه براي جوامع،  عنوان ذخایر ثروت براي افراد یا نسل هاي مالی به اجتماعی است. دارایی
شوند، زیرا در سطح اجتماع، مجموع آنها در یک اقتصاد بسته صفر خواهـد   در نظر گرفته می

 بود. بنابراین، در یک اقتصاد بسته داریم:
)5-2( W r T r K r  

تـوان   . همچنـین مـی  Kو سرمایه  T، برابر است با مجموع ثروت انتقالی Wثروت کل،
گفت که تقاضا براي سرمایه برابر است با تقاضا براي ثروت چرخه عمر (براي یکنواخت کردن 

عالوة تقاضا براي سرمایه جهت انتقاالت رو به پایین به فرزنـدان یـا    به خالص مصرف ساالنه)
 صـورت  بـه  ،Kها براي انباشـت   ، سایر انگیزههاي ملی انتقاالت حسابها؛ در حالیکه در  نوه

 شود. میخالصه  ،Tاي از  عنوان مؤلفه ارث ناخواسته در زمان مرگ و به
هاي انتقالی  هاي انتقالی با جریان در جمعیت باز، این اصول دقیقاً مصداق ندارند. مجموع جریان

هاي  شود. این مجموع براي مکزیک یا فیلیپین مثبت است، زیرا پرداخت تراز می 4در دنیاي خارج

                                                 
1. Borrowing and Lending 
2. Debt 
3. Dissaving 
4. Rest of the World (ROW) 
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شده را  ریافتخصوصی انجام شده توسط مهاجران به ایاالت متحده و نقاط دیگر، خالص انتقاالت د
هاي مالیِ تحت مالکیت افراد مقیم مکزیک و فیلیپین  طور مشابه، مجموع دارایی دهد. به تشکیل می

ها قرض بگیرند و یا به آنها  لزوماً برابر با صفر نیست، زیرا افراد و دولت ممکن است از خارجی
می توسط خارجیان یا هزار میلیارد دالر از بدهی عمو 4قرض بدهند. در ایاالت متحده بیش از 

هاي داخلی  هاي مالی، مشتمل بر دارایی شود. اما مجموع دارایی مؤسسات خارجی نگهداري می
 تحت مالکیت خارجیان، برابر با صفر خواهد بود.

 سالخوردگی جمعیت، ثروت انتقالی و مصرف در اقتصاد قاعده طالیی
توسعه وجود دارد که سالخوردگی  یافته و در حال اي در کشورهاي توسعه هاي گسترده نگرانی

جمعیت به مصرف چرخه عمر کمتر منجر شود. با توجه به تحلیل بخش قبل، خواهیم دید که 
پیامدهاي سالخوردگی جمعیت، به الگوهاي انتقاالت بین نسلی و ثروت انتقالی بسـتگی پیـدا   

انداز، موجودي  خ پسدهیم، زیرا در این وضعیت نر کند. قاعده طالیی را مورد توجه قرار می می
اي است که مصرف سرانه براي یک نرخ رشد جمعیت مشـخص و   گونه سرمایه و نرخ بهره به

 شود. یک ساختار سنی مشخص حداکثر می
انجامـد   تر مـی  تر جمعیت به جمعیت جوان ومیر مشخص، رشد سریع براي یک میزان مرگ

هـاي بـا میـزان     تـوان جمعیـت   ). براي مطالعه تأثیرات سالخوردگی جمعیت، مـی a1994(لی، 
ومیر یکسان و نرخ رشد متفاوت را با هم مقایسه و تأثیرات بـر مصـرف چرخـه عمـر در      مرگ

دانیم که در مسیر قاعده طالیی در مدل رشـد   طول مسیر رشد قاعده طالیی را تحلیل کرد. می
تجهیـز  تر جمعیت مستلزم سهم بـاالتري از سـتانده بـراي     )، رشد سریع1956، 1سولو (سولو

انداز باالتر و مصرف سرانه کمترـ است. نتیجه  کارکنان جدید هر نسل ـ و در نتیجه، نرخ پس  
 شود: حرکت در مسیر قاعده طالیی چنین بیان می

)6-2(  ,dc dn K  
» 2اثر تقلیـل سـرمایه  «انه است. این معادله سرمایه سر Kمصرف سرانه کل و  cکه در آن 
یابـد. امـا بـراي     تر باشد سرمایه سرانه کاهش مـی  دهد: هرچه رشد جمعیت سریع را نشان می

                                                 
1. Solow 
2. Capital- Dilution Effect 
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انداز چرخـه   نسلی و پس الگوهاي سنی مصرف متفاوت که با الگوهاي متفاوتی از انتقاالت بین
توان نشان داد که  . میعمر حمایت شوند، سطح مشخصی از مصرف سرانه قابل حصول است

یابد، مصرف چرخـه عمـر    کاهش می cکه مصرف سرانه  در وضعیت تعادل پایدار حتی وقتی
 تواند افزایش یابد. می

Cفرض کنید  n        ارزش کنونی مصرف چرخه عمـر باشـد کـه بـا احتمـال بازمانـدگی
تواند بسته به الگـوي   تر) می تر جمعیت (و یک جمعیت جوان یعدهی شده است. رشد سر وزن

 1را افزایش یا کاهش دهد. آرتور و مک نیکول Cنسلی،  سنی مشخص مصرف و انتقاالت بین
 ) نشان دادند که در طول مسیر قاعده طالیی رابطه زیر برقرار است:1978(

)7-2 ( 

.
dC n dn K

dC n dn C n A A K or A Ac cyl ylC n C n
  

عبارتی، با تغییر در نرخ رشد جمعیت، دو اثر بر مصرف چرخه عمر قابل مشاهده است:  به
؛ و دوم، اثر ناشی از ساختار سنی مصرف و درآمـد  K، اثر استاندارد تقلیل سرمایه،نخست

د کـه شـیوه   شـو  شـناخته مـی  » بازتخصیص«عنوان اثر  کار و ساختار سنی جمعیت. اثر دوم به
کنـد.   عنوان درآمد کار و مصرف را توصیف می تخصیص مجدد درآمد بین دریافت اولیۀ آن به

انداز منفـی چرخـه عمـر از یـک طـرف و       انداز و پس این بازتخصیص از طریق ترکیبات پس
 گیرد. نسلی خصوصی و عمومی از طرف دیگر انجام می انتقاالت بین

) و 1978) و آرتور و مک نیکول (1988م کار ویلیس (دنبال تعمی ) بهb1994و  a1994لی (
 ) نشان داد که: 2-7) و (2-5با استفاده از معادالت (

)8-2 (, lndC n dn T n or d C n dn T n C n  
طور میانگین رو به باال باشد، ثروت انتقالی  نسلی به سالمندان به عبارتی، اگر انتقاالت بین به

T n تر جمعیت هستند،  تر، که حاصل رشد سریع ده و اعضاي یک جمعیت جوانمثبت بو
حتی اگر درآمد سرانه در جمعیـت کمتـر    شدخواهند  منتفع Cاز مصرف چرخه عمر باالتر

طور خالص رو به پایین باشد، هزینه بیشتري بـراي   باشد. در مقابل، اگر انتقاالت به کودکان به

                                                 
1. Arthur and McNicoll 
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تر در پی خواهد داشت و مصرف چرخه عمر کمتر خواهد بود. اگر تقاضاي  ت جوانیک جمعی
باشد (انتقاالت رو به باال و  0Tچرخه عمر براي ثروت دقیقاً مطابق با رشد قاعده طالیی و 

د)، آنگـاه  رو به پایین کامالً یکدیگر را جبران کرده و یا در کل هیچ انتقالی وجود نداشته باشـ 
تغییرات کوچک در سالخوردگی جمعیت و نرخ رشد، تأثیري بر مصرف چرخه عمر نخواهد 

)، با ترکیب دو اثر تقلیل سرمایه و بازتخصیص چرخه عمـر  2-8داشت. این نتیجه در معادلۀ (
 نشان داده شده است. 

عیین نرخ رشد دنبال ت ) نیز قابل مشاهده است که به1975( 1این نتیجه در نظریه ساموئلسون
تر و کاهش حمایت سالمندي، با زیان تقلیل  اي است که در آن منافع رشد سریع جمعیت بهینه

افتد کـه ثـروت    دهد این امر زمانی اتفاق می ) نشان می2-8سرمایه جبران خواهد شد. معادله (
 Tه سالمندان، دلیل انتقاالت قابل توجه ب انتقالی کل برابر با صفر باشد. اگر کشوري در ابتدا به

تـر، بـار وابسـتگی سـالمندي را کـاهش داده و       مثبت داشته باشد، باروري باالتر و رشد سریع
Cمصرف چرخه عمر  n یابد حتی اگر به شرط حفـظ رشـد قاعـده طالیـی،      افزایش می

Cمصرف سرانه کاهش پیدا کند. مصرف چرخه عمر n یابد  با افزایش باروري افزایش می
 ۀرا در سطح بهین Tودکی و کاهش در وابستگی سالمندي،تا زمانی که افزایش در وابستگی ک

 به صفر برساند. ،باروري و نرخ رشد جمعیت
ی نزدیک باشند، فرض اگرچه بعید است که اقتصادهاي جهان واقعی به شرایط قاعده طالی

قاعده طالئی زوایاي ارزشمندي از اهمیت انتقاالت و الگوي سنی مصرف و درآمد کـار بـراي   
شود کـه افـزایش    کند. مالحظه میروشن میرا درك پیامدهاي اقتصادي سالخوردگی جمعیت 

تگی تواند از طریق تقلیل سرمایه، به مصرف سرانه کمتر و از طریق کاهش بار وابس باروري می
 مصرف چرخه عمر باالتر منجر گردد. انتقاالت به سالمندان، به

شدت منفی است؛ بـه   عموماً و به fT، هاي ملی انتقاالت حسابدریافتیم که در اقتصادهاي 
سمت پایین است حتی اگر نظیر اکثر  طور میانگین به ها به عبارتی، جریان انتقاالت درون خانواده

ورهاي آسیایی، حمایت خانوادگی قوي براي سالمندان وجود داشته باشد (به فصل چهارم کش
از شدیداً  هاي ملی انتقاالت حساب، در طول اقتصادهاي gTمراجعه کنید). ثروت انتقالی عمومی، 

                                                 
1. Samuelson 
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fکند. معموالً مجموع این دو مؤلفه،  منفی تا شدیداً مثبت تغییر می gT T T  نیز منفی است
که بدان معناست که تقریباً همیشه باروريِ کمتر و رشد جمعیت کُندتر موجب افزایش در مصرف 

ـ حداقل در سناریوي فرضی قاعده طالیی ـ می شود. کشور اتریش  سرانه و مصرف چرخه عمر 
باید توجه  مثبت و انتقاالت اندکی رو به باالست. اگرچهاندکی  Tتنها استثناء است که در آن

اهمیت جاري،  1هاي حیاتی بر اساس میزانتواند  ايِ تعادل پایدار نمی ، وضعیت مقایسهداشت که
 طور کامل منعکس کند. تشدید خواهد شد، را به 2050اثرات سالخوردگی جمعیت که تا سال 

تغییرات جمعیتی معموالً بزرگتر  3ثرات انتقالی) نشان داده است، ا1997( 2همانطور که ویل
هاي تعـادل پایـدار اسـت. بهتـرین روش بـراي       از اثرات برآوردشده از طریق مقایسۀ وضعیت

بینی تحلیلی است که ما در اینجـا بـه آن    سازي و پیش مطالعه این اثرات انتقالی، از طریق شبیه
، بـه مطالعـات   هاي ملی انتقاالت حسابه نخواهیم پرداخت. براي مطالعه این رویکرد از دیدگا

 ) مراجعه کنید.2007و لی ( میسن

 تعادل در بازار سرمایه
بندي مصرف و درآمد کار در طول چرخه عمر، تقاضـا   مشاهده شد که چگونه تفاوت در زمان
یـع سـنی جمعیـت    و توز rکند؛ تقاضایی که به نرخ بهره براي ثروت چرخه عمر را ایجاد می

توانـد از طریـق نگهـداري     بستگی دارد. تقاضاي افراد و خانوارها براي ثروت چرخه عمر می
ــومی     ــا عم ــی ی ــالی خصوص ــروت انتق ــرمایه   Tث ــداري س ــا نگه ــرآورده شــود:   Kی ب

f gW r T r T r K rچرخه عمر کل بـراي  شود که تقاضاي  . مالحظه می
fسرمایه توسط خانوارها برابر است با  gK r W r T r T r،  که برابر است

با تفاوت تقاضا براي ثروت چرخه عمر و بخشی از تقاضا کـه توسـط انتقـاالت خصوصـی و     
گذاري توسـط   توان معادل عرضه وجوه براي سرمایه شود. این رابطه را می عمومی برآورده می

sKا،خانواره r.در نظر گرفت ، 

                                                 
1. Vital Rates 
2. Weil 
3. Transitional Effects 
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هاي حداکثرکنندة سود، براي قرض گرفتن از خانوارها با هـدف خریـد    وجوهی که بنگاه 
، 1بستگی دارد. با در نظر گرفتن یک تابع تولید کل rسرمایه انتخاب خواهند کرد، به نرخ بهره

DKعنوان تابعی از نـرخ بهـره،   در بخش تولیدکنندگان را بهتوان تقاضا براي سرمایه  می r 
Sصورت به 2استخراج کرد. شرط تسویه بازار DK r K r  است که بر اساس آن نرخ

 شود.  اقتصاد تعیین می 3و شدت سرمایه تعادلی rبهره تعادلی
و  2003براي ایاالت متحده در سال  هاي ملی انتقاالت حسابهاي  ساس دادهبر ا 2-3شکل 

تقاضاي کل براي ثروت چرخـه عمـر یـا     Aهاي جمعیت واقعی ترسیم شده است. پانل  داده
W r ثروت انتقالی خانواده ،fT rدولت یا ، ثروت انتقالیgT r یـا   4و ثروت ارث

BT r هاي ملی انتقـاالت  حسابدر » ثروت ارث«خاطر داشته باشید که  دهد. بهرا نشان می 
در حقیقت یک طبقه کلی براي انواع نگهداشت ثروت، مازاد بر آنچه براي یکنواخـت کـردن   

. قابل توجه است که این سه شکل از ثـروت  ]7[باشد  ت، میمصرف چرخه عمر مورد نیاز اس
انتقالی، همگی برحسب اندازه نسبت به کل ثروت چرخه عمر، مشابه هستند. محـدود کـردن   

شود بخش مهمی از داستان را از دست بدهید. ثـروت   توجه به ثروت چرخه عمر، موجب می
gTانتقالی دولت  rهاي  هاي سالمت و مراقبت ود مستمري بازنشستگی، مراقبتدلیل وج ، به

دهد. از  شدت، تقاضا براي سرمایه را کاهش می شدت مثبت است، که این امر به مدت به طوالنی
شدت منفـی هسـتند زیـرا کـه از      سوي دیگر، ثروت ارث و ثروت انتقالی خانوادگی هر دو به

دهند.  شدت افزایش می ه تقاضا براي سرمایه را بهشوند و در نتیج انتقاالت رو به پایین منتج می
گذاري نشان داده شده است  اي قابل سرمایه عنوان عرضۀ وجوه سرمایه ، اثر خالص بهBدر پانل 
 اي بیشتر از تقاضا براي ثروت چرخه عمر است. طور قابل مالحظه که به

  

                                                 
1. Aggregate Production Function 
2. Market- Clearing Condition 
3. Equilibrium Capital Intensity 
4. Bequest Wealth 
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  هاي تقاضا براي ثروت و تعادل در بازار سرمایه، . مؤلفه2-3شکل 
 2003هاي ایاالت متحده در سال  براساس داده

 
 

 
دهد که از سازوکارهاي مختلف بازتخصیص  تقاضا براي ثروت کل در ایاالت متحده را به نشان  می A: پانل یادداشت

. در qB، و ارث gTالت عمومی ، انتقاfT، انتقاالت خانوادگی Wشود: ثروت چرخه عمر  ناشی می
، تعادل در بازار سرمایه با فرض یک Bدرصد فرض شده است. در پانل 2وري  درصد و رشد بهره 3محاسبات، نرخ تنزیل 

تعادل در ثروت خالص  Xسهام یک درصد نشان داده شده است. داگالس و صرف ریسک-اقتصاد بسته، تابع تولید کاب
 دهد. را نشان می Aوضعیت تعادل با احتساب ثروت انتقالی پانل  Yچرخه عمر و 



 79      انتقاالت یمل يها حساب ينظر يها جنبه

 

Wتقاضا براي ثروت چرخه عمـر یـا    Bپانل  r      و همچنـین تقاضـاي باقیمانـده بـراي
sKاي) یا  یهسرمایه (عرضه وجوه سرما r دهـد.   پس از احتساب ثروت انتقالی را نشان می

DKبراي سرمایه یا  1ها تقاضاي بنگاه r     داگـالس و صـرف    –با فرض تـابع تولیـد کـاب
DK. ]8[درصد نشان داده شده است  یک 2ریسک سهام r  وSK r تالقی  ،در دو نقطه

نشـان   Yتر که بـا   دهد که تعادل باالتر ناپایدار است و تعادل پایین ها نشان می دارند. بررسی
داده شده، پایدار است. اگر از ثروت انتقالی، مشتمل بر ثـروت ارث، صـرفنظر کنـیم، تعـادل     

خواهیم داشت که شدت سرمایه در آن تنها نصف و نـرخ بهـره آن سـه     Xپایداري در نقطه
بـه   Kاست. توجه داشته باشید که واحدها روي محور افقی بر حسب نسبت  Yبرابر نقطۀ

 باشد. می wLیا  کل درآمد کار،

 تقاالت؟چرا ان
پردازیم که چرا افراد و بخش عمـومی، انتقـاالتی بـه دیگـران انجـام      اکنون به این پرسش می

دهند؟ والدین از تولد فرزندان و مراقبت از آنها طی یک دوره طوالنی وابستگی کودکی، که  می
یافـت، احسـاس رضـایت     سالگی ادامه می20تا سن  3چینی در جوامع مبتنی بر شکار و خوشه

). انگیزة انتقاالت به فرزندان، 2010؛ کاپلن و همکاران، 2010، 5، هاول1994، 4ند (کاپلنکن می
یافته محدود  دوستیِ تکامل گیرد. البته این نوعاي ریشه مییافته تکامل 6دوستانۀ از احساسات نوع

شـان بـراي کمـک بـه سـایر       هاي آتی خود و توانـایی  است، زیرا والدین باید مراقب تولیدمثل
 رزندان و همچنین نوادگان خود باشند.ف

چینی، خالص جریان انتقاالت از بزرگساالن کلیۀ سنین،  در جوامع مبتنی بر شکار و خوشه
به کودکان است (کاپلن،  رو به پایین وزندگی هستند،  70و شاید  60شامل افرادي که در دهه 

ها پـس از   ، مدت7اقتصادي). در مباحث توسعه 2010؛ کاپلن و همکاران، 2010؛ هاول، 1994

                                                 
1. Firms 
2. Equity Risk Premium 

  م. شود در بازار سهام گفته می گذاري به بازدهی مازاد بر بهره بدون ریسک، بابت سرمایه
3 Hunter- Gatherer Settings 
4. Kaplan 
5. Howell 
6 Altruistic Feelings 
7 Economic Development 
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گذاري والـدین در سـالمت و آمـوزش     گذار بشر از مرحلۀ تولید کشاورزي یا صنعتی، سرمایه
هاي مشابه  گذاري هاي بیشتر براي افزایش سرمایه فرزندانشان منجر به بازدهی باالتر و موقعیت

نی فرزندانشـان  گذاري در سرمایه انسـا  گردید که خود موجب ترغیب بیشتر والدین به سرمایه
 شده است. 

 سازد. بر اساس منطق نظري را فراهم می 1این نظرات، زمینۀ طرح تئوري بکر، ویلیس و دیگران
رسند (براي  بکر، والدین هم از مصرف خود و هم از مطلوبیت فرزندان خود، به مطلوبیت می

مراجعه کنید). در  2006، 3والفررو و وولف 2006 2تر، به مطالعات آروندل و میسن توضیحات جامع
مقابل، مطلوبیت فرزندان، به نوبه خود تا حدودي حاصل مصرف آنها و تا حدودي حاصل مطلوبیت 

ها  اي از نسل فرزندان آنان خواهد بود. به این ترتیب، مطلوبیت والدین به موفقیت نامحدود زنجیره
انسانی فرزندان از طریق انجام  گذاري در سرمایه توانند با سرمایه کند. والدین می بستگی پیدا می

 جا گذاشتن ارث، بر موفقیت آتی فرزندان تأثیرگذار باشند.  انتقاالت به آنها (یا به نوادگانشان) و به
گـذاري در سـرمایه فیزیکـی و     تصمیم والدین براي تخصیص را در نظـر بگیریـد. سـرمایه   

ود. تخصـیص کارآمـد مسـتلزم    ش منجر می 4سرمایه انسانی، هرکدام به یک نرخ بازده انتظاري
نحوي است که نرخ بازدهی آنهـا برابـر    گذاري بین دو شکل سرمایه به تخصیص وجوه سرمایه

گذاري  باشد. سطح بهینه سرمایه rشود. فرض کنید نرخ بازاري بازده سرمایه در یک اقتصاد 
E*در سـرمایه انسـانی یـک کـودك را بـا       r  دهـیم. کودکـان وجـوهی بــراي     نشــان مـی

گذاري در سرمایه انسانی خود ندارند و والدینی که درآمد باالیی دارند، ممکـن اسـت    سرمایه
، (که بیشتر از مصرف پایه است) بیشتر Bخالص انتقاالت مطلوب آنها به هر یک از فرزندان، 

E*از  r گیرنـد،  تصمیم مـی  5د، والدینی که خردمندانهباشد. در این مور*E r  را در
B*گذاري کرده و مابقی آن، یا  سرمایه انسانی فرزند خود سرمایه E r عنوان انتقال  را به

ارث  نمایند. به همین دلیل، وجود عنوان ارث به فرزندشان منتقل می در طول حیات خود یا به
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گـذاري بهینـه در    براي یک فرزند در انتهاي زندگی والدین به معناي آن است که یک سـرمایه 
 سرمایه انسانی آن فرزند صورت گرفته است.

، باشـند کـه از    Bدر مقابل، والدینِ با درآمد پایین ممکن است مایل به کل انتقاالت، یعنـی  
*E r  ،در سرمایه انسانی دریافت  1بهینهزیرگذاري  فرزند یک سرمایهکمتر است. در نتیجه

E*کند. هر کودك مایل است به قرض گرفتن مبلغی به مقدار  می r B    است تـا صـرف
البتـه کودکـان بـه بازارهـاي      ؛دسـت یابـد   rآموزش اضافی کرده و به نرخ بازدهی باالتر از 

اري دسترسی ندارند. در برخی موارد، والدین ممکن است مایل باشند به فرزندان قـرض  اعتب
. در ]9[، به امید آن که بعداً بازپرداخت خواهد شـد  را تأمین کننددهند تا این آموزش اضافی 

دوسـتانه و تـا حـدودي از طریـق      این صورت سرمایه انسانی تا حدودي از طریق انتقاالت نوع
نتیجۀ این دوستانه ندارند، از والدین به فرزندان، تأمین خواهد شد. در  گیزه نوعهایی که ان وام
هاي اولیه خواهد  ، در واقع بازپرداخت وامسالمندهاي خانوادگی از والدین  حمایت ، برخیامر

رو به باال و رو اعم از هاي درون خانواده،  دوستانه به والدین؛ و تخصیص بود و نه انتقاالت نوع
 خواهد بود. 2دوستانه و مبادله یین، ترکیبی از انتقاالت نوعبه پا

هاي القایی خانواده، عـواملی نظیـر فرهنـگ، قـانون یـا سـایر نهادهـا         اگرچه غیر از ارزش
کنند، والدین با درآمد پایین ممکن است از تـرس عـدم    بازپرداخت چنین وامی را تضمین می

ین صورت، فرزندان آموزش کمتر از میزان بهینه دهی خود را کاهش دهند. در ا بازپرداخت، وام
دریافت کرده و درآمد آتی کمتري خواهند داشت. اگر تعداد والدین فقیر زیـاد باشـد، سـطح    

دلیل مشابه، والدین فقیر ممکن است فرزندان خود را  درآمدي کل جامعه پایین خواهد بود. به
 اند. یشرفت آنها شدهاز سنین پایین به کار گمارند که در این صورت مانع پ

براي بخش  4) معتقدند که در این مورد یک نقش بهبوددهندة پارتویی1988( 3بکر و مورفی
گذاري آن در سـرمایه   از والدین و سرمایه  تواند از طریق اخذ مالیات عمومی وجود دارد که می

ود خواهد بخشید انسانی فرزندانشان، آموزش عمومی ارائه کند. این امر موقعیت فرزندان را بهب
اما وضعیت نسل والدین را بدتر خواهد کرد زیـرا آنهـا ناچارنـد بیشـتر از انتخـاب خـود در       
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توانـد   بخش عمومی می البتهگذاري در زمینه سرمایه انسانی فرزندانشان مشارکت کنند.  سرمایه
نشسـتگی  یک برنامـه باز  ،هاي بزرگسالی دیده در سال از فرزندان آموزش  از طریق اخذ مالیات

 سالمندرا ارائه کند که منبعی براي پرداخت مزایا به والدین  PAYGیا » درآمد -توازن هزینه «
آنها است. به این ترتیب، نسل والدین نیز در وضعیت و شرایط بهتري قـرار خواهـد گرفـت.    
زیانی که در شروع برنامه آموزش عمومی به والدین نسل اول تحمیل خواهد شـد، بـا عایـدي    

شود. در این صورت، ناکارایی ناشی  فتی آنها با شروع برنامه بازنشستگی عمومی جبران میدریا
هاي بعدي از درآمد باالتر  گذاريِ کمتر در سرمایه انسانی از بین خواهد رفت و نسل از سرمایه

 ).2010مند خواهند شد (بومیر و همکاران،  بهره
توانـد  برداشـت کـرد، امـا  ایـن تئـوري مـی      اگرچه نباید از این نظریه عیناً و جزء به جزء 

هـاي خـانوادگی بـه     کند. احتماالً بخشـی از بازتخصـیص   اي از احتماالت را مطرح می گستره
هـاي   هاي والدین خواهـد بـود. بازتخصـیص    دوستانه و بخشی از وام فرزندان، از انتقاالت نوع

هاي  تانه و بخشی از بازپرداختدوس خانوادگی به سالمندان نیز، احتماالً بخشی از انتقاالت نوع
هاي قبلی آنها به فرزندانشان خواهد بود. ترکیب نسبی انتقاالت و مبادله ممکن اسـت بـر    وام

 ها و نهادهاي فرهنگی تغییر کند. حسب سطح درآمد، نرخ بازدهی سرمایه انسانی و ارزش
خـانواده از   شود که در آن فرهنـگ، حکـم بـه حمایـت     اي شناخته می عنوان منطقه آسیا به

در مـورد حمایـت خـانوادگی از     هاي ملی انتقـاالت  حسابهاي دهد. همه نمونه سالمندان می
. ]10[هایی از آمریکاي التین در دست نیسـت  ساله وباالتر، از آسیا بوده و نمونه 65سالمندان 

زپرداخت چنین حمایتی با این ایده سازگار است که نهادهاي فرهنگی در آسیا، فرزندان را به با
توان انتظار داشت که در ایـن قسـمت از جهـان     سازند. بنابراین، می هاي والدین مجبور می وام

براي حصول به نتایج کارآمد، آموزش عمومی و مستمري بازنشستگی عمومی کمتـر ضـروري   
دهـد کـه اساسـاً در جوامـع      نشـان مـی   هاي ملی انتقـاالت  حسابهاي  باشد. در حقیقت، یافته 

خارج خصوصی بر روي آموزش نسبت به مخارج عمومی اهمیـت بیشـتري دارد؛ و   آسیایی، م
هاي مستمري بازنشستگی عمومی در آسیا نسبت به سایر منـاطق   رود برنامه همچنین انتظار می

 تر باشد. ضعیف
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) 1974( 1هاي مهمـی بـا رویکـرد بـارو     در ویژگی ،دوستی بکر در مورد بارورينظریه نوع
توانـد ممکـن   ظریه به این موضوع اشاره دارند که انتقاالت عمومی مـی مشترك است. هر دو ن

سازد.  است موجب جریان یافتن انتقاالت خصوصی شود که اثرات هریک از آنها را خنثی می
انداز کننـد، امـا یـک بازنشسـتگی      عنوان مثال، اگر والدین براي زمان سالخوردگی خود پس به

ا را فراهم کند، ممکن است بخشی از مزایاي بازنشستگی نشده نیاز آنه بینی عمومی جدید پیش
جاي آنکه براي خود صرف کنند، از طریق افزایش انتقاالت در طول حیاتشـان یـا    جدید را به

صورت ارث به فرزندان منتقل کنند. در عوض، اگر والدین سالخورده انتظار داشـته باشـند    به
بازنشستگی غیرمنتظره دریافت کنند، آنگاه توسط فرزندانشان حمایت شوند اما در مقابل یک 

هاي  حسابهاي  فرزندانشان احتماالً انتقاالت خصوصی به والدینشان انجام نخواهند داد. داده
). بـا ایـن   4و  1دهـد (فصـل    شواهدي از هر دو نوع والدین مذکور را ارائه مـی  ملی انتقاالت

کننـدة خصوصـی در    تغییرات جبـران  ها  مبادله باشد، این وجود، اگر انگیزه این بازتخصیص
 بدهی تا زمانی که پرداخت شود، باقی خواهد ماند. ،انتقاالت رخ نخواهد داد. در این مبادله

ی از سوابق پژوهشی بـه ایـن پرسـش    هم)، بخش م1987( 2اي کاکس دنبال مطالعات پایه به
ادله (به مطالعـه آرونـدل و   دوستی است یا مب نوع ،نسلی بین» انتقاالت«پردازند که آیا انگیزه می

گـذاریم زیـرا در واژگـان     را درون گیومـه مـی  » انتقـاالت «بنگریـد). مـا عبـارت     2006میسن 
این  و بنابر شوندهاي بدون جبران تعریف می ، انتقاالت بازتخصیصهاي ملی انتقاالت حساب

ه انگیـزه مبادلـه   هایی کـ  تواند مبادله باشد. در مقابل، بازتخصیص تعریف، انگیزه انتقاالت نمی
شوند. اما سواي بحث واژگان، سؤال مطرح شده مهم  وام دادن یا وام گرفتن تعریف می ،دارند

 دنبال دارد. است و پاسخ آن مالحظات مهمی براي سیاست عمومی به
دوسـتی یـا    عنوان جایگزینی براي نوع را به» 3جبران غیرمستقیم«)، 2006آروندل و میسن (

) ارتباط نزدیکی دارد. یک 2000( 5سیگنو» 4سرشت خانواده«کنند که با ایدة  مبادله پیشنهاد می
عنـوان   دنبال آن، او نیز به کودك شاهد حمایت والدین از والدین سالخورده خودشان است. به

یک فرزند از والدین خود در زمان سالخوردگی حمایت خواهد کرد با این انتظار که فرزندان 
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طـور مشـابه، کـودکی     یم با حمایت از وي، جبران خواهند نمود. بهصورت غیرمستق وي نیز به
یابـد، از طریـق بازپرداخـت بـه آنهـا جبـران        که توسط والدینش مراقبت شده و آمـوزش مـی  

نخواهد کرد، بلکه همان خـدمات را بـراي فرزنـدان خـویش فـراهم خواهـد نمـود. جبـران         
کنـد. هـر نسـلی جبـران      ترکیـب مـی  دوسـتی و مبادلـه را بـا هـم      هاي نـوع  غیرمستقیم، مؤلفه
دهـد. در   عنوان یک مزیت تلقی کرده و این فعالیـت خـانوادگی را ادامـه مـی     غیرمستقیم را به

انـداز کـردن بـراي زمـان     مقابل، یک نسل (یا یک فرد) ممکن اسـت تصـمیم بگیـرد بـا پـس     
 بازنشستگی خود، به تنهایی اقدام کند. 

 باروري، انتقاالت و رشد اقتصادي
شده بر جاي گذاشـته  ریزيانتقاالت خصوصی، شامل هرگونه ارثی که عامدانه و برنامه خالص
والدین مایلند به هر یک از فرزندان خود در طول چرخه عمر آنان صورت دهند، همان  وشود، 

؛ رازین و 1988؛ بکر و بارو، 1994و  1987فرزند براي والدین اوست (ویلیس،  1قیمت (سایه)
والدین سطح مطلوب خالص انتقاالت را همراه با تصمیمات مربوط به تعـداد   ).1995، 2سادکا

باروري است.  3کیفیت –اي از نظریه مبادله کمیت  کنند. این گزاره، نسخه فرزندان، انتخاب می
بـه    ) نظریه ارزشمندي را در مورد تصمیمات والدین براي انجـام بازتخصـیص  1994ویلیس (

هـا در سـنین     ی، نیـروي کـار فرزنـد، ارث، مبادلـه بـراي حمایـت      فرزندانشان (سرمایه انسـان 
ها با تغییرات محیط اقتصـادي در طـول  دوره    سالمندي) و چگونگی ارتباط این بازتخصیص

دهد. در اینجا مجال پرداختن به این نظریه نیست، امـا  توسعه اقتصادي یک جامعه، توسعه می
دارد. در مطالعـه لـی و میسـن     ملـی انتقـاالت  هـاي   حسابهاي  نقاط مشترك فراوانی با سنجه

گذاري در سرمایه انسانی و رشد اقتصادي همـراه بـا    اي از باروري، سرمایه ) مدل ساده2010(
هـاي ملـی    حسـاب در میان جوامـع  شود که چگونه  ارائه شده و نشان داده می 4گذار جمعیتی

ازاي هر فرزند با بـاروري رابطـه    گذاري در سرمایه انسانی به سرمایهو در طول زمان،  انتقاالت
گذاري در سرمایه انسانی فرزندان و انتقال ثروت در میان  هاي باروري، سرمایه منفی دارد. نظریه
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) ایـن  1990هاي رشد اقتصادي پیوند دارند. بکـر و همکـاران (   طور طبیعی با نظریه ها به نسل
 اند. رویکرد را توسعه داده

انداز و مصرف است  براي پس 1دنبال مسیر رشد بهینه جامعه حوزه متفاوتی از تحقیقات، به
، مسـیر جمعیـت و موجـودي اولیـه سـرمایه، مفـروض        2که در آن، همانند مدل رشـد رمـزي  

در اقتصادي است  ،ریز اجتماعی آگاه شود. یک رویکرد، تحلیل تصمیمات یک برنامه قلمدادمی
) 1987) و ویلیس (1988اي بکر و بارو (طور که در کارهسنی متأثر است. همان ارکه از ساخت

روي سرپرسـت   ریـز، مشـابه مسـأله پـیش     توان یافت، نشان داده شده است که مسأله برنامهمی
هـاي   انتهاي مطلوبیت نسـل  دوست یک خانواده دودمانی است که مطلوبیت آن به دنبالۀ بی نوع

مصرف کند، چه میـزان در  فرزندان بستگی دارد و خانواده باید تصمیم بگیرد که چقدر خود 
 گذاري کند، و چقدر سرمایه فیزیکی براي آنها به ارث بگذارد. سرمایه انسانی فرزندانش سرمایه

شده در نیمه اول و نیمه دوم این فصل ارتباط نزدیک و متقابل دارند. ما عمیقاً  مباحث طرح 
پیامد تصمیمات  هاي سالخوردگی جمعیت هستیم، اما سالخوردگی جمعیت خود نگران هزینه
گـذاري بـر روي هـر     هاي فعلی و اخیر است که در مورد باروري و سرمایه هاي نسل و انتخاب

، کـه بـر دوش   سالمندهاي حمایت از جمعیت  اند. بار هزینه یک از فرزندان خود اتخاذ نموده
هایی که  ريگذا اي توسط میزان سرمایهتعداد نسبتاً کمی از کارکنان قرار خواهد گرفت، تا اندازه

ها صورت گرفتـه، کـاهش خواهـد یافـت. در واقـع      قبالً براي این کارکنان و توسط والدین آن
یابد. درك این موضوعات، تنهـا  کیفیت در فرزندآوري  به نیروي کار انتقال می –مبادله کمیت 
هـاي   منـد بـا کـاهش در نسـبت     صورت نظـام  اندازي از تغییرات اقتصادي که به با ایجاد چشم

هاي ملی  پذیر است. حساب اه خواهد بود، امکانهمر -ناشی از سالخوردگی جمعیت -حمایت 
مـا   4شده در این مجلّد به این تالش کمک خواهد نمـود. در فصـل    انتقاالت و مطالعات انجام

را مطـرح   هاي ملی انتقاالت حسابگردیم و برآوردهاي تجربی  مجدداً به این موضوعات برمی
 یم.کن می

                                                 
1. Optimal Societal Growth Path 
2. Ramsey 
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 زاريسپاسگ
تحقیقات این فصل از دو منبع موازي، دو امتیاز پژوهشی از مؤسسه ملی سالمت یکی به لـی و  

)، 2006-2010دومی به میسن، و از وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و تکنولوژي ژاپـن( 
و صندوق جمعیت ملل متحد که به مؤسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه نیهون ژاپن اعطا شده، 

نیز  هاي ملی انتقاالت حسابهاي دونهور و کلیۀ کشورهاي تیم  است. از کمک تأمین مالی شده
 سپاسگزاریم.

 یادداشت
ها  کننده است. پرداخت پردازد که مشروط به حیات دریافت یک مستمري، درآمدي را می -1

یابد و براي افرادي که تا آخرین حد سـالخوردگی   سرعت خاتمه می براي یک زندگی کوتاه به
بندي فوت را در طول یـک نسـل توزیـع     کند. مستمري، ریسک زمان انند ادامه پیدا میزنده بم

ریزي کنند و در مورد  کند، بنابراین افراد الزم است براي میانگین احتمال بازماندگی برنامه می
طور کامل تبدیل بـه مقـرري سـالیانه     شانس ویژة زنده ماندن نگران نباشند. زمانی که ثروت به

ها نیز نوعی  ر زمان فوت ماترکی و در نتیجه ارثی وجود نخواهد داشت. بازنشستگیشود، د می
 مستمري هستند.

کندي افـزایش   بدون تبدیل کامل ثروت به مقرري سالیانه، مصرف در سنین سالمندي به -2
مانند و دارایی خـود را تهـی    یافته و یا حتی ممکن است براي افرادي که زمان زیادي زنده می

). حتی در صورت تبدیل کامـل ثـروت بـه    1965، 1طور ناگهانی کاهش یابد (یاري د، بهکنن می
مقرري سالیانه، اگر یک صرف ریسک سهام وجود داشته باشد، مصرف ممکن است در سنین 

 سالمندي کاهش یابد.

وري و  تواند شامل نرخ ثابتی از افزایش در بهـره  وضعیت تعادل پایدار در این متن، می -3
اي چرخه عمر باشد که در هر مورد، رفتار انتقاالت نسبت به درآمدهاي چرخـه عمـر   درآمده

 شود. تعریف می

اي که اگر نرخ تنزیـل   گونه شود به صورت تناسبی تعدیل می یعنی، نمایه سنی مصرف به -4
% فرض کنیم، در زمان تولـد ارزش حـال مصـرف انتظـاري     2وري را  % و نرخ رشد بهره3را 

                                                 
1. Yaari 
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ر است با ارزش حال درآمد کار چرخه عمر. این تعدیل، ثروت چرخه عمر در چرخه عمر براب
 هاي قاعدة طالیی است. گیرد که یکی از مشخصه زمان تولد را برابر با صفر در نظر می

هاي ملی  حسابهاي اداري باشد، مازاد آن در  اگر مالیات بیشتر از مجموع مزایا و هزینه -5
 طور مشابه براي کسري آن. شود و به مومی، و نه انتقاالت، محسوب میانداز ع عنوان پس به انتقاالت

اگر نرخ تنزیل بزرگتر از نرخ رشد جمعیت باشد، آنگاه افراد جوان ممکن است در نظام  -6
 یا نظام بازنشستگی بخش عمومی، ثروت انتقالی منفی داشته باشند. سالمندانحمایت خانوادگی از 

تاکنون روشی براي برآورد ارث تعیـین نکـرده اسـت.     قاالتهاي ملی انت حسابپروژه  -7
شده، مبتنی بر توزیع سنی نگهداري دارایی است که توسط ممیـزي تـأمین    برآوردهاي گزارش

ومیـر مسـتقل از    مالی مصرف در آمریکا گزارش شده، و همچنین با این فرض که ریسک مرگ
رسد. از آنجـا کـه افـراد     رزندان مینگهداشت دارایی است و ارث ابتدا به همسر و سپس به ف

ومیـر کمتـري دارنـد، ایـن فرآینـد موجـب        طور میانگین نسبت به افراد فقیر مرگ ثروتمند به
ومیـر و   شود. در کارهاي آتی، کوواریانس میزان مـرگ  برآورد شدن جریان واقعی ارث می بیش

 نگهداشت دارایی نیز باید لحاظ شود.
در نظر گرفته شده است، بنابراین چهار  یک درصدبراي سهولت، صرف ریسک سهام  -8

 سازي مسأله ترسیم شده است. تنها براي شفاف Bتعادل وجود دارد. پانل 
دوست باشـند، والـدین ممکـن اسـت در سـرمایه       اگر فرزندان نسبت به والدینشان نوع -9

فرزندان افزایش  گذاري کنند تا انتقاالت آتی انتظاري توسط آنها به انسانی فرزندانشان سرمایه
یابد و همین امر موجب خواهد شد نسـبت بـه زمـانی کـه صـرفاً والـدین داراي احساسـات        

 گذاري بیشتري در سرمایه انسانی انجام گیرد. دوستانه هستند، سرمایه نوع

برآورد خالص انتقاالت خصوصی به سالمندان در زمان انتشار کتاب، براي کشورهاي  -10
 ده است.افریقایی در دسترس نبو
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 فصل سوم
 
 

 هاي ملی انتقاالت احتساب سن در حساب
 اندرو میسن و رونالد لی 

 
 ها، آن ساخت براي استفاده مورد هاي روش انتقاالت، ملی هاي حساب اساسی مفاهیم فصل این
 در فنـی  جزئیـات  از بسـیاري . ددهـ  شرح می ها را این حساب ساخت در رو پیش مشکالت و

موجود  ،)2009 همکاران و دون هوور لی، میسن،( نتقاالت هاي ملی ا حساب راهنماي کتابچه
 در تر عمیق طور به اینجا در بحث مورد مسائل همچنین. است شده بحث سایت مربوطه وبدر 

مـورد بحـث قـرار     )2009( همکـاران  و تونـگ  لی، میسن، و) 2008( همکاران و کارهاي لی
 میلـر  و ب) و لـی 1994الـف، و  1994، 1980ها بـر کارهـاي قبلـی لـی (     این روش. اند گرفته

 .شوند بنا می) 1987 ،1981( میسن و ،)1997(
براي توصیف کردن، روشن کردن و افزایش فهم مـا از   (NTA)هاي ملی انتقاالت  حساب

است. تعریف ارائه شده در فصل مقدمه از آنچان اهمیتی برخوردار  اقتصاد نسلی ساخته شده
 از فایده نیست:است که تکرار آن در این فصل خالی 

) مؤسسات اجتماعی و سازوکارهاي اقتصادي مورد استفاده هر 1یعنی  اقتصاد نسلی
انداز کردن  و پس به اشتراك گذاشتننسل یا گروه سنی براي تولید کردن، مصرف کردن، 
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هاي سنی که اقتصاد نسلی را شکل  ها یا گروه هاي اقتصادي در میان نسل ) جریان2منابع؛ 
 نسلی حاکم هستند. هاي بین قراردادهاي آشکار و پنهانی که بر جریان )3دهند؛  می

هـاي اقتصـادي را بـراي اعضـاي هـر       وکیف جریـان  کم (NTA)هاي ملی انتقاالت  حساب
هـا قبـل از هرچیـز بـه ایـن دلیـل اهمیـت         کنـد. ایـن جریـان    گروه سنی یا نسل مشخص می

کننـد: چرخـه عمـر اقتصـادي.      یدارند که یک ویژگـی مهـم در همـه جوامـع را بازنمـایی مـ      
اي بـه جامعـه دیگـر متفـاوت و در       جوان و پیر بودن از جامعـه را دارد که این معنی  کهآنچه 

ومیـر و سـالمت اسـت.     آمـد بهبـود در مـرگ    طول زمان متغیر است. این پدیده تا حدودي پی
دارنـد.   تـري  امروزه در اکثر کشورها در مقایسه بـا گذشـته مـردم طـول عمـر بیشـتر و سـالم       

آمـد نیازهـاي آموزشـی و انتظـارات در حـال تغییـر اسـت.         همچنین این امر تا حـدودي پـی  
کننـد و دیرتـر از قبـل وارد     تري را صـرف مدرسـه مـی    ها زمان طوالنی نسبت به گذشته، بچه

 -هـا، سیاسـت و غیـره    درآمـد، فرهنـگ، ذائقـه   -شوند. بسیاري از عوامل دیگـر  نیروي کار می
مـا از   ی کـه دهـد. درکـ   کنـیم را تحـت تـأثیر قـرار مـی      رف و تولیـد مـی  آنچه در هر سن مص

دهـیم،  هـایی کـه مـا بـه ایـن تغییـرات مـی        داریم و پاسـخ تغییرات در ساختار سنی جمعیت 
 هاي اصلی چرخه عمر اقتصادي بهبود یابد. گیري ویژگی تواند با اندازه می

و نهادهـاي اقتصـادي اسـت     گیـري سـازوکارها   با این وجود، تصویر کامل نیازمنـد انـدازه  
کنند. کودکـان در همـه جوامـع بـه حـد زیـادي متکـی         که نیازهاي چرخه عمر را برآورده می

به انتقاالت هستند، اما تفاوت مهمی در نقش دولت نسـبت بـه نقـش خـانواده در ارائـه ایـن       
هـاي خـانوادگی در برخـی جوامـع بـه شـدت بـر         انتقاالت وجـود دارد. بنـابراین مسـئولیت   

هـا و سـایر    هـا و مـادربزرگ   والدین اسـت، در حـالی کـه در برخـی دیگـر، پـدربزرگ       دوش
کنند. در برخـی کشـورها جوانـان بـراي تـأمین مـالی        بستگان نقش اقتصادي مهمی را ایفا می

شان و برآوردن نیازهاي مادي خود به بازارهـاي اعتبـاري وابسـته هسـتند؛ در حـالی       تحصیل
 تگی دیده نشده است.که در کشورهاي دیگر چنین وابس

هـاي   در همه کشورها سالمندان کسري چرخـه عمرشـان را بـا اتکـا بـر ترکیبـی از نظـام       
ــی  ــانوادگی و دارای ــومی، حمایــت خ ــه بــه شــکل مســکن،    انتقــاالت عم هــاي شخصــی، ک

کننـد.   داري شـده اسـت، تـأمین مـی     ها نگـه  وکار خانوادگی و دیگر دارایی بازنشستگی، کسب
همه جـاي ایـن کتـاب بحـث شـده اسـت، ایـن ترکیـب از کشـوري بـه           طور که در  اما همان
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وابسـته بـوده و در طـول زمـان متغیـر       انکند و به سن سالمند کشور دیگر تغییرات زیادي می
 است.

ها را مورد  هاي مهمی از اقتصاد نسلی را بررسی و اهمیت آن فصول دیگر این کتاب ویژگی
هاي ملی انتقاالت را  برده شده براي ساختن حساب کار هاي به دهد. این فصل روش بحث قرار می

 دهد. شرح می

 انتقاالت ملی حساب
 الف):1994هاي اقتصادي زیر است ( لی  ملی انتقاالت، تابع جریان حساب

 

)1-3( 

 
در هـر سـن بیـان     و درآمد کار یا  چرخه عمر اقتصادي به وسیله مصرف یا 

اقتصاد مورد مطالعه در این کتاب در  23رخه عمر اقتصادي براي کل شود. میانگین سرانه چ می
نشان داده شده است. براي سادگی مقایسه اقتصادهایی با سـطوح بسـیار متفـاوت     3-1شکل 

 30- 49درآمد، با تقسیم درآمد سرانه هر سن بر میانگین درآمد سرانه کل افراد واقع در سـن  
دامنه سنی براي به حداقل رساندن اثر  سنین در ورود و  ساله، این ارقام نرمال شده است (این

خروج از نیروي کار انتخاب شده است.). کسري چرخه عمر فزونی مصرف بر درآمد کـار در  
. فزونـی درآمـد کـار بـر مصـرف در سـنین آغـازین        هر سن است، یعنی 

 گوییم. بزرگسالی را مازاد چرخه عمر می
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 2000اقتصاد در حدود سال  23خه عمر اقتصادي، مقادیر سرانه: میانگین چر .3-1شکل 

 
شده براسـاس میـانگین درآمـد کـار سـرانه      : مقادیر مندرج در محور عمودي، میانگین ساده مقادیر نرمالیادداشت

 سال است. 30-49افراد 
شـان  ن 3-1ها در هر سن است که در شـکل   کسري چرخه عمر لزوماً برابر با بازتخصیص

، شوند. خالص انتقـاالت یـا    هاي سنی به دو شکل وارد می داده شده است. بازتخصیص
ــه ــاي جریــان  صــورت جریــان ب ــافتی منه ــاي انتقــاالت دری ــا   ه ــی، ی ــاي انتقــاالت پرداخت ه

مساوي درآمد دارایـی منهـاي    دارایی محورشوند. بازتخصیص  ، تعریف می
، است. این معادله یا قید، براي مقادیر سرانه و ، یا xروه سنی انداز در هر گ پس

ارقام کلی یکسان است. اگرچه قید جریان بر رابطه بین چرخه عمر اقتصادي و بازتخصیص سنی 
نظر از انگیزه و هدفی که بر هر کدام از این عناصر حاکم است، ثابـت   کند، اما صرف تأکید می

که در هر شود. ایناین قید یک حساب توازن واقعی است که با یک اصل ساده تبیین میباشد.  می
هاي هاي انتقالی و درآمد دارایی) باید با جریانهاي ورودي (درآمد کار، دریافتیگروه سنی جریان

 باشد.انداز) همخوانی داشته هاي انتقالی و پسخروجی (مصرف، پرداختی
هایی تقسیم شوند. این جزئیات به جریانتر برحسب بخش خرد میها به جزئیات بیشجریان

اند. انتقاالت عمومی وسیله بخش عمومی پدید آمدهوسیله بخش خصوصی و یا بهشوند که بهمی
شامل دو جریان است: انتقاالت دریافتی توسط هر گروه سنی که در شکل سـالمت، آمـوزش،   
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شوند و انتقاالت ین شده توسط بخش عمومی، ظاهر میهاي عمومی، تأمبازنشستگی و دیگر برنامه
هاي عمومی را هایی است که منابع مالی برنامهپرداختی از هر گروه سنی که معموالً به شکل مالیات

کنند. انتقاالت خصوصی شامل هر دو جریان دریافتی و پرداختی بین خانوارها و درون تأمین می
 خانوارها است.

 2000اقتصاد در حدود سال  17هاي سنی: میانگین  خصیص. سرانه بازت3-2شکل 

 
شده براسـاس میـانگین درآمـد کـار سـرانه      مقادیر مندرج در محور عمودي، میانگین ساده مقادیر نرمال :یادداشت

 سال است. 30-49افراد 
شوند. درآمـد  نیز به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می دارایی محورهاي بازتخصیص
ازاي پولی مسکن تحت بهشامل بازدهی سرمایه، سود، بهره، اجاره و بازدهی ما دارایی خصوصی
هاي تحت مالکیت عمومی و شود. درآمد دارایی عمومی درآمد حاصل از داراییاشغال مالک می

انداز عمومی و خصوصی شود. پسسود پرداخت شده به بدهی عمومی (مقدار منفی) را شامل می
هاي انداز منفی (یا افزایش بدهی) جریانآورد، حال آنکه پسوجود می هاي خروجی را بهجریان

یعنی خالص انتقاالت عمومی و  –کند. میانگین مقادیر این چهار مؤلفه اصلی ورودي را ایجاد می
اقتصادي کـه   17برحسب سن در  -عمومی و خصوصی دارایی محورهاي خصوصی و جریان

 نشان داده شده است.  3-2برآوردهاي آنها موجود است، در شکل 
هـاي بازتخصـیص در کشـورهاي    ارقام سرانه براي مقایسه چرخه عمـر اقتصـادي و نظـام   
ها نیز براي درك اثر سـاختار سـنی   مختلف سودمند است. ارقام کلی یا سرجمع مطلق جریان
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هـاي  هاي اقتصاد نسلی اهمیت دارند. رابطه جبري و قید جریان در حسابجمعیت و ویژگی
شـوند و هـم بـراي    ان داده مـی هایی که با ارقـام سـرانه نشـ   انتقاالت هم در مورد جریان ملی

هاي بیان شـده بـه   شوند، یکسان است. جریانهایی که با ارقام کلی یا سرجمع بیان می جریان
صورت ارقام کلی یا سرجمع در هر سن از ضرب ارقام سرانه در هر سن در جمعیـت همـان   

هاي ملی انتقاالت در ایاالت متحده آمریکـا بـه   قام سرجمع در حسابآید. ارسن به دست می
 اند.نشان داده شده 3-1صورت خیلی خالصه در جدول 

هاي اسمی برحسب گروه (ارزش 2003حساب جریان انتقاالت ملی، ایاالت متحده . 3-1جدول 
 سنی، میلیارد دالر آمریکا)

 65+50-3064-2049-29 0-19سنینهمه  مولفه
 1301 -116-1109 220 1825 2120 کسري چرخه عمر

 1536 1778 2708 1097 1871 8989 مصرف
 472 291 458 248 819 2288 عمومی
 1063 1487 2250 848 1052 6701 خصوصی

 235 1894 3817 877 46 6869 منهاي درآمد کار
 1301 -116-1109 220 1825 2120 هاي سنیبازتخصیص

 384 -744-1611 93 1809 -70 انتقاالت
 495 -447 -856 -3 792 -18 عمومی
 -111 -297 -755 95 1016 -52 خصوصی

 917 627 502 128 16 2189دارایی محورهاي بازتخصیص
 23 54 89 19 6 190 عمومی

 -24 -57 -95 -20 -6 -203 درآمد دارایی
 -47 -111 -184 -39 -12 -393 انداز عمومیمنهاي پس

 894 574 413 109 11 -2000 خصوصی
 1052 887 522 51 3 2515 درآمد دارایی

 158 313 110 -58 -7 515 انداز خصوصیمنهاي پس
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 هاي ملیهاي ملی انتقاالت و نظام حسابرابطه بین حساب
اي کـه در نظـام   هاي ملی انتقاالت با حساب درآمد و محصول ملی بـه گونـه  رقم کلی حساب

انـد، همخـوانی دارد (سـازمان ملـل متحـد      ملل متحد کدگذاري شده هاي ملی سازمانحساب
تـرین و  هـاي ملـی در دسـترس   ). این همخوانی امتیاز مهمی است، چراکه نظام حساب1993

هاي اقتصادي به صورت سرجمع یا کلی است. مبانی مفهومی مبتنی بر پرکاربردترین منبع داده
 اند. ثبات شدههایی است که مستنداً اها تجربه و روشسال

یعنـی درآمـد    –عالوه درآمد حاصـل از دارایـی   هاي ملی انتقاالت، درآمد کار بهدر حساب
هاي ملـی  معادل درآمد ملی خالص در نظام حساب -اصلی که مجموع درآمد همه سنین است

گذاري خارجی یا درآمد حاصل از اشتغال موقت در خارج کشور است. درآمد مبتنی بر سرمایه
هایی که تحت مالکیت غیرساکنان شود. درآمد حاصل از داراییدرآمد اصلی ساکنان می مشمول

هـاي ملـی   شود (در حسـاب است و درآمد کار افراد غیرساکن از درآمد ملی خالص حذف می
انداز همان خالص استهالك هستند). مجمـوع خـالص   انتقاالت درآمد حاصل از دارایی و پس

هاي ملی انتقاالت معادل خالص انتقاالت به دنیـاي خـارج (یـا    انتقاالت همه سنین در حساب
ROWهـاي ملـی   انداز همه سـنین در حسـاب  هاي ملی هستند. مجموع پس) در نظام حساب

هاي ملی انتقاالت متکی بر خرده انداز ملی است. همچنین حسابانتقاالت برابر با خالص پس
هاي هاي ملی انتقاالت برابر حسابدر حساب "عمومی"هاي هاي بخشی است. حسابحساب

هـاي  هـاي بخـش  نیز برابر ترکیبی از جریان "خصوصی"هاي است؛ و حساب "دولت عمومی"
اسـت،   "دنیاي خارج") و NPISHتعاونی، خانوار، مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار (

 شود. اي مشابه تعریف میکه در هر دو حساب به شیوه
کنـد.  هـاي ملـی متمـایز مـی    ي ملی انتقاالت را از نظام حسابهاچهار ویژگی مهم، حساب

هاي ملی انتقـاالت بـر حسـب    هاي اقتصادي در حساباولین ویژگی این است که همه جریان
بندي شده و از نقطه نظر افرادي که به این گروه سنی تعلق دارند، ) طبقهROWگروه سنی (یا 
هاي هاي خروجی یا پرداختصورت جریانبه هاي مالیاتشود. براي مثال پرداختگزارش می

شـود.  شوند. حساب مجزایی براي دولت ساخته نمـی بندي میعمومی در هر گروه سنی طبقه
اي مطمئن هاي خصوصی را به شیوههاي ملی انتقاالت همه بخشکه حسابدومین ویژگی این

دارایـی، شـامل مـازاد     گیرد. درآمد دارایی در هر گروه سنی همه درآمد حاصـل از در نظر می
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انداز گیرد. با این حال پسها چه از طریق سود توزیع شود یا خیر، را در بر میعملیات تعاونی
هاي ملی شود. سوم، حسابانداز تعاونی را شامل میانداز خانوار و هم پسخصوصی هم پس

کنـد. در نظـام   یانتقاالت درآمد اصلی را به دو قسمت بازدهی کار و بازدهی دارایی تفکیک م
هاي ملی، درآمد اصلی خانوار یا درآمد ترکیبی کلی مرکب از درآمد کار و درآمد دارایی حساب

هاي ملی انتقاالت، درآمد ترکیبی به درآمد کار و درآمد دارایی تقسیم که حساباست. درحالی
ـ    شود تا برآوردهایی جداگانه از این دو بهمی ن اسـت کـه   دست آید. چهـارمین وجـه تمـایز ای

شود؛ گیري میهاي پایه اندازهبرآوردهاي مصرف، درآمد کار و درآمد دارایی با استفاده از قیمت
هـاي غیـر   ها بر تولیـد و محصـول، کـه بـه مالیـات     یعنی درآمد و مصرف قبل از اعمال مالیات

امل هاي انتقاالت عمومی ششود. بنابراین پرداختگذاري میمسیتقیم نیز موسوم است، ارزش
 ها اعم از مالیات بر تولید و محصوالت است.همه مالیات
هـاي ملـی   هایی است که نظام حسابهاي ملی انتقاالت در معرض همان محدودیتحساب

ها، سروکار داشتن با منابع محیطی ها مواجه است. یکی از مسائل مربوط به این محدودیتبا آن
اي که اسـتهالك و تخریـب محـیط از    اندازهانداز به(حساب سبز) است. رشد اقتصادي و پس

(یـا   کـه زمـان غیربـازاري   شوند. مسئله مهـم دوم ایـن  ها حذف شود، بیشتر برآورد میحساب
حاضر خدماتی که در داخل خانوار و اغلـب توسـط   شود. درحالگذاري نمیقیمت غیرمزدي)

شوند. هاي ملی وارد نمیهاي تولید، مصرف یا انتقاالت در حسابشود، در سنجهزنان ارائه می
برآورد گذاري شده و انتقاالت به کودکان و سالمندان کمنتیجه تولید زنان کمتر از واقع ارزشدر
هـا در  برآورد انتقاالت به کودکان و سالمندان به تفاوت میزان وابستگی آنشوند. تفاوت کممی

 ها به تولیدات غیربازاري وابسته است.مصرف و هزینه
هاي ملی انتقاالت این است کـه واحـد تحلیـل اصـلی ایـن      هاي مهم حسابویژگی یکی از

هـاي ملـی   تـوان یکـی از امتیـازات حسـاب    ها فرد است نه خانوار. این ویژگی را مـی حساب
کند، اگرچه مشکالتی را هم در انتقاالت دانست چراکه بررسی مسائل مهم زیادي را ممکن می

طالعات مستقیم در مورد تخصیص منابع به اعضاي درون خانوار پی دارد. مگر در موارد نادر، ا
شـده  هـاي گـزارش  موجود نیست. بنابراین به جاي اطالعات مستقیم، مثالً براي توزیع هزینـه 

انـداز بـه عضـو    خانوار در میان اعضاي آن، براي انتسـاب درآمـد حاصـل از دارایـی و پـس     
، باید بر قواعد و مفروضات گوناگونی تکیه (سرپرست)، و براي برآورد انتقاالت درون خانوار
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هاي به کار برده شده مبتنی بر خوانش سـوابق پژوهشـی و مبـاحثی اسـت کـه بـا       کرد. روش
هـاي ملـی انتقـاالت    همکاران صورت گرفته است. با این وصف اسـتفاده صـحیح از حسـاب   

هـا  یتهاي آن است. این فروض و محـدود مستلزم درك روشن از فروض اصلی و محدودیت
 گیرند.طور مشروح مورد بحث قرار میذیالً به

 شرح کلی انجام برآوردها
هـاي  شـوند. حسـاب  ها برآورد مـی اي از منابع دادههاي ملی انتقاالت با تکیه بر گسترهحساب

درآمد و محصول ملی، آمارهاي مالی دولت و آمارهاي ثبـت اداري و سـازمانی بـراي بـرآورد     
هاي توان به هزینهگیرند. از این موارد میاقتصاد مورد استفاده قرار می ارقام کلی یا سرجمع کل

هـاي آنهـا   انداز و مؤلفـه عمومی و خصوصی، درآمد کار، انتقاالت عمومی، درآمد دارایی، پس
 اشاره کرد. 

به دست  اول : شود، عبارت است ازاي که براي برآورد درپیش گرفته میطور کلی برنامهبه
ردهاي اولیه از یک نمایه سنی احتماالً با استفاده از یک آمارگیري؛ دوم، استفاده از آوردن برآو

هـاي  توزیع سنی جمعیت ملی براي محاسبه مقدار سرجمع یا ارقام کلی براساس همـان نمایـه  
که مقدار سرجمع محاسبه شده طوريسنی؛ و سوم، تصحیح و تعدیل مکرر سطح نمایه سنی به

هـاي درآمـد و   به دست آمده از حساب "کنترل -کل"برابر با ارقام کلی و در سطح ملی دقیقاً 
محصول ملی باشد. در ادامه الزم است این رویه اصلی با تمرکز بر برآورد نمایه سنی و انتخاب 

 هاي درآمد و محصول ملی، شرح داده شود.هاي مناسب از حسابکنترل –کل 
هاي درآمد و هزینه بـا  هاي ثبتی اداري، آمارگیريهاي سنی با استفاده گسترده از آمارنمایه
هــاي هزینــه ســالمت، و یريهــاي نیـروي کــار، آمــارگ هــاي معــرف ملــی، آمــارگیرينمونـه 

شـوند. مسـلماً کیفیـت و    اند، برآورد مـی هاي خانوار که با اهداف خاصی اجرا شده آمارگیري
سـیاري از کشـورها داراي   هاي اقتصادي کشورها متفـاوت و متغیـر اسـت، امـا ب    جامعیت داده

هـاي مـورد نیـاز بـراي بـرآورد      هاي معرف ملی از هزینه و درآمـد هسـتند کـه داده   آمارگیري
 کند.هاي ملی انتقاالت را ارائه میهاي سنی الزم براي حساب نمایه
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 چرخه عمر اقتصادي
د چرخه عمر اقتصادي ترکیبی از مصرف، درآمد کار و کسري چرخه عمر (مصرف منهاي درآم

هـاي  طور مشروح و در مقایسه با دیگر رویهکار گرفته شده در اینجا بههاي بهکار) است. روش
)، شـرح داده  2009) و میسن، لـی تونـگ و دیگـران (   2008ممکن در کارهاي لی و دیگران (

اي از درآمد کار را در فصل پـنجم  یاپ لی و نائوهیرو اوگاوا نیز تحلیل مقایسه-اند. سنگشده
اي در فصل ششم مـورد  چی تونگ الگوهاي مصرف را در بستري مقایسه-کنند؛ و آنمیارائه 

 دهد.بحث قرار می

 مصرف
هاي ملی انتقـاالت، هـر دو نـوع مصـرف عمـومی و خصوصـی در مقولـه مصـرف         در حساب
هاي ملی، هزینه مصرف نهـایی اسـت   شوند. رقم کلی قابل مقایسه در نظام حسابگنجانده می
ات بـر ارزش افـزوده و دیگـر    عبـارتی پـیش از اعمـال مالیـ    ه از قیمت پایه یا بـه که با استفاد

هـاي ملـی انتقـاالت بـراي هـر اقتصـاد       شـود. در حسـاب  گیري میهاي مصرف، اندازه مالیات
اي از مصرف عمومی و خصوصـی در بخـش آمـوزش، سـالمت و سـایر      برآوردهاي جداگانه

 شوند.کاالها و خدمات ساخته می
عمومی در سالمت و آموزش، که در ابتدا بر آمارهاي ثبت اداري اسـتوار اسـت،    هايهزینه

هـاي بودجـه بـراي سـاختن     دادهیابـد. در برآوردهـاي آمـوزش،    برحسب سن تخصیص مـی 
کـار  شـود، بـه  آموزشـی پرداخـت مـی   آموزان، که با توجه به سطوح هاي آموزشی دانش سرانه
شوند تا بت نام ویژه سن و سطوح آموزشی ترکیب میهاي ثها با دادهروند. سپس این داده می

کار برده شده هاي بهبرآوردهایی از مصرف عمومی آموزش بر حسب سن به دست آید. روش
هاي گفتـه شـده در   براي تخصیص مخارج عمومی در بخش سالمت متفاوت و بیشتر از روش
خـدمات سـرپایی و    بخش آموزش در معرض خطا هستند. مثالً در برخی کشورها نمایه سنی

شوند. در هاي سرانه بیمار در بخش سرپایی و بستري ترکیب میبستري با برآوردهایی از هزینه
برخی دیگر از کشورها، جزئیات بیشتري از برآوردهاي مخارج عمومی در بهداشت برحسب 

شـود  شـود. فـرض مـی   ها ارائه میهاي دولتی یا آمارگیريسن موجود است که توسط سازمان
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ها هاي نظامی، جادهمایه سنی دیگر کاالها و خدمات در بخش مصرف عمومی، همچون هزینهن
 ]1[یا فاضالب، از سنی به سن دیگر ثابت باشد.

مصرف خصوصی برحسب سن، با استفاده از آمارگیري هزینـه کـه داراي فهرسـت کامـل     
، سـالمت و دیگـر   کند) و مخارج آمـوزش ها را گزارش میخانوار (که شمار اعضا و سنین آن
شود. قاعده تخصیص معینی براي انتسـاب مصـرف بـه هـر     کاالها و خدمات باشد، ساخته می

گیري مصـرف  شود. نمایه سنی براي هر نوع از مصرف با میانگینعضو خانوار به کار برده می
آید. سپس با در نظر گـرفتن  بر حسب سن همه اعضاي خانوار در همه خانوارها به دست می

سنی جمعیت ملی، براي تطبیق با ارقام کلی کنترل در هر مقوله مصرف، نمایه سنی بـه   توزیع
 ]2[شود.صورت سهمی و نسبتی تعدیل می

هاي مصرف خصوصی در میان اعضـاي خـانوار   قواعد مورد استفاده براي تخصیص هزینه
رهـاي  ها، متفاوت است. یکـی از معیا برحسب مقوالت مصرف: سالمت، آموزش و سایر هزینه

هـاي مصـرف (غیـر از سـالمت و     ارز براي تخصیص سایر هزینهاي همکار برده شده، نتیجهبه
سال ارزشی  5بهداشت) است. چنانچه مصرف بزرگساالن را یک در نظر بگیریم، کودکان زیر 

سالگی به  20ارزي، با باالرفتن سن تا دهند. این معیار همرا به خود اختصاص می 4/0حدود 
ارزي در عـدد  یابد تا به ارزش یک برسد. پس از این سن، معیار همافزایش می صورت خطی
ها، بـراي مثـال روش انگلـس و    شود. شرح بیشتر در مورد این رویه و دیگررویهیک ثابت می

 ) دنبال کرد.2008) و لی و دیگران (1997هاي دیتون (توان در نوشتهروش روت بارث، را می
ش و مراقبت سالمت بر برآوردهاي رگرسـیونی، کـه براسـاس    قواعد بازتخصیص در آموز

کنند، اسـتوار  هاي آمارگیري، مصرف نسبی اعضاي خانوار در سنین مختلف را برآورد میداده
ارز در بخش مصرف آمـوزش، بـا رگرسـیون گـرفتن اثـر شـمار اعضـاي        است. معیارهاي هم
شـود.  کرد آموزش برآورد میر هزینهاند در هر سن بنام شدهنام نشده و ثبتخانواري که ثبت

تک اعضاي خانوار این معیارها براي نسبت دادن مخارج گزارش شده خانوار در آموزش به تک
گیري و فهرست کردن مخـارج آموزشـی   هاي سنی با میانگینشوند. سپس نمایهکار برده میبه

شـود. ایـن   تراز می کنترل -آید و مقادیر براي تطبیق با سرجمع کلبرحسب سن به دست می
صورت فـردي و نـه در سـطح    هایی که مخارج آموزشی و سالمت بهها با استفاده از دادهروش

اند. در جوامعی همانند ایاالت متحده آمریکا اند، مورد ارزیابی قرار گرفتهخانوار، گزارش شده
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کـرد سـالمت   و یا ژاپن که مخارج مراقبت دراز مدت اهمیت دارد، هزینـه مراقبـت در هزینـه   
 شود.طور جداگانه نیز گزارش میگنجانده و به

شده و با استفاده ازروش رگرسـیونی (دسـتور   هاي سنی به صورت گزینشی و حسابنمایه
lowess  شـوند. ایـن کـار بـدون     ) با این هدف که نوسانات غیرعادي کاهش یابد، صـاف مـی

هـاي  شـود. نمایـه  ها انجام میدههاي کلیدي در ارقام و داهرگونه پنهان و حذف کردن ویژگی
شوند، زیرا ارقام سرانه در واقعیت فراز و وجه صاف نمیسنی مصرف یا هزینه آموزشی به هیچ

ینه سالمت از سـن یـک سـالگی صـاف     فرود تندي دارند. به دالیل مشابه، نمایه مصرف و هز
ـ  می االً اسـت، پوشـانده و   شود، چراکه نباید هزینه سالمت نوزادان که در اکثر کشورها نسبتا ب

 پنهان شود.

 درآمد کار
درآمد کار برآوردي از ارزش بازاري کار عرضه شده توسط متوسط افراد در هـر گـروه سـنی    

هـاي حقـوق   است. درآمد کار ترکیبی است از دستمزدها، مزایا شامل سهم کارفرمـا در برنامـه  
درآمـد کـار آن سـهم از     عمومی (مثل بازنشستگی و مراقب سالمت)؛ و درآمـد خوداشـتغالی.  

هاي غیرمستقیم) را که توسط نیروي کار پرداخت شده ها بر تولید و محصوالت (مالیاتمالیات
هاي ملی ارزش زمان صرف شده براي تولید خانگی کاالها شود. همچون نظام حسابشامل می

زمـان   شـود، بـا ایـن حـال    هاي ملی انتقاالت نیز پوشش داده میو خدمات بازاري در حساب
شـود.  ها کنار گذاشـته مـی  صرف شده براي تولید کاالها و خدمات غیر بازاري از این حساب

براي مثال زمان صرف شده براي نگهداري یک فرد مقیم و یا مراقبت از کودکان خود فرد در 
 شوند.گیري نمیهاي ملی) اندازهحساب هاي ملی انتقاالت (یا در نظامحساب

هـاي  ترکیبی از مقادیر درآمدي مـردان و زنـان اسـت و تغییـر در مـزد     اي درآمد کار سنجه
هاي دهد. بنابراین نمایههاي فعالیت، بیکاري و مشارکت نیروي کار را نشان میساعتی، ساعت

وري، سن ورود به نیروي کار و بازنشستگی، مشارکت زنـان  درآمد کار، تغییرات سنی در بهره
براي نمونـه کـار کودکـان و قـوانین      –اقتصادي بازار کار  هاي خاصدر نیروي کار، و ویژگی

 کند.ها، را نمایان میهاي معطوف به ترك خانواده، و نظام دستمزدبازنشستگی اجباري، سیاست
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هاي معرف ملی دارنـد، بـرآورد   هایی که نمونهنمایه سنی درآمد کار با استفاده از آمارگیري
ونگی برخورد با کارکنان خـانوادگی بـدون مـزد در    شود. دربرخی کشورها مسئله مهم چگمی

هاي ملی انتقاالت شده در حسابکار خانوادگی دارند. رویه دنبالوخانوارهایی است که کسب
) و 2002شده به عنوان عایدي نیروي کار (گولین سوم درآمد مختلط گزارشدر نظر گرفتن دو

شده بـه نسـبت   انوادگی بدون مزد گزارشتوزیع درآمد کار خانوادگی بدون مزد به کارکنان خ
یاپ لـی و نـائوهیرو اوگـاوا در فصـل     -سنگ ]3[میانگین درآمد کار کارکنان همان سن است.

 کنند.ها بحث میهاي آن در میان اقتصادهاي نیروي کار و تفاوتپنجم بطور مشروح از نمایه

 کسري چرخه عمر
کار (مازاد درآمد کار بـر مصـرف در   کسري چرخه عمر عبارت است از مصرف منهاي درآمد 
شود و معادل کسري منفی چرخه عمر میان بزرگساالن در سن کار مازاد چرخه عمر نامیده می

کنند با آنچـه از  است). کسري چرخه عمر فاصله بین آنچه افراد جوان و افراد پیر مصرف می
تفاده از کسري چرخه عمـر  گیرد. با وجودي که اسکنند، را اندازه میطریق کار خود تولید می

بـه ایـن شـیوه     "وابستگی"کار بردن واژه انگیز است، بهاي از وابستگی وسوسهعنوان سنجهبه
ویژه از وضعیت اقتصادي سالمندان و حتی تاحدودي کمتر اساساً ممکن است تصویر غلطی، به

تواننـد  مـی  از وضعیت اقتصادي جوانان، ارائه کند. سالمندانی که کسري چرخـه عمـر دارنـد   
هاي اندوخته در دوره کـار کـردن بـرآورده کننـد.     نیازهاي مصرفی خود را با اتکاي به دارایی

جوانان نیز ممکن است مصرف خود را از طریق وام دانشجویی و بدهی کارت اعتبـاري، کـه   
 شوند درآینده پرداخت کنند، تأمین نمایند.متعهد می
گیـري  هـاي سـنی را انـدازه   تخصیصبراي باز "تقاضا"هاي چرخه عمر به یک معنا کسري

شود، کامالً متمایز از دیگـر منـابع اقتصـادي    اي که مصرف میدرآمد کار، تا اندازه ]4[کنند. می
و گیرد. دیگـر سـاز  ستفاده قرار میاست، چراکه مستقیماً و بالفاصله براي تأمین مصرف مورد ا

هـاي  شوند با شرح بیشتري شـامل جریـان  کارهاي اقتصادي که براي تأمین مصرف استفاده می
 گیرند.بین سنین، مورد بحث قرار می

طـور  هاي مهم هر اقتصادي است. در اقتصادي که بهکل کسري چرخه عمر یکی از ویژگی
 ]5[پویایی کارآمد باشد، مصرف برابر یا بیشتر از درآمد کار خواهد بود.
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برابر و کل کسري چرخه عمر برابـر   در رشد قاعده طالیی، ارقام کلی مصرف و درآمد کار
هاي ملی انتقاالت؛ چین تنها کشوري اسـت کـه  داراي   هاي حسابصفر است. درمیان اقتصاد

 مازاد چرخه عمر است یعنی سرجمع مصرف در این کشور کمتر از سرجمع درآمد است. 
 اي را از چرخه عمر اقتصادي و کسري چرخه عمـر ) بحثی مقایسه6چی تونگ (فصل -آن

 دهد.ارائه می

 هاي اقتصادي برحسب سنجریان
هاي اقتصادي از سنی به سنین دیگـر کـه در موازنـه    تفاوت مصرف و درآمد کار باید با جریان

است، مطابقت داشته باشد. در این همسانی دو را ببینید) تعریف شده  3-1این جریان (معادله 
هـاي عمـومی   . جریاندارایی محورهاي مکانیزم اقتصادي وجود دارد: انتقاالت و بازتخصیص

 هایی که بههاي خصوصی (جریانیانآیند) متمایز از جرهایی که توسط دولت پدید می(جریان
گیرند) هستند. اشـکال  هاي تجاري شکل میها، مؤسسات غیرانتفاعی و شرکتواسطه خانواده
 اند.مشخص شده 3-2در جدول  دارایی محورهاي مهم بازتخصیص

 هاي ملی انتقاالتهاي حساببندي انواع بازتخصیص. طبقه3-2جدول 

 نوع جریان
 دارایی محورهاي جریان

 انتقاالت
 هاي مالیداراییاي و طبیعیمنابع سرمایه

 عمومی
زمین و منابع معدنی 

زیرزمینی متعلق به بخش 
 عمومی

 بدهی عمومی
 هاي ثروت دولتیصندوق

 صندوق تثبیت پول

 آموزش عمومی
 اقبت سالمت عمومیمر

 هاي بازنشستگیبرنامه

 خصوصی

 زمین
 منابع معدنی زیرزمینی

 تجهیزات
 ساختارها

مسکن تحت تصرف 
 مالک

کنندهاعتبار و بدهی مصرف
 هاي متقابلصندوق
هاي بازنشستگی صندوق

 خصوصی
 انداز شخصیپس

حمایت خانوادگی از 
 فرزندان و والدین

 ارث
 ايهاي خیریهمشارکت
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 اي عمومیهجریان
دارایـی  هاي عمومی رئوس کلی دو جریان انتقـاالت و بازتخصـیص   چارچوب حساب جریان

در  1998شده براي تایوان در سال عنوان نمونه مقادیر گزارشکند. در اینجا بهرا ارائه می محور
شود. بنابر تعریف، تراز یا خالص انتقاالت عمومی باید صـفر باشـد. هـر    ارائه می 3-3جدول 

هاي دریافتی انتقال عمومی به یافتی انتقالی باید منطبق بر یک پرداختی انتقالی باشد. جریاندر
هاي پرداختی انتقال عمومی از سوي آنان به مقدار خالص انتقاالت عمومی به ساکنان از جریان

 هاي دریافتی انتقاالت عمومی به ساکنان برابر است با مقـدار دنیاي خارج تفاوت دارد. جریان
کـه  هـاي عمـومی، درحـالی   نفعـان برنامـه  شـده توسـط ذي  انتقاالت نقدي و غیرنقدي دریافت

هاي انتقال عمومی از ساکنان ارزش منابع اقتصادي ساکنان که براي تـأمین انتقـاالت   پرداختی
هـاي مـالی یکـی از ایـن     هـا و کمـک  سنجند. مالیاتگیرد را میعمومی مورد استفاده قرار می

هاي مالی جـاري از  ت که غیر از مالیات شامل سهم یا کسورات اجتماعی، کمکها اسپرداختی
 شود.هاي خارجی و سهمی از سایر عایدات دولتی را شامل میدولت

) عنصر متوازن در انتقاالت عمومی است. مازاد انتقال -مازاد انتقاالت (+)/ کسري انتقاالت (
هـاي مـالی بـیش از حـد الزم بـراي تـأمین       کها و کمآید که مالیاتوجود میعمومی وقتی به

آیـد کـه   هاي انتقالی عمومی باشد. برعکس کسري انتقال عمومی در شرایطی پدید میدریافتی
 هاي انتقال عمومی ناکافی باشد.هاي مالی براي تأمین دریافتیها و کمکمالیات

شوند. تراز ی ناشی میانداز منفاز درآمد دارایی یا از پس دارایی محورهاي عمومی دریافتی
برابر است با درآمد عمومی یا دارایـی منهـاي    دارایی محورهاي عمومی جریان یا بازتخصیص

 انداز عمومی. پس

 (میلیون دالر تایوان) 1998چارچوب حساب جریان عمومی: تایوان،  .3-3جدول 

 درصد از درآمد کار ارزش نوع جریان

   انتقاالت عمومی
 0 0 مومیخالص انتقاالت ع

 7/41 1997684 هاي دریافتی انتقاالت عمومی به ساکنانجریان

 8/34 1665536 جریان هاي دریافتی غیرنقدي

 9/6 332148 هاي دریافتی نقديجریان
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 درصد از درآمد کار ارزش نوع جریان

 -6/41 -1995878 هاي پرداختی انتقاالت عمومی از ساکنانجریان

 -3/39 -1881751 ها و امتیازات ویژهمالیات

 -4/2 -114128 )-ت (+)/ کسري انتقاالت (مازاد انتقاال

 0/0 -1806 خالص انتقاالت به دنیاي خارج

 دارایی محور عمومیهاي جریان
  

 4/2 114128 دارایی محور عمومیهاي بازتخصیص

 6/5 267008 درآمد دارایی

  2/3 152881 منهاي پس انداز

 چی تونگ-منبع: از طریق آن
، باید برابر دارایی محورهاي عمومی ال عمومی و بازتخصیصمجموع این مازاد/کسري انتق

انـداز  مانـده پـس  فی باشـد، بـاقی  صفر باشد. اگر درآمد دارایی براي پوشش کسري انتقال کـا 
انـداز منفـی عمـومی ضـروري     د، پـس شود. اگر درآمد دارایی کسري انتقال را پوشش نده می
یی منفی است چراکه بهره بـدهی از سـایر   شود. در بسیاري از کشورها، درآمد عمومی دارا می

 کند.درآمد عمومی تجاوز می

 انتقاالت عمومی
اي هـاي عمـومی مـرتبط بـا سـن و بـه شـیوه       انتقاالت عمومی برحسب اهداف، که بر برنامـه 

کنـد، نیـز   تـر از آن تأکیـد مـی   بندي سازمان ملل از عملکرد دولت ولـی سـاده  سازگار با طبقه
ت عمـومی در بخـش آمـوزش، سـالمت و بازنشسـتگی در همـه       شـوند. انتقـاال  مشخص مـی 

هـاي سـنی متمـایز و    هـا نمایـه  شوند. سـایر برنامـه  طور جداگانه برآورد میاقتصادهاي دنیا به
هـاي خاصـی   هاي مراقب درازمدت. برنامـه بااهمیتی دارند، براي مثال مزایاي بیکاري و برنامه

هـاي عمـومی کشـور    ها و سیاسـت توجه به برنامه شود، باها انجام میکه برآوردهایی براي آن
 مورد مطالعه، متفاوت خواهد بود.

ها باید به عنوان انتقـاالت نقـدي یـا غیرنقـدي     ها در این مورد که آیا دریافتیدر اکثر نمونه
هاي انتقاالت عمومی غیرنقدي، کاالها و بندي شوند، ابهامی وجود ندارد. در کل، دریافتیطبقه

شوند نه کـاال و خـدماتی کـه بـا     هاي دولتی دریافت میند که مستقیماً از دستگاهخدماتی هست
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شـوند. از ایـن روي   استفاده از مزایاي یارانه نقدي ارائه شده از طـرف دولـت خریـداري مـی    
کـه بورسـیه   حـالی شود، درآموزش و پرورش عمومی (دولتی) یک انتقال غیرنقدي قلمداد می

و سـالمت یـک اسـتثناء اسـت.      ت. در ایـن رویـه، بهداشـت   تحصیلی یک انتقـال نقـدي اسـ   
هاي بازپرداخت مشابه همانند برنامـه مراقـب درمـانی    هاي بیمه ملی سالمت و برنامه پرداخت

هـاي ملـی انتقـاالت    در حساب -درمانی (مدي اید) در ایاالت متحده آمریکا(مدیکیر) و کمک
شـوند.  بندي مـی رف یا هزینه عمومی) طبقهعنوان مصهاي انتقالی غیرنقدي (و بهجزء دریافتی

شـود کـه انتقـاالت    کنـد. یـادآوري مـی   هاي دنیا را با هم ممکن میاین رویکرد مقایسه اقتصاد
شـوند،  هاي ملی انتقاالت محاسبه میکه در حسابطوريعمومی غیرنقدي و مصرف عمومی به

 ارز و یکسان هستند.هم
شـود.  بازنشسـتگی موجـب سـردرگمی مـی    بنـدي مخـارج عمـومی در بخـش     گاهی طبقه

بازنشستگی پرداختی به کارکنان بخش عمومی به عنوان بخشـی از جبـران خـدمات، انتقـال     
شود. این مزایا جزئی از درآمد کارکنان بخـش عمـومی و درواقـع هزینـه تولیـد      محسوب نمی

شی از هزینه کاالها و خدمات عمومی است. مثالً مزایاي بازنشستگی معلمان مدارس دولتی، بخ
آموزان مدارس دولتی نسبت داده آموزش است که به ارزش انتقاالت غیرنقدي آموزش به دانش

شـده بـه کارکنـان دولتـی همچـون پرداختـی       هاي پرداختشود. به همین ترتیب مستمريمی
 شود.ها به کارکنان بخش خصوصی توسط کارفرمایان، در نظر گرفته میمستمري
این است که  هاي انتقالی به ساکنان دنبال شدهآورد نمایه سنی دریافتیاي که براي برقاعده

هاي عمومی نسبت داده شود. براي هاي سنی ذینفعان مورد نظر در برنامهانتقال دریافتی به گروه
شود. مراقبت سالمت پـیش از تولـد   آموزان نسبت داده میمثال، برنامه تغذیه مدارس به دانش

هاي هایی دارد. هزینهشود. این انتساب در برخی موارد دشواريبت داده میفرزند به مادران نس
شوند. در یک مورد خاص از مادري و مخارج عادي مربوط به یک تولد به مادر نسبت داده می

نامیده شـده،   "هاي نیازمندکمک غیر مستمر به خانواده"هاي انتقال در ایاالت متحده که برنامه
شوند ولی مبلغ دریافتی که داراي فرزندان حائز شرایط هستند پوشش داده میهایی تنها خانواده

طور برابر به شود. این مزایا بهبراساس بعد خانواده توزیع شده که شامل همه بزرگساالن نیز می
شوند. موارد زیادي از انتقـاالت عمـومی اصـالً بـه افـراد      همه اعضاي خانواده نسبت داده می
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طور برابر در میان همه اعضـاي جمعیـت   هاي انتقالی بهیرد. این دریافتیگمشخصی تعلق نمی
 شود.تقسیم می
هاي انتقال عمـومی در  هاي سنی مصرف عمومی و بنابراین دریافتیهاي ساختن نمایهروش

شود. ها پرهیز میاند و در اینجا از تکرار آنقسمت چرخه عمر اقتصادي مورد بحث قرار گرفته
هاي خانوار، که اطالعاتی هاي ثبت اداري یا با استفاده از آمارگیريي با استفاده از دادهانتقاالت نقد

 شوند.کنند، برآورد میکنندگان را ارائه میدر مورد مبلغ انتقاالت نقدي و مشخصات دریافت
ن هاي انتقالی هستند و بنابراین رقم کلی و همچنیهاي انتقالی الزاماً معادل دریافتیپرداختی

هـاي انتقـاالت   شود. نمایه سنی پرداختـی هاي خاص تعیین میرقم انتقالی در هریک از برنامه
هاي مالیـات، وابسـته   عمومی به منبع مالیاتی، یا توزیع سنی منبع مالیات و یا تغییرات سنی نرخ

شـوند. در ایـن   ها جدا نمـی هاي ملی انتقاالت، کسورات اجتماعی از مالیاتاست. در حساب
است: درآمد کار، درآمد دارایی، مصرف، تملک دارایـی،  ه هفت منبع مالیات مشخص شدهگرو

منبع مالیات، یا به عبارتی بـار مالیـاتی، بـه همـان     معامالت دارایی، دنیاي خارج و دیگر منابع. 
ها براساس رسته، منبع و فعالیتی که بـر آن   شود. منبع مالیات شیوه حسابداري نسلی تعیین می

شود. مالیات بـر درآمـدها و دسـتمزدها از درآمـد کـار،       بندي می شده است، طبقه بسته مالیات 
مالیات بر سود از عایدات دارایی (درآمـد دارایـی)، مالیـات بـر مصـرف از مصـرف و غیـره،        

هاي ملـی انتقـاالت    ها در حساب شود. اثرات ثانویه و اثرات تعادل عمومی مالیات پرداخت می
ها در مـورد   هاي این حساب د و این امر توانایی هرگونه استنباط از سنجهشون گیري نمی اندازه

کند. بنابراین براي ارزیابی اثرات مالیات بر رفاه، برآوردهاي دیگري از اثرات  رفاه را محدود می
شوند (فر و  هاي رفتاري، اثرات جانبی و اعوجاجات ناشی می غیرمستقیم انتقاالت که از واکنش

هاي مـالی را  هایی از رفاه فردي مورد نیاز است. ما تنها جریان ) و نیز سنجه1999کوتیلکوف (
 کنیم.برآورد می

 کلیـه  از عمومی براي تـأمین مـالی حمایـت    درآمدهاي همه مالیاتی، هاي نظام ترین ساده در
هـا   پرداختی توزیع مورد این در. شوند می  در صندوق عمومی (خزانه) جمع عمومی هاي برنامه
 ها مشابه خواهـد  برنامه در همه عمومی انتقالی هاي پرداختی نسبی سنی نمایه نبع مالیاتی واز م
 ایـن . اسـت  متفـاوت  هاي عمـومی  برنامه تأمین مالی منابع کشورها، برخی حال در این با. بود

هـا   هاي سنی از منابع تأمین مـالی در برنامـه   ها ممکن است به دلیل تعهدات و تخصیص تفاوت
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 تأمین دستمزد و حقوق مالیات طریق عمدتاً از بازنشستگی هاي مثال، برنامه براي د.ناشی شون
و  آمـوزش  هـاي  برنامـه  اسـت  ممکـن  خـارجی  هـاي  دولت مالی هاي همچنین کمک. شوند می

هـاي مالیـاتی متفـاوت،     دولت، با نظـام  مختلف از آنجا که سطوح. دهند قرار سالمت را هدف
 توانـد برحسـب   مـی  هـا  پرداختی ولتی بخصوصی باشند، منبعهاي د ممکن است مسئول برنامه

 مالیات از محلی سطح در است ممکن پرورش تغییر کند. براي نمونه، بودجه آموزش و هدف
مالیات بر ارزش افـزوده   از طور متمرکز به ملی بودجه دفاع که حالی تأمین شود، در امالك بر

 .شود می تأمین
هاي ملی انتقـاالت، نمایـه سـنی همـه منـابع       اي حسابهاي اجز چون پس از ساختن نمایه

قبالً برآورد شده ها نیز در این حساب مالیاتی منابع برخی شود، بنابراین نمایه سنی مشخص می
خصوصیات موجود در این  از هایی مصرف نمونه و دارایی، درآمد نمایه سنی دستمزدها، است.

 و دخانیات، بسته به مـورد، تجزیـه   و الکل فمصر بر اجزا است. در موارد دیگري مثل مالیات
 هاي بیشتري مورد نیاز است. تحلیل

 تغییر سن با -افزوده ارزش و فروش بر مالیات هاي همچون نرخ – مالیاتی هاي نرخ بعضی
تـابع میـزان    فقـط  سـنی  گـروه  هر توسط شده پرداخت در این موارد، مالیات. کنند نمی تغییر

سنی  به دالیل گوناگونی از مالیاتی هاي نرخ دیگر. است خدمات و کاال نوع مصرف افراد از هر
 بـه ( سنی مشخصی اسـت  هايگروه نفع به که صریحی تسهیالت: هستند به سن دیگر متفاوت

 مالیات اسـت،  قیمت مواردي که موضوع تعیین سقف ،)مسن افراد مالیاتی معافیت مثال، عنوان
مالیـات   برنامـه  از استفاده باالتر از سقف باشد، شود که منابعی بسته می بر تنها هایی که مالیات

بـه کـار    هاي مالیـاتی  تغییرات سنی نرخ برآورد براي توان را می رویه کلی دو. تدریجی و غیره
توان سن افرادي  هاي ثبت اداري قادر به ارائه اطالعاتی هستند که با استفاده از آن می برد. داده

اطالعاتی  است حاوي خانوار ممکن هاي آمارگیري یا ص کرد. واند مشخ را که مالیات پرداخته
در این صورت ممکن است نیاز باشد تا با . باشد خانوارها توسط مالیات هاي پرداخت مورد در

هاي مالیاتی خانوار در میان اعضـاي خـانوار توزیـع و از ایـن      هایی، پرداخت استفاده از روش
 . رآورد شودطریق مالیات و نرخ مالیاتی ویژه سن ب

 عمـومی بحـث   شیوه تطبیقی و با جزئیات بیشتر در مورد انتقاالت به) 7 در فصل( میلر تیم
 کند. می
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  دارایی محورعمومی هاي  بازتخصیص
را  سنی هاي گروه ها از جریان پرداخت و ها به دریافت جریان دارایی محور عمومیهاي  بازتخصیص

از دو  دارایی محورهاي  . بازتخصیصکنند ، تعیین میاست عمومی هاي دارایی معامالت نتیجه که
 در( عمومی دارایی عمومی. درآمد انداز پس و عمومی دارایی شوند: درآمد جریان مجزا تشکیل می

 کـه  حـالی  ورودي یا دریافتی است، در جریان دهندگان یک براي مالیات) مثبت بودن صورت
یک جریان خروجی یا پرداختی  دهندگان اتبراي مالی )مثبت بودن صورت در( عمومی انداز پس
 ناشی ، دارایی محور عمومی هاي بازتخصیص عمومی، هاي دارایی از ترکیبی که باشد. جریان می
 .است انداز عمومی منهاي پس عمومی هاي دارایی برابر با درآمد شود، می

 یـن ا از برخـی . شـوند  مختلفی به خدمت گرفتـه مـی   اهداف در جهت عمومی هاي دارایی
اهداف مشخصًا به بازتخصیص منـابع اقتصـادي از یـک گـروه سـنی بـه گـروه سـنی دیگـر          

هـاي   پردازند. با این وجود بسیاري دیگر اهدافی متفاوت دارند، حتی اگر منجر به جریـان  می
سنی شوند. برنامه بازنشستگی عمومی که ممکن است کـامالً و یـا بخشـی از آن از منـابع      بین

است کـه موضـوع و هـدف آن،     دارایی محوراي از یک برنامه  اشد، نمونهب  عمومی تأمین شده
هـا از طریـق دریافـت مالیـات از کارکنـان و یـا انـدوختن         هاي سنی است. دولت بازتخصیص

هاي بازنشستگی هستند. درآمد حاصل از دارایـی و یـا    هاي عمومی قادر به تأمین برنامه دارایی
هاي بعدي  هاي بازنشستگان در دوره براي تأمین مالی مستمريتواند  ها می انداز منفی دارایی پس

هاي عمومی بازنشستگی که تأمین مـالی کامـل دارنـد، چنـدان      مورد استفاده قرار گیرد. برنامه
هاي عمومی بازنشستگی خود را از منابع  معمول نیستند، اما بسیاري از کشورها بخشی از برنامه

هـاي مجزایـی    هاي عمومی بازنشستگی، حساب از برنامهدر بعضی  ]6[کنند. عمومی تأمین می
ها را به افراد و سنین  توان دارایی آسانی می شود و از این روي به داري می ها نگه براي این برنامه

) و صندوق مرکزي تعاون (یا 12مختلف نسبت داد. نظام بازنشستگی شیلی (مشروح در فصل 
 عمـومی  هاي بازتخصیص نوان نمونه ذکر کرد. اکثر نظامع توان به نگر) در سنگاپور را می آینده

شوند.  صورت کلی اعالم می هاي عمومی به چنین ویژگی دارند. در عوض دارایی دارایی محور
داري شـوند و   هاي فردي نگـه  صورت حساب هاي عمومی بازنشستگی چه به هاي برنامه دارایی

قتصادي را براي بازتخصیص منابع در توانند یک سازوکار ا هاي کلی، می چه به صورت حساب
هاي کارکنان مازاد بـر   سنین مختلف و در طول زمان ارائه دهند. اگر کسور اجتماعی یا مالیات
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صورت دارایی ذخیره خواهد شـد. در   هاي کنونی مزایا (انتقاالت) باشد، این مازاد به پرداخت
ده از درآمد حاصل از این دارایی و یا توان براي مثال با استفا هاي آتی، بازنشستگان را می دوره

 هزینه کردن از اموال عمومی، مورد حمایت قرار داد.
هـاي مـالی    دو شکل مهم دیگر از دارایـی هاي ثروت ملی  صندوقو  هاي تثبیت ارز صندوق

نسلی هستند. در  هاي تثبیت ارز ذاتاً فاقد منطق بازتخصیص سنی یا بین عمومی هستند. صندوق
شوند. از سـوي   ها براي ممانعت از نوسانات شدید نرخ مبادله حمایت می وقعوض، این صند

هاي ثروت ملی، که اغلب مورد استفاده کشورهایی اسـت کـه    دیگر هدف مشخص در صندوق
هـا و مسـاوات    مندي برابر نسـل  آید، بهره دست می ها از فروش منابع طبیعی به درآمد اصلی آن

هاي ثروت ملی  و امارات متحده عربی هر دو داراي صندوقنسلی است. براي نمونه، نروژ  بین
شوند. معدود کشورهایی وجود دارند کـه از مازادهـاي    هستند که از درآمدهاي نفتی تأمین می

اي  بینی در آینده، یعنی دوره هاي ذخیره براي برآوردن نیازهاي مالی قابل پیش مالی و صندوق
تـوان بـه    شمار مـی  خوردار باشند. از این موارد کمها سالخورده خواهد بود، بر که جمعیت آن

 اشاره کرد. صندوق آتیه استرالیا
دارایـی   هـاي  بازتخصـیص  در دارایی دخیل کردن یک از دیگري مهم نمونه عمومی بدهی

 دریـافتی توسـط   جریـان  یـک  -انداز منفی پس یعنی - عمومی هاي بدهی افزایش. است محور
 هزینه یا و پرداختی، جریان یک موجود عمومی کند. بدهی میکنونی را ایجاد  دهندگان مالیات
 عظـیم طبیعـی   داراي منابع کشورها از برخی. کند کنونی را ایجاد می دهندگان مالیات از بهره،

. کننـد  توجهی تولید می قابل عمومی درآمد دارایی قرار داشته و هستند که تحت مالکیت دولتی
 درآمد) عمومی هاي پارك و ها بزرگراه مثال، عنوان به( ومیعم هاي از سرمایه قراردادي، طور به

 .شود کسب نمی دارایی
 عملیاتی مازاد خالص معادل عمومی هاي دارایی درآمد ،هاي ملی نظام حساب در چارچوب

 بسـیار  کلـی  طـور بـه  دولـت  بـراي  عملیـاتی  مازاد خالص. است دولت امالك درآمد عالوه به
هـاي   نظـام حسـاب   در. کند ایجاد نمی عملیاتی مازاد عمومی هاي است چرا که سرمایه کوچک

 ها، بنگاه شده توزیع درآمد ،)هزینه و درآمد( بهره: است جزء پنج از متشکل امالك درآمد ،ملی
 بـه  منسـوب  امـالك  درآمـد  خـارجی،  مستقیم گذاري سرمایه مجدد عایدات در گذاري سرمایه
 عمومی انداز پس. هاي زیرزمینی) دارایی و زمین هیبازد مثال، عنوان به( اجاره و گذاران، بیمه
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هاي  نظام حساب در عمومی دولت توسط خالص انداز پس هاي ملی انتقاالت معادل در حساب
 .است ملی

 مالیـاتیِ  هـاي  پرداخت) نیافته تخصیص( از کل براساس سهم ،هاي ملی انتقاالت حساب در
مبناي . شود نسبت داده می سنی هاي گروه به  دارایی محور عمومی هاي جریان سنی، گروه هر

 هاي دارایی تحصیل و بهره روشن است: هزینه دارایی محورعمومی هاي  این رویه در پرداختی
 هاي رویه از استفاده با و شود می پرداخت دهندگان مالیات توسط عمومی بهره هزینه عمومی.
 هـاي  گـروه  شوند، بـه  رفته میهاي انتقاالت عمومی در پیش گ که در تخصیص پرداختی مشابه
 مالیـات  از عمـومی  هاي دارایی منابع تحصیل ترتیب، همین یابد. به مختلف تخصیص می سنی

هاي  مورد استفاده در انتساب سنی پرداختی مشابه هاي رویه با و به همین خاطر شود تأمین می
 .شوند نسبت داده می سنی هاي انتقاالت عمومی، به گروه

شـیوه   این به استقراض عمومی و هاي دارایی درآمد رسیدگی به براي ومیمفه اساس و پایه
 استقراض یا و عمومی هاي دارایی درآمد وجود عدم صورت متکی بر امور غیرواقعی است. در

 بنـابراین . اسـت  بـوده ) عمـومی  مخارج به توجه با( بیشتر عمومی مالیاتی درآمدهاي عمومی،
 سـنی  هـاي  گـروه  پردازنـد بـه   هایی کـه مـی   ا سهم مالیاتمتناسب ب دارایی محور هاي دریافتی

 یابد. تخصیص می

بندي  طبقه کل دولت در جداگانه سازمانی واحد عنوان به غالباً اجتماعی تأمین هاي صندوق
هاي  که بازتخصیص کرد توان توصیه توجه باشد، می ها قابل بزرگی حجم صندوق اگر. شوند می

 سنی نمایه موارد این در. محاسبه شود دولت دیگر واحدهايمتفاوت و جداي از  دارایی محور
 درآمـد  نمایه سـنی  تعیین برنامه مستقل، مبنایی براي هاي مورد استفاده براي تأمین مالی مالیات
 .کند می فراهم برنامه مازاد/کسري یا دارایی

رایـی  دا عمـومی  هاي بازتخصیص اوگاوا، چاوال و ماتسوکورا، این کتاب، میسن، 9 در فصل
 دهند. تطبیقی شرح می را با اطالعاتمحور 

 خصوصی هاي جریان
 توسـط  3-4جـدول   در خصوصـی  سـنی بخـش  هاي  بازتخصیص فهرست کلی و مرور کمی

  خصوصی انتقاالت. ارائه شده است 2004 سال در ژاپن در خصوصی جریان حساب چارچوب
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ا در ایـن جـدول   هـ  اصـلی آن  اجـزاي  همچنـین  و دارایی محور خصوصیهاي  بازتخصیص و
ها  دریافتی جریان. است توجه قابل بسیار خصوصی انتقال ژاپن، در. اند مشخص و تفکیک شده

 متجاوز خصوصی ها در انتقاالت و پرداختی

(واحد ارقام: میلیارد ین،  2004هاي خصوصی: ژاپن، . چارچوب حساب جریان3-4جدول  
 قیمت جاري)

 کاردرصد از درآمد  ارزش نوع جریان خصوصی

 0/0 0 خالص انتقاالت خصوصی

 2/51 138004 هاي دریافتی انتقاالت خصوصیجریان

 0/51 137476 هاي دریافتی انتقاالت بین خانوارجریان

 2/0 528 هاي دریافتی انتقاالت درون خانوارجریان

 2/51 -138044 هاي پرداختی انتقاالت خصوصیجریان

 0/51 -137476 انوارهاي پرداختی انتقاالت بین خجریان

 2/0 -568 هاي پرداختی انتقاالت درون خانوارجریان

 0/0 41 خالص انتقاالت خصوصی به دنیاي خارج

  خصوصی دارایی محورهاي جریان
 2/17 46555 خصوصی دارایی محورهاي بازتخصیص

 4/36 98228 درآمد دارایی خصوصی

 2/19 51673 انداز خصوصیمنهاي: پس

 هاي بیشتر در:). داده2008اوگاوا و دیگران (منبع: 

 مثبـت  و کوچـک  به دنیاي خـارج بسـیار   انتقاالت خالص. است کار درآمد کل از از نیمی
از طریـق انتقـاالت از    کننـده  کـه دریافـت   از این بیشتر در ژاپن ساکنان دیگر، عبارت به. است

درون خانوار نوع  انتقاالت این کشوردر  .هستند غیرساکنان کننده به غیرساکنان باشند، پرداخت
مورد مطالعـه در   اقتصادهاي پایدار در طور وضعیت به این. خصوصی است مسلط در انتقاالت

 مثبـت  ژاپـن  در محـور  دارایی هاي . بازتخصیصمشاهده شده است هاي ملی انتقاالت حساب
 خـالص  کـه  لیحـا  در بـود،  2004 سال ژاپن در کار درآمد از درصد 36 دارایی درآمد. است
 دارایی محور خالص جریان این شرایط. بود کار درآمد از درصد 19 انداز بخش خصوصی پس

 .رساند می کار درآمد کل از درصد 17در این کشور را به سهمی برابر با 
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 خصوصی انتقاالت
. خـانوار اسـت   -بـین  انتقـاالت  و خـانوار  -درون متشکل از انتقاالت خصوصی کل انتقاالت

نظر از منبـع دریافـت    است که صرف خصوصی انتقاالت تمام خانوار شامل -اي بینه دریافتی
ها در  پرداختی ترتیب، همین است. به شده ها (داخلی و دنیاي خارج) توسط ساکنان دریافت آن

و  مقصـد  از نظـر  شـود کـه صـرف    تشـکیل مـی   خصوصـی  انتقاالت از خانوار -انتقاالت بین
 تفاوت. است شده پرداخت ساکنان توسط ،)دنیاي خارج یا خلیدا( انتقاالت کننده این دریافت

 -بـین  انتقـاالت . دنیاي خارج اسـت  به خصوصی انتقاالت با خالص برابر جریان دو این بین
 بـا مؤسسـات   غیرمسـتقیم  انتقـاالت  و خانوارهـا  بـین  مسـتقیم  انتقـاالت  در برگیرنده خانوار

 .شود می )NPISH(خانوار  خدمت در غیرانتفاعی
هـا،   ایـن حسـاب  . شـوند  مـی  گزارش ملی انتقاالت جریان حساب در انتقاالت جاري طفق

این نوع . شوند نمی شامل را دارایی بزرگ دیگر انتقاالت و مهریه، ارث، مانند سرمایه انتقاالت
به همین سـان،  . هستندهاي ملی انتقاالت  حسابدر  انجام حال در تحقیقات انتقاالت موضوع

 هـا ارزش  در این حساب رو، این از و شود نمی زمان انتقاالت امل ارزشش خصوصی انتقاالت
مراقبان خانوادگی (بدون مزد)، کمتر از  شده توسط والدین سالمند، ارائه و کودکان به انتقاالت

 ]7[.شود واقعیت بیان می
 جریان پیدا سرپرست خانوار تنها از سرپرست و به تنها خانوار -بین انتقاالت شود می فرض

 بـرآورد  خـانوار  هزینه -درآمد آمارگیري از مستقیماً خانوار -بین انتقاالت سنی نمایه. کند می
با استفاده از  ارقام کلی انتقاالت دریافتی و پرداختی خانوار ارزیابی در برخی کشورها، .شود می

پذیر است، اما در بقیـه کشـورها سـطوح ارقـام کلـی       هاي درآمد و محصول ملی امکان حساب
هـا بـا    ها و پرداختی دریافتی کشورها، این براي آید. دست می راساس برآوردهاي آمارگیري بهب

شوند که مجموع خالص انتقاالت داخلـی و   درصدي برابر ولی مثبت و منفی طوري تعدیل می
 خالص انتقاالت برابر صفر شود.

در برخـی   هرچند در اکثر کشورها، انتقاالت خصوصی از دنیاي خارج نـاچیز اسـت، امـا   
توجـه   کشورها (مانند فیلیپین و مکزیک) وجوه ارسالی از طرف اعضاي مهاجر خانوارها قابـل 

هـاي ملـی و    است. رسیدگی به این وجوه ارسالی از طرف کارکنان خارجی در نظـام حسـاب  
شوند یا خیر، بستگی  که ساکن محسوب می هاي ملی انتقاالت به وضعیت کارکنان و این حساب
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ارسالی از طرف کارکنان مهمانی که موقتاً در خارج از کشور حضور دارند، بـراي   دارد. وجوه
خانوار ساکنی که کارکنان به آن منسوب هستند فراتر از یک انتقال از دنیاي خارج، درآمد کار 

شود. وجوه ارسالی از طـرف آنـان کـه کارکنـان مهمـان نیسـتند ولـی         آن خانوار محسوب می
گیـري ایـن    شـود. انـدازه   هاي انتقالی از دنیاي خارج محسوب مـی  فتیاند، دریا مهاجرت کرده

 گیرند. ها بسیار دشوار است و معموالً برآوردها در دامنه وسیعی قرار می جریان
شود،  هاي آمارگیري برآورد می خانوار مستقیماً با استفاده از داده -که انتقاالت بین در حالی

عنوان عنصر توازن بین مصرف خصوصی و درآمد  تقیم و بهطور غیرمس خانوار به -انتقاالت درون
هاي نقدي در انتقاالت  عالوه دریافتی عالوه خالص انتقاالت خصوصی به تصرف (درآمد کار به قابل

شود. اعضاي خانواري که  عمومی منهاي مالیات پرداخت شده) براي هر عضو از خانوار برآورد می
کمتر از مصرف خصوصی است) هستند از اعضایی که تصرف  داراي کسري (یعنی درآمد قابل
باشند، وجـوهی را   تصرف بیشتر از مصرف خصوصی است) می داراي مازاد (یعنی درآمد قابل

تصرف براي تأمین مصرف خانوار ناکافی باشد،  کنند. اگر درآمد قابل صورت انتقاالت دریافت می به
از درآمد دارایی و یا چنانچه ضروري باشد خانوار بیشتري را  -سرپرست خانوار انتقاالت درون

تصرف بیش از حد الزم براي  اندازد. چنانچه درآمد قابل انداز منفی، به جریان می صورت پس به
 شود. انداز می یابد و پس تأمین مصرف خانوار باشد، باقیمانده به سرپرست خانوار انتقال می

هاي خانوار است و همه درآمد  داراییاز آنجا که بنا بر فرض، سرپرست خانوار مالک همه 
ها به سرپرست تعلق دارد، مصرف کاالها و خدمات بـادوام، شـامل خـدمات     حاصل از دارایی

گیـرد. مصـرف    اي متفاوت مورد رسیدگی قرار می ناشی از مسکن تحت اشغال مالک، به شیوه
خـانوار از   -رونکاالها و خدمات بادوام توسط عضو غیرسرپرست خانوار از طریق انتقاالت د

شود که برابر با ارزش مصرف کاالها و خدمات بادوام توسـط   سرپرست به این عضو تأمین می
ها، در اکثر کشورها تنها مسکن تحت اشغال مالک بـه   این عضو است. به دلیل محدودیت داده

 گیرد. این شیوه مورد رسیدگی قرار می
تصرف وجود داشته باشد به  د قابلهر میزان خطایی که در برآورد مصرف خصوصی و درآم

خانوار خواهد انجامید. با این حال انتساب  -خطاهایی مشابه در برآورد خالص انتقاالت درون
ها و درآمد حاصل از دارایی به سرپرست خانوار حائز کاربردهاي زیادي در محاسبه خالص  دارایی

زهاي کنونی خود کسري دارند، از انتقاالت است. اعضاي غیرسرپرستی که براي برآورده کردن نیا
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گیرند. این افراد چنانچه داراي مازاد باشند،  هاي خود کمک می هاي سرپرست و نه از دارایی دارایی
 انداز شود. دهند تا پس انداز کنند بلکه مازاد خود را به سرپرست انتقال می توانند پس نمی

در نظر گرفتن برآوردهاي مصرف و  تواند با خانوار براي هر فرد می -خالص انتقاالت درون
خـانوار   -هاي انتقاالت درون تصرف آن فرد محاسبه شود. برآوردهاي سایر ویژگی درآمد قابل

 مستلزم مفروضات بیشتري است.
که هیچ فردي در درون خـانوار   هاي دریافتی و پرداختی با فرض این که جریان نخست این

ر این مورد فقط یک استثنا وجود دارد: ممکن است شوند. د هر دو جریان را ندارد، ساخته می
هاي انتقالی و یک دریافتی انتقالی مرتبط بـا خـدمات    عضوي از خانوار اکنون داراي پرداختی

هاي جاري  ها و پرداختی اي که اعضاي خانوار واقعاً دریافتی بادوام (مثل مسکن) باشد. تا اندازه
ها، و نه خالص  ها و پرداختی ي ملی انتقاالت دریافتیها انتقالی داشته باشند، برآوردهاي حساب

 ها، را کم نشان خواهد داد. دریافتی
خـانوار را برحسـب هـدف انتقـاالت (آمـوزش،       -که ما برآوردهاي انتقاالت درون دوم این

شـود کـه میـزان دریـافتی      دهیم. براي انجام چنین کاري، فرض مـی  سالمت و غیره) انجام می
نوار در هر هدف متناسب با سهم مصرف در هر هدف توسط فردي اسـت  خا -انتقاالت درون

خانوار در اهداف  -کند. بنابراین این احتمال را که انتقاالت درون که این انتقاالت را دریافت می
دهیم. براي نمونه براي تعیـین   مشخصی محقق شده است، در این محاسبات مد نظر قرار نمی

آموزش خود را با اتکاي به انتقاالتی پرداخته است که بـراي   که یک دانشجوي کالج هزینه این
کنیم  مصرف خوراك و مسکن دریافت کرده، هیچ اطالعاتی موجود نیست. از این رو فرض می

 شود. خانوار تأمین می -که درصدي برابر از همه اهداف از طریق انتقاالت درون
گروه سنی تنها وابسته به دخالت هاي دریافت شده از هر  سوم، با این فرض که سهم جریان

خـانوار   -هاي درون هاي انتقاالت است، برآوردهاي توزیع سنی جریان آن گروه در کل جریان
گذاري سنی بـراي ایـن انتقـاالت     شود. به عبارت دیگر در دورن خانوار هیچ هدف ساخته می

سـه نسـلی کودکـان    وجود ندارد. براي مثال، این برآوردها احتمال این را که در یک خـانوار  
کنند در حالی که سالمندان  سکناي خود دریافت می خواهران هم -حمایت بیشتري را از برادر

 دهند. کنند، مد نظر قرار نمی سکنا حمایت بیشتري از فرزندان بزرگسال خود دریافت می هم
) مباحـث تطبیقـی مشـروحی در مـورد انتقـاالت      8هـور (فصـل    رونالد لی و گـرچن دون 

 دهند. رائه میخصوصی ا
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 دارایی محورهاي خصوصی  بازتخصیص
هاي خصوصی سازوکار مهمی براي تغییـر منـابع اقتصـادي در میـان سـنین       استفاده از دارایی

هاي خود را تـأمین کننـد. در    توانند از طریق افزودن بر بدهی، هزینه مختلف است. جوانان می
آموزان کالج معمول  اي تحصیل دانشه برخی کشورها این شیوه براي پرداخت بخشی از هزینه

هاي مادي روزمره کـه تـأمین آن از    و رایج است. جوانان همچنین ممکن است براي تأمین نیاز
کننده (نسیه) استفاده کنند. در هر دو مـورد   ها ممکن نیست، از بدهی مصرف درآمد کنونی آن

ـ   دارایی محورهاي  بازتخصیص ه سـنین جـوانتر مـورد    براي تغییر جهت منابع از سـالمندان ب
 دارایـی محـور  هاي  انداز چرخه عمر، بازتخصیص گیرند. در مدل معمول پس استفاده قرار می

اي براي جریان یافتن منابع از سنین جوانی به سنین سالمندي است. این الگو ممکن است  شیوه
از آن بـراي  ها باشد. افراد ممکن است ثروت بیاندوزنـد تـا    ناشی از گستره متنوعی از انگیزه

آمدهاي غیرمترقبه، براي واگذاري ارث به فرزندان، بـراي تـأمین بـدون     حفاظت خود از پیش
دغدغه در طول چرخه عمر خود، و دیگر دالیل استفاده کنند. درآمد دارایی در هر سن حاصل 

سایر  تواند نتیجه تغییر در ارزش دارایی، ارثیه و انداز در گذشته است؛ با این حال می رفتار پس
تواننـد   هـا مـی   هاي انباشـت دارایـی   که انگیزه اي دریافت شده هم باشد. با این انتقاالت سرمایه

هـاي اقتصـادي در    گیـري ایـن جریـان    هـاي انـدازه   موضوع پژوهشی مهمی باشـند، امـا روش  
 ها هستند. هاي ملی انتقاالت کامالً مستقل از این انگیزه حساب

ی از دو جریـان اقتصـادي اسـت: درآمـد دارایـی و      ترکیبـ  دارایی محـور هاي  بازتخصیص
هاي ملی انتقاالت دو نوع درآمد دارایی یکی درآمد سرمایه و دوم درآمـد   انداز. در حساب پس

شود کـه توسـط    اي گفته می شوند. درآمد سرمایه خصوصی به بازدهی سرمایه امالك متمایز می
هـا و خانوارهـا و سـهم     عملیاتی شرکتشوند و شامل مازاد  داري می ها و خانوارها نگه شرکت

هـاي مـالی (مـثالً     سرمایه از درآمد مختلط است. درآمد امالك جریانی است که توسط دارایـی 
شود. اشکال مهم درآمد امـالك، بهـره، سـود و اجـاره     اوراق بهادار و سهام شرکت) ایجاد می

زیرزمینی) هستند. در هر هاي فسیلی و دیگر موارد معدنی ها به مالکان زمین، سوخت(پرداخت
شده بـه  ها همیشه باید تراز باشند. بهره پرداختها و پرداختیشکل از درآمد امالك، دریافتی

شده به وسیله صاحبان اعتبار، سودهاي پرداخت شده به وسیله بدهکاران باید برابر بهره دریافت
 هام و غیره باشد. ها باید برابر سودهاي دریافت شده به وسیله صاحبان سوسیله شرکت
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هاي طرف معامله نمایه سنی مشابه داشته باشند، درآمد امـالك بازتخصـیص   چنانچه بخش
پرداخت کند، مالکان  B، سودي را به بدهی به شرکت Aسنی ایجاد نخواهد کرد. اگر شرکت 

، درآمد مثبت ناشی از سود خواهند B، درآمد منفی حاصل از سود و مالکان شرکت Aشرکت 
مشابه باشند، خالص درآمد حاصل از سود  Bو  Aالبته اگر توزیع سنی مالکان شرکت  داشت.

هاي ملی انتقاالت براي مشخص براي اعضاي هر گروه سنی برابر صفر خواهد بود. در حساب
هـاي  شود. از این روي جریانکار برده میها نمایه سنی جداگانه بهکردن درآمد امالك شرکت

هـا  هاي دریافتی و پرداختی است، اما خـالص جریـان  ها شامل سنجهکتدرآمد امالك بین شر
کنند. درآمد امالك بـین خـانوار و   هاي سنی ایجاد نمیها بازتخصیصصفر است و این جریان

شود. پرداخت سود به بدهی کارت اعتبـاري،  هاي سنی منجر میبخش تعاونی به بازتخصیص
 این موارد هستند.اي از وام مسکن یا وام دانشجویی نمونه

شود. فرض بر این هاي آمارگیري خانوار برآورد میهاي سنی درآمد دارایی براساس دادهنمایه
انداز باید به سرپرست خانوار نسبت داده شود. نمایه سنی درآمد است که درآمد دارایی و پس

اي برقرار یقاً چنین رابطهکه دقشود. براي اینوسیله نمایه سنی درآمد امالك تخمین زده میسرمایه به
هایی هاي سنی درآمد دارایی حاصل از بهره، سود و اجاره و هم نمایه سنی دستمزدباشد، هم نمایه

ها مشابه وسیله شرکتشوند باید با نمایه سنی دستمزد توزیع شده بهها حاصل میکه توسط شرکت
هاي هاي سنی دادهاستفاده از نمایه هاي درآمد امالك باباشد. در این صورت نمایه سنی دریافتی

شود. نمایه سنی مازاد عملیاتی خانوارها (درآمد آمارگیري خانوار درمورد درآمد امالك برآورد می
اي مسکن تحت اشغال مالک دارایی حاصل از مسکن تحت اشغال مالک) با استفاده از ارزش اجاره

اي غیرتعاونی شود. نمایه سنی درآمد سرمایهاست، برآورد میکه در آمارگیري خانوار گزارش شده 
شـود. نمایـه سـنی    هاي خانوار تخمین زده میوسیله برآوردهاي درآمد مختلط در آمارگیريبه

شـود. سـایر   کننده با استفاده از هزینه بهره خانوار برآورد میهاي بهره بدهی مصرفپرداخت
 شوند.امالك تخمین زده میوسیله نمایه سنی درآمد هاي درآمد امالك بهپرداخت
توانند با قرض است. افراد می دارایی محورهاي انداز دومین مؤلفه اصلی در بازتخصیصپس

توانند با پرداخت بدهی یا هاي دریافتی ایجاد کنند. یا میهاي موجود، جریانگرفتن یا فروش دارایی
انداز خصوصی هاي ملی، پسحساب هاي پرداختی ایجاد کنند. همانند نظامها جریانتملک دارایی

صورت تفاضل بین هاي ملی انتقاالت است. این مقدار براي هر گروه سنی بهمؤلفه توازن در حساب
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 اندازپس شود. خالصانداز محاسبه میهاي سنی غیر از پسکسري چرخه عمر و بازتخصیص
 .است سنین همه اندازپس جمع حاصل یعنی انداز پس معادل خصوصی
را با جزئیـات بیشـتر بحـث     دارایی محورهاي ن و دیگران در فصل نهم، بازتخصیصمیس

ها براي آنها موجود اسـت،  هاي ملی انتقاالت را، که برآوردهاي حسابخواهند کرد و اقتصاد
 کنند.مقایسه می

 هاي خالصهسنجه
ن منفـرد، کـه   هاي ملی انتقاالت بسیار تفصیلی است و برآوردهایی از هر متغیر در سنیحساب

هاي کلی را، که کند. گستره متنوعی از سنجهسالگی و باالتر است، ارائه می 90تا  0معموال از 
 بریم.کار میشوند، با هدف تحلیل و توصیف بهمی برخی از آنها در اینجا شرح داده

اي است از ساختار سنی جمعیت که مشخصـاً تغییـرات سـنی را در    نسبت حمایت، سنجه
هاي سنی مصرف سرانه یـا  کند. نسبت حمایت با استفاده از نمایهري و مصرف وارد میوبهره

دهی جمعیت گذشـته و  با وزن از یک سال مبنا یا  و درآمد کار یا  
 شود: با رابطه زیر محاسبه می بینی شده براي آینده یا پیش

 

سـال و نمایـه مصـرف     30-49براي متوسط گـروه سـنی    1نمایه درآمد کار نسبت به عدد 
شود. بنابراین نسبت حمایت سال سنجیده می 30-49متوسط مصرف گروه سنی  6/0نسبت به 

 درآمد کار و مصرف. تغییر در شکل است نه سطح نمایه کنندهبیان
میانگین سنی سنجه کلی ولی سودمندي براي توزیع سنی است. سنی که در آن دو جریـان  

 شود. براي مثال میانگین سن مصرف یا ورودي یا دریافتی و خروجی یا پرداختی تجربه می
 شود:به صورت زیر محاسبه می

 

هاي اقتصادي (مثل درآمد امالك) همیشه یک جریان دریافتی و یک انتقاالت و دیگر جریان
ها دارند. تفاوت بین میانگین سن ها و پرداختیجریان پرداختی مرتبط با میانگین سنی دریافتی

ر منـابع  کند که جهـت تغییـ  طور خالصه میزانی را بیان میدریافتی و میانگین سن پرداختی به
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دهد. تحت شرایط خاص قاعده طالیی رشد، مقدار برحسب سن را در نظام انتقاالت نشان می
ها با نتیجه جریان ساالنه و تفاوت بین میانگین سن در جریان دریافتی و میانگین کنونی جریان

 را ببینید). 2سن در جریان پرداختی برابر خواهد بود (فصل 
آینـد، بـراي سـاختن    دست میهاي ترکیبی (یا تصنعی) بهنسل برآوردهایی که با استفاده از

هـا شـبیه بـه میـزان     شوند. این سنجهکار برده میاي فارغ از اثر توزیع سنی جمعیت، بهسنجه
شناسـی هسـتند. ایـن    باروري کل، نرخ خالص تجدید نسل یا امید زندگی مقطعی در جمعیت

هاي بازماندگی ویژه ن و (در برخی موارد) وزنسنجه با استفاده از نمایه سنی سرانه یک جریا
اسـت.   شود. براي مثال میزان مصرف کودکان برابـر ساخته می سن 

هـاي  عنوان کل مصرف مورد انتظار طی دوره کـودکی بـا فـرض نسـبت    تواند بهاین سنجه می
 د.هاي مصرف کنونی تفسیر شوبازماندگی ویژه سن و جریان
کنیم. در هـر حـال   جوامع، از ارقام نرمال شده فراوان استفاده می براي ساده کردن مقایسه

مقایسه جوامعی که در سطوح متفاوتی از توسعه هستند دشـوار اسـت. در بسـیاري مـوارد بـه      
 30-49هاي سنی نسبت به میانگین سرانه درآمد کار در دامنـه سـنی   وسیله نرمال کردن نمایه

شود. به این منظـور، میـانگین سـاده مقـادیر سـرانه درآمـد کـار        ها ممکن میایسهسال این مق
شود. درآمد کار، درآمد پیش از اعمال مالیات است و دامنه کار برده میبرحسب سنین منفرد به

 شود که متأثر از سن مدرسه و بازنشستگی نیست.کار برده میسال به این خاطر به 30-49سنی 

 ثو بح گیرينتیجه
هاي بسیاري مورد نیاز است هاي ملی انتقاالت امر پیچیده و دشواري است. دادهساختن حساب

اي جامع و از نظر ملی معـرف  هاي درآمد و محصول ملی، آمارگیري نمونهکه مبتنی بر حساب
از درآمد، هزینه، دستمزد، عرضه کار و غیره؛ آمارهاي ثبت سازمانی تفصیلی که توسط نهادهاي 

پوشش ها از نظر باشد. این دادهشناختی میهاي جمعیتشوند؛ و دادهزیادي نگهداري می دولتی
هاي درآمد که در آنها نرخخصوص در کشورهاي کمها بهو کیفیت متفاوت هستند. کیفیت داده

هـاي  هاي آماري بودجه محدودي دارند و افراد زیادي در بخـش باسوادي پایین است، سازمان
دار و داراي کیفیت پایینی است. کنند، مشخصاً مسألهحدودي پولی اقتصاد کار می غیررسمی و تا

هـا و  درآمد و یا بـا درآمـد متوسـط، سرشـماري    ها، بسیاري از کشورهاي کمسواي این چالش
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هاي حسابداري هستند که اطالعات مفیدي را درمورد کنند و داراي نظامهایی را اجرا میآمارگیري
ها اي منظم از سازماندهی کردن این دادههاي ملی انتقاالت شیوهدهد. حسابرائه میاقتصاد نسلی ا

 توان مجموعه مهمی از مسائل را روشن ساخت.دهد که میاي ارائه میرا به گونه

 یادداشت
هـاي دولتـی را بـا جزئیـات     هاي مصرف عمـومی یـا هزینـه   . نویسندگان این کتاب مقوله1

 اند.برآورد کردهبیشتري براي چند کشور  
 در اصـلی  سـنی  نمایه در سهمی توزیع خطاهاي که است فرض این بر مبتنی روش . این2
 .نیست موجود فرض این رد براي نیاز مورد هايداده. است برابر سنین همه
شود مشارکت نسبی کار توسط کارکنان خانوادگی بـدون مـزد   . به این معنی که فرض می3

هاي نسبی کارکنان شاغل برحسب سن است. سپس این مشارکتبرحسب سن مشابه مشارکت 
شوند که با دوسوم درآمد مختلط نسبی برحسب سن چنان به شیوه تسهیم به نسبت تعدیل می

سـوم بـاقی مانـده    گزارش شده براي کل خانوار مطابقت داشته باشد. فرض این است که یک
 ) ببینید.2008بازدهی سرمایه باشد. شرح بیشتر را در لی و دیگران (

شوند و بنابراین کسري چرخه عمر باید گیري میهاي واقعی  اندازهها با داده. این حساب4
هـاي سـنی   هاي سنی برابر باشد. فردي که به شرح این نمایهبا بازتخصیص 1-3مطابق معادله 

رود بینـی شـده داراي سـطحی از درآمـد کـار و مصـرف باشـد، بایـد و یـا انتظـار مـی           پـیش 
 هاي سنی به این میزان باشد.زتخصیصبا

گذاري مفرط و بیش از حد انداز و سرمایهطور پویا کارآمد نباشد، پس. اگر یک اقتصاد به5
 گذاري افزایش یابد.انداز و سرمایهتواند از طریق کاهش پسهیتند. مصرف در همه مقاطع می

ه اسـت، برآوردهـاي   ) گـزارش شـد  347: 2008طور که توسط میچل و دیگـران ( همان. 6
اي از اقتصاد مورد مطالعـه در دامنـه   23بازنشستگی که توسط دولت مدیریت شده در مجموع 

 درصد قرار دارد.  6/69تا  2/0
هاي ملـی  در مورد برآوردهاي ارزش انتقاالت زمان در تایلند و تحلیلی از تدوین حساب. 7

 ، کار ماتانا فانانیراماي را ببینید.طوري که انتقاالت زمان را نیز شامل شودانتقاالت به
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 فصل چهارم
 
 

هـاي حمــایتی و   هــاي عمـر، نظــام  تغییـرات الگوهــاي چرخـه  
 هاي نسلی   جریان

 رونالد لی و اندرو میسن 
 
خورنـد. مطالعـات    هم پیوند مـی  ها از طریق شبکۀ پیچیدة انتقاالت خصوصی و عمومی به نسل

نسـلی در   ناندازي از این انتقاالت بی شناسی، چشم ملی انتقاالت و مطالعات انسان  هاي حساب
چینی تا ملل صنعتی ثروتمنـد، بـراي مـا     ها، به گسترة جوامع مبتنی بر شکار و خوشه جمعیت

معرفی شد، با هدف  2کنند. با استفاده از نمودارهاي چندوجهی پیکانی، که در فصل  ترسیم می
نشان خواهیم داد که در ایـن گسـتره، یـک تغییـر      ،ها ترسیم کردن جهت و اندازه این جریان

ساسی در خالص انتقاالت بین نسلی، از جهت رو به پایین (یعنی از سنین سالمندي به  سنین ا
جوانی) به جهت رو به باال، وجود دارد که عمده این تغییر در اثر سـالخوردگی جمعیـت در   

 ترین فاصله قرار دارند. کشورهایی اتفاق افتاده است که در گذار جمعیتی در دور
ها از نسلی  به نسل دیگر تکـرار شـود (میسـن،     رند الگوي این جریانوقتی افراد انتظار دا

کند کـه نقـش مهمـی در     را ایجاد می – ثروت انتقالی –)، انتظارات آنها شکلی از ثروت 2007
کند. نمودارهـاي چنـدوجهی پیکـانی ثـروت      دهی به رفتار چرخه عمر و اقتصاد ایفا می شکل

شود کـه   لی مثبت از خالص انتقاالت رو به باال حاصل میدهند. ثروت انتقا انتقالی را نشان می
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هاي آتی را متعهد کرده است تا از طریـق   نشانگر آن است که جمعیت فعلی به نوعی جمعیت
شود  انتقاالت از او حمایت کنند. ثروت انتقالی منفی از خالص انتقاالت رو به پایین حاصل می

به آیندگان انجام دهد.  یشود تا انتقاالت تعهد میکه نشانگر آن است که جمعیت فعلی به نوعی م
انـد، در آینـده در مواجهـه بـا      اگر این الگوهاي انتقاالت و نهادهـایی کـه در آن جـاي گرفتـه    

 سالخوردگی جمعیت بدون تغییر ادامه یابند، ثروت انتقالی وجود خواهد داشت.
کنـد کـه ایـن مسـأله      مـی شدت تغییر  با گذار جمعیتی کشورها، توزیع سنی جمعیت آنها به

شود. تغییر در توزیع سنی، از طریق فشار بـر برخـی    ناگزیر به سالخوردگی جمعیت منجر می
. اگر یک نظـام  استپذیر کردن برخی دیگر، چالشی براي استمرار انتقاالت  ها و انعطاف نظام

ومی یا حمایـت  عنوان مثال، از طریق بازنشستگی عم انتقالی، ثروت انتقالی مثبت ایجاد کند (به
شرط ثبات سایر شرایط، رشد  خانوادگی از سالخوردگان)، آنگاه هر چه باروري کمتر شود، به

و کاهش  1جمعیت کمتر شده و سالخوردگی جمعیت موجب افزایش در بار وابستگی انتقاالت
شود. اگر یک نظام انتقالی، ثروت انتقالی منفی ایجاد کنـد (تربیـت    در مصرف چرخه عمر می

ندان توسط والدین یا سیستم آموزش عمومی)، آنگاه هر چـه بـاروري کمتـر شـود، رشـد      فرز
جمعیت کمتر شده و سالخوردگی جمعیت موجب کاهش در بار وابستگی انتقاالت و افزایش 

 شود. در مصرف چرخه عمر می
ویـژه   هاي انتقاالت عمـومی بـراي سـالمندان، بـه     هاي اخیر به مشکالت مالی برنامه در سال

اي شده است. اما بازنشستگی تنها بخشی، و غالباً بخش کوچکی، از  ها، توجه ویژه زنشستگیبا
هـاي انتقـالی کـه توسـط      هـاي جریـان   تر است. در اینجا با استفاده از سنجه یک تصویر بزرگ

تري ترسیم خواهیم کرد کـه   تر و دقیق اند، تصویر متوازن فراهم شده هاي ملی انتقاالت حساب
شـود: کـودکی،    ت عمومی و هم انتقاالت خصوصی و  دامنۀ سنی کامل را شامل مـی هم انتقاال

 سن کار و سالمندي.
 هاي این فصل عبارتند از: طور خالصه، یافته به

در همه سنین  2چینی و کشورهاي جهان سوم هاي مبتنی بر شکار و خوشه مصرف در گروه .1
تی مدرن، با افزایش سن مصرف بزرگسالی نسبتاً ثابت است. در مقابل، در کشورهاي صنع

                                                 
1. Transfer Dependency Burden 
2. Third World Countries 
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مدتی  هاي طوالنی و مراقبت 1هاي سالمت یابد که دلیل اصلی آن مراقبت شدت افزایش می به
 شود. می است که توسط بخش عمومی تأمین مالی 

هـا بعـد در    چینـی، سـال   هاي مبتنی بـر شـکار و خوشـه    درآمد کار کودکان ابتدا در گروه .2
هاي ثروتمند صنعتی آغاز شـد. درآمـد    حتی در دولتکشورهاي فقیر جهان سوم و بعدها 

رسـد و   کار در کشورهاي ثروتمند نسبت به کشورهاي فقیر با تأخیر به حداکثر خـود مـی  
یابد، درحالیکه در کشورهاي فقیر حتـی در سـنین    سپس با شتاب به میزان صفر تقلیل می

چینـی،   شکار و خوشـه  یابد. در جوامع مبتنی بر سالخوردگی در یک سطح پایین تداوم می
مانند، درحالیکه در کشـورهاي   باقی می 2افراد حتی در سنین پیري نیز تولیدکننده خالص

 کنندگان خالص هستند. ثروتمند، سالمندان مصرف

چینی و کشورهاي جهان سوم، جریان منابع رو به پایین  در جوامع مبتنی بر شکار و خوشه .3
هـاي مراقبـت از فرزنـدان و در     که دلیل آن هزینه ترها است و از افراد سالخورده به جوان

نتیجه، ایجاد ثروت انتقالی منفی است. در برخی کشورهاي ثروتمند و کشورهاي صـنعتی  
ها معکوس است و جریان منابع رو به باال و از افـراد جـوان بـه     پیر، جهت خالص جریان

 ردگی جمعیت است.ساز این جریان معکوس، سالخو سالخوردگان است. دلیل اصلی زمینه

در اکثر کشورها، آداب و رسوم، نهادها و ساختار سنی جوان، جمعیت کنونی را متعهد به  .4
کند. در حال حاضر، برخی کشورهاي صنعتی  هاي آتی می انجام انتقاالت خالص به جمعیت

هاي آتـی را متعهـد بـه     به سالمندان، جمعیت 3سالخورده با انتقاالت عمومی سخاوتمندانه
 کنند. الت خالص به جمعیت کنونی میانتقا

شدت رو به پایین اسـت در حالیکـه جهـت     اي به جریان انتقاالت خصوصی در هر جامعه .5
تر)  خالص انتقاالت عمومی در برخی جوامع رو به پایین (از افراد سالخورده به افراد جوان

 و در برخی دیگر (عمدتاً جوامع ثروتمند) رو به باال است.

یا مجموع انتقاالت عمومی و خصوصی، تقریباً در تمام کشورها رو به پـایین  کل انتقاالت،  .6
جریان دارد که دال بر این است که ساختارهاي سنی سـالمندتر از نظـر اقتصـادي مزیـت     
دارند. با این وجود، باروري پایین، کـه در اکثـر کشـورهاي ثروتمنـد متـداول اسـت، بـه        

                                                 
1. Health Care 
2. Net Producer 
3. Generous 
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کل انتقاالت منجر خواهد شد. باروري باالتر  ساختارهاي سنی سالمندتر و تغییر در جهت
 تر براي این کشورها مفید خواهد بود. و ساختار سنی جوان

دهیم. با ترکیب  ابتدا شکل چرخه عمر اقتصادي در ترتیبات مختلف را مورد توجه قرار می
ستفاده هاي کل را ایجاد کرده و آنها را با ا توان جریان هاي سنی و توزیع سنی جمعیت می نمایه

هـا و ثـروت    جهت و مقدار جریان ارقاماز نمودارهاي چندوجهی پیکانی توصیف کرد که این 
ها در بازتخصیص منابع در طـول   دهند. با کنار گذاشتن نقش دارایی انتقالی متناظر را نشان می

شـویم. در انتهـا    )، در اینجا بر انتقاالت عمومی و خصوصی متمرکـز مـی  9چرخه عمر (فصل 
هـاي آتـی، الگوهـاي فعلـی را تغییـر       کنیم که چگونه سالخوردگی جمعیت در دهه میبررسی 

 خواهد داد.
دارد کـه درآمـد کـار،     هاي ملـی انتقـاالت   حسابفصل حاضر مروري اجمالی بر الگوهاي 

هـا و   کننـد. فصـول بعـدي تحلیـل     مصرف و انتقاالت خصوصی و عمومی را با هم ترکیب می
 پردازند. راهم کرده و به جزئیات سنی موضوع میمطالعات تطبیقی کشوري را ف

 هاي سنی درآمد کار و مصرف نمایه
هاي مبتنی بـر شـکار و    درازمدت کودکان، که در گروه 1تاریخ زندگی بشر، با وابستگی غذائی

؛ 1994، 2شود (کـاپلن  ها متمایز می رسد، از سایر گونه سالگی می20چینی به حدود سن  خوشه
). این مرحلـۀ طـوالنی وابسـتگی، از طریـق مشـارکت      2010، 4؛ هاول2009، 3هیل و هورتادو

، 5شـود (هـردي   پـذیر مـی   بزرگساالن همۀ سنین در فراهم کردن حمایت براي کودکان امکـان 
هـاي چرخـه عمـر بشـر در جوامـع        کودکان، یکـی از مشخصـه   ي). خالص مصرف باال2009

خصوصی پرورش یـک کـودك از    کشاورزي و صنعتی است. در ایاالت متحده، هزینه خالص
سال درآمد کار در سنین اصـلی اسـت و در تـایوان ایـن هزینـه       6اندازه  سالگی، به21تولد تا 

هاي عمومی بیشتر از  را ببینید). هزینه 8-1، جدول 8باشد (فصل  سال درآمد کار می 9میزان  به
 این میزان است.

                                                 
1. Nutritional Dependency 
2. Kaplan 
3. Hill and Hurtado 
4. Howell 
5. Hrdy 
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ایـت بیشـتر بزرگسـاالن، از فشـار     باروري پایین از طریق نیاز کمتر کودکـان و حم اگرچه 
امـا بـا پیشـرفت گـذار سـنی جهـانی، وابسـتگی سـالمندي          ،وابستگی کودکی کاسـته اسـت  
شود. همانطور کـه خـواهیم دیـد، سـالمندان در کشـورهاي بـا        جایگزین وابستگی کودکی می

در نماینـد.   کننـد، مصـرف مـی    درآمد باال و پایین بیشتر از آنچه در طول دوره کار تولیـد مـی  
چینـی تنهـا کودکـان بـه بزرگسـاالن       هـاي مبتنـی بـر شـکار و خوشـه      کـه در جمعیـت  حـالی 
باشـند. عـالوه بـر ایـن،      اند، در جوامع معاصر هم کودکان و هم سالمندان وابسـته مـی   وابسته

شـدت   تـر بـه   در برخـی کشـورها مصـرف سـالمندان نسـبت بـه مصـرف بزرگسـاالن جـوان         
رونـدي کـه    ؛زمـان پرشـمار   انـد و هـم   ت وابسـته شـده  شـد  افزایش یافته است. سالمندان بـه 

 شود.عنوان زنگ خطر دیده میهی بهتوجطور قابل به
نمایه سنی مصرف و درآمد کار سرانه در سه سطح کامالً متفاوت توسـعه بـا    4-1در شکل 

از میـانگین   1شناسان چینی، انسان هاي مبتنی بر شکار و خوشه اند. در جمعیت هم مقایسه شده
کنند (کاپلن،  عنوان درآمد کار استفاده می دست آمده در هر سن، به ري غذایی تولید شده یا بهکال

آیـد کـه کـالري غـذایی      دست می ). مصرف بر حسب سن با این فرض به2010؛ هاول، 1994
هاي اشتراکی متناسب با نیازهاي فیزیولوژیـک و بسـته بـه     درون یک خانواده، خانوار یا گروه

میانگین  4-1یابد. شکل  گاهی بزرگی جسم و سطح فعالیت افراد تخصیص میسن، جنسیت و 
) در سـه گـروه حـوزه رودخانـه آمـازون (آچـه، پیـرو و        1994ناموزون برآوردهـاي کـاپلن (  

(صـحراي کاالهـاري در    3) براي کانـگ 2010) از یک طرف و برآوردهاي هاول (2ماچگوونگا
هاي برآوردشده را بـا تقسـیم بـر     د. این منحنیده آفریقاي جنوبی) از طرف دیگر را نشان می

ها  اي که براي کلیه نمایهشیوه -کنیم  سال استاندارد می 30-49میانگین درآمد کار براي سنین 
 دهیم. در سرتاسر این فصل انجام می
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. چرخه عمر اقتصادي کشورهاي ثروتمند و فقیر و جوامع مبتنی بر شکار و 4-1شکل 
 درآمد کارچینی: مصرف و  خوشه

 
) و 1994چینـی از مطالعـات کـاپلن (    هاي جوامـع مبتنـی بـر شـکار و خوشـه      هاي مربوط به نمایه : دادهیادداشت

هـاي   ، به مـتن مطالعـات مراجعـه کنیـد. نمایـه     ها نمایه ) اقتباس شده است. براي آشنایی با روش ساخت2010هاول (
اقتصـاد از   6هـا بـراي    ، برابـر بـا میـانگین نـاموزون نمایـه     هـاي ملـی انتقـاالت    حسـاب اقتصاد  23چارك باال و پایین 

باشد. گـروه چـارك پـایین شـامل چـین، هنـد، انـدونزي،         اقتصاد از ثروتمندترین اقتصادها می 6فقیرترین اقتصادها و 
شـود.   کنیا، نیجریه و فیلیپین است. گروه چارك باال شامل اتریش، فنالند، آلمان، ژاپـن، اسـپانیا و ایـاالت متحـده مـی     

 اند. بندي شده سال مقیاس 30-49مقادیر بر حسب میانگین درآمد کار براي سنین 
 1براي محاسبه مصرف و درآمد کار در اقتصادهاي فقیر و ثروتمنـد، از میـانگین غیروزنـی   

بـاال و پـایین درآمـد سـرانه اقتصـادهاي       2هـاي  مصرف و درآمد کار برحسب سن در چـارك 
اده شده است. شش اقتصاد کنیا، نیجریه، اندونزي، فیلیپین، هند استف هاي ملی انتقاالت حساب

و چین فقیرترین اقتصادها و شش اقتصاد آلمان، ژاپن، اتریش، فنالند، سوئد و ایاالت متحـده  
 باشند. می هاي ملی انتقاالت حسابترین اقتصادها در  ثروتمند

                                                 
1. Unweighted Average 
2. Quartiles 
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نی و شش اقتصاد با چی هاي مبتنی بر شکار و خوشه ارقام مصرف برحسب سن در جمعیت
سـال در   50سالگی بسیار شبیه یکدیگرند. مصرف در سنین بـاالتر از   50درآمد پایین، تا سن 

یابد اما در اقتصادهاي فقیـر ایـن چنـین     چینی کاهش می هاي مبتنی بر شکار و خوشه جمعیت
بازتـابی   تواند تنهانیست. این تفاوت ممکن است مفهوم ذاتی داشته باشد، اما در عین حال می

کار رفته  هاي به شناسان و وزن کار رفته توسط انسان هاي به هاي بین نیاز به کالري وزن از تفاوت
 براي تخصیص مصرف درون خانوارها باشد. هاي ملی انتقاالت حسابدر 

، این نمایه در سـنین  نخستشود.  نمایه مصرف اقتصادهاي ثروتمند به دو روش متمایز می
 1ویژه مخارج آموزش گذاري در سرمایه انسانی، به ال است که نشانگر سرمایهسال با 20کمتر از 

سـالگی رونـد رو بـه    80شدت افزایش و تا سن  سالگی به45است. دوم، این نمایه بعد از سن 
و  – تر از سرانه اقتصادهاي فقیـر اسـت   باال این نمایه حدود دو سوم -یابد  باالي آن تداوم می
برد. بخشی از این  مدت همچنان سرانه مصرف را  باال می اقبت طوالنیهاي مر پس از آن هزینه

افزایش مصرف ولی نه همه آن، ناشی از خدمات مراقبت سالمتی است که توسط دولت ارائـه  
توانـد ناشـی از زنـدگی آنهـا در      شود. مصرف باالي سالمندان در اقتصادهاي ثروتمند مـی می

سالمندان در اقتصادهاي فقیر. زندگی مستقل  2کناییس برخالف هم-خانوارهاي جداگانه باشد 
هـاي سـخاوتمندانۀ بازنشسـتگی     سالمندان در اقتصادهاي ثروتمند به نوبه خود توسط برنامـه 

 شود. پذیر می عمومی امکان
چینی سـه یـا چهـار     هاي مبتنی بر شکار و خوشه دهد که جمعیت نمایه درآمد کار نشان می
شوند. در اقتصادهاي  ر اقتصادهاي فقیر، به فرآیند تولید وارد میسال زودتر از همتایان خود د

تفـاوت بـین اقتصـادهاي فقیـر و     شـود.   با یک یا دو سال تأخیر شروع می 3ثروتمند، کار مولد
اندك بوده و درآمد کار جوانان در اقتصـادهاي فقیـر    هاي اولیه شروع فعالیت ثروتمند در سال

دلیـل مشـارکت    ؛ البته در دو اقتصاد فقیر کنیا و نیجریه، بـه بیشتر از اقتصادهاي ثروتمند است
درآمد کار در اقتصادهاي فقیر نسبت اندك جوانان در درآمدکار، چنین وضعیتی برقرار نیست. 

رسد، شاید به این دلیل کـه در آنجـا    تر به حداکثر مقدار خود می به اقتصادهاي ثروتمند سریع
روي کار در کشورهاي ثروتمند به فاصـله کوتـاهی پـس از    بیشتر کارها فیزیکی است. نمایه نی

                                                 
1. Education Spending 
2. Co- Residence 
3. Productive Work 
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یابد. اختالف در درآمد کار در سنین  رسیدن  به حداکثرخود، با شتاب به سمت صفر کاهش می
سـالگی،  70چینی تا سـنین   هاي مبتنی بر شکار و خوشه توجه است. جمعیتسالخوردگی قابل

کننـد. هـاول    مصرف خود تولیـد مـی   شود، بیشتر ازسنینی که در آن شمار جمعیت اندك می
کننـد.   اندازه مصرفشان تولید می سالگی تقریباً به80ها تا سن  کند که کانگ ) گزارش می2010(

وري  چینی بازنشستگی وجود ندارد، زیرا اگر از بهره هاي مبتنی بر شکار و خوشه براي جمعیت
 60). افراد 1996ل و هورتادو، کشند (هی ها سالمندان را می سالمندان کاسته شود، برخی گروه

سال و بیشتر در اقتصادهاي ثروتمند، کمتـر از میـزان    61سال و بیشتر در اقتصادهاي فقیر و 
کنند. اگرچه، اغلبِ سالمندان در اقتصادهاي فقیر چندین برابر بیشتر از  مصرف خود، تولید می

هـا کـه بـراي    د. ایـن میـانگین  دهنـ  سالمندان در اقتصادهاي ثروتمند، به کار و تولید ادامه مـی 
اي که در میان اقتصادها وجود دارد کنندهشوند، تغییرات خیرهکشورهاي فقیر و ثروتمند نقل می

 کنند. شوند، را پنهان میو در فصل پنجم و ششم بررسی می
، یعنی مازاد مصرف نسبت بـه درآمـد   1سرانه کسري چرخه عمر 4-2در نیمه باالیی شکل 

گروه ترسیم شده است. کسري دوران کودکی در اقتصادهاي ثروتمند بیشتر است کار، براي سه 
و پس از آن در اقتصادهاي فقیر. کمترین کسري دوران کودکی در جوامع مبتنـی بـر شـکار و    

چرخه عمر در  2شوند. مازاد چینی است که کودکان خیلی زود در فرآیند تولید وارد می خوشه
که وابسـتگی  درحالی :شود گی مشابه است و سپس متفاوت میسال45هاي کار تا سن  طول سال

چینـی   جوامع مبتنی بر شکار و خوشـه شود،  سالمندي در اقتصادهاي ثروتمند و فقیر ظاهر می
کنند. با این حال، هنگامی که درآمد کار کمتر از مصرف  همچنان مازاد چرخه عمر را حفظ می

طـور  نـد نسـبت بـه اقتصـادهاي فقیـر، بـه      شود، کسري چرخه عمر در اقتصـادهاي ثروتم  می
 شود.توجهی بیشتر می قابل

هاي مصرف و درآمد کـار   بار وابستگی در جوامع مختلف، به ساختار سنی جمعیت و نمایه
دلیل ترکیب بـاروري بـاال و    ، بههاي ملی انتقاالت حسابسرانه بستگی دارد. اقتصادهاي فقیر 

ارند. بنابراین، در این اقتصادها کسري چرخه عمر ومیر پایین کودکان، جمعیت جوانی د مرگ
هـاي مبتنـی بـر شـکار و      کل براي کودکان بسیار باال اسـت؛ بـاالتر از آنچـه بـراي جمعیـت     

                                                 
1. Per Capita Lifecycle Deficit 
2. Surplus 
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-2(نیمه پایینی در شکل  استچینی و مسلماً باالتر از آنچه در کشورهاي با درآمد باال  خوشه
دلیل تعداد نسبتاً کمتـر سـالمندان، حـائز     ). وابستگی سالمندي در جوامع با درآمد پایین، به4

اهمیت کمتري است. در مقابل، میزان کسري کل سالمندي در جوامع  با درآمد باال زیاد بوده و 
 همچنان افزایش خواهد یافت.

هاي سنی مقطعی هسـتند در   ، نمایهنخستقبل از ادامه بحث، توجه به دو نکته الزم است. 
هاي زمانیِ با تغییرات اقتصـادي   باشند. در طول دوره لی میهاي عمر واقعی طو حالیکه چرخه
هـاي   هاي سنی مقطعی و طولی ممکن است کامالً مشابه باشند؛ امـا در طـول دوره   اندك، نمایه

ها ارزش زمان اختصاص  رشد سریع اقتصادي اساساً با هم متفاوت خواهند بود. دوم، این نمایه
کنند. این حذف، بدون  کودکان یا سالمندان را منعکس نمییا مراقبت از  1یافته به تولید خانگی

سازد. همچنین، به همین دلیـل اسـت    نسلی را که نوپدید هستند، مخدوش می شک تصویر بین
هاي مربوط به هر جنس نیازمند  شوند؛ زیرا حساب انجام می 2جنسی ها برمبناي تک که حساب

ن، نسبت به آنچـه در حـال حاضـر انجـام     هاي اقتصادي زنا تر از فعالیت یک حسابداري دقیق
 باشد. شود، می می

 نسلی هاي بین ثروت چرخه عمر و جریان
ساله را که در یک کشور ثروتمند یـا فقیـري کـه در بـاال توصـیف شـد، زنـدگی         50یک زن 

آورد در  دسـت مـی   کند در نظر بگیرید. این زن انتظار دارد بیشتر از آنچه از درآمد کار بـه  می
پذیر است کـه مطالبـات اضـافی بـر روي سـتانده       ف کند ـ اما این تنها زمانی امکان آینده مصر

شـده در طـول زنـدگی یـا      هاي انباشت تواند از طریق دارایی آتی داشته باشد. این مطالبات می
دسـت آیـد. مطالبـات بـر      هاي مالی موردانتظار از خانواده بـه  یک بازنشستگی عمومی یا کمک

برآورده ساختن نیازهاي چرخه عمر، ثـروت چرخـه عمـر را تشـکیل     روي ستانده آتی براي 
 معرفی و به جزئیات آن پرداخته شد. 2دهد که مفهومی است که در فصل  می

  

                                                 
1. Home Production 
2. Single- Sex 
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. کسري چرخه عمر (مصرف منهاي درآمد کار) در کشورهاي ثروتمند و فقیر و 4-2شکل 
 چینی هاي مبتنی بر شکار و خوشه جمعیت

 
 

 
 ساخته شده است. 4-1هاي نشان داده شده در شکل  ر از نمایه: این نمودایادداشت
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نشـان داده   2-1ثروت چرخه عمر همیشه مثبت نیست. در واقع، همـانطور کـه در شـکل    
هـایی از   تـر حمایـت   شده است، ثروت چرخه عمر در اوایل زندگی منفی است. افـراد جـوان  

کننـد بـا ایـن ذهنیـت کـه بـا        را انباشـت مـی   1کنند. آنها یک بـدهی  والدین خود دریافت می
حمایت نسـل بعـدي فرزنـدان، آن را پرداخـت خواهنـد نمـود. در جوامـع معاصـر، ثـروت          

هـاي   شـود؛ امـا ثـروت چرخـه عمـر بـراي جمعیـت        هاي بعد مثبت مـی  چرخه عمر در سال
شـان منفـی اسـت. آنهـا زمـانی کـه جـوان         چینی در کل دوره زندگی مبتنی بر شکار و خوشه

شـود و سـپس در طـول دوران     کنند و در نتیجـه بـدهی آنهـا انباشـت مـی      یهستند دریافت م
 پردازند. بزرگسالی آن را می

و بـومیر و   1994؛ همچنـین لـی،   1988بر اساس یک قضـیه جالـب کـه توسـط ویلـیس (     
را ببینید) ارائه شده، تحت شرایط معینی ثروت چرخـه عمـر سـرانه برابـر اسـت       2003لی، 

رف و میـانگین سـنی درآمـد کـار در جمعیـت، ضـربدر مصـرف        با تفاضل میانگین سنی مص
. اگر در چرخـه عمـر، مصـرف زودتـر از تولیـد نیـروي کـار اتفـاق افتـد، ثـروت           ]1[سرانه 

چرخـه عمــر سـرانه منفــی خواهـد بــود. در چنــین حـالتی، منــابع بایـد رو بــه پــایین و از       
د. همـانطور کـه خـواهیم    هاي آتی جریـان یابنـ   بزرگساالن به کودکان و از نسل فعلی به نسل

 دید، این شرایط وضعیت معمول است.
از نمودارهاي چندوجهی پیکانی براي توصیف شیوه انتقال منـابع در طـول چرخـه عمـر     

کنـیم. هـر چنـدوجهی پیکـانی بـا       و انتقال آن به جلـو و عقـب در طـول زمـان اسـتفاده مـی      
انتقـال) و اسـتقرار نـوك آن     استقرار دم آن در میانگین سنی درآمد کار (یا سـن انجـام یـک   

دهـی شـده    در میانگین سنی مصرف (یا سن دریافت یک انتقال) که بر حسـب جمعیـت وزن  
. پهناي چنـدوجهی پیکـانی برابـر اسـت بـا انـدازه جریـان سـرانۀ         ]2[شود  است ترسیم می

ــا انتقــاالت دریافــت  بــه –مربوطــه  ــودار   عنــوان مثــال، مصــرف ی شــده. محــور افقــی در نم
که یـک چنـدوجهی پیکـانی کـه بـه سـمت       طوريدهد؛ به یکانی سن را نشان میچندوجهی پ

میـانگین واحـدهاي سـتانده نسـبت بـه میـانگین        ،معناي آن است کـه  یابد بهراست امتداد می
تـر   تـر بـه افـراد مسـن     شود و از افراد جوان تري کسب می در سنین جوان ،واحدهاي مصرف
طـور متوسـط انتظـار دارد در آینـده بیشـتر از      رد بـه یابد. در این مورد، یک ف بازتخصیص می

                                                 
1. Debt 
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طـور میـانگین ایـن فـرد قبـل از       آنچه از طریق کار کسب خواهد کرد مصرف نماید، زیـرا بـه  
کند. اگر چندوجهی پیکانی به سـمت چـپ امتـداد یابـد،      که مصرف کند، درآمد کسب میآن

شـود   مصـرف مـی   تـري  در سـنین جـوان   محصولشود، در مقایسه با سنی که درآمد کسب می
تـر جریـان دارد. مسـاحت چنـدوجهی      تـر بـه سـنین جـوان    هـا از سـنین بـاال    و بازتخصیص

 دهد. دست می پیکانی، تقریبی از ثروت چرخه عمر را تحت شرایط دنیاي واقعی به
هـاي ثـروت چرخـه عمـر سـرانه       هاي پیکانی براي توصیف مؤلفه همچنین، از چندوجهی

ا، ثروت انتقالی عمـومی، و ثـروت انتقـالی خصوصـی. هنگـامی کـه       ه شود: دارایی استفاده می
شود، یـک چنـدوجهی رو بـه بـاال یـا       از چندوجهی پیکانی براي نمایش انتقاالت استفاده می

طـور میـانگین انتظـار دارد در آینـده      معناي آن اسـت کـه فـرد بـه     معطوف به سمت راست به
تـري دریافـت کنـد. ممکـن اسـت       ت بـزرگ نماید انتقـاال  نسبت به آنچه به دیگران منتقل می

گفته شود که این فرد اخـتالف ایـن دو مقـدار را طلبکـار اسـت کـه بایـد از طریـق خـالص          
طــور  انتقـاالت دریـافتی وي در آینــده بـه وي پرداخــت شـود. از آنجـا کــه ایـن مطلــب بـه       

هـاي آتـی کـه     طـور میـانگین در جمعیـت    میانگین در یک جمعیـت صـحیح اسـت، بایـد بـه     
انتقاالت به جمعیت فعلی انجام خواهند داد نیز صـحیح باشـد. بـرعکس، وقتـی کـه      خالص 

طـور میـانگین عضـو جمعیـت فعلـی،       چندوجهی رو به پایین است یا اشاره به چپ دارد، به
 هاي آینده انجام خواهد داد. خالص انتقاالت به جمعیت

تقـالی کنـونی   هـاي ان  یک چندوجهی پیکانی رو بـه بـاال بـه ایـن معنـی نیسـت کـه نظـام        
کننـد. در داسـتان مشـهور     بـرداري مـی   هـاي آتـی بهـره    هاي فعلی از نسل ، یا نسل1ناپایدارند

، امکان برقـراري یـک الگـوي انتقـاالت رو بـه      3)، یک قرارداد اجتماعی1958( 2ساموئلسون
 4کنـد و جامعـه را قـادر بـه افـزایش رفـاه       باال (یک چندوجهی معطوف به باال) را فراهم مـی 

 سازد. عمر همۀ افراد میچرخه 
هـاي در حـال گـذار سـالخوردگی جمعیـت و       تر ثروت انتقالی کـه پویـایی   محاسبات دقیق

پـذیر خواهـد    سـازي امکـان   بینـی و شـبیه   رشد اقتصادي را با هم ترکیب کند، از طریق پـیش 

                                                 
1. Unsustainable 
2. Samuelson 
3. Social Contract 
4. Welfare 
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) 2007در مقالـه میسـن و لـی (    هـاي ملـی انتقـاالت    حسـاب شـده توسـط    بود. نمونـۀ انجـام  
ه است. متولیان اداره تأمین اجتماعی ایاالت متحـده، بـدهی ضـمنی سیسـتم را کـه      آورده شد

عنـوان مثـالی از    شده توسط عمـوم جمعیـت اسـت، بـه     منطبق با ثروت بازنشستگی نگهداري
ـ   ثـروت انتقـالی عمـومی، بـه     جــدول 2004، 1کننـد (هیئـت امنـا    ی محاسـبه مـی  صـورت کم ،

IV.B8  نـدوجهی پیکـانی بـر مبنـاي میـانگین سـنی       ). نظام بازنشستگی سـوئد از تقریـب چ
چراکـه   ؛کنـد  مندي از مزایـاي سیسـتم اسـتفاده مـی     مشارکت در سیستم و میانگین سنی بهره

بینـی نـدارد و    جاي محاسبات عددي، مبتنی بر مشاهدات بوده و نیـازي بـه پـیش    این نظام به
، 3ترگرنخواهنـد بـود (سـ    2هـاي سیاسـی   هـا کمتـر در معـرض دسـتکاري     بنابراین، حسـاب 

2007.( 
 کـه جزئیـات آن   - دارایـی محـور  هـاي   تواند با استفاده از بازتخصـیص ها می بازتخصیص

و یـا از طریـق انتقـاالت عمـومی و خصوصـی       -مورد بحث قرار خواهد گرفـت   9در فصل 
 که موضوع این فصل است، محقق شود.

 نسلی هاي بین جهت جریان
قتصــاد و دو گــروه مبتنــی بــر شــکار و  ا 23هــاي پیکــانی را بــراي  چنــدوجهی 4-3شـکل  
کنـیم: شـرق آسـیا،     . ما اقتصادها را به پـنج منطقـه تقسـیم مـی    ]3[کند  چینی ترسیم می خوشه

جنوب و جنوب شرقی آسیا، آمریکـاي التـین، آفریقـا، اروپـا و ایـاالت متحـده. ایـن منـاطق         
هـر منطقـه    شـوند و درون  بنـدي مـی   رتبـه اي  منطقـه  4برحسب سرانه تولید ناخالص داخلـی 

ــه    ــرانه رتب ــی س ــد ناخــالص داخل ــر حســب تولی ــز، اقتصــادها ب ــی نی ــدي م ــوند  بن . ]4[ش
ــانی  عنــوان میــانگین ســاده از چنــدوجهی اي بــه هــاي پیکــانی منطقــه چنــدوجهی هــاي پیک

انـد. سـپس    شده و با رنگ خاکسـتري  متمـایز شـده    اقتصادهاي موجود در هر منطقه محاسبه
کـه پهنـاي چنـدوجهی    شود، در حـالی  کانی نسبت داده میمیانگین سنی به هر چندوجهی پی

شـوند.   (جریان سرانه) و مساحت آن (ثروت) در سمت راسـت چـارچوب نمـایش داده مـی    

                                                 
1. Board of Trustees 
2. Political Manipulation 
3. Settergren 
4. Gross Domestic Product 
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ــالگی 30-49جریــان ســرانه و ثــروت هــر دو برحســب میــانگین درآمــد کــار در ســنین    س
 شوند.   می 1استاندارد

بـا هــم   یدالیـل مختلفـ   بــه هـاي پیکـانی،   هـاي سـاالنه، یعنـی پهنــاي چنـدوجهی     جریـان 
هاي وابستگی باال (کنیا)، استفاده زیاد از درآمـد غیـر کـار (نیجریـه)، وجـوه       متفاوتند: نسبت

 انداز ملی باال (چین). هاي پسالمللی، یا نرخ گیري بین (فیلیپین و مکزیک)، وام 2ارسالی
شـده در   ایینسلی براي هر کشور کـامالً بـا الگوهـاي توسـعۀ شناسـ      هاي بین جهت جریان

تـر در پـایین نمـودار،     باال منطبق است. چندوجهی پیکانی مربوط به جوامع بـا درآمـد پـایین   
مرتفع بوده و به سمت چپ اشاره دارند که این امـر بیـانگر جریـان رو بـه پـایین سـتانده از       

اقتصـاد بـا درآمـد     3تر است. با حرکـت بـه سـمت بـاال و      تر به سنین جوان  سنین سالخورده
ــاال ــدوجهی ب ــاع چن ــی   تر، از ارتف ــته م ــانی کاس ــاي پیک ــود. د ه ــر   ش ــودار اکث ــاالي نم ر ب

هاي پیکانی یا خیلی کوتاه هستند یـا بـه سـمت راسـت اشـاره دارنـد کـه بیـانگر          چندوجهی
هـاي   تـر اسـت. چنـدوجهی    تـر بـه سـنین سـالخورده     ها از سـنین جـوان   خالص بازتخصیص

 هند.د نیز همین الگو را نشان می اي پیکانی منطقه
چندوجهی پیکانی پنج کشـور آلمـان، اتـریش، اسـلوونی، مجارسـتان و ژاپـن بـه سـمت         

هاي سه کشور سوئد، فنالند و اسـپانیا بـا اخـتالف کمتـر از       راست اشاره دارند و چندوجهی
داراي نـه کشـور    ءیک سال به سمت چـپ اشـاره دارنـد. جمعیـت ایـن هشـت کشـور جـز        

تـوان ایـن ایـده را مطـرح کـرد کـه        ده و بنـابراین مـی  ساختار سنی سالمند در مطالعۀ مـا بـو  
هـاي پیکـانی دارد. بـراي     توزیع سـنی جمعیـت تـأثیر قابـل تـوجهی بـر جهـت چنـدوجهی        

هـاي پیکـانی را مجـدداً بـا اسـتفاده از میـانگین توزیـع سـنی          چنـدوجهی ارزیابی این تأثیر، 
تفـاوت بـین   ). در ایـن صـورت،   4-4کنـیم (شـکل    اقتصـاد محاسـبه مـی    23جمعیت بـراي  

 .استهاي سنی درآمد کار و مصرف  ها تنها ناشی از تفاوت در نمایه چندوجهی
  

                                                 
1. Standardized 
2. Remittances 
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و  هاي ملی انتقاالت حسابچرخه عمر براي اقتصادهاي  هاي پیکانی ثروت . چندوجهی4-3شکل 
 چینی جوامع مبتنی بر شکار و خوشه

 
در این مورد درآمد کار و نوك چندوجهی  ،1میانگین سنی جریان پرداختی: دم یک چندوجهی پیکانی در یادداشت

، در این مورد مصرف (جریان ساالنه) است؛ مساحت آن بیانگر ثروت، در این 2پیکانی در میانگین سنی جریان دریافتی
اد بیـان  سـال در هـر اقتصـ    30-49است که هر دو نسبت به میانگین درآمد کار بـراي سـنین    مورد ثروت چرخه عمر

هایی است کـه در زیـر آنهـا     اي (ناحیه خاکستري)، بیانگر میانگین غیروزنی اقتصادها با داده شوند. هر ورودي منطقه می
) کـه بـر   2010، 3شوند (بانک جهـانی  بندي می نشان داده شده است. مناطق بر حسب تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه

                                                 
1. Outflow 
2. Inflow 
3. World Bank 
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) و مناطق بـا بـاالترین درآمـد در ابتـداي     2009، 2ستون و همکارانشده است (ه تعدیل  1حسب برابري قدرت خرید
بنـدي   گیرند. اقتصادهاي درون هر منطقه به همان روش و بر حسب تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه بندي قرار می رتبه
ها نزدیک  سالبراي اقتصادهاي مختلف متفاوت است، اما  هاي ملی انتقاالت حسابهاي  شوند. تاریخ مربوط به داده می
) 2000) و بر اساس تعدیل لی (1994هاي مربوط به آچه، پیرو و ماچگوونگا از مطالعات کاپلن ( باشند. داده می 2000به 

 اند. ) تعدیل شده2010هاي کانگ از مطالعات هاول ( اقتباس شده است؛ داده
استانداردشده ، با استفاده از توزیع سنی 4-3هاي پیکانی در شکل  عمده اختالف چندوجهی

هاي پیکانی به سمت چپ بوده و نسبت به  رود. جهت همۀ چندوجهی از بین می 4-4در شکل 
گیري را بـه  هایی که بیشترین جهت چندوجهیقبل، شباهت بیشتري دارند. اختالف بین طول 

 4-4سـال در شـکل    2/6بـه   4-3سال در شـکل   3/18سمت چپ و سمت راست دارند، از 
ها، توزیع سنی جمعیت، تقریباً دو سوم  ها و سایر مقایسه بر اساس این یافتهکاهش یافته است. 

دهد. اگرچه تغییر رفتار اقتصادي  را توضیح می 4-3هاي پیکانی شکل  تغییرات در چندوجهی
سـاز کوتـاه شـدن و تغییـر جهـت       ها نقش دارد، نیـروي اصـلی زمینـه    نیز در بیان این تفاوت

 ت است. ها، سالخوردگی جمعی چندوجهی
سالخوردگی جمعیت هنوز دوره خود را کامل نکرده است. حتی در یـک جمعیـت خیلـی    

بیش از  2050تا  2007شود نسبت وابستگی سالمندي در فاصله  بینی می سالمند مثل ژاپن، پیش
توانند انتظار  تر حتی می ) و کشورهاي جوان2007، 3دو برابر شود (بخش جمعیت سازمان ملل

هاي مصرف و درآمد کار شکل خـود را   را داشته باشند. اگر فرض کنیم نمایه افزایش بیشتري
هـاي   تـوان چنـدوجهی   حفظ کرده و نسبت مصرف کل به درآمد کار کل نیز ثابت بمانـد، مـی  

ترسیم نمود. با افزایش سن  2050بینی شده براي سال  پیکانی را براي توزیع سنی جمعیت پیش
شـدت بـه سـمت راسـت منتقـل       هاي پیکانی بـه  جهیکسب درآمد، همه چندومصرف و سن 

شدت  به 2050هاي پیکانی در سال  چندوجهیشوند. در اروپا، شرق آسیا و آمریکاي التین  می
ها در جنوب و جنوب شرق آسـیا   که چندوجهیشد، در حالی خواهد به سمت راست متمایل 

غیر از تغییرات عمده در  بهمعطوف به سمت چپ خواهد بود. جز تایلند) و افریقا همچنان  (به

                                                 
1. Purchasing Power Parity  (PPP) 
2. Heston et al 
3. UN Population Division 
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نسلی بین زمان  هاي بین هاي سنی نیروي کار و مصرف، یک تغییر جهت عمده در جریان نمایه
 اتفاق خواهد افتاد. 2050حال و سال 

هاي پیکانی ثروت چرخه عمر با استفاده از یک توزیع سنی جمعیت  . چندوجهی4-4شکل 
 چینی و جوامع مبتنی بر شکار و خوشه تقاالتهاي ملی ان حساباستاندارد براي اقتصادهاي 

 
اسـت   هـاي ملـی انتقـاالت    حسـاب اقتصاد  23هاي سنی  : توزیع سنی استاندارد، میانگین غیروزنی توزیعیادداشت

شـود.   چینـی را شـامل نمـی    هـاي مبتنـی بـر شـکار و خوشـه      انـد؛ ایـن میـانگین، گـروه     که در شکل نشـان داده شـده  
 اند. توضیح داده شده 4-3نویس شکل یرزهاي پیکانی در  چندوجهی

نسلی، افزایش قابل مالحظه در ثروت چرخه  هاي بین شده در جریان بینی پیامد تغییرات پیش
+ سال از 6/3ایاالت متحده، افزایش در ثروت چرخه عمر، معادل  –عمر است. در منطقه اروپا 
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+؛ در 2/5در امریکـاي التـین   +؛ 4/5میانگین درآمد کار هر فرد است؛ این رقم در شرق آسیا 
بیشـترین ضـریب    + است. اقتصادهایی که8/1+؛ و در آفریقا 7/3جنوب و جنوب شرقی آسیا 

+ سـال  7+ تـا  6افزایش را دارند، ژاپن، تایوان، جمهوري کره (کره جنوبی) و مکزیـک بـین   
هایی که  اراییباشند. آیا این ثروت جدید به شکل د + سال می9/7و برزیل با  میانگین درآمد کار

 شـوند  خصوصی یا عمومی انباشت مـی  1شده گذاري اندوخته هاي بازنشستگیِ از قبل در طرح
؟ اگر اینگونه باشد، آنگاه سالخوردگی جمعیـت موجـب انباشـت سـرمایۀ     شوند نگهداري می

وري نیروي کار را افزایش داده و  شود که بهره گذاري شده در داخل یا خارج کشور می سرمایه
ویژه در داخل کشـور، نیـز ممکـن     رشد اقتصادي خواهد بود. نرخ بازدهی سرمایه، به محرك

گردد. امـا اگـر ایـن     گذاري در خارج از کشور می است کاهش یابد که منجر به افزایش سرمایه
خالص انتقاالت آتی مـورد انتظـار از    -صورت ثروت انتقالی نگهداري شود،  افزایش ثروت به
موجب تحریک رشد اقتصادي نشده و بلکه بر بار مالی افراد در سن کار  - ها دولت یا خانواده

افزاید و تأثیرات معکوسی بر انگیزه کار خواهد داشت. البته، امکان دیگري هم وجود دارد:  می
عنوان مثال از طریق تأخیر در بازنشستگی تـا سـنین    رفتارها، بهتغییر در هاي جدید و  سیاست

هاي مراقبت سالمت، یا از طریـق   )، از طریق کاهش هزینه2010، 2ربفباالتر (ساندرسون و ش
هاي سنی را تغییر  ، خود نمایه3هایی براي نهادهاي متولی سالمندان ازکارافتاده یافتن جایگزین

 خواهند داد. 

هاي انتقاالت خصوصی رو به پایین، از افراد سالخورده به افراد  جریان
 تر جوان

هـا را   هاي موجود از طریق کلیـه کانـال   ، بازتخصیص4-4و  4-3ل هاي پیکانی شک چندوجهی
، انتقاالت خصوصی و انتقاالت عمـومی. هریـک از   دارایی محورهاي  کنند: جریان توصیف می
ها در جاي خود اهمیت دارند. هنگـامی کـه مصـرف سـنین سـالخوردگی از طریـق        این مؤلفه
یابـد.   گی جمعیـت کـاهش بیشـتري مـی    شود، اثـرات نـامطلوب سـالخورد    ها تأمین می دارایی
شود، سـالخوردگی جمعیـت    که مصرف سنین سالخوردگی از طریق انتقاالت تأمین می هنگامی

                                                 
1 Prefunded Pension Plans 
2 Sanderson and Sherbov 
3. Disable 
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کند. اگرچه،  ویژه بر جمعیت در سن کار تحمیل می تري بر کل جمعیت و به بار حمایتی سنگین
ز طریق آموزش دولتی شود، بلکه این انتقاالت اانتقاالت عمومی فقط به سالمندان پرداخت نمی

شـود. خـالص اثـر     ها و انتقـاالت خصوصـی عمـدتاً بـه کودکـان پرداخـت مـی        و سایر برنامه
بیان شد کـه تحـت فـروض     2سالخوردگی جمعیت به همه این عوامل بستگی دارد. در فصل 

معینی، خالص اثر سالخوردگی جمعیت بر ارزش حال مصرف چرخه عمر، کامالً به مثبت یـا  
. ثـروت انتقـالی نتیجـه ترکیـب اثـرات تغییـر در       ]5[روت انتقالی بسـتگی دارد  منفی بودن ث

تر یا کندتر جمعیت  است که خود از رشد سریع 1هاي حمایتی و تقلیل یا تشدید سرمایه نسبت
  .]6[شوند حاصل می
هاي پیکانی انتقاالت خصوصی، همان  چندوجهی نهاي اصلی مورداستفاده براي ساخت داده

هـاي ورودي) و   (جریـان  2هاي سنی مقطعی انتقاالت دریافت شده معیت و نمایهتوزیع سنی ج
هاي خروجی) است که از انتقاالت درون خانوار و بین خانوار   (جریان 3گرفته انتقاالت صورت

شوند،  ساخته می 3هایی که با استفاده از روش توضیح داده شده در فصل  شود. نمایه ترکیب می
 شود. توضیح داده می 8ها در فصل  د بوده و جزئیات آناقتصاد موجو 17براي 

از سالمندان به  و در بسیاري از اقتصادهاي موردبررسی، انتقاالت خصوصی شدیداً رو به پایین
). انتقاالت رو به پایین به کودکان حتی در تایوان، تایلند، چین و کره 4-5تر، است (شکل  افراد جوان

باشد.  در این کشورها حمایت خانوادگی از سالمندان نیز قوي میکه جنوبی غالب است، در حالی
سال درآمد کار در  7این انتقاالت شدیداً رو به پایین، موجب ایجاد ثروت انتقالی منفی تا حدود 

عبارتی، یک فرد میانگین در آن کشورها انتظار  شود. به برزیل و تقریباً به همان میزان در مکزیک می
سال درآمد کار بیشتر از انتقاالت دریافتی در آینده  7در آینده دارد که به میزان  انجام انتقاالتی

کند. افراد در طول زندگی، و عمدتاً در مراحل کودکی و  اي را بیان می باشد. این نتیجه، نکته ساده می
رزندان خود هاي بعد، آنها ف کنند. در مقابل، در سال شاید نوجوانی، انتقاالت خانوادگی را دریافت می
نمایند. بخش بزرگ انتقاالت خصوصی تحت عنوان  را تا زمانی که بتوانند مستقل شوند حمایت می

                                                 
1. Capital Intensification 
2. Transfers Received 
3. Transfers Made 
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کنیم و سـپس   کننده این ماهیت فراگیر زندگی خانوادگی است: ابتدا دریافت می بیان» 1بدهی«
 نماییم. پرداخت می

هاي ملی  حساباي هاي پیکانی ثروت انتقالی خصوصی براي اقتصاده . چندوجهی4-5شکل 
 استکه برآوردهاي آنها موجود  انتقاالت

 
 اند. توضیح داده شده 4-3هاي پیکانی  در زیرنویس شکل  : چندوجهییادداشت

در برخی جوامع، نظیر تایوان، چین و کره جنوبی این الگو در زندگی خانوادگی معکوس 
دي زنـدگی ایـن حمایـت    شود و سـپس در مرحلـه بعـ    شود: ابتدا از سالمندان حمایت می می

                                                 
1. Debt 
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شود. اگر این انتقاالت در سنین سالخوردگی به اندازه کافی بـزرگ باشـند و اگـر     دریافت می
اندازه کافی سالمند، آنگاه خالص جریان انتقاالت خصوصی باید رو به  توزیع سنی جمعیت به

سـت.  یک از اقتصادهاي تحـت بررسـی در مطالعـۀ مـا صـادق نی      در هیچمطلب باال باشد. این 
هاي انتقاالت خصوصی  و با این شرط که نمایهبراین، سالخوردگی جمعیت تنها در تایوان  عالوه

 شود. موجب تغییر در جهت انتقاالت خصوصی میبدون تغییر باقی بماند 
 4-5هاي پیکانی شرق آسیا، آمریکاي التین و جنوب و جنوب شرق آسیا در شکل  چندوجهی

کـه  هـاي بـزرگ انتقـاالت خصوصـی اسـت، درحـالی       اي جریانمعن نسبتاً ضخیم هستند که به
تر  ي کوچکها تر بوده وبیانگر جریان هاي پیکانی مذکور در اروپا و ایاالت متحده نازك چندوجهی

ترین این  توان برشمرد، اما یکی از مهم انتقاالت خصوصی است. عوامل زیادي براي این تفاوت می
ان و سالمندان است که جایگزین انتقاالت خصوصی شده عوامل، انتقاالت عمومی قوي به کودک

) نشان داده است، انتقاالت عمومی 1974است. هرچند، باید به خاطر داشت همانگونه که بارو (
تر  تواند به افزایش در انتقاالت خصوصی به اعضاي جوان سخاوتمندانه به سالمندان در کل می

ترین ثروت  ي براي این مطلب باشد. این کشور بزرگا تواند نمونه خانواده منجر شود. برزیل می
ترین  انتقالی خصوصی منفی را دارد، که همانگونه که در ادامه نشان خواهیم داد، در مقابل، بزرگ

را دارا است. بنابراین، این  هاي ملی انتقاالت حسابثروت انتقالی عمومی مثبت در بین اقتصادهاي 
تواند به  از این نوع، می 1پیوند دارند. انتقاالت خصوصی القاییدو نوع انتقاالت احتماالً با هم 

 ).2007هاي مختلفی بر روابط خانوادگی اثر بگذارد (میسن،  روش

 هاي انتقاالت عمومی تغییرات در جریان
قویـاً رو بـه    هاي ملـی انتقـاالت   حسابکه انتقاالت خصوصی در کلیه اقتصادهاي در حالی

ی از نظر جهت جریان و میزان، که همان ثروت انتقالی است، با هم پائین است، انتقاالت عموم
). الگوهاي متمایزي برحسب سطح توسعه، منطقـه و سـاختار   4-6تفاوت زیادي دارند (شکل 

هـاي  سنی قابل شناسایی است؛ اما هر اقتصاد نیز مشخصات متمایزکنندة خود را دارد. جریان
هاي پیکانی، برحسب سطح درآمد سرانه  اي  چندوجهیساالنه انتقاالت عمومی سرانه، یعنی پهن

درصد درآمد کار یک فرد در سنین اصلی بزرگسالی در جنوب و جنوب شرقی آسیا تا  11از 

                                                 
1. Induced Private Transfers 
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کنـد. جریـان سـاالنه در ایـاالت متحـده از       درصد در گروه اروپا و ایاالت متحده تغییر می 34
% مشاهده شده براي این جریان 22قدار گیرد: مالگوي مربوط به اقتصادهاي ثروتمند فاصله می

 در ایاالت متحده، کمتر از مقداري است که در اقتصادهاي اروپایی و ژاپن مشاهده شده است. 
اي  شدت به سطح توسعۀ اقتصادي وابسته بوده و تحت تأثیرات منطقه جهت انتقاالت عمومی به

کشورهایی با کمتـرین درآمـد،   اي از شرقی آسیا، یعنی مجموعه قرار دارد. در جنوب و جنوب
 10هاي پیکانی  هاي پیکانی نازك) و همه چندوجهی انتقاالت عمومی نسبتاً اندك بوده (چندوجهی

به پایین هستند که نشانگر توزیع سنی جوان در این کشورها و تأکید بخش  معطوفسال  12یا 
گروه کشورهائی با باالترین  عمومی آنها بر پرداخت انتقاالت به کودکان است. کلیۀ ملل اروپایی،

هاي پیکانی ضخیم و رو به باال دارند. از بین کشورهاي غربی ثروتمند، تنها  درآمد، چندوجهی
دلیل جمعیت جوان آن و  ه یک چندوجهی پیکانی رو به پایین دارد که بخشی از آن بهایاالت متحد
 .هاي اندك است خاطر برنامه بازنشستگی عمومی با مزایاي بخشی به

گیرنـد.   آمریکاي التین و اقتصادهاي شرق آسیا بـین ایـن دو حـد پـائین و بـاال قـرار مـی       
هاي پیکـانی رو بـه بـاال و رو بـه پـایین دارد و میـانگین        آمریکاي التین ترکیبی از چندوجهی

 رمنطقه کمی رو به باال است. اروگوئه، که داراي جمعیتی با ساختار سـنی سـالمندتر از  دیگـ   
دارد. در برزیـل بـا جمعیتـی     مرتفـع منطقه است، چندوجهی معطوف به باال و  کشورهاي این

دارد. چنـدوجهی پیکـانی    مرتفـع هنوز نسبتاً جوان، چنـدوجهی پیکـانی معطـوف بـه بـاال و      
شدت رو به پایین است زیرا برنامه بازنشسـتگی عمـومی آن نسـبتاً ضـعیف اسـت.       مکزیک به

هسـتند، علیـرغم    هاي ملی انتقـاالت  حسابکه عضو هرچند، اکثر اقتصادهاي امریکاي التین 
هاي انتقاالت عمومی قابل توجهی بـراي سـالمندان دارنـد. انتقـاالت      درآمد ملی پایین، برنامه

عمومی شرق آسیا نیز ترکیبی هستند. کره جنوبی و تایوان مشـابه سـایر اقتصـادهاي آسـیایی،     
اســت، و  1بــر اسـاس ســن خنثـی  انتقـاالت بـزرگ و رو بــه پـایین دارنــد. انتقـاالت چـین      

چندوجهی پیکانی انتقاالت ژاپن، نظیر کشورهاي اروپایی با سـطح درآمـدي مشـابه آن، قویـاً     
 رو به باال اما کوچکتر است.

  

                                                 
1. Age- Neutral 
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هاي ملی  حسابهاي پیکانی ثروت انتقالی عمومی براي اقتصادهاي  . چندوجهی4-6شکل 
 استکه برآوردهاي آنها موجود  انتقاالت

 
 اند. توضیح داده شده 4-3هاي پیکانی در زیرنویس شکل  چندوجهی :یادداشت

هاي پیکانی کوتاه هستند زیرا  جز جنوب و جنوب شرقی آسیا، چندوجهی در کلیه مناطق به
انتقاالت به کودکان براي خدمات سالمت و آموزش، با انتقاالت به سالمندان براي بازنشستگی 

هـا ضـخیم هسـتند،     کـه چنـدوجهی   حتـی زمـانی   شـود.  و خدمات مراقبت سالمت جبران می
اقتصادهاي ثروتمند نظیر ژاپن مشاهده شده، ثروت انتقالی مثبت چندان  طور که در همه همان

ها جوانتر از ساختاري است  بزرگ نیست. دلیل این امر این است که ساختار سنی این جمعیت
)، 2050ه سالخوردگی جمعیت (که تا میانۀ قرن بیست و یکم و پس از بیش از چهار دهه تجرب

خواهند داشت. میانگین ثروت انتقالی عمومی در اروپا در حال حاضر معادل ضـریبی حـدود   
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توانـد انتظـار    معنی که یک فرد میانگین در جمعیـت مـی   + سال از درآمد کار است. بدین 8/1
ي مالیاتی آتی، ها سال درآمد کار از طریق انتقاالت عمومی آتی، مازاد بر پرداخت 8/1دریافت 

+ سـال درآمـد کـار    7/2+ و 1/2میـزان   داشته باشد. ثروت انتقالی عمومی در آلمان و سوئد به
 رسد. می -9/0است. در ایاالت متحده این رقم به 

ها از آن جهت که بر اساس الگوهاي فعلی انتقاالت و توزیع سنی فعلی جمعیت  این سنجه
ویژه در اروپا  ه به گذار جمعیت به توزیع سنی سالمندتر، بهاند، ساختگی هستند. با توج محاسبه شده

هـاي   هایی براي اصالح برنامه براین، تالش ها تغییر خواهند کرد. عالوه و شرق آسیا، این اندازه
 بازنشستگی عمومی در جریان است که در کشوري نظیر سوئد با موفقیت همراه بوده است.

لۀ توزیع سنی استاندارد وسی دهی شده به انتقاالت عمومیِ وزن
تفاوت در انتقاالت عمومی تا چه اندازه ناشی از تفاوت در توزیع سنی جمعیت است و نه ناشی از 

انتقاالت عمومی که با استفاده از توزیع سنی  4-7هاي انتقاالت عمومی؟ در شکل  تفاوت در نظام
ایاالت متحده از یک  –منطقه اروپا  اند ترسیم شده است. استاندارد جمعیت مجدداً محاسبه شده

چندوجهی پیکانی معطوف به راست به یک چندوجهی پیکانی معطوف به چپ تغییر جریـان  
دهد که مؤید آن است که جریان انتقاالت عمومیِ رو به باال اساساً پیامد سالخوردگی است و نه  می

هاي اروپایی، سه چندوجهی نظام انتقاالت عمومی به سود سالمندان. در بین کشور 2گیريجهت
پیکانی به سمت چپ و چهار چندوجهی پیکانی به سمت راست امتداد دارند و تنها چندوجهی 

 دهد. گیري قوي به سمت سالمندان را نشان می پیکانی اتریش یک جهت
شود. انتقاالت عمومی در ژاپن  با کنترل ساختار سنی جمعیت، یک الگوي آسیایی ظاهر می

ترین جمعیت در جهان را دارد. اگر ژاپن یک توزیع سالمندباال است زیرا ژاپن شدت رو به  به
سنی مشابه توزیع سنی معیار داشت، انتقاالت عمومی آن شدیداً رو به پایین و همانند تـایوان،  

بود. جریان انتقاالت عمومی رو به باال در چـین   کره جنوبی و کشورهاي جنوب شرق آسیا می
 دهد. گوي منطقه آسیا را نشان میالگویی مخالف با ال

                                                 
1. Standard Population Age Distribution 
2. Bias 
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هاي انتقـاالت عمـومیِ شـدیداً رو بـه بـاال از سـایرین        دلیل نظام امریکاي التین و برزیل به
سال در واحد درآمد کار است که چند برابر بزرگتر  9/2متمایزند. ثروت انتقالی عمومی برزیل، 

دریافت مزایاي عمـومی در آن  از ثروت انتقالی عمومی در سایر کشورها است و میانگین سنی 
باشد. شدیدترین انتقاالت رو به باالي بعدي  سال بیشتر از میانگین سنی در سایر کشورها می 5

است. تنها مکزیک با انتقاالت عمومی رو  -اروگوئه و کاستاریکا –نیز مربوط به امریکاي التین
 گیرد. به پایین، خارج از الگوي امریکاي التین قرار می

ثروت انتقالی عمومی با استفاده از توزیع سنی استاندارد  هاي پیکانی چندوجهی. 4-7شکل 
 استکه برآوردهاي آنها موجود  هاي ملی انتقاالت حسابجمعیت براي اقتصادهاي 

اند. توزیع سـنی اسـتاندارد جمعیـت نیـز      توضیح داده شده 4-3در زیرنویس شکل  هاي پیکانی : چندوجهییادداشت
 توضیح داده شده است. 4-4کل در زیرنویس ش
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 هاي انتقاالت عمومی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نظام
ــد،    ــه و چنانچــه بــاروري در ســطح پــایین بــاقی بمان ســالخوردگی جمعیــت ســرعت گرفت

هـاي عمـومی از نظـر تـأمین مـالی ناپایـدار        سرعت خود ادامه خواهد داد. بسیاري از برنامه به
هاي آتی مورد تجدیـدنظر قـرار گیـرد. ماهیـت دقیـق هـر        دههبوده و بایستی ساختار آنها در 

هاي انجام شده در ایـن مـتن بـا ایـن فـرض انجـام        بینی نوع اصالحی، ناشناخته است و پیش
بـدون تغییـر بـاقی بماننـد؛ درحالیکـه مزایـاي        1هاي مالیات و مزایـا  نمایهشده که توزیع سنی 

 2شـوند تـا تـراز مـالی     سـانی تعـدیل مـی   شده در هر سن با نسبت یک پرداختی و مالیات وضع
شـده بـراي    بینـی  شدة پایـه، بـه جمعیـت پـیش     هاي انتقاالت عمومی تعدیل حاصل شود. نمایه

). اگرچـه ترسـیم یـک    2009شـوند (بخـش جمعیـت سـازمان ملـل،       اعمـال مـی   2050سال 
عنـوان ثـروت ضـمنی تـا حـدودي       چندوجهی پیکانی براي هر اقتصاد و معرفی پهناي آن بـه 

 باشد. بینی مورد توجه می تباه است، با این وجود براي انجام پیشاش
) و 4-8تحت این شـرایط، انتقـاالت عمـومی در جنـوب و جنـوب شـرقی آسـیا (شـکل         

ــود.       ــد ب ــایین خواه ــه پ ــده، رو ب ــام نش ــا انج ــاي افریق ــد برآورده ــا، هرچن ــاالً افریق احتم
بـه سـمت    2050در سـال  هاي پیکـانی انتقـاالت عمـومی بـراي سـایر اقتصـادها        چندوجهی

راست بوده و براي ایاالت متحده، تایوان، کره جنـوبی، کاسـتاریکا و مکزیـک همگـی تغییـر      
، 2050جهت خواهند داد. کشورهاي داراي انتقاالت عمـومی بـزرگ بـه سـالمندان در سـال      

جـز    +)، کلیـۀ کشـورهاي اروپـایی بـه    2/4+ سال بـه واحـد درآمـد کـار)، ژاپـن (     4/6برزیل (
رو بـه بـاالي   +) خواهنـد بـود. ایـاالت متحـده یـک انتقـال       3/5ا، با احتسـاب سـوئد (  اسپانی

 + خواهد داشت.6/0میزان  ضعیف به
تـوان بـا اسـتفاده از یـک قاعـدة       میزان اصالحات الزم براي پاسخ به کاهش باروري را می

اد ، تغییـر میـانگین تعـد   »3بـاروري سـطح جانشـینی   «تجربی ساده ارزیابی کرد. در همسایگی 
درصـد تغییـر در نـرخ رشـد جمعیـت در       یـک در هر جهت، تقریباً با  5/0فرزندان به میزان 

. حفـظ تـراز مـالی نیازمنـد تعـدیل در سـطح مزایـا        ]7[وضعیت تعادل پایدار مطابقـت دارد  
عنـوان مثـال در    ثـروت انتقـالی اسـت. بـه     01/0میـزان   (رو به پایین) یا مالیات (رو به باال) به

                                                 
1. Benefit 
2. Fiscal Balance 
3 Replacement Level Fertility  
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کـاهش یابـد، مزایـا بایـد بـه       5/1تولد به ازاي هـر زن بـه    2زان باروري کل از برزیل، اگر می
درصـد افـزایش یابـد تـا تـراز مـالی حفـظ         6میزان  ها به درصد کاهش یافته یا مالیات 6میزان 

هــاي مختلـف در ایـاالت متحــده بـا تغییــر در     شـود. بـراي مطالعــۀ روش حسـابداري نسـل    
قـرن گذشـته، بـه مطالعـه      5/2جمعیـت در طـول   هـاي سـنی    هاي عمـومی و توزیـع   سیاست

 ) مراجعه کنید.2010( 1بومیر و همکاران

 تر ترکیب انتقاالت عمومی  بررسی دقیق
هاي انتقـاالت بخـش عمـومی شـامل آمـوزش، مراقبـت سـالمت، بازنشسـتگی، سـایر           برنامه

انتقـاالت غیـر   )، و سـایر  4و انتقاالت مبتنی بـر نیـاز   3مندي هزینه عائله (کمک 2انتقاالت نقدي
. ]8[شـود   (عمدتًا کاالهاي عمومی که بـراي افـراد مشخصـی تهیـه نشـده اسـت) مـی        5نقدي

صـورت مسـاوي    بـه  هـاي ملـی انتقـاالت    حسـاب سایر مخـارج غیرنقـدي بـه همـه افـراد در      
هاي مالیاتی براي تأمین وجـوه ایـن مخـارج غیـر نقـدي،       شود، اما پرداخت تخصیص داده می

، بـراي سـهولت،   4-9کنـد. در شـکل    ي به کشور دیگـر تغییـر مـی   بر حسب سن و از کشور
هـا در هـر اقتصـاد قـرار گرفتـه       هاي پیکانی در میانگین سنی پرداخت مالیـات  دم چندوجهی

هـاي مشخصـی نظیـر     هـاي خاصـی بـراي برنامـه     است؛ اگرچـه در بسـیاري مـوارد، مالیـات    
 شود. بازنشستگی یا آموزش پرداخت می

  

                                                 
1. Bommier et al  
2. Cash 
3. Family Allowances 
4. Need- Based Transfers 
5. In- Kind Transfers 



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     150

ثروت انتقالی عمومی با استفاده از توزیع سنی جمعیت هاي پیکانی  چندوجهی. 4-8شکل 
که برآوردهاي آنها  هاي ملی انتقاالت حساببراي اقتصادهاي  2050شده براي سال  بینی پیش

 استموجود 

 
هـاي جمعیـت بـراي     بینـی  انـد. پـیش   توضیح داده شده 4-3در زیرنویس شکل هاي پیکانی  چندوجهی: یادداشت

) اقتباس شده است. در مورد چگونگی تراز مالی بـه مـتن مراجعـه    2009بخش جمعیت سازمان ملل ( از 2050سال 
 شود.

هاي  شدت متفاوت هستند. کشورهاي اروپایی، ژاپن و برزیل برنامه هاي بازنشستگی به برنامه
هاي پیکانی نشان شده است. قابـل   توجهی دارند که توسط پهناي چندوجهیبازنشستگی قابل

هـاي ملـی    حسابعنوان ثروتمندترین اقتصاد  ها در ایاالت متحده، به ست که بازنشستگیذکر ا
، هاي ملـی انتقـاالت   حسابعنوان چهارمین اقتصاد فقیر  و در برزیل، به 1نظرانه ، تنگانتقاالت

                                                 
1. Stingy 
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سخاوتمندانه است. با یک توزیع سنی استاندارد جمعیت (که در اینجا نشان داده نشده است؛ 
تـرین ثـروت بازنشسـتگی را     رجوع کنید)، برزیل  تاکنون بـزرگ  2011ی و میسن به مطالعه ل

ها در آمریکاي  داشته است، حتی بزرگتر از سوئد و آلمان. در کل، سواي مکزیک، بازنشستگی
 .استاستثناي ژاپن،  تر از شرق آسیا، به التین بزرگ

براي اقتصادهاي  ثروت انتقالی عمومی بر حسب بخشهاي پیکانی  چندوجهی. 4-9شکل 
 استها موجود  که برآوردهاي آن هاي ملی انتقاالت حساب

 
شـود. سـایر انتقـاالت     مندي و انتقـاالت مبتنـی بـر نیـاز مـی      هزینه عائله : سایر انتقاالت نقدي شامل کمکیادداشت

را  4-3هـاي شـکل    انـد. زیرنـویس   شود کـه بـراي گـروه مشخصـی تهیـه نشـده       غیر نقدي شامل کاالهاي عمومی می
 ببینید.
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هاي پیکانی مربوط به مخارج عمومی براي خدمات مراقبت سالمت تنها در آمریکا،  چندوجهی
توجه است. کشورهاي نسبتاً ثروتمند تایوان و کره جنوبی مخارج اقتصادهاي اروپایی و ژاپن قابل

ت کـه  عمومی اندکی بر روي سالمت دارند. مخارج سالمت در کاستاریکا نیز کمتـر از آن اسـ  
 باالتري نسبت به ایاالت متحده دارد. 1که کاستاریکا امید زندگیتوجه باشد در حالی قابل

کنند.  کشورهاي سوئد، اتریش، فنالند، برزیل و مکزیک مخارج زیادي صرف آموزش عمومی می
، 2مخارج عمومی آموزش در شرق آسیا نسبتاً اندك است، اما این اقتصادها با مخارج خصوصی مکمل

هاي پیکانی آموزش  ). چندوجهی2010همین کتاب، لی و میسن  8کنند (فصل  ن کمبود را جبران میای
نشانگر کل مخارج آموزش عمومی است، و بنابراین سرانه مخارج هر کودك به سهم کودکان در 

هاي پیکانی  سال گذشته وابسته است. پهن بودن چندوجهی 20جمعیت و سطح باروري در طول 
وپا تابع باروري خیلی پائین و بنابراین دال بر سرانه باالي مخارج هر کودك است.  آموزش در ار

همین پهنا در برزیل و مکزیک به خاطر باروري نسبتاً باال و تعداد زیاد فرزندان در گذشته است، 
 .]9[تر مخارج هر کودك داللت دارد  هاي پیکانی بر سرانه پائینبنابراین پهناي چندوجهی

 تقاالت عمومی و خصوصیترکیب ان
از بسیاري جهات، انتقاالت عمومی و خصوصی از هم متمایزنـد؛ امـا از یـک جهـت یکسـان      

نسلی، ابزاري هستند که از طریق آنها اعضاي یک نسل در منابع نسل  باشند. هه انتقاالت بین می
نظام اقتصادي نسلی یکی از دو  کنند. انتقاالت بین شوند و یا از آن برداشت میدیگر سهیم می

کنـد؛ نظـام دیگـر،     است که وجود چرخه عمر اقتصادي متمایز در جوامع بشري را تأیید مـی 
 است. 3محور هاي دارایی بازتخصیص

شود. در  تر درآمدي، کل انتقاالت توسط انتقاالت خصوصی پوشش داده می در سطوح پایین
هـاي   ه برابـر جریـان  هاي انتقاالت خصوصـی سـاالنه سـ    جنوب و جنوب شرقی آسیا، جریان

انتقاالت عمومی است. این شکاف در آمریکاي التین و شرق آسیا کمتر، اما همچنان قابل توجه 
هـاي سـاالنه از طریـق بخـش عمـومی،       است. تنها در بین کشورهاي اروپایی است که جریـان 

هاي بخش خصوصی اسـت. در کلیـۀ سـطوح توسـعه، انتقـاالت خصوصـی        بزرگتر از جریان

                                                 
1. Life Expectancy 
2. Complementary Private Expenditures 
3. Asset- Based Reallocations 
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باشد. در حال حاضـر، انتقـاالت عمـومی تنهـا در ژاپـن و کشـورهاي        و به پایین میشدت ر به
 اندازه یا بزرگتر از انتقاالت خصوصی هستند. اروپایی رو به باال بوده و هم

هاي  حسابهاي انتقاالت تقریباً در همه اقتصادهاي  دهد که کل جریان نشان می 4-10شکل 
از شدیداً رو به پایین  -هاي پیکانی محدودة وسیعی  جهیرو به پایین است. چندو ملی انتقاالت

با ثروت انتقالی اساساً منفی، تا خنثی نسبت به سن یا اندکی رو به باال در مورد اتریش و اساساً 
اي همگـی رو   هاي پیکانیِ منطقه دهند. چندوجهی را پوشش می -رو به باال در مورد مجارستان

گیـري انتقـاالت،    اقتصادهاي صنعتی ثروتمند هنوز جهـت  به پایین هستند. حتی در بعضی از
 بیشتر به سمت کودکان است تا سالمندان.

ثروت انتقالی عمومی و خصوصی براي اقتصادهاي هاي پیکانی  چندوجهی. ترکیب 4-10شکل 
 استکه برآوردهاي آنها موجود  هاي ملی انتقاالت حساب

 
تـر،   کوچـک چنـدوجهی پیکـانی   تصاد، مبتنی بر جمعیت واقعی و بزرگتر براي هر اقچندوجهی پیکانی : یادداشت
) 2009هاي جمعیت از بخـش جمعیـت سـازمان ملـل (     بینی . پیشاست 2050بینی جمعیت براي سال  مبتنی بر پیش

هـاي انتقـاالت    ، همـان مقـدار سـرانۀ مجمـوع جریـان     2050اقتباس شده است. جریـان سـاالنه بـراي جمعیـت سـال      
 و توضیحات متن را ببینید. 4-3هاي شکل  یسدریافتی است. زیرنو
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مورد  6هاي فعلی انتقاالت ترکیب کنیم،  را با نمایه 2050بینی جمعیت براي سال  اگر پیش
اقتصاد به سمت  17پیکانی از   چندوجهی 8چندوجهی پیکانی تغییر جهت خواهند داد.  17از 

ایاالت متحده و  –منطقۀ اروپا  اي براي هاي پیکانی منطقه شوند و چندوجهیراست معطوف می
شرق آسیا به سمت راست متمایل خواهند شد. در این صورت، ثروت انتقالی مثبت مربوطه نیز 

واحـد   برحسـب سال  3تا  2اقتصاد بین  6نسبتاً قابل توجه بوده و ارزش ثروت انتقالی براي 
 درآمد کار خواهد بود.

ي باروري پایین و سالخوردگی جمعیت اهمیت ثروت انتقالی براي درك مالحظات اقتصاد
اي که در آنجا مورد اشاره قرار مورد مطالعه قرار گرفته است. نکته 2از دیدگاه نظري، در فصل 

تر، رشد جمعیت کندتر  گرفت، این که کشورهایی که ثروت انتقالی منفی دارند از باروري پایین
ده از این شرایط با اتکاي صرف به ثروت  تر برخوردار خواهند بود. البته استفا و جمعیت سالمند

کننده خواهد بود زیرا اکثر کشورها در میانۀ مسیر گذار به یک توزیع سنی  انتقالی فعلی، گمراه
را  2050بینی جمعیت براي سال  سالمندتر هستند. در عوض، اگر ثروت انتقالی مبتنی برپیش

رغم  ، اسلوونی، اتریش و آلمان، حتی بهکشور برزیل، ژاپن، مجارستان 6مورد توجه قرار دهیم، 
مند خواهند شـد. البتـه،   تر جمعیت، بهره تقلیل سرمایه، آشکارا از باروري باالتر و رشد سریع

هاي افزایش جمعیت باشد. وانگهـی،   تواند جایگزینی براي سیاست هاي انتقال می اصالح نظام
هـر   1هاي نهـادي  ه جزئیات ویژگیهاي اقتصادي واقعی ک بینی این موضوعات را از طریق پیش

 توان مورد بررسی قرار داد. گیرد، بهتر میکشور را در بر می

 گیري و بحث نتیجه
چینی، بزرگساالن و حتی سالخوردگان  هاي دور و در جوامع مبتنی بر شکار و خوشه در گذشته

ردنـد. در  ک تـر منتقـل مـی    در طول زندگی خود مازاد بر مصرف خود تولید و به افـراد جـوان  
کننـد   زنـدگی، کـار را متوقـف مـی     60کشورهاي صنعتی ثروتمند، سالمندان در ابتداي دهـۀ  

هاي مراقبت سالمت و خدمات  گیرد و دلیل اصلی این امر هزینه که مصرف آنها اوج میدرحالی
شود و بـه آنهـا در    مدت و بازنشستگی است که توسط بخش عمومی تأمین می مراقبت طوالنی

                                                 
1.Institutional Features 
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رساند. کشورهاي جهان سوم بین این دو حـد، یعنـی    بع براي مصرف بیشتر یاري میتأمین منا
 گیرند. چینی و کشورهاي صنعتی ثروتمند قرار میبین دو جامعه مبتنی بر شکار و خوشه

در همۀ کشورها، فقیر یا ثروتمند، خالص جریان انتقاالت خصوصی رو به پایین و از افراد 
تر است. هرچند، انتقاالت عمومی داسـتان متفـاوتی دارنـد. در     سالمندان به سمت افراد جوان

شـدت رو بـه    شدت رو به پایین و در برخی دیگر به برخی کشورها جریان انتقاالت عمومی به
باال است. با سالخورده شدن جمعیت در کشورهاي ثروتمند، تمرکز بر انتقـاالت عمـومی بـه    

ویژه براي آموزش،  اما انتقاالتی نیز به کودکان بهاست.  سالمندان، به ویژه مستمري بازنشستگی،
گیرند. مسألۀ بزرگتر آن است که انتقاالت خصوصی  شود که کمتر مورد توجه قرار می انجام می

انـداز   هاي ملی انتقـاالت چشـم   رود. حساب در کشورهاي صنعتی ثروتمند رو به فراموشی می
انتقاالت عمومی و خصوصی تحـت عنـوان    کند. با ترکیب تري از این موقعیت ترسیم می جامع

بینیم که تقریباً در همه  تري فراهم خواهد شد. در اینجا می انداز وسیع نسلی، چشم انتقاالت بین
استثناي مجارستان)، مجموع خالص انتقاالت رو به پایین است. این  شده (به اقتصادهاي مطالعه

ادها، سـالخوردگی جمعیـت از طریـق    بدان معناست که در مقایسه با شرایط فعلی ایـن اقتصـ  
کنندة آن، تا حدودي  کنندة انتقاالت نسبت به تعداد افراد دریافت افزایش تعداد افراد پرداخت

تر براي  سازد. اما این بدان معنا نیست که باروري پائین افزایش مصرف چرخه عمر را ممکن می
ي پایین بر توزیع سنی جمعیـت  اکثر کشورها سودمند خواهد بود، زیرا اثرات بلندمدت بارور

شود تا  بینی می ترین منطقه، یعنی اروپا، پیش طور کامل بیان نشده است. حتی در سالمند هنوز به
 70بـه   32و در ژاپـن از   48بـه   23ندي دو برابر شده و از ، نسبت وابستگی سالم2050سال 

شـده بـراي    بینی یش. با توزیع سنی جمعیت پ]10[) 2007برسد (بخش جمعیت سازمان ملل، 
، هاي ملی انتقاالت حسابهاي سنی انتقاالت کنونی، در نیمی از اقتصادهاي  و نمایه 2050سال 

جریان مجموع انتقاالت رو به باال خواهد بود. براي این کشورها، باروري باالتر سودمند خواهد 
تري  زار تحلیلی پیچیدهبود؛ اما براي پرداختن به موضوعات پویاي مرتبط با این بحث، نیاز به اب

که مجموع انتقاالت  را ببینید). زمانی 2007عنوان مثال، مطالعات میسن و لی،  خواهیم داشت (به
تر است، آنگاه یک فرد میانگین در آینده بیشتر  تر به افراد سالخورده رو به باال و از افراد جوان

توان گفت که آینده متعهد به انجام  میدهد، دریافت خواهد کرد؛ یا  از آنچه به دیگران انتقال می
 انتقاالت به افرادي است که امروز در قید حیات هستند. 
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علیرغم نقش مهم انتقاالت خصوصی و عمـومی بـه کودکـان، آشـکار اسـت کـه افـزایش        
توجه در انتقاالت عمومی به سالمندان، نقش کلیدي در تغییر چرخه عمر اقتصادي بسیاري  قابل

انداز انتقاالت را تغییر داده است. اما مشخص نیست که آیـا ایـن    کرده و چشماز کشورها ایفا 
اند یا نتیجه سـکون   هاي انتقاالت عمومی خردمندانه و هدفمند انتخاب شده تغییرات در برنامه

دانیم که اگر یکبـار مزایـایی اعطـاء شـوند،      نهادي و رویداد تاریخی بوده است. هرچند، ما می
هاي مالی و جمعیتی، بسیار مشکل خواهد بود؛ اما همانگونه  ر تطبیق واقعیتمنظو کاهش آنها به

هاي بازنشستگی عمومی خود نشان  که کشورهایی نظیر شیلی و سوئد با تجدید ساختار برنامه
 اند، امري غیرممکن نیست. داده

 سپاسگزاري
مت در ایـاالت  منابع مالی تحقیقات این فصل از دو امتیاز پژوهشی موازي، مؤسسـه ملـی سـال   

 R01و NIA R37 AG025247متحده امریکا بـه رونالـد لـی و انـدرو میسـن، (بـه شـماره        

AG025488   و همچنین  امتیاز پژوهشی از طرف وزارت آموزش، فرهنـگ، ورزش، علـم و (
به مؤسسه تحقیقات  (MEXT.ACADEMIC FRONTIER 2006-2010)تکنولوژي ژاپن 

ن شده است. از گرچن دنهور به خاطر مشارکت زیادي که جمعیت دانشگاه نیهون در ژاپن تأمی
 سپاسگزاریم.  هاي ملی انتقاالت حسابهاي همۀ اعضاي داشته و کمک

 یادداشت
 ) مراجعه کنید.1994براي جزئیات بیشتر به فصل دوم و مطالعات لی ( .1

انگین شود و میترتیب سنی که در آن میانگین واحد درآمد کار کسب میتر، به طور دقیق به .2
 شود. واحد ستانده مصرف می

آورنـد بـا هـم متفـاوت هسـتند، در      هـایی کـه فـراهم مـی     ها از نظر داده از آنجا که دولت .3
 اقتصاد، بسته به موضوع، استفاده شده است. 23تا  17نمودارهاي این فصل از برآوردهاي 

اخل مناطق  شورها در دترتیب کبندي بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی،  این روش رتبه .4
کند، با این حال برخی اقتصادها (نظیر ژاپن یا مجارستان) در بین منـاطق،   را نیز حفظ می
 گیرند. بندي قرار می خارج از رتبه
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این نتیجه تطبیقی، در وضعیت تعادل پایدار قاعده طالیی نیز برقرار است. مطالعات ویلیس  .5
وضعیت تعادل پایدار قاعده طالیـی   ) را ببینید. اگر ثروت انتقالی در1994) و لی (1988(

کند و تغییرات  انداز چرخه عمر دقیقاً مقدار بهینه سرمایه را تولید می صفر باشد، آنگاه پس
اندك در نرخ رشد جمعیت تأثیري بر مصرف طول عمر نخواهد داشت، حتی اگر مصرف 

 سرانه را تغییر دهد.

انـداز   کـه نـرخ پـس    زمانی ،نیروي کار به معموالً به تغییر در نسبت سرمایه» تقلیل سرمایه« .6
کنیم  اشاره دارد. از این عبارت استفاده می ،یابد ثابت بوده و نرخ رشد جمعیت افزایش می

که نرخ رشد جمعیت  نیروي کار بهینه را نشان دهیم که زمانی به تا تغییر در نسبت سرمایه
 باالتر است این نسبت کمتر خواهد بود.

بندي شده است، اما این ایده وجود دارد که یک تغییر بلندمدت رتاین تجربه کمابیش صو .7
، تأثیراتی بـر وضـعیت تعـادل پایـدار     2000وحوش سال در باروري، از زمان فعلی، حول

، 2050خواهد داشت که با بررسی نظام انتقاالت بخش عمومی تحت شرایط جمعیتیِ سال 
هـاي جمعیتـی و    بینـی  و بر مبناي پـیش بینی مالی  توان آن را تخمین زد. از طریق پیش می

 تر دست یافت. توان به نتایج دقیق می هاي ملی انتقاالت حسابهاي بخش عمومی  نمایه

هـا بـین    جزئیات مربوط به روش برآورد انتقاالت عمومی متفاوت است، امـا همـه دولـت    .8
 شوند. سالمت، آموزش و بازنشستگی تفکیک قائل می

انـد، امـا در    اروري نزدیـک بـه سـطح جانشـینی داشـته     ب 2010برزیل و مکزیک در سال  .9
استفاده شـده کـه    1996براي برزیل از اطالعات سال  هاي ملی انتقاالت حسابمحاسبات 

استفاده شده که در آنجا  2004باروري نسبتاً باال بوده است. براي مکزیک از اطالعات سال 
 نیز باروري باال بوده است.

 65جمعیت "عنوان  ) به2007بخش جمعیت سازمان ملل (نسبت وابستگی سالمندي توسط  .10
تعریـف شـده    "سـال  15-64نفر جمعیت در سـنین   100ازاي هر  ) به65سال و بیشتر (+

 است.
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 فصل پنجم
 
 

 درآمد کار در طول چرخه عمر

 1لی و نائوهیرو اگاوا یاپ  –سنگ  

 
شده و مقدار تولیدشده از طریق نیروي  عنوان مقدار مصرف توان به چرخه عمر اقتصادي را می

افتد که افراد در برخـی سـنین    دلیل اتفاق می این ها به د. بازتخصیصکر  کار در هر سن خالصه
کنند، درحالیکه در برخـی سـنین دیگـر بیشـتر از آنچـه       بیشتر از آنچه مصرف کنند تولید می

گیري مقدار تولید شده از طریق نیروي کار در طول  کنند. بنابراین، اندازه تولیدکنند مصرف می
 اقتصادي اساسی است. چرخه عمر، در ساخت چرخه عمر

جامعی از ارزش بازاري نیروي کارِ ارائـه شـده توسـط     2شود سنجۀ در این فصل تالش می
همۀ اعضاي یک جمعیت فراهم شود و تغییرات این سنجه بر حسب سن ترسیم شود. سـنجه  
اد مذکور بازتابی ازعوامل متعددي مانند رفتار افراد، نیروهاي بازار، نهادها و مشخصات سنی افر

است. این سنجه منابعی که افراد از طریـق نیـروي کـار     ازکارافتادگینظیر آموزش، سالمت و 
کنند و چگونگی تغییر چرخه عمر تولید در  براي برآورده ساختن نیازهاي مادي خود فراهم می

هـاي   هاي سنی سرانه درآمد کار که توسط تـیم  کند. ما نمایه بین اقتصادهاي مختلف را بیان می

                                                 
1. Sang-Hyop Lee & Naohiro Ogawa 
2. Measure 
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اند را با هم مقایسه کـرده و عوامـل مـؤثر بـر شـکل ایـن        اقتصاد ساخته شده 23قاتی در تحقی
 کنیم. هاي سنی را توصیف می نمایه

گیـري درآمـد کـار اسـت.      دالیل مهمی متفاوت از رویکرد متداول براي اندازه رویکرد ما به
، نمایـۀ متـداول   تفاوت اصلی سنجۀ ما با مفهوم متداول از نمایۀ درآمد کـار در ایـن اسـت کـه    

شود، درحالیکه مـا نمایـه    وقت برآورد می معموالً فقط براي شاغلین یا حتی براي کارکنان تمام
کنیم. بنابراین، سنجۀ ما شامل غیرکارکنان نیز  درآمد کار را با استفاده از کل جمعیت برآورد می

 1ارکت نیـروي کـار  شده بر نمایه سـنی نـرخ مشـ    شود. عالوه بر این، بیشتر مطالعات انجام می
اند. این رویکرد زمانی مناسب است که مدل به دنبال توضیح یک پرسش رفتـاري   متمرکز شده

کند یا  تعیین می 2شوند عنوان مثال، چه چیزي سنی را که افراد بازنشسته می مشخص باشد؛ به
حظات کنند؟ اما رویکرد متداول، مال در طول زندگی کاري یک فرد تغییر می 3چگونه درآمدها

عنوان مثال، در کشورهایی کـه سـهم قابـل     محدودي در مورد موضوعات مهم سیاستی دارد. به
وري پـایین در بـازار کـار مشـارکت دارنـد یـا        توجهی از جمعیت سالمند در یک سطح بهـره 

وقت موجب  کنند، توجه به سن بازنشستگی یا دستمزد کارکنان تمام وقت کار می صورت پاره به
شود: تأخیر در بازنشستگی ممکن است  نبۀ مهمی از چرخه عمر اقتصادي میفراموش شدن ج

در آن کشورها را حل کند. همچنین، نرخ  سالمندينتواند مشکل تأمین مالی مصرف در سنین 
یافتـه   وري نیروي کار آنها، حتی در میان کشورهاي توسـعه  مشارکت نیروي کار کودکان و بهره

 با هم متفاوت است.
کنـد. درآمـد کـار در     ملی انتقاالت را دنبـال مـی    هاي وش مورداستفادة حساباین فصل، ر

کند. در اینجـا درآمـد    ، سنجۀ جامعی براي تولید فراهم میملی انتقاالت  هاي حسابچارچوب 
شود کـه شـامل درآمـد کـار      شده به کارکنان تعریف می پرداخت 4هاي عنوان همۀ جبران کار به
که نوعی بازدهی نیروي کار  6درآمد کارآفرینی (درآمد خوداشتغالی)ها)، سهم  (عایدي 5کارکنان
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6. The Portion of Entrepreneurial Income (Self- Employment Income) 
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)، و مالیات پرداختی به دولت توسـط  2(مزایاي شغلی 1شده توسط کارفرما است، مزایاي فراهم
. در اینجا بر برآورد و توصیف نمایه سرانه درآمد کار در ]1[باشد  کارفرمایان بابت کارکنان می

کنیم. سنجۀ  تفاوت آن در میان اقتصادهاي مختلف را مقایسه می کل چرخه عمر تمرکز کرده و
 شود.  صورت میانگین دو جنس بیان می ما به

زمینه نظري و توضیح عوامل مؤثر بر شـکل نمایـه درآمـد کـار،      پس از بحث در مورد پیش
 دهیم. سپس برآوردهاي واقعی از درباره روش مورداستفاده براي برآورد درآمد کار توضیح می

هـا   دهنـدة نمایـه   اقتصاد را ارائه کرده و در مورد نیروهاي شـکل  23هاي درآمد کار براي  نمایه
 کنیم. ها را خالصه می کنیم. در بخش آخر، نتایج اصلی و مالحظات سیاستی یافته بحث می

 زمینه نظري درآمد کار در طول چرخه عمر پیش
تـرین آن، سـاختار    بسیاري است که مهـم کنندة عوامل  درآمد کار، منعکس 3سنی کل  هاي نمایه

دهـی   سنی جمعیت است. ازآنجاکه نمایۀ سنی سرانه توسط تعداد جمعیـت در هـر سـن وزن   
دهنده رفتار افـراد اسـت.    شود، لذا نمایه سنی سرانه درآمد کار در طول چرخه عمر، نشان می

کند: نیروي کار عرضه  نظریه اقتصادي مدرن، دو عامل رفتاري مؤثر بر شکل نمایه را معرفی می
ها در طول چرخه عمر. اگرچه این دو  گذاري در سرمایه انسانی آن شده توسط افراد و سرمایه

هاي جداگانه در مورد هـر   ویژه در سنین جوانی دارند، اما بحث رفتار ارتباط نزدیکی با هم به
 کدام مفید خواهد بود.

و مجموع تعداد تولیدکننـدگان   وري کل درآمد کار در یک سال مشخص، توسط سطح بهره
 شود؛ بنابراین: تعیین می

)1-5(  a
a

Y Y  

aکه در آن  a aY y L .استY کننده مجموع درآمد کار، بیانay  کننـده شـاخص    بیـان
باشد. سرانه درآمد کار  می aتعداد تولیدکنندگان در سن aL، وaوري نیروي کار در سن  بهره

 شود: بندي می طور مشابه در رابطه زیر صورت به a ayدر سن
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)2-5( a a ay y l  

 است. aدر سن  1کننده نسبت جمعیت فعال بیان alکه در آن
 ،وري جمعیت فعـال یـا شـاخص بهـره    یا دلیل تغییر در ساعات کار بر حسب سن، باید  به

ما   تعریف) پیدا است که 5-2د. از معادله (ندهی شو برحسب تعداد ساعات کار نیروي کار وزن
اسـت.   ayاز درآمد کار چه تفاوتی با مفهوم متداول دستمزد کار دارد که این تفاوت معـادل  

توسـط نسـبت    ayکـه تعریـف مـا    وقت است، درحالی مفهوم متداول مشروط به کار تمام
از آنجا که تصمیم به مشارکت در نیروي  شود. دهی می جمعیت مشغول به کار در هر سن وزن

کند، سنجۀ ما از درآمد کـار، تحـت تـأثیر     کار در طول چرخه عمر و برحسب جنس تغییر می
 گیرد.  هاي مختلف جمعیتی صورت می تصمیماتی است که توسط گروه

، یک نظریۀ اقتصاديتاثیر دارد.  alچندین عامل بر نرخ مشارکت نیروي کار در هر سن 
کند. فرد در هر سنی  می تعریفعنوان انتخاب رفتاري فرد بین فراغت و کار  نرخ مشارکت را به

کند که سود وي از مطلوبیت نهایی به شکل دستمزد  اي انتخاب می گونه تعداد ساعات کار را به
صـمیمات اتخـاذ   برابر با زیان وي از مطلوبیت نهایی به شکل کاهش در اوقات فراغت باشد. ت

 هاي درآمد کار داشته باشد.   شده توسط سه گروه جمعیتی شاید بیشترین تاثیر را بر شکل نمایه
یافته نسبت به اقتصادهاي در حال  هستند که در کشورهاي توسعه سالمنداولین گروه، افراد 

نشسـتگی  توسعه، تمایل به بازنشستگی زودهنگام دارند. ظاهراً تصمیمات افـراد در مـورد باز  
هـا و   هـاي دولـت، بنگـاه    کننـده تـأثیر سیاسـت    اي است که مـنعکس  تحت تأثیر عوامل پیچیده

باشد. توضیحی که همواره ارائه شده این است که درآمد باال و مزایاي  می 2هاي کارگري اتحادیه
کنـد   ، کارکنان را بـه بازنشسـتگی زودهنگـام ترغیـب مـی     ”PAYG“بازنشستگی تحت نظام 

-؛ بـورش 1999، 5؛ گروبر و وایـز 1999، 4؛ کالرك و همکاران1999، 3همکاران(اندرسون و 
تـر را از ادامـه کـار     ، اغلب کارکنان سالخوردهنیز در بازار کار 7ها ). چسبندگی2000، 6سوپان
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تـر   کارگرفتن و حتی حفظ کارکنان سـالخورده  رسد کارفرماها براي به نظر می کند. به دلسرد می
بـر اسـاس     وري شـده و نظـام پـاداش    ه سالخوردگی موجب کاهش بهرهتمایلی ندارند چرا ک

برد. بنابراین، مردم کشـورهایی کـه درصـد     تر را باالتر می ، هزینه کارکنان سالخورده1ارشدیت
باالیی از کارکنان آن در بخش کشاورزي یا بخش غیررسمی فعال هستند، به این دلیل تمایل به 

هاي موجود در بازار کار جوامع  ها توسط چسبندگی ن بخشبازنشستگی دیرهنگام دارند که ای
 شوند. شهري، محدود نمی

دومین گروه جمعیتی که تأثیر زیادي بر نمایه درآمد کار یـک جمعیـت دارد، نوجوانـان و    
گـذاري   شان و دولت) بین پیوستن به نیروي کار و سرمایهجوانان هستند که (به تشویق والدین

) 1973( 2از طریق ادامه تحصیل، مخیرند. براساس نظریۀ بکر و لویسدر سرمایۀ انسانی خود 
هاي کوچکتر نسبت به کودکان  در مورد  تبادل میان کمیت و کیفیت، کودکان متعلق به خانواده

گـذاري در سـرمایه    بیشتري براي سرمایه  هاي بزرگتر، منابع بیشتر و مراقبت متعلق به خانواده
د؛ این امر در مقابل به دستمزد باالتر فرزندان در آینده منجر خواهد کنن انسانی خود دریافت می

شد. در کشورهاي در حال توسعه، بازدهی باال و فزایندة آمـوزش، انگیـزة قدرتمنـدي بـراي     
نوجوانان است تا در مدرسه باقی بمانند و ورود خود به نیـروي کـار را بـه تـأخیر بیندازنـد.      

کند و این به نوبـه خـود  بـه    اند که آموزش را اجباري میدههایی را اتخاذ کر کشورها سیاست
 ).2003، 3شود (دوریا و همکاران کاهش کار کودکان منجر می

کنند که در بیرون از سومین گروه جمعیتی، زنان هستند. امروزه بسیاري از زنان انتخاب می
بـا بـاروري کـم، هزینـه      یافته خانه کار کنند یا تولید خانگی داشته باشند. در کشورهاي توسعه

و  5مشارکت زنان در نیروي کار اندك است، زیرا زمان کمتري را صرف فرزنـدآوري  4فرصت
هـاي بـازار کـار بـراي زنـان در کشـورهاي        کنند. همچنـین، فرصـت   می 6مراقبت از فرزندان

است. ها در نیروي کار کم  یافته زیاد و موانع اجتماعی و خانوادگی در برابر مشارکت آن توسعه
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هاي تحصیلی بیشتر براي زنان ممکن است ورود آنان به نیروي کار را  از طرف دیگر، موقعیت
 به تأخیر بیندازد.

یا آموزش رسـمی   1افراد ممکن است در حین کار، زمان و پولی را براي آموزش ضمن کار
دهـد. نظریـه سـرمایه    فزایش میآینده آنان را ا ayوري  اختصاص دهند که در نتیجه بهره

گـذاري در   کند که تصـمیم فـرد بـراي سـرمایه     ) بیان می1962، 3؛ مینسر1962، 2انسانی (بکر
گـذاري بسـتگی دارد. منـافع نهـایی      یادگیري یا آموزش، بـه خـالص ارزش حـال آن سـرمایه    

موعـد   مانـده تـا   یابـد زیـرا زمـان بـاقی     گذاري در یادگیري، با افزایش سن کاهش مـی  سرمایه
دهد. برعکس، هزینه نهایی یادگیري با تضـعیف شـرایط فیزیکـی و     بازنشستگی را کاهش می

وري فـرد را   یابد. این مسأله به همراه کاهش در منافع نهایی، نمایه بهـره  روانی فرد افزایش می
دیگـر کمتـر شـدن     عبـارت  گذاري در سرمایه انسـانی، بـه   سازد. با منفی شدن سرمایه مقعر می
وري ناگهان  گذاري ناخالص در سرمایه انسانی نسبت به استهالك سرمایه انسانی، بهره هسرمای

دهـد کـه نمایـه     ) با مرور مطالعات انجـام شـده، نشـان مـی    2003( 4یابد. اسکیربک کاهش می
اي  طور قابل مالحظه وري به سالگی، بهره40وري فردي، طاقی شکل بوده و از حدود سن  بهره

کنـد کـه در طـول     زیادي از مطالعات پیشین از این دیدگاه حمایـت مـی   یابد. بخش کاهش می
اي بر آوري، اثرات ناعادالنه یابد. تغییرات فن هاي فیزیکی و روانی کاهش می سالمندي توانایی

ویژه در جاهـایی   ). به2003، 5هاي مختلف سنی دارد (آتور و همکاران شرایط رقابت در گروه
تر وجـود نداشـته باشـد، تغییـرات سـریع در       آموزي کارکنان مسنکه تأکیدي بر آموزش یا باز

تر هاي آموزشی نیز موجب ایجاد مزیت رقابتی براي کارکنان جوان نسبت به همتایان مسن نظام
 شود.آنان می

یعنی تصمیم در مورد کار کردن یا کار نکـردن و تصـمیم در مـورد     –این دو عامل رفتاري 
وري  به یکدیگر وابسته هسـتند زیـرا بهـره    - در سرمایه انسانی گذاري کردن یا نکردن سرمایه

نیروي کار تا حدودي به تصمیم افراد براي کار کردن و یا ادامه دادن به کار، بستگی دارد. بـه  
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وري نیـروي کـار ناشـی از سـالمت کمتـر یـا تحلیـل در قـواي          عنوان مثال، کـاهش در بهـره  
، 2؛ باند1990، 1شود (کوئین و همکاران تگی فرد میطور ناگهانی منجر به بازنشس جسمانی، به

شوند احتمـاالً کمتـر از دیگـران     که زودتر بازنشسته می ). افرادي1999، 3؛ دویر و میشل1991
دلیـل ایـن وابسـتگی متقابـل، اگـر تنهـا افـراد بـا          کنند. به گذاري می در سرمایه انسانی سرمایه

وري  داشـته باشـند، ممکـن اسـت کـاهش در بهـره       وري باال قصد ماندن در بازار کار را بهره
ویژه در محدوده سن بازنشستگی، آشکار نشود. انتخاب کارکنان  نیروي کار با افزایش سن، به

وري باالیی دارند به عوامل بسیاري نظیـر مزایـاي بازنشسـتگی، نـوع وظـایف       سالمند که بهره
 آنان و شرایط بازار کار بستگی دارد.

جـاي   عنوان مثال، بیشتر کارکنان سالمند، به تر از نظریه است. به پیچیده دنیاي واقعی بسیار
وقـت بازنشسـته    کاهش ساعات کار در یک دوره زمانی قبل از بازنشسته شـدن، از کـار تمـام   

کـه در آن   -شوند. این شیوه عملکرد آنها با مدل عرضۀ نیروي کار یا مشارکت نیروي کـار   می
تدریج از کـار بـه    د را انتخاب کرده و ذائقۀ آنها با افزایش سن بهافراد آزادانه ساعات کار خو

، 4ناسازگار است. مطالعه ترتیبات نهادي در ایاالت متحده (هـارد  -یابد سمت فراغت تغییر می
یک  هاي زیادي ندارند بلکه در انتخابدهد که اغلبِ کارکنان سالمند انتخاب ) نشان می1993

وقت با پرداخت کمتر محدود هستند. بنابراین،  یا یک کار پاره شغل با پرداخت مناسب ساالنه
افرادي که قصد بازنشستگی تدریجی از کار خود دارند ممکن است ناچار به استعفا و رقابت 

 براي یک شغل سطح پایین و با درآمد کمتر شوند.
یابند.  یوري، با افزایش سن افزایش م هاي ارشدیت، دستمزدها بدون توجه به بهره در نظام

تغییر  یابند که این امر موجب طور غیر منتظره ایجاد شده یا خاتمه می هاي بازنشستگی به برنامه
در قید بودجه چرخه عمر کارکنان و حتی ایجاد انگیزه قوي براي خـروج از نیـروي کـار یـا     

ت را تغییر تواند  تبادل کار و فراغ هاي مالیاتی نیز می شود. تغییر در سیاست بازگشت به کار می
هـاي   هاي افراد را خنثی کند، و تبعیضات سنی و بازنشستگی دهد. بیکاري ممکن است برنامه
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تواند مانع پیدا شدن کار براي افراد سالمند شود، حتی اگر تمایـل بـه کـار داشـته      اجباري می
 باشند.  

ـ   وري نیروي کار یا آزمودن نظریه شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بهره ا اسـتفاده از  هاي کـار ب
هاي جهان واقعی، کار مشکلی است. حتی اطالعات پایه، نظیر ساعات کار بر حسب سن،  داده

هاي نیـروي کـار در میـان کشـورهاي مختلـف      براي بسیاري از کشورها فراهم نیست. ویژگی
هاي قابل توجه در تغییرات سرانه درآمد کار بر حسـب   متفاوت است که همین موجب تفاوت

 .شود سن می

 هاي برآورد درآمد کار بر حسب سن روش
اند را با هم مقایسه   کشور ساخته شده 23هاي درآمد کار فردي که توسط تیم تحقیقاتی در  نمایه
تواند مطلوب  کنیم. اگرچه به تصویر کشیدن نمایه طولی درآمد کار در طول چرخه عمر می می

سازد. بنـابراین،   محققان را ناممکن می ها توسط ها، استفاده از این سنجه باشد، محدودیت داده
هـاي مختلـف    هاي دستمزد کار، رویکرد ما مقطعی بوده و درآمد کار در بین گـروه  مشابه نمایه

 شود. گیري می سنی و در یک مقطع زمانی اندازه
هاي ملی انتقاالت توسـط جمعیـت    حسابهرگاه شود،  همانگونه که در این کتاب بحث می

سـازگار باشـند.    1هاي ملی درآمـد و تولیـد   شوند، باید با حساب م جمع دهی شده و با ه وزن
هـاي ملـی درآمـد و     بخش درآمد خوداشتغالی که نوعی بازدهی نیروي کار است، در حسـاب 

ملـی درآمـد و تولیـد شـامل اطالعـاتی در مـورد درآمـد          هاي شود. حساب تولید گزارش نمی
سرمایه   نشده به شده و پرداخت بازدهی پرداخت شود که همان ي خانوارها می نشده ثبت 2مختلط

) سه روش براي برآورد بخشی از درآمد مخـتلط کـه بـازده    2002( 3و نیروي کار است. گالین
) نسـبت  2) نسبت دادن همۀ درآمد مختلط به نیروي کار، (1کند: ( نیروي کار است معرفی می

م درآمد کار از کل اقتصاد اسـت؛ و  دادن بخشی از درآمد مختلط به نیروي کار که برابر با سه
) نسبت دادن درآمد کار شاغلین به خوداشتغالی. گالین دریافت که روش اول موجب بـیش  3(

                                                 
1. National Income and Product Accounts (NIPA) 
2 Mixed Income 
3. Gollin 
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شود. دو روش دیگر، میانگینی از سـهم نیـروي کـار ارائـه      برآورد درآمد کار خوداشتغالی می
کند. سهم نیـروي   ییر میتغ 686/0تا  654/0کنند که بسته به روش و نمونۀ مورد استفاده از  می

اند. بنابراین، روش سادة تخصیص دو سوم  کار در اقتصادهاي با درآمد باال و پایین بسیار شبیه
درآمد مختلط به نیروي کار، با شواهد موجود در این زمینه سازگار است. ما با استفاده از قواعد 

ام دادیم. نتایج تحلیـل  انج 2جاي دوسوم، یک تحلیل حساسیت به 85/0، نظیر 1مختلف تسهیم
نشان داد که تغییر در تسهیم، تأثیر اساسی بر نمایه درآمد کار ندارد و بنابراین خطاي بـرآورد  

 اهمیت است. کل درآمد کار ناشی از اعمال قاعدة دوسوم، بی
ویژه براي  یک مسألۀ پیچیده در برآورد نمایه سنی درآمد کار، برآورد درآمد خوداشتغالی، به

). ازآنجاکه در بازار کار کشورهاي 1997، 3تر است (دیتون اي کار در کشورهاي با درآمد پایینبازاره
وکارهـاي خـانوادگی    در حال توسعه، نسبت بزرگی از نیروي کار در بخش کشاورزي یا کسب

وري کارکنان  ویژه زمانی که ارزش بهره مشغول هستند، برآورد درآمد کار براي این اقتصادها، به
شود. براي  شود، اغلب منتج به خطاهاي جدي و دیگر مشکالت می برآورد می 4بدون مزد یگخان

هاي خانوار، درآمد مختلط یا درآمد خوداشتغالی یک  اکثر اقتصادهاي تحت مطالعه، در آمارگیري
مستلزم برآورد درآمد براي افراد  ملی انتقاالت  هاي حسابشود، در حالیکه روش  خانوار گزارش می

شود که کدامیک از افراد خانوار در کار خانگی بدون مزد  ها گزارش می در این آمارگیري است.
کنیم تا درآمد کار خوداشتغالی افراد در  کنند. ما این دو منبع اطالعات را با هم ترکیب می شرکت می

 برحسب سن براي مزدکنیم درون هر خانوار، ارزش کار بدون  خانوار را برآورد کنیم. فرض می
کارکنان خانوادگی، متناسب با درآمد کار بر حسب سن براي کارکنان شاغل در کل نمونه باشد. 

کنیم که داللت بر کل درآمد کار خوداشتغالی  سپس براي هر خانوار نسبت ثابتی را محاسبه می
ترتیب برآوردي از  شده منطبق باشد. بدین خانوار داشته و با دو سوم درآمد خوداشتغالی گزارش

آید. این  دست می رآمد کار خوداشتغالی بر حسب سن براي هر فرد در هر خانوار مورد مطالعه بهد
شود که در ترکیب با توزیع سنی کل جمعیت، عددي را نشان دهد  اي تعدیل می گونه نمایه سنی به

 هاي ملی درآمد و تولید باشد. که برابر با دو سوم کل درآمد خوداشتغالی گزارش شده در حساب
                                                 

1. Sharing 
2. Sensitivity Analysis 
3. Deaton 
4 Value of Unpaid Family Workers’ Productivity  
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-49منظور مقایسه، هر منحنی را با تقسیم آن بر میانگین غیروزنی درآمد کـار در سـنین    به
تـر   کنیم. انتخاب این محدوده سنی به این خاطر است که سـنین جـوان   می یزسالگی نرماال 30

نام آموزشی است و سنین باالتر که ممکن اسـت تحـت تـأثیر بازنشسـتگی      که تحت تأثیر ثبت
هاي سنی را براي نمایش  منه سنی حذف شود. همچنین، برآوردهاي خام نمایهباشد، از این دا

، در  . اطالعـات بیشــتر در مــورد روش و موضــوعات مشــابه ]2[کنــیم  تصـویري همــوار مــی 
در  1) و پایگاه الکترونیکـی پـروژه  2008)، لی و همکاران (2009مطالعات میسن و همکاران (

 دسترس است.

 نتایج برآورد
کشور تحت مطالعه، کامالً مشابه هستند و یک منحنی  23اي سنی درآمد کار براي ه شکل نمایه

ها، میانگین نمایـه درآمـد    کنند. براي مشخص شدن تفاوت بین نمایه طاقی شکل را تداعی می
اقتصاد را استخراج کرده و نمایه میانگین را با نمایه هر اقتصاد مقایسه   23شده براي  یزکار نرماال

نشـان داده شـده    5-1ایم. نتایج در شکل  بندي کرده قتصادها را در چهار گروه طبقهکنیم. ا می
 است. 

ها است که در آن درآمد کار ابتدا به حداکثر  شکل نمایهیکی ها،  دو ویژگی متمایز همۀ گروه
یابد و دیگري اهمیت درآمد کـار   اي کاهش می طور قابل مالحظه مقدار خود رسیده و سپس به

ها با سطح توسعۀ اقتصادها ارتباط دارد. نمایـه تایلنـد    الخوردگی است. این ویژگیدر سنین س
هـاي درآمـد کـار سـایر      )؛ اما در نمایـه Aاقتصاد است (پانل  23ترین نمایه به میانگین  نزدیک

اقتصادهاي در حال توسعه ـ برزیل، شیلی، چین، کاستاریکا، هند، اندونزي، مکزیک، اروگوئه و 
ـ سه رسد سهم نظر می بر این، به  ). عالوهBم سالمندان از درآمد کار بیشتر است (پانل فیلیپین 

نسبت به نمایـه میـانگین در ایـن     15-19ویژه براي سنین  کودکان و نوجوانان از درآمد کار به
 اقتصادها بیشتر است. 

در اقتصادهاي  هاي درآمد کار هاي درآمد کار در اقتصادهاي با درآمد کمتر، نمایه برخالف نمایه
ـ اتریش، فنالند، آلمان، مجارستان، اسپانیا و سوئد ـ نشانگر یک کاهش شدید در سنین  اروپایی 

                                                 
 www ntaccounts orgرس به آد .1
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). در میان اقتصادهاي با درآمد باال، در اتریش و فنالند در مقایسه با ژاپن و Cسالمندي است (پانل 
ساله و  65ابراین، سهم افراد شود.  بن تري مشاهده می سوئد، سطح پائین درآمد کار در سنین پایین

طور خاص، در ژاپن سهم  باالتر از درآمد کار در  ژاپن و سوئد بیشتر از اتریش و فنالند است. به
افراد در دهۀ چهارم و پنجم عمر نسبت به سایر اقتصادها خیلی باالتر است. سهم کودکان از درآمد 

حال توسعه گرایش به سمت کمتر شدن کار در این اقتصادهاي پیشرفته نسبت به اقتصادهاي در 
 15-25دارد که البته اتریش در این مورد یک استثناء است. در اتریش، سهم افراد جوان در سنین 

 اقتصاد است. 23سال از درآمد کار، باالتر از  همه 

و اقتصادهایی  2000اقتصاد در حدود سال  23هاي سرانه درآمد کار: میانگین  . نمایه5-1شکل 
 اند. بندي شده هاي مختلف دسته گروه که در

 عنوان نمایه مدل اقتصاد و تایلند به 23. میانگین Aپانل 

 
 . اقتصادهاي داراي سهم باالي سالمندان از درآمد کارBپانل 
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سرعت به حداکثر مقدار خود رسیده و سپس  ار در آنها به. اقتصادهایی که نمایه درآمد کDپانل 

 یابد کاهش می
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سـت، امـا درآمـد کـار     در اسلوونی، کره جنوبی و تایوان، سهم کودکان از درآمد کار کـم ا 
). بنابراین، الگوي درآمد کار در یـک  Dیابد (پانل  سرعت افزایش می جوانان با افزایش سن به

طور قابل توجهی  سالگی به40رسد و در اواخردهۀ  سن نسبتاً جوان به حداکثر مقدار خود می
ادهاي بـا درآمـد   یابد. این اقتصادها از نظر سهم کودکان از درآمد کار، با سایر اقتص کاهش می

تفاوت دارند. همچنین از نظر سنی که در آن درآمد کار به حداکثر مقدار خود  Bپایین در پانل 
 رسد، با اقتصادهاي پیشرفته تفاوت دارند. می

یک از اقتصادهاي دیگر  ) زیرا به هیچEایاالت متحده، کنیا و نیجریه موردهاي جالبی هستند (پانل 
ه سه گروه دیگر که در باال توضیح داده شد تعلق ندارند. نمایه ایاالت متحده شبیه نبوده و بنابراین ب

نسبت به اسلوونی، کره جنوبی یا تایوان، نشانگر سهم کمتر افراد جوان از درآمد کار است. همچنین، 
نمایه ایاالت متحده متفاوت از نمایه اغلب اقتصادهاي اروپایی و ژاپن است زیرا شیب کاهش درآمد 

دلیل درآمد کار اندك افراد جوان، با سایر  در سنین سالمندي به آن اندازه شدید نیست. نیجریه بهکار 
دلیل آنکه نمایه درآمد کار آن درآمد قابل  اقتصادهاي داراي درآمد کم تفاوت دارد. در مقابل، کنیا به

 م تفاوت دارد.دهد، با سایر اقتصادهاي داراي درآمد کتوجهی را در سنین سالمندي  نشان نمی
داده  هاي نشان هایی را با استفاده از داده هاي مختلف، سنجه گیري و مقایسۀ نمایهبراي اندازه
ها شـامل میـانگین و میانـه سـنی درآمـد کـار،        کنیم. این سنجه محاسبه می 5-1شده در شکل 

 سالمندراد رسد، سهم کودکان و اف میانگین سنی که در آن درآمد کار به حداکثر مقدار خود می
باشـد. نتـایج در    از عایدي طول عمر، و سهم درآمد کار از مصرف کودکان و افراد سالمند مـی 

انجـام   ترکیبـی ارائه شده است. این محاسبات سرانه مقطعی بـراي نسـلی    5-1جدول شماره 
ها با استفاده از وزن بازماندگی  سالگی زنده خواهد ماند. محاسبات سنجه90شود که تا سن  می
 انجام شده است. 1984-89هاي  راي آمریکا در سالب

سـال، متغیـر اسـت.     8/8یعنی یک تفـاوت   سال، 8/48تا  6/39میانگین سنی درآمد کار از 
)، ژاپـن  2/46)، سـپس ایـاالت متحـده (   8/48باالترین میانگین سنی درآمد کـار در نیجریـه (  

انگین سنی براي بیشتر اقتصادها در باشد. این می ) می6/44) و فیلیپین (7/44)، اروگوئه (8/44(
اتریش، اسلوونی، کنیا، کره جنوبی و تایوان  –قرار دارد. تنها در پنج اقتصاد  44تا  42محدودة 

براي  47رسد،  است. باالترین سنی که در آن درآمد به حداکثر خود می 42این رقم کمتر از  –
)، پس از آن 34کمترین سن در اسلوونی (باشد و  ایاالت متحده، ژاپن، هند، نیجریه و برزیل می

 . ]3[شود  ) مشاهده می38) و مکزیک (38)، اروگوئه (35کره جنوبی (
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سال) از درآمد چرخه عمر نسبتاً کم اسـت.   20جالب توجه آنکه، سهم کودکان (افراد زیر 
حتی درصد نیست.  یکجز اتریش، این رقم بیشتر از  یافته به یک از اقتصادهاي توسعه در هیچ

استثناي اتریش باالترین نسبت را دارد، سهم  در اندونزي که در میان کشورهاي مورد مطالعه به
) از 65سـاله و بـاالتر (+   65درصد است. سـهم افـراد    5/2کودکان از درآمد چرخه عمر تنها 

درآمد چرخه عمر نیز در اکثر اقتصادها نسبتاً کم است. حتی در نیجریه که درآمد پایین است و 
ساله و باالتر از درآمد چرخه عمر  65عمدة اشتغال در بخش کشاورزي است، مشارکت افراد 

ومیر نیست، زیرا ایـن نتـایج براسـاس     مستقیم مرگ پیامددرصد است. این موضوع  2/11تنها 
اند. سهم سالمندان از درآمد کار در کلیه اقتصادهاي اروپایی بسیار  تعداد افراد زنده حاصل شده

فنالنـد، آلمـان، مجارسـتان و     -است. در اکثـر اقتصـادهاي اروپـایی     -درصد 2تر از کم -کم 
باالتر کمترین سهم از درآمد کار را دارند، بلکه سهم کودکان  ساله و 65تنها افراد  نه - اسلوونی

درصـد   2از درآمد کار نیز کمترین است. خارج از اروپا، سهم سالمندان از درآمد کار حداقل 
از درآمـد   سالمندانیافته، تنها در ژاپن و ایاالت متحده، سهم  یان اقتصادهاي توسعهاست. در م
اقتصـاد   23درصد است. در مجموع، تفاوت سهم سالمندان از درآمد کار در بـین   3کار باالي 

درصد درآمد چرخه  90ویژه در اقتصادهاي اروپایی بیشتر از  جا، به اندك است. تقریباً در همه
 سالگی متمرکز است. 20-64ده سنی عمر در محدو

تري از منابع حمایـت از   ها، سنجه کامل نسبت به سایر روش ملی انتقاالت  هاي حسابنظام 
خانوارها  هاي خانوادگی، انتقاالت بین کند، چرا که  این نظام حمایت هاي وابسته را ارائه میجمعیت
عنوان یکی از  اقتصاد، درآمد کار به 23 شود. در این فصل براي انداز منفی را نیز شامل می و پس

آمده است.  5-1که در دو ستون  آخر جدول  گیرد منابع تأمین مالی مصرف مورد مقایسه قرار می
 -درصد درآمد مورد استفاده براي تأمین مالی مصرف کودکان نسبتاً کم است. به استثناي دو اقتصاد 

کنـد.  نابع مالی مصرف کودکان را تأمین مـی درصد از م 10درآمد کار حداکثر  - اتریش و چین
، منبع اصلی تأمین مالی مصرف کودکان نیست، این نتیجه داللت دارایی محورازآنجاکه بازتخصیص 

شود. نتایج مربوط به سهم درآمد  بر آن دارد که عمده مصرف کودکان از طریق انتقاالت تأمین می
درصد در  2ادهاي مختلف متفاوت بوده و از کار در تأمین مالی مصرف سالمندان، در بین اقتص

کند. کار نقش اندکی در تأمین مالی مصرف سالمندان در  درصد در نیجریه تغییر می 8/44اتریش تا 
کند،  درصد مصرف این گروه را تأمین می 8یافته دارد و کمتر از  کل اقتصادهاي اروپایی و توسعه

 قابل توجه است. که در آسیا و آمریکاي التین این سهم درحالی



 

ره 
شما

ول 
جد

1-5
اره
 آم
صه

خال
 .

 
 به
کار

مد 
درآ

ر و 
 کا
مد
درآ

نه 
سرا

یه 
نما

ي 
ها

 
ی: 
 سن
روه

ب گ
حس

 بر
ف،
صر

ی م
 مال
ین
تأم

ي 
برا

ي 
مد
درآ

بع 
منا

 از 
کی

ن ی
نوا
ع

23 
در 

اد 
تص
اق

ال 
د س

دو
ح

20
00

 

سال
 و 
ور
کش

ه، 
نطق

م
 

نی
ن س

نگی
میا

 
سن

ثر 
داک

ح
 

سن
نه 
میا

 
هم 

س
19-0 

هم 
س

64-
20 

هم 
س

65+ 
رص

د
لی
ن ما

تأمی
د 

 
 

ف، 
صر

م
19-0 

ن 
تأمی

صد 
در

 
ی، 

مال
65+ 

وپا
ار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ش، 

اتری
200

0
 

6/39 
41 

38 
2/3 

4/96 
5/0 

8/11 
0/2 

د، 
نالن

ف
200

4
 

6/42 
43 

41 
9/0 

3/98 
0/1 

3/3 
9/3 

ن، 
آلما

200
3

 
5/42 

45 
41 

8/0 
6/98 

7/0 
2/3 

4/2 
ن، 
ستا
جار

م
200

5
 

8/42 
39 

41 
1/0 

8/98 
4/1 

5/0 
4/5 

نی،
وو
اسل

 
200

4
 

5/40 
34 

39 
8/0 

6/98 
8/0 

3/2 
1/3 

یا، 
سپان

ا
200

0
 

6/42 
43 

41 
9/0 

1/98 
6/1 

2/3 
7/6 

د، 
سوئ

200
3

 
7/43 

46 
42 

0/1 
7/97 

9/1 
7/3 

2/7 



17
6

    
 

ردگ
خو

سال
 ی

جمع
 یت

نسل
صاد 

و اقت
 ی

سال
 و 
ور
کش

ه، 
نطق

م
 

نی
ن س

نگی
میا

 
سن

ثر 
داک

ح
 

سن
نه 
میا

 
هم 

س
19-0 

هم 
س

64-
20 

هم 
س

65+ 
رص

د
لی
ن ما

تأمی
د 

 
 

ف، 
صر

م
19-0 

ن 
تأمی

صد 
در

 
ی، 

مال
65+ 

ریقا
آف

 
 

 
 

 
 

 
 

 
یا، 
کن

199
4

 
9/41 

39 
39 

8/0 
3/95 

4/4 
9/4 

6/27 
ه، 
جری

نی
200

4
 

8/48 
47 

43 
2/0 

7/89 
2/11 

3/1 
8/44 

سیا
آ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
، چین

200
2

 
3/42 

44 
40 

3/2 
3/93 

9/4 
7/10 

0/23 
د، 
هن

200
4

 
0/44 

47 
43 

0/2 
7/92 

9/5 
5/9 

7/22 
ي، 

ونز
اند

200
5

 
5/44 

45 
41 

5/2 
5/89 

8/8 
0/9 

1/41 
ن، 

ژاپ
200

4
 

8/44 
47 

44 
3/0 

7/96 
5/3 

1/1 
2/11 

ن، 
لیپی
فی

199
9

 
6/44 

41 
42 

7/1 
5/91 

7/7 
6/9 

8/30 
ی، 

جنوب
ره 
ک

200
0

 
8/41 

41 
42 

7/1 
5/91 

7/7 
9/6 

8/30 
ن، 
ایوا

ت
199

8
 

9/40 
39 

39 
1/1 

0/97 
3/2 

0/3 
7/8 

د، 
ایلن
ت

200
4

 
2/42 

40 
40 

9/1 
2/95 

3/3 
9/6 

4/13 



  

سال
 و 
ور
کش

ه، 
نطق

م
 

نی
ن س

نگی
میا

 
سن

ثر 
داک

ح
 

سن
نه 
میا

 
هم 

س
19-0 

هم 
س

64-
20 

هم 
س

65+ 
رص

د
لی
ن ما

تأمی
د 

 
 

ف، 
صر

م
19-0 

ن 
تأمی

صد 
در

 
ی، 

مال
65+ 

تین
ي ال

یکا
آمر

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ل، 

رزی
ب

199
6

 
8/43 

47 
42 

7/1 
2/93 

8/5 
5/5 

7/14 
ی، 

شیل
199

7
 

2/43 
45 

41 
6/1 

9/93 
3/5 

5/5 
5/18 

کا، 
اری
است
ک

200
4

 
5/43 

43 
41 

5/1 
4/39 

0/6 
2/6 

1/21 
ک، 

کزی
م

200
4

 
7/43 

38 
41 

3/2 
6/91 

0/7 
3/7 

2/23 
ه، 
گوئ

ارو
200

6
 

7/44 
38 

40 
2/1 

0/94 
7/5 

0/6 
1/21 

لی
شما

ي 
یکا

آمر
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ده، 
متح

ت 
یاال
ا

200
3

 
2/46 

47 
43 

6/0 
9/29 

5/7 
5/2 

1/25 
گین

میان
 

3/43 
3/42 

9/40 
3/1 

9/94 
4/4 

2/5 
2/17 

  



 178       درآمد کار در طول چرخه عمر

 هاي سنی درآمد کار نمایه دهنده عوامل شکل
تـوان   هاي سنی درآمد کار در بین اقتصادها متفاوت است؟ توضیحات زیـادي را مـی   چرا نمایه

در اقتصادهاي نمونه ما، با رقمی که در مطالعات  سالمندارائه کرد. تا حدودي درآمد کار افراد 
ه است (گروبر و وایـز،  هاي بازنشستگی و مالیات بر انگیزه نیروي کار گزارش شد اثرات نظام

کندي افزایش یافته  عنوان مثال، در ژاپن درآمد کار براي افراد جوان به )، سازگار است. به1999
رسد؛ این یافته با نظام دستمزد مبتنی بر ارشدیت در ژاپن  و در سنین باالتر به حداکثر خود می

عه یک اقتصاد دارد؛ این سازگار است. سهم کودکان از درآمد کار رابطه معکوس با سطح توس
 سازگار است.  1کیفیت –کمیت  مبادلهیافته نیز با شواهد موجود در مطالعات 

درآمد خوداشتغالی شامل درآمد کار  ، که در آنملی انتقاالت  هاي حساباز طرف دیگر، در 
کیـد  هـاي دسـتمزد شـاغلین تأ    هاي قبلی که تنها بر نمایه تواند نسبت به تحلیل شود، می نیز می
انداز جدیدي را ترسیم کند. براي آزمون این امکان، نسبت درآمد خوداشتغالی  اند، چشم داشته

به درآمد کار بر حسب سن و براي هریک از اقتصادها ترسـیم شـده اسـت. بـراي ایـن کـار،       
-2در شکل  Aاند. پانل  اقتصادها بر حسب سهم درآمد خوداشتغالی، به سه گروه تقسیم شده

اقتصـاد را نشـان    23زنی درآمد خوداشتغالی در طول چرخه عمـر فـرد، بـراي    ، سهم غیرو5
 کنند. هاي دیگر نتایج این گروه را برحسب سن بیان می دهد؛ پانل می

شود. این  هاي زیادي در میان اقتصادها مشاهده میدر مورد سهم درآمد خوداشتغالی، تفاوت
قابل توجه است. باالترین میـزان سـهم    سهم براي اقتصادهاي فقیر و در حال توسعه، بزرگ و

درصد) است. ایـن   5/45درصد) و فیلیپین ( 50درصد)، کنیا ( 7/76مذکور مربوط به نیجریه (
درصد است. در مقابل،  40تا  25رقم براي تایلند، اندونزي، هند، چین، مکزیک و برزیل بین 

درصد) و  9/4درصد)، ژاپن ( 9/4باشد. فنالند ( یافته اندك می مقدار آن در اقتصادهاي توسعه
درصد) کمترین مقادیر را در سهم درآمد خوداشتغالی در طول چرخه عمر دارند.  1/6سوئد (

سهم مربوط به شیلی، اروگوئه، کره جنوبی، مجارستان، اسپانیا و ایاالت متحده در حد متوسط 
 است.

                                                 
1. Quantity–Quality Trade- Offs 
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قتصاد مشخص، حدود . نسبت درآمد خوداشتغالی به کل درآمد بر حسب سن: چند ا5-2شکل 
 2000سال 

 اند. اقتصاد، که بر حسب رتبه مرتب شده 23: سهم  غیروزنی درآمد خوداشتغالی در Aپانل 
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 سالگی60-65. اقتصادهاي با سهم درآمد خوداشتغالی در حال افزایش در سنین Bپانل 

 
 : اقتصادهاي با سهم درآمد خوداشتغالی باالCپانل 
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هاي سنی درآمد  کار با سهم درآمد خوداشتغالی ارتباط دارد، چراکه نمایه درآمد  شکل نمایه

گذاري  هاي سنی دستمزد شاغلین متفاوت است. از آنجاکه بازدهی سرمایه خوداشتغالی از نمایه
سرمایه انسانی براي افراد جوان و همچنین شاغلین، در مقایسـه بـا خوداشـتغالی بـاال اسـت،      

براین،  رسد. عالوه تري به حداکثر خود می داشتغالی، در سنین پاییندستمزد نسبت به درآمد خو
که افراد سالمند در بخش خوداشتغالی، یا کشاورزي و خدمات، فعالیت کنند، بیشتر احتمال این

تر است که در بخش رسمی مشغول شوند. بخش رسـمی   که افراد جوان محتمل است؛ درحالی
که کارکنـان سـالمند فعالیـت    کند، درحالی استخدام میدر حال رشد است و کارکنان جوان را 

دهند. ازآنجاکه بازنشستگی اجباري و تبعـیض   اند، ادامه میها داشته خود را در شغلی که سال
سنی در بخش رسمی، اغلب کارکنان سالمند را از ادامه شغل مأیوس، یا در مواردي آنان را منع 

هاي جدیدي در بخش غیررسـمی   نان سالمند شغلکند، احتمال زیادي وجود دارد که کارک می
 عنوان کارکنان خوداشتغال پیدا کنند.  به

طور قابل توجهی  ویژه در اقتصادهاي اروپایی، سهم درآمد خوداشتغالی در برخی سنین به به
دهد که بـراي اکثـر اقتصـادهاي     نشان می 5-2از شکل  Bعنوان مثال، پانل  یابد. به افزایش می

یابد که این  شدت افزایش می سال به 60-65درآمد خوداشتغالی در حدود سنین  اروپایی سهم
این اقتصادها مطابقت دارد. سهم درآمـد خوداشـتغالی    مطلب با رفتار بازنشستگی شاغلین در
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سال و باالتر در ژاپن، تایوان و ایاالت متحده کمتر است. شیلی، اروگوئه، کره  65براي سنین  
خوداشـتغالی    سبت به اغلب اقتصادهاي اروپایی یـا ایـاالت متحـده، سـهم    جنوبی و اسپانیا، ن

). اسپانیا با افزایش سریع در سهم درآمد Cسال دارند (پانل  45-54ویژه براي سنین  باالتري به
که سایر دهد، درحالی سال، الگوي اروپایی را نشان می 60-65خوداشتغالی براي سنین حدود 

رفتاري ندارند. سهم درآمد خوداشتغالی در اقتصادهاي بـا درآمـد    چنین Cاقتصادها در پانل 
کمتر نظیر چین، هند، اندونزي، فیلیپین، تایلند، برزیل، مکزیک و کنیا با افزایش سن، افزایش 

). سهم درآمد خوداشتغالی کودکان در این اقتصادها نیز باال است. در مورد کنیا، Dیابد (پانل  می
سالگی است. این امر  50ن از درآمد خوداشتغالی، باالتر از سهم سن هند و چین، سهم کودکا

تواند ناشی از این واقعیت باشد که در اقتصادهاي با درآمد پایین، کودکان احتماالً نسبت به  می
کنند. بنابراین، چنانچه به نیروي  عنوان کارکنان خانگی بدون مزد کار می افراد سالمند، بیشتر به

ن مزد ارزشی نسبت داده شود، تغییر اساسی در نمایه درآمد خوداشتغالی براي کار خانگیِ بدو
 آید. وجود می این اقتصادها به

چرا سهم کودکان از درآمد چرخه عمر در اتریش باال ولی در کنیا پایین است؟ کدام عامـل  
نسبت تولیدکنندگان در هـر سـن    )یاayوري ( دهی نمایه درآمد کار، نمایه سنی بهره در شکل

al  اهمیت بیشتري دارد؟ همانطور که در آغاز این فصل توضیح داده شد، سرانه درآمد کار
ay توان به دو مؤلفه تجزیه کرد: نسبت تولیدکنندگان در هر سن  را میal    کـه توسـط
که توسـط درآمـد کـار     ayوري هر سن  و شاخص بهره ،سبت جمعیت فعال در هر سنن

شود. در عین حال باید دو نکته باید مد نظـر قـرار گیـرد.     گیري می افراد مشغول به کار اندازه
، نسبت جمعیت مشغول به کار در هر سـن و درآمـد   ملی انتقاالت  هاي حساب، روش نخست

هاي مشـارکت نیـروي کـار بـر     کند. اما نرخ صورت جداگانه برآورد نمی این جمعیت را به کار
حسب سن، براي اکثر اقتصادهاي تحت مطالعه از منابع مختلـف موجـود اسـت و در نتیجـه،     

وري جمعیت فعال از طریق تقسیم سرانه درآمد کار بر نرخ مشارکت نیـروي   گیري بهره اندازه
. اگرچه این روش ممکن است نتایج دقیقی از تجزیه استپذیر  امکان کار براي هر گروه سنی

دست ندهد، اما نقطه نظرات روشنگر و سودمندي ارائـه خواهـد کـرد. دوم، نـرخ      دو مؤلفه به
ساله براي اغلب اقتصادها در دسـترس اسـت.    5هاي سنی  مشارکت نیروي کار برحسب گروه

سنین منفرد، نمایه نرخ مشارکت نیروي کار را با وري برحسب  براي ساخت نمایه میانگین بهره
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کنیا، چین  کنیم. براي سه اقتصاد ـ عنوان یک وزن، هموار می استفاده از ساختار سنی جمعیت به
هاي آمارگیري (نـرخ مشـارکت نیـروي کـار و      هاي مربوط به دو مجموعه از داده ـ سال و هند

ما انطباق نـدارد. بـراي ایـن سـه اقتصـاد از آن      سرانه درآمد کار)، با سایر اقتصادها در نمونه 
آوري  کنیم که بـه سـال مربـوط بـه جمـع      هاي ساالنه نرخ مشارکت نیروي کار استفاده می داده
 . ]4[تر باشد  نزدیک ملی انتقاالت  هاي حسابها براي سایر اعضاي  داده

م که برابر با مجموع گیری براي مقایسه، ابتدا از درآمد کار نرمال شده در هر سن لگاریتم می
شده در هر سن و لگاریتم نرخ مشارکت نیروي کار براي هر سن است.  وري نرمال لگاریتم بهره

اقتصاد میانگین گرفته  23ها، از مقدار لگاریتم برحسب سن براي  براي ارائه تصویري از تفاوت
تایج مقایسـه را نشـان   ن 5-3کنیم. شکل  هاي مربوط به هر اقتصاد مقایسه می و با میانگین نمایه

دهد. براي بررسی برخی موضوعات خاص، در اینجا نتـایج مربـوط بـه چهـار اقتصـاد را       می
 کنیم. گزارش می

 40وري و هم نمایه نرخ مشارکت نیروي کار در میانـۀ دهـۀ    براي کل نمونه، هم نمایه بهره
یکنواخـت بـاقی   عمر در یـک حالـت    50رسند، تا اواخر دهۀ  عمر به حداکثر مقدار خود می

که نمایه سـنی مشـارکت نیـروي کـار یـک      ). درحالیAیابند (پانل  مانند و سپس کاهش می می
وري جمعیـت فعـال    دهد، نمایـه سـنی میـانگین بهـره     تصویر یکنواخت طاقی شکل نشان می

نشان داده  Eتا  Bهاي  کند. نتایج براي چهار اقتصاد در پانل شدت در بین اقتصادها تغییر می به
 اند. دهش

سالگی  15-19عنوان مثال، در اتریش نرخ مشارکت نیروي کار براي افراد جوان در سنین  به
درصد است که نه تنها باالتر از سایر کشورهاي اروپایی است، بلکه باالتر از نـرخ مربـوط    41

براي اندونزي، مکزیک یا فیلیپین است. نرخ باالي مشارکت نیروي کار سنین جوانی در اتریش 
 Bطـور کـه در پانـل    ممکن است ناشی از سنت فراگیر کارآموزي در این کشور باشـد. همـان  

توان  وري افراد جوان در اتریش باالتر از سایر اقتصادها است. بنابراین می مشخص است، بهره
گفت درآمد سرانه باالي افراد جوان در اتریش نه تنها ناشی از نرخ مشارکت نیروي کار باالتر 

 باشد. وري باالي (یا ساعات کار بیشتر) کارآموزان نیز می دلیل بهره ، بلکه بهآنها است
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اقتصاد در  23): میانگین 1وري نسبت به نرخ فعالیت . تجزیه درآمد کار (میانگین بهره5-3شکل 
 و اتریش، کنیا، کره جنوبی و تایوان 2000حدود سال 

 
Y: درآمد کاریادداشت L   

کنیا، نـرخ مشـارکت    1999) کامالً با اتریش تفاوت دارد. بر اساس سرشماري Cکنیا (پانل 
درصد، براي بزرگساالن واقع در سنین  34سال  5-14نیروي کار براي کودکان واقع در سنین 

که -درصد بوده است  72سال  65-69درصد و براي بزرگساالن واقع در سنین  87سال 64-60
ین اقتصادهاي مورد  مطالعۀ ما است. اما درآمد کار براي کودکان و سالمندان باالترین نرخ در ب

اندازه سایر اقتصادهاي در حال توسعه باال نیسـت. درآمـد سـرانۀ پـایین کودکـان و       کنیایی به
وري  سالمندان کنیایی ناشی از نرخ مشارکت پایین نیروي کار نیست، بلکه عمدتاً ناشی از بهره

                                                 
1. Activity Rate 
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شد. همچنین، این الگو داللت بر آن دارد که کارکنان سالمندي که در نیروي کار با پایین آنها می
 .اند وري باالتر انتخاب نشده بهره برمبنايمانند  کنیا باقی می

شود. نرخ مشارکت  ) مشاهده میE) و تایوان (پانل Dتقابل جالب دیگر بین کره جنوبی (پانل 
وري آنان پایین است.  نوبی باالتر از تایوان، اما بهرهدر کره ج ،سال و بیشتر 55نیروي کار افراد 

دهی نمایه  اي نسبت به نرخ مشارکت باالي آنها، تأثیر بیشتري بر شکل وري پایین سالمندان کره بهره
درآمد کار افراد در این گروه سنی دارد. تایوان در نقطه مقابل کره قرار دارد. در تایوان، کارکنان در 

الشعاع نرخ مشارکت نیروي کار پایین  وري نسبتاً باالیی دارند، اما این اثر تحت هاین گروه سنی بهر
آنها قرار دارد. بنابراین، اگرچه نمایه درآمد کار براي سالمندان در کره جنوبی و تایوان مشابه است، 

کنند،  ار میاي ک کند که بیشتر سالمندان کره ها بیان می دالیل متفاوتی براي هرکدام وجود دارد. نمایه
 وري سالمندان تایوانی است.  وري آنها کمتر از بهره اما بهره
اند تا اثرات  هایی را مدنظر قرار داده ها سیاست . برخی دولتکنند فراهم می یروشن ، بینشنتایجاین 

اقتصادي سالخوردگی جمعیت را از طریق اصالح الگوهاي سنی مصرف و درآمد کار و افزایش 
یک الگوي جمعیتی مشخص، کاهش دهند. ساختار انگیزشیِ حاصل از یک نسبت حمایت در 
توجهی در این مورد داشته باشد. فرض کنید افراد در پاسخ به افزایش تواند اثر قابل سیاست عمومی می

عنوان مثال، در ایاالت متحده، براي  در سن بازنشستگی، بازنشستگی خود را به تأخیر بیندازند. به
 سن بازنشستگی ،19381هاي متولد سال بود، اما  از نسل 65ي سن معمول بازنشستگی هاي متماد سال
 رسد. سال می 67متولد شدند، به  1959تدریج افزایش یافته و براي افرادي که بعد از  به

توانـد منجـر بـه     تري داشته باشند، افزایش سن بازنشستگی می هرچه افراد زندگی طوالنی
میزان  مین اجتماعی یک کشور شود. ما اثر تأخیر در سن بازنشستگی بهحفظ ثبات مالی نظام تأ

هـاي   سازي کرده و نمایه مشارکت نیروي کـار را مجـدداً بـا اضـافه کـردن سـال       سال را مدل2
هایی که طی آن کارکنان به نظام پرداخـت   بیشتري به حداکثر میزان مشارکت نیروي کار (سال

ایم. نتایج براي سـنین   ترسیم کرده ،وري هر گروه سنی بهره دهی با استفاده از کنند) و وزن می
 .]5[آمده است  5-4سال در شکل  74-65

تأخیر در سن بازنشستگی، تأثیر قابل توجهی بر درآمد کار سالمندان دارد، اما در اقتصادهاي 
ف مختلف، متفاوت است. در کلیۀ اقتصادهاي پیشرفته، درآمد کار نقش کوچکی در حمایت از مصر

                                                 
1. Birth Cohort of 1938 
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 توجه قابلهاي سنی شاغل دارد، اما افزایش در درآمد کار سالمندي  سالمندان نسبت به سایر گروه
شود. همچنین در سوئد، فنالند، آلمان و  است. بیشترین میزان این تأثیر در اسپانیا مشاهده می

رف دیگر، باال است، این تأثیر قابل توجه است. از ط سالمندانوري نیروي کار  مجارستان که بهره
این نقش براي اقتصادهایی نظیر مکزیک، تایلند و کره جنوبی کوچک است، زیرا اگرچه نسبت 

وري آنان پایین است؛ و  ست، اما بهرهسالمندانی که در این اقتصادها مشغول به کار هستند، باال ا
ر زیادي نخواهد افزایش در تعداد سالمندانی که در این اقتصادها مشغول به کار هستند، اث درنتیجه،

جاي گذارد.  ، باید تأثیر کمی بر1داشت. بنابراین در این اقتصادها کاهش ظرفیت مولد استفاده نشده
دلیل فقدان  اي در مورد کنیا، فیلیپین و اندونزي صحیح باشد؛ اگرچه بهممکن است چنین نتیجه

اقتصـادها   ها را برايیهاطالعات در مورد نرخ مشارکت نیروي کار افراد سالمند، نتوانستیم نما
 بسازیم.

سال (درصد)، قبل و 65-74عنوان منبعی براي تأمین مالی مصرف براي سنین  . درآمد کار به5-4شکل 
 2000شده براي حدود سال  بندي اقتصاد رتبه 15سال تأخیر در بازنشستگی: 2بعد از اعمال 

 
مختلف، با نهادهاي یک کشور،  هاي سنی اند که درآمد کار گروه مطالعات متعددي نشان داده

هاي جمعیتی و سطح توسعه اقتصادي آن ارتباط دارد. این مطالعات شامل پـژوهش در   ویژگی
بین تأمین اجتمـاعی و سـن   تعامل تعامل بین نیروي کار کودکان و آموزش رسمی،  موضوعات

                                                 
1 Unused Productive Capacity  
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مـوارد   اینه ب هرچند ؛بازنشستگی، و رابطه بین انباشت منابع انسانی و توسعه اقتصادي است
هـاي   هاي درآمد کـار را بـا شـاخص    ی نمایههاي کمشود. در اینجا، رابطه شاخصمحدود نمی

دهـیم. در برخـی مـوارد،    هاي کـالن اقتصـادي مـورد بررسـی قـرار مـی       جمعیتی و شاخص
هـاي کـالن    هاي کالن اقتصادي در سال آمارگیري موجـود نیسـت. بنـابراین، از داده    شاخص

 کنیم.  تر است، استفاده می ایی که به سال آمارگیري نزدیکه اقتصادي در سال
عنـوان یـک منبـع تـأمین مـالی مصـرف        ترین یافته این باشد که درآمد کـار بـه   شاید جالب
توسـط کارکنـان، کارفرمایـان، افـراد      –شدت با میزان کسورات تامین اجتمـاعی   سالمندان، به

ان درصدي از تولید ناخالص داخلی، همبستگی عنو به –نشده  خوداشتغال و سایر منابع شناسایی
نظام «تر از آنچه در کسورات تأمین اجتماعی در دارد. اگرچه این کسورات در معنایی گسترده

اي با نتایج حاصل از شود، اما این نتیجه تااندازه، تعریف می]6[هستند » درآمد -توازن هزینه 
بین خـدمات تـأمین اجتمـاعی و بازنشسـتگی     دهند )، که نشان می1999مطالعه گربر و وایز (

 ).5-5ارتباط وجود دارد، سازگار است (شکل 

 گیري و بحث نتیجه
اي از اقتصادها ارائه کرده و مبنایی  ، براي دامنه گسترده1ما شاخص جامعی از تولید برحسب سن

سال منفرد ایم. کلیۀ نتایج ما تصویري مقطعی از یک  براي ساخت چرخه عمر اقتصادي فراهم کرده
توان  هاي بیشتر نمی سال  تر با پوشش هاي وسیع باشند. در نبود داده هاي طولی نمی بوده و مبتنی بر داده

ها را در طول زمان تعقیب کرد. این ناتوانی در تحلیل طولی، گستره تبیین الگوهاي مقطعی  نسل
 کنند. توجهی را آشکار می ها نتایج جالب سازد. با این حال، تحلیل شده را محدود می مشاهده 

ر به هم شبیه هستند. اگرچه هاي سنی مقطعی درآمد کار برآورد شده بسیا که، نمایهاول این
بندي حداکثر درآمد چرخه عمر، سـهم درآمـد    هاي جالبی در میانگین سن تولید، زمان تفاوت

عنوان  همیت درآمد کار بهخوداشتغالی از درآمد کار، سهم کودکان و سالمندان از درآمد چرخه عمر، و ا
 اقتصاد اندك است. 23شود، اما در کل تفاوت بین  منبعی براي تأمین مالی مصرف مشاهده می

رود که درآمد کار در سـنین جـوانی   عنوان مثال، در اقتصادهاي با درآمد پایین انتظار می به
دهـد. ایـن    تـر رخ مـی   نسبتاً باال باشد زیرا در این کشورها ورود به نیروي کار در سـن پـائین  

، اما در کل تفاوت بین اقتصادهاي با درآمد باال و درآمد استمشاهده  قابلموضوع تا حدودي 

                                                 
1. Production by Age 
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پایین ناچیز است. این نشانگر آن است که اگرچه در کشورهاي با درآمد پایین، کودکان بیشتري 
ـ  را سـهم نسـبتاً   در حال کار هستند، اما درآمد کار آنها پائین است. این موضوع مهمی است زی

دهنـد. در کشـورهاي    بزرگی از جمعیت در سن کار در این اقتصادها را کودکان تشـکیل مـی  
ثروتمند نسبت به اقتصادهاي با درآمد پایین و متوسط، درآمد کـار در سـنین سـالمندي منبـع     

نرخ پائین  ،اهمیتیاهمیتی در حمایت چرخه عمر است. قبل از هر چیز، دلیل اصلی این بی کم
تر  تر و سالم شارکت این گروه سنی در نیروي کاراست. در اقتصادهاي ثروتمند، افراد طوالنیم

توانند اوقات فراغت بیشتري در  ها می تر ندارند زیرا آن کنند اما تمایل به کار طوالنی زندگی می
ومی هاي خود و منابع عمـ  هاي مصرفی، بر داراییهاي بعد داشته و براي تأمین مالی هزینه سال

هاي تأمین اجتماعی یک مشکل جدي باشـد   تواند براي کارائی نظام تکیه کنند. این شرایط می
 اي از جمعیت کشورهاي ثروتمند بازنشسته هستند. زیرا نسبت فزاینده

عنوان درصدي از  و درآمد کار به GDPعنوان درصدي از  . کسورات تامین اجتماعی به5-5شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال  15+: 65مصرف براي افراد در سنین 

 
: کسورات تامین اجتماعی شامل کسورات پرداختی توسـط کارکنـان، کارفرمایـان و افـراد خوداشـتغال و      یادداشت

هـاي بیمـه    در طـرح  1شـود. همچنـین، کسـورات واقعـی یـا احتسـابی       ها معین نیست مـی  سایر کسوراتی که منبع آن
 شود. ل میاجتماعیِ تحت مدیریت دولت را نیز شام

 )2009منبع: بانک جهانی (

                                                 
1. Actual or Imputed Contributions 
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این واقعیت که برخی از سالمندان در مقایسه با سایر کارکنان درآمد کمتري دارند، حتی اگر 
هاي مشارکت آنان در نیروي کار باال باشد، یافتۀ مهمی است. در برخی از اقتصادهاي مورد نرخ

د، اما درآمد کار آنان پائین است. علیرغم مطالعه، افراد جوان نیز نرخ مشارکت نسبتاً باالیی دارن
بـراي   ،سطح پائین درآمد کار توجه بهدر بازار کار، با  سالمندتر افراد جوان و  حضور طوالنی

 تأمین مصرف همچنان با مشکل مواجه خواهند بود.
دهد که شیوه متداول ارزیابی جداگانه نرخ مشـارکت در نیـروي    نتایج مطالعات ما نشان می

کند. عالوه بـر افـزایش    درآمد کارکنان تصویر جامعی از چرخه عمر اقتصادي ارائه نمی کار یا
تر و  هاي سنی جوان وري کارکنان در گروه هایی که بهره مشارکت در نیروي کار، توسعه سیاست

 تر را افزایش دهد نیز اهمیت دارد. مسن
رفتـار نیـروي کـار در     با کند شدن رشد نیروي کار و ظهور کمبود نیروي کـار، توجـه بـه   

تر اهمیت بیشتري کند. کارکنان مسن تر اهمیت بیشتري پیدا میتر و مسن هاي سنی جوان گروه
ویژه در کشورهاي کمتر  دارند، زیرا سهم باالیی از جمعیت و نیروي کار سالمند خواهد بود. به

تـر خواهـد داد تـا     ناي قوي به افـراد جـوا   یافته، بازدهی رو به افزایش آموزش، انگیزه توسعه
 تحصیل خود را ادامه دهند و ورود به نیروي کار را به تأخیر اندازند. 

 سپاسگزاري
تحقیقات این فصل از دو امتیاز پژوهشی تأمین شده است، از طرف مؤسسـه ملـی سـالمت در    

 R37و دوم بـه شـماره    NIA R01 AG025488ایـاالت متحـده امریکـا، یکـی بـه شـماره      

AG025247 گذاران اصلی: رونالد لی و اندرو میسن). ما از مؤسسه تحقیقات جمعیت (سرمایه
کنندگان در دانشگاه نیهون در ژاپن به خاطر تأمین مالی تکمیلی سپاسگزاریم. از همه مشارکت

کنیم. سپاس ویژه از رونالـد لـی و   پروژه به خاطر در اختیار گذاشتن برآوردهایشان تشکر می
 هاي مفیدي که ارائه دادند.هاي مستمر و یادداشتتاندرو میسن به خاطر حمای

 یادداشت
هـاي خـانگی کـه کـاال یـا       ها، نظیر مراقبت از فرزندان و سایر فعالیت ارزش سایر فعالیت .1

 اند. کنند، نیز از محاسبات درآمد کار حذف شده خدمات بازاري تولید نمی
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انجام شده  Rافزار نرمدر  SUPSUMهموارسازي بر روي میانگین وزنی هر سن، با روش  .2
تعیین شده است. با توجه به فرض آمـارگیري،   فرض پیشاست. میزان هموارسازي بدون 

ها ارزش نمایه صفر باشد، از محاسبات حذف شده و پس از هموارسازي  سنینی که در آن
سـال  14عنوان مثال، اگر در یک بررسـی تنهـا سـنین بـاالي      اند. به به مجموعه اضافه شده

 اند. سال صفر در نظر گرفته شده14اده شده است، کلیۀ مقادیر مربوط به سنین زیر پوشش د

رسد،  براي برخی کشورها، نتایج مربوط به میانگین سنی که در آن درآمد کار به حداکثر می .3
 34عنوان مثال، نمایه درآمد کار اسـلوونی در سـن    باید با احتیاط بیشتري تفسیر شوند. به

یابد  سالگی کاهش می 40رسد، اما با فاصله اندکی در اوایل دهۀ  ود میسالگی به حداکثر خ
درصد است. این مطلب براي کره  3/3سالگی تنها 42و  34و تفاوت درآمد کار بین سنین 

 جنوبی نیز صادق است.

نرخ مشارکت نیروي کار بر حسب گروه سنی و جـنس، سـال آمـارگیري، و منبـع اصـلی       .4
مشارکت، در صورت درخواسـت در دسـترس قـرار خواهـد      هاياطالعات براي این نرخ

 گرفت.
این تحلیل براي کشورهایی ممکن است که اطالعات الزم براي نرخ مشـارکت در نیـروي    .5

یـک از کشـورها اطالعـات نـرخ مشـارکت       سال موجود باشد. هـیچ  74کار حداقل تا سن 
 سالگی را ندارد.90نیروي کار تا سن 

ن اجتمـاعی شـامل کسـورات واقعـی یـا احتسـابی در کلیـه        عنوان مثال، کسورات تـامی  به .6
 باشد. هاي بیمه اجتماعیِ تحت مدیریت دولت می طرح
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 فصل ششم
 
 

 المللی مصرف در طول چرخه عمر مقایسه بین

 1تانگ چی –ن آ
 

ها بوده و از  هاي اصلی آن کننده اگرچه مصرف معادل مطلوبیت و رفاه نیست، اما یکی از تعیین
هـاي   تـرین مـدل   هاي مرتبط قرار دارد. یکی از معروف این رو، مورد توجه پژوهش و سیاست

کنـد افـراد    ) است که فرض می1954، 3(مودیگلیانی و برومبرگ 2مصرف، فرضیه چرخه عمر
اي خود  کنند تا مطلوبیت انتظاري بین دوره صرف را در طول چرخه عمر خود یکنواخت میم

طور خاص، افراد در مراحل اولیه زندگی که درآمد آنهـا انـدك یـا صـفر      را حداکثر نمایند. به
هـاي کـارخود، کـه مولـد هسـتند،       کنند؛ در طول سال است، در قبال درآمدهاي آتی قرض می

 نمایند. و دارایی انباشت شده را پس از بازنشستگی مصرف میکنند؛  انداز می پس
بینی شده است، نمایـه   الگوي یکنواختی که توسط نظریه محض چرخه عمر پیشبرخالف 
شکل است. توضیحات کالسیک در مورد این اختالف،  طاقیشدة مصرف خانوار   سنی مشاهده

  ارث، انگیزه ،5نگريهاي آیندهو با ایدهشروع شده  4انداز احتیاطی با مفاهیم قید نقدینگی و پس

                                                 
1. An-Chi Tung 
2. Lifecycle Hypothesis 
3. Modigliani and Brumberg 
4 Liquidity Constraint and Precautionary Saving 
5. Myopia 



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     194

 تبیـین  در یشـتر ب اصـالحات ). 1992 ،1یتـون (د یابـد  مـی  ادامـه  غیره و فراغت اوقات انتخاب
 تفاوت و ،2نسلیبه اندازه و ساختار خانواده، اثر  که گیردمی بر در را یمالحظات یسن هاي نمایه
با کار)  یرمرتبطتبط با کار در مقابل مخارج غو مخارج مر دوام، یبادوام در مقابل ب یر(نظ کاالها
موجـود  ابهامات  بدینوسیله که رسد یم نظر به ترتیب این به). 1999 ،3یو(آتاناس شود یم مربوط

  شده، مشاهدهکه   عجیبی خصوصیات دیگر و) 1984 ،4(هامرمش بازنشستگی در مورد مسائل
 ).2009 ،5و همکاران یستین(بانت است شدهبرطرف 
اند. یکی از موضـوعات مهـم    به قدر کافی شناخته نشده هاي مهم مصرف برخی جنبه هنوز

جـز مطالعـه    شود. اکثر مطالعات، بـه  سختی برآورد می این است که نمایه سنی مصرف فردي به
جاي مصرف فردي، مصـرف خـانوار را برحسـب سـن      ) و چند مطالعه معدود، به1994( 6لی

ند. یکی از مشکالت مفهومی نسبت دادن مصرف به افـراد  کن گیري می سرپرست خانوار اندازه
توانـد  است که می 7این است که، بخشی از مصرف، مصرف کاالهاي عمومی یا مصرف جمعی

هاي هزینه خانواده، که یکی از منـابع  براین، در آمارگیري میزان مصرف در خانوار باشد. عالوه
 شود. فردي گزارش نمی باشد، معموالً مصرف ها در سطح خرد می اصلی داده

مشکل بعدي، دانش ناچیزي است که در مورد الگوي مصرف افراد خیلی پیر و خیلی جوان 
شـوند،  وجود دارد. اکثر مطالعات، شامل مطالعاتی که در مورد مسائل بازنشسـتگی انجـام مـی   

سـالگی تـا    20مصرف خانوارها را در میانـۀ چرخـۀ عمـر سرپرسـت خـانوار، یعنـی سـنین        
دهند. مطالعاتی که در این حوزه متمرکز بر سالمندي انجـام   تگی، مورد مطالعه قرار میبازنشس

 شمار است. سوابق پژوهشی در این زمینه) کم1992، 8سوپان –شده است (مانند مطالعه بورش 
جاي بحث در مورد مصرف کودکان که ارتبـاط   و در مورد کودکان غنی است، اما عمدة آنها به

)، به بحث پیرامون هزینه فرزندان براي 2004، 9ل رفاه کودکان دارد (برادبريبیشتري با تحلی

                                                 
1. Deaton 
2. Cohort Effect 
3. Attanasio 
4. Hamermesh 
5. Battistin et al 
6. Lee 
7. Joint Consumption 
8. Borsch- Supan 
9. Bradbury 
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). براي برآورد مصرف کودکان و سالمندان کارهاي 1986، 1پردازند (دیتون و مالبور والدین می
 بیشتري باید انجام شود.

، ابزار مؤثر و قدرتمندي براي پرداختن به این موضـوعات  هاي ملی انتقاالت حسابروش 
است. روش مذکور، مصرف توسط هر عضو خانوار را جدا کرده و نمایه سنی از سن صفر تـا  

هایی بـراي بررسـی مجـدد نحـوه      سازد. این اطالعات جدید، فرصت سالگی و باالتررا می 90
هاي مختلف سنی در چرخه عمر و ارزیابی مجـدد مالحظـات    تخصیص مصرف در میان گروه

 کند. سیاستی مربوطه فراهم می
ترین (چین  یافته و در حال توسعه، از پرجمعیت اقتصاد توسعه 23در این فصل، شواهدي از 

شده تنها نتایج مربـوط   شود. اگرچه شواهد ارائه ترین (اسلوونی) ارائه می جمعیت و هند) تا کم
اي از  المللـی موجـب آشـکار شـدن مجموعـه      کنند، اما مقایسه بـین  به یک سال را گزارش می

گـذاري در سـرمایه    هاي سنی تا کفایـت سـرمایه   استی مهم، از عدالت بین گروهموضوعات سی
 شود. انسانی، می
براي تحلیل مصرف و  هاي ملی انتقاالت حسابهاي بعدي، مشخصات ویژه روش  در بخش

هاي سنی مصرف در بین اقتصادها مورد توجه قرار خواهد  هاي نمایه ها و تفاوت آزمون شباهت
هاي مختلف آنها بررسی خواهند شـد. درنهایـت،    و خصوصی و مؤلفه گرفت. مصرف عمومی

 شود.هاي اصلی و بحث در مورد مطالعات آتی ارائه می اي از یافته خالصه

 هاي ملی انتقاالت حسابمصرف در چارچوب 
صـورت مجمـوع مصـرف     ، مصـرف یـک فـرد بـه    هاي ملی انتقـاالت  حسابدر چارچوب 

هرکدام به آموزش، سـالمت و سـایر مصـارف تقسـیم     شود که  خصوصی و عمومی تعریف می
هـاي   ساخت حساب مصرف در فصل سوم و کتاب راهنمـاي حسـاب    شود. جزئیات روش می

در  www.ntaccounts.orgبـه آدرس   هاي ملی انتقـاالت  حسابسایت  در وب ملی انتقاالت
در ارتباط  هاي ملی انتقاالت حسابباشد؛ در این بخش بر دو ویژگی خاص روش  دسترس می

 با مصرف متمرکز خواهیم شد. 

                                                 
1. Deaton and Muellbauer 
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، مصرف عمومی که شـامل بیمـه   هاي ملی انتقاالت حسابکه، چارچوب  نخست آنویژگی 
هـاي   کند، درحالیکه در سیستم حساب شود را به مصرف خصوصی اضافه می اجتماعی نیز می

ومی وجـود  طور کلی دو نوع مصرف عم شوند. به صورت مجزا بررسی می ملی این دو هزینه به
(ماننـد سـالمت و آمـوزش) و مصـرف      2): مصرف کاالهاي استحقاقی1959، 1دارد (ماسگریو

کاالهاي عمومی (مانند دفاع، نظم عمومی و عدالت). محاسبه میزان مصرف کاالهاي استحقاقی 
عنوان مثال، در مکزیک در  دارد. به زیاديصورت خصوصی ارائه شوند، اهمیت  توانند به که می
درصد مصرف خصوصی به آموزش اختصاص یافتـه اسـت، درحالیکـه ایـن      5/8، 2004سال 

عمـومی آمـوزش در    هـاي  درصد بوده است. هزینه 7/0تنها  2003نسبت براي سوئد در سال 
 ل مصرف ـ اعم از عمومی و خصوصی ـ  طوري که سهم آموزش در ک سوئد بسیار باال است به

درصد  9/12زیک هم تقریباً به همان اندازه و درصد است، درحالیکه این سهم براي مک 7/12
زمان به مصـرف عمـومی و خصوصـی ضـروري اسـت. کاالهـاي        باشد. بنابراین، توجه هم می

توانند جانشین یا مکمـل کاالهـاي خصوصـی     استحقاقی، همانند کاالها و خدمات عمومی، می
بـا   لـی انتقـاالت  هـاي م  حسـاب ). چارچوب 2004، 4؛ فیوریتو و کالینزاس1995، 3باشند (نی

نگر، مصرف کاالهاي عمومی و کاالهاي استحقاقی را به مصـرف   استفاده از حسابداري گذشته
 خصوصی اضافه نموده تا به کل مصرف برسد.

بر آموزش و مراقبـت سـالمت    ،آن است که هاي ملی انتقاالت حسابدومین ویژگی روش 
کرده که در نتیجه آن، اهمیت سیاستی قابل هاي اصلی سرمایه انسانی تاکید  کننده عنوان تعیین به

). عمدة مصرف آموزش 1972، 6؛ گراسمن1962، 5ی براي رشد بالقوة آتی دارند (شولتزهتوج
سالمت براي نـوزادان بـاال بـوده،     هاي بر کودکان و نوجوانان متمرکز شده است. عموماً هزینه

متوسـط قـرار دارد، و بـراي    براي کودکان و نوجوانان و بزرگساالن در سنین اصـلی در حـد   
هـاي   مربـوط بـه مراقبـت    هـاي  کـه هزینـه   ویژه در اقتصـادهاي ثروتمنـد و زمـانی    سالمندان به

                                                 
1. Musgrave 
2. Merit Goods 
3. Ni 
4. Fiorito and Kollintzas 
5. Schultz 
6. Grossman 



 197       مصرف در طول چرخه عمر المللی ینب یسهقام

 

 هـاي  مدت نیز در آن وارد شود بسیار باال است. با توجه به الگوي سنی  متفاوت هزینه طوالنی
 شوند. ورد میبرآ ها آموزش و مراقبت سالمت، این الگوها جداي از الگوي سنی سایر هزینه

 مقایسه اقتصادها
اقتصاد در چهار قاره کـه   23هاي سنی میانگین درآمد کار و مصرف براي  نمایه 6-1در شکل 

اند، نشان داده شده است. آنچه در وسط هر پانل مشاهده  در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته
بت شد. سـه منحنـی،   در مورد آن صح 5است که در فصل  (YL)شود، میانگین درآمد کار  می

 1کنند. خط تیره ممتد پایینی بیانگر میـانگین مصـرف عمـومی    برآمدگی درآمد کار را قطع می
(CG)2چین میانی بیانگر میانگین مصرف خصوصی ، خط (CF)  و خط تیره ممتد باالیی بیانگر

 ۀباشد. اقتصادها بر اساس میزان تولیـد ناخـالص داخلـی سـران     می (C) 3میانگین کل مصرف
بندي شـده و از چـپ بـه     رتبه 2005در سال  4شده برحسب برابري قدرت خرید دالر تعدیل

ها در مقیاس یکسانی نشان داده شده و کلیه  اند. همه پانل راست و از باال به پایین فهرست شده
 اند.  شده نرماالیزسال  30-49ها در هر اقتصاد، برحسب میانگین درآمد کار براي سنین  سري

شود.  اقتصاد مشاهده می 23ها در بین  ي قابل توجهی از نظر شکل و ارتفاع منحنیها تفاوت
عنوان مثال، منحنی میانگین مصرف خصوصی براي همه کشورها به شکل یک منحنی که معموالً  به

) نیست. منحنی میانگین 2005، 5مورد انتظار و کم یا بیش برآمده است، (جاپلی و مودیگلیانی
ها مخدوش  عضی از اقتصادها چندین برآمدگی دارد، و برخی از برآمدگیمصرف خصوصی در ب

 ها، به شکل نمایه سنی مصرف برخواهیم گشت. اند. پس از بررسی هر یک از مؤلفه شده
نسبت ارتفاع مصرف به ارتفاع درآمد کار در میان اقتصادها تفاوت زیادي دارد، و نسبت بین 

کند.  درصد (مکزیک) تغییر می 9/168صد (چین) تا در 29/78مصرف کل و درآمد کار کل از 
نسبت مصرف به درآمد کار باال باشـد، عبارتنـد از: میـزان بـاالي      شوند عواملی که موجب می

درآمد غیر کار حاصل از منابع طبیعی (نظیر مکزیک)، وجوه ارسالی از دنیـاي خـارج (نظیـر    
زیل)، ساختار سنی نامطلوب با تمرکـز  انداز (نظیر بر فیلیپین و مکزیک)، پایین بودن نرخ پس

                                                 
1. Mean Public Consumption 
2. Mean Private Consumption 
3. Mean Total Consumption 
4. PPP- Adjusted Gross Domestic Product Per Capita 
5. Jappelli and Modigliani 
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عنوان مثال، نیجریه هم درآمد غیر کار  باالي کودکان (نظیر نیجریه)، یا ترکیبی از این عوامل. به
حاصل از صادرات نفت باالیی دارد و هم نسبت وابستگی آن باال است. در نتیجه، کل مصرف 

، در کنیا، که ساختار سنی جمعیت آن باشد. در مقابل درصد بیشتر از درآمد کار می 84/167آن 
درصـد   52/101مشابه نیجریه است اما از درآمد نفتی قابل توجه برخوردار نیست، این نسبت 

 باشد.  می
 1هاي سنی که کسـري چرخـه عمـر    میانگین سنی مصرف و درآمد کار، و گروه 6-2شکل 
(LCDs) هاي  درآمد کار با عالمت دهد. میانگین سنی مصرف و مثبت یا منفی دارند را نشان می

انـد. در   و اقتصادها برحسب میانگین سنی مصرف مرتب شـده   مربع و ضربدر نشان داده شده
اما در اقتصادهاي  نزدیکند؛ هم به نسبتاً سنی مصرف و درآمد کار میانگیناقتصادهاي با درآمد باال، 

تر است. بخش عمده  جوان ،اربا درآمد پایین، میانگین سنی مصرف نسبت به میانگین سنی درآمد ک
شود؛ اگرچه شرایط  تر در اقتصادهاي با درآمد پایین ناشی می این تفاوت از ساختار جمعیت جوان

بازار نیروي کار و سایر عوامل اقتصادي و اجتماعی نیز اهمیت دارند. به همین دلیل هم میانگین 
براي  8/24ترین میزان ( در پایین سنی مصرف و درآمد در کنیا با جوانترین جمعیت در نمونه ما،

ترین جمعیت در نمونه، در باالترین میزان  براي درآمد کار) و در ژاپن با سالخورده 3/36مصرف و 
 براي درآمد کار) است. 5/45براي مصرف و  3/46(

هاي سنی که کسري چرخه  اي از میزان وابستگی باشد. گروه تواند سنجه کسري چرخه عمر می
هاي سنی با کسري   ه )، بین گرو6-2رند (نواحی نشان داده شده با رنگ سفید در شکل عمر منفی دا

اند. اولین گروه  شده با رنگ خاکستري روشن و تیره) قرار گرفته داده چرخه عمر مثبت (نواحی نشان
سال است؛ و آخرین گروه،  24-27وحوش  شود حول سنی که در آن کسري چرخه عمر منفی می

سال. اتریش و چین استثناء هستند و در آنها کسري چرخه عمر خیلی زود در  53-59وحوش  حول
سالگی، تبدیل به مازاد شود؛ احتماالً دلیل این موضوع، وجود نظام کارآموزي در اتریش و 21سن 

باشد. در مکزیک و برزیل، کسري چرخه عمر دیرتر از سایر اقتصادها  انداز باال در چین می نرخ پس
و  49ترتیب، در سـنین   الگی) به مازاد تبدیل شده و زودتر از سایر اقتصادها (بهس29(در سن 

شود؛ این امر نشانگر نسبت باالي مصرف به درآمد کار در  سالگی) مجدداً تبدیل به کسري می52

                                                 
1. Lifecycle Deficits (LCDs) 
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سـالگی تـداوم دارد کـه     62تـا   25هر دو کشور است. در سوئد، مازاد چرخه عمر بین سنین 
 نی در بین کل اقتصادها است.ترین گستره س طوالنی

 2000اقتصاد در حدود سال  23. درآمد کار و مصرف سرانه: 6-1شکل 
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 اند. شده نرماالیز لسا 30-49: در هر اقتصاد، مقادیر برحسب میانگین درآمد کار براي سنین یادداشت

 مصرف عمومی و خصوصی
درصد  33/42درصد (نیجریه) تا  08/9از  3مصرف در کل 2، سهم مخارج عمومی1در سطح کل

درصد است. در اقتصادهاي ثروتمندتر، مصرف  6/23کند که میانگین ساده آن  (سوئد) تغییر می
). یک رگرسیون ساده از سهم مصرف عمومی 6-3عمومی سهم باالتري از کل مصرف دارد (شکل 

در بین همه اقتصادها، برزیل، چین، ]. 1شود [ منتهی می 19/0بر روي درآمد سرانه، به ضریب 

                                                 
1. Aggregate Level 
2. Public Spending 
3 Total Consumption 
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مصرف عمومی باالیی دارند؛  هاي طور نامتناسبی هزینه مجارستان و سوئد به نسبت درآمد سرانه، به
 مصرف خصوصی نامتناسب باال. هاي و اندونزي، نیجریه و ایاالت متحده هزینه

براي سه براي ساده شدن تحلیل، میانگین مصرف خصوصی، مصرف عمومی و مجموع مصرف 
ـ کودکان ( سال و  65) و سالمندان (20-64( 1، بزرگساالن در سن کار)0-19گروه سنی گسترده 

CF0عنوان مثال، مصرف خصوصی با سه متغیر  اند. بهباالتر) ـ محاسبه شده 19 ،CF20 و  64
CFF CFنسبت 6-4. در شکل استنشان داده شده65 CFCF0 19 20 در مقابـل نسـبت   64

CF CFF CF65 20 چـین   رسم شده تا اندازه نسبی این سه متغیر را نشـان دهـد. سـه خـط     64
CF اند که هر کدام بیانگر عنوان مرجع ترسیم شده ضخیم به CFCF0 19  45یـک خـط   ( 65
CFدرجه)،  CFCF20 64 0 CF(یک خط عمودي) و  19 CFCF20 64 (یک خط افقی) 65

 دهنده نقطه برابري کامل است. باشند. دایره سیاه نشان می
اقتصاد، در بین سه گروه سنی، مصرف خصوصی کودکان کمترین است زیرا همه  23در هر 

گیرند.  قرار می 6-4درجه و سمت چپِ خط مرجع عمودي در شکل  45نقاط، باالي خط مرجع 
اند (برزیل، آلمان، ژاپن، کنیا، نیجریه،  در هشت اقتصادي که باالي خط مرجع افقی قرار گرفته

طور میانگین بیشترین مصرف خصوصی را  فیلیپین، اروگوئه و ایاالت متحده)، یک فرد سالمند به
CFدارد، بنابراین  CF CFCF CF0 19 20 64  20-64د در سنین اقتصاد دیگر یک فر 15. در 65

CFسال باالترین هزینه مصرف خصوصی را داشته و  CF CFCF CF0 19 65 20 64  . 
اند تا موارد حـدي را مشـخص کننـد. در برزیـل،      دو خط شکسته نازك دیگر ترسیم شده

برابـر مصـرف خصوصـی سـرانه یـک       3/1مصرف خصوصی سرانه یک سالمند باال بـوده و  
ابر مصـرف خصوصـی سـرانه یـک کـودك اسـت. در کنیـا،        بر 36/2بزرگسال در سن کار و 

مجارستان و ایاالت متحده، میانگین مصرف خصوصی یک کودك بسیار پایین بوده و کمتـر از  
باشـد. در سـر    نصف سطح میانگین مصرف خصوصی یک سالمند و بزرگسالِ در سن کار می

در تایوان، ي کامل را دارد. ترین موقعیت به نقطه برابر دیگر طیف، تایوان قرار دارد که نزدیک
برابر مصرف خصوصی سرانه یک بزرگسال در سـن   8/0مصرف خصوصی سرانه یک کودك 

 برابر مصرف خصوصی سرانه یک سالمند است. 91/0کار و 

                                                 
1. Working- Age Adult 
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 2000اقتصاد در حدود سال  23. میانگین سنی مصرف و درآمد کار: 6-2شکل 

 
 2000اقتصاد در حدود سال  23: 2مصرفاز مجموع  1کل . درصد سهم مصرف عمومی6ِ-3شکل 

 
 

). در کلیـه اقتصـادها در   6-5شکل ( دهد نشان می راتصویر بسیار متفاوتی مصرف عمومی 
جز نیجریه که  بین سه گروه سنی، هزینه مصرف عمومی بر روي یک کودك باالترین است، به
ا هزینـه مصـرف   در آن سه گروه سنی سطوح مصرف عمومی مشابهی دارند. در اکثر اقتصاده

عمومی بر روي یک سالمند نیز بیشتر از هزینه مصرف عمومی بر روي یک بزرگسال در سـن  

                                                 
1. Aggregate Public Consumption 
2. Total Consumption 
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عمومی بر  هاي مصرف تقریباً زیر سطح هزینه ها کار است ولی در هند، کنیا و نیجریه این هزینه
 هـاي  گیرد. این نتایج دور از انتظار نیست، زیرا هزینـه  روي یک بزرگسال در سن کار قرار می

ویـژه در   عمـومی سـالمت سـالمندان بـه     هـاي  عمومی آموزش بر کودکان تمرکز دارد و هزینه
شدت بر روي  هاي عمومی به هاي سنی است؛ اما هزینه اقتصادهاي ثروتمند، باالتر از سایر گروه

 اند. افراد میانسال هدفگذاري شده
شود که در آنها مشاهده میکارکرد بازتوزیع بخش عمومی بیشتر در ژاپن، اسلوونی و سوئد

مصرف عمومی سالمندان و کودکان بیش از دو برابر مصرف عمومی بزرگساالن در سـن کـار   
است. میانگین مصرف عمومی کودکان در تایلنـد بـاالترین اسـت، درحالیکـه ایـاالت متحـده       

ن، سوئد و باالترین میانگین مصرف عمومی سالمندان را دارد. در برزیل، کاستاریکا، آلمان، ژاپ
اقتصاد دیگر دریافتی 17کنند اما در  ایاالت متحده، افراد سالمند بیشتر از کودکان دریافت می

 کودکان بیشتر از سالمندان است.

 2000اقتصاد در حدود سال  23هاي سنی گسترده:  . مصرف خصوصی سرانه گروه6-4شکل 
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 2000اقتصاد در حدود سال  23هاي سنی گسترده:  . مصرف عمومی سرانه گروه6-5شکل 

 
 2000اقتصاد در حدود سال  23هاي سنی گسترده:  . مصرف سرانه گروه6-6شکل 
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دهد که با همان مقیـاسِ بیـان شـده بـراي مصـرف       مجموع مصرف را نشان می 6-6شکل 
با اضافه کردن مصرف عمومی،  اقتصاد، 23، تصویر شده است. در هر 6-4خصوصی در شکل 
یابد. در اکثر اقتصادها  نسبت به مصرف یک بزرگسالِ در سن کارافزایش میمصرف یک کودك 

سال بیشـتر بـوده، امـا از مصـرف      20-64مصرف سالمندان نسبت به مصرف افراد در سنین 
کودکان کمتر است. در اسلوونی، هم مصرف کودکان و هم مصرف سالمندان به حدي افزایش 

 شود. ر سن کار مییابد که بیشتر از مصرف بزرگساالنِ د می

 مصرف آموزش و سالمت
ها توسط  نشان داده شده است. کلیه سري 6-7ترکیب میانگین مصرف در هر کشور در شکل 

هـا بـا مقیـاس یکسـانی تصـویر       شده و کلیـه پانـل   نرماالیزسال 30-49میانگین مصرف سنین 
منحنی  در باال، (CFH)و سالمت خصوصی  (CGH)اند. منحنی مصرف سالمت عمومی  شده
در پـایین، و منحنـی سـایر     (CFE)و آمـوزش خصوصـی    (CGE)آموزش عمومی  هاي هزینه

 اند. در بخش میانی ترسیم شده (CFX)و خصوصی  (CGX)مصارف عمومی 
هاي آموزش در شرق آسیا و برخی  اینکه، هزینه نخستالزم است به چند نکته توجه شود. نکته 
در آنها وجود » 1اوج آموزش«رسد یک نقطه  نظر می ه بهاقتصادهاي اروپایی به حدي باال است ک

خدمات سالمت تامین مالی سالمندان از دارد. نکته دوم اینکه، درحالیکه در سوئد مصرف باالي 
شده توسط بخش عمومی یک دنباله بلند ایجاد کرده است، دنباله افزایشی مشابهی در ایـاالت  

آموزش یا  هاي . سوم آنکه، هزینهشود پایی نیز مشاهده میمتحده، ژاپن، آلمان و سایر اقتصادهاي ارو
تر اندك است. اگرچه در کنیا، مجموع سهم مصرف آموزش و  سالمت در اقتصادهاي با درآمد پایین

 باشد.  درصد می 12/31درصد است، اما این سهم در سوئد  99/7سالمت از کل مصرف تنها 
انسانی است؛ بنابراین هم یک کاالي مصرفی و  گذاري در سرمایه آموزش، کانال اصلی سرمایه

سهم مصرف آموزش از مجموع مصرف  6-8شود. شکل  گذاري محسوب می هم یک کاالي سرمایه
درصد است (که  09/8دهد. میانگین سادة مصرف آموزش در کل اقتصادها  در سطح کل را نشان می

خصوصی را تشکیل  هاي مصرف درصد از هزینه 67/2عمومی و  هاي مصرف درصد از هزینه 42/5
 ). دهد می

                                                 
1. Education Peak 
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که، عالوه بر اتریش و سوئد، شش اقتصاد از هشت اقتصادي که در آنها سهم  قابل توجه آن
مصرف آموزش باالتر از میانگین است (برزیل، کاستاریکا، مکزیک، اسلوونی، کره جنوبی و تایوان)، 

گیرند. در  رهاي با درآمد باال قرار میاقتصادهاي با درآمد متوسط بوده و یا در انتهاي گروه کشو
برزیل و کاستاریکا این پیامد حاصل جمعیت جوان پرشمار آن است؛ اما براي چهار اقتصاد دیگر، 

-31/22دهد ( سال) را تشکیل می 0-29آموزش سهم درخور توجهی از مصرف یک فرد جوان (
ر اکثر اقتصادهاي با درآمد باال است. از سهم مذکور د بیشتریا  اندازه بهدرصد)، که این سهم  12/28

هاي آموزش، در  سال به هزینه 0-29درصد از میانگینِ مصرف افراد  94/33سوئد با اختصاص 
درصد) و حتی به سطح  86/17تر بوده ( نمونه ما متفاوت از سایرین است. این سهم در آلمان پایین

تر، مصرف آموزش در  با درآمد پایینبراي اقتصادهاي رسد.  درصد) هم نمی 52/18میانگین کل (
درصد از مصـرف یـک فـرد زیـر      76/8سطح کل یا سرانه، اندك است. در کنیا، آموزش تنها 

 دهد. سال را تشکیل می30

 2000اقتصاد در حدود سال  23. ترکیب مصرف سرانه: 6-7شکل 
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 اند. شده نرماالیزسال 30-49افراد در سنین  : در هر اقتصاد، مقادیر توسط میانگین مصرفیاداشت
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 2000اقتصاد در حدود سال  23. سهم مخارج آموزش از مجموع مصرف: 6-8شکل 

 
 2000. مصرف آموزش سرانه: چهار اقتصاد منتخب در حدود سال 6-9شکل 

 
 اند. شده نرماالیز لسا30-49در هر اقتصاد، مقادیر توسط میانگین مصرف افراد در سنین یادداشت: 
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ها بین سطوح مختلـف آمـوزش، و ترکیـب مخـارج عمـومی و خصوصـی        تخصیص هزینه
هـاي اجتمـاعی    دهنـده انتخـاب   آموزش در میان اقتصادها با هم تفاوت اساسی دارند که نشان

دو جفت اقتصاد نشان داده شده است. جفـت اول مکزیـک و    6-9باشد. در شکل  مختلف می
آموزش باالیی دارند. درحالیکه سهم آمـوزش عمـومی در    هاي اسلوونی است که هر دو هزینه

 83/90درصد است، اما این سهم در اسـلوونی بسـیار بـاال اسـت (     67/44مصرف در مکزیک 
درصد). جفت دوم هند و فیلیپین است که در هر دو کشور، سهم آموزش از مجمـوع مصـرف   

درصد براي فیلیپین) و تأکید هر  92/7درصد براي هند و  06/5کمتر از مقدار میانگین است (
دو کشور بیش از مدارس ابتدایی و متوسطه، بر سرانه مصرف آموزش در دانشگاه است. با این 
تفاوت که، در فیلیپین، همانند بسیاري از اقتصادهاي دیگر، بخش عمومی منـابع بیشـتري بـه    

انشگاهی دهد و بخش خصوصی مخارج بیشتري صرف سطوح د مدارس ابتدایی اختصاص می
 کند، درحالیکه این قضیه در هند برعکس است. می

). 2007، 1هاي اصلی سرمایه انسانی اسـت (بیکـر   کننده مصرف سالمت یکی دیگر از تعیین
هـاي   دهد. برخالف هزینـه   هاي سالمت از مجموع مصرف را نشان می سهم هزینه 6-10شکل 

هاي بیشتر بـراي   ایل به صرف هزینهآموزش، اقتصادهاي ثروتمند نسبت به اقتصادهاي فقیر تم
هاي نسبتاً باالیی صرف  عنوان یک کشور با درآمد پایین، هزینه سالمت دارند؛ اگرچه، نیجریه به

هاي سالمت از مجمـوع مصـرف در میـان کشـورها،      کند. میانگین ساده سهم هزینه سالمت می
ج خصوصـی) کـه از   درصد از مخار 8/3درصد از مخارج عمومی و  58/5درصد بوده ( 39/9
 کند. درصد (در سوئد) تغییر می 46/18درصد (در کنیا) تا  01/2

توزیع سنی و ترکیب خصوصی ـ عمومی مصـرف سـالمت در میـان اقتصـادها یکنواخـت       
میانگین ساده هشت اقتصاد ثروتمند، نه اقتصاد با درآمد متوسـط و شـش    6-11نیست. شکل 

سـال  30-49که توسط میانگین مصرف افراد در سـنین  دهد  اقتصاد با درآمد پایین را نشان می
، اندازه نسـبی و الگـوي سـنی    (CGH)شده است. برخالف مصرف عمومی سالمت  نرماالیز

در بین سه گـروه درآمـدي مشـابه اسـت. در اقتصـادهاي       (CFH)مصرف خصوصی سالمت 
ده ثروتمند، نه تنها مصرف عمومی سالمت بزرگتر از مصرف خصوصی آن اسـت، بلکـه عمـ   

هاي عمـومی و   تر است. در اقتصادهاي ثروتمند، هزینه هاي سنی سالخورده تمرکز آن در گروه
                                                 

1. Becker 
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درصد از  86/4و  19/25سالگی یا باالتر، به ترتیب 65خصوصی سالمت براي یک فرد در سن 
 99/8و  74/9ترتیب  ؛ این ارقام در اقتصادهاي با درآمد متوسط بهدهد کل مصرف را تشکیل می

درصد است. 94/5و  67/1ترتیب  ر اقتصادهاي با درآمد پایین بهدرصد و د
دهد.  توزیع سنی مصرف سالمت سرانه در سه گروه سنی گسترده را نشان می 6-12شکل 

در همه اقتصادها، میانگین مصرف سالمت سـالمندان بیشـترین و میـانگین مصـرف سـالمت      
سطح مصرف سالمت سالمندان نسبت کودکان کمترین مقدار را دارد. در اقتصادهاي ثروتمند،

CHبه سطح مصرف سالمت بزرگساالن در سن کار باالتر است. نسبت  CHCH65 20 در  64
است. میانگین مصرف سالمت کودکان نسبت  3/1، ولی در نیجریه 84/3، در ژاپن 14/6سوئد 

CHبه میانگین مصرف سالمت افراد در سن کار  CHCH0 19 20 تـر   طور نرمال پـایین  به 64
) و در کنیا، فیلیپین و تـایوان  28/0ترین مقدار ( ). این نسبت در اتریش پایین4/0-65/0است (

 ). 88/0-99/0باالترین مقدار را دارد (

 بررسی مجدد مصرف عمومی و خصوصی
شـود، تحـت عنـوان    هـاي سـالمت و آمـوزش نمـی      در مصرف عمومی، آنچـه صـرف هزینـه   

ــده مــی 1رف عمــومیمصــا» ســایر« ــود  نامی ــوع  4/6-17/21، کــه (CGX)ش درصــد از مجم
هـاي عمـومی بـر روي دفـاع نظـامی و ســایر       دهـد. ازآنجاکـه هزینــه   مصـرف را تشـکیل مـی   

کننــد، در  نـدرت گــروه سـنی مشخصــی را هدفگـذاري مــی    کاالهـا و خــدمات عمـومی، بــه  
خـت تخصـیص   صـورت یکنوا  بـه هـر فـرد مقـیم بـه      هـاي ملـی انتقـاالت    حسابچارچوب 

هاي سـنی بـراي خـدمات عمـومی معینـی وجـود داشـته باشـد. در          یابند، مگر اینکه داده می
بــراي کودکـان و خـدمات مراقبــت در منـزل بــراي     2مـدت  فنالنـد، خـدمات بســتري کوتـاه   

شوند.سالمندان برحسب سن تخصیص داده می
  

                                                 
1. ‘Other’ Public Consumption 
2. Daycare 
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 2000ل اقتصاد در حدود سا 23. سهم مصرف سالمت از مجموع مصرف: 6-10شکل 

 
متوسط و پایین در حدود سال  –اقتصاد با درآمد باال  23مصرف سرانه سالمت در . 6-11شکل 

2000 

 
 اند. شده نرماالیزسال 30-49: در هر اقتصاد، مقادیر توسط میانگین مصرف افراد در سنین یادداشت

 تحده: اتریش، فنالند، آلمان، ژاپن، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و ایاالت مIگروه 
 : برزیل، شیلی، کاستاریکا، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، تایوان، تایلند و اروگوئهIIگروه 
 : چین، هند، اندونزي، کنیا، نیجریه و فیلیپین.IIIگروه 
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 2000اقتصاد در حدود سال  23هاي سنی گسترده:  مصرف سرانه سالمت توسط گروه. 6-12شکل 

 
هـاي سـنی یکنواخـت اسـت، امـا در مـورد        میان گروه مصارف عمومی در» سایر«اگرچه، 

مصرف عمومی آموزش و مصرف عمومی سالمت چنـین نیسـت. بنـابراین، مجمـوع مصـرف      
شکل و در جمعیت سالمندان به شکل یک دنبالـه   طاقیعمومی معموالً در گروه سنی کودکان 

د سرانه حقیقی (تایلند، افزایشی است، اگرچه انتهاي این دنباله در هفت اقتصاد با کمترین درآم
 اندونزي، چین، فیلیپین، هند، نیجریه و کنیا) نامعلوم است.

درصد از مجموع مصرف در سطح کـل   66/84-53/55، (CFX)مصارف خصوصی » سایر«
ونقـل و تفریحـات و سـرگرمی،     . مصرف غذا، پوشاك، اجاره مسکن، حمـل دهد را تشکیل می

گیرنـد. از آنجاکـه در روش    ر ایـن طبقـه جـاي مـی    جریان خدمات کاالهاي بادوام و غیـره د 
هاي سنی اعمال  سال مقیاس یکسانی با سایر گروه 20براي افراد زیر  هاي ملی انتقاالت حساب

یک شکل  CFXشود. در کل محدوده سنی،  همیشه با مقدار کوچکی شروع می CFXشود،  می
کند. تنها چند اقتصاد معدود  یان میکوهانی دارد که تغییر در نیازها و منابع هر گروه سنی را ب

و  30وحـوش   دهند که در سنین حـول  (کاستاریکا و ژاپن) یک الگوي دو کوهانی را نشان می
رسند. چین یک تصویر چندکوهانی و یک فرورفتگی مشهود  سال به حداکثر مقدار خود می 60

یر انقـالب  دهـد کـه ممکـن اسـت ناشـی از تـأث       نشان می 2002سالگی براي سال  45در سن 
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آغاز سنی باشد. سایر اقتصادها اغلب تنها یک کوهان دارند که یـا بـه    فرهنگی بر آن گروه هم
سالگی ظاهر شـده اسـت)، یـا    27سمت چپ چوله شده (مانند فیلیپین که حداکثر آن در سن 

سالگی است) یا 64چولگی آن به سمت راست بوده (مانند ایاالت متحده که حداکثر آن در سن 
سـالگی   60سـالگی تـا    25پهن است (مانند مکزیک و اسپانیا که الگوي کوهانی از سن  بسیار

 دهد. اقتصادهاي منتخب را نشان می 6-13گسترده شده است). شکل 
مصـارف   "سـایر "شکلی زیادي با نمایه سنی  شکل نمایه سنی مجموع مصرف خصوصی هم

 6-13اقتصادهاي شکل  مجموع مصرف خصوصی را براي مجموعه 6-14خصوصی دارد. شکل 
دلیل  ینکه، در چین، مکزیک و تایوان بها نخستدهد. دو نکته قابل مشاهده است. نکته  نشان می
آموزش خصوصی، یک حداکثر مصرف خصوصی نیز در سنین جـوانی   هاي قابل توجه هزینه

بعد از مصارف خصوصی  "سایر". نکته دوم آنکه، در ایاالت متحده، بخش کاهنده  شود مشاهده می
 شود.  هاي خصوصی قابل توجه سالمت در این سنین جبران می سالگی، توسط هزینه65سن 

نشـان داده نشـده اسـت. در اکثـر      6-14الگوهاي دیگري هم وجود دارنـد کـه در شـکل    
اقتصادها حتی اگر بر بخش میانی طیف سـنی هـم تمرکـز کنـیم، الگـوي کالسـیک کوهـانی        

شود. در  ) مشاهده نمی1999، 1آن اشاره شده است (آتاناسیو متمرکزي که در ادبیات موجود به
یابـد، و در   سـالگی کـاهش مـی    70تـا   20مصارف خصوصی عمدتاً بین سنین  "سایر"تایوان، 

 ازآنجاکـه گـذارد.   فیلیپین در آن محدوده سنی یـک منحنـی طـاقی شـکل را بـه نمـایش مـی       
هاي  این نتایج مستقیماً با یافتهست، بر یک مبناي فردي هدایت شده ا هاي ملی انتقاالت حساب

 هاي موجود است. مطالعات پیشین قابل مقایسه نیستند اما گواهی بر تفاوت
  

                                                 
1. Attanasio 
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 2000مصارف خصوصی سرانه: شش اقتصاد منتخب در حدود سال » سایر. «6-13شکل 

 
 اند. شده سال استانداردسازي30-49: در هر اقتصاد، مقادیر برحسب میانگین افراد در سنین یادداشت

 2000. مصرف خصوصی سرانه: شش اقتصاد منتخب در حدود سال 6-14شکل 

 
 اند. شده نرماالیزسال 30-49: در هر اقتصاد، مقادیر برحسب میانگین مصرف افراد در سنین یاداشت

 گیري و بحث نتیجه
هاي  حساباقتصاد پرداخته شد که با استفاده از روش  23در این فصل به الگوهاي مصرف در 

 کند.  اند. مقایسه اقتصادها چند نکته مرتبط به هم را نمایان می محاسبه شده ملی انتقاالت
کنـد. در کلیـه    هاي سنی ایفا می هاي عمومی نقش بازتوزیعی مهمی بین گروه ، هزینهنخست

اقتصادها، میانگین مصرف خصوصی کودکان، کمتر از میانگین مصرف خصوصی بزرگساالن در 
المندان است. در اغلب اقتصادها میانگین مصرف خصوصـی سـالمندان کمتـر از    سن کار یا س

میانگین مصرف خصوصی بزرگساالن در سن کار است. از آنجاکه بخش عمومی معموالً نسبت 
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کند، بنابراین سطح نسبی  هاي بیشتري صرف کودکان و سالمندان می به افراد در سن کار، هزینه
 یابد. بهبود می سالمندانمصرف براي کودکان و 
تـر   سازي مصرف، در اقتصادهاي ثروتمنـد قـوي   هاي عمومی در یکساندوم، کارکرد هزینه

است. معموالً در اقتصادهاي با درآمد باال، سهم مصرف عمومی از مجموع مصرف بزرگتر است 
و در آن اقتصادها سهم بزرگی از مصرف عمومی به آمـوزش و خـدمات سـالمت اختصـاص     

یابد.می
در اقتصادهاي با درآمد باال، نسبت به سایر اقتصادها، آموزش سهم بزرگی از مجموع  سوم،

مصرف و همچنین از مصرف عمومی دارد. در برخی اقتصادهاي با درآمد متوسط (مانند تایوان 
و مکزیک)، نسبت به برخی از اقتصادهاي با درآمد باال (مانند ایاالت متحده و آلمان)، یک فرد 

 کند. سهم بزرگتري از مجموع مصرف را روي آموزش هزینه میسال  30زیر 
چهارم، سهم سـالمت از مصـرف کـل و همچنـین سـهم سـالمت از مصـرف عمـومی در         

ویژه براي سالمندان که بیشتر از  اقتصادهاي با درآمد باال بیشترین مقدار را دارد. این موضوع به
 است.کنند صادق  هاي سنی براي سالمت هزینه می سایر گروه

پنجم، درحالیکه نمایه سنی مصرف خصوصی ناهمسانی و تفاوت بیشتري نسبت به ادبیات 
متعارف دارد، اما نمایه سنی مصرف عمومی معموالً در سنین کودکی بـه شـکل کوهـانی و در    

 سنین سالخوردگی به شکل دنباله افزایشی است.
دارد که باید بررسـی شـود.   وجود  هاي ملی انتقاالت حسابهاي  هاي بیشتري از داده جنبه
اند. سایر موضوعات این کتاب با جزئیات به بحث تأمین مالی مصرف پرداخته 7-9و  5فصول 

نظیر سطح و توزیع سنی مصرف در میان اقتصادها، برآورد اثرات زمانی یـا الگوهـاي نسـلی،    
مالحظـات  و مطالعـات پیشـین، و    هاي ملـی انتقـاالت   حسابهاي  هاي بین یافته تفسیر تفاوت
، موضوعاتی هستند کـه توجـه بـه آنهـا ارزشـمند      هاي ملی انتقاالت حسابهاي  سیاستی یافته

 باشد. می

 یادداشت
/تواند چنین مدلسازي شود:  یک رگرسیون خطی می -1 /GC C gdpgdp/ /0 1632 0 1854 

 .GDP  =0407/0و خطاي استاندارد ضریب  =4725/0R2و 
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 فصل هفتم
 
 

 خوردگی و توسعهظهور دولت بین نسلی: سال

 تیم میلر
 
دهنـد.  ها انتقال میها و بین نسلهاي کنونی سهم قابل توجهی از منابع را در درون نسلدولت

میزان دخالت بخش عمومی در بازتخصیص منابع در میان کشورها و مناطق بسیار متفاوت بوده 
هاي ملی انتقاالت حساباست. در میان اقتصادهایی که در پروژه و در طول زمان افزایش یافته 

درصد از کـل انتقـاالت اسـت. اگرچـه      80درصد تا  21شرکت دارند، سهم انتقاالت عمومی 
ست، اما دو روند بلندمدت روشن بـه  مدت متفاوت اهاي کوتاه و میانجهت تغییرات در دوره

را در  طور روز افزون نقش مهمی رسد: دولت وزن خود را در اقتصاد افزایش داده و بهنظر می
 است.ها برعهده گرفته بازتخصیص منابع در میان نسل

 نقش دولت در اقتصاد در طول زمان
گسترش بخش عمومی در طول قرن بیستم پیوند نزدیکی با نقش رو به تغییـر ایـن بخـش    
دارد. فراتر از کارکرد اولیه در ارائه امور عمومی و حفظ نظم، قانون و دفاع ملی، کارکرد بخش 

گیـري یـا   که دامنه آن به توسعه زیرساخت، مداخلـه در پـیش   حدي گسترش یافته عمومی به
هاي مالی و مولد نیز کشیده شده اي بزرگ در اقتصاد کالن و تنظیم بخشتعدیل نوسانات دوره
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). بخش عمومی همچنـین از طریـق اسـتفاده از    2000؛ تانزي و شوکنکت 1997است (تانزي 
هـاي  هـاي رو بـه افـزایش برنامـه    عمـومی در تـأمین مـالی هزینـه    ها و دیگر درآمدهاي مالیات

هـایی کـه مشخصـاً اهـداف سـنی      اجتماعی مانند آموزش، سالمت و بازنشستگی، یعنی برنامه
 است.خصوصی دارند، به طور قابل توجهی نقش خود را گسترش داده  به

د و در انتقـال  هاي گوناگونی براي سنجش وزن و سیر تکوینی نقش دولت در اقتصـا شیوه
هاي دولت عمـومی را،  ها وجود دارد. با نگاهی به ارقام کلی، نخست هزینهمنابع در میان نسل

هـاي  شـود و بـراي دوره  اي کلی از مخارج عمومی که همه سطوح دولـت را شـامل مـی   اندازه
 دهیم.یافته موجود است، مورد بررسی قرار میبلندمدت در اقتصادهاي توسعه

هاي دولت دهد که در کشورهاي صنعتی، در اواخر قرن نوزدهم هزینهان مینش 7-1جدول 
درصد از تولید ناخالص داخلی است. تا پیش از جنگ جهـانی دوم،   10عمومی کمی بیش از 

درصد از تولید ناخالص داخلی، افزایش یافـت و تـا    8/22ها به بیش از دو برابر، یا این هزینه
درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. از آن  1/43به دو برابر، یا  نیز دوباره تقریباً 1980سال 

هاي اقتصادي و توسعه کاسته  زمان از سرعت رشد هزینه دولت در کشورهاي سازمان همکاري
 ).OECD 2009است (شد و این رشد در برخی کشورها طی چند دهه گذشته کاهش یافته 

دي از تولید ناخالص داخلی: کشورهاي هاي دولت به صورت درص گسترش هزینه .7-1جدول 
 1870-1995صنعتی 

1870ca.1913192019371960198019901995ca.2005 موضوع
8/43 7/127/188/229/271/438/446/45 7/10 هاي دولت عمومی  هزینه
  4/116/129/174/173/17   6/4 هاي واقعی دولت  هزینه
  2/23 4/21 7/9 5/4   1/1 ها و انتقالت  یارانه

       ها: ها و برنامه مخارج عمومی برخی پخش
  0/2  5/2 4/3 7/3 4/2 0/4  دفاعی 

 3/5 1/6  8/5 5/3 1/2  3/1 6/0 آموزشی 
 2/6 4/6  8/5 4/2 4/0  3/0  سالمت

  6/9 9/8 4/8 5/4 9/1 2/1 4/0  بازنشستگی
  6/1  9/0 3/0 3/1    بیکاري 

 ها ممکن است به صورت نقدي یا غیر نقدي باشد   مخارج این برنامه: یادداشت
، 7-2، 5-2، 4-2، 3-2، 1-2، 1-1، سطور آخر جدول2000از تانزي و شوکنت ( 1870-1995ها براي  منبع:داده

 ).2009(  OECDاز  2005ها براي  )؛ داده 10-2و  9 -2
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صورت دستمزد، حقوق و کـاال)   هاي واقعی دولت (یعنی پرداخت بهطی قرن بیستم، هزینه
شدت افزایش یافت؛ با این حـال عامـل اصـلی     طور پیوسته و به هاي دولت عمومی بهدر هزینه

هاي نقدي و انتقاالت از یک یا دو درصـد تولیـد ناخـالص    گسترش بخش عمومی رشد یارانه
قرن بـود.   داخلی در آغاز قرن بیستم به حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی در پایان این

هـا و انتقـاالت در   یارانـه  1980استنباط کرد، قبل از سال  7-1توان از جدول طور که میهمان
قـرن بیسـتم بـه  بـیش از نصـف       کشورهاي صنعتی از هزینه واقعی پیشی گرفت؛ و تا پایـان 

 هاي دولت عمومی رسید. هزینه
هاي تولیدکنندگان اسـت،  رانهکننده افزایش در یاها و انتقاالت تا حدودي منعکساین یارانه

هاي رفاهی و تـدارکات عمـومی در   اي از گسترش هزینهنشانه که استاین با این حال مهمتر 
هـا  باشد. همـه ایـن برنامـه    ها، میبخش آموزش، سالمت و تأمین اجتماعی، شامل بازنشستگی

در  ویـژه بـه  دولتـی،  مخارج رشدکنند. ها بازتخصیص میاي مؤثر منابع را در میان نسلگونه به
 مناطق در توسعه حال در کشورهاي از بسیاري در اما شده، یافته، ثابتتوسعه کشورهاي بیشتر

 است. گذشته نمود یافته دهه چند طی نیز جهان مختلف

هـاي  ها و اولویتهاي دولت حتی طی دوره چند ساله، در نتیجه سیاستممکن است هزینه
المللی، به طور قابل توجهی تغییر کند. بـراي  اقتصادي بین کوتاه مدت بودجه ملی یا نوسانات
هاي اخیر بـه افـزایش هزینـه دولـت، بـه عنـوان       توان در سالمثال در بسیاري از کشورها می

درصدي از تولید ناخالص داخلی، اشاره کرد. این افزایش به دلیـل بحـران اقتصـادي و مـالی     
کند کرد، رخ  2010تا  2008هان را بین سال پدیدار شد و اقتصاد ج 2007جهانی که در سال 

که است. این بحران به انقباض تولید ناخالص داخلی یا رشد کندتر آن منجر شد، در حالیداده
هاي محرك اقتصادي افزایش یافت، هاي دولت در برخی کشورها یا در پی اجراي برنامه هزینه

ر از کاهشی که در تولید ناخالص داخلی یا در سایر کشورها ثابت ماند یا در مواردي دیگر کمت
و پـیش از   1990و  1980هـاي  دهد که طی دههنشان می 7-2پدید آمد، کاهش یافت. جدول 

هاي اقتصادي و توسعه مسیرهاي متفاوتی را در وقوع بحران، کشورهاي عضو سازمان همکاري
هدفمنـد اسـت.    مدت و بلندمـدت عمـدتاً   هاي اقتصادي کوتاهپیش گرفتند که گویاي سیاست

هاي کشورهایی همچون بلژیک، ایرلند، نیوزلند، هلند، سوئد و پادشاهی متحد انگلستان هزینه
دولت، به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی، را کاهش دادنـد، در حـالی کـه در دیگـر     



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     224

مـواردي   ها تدریجاً افزایش یافـت. در کشورها مانند فرانسه، یونان، ایسلند و پرتغال این هزینه
هاي بدهی اخیر این کشورها شاهد آن اسـت،  این افزایش تا سطوح باال و ناپایداري که بحران

 اتفاق افتاد.
 رونـد  و سـطوح  بـه  نسـبت  متفـاوت  هـا دو دیدگاه عمومی، مخارج آینده در مورد موضوع
 نمیا در منابع بازتخصیص در و هاهزینه کل در دولت محدود یکی نقش احتمالی وجود دارد؛

 .از اقتصاد عمومی هايسهم هزینه ثبات حداقل یا افزایش ها و دیگرينسل

 هاي اجتماعیگسترش برنامه
هاي آموزش، هاي اجتماعی اصلی شامل برنامههاي برنامهتر اشاره شد، هزینهطور که پیشهمان

ي صنعتی گسـترش قابـل تـوجهی یافتـه     هاي اخیر در کشورهاسالمت و بازنشستگی طی دهه
انـد کـه   ) یـادآور شـده  2010؛ کاسـلز  2001ت. برخی متخصصین (مانند سـنز و والزکـوز   اس

هایی از همگرایی ها در نظر گرفته شود، نشانههاي دولت، خصوصاً چنانچه ترکیب هزینه هزینه
هـاي اقتصـادي و   المللی دارند. کل هزینه اجتماعی در کشورهاي عضو سـازمان همکـاري  بین

 2003درصد در سال  4/22به  1980از تولید ناخالص داخلی در سال درصد  5/18توسعه، از 
ا نشـان  هـاي دولـت عمـومی ر   درصد) از هزینـه  48افزایش یافت که سهمی حدود یک دوم (

 ).4و  2؛ جدول 2010دهد (کسلز  می
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هاي دولت عمومی  به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی:  گسترش هزینه .7-2جدول 
 OECD ،(2005-1980هاي اقتصادي و توسعه ( همکاري کشورهاي سازمان

 
 کشور

 تغییرات طی دوره: سال
1980 19851990 1995 20002005 1990-19802000-1990 2005-1980 

 8/0 -8/0 5/2 7/34 6/35 4/37 5/394/36 9/33 استرالیا
 0/0 -7/0 8/1 7/49 8/50 1/56 2/535/51 7/49 اتریش
 -8/3 -1/3 -6/3 1/52 2/49 1/52 4/583/52 9/55 بلژیک
  -9/7 9/7  8/41 0/48 1/487/49 8/41 کانادا

    9/44 5/44 5/54    جمهوري چک
 -0/1 -7/1 3/2 7/52 2/54 2/59 8/559/55 6/53 دانمارك
 4/10 -2/0 8/7 5/50 7/47 6/61 3/469/47 1/40 فنالند
 9/7 1/2 8/3 6/53 6/51 4/54 8/515/49 7/45 فرانسه
    8/46 6/47 8/54    آلمان
 9/13 5/0 6/15 1/43 3/45 7/45 1/419/44 2/29 یونان

    0/50 3/47     مجارستان
 7/6 2/1 8/5 4/42 7/42 7/42 0/385/41 7/35 ایسلند
 -4/20 -5/9 -4/11 8/33 3/33 1/41 8/538/42 2/54 ایرلند
 4/7 -9/4 1/12 2/48 0/48 5/52 8/499/52 8/40 ایتالیا
  5/6 -6/2  6/38 5/36 9/331/32 7/34 ژاپن
 7/7 0/5 -2/1 9/28 0/25 8/20 0/200/20 2/21 کره

  4/0  9/41 1/38 7/39 7/37   لوکزامبورگ
 -0/10 -6/9 -3/0 2/45 4/45 4/56 3/579/54 2/55 هلند

  -8/15  9/39 7/37 4/41 5/53   نیوزلند
 -0/4 -2/9 2/7 1/42 1/44 9/50 6/433/53 1/46 نروژ

    3/43 8/43 7/47    لهستان
 3/13 9/3 3/6 6/47 4/44 4/43 4/395/40 3/34 پرتقال

    4/38 3/44 0/48    جمهوري اسلواکی
 6/4 -2/4 0/9 5/38 6/38 4/44 7/428/42 9/33 اسپانیا
 -3/8 -2/5 -8/2 2/55 5/55 1/65 2/647/60 5/63 سوئد
  5/4  3/35 8/34 0/35 3/30   یسسوئ

  -1/1 -3/4  1/41 1/44 3/462/42 5/46 انگلستان
 9/2 -8/1 2/3 5/36 0/35 0/37 6/369/36 6/33ایاالت متحده آمریکا
 3/1 -7/1 3/2 8/43 1/43 1/47 0/468/44 5/42میانگین (غیر وزنی)
 )11، جدول OECD  )2009منبع: براساس 
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کمک به فقـرا آغـاز شـد و بـا     عی عمومی در اواخر قرن نوزدهم با برنامه هاي اجتماهزینه
گذاري در آموزش و پرورش دولتی رشد کرد، به نحوي که تا اوایل قرن بیستم به بیش از یک  سرمایه

هاي سالمت و بازنشستگی شروع به جذب بخش درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. برنامه
هاي عمومی کردند و تا میانه قرن از برنامه آموزش پیشی گرفتند. در نیمه دوم ینهرو به افزایشی از هز
ها و مهمتر هاي سالمت و بازنشستگی با گسترش قابل توجه در پوشش این برنامهقرن، افزایش هزینه

 ).2004شدن سالخوردگی جمعیت، تداوم یافت (لیندرت 

 هزینه دولت در ملل ثروتمندتر و فقیرتر
دهند و بنـابراین اطالعـاتی را ارئـه    اي دولت مرکزي همه سطوح دولت را پوشش نمیههزینه
هاي دولت عمومی دامنـه محـدودتري   هاي فدرال نسبت به هزینهکند که خصوصاً در دولتمی

هاي دولت مرکزي براي تعداد زیادي از ملل در اکثر مناطق دنیا هاي هزینهدارد. با این حال داده
گذاري و همچنین انتقاالت نقـدي و  ها شامل مصرف عمومی و سرمایههزینه موجود است. این

 است.هایی است که دولت مرکزي به افراد پرداخته یارانه
هاي دولت مرکزي و سطوح درآمد دارد (گروه امور ها نشان از همبستگی ضعیف بین هزینهداده
هاي دولت مرکزي در ، میانگین هزینه). به عنوان نمونه2001اجتماعی سازمان ملل متحد  -اقتصادي

 32یافته تا درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهاي توسعه 38اي از حدود در دامنه 1997سال 
درصد در آسیا و آمریکاي التین  20-23درصد در آفریقا و  27هاي در حال گذار، درصد در اقتصاد

ومی صادق است. در میان کشورهاي عضو هاي دولت عمقرار دارد. همین وضعیت در مورد هزینه
هاي دولت در کشورهاي )، باالترین هزینه7-2هاي اقتصادي و توسعه (جدول سازمان همکاري

اتریش، بلژیک، دانمارك، فرانسه و سوئد که همگی سرانه تولید ناخالص داخلی معادل یا باالتر از 
دولت  ترین سطوح هزینهکشورهایی که پایین شود. اما اکثرمیانگین این سازمان را دارند، مشاهده می
جنوبی، سوئیس و ایاالت متحده آمریکا)، داراي درآمد عمومی را دارند (استرالیا، ایرلند، ژاپن، کره
جنوبی هاي دولت عمومی باال است، هستند. کرهها هزینهسرانه باال یا باالتر از کشورهایی که در آن

درصد تولید ناخالص داخلی) و  30دولت نسبتاً پایین (کمتر از  یک استثناء است که در آن هزینه
تر از میانگین همه کشورهاي عضو این سازمان است. در میان کشورهاي آمریکاي درآمد سرانه پایین

 التین، همبستگی روشنی بین هزینه دولت و درآمد سرانه وجود ندارد.
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 اي در مصرف عمومیهاي منطقهتفاوت
شود، معیار دیگـري بـراي ارزیـابی وزن    زینه مصرف دولت نیز نامیده میمصرف عمومی که ه

دهـد. مصـرف عمـومی    ا نشـان مـی  هاي منـابع ر بخش دولتی در اقتصاد است که بازتخصیص
هـاي  هاي ملی انتقاالت است که برگرفته از نظام حسـاب اي کلیدي در چارچوب حساب مولفه

ها هاي دولت عمومی یا دولت مرکزي، دادههزینه باشد. در مقایسه باملی سازمان ملل متحد می
وسـیله   در مورد مصرف عمومی براي کشورهاي بیشتري موجود است و چـون ایـن ارقـام بـه    

شوند، براي مقایسـه طیـف   صورت ساالنه تولید میچارچوب حسابداري و مفهومی مشابهی به
 تر است.اي از کشورها و مناطق مناسبگسترده

رزش کاالها و خدماتی است که دولت به کل جمعیت و یـا گروهـی   مصرف عمومی شامل ا
کند. همه انتقاالت غیرنقدي دولت به افراد، مانند مراقبت سالمت، آموزش یـا   از افراد ارائه می

شود و شامل انتقاالت نقدي نیست (سازمان ملل متحـد  امور دفاعی،  در این گروه گنجانده می
 ). 2009ی پول الملل؛ صندوق بین2009و دیگران 

دهد که و به قیمت جاري) نشان می 2005جدیدترین ارقام در مورد مصرف عمومی (براي سال 
درصد از تولید ناخالص داخلی است در آسیا ،  10ها کمتر از اکثر کشورهایی که مصرف عمومی آن

در همین مقوله جاي توان آمریکاي التین و آفریقا قرار دارند، اگرچه لوکزامبورگ و اوکراین را هم می
درصد از  15تا  10ها رقمی بین ). کشورهایی که مصرف عمومی آن2009المللی پول داد (صندوق بین

دهد، ترکیبی از کشورهاي مختلف هستند. این گروه شامل چین، تولید ناخالص داخلی را نشان می
ین و بنین، سنگال و مالی در جنوبی و تایلند از آسیا، آرژانتین، شیلی و مکزیک از آمریکاي التکره

گیرد. در اکثر آفریقا است. ایرلند که یکی از کشورهاي اروپایی است نیز در این گروه جاي می
درصد از تولید ناخالص داخلی را مصرف  20تا  15یافته و اروپایی میزانی حدود کشورهاي توسعه
چنین میزانی  آسیایی و آفریقایی هم یافتهدهد که البته برخی کشورهاي کمتر توسعهعمومی تشکیل می

ها خالص داخلی آندرصد از تولید نا 20از مصرف عمومی را دارند. کشورهایی که این میزان بیش از 
شوند مانند سوئد، فرانسه، دانمارك هایی که به عنوان دولت رفاه مشخص میدو نوع هستند: آن است،

دهند، همچون می را به امور دفاعی تخصیص میهایی که سهم زیادي از مصرف عموو بلژیک و آن
 عراق و اسرائیل.
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 ، میانگین مصرف عمومی برحسب منطقه چندان تغییري نداشته2005و  1970هاي بین سال
). بیشترین تغییر در اروپا رخ داد، به طوري که نسبت مصرف عمومی به کل 7-3است (جدول 

افزایش  1995-2005هاي درصد در سال 20دود به ح 1970درصد در  15تولید ناخالص داخلی از 
افزایش و  1980ها تا دهه یافت. در دیگر مناطق دنیا متوسط هزینه مصرف دولت در اکثر بخش

 است. تر در آفریقا و آمریکاي شمالی، کاهش یافتهسپس در درجات متفاوتی، البته به طور محسوس
هـاي مربـوط بـه    ادهمنطقه بـا د  هاي مصرف عمومی برحسب اقتصاد وسطوح کلی و روند

هاي دولت عمومی و دولت مرکزي تقریباً همخوانی دارد. هزینه مصرف دولت به عنـوان   هزینه
شود و درصد) در کمترین سطح در آسیا دیده می 15درصدي از تولید ناخالص داخلی (حدود 

هاي استرالیا و نیوزلند کشور 1970گیرند. در سال  آمریکاي التین و آفریقا در مراتب بعدي قرار می
طور چشمگیري تا ، به1980سهم خیلی پایین مصرف عمومی را داشتند، اما این سهم در دهه 

 5/17و  3/19سطحی نزدیک به سطوح اروپا و آمریکاي شمالی، در حال حاضر به ترتیب حدود 
ه مصرف عمومی دهد کها همچنین نشان میدرصد از تولید ناخالص داخلی، افزایش یافت. این داده

بیش از یک چهارم از کل مصرف در آمریکاي شمالی و بیش از یک سوم از کل مصرف در اتحادیه 
 گیرند.اي بین این دو رقم قرار میکه مناطق دیگر در دامنهحالیدهد، دراروپا را تشکیل می

 1970-2005منطقه،  8مصرف عمومی  به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی:  .7-3جدول 
 2005 2000 1995 19851990 197019751980 منطقه

 درصد مصرف عمومی از تولید ناخالص داخلی:

 0/15 9/14 4/14 9/15 1/16 2/13 7/128/13 آسیا
 3/19 7/19 8/20 2/19 2/18 6/17 8/149/16 اروپا

 9/19 4/19 2/20 5/18 0/19 5/18 6/151/18 اتحادیه اروپا
 6/16 0/17 6/17 2/17 8/18 1/18 2/177/17 آفریقا

 3/16 3/16 6/15 5/16 4/18 7/16 9/153/16 آمریکاي التین
 5/17 5/16 3/18 6/19 7/19 0/19 5/199/19 آمریکاي شمالی
 0/18 8/17 9/17 8/18 1/19 3/19 9/142/18 استرالیا و نیوزلند

 1/35 3/33 2/34 4/37 9/37 2/35 1/283/27 اقیانوسیه غیر از استرالیا و نیوزلند
 )1-3الف، جدول  2009اجتماعی سازمان ملل متحد ( –منبع: گروه امور اقتصادي 
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 "اجتماعی"مصرف و انتقاالت عمومی 
سالمت، آموزش و حمایت اجتماعی در هاي  ها در حوزههاي اجتماعی دولتهاي مربوط به هزینهداده

)، کمیسیون اقتصادي آمریکاي التین و 2009عه (هاي اقتصادي و توسمنابعی نظیر سازمان همکاري
اجتماعی سازمان ملل  –هاي ملی سازمان ملل متحد (گروه اقتصادي )، و نظام حساب2006کارائیب (

ها الف)، موجود است. با وجود مفاهیم تاحدودي متفاوت هزینه، که در این منابع داده 2009متحد 
 توان تشخیص داد.رها را میاست، چند تفاوت کلی بین کشوگنجانده شده

هاي اقتصادي و توسعه و کمیسیون اقتصادي آمریکاي التین و کارائیب هاي سازمان همکاريداده
در گروه ها آنبیشتر  و ،اکثر کشورهایی که ساختار سنی جوان دارنددر دهند که: الف)  نشان می

اي دولت به آموزش اختصاص ه، بخش بزرگی از هزینهقرار دارندیافته تر توسعهکشورهاي کم
کنند تا هاي خود را صرف آموزش مینیافته بیشتر هزینهتوسعهو دارد؛ ب) این کشورهاي جوان 

سالمت. در این مورد آرژانتین و اروگوئه، یعنی دو کشوري که در سطح متوسط توسعه هستند و 
یافته عضو کشورهاي توسعهاي دارند، را باید استثناء دانست؛ و پ) هاي نسبتاً سالخوردهجمعیت

ها را صرف بخش آموزش کنند که هزینههاي اقتصادي و توسعه عموماً بیش از اینسازمان همکاري
پردازد تا سالمت، و فنالند و جنوبی، که بیشتر به آموزش میکنند. کرهدر بخش سالمت هزینه می

 ء هستند.سوئد با سطح باالي مخارج در هر دو بخش آموزش و سالمت، استثنا

: عمومی مصرف از درصدي عنوان به اجتماعی حمایت و آموزش سالمت، هاي هزینه. 7-1 شکل
 1970-2005 کره، جمهوري

 
 ) UN DESA )2009منبع: 
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هاي ملی انتقاالت کـه  کشور از اقتصادهاي حساب 19در قسمت بعد بر مصرف عمومی در 
هـاي نظـام   کنـیم. داده مـی تند، تمرکز هاي ملی قابل اعتمادي هسهاي نظام حسابداراي داده

هاي اقتصادي و توسعه و کمیسیون هاي سازمان همکاريهاي مبتنی بر دادههاي ملی، یافته حساب
تر و درآمد سرانه هاي با جمعیت جوانکه، اقتصاداقتصادي آمریکاي التین و کارائیب را مبنی بر این

کنـد. دیگـر   کنند تا سالمت، تأیید مـی ش میهاي عمومی بیشتري را صرف آموزتر هزینهپایین
اقتصادها شامل آرژانتین، اتریش، کاستاریکا، فنالند و سوئد مبالغ تقریباً برابري صرف سالمت 

ها متفاوت است. در همـه  کنند، اگرچه سطوح مصرف عمومی آنعمومی و آموزش عمومی می
 ور قابل توجهی بیش از آموزش است.هاي عمومی سالمت به طیافته دیگر، هزینهاقتصادهاي توسعه

)، که معرفی از الگوهاي کلـی  7-1 شکلجنوبی است (مورد بسیار جالب توجه اقتصاد کره
 1980تغییر در هزینه دولت در واکنش به ساختار سنی رو به تغییر جمعیـت اسـت. تـا سـال     
ده، در دولت کره سهم بسیار کمی از بودجه را به حمایت اجتمـاعی و سـالمت اختصـاص دا   

شدن جمعیت کره  است. با ادامه سالخوردهداده حالی که سهم بزرگی به آموزش اختصاص می
در طول زمان، هزینه مصرف حمایت اجتماعی به ویژه در بخش سالمت تدریجاً افزایش یافت، 

 هزینه مصرف سالمت تقریباً به سطح مصرف آموزش رسید. 2007که تا سال به طوري
طور مطلق و هم به طور نسبی، در طول چنـد دهـه   هاي سالمت، هم بههروند افزایش هزین

تر مانند فرانسه، فنالند و آلمان، که تر با جمعیت سالخوردهیافتهاخیر حتی در اقتصادهاي توسعه
اسـت. ایـن   سابقاً هم سطوح باالیی از هزینه عمومی در بخش سالمت داشتند، فراگیـر شـده   

هـا  بینـی حدودي ناشی از تداوم سالخوردگی جمعیت است. پـیش  هاي رو به افزایش تاهزینه
بینـی شـده در سـهم    دهد که حدود نیمی از افزایش پیشبراي ایاالت متحده آمریکا نشان می

هاي سالمت از تولید ناخالص داخلی ریشه در سالخوردگی جمعیـت دارد (لـی و میلـر    هزینه
هاي اقتصادي و توسعه، سالخوردگی نقش ). در بیشتر کشورهاي سازمان همکاري1384: 2002

هاي رو هاي اخیر عمدتاً از هزینهکند، اگرچه افزایشمهمی در افزایش مصرف عمومی بازي می
هـاي  ؛ سـازمان همکـاري  2005شود (هاگیست و کتلیکف به افزایش مراقبت سالمت ناشی می

بـا  شـکارا همسـو   المللـی آ هـاي بـین  ). با ایـن حـال برخـی تفـاوت    2006اقتصادي و توسعه 
اي، جمعیتی و توسعه هستند: در سه کشور اروپایی مورد اشاره در بـاال،  هاي منطقهبندي گروه

دهد  درصد) را نشان می 20درصد از مصرف عمومی (آموزش حدود  30بخش سالمت حدود 
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ت تر و جمعیو برعکس در کشورهایی مانند هند، کنیا و مکزیک یا تایلند با درآمد سرانه پایین
 درصد از کل مصرف عمومی است. 10هاي سالمت کمتر از تر، هزینهجوان

ها در سطح ملی شواهد آماري وجود دارد، نسـبت   در مجموع، در اکثر مواردي که براي آن
انتقاالت عمومی از تولید ناخالص داخلی و نسبت به مخارج دولـت عمـومی، در طـول زمـان     

هـاي  یافته کل مخـارج دولـت در سـال   هاي توسعهاست، هرچند در برخی اقتصادبزرگتر شده
اسـت. در   داشـته جهان نوسـان  اخیر منتهی به پایان قرن بیستم کاهش و طی بحران اقتصادي 

اقتصادهاي صنعتی که انتقاالت عمومی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در آغاز قرن 
ارم تولید ناخالص داخلی و بـیش از  تقریباً به یک چه 1990بیستم را نشان داده، تا پایان دهه 

طور  هاي اجتماعی، انتقاالت عمومی به است. در بخشنیمی از کل بودجه دولت گسترش یافته 
شوند که بودجه آموزش، خدمات سالمت و بازنشستگی  هایی متمرکز می توجهی در برنامه قابل

کنند. در واقع سالخوردگی  هایی که نمایه سنی مشخصی دارند، را تأمین می عمومی، یعنی برنامه
جمعیت سطح و ترکیب مخارج عمـومی را تحـت تـأثیر قـرار داده و در آینـده نیـز احتمـاالً        

 ها را متأثر خواهد کرد. تصمیمات سیاستی در مورد این بخش
بین سطح توسعه یک اقتصاد (که با سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص شده) و مخارج دولت 

توجه،  المللی قابل بستگی ضعیفی مشاهده شده است. با وجود تفاوت بینعمومی و دولت مرکزي هم
طوري که اکثر کشورهاي آسیایی، امریکاي التین  شوند؛ به اي نسبتاً بهتر مشخص می هاي منطقه تفاوت

و افریقایی سطوح پایینی از مصرف عمومی دارند و اکثر کشورهاي اروپایی داراي سطوح باالي 
هاي ملی  رسد که در میان اقتصادهاي مورد مطالعه در حساب چنین به نظر میمصرف عمومی هستند. 

انتقاالت بین درجه سالخوردگی، سطح درآمد و میزان مصرف عمومی اجتماعی رابطه نسبتاً پایداري 
اي که ساختار سنی جوان دارند در  وجود دارد. با معدود استثنائاتی، کشورهاي کمتر توسعه یافته

دهند و این  ر کشورها سهم بزرگتري از بودجه عمومی خود را به آموزش اختصاص میمقایسه با دیگ
طور قابل توجهی بیشتر از مخارج بخش سالمت است. در اکثریت بزرگی از ملل   سهم تقریباً همیشه به

طور برجسته باالتر  ویژه سالمت و بهداشت عمومی، به هاي تأمین اجتماعی به ثروتمند و سالمند، هزینه
رو ابعاد سنی انتقاالت  هاي پیش ها، در قسمت هاي آموزشی است. با در نظر گرفتن این تعمیم از هزینه

 کنیم. هاي ملی انتقاالت نشان داده است، بررسی می هاي حساب که داده عمومی را تا جایی
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 هاي ملی انتقاالتگیري انتقاالت عمومی در چارچوب حساباندازه
کند که منابع اقتصادي را در طول چرخه عمر ه سازوکار را مشخص میهاي ملی انتقاالت سحساب

. دارایـی محـور  هاي کنند: انتقاالت عمومی، انتقاالت خصوصی و بازتخصیصبازتخصیص می
دهند: انتقاالت عمومی که ها دو مورد از این سه سازوکار بازتخصیص را مورد استفاده قرار می دولت
کنند و هاي سنی بازتخصیص میها را در میان گروهو آن ات وضعمالی ها از طریق آن بر منابعدولت

منابع را در طول زمان و بین  ،شامل قرض دادن و قرض گرفتن که توسط آن دارایی محورعملیات 
 دارایی محوردهند. موضوع بحث این فصل انتقاالت عمومی است و عملیات ها انتقال مینسل

 گیرد.میمورد بحث قرار  9دولت در فصل 
انتقاالت عمومی چهار ویژگی مفهومی دارند. نخست اینکه این انتقاالت هم انتقاالت نقدي 

هاي اقتصـادي، انتقـاالت عمـومی    گیرند. در اکثر پژوهشو هم انتقاالت غیرنقدي را در بر می
 هاي رفاه اجتمـاعی و آنچنان تعریف محدودي دارند که  تنها انتقاالت نقدي، معموالً پرداخت

هاي ملی انتقـاالت  شوند. انتقاالت عمومی در حسابهاي بیمه اجتماعی، را شامل میپرداخت
ترند زیرا شامل مخارج بخش عمومی، سالمت عمومی و دیگر کاالهـا یـا خـدمات    بسیار جامع

 شود.هاي عملیاتی مینقل، امور اداري دولت عمومی و هزینهوهمچون دفاع، حمل
هاي ملی انتقاالت، دریافت انتقاالت عمومی همیشه به افراد حساب ر، دکه دومین ویژگی این

مند هستند، هشود. براي مثال دانشجویانی که از آموزش دولتی بهربه خصوصی نسبت داده می
کنند. با این وجود انتساب برخی مزایاي عمومی به افراد مزایاي آموزش عمومی را دریافت می
کننـدگان از  هاي مناسب در مورد اسـتفاده ل یا نقص دادهمشخص دشوار است. دلیل این مشک

نقل عمومی؛ و یا انتقاالت (مثالً عملیات دولت یـا  وهاي حملانتقاالت عمومی است مثل یارانه
شـوند. در ایـن مـورد    طور قابل بحثی در سطحی گسترده به عموم مردم ارائه مـی  دفاع) که به

شـود. سـومین ویژگـی    ها نسبت داده مـی براساس سرانهها به طور برابر به همه افراد و هزینه
که، همانند انتقاالت خصوصی، کل مبلغ انتقاالت عمومی دریافت شده باید برابر با کل مبلغ  این

کننده وجود دارد. با این کننده یک پرداختشده باشد. به ازاي هر دریافت  پرداخت–انتقاالت 
ت غیرشخصـی اسـت، چراکـه ایـن انتقـاالت از      وجود در انتقاالت بخش عمومی، این مبادال

هـا و  هاي انتقالی عمومی شامل کل مالیـات یابد. پرداختیدهندگان به ذینفعان جریان میمالیات
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بحـث   3دهندگان کنونی و نیز کسري انتقال عمومی، که در فصل کسوراتی است که از مالیات
 آید.یهاي ملی انتقاالت به دست مهاي حسابشد، بر مبناي روش

چهارمین ویژگی این است که کسورات پرداختی بابت بیمه اجتماعی در عمل به عنوان معادل 
شود. به ویـژه در  می وارد میهاي بخش عموشده و در گروه پرداختی ها در نظر گرفتهمالیات
هاي بازنشستگی توازن درآمدبا هزینه، کسورات پرداختی از طرف کارکنـان بـراي تـأمین     نظام
هاي ملـی  رود و بنابراین در حسابهاي بازنشستگی به بازنشستگان کنونی به کار میختپردا

شود که براي پرداخت بابت آموزش دولتی به ها به همان شیوه برخورد میانتقاالت با این پرداختی
گرفتن هاي ملی انتقاالت این است که با در پیشروند. درواقع قوت و امتیاز نظام حسابکار می

طرفانه از تقاضاهاي رقابتی مراقبت سالمت، آموزش و بازنشستگی، این نظام کسورات یکردي بیرو
بیند. در هاي بیمه اجتماعی را به عنوان بخشی از نظام انتقاالت عمومی میدریافتی و پرداختی

ها تصمیم بگیرند که براي مثـال، انتظـارات   بندي تقاضاهاي رقابتی، ممکن است دولت اولویت
مندان براي مزایاي بازنشستگی باید وزن بیشتري نسبت به انتظارات آموزش و مراقبت سالمت سال

 طرف است.هاي ملی انتقاالت از این نظر بیباشند؛ اما نظام حسابداري حسابداشته

 الگوهاي سنی انتقاالت عمومی
 ،7-2 شکلدر  هاي دریافتی و پرداختی عمومی، نشان داده شده هاي سنی معمول در جریان نمایه

هاي ملی انتقاالت تهیه شده است. در این  اقتصاد در حساب 20برپایه میانگین ساده یا غیروزنی 
ها  دهد. عمده مالیات شده در هر سن را نشان می رنگ متوسط مالیات پرداخت ، خط سیاهشکل

 50آغاز دهه ها در سنین  شده و نقطه اوج پرداخت  توسط افراد بزرگسال واقع در سن کار پرداخت
یابد. این کاهش تا حدود زیادي  سرعت کاهش می ها پس از آن به سالگی است. سنینی که پرداخت

هاي سهم بیمه اجتماعی کارکنان در  بازتاب خروج کارکنان از بازار کار و یا توقف در پرداخت
د وارد بازار زندگی که افرا 20ها در سنین حدود دهه  هاي عمومی بازنشستگی است. پرداخت برنامه
سرعت افزایش  کنند، به شوند و پرداخت سهم بیمه اجتماعی از عایدات کار خود را آغاز می کار می

شود که کودکان نیز همانند افراد سنین دیگر جمعیت، مالیات بر فروش پرداخت یابد. فرض می می
 کنند چراکه آنان نیز مصرف کننده کاالهاي مشمول مالیات هستند.می
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ترین سطح، براي سالمندان هاي انتقال عمومی براي کودکان در پایینطورخالصه پرداختیبه

در سطح نسبتاً پایین و براي بزرگساالن در سن کار در باالترین سـطح قـرار دارد. ایـن الگـو     
شـود. اتکـا بـه    هاي اقتصادي مشخص اعمـال مـی  میزان مالیاتی است که بر فعالیتبازتابی از 

هاي انتقال عمومی توسط جمعیت در سن کـار  مالیات بر درآمد کار منجر به افزایش پرداختی
هـاي انتقـال عمـومی توسـط سـالمندان (کـه       که مالیات بر مالکیت، پرداختیشود، در حالیمی

دهد و مالیـات بـر   ها هستند) را افزایش میهاي سنی مالک داراییمعموال بیشتر از دیگر گروه
شود. ترکیب منـابع درآمـدي در میـان    وبیش برابر توزیع میهاي سنی کممصرف در همه گروه

هاي سنی مختلف از هاي انتقال عمومی نیز در گروهاقتصادها متفاوت است و بنابراین پرداختی
هـاي  کند. با این حال الگوي متداول این است که پرداختـی اقتصادي به اقتصاد دیگر تغییر می

 شوند.انتقالی عمومی در درجه اول از جمعیت سنین اصلی کار تحصیل می
دهد. هاي انتقال عمومی در هر سن را نشان میسرانه دریافتی 7-2 شکلخط خاکستري در 
ب سن است. به این معنی که هاي انتقال عمومی بر حسمانندي از پرداختیاین الگو تصویر آینه

ها را پرداخت و کمترین مزایاي دولتی را دریافت بزرگساالن در سن کار بیشترین میزان مالیات
کنند. این نوع کنند و کودکان انتقاالت عمومی را عمدتاً در قالب آموزش عمومی دریافت میمی

بـه  انتقـاالت عمـومی    درصـد از  45هاي ملی انتقاالت حـدود  انتقاالت در اقتصادهاي حساب
 شکلهاي انتقالی در گیرد. بر همین اساس سطح هموار و باالیی که در دریافتیکودکان را در بر می
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گیرد و به سنین آموزش ابتدایی سالگی قرار می 18سالگی تا  6اي از شود، در دامنهمشاهده می 2-7
کند. این کاهش بازگو کاهش میسالگی شروع به  18و متوسطه مرتبط است. مزایاي عمومی از سن 

گیرد که همه به کالج کننده کاهش سرانه مزایاي آموزش عمومی است که از این واقعیت ریشه می
آموزان سطوح عالی در مدارس خصوصی شوند و در برخی اقتصادها، بسیاري از دانشوارد نمی

ن اولیه کار، منطقی است. این کنند. بنابراین سطح هموار طوالنی در سرانه مزایا در سنیتحصیل می
نقل و وهاي اداره خدمات عمومی، دفاع، حملوضعیت سهم سرانه مخارج دولت عمومی (در زمینه

دهد. در سنین باالتر شود را نشان میغیره) که به طور مساوي براي همه اعضاي جمعیت توزیع می
هاي مربوط به و افزایش پرداخت هاي انتقال عمومی به دلیل مزایاي بهداشت عمومیکار، دریافتی

 60و اوایل دهه  50هاي پایانی دهه هاي شدید در سالگذارد. افزایشازکارافتادگی رو به افزایش می
کننده دریافت رو به افزایش مزایاي بازنشستگی و استفاده رو به افزایش سالمندان از عمر منعکس

ادهاي دنیا متفاوت و وابسته به نقش خدمات سالمت عمومی است. این الگوهاي سنی در اقتص
بخش عمومی در ارائه آموزش، مراقبت سالمت و بازنشستگی است. با این حال، جهت الگوي 
معمول، متمایل به انتقال سطوح پایین مزایا به افراد در سن کار و انتقال سطوح باالي مزایا بـه  

 کودکان و سالمندان است.
هاي است، از تفاوت بین جریاننشان داده شده  7-3 شکلانتقاالت عمومی خالص، که در 

هاي ملی انتقـاالت  اقتصاد کشورهاي عضو حساب 20دریافتی و پرداختی انتقاالت عمومی در 
سالگی، افراد بیشتر مزایا بگیر هستند تـا   22هاي اولیه عمر تا سن است. در سالمحاسبه شده 

کـه مزایـا   ساله، افراد بیشتر از ایـن  38سط کننده مالیات. پس از آن طی یک دوره متوپرداخت
شود مجدداً سالگی آغاز می 60کننده مالیات هستند. در اواخر عمر که از دریافت کنند پرداخت

ها اسـت. بـا در نظـر گـرفتن ایـن الگـوي معمـول در        دریافت مزایا بیشتر از پرداخت مالیات
ها است، چراکه این ه سنی براي دولتترین گروسال و باالتر پرهزینه 90اقتصادها، گروه سنی 

 کنند.گروه از سالمندان میزان باالیی از مزایاي بازنشستگی و سالمت را دریافت می
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رحلـه  شـود. در م پدیدار می 7-3 شکلاثر مالی احتمالی سالخوردگی جمعیت، مشخصاً در 

شود، جمعیت در سن کار نامیده می " سود جمعیتی" فرایند سالخورده شدن جمعیت که دوره
دهد. ها را کاهش میکند. این تغییر جمعیتی بار مالی دولتتر از جمعیت جوان رشد میسریع

هاي فدرالی مثل نظام فدرالی برزیل و ایاالت متحده آمریکا، این کاهش در بار مالی در در نظام
ها به طور معمول منبع اصلی تأمین مـالی  توجه است. این دولتهاي محلی و مرکزي قابلدولت

. این بدان معنی نیست که کاهش بـار مـالی دولـت بـه     اند براي آموزش عمومی را فراهم کرده
شود. در واقع در بسیاري از اقتصادها کـه سـود جمعیتـی را تجربـه     ها منجر میکاهش مالیات

است، که این شرایط به افزایش مین مالی آموزش عمومی ثابت مانده یا افزایش یافته اند، تأکرده
هـا شـروع بـه    که جمیعتشود. همینآموز منجر میگذاري به هر دانشنام و سرمایهسرانه ثبت
ز سهم جمیعـت در سـن کـار افـزایش     تر اکنند و سهم افراد سالمند سریعشدن میسالخورده 

ها طور مستمر دههها بهشود. سپس دولتجمعیتی به پایان خود نزدیک می یابد، دوره سود می
 شوند.با افزایش فشارهاي مالی ناشی از سالخوردگی جمعیت مواجه می

 "هاي سنی انتقاالت عمومی را بـراي محاسـبه   توان نمایهبراي ارزیابی چنین فشارهایی می
آیـد، محاسـبه کـرد.    ل مزایا به دسـت مـی  ها بر ککه از تقسیم کل مالیات "نسبت حمایت مالی
مثل استقراض و بازپرداخت بـدهی، ایـن نسـبت    دارایی محور دولتی، هاي بدون بازتخصیص



 237       و توسعه ی: سالخوردگینسل ینظهور دولت ب

 

که هاي مزایا. همینها برابر است با کل پرداختخواهد بود؛ به این معنی که کل مالیات 1برابر 
ت بـه شـمار مزایـابگیران    هاي مالیـات نسـب  کنندهشود و شمار پرداختجمعیت سالخورده می

گـذارد. تغییـرات   یابد، این نسبت حمایت مالی هم رو به کاهش میانتقاالت عمومی کاهش می
ها و طورنسبی چه اندازه افزایش در مالیاتدهنده این است که بهدر نسبت حمایت مالی نشان

 یا کاهش در مزایا براي بازگشت به وضعیت مالی اولیه مورد نیاز است.
هاي ملی انتقـاالت در  اقتصاد حساب 20هاي حمایت مالی شده در نسبتات محاسبه تغییر

است. برآوردها مبتنی نشان داده شده  7-4) در جدول  1950-2050ساله ( 100طول یک دوره 
هاي انتقاالت عمومی مشاهده شده در هر اقتصاد براي ها و پرداختیهاي سنی دریافتیبر نمایه

است.  2050تا  1950هاي جمعیت برحسب سن از سال بینیآوردها و پیشیک سال اخیر و بر
 در نظر گرفته شده  1مالی  حمایت نسبت 2010در سال پایه 
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 1950-2050، اقتصاد 20نسبت حمایت مالی:  .7-4جدول 
 نسبت حمایت ترین ساختار سنیمناسب

نسبت حمایت اقتصاد سال مرجع 2050 2030 2020 2010 1950 

 برزیل 00/1 00/1 94/0 86/0 69/0 2000 02/1
 شیلی 94/0 00/1 93/0 83/0 72/0 2004 01/1
 اسلوونی 01/1 00/1 91/0 81/0 72/0 2002 04/1
 اسپانیا 94/0 00/1 96/0 87/0 73/0 2010 00/1
 اتریش 08/1 00/1 93/0 83/0 74/0 1950 08/1
 ژاپن 91/0 00/1 92/0 87/0 74/0 1976 15/1
 آلمان 11/1 00/1 94/0 84/0 75/0 1950 11/1
 کاستاریکا 89/0 00/1 97/0 91/0 76/0 2012 00/1
 مجارستان 06/1 00/1 97/0 93/0 77/0 1950 06/1
 تایوان 68/0 00/1 99/0 92/0 79/0 2014 01/1
 چین 93/0 00/1 94/0 87/0 80/0 2007 00/1
 کره جنوبی 76/0 00/1 97/0 89/0 80/0 2008 00/1
 فنالند 08/1 00/1 92/0 87/0 83/0 1991 11/1
 مکزیک 85/0 00/1 02/1 99/0 86/0 2019 02/1
 سوئد 15/1 00/1 96/0 90/0 86/0 1950 15/1
 ایاالت متحده آمریکا 99/0 00/1 96/0 92/0 89/0 2006 00/1
 اروگوئه 08/1 00/1 00/1 98/0 90/0 1959 09/1
 تایلند 66/0 00/1 04/1 04/1 04/1 2039 04/1
 اندونزي 79/0 00/1 06/1 10/1 08/1 2033 10/1
 فیلیپین 87/0 00/1 06/1 11/1 16/1 2050 16/1

 2050بینـی شـده در تـاثیر مـالی در سـال       یادداشت: اقتصادهاي ذکر شده در این جدول بر اساس دشواري پـیش 
 اند مرتب شده

ست. در این جدول، اقتصـادهاي مـورد بحـث    ها برابر با کل مزایا ابه این معنی که کل مالیات
به عنـوان نتیجـه تغییـر در سـاختار سـنی       2050براساس میزان تعدیل مالی مورد نیاز تا سال 
 اند.شود، مرتب شدهجمعیت که باعث سالخوردگی جمعیت می

یکـی از اعضـاي   شود. ایـن کشـور   بینی میپیش اثر مالی سالخوردگی جمعیت براي برزیل
هاي جاري است. سالخوردگی جمعیت همراه با سیاست هاي ملی انتقاالتاباقتصادهاي حس
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درصد کاهش در نسبت حمایت مالی منجر خواهد شد. یـا   31به  2050مالیات و مزایا تا سال 
درصد  45ها تا درصد متوقف شود و یا مالیات 31مزایاي انتقالی در سطح  2050باید تا قبل از 

ز این دو حالت به وجود آید. برزیل تنها کشوري نیسـت کـه بـا ایـن     افزایش یابند یا ترکیبی ا
درصـد در   28کنـد. کـاهش حمایـت مـالی در اروپـا از      فشارهاي مالی دست و پنجه نرم مـی 

درصد در سوئد تغییر خواهد کرد. کاهش نسبت حمایت مالی در میـان دیگـر    14اسلوونی تا 
درصد در اروگوئه متغیر است. این ارقام  10درصد در شیلی تا  28کشورهاي آمریکاي التین از 

گیر است و بـه اروپـا محـدود    اي جهانبر این نکته تاکید دارند که ساخوردگی جمعیت پدیده
خارج در ترین اثرات مالی سالخوردگی که برخی از سخت بینیاز این پیششود. بنابراین نمی

ود که نسبت حمایت مالی در ایاالت شبینی می. پیش، نباید متعجب شداز اروپا رخ خواهد داد
درصد کاهش یابد، یعنی کمی کمتر از سوئد و کمی بیش از  11تا  2050متحده آمریکا تا سال 

بینی شده عبارتند از: ژاپن (با کاهش ترین اثرات مالی پیشاروگوئه. سه اقتصاد آسیایی با سخت
که به طور مشـابه بـراي    درصدي). موضوعی 20جنوبی (با کاهش درصدي) و چین و کره 26

که نسبت حمایت مـالی نـه تنهـا در آینـده     است چند کشور از این اقتصادها اهمیت دارد این 
هـاي پیشـین اسـت،    اي متمایز از دههکننده فاصلهشود بلکه این کاهش بیانسریعاً تضعیف می

ه برزیـل، شـیلی،   اند. براي نمونهاي حمایت مالی یا ثابت یا رو به افزایش بودهوقتی که نسبت
جنوبی و ایاالت متحده آمریکا بـه نقطـه حـداقل فشـار ناشـی از      اسلوونی، اسپانیا، چین، کره

 اند.رسیده 21تغییرات جمعیتی در دهه اول قرن 
افزایش نسبت حمایت مشاهده شده براي آخرین گروه از اقتصادها شامل تایلند، اندونزي و 

هـاي مخـارج   که تحت شرایط جـاري مالیـات و برنامـه   دهنده این واقعیت است فیلیپین، نشان
هاي مالی کننده مالیات هستند و یا خالص هزینهسالمندان، یا سالمندان به طور خالص پرداخت

هـا در  هاي سـنی مزایـا و مالیـات   کمی دارند. تأکید این محاسبات بر این فرض است که نمایه
بـه  یابد. خ مشابه رشد اقتصادي افزایش میها با نرباشد و سطوح مطلق آنطول زمان ثابت می

توانـد مسـتقیماً از تغییـرات در نسـبت     ها میهاي مالی مزایا و مالیات، نیاز به تعدیلاین ترتیب
 شود. حاصلحمایت مالی 

توان انتظار داشت که نمایه سنی مزایاي عمومی در طول زمان، براي تر میبینانهبه طور واقع
گـذاري در مراقبـت   گذاري در آموزش براي جوانان و افـزایش سـرمایه  مثال با افزایش سرمایه
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عمـومی بـه سـمت     هـاي  سالمت از سالمندان، تغییر کند. بـه عـالوه اصـالحات بازنشسـتگی    
هاي تامین مالی شده، همانند آنچه در شیلی، آلمان و دیگر کشورهاي آمریکـاي التـین و    برنامه

ر سالخوردگی جمعیت از انتقاالت عمومی به انتقـاالت  است، منجر به تغییر بااروپا انجام شده
هاي ملی انتقاالت در هاي حسابخواهد شد. داده دارایی محورهاي خصوصی و بازتخصیصی

توانـد  ومی، بـه سـادگی مـی   بینانـه در مـورد تغییـر مزایـاي عمـ     ترکیب با این فرضیات واقـع 
د کند (براي نمونه کار میلر و دیگـران  ها ایجامدت براي دولتهاي مالی کوتاه و میان بینی پیش

درمـورد   2010کشور آمریکاي التین؛ میلر و کاسـتانیرا   10هاي مالی بینیدر مورد پیش 2009
 هاي مالی برزیل را ببینید).بینیپیش

 انتقاالت عمومی خالص به سالمندان و جوانان
هاي اقتصاد حساب 20ساده اکنون با مشاهده الگوي متداول انتقاالت خالص مبتنی بر میانگین 

ر دولت بر میانگین مزایاي دریافـت  هاي مالیات و مخارج هتوانیم اثر سیاستملی انتقاالت می
شده توسط سالمندان را مورد مطالعه قرار شده توسط افراد جوان و ترکیب آن با مزایاي دریافت

بسـیار متنـوع هسـتند.    ها است، این سیاست نشان داده شده 7-4 شکلدهیم. همانطور که در 
سال) نسبت بـه میـانگین    19تا  0میانگین خالص انتقاالت دریافت شده توسط افراد جوان ( 

درصد در  29درصد در چین تا  6سال) از  49تا  30درآمد کار بزرگساالن در سنین اصلی کار (
 65لمندان (شده توسط ساکند. به همین سان، میانگین انتقاالت خالص دریافتفنالند تغییر می

سال در تایلند، جایی که  49تا  30درصد از میانگین درآمد کار بزرگساالن  -2ساله و باالتر) از 
درصد  87کنند، تا کنند مالیات بیشتري پرداخت میسالمندان نسبت به مزایایی که دریافت می

 اي دارد، متغیر است.در برزیل، که برنامه بازنشستگی دولتی سخاوتمندانه
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 سال حدود اقتصاد، 20: سالخورده و جوان افراد به عمومی انتقاالت خالص سرانه. 7-4 لشک
2000 

 
 آلمان ،)CR( کاستاریکا ،)CN( چین ،)CL( شیلی ،)BR( برزیل ،)AT( اتریش: از عبارتند این اقتصادها: یادداشت

)DE(، اسپانیا )ES(، فنالند )FI(، مجارستان )HU(، اندونزي )ID(، ژاپن )JP(،  جنـوبی  کـره )KR(،  مکزیـک )MX(، 
 ).UY( اروگوئه و) US( متحده ایاالت ،)TW( تایوان ،)TH( تایلند ،)SI( اسلوونی ،)SE( سوئد ،)PH( فیلیپین
 

درصد از سرانه درآمد کار بزرگسـاالن   16میانه مقادیر خالص انتقاالت عمومی به جوانان (
را بـه چهـار    7-4 شـکل درصـد)   38ندان (سال) و خالص انتقاالت عمومی به سالم 49تا  30

کند. کشورهاي اروپایی به استثناي اسپانیا در ربع باالیی سمت راست نمودار قسمت تقسیم می
گیرند. این ناحیه خالص انتقاالت باال بـه کودکـان (آمـوزش دولتـی) و بـه سـالمندان       قرار می

آسـیا ژاپـن حـائز     هايدهـد. در میـان اقتصـاد   (بازنشستگی و سالمت عمومی) را نشـان مـی  
توان در ناحیه ربـع پـایینی   هاي کشورهاي اروپایی است. اما اکثر اقتصادهاي آسیا را می ویژگی

سمت چپ یافت. این ناحیه سطوح پایین انتقاالت را هم به کودکان و هم به سـالمندان نشـان   
الي انتقاالت به گیرد. در این ناحیه سطوح بادهد. تایوان در ربع باالیی سمت چپ قرار میمی

کودکان با سطوح پایین انتقاالت به سالمندان همراه است. ایاالت متحده آمریکا نیز با سـطوح  
شـود کـه   باالي سرانه انتقاالت به کودکان و سرانه انتقاالت عمومی به سالمندان مشـخص مـی  
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قتصـادهاي  هاي ملی انتقاالت است. همه اتر از مقدار میانه اقتصادهاي عضو حسابکمی پایین
تـر از میانـه اقتصـادهاي عضـو     گـذاري عمـومی پـایین   آمریکاي التین داراي سـطوح سـرمایه  

هاي ملی انتقاالت براي کودکـان هسـتند. سـه کشـور از ایـن مجموعـه شـامل شـیلی،          حساب
کاستاریکا و برزیل به خاطر اینکه داراي سطوح پایین انتقاالت به کودکان و درعین حال داراي 

گیرنـد. برزیـل    انتقاالت عمومی به سالمندان هستند، خارج از این گروه قرار میسطوح باالي 
هاي ملـی انتقـاالت اسـت. در ایـن کشـور      یک مورد کامالً متفاوت در میان اقتصادهاي حساب

 49تا  30درصد از سرانه درآمد کار بزرگساالن  86سرانه انتقاالت عمومی به سالمندان حدود 
 ر سرانه انتقاالت عمومی به جوانان است.براب 9سال، یا بیش از 

شود، همبستگی مثبت قوي بین انتقاالت عمومی پدیدار می 7-4 شکلالگوي عمومی که در 
+ است که بـا  46/0به جوانان و به سالمندان است. همبستگی ساده بین این دو انتقاالت برابر 

با ایـن عقیـده کـه انتقـاالت     یابد. این شواهد مقطعی + افزایش می67/0خارج کردن برزیل به 
ها است سازگار است. این یافته عموماً با نظر بکر و مورفی عمومی محصول همکاري بین نسل

ها از طریق بخش عمومی براي فائق آمدن بر سطوح پایین امنیت که نسل) در مورد این1988(
، همکـاري  گذاري آموزشی خصوصی براي کودکاندرآمد در سن پیري و سطوح پایین سرمایه

ها با انتخاب مالیات باالتر براي تأمین هم آمـوزش عمـومی و   کنند مطابقت دارد. یعنی نسلمی
 کنند.هم بازنشستگی عمومی، همکاري می

) در تشریح انتقاالت عمومی در ایاالت متحده آمریکا، 1984نقطه نظر دیگر توسط پرستون (
کنند و منابع کمیاب بخش عمومی رقابت میها براي است. براساس این نظر، نسلپیشنهاد شده

دهد، انتقاالت عمومی به نفع چون سالخوردگی جمعیت قدرت انتخاب سالمندان را افزایش می
 7-4 شـکل دهد. با ایـن حـال در   سالمندان و به قیمت نادیده گرفتن کودکان تغییر جهت می

اي کـه در آن سـرانه   احیهشود که در بین جوامع واقع در ربع پایینی سمت چپ، نمشاهده می
انتقاالت به افراد سالمند باال است و سرانه انتقاالت به کودکان پایین، اقتصادهاي آمریکاي التین 

ها سهم افراد سالمند از جمعیت پایین اسـت. در کاسـتاریکا و شـیلی،    حضور دارند که در آن
از انتقـاالت عمـومی بـه     تربرابر بزرگ 4میانگین خالص انتقاالت عمومی به سالمندان حدود 

تر است. ممکـن اسـت الگوهـاي مالیـات و     برابر بزرگ 9کودکان است و در برزیل این مقدار 
که با سطوح باالي نابرابري درآمد و  مخارج در برخی جوامع به این دلیل به نفع سالمندان باشد
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انـد ناشـی از   ردهگونه که توره و کوئیروز بیان کـ قدرت سیاسی ثروتمندان مرتبط است، نه آن
 قدرت سیاسی سالمندان باشد.

ها را براساس رقم کلی خالص انتقاالت عمومی به سالمندان در مقایسه با توانیم دولتما می
مرتب کنیم. در این صورت آلمان با خـالص   7-5بندي شده در جدول صورت طبقهجوانان به

گیرد. این ه کودکان، در مقام اول قرار میتر به سالمندان نسبت ببرابر بزرگ 56/2انتقاالت عمومی 
برابر  9/2تواند ناشی از سخاوتمندي نسبی سرانه خالص انتقاالت به سالمندان آلمانی (نتیجه هم می

درصد  88تر از سرانه انتقاالت عمومی به کودکان) و هم متأثر از جمعیت بیشتر سالمندان (بزرگ
عنوان یکی ترین نسبت جمعیت سالمند را دارد، بهزرگنسبت به جمعیت جوان) باشد. در ژاپن که ب

نفر جمعیت جوان)، نیز خالص  100سالمند به  102هاي ملی انتقاالت (نسبت از اقتصادهاي حساب
شود. در بندي می برابر انتقاالت به جوانان درجه 7/1انتقاالت عمومی به سالمندان در سطحی حدود 

ی انتقاالت، پرداخت انتقاالت به سالمندان بیشتر از کودکان هاي ملهاي اروپایی عضو حسابدولت
شمار بودن جمعیت سالمندان این کشور (نسبت رغم کماست. برزیل مورد جالبی است که علی

درصد)، در گروه کشورهاي اروپایی قرار گرفته و در مجموع  13سالمندان به جمعیت جوان حدود 
 ان پرداختی آن به سالمندان بیشتر از جوان
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 2000دنیا، حدود سال  اقتصاد 20گیري سنی بخش انتقاالت عمومی:  جهت .7-5جدول 

 
 

 اقتصاد

مجموع خالص انتقاالت 
عمومی به سالمندان نسبت 

 به جوانان

جمعیت سالمندان 
 نسبت به جوانان

سرانه خالص انتقاالت 
عمومی به سالمندان نسبت 

 به جوانان

 91/2 88/0 56/2 آلمان
 33/3 72/0 38/2 سوئد
 48/3 67/0 32/2 اتریش
 65/1 02/1 67/1 ژاپن

 26/2 73/0 65/1 مجارستان
 05/2 79/0 62/1 اسپانیا

 16/2 73/0 58/1 اسلوونی
 29/3 42/0 39/1 اروگوئه
 99/1 67/0 34/1 فنالند
 53/9 13/0 21/1 برزیل
 93/3 20/0 79/0 شیلی
 11/3 23/0 73/0 چین

 42/1 44/0 63/0 اایاالت متحده آمریک
 67/3 15/0 55/0 کاستاریکا
 07/1 25/0 26/0 کره جنوبی

 90/1 12/0 23/0 مکزیک
 84/0 27/0 22/0 تایوان

 08/0 15/0 01/0 اندونزي
 -09/0 07/0 -01/0 فیلیپین
 -16/0 21/0 -03/0 تایلند

نمایـه سـنی انتقـاالت عمـومی از      ) وUN DESA)b2009 منبع: محاسبات از نویسنده بر اساس برآوردهاي جمعیت 
 هاي عمومی انتقاالت   حساب

خاطر برنامه سخاوتمندانه بازنشستگی عمومی برزیل  و است. این وضعیت خالف انتظار به
تـر ذکـر   گونه که پـیش گذاري این کشور در آموزش دولتی است که همان سطوح پایین سرمایه
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بر بیشـتر نسـبت بـه جوانـان منجـر      برا 9 شد، به سرانه خالص انتقاالت عمومی به سالمندان
شود. در این رابطه، شیلی و کاستاریکا نیز موارد قابل ذکري هستند: در این دو کشور سرانه  می

برابر این انتقاالت به جوانان است که به سرجمع  4خالص انتقاالت عمومی به سالمندان تقریباً 
که، در این جوامع حجم حالیشود. درمی یافته به سالمندان منجربزرگی از انتقاالت تخصیص 

درصد نسبت به  15درصد و در کاستاریکا  20جمعیت سالمند بالنسبه کوچک است (در شیلی 
 جمعیت جوان).

 خالص انتقاالت عمومی و مصرف
کشورها تا حدود  ساالن در سن کار در میانسرانه مصرف سالمندان و کودکان نسبت به بزرگ

توانیم رابطه بین سرانه مصرف خصوصی و عمومی و انتقاالت اینجا می زیادي متغیر است. در
درصد) را بـین سـرانه مصـرف     69همبستگی مثبت قوي (7-5 شکلعمومی را ارزیابی کنیم. 
ساالن در سن کار) و سرانه خالص انتقاالت عمـومی بـه سـالمندان    سالمندان (نسبت به بزرگ

مراتب بیشتر از بزرگساالن در سن کار مصرف دان بهدهد. کشورهایی که در آنها سالمننشان می
گیرند که خالص انتقاالت عمومی به سالمندان در سـطوح بـاالیی   کنند، در گروهی قرار میمی

است. دو کشور قابل ذکر از این نظـر، سـوئد و برزیـل هسـتند. در سـوئد میـانگین مصـرف        
االن در سن کار اسـت و میـانگین   سدرصد بیشتر از این میانگین در گروه بزرگ 39سالمندان 

درصد از میـانگین درآمـد کـار یـک      77خالص انتقاالت عمومی به یک سالمند سالیانه معادل 
صـورت سـالمت   ساله) است. عمده این انتقاالت بـه  49تا  30سال در سنین اصلی کار (بزرگ

سال گدرصد بیشتر از متوسط مصرف بزر 30عمومی است. در برزیل متوسط مصرف سالمند 
درصـد از سـرانه درآمـد کـار      87در سن کار است و ساالنه خالص انتقاالت عمـومی معـادل   

 کند.ساالن در سنین اصلی کار را دریافت میبزرگ
درصد) بین مصرف سرانه آنان نسبت  47توان همبستگی مثبت قوي (در میان جوانان نیز می

ها مشـاهده  شده توسط آنمی دریافتساالن در سن کار و سرانه خالص انتقاالت عموبه بزرگ
). آن گروه از اقتصادهایی که داراي سرانه خالص انتقـاالت عمـومی بـاال بـه     7-6 شکلکرد. (

طور متوسط سطوح باالیی از سرانه مصرف توسـط جوانـان هـم دارنـد. در     جوانان هستند، به
انـد، متوسـط   هبندي شـد طبقه 7-5 شکلاقتصادهاي اروپایی که در ربع سمت راست و باالي 
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سـال در سـن کـار اسـت، در     ف یک بزرگدرصد کمتر از متوسط مصر 15مصرف یک جوان 
درصد از سرانه درآمـد کـار    22طور متوسط جوانان خالص انتقاالت عمومی معادل که بهحالی
کنند. اقتصادهاي آمریکاي التین در منتها درجه مثبـت  ساله را دریافت می 30-49ساالن بزرگ

 گیرند. در این کشورها قرار می

 سال اقتصاد، حدود 20: مصرف و سالخوردگان به عمومی انتقاالت سرانه خالص. 7-5 شکل
2000 

 
 .ببینید 7-4 شکل ذیل نشان داده شده را شکلاسامی کامل کشورهایی که نام اختصاري آنها در : یادداشت

ر مصـرف  سـن کـا   سـال در درصد کمتر از متوسط یک بزرگ 30طور متوسط یک جوان به
عنـوان  ساله را به 30-49ساالن درصد از سرانه درآمد کار بزرگ 10که معادل کند، حال آن می

کند. پیداست که عوامـل بسـیاري در ایـن سـطوح پـایین      خالص انتقاالت عمومی دریافت می
هـاي ملـی انتقـاالت دخیـل     مصرف جوانان آمریکاي التین نسبت به دیگر اقتصادهاي حساب

 گذاري عمومی در آموزش عامل اصلی این وضعیت است.اما سطوح پایین سرمایه هستند،
  



 247       و توسعه ی: سالخوردگینسل ینظهور دولت ب

 

 2000 سال اقتصاد، حدود 20: مصرف و جوانان به عمومی انتقاالت سرانه خالص. 7-6 شکل

 
 .ببینید 7-4 شکل ذیل اسامی کامل کشورهایی که نام اختصاري آنها در نمودار نشان داده شده را: یادداشت

 ي و بحثگیر نتیجه
ویـژه  این فصل را با مروري بر شواهد تاریخی گسترش نقش دولت در اقتصادهاي ملـی و بـه  

هـاي  ز کـردیم. بـا بررسـی داده   هـا، آغـا  نقش فزاینده آن در بازتخصیص منابع در میان نسـل 
هاي ملی انتقاالت، نقش معمول دولـت در انتقـال منـابع از سـنین کـار بـه جوانـان و         حساب

هاي جمعیـت، اثـر محتمـل مـالی سـالخوردگی      بینیش شد. با استفاده از پیشسالمندان گزار
بینی کـردیم.  جمعیت را با در نظر گرفتن ساختار مالیاتی و مزایاي متمایز در هر اقتصاد، پیش

شوند در آمریکاي التین قـرار دارنـد.   هاي مالی مواجه مینیمی از این اقتصادها که با دشواري
م تاکید دارد که سالخوردگی جمعیت چگونـه در دنیـاي امـروز گسـترش     این یافته بر این مه
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زیسـتی  ها در نحوه مواجهه آنان با جوانان و سالمندان و نیز بـه هاي مهم دولتیابد. تفاوت می
شود. در سطوح بـاالتر توسـعه اقتصـادي کـه     گیري میاست که با سطوح نسبی مصرف اندازه
باالتر و بنابراین انتقاالت عمومی به آنـان بـاالتر اسـت،    میزان مصرف جوانان و سالمندان نیز 

کنـد.  گروه از جمعیت بـازي مـی  اي در زندگی این دو زیرطور فزاینده برجستهدولت نقش به
هاي سیاست عمومی هستند. هاي ملی انتقاالت ابزار مهمی براي آگاهی بخشی به گزینهحساب

ها را قادر دهند و دولتقش دولت ارائه میها سنجه جامع و منسجمی از گسترش ناین حساب
هـاي  وسیله شرح اثـرات کـل برنامـه   هاي سیاستی خود را بهسازند تا قلمرو کاملی از کنشمی

هـایی  دهند تا نقشها فرصت میها به دولتکرد و مالیات دولت، پایش کنند. این حسابهزینه
ها و جامعه مدنی) در ارائه حمایت ادهگران اقتصادي (بازارهاي مالی، خانوکه توسط دیگر کنش

ن بـر ایـن، از آنجـا کـه پـروژه      اسـت را درك کننـد. افـزو    هاي سنی وابسته ایفا شدهبه گروه
تواننـد  هـا مـی  اسـت، دولـت   آوردههاي ملی انتقاالت گروه متنوعی از اقتصادها را گرد حساب
سالمندان را با تجـارب دیگـر   زیستی جوانان و ها بر بههاي خود و اثرات این سیاستسیاست

 کشورها مقایسه کنند.
هـاي مـالی درازمـدت بـراي     بینـی هاي ملی انتقاالت همچنین مبنایی را براي پـیش حساب

هـاي اقتصـادي   دادن دگرگـونی راحتی قادر به نشانها بهبینیکنند. این پیشها فراهم می دولت
ــالخ    ــد س ــخت مانن ــی سرس ــاعی آرام ول ــاي اجتم ــذار  ناشــی از نیروه ــت، گ وردگی جمعی

هـاي درازمـدت   بینـی اپیدمیولوژیک و تغییرات در توزیع آموزشی هستند. استفاده از این پیش
هـاي  شـود. اول اینکـه برخـی از گزینـه    ها به دو دلیل عقالنی است و توصیه مـی توسط دولت

گـذاري در آمـوزش   ترین بازدهی و منفعت هستند، همچـون سـرمایه  سیاستی که داراي بزرگ
هـا  گـذاري و بـازدهی آن  ولتی، نتیجه نهایی متأخر و درازمدت دارند و فاصله زمانی سـرمایه د

ر سـنجش میـزان کامـل بـازدهی     مـدت، بـا ناکـامی د   طـوالنی اسـت. تمرکـز سیاسـتی کوتـاه     
گذاري درازمدت، به گمراهـی در تصـمیمات خواهـد انجامیـد. دوم، تمرکـز سیاسـتی        سرمایه

کند. اجراي تغییـرات  ) را تشویق می"اياصالحات دوره"(یعنی اي درازمدت، تغییرات حاشیه
پـذیرتر اسـت و گـذار    اي نسبت به تغییرات سیاستی عمده امکاناي یا اصالحات دورهحاشیه

سازد و احتمال تحمیـل بـار ناعادالنـه بـر دوش     هاي مالیاتی و مخارج را هموار میدر سیاست
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رحمانـه در  هاي سیاستی سخت و بیاتخاذ پاسخیک نسل خاص را کاهش داده و بنابراین از 
  .شود هاي مالی اجتناب میمقابله با بحران

 سپاسگزاري
 اطالعـات  ارزیـابی  و گـردآوري  در کـه  خـوبی  العادهفوق همکاري خاطر به رانتریا الیسندا از

 تحلیـل  و توضیحات خاطر به براوو جورج از و داشت آمده، دستبه متعدد منابع از که زیادي
 .سپاسگزارم موضوع این مورد در خردمندانه

 سلب مسئولیت
 هايدیدگاه کنندهمنعکس لزوماً و است نویسنده به متعلق فصل این در شدهبیان هايدیدگاه
 .نیست ملل سازمان
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 فصل هشتم
 
 

 رویکردي تطبیقی بر انتقاالت خصوصی

 میسنرونالد لی و اندرو 
 
، بخش عمومی وجود نداشته و مستغالت ناچیز باشد، محدودرایطی که بازارهاي اعتباري در ش

ها را قادر خواهد سـاخت تـا بـیش از ماحصـل      تنها انتقاالت خصوصی است که افراد و نسل
) و 1994چینـی (کـاپالن    هاي متکـی بـر شـکار و خوشـه     درآمد کار خود مصرف کنند. گروه

شرایط گفتـه شـده قـرار دارنـد و     ) تقریباً در 2002هاي کشاورزي معیشتی (لی و کرامر  گروه
) در مقاله نظري خود اقتصادي از این نوع را تحلیل کرده اسـت . بـا ایـن    1958ساموئلسون (

 اي از تغییرات اساسی شدیداً تغییـر کـرده  وجود نقش انتقاالت خصوصی تحت تاثیر مجموعه
یـرات فنـاوري و   یابد، تغیشوند، اهمیت سرمایه مولد افزایش میاست: حقوق مالکیت مقرر می

تـر بازنشسـته   ان در سنین پـایین دهد، سالمندساختاري اهمیت آموزش کودکان را افزایش می
کننـد، و بخـش عمـومی رو بـه رشـد،      شوند و دور از فرزندان بزرگسال خود زندگی مـی  می

هاي ملی انتقاالت کند. کشورهاي عضو حسابآموزش، مراقبت سالمت و مستمري را ارائه می
هـاي مربوطـه در انتقـاالت    دام از این ابعاد متفاوت هستند که این امر مشاهده تفـاوت در هر ک

هاي ما مقطعی هستند، اما الگوهاي انتقاالت غالباً نشان کند. اگرچه دادهخصوصی را ممکن می
 دهند که چگونه انتقاالت ممکن است با افزایش درآمد و در طول زمان تغییر کنند.می
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کنیم. واژه انتقاالت خصوصی به انتقاالت هاي اصلی را ارائه میاز یافته ذیالً خالصه برخی
 اي اشاره دارد (فصل سوم را ببینید).ها غیر از ارثیه و دیگر انتقاالت سرمایهبین زنده

کل انتقاالت و انتقاالت خصوصی بخش مهمی از اقتصاد ملی هستند. سرجمع انتقاالت  -1
درصد، با میانگین حدود  60درصد تا  23عمومی) حدود  دریافت شده (مرکب از خصوصی و

دهد. انتقاالت درصد، از تولید ناخالص داخلی را در هر اقتصاد و در هر منطقه تشکیل می 55
 40درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهاي ثروتمند غربی تا  25اي از خصوصی در دامنه

 درصد قرار دارد. 31درصد در آسیاي جنوب شرقی با میانگینی حدود 

یابنـد. در   انتقاالت خصوصی به صورت رو به پایین از سنین پیري به جوانی جریان می -2
هر جامعه میانگین خالص انتقاالت خصوصی قویاً رو به پایین، یعنی از افراد مسـن بـه افـراد    

 زندگی خـالص انتقـاالت خصوصـی    20). کودکان معموالً تا آغاز دهه 4تر است (فصل جوان
زنـدگی خـود انجـام     70کنند. در اکثر جوامع سالمندان حداقل تا دهه بیشتري را دریافت می

دهند، با این وجود در برخی کشورهاي تر خانواده را ادامه میانتقاالت خالص به اعضاي جوان
زنـدگی خـود    60یـا   50آسیایی، سالمندان خالص انتقاالت قابل توجهی را با ورود بـه دهـه   

کنند. سهم همه خالص انتقاالت خصوصی به فرزندان در همه کشورها باال اسـت،  دریافت می
گیرد و این سهم بی درصد است) قرار می 99درصد (میانه  100درصد تا  84اي از که در دامنه

 ارتباط با درآمد سرانه ملی است.

رون گیرد. انتقـاالت د انتقاالت خصوصی با شدت زیادي در درون خانوارها صورت می -3
درصد است) را نشان  93درصد از کل انتقاالت خصوصی در هر منطقه (میانه  90خانوار حدود 

دهد. در  درصد از کل را تشکیل می 10حدود  دهد، یعنی انتقاالت بین خانوار (غیر از ارثیه)می
 دهد. بین خانوار را تحت تاثیر قرار میبه شدت انتقاالت  1برخی موارد وجوه ارسالی

شـوند؟ سـرجمع خـالص    انتقـاالت عمـومی و خصوصـی جـایگزین یکـدیگر مـی      آیا  -4
تـري قـرار   انتقاالت خصوصی وقتی که خالص انتقاالت عمومی باالتر است، در سطوح پـایین 

دارد. این قضیه به طور جداگانه در مورد انتقاالت به فرزندان و تـا حـدود کمتـري در مـورد     
تقاالت، با افزایش درآمـد  قاالت خصوصی از کل انانتقاالت به سالمندان صادق است. سهم انت

 یابد. کاهش می

                                                 
1. Remittance 
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کنند؟ هاي پیري خود فرزندان را بزرگ میآیا والدین با هدف دریافت حمایت در سال -5
از آنجاکه در بسیاري از کشورها والدین در سنین سالمندي خالص انتقاالتی از فرزندان خـود  

هی مخـارج نگهـداري کودکـان بـراي والـدین      کنند، متوسـط نـرخ ضـمنی بـازد    دریافت نمی
است، نرخ ضمنی  باالموجودیت ندارد. حتی در کشورهایی که حمایت خانوادگی از سالمندان 

درصد تا  -6اي از درصد، در دامنه 2وري والدین به میزان بینی رشد بهرهبازدهی با فرض پیش
قتصادي بسیار سریع باشد، نرخ درصد در سال متغیر است. با این وجود، وقتی نرخ رشد ا -12

گذاري بسیار بدي تواند به صفر نزدیک شود. با این حساب، فرزندان معموال سرمایهبازدهی می
 شوند.قلمداد می

گـذاري در   کیفی در سرمایه انسانی وجود دارد؟ سرمایه-گذاري و مبادله کمیآیا سرمایه -6
اي ا سطح باروري رابطه معکوس دارد، یافتـه سرمایه انسانی هر کودك (نسبت به درآمد کار) ب

هاي عمومی در سرمایه انسانی کیفی همخوانی دارد. این قضیه درمورد هزینه-که با نظریه کمی
تر است امـا  کند. در مخارج خصوصی سرمایه انسانی هر کودك، وضعیت پیچیدهنیز صدق می

 شود.طح باروري مشاهده میدر آسیا و اروپا همبستگی معکوس قوي بین این متغیر  با س
شـود. الگوهـاي    خیلی زیادي در انتقاالت خصوصـی مشـاهده مـی    ايهاي منطقهتفاوت -7
ها در انتقاالت عمومی را نشان دهد، با این حال جهـت رابطـه علّـی    تواند تفاوتاي میمنطقه

در روشن نیست. در برخی کشورهاي آسیایی حمایت خانوادگی از سالمندان قوي اسـت امـا   
دهنـد و نـه   تر خانواده صورت میاکثر کشورها سالمندان خالص انتقاالت را به اعضاي جوان

برعکس. هزینه سرمایه انسانی خصوصی در کشورهاي آسیاي شـرقی بـاال و در اروپـا بسـیار     
 پایین است. انتقاالت خصوصی به سالمندان در آمریکاي التین در سطوح پایینی قرار دارند.

فصل جزئیات بیشتري در این مورد و در مورد دیگر نکات مورد بحـث قـرار   در ادامه این 
اسـت و  خواهد گرفت. نظریه انتقـاالت خصوصـی در فصـل دوم مـورد بحـث قـرار گرفتـه        

شـرح داده   3گیرنـد در فصـل   هایی که براي برآورد این انتقاالت مورد استفاده قرار می روش
هـاي پیکـانی مـورد    صی را با استفاده از دیاگراماند. فصل چهارم الگوهاي انتقاالت خصوشده

 دهد. در این جا نیازي به تکرار این مباحث نیست.بحث قرار می
شواهد آماري ارائه شده در این فصل بسیار متکی بر نمودارهاي پراکندگی است که روابط 

داخلـی،  هاي خاص انتقاالت و دیگر متغیرها مثل سرانه تولید ناخـالص   دو متغیره بین ویژگی
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دهنـد. مـا در بیشـتر مـوارد،     هاي انتقاالت را نشان می سطح باروري، یا برخی دیگر از ویژگی
هاي چندمتغیره کنیم. در این جا از تحلیلمناطق مختلف دنیا را با استفاده از نمودار متمایز می

بیـان  هـا قـادر بـه    شمار هستند. به هر حال در اکثـر قسـمت   کنیم چراکه کشورها کمپرهیز می
 ادعاهاي علّی نیستیم. 

 عنوان بخش مهمی از اقتصاد ملیانتقاالت به
شده، مرکب از انتقاالت خصوصی و عمـومی، در میـان اقتصـادهاي    سرجمع انتقاالت دریافت

درصد از تولید ناخالص داخلی است. این متوسط  55طور متوسط هاي ملی انتقاالت بهحساب
درصـد در مجموعـه    54درصد تا  17صد است که از در 31براي سرجمع انتقاالت خصوصی 
). این نسبت با افزایش سرانه تولید ناخـالص  8-1کند (جدول کشورها در این پروژه تغییر می

درصد، در آسـیاي   25یابد. نسبت مورد بحث در ملل صنعتی غربی آرامی کاهش میداخلی به
 درصد است. 40وب شرقی درصد و در آسیاي جن 32درصد، در آمریکاي التین  36شرقی 

درصد از کل مجموع انتقاالت عمـومی و خصوصـی    57طور متوسط انتقاالت خصوصی به
هـایی در مـورد انتقـاالت    دهد. در فقیرترین مناطقی کـه داراي داده شده را تشکیل میدریافت

خصوصی هستند، یعنی آسیاي جنوب شرقی، این نسبت براي انتقاالت عمومی در مقایسه بـا  
درصد است، اما در ملـل غربـی ثروتمنـد انتقـاالت      31تر انتقاالت خصوصی تنها  بزرگسهم 

تر از متوسط انتقاالت خصوصـی اسـت. آمریکـاي التـین و     میزان چشمگیري بزرگعمومی به
دهد، سـهم  نشان می 8-1 شکلطور که گیرند. همانآسیاي شرقی در وضعیت بینابین قرار می

هاي انتقاالت عمومی ر کشورهاي پردرآمدتر که داراي برنامهبخش خصوصی از کل انتقاالت د
 تر است.تري هستند، پایینبسیار بزرگ

ت عمـومی و خصوصـی نیسـتیم، امـا     هرچند قادر به تحلیل روابط علّی بین سطوح انتقاال
هـاي ملـی    توانیم به همبستگی بـین ایـن دو کمیـت در زیرگروهـی از کشـورهاي حسـاب       می

انتقاالت خصوصی را به  8-2 شکلهاي الزم هستند، نگاهی بیاندازیم. اي دادهانتقاالت، که دار
دهـد.  صورت سهمی از تولید ناخالص داخلـی در مقابـل سـهم انتقـاالت عمـومی نشـان مـی       

کاستاریکا که هم داراي سهم پایین انتقاالت عمومی و هم داراي سهم پایین انتقاالت خصوصی 
گیرد. همبستگی مخارج خصوصـی و  الگوي کلی فاصله میاز تولید ناخالص داخلی است، از 
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تري است و شـیب مخـارج   ) داراي شیب منفی تندنشان داده نشده شکلعمومی کودکان (در 
 تر است. ) منفی و نسبتاً مالیمنشان داده نشده شکلخصوصی و عمومی سالمندان (در 

 انتقاالت خصوصی بین خانوار در مقابل درون خانوار
-خانوار) و هم بین خانوارها (بین-تواند در درون خانوارها (درونخصوصی هم می انتقاالت

توان اهمیت نسبی انتقاالت درون و بین خانوار را در کشـورهاي  خانوار) جریان پیدا کند. می
طور متوسط خانوار به-بررسی کرد. انتقاالت درون 8-1مختلف با استفاده از اطالعات جدول 

درصـد   75دهد و در هیچ کشوري کمتر از قاالت خصوصی را تشکیل میدرصد از کل انت 91
نیست و در برخی کشورهاي ثروتمند همچون ایاالت متحده آمریکا، اتریش، اسلوونی و اسپانیا 

باشد. سهم پایین انتقاالت درون خانوار در کشورهاي فیلیپین و درصد می 99درصد تا  97بین 
الت بین خـانوار از دنیـاي خـارج بـه     شده که انتقادریافتشیلی، اهمیت درآمد وجوه ارسالی 

توان چنین نتیجه گرفت که انتقاالت خصوصی دهد. از این ارقام میمیرا نشان  ،آیدحساب می
طور قطع درون خانواري هسـتند. ایـن نتیجـه هـم در مـورد ملـل صـنعتی ثروتمنـد و هـم          به

توان سهم هر حسـاب از  ه آمریکا میکشورهاي فقیر صادق است. در مورد خاص ایاالت متحد
درصد، انتقاالت بین  79انتقاالت خصوصی، شامل ارثیه را محاسبه کرد. انتقاالت درون خانوار 

درصـد از کـل انتقـاالت     19درصـد و ارثیـه    2خانوار (غیر از ارثیه و انتقاالت سرمایه) فقـط  
 کنند.خصوصی را تعیین می
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 17سرانه و منطقه:  GDPعنوان سهم از کل انتقاالت، برحسب  . انتقاالت خصوصی به8-1شکل 
 2000اقتصاد، برحسب منطقه، در حدود سال 

 
را ببینیـد.   8-1انـد، جـدول   براي اطالع از اسامی کامل کشورهایی که در اینجـا بـه اختصـار ذکـر شـده     : یادداشت

صـورت زیـر تعریـف     بـه  OLSانتقاالت کل برابر است با مجموع انتقاالت دریافتی در کل جمعیت. خـط رگرسـیون   
 . y= -0.15x + 1.98 ،R2=0.62 ،t= -4.95شود:  می

هـاي آن  اکثر تحقیقات پیشین در مورد انتقاالت خصوصی بر انتقاالت بین خانوار که سنجه
اند. حال آنکه انتقاالت درون خانوار شود، متمرکز بودهگیري میندازهها مستقیماً ادر آمارگیري

هاي انتقاالت الهام مورد انگیزه هاي تجربی درتر است. پیشینه پژوهشاز نظر کمیت بسیار مهم
قـاالت بـین خـانوار و ارثیـه     )، تمرکـز خـود را بـر انت   1987گرفته از مقاله تاثیرگذار کاکس (

گیـري  ها مستقیماً تالشی براي اندازهدانیم، هیچ کدام از آمارگیريکه ما میحالیاند، در گذاشته
کنند. این موضوع احتماالً توضیحی اسـت بـراي تأکیـد ویـژه بـر      انتقاالت درون خانواده نمی

ها. باید در مورد تعمـیم مطالعـات انتقـاالت بـین خـانوار بـه       انتقاالت بین خانوار در پژوهش
هـاي  رود انگیزهبود. با یادآوري این نکته از فصل دوم که انتظار می انتقاالت خصوصی محتاط

دوستی تا یـک سـطحی از انتقـاالت    هاي نوعانتقاالت والدین به فرزندان مختلط باشد: انگیزه
که به فرزندان هدیه بدهند، با قرض دادن به شود و وراي این سطح، والدین بیشتر از اینحفظ 
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رسد انتقاالت بین ). به نظر می2006؛ آرنولد و میسن 1988و مورفی کنند (بکر آنان کمک می
افتد، خانوار که بین والدین و فرزندان که پس از بلوغ و تشکیل خانوار خود فرزندان اتفاق می

گیرد تا اهدافی که در انتقـاالت درون خـانوار وجـود    احتماالً بیشتر به قصد مبادله صورت می
 دارد.

تولید ناخالص داخلی  از سهمی عنوان به انتقاالت خصوصی درمقابل عمومی انتقاالت. 8-2 شکل
 2000 سال حدود منطقه، تفکیکبه اقتصاد، 17در 

 
بـراي اطـالع از اسـامی کامـل کشـورهایی کـه در اینجـا بـه         . اسـت  شده اقتباس 8-1 جدول از ها داده: یادداشت

 کـل  در دریـافتی  انتقـاالت  مجمـوع  بـا  اسـت  برابـر  تقـاالت رقـم کلـی ان  . را ببینیـد  8-1اند، جدول اختصار ذکر شده
 . y= -0.34x + 0.4، R2=0.15، t= -1.61: است زیر صورت به حداقل مربعات رگرسیون خط. جمعیت

 ون خانوارانتقاالت درخالص هاي سنی سرانه نمایه
گـردیم. در  هاي ملی انتقاالت در مورد توزیع انتقاالت باز میهاي غنی حسابدر ادامه به داده

ها متمرکـز  بر این جریانها براي مقایسه کشورها خالص جریانبه خاطر سادگی نمایش اینجا 
هاي انتقـاالت ناخـالص، اطالعـاتی را در مـورد     هاي سنی جریاننمایهبا این وجود، شویم. می

کننده انتقاالت برخی از افراد در هر سن مشخص دریافتکند، چون همگنی جمعیت بیان می
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هـاي  ند. این اطالعـات ارزشـمند در داده  هست کنندهپرداخت دیگربرخی که ی حالدر ستند، ه
 رود.خالص انتقاالت از دست می

 سال حدود اقتصاد، 6: سن برحسب خانوار درون خصوصی انتقاالت خالص سرانه. 8-3 شکل
2000 

 
خـانوار. مقـادیر نسـبت بـه      درون سـن در  ویژه خروجی جریان منهاي میانگین ورودي جریان میانگین: یادداشت

براي اطـالع از اسـامی کامـل کشـورهایی کـه      . اندگیري شدهاندازه سال 30-49 سنین واقع در افراد کار درآمد میانگین
 .را ببینید 8-1اند، جدول در اینجا به اختصار ذکر شده

شود، می ریختگی بیش از حد نمودارهمنمایه سنی در یک نمودار موجب به 18چون آوردن 
کند. به خواننده توصیه کشور مدنظر قرار گرفته که دامنه تغییرات را بازنمایی می 6هاي بنابراین نمایه

تک کشورها تمرکز دارند مراجعه هاي سنی نشان داده شده در فصولی که بر تکشود که به نمایهمی
 کاملی است مرور نماید. هاي ملی انتقاالت را که حاوي جزئیاتسایت پروژه حسابکند و یا وب

دهـد. سـطوح   توزیع سنی سرانه انتقـاالت خـالص درون خـانوار را نشـان مـی      8-3 شکل
اند و سالگی سنجیده شده 49تا  30انتقاالت نسبت به میانگین درآمد ساالنه کار در سنین اصلی 

یوه بیان است. ارقامی که به این شاین سنجش در بسیاري از نمودارهاي بعدي نیز تکرار شده 
اقتصـاد   6هاي درآمد کار در سنین اصلی تفسیر کرد. در همه توان به واحد سالاند را میشده

کننـده خـالص   رود، کودکـان  دریافـت   ، همانگونه که انتظار می8-3 شکلنشان داده شده در 
اتریش کننده این انتقاالت هستند. که افراد واقع در سنین کار پرداختحالیانتقاالت هستند؛ در

شده توسط هر کـودك و میـزان پـایین    از نظر میزان پایین خالص انتقاالت خصوصی دریافت
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شـود، وضـعیتی برجسـته و    خالص انتقاالت خصوصی که توسط افراد در سنین کار ایجاد می
کننده نهاد قوي و غیرمعمول کارآموزي در این کشور اسـت  متمایز دارد. این وضعیت منعکس

سـاله) را در مشـاغل    10د واقع در سنین دهه دوم زندگی (سـنین نوجـوانی  که بسیاري از افرا
گیرد. اگر به سالمندان بـازگردیم، تنـوع زیـادي در خـالص انتقـاالت      کار مینسبتاً پردرآمد به

از  2/0اي حدود سالگی،  خالص انتقاالت ساالنه 60ها در کنیم. براي مثال تایوانیمشاهده می
طور متوسط خـالص  ساله به 60هاي که برزیلیحالیکنند، دردریافت میهاي درآمد کار را سال

کننـد. در  هاي درآمد کار، را به دیگـران ایجـاد مـی   از سال 5/0انتقاالت بزرگی، رقمی حدود 
شود، حال آنکه سالمندان برزیل تا سالگی آغاز می 55تایوان دریافت خالص انتقاالت در سن 

ترتیب در اوایل  انتقاالت نیستند. سالمندان ژاپن و کاستاریکا به کننده خالصسالگی دریافت 85
کنند. در اتریش و ایاالت متحده آمریکا، سالگی شروع به دریافت انتقاالت می 70و اواخر دهه 

کننده خالص انتقاالت نیستند. آنان بیشتر خالص انتقاالت سالمندان هرگز در هیچ سنی دریافت
 کنند. شرایطی که در کشورهاي ثروتمند صنعتی معمول است. جاد میمالیمی به افراد جوان ای

شود، خالص انتقاالت باالیی که توسط سالمندان در برزیل، فیلیپین، مکزیک و اندونزي ایجاد می
احتماالً بازتابی از عوامل ویژه هر کشور است. براي مثال سرپرستان سالمند خانوار وجوه ارسالی (از 

هاي غیرمنتظره در کنند. افزایشتوزیع میکنند را درون خانوار بازریافت میدنیاي خارج) که د
شود که والدین سالمند خالص سخاوتمندي پوشش و مزایاي بازنشستگی عمومی احتماالً موجب می

سکنا باشند، ایجاد کنند. این وضعیت سالشان که ممکن است با آنها همانتقاالتی به فرزندان بزرگ
رزیل اتفاق افتاده است. در برخی کشورها (مانند اندونزي و فیلیپین) سالمندان، کار و ظاهراً در ب

کنند. دهند و دیگر اعضاي خانوار خود را در این درآمد سهیم میبنابراین کسب درآمد را ادامه می
ها دارایی شود و اینهاي متعلق به سالمندان، مانند مزارع، در طول زندگی کاري آنان انباشته میدارایی

هاي کودکی در شود. کسري به اشتراك گذاشتهکند که ممکن است با اعضاي خانوار درآمدي تولید می
ساالنی که در همه این کشورها، که داراي باروري باال هستند، بزرگ است. در این چهار کشور بزرگ

به  د کار در هر سال رادرصد از میانگین درآم 80تا  60زندگی خود هستند به میزانی معادل  50دهه 
تواند در غیاب وجوه ارسالی، که چگونه چنین انتقاالت بزرگی میدهند. فهم اینطور خالص انتقال می

 درآمد بازنشستگی یا درآمد دارایی، پایدار باشد، دشوار است.
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جنـوبی، ژاپـن و   تـر کـره  در انتهاي دیگر این پیوستار، وضعیت تایوان، تایلند و تاحدي کم
تر خانوار به سالمندان نشان توجهی را از طرف اعضاي جواناریکا، خالص انتقاالت قابلکاست
گیرد. دهد، اگرچه این انتقال گاهی تا آن زمان که سالمندان به سنین باال برسند، صورت میمی

اکثر این اقتصادها در آسیاي شرقی هستند. تایوان داراي شـدیدترین انتقـاالت بـه کودکـان و     
سال سن دارند. در این کشور این انتقاالت در  56تا  25ن از طرف افرادي است که بین سالمندا

طور متوسط انتقـاالت  رسد و هر سالمند بهدرصد از درآمد کار می 60باالترین میزان به تقریباً 
کـه ژاپـن   وجـودي ). با8-3 شکلکند (درصد از درآمد کار ساالنه را دریافت می 40بزرگی تا 
کند، اما سالمندان این کشور تا دهه هفتاد زندگی خـود،  ی آسیاي شرقی را دنبال میالگوي کل
ي ا کننده خالص انتقاالت نیستند. این الگو بازتابی از مزایاي بازنشستگی سخاوتمندانهدریافت

هاي انتقاالت چین هنوز در سازي دادهکه آمادهیابد. با ایناست که به سالمندان ژاپنی انتقال می
کند، یعنی رسد که چین همین الگوي آسیاي شرقی را دنبال مینظر میراحل اولیه است، اما بهم

 الگویی که در آن انتقاالت خصوصی به سالمندان بزرگ است.
جوانان در نوتر بازگردیم، مشاهده خواهیم کرد که در اکثر کشورها، چنانچه به سنین جوان

درصـد از   55درصد تا  40الت درون خانواري حدود این الگو، خالص انتقااز باالترین سطح 
 شـکل کنند. ایاالت متحده آمریکا، اتریش و اسلوونی (که در میانگین درآمد کار را دریافت می

شوند) در انتقاالت خصوصی نسبتاً پایین به کودکان مشابه هستند. در مـورد خـاص   دیده نمی
 و ن احتماالً بازتـابی از وجـود آمـوزش   کشورهاي ثروتمند، انتقاالت خصوصی پایین به کودکا

 پرورش دولتی با کیفیت باال است.
گیرد، تفاوت کشورها در خالص انتقاالت درون خانوار که توسط افراد در سن کار شکل می

طـور  طور قابل توجهی زیاد است. در انتهاي پایین پیوستار، در ایاالت متحـده آمریکـا و بـه   به
کنیم که حتی در سنینی که بـاالترین انتقـاالت وجـود    شاهده میمشابه در اتریش و اسلوونی م
رسد. در انتهاي دیگر پیوستار، درصد از میانگین درآمد کار می 20دارد، این ارقام تنها به حدود 

رسد. این دامنه بزرگ نتیجـه  درصد از درآمد کار در برزیل و فیلیپین می 90تا  80انتقاالت به 
سکنایی و همچنین خانوار است که از تفاوت سطوح باروري و هم شمار متفاوت وابستگان در

 گیرد.دهد، ریشه میتفاوت سطوح انتقاالت عمومی که نیاز به انتقاالت از خانواده را کاهش می
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 هاي انتقالی از سنی به سن دیگر درون خانوارهاجریان
هاي ت گرفته (جریان، تفاوت بین انتقاالت صور8-3 شکلخالص انتقاالت نشان داده شده در 
هاي دریافتی) در هر سن در درون خانوار است. با استفاده از پرداختی) و دریافت شده (جریان

توان کل انتقاالت ارائه شـده و دریافـت   مدل انتقاالت درون خانوار (فصل سوم را ببینید)، می
از سوي  –یک خانوار  ها بین هر دو نفر ازشده بین هر زوج از سنین را نیز برآورد کرد. جریان

افتد و خانوارها ممکن است اتفاق می -والدین به کودك و برعکس از همسر به همسر و غیره
دار برحسب سن و در میان همـه  هاي جهتداراي چندین جریان باشند. با ترکیب این جریان

گروه سنی هاي انتقاالت درون خانوار به و از هر توان ماتریسی از سرجمع جریانخانوارها، می
 تشکیل داد.
هاي سن به سن انتقاالت درون خانوار در نشان داده شده، جریان 8-4 شکلطور که در همان

دهنده بعدي این نمودارها، سن انتقال ایاالت متحده، ژاپن و تایلند برآورد شده است. در سطوح سه
فاع نقطه متناظر، کننده انتقال روي محور دیگر مشخص شده و ارتروي یک محور و سن دریافت

دهد. به این دلیل حجم انتقاالت را که به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی بیان شده، نشان می
ایم که هر جریان یک دهنده انتقاالت دارد و یک ارقام این نمودار را به صورت سرانه نشان داده

 د.ها در مخرج سرانه اختیاري خواهد بوگیرنده و قرار دادن یکی از آن
  



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     266

: GDP به نسبت سنی، گروه از و سنی گروه به خانوار درون انتقاالت جریانات کل. 8-4 شکل
 2000 سال حدود در متحده، ایاالت و تایلند ژاپن،

 
 .است تولید ناخالص داخلی از واحد 001/0 بیانگر عمودي تراز خط هر: یادداشت

دارد که با مبدأ و مقصد انتقاالت  الراس یا برآمدگی قطرينمودارهاي ژاپن و تایلند سه خط
انـد.  مشـخص شـده   "فرزنـد بـه والـدین   "و  "والدین به فرزند"، "همسر به همسر"به صورت 

انتقاالت همسر به همسر بین افرادي در سنین نزدیک هستند که گاهی ممکـن اسـت همسـر    
هـاي  در فعالیترسمی از کار خانگی نباشند. جریان انتقاالت بین همسران احتماالً تبادلی غیر

که انتقـاالت  بازاري است و شاید انتقاالت واژه درستی براي این تبادل نباشد، چه رسد به این
درصد از مجموع ناخالص انتقاالت درون خانوار  33بین نسلی گفته شوند. انتقاالت بین همسر 

کند. این ارقام درصد در ایاالت متحده آمریکا را بیان می 52درصد در ژاپن و  46را در تایلند، 
ساله محاسبه شوند، اکثراً خنثـی و  هاي سنی پنجوقتی به شکل خالص انتقاالت برحسب گروه

 شوند.که به صورت انتقاالت ناخالص بسیار برجسته ظاهر میحالیشوند، درمحو می
تواند کامالً پهن و عریض باشد، چرا که الراس انتقاالت والدین به فرزند میبرآمدگی و خط

توانند ساله می 0-4که مثال کودکان طوريکنند. بهسالگی فرزندزایی می 45تا  15زنان در سن 
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زندگی والدین دریافت کننده انتقاالت باشند. در تایلند نقطه اوج  40در سنین نوجوانی یا دهه 
ن کننده انتقاالت از والدیسالگی که دریافت 10-14دریافت انتقاالت توسط کودك واقع در سن 

افتد. نقطه اوج مشـابه در ایـاالت متحـده آمریکـا و ژاپـن بـراي       ساله است، اتفاق می 45-35
 40-50کننده انتقـاالت از والـدین   افتد که دریافتساله اتفاق می 15-19کودکان واقع در سن 

هـایی اسـت   کننده تفاوتها منعکسساله در ژاپن هستند. این تفاوت 45-55ساله در آمریکا و 
هاي آموزشی خصوصی بـراي کودکـان در سـنین    میانگین سن فرزندزایی، میزان هزینهکه در 

مختلف، اهمیت درآمد دارایی و بدون شک بسیاري از عوامل دیگر است. بررسی دقیق روشن 
سال زودتر از آنچه در ژاپـن   5کند که انتقاالت به کودکان در تایلند و ایاالت متحده آمریکا می

مشاهده کرد که در تایلند و ایاالت  8-4 شکلتوان در یابد. همچنین میدهد، کاهش میرخ می
کننـد، در  سالگی متوقف می 55ر سن متحده آمریکا، والدین ارائه انتقاالت به فرزندانشان را د

 دهند.سالگی ادامه می 70که در ژاپن ارائه انتقاالت به کودکان را تا سن حالی
ها نیز وجـود دارد.  به نوه ها ها و مادربزرگ یین از پدربزرگنوع دیگري از انتقاالت رو به پا

بینیم. در ژاپن هاي ایاالت متحده آمریکا نمیاي در این نوع انتقاالت در دادههیچ سطح برآمده
ها وجود دارد، امـا در چنـان   که سطحی مشهود از این نوع انتقاالت در ماتریس دادهباوجودي

شود. تایلند داراي چنین نوعی از انتقاالت است امـا  هر نمیظا شکلسطح پایینی است که در 
افتـد، در سـطحی   روي هـم مـی   هـا  چون دامنه سنی حمایت والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

 قابل تشخیص نیست.  شکلجداگانه در 
در نهایت سطح برآمده انتقاالت از فرزند به والدین، که حمایت خانوادگی از سـالمندان را  

سـکنایی سـالمندان   توان در نظر گرفت. به این دلیل که همدهد، میوار نشان میدر درون خان
پایین است، این برآمدگی در نمودار مربوط به ایاالت متحده آمریکا قابل مشاهده نیست، اما در 

کنندگان واقع در سنین توجه است. در تایلند این سطح برآمده براي دریافتژاپن و تایلند قابل
یابـد. امـا در ژاپـن دو نقطـه اوج     رسد و پـس از آن کـاهش مـی   قطه اوج خود میبه ن 64-60

 25-29سالگی در انتقاالت دریـافتی از   55-59شود: یکی در سنین دریافت انتقاالت دیده می
سـالگی در   80-84سـاله و دوم در سـنین    55-59خاطر تعداد زیاد افـراد  ها و احتماالً بهساله

کننده نیاز رو به افزایش در دامنه ساله که احتماالً منعکس 55-59افراد  شده از انتقاالت دریافت
بندي انتقاالت به کودکان و سالمندان در ژاپن و تایلند به ایـن   سالگی است. زمان 80-84سنی 
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طور همزمان هـم  هستند، گروهی که به "ساندویچ"هاي معنی است که این کشورها داراي نسل
-ننده انتقاالت خصوصی هستند و هم به والدین سالمندشان. این نسلکبه فرزندانشان پرداخت

سالگی و در تایلند کـه سـن ازدواج و فرزنـدآوري     35-60هاي ساندویچ ، در ژاپن در سنین 
 سالگی هستند. 20-55تر است، در سنین پایین

 الگوهاي سنی انتقاالت خصوصی بین خانوارها
کـه انتقـاالت درون   حـالی گیرد. درانتقاالتی صورت میبین خانوارها هم مانند درون خانوارها 

هاي بودجه خانوار و براساس مفروضاتی در مورد قواعد طور غیرمستقیم از داده خانوار باید به
تخصیص و توزیع آن در درون خانوار برآورد شود، انتقاالت بین خانوار مسـتقیماً در برخـی   

سته، مجموع همه انتقـاالت دریـافتی (مثبـت) و    شود. در یک اقتصاد بها گزارش میآمارگیري
پرداختی (منفی) بین خانوار در اصل برابر صفر خواهد بود. اما در اقتصـادهاي بـاز چنانچـه    
خانوارها در یک کشور مشخص خالص انتقاالت قابل تـوجهی را بـه خانوارهـاي کشـورهاي     

یافت کنند، این مجموع ممکن هاي خارجی انتقاالتی را دردیگر انجام دهند یا چنانچه از دولت
ویژه وقتی که مهاجران درآمدي را بـه خانوارهـاي خـود در    است صفر نباشد. این وضعیت به

بگیران کشوري مزایـابگیر  دهند و یا مستمريصورت وجه ارسالی انتقال میکشور مبدا خود به
 در کشور دیگري هستند، رخ خواهد داد.

دهد. کشور را نشان می 6انتقاالت بین خانوارها در هاي سنی سرانه خالص نمایه 8-5 شکل
میزان باالي درآمد حاصل از وجوه ارسالی در فیلیپین، در سطوح خیلی باالي خالص انتقاالت بین 

شود. یک فرد سالخورده در فیلیپین ویژه در سالمندي، هویدا میخانوار به میزانی همواره مثبت به
-صورت انتقاالت بین خانوار دریافت میساالنه درآمد کار را بهطور متوسط تا یک سوم از ارزش به

درصد از مقدار ساالنه درآمد کار را  10درصد و سالمندان تایلندي تا  13کند. سالمندان مکزیکی تا 
خصوص در سنین کنند. در مقابل ایاالت متحده آمریکا در کل و بهدر این نوع انتقاالت دریافت می

، داراي خالص منفی انتقاالت بین خانوار است. این رقم منفی براي خالص ترساالن جوانبزرگ
 انتقاالت بین خانوار، بازتابی از درآمد وجوه ارسالی است که توسط مهاجران مانند 
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 2000 سال حدود اقتصاد، 6: سن برحسب خانوار درون خصوصی انتقاالت خالص سرانه. 8-5 شکل

 
بـا اسـتفاده از    و خانوار سرپرست سن برحسب خانوار درون خروجی و ورودي جریان تفاضل میانگین: یادداشت

 سال 30-49 سنین در افراد کار درآمد به میانگین نسبت واحدها. است شده دهی وزن سن هر در خانوار سرپرست سهم
در . را ببینید 8-1جدول  اند،براي اطالع از اسامی کامل کشورهایی که در اینجا به اختصار ذکر شده. اند شده گیرياندازه
. هستند کننده انتقاالتدهنده و دریافتانتقال خانوار سرپرستان تنها شود که می فرض هاي ملی انتقاالتهاي حسابروش
 ضـربدر  سـن  هـر  در فـرد  بـودن  سرپرست احتمال بیانگر شده ترسیم انتقاالت مقدار افقی، محور روي بر سن هر براي

 .باشد می خانوار سرپرست توسط پرداختی یا دریافتی انتقاالت مقدار میانگین
ها ارسال شده است. اتریش و اسلوونی (که در ها به کشورهاي مبدا آنها و فیلیپینیمکزیکی

اند) نیز خیلی شبیه به ایاالت متحده آمریکا، حتی در سنین سالمندي نشان داده شده 8-5 شکل
این دو کشور نیز همچون ایاالت متحده، در اکثر داراي خالص انتقاالت منفی هستند. یعنی در 

 شکلگیرد. این درحالی است که در ژاپن (در سنین خالص انتقاالت به دیگر سنین صورت می
جنوبی الگوئی نشان داده نشده است) خالص انتقاالت در همه سنین نزدیک به صفر است. کره

دهد. ) را نشان می60به سالمندان (+سال  40-60ساالن قوي از انتقاالت بین خانوار از بزرگ
این الگو احتماالً بازتابی از حمایت مالی والدین سالمندي است که در خانواري مستقل زندگی 

سـالگی،   38ساالن جوان تا سـنین  توان انتقاالتی را از سالمندان به بزرگکنند. همچنین میمی
نحـو  ، مشاهده کرد. در مجارستان بـه کننداحتماالً فرزندانی که در خانواري مستقل زندگی می
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-46تر (ساالن جوانساله انتقاالت درخور توجهی به بزرگ 47-80ساالن توجهی، بزرگجالب
 دهند.ساله) و احتماالً فرزندانشان، صورت می 20

 انتقاالت خصوصی به سالمندان
با مجموع سـرانه  اي شبه نسلی از سرانه خالص انتقاالت دریافتی هر سالمند را توان سنجهمی

سال که  60خالص انتقاالت خصوصی (مرکب از انتقاالت درون و بین خانوار) در سنین باالي 
نشان داده شده، تشکیل داد. در بسیاري از کشورها خالص انتقاالت خصوصی  8-1در جدول 

د طور متوسط خالص انتقاالتی بـه افـرا  به سالمندان منفی است؛ به این معنی که هر سالمند به
 17دهد، حتی اگر ارثیه پایان عمر را هم به حسـاب نیـاوریم. از مجمـوع    تر صورت میجوان

هاي مناسب و کافی هستند، هاي ملی انتقاالت که داراي دادهاقتصاد در گروه کشورهاي حساب
کنند: ساله و باالتر خالص انتقاالت خصوصی مثبت دریافت می 60کشور سالمندان  4فقط در 
). اگر به جاي آن محاسبات بـا  8-1جنوبی و اسلوونی (ستون آخر از جدو یلند، کرهتایوان، تا

انجام شود، در چهار کشور دیگر، فیلیپین، ژاپن، کاسـتاریکا و شـیلی خـالص     65برش سنی 
انتقاالت به سالمندان مثبت خواهد بود. در بسیاري از کشورها، خـالص انتقـاالت خصوصـی    

کـه  حـالی یابد، درسمت دیگران جریان میتر سالمندي هستند، بهپائینسالمندانی که در سنین 
کننـده خـالص انتقـاالت بـوده و     افراد سالمندي که در سنین باالتر سالمندي هستند، دریافـت 

در ژاپـن و   8-3 شـکل توانـد در  کنند. این الگو میها یکدیگر را خنثی میمیانگین این جریان
نشـان   خالص انتقـاالت خصوصـی را   8-3 شکلد (اگرچه عنوان نمونه دیده شوکاستاریکا به

اي که در محاسبات شبه نسلی نشان گونهوسیله احتماالت بازماندگی بهدهد، اما این ارقام به می
 اند).دهی نشدهوزن 8-1داده شده در جدول 

لص ساله و بیشتر، سالمندان تایوانی و تایلندي خا 60با تمرکز بر نتایج مربوط به سالمندان 
کننـد. ایـن   سال از درآمد کـار را دریافـت مـی    7/2و  7/4ترتیب حدود اي بهانتقاالت تجمعی
شـوند.  مشـاهده مـی   2/0و  9/0تـر و در ارقـام   جنوبی و اسلوونی خیلـی پـایین  مقادیر در کره

سال از درآمد کار  2/5دهنده خالص انتقاالت خصوصی حدود برعکس سالمندان برزیلی انتقال
هستند. این رقم از باالترین خالص انتقاالت در مجموعه کشورهاي مورد بررسی ما  به جوانان

نیز باالتر است. در این مورد که این خالص انتقاالت رو به پایین با خالص انتقـاالت عمـومی   
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بزرگ به سالمندان از طریق نظام بازنشستگی پیوندي داشته باشد، شدیداً تردید وجود دارد. با 
 ترین خالص انتقاالت خصوصی روگمان بدون شک در مورد دو کشوري که قوياین حال این 

اهمیـت اسـت،   سال) بی 3سال از درآمد کار) و اندونزي ( 7/3به پایین دارند، یعنی مکزیک (
 هاي بازنشستگی عمومی نسبتاً ضعیفی دارند.چراکه هر دو کشور نظام

الص انتقاالت عمومی همبستگی سطوح خالص انتقاالت خصوصی به سالمندان با سطوح خ
معکوس دارد، اما این همبستگی قوي نیست. در برخی کشـورها مثـل انـدونزي کـه حمایـت      
-عمومی از سالمندان ضعیف است، سالمندان فعالیت اقتصادي را تا سنین خیلی باال ادامه می

ند که آنان را دهند و افزون بر آن ممکن است داراي درآمد دارایی، مثالً از مالکیت مزرعه باش
 تر خانواده داشته باشند.سازد تا خالص انتقاالتی به اعضاي جوانقادر می

هایی در مورد ترتیبات زندگی سالمندان است. با ) حاوي داده2005گزارش سازمان ملل متحد (
از  اي استکنند، که سنجهها نسبت سالمندانی که تنها یا فقط با همسر زندگی میاستفاده از این داده

شود. در کشورهایی که نسبت سکنا نیستند، محاسبه میسال همسهم سالمندانی که با فرزند بزرگ
رود طور که انتظار میسکنا هستند نسبتاً باال است، همانسال همسالمندانی که با فرزندان بزرگ

یابیم که در میرانتقاالت درون خانوار هم به سالمندان و هم از سالمندان بیشتر است. با این حال د
فرزندان هستند، انتقاالت بین خانوار از و به  -سکنایی باالي سالمندهمین کشورهایی که داراي هم

هاي فرهنگی، آشکارا غیر سالمندان نیز باال است. عوامل عمده موثر بر چنین انتقاالتی، همچون ارزش
سکنایی فرهنگی، هم از طریق هم هايسکنایی است و این رابطه تحت تأثیر ارزشاز عامل ساده هم

خانواري از سالمندانی که خانواري از سالمندان و هم از طریق حمایت بینباال به همراه حمایت درون
 شود.کنند، بیان میجدا زندگی می

 گذاري عمومی و خصوصی در سرمایه انسانیسرمایه
براي رفاه جامعه و رشد اقتصادي  حائز اهمیت فراوانی ،گذاري در سرمایه انسانی نسل بعديسرمایه

هاي اقتصادي باروري، زوجین هم در اینکه چه تعداد فرزندانی داشته باشند (کمیت) است. در نظریه
، ویلیس 1973و هم اینکه چقدر براي هر فرزند هزینه کنند (کیفیت) مخیر هستند (بکر و لوئیس 

صل دوم را ببینید). کل هزینه فرزندان ، همچنین ف1995، رازین و ساکا 1988، بکر و بارو 1973
کیفیت به  "هزینه"کمیت به کیفیت انتخاب شده و  "هزینه"حاصل کمیت و کیفیت فرزندان است. 
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کمیت انتخاب شده بستگی دارد. براي سادگی فهم موضوع، فرض کنیم که یک زوج ابتدا انتخاب 
اختصاص دهند و چه سهمی را به  کنند که چه سهمی از منابع طول عمر خود را به مصرفشانمی

هاي فرزند را چگونه بین کمیت و کیفیت فرزندان کنند که هزینههزینه فرزندان، و سپس انتخاب می
فرزند  3شوند که داشتن کیفیت مواجه می-تقسیم کنند. در این مورد این زوج با این معادله کمیت

اي گونهسوم بهد) مستلزم کاهش کیفیت به یکدرصد افزایش یاب 50فرزند (یعنی کمیت تا  2جاي به
دارد. تا آن اندازه  -1پذیري کیفیت کشش-است که نتیجه را ثابت نگه دارند. این قید بودجه کمیت

هاي مصرف خود را کاهش دهند، اگر داشتن فرزندان بیشتر یا فرزندان با که این زوج سهم هزینه
). 1تر از تر خواهد شد (یعنی بزرگیري به صفر نزدیکپذشود، این کششکیفیت باالتر انتخاب می

هاي ملـی  ها در بستر حسابالف) را در مورد این ایده 2010در اینجا ما پژوهش لی و میسن (
 کنیم.انتقاالت دنبال می

گـذاري در  سـو و سـرمایه  مصرف معمولی فرزندان، مانند پوشاك، مسکن و غذا را در یـک 
شوند، در سوي دیگر قرار داده هاي سالمت و آموزش محدود میزینهسرمایه انسانی را که به ه

عنوان مجموع مخارج عمـومی و  کنیم. سرانه مخارج سرمایه انسانی به هر کودك بهو متمایز می
سالگی  26سال در مورد سالمت و صفر تا  18خصوصی آموزش و سالمت براي سنین صفر تا 

اي از کـل  هـاي ترکیبـی سـنجه    ن سرانه به شکل نسلشود. ایگیري میدر مورد آموزش اندازه
دهد که بـا تقسـیم آن بـر    گذاري (هزینه مستقیم) در سرمایه انسانی کودکان را ارائه میسرمایه

شود. فرض ما بر این است کـه هزینـه کـردن در    سالگی نرمال می 30-49درآمد سرانه سنین 
ارف عادي، اثر بیشتري بر درآمد کـار  ها و مصزمینه آموزش و مراقبت سالمت نسبت به هزینه

 گذارد. در سنین باالتر می
 از لگاریتم سرانه مخارج سرمایه انسانی هر کودك در مقابل میزان بـاروري کـل   8-6 شکل
(TFR) ) کشور  24) براي 2009به دست آمده از برآوردهاي بخش جمعیت سازمان ملل متحد

 شـکل هاي ملی انتقاالت، رسم شده است. این ساله به زمان حساب 5هاي در نزدیکترین دوره
تر این نمودار دهد. وارسی دقیقنشان می -76/0پذیري  یک همبستگی قوي و منفی را با کشش

تر است، اما در کشورهاي صنعتی غربی یا ویژه در آسیا قويدهد که این همبستگی بهنشان می
ستند این رابطه قوي نیست. کنیا در اي هصورت نزدیک به هم خوشهآمریکاي التین که نقاط به

 شود.قسمت پایینی سمت راست با این الگو سازگار می
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-به اقتصاد 24: باروري در مقابل سطح کودك هر ازاي به انسانی سرمایه مخارج. 8-6 شکل
 2000 سال حدود منطقه، تفکیک

 
 ملـل  سـازمان  جمعیـت  بخـش  عـات اطال از کل باروري در مورد محاسبات به متن مراجعه کنید. میزان: یادداشت

بـراي اطـالع از   . دهد می پوشش را هاي ملی انتقاالت،زمان برآورد حساب به نزدیک ساله، 5 دوره یک و آمده دست به
 خط. است فرانسه نام اختصاري FR را ببینید، 8-1اند، جدول اسامی کامل کشورهایی که در اینجا به اختصار ذکر شده

 .y= -0.68x + 1.68، R2=0.65، t= -6.41: است زیر صورت به اقتصاد 24 برايحداقل مربعات  رگرسیون
انتظار داریم که یک زوج، میزان مخارج عمومی براي سرمایه انسانی در کشور خود را داده  

گذاري خصوصی مورد نیاز در سرمایه انسانی شده فرض کرده و در مورد میزان بیشتر سرمایه
گیـري  گذاري تا سطح مطلوب آموزش و مراقبـت سـالمت، تصـمیم   براي باال بردن کل سرمایه

گذاري بیشتر در سرمایه انسانی به زیر نرخ بهره کند. در این سطح مطلوب، نرخ بازدهی سرمایه
گذاري عمومی در سرمایه انسانی را تعیین بازار فرو خواهد افتاد. اما چه عواملی سطح سرمایه

) آغاز کرد، با این حال 1988توان با نظریه بکر و مورفی (میکنند؟ براي پاسخ به این سؤال می
هـاي  که تغییرات مشاهده شده در مخارج عمومی در میان کشورها با تفاوت فرض ما این است

ها که نابرابري عمیقی در درآمـد دارنـد، نیـز در    فرهنگی و در مواردي با اقتصاد سیاسی ملت
هم بخش خصوصی از کل مخارج سرمایه انسـانی  دهد که سنشان می 8-7 شکلارتباط است. 

هاي درآمدي، به استثناي کنیا که با ایـن الگـو ناسـازگار    با سطح درآمد سرانه براي اکثر دامنه
اي، سـهم بخـش خصوصـی از مخـارج     است، داراي همبستگی منفی است. در مقایسه منطقـه 
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درصد اسـت)، در امریکـاي    46سرمایه انسانی در آسیا باال (میانگین غیروزنی یا ساده حدود 
 درصد) است. 10درصد) و در کشورهاي صنعتی غربی خیلی پایین ( 36التین متوسط (

نسبت به سرانه تولید  کودك هر انسانی سرمایه مخارج از خصوصی بخش سهم. 8-7 شکل
 2000 سال حدود منطقه، تفکیکبه اقتصاد 24: ناخالص داخلی

 
 FR را ببینیـد،  8-1انـد، جـدول   امل کشورهایی که در اینجا به اختصار ذکر شدهبراي اطالع از اسامی ک: یادداشت
 .است فرانسه نام اختصاري

رود که مخارج بخش خصوصی در سرمایه انسانی هر کـودك  براساس این بحث، انتظار می
 شـکل (نسبت به درآمد کار) هم به سطح مخارج عمومی و هم به سطح باروري وابسته باشـد.  

یتم مخارج خصوصی سرمایه انسانی را در مقابل لگاریتم میزان باروري کـل ترسـیم   لگار  8-8
طور مجزا همبستگی منفی قوي در آسیا توان بهکند. در کل الگوي قوي وجود ندارد، اما میمی

وسیله خط رگرسیونی توصـیفی مشـخص   به  8-8 شکلو اروپا مشاهده کرد. این دو الگو در 
کنیم شورهاي اروپایی زیر خط کشورهاي آسیایی است که تصور میاند. خط رگرسیونی کشده

بازتابی از مخـارج بیشـتر بخـش عمـومی در سـرمایه انسـانی در کشـورهاي اروپـایی باشـد.          
کشورهاي امریکاي التین هم سطح باروري و هـم مخـارج سـرمایه انسـانی مشـابهی دارنـد و       

 ا اهمیت چندانی ندارد.بنابراین همبستگی مثبت مشاهده شده در خط این کشوره
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نسبت به سرانه تولید  کودك هر انسانی سرمایه مخارج از خصوصی بخش سهم. 8-8 شکل
 2000 سال حدود منطقه، تفکیکبه اقتصاد، 24: ناخالص داخلی

 
 FR را ببینیـد،  8-1انـد، جـدول   براي اطالع از اسامی کامل کشورهایی که در اینجا به اختصار ذکر شده: یادداشت

 5 دوره یـک  و آمـده  دسـت  بـه  ملل سازمان جمعیت بخش اطالعات از کل باروري میزان. است فرانسه م اختصارينا
 8 حـداقل مربعـات بـراي    رگرسـیون  خـط . دهـد  می پوشش هاي ملی انتقاالت راحساب برآورد تاریخ به نزدیک ساله

حـداقل مربعـات    رگرسـیون  خـط . t=-2.23 و 0.45= ، باy= -0.83x + 0.86: است زیر صورت به آسیایی اقتصاد
 و همچنـین خـط   t=1.91 و 0.55= ، بـا y= 5.16x – 4.31: اسـت  زیـر  صـورت  به التین امریکاي اقتصاد 5 براي

 ، بـا پارامترهـاي  y= -2.10x - 0.38: باشـد  مـی  زیـر  صـورت  بـه  اروپـایی  اقتصـاد  8 حداقل مربعات بـراي  رگرسیون
 .t=-3.10 و 0.62=

که آیا کـاهش بـاروري موجـب    ها توصیفی هستند و هیچ شاهد مستندي براي اینفتهاین یا
گذاري در سرمایه گذاري در سرمایه انسانی شده یا برعکس، آیا تمایل به سرمایه افزایش سرمایه

انسانی به کاهش باروري انجامیده و یا عوامل دیگري همچون افزایش درآمـدها، هـم موجـب    
دهد. بـا ایـن   ب افزایش مخارج سرمایه انسانی شده است، ارائه نمیکاهش باروري و هم موج

کیفی اشاره دارد  -حال الگوي مشاهده شده به تعامل این دو به موازات محدودیت بودجه کمی
گـذاري در سـرمایه   دهد که کاهش باروري به هر دلیل، احتماالً با افـزایش سـرمایه  و نشان می

شابهی در طول زمان براي ایـاالت متحـده امریکـا، ژاپـن، و     شود. الگوهاي مانسانی همراه می
ب). این نکته بسیار مهمی اسـت، چراکـه بـاروري    2010ایم (لی و میسن تایوان مشاهده کرده

گـذاري بیشـتر   پایین علت اصلی سالخوردگی جمعیت است و چنانچه باروري پایین با سرمایه
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یروي کار موجود براي کمک به حمایت در سرمایه انسانی همبسته باشد، پس حجم کوچکتر ن
وري باالتر داشته و بنابراین بهتر قادر به تحمل هزینه این حمایت سالمندان وابسته احتماالً بهره

 الف).2010خواهد بود (لی و میسن 

 مقایسه انتقاالت خصوصی به کودکان و سالمندان
گیـرد، موضـوع   رت مـی توجه به نسبت انتقاالت خصوصی که به کودکان و یا سـالمندان صـو  

تواند قویاً تحت تـأثیر توزیـع سـنی جمعیـت باشـد و بـه منظـور        جالبی است. این نسبت می
خالصه کردن این تأثیر، خالص انتقاالت دریافت شده توسـط هـر کـودك و هـر سـالمند در      

هاي ملی انتقاالت محاسـبه و در ایـن   اقتصاد در حساب 23جمعیتی با متوسط توزیع سنی کل 
نشان داده شـده   8-3 شکلحلیل شده است. ما انتقاالت مثبت درون خانوار را، که در کتاب ت

کنـیم و  نشان داده شده، ترکیب می 8-5 شکلاست، با انتقاالت بین خانوار متناظر آن، که در 
دهیم. سپس سهم از کل انتقاالتی که به کودکـان صـورت   با توزیع سنی جمعیت معیار وزن می

طـور جداگانـه بـراي انتقـاالت خصوصـی و      کنیم. این محاسبات، که بهمی گیرد را محاسبهمی
گوید که انتقاالت خصوصی به کودکـان  نشان داده شده است، به ما می 8-1عمومی در جدول 

اقتصاد مورد مطالعـه بـه اسـتثناي     17بسیار چشمگیرتر از این انتقاالت به سالمندان است. در 
درصـد، بـه کودکـان     98الص انتقاالت خصوصی، با میانه درصد از خ 96چهار کشور ، الاقل 

درصـد)،   79درصد)، تـایوان (  93گیرد. این چهار استثناء عبارتند از کره جنوبی (صورت می
تـر  درصد)، که همه در آسیا قرار دارند. سهم نسـبتاً پـایین   92درصد)، و فیلیپین ( 82تایلند (

عـرف قـوي حمایـت خـانوادگی از سـالمندان      انتقاالت خصوصی به کودکان در این منطقه با 
 همخوانی دارد.

 گذاري روي کودکان و حمایت در سنین سالمنديسرمایه
هـاي ترکیبـی محاسـبه     صورت سنجه نسل تواند به هزینه خصوصی بزرگ کردن یک کودك می

داده شده با بازماندگی، به یـک کـودك از    شود: حاصل جمع خالص انتقاالت خصوصی، وزن
سـالگی   25گزارش شـده،   8-1ن استقالل اقتصادي؛ که در محاسباتی که در جدول تولد تا س

شود. این  فرض شده است. این هزینه نیز طبق معمول نسبت به متوسط درآمد کار سنجیده می
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سکنا است، تحصیل کرده  هزینه، خالص همه درآمدهایی است که فرد جوانی که با والدین هم
 8-1دهد. در جدول  دست می ورد انتظار به هر مولود را بهاست. این سنجه هزینه خصوصی م

اي متغیر اسـت. در   مالحظه طور قابل کنیم که این هزینه در میان کشورها و مناطق به مشاهده می
 5/8سال از درآمد کار و در سایر ملل نزدیک به  5/5یافته صنعتی متوسط این هزینه   ملل توسعه

و ایاالت متحده امریکا احتماالً بازتابی از کیفیت بـاالي آمـوزش   تر در اروپا  است. هزینه پایین
 دولتی شامل آموزش عالی در این کشورها است.

ویژه در کشورهاي فقیرتر، داشتن فرزنـدان شـکلی از    شود که به گاهی این تصور مطرح می
هاي ما  داده تر است. گذاري براي دوران پیري و یا به منظور ارائه خدماتی در سنین پایین سرمایه

دهد، اما حاوي برخی شواهد غیرمستقیمی است  شواهد مستقیمی در مورد این نکته ارائه نمی
ها را براي محاسـبه الاقـل تقریبـی از بـازدهی      توانیم این داده که با این مطلب ارتباط دارد. می

 ریم.کار بب آورند، به دست می طور متوسط هر زوج از پرورش یک کودك به اقتصادي که به
دهنـد و ممکـن اسـت     والدین فرزندان خود را از طریق انتقاالت درون خانوار پرورش می

دهنـد و شـروع بـه بـزرگ کـردن       حمایت از آنان را مادام که خانوارهاي خود را تشکیل مـی 
نوبه  شوند، همین فرزندان به که این والدین سالمند می کنند، ادامه دهند. زمانی فرزندان خود می

ها است به حمایت از آنان کمک کنند. ممکن است سؤال شود که در برخی فرهنگ خود ممکن
گذاري توسط بزرگساالن و به قصد فراهم عنوان شکلی از سرمایهتواند بهآیا پرورش فرزند می

کردن حمایت از آنان در سالمندي دیده شود. در این صورت باید نتیجه گرفـت کـه پـرورش    
عنوان بخشی از یک مبادله دیده شود دوستانه، که بیشتر بهان کنش نوععنوتواند نه بهفرزند می

دست آوردن حاصل شود. براي بررسی این احتمال، با بهکه توسط منفعت شخصی هدایت می
کنـیم. ایـن مقـادیر کـه هـم شـامل       هاي ترکیبی  آغاز میجمع خالص انتقاالت خصوصی نسل

شود، در طول سنین درون خانوار، منفی یا مثبت، می انتقاالت بین خانوار و هم شامل انتقاالت
شوند. از آنجاکه دهی میدهد و با استفاده از احتماالت بازماندگی وزنسال و باالتر رخ می 65

مندیم که این شود و معموالً عالقهمزایاي دریافتی توسط سالمندان براي همه فرزندان توزیع می
 35دست آمده را بر میزان باروري کل در م، بنابراین مقدار بهدست آوریمزایا را به هر فرزند به

هـاي کـافی   کشـوري کـه داراي داده   17کشـور از   8کنـیم. در  سال قبل از سال پایه تقسیم می
کشور  9سال و باالتر مثبت مشاهده شد و در  65دست آمده براي سنین هستند، حاصل جمع به
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کشـور مثبـت    4ی آغاز کنیم، این جمع تنهـا بـراي   سالگ 60سالگی، از  65منفی. اگر به جاي 
 خواهد بود.

گیرند آیا فرزند که تصمیم می نیها و منافع از دیدگاه زوجیرویکرد دیگر این است که هزینه
هـا  هاي ما مقطعی هستند، از این داده. از آنجا که داده، دیده شودبیشتري داشته باشند یا خیر

مورد انتظار در پرورش یک فرزند (تا اولین سنی که در آن سن هاي بینی هزینهباید براي پیش
شود) و بازدهی مورد انتظار در سـالمندي بعـد از    خالص انتقاالت خصوصی مثبت متوقف می

درصد در سال  2سالگی، استفاده کنیم. این کار را با این فرض که درآمد کار در آینده  65یا  60
دهیم. فـرض  وره پایه ادامه خواهد یافت، انجام میومیر در سطح درشد خواهد داشت و مرگ

 2هاي انتقاالت خصوصی به یک فرزند و بازدهی در سالمندي با همین نرخ کنیم که هزینهمی
کنیم. نخستین سنجه، نسبت ساده مزایا بـه  درصد افزایش یابند. سپس دو سنجه را محاسبه می

-که والدین از پرورش یـک فرزنـد بـه   ها است. دومین سنجه، نرخ ضمنی بازدهی است هزینه

هاي مورد انتظار دقیقـاً معـادل   آورند؛ یعنی نرخ تنزیلی که در آن ارزش کنونی هزینهدست می
سـال و بـاالتر،    65ارزش کنونی مزایاي مورد انتظار است. با انجام این محاسبه بـراي سـنین   

المندي است. در این مـورد  آید بیشتر به نفع فرضیه حمایت در سنین سدست مینتایجی که به
هـا مثبـت اسـت. بـا ایـن حـال       اقتصاد مورد مطالعه، نسبت مزایا به هزینه 17اقتصاد از  8در 

مشاهده شده است. به این معنی که به ازاي هر واحد  15/0بیشترین نسبت براي تایوان و تنها 
هفتم است. نسبت یک یا 15/0از منابع هزینه شده براي یک فرزند، بازدهی سنین سالمندي تنها 

یا کمتر  06/0است. در سایر اقتصادهاي مورد مطالعه این نسبت  10/0منفعت به هزینه براي تایلند 
هاي بازدهی همه منفی (یعنی به والدین کمتر از آنچه هزینه آور نیست که نرخاست. بنابراین تعجب

درصد و براي  -6/4درصد و  -5/3گردد) است. نرخ بازدهی براي تایوان و تایلند کنند، بازمیمی
درصد در سال است.  -12درصد تا  -6توان محاسبه کرد، حدود دیگر کشورهایی که این نرخ را می

 ) انجام شده است.1999) و استکلف (2000محاسبات مشابهی توسط لی (
طور چشمگیري تغییر دهد. تواند بازدهی اقتصادي فرزندآوري را بهرشد اقتصادي سریع می

درصد در سال افزایش یافت. با تداوم رشد  5راي مثال در تایوان، دستمزدها براي چندین دهه ب
و نـرخ بـازدهی بـراي     84/0به  15/0درصد، نسبت منفعت به هزینه در تایوان از  5وري بهره

درصـد   -5/0وري) بـه  درصد رشد بهـره  2درصد (با فرض  -5/3بزرگ کردن یک فرزند از 
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وقفه ادامه داشته هاي زیادي بی وري دهه. بعید است چنین نرخ رشد بهرهافزایش خواهد یافت
بینی خواهند کرد و یا انتظار خواهند داشت که چنین که آیا والدین پیشطور اینباشد و همین

هایی که از این شرایط وري دوام بیاورند، مورد تردید است. با این حال براي نسلهاي بهرهنرخ
هاي بازدهی فرزندآوري روشن و قطعی است. در مورد خاص مردم افزایش نرخپذیرند، اثر می

 ) را ببینید.2006تایوان، مقاله الي (
براي همه اقتصادهایی که در اینجا تحلیل شدند، گذار باروري پیشتر آغاز شده است. براي 

انـد،  کار بـرده ههاي واقعاً پیش از گذار، باید به سایر مطالعاتی که رویکرد مشابهی را بجمعیت
فرزند مطالعـه   8) یک روستاي سنتی مایا را در یاکاتان با باروري 2002بازگردیم. لی و کرامر (

هاي هند و ) برمبناي پیمایش1976هاي مولر () برآوردهایی نزدیک به داده2002کنند؛ لی (می
) 1999سـتکالف ( آورد و ا دست میکه باروري در این کشورها باال بود، به 1960مصر در دهه 

درصد تا  -6هاي بازدهی فرزند بود، نرخ 7که باروري حدود  1980براي ساحل عاج در دهه 
 درصد را برآورد کرده است. -11

هاي مقطعی ما قویاً در مقابل ایـن ایـده   شواهد علمی این مطالعات و شواهد حاصل از داده
-هاي سالمندي است که فرزند بهلگیرد که والدین اصالً با هدف دریافت کمک در ساقرار می

ها همچنان باقی هستند. نخسـت بـه ایـن    کنند. با این وجود، پرسشآورند و بزرگ میدنیا می
هـا و  دلیل که این محاسبات مبتنی بر تجارب کلی و متوسط هستند و ممکـن اسـت زیرگـروه   

که، حتی شد. دوم اینها کامالً متفاوت باهایی وجود داشته باشند که نتایج براي آنزیرجمعیت
هاي خیلی پایین منفعت به هزینه ممکن است بهتر هاي منفی باال براي بازدهی و نسبتاین نرخ
هاي سـالمندي باشـد. سـوم، فرزنـدان ممکـن اسـت       هایی همچون گرسنگی در سالاز گزینه

، خدمات ارزشمند دیگري مانند امنیت فیزیکی، سپري در مقابل دیگر خطرات و نفوذ سیاسی
 ).2005؛ کالدول 2000هاي ما فاقد اطالعاتی در مورد آن است (لی را ارائه کنند که داده

 بحثگیري و  نتیجه
اي در مورد انتقاالت عمومی و انتقاالت خصوصـی  با این حال که کار نظري و تجربی گسترده

اي اقتصادي هاي ملی انتقاالت نخستین نگاه جامع را به پیوندهبین خانوار وجود داشته، حساب
هاي کند. یافتهها، هم بین و هم درون خانوارها و در بسیاري از کشورها عرضه میدر میان نسل



 یو اقتصاد نسل یتجمع یسالخوردگ     280

دهد که کشورهاي داراي درآمد پایین با شدت بیشتري متکی به انتقاالت خصوصی ما نشان می
ن، بـر  ویژه در حمایـت از سـالمندا   که اتکاي کشورهاي داراي درآمد باال، بهستند، در حالی

انتقاالت بخش عمومی بیشتر است. انتقاالت خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگ 
است. این انتقاالت، در مقایسه با انتقـاالت بـین خـانوار، در سـطح بسـیار بـاالتري در درون       

گذاري در سرمایه انسانی که گیرد. سرمایهافتد و بیشتر به کودکان صورت میخانوارها اتفاق می
گذاري در سرمایه انسانی و آموزش هاي انتقاالت به کودکان است، در کل سرمایهاز جنبه یکی

طور معکوس عمومی، و در مناطق آسیایی و اروپایی، در انتقاالت خصوصی با سطح باروري به
کننده کند. به استثناي برخی کشورهاي آسیایی، سالمندان در خالص انتقاالت، دریافتتغییر می
دهنده دارند. در واقع جریان کلی در عوض در خالص انتقاالت به فرزندان نقش انتقال نیستند و

انتقاالت خصوصی در جمعیت قویاً رو به پایین و از سالمندان به جوانان است. از نقطـه نظـر   
کنیم که پرورش فرزندان با هدف حمایت سالمندي که آنـان ممکـن اسـت در    مالی برآورد می

کـه در اکثـر کشـورها،    ر ارائه کنند یک گزاره کهنه است، نه به خـاطر ایـن  هاي پایانی عمسال
دهند. حتی در برخی کشورهاي آسیایی که سالمندان حتی حمایت از فرزندان خود را ادامه می

هایی کنند، این حمایت نسبت به هزینهسالمندان از خانواده خود خالص انتقاالتی را دریافت می
اند، ناچیز است. استثنایی که در این مورد وجود دارد ایـن  زند کردهکه قبالً صرف پرورش فر

هـاي  ها استمرار داشته باشد، مثل تایوان، نـرخ است که، وقتی رشد اقتصادي خیلی سریع دهه
 بازدهی ممکن است به صفر نزدیک شود.

الگوي  ماند. آیا کشورهاي آسیاي شرقی با ثروتمندشدن،هاي زیادي براي آینده باقی میپرسش
هاي سخاوتمند متمایز خود در حمایت خصوصی از سالمندان را از دست خواهند داد؟ آیا نظام

انتقاالت عمومی به سالمندان در ملل امریکاي التین و صنعتی غربی در رویارویی با سالخوردگی 
؟ آیا جمعیت باقی خواهند ماند؟ اگر خیر، آیا حمایت خانوادگی از سالمندان افزایش خواهد یافت

گذاري پایین در سرمایه انسانی ملل فقیر با باروري باال قادر به رهایی از تله رشد پایین سرمایه
خواهند بود؟ آیا با استمرار افزایش درآمد کشورهاي امریکاي التین و آسیا، نقش مخارج بخش 

کشوري  که این فصل کامالً بر مقایسهخصوصی در سرمایه انسانی کاهش خواهد یافت؟ در حالی
هاي ملی انتقاالت ها در مورد تغییر در طول زمان است. برآورد حساباستوار است، این پرسش
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براي چند دوره زمانی در شمار رو به افزایشی از کشورها، ما را قادر خواهد ساخت تا درك عمیقی 
 دست آوریم.  از نقش انتقاالت خصوصی در رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی به

 سپاسگزاري
طور مساوي به رونالد لـی و  منابع مالی این تحقیق از امتیاز پژوهشی مؤسسه ملی سالمت که به

هاي جمعیتی اندرو میسن داده شده و همچنین از امتیاز پژوهشی داده شده به مؤسسه پژوهش
خـاطر  هاي ملـی انتقـاالت بـه   دانشگاه نیهون ژاپن تأمین شده است. ما از همه اعضاي حساب

هایشان را در اختیار مـا گذاشـتند،    اند و سخاوتمندانه دادهها انجام دادهوي حسابکاري که ر
 سپاسگزاریم.

 یادداشت
محاسبات براساس انتقاالت دریافت شده، که بنا به تعریف همیشه مثبت اسـت، انجـام    -1

 هاي ناخالص انتقاالت است نه خالص انتقاالت.شده است. این انتقاالت بیشتر جریان
شود که ریسک مـرگ مسـتقل از ثـروت    هاي ارث براساس این فرض برآورد میانجری -2

شود. بنابراین جریان برآورد شده ارث ها منجر میبرآوردي این جریاناست و این فرض به کم
 تر در نظر گرفته شود.عنوان حد پایینباید به

ایـاالت متحـده    در برخی تحقیقات پیمایشی مانند آمارگیري بازنشستگی و سـالمت در  -3
شود تا اطالعات مربوط به انتقاالت گردآوري شـود. مـا   طور ویژه تالش می، به(HRS)امریکا 

کننـده  برآوردهایمان از انتقاالت خانوار در ایاالت متحده، که براساس آمارگیري هزینه مصرف
ان انجام شده، را با برآوردهاي حاصل از آمـارگیري بازنشسـتگی و سـالمت (آعقـی و دیگـر     

ایم و پس از تعدیل الزم براي فراهم شدن قابلیت مقایسه، دریافتیم که این ) مقایسه کرده2007
 نتایج کمابیش مشابه است.

آمـوزان در  اکثر تحقیقات پیشین در مورد اقتصاد کار، بر هزینـه فرصـت مانـدن دانـش     -4
قیم آمـوزش را  سال آموزش بیشتر، متمرکز هستند، در حالی کـه هزینـه مسـت   مدرسه براي یک

و بـا نادیـده گـرفتن ارزش وقـت     کنـیم  گیرند. در این تحقیق ما برعکس عمـل مـی  نادیده می
 الف).2010شویم (لی و میسن هاي مستقیم متمرکز میآموزان، بر هزینه دانش
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هـایی بیشـتر از آن   که، این میزان مطلوب مستلزم هزینـه این فرض ثابت است مگر این -5
دوستی والدین، قادر به پرداخت هستند؛ کـه در  گرفتن حدود مشخص نوعباشد که با در نظر 

 از سطح مطلوب را انتخاب خواهند کرد.این صورت سطوح سرمایه انسانی پایین
این ارقام انتقاالت خالص هستند نه ناخالص. این مسـأله ممکـن اسـت بـراي کودکـان       -6

هـاي دریـافتی   اختی انتقـال از جریـان  هاي پردخیلی متفاوت نباشد، اما براي سالمندان جریان
 شوند.  کسر می

سالگی، شـامل   25توانستیم هزینه خصوصی رسیدن یک کودك به سن به جاي این می -7
 کنند، را محاسبه کنیم.هزینه کودکانی که قبل از آن فوت می

) اسـت، بـا ایـن حـال     1976ممکن است چنین تفسیر شود که این سخن از کالـدول (  -8
 دهد.) موضع متفاوتی را نشان می2005کالدول (

ها و مزایا را براي هر والدت محاسبه کنیم، بنـابراین بهتـر   کنیم تا هزینهچون تالش می -9
 است هزینه و مزایا بر همه موالید تقسیم شود نه بر شمار کودکانی که زنده هستند.

ساله خالص انتقال  70سالگی هستند و اگر یک فرد  30مثالً اگر زوجین اکنون در سن  -10
کنند که هـر  کند، پس زوجین فرض میرا در دوره پایه دریافت می خصوصی برابر با 

 را دریافت خواهند کرد. یک از والدین یک انتقال آتی بیشتر معادل 
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 فصل نهم
 
 

 از دیدگاه نسلی محور هاي دارایی جریان

 1اندرو میسن، نائوهیرو اگاوا، آمونتپ چاوال و ریکیا ماتسوکورا
 

و استفاده از آن، به دلیل نقش چندگانه آنها، از موضـوعات مـورد توجـه در      ها انباشت دارایی
شـود.   سنی استفاده میهاي  ادي در میان گروهها براي انتقال منابع اقتص اقتصاد است. از دارایی

ها و انتقاالت عمومی و خصوصی است؛  اگرچه این یک عملکرد اقتصادي مشترك میان دارایی
شـود،   تر استفاده مـی  تر یا سالخورده اما درحالیکه از انتقاالت براي انتقال منابع به سنین جوان

ها  شوند. همچنین، دارایی کار گرفته می تر به خوردهها عمدتاً براي انتقال منابع به سنین سال دارایی
ها براي مالک خود ایجاد درآمد کرده و بازدهی عوامل تولید  مولد هستند بدین معنی که، دارایی

ها بـراي حفـظ اسـتانداردهاي     برند. خالصه آنکه، دارایی ویژه نیروي کار را، باال می مکمل، به
 شوند. داشته و موتور رشد اقتصادي محسوب می هاي سالمندي اهمیت زندگی در طول سال

هـا از طریـق ارث و سـایر انتقـاالت      ها کارکردهاي مهم دیگري نیـز دارنـد. دارایـی    دارایی
کننـد. نگهدارنـدگان    اي مانند جهیزیه، ابزاري براي توانگر ساختن فرزندان فراهم مـی  سرمایه

ها  اقدامات مورد نظر ترغیب کنند. داراییتوانند فرزندان خود را به دنبال کردن برخی  دارایی می
نمایند. و همانگونه که  کنندگان شوك، براي مواجهه با دنیاي نامطمئن، عمل می عنوان جذب به
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توان براي تأمین مـالی انتقـاالت و حمایـت از فرزنـدان      ها می در ادامه خواهیم دید، از دارایی
 استفاده نمود.

عنوان مکمل چرخه عمر اقتصادي  ها به ده از داراییدر این فصل به توصیف چگونگی استفا
شود. اگرچه در تحلیـل ایـن فصـل کلیـه      و تفاوت استفاده از آن در میان کشورها پرداخته می

از هاي خصوصی اسـت.   گیرد، تأکید آن بر جریان مدنظر قرار می  هاي حاصل از دارایی جریان
بـه   محـور  هـاي دارایـی   جریان ، لذا صرفاًها نیستند شود کودکان مالک دارایی آنجاکه فرض می

، در ترکیب بـا انتقـاالت، یـک    محور هاي دارایی زیرا ثبت جریان .بزرگساالن مورد توجه است
هـاي چرخـه عمـر     حسابداري کامل از ابزارهاي مورد استفاده جوامع براي تأمین منابع کسري

 کند. فراهم می سالمنديهنگفت در سنین کودکی و 
آمـده اسـت، امـا یـادآوري      3در فصـل  محور  داراییهاي  مربوط به جریاناگرچه جزئیات 

هر نوع جریان کنـونی اسـت کـه از    محور  داراییهاي  اي از آن مفید خواهد بود. جریان گزیده
نامند که  می 1 محور داراییشده را بازتخصیص  ها ناشی شود. خالص جریان ترکیب وجود دارایی

انداز. اگر درآمد دارایی مثبت باشد (براي نمونه، درآمد  نهاي پسم 2برابر است با درآمد دارایی
شده به مسکن شخصی)، از دیدگاه مالک  داده بهره، سود، سود نقدي دریافت شده، اجاره نسبت

توانـد منفـی باشـد     شود. درآمد دارایی مـی  [دریافتی] محسوب می 3دارایی یک جریان ورودي
شده)، و در ایـن صـورت از دیـدگاه     ود نقدي پرداخت(براي نمونه، هزینه بهره، خسارات، س
[پرداختی] و در نتیجه، یک دارایـی منفـی محسـوب     4مالک بدهی مالی، یک جریان خروجی

انداز منفـی، خـواه فـروش یـک      که پس انداز یک جریان خروجی است، درحالی شود. پس می
 باشد. ، یک جریان ورودي می5دارایی باشد یا استفاده از بدهی

، نتـایج  نخسـت شـود.   عات مهمی وجود دارند که در این فصل به آنها پرداخته نمـی موضو
هاي کنونی  شود که چگونه جریان باشند. در این فصل برآورد می صورت مقطعی می شده به بیان

کنند و برآورد چگـونگی انباشـت و برداشـت     سال مشخص، برحسب سن تغییر می براي یک
زیادي از زندگی آنها مورد توجه نیست. ایـن، نکتـه مهمـی     ، در بخشها ها توسط نسل دارایی
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است که در تفسیر نتایج باید موردتوجه قرار گیرد. دوم، از دو سازوکار انباشـت یـا برداشـت    
اي  دهیم. برآورد ارث و سـایر انتقـاالت سـرمایه    انداز را موردتوجه قرار می ها، تنها پس دارایی

در آینده این کار انجام شود. سوم، همانگونه که در مورد انجام نخواهد شد، اگرچه امیدواریم 
ها نیز صادق است، در مـورد اینکـه کـدام اعضـاي      سایر مطالعات درباره تغییرات سنی دارایی

نمایند برآوردي انجام نخواهد  کنند یا کدام درآمد دارایی دریافت می خانوار دارایی انباشت می
هاي خانوار است. رفتار درون خـانوار   کلیه دارایی کنیم سرپرست خانوار مالک شد. فرض می
 ها، موضوع مهمی است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نسبت به دارایی

در محـور   دارایـی هاي  ها، برآورد جریان هاي ذکر شده و سایر محدودیت علیرغم محدودیت
ها فراهم خواهد نمود.  راییانداز جالب و جدیدي در مورد نقش اقتصادي دا این نوشتار، چشم

 شود. از این بررسی، شش یافته کلیدي حاصل می
ها براي حمایت از خود از کشوري به کشور دیگر  ، میزان اتکاي سالمندان به دارایینخست
درصـد مصـرف    یک، از بیش از دوسوم تا کمتر از محور داراییهاي  . بازتخصیصکند تغییر می

 کند. تأمین میسال و باالتر را  65سالمندان 
شدت براي تأمین مصارف خود  دوم، سالمندان در بسیاري از کشورهاي با درآمد متوسط، به

 ها متکی هستند. بر دارایی
و درآمد کار از محور  داراییهاي  اي قوي بین انتقاالت از یک سو و بازتخصیص سوم، مبادله

الت قابـل تـوجهی دریافـت    سوي دیگر وجود دارد. در کشورهایی که سالمندان، خالص انتقا
و درآمد کار سالمندان بسیار محور  داراییهاي  کنند ـ عمدتاً انتقاالت عمومی ـ بازتخصیص    می

 نمایند. کمتر از کشورهایی است که سالمندان آن خالص انتقاالت چندانی دریافت نمی
نـداز  ا جز چند کشور معدود، سالمندان مصرف را از طریق پـس  چهارم، در همۀ کشورها به

هاي انتقـاالت بسـیار بـزرگ، سـالمندان      جز در کشورهاي داراي نظام کنند. به منفی تأمین نمی
انـداز بـراي     دهنـد. نـرخ پـس    انـداز ادامـه مـی    عمدتاً بر درآمد دارایی تکیه کـرده و بـه پـس   

 یابد. ترین سالمندان کاهش می سالخورده
هاي وابسته به  و انتقاالت به نسلپنجم، بزرگساالن در سن کار نیز براي تأمین مصرف خود 

ها متکی هستند. اگرچه این پدیده در کشورهاي بـا بـاروري بـاال کـه      شدت به دارایی خود، به
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ویژه به فرزندان قابل توجه است بسیار نمود داشته، اما این پدیده براي کشورهاي با  انتقاالت به
 باشد. باروري اندك نیز صادق می

انداز  جوان در چند کشور معدود، بزرگساالنِ در سن کار معموالً پسجز براي افراد  ششم، به
انداز نسبت داده شود. به نظـر   کنند. اگرچه، درآمد دارایی آنها بیشتر از آن است که به پس می
جاي اتکا بر انباشت دارایی، عمدتاً بر ارث و سایر انتقاالت  بزرگساالن در سن کار بهرسد  می

 دارایی متکی هستند.
ر این فصل، پس از بحث در مورد مبانی مفهومی، مبانی تجربی تحلیل تطبیقـی از طریـق   د

هـاي   شـود. سـپس نقـش جریـان     هاي سنی براي چند سـري کلیـدي ارائـه مـی     ساخت نمایه
گیرد. فصل را با بحث  براي بزرگساالنِ در سن کار و سالمندان موردتوجه قرار می محور دارایی

 بریم. هاي موردمطالعه در آینده به پایان می حوزهدر مورد مالحظات موضوع و 

 مبانی مفهومی
هاي بسط یافته براي نشان دادن چرخه عمر اقتصادي، انتقاالت عمومی و خصوصـی، و   نظریه
مورد بحث قرار گرفت. در این بخـش،   2صورت تفصیلی در فصل  بهمحور  داراییهاي  جریان
دهـیم. در   آن را با جزئیات بیشتر مورد توجه قرار میهاي مربوط به دارایی و استفاده از  نظریه

هاي   و مؤلفهمحور  داراییهاي  هاي اصلی و برخی عوامل مهم و مؤثر بر بازتخصیص مورد نظریه
 آنها بحث خواهیم کرد.

شده و در طـول   تواند در یک دوره کسب کنند که می اي از ارزش فراهم می ها ذخیره دارایی
و ایجاد درآمد کند و در صورت فروش، منابع اضافی فـراهم آورد.   هاي بعدي حفظ شده دوره

دهد که از منابع در دسترس در یک سن براي  هاي سنی این امکان را می دارایی به افراد یا گروه
انداز خود در سنین دیگر استفاده کنند. بنابراین، اتکا بر دارایی،  تأمین مصرف، انتقاالت یا پس

تصادي (سازوکار دیگـر، انتقـاالت اسـت) مـورد اسـتفاده بـراي تـأمین        یکی از دو سازوکار اق
 باشد. هاي چرخه عمر می کسري

هاي فیزیکی مانند سرمایه و زمین، تنها براي بازتخصیص منابع از حال به آینده و در  دارایی
نگر گیرند. این مفهوم، بیـا  تر، مورداستفاده قرار می تر به سنین سالخورده نتیجه، از سنین جوان

هـاي کـار بـراي تـأمین زمـان       انگیزه کالسیک چرخه عمر، یعنی انباشت دارایی در طول سال
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ها کاربردهاي دیگري هم دارند. والـدین در زمـان جـوانی خـود      بازنشستگی است. اما دارایی
هاي تحصیالت باالتر فرزنـدان خـود را فـراهم کننـد. از      کنند تا هزینه ها را انباشت می دارایی
هاي رو به باال [دریافتی] یا رو به پایین [پرداختی] اسـتفاده   توان براي ایجاد جریان می 1اعتبار

هـاي   هـاي اعتبـاري یـا وام    توانند با استفاده از بدهی کـارت  نمود. براي نمونه، افراد جوان می
دانشجویی، در حال حاضر در سـنین جـوانی بیشـتر مصـرف کـرده و در آینـده و در سـنین        

 صرف نمایند.کمتر م سالمندي
برخالف سرمایه، اعتبار همیشه یک همتا دارد. افزایش بدهی در بخشی از یک گروه سـنی  
باید با کاهش بدهی یا افزایش اعتبار توسط گروه سنی دیگر یا دنیاي خارج انطباق داشته باشد. 

یـا   ترتیب، درآمد بهره براي یک گروه سنی باید با هزینه بهره براي گروه سـنی دیگـر   همین به
آن براي بازتخصیص منابع در میان  از دنیاي خارج در انطباق باشد. این ویژگی اعتبار، استفاده

هاي قانونی و  براین، محدودیت ). عالوه1958سازد (ساموئلسون،  هاي سنی را محدود می گروه
ها بر بدهی، میزان اتکاي کودکان و جوانان بر بدهی براي تأمین کسري چرخه  سایر محدودیت

هـا بـدین معناسـت کـه      هـاي ذاتـی دارایـی    سازد. این ویژگـی  عمر را با محدودیت مواجه می
 باشد. عمدتاً رو به باال بوده و تقریباً منحصر به بزرگساالن میمحور  داراییهاي  جریان

انداز کنند  توانند پس هاي سنی می دست آورد. افراد یا گروه توان به دارایی را به دو روش می
شان دریافـت   شان مانند ارث و یا در طول زندگی اي پس از فوت ران انتقاالت سرمایهیا از دیگ

 ].1شده اثرگذار است [ هاي نگهداري هاي دارایی نیز بر ارزش دارایی نمایند. تغییر در قیمت
یک چـارچوب حسـابداري اسـت و توسـط هـیچ نظریـه        هاي ملی انتقاالت حسابروش 

دلیل کمک به تفسیر الگوهـاي تجربـی    هاي نظري به حال، مدل. با این شود رفتاري کنترل نمی
روشـن   هاي ملـی انتقـاالت   حساببراین، برآوردهاي  مشاهده شده، مورد توجه هستند. عالوه

انـداز   کند که آیا تجربه فعلی با نظریه مشخصی سازگار است یا خیـر. میـزان اهمیـت پـس     می
یات مورد تردید جدي قرار گرفته است. در هدف ارث، در ادب باانداز  چرخه عمر نسبت به پس

انداز چرخه عمر و ارث و سایر عواملی که  انگیزه پس یبانهاي پشت اینجا عمدتاً در مورد نظریه
 نقش داشته باشند، بحث خواهد شد.توانند  مشاهده شده میمحور  داراییهاي  در تفسیر جریان
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 انداز چرخه عمر مدل پس
، نیازهـاي  محـور  داراییهاي  کنندگان با اتکا به بازتخصیص در مدل سنتی چرخه عمر، مصرف
هـاي   نمایند. درحالیکه بازنشستگان با اتکاء به بازتخصیص زمان بازنشستگی خود را مرتفع می

نمایند، بزرگساالن در سن کار بخشی از درآمد کار  مثبت، مصرف خود را تأمین میمحور  دارایی
بینی رفتار  پیش آنها منفی است.محور  داراییه بازتخصیص کنند و در نتیج انداز می خود را پس

خوبی بیان شـده اسـت:    ، در مدل چرخه عمر استاندارد بهمحور داراییهاي بازتخصیص  مؤلفه
ها و  کنند. دارایی انداز کرده و در طول دوره بازنشستگی خرج می افراد در طول سنین کار پس

یابد  فته و سپس در طول دوره بازنشستگی کاهش میدرآمد دارایی در طول سنین کار افزایش یا
 ).1963؛ آندو و مودیگلیانی، 1954، 1(مودیگلیانی و برومبرگ
چرخـه عمـر در سـنین      تنها وسـیلۀ تـأمین کسـري   محور  داراییهاي  ازآنجاکه بازتخصیص

کنـد. انتقـاالت یکـی از     نیست، همین مسأله تحقیقـات را بـا پیچیـدگی مواجـه مـی      سالمندي
هاي جایگزین است. قید جریان چرخه عمر داللت بر آن دارد که، با یک کسري چرخه  روش

وجـود دارد.  محـور   دارایـی هاي  عمر معین، یک مبادلۀ یک به یک بین انتقاالت و بازتخصیص
اگرچه، حسابداري اقتصادي در مورد اینکه آیا مبادله از طریق تغییر در درآمد دارایی، تغییر در 

شود، سخنی نگفتـه اسـت. اگـر بـر روي مـدل       رکیبی از این دو تغییر محقق میانداز، یا ت پس
انداز چرخه عمر توافق داشته باشیم، افزایش در انتقاالت منجر به کاهش در تقاضاي چرخه  پس

شود؛ کارگران دارایی کمتري انباشت خواهند کـرد؛ سـالمندان درآمـد     ها می عمر براي دارایی
انداز منفی کمتري) خواهند داشت؛ و براي کل اقتصـاد،   یشتري (پسانداز ب دارایی کمتر و پس

]. در مطالعات اغلب به تأثیر انتقـاالت  2انداز چرخه عمر خواهد شد [ انتقاالت جایگزین پس
، 4؛ دیامونـد 1981، 3؛ کاتلیکاف و سـامرز 1974، 2شود (فلدستین انداز اشاره می عمومی بر پس

ما این مفهوم قابل اعمال به تأثیر انتقـاالت خصوصـی بـر    )، ا2009، 5؛ هورد و همکاران2002
). مالحظات شفافی در مورد استفاده از انتقـاالت  2003باشد (لی و همکاران،  انداز نیز می پس
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کند. اگر ارث در  انداز وجود دارد که از فروض قوي مدل ساده چرخه عمر تبعیت می براي پس
 .دست خواهد آمد به متفاوتی هاي کامالً این مدل وارد شود، احتمال پاسخ

ها در نظام بازتخصیص، بر کسري چرخه عمر تأثیر بگـذارد، مبادلـه بـین     اگر تغییر جهت
یک نخواهد بود. بدین معنی که، یک واحد  به دیگر یکمحور  داراییهاي  انتقاالت و بازتخصیص

منطبق خواهد محور  داراییهاي  افزایش در انتقاالت نه تنها با یک واحد کاهش در بازتخصیص
تواند با یک واحد کاهش در درآمد کار، یک واحد افزایش در مصرف، یا ترکیبی  بود، بلکه می

از این سه تغییر نیز سازگار باشد. مطالعات متقاعدکننده و تاثیرگذاري انجـام شـده کـه نشـان     
لیـات و  هاي انتقاالت عمومی در مقیاس بـزرگ، بسـته بـه جزئیـات سـاختار ما      دهد برنامه می
دهد (گروبر  آن، انگیزه کار را تضعیف کرده و درنتیجه، درآمد کار را کاهش می هاي مندي بهره

اي در مورد تأثیرات انتقاالت خصوصی  ). اگرچه مطالعات قابل مقایسه2001، 1999، 1و وایس
ها اتفـاق   هاي کار وجود ندارد؛ اما با این فرض که این انتقاالت عمدتاً درون خانواده بر انگیزه

 تر از اثرات بازدارنده انتقاالت عمومی خواهد بود. افتد، اثرات بازدارنده آن یقیناً کوچک می
که استانداردهاي زنـدگی ـ مصـرف ـ     گیرد روشن است که انتقاالت با این باور صورت می

یري ریزان چرخه عمر فق سالمندان را افزایش خواهند داد. اگر بزرگساالنِ در سنین کار برنامه
انداز کنند و بنابراین، افزایش  توانند به اندازه کافی براي زمان بازنشستگی خود پس باشند، نمی

منجر شود. مالحظه دیگر آن است  سالمنديدر انتقاالت ممکن است به مصرف بیشتر در سنین 
صورت انتقاالت غیر نقدي هستند کـه   که، بسیاري از انتقاالت، اعم از عمومی و خصوصی، به

قابل تبدیل به نوع دیگري از مصرف در یک سـن متفـاوت   راحتی  رخالف انتقاالت نقدي، بهب
 باشند. نمی

 انگیزه ارث
کنـد کـه بـه رابطـه بـین انتقـاالت و        امکان وجود انگیزه ارث زمانی اهمیت بیشتري پیدا مـی 

سـات  هـاي آینـده، احسا   نیز توجه شود. اگر سالمندان نسبت به نسـل محور  داراییهاي  جریان
داشته باشند، ممکن است در پاسـخ بـه افـزایش در خـالص انتقـاالت عمـومی،        2دوستانه نوع
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ارث جبران نمایند. بنابراین، با افزایش در خالص انتقاالت بـه   در فرزندان خود را با افزایش
انداز کمتر در طـول سـنین کـار و درنتیجـه      جاي پس انداز افزایش یافته و به بازنشستگان، پس

شود. این پاسخی است که توسط  تر براي بازنشستگان، انگیزه ارث بیشتر می دارایی پاییندرآمد 
بینی شـده و در   ) در کار کالسیک وي در مورد تأثیر افزایش بدهی عمومی، پیش1974( 1بارو

دوستی نیز مورد توجه قـرار گرفتـه    اي از کار بکر و همکارانش در خصوص نوع بخش عمده
هاي بیشتر در موضوع نظریه انتقاالت بـین   ). براي بحث1991؛ بکر، 1988است (بکر و بارو، 

 مراجعه شود. 2نسلی به فصل 
دوستی باشـد، بیشـتر تصـادفی اسـت. بازارهـاي       جاي اینکه پیامد نوع در واقعیت، ارث به
بر هستند. بنابراین، افـراد ممکـن اسـت ثـروت اضـافی       نیافته و هزینه مستمري چندان توسعه

که قبـل از سرررسـید    ند تا خود را در برابر ریسک بازماندگی پوشش دهند. افراديانباشت کن
ریسـک   گـذاري اشتراكبهتواند شکلی از  گذارند. ارث می جاي می میرند، ارث ناخواسته به می
هنگـام پیشـامد فـوت زودهنگـام      بهدهد  نسلی باشد که به فرزندان جوان این امکان را می بین

نمــوده و در پیشــامد عمــر طــوالنی والــدین از آنهــا حمایــت کننــد   والــدین، ارث دریافــت
 ).1981، 2(کاتلیکاف و اسپیواك

اگرچه مطالعات انجام شده در مورد ارث، انتقاالت بزرگ ثروت در زمان مـرگ را متصـور   
توانـد   تواند بسیار زودتر رخ دهد. ازدواج یا تولد فرزندان مـی  اي می سازد، انتقاالت سرمایه می

اي ممکن است در زمان بازنشسـتگی   انتقال سرمایه قابل توجهی شود. انتقاالت سرمایهموجب 
 یا نزدیک به آن رخ دهد. 

اي قابل توجه باشد، مالحظات مهمی بـراي الگـوي    اگر میزان ارث یا سایر انتقاالت سرمایه
و هـا   چرخه عمر خواهد داشت. در مدل ساده چرخـه عمـر، دارایـی   محور  داراییهاي  جریان

هاي قبل انجام شده را منعکس  اندازي که توسط هر نسل دردوره تواند پس درآمد دارایی تنها می
هم  ،ها و درآمد دارایی کند. اما اگر میزان ارث و سایر انتقاالت سرمایه قابل توجه باشند، دارایی

. بنابراین، نسلی خواهند بود اي بین کننده انتقاالت سرمایه انداز و هم منعکس کننده پس منعکس
 انداز باال خواهد بود. درآمد دارایی در مقایسه با پس
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 سایر عوامل
دارند که عبارتند از: تغییرات  دارایی محورهاي  چهار مجموعۀ عوامل، تأثیرات مهمی بر جریان

 و اثرات نسلی و زمان. 2هاي حمایتی ، رشد اقتصادي، تغییر در نظام1جمعیتی

 تغییرات جمعیتی
اي آن ـ عمـدتاً کـاهش در      ي سنی سرانه به تغییرات ساختار سنی یـا علـل زمینـه   ها اگر نمایه

تواند اثـرات ترکیبـی    تغییر در ساختار سنی می ومیر ـ نسبتاً غیرحساس باشند،  باروري و مرگ
هاي ارائه شده در فصول قبل در مورد مصرف و درآمد کـار   بینی داشته باشد. تحلیل قابل پیش

هاي سنی سرانه در شرایط کـامالً متفـاوت    هاي این نمایه یاري از ویژگینشان داده است که بس
توانـد نمایـه سـنی مصـرف،      ومیر و ساختار سنی می شود، اما تغییر در باروري، مرگ حفظ می

؛ 1988، 1987انداز و درآمد دارایی را تحت تاثیر قرار دهد (میسن،  درآمد کار و در نتیجه پس
 ).1999، 3آتاناسیو و همکاران

تغییرات در باروري و تعداد فرزندان، بر هزینه فرزندان و میزان خالص انتقاالت به آنها تأثیر 
؛ 1973باروري بستگی دارد (ویلـیس،   4کیفیت -خواهد گذاشت که این تأثیر به مبادله کمیت 

ف ). اگر کاهش در تعداد فرزندان با افزایش قابل توجه در مصر1991؛ بکر، 1976، 5بکر و تامز
هر فرزند همراه شود، خالص انتقاالت رو به پایین به هر فرزند، نسبت به زمانی که  مبادله میان 

 کمیت و کیفیت ضعیف باشد، کاهش کمتري خواهد یافت.
زمان بازنشستگی موردانتظار و در نتیجه، اندازه انتظاري  ومیر بر مدت کاهش در میزان مرگ

ر خواهد گذاشت. این امر موجب افزایش در تقاضا کسري چرخه عمر در سنین سالمندي تأثی
شود که با افزایش در خالص انتقـاالت انتظـاري یـا     براي ثروت چرخه عمر در همه سنین می

؛ 2003، 6انداز و درآمد دارایی چرخه عمر جبران خواهد شد (بلوم و همکاران افزایش در پس
 ).2007، 7کینوگاسا و میسن
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توانـد   ویژه و سن فوت، مـی  سالمت، میزان ازکارافتادگی سن ومیر، تغییرات در میزان مرگ
). اگـر کارکنـان   1965، 1نمایه سنی مصرف عمومی و خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد (یاري

 توانـد   سنین مختلف کامالً قابل جایگزینی با یکدیگر نباشند، تغییـرات در سـاختار سـنی مـی    
جه، نمایه سنی درآمد کار را تحت تأثیر قرار هاي سنی مختلف و در نتی دستمزدهاي نسبی گروه
هاي درآمد کار  تواند منجر به تغییر در مشارکت نیروي کار زنان، نمایه دهد. کاهش باروري می

 انداز شود، اگرچه جهت علّیت ممکن است معکوس باشد. و پس

 رشد اقتصادي
هـا،   کـه ایـن تفـاوت   هاي اساسی دارند  هاي تاریخی رشد اقتصادي تفاوت کشورها از نظر نرخ

انـداز دارد. بعضـی از اقتصـادهاي     نسلی درآمد و رفتار پس مالحظات روشنی براي توزیع بین
درصد در سـال را تجربـه    6شرق آسیا، براي دو تا سه دهه، رشد درآمد سرانه حقیقی حدود 

ی که در های اند. با دو برابر شدن دستمزدها تقریباً طی هر دهه، درآمدهاي چرخه عمر نسل کرده
هایی خواهد بود کـه   نیروي کار هستند، بیشتر از درآمدهاي چرخه عمر نسل ءحال حاضر جز

 در حال حاضر بازنشسته هستند.
هایی که اخیـراً متولـد    ویژه مستقل از نرخ رشد اقتصادي باشد، نسل انداز سن اگر نرخ پس

ـ  هایی که پیش از این متولد شده اند، نسبت به نسل شده و درآمـد دارایـی بـاالتري      یاند، دارای
انداز، رشد اقتصادي اثر مثبـت قـوي بـر     هاي پس خواهند داشت. با این حال، در برخی مدل

هـاي   ها درست باشند، نرخ رشد اقتصادي تأثیر کمتري بـر نمایـه   انداز دارد. اگر این مدل پس
 ها و درآمد دارایی خواهد داشت. مقطعی دارایی

 هاي حمایتی تغییر در نظام
تغییرات سیاسی در اقتصادهاي در حال گذار، براي نمونه در چین و مجارستان، و اصالح نظام 

تواند  تأمین مالی بازنشستگی و سالمت، براي نمونه در شیلی و برخی اقتصادهاي اروپایی، می
براي حمایت در سنین سالمندي مؤثر باشد. محور  داراییهاي  ها بر جریان بر میزان اتکاي نسل

احتمال زیاد مستقل از  در بسیاري از کشورهاي شرق آسیا، سالمندان نسبت به گذشته بهزه امرو

                                                 
1. Yaari 
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). در ژاپـن و سـایر کشـورها انتظـارات     2003کنند (لی و همکاران،  فرزندان خود زندگی می
شدت  ، بهسالمنديهاي  والدین جوان در مورد میزان اتکا به فرزندان خود براي حمایت در سال

 ).2009، 1ست (اگاوا و همکارانکاهش یافته ا

 2اثرات نسلی و زمان
کنند، اغلب با استفاده از  هایی که رفتار اقتصادي در طول چرخه عمر را بیان می در حالیکه، نظریه

شده در این نوشتار، مقطعی  نتایج بیانشوند، اما  یماطالعات نسلی و نه اطالعات مقطعی بررسی 
کنند. بنابراین در  سال و براي هر گروه سنی را توصیف می هاي اقتصادي در یک بوده و جریان

درآمد  .کار گرفته شود تفسیر برآوردهاي مقطعی به دلیل وجود اثرات نسلی احتیاط بیشتري باید به
هاي حمایتی عمومی و خصوصی، و انتظارات در مورد  ها، تجربه جمعیتی، نظام چرخه عمر، دارایی

 محـور  دارایـی هـاي   کند. عالوه بر این، بازتخصیص ها تغییر می لآیندة این متغیرها در میان نس
 ها، بالیاي طبیعی و سایر نوسانات ساالنه خواهد بود. هاي مالی، رکودها، جنگ کننده بحران منعکس

 3هاي جهانی نمایه
کنیم که از میـانگین ترکیـب کـل کشـورها حاصـل       هاي سنی شروع می تحلیل خود را با نمایه

کشوري که برآوردهاي آنها موجود اسـت،   17صورت حسابی در بین  میانگین بهاند. این  شده
کنیم، اما در واقع  هاي جهانی اشاره می عنوان نمایه ]. اگرچه به این میانگین به3شود [ محاسبه می

انـد. اگرچـه    دهی نشده ها توسط جمعیت ملی یا درآمد ملی وزن بیانگر کل جهان نیست. نمایه
گیـرد، امـا    یعی از کشورها با درآمـدهاي پـایین، متوسـط و بـاال را دربرمـی     نمونه ما طیف وس

هاي  نیست. نسبت به سایر مؤلفه فراهمبرآوردهاي مربوطه براي کشورهاي با درآمد پایین هنوز 
بـراي کشـورهاي کمتـري قابـل     محـور   دارایـی ، برآورد بازتخصیص هاي ملی انتقاالت حساب

تنها براي کشورهایی قابل محاسبه است که محور  داراییهاي  دسترسی است، زیرا بازتخصیص
باشـد. در برخـی کشـورها،     فـراهم  هاي ملی انتقاالت حسابهاي  برآورد کاملی از سایر مؤلفه
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تـوان بـا دقـت کـافی      هاي سنی را نمی هاي کالن موجود نبوده و در برخی دیگر، نمایه کنترل
 برآورد کرده و در تحلیل وارد نمود.

هـاي   . نمایـه شـوند  صـورت تجربـی معرفـی مـی     بـه محور  داراییهاي  ، جریاندر این بخش
هـاي مهمـی را معرفـی     کننـد و ویژگـی   ، مبناي مفیدي براي تحلیل تطبیقی فراهم می»جهانی«

هـاي   هـاي بازتخصـیص   تري داللت دارنـد. بسـیاري از ویژگـی    کنند که بر مالحظات دقیق می
هاي مهمی  مشترکند، اما تفاوت هاي ملی انتقاالت حسابدر میان کشورهاي عضو محور  دارایی

 هم بین کشورها وجود دارد که در بخش تحلیل تطبیقی بحث خواهد شد.

 انداز ، درآمد دارایی و پسمحور داراییهاي  بازتخصیص
و انتقاالت، در تأمین مالی کسـري چرخـه   محور  داراییهاي  میزان مشارکت نسبی بازتخصیص

ارزیابی  9-1شده در پانل باالیی شکل  هاي ترسیم ان با استفاده از نمایهتو عمر در هر سن را می
تواننـد مسـتقیماً بـراي     ، کودکان نمینخست آنکهشود.  نمود. الزم است بر چند ویژگی تأکید 

هاي  تأمین مالی کسري چرخه عمر خود بر دارایی تکیه کنند، و در نتیجه، براي کودکان جریان
بوده و خالص انتقاالت و کسري چرخه عمر تقریباً با هم برابرند  خصوصی صفرمحور  دارایی

هـاي   شود. دوم، بازتخصـیص  سال گزارش نمی 18]. بنابراین، میزان دارایی براي افراد زیر 4[
هاي کار مثبت هستند، زیرا افراد بخشی از درآمـد دارایـی را بـراي     در طول سالمحور  دارایی

هاي سـنی   شی را صرف تأمین مالی انتقاالت به سایر گروهتأمین مصرف خود هزینه کرده و بخ
کنند. در طول سنین کار، درآمد کار از مجموع مصـرف و خـالص انتقـاالت بـه کودکـان و       می

شود. این موضوع از نظر کیفـی، بـا    ها پر می کمتر است. این شکاف به اتکاي دارایی سالمندان
که در آن درآمد دارایی و بخشی از درآمد  تفاوت دارد 1انداز چرخه عمر نسخۀ سادة مدل پس

ایفـا   سالمندانها نقش مهمی براي  شوند. سوم، دارایی انداز می کار براي زمان بازنشستگی پس
نسـبتاً  محـور   داراییهاي  انداز چرخه عمر سازگار است. جریان کنند و این نکته با مدل پس می

اما با کاهش درآمد کار، و در برخی  شوند، صورت تدریجی کم می ثابت بوده و برحسب سن به
. افراد در میانۀ دهه کند شدت افزایش پیدا می کشورها با افزایش مصرف، کسري چرخه عمر به

کنند، اما در سنین باالتر، سهم  ها تکیه می طور مساوي بر انتقاالت و دارایی زندگی تقریباً به 60

                                                 
1. Lifecycle Saving Model 
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یابد. نکته آخر اینکه،  شدت کاهش می هدر جبران کسري چرخه عمر، بمحور  داراییهاي  جریان
دوره گذار مهمی از سنین کار به سنین غیرکار وجود دارد. اگرچه مازاد چرخه عمـر در سـن   

خالص انتقاالت مثبت کشد تا  شود، اما چهار سال دیگر طول می سالگی تبدیل به کسري می58
کـار خـود را بـه اتکـاي      شود. در طول این دوره انتقالی، افراد شکاف میان مصـرف و درآمـد   

 کنند. ها تأمین می دارایی
-1انداز، در پانل پایینی شکل  ، یعنی درآمد دارایی و پسمحور  داراییدو مؤلفۀ بازتخصیص 

صورت یکنواخت افزایش یافته و در اواخر دهۀ  اند. درآمد دارایی با افزایش سن به رسم شده 9
آن، درآمد دارایی با یک سرعت مالیم کاهش رسد. پس از  سالگی به حداکثر میزان خود می60
کاهش در درآمد دارایی شود، اما به احتمال زیاد تواند موجب  انداز منفی می یابد. اگرچه پس می

 در میزان ثروت است.  ها کنندة تفاوت نسل منعکس

ین سال و باالتر، میانگ 18براي افراد محور  داراییهاي  هاي استاندارد جریان . نمایه9-1شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال  17محور  داراییهاي  سادة جریان
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اقتصاد عبارتند از: اتریش، برزیل، شیلی، کاستاریکا، آلمـان، مجارسـتان، انـدونزي، ژاپـن، مکزیـک،       17یادداشت: 

 فیلیپین، اسلوونی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، تایوان، اروگوئه و ایاالت متحده.
 

تر دستمزد کمتـري   هاي جوان تر به دلیل اینکه نسبت به نسل راد سالخوردهرود اف انتظار می
دارایی کمتري داشته باشند. عوامل دیگري نیز ممکن است بر الگوي سـنی   اند، دریافت نموده

 انداز منفی در بین سالمندان وجود ندارد. بر پس تأثیرگذار باشد، اما شواهدي مبنی
طور  سالگی مثبت شده و در کل دوره سنین کار به20یانه دهۀ انداز سرانه براي افراد در م پس

درصد درآمد کار بزرگساالن در  30انداز حدود  سالگی، پس60شود. در سن  یکنواخت زیاد می
انداز در این سطحِ نسبتاً باال ادامه یافته و در سـنین بـاالتر    دهد. پس سنین اصلی را تشکیل می

الگو با دانش متعارف و مدل استاندارد چرخه عمر در تضـاد  یابد. این  طور مالیم کاهش می به
همان اندازة  بهرسد،  تر در زمانی که درآمد آنها به حداکثر مقدار خود می است. افراد سالخورده

. بیش از کنند ها اتکا می انداز کرده و براي تأمین بازنشستگی خود بر دارایی تر پس افراد جوان
انداز تشکیل داده و مابقی آن براي تأمین مصرف مورد  را پس ندانسالمنیمی از درآمد دارایی 

 گیرد. استفاده قرار می
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 انداز و انتقاالت دارایی پس
انداز آن است که، در میان جوانان درآمد  هاي مبهم نمایه سنی درآمد دارایی و پس یکی از ویژگی
معین، تا زمانی که افراد بتوانند  1نرمالانداز است. در حالیکه، با یک نرخ بازده  تر از پس دارایی بزرگ

انداز ساالنه خواهد  دارایی را در یک دوره زمانی طوالنی انباشت کنند، درآمد دارایی کمتر از پس
سالگی را 40سالگی و حتی افراد در دهه سنی 30سالگی و 20بود. اما زمانی که افراد در دهۀ سنی 

 انداز باال است. ه درآمد دارایی در مقایسه با پسشود ک دهیم، مشاهده می مودر بررسی قرار می
تواند این باشد که در گذشته، نسبت به سالی که برآوردها براي  یک توضیح براي این مساله می

بیشتر از درآمد دارایی بوده است. براي هاي سنی  انداز جوانان و سایر گروه آن انجام شده، پس
انداز نسبت به درآمد دارایی شود.  کاهش در نرخ پستواند موجب  نمونه، یک رکود اقتصادي می

هایی ساخته  ها براي سال اگرچه، این توضیح چندان قابل پذیرش نیست. بنابراین، تالش شده نمایه
هاي مختلف و  باشد. الگوهایی که در سال اتفاق نیفتادهشرایط اقتصادي نامعمول  آنهاشوند که در 

براین، در چند مورد معدود  کامالً قابل تعمیم است. عالوهم کنی براي کشورهاي مختلف مشاهده می
 هاي زمانی موجود است، الگوها از سالی به سال بعد ادامه دارند. که برآورد سري

ترین توضیح آن که، دارایـی افـراد جـوان و همچنـین بزرگسـاالنِ در سـن کـار         قبول قابل
انداز براي انباشت دارایی اهمیت دارند.  اي است که به اندازه پس کنندة انتقاالت سرمایه منعکس

انداز و انتقاالت دارایی نیز اهمیت دارد. اگرچه ارث شکلی از انتقـال دارایـی    تفاوت بین پس
است؛ اما اشکال دیگري هم وجود دارد. افراد جوان اغلب در زمان ازدواج از والدین و سـایر  

تواند در جوامع سـنتی   د. این انتقاالت مینماین اي دریافت می اعضاي خانواده، انتقاالت سرمایه
کنند، انتقاالت  شکل مهریه یا شیربها باشد؛ اما حتی در کشورهایی که از این سنت تبعیت نمی به

تواند متداول باشد. کشف این انتقاالت مشکل  میزان قابل توجهی از سرمایه در زمان ازدواج می
در برخی موارد، دلیل این امر آن است گیري نیستند.  قابل اندازهها  بوده و در بسیاري از آمارگیري

شوند. براي نمونه، یک زوج جوان ممکن  گیري نمی که این انتقاالت درون خانوار رخ داده و اندازه
کند تا  است در خانواده والدین خود زندگی کنند و همین امر آنها را قادر به انباشت دارایی کافی می

انداز درون یک خانوار به سرپرست خانوار نسبت داده  سازند. پسبتوانند یک خانوار مستقل ب
انتقال  عنوان شده در آن به هاي صرف سازند، دارایی که زوج جوان خانوار خود را می شود. زمانی می

                                                 
1. Normal Rates of Return 
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ها  انداز بیش از نیمی از دارایی سالگی، پس55ز سن دهند. بعد ا ها را تشکیل می نیمی از دارایی
هاي دریافـت شـده    هاي داده شده بیشتر از دارایی سالگی، دارایی75دهد. تا سن  را تشکیل می

 .شود انداز، از مجموع دارایی بیشتر می شده از طریق پس شود و دارایی انباشت می

شده  انداز و دارایی دریافت سطه پسوا شده به سازي دارایی، دارایی انباشت . شبیه9-2شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال  17عنوان انتقاالت:  به

 
 

 
)، نـرخ بـازده سـاالنه    9-1انـداز و درآمـد دارایـی (شـکل      هاي سنی جهـانی پـس   ها برمبناي نمایه یادداشت: نمایه

 اند. درصد، ساخته شده 5/2سال برابر با 30-49درصد و نرخ رشدساالنه درآمد کار افراد در سنین  8سرمایه 
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شـود) را   (نه آنچـه دریافـت مـی    یمنک انداز می خالصه آنکه، ما سهمی از کل دارایی که پس
نماییم. با استفاده از میانگین توزیع سنی براي  محاسبه می 1تحت عنوان خالص انتقاالت دارایی

برابر  1/4رانه هاي س شود ارزش دارایی ، مالحظه میهاي ملی انتقاالت حسابکشورهاي عضو 
 52انـداز   شده از طریق پس است. درصد دارایی انباشت درآمد کار بزرگساالن در سنین اصلی

درصـد اسـت. نتـایج،     48عنوان انتقال سرمایه برابر با  درصد و درصد دارایی دریافت شده به
نسبت به فروض در مورد نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادي حساس هستند. با فرض یک 

درصـد   65انـداز بـه    شده ازطریق پـس  هاي انباشت درصد، سهم دارایی 10نرخ بازده سرمایۀ 
در  rدرصد و ثابت نگه داشتن نرخ بهره  5/1یابد. با کاهش نرخ رشد اقتصادي به  افزایش می

 .رسد درصد می 59انداز به  شده از طریق پس هاي انباشت ، سهم دارایی08/0

 اي حلیل مقایسهت
در همـه  محور  داراییهاي  ها برحسب سطح توسعه و منطقه، مجموع جریان براي تعیین تفاوت
خصوصی را در طول محور  داراییهاي  هاي سنی جریان گیریم. سپس نمایه سنین را در نظر می

 کنیم. با هم مقایسه می سالمنديسنین کار و در طول سنین 

 2کلمحور  داراییهاي  جریان
ر یک اقتصاد بسته، مجموع خالص انتقاالت خصوصی و عمومی باید برابر با صفر شده و کل د

برابر با کل کسري چرخه عمر باشد. با وجود خالص انتقاالت از محور  داراییهاي  بازتخصیص
دریـافتی و   شود، اما براي اکثر کشـورها انتقـاالت   دنیاي خارج، انحراف از این قید ممکن می

انداز بـا   ظر مقدار مشابه هستند. در حالت خاصی که درآمد دارایی و مجموع پساز ن پرداختی
شود. اگرچه، در اکثر موارد درآمـد دارایـی بـه     صفر میمحور  داراییهم برابرند، بازتخصیص 

 ].5شود [ انداز می میزان قابل توجهی بیشتر از پس
ي با درآمد بـاال، بیشـتر از   در اقتصادهامحور  داراییهاي  در مطالعه ما، اهمیت بازتخصیص

در محـور   دارایـی اقتصادهاي با درآمـد متوسـط نیسـت. در حقیقـت، بـاالترین بازتخصـیص       
). 9-1شود که در باالي فهرست قرار دارند (جـدول   کشورهاي با درآمد متوسطی مشاهده می

                                                 
1. Net Asset Transfers 
2. Aggregate Asset- based Flows 
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 درآمد دارایی در کشورهایی که در باال و پایین فهرسـت کشـورهاي بـا درآمـد متوسـط قـرار      
انداز،  گیرند، بیشتر از درآمد دارایی در اقتصادهاي با درآمد باالست. با وارد کردن سطح پس می

 شود. تر می الگو پیچیده
 2عمـومی محـور   دارایـی هاي  تر از جریان معموالً بزرگ 1خصوصیمحور  داراییهاي  جریان

. ایـن مسـأله   عمومی منفـی اسـت  محور  داراییهاي  هستند. در بسیاري از کشورها بازتخصیص
باشـد. براسـاس    ـ مـی   3هـاي عمـومی   عمدتاً پیامد درآمد دارایـی منفـی ـ یعنـی بهـرة بـدهی      

، درآمـد سـرمایۀ   هـاي ملـی انتقـاالت    حسـاب هاي تولید و درآمد ملی و به تبـع آن در   حساب
عمومی صفر است. برخی کشورها، براي نمونه فنالند و کره جنوبی، درآمد دارایی عمومی قابل 

شـوند؛   هاي تثبیت نرخ ارز حاصل مـی  یا صندوق ملیهاي ثروت  دارند که از صندوقتوجهی 
سایر کشورها، براي نمونه اندونزي و نیجریه، درآمد دارایی عمومی قابل توجهی از محل منابع 

توانـد در   عمـومی مـی  محـور   داراییهاي  طبیعی تحت مالکیت عمومی دارند. همچنین، جریان
 داز عمومی، منفی باشد، همانطور که در کره جنوبی است.ان نتیجۀ نرخ باالي پس

ترین یافته این است که کشورها در برآورده ساختن نیازهاي چرخه عمر خود به میزان  مهم
میزان قابل توجهی کمتر از درآمد دارایی است؛ یا   انداز به ها متکی هستند. پس زیادي بر دارایی

باشد. این تعمـیم   تر از کل درآمد کار می ل توجهی بزرگمیزان قاب  به بیان دیگر، کل مصرف به
گیـرد؛ اگـر سـطح درآمـد هـم لحـاظ        بدون درنظر گرفتن سطح درآمد کشورها صـورت مـی  

هـا متکـی    شود،کشورهاي با درآمد متوسط نسبت به کشورهاي با درآمد باال بیشتر بـه دارایـی  
 هستند.

  

                                                 
1. Private Asset- Based Flows 
2 Public Asset- Based Flows 
3. Interest on Public Debt 
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 20ي آن نسبت به عامل مجموع درآمد: ها و مؤلفهمحور  داراییهاي  . بازتخصیص9-1جدول 
 2000هاي درآمدي در حدود سال  اقتصاد و میانگین گروه

اقتصادها برحسب 
سطح درآمد (تعداد)

 خصوصی عمومی کل
هاي  جریان

 ورودي
محور دارایی

درآمد 
انداز پس دارایی

هاي جریان
 ورودي
محور دارایی

درآمد 
انداز پسدارایی

هاي جریان
 ورودي

محور راییدا

درآمد 
انداز پسدارایی

کشورهاي با درآمد 
 25/0 35/0 10/0 05/002/0 02/0 27/0 39/0 12/0)5تر ( متوسط پایین

 37/0 26/0 -11/0 00/008/0 -08/0 45/0 27/0 -18/0 چین
 30/0 40/0 10/0 -00/004/0 05/0 26/0 41/0 15/0 هند

 24/0 31/0 07/0 12/002/0 09/0 26/0 43/0 16/0 اندونزي
 17/0 38/0 21/0 13/005/0 08/0 22/0 51/0 30/0 نیجریه
 16/0 38/0 22/0 00/0-03/0 -03/0 16/0 35/0 19/0 فیلیپین

کشورهاي با درآمد 
 10/0 35/0 25/0 02/0-01/0 -02/0 11/0 34/0 23/0 )5متوسط باالتر (

 11/0 49/0 38/0 -02/0-04/0 -02/0 09/0 45/0 36/0 برزیل
 09/0 36/0 27/0 01/004/0 -04/0 14/0 37/0 23/0 شیلی

 12/0 37/0 25/0 01/0-03/0 -04/0 13/0 33/0 20/0 کاستاریکا
 10/0 42/0 32/0 05/003/0 02/0 13/0 47/0 34/0 مکزیک
 06/0 11/0 05/0 01/0-03/0 -03/0 07/0 08/0 02/0 اروگوئه

با درآمد  کشورهاي
 12/0 25/0 13/0 -01/0-02/0 -01/0 11/0 23/0 12/0 )10باال (

 13/0 26/0 13/0 00/0-04/0 -05/0 14/0 22/0 08/0 اتریش
 09/0 25/0 16/0 -04/0-03/0 01/0 05/0 22/0 16/0 آلمان

 12/0 20/0 09/0 -10/0-05/0 04/0 02/0 15/0 13/0 مجارستان
 14/0 27/0 13/0 -08/0-02/0 06/0 06/0 26/0 19/0 ژاپن

 12/0 29/0 17/0 02/014/0 -11/0 26/0 31/0 05/0 کره جنوبی
 11/0 19/0 08/0 01/0-01/0 -03/0 12/0 17/0 05/0 اسلوونی
 09/0 26/0 17/0 02/0-03/0 -05/0 11/0 23/0 12/0 اسپانیا
 14/0 19/0 05/0 00/000/0 00/0 13/0 18/0 05/0 سوئد
 16/0 33/0 16/0 03/002/0 01/0 18/0 3/0 17/0 تایوان

 07/0 24/0 17/0 -04/0-02/0 02/0 02/0 22/0 20/0 ایاالت متحده
 یادداشت: عامل مجموع درآمد برابر است با مجموع درآمد دارایی و درآمد کار.

ت متحده و امریکاي التین، مجموع اي نسبتاً قوي وجود دارد. در افریقا، ایاال الگوهاي منطقه
درصد عامل مجموع درآمـد را   20محور بسیار بزرگ بوده و حداقل  هاي ورودي دارایی جریان
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هـاي ورودي   دهند. در شرق آسیا و آسیاي جنـوب شـرقی و اروپـا میـزان جریـان      تشکیل می
 ).9-2محور کوچکتر است (جدول  دارایی

 اردر طول سنین کمحور  داراییهاي  جریان
در نمایه جهانی، بزرگساالن در سن کار براي برآورده ساختن نیازهاي جاري خود عالوه بـر  

انـداز   درآمد کار، اتکاي زیادي بر درآمد دارایی دارند. اگرچـه بزرگسـاالن در سـن کـار پـس     
 نمایند.  انداز می کنند، اما آنها تنها نیمی از درآمد دارایی خود را پس می

نظر از ساختار سنی یا سـطح   ، صرفهاي ملی انتقاالت حسابعضو  این الگو در کشورهاي
هـاي   توسعه، الگوي متداولی است. براي مقایسۀ کشورها، برآوردهاي نسل ترکیبـی از جریـان  

سال ساخته شده است. برآوردها برحسب میانگین درآمد 25-59براي دامنه سنی  دارایی محور
شـدة   یز). میـانگین نرمـاال  9-3اند (جـدول   شده زیسال نرماال30-49کار افراد در دامنه سنی 

سال درآمـد   7/7در سرتاسر سنین کار براي کل کشورها برابر با محور  داراییهاي  بازتخصیص
شدة جریان درآمد کار در طول  یزکار افراد در سنین اصلی است. در مقام مقایسه، میانگین نرماال

راد در سنین اصلی است. بنابراین، درآمـد  سال درآمد کار اف31سال، حدود 25-59دامنه سنی 
درصـد از نیازهـاي جـاري     20حـدود  محـور   داراییهاي  درصد و بازتخصیص 80کار حدود 

 نمایند. (مصرف و خالص انتقاالت) را تأمین می
در طول سنین کار از کشوري به کشور دیگر از اهمیت محور  داراییهاي  اهمیت بازتخصیص

براي اروگوئه صفر است اما جریان آن براي محور  داراییهاي  زتخصیصمتفاوتی برخوردار است. با
در ژاپن تا میزان باالي  3/1سایر کشورها مثبت است. سواي اروگوئه، این جریان از میزان اندك 

کند. در برزیل و  [سال درآمد افراد در سنین اصلی] در مکزیک تغییر می 3/19در برزیل و  9/20
درصد از مصرف و خالص انتقاالت را تأمین  40حدود محور  اراییدهاي  مکزیک، بازتخصیص

در میان  8/2اي قوي با مقدار میانگین  یک الگوي منطقهمحور  داراییهاي  کنند. بازتخصیص می
 در بین کشورهاي امریکاي التین دارد. 5/13در میان کشورهاي آسیایی و  9/6کشورهاي غربی، 

در میان کشورها، پیامد تغییر بیشتر در درآمد دارایی نسبت ر محو داراییهاي  تغییرات بازتخصیص
انداز تنها  و پس محور داراییهاي  انداز است. درحالیکه همبستگی ساده بین بازتخصیص به تغییر در پس

 است. 87/0و درآمد دارایی محور  داراییهاي  باشد، اما همبستگی ساده بین بازتخصیص می -15/0
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برابر درآمد کار یک بزرگسال در سنین  2/16ر امریکاي التین با مقدار اگرچه درآمد دارایی د
باشد. در غرب،  نیز باال می 7/14سال، بیشترین مقدار را دارد، اما مقدار آن در آسیا با رقم  49-30

سال است. در همه  30-49برابر درآمد کار ساالنۀ یک بزرگسال در سنین  3/6درآمد دارایی تنها 
در  1/1، افراد در سنین کار از مقدار اندك انداز منفی است] پس آنبرزیل [که در  جز کشورها به

سال] در اندونزي  30-49[برابر درآمد کار ساالنۀ یک بزرگسال در سنین  5/13شیلی تا مقدار زیاد 
طوریکه باالترین  انداز وجود دارد به اي قوي براي پس کنند. مجدداً یک الگوي منطقه انداز می پس
) 5/3) و کشورهاي غربی (8/2انداز در امریکاي التین ( ) و کمترین پس8/7انداز در آسیا ( سپ

کند، اما این  انداز در آسیا و غرب حدود نیمی از درآمد دارایی را نمایندگی می شود. پس مشاهده می
 رقم در امریکاي التین تنها یک چهارم درآمد دارایی است.

هاي آن نسبت به عامل مجموع درآمد: میانگین  و مؤلفهمحور  ییداراهاي  . بازتخصیص9-2جدول 
 2000اي در حدود سال  منطقه

 منطقه
 (تعداد کشور)

 خصوصی عمومی کل
هاي  جریان

 ورودي
محور دارایی

درآمد 
انداز پس دارایی

هاي جریان
ورودي 

محور دارایی
درآمد 
انداز پس دارایی

هاي جریان
ورودي 

محور دارایی
 درآمد
انداز پسدارایی

 38/017/0 21/0 05/0 13/0 08/0 22/0 51/0 30/0 )1آفریقا (
آمریکاي  آمریکا

 35/010/0 25/0 02/0 -01/0 -02/0 11/0 34/0 23/0 )5التین (
 24/007/0 17/0 -04/0 -02/0 02/0 02/0 22/0 20/0)1آمریکاي شمالی(

          )7آسیا (
 29/020/0 09/0 04/0 01/0 -03/0 24/0 30/0 06/0 )4آسیاي شرقی (

آسیاي شرقی به 
 30/014/0 15/0 03/0 01/0 -01/0 17/0 31/0 14/0 )3استثناي چین (

جنوب و جنوب 
 37/023/0 13/0 -01/0 03/0 04/0 23/0 40/0 17/0 )3شرق آسیا (

 23/011/0 11/0 -02/0 -03/0 -01/0 10/0 20/0 10/0 )6اروپا (
 یادداشت: عامل مجموع درآمد برابر است با مجموع درآمد دارایی و درآمد کار.

میزان قابل توجهی  ،سن کارجمعیت در به محور  داراییهاي  چرا در برخی کشورها بازتخصیص
، محور داراییهاي  دانیم که جریان توضیح داده شد)، می 3(که در فصل  1است؟ بر اساس قید جریان

افتد که درآمد کار کمتر از منابع موردنیاز براي تأمین مصرف جاري و  مانی اتفاق میدر هر سن ز

                                                 
1. Flow Constraint 
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خالص انتقاالت باشد؛ که معموالً در سنین کار منفی است. این یک رابطه حسابداري است و نه یک 
کند.  در طول سنین کار کمک میمحور  داراییهاي  بیان علّی، اما به شناسایی عوامل مؤثر بر جریان

گر مصرف و درآمد کار سرانه مقدار معینی باشند، براي نمونه، افزایش در تعداد فرزندان یا تعداد ا
از افراد در سن کار خواهد شد. اما پرداختی سالمندان یا هر دو، موجب افزایش در خالص انتقاالت 

پرداختی ت اگر مصرف و درآمد کار در طول سنین کار مقدار معینی باشند، افزایش در خالص انتقاال
همراه باشد. این بدان معناست که تغییر ساختار محور  داراییدریافتی انتقاالت باید با افزایش در 

توانـد باعـث تغییراتـی در     شود، مـی  گیري می اندازه 1سنی که توسط نسبت حمایت اقتصادي
محور  داراییهاي  بازتخصیص به افراد در سنین کار شود. بر این مبنا، میزان قابل توجهمحور  دارایی

دلیل حمایت از تعداد زیادي از  تواند به بزرگساالنِ در سن کار در برزیل، مکزیک و فیلیپین می
 وابستگان در این سنین باشد.

شده، براي یک نسل ترکیبی در محدوده  یزخصوصی نرماالمحور  داراییهاي  . جریان9-3جدول 
 2000ل اقتصاد در حدود سا 17سال: 25-59سنی 

انداز/درآمد دارایی پس انداز پسدرآمد داراییمحور جریان دارایی منطقه و کشور
 56/0 8/7 7/14 9/6 آسیا

 78/0 5/13 2/17 7/3 اندونزي
 75/0 8/3 0/5 3/1 ژاپن
 42/0 5/8 3/20 8/11 فیلیپین

 34/0 5/4 5/13 0/9 کره جنوبی
 50/0 8/8 5/17 7/8 تایوان

 30/0 8/2 2/16 5/13 آمریکاي التین
 -06/0 -3/1 6/19 9/20 برزیل
 07/0 1/1 7/15 6/14 شیلی

 25/0 1/4 6/16 5/12 کاستاریکا
 26/0 8/6 1/26 3/19 مکزیک
 01/1 2/3 2/3 0/0 اروگوئه
 57/0 5/3 3/6 8/2 غرب
 48/0 8/3 0/8 2/4 اتریش
 62/0 8/3 1/6 3/2 آلمان

 55/0 7/3 8/6 1/3 مجارستان
 70/0 0/4 7/5 7/1 نیاسلوو
 46/0 1/3 8/6 7/3 اسپانیا
 64/0 2/3 9/4 8/1 سوئد

 55/0 2/3 9/5 7/2 ایاالت متحده

                                                 
1. Economic Support Ratio 
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اگر (الف) کارگران در کشورهاي با [نسبت] وابسـتگی بـاال از طریـق کـاهش مصـرف یـا       
هـاي   تري ایجاد کننـد؛ یـا (ب) در جمعیـت    افزایش درآمد کار خود، مازاد چرخه عمر بزرگ

جـاي انتقـاالت بزرگتـر از بزرگسـاالن در      بـه  سالمندنسبت] وابستگی باال، افراد جوان یا با [
خـود تکیـه کننـد، تـأثیر سـاختار سـنی بـر        محور  داراییهاي  سن کار، بیشتر بر بازتخصیص

تقلیل خواهـد یافـت. مـا انتظـار نـداریم کـه در کشـورهاي بـا         محور  داراییهاي  بازتخصیص
را افـزایش دهنـد، امـا یقینـاً     محـور   دارایـی هـاي   تکاي خود بر جریانوابستگی باال، کودکان ا

هـاي بـین کشـوري در     این امکان براي سالمندان وجود دارد. باید توجه داشـت کـه، تفـاوت   
به افـراد در سـنین کـار، توسـط نسـبت حمایـت اقتصـادي توضـیح         محور  داراییهاي  جریان

اسـت. بـا ایـن حـال، پیونـدي       02/0نهـا  شود؛ زیرا همبستگی ساده بین دو سـري ت  داده نمی
وجـود   1در سـن کـار و وابسـتگی کـودکی     جمعیـت بـه  محـور   دارایـی هـاي   قوي بین جریان

ــد، ســنجه  اي از وابســتگی کــودکی بــراي یــک نســل ترکیبــی   دارد. بــراي کشــف ایــن پیون
دلیـل تفـاوت در سـاختار سـنی جمعیـت       سازیم که تفاوت آن در میان کشـورها صـرفاً بـه    می

گیـري   ، از میانگین کسري چرخه عمر افراد جوان همه کشـورها، بـراي انـدازه   نخستباشد. 
کنـیم. دوم ، بـا تقسـیم جمعیـت هـر سـن بـه         استفاده مـی  2ویژه کودکان منابع مورد نیاز سن

]. از 6سـازیم [  اي از تعـداد کودکـان والـدین در هـر کشـور مـی       سال، سـنجه 30-49جمعیت 
فرزنـدان هـر فـرد و جمـع آن بـراي همـه سـنین        حاصلضرب کسري چرخه عمر در تعـداد  
شـود. کمتـرین مقـدار ایـن      والـدین حاصـل مـی    3کودکی، برآوردي از هزینه فرزنـد پـروري  

فرزنـد پـروري در آن برابـر بـا     » 4العمـر  هزینـه مـادام  «آیـد کـه    دست می سنجه براي آلمان به
مقـدار ایـن سـنجه    باشـد. بیشـترین    میانگین درآمد کار یـک بزرگسـال در سـنین اصـلی مـی     

حـدود  شـود. بنـابراین، هزینـه فرزنـد پـروري در فیلیپـین،        ) در فیلیپین مشـاهده مـی  2/21(
 عاید شده در طول سنین کار است.  دوسوم درآمد کار 

سـال، در   25-59افـراد در سـنین    ةشـد  نرمـاالیز  محـور  دارایـی هاي  جریان 9-3در شکل 
اسـت.   67/0ی سـاده بـین دو سـري    برابر هزینه فرزنـدپروري رسـم شـده اسـت. همبسـتگ     

                                                 
1. Child Dependency 
2 Age- Specific Resource Needs of Children 
3. Childrearing Cost 
4. Lifetime Cost 



 309       ینسل یدگاهاز د محور دارایی هاي یانجر

 

اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه در جوامـع بـا وابسـتگی          09/1برآورد شیب خط رگرسیون 
بـاالتر بـه   محـور   دارایـی هـاي   کودکی باال، هزینه اضافی فرزندان کـامالً توسـط بازتخصـیص   

 عبـارت دیگـر، در ایـن جوامـع افـراد یـا درآمـد دارایـی بـاالتري          شود؛ بـه  والدین جبران می
هـاي   کننـد. بـراي حفـظ چنـین رابطـه قـوي بـین بازتخصـیص         انـداز مـی   دارند یا کمتر پس

هـاي اضـافی فرزنـدان را از طریـق      و وابسـتگی کـودکی، والـدین نبایـد هزینـه     محـور   دارایی
هـا نبایسـتی از طریـق     عبـارت دیگـر، ایـن هزینـه     کسري چرخه عمر خود جذب نمایند ـ بـه  

همـین دلیـل اسـت کـه      رسـد بـه   نظر مـی  جبران شوند. بهکاهش مصرف یا افزایش درآمد کار 
 است. -11/0سال تنها  25-59همبستگی بین کسري فرزند و مازاد چرخه عمر افراد 

بـا اسـتفاده از میـانگین چرخـه عمـر بـراي همـه         9-3ي کسـري فرزنـد در شـکل     سنجه
اجتنـاب شـود، چراکـه حتـی اگـر       یزمـان  کشورها سـاخته شـده اسـت تـا از مشـکالت هـم      

هاي درآمدي را با نرماالیز کردن کلیـه متغیرهـا برحسـب درآمـد کـار افـراد در سـنین         تفاوت
ــأثیر  سـال کنتــرل کــرده باشــیم، مصــرف و درآمــد کـار کودکــان مــی   49-30 توانــد تحــت ت

هاي اقتصادي بـه افـراد در سـنین کـار قـرار گیـرد. البتـه، اگـر سـنجه هزینـه فرزنـد             جریان
ه از چرخـه عمـر اقتصـادي آن کشـور سـاخته شـود، نتـایج        پروري براي هر کشور با استفاد

ــی   ــرار نم ــأثیر ق ــت ت ــر        تح ــروري ب ــد پ ــه فرزن ــزایش در هزین ــر اف ــرآورد اث ــد. ب گیرن
 باشد. می 07/1، 09/1جاي  ، بهمحور داراییهاي  بازتخصیص
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سال در مقابل هزینه فرزند پروري: 25-59براي افراد محور  داراییهاي  . جریان9-3شکل 
سال: سه منطقه و 30-49شده برحسب درآمد کار افراد  اي یک نسل ترکیبی، نرماالیزبرآورده

 2000اقتصاد در حدود سال  17

 
، (DE)، آلمان (CR)، کاستاریکا (ES)، اسپانیا (CL)، شیلی (BR)، برزیل (AT)یادداشت: اقتصادها عبارتند از: اتریش 

، (SI)، اسلوونی (SE)، سوئد (PH)، فیلیپین (MX)، مکزیک (KR)وبی ، کره جن(JP)، ژاپن (ID)، اندونزي (HU)مجارستان 
 باشد. می» در سنین اصلیسال درآمد کار بزرگسال «. واحدها (UY)و اروگوئه  (US)، ایاالت متحده (TW)تایوان 

و هزینه فرزند پروري پـایینی دارنـد.   محور  داراییهاي  گروه کشورهاي غربی، بازتخصیص
اي در  هـاي فرزنـد پـروري بـاال اسـت، تغییـرات قابـل مالحظـه         ها هزینهکشورهایی که در آن

. در مقایسه با هزینـه فرزنـد پـروري، برزیـل و     شود محور مالحظه می داراییهاي  بازتخصیص
هـاي   بسیار باالیی دارند، درحالیکه اندونزي و فیلیپین جریانمحور  داراییهاي  مکزیک جریان

 ].7شود [ محسوب می 1ئه آشکارا یک نمونه پرتاندکی دارند. اروگومحور  دارایی
هـاي فرزنـد    به افراد در سنین کار و هزینـه محور  داراییهاي  شدت پیوند میان بازتخصیص

هاي فرزند پـروري بـا درآمـد     انگیزتر آنکه، هزینه آور است. شگفت پروري، یک نتیجه شگفت
هـایی کـه سـطح     یدیم که در جمعیـت انداز. ما به این نتیجه نرس دارایی پیوند دارد و نه با پس

انداز کمتري دارند. همبستگی ساده بین  وابستگی کودکی باال دارند، بزرگساالن در سن کار پس
                                                 

1. Outlier 
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جاي رابطۀ منفی، یک ارتباط مثبت  است، و به 2/0انداز حدوداً  متغیر هزینه فرزند پروري و پس
هاي باالي فرزند پروري به  د که هزینهکنن ها این فرضیه را تأیید نمی وجود دارد. بنابراین، داده

بـاال اسـت،    پروريشود. در کشورهایی که مقدار متغیـر هزینـه فرزنـد    انداز کمتر منجر می پس
و درآمـد   پروريطور قابل توجهی باالتر است. همبستگی بـین هزینـه فرزنـد    درآمد دارایی به

واحـدي در   3/1افـزایش   ، بـا انبوده و یک واحد افزایش در هزینه فرزنـد  74/0محور  دارایی
 درآمد دارایی همراه است. 

کند؟ احتماالت زیادي وجود دارد. یکی از آنها این است  چه چیزي این پدیده را تشریح می
که، در کشورهاي با وابستگی کودکی باال، بزرگساالن در سن کار درآمد دارایی باالتري دارند 

زمانی ممکن است  ،ند. این پدیده براي نمونهکن اي بیشتري دریافت می چراکه انتقاالت سرمایه
هاي فرزندان جـوانتر   هاي خود را با دارایی ، دارایی1سکنایی رخ دهد که سالمندان ازطریق هم

ها در  کننده تفاوت ها در درآمد دارایی منعکس شریک شوند. احتمال دیگر آن است که، تفاوت
دلیل صرف  تر، به کشورهاي با درآمد پایین هاي بازدهی دارایی باالتر در نرخ بازدهی است؛ نرخ

هـا در نـرخ رشـد     ریسک متناسب با ریسک باالتر است. سومین احتمال این است که تفـاوت 
انـداز و نـرخ بـازدهی معـین، بـراي       کند. در یک نـرخ پـس   اقتصادي این پدیده را تشریح می

هـا بـه    د، نسبت داراییکن اقتصادي که در آن درآمد کار نسبت به سایر کشورها کندتر رشد می
انداز در  درآمد کار در هر سن باالتر خواهد بود. براي نمونه، نسبت باالي درآمد دارایی به پس

تـر رشـد اقتصـادي در     توسط نرخ پایینتواند  آمریکاي التین در مقایسه با آسیا، تا حدودي می
 یم پرداخت.شود. در آینده بیشتر به این موضوع خواه آمریکاي التین توضیح داده 

 سالمنديدر سنین محور  داراییهاي  جریان
میزان اتکاي سالمندان به دارایی براي حمایت از خود، یکی از موضوعات مهم مورد توجه 
در این مطالعه است. سالمندان براي تأمین مالی مصرف خود بایـد بـه یکـی از سـه سـازوکار      

هـاي   و خصوصـی، و بازتخصـیص  اقتصادي متکی باشـند: ادامـه بـه کـار، انتقـاالت عمـومی       
نسبت به درآمد کار و خالص انتقاالت محور  داراییهاي  اهمیت جریان 9-4. شکل محور دارایی

کند. از مقادیر مربوط به نسل ترکیبی، که بـا اسـتفاده از برآوردهـاي     به سالمندان را مقایسه می

                                                 
1. Co- Residence 
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هـاي   کنـیم. از میـزان   مـی انـد، اسـتفاده    شـده   سال و باالترسـاخته  65سنین منفرد براي افراد 
ویـژه   هـاي اقتصـادي سـن    دهی به جریـان  براي وزن 2000ایاالت متحده در سال  1بازماندگی
عنوان مقدار موردانتظار در طول  توان به ]. مقادیر مربوط به نسل ترکیبی را می8شود [ استفاده می

یدي استفاده از مقـادیر  ساله تفسیر کرد. مزیت کل 65آغاز از افراد  عمر باقیماندة یک گروه هم
 گیرند. نسل ترکیبی آن است که، تحت تأثیر توزیع سنی جمعیت هر اقتصاد قرار نمی

نقطه ترسیم شده براي هر اقتصاد بیانگر سه مؤلفه تأمین منابع مالی ـ درآمـد کـار، خـالص     
اکه عنوان سهمی از مصرف است. ازآنج ـ بهمحور  داراییهاي اقتصادي  انتقاالت، و بازتخصیص

]. اگر 9توان با یک نمودار مثلثی نشان داد [ ها را می باشد، سهم 1جمع سه مؤلفه باید برابر با 
مشاهده بر روي یکی از بردارهاي مثلث قرار بگیرد، کل مصرف توسط منبع نشان داده شده با 

و سـوئد   (AT)شود. براي نمونه، مصرف سالمندان در اتـریش   عالمت مربوطه تأمین مالی می
(SE) شود. در طول هر خط تیره سهم یـک مؤلفـه    طورکامل توسط انتقاالت تأمین می تقریباً به

کنند. در طول سه خط اصلی، یعنی اضـالع   ها تغییر می ثابت است، درحالیکه سهم سایر مؤلفه
شود. میزان وابستگی سالمندان بـه دارایـی بـراي تـأمین مـالی       مثلث، سهم یک مؤلفه صفر می

سـالمندان در   شـود  سر دنیا کامالً متفاوت است. در یک سر طیف، مالحظه میمصرف در سرتا
ها متکی هستند، درحالیکه  مکزیک و اندونزي براي تأمین مالی دوسوم مصرف خود بر دارایی

ها  سالمندان در سوئد، اتریش، اسلوونی و شیلی در تأمین مصرف خود، اتکاي اندکی بر دارایی
تحـت اصـالحات    1980ست زیرا نظام عمومی آن در اوایـل دهـه   دارند. شیلی مورد جالبی ا
گردد، نظام  تدریج برقرار  به 2گذاري که یک نظام بازنشستگیِ اندوخته بنیادي قرار گرفت. زمانی

شود. درنهایت، انتقاالت سـهم کـوچکتري از مصـرف را     تدریج متوقف می انتقاالت عمومی به
محور سهم بیشتري نسبت به آنچه در این نقطـه بایـد    هاي ورودي دارایی تأمین کرده و جریان

سال و باالتر سن داشتند همچنان  65، 1977باشد تأمین خواهند نمود. اما افرادي که در سال 
 طور گسترده بر نظام انتقاالت عمومی متکی بودند. به

                                                 
1. Survival Rates 
2. Funded Pension System 
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تکا بـر  ها و ا آشکار است که مبادلۀ کلیدي براي سالمندان، بین اتکا بر دارایی 9-4از شکل 
سوم مصرف ـ و  استثناي اندونزي، درآمد کار نقش فرعی داشته و کمتر ازیک انتقاالت است. به

 کند. حتی کمتر ـ را تأمین می

اقتصاد در حدود سال  17سال و باالتر: 65. تأمین مالی مصرف: نسل ترکیبی از افراد 9-4شکل 
2000 

 
انـد. یادداشـت    از جدول عمر اخیر ایاالت متحـده سـاخته شـده    یادداشت: مقادیر مربوط به نسل ترکیبی با استفاده

 براي اسامی اختصاري اقتصادها را مالحظه نمایید. 9-3ذیل شکل 
دارنـد، در کشـورهایی زنـدگی    محور  داراییهاي  سالمندانی که کمترین وابستگی به جریان

کننـد. ایـن    مـی  هاي انتقاالت عمومی بـزرگ، از سـالمندان حمایـت    کنند که از طریق نظام می
رفاه و همچنین، کشورهاي با   کشورها، کشورهاي با درآمد باال، کشورهاي اروپایی داراي دولت

هاي انتقاالت عمومی کمتر گسترش  باشند. در کشورهایی که نظام درآمد متوسط آمریکاي التین می
شورهاي با درآمد ـ مانند ژاپن و ایاالت متحده از میان کشورهاي صنعتی، مکزیک، و ک اند یافته

ـ سالمندان بیشتر به جریان وابسته هستند. سالمندان در کشورهاي محور  داراییهاي  متوسط آسیایی 
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با انتقاالت عمومی اندك، بیشتر به انتقاالت خصوصی و خانوادگی وابسته هستند، اما انتقاالت 
 توانند جانشین انتقاالت عمومی شوند.  صورت جزئی می خصوصی تنها به

شدت  براي سالمندان مثبت بوده و از کشوري به کشور دیگر بهمحور  داراییهاي  زتخصیصبا
هـاي   کند و با خالص انتقاالت رابطه معکوس دارد. چگونه مشخصـات بازتخصـیص   تغییر می
مقادیر درآمد  9-5شود؟ در شکل  انداز و درآمد دارایی منعکس می در دو مؤلفه پس محور دارایی

سال و باالتر براي هر کشور نشان داده شده است. 65ز نسل ترکیبی براي افراد اندا دارایی و پس
ها  اند. داده سال نرماالیز شده30-49صورت استاندارد، مقادیر برحسب درآمد کار سرانۀ افراد  به

اند که در واقع تفاوت بین دو  مرتب شدهمحور  داراییهاي  شدة بازتخصیص براساس ارزش نرماالیز
استثناي  باشند. به انداز براي هر کشور می درآمد دارایی و پسدهندة  اي است که نشان لهنمودار می

سال و باالتر مثبت است. در سایر کشورها،  65انداز افراد  اندونزي، ایاالت متحده و اروگوئه، پس
ه کردن کنند. اگرچه با خالص انداز منفی تأمین نمی سالمندان نیازهاي بازنشستگی خود را ازطریق پس

انداز در سنین  اطالعات در طول کلیه سنین، جزئیات سنی پنهان مانده است، در اکثر کشورها پس
یابد. از آنجاکه  انداز در سنین باالتر کاهش می شود. هرچند، در اغلب موارد پس سالخوردگی منفی نمی

مثبت محور  داراییاي ه کنند، بازتخصیص انداز می سالمندان تنها بخشی از درآمد دارایی خود را پس
انداز  هستند. این ویژگی در نمایه جهانی نیز مالحظه شد که در آن حدود نیمی از درآمد دارایی پس

درصد میانگین درآمد دارایی همۀ اقتصادهاي نشان داده شده  45انداز سالمندي،  شود. اگرچه پس می
قابل توجهی دارد. براي نمونه،  ، اما میزان آن در بین کشورهاي مختلف تغییراتاست 9-5در شکل 

 درصد درآمد دارایی است. 75انداز در سوئد، اتریش، شیلی و کاستاریکا بیش از  پس
انداز نیست، بلکه یـک   بر دارایی عمدتاً پیامد تغییر در پس هاي مبتنی تغییر در بازتخصیص

ایــی و پیامـد تغییــر در درآمـد دارایــی اســت. درحالیکـه همبســتگی ســاده بـین درآمــد دار     
هـاي   انـداز و بازتخصـیص   است، همبستگی ساده بین پس 54/0محور  داراییهاي  بازتخصیص

در محـور   دارایـی هاي  باشد. دلیل اصلی اتکاي زیاد سالمندان بر جریان می -07/0محور  دارایی
انداز اندك. البته،  انداز منفی یا حتی پس ، درآمد دارایی باالي آنهاست، و نه پسهابرخی کشور

به محور  داراییهاي  راي این تعمیم، استثنائاتی نیز وجود دارد. در ایاالت متحده، بازتخصیصب
انداز پایین. در شیلی اگرچه درآمد دارایـی   دو دلیل باال است: هم درآمد دارایی باال و هم پس

 انداز، پایین است. دلیل باال بودن پس بهمحور  داراییهاي  باال است، اما بازتخصیص
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محور  داراییهاي  براي نسل ترکیبی مقادیر مصرف، درآمد کار و بازتخصیص 9-6ل در شک
کنـد کـه مصـرف     در مقابل خالص انتقاالت رسم شده است. قید جریان این الزام را ایجاد می

برابر با مجموع سه منبع تأمین مالی باشد. بنابراین هر افزایشـی در خـالص انتقـاالت بایـد بـا      
، کاهش معادلی در محور داراییهاي  رف، کاهش معادلی در بازتخصیصافزایش معادلی در مص

 درآمد کار، یا ترکیبی از این سه تغییر، منطبق باشد. 

 17سال و باالتر:  65انداز: مقادیر نسل ترکیبی براي افراد  . درآمد دارایی و پس9-5شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال 

 
انـد. واحـدها برحسـب سـال درآمـد کـار        سال نرمـاالیز شـده  30-49کار افراد یادداشت: مقادیر برحسب میانگین درآمد 

 باشد. میدر سنین اصلی بزرگساالن 
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برحسب خالص انتقاالت: مقادیر محور  داراییهاي  . مصرف، درآمد کار، و بازتخصیص9-6شکل 
 2000اقتصاد در حدود سال  17سال و باالتر: 65نسل ترکیبی براي افراد 

 

 

 
در مورد اسامی اختصاري اقتصـادها را مشـاهده کنیـد. واحـدها برحسـب سـال        9-3ت: توضیحات شکل یادداش

 باشد. میدر سنین اصلی درآمد کار افراد بزرگسال 
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 محور داراییهاي  طورمیانگین، در کشورها با یک واحد افزایش در خالص انتقاالت، جریان به
یابـد. اگرچـه    واحد کاهش می 23/0اندازه  یز بهواحد کاهش یافته و درآمد کار ن 62/0اندازه  به

یابد، اما رابطه بین خالص انتقـاالت و مصـرف بسـیار     واحد افزایش می 15/0اندازه  مصرف به
ضعیف است. در کشورهایی که انتقاالت به سالمندان بیشـتر اسـت، سـالمندان درآمـد کـار و      

 تري دارند. پایینمحور  داراییبازتخصیص 
دلیـل تفـاوت در درآمـد     بـه محـور   دارایـی هاي  است که آیا بازتخصیص یک سؤال مهم این

باالتر است؟ سالمندان ممکن است در پاسخ به دریافت خالص  ،انداز دارایی یا تفاوت در پس
جاي گذارند  انتقاالت بزرگتر، ثروت بیشتري انباشت کرده و ارث بیشتري براي فرزندان خود به

هاي انتقاالت بزرگتر، جبران نمایند. این پاسخ زمـانی موردانتظـار    و آنها را به خاطر بار برنامه
). در این مورد، هر افزایشی در خـالص  1974نسلی قوي باشد (بارو،  دوستی بین است که نوع

انداز بیشتر منجر خواهد شد. فرضیه دیگر آن است که کارکنان در کشورهایی  انتقاالت، به پس
هاي انتقـاالت کـوچکتر    گ هستند، نسبت به موقعیتی که نظامهاي انتقاالت بزر که داراي نظام

). اگر این فرضیه درست 1974، 1کنند (فلدستین باشند، براي بازنشستگی خود کمتر انباشت می
باشد، در کشورهایی که سالمندان خالص انتقاالت باالتري دارند، دارایی کمتر و درآمد دارایی 

 تري خواهند داشت. پایین
اندازه یک واحد افزایش  گین، در کشورها چنانچه خالص انتقاالت به سالمندان بهطور میان به

واحـد کمتـر    24/0میزان  یابد و درآمد دارایی به واحد افزایش می 38/0میزان  انداز به یابد، پس 
یک از این برآوردها از نظر آماري معنـادار نیسـت. بنـابراین، [بررسـی]      شود؛ اگرچه، هیچ می
در توضیح علت اتکاي کمتر سالمندان بر دارایـی در کشـورهایی کـه انتقـاالت      2هاي کل داده

 9-6براین، تفسیر نتایج در شـکل   کند. عالوه خالص به سالمندان زیاد است، به ما کمکی نمی
و غیره، با مشکالتی همـراه   3دلیل نااطمینانی در مورد جهت علّیت، امکان همبستگی جعلی به

هاي کل، مبادلۀ قوي بین خالص انتقاالت به سـالمندان از   که در دادهاست. نکته مهم آن است 
شود. دلیل اینکه چرا  از سوي دیگر مشاهده می دارایی محورهاي  یک سو و درآمد کار و جریان

 ها توضیح داد. توان با استفاده از این داده افتد را نمی این اتفاق می
                                                 

1. Feldstein 
2. Aggregate Data 
3. Spurious Correlation 
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 گیري و بحث نتیجه
شوند، مهم اما  هاي بعدي منتقل می انباشته، استفاده شده و به نسل ها چگونه درك اینکه دارایی

پیچیده است. برآوردهایی که در این فصل ارائه شد، مقید به همان مالحظات احتیاطی هستند 
براین مالحظات،  شود، اما عالوه هاي ملی انتقاالت نیز اعمال می هاي حساب که در دیگر بخش

کنند. قطعات مهمی  نمود پیدا میمحور  داراییهاي  با جریان طورخاص موضوعاتی هستند که به
آل، باید افراد  از این پازل باید از اطالعات جزئی و غیرمستقیم استنتاج شوند. در یک جهان ایده
هـاي آنهـا و    (یا خانوارها) را در طول زمان تعقیب کرد تا اطالعـات کـاملی در مـورد دارایـی    

انداز، تغییر قیمت دارایی، ارث و سایر انتقـاالت   ا درنتیجۀ پسه تغییرات در ارزش این دارایی
تـوان   اي حاصل شود. براي تعداد کمی ازکشورها، این نوع اطالعات فراهم بوده و مـی  سرمایه

اند از آنها استفاده کـرد. یـک موضـوع     براي استخراج الگوهایی که در اینجا پوشش داده نشده
دهد، جاییکه تخصیص  هاي اقتصادي درون خانوارها رخ می آزاردهنده این است که این فعالیت

هـاي   ها، ویژگی هاي مرتبط با آنها بسیار دشوار است. با وجود این پیچیدگی ها و جریان دارایی
 که در این فصل نشان داده شد، در حال آشکار شدن هستند.محور  داراییهاي  جریان

، همانگونـه کـه در مطالعـات    نخستند. کن ها در چرخه عمر دو نقش اساسی ایفا می دارایی
انداز چرخه عمر تأکید شده، سالمندان در زمانیکه درآمـد کـار کـافی نیسـت و      مربوط به پس

ها متکـی   هاي انتقاالت نسبتاً کم هستند، در برآورده ساختن نیازهاي مادي خود به دارایی نظام
بر انتقاالت و کمتر بـر دارایـی    شوند. سالمندان در اروپا و بخشی از آمریکاي التین بیشتر می

شود. در کشورهاي  متکی هستند، اما در آسیا و ایاالت متحده کمتر چنین وضعیتی مشاهده می
نـوعی بـه انتقـاالت     هـاي انتقـاالت عمـومی، بـه     جاي نظام غیر از ژاپن، سالمندان به آسیایی به

در آسیا به سطح خالص  اند. بااین حال، ترکیب انتقاالت عمومی و خصوصی خانوادگی وابسته
رسـد. بـراي    انتقاالت در بسیاري از کشورهاي اروپایی و برخی کشورهاي آمریکاي التین نمی

تر از انتقاالت هستند. شاید در برخی کشورهاي با سطح درآمد  ها مهم سالمندان آسیایی، دارایی
هـاي   انوادهبـه خـ   سالمنديهاي  پایین و بخش عمومی کوچک، سالمندان عمدتاً براي حمایت

ترین کشورهاي با درآمـد متوسـط در مطالعـه مـا،      خود متکی باشند؛ اما براي باالترین و پایین
هاي خود متکی هستند. ایـن   هاي خانوادگی، تا حد زیادي بر دارایی جاي حمایت سالمندان به

 ویژه براي اندونزي، فیلیپین و مکزیک صادق است.  یافته به
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جـاي   لمندان براي حمایت از خـود در سـنین سـالخوردگی، بـه    تقریباً در همه کشورها سا
انداز منفی، بر درآمد دارایی متکی هستند. این نکته براي فهم مالحظات کالن سالخوردگی  پس

جمعیت، حیاتی است. این دیدگاه که سالخوردگی جمعیت به کاهش ثروت منجر خواهد شد، 
 شود. با شواهد موجود حمایت نمی

ها همچنان ناشناخته است. بزرگساالن در سن کار براي تأمین بار مـالی   یدومین نقش دارای
کنند. آنها باید مصرف خود را تأمین کنند، از فرزندان خود  ها تکیه می روي خود بر دارایی پیش

حمایت کنند و در بسیاري از کشورها از سالمندان نیز حمایت نمایند. تقریباً در هر کشـوري،  
ر براي پر کردن شکاف میان درآمد کـار خـود از یـک سـو و مصـرف و      بزرگساالن در سن کا

انتقاالت از سوي دیگر، بر درآمد دارایی متکی هستند. این پدیده، تقریباً ویژگی همه کشورهاي 
دلیـل سـطح بـاالي     حاضر در مطالعۀ ما است، اما  در کشورهایی که بزرگساالن در سن کار به

 مواجهند، این ویژگی بارزتر است. ي فرزندپروريهاي باال وابستگی کودکی، با هزینه

 سپاسگزاري
منابع مالی تحقیقات این فصل از امتیاز پژوهشی مؤسسه ملی سالمت ایاالت متحده به اندرو میسن، 

  MEXT.ACADEMIC FRONTIERو امتیاز پژوهشی از  NIA R01 AG025488به شماره 
بـه   (RAS5P203)هاي جمعیتی  عالیت) و از صندوق سازمان ملل متحد براي ف2010-2006(

هاي رونالد لی و همۀ  موسسه مطالعات جمعیتی دانشگاه نیهو در توکیو تأمین شده است. از کمک
 سپاسگزاریم. هاي ملی انتقاالت حسابهاي عضو تیم

 یادداشت
تواند تحت تأثیر جنگ، بالیاي طبیعی و سایر پیشـامدهاي   مقدار دارایی نگهداري شده می .1

عنوان درآمد یا زیـان   هاي ملی به ادي قرار گیرد. این تغییرات، که در نظام حسابغیراقتص
شود، در حساب ملی جریان انتقـاالت منظـور    به آنها اشاره می 1ناشی از نگهداري دارایی

 اند. نشده

                                                 
1. Holding Gains or Losses 
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، براي نمونه تغییرات در نرخ رشد اقتصادي و نرخ بازدهی، پیچیدگی 1اثرات تعادل عمومی .2
 کند. اضافه می  ه پاسخقابل توجهی ب

 اند. گزارش شده 9-1اقتصادهایی که برآوردهاي آنها موجود است، در شکل  .3
عمـومی  محـور   دارایـی هاي  در اقتصادهایی که مالیات بر مصرف وجود دارد، بازتخصیص .4

 براي کودکان صفر نیست.

 یک حالت خاص و مهم، قاعده طالیی رشد است که یکی از مشخصات آن، برابري درآمد .5
صـفر اسـت. در   محور  داراییهاي  انداز است؛ در نتیجه، مجموع بازتخصیص دارایی و پس

انداز است  صورت پویا کارا هستند، درآمد دارایی بزرگتر یا مساوي با پس اقتصادهایی که به
تر یا مساوي با صفر خواهد بـود.   بزرگمحور  داراییهاي  و در نتیجه، مجموع بازتخصیص

صورت پویا ناکارا خواهد بـود، کـه    تر از درآمد دارایی باشد، اقتصاد بهانداز بزرگ اگر پس
توانـد افـزایش    انداز کل می اي با کاهش در نرخ پس بدین معناست که مصرف در هر دوره

 انداز بیشتر از درآمد دارایی است. یابد. در میان اقتصادهاي موردمطالعه، تنها در چین پس

سال انتخاب 20سال و گستره فرزندپروري 30سنی فرزندآوري  این دامنۀ سنی برمبناي میانگین .6
سال  30-49شده است. اگر این شرایط برقرار باشد، والدین فرزندان وابسته باید در دامنه سنی 

سال  20-40سال و گستره سنی فرزندپروري  30سنی فرزندآوري  قرار گیرند (اما اگر میانگین
که در میانه آن یک برآمدگی ایجاد خواهد شد. اما  خواهد بود 20-60باشد، این دامنه سنی 

 احتماالً این موضوع تأثیر چندانی بر محاسبات نخواهد داشت).

ها در این شکل، واریانس ناهمسان هستند، اما ما انحراف معیار خطاها را محاسبه  مانده باقی .7
 دهیم. راي آن انجام نمیایم، و بنابراین، تصحیحی ب اي انجام نداده ایم و یا آزمون فرضیه نکرده

انـد در   هاي بازماندگی ایاالت متحده در میان اقتصادهایی که مورد تحلیل قرار گرفته میزان .8
 گیرد. محدوده میانی قرار می

مورد استفاده قرار گرفته تا سه مؤلفه کسري چرخـه عمـر را    1یک تصویر مثلثی در فصل  .9
ت خصوصـی و انتقـاالت عمـومی. در    ، انتقـاال محور  داراییهاي  ترسیم کند: بازتخصیص
 شوند. هاي مصرف، انتقاالت عمومی و خصوصی ترکیب می اینجا، براي تأکید بر مؤلفه

                                                 
1. General Equilibrium 
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