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  چکیده

منظور بررسی  لعه حاضر، بهآید. در مطا شمار میه هاي مهم قرن اخیر در سراسر دنیا ب سالمندي جمعیت یکی از دغدغه

اي دایموند طراحی شده است. در این  پوش دومرحله هاي هم مدل نسل یک ،رشد اقتصادي بر جمعیتی تأثیر تغییرات

 دوره زندگی نظر چرخه شده است. ازگرفته  نظر در سال سی دوره هر کنند، طول می زندگی دوره دو افراد ،مدل

 بخش خانوار، دولت و سه از مدل است. این بازنشستگی به مربوط ،دوم هدور و کاري زندگی کننده بیاننخست، 

این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و  .کنند می فعالیت کامل رقابت بازار در یک شود که می تشکیل بنگاه

 دهد، ان میها نش سازي دست آمده از شبیه نتایج به .شود میدست آمده تحلیل  و در انتها نتایج بهاست برازش شده 

گذاري  انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه مؤلفه عرضه نیروي کار، نرخ پس 6تغییرات نرخ رشد اقتصادي ناشی از تغییر 

عمومی اثر مثبت و عرضه نیروي کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، 

زایی  زایی و برون هایی در مورد درون بینی رشد اقتصادي دارند. مدل، پیش ترین تأثیر را بر گذاري عمومی قوي سرمایه

  دست آمده ندارد. زایی تأثیر چندانی بر نتایج به زایی یا برون دهد، درون رشد دارد که نشان می

پوش، تعمیق سرمایه، رشد  هاي هم سالمندي جمعیت، مدل تعادل عمومی نسل :کلیدي واژگان

  اقتصادي.

  .JEL: E62, H5, J26, C5, J11بندي طبقه
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   مقدمه -1

و  ياست که در آن بارور» یشناخت انتقال جمعیت«جمعیت یک فرآیند  يسالمند

یابند؛ به عبارت دیگر، افزایش امید به  میومیر از سطوح باال به سطوح پایین کاهش  مرگ

ده این پدی شود. می رشد جمعیت سالمند به کل جمعیت زندگی و کاهش باروري باعث

بر رشد و توسعه اقتصادي گذاشته و به  زیاديبوده، امروزه تأثیر  1که نوعی گذار جمعیتی

رو، این پدیده یکی از وقایع مهم  یک نگرانی مشترك جهانی تبدیل شده است، ازاین

 آید. جمعیتی در دو قرن اخیر به شمار می

کند، شدت  ایز میسالمندي را در ایران از دیگر کشورها متم  موضوعی که وقوع پدیده

دولت  1358و سرعت رخداد این پدیده است. بعد از پیروزي انقالب اسالمی، در سال 

شدت از ازدواج در سن پایین و باروري باال حمایت کرد و این، باعث انفجار جمعیتی در  به

با یک  1365حدي که ایران در سال  شد، به 60دهه بعد از پیروزي انقالب، یعنی دهه 

، 1368رو بود. البته، این مسئله بیش از ده سال طول نکشید و از سال  به معیتی روانفجار ج

  هاي تعدیل جمعیت و تنظیم خانواده به اجرا درآمد که موفق بود و توانست در دهه سیاست

از جمعیت ل کنترر ثان آظاهر شدبا کاهش دهد.  درصد  5/2به  5/6بعد نرخ باروري را از 

ل سا  نمیااد فرابر نسبت سته و کاسال  15  ازر ـکمتاد رـفاسبت ـناز یج رتد به ،1370 لسا

ند ترکیب سنی امیتوه ینددر آع ـضوین ار استمرا. سته اشدوده فزا) لهسا64تا  15(

به را جمعیت و بکاهد ل سا 15ر ـیاد زفرانسبت از به نحو محسوسی دهد و تغییر را جمعیت 

 .2هدق دگی سوردسالخوي سو

به کاهش نسبی جمعیت این مسئله  گذارد؛ اي بر اقتصاد می آثار چندگانهاین پدیده، 

، باعث کاهش شود که خود ر ضریب وابستگی اقتصادي منجر مییاقتصادي مولد و تغی

افزایش عالوه بر این،  رشد باشد.تواند مانعی در برابر  می شود و عرضه نیروي کار مؤثر می

ها که توسط  این هزینه شود، و تأمین اجتماعی میهاي سالمت  سالمندي باعث افزیش هزینه

 

  

1- Demographic Transition 
  )2016( سازمان ملل - 2
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نسل جوان به نسل انتقال از  ،در واقع ،شود پرداخت می سالمندانبه  یهاي بازنشستگ سازمان

هاي سالمند  شود، یکی از نگرانیساز  تواند سنگین و مشکل مرور می بهکه  است سالمند

سالمند را ندارد، زیرا این  تعدادبار این کشیدن است که اقتصاد توانایی  شدن جمعیت این

ها باعث کاهش  . تأمین این هزینهکننده هستند فقط مصرف افراد به اقتضاي سن

  شود. گذاري عمومی و در نهایت، موجب کاهش رشد اقتصادي می سرمایه

گذارد برآیندي از این اثرات است که برآورد آن و  تأثیري که سالمندي بر اقتصاد می

دست آوردن اطالعات کافی و  دگی الزم براي مقابله با این مشکل بههمچنین داشتن آما

خصوص بعد اقتصادي آن  مطالعه در زمینه تأثیر احتمالی سالمندي بر ابعاد مختلف جامعه، به

  کند. بخشی از این مسایل را بررسی می هشواست؛ این پژ

خصوص ساختار  هاي آماري در به بررسی واقعیت براي تبیین بیشتر اهمیت این موضوع،

، کشور مورد بررسی در این پژوهش که یافته و ایران عنوان کشوري توسعه آلمان به جمعیتی

  .1پردازیم کشوري در حال توسعه است، می

 

  

  استخراج شده است  2016نمودارها از سایت سازمان ملل در سال  - 1

)https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles.(  
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 جمعیت کل کشورهاي ایران و آلمان -1نمودار 

طور که مشاهده  هاي سنی است. همان دهنده کل جمعیت به تفکیک بازه نمودار نشان

  در هر دو کشور جمعیت جوان رو به کاهش و جمعیت سالمند رو به افزایش است.شود،  می

کل و نرخ ي شود، شاخص بارور ، مشاهده می3و  2طور که در نمودارهاي شماره  همان

  شدت در حال کاهش و امید به زندگی در حال افزایش است. سال به 5میر نوزادان زیر  و مرگ

  ن، آفریقاي جنوبی و آسیاهاي جمعیتی ایرا شاخص -2نمودار 
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 هاي جمعیتی آلمان، اروپاي غربی و اروپا شاخص -3نمودار 

 ،دهد، پدیده سالمندي جمعیت در اروپا وآسیا و البته بندي این نمودارها نشان می جمع

ها، با سرعت و وسعت زیادي در حال وقوع است؛ بنابراین، بررسی جوانب و  دیگر قاره

حل  هاي پیش رو و پیروي آن، ارایه راه افتن مشکالت و آسیبمنظور ی تأثیرهاي آن به

 مورد پژوهش است. ترین مسایل مناسب، جزء ضروري

ساختار مقاله در ادامه به این شکل خواهد بود: در بخش دوم، ادبیات موضوع مرور 

بخش سوم، در شود که از دو بخش ادبیات تجربی و ادبیات نظري تشکیل شده است.  می

  شود. گیري و پیشنهادها ارایه می بخش چهارم، نتیجهدر مدل و مقداردهی 

  مروري بر ادبیات  -2

  ادبیات تجربی - 2- 1

هاي  اي با تصمیم پوش دو دوره )، با استفاده از مدل تعادل هم2017ددري، آندر و پستیو (

گی زا، تأثیر سالمندي را بر تجمیع سرمایه و رفاه در اقتصاد با بازنشست بازنشستگی درون

بدون سرمایه تحلیل کردند. نتایج این تحقیق نشان داد، وقتی افزایش طول عمر باعث 
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قاعده باعث بهبود بیشتري در رفاه  هاي بازنشستگی بی سالمندي جمعیت باشد، سیستم

که اگر کاهش باروري باعث سالمندي جمعیت باشد، سیستم  شوند، در حالی  می

  .بازنشستگی دستوري عملکرد بهتري دارد

مدل  )، براي بررسی تأثیر سالمندي بر رشد اقتصادي در کره، یک2015چاو و شین (

زاست در نظر گرفتند. نتایج  تعادل عمومی قابل محاسبه را که در آن سرمایه انسانی درون

دهنده تأثیر بسیار زیاد طریق انتقاالت اجتماعی سرمایه انسانی بر رشد  این مطالعه نشان

  اقتصادي است.

وجود آمده بر اثر افزایش امید به زندگی و  )، آثار سالمندي به2011ل و نیپلت (گونزا

بررسی کردند. در مدل آنها  OECDکاهش باروري را بر رشد سرمایه در کشورهاي 

گذارد، هر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم  اشتغال به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر می

اقتصادي تغییر در ساختار جمعیتی باعث افزایش  - وارد مدل شده است. در تعادل سیاسی

هاي انتقالی و تأمین اجتماعی  گذاري عمومی به پرداخت ها و انتقال سهم سرمایه مالیات

کاهش کمی OECD دهد، رشد سرانه سرمایه در کشورهاي  شود. محاسبات نشان می می

منظور کاهش بار سالمندي  هوري ب هایی براي افزایش بهره داشته است، بنابراین، باید اقدام

  تواند مثبت یا منفی باشد. انجام شود. بنابراین، اثر سالمندي می

هاي  )، با اجراي یک مدل تعادل عمومی نسل1397(موسوي  و راغفر کاشانیان،

بر اثر سالمندي جمعیت اي (دایموند) براي ایران به این نتایج رسیدند که  پوش دومرحله هم

گذاري عمومی  هم عواید بازنشستگی از بودجه افزایش و سهم سرمایهمرور س به ،از یک سو

 گذاري عمومی رانی سرمایه سالمندي جمعیت باعث برون ،به عبارت دیگر ؛یابد کاهش می

و شود  میکاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه موجب  ،و از سوي دیگر شود می

هاي  و همچنین سیاستیابد  میکاهنده  يندرشد اقتصادي نیز رو ،تبع کاهش این دو عامل به

دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه نیروي کار مولد، افزایش مالیات 

رانی  ها کمی از شدت برون سن بازنشستگی خواهد بود که این سیاستافزایش و 

  کاهد.  گذاري عمومی می سرمایه
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بر رشد اقتصادي با توجه به  را  عیتجم سالمندي اثر) 1396قویدل و میرغیاثی مرادي (

از روش اند. براي این منظور  کردهمتغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد 

کشور  146هاي تلفیقی شامل  زدایی و روش متغیرهاي مجازي در دادهگیري، میانگینتفاضل

جمعیت  سالمندياثر هاي این تحقیق  طبق یافته .استفاده شده است 1990-2013هاي  طی سال

دهد، نرخ رشد جمعیت در  بر رشد اقتصادي منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می

درصد و  18سال حداقل  65گذارد که جمعیت باالي  صورتی بر رشد اقتصادي اثر مثبت می

سال بیش از  65درصد از کل جمعیت باشد. در کشوري که جمعیت باالي  21حداکثر 

  د.شو ، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادي تضعیف میدرصد یادشده است

- پوش اوئرباخ هاي هم )، یک مدل تعادل عمومی نسل1395راغفر، موسوي و اردالن (

هاي خانوار، بنگاه، دولت و تأمین اجتماعی را برآورد  کوتلیکف چهار بخشی شامل بخش

انداز  ت، افزایش پسکاهش در نرخ رشد جمعیداد، هاي این تحقیق نشان  کردند. یافته

وري پایین در پی  تر با بهره نسبت به کارگران جوانرا وري باال  تر با بهره سالخوردهکارگران 

وري  آنان داراي عرضه نیروي کار باالتري نسبت به کارگران با بهره ،دارد. به همین ترتیب

ه کار اختصاص تري را ب تر مدت زمان طوالنی سالخوردهپایین هستند و در مقابل، افراد 

تر عرضه نیروي کار بیشتري دارند. همچنین افراد،  که افراد جوان در حالی ،دهند می

فعالیت اقتصادي خود را در دوره اول بازنشستگی خرج از هاي حاصل  اندازها و دارایی پس

هاي آخر  کاهش ناگهانی مصرف در سن بازنشستگی در سالاي که  گونه به ،کنند می

  اهده است.اشتغال قابل مش

  ادبیات نظري - 2- 2

زیربناي اقتصاد کالن مدرن هستند. این الگوها، الگوي پویاي  الگوهاي تعادل عمومی

گوید، افراد ترجیح  اند که می مدل چرخه زندگی  نوعی عمومی شده اقتصادي هستند که به

 دهند در طول دوره زندگی از نوسانات شدید در مصرف خود جلوگیري کنند؛ همچنین می

انداز در اوایل زندگی کم است و با رسیدن به دوره جوانی  داللت بر این دارد که نرخ پس
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رسد و در نهایت، در دوران  و وارد شدن به گروه جمعیت فعال به حداکثر خود می

پوش  هاي هم هاي تعادل عمومی نسل شود. در مدل یابد و منفی می سالمندي کاهش می

)OLG (در شوند.  هاي مختلف زندگی از هم متمایز می ن در دورهافراد براساس قرار گرفت

 اي دوره چند هدف تابع یک کردن براساس حداکثر افراد تصمیمات ها، جمع این مدل

ها و دولت  رفتار افراد، بنگاهشود؛  گرفته می در نظر اقتصاد براي کل عنوان یک به و اتخاذ

اي  دودوره« الگويپژوهش از  در ایندر این مدل، رفتاري پویا در طول زمان است. 

  استفاده شده است. »دایموند

کوپمنز دو بخش خانوار و بنگاه را شامل - کاس- هاي رمزي مدل دایموند مانند مدل

 ،در این مدل. 1شود ها تعریف می شود و نقش دولت نیز در قالب مخارج دولت و مالیات می

 دوره هر طول میرند (اغلب می دوم دوره انتهاي در و کنند می زندگی دوره دو براي افراد

 زندگی کننده بیاننخست،  دوره زندگی نظر چرخه از ).شود گرفته می نظر در سال 30

زمان  ساده، مدل این در که آنجا از است. بازنشستگی به مربوط ،دوم دوره و کاري

است،  برقرارها  مدل این در کامل نگري آینده فرض است، شده داده و مشخص مرگ

 انداز پس خود بازنشستگی دوران مصرف براي مقدار چهباید  که دانند می افراد دقیقاً یعنی

  فروض مدل به شرح زیر است:. کنند

 .زمان ناپیوسته است  

 کنند. زمان زندگی می طور هم در هر نقطه از زمان، دو نسل جوان و پیر به 

  هستند.افراد در هر نسل(گروه سنی) همگن 

  [0,1]ا احتمالبنسل جوان ���� 	  رسد. به پیري می t+1در دوره  	∋

 کنند و هیچ ارثی برجا  افراد زندگی خود را بدون هیچ ثروتی شروع می

  گذارند. نمی
 

  

  اي دایموند ر.ك به: براي درك بیشتر مدل دوره - 1

  ».ب«، ترجمۀ منصور خلیلی عراقی و علی سوري، فصل دوم، قسمت اقتصاد کالن پیشرفتهدیوید رومر، کتاب 

هایی دارد، اما  شود، مدل توضیح داده شده در این کتاب با مدل طراحی شده در این پژوهش تفاوت یادآوري می

  تواند مفید باشد. مطالعه آن براي درك بهتر مدل طراحی شده در این پژوهش می
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 شوند. سالمندان در پایان هر دوره  از مدل خارج می 

 داگالس سرمایه و نیروي کار را  - هاي رقابتی تحت تابع کاب  اي از بنگاه زنجیره

 کنند. یبه محصول تبدیل م

  در دوره �� ��+دولت با نرخt  گیرد. از درآمد نیروي کار جوان مالیات می��	 

 شود. به عواید بازنشستگی تبدیل می ��گذاري عمومی و به سرمایه

  خانوار -1- 2-2

زمان  طور هم به ،خانوارهاي جوان و خانوارهاي سالمند ،(گروه سنی) در هر دوره دو نسل

کنند، مالیات  نیروي کار عرضه می  tکنند. خانوارهاي جوان در دوره گی میزند

کنند. آنها با خطر طول  انداز می کنند و براي دوران بازنشستگی پس پردازند، مصرف می می

���� [0,1) که با احتمال ااي، مواجه هستند، به این معن زندگی ویژه 	 به  t+1در دوره  ∋

  شوند. میتبدیل  سالمندخانوار 

اند، عواید  اندازي که در جوانی اندوخته خانوارهاي سالمند براي مصرف از بازده پس

کنند و درآمدشان در دوره سالمندي  بازنشستگی که از دولت یا تأمین اجتماعی دریافت می

کنند. میزان  استفاده می ،وارد بازار کار شوند)دوباره (در صورتی که پس از بازنشستگی 

وري افراد سالمند به نیروي کار  و نسبت بهره ��نشستگی به سن بازنشستگی، درآمد باز

�جوان،  ≥ �وابسته است. اگر   ، 0 = ��یا   0 = باشد، عرضه مؤثر سرانه نیروي  0

ازاي هر خانوار سالمند برابر صفر است. سالمندان در آخر دوره از مدل خارج  کار به

  شوند. می

هاي جوان به خانوارهاي پیر در  ن تشکیل شده است. نسبت خانوارهر نسل از افراد همگ

برابر است با   tدوره
��

��
 ��کننده نرخ ناخالص رشد  افراد جوان و  منعکس ��.  �

دو پارامتر جمعیتی از یک فرآیند قطعی  ) است. هرهسال 50تا  20( احتمال بقاي افراد جوان

 کنند.  پیروي می

  



   پوش) هم يها نسل ی(مدل تعادل عمومیران بر اقتصاد ا یتجمع يسالمند ياقتصاد یامدهايپ   40

 وريافن -2- 2-2

اثر این تغییر بر تولید ناخالص داخلی  ،بررسی اثر تغییر ساختار سنی بر رشد اقتصاديراي ب

 - هاي رقابتی تحت تابع کاب اي از بنگاه زنجیره الگو،مورد مطالعه قرار گرفته است. در این 

  . 1کنند سرمایه و نیروي کار را به محصول تبدیل می ،داگالس

1)��� برابر است با t  گروه سالمند در دوره  نیروي کار عرضه شده − با فرض  .(��

نیروي کار   کنند، عرضه سالمند بازنشسته نشده، ساعات مساوي کار می اینکه گروه جوان و

ازاي هر فرد سالمند که  برابر است با عرضه نیروي کار به tازاي هر فرد جوان در زمان  به

�عبارت است از: 
�
(���)(1 − �. و  (��

�
(���) = 1 +  ،بنابراین(��/������

  ازاي هر فرد جوان برابر است با:  محصول به

 
1

( )(1 )to t t t tB k H x
 

 
         0, (1, 0)oB                                          )1(  

شود  بازار رقابت کامل با توجه به تولید نهایی، پرداخت می اساسهزینه عوامل تولید بر

و  ��دستمزد هر ساعت نیروي کار،  ،بنابراین ؛))1( (رابطه که برابر است با مشتق تابع تولید

  برابر است با: ��بازدهی ناخالص سرمایه فیزیکی،

 
1

(1 ) ( )(1 )t o t t tt tw B H k x
 
 

   
     )2    (                                                           

 11 1 ( )(1 )
( )(1 ) 't t

t o t t t t
t

t t

t

x
R B H k x w

k

  
   

   



)3  (                         

' / (1 )      )4   (                                                                                                        

نسبت سهم سرمایه به سهم نیروي انسانی در تولید است. بازدهی   دهنده ) نشان4رابطه (

 (رابطه برابر است با بازدهی سرمایه ،مانند انداز افراد جوان که تا پیري زنده می ناخالص پس

  )) تقسیم بر احتمال زنده ماندنشان:3(

/ Pt tt
R R



 )5             (                                                                                                    

 

  

و تابعی شکل دن مناسب بوو تولید ن جریادر مل اجانشینی بین عون مکاایژگی وسطه وا بهدر این تحقیق،  - 1

    داگالس استفاده شده است. -رفتار بودن از تابع تولید کاب  خوش
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قبل   گذاري بخش عمومی مولد در دوره سرمایه انعکاسی از ��وري نیروي کار، بهره

(به سرانه  گذاري بخش عمومی وري تابعی است از سرمایه رشد بهره ،به عبارت دیگر ؛است

  شود: وري به صورت زیر تعریف می بع بهرهتا بنابراین،خانوارهاي جوان)، 
1

1 1t t tH B H I 
                          0, (1, 0)tB    )6          (                               

  است. ازاي هر فرد جوان گذاري بخش عمومی به مخارج سرمایه  دهنده نشان �� ،در این رابطه

  لتدو -3-2-2

  با نرخ  t دولت در دوره
t+  

tگیرد. درآمد  از درآمد نیروي کار جوان مالیات می

مالیات با نرخ دست آمده از به
t سهم عواید  هاي انتقالی به بازنشستگان به پرداخت)

رخبازنشستگی از بودجه) و با ن
t گذاري عمومی  (سهم سرمایه گذاري عمومی به سرمایه

شود.  از بودجه) تبدیل می
tb به یک سالمند و کل پرداخت انتقالی

tI گذاري  سرمایه

  شود: بخش عمومی است که به صورت زیر تعریف می

(1 ) /t t t t t tb w x p             )7(                                                                                  

 ��،	��،	�� ،	�� ≥0                                                  )8   (                                

(1 )t t t tI w x   )9   (                                                                                                 

نشان داده  ��کند، با  استفاده می tترکیبی از ابزارهاي سیاستی که دولت در دوره در ادامه، 

)شود می , , )tt t  =�	تواند اثرات منفی این  سه ابزار است که دولت می ، با استفاده از این�

  هاي بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد. یا تشدید کند، این موضوع در بخش دهد پدیده را کاهش

 ترجیحات -4-2-2

ضریب تنزیل  و ��و در دوران سالمندي  �� ارزش مصرف افراد جوان طی دوران جوانی

. با توجه به ریسک مرگ، ضریب تنزیل مؤثر افراد (1,0)بازار در آینده برابر است با 

جوان برابر است با 
1 (1, 0)tp  .  

حداکثر  ،بنابراین است؛ تابع ترجیح زمانی مصرف و فراغت لگاریتمی فرض شده

  شود: به صورت زیر حاصل می tمطلوبیت مورد انتظار یک کارگر در دوره 
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1, 1 2. t 1 11( ) mln( ) p ln(c ) ln(1 (1 ))
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مصرف زمان حال (جوانی) است که تابع درآمد قابل تصرف منهاي  �	�� ،در این رابطه

که تابعی است از بازدهی  بوده(سالمندي)  مصرف در دوره آینده �	��انداز است،  پس

���ازنشستگی و درآمد دوران بازنشستگی، انداز، عواید ب پس رجحان فراغت زمان  ��

1)���حال،  − �(1 − (عبارت داخل  رجحان فراغت در دوران سالمندي است ((��

یعنی یک منهاي کل زمان صرف شده در کار یا به عبارت  ،پرانتز کل زمان داده شده

 و فراغت در دوران سالمندي است) ،دیگر
1tp 

که در  بودهنرخ تنزیل افراد جوان  

  مربوط به دوره آینده (سالمندي) ضرب شده است. هاي عبارت

  تعادل اقتصادي -5-2-2

  صورت زیر است:به ه یانداز و تصمیمات نیروي کار براساس شرایط مرتبه اول رفتار پس

1 1
1. 2. 1

1 1
p

c c
t t

t t

R


 


  )11             (                                                                             

1.

1
(1 )

c
t t t

t t

m
w

x
     )12           (                                                                              

  شود: مشخص میانداز بهینه هر فرد  با جایگزین کردن این شروط در معادله اولر پس

1 1 11

1 1

1(1 )
(1 )(1 )

p

t t t tt

t t t t t

t

t

t

s R w x b
w x s

R


 







  



 

  
    

 )13 (                   

با استفاده از 
1 / ( )(1 ) 't t t t t ts R x     این رابطه بازنویسی شده رابطه) 

انداز متوسط  انداز افراد را با پس شود، و پس طرف چپ معادله ساده می ��و  )است) 3(

  دست آورد: ل را بهانداز ک توان تابع پس کند و می مساوي می

1 11( , ) (1 )(1 )t t t t tt t ts z w x        )14                                                (  

1 11 ( , )t t tz   انداز افراد جوان در دوره  نرخ پسt .است  
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1 1

1
1 1

1 11 1

1

1

( , ) 0
1

(1 p ) / p
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t t

t t t
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)15     (                  

وابسته  t+1ها در دوره  ه انتخاب سیاستب tانداز در دوره  که نرخ پس کردباید توجه 

  شود: رابطه زیر حاصل میو تلفیق  tc,1است. شرایط مرتبه اول براي فراغت با 

1

1

1 1

1 1

(1 ( , ))

1 (1 ( , ))
t t

t

t t

t

t

m z
x

m z










 




 




                                                                       )16(  

که عرضه نیروي کار از مالیات هر دوره، مستقل است، قابل توجه این است   نکته

متغیر  tدر زمان  ��و  ��کنند.  زیرا اثرات درآمدي و جانشینی یکدیگر را خنثی می

��متغیر از سازي نمادها  ستند. براي سادههزا  درون = 	 ��
���	��

   زو نی �

ℒ = �∘(1 − �)����(��)��(1 − ��)(���) = ��(1 −   دهنده که نشان (��

  .شود می استفاده ،درآمد نیروي کار جوان است

��ترکیب  = 	 انداز کل با قید بودجه پویا و با در نظر گرفتن  و تابع پس ��	/����

 بازگشتی (عطفی) با صورتتوان به  قیمت عوامل تولید، تخصیص در وضعیت تعادل را می

  هاي وضعیتی و ابزارهاي سیاسی به صورت زیر بیان کرد: توجه به توابع متغیر

)17(  

1 1 1 1 1

1. 1 1

2.

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1
1 1

1
1

(1 ) ( , ) / /

c (1 )(1 ( , ))

c ' ( ) /

(1 ( , ))

1 (1 ( , ))

( )

( ( ) )

t t t t t t t t t

t t t t t t

t
t t t t t

t t

t t
t

t t

t t t

t

t

t

t
t

t

t

t t t

k z s

z

p
p

m z
x

m z

H B H c

q B H

 

 

    

  

 
 

















    

 

 

 







   

   

 
    

 




 





 

 


 







 1
1 1 1 1( (1 ) ( , ) / v )t t t t t t tz    


    

 

 

کند، براي بیان قانون حرکت از متغیر  ) تخصیص تعادل را مشخص می17رابطه (

  گیریم: زا لگاریتم می وضعیت درون
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)18    (  

1تعاریف  1( , , , )t t
H

t t t      ،11( , , , , )t
q
t t t tt       ) دست  ) به17از رابطه

  آمده است.

  مسیر رشد متوازن -6-2-2

هاي مالیات و متغیرهاي جمعیتی ثابت هستند، به عبارت  در طول مسیر رشد متوازن، نرخ

، براساس معادالت دیگر، عرضه نیروي کار در طول زمان، ثابت است. در این صورت

برابر است. با توجه به قانون  	��با نرخ رشد  ��و  �	��	 ،�	��، ��) نرخ رشد 17رابطه (

) نرخ رشد 17زا در طول مسیر رشد متوازن و با توجه به رابطه ( حرکت دو متغیر درون

برابر است. براي هر انتخاب نرخ مالیات که در  ��ناخالص با نرخ رشد  ��و Hناخالص 

) نسبت 17طول زمان ثابت است و  با توجه به دو معادله آخر در دستگاه معادالت رابطه (

در مسیر رشد متوازن مشخص است. با داشتن این دو شرط و برقرار بودن رابطه  ��/	��	

  به صورت زیر است: ��و  �,��،�,��، ��)، نرخ رشد متوازن  16(

 
1/1 (1 )

1 1 (1 )
0 1
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 )19   (  

، اثر مستقیم منفی بر رشد سرانه دارد، زیرا باعث کاهش رشد ناخالص جمعیت ،

 ر شود (اثر با تقسیم کردن ب انداز معین می سرانه موجودي سرمایه افراد جوان در نرخ پس

نیروي کار کل و کاهش دستمزد داده شده با   آید)، طول عمر با افزایش عرضه دست می به

)ثابت بودن سرمایه سرانه افراد جوان اثري منفی و مستقیم بر رشد دارد (اثر از  )t
  

آن، بر   انداز و در نتیجه ري بر نرخ پستغییرات طول عمر و بارو ،عالوه آید). به دست می به

کند، زیرا  گذارد. مالیات بر درآمد رشد را کم می نیروي کار افراد جوان تأثیر می  عرضه

1شود (این تأثیر از  باعث کاهش درآمد قابل تصرف افراد جوان می    دست  به

افتد، زیرا آنها هم نرخ  نیز اتفاق میآید) و همین فرآیند براي مزایاي بازنشستگی  می



  45    1398 بهار/ 78م/ شماره چهارو هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

گذاري  یابد). در همان زمان سرمایه کاهش می در z(0)دهند ( انداز را کاهش می پس

آید). مقاله  دست می به آخر  شود (اثرش از رابطه وري می بخش عمومی باعث رشد بهره

رسد که بازنشستگی دیرتر تأثیر  ا استفاده از شواهد تجربی به این نتیجه می)، ب2007بلنکنو (

شود ( اثر از  منفی بر رشد دارد، زیرا این مسئله باعث کاهش دستمزد کارمندان می

( )t
  دهد. انداز را کاهش می آید) و همچنین نرخ پس دست می به 

مستقیم و غیرمستقیم تغییرات جمعیتی از طریق تغییر در ادامه، براي نشان دادن تأثیر 

گذارد، گاهی نرخ رشد  که بر رشد اثر می ��انتخاب ابزارهاي سیاستی،

(( , ), ( , ))H p p  طور معمول تأثیر مستقیم تغییرات  شود. نظریه رشد به نوشته می

))جمعیتی بر رشد  , ), ) / ( , )H p p    ها را بر رشد  م سیاستیا تأثیر مستقی

), /(( ),H p    کند. هدف ما تحلیل ترکیب اثرات مستقیم و  ، تحلیل می

))غیرمستقیم تغییرات جمعیتی بر رشد، , ), ( , )) / ( , )H p p pd d   است. در ،

  شود. بخش برازش مدل، این اثرات بررسی می

سرمایه فیزیکی در طول مسیر رشد بلندمدت برابر است با 

1 (1 ) ( , ) /t tk z        با نرخ رشد ناخالص  ��. از آنجا کهH  رشد

  آید: دست می کند، نتایج زیر به می
1

1
0 ( ) (1 )(1 ) (1 ) ( , )t

t H

t t
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k B x z



 

 

   



 

 
 

       
    s.t (16)  )20(      
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    s.t (16)  )21                                    (          

  زا  تصریح رشد برون -7-2-2

منابع پژوهشی اخیر رشد، مؤید این مفهوم است که روابط تجاري و انتشار فناوري باعث 

شود. در بستر مدل ما، انتشار  وري و تساوي نرخ رشد بین مناطق وکشورها می ارتباط بهره

، در H،وري بهره شود که نرخ رشد تکنولوژي در بین کشورها به این صورت وارد مدل می

گذاري عمومی آن کشور وابسته نیست، بلکه به رشد  یک کشور تنها به سرمایه
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  وري دیگر کشورها نیز وابسته است.  گذاري یا بهره سرمایه

(1 )(1 ) (1 )
1 1t t t tH B H H I

      
  )22       (                      0 1                   

tH  ،کارآیی در سایر کشورهاي جهان است. در مدلی که تا اینجا تحلیل شد 

زا بوده است. به میزانی که نرخ رشد  بود، به عبارت دیگر، تاکنون در مدل رشد برون 1برابر 

 وري داخلی نیز زا است، نرخ رشد بلندمدت بهره وري کشورهاي خارجی برون بهره

توان آن را به یک مدل پویا  طور خاص، رشد با تصریح یک اقتصاد بسته می زاست. به برون

  تبدیل کرد.

(1 )
1 1,tt t tH B H I  
  )23                                                                                 (  

در نرخ tB,1زاي  خ برونبا نر H در نرخ K و H ،q رشد
1

(1 )(1 )
B H

      برقرار

زا، تا زمانی که قانون حرکت براي متغیرهاي وضعیت در  شود. در تصریح رشد برون می

) 17در رابطه ( ����،�	��،�	��) تغییر کند، معادالت 24) به صورت رابطه (18رابطه (

  ماند: معتبر می

1

1

ln( ) ln( )(1 )

ln( ) (1 )(1 ) (1 ) ln( )

t t

t

t t

H H

q q

  


     




    
     

        )24    (             

,1تا جایی که  tB یابد،  در طول زمان افزایش میtزا  با مشابهش در تصریح رشد درون

R ،tمتفاوت است. از تعادل 

t

H

k
 اند. همچنان قابل استفاده 

  سازي  قداردهی مدل و شبیهم -3

نظر  ساله را در 30، یک دوره تصریح شده در بخش ادبیات نظري براي برازش مدل

 و تناوب دوم: ... 1970- 2000-2030و تناوب اول: ...(تناوب  3گیریم و به ترتیب  می

هاي مدل را که  بینی پیش) 1990- 2020- 2050و تناوب سوم: ... 2010-1980- 2040

 کنیم. محاسبه می ،ساله هستند30ها یک بازه زمانی  ناوبهریک از این ت
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  نرخ رشد جمعیت جوان - 3- 1

سال در نظر گرفته شده است و افراد بعد از یک  20سن ورود به بازار کار  مقاله،در این 

تعداد  ، در این تحقیقtvجمعیت جوان،رو،  ازاینشوند،  می هساله بازنشست 30کاري   دوره

ملل هاي سازمان  هستند. نرخ رشد  این گروه سنی با استفاده از داده ساله50 تا 20افراد 

  فرمول زیر محاسبه شده است: و برمبناي) 2015(

g ( tv )= 
tv

� 1tv 

1tv 

                                                                         )25(  

  

  نرخ رشد جمعیت جوان ایران -4نمودار 

  .هاي پژوهش یافته مأخذ:

دهد. این نمودار دو  روند تغییر نرخ رشد جمعیت جوان را نشان می ،4شماره نمودار 

  ند:ک یید میأشد تبیان تر  در ایران که پیشرا ویژگی جمعیتی 

  شدت در حال کاهش است. به علت کاهش نرخ باروري، جمعیت جوان ایران به - 1

انقالب اسالمی، به علت حمایت از ازدواج در سنین پایین و باروري پیروزي بعد از  - 2

 1980رو شد، جهش نمودار در دهه  با انفجار جمعیتی روبه 60باال، کشور در دهه 

 تی است.این انفجار جمعی  دهنده نشان 1990تا سال 
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  احتمال بقا - 3- 2

نسل جوان با خطر طول زندگی خاص خود،  ،شد، در این مدلبیان تر  طور که پیش همان

شود.  به خانوار پیر تبدیل می t+1 در دوره ���� ϵ [0,1)مواجه است و با احتمال

 ؛تی سازمان ملل موجود استیهاي جمع مجموعه داده در ساله49تا  15احتمال مرگ افرد 

، 5شماره  نمودار دهد. دست می یک منهاي این اعداد احتمال بقاي این گروه سنی را به

احتمال بقا  ،شود طورکه مشاهده می احتمال بقاي جمعیت جوان است. همان  دهنده نشان

  روند صعودي دارد.

  

  احتمال بقاي جمعیت جوان -5 نمودار

 .هاي پژوهش یافته مأخذ:

  گذاري عمومی از بودجه ی و سرمایههاي انتقال سهم پرداخت - 3- 3

هستند.  الگوگذاري عمومی از بودجه دو پارامتر اصلی  هاي انتقالی و سرمایه سهم پرداخت

کند. براي  پارامترهاي دیگر را محاسبه می مدل با استفاده از این دو پارامتر، بسیاري از

نظر گرفته شده است. عنوان سال پایه در  شمسی به 1388میالدي یا  2009سال  ،بینی پیش

ها  نرخ رشد، مسیر رشد متوازن ثابت  و برابر با نرخ رشد تولید  براي برازش دیگر پارامتر

آمار بانک جهانی در براساس  ،. این عددشود در نظر گرفته می )GDPناخالص داخلی (

است. همچنین نرخ رشد موجودي سرمایه نیز در این سال ثابت  8/1براي ایران  1388سال 

o

o

o o o o o o
o o o

o

1980 2000 2020 2040 2060 2080
t
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براساس  1388هاي انتقالی ایران در سال  . کل پرداختشود داده میقرار  098/0و مساوي 

برابر  1388ریال و بودجه سال  276801193876095مساوي است با  هاي  بانک جهانی داده

هاي انتقالی از بودجه برابر است  ریال، بنابراین سهم پرداخت 2791828833000000است با 

که توسط دیوان محاسبات کشور، در   1388زارش تفریغ بودجه سال گبراساس  0991/0با 

گذاري عمومی از  منتشر شده، سهم سرمایه 49به شماره گزارش  1390تاریخ سوم مرداد 

عرضه نیروي کار جوان است که ثابت و  ،سومین پارامتر اساسی مدل است. 23/0بودجه 

 3/1 ،ساعت یا به عبارت دیگر 8ط طور متوس ، زیرا افراد بهشود گرفته میدر نظر  3/1

شده در باال و دیگر   بیانهاي  پارامتر دهند. روز خود را به کار اختصاص می شبانه

  .آمده است ،1شماره  در جدول ،پارامترهاي استفاده شده

  پارامترهاي برازش شده -1 جدول

  مقدار عددي  معیار برازش  عالمت اختصاري  نام پارامتر

قالی از هاي انت سهم پرداخت

  جهدبو
�ℎ�������� 0991/0  بانک جهانی  

گذاري عمومی از  سهم سرمایه

  بودجه
�ℎ��������   23/0  1388تفریغ بودجه سال  

  098/0  )1389طائی( R)(��������  نرخ رشد موجودي سرمایه

  نرخ رشد ناخالص محصول
H  8/1  بانک جهانی  

  ورياضریب فن
0B  

  1  نرماالیز به یک

  سهم سرمایه
  5/0  )1390( نیا ادیب  

    انوري سالمند بهره
  08/1  )1391( اردالن

سهم سرانه مخارج 

    گذاري فرد جوان سرمایه
  005/0  )1389( طائی

  اننسبت بازنشستگان به جوان
  

و کشوري صندوق بازنشستگی 

  سازمان  تأمین اجتماعی
042/0  

    نرخ تنزیل ذهنی
  98/0  )1388( کاوند

گذاري بر نیروي  بازدهی سرمایه

  1B  انسانی
  1/2  )1384( منیؤم
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 سازي نتایج  شبیه -4

بسیار کاهش نرخ رشد  ،2020سال  تاشود،  ، مشاهده می6طور که در نمودار شماره  همان

شود و  سرعت و شدت کاهش نرخ رشد اقتصادي کم می ،سال به بعداین ز ا، شدید است

ها شاهد رشد اندکی در این نرخ هستیم، اما این رشد اندك، کاهش  در بعضی از سال

 25نسبت به مقدار اولیه  از  ،2070کند و رشد اقتصادي در سال  را جبران نمی شدید اولیه

، به این معنا که در سال پایه نرخ یابد کاهش می 17به  2080و در سال 13اي به  نقطه پایه

اندکی افزایش دارد، اما  2080یابد، درسال  کاهش می 13به  2070است و در سال  25رشد 

یابد. دلیل این کاهش،  کاهش می 18به نسبت نقطه اولیه به  رسد و نمی 25دوباره به 

 .1گذاري عمومی به علت افزایش سهم بودجه از عواید بازنشستگی است رانی سرمایه برون

  

  میالدي) 2009شمسی یا  11388 (سال پایه  تغییرات رشد اقتصادي نسبت به نقطه -6نمودار 

  .هاي پژوهش یافته مأخذ:

عنوان  است. نرخ رشد به 2بینی  نرخ رشد سالیانه محصول سرانه یش، پ7نمودار شماره 

محاسبه شده است. این نرخ در  2000انحراف از نرخ رشد متوازن، با توجه به آمارهاي سال 

 

  

سازي تأثیر سالمندي بر متغیرهاي اقتصاد کالن  شبیه«، )1392(براي مطالعه بیشتر، ر.ك به: کاشانیان، زهرا  - 1

  نامه کارشناسی ارشد. پایان ،»پوش) هم هاي نسل عمومی تعادل روش از کاربردي(

2- Annual Per-Capita Output Growth Rate 
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نوسان داشته، اما روند کلی این نرخ  2060و  2040، 2030، 2010 هاي نقطه زمانی در دهه 5

  ) کاهش یافته است.18به  22اي (از  پایه  نقطه 4تا  2080نزولی بوده و در سال

  

   محصول سرانه النهرشد سابینی  نرخ  پیش -7نمودار 

  هاي پژوهش. مأخذ: یافته

بار نرخ رشد متوازن سرانه سرمایه   بینی تأثیرهاي رشد، یک براي درك بهتر منبع پیش

بار با در نظر   و یک 2009هاي سال  را در طول نخستین مسیر رشد متوازن برمبناي داده

این بحث از بخش (یک مسیر رشد متوازن جدید) محاسبه کردیم.  p =**= 1گرفتن 

طور که بیان شد، تأثیر کلی تغییرات جمعیتی به دو اثر مستقیم  همانشود.  ) مرور می2- 2- 6(

  شوند: وجود آمدن این اثرات می ث بهها باع شوند، سیاست و غیرمستقیم تفکیک می

(( , ), ( , )) (( , ), ( , )) (( , ), ( , )) ( , )

( , ) ( , ) ( , )
H H Hd p p p p p p p

d p p p

             

   

  
 

  
 )26   (  

که در بخش دهنده تأثیر مستقیم تغییرات جمعیتی است  عبارت اول سمت راست نشان

که تأثیر غیرمستقیم وارد شده با تعدیالت سیاسی و عبارت دوم، ) توضیح داده شد 2- 2- 6(

، ارتباط این اثرات را 8نمودار شماره  .دهد ن می) توضیح داده شد را نشا2- 2- 5در بخش (

  کند. مشخص می

دهنده نرخ رشد ساالنه سرمایه در مسیر رشد متوازن با  نشان ،)basis(مستطیل سمت چپ 

بینی نرخ رشد در طول مسیر رشد  پیش  دهنده هاي دیگر نشان است. مستطیل 2009هاي سال  داده
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 و تحت فروض متفاوتی در مورد تعدیل ابزارهاي سیاستی p*و  *متوازن جدید برمبناي 

نرخ رشد جدید است، در شرایطی که تنها اثرات   دهنده ، نشان)direct(. مستطیل دوم هستند

*مستقیم را در نظر بگیریم، *
2009 2009(( , ), ( , ))H p p    مستطیل سوم .)total flex( ،

 نده نرخ رشد جدید با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. مستطیل چهارمده نشان

)total fixed(دهنده نرخ رشد جدید با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم است،  ، نشان

. میزان این اثرات به ترتیب برابر 2009البته، با ثابت نگه داشتن سن بازنشستگی در سطح سال 

طور که از نمودارها و اعداد مشخص است، با در نظر  ، همان13/1و  05/2، 43/1،  29/1با  است

یابد، وقتی تأثیرهاي غیرمستقیم را به اثرات مستقیم اضافه  گرفتن اثرات مستقیم رشد افزایش می

یابد. دو مستطیل آخر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند که این موضوع،  کنیم، رشد کاهش می

  تأثیر اندك تغییر یا تغییر نکردن سن بازنشستگی بر رشد است.  دهنده نشان

  

  بینی رشد سرمایه سرانه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر پیش - 8نمودار 

 هاي پژوهش. مأخذ: یافته

، پارامترهاي مؤثر بر رشد 9)، نمودار شماره 19برمبناي تعریف نرخ رشد در معادله (

دهد. برمبناي  شوند، به تفکیک نشان می متأثر می بلندمدت را که از سالمندي جمعیت

  مؤلفه است: 6) تغییرات نرخ رشد ناشی از تغییر 19معادله (

(1 ) (1 )( ) ,(1 ) ,(1 ) , ( , ) , ,x Z                    

/ (1 (1 ))                                                                    )27 (  
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  و متأثر از سالمندي پارامترهاي مؤثر بر رشد -9نمودار 

  هاي پژوهش. مأخذ: یافته

هاي مربوط به عرضه نیروي کار (مؤلفه دوم)، نرخ  دهد که مؤلفه این نمودار نشان می

گذاري عمومی (مؤلفه  (مؤلفه پنجم) و سرمایه 1انداز (مؤلفه چهارم)، تعمیق سرمایه پس

ت (مؤلفه سوم) اثر منفی بر ششم) اثر مثبت و عرضه نیروي کار سالمند (مؤلفه اول) و مالیا

شود، مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن،  طور که در نمودار مشاهده می رشد دارند. همان

ها به ترتیب در نمودار  ترین تأثیر را بر رشد دارند. تأثیر مؤلفه گذاري عمومی قوي سرمایه

  برابر است با:

{- 073/0 , 002/0 , - 009/0 ,  002/0 , 1080/0 ,  72/0 } 
 

  

ازاي هر نفر نیروي کار است. افزایش تعمیق سرمایه  تعمیق سرمایه در یک اقتصاد به معناي افزایش سرمایه به - 1

تبع آن، باعث افزایش رشد اقتصادي  کار) باعث افزایش تولید و کارآیی و به يازاي هر نفر نیرو (افزایش سرمایه به

ن اثر در اقتصادهاي مختلف با توجه به شرایط اقتصادي متفاوت است. براي مطالعه بیشتر در مورد شود، اما شدت ای می

  این اثر، ر.ك به:

Acemoglu,  Daron, Guerrieri, Veronica, 2008, Capital Deepening and Nonbalanced 
Economic Growth  

 ك به:و براي مطالعات مرتبط با سالمندي جمعیت و تعمیق سرمایه، ر.

Choi, Ki-Hong, Shin, Sungwhee, 2015, Population aging, economic growth, and the 
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ه براساس تعاریف، سرمایه انسانی سالمندان صفر است، هرچه تعداد سالمندان از آنجا ک

بیشتر باشد رشد اقتصادي کنُدتر خواهد بود حتی اگر آنها دوباره وارد بازار کار شوند و 

رو، تأثیر عرضه نیروي کار سالمندان (مؤلفه اول) منفی است.  نیروي کار عرضه کنند، ازاین

طور  انداز  سهم مثبتی در رشد اقتصادي دارند، اما همان ر و پساگرچه عرضه کل نیروي کا

شود، تأثیر این دو مؤلفه بسیار اندك است. تعمیق سرمایه  که در نمودار مشاهده می

مؤثرترین عامل است، به عبارت دیگر، دانش و فناوري در رشد اقتصادي بیشترین سهم را 

شدت افزایش  اري در این بخش رشد را بهگذ رو، سرمایه به خود اختصاص داده است، ازاین

ها و ارایه  گذاري در خدمات عمومی و عمرانی، ایجاد زیرساخت دهد، همچنین سرمایه می

نقل و... (مؤلفه آخر) تأثیر قابل توجهی بر  و خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی، حمل

  رشد دارند.

طور که  هایی دارد. همان بینی شزا نیز پی زا با رشد برون مدل برمبناي جایگزینی رشد درون

هاي  ، شروط مرتبه اول ثابت است، انتخاب سیاست�	�بحث شد، تا زمانی که با توجه به 

کند. براي ارزیابی نتایج با مشخصات رشد  تعادلی در برخی تغییرات یکسان بوده و تغییر نمی

سازي  ده شد شبیه، توضیح دا7-2- 2هاي این رشد که در بخش  زا، مدل با مشخصه برون

توان از بیشتر روابط و پارامترهایی که در حالت  سازي این حالت، می شود. براي شبیه می

زا  استفاده شد، مدل را براي رشد برون 2009هاي سال  زا با داده سازي با رشد درون شبیه

جاي آن از  که به  Hجز  سازي کرد . به شبیه
1B شود، این پارامتر نیز برمبناي  استفاده می

و   ،m ،محاسبه شده است، در نتیجه، مقدار عددي پارامترهاي  2009هاي سال  داده

 1زي قبلی یکسان است و پارامتر سا با مقدارشان در شبیهB  که جزء کاراکترهاي رشد

,1زا بود با  درون tB شود، این پارامتر با نرخ  زاي آن است، جایگزین می که مقدار برون
1B 

، 2009تغیرهاي سال پایه، یعنی سال توان براي م کند. براي تعدیل کالیبراسیون می رشد می

,2009زاي متوازن را محاسبه کرد، مقدار رشد برون 2009( )H q  و براي تحلیل تأثیر پارامتر رشد

  شود.  ) استفاده می24ثر از تغییرات جمعیتی از رابطه (أ، بر رشد متزا، برون
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�محصول سرانه سرمایه با  نهنرخ رشد ساال -10نمودار  = 0/5   

  پذیر  و سن بازنشستگی ثابت و انعطاف

  هاي پژوهش. مأخذ: یافته

�در این نمودار،  = زا  هاي رشد درون اي به مشخصه دوره است، مفهوم رشد میان 0/5

شود، سن  در سراسر آن مشاهده می " f "بسیار شبیه است، در نموداري که عالمت 

نمودار با در نظر این پذیر است. در  ري، سن بازنشستگی انعطافدیگبازنشستگی ثابت و در 

پذیر(حالت سن بازنشستگی ثابت نیز تقریباً  زا و سن بازنشستگی انعطاف گرفتن رشد درون

رشد ساالنه خروجی سرمایه سرانه در سال شود،  بینی می بر این نمودار منطبق است) پیش

یابد،  برابر کاهش می 5/2، یعنی 10به   2040در سال اي است و  نقطه پایه 25برابر با  1970

با سن  2040همچنان و در سال  25، 1970زا، این عدد در سال  با در نظر گرفتن رشد برون

خواهد بود که در قیاس با حالت  12پذیر  و با سن بازنشستگی انعطاف 5بازنشستگی ثابت 

ر تنزل کرده است، اما در مجموع، براب 2برابر به حدود  5/2زا، این نرخ از  رشد درون

  زایی تأثیر چشمگیري بر نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه ندارد. زایی یا درون برون

� دهد: ، روند این نرخ را در سه حالت نشان می12و  11نمودارهاي شماره  = که   0

�مشخص شده است)،  "0"زایی رشد (نموداري که با  به معناي عدم برون = ه ک 0/5

دهد (نموداري  اي را نشان می دوره زایی رشد برابر است و رشد میان زایی و برون میزان درون
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�مشخص شده است) و  "m"که با  =  زا برابر واحد است که تقریبا رشد برون 0/9

  مشخص شده است). "9"(نموداري که با 

و حداکثر کمتري براي رشد  2040سال باعث حداقل بیشتري براي مقدار کمتر براي 

به سمت  اگر شود.  تري به نقطه اولیه می و بعد از آن باعث بازگشت سریع  2060حدود سال

  زا خواهد داشت. هاي رشد درون یک افزایش یابد، رشد پویا افزایشی یکسان با ویژگی

  
�سرمایه با محصول سرانه  نرخ رشد ساالنه -11نمودار  = 	و	0 0/5 	و	 و سن بازنشستگی   0/9

  پذیر انعطاف

  هاي پژوهش. مأخذ: یافته

  
�محصول سرانه سرمایه با  نرخ رشد ساالنه - 12نمودار  = 	و	0 0/5 	و	   و سن بازنشستگی ثابت 0/9

  هاي پژوهش. مأخذ: یافته
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نرخ  زا باعث روند مثبت توان گفت، هرچند در نظر گرفتن رشد برون در نهایت، می

زایی رشد در  زایی و درون هاي برون شود، اما ویژگی رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می

مدت و بلندمدت ابزارهاي سیاستی و  مدت، میان مدل تأثیر قابل توجهی بر تحوالت کوتاه

  سهم بودجه دولت در تعادل اقتصاد سیاسی ندارد.

   پیشنهادهاو  نتیجه گیري -5

  گیري نتیجه - 5- 1

اي  دومرحلهپوش  هاي هم این مقاله با استفاده از یک الگوي تعادل عمومی با نسلدر 

رشد اقتصادي  اثرات سالمندي بر ،بوده بنگاهدایموند که شامل سه بخش دولت، خانوار و 

  زیر است:شرح دست آمده به  نتایج به سازي شده است. شبیه

  اي مربوط به عرضه نیروي ه مؤلفهمؤلفه است؛  6تغییرات نرخ رشد ناشی از تغییر

گذاري عمومی اثر مثبت و عرضه  انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه کار، نرخ پس

  نیروي کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند.

  هاي مدل نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه بر اثر سالمند  بینی پیشبراساس

ناشی از  رشد اقتصاديکاهش  ،یابد که این موضوع شدن جمعیت کاهش می

  کند. را تشدید می کاهش جمعیت فعال

 .اعمال سیاست افزایش سن بازنشستگی  تأثیر چندانی بر رشد اقتصادي ندارد 

  تعمیق سرمایه مؤثرترین عامل بر رشد اقتصادي است، به عبارت دیگر، دانش و فناوري

رو،  در رشد اقتصادي بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، ازاین

دهد، همچنین  شدت رشد اقتصادي را افزایش می گذاري در این بخش به سرمایه

ها و ارایه خدمات  گذاري در خدمات عمومی و عمرانی، ایجاد زیرساخت سرمایه

 نقل و... تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادي دارد. و عمومی، آموزشی، بهداشتی، حمل

 یري بر نتایج حاصل ندارد.زایی رشد تأثیر چشمگ زایی یا برون درون  

 انداز  سهم مثبتی در رشد اقتصادي دارند، اما  اگرچه عرضه کل نیروي کار و پس
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پایین بودن کارآیی نیروي کار   دهنده تأثیر این دو مؤلفه بسیار اندك بوده که نشان

منظور  اندازهاي مردم به آوري پس و نظام بانکی در بسیج منابع براي جمع

 بط با رشد و توسعه در کشور است.هاي مرت فعالیت

  پیشنهادها - 5- 2

 شود، زیرا عرضه نیروي کار  طور که مشاهده شد، مالیات باعث کاهش رشد می همان

شود؛ از  دهد. در اینجا، دولت با چالش مواجه می را (در دستمزد مشخص)، کاهش می

زینه شود و از سوي دیگر، تأمین ه یک سو، افزایش مالیات باعث کاهش رشد می

افزایش تعداد بازنشستگان نیازمند افزایش درآمد دولت است! بنابراین، دولت براي 

کاهش این اثر منفی و افزایش درآمد خود باید برنامه بلندمدت داشته باشد و نرخ 

 آرامی و در طول زمان افزایش دهد. مالیات را به

 ولت باید توجه داشته توجه به اینکه تعمیق سرمایه مؤثرترین پارامتر رشد است، د با

گذاري عمومی از بودجه که موجب  باشد که با افزایش تعداد سالمندان سهم سرمایه

تعمیق سرمایه است، به سمت پرداخت عواید بازنشستگی نرود. در غیر این صورت، 

 تأثیر منفی سالمندي بر رشد اقتصادي بسیار شدیدتر خواهد بود.

 ،هاي  افزایش کارآیی نظام بانکی، تأسیس بانک با توجه به آخرین نتیجه در بخش قبل

تواند نقش  انداز افراد می منظور جذب پس گذاري، تعیین نرخ بهره بهینه و... به سرمایه

 مؤثري در کاهش اثرات منفی سالمندي بر رشد اقتصادي داشته باشد.

 بر رشد  زایی رشد، به معناي ارتباط تکنولوژیک با دیگر کشورها، باید زایی و درون برون

تواند ناشی از عدم مدیریت صحیح  اقتصادي مؤثر باشد، عدم تأثیرگذاري این پارامتر می

رو، تا زمانی که مدیریت صنایع و تخصیص منابع کشور  منابع و صنایع باشد، ازاین

هاي پیشرفته تأثیر چندانی بر رشد  وارد کردن یا حتی یاد گرفتن تکنولوژي ،اصالح نشود

هاي  ترین اولویت رو، اصالح روش مدیریت باید یکی از مهم ایننخواهد داشت. از

  دولت قرار گیرد.
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