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Abstract 
In this paper, the effect of population aging on economic growth in a closed economy in 
which the element of human capital is endogenously formed is simulated. For this purpose 
the computable generalized Diamond overlapping generation’s model are used for a 
period of 50 years. First, the dynamic effect of aging on macroeconomic variables, 
especially economic growth, are simulated in the baseline scenario (current state of the 
Iranian economy).Then the dynamic effects of public policies under different scenarios of 
human capital and pensions ratios  on economic growth for a period of 50 years are 
simulated. The results of the model showed that the government's general policies to 
increase human capital increase the share of skilled labor (effective labor) and therefore 
have a growth effect. At values of public policy tools above the baseline scenario(industrial 
status), the effect of productivity on aging prevails and long-term growth increases.In 
addition, the results showed that increasing the ratio of pensions to the level of developed 
countries encourages demand-based economic growth, but has a level effect and does not 
change long-term growth. The results show that increasing aging, if combined with 
government policies to promote human capital, can potentially offset the negative impact 
of aging on growth. 
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بر دولت عمومی يهااستیو س تسازي اثر سالمندي جمعیشبیه
پوشانهم يهادر چارچوب مدل نسل اقتصادي رشد

رانك، ایارا، دانشگاه آزاد اسالمیاقتصاد، گروه اقتصاد، دانشجوي دکتري  محدثه صابري 

دانشگاهمدرس ( دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران، گروه اقتصاد، ستادا زهرا افشاري
)كارا واحد آزاد اسالمی

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، اراك، ایران احمد سرلک

ایران،تنکابن، اسالمی آزاد دانشگاه، حسابداري گروه،دانشیار فخرحسینیسید فخرالدین 

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران اسماعیل صفرزاده

چکیده
یافته درتعمیم) دیاموند OLGپوشان (هاي همدر این مقاله اثر سالمندي جمعیت بر رشد اقتصادي با مدل قابل محاسبه با نسل

هاي اثر ابتدا پویایی است. شده يسازهیشبگرفته، زا شکلصورت دروناقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به یک
هاي آثار اقتصاد ایران) و سپس پویایی ویژه رشد اقتصادي در سناریو پایه (وضعیت فعلیسالمندي بر متغیرهاي اقتصاد کالن و به

می دولت تحت سناریوهاي مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادي ي عموهااستیس
ي عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه هااستیسشده است. نتایج مدل نشان داد که  سازيساله شبیه 50براي یک دوره

؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر باالي سناریو پایه (وضعیت دهدیم) را افزایش موثر( نیروي کار  انسانی سهم نیروي کار ماهر
ایش افز داد کهنتایج نشان همچنین . ابدییمافزایش  بلندمدتو رشد  کندیمي بر سالمندي غلبه وربهرهکشورهاي صنعتی) اثر 

کند، اما اثر سطح دارد رشد اقتصادي مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می ،نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهاي پیشرفته
هاي عمومی دولت در جهت ارتقاي دهد افزایش سالمندي اگر همراه با سیاست. نتایج نشان میدهدینمرا تغییر  بلندمدتو رشد 
د.بر رشد جبران کنرا منفی سالمندي  بالقوه اثر طوربهتواند انسانی باشد، میسرمایه

.هاي همپوشاننسلعمومی دولت، مدليهااستیسجمعیت، اقتصادي،سالمنديرشد ها:کلیدواژه
.JEL: E17, H52, I25, J11, J26بندي طبقه

.مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك است -
z. afshari@alzahra. ac. irنویسنده مسئول:  
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 مقدمه .1
 3باروری و کاهش در نرخ 2زندگیناشی از دو عامل افزایش در امید به  1سالمندی جمعیا

یک از این عوامل بستگی دارد. نابرابری در شدت هر ی بهسالمند دهیپدپیامدهای  و اسا
ر از جمعیا کار باالت سن شود و اگر نسبا جمعیا دری میتیگذار جمعساختار سنی منجر به 

میزان (. Lee, et al, 2014) داشته باشدمثبتی بر رشد تواند تاثیرباشد، می سن کارخارج از 
نمودار  1395در سال  بارکیه کاهش گذاشته اسا و فقط رو ب 60واخر دهه اباروری از 

نرخ  .دوباره رو به کاهش گذاشا آن از پسمیزان باروری یک سیر صعودی داشا و 
 بوده اسا. این نرخهر زن  یفرزند به ازا 5/6از  شیب 5361کل در کشور در سال  یبارور
 ,Statista) اسایافته  افزایش 1400سال در  103/2به و کاهش  1382در سال  99/1به 

امید به زندگی ایرانیان ، 4آمارهای بانک جهانی براساسکه  اسا یحالاین در  (.2022
در سال  2/76به  1355سال  سال در 55و از ا اس افتهی شیسال افزا 22سال گذشته  40طی

رسیده  سال 13/77زندگی در ایران به به امید متوسط  1400سال  در .اسا افتهی شیافزا 1396
 .مواجه اسارو، ایران با خطر افزایش سالمندی  . از ایناسا

ثر اسا موکار نیروی ،ی اثر داردرشد اقتصادبر آنچه  زارشد درونالگوهای  به با استناد
د با توانمی ایجمع یسالمنداسا؛  «کار یروین»و  «کار یروینوری بهره»ضرب که حاصل
 هیرشد سرما قیاز طرمنفی داشته باشد، اما اگر این اثر اثری رشد اقتصاد کاربر یرویکاهش ن

دی بر توان اثر منفی سالمنوری نیروی کار موثر جبران شود، میانسانی و درنتیجه رشد بهره
شد ررا خنثی کرد. در بسیاری از ادبیات تحقیق بین سالمندی جمعیا و  ایرشد جمع

 ;Narciso, 2010; Bloom, et al., 2010ی رابطه منفی وجود دارد )اقتصاد

Lisenkova, et al., 2012 and Walder & Döring, 2012حال، برخی از  (. با این
مدعی وجود یک اثر مثبا  (2011) 6( و لی و همکاران2012) 5پژوهشگران مانند پرتنر

مایل انداز بیشتر دارند و بنابراین، تتر تمایل به پسبه کار ایشان، افراد مسن هستند. با توجه
رشد داشته  باشد که تاثیر مثبتی روی در دسترسگذاری دارند که منابع بیشتری برای سرمایه

1. Population Ageing

2. Life Expectancy

3. Fertility

4. World Bank

5. Prettner, K.

6. Lee, S. H., et al.
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دهد. یتوسعه را افزایش مگذاری بیشتر در تحقیق و تر، توانایی سرمایهباشد. عمر طوالنی
انداز در طول زمان را افزایش خواهد داد که تاثیر مثبتی بر پس ،طول عمربنابراین، افزایش 

شد رعنوان موتور به طور مشترکبهویژه در تحقیق و توسعه که گذاری دارد؛ بهسرمایه
 (. Aghion & Howitt, 1992شود )میی شناخته اقتصاد

شده  انجامی انسان هیسرمای نقش رشد اقتصادمطالعات زیادی در مورد اثر سالمندی بر 
 پوشان صورت گرفته باشد به مطالعاتی که درهای همکه با رویکرد نسل ی، اما مطالعاتاسا

 اسا. ، محدودادامه آمده
 3(، لیو2020) 2(، زیسمر و گاسلر2020) 1در مطالعات خارجی دی.کرینا و دی.گارت

 7(، هان2018) 6(، اونو و یوچیدا2018) 5(، کروز و احمد2019) 4جووکویچی( هانگ2020)
(، 2016) 10(، چانگ و شی2016) 9(، مئاستز و همکاران2017) 8(، تکسیرا و همکاران2017)

( و 2013) 13(، ناگاراجان و همکاران2015) 12(، چیوتین و رایالیا2015) 11چوی و شین
( به مطالعه نقش سرمایه انسانی در آثار سالمندی بر رشد 2001) 14کوتلیکف و همکاران

 اند.اقتصادی پرداخته
( در پژوهشی یک الگوی تعادل عمومی 1398در مطالعات داخلی، درگاهی و بیرانوند )

 اند. پویای تصادفی کینزی جدید با تاکید بر نقش سرمایه انسانی ارائه داده
یر سازی تاثپوشان به شبیههای همهای نسلاز مدل در ایران مطالعاتی که با استفاده
مکاران های هنرور و هاند، پژوهشویژه تولید پرداختهسالمندی بر متریرهای اقتصاد کالن به

های در قالف الگوهای نسل PAYGبررسی نظام تامین اجتماعی »( با موضوع 1398)

1. Day, Creina. & Day, Garth.

2. Ziesemer, T. & Gässler, A.

3. Liu, Y.

4. Hungju, C. & Koichi, M.

5. Cruz, M.  &Ahmed, S.

6. Ono, T. & Uchida, Y.

7. Han, M.

8. Teixeira, N. et al.

9. Maestas, N. et al.

10. Chang, X. & Shi, Y.

11. Choi. K, & Shin. S

12. Č iutienė , R. & Railaitė , R.

13. Nagarajan, R. et al.

14. Kotlikoff, L. et al.
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های بازنشستگی شکالت صندوقم مطالعه»( با موضوع 1398، بهمنی و همکاران )«پوشانهم
( 1397و کاشانیان و همکاران )« ای تامین اجتماعیدر ایران با تاکید بر وضعیا صندوق بیمه

بررسی تاثیر سالمندی بر متریرهای اقتصاد کالن )کاربردی از روش تعادل عمومی »با موضوع 
 اسا. « های همپوش(نسل

هایی مستقل در ( در پژوهش1394ن )( و باسخا و همکارا1395(، تفضلی )1395نادی )
های وشبا استفاده از ررا تاثیر سالمندی جمعیا بر رشد اقتصادی ایران عین حال پیوسته 

ندی به مطالعه نقش سرمایه انسانی در آثار سالمبررسی کرده و اقتصادسنجی و شبکه عصبی 
 اند. بر رشد اقتصادی ایران پرداخته

 یک مدل تعادل عمومیشده ایران این اسا که وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات انجام 
شده که در آن عنصر سرمایه برای ایران طراحی  1(OLGهای همپوشان )محاسبه با نسل قابل

ی عمومی دولا در جها هااسایسگرفته اسا. سپس آثار  زا شکلصورت درونانسانی به
حقوق  افزایش نی تحا دو سناریو سیاستی افزایش نیروی کار ماهر وافزایش سرمایه انسا

در جها  دولا یعموم یهااسایمدل نشان داد که س جیتانشود. میسازی شبیهی بازنشستگ
 ،نیبنابرا ؛دهدیم شیرا افزا کار موثر( یروی)ن کار ماهر یرویسهم ن ی،انسان هیسرما شیافزا

رشد ته، به سطچ کشورهای پیشرف ینسبا حقوق بازنشستگ شیافزا همچنیناثر رشد دارد. 
 رییو اثر سطچ دارد و رشد بلندمدت را تر کندیم فترغی را تقاضابر سما  یمبتن یاقتصاد

  .دهدینم

 دو بخشپژوهش در  موضوع اتیادب ادامهساختار مقاله حاضر به این ترتیف اسا که در 
ا متریره مدل و معرفی چیتصربهاسا. بخش سوم  شده ارائهتجربی نظری و مطالعات ادبیات 

های گیری و توصیهپایانی نتیجهو در بخش  افتهی اختصاصمدل سازی و پارامترها و شبیه
 اسا. شده ارائهسیاستی 

 . ادبیات نظری 2

: دهدیمسالخوردگی جمعیا توسط سه مکانیسم اصلی، رشد اقتصادی را تحا تاثیر قرار 
 . تاثیر سالمندی بر عملکردانسانی سرمایه و عمومی هایهزینه، اندازپس و مصرف الگوهای

ر اسا. داده نیروی کار بستگی به میزان اشترال د شده انتخابکشورها مرتبط با مکانیسم 

                                                           
1. Overlapping Generation Model 
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طور بالقوه تحا تاثیر ساختار ها بهو هر دو این مولفه اقتصاد و سرمایه انسانی نیروی کار دارد
اند. رفتار عرضه نیروی کار با توجه به سن و زمان متفاوت اسا. گرفته قرارسنی جمعیا 

گذاری در آموزش و تجربه کاری سرمایه انسانی که از دانش و سالما و همچنین از سرمایه
ا. متفاوت اس ،گیرد در طول چرخه زندگی فردی و در بین گروه تولدرسمی سرچشمه می

 ,Mincerشود )یه انسانی در نیروی کار موثر وارد میبنابراین، اشترال مختص سن و سرما

1974 & Becker,1975.)  
و رشد سهم افراد سالمند در جمعیا به سه کشش کلیدی بستگی  دیرشد تولرابطه بین 

سبا به که کشش تولید ن کشش تولید با توجه به عرضه نیروی کار موثر اقتصاد -1دارد: 
وری نیروی کار نسبا کشش بهره -2و فناوری اسا.  نیروی کار خود تابعی از سهم سرمایه

کشش مشارکا نیروی کار به سهم سالمندان. بنابراین، ترییرات در  -3به سهم سالمندان و 
تواند بر نیروی کار موثر از دو طریق، ترییر کسری از جمعیا در تر میسهم جمعیا مسن

یری ار، تاثیر بگذارد. اثرات پوری کارگران در نیروی کسن کار و تاثیر بر ترکیف بهره
های سنی ها فقط عملکردهای مکانیکی نمایهوری آنجمعیا بر مشارکا نیروی کار و بهره

کارگران مسن ممکن اسا مکمل یا جایگزین  .وری نیروی کار نیستنددر عرضه و بهره
و عرضه  ریوی که ترییرات در سهم پیران ممکن اسا بر بهرهاگونهبهکارگران جوان باشند 

نیروی کار از طریق اقتصاد در تعامل با کارگران جوان تاثیر بگذارد. نظریه سرمایه انسانی 
هیچ ادعایی در مورد این تعامالت ندارد؛ اگرچه شواهد تجربی در مورد ترییرات سهم 

 ,Bakshi & Chenدهد )و ترییرات در بازدهی کارگران جوان ارائه می ساالنبزرگ

1994; Tosun, 2003; Alders & Broer, 2004; Elmeskov, 2004 and Lee, et 

al., 2007) شده اسا.  تاثیر سالمندی بر عملکرد کشورها مرتبط با مکانیسم انتخاب 

 ی رشد اقتصاددولت، سالمندی و  عمومیی هااستیس. 2-1
شد های رطور کلی حقوق بازنشستگی، عنصر اصلی استراتژی دهد که بهشواهد نشان می

اقتصادی هر کشور اسا. افزایش حقوق بازنشستگی از طریق طیفی از مسیرها در سطچ 
ا از ههای آنبگیران و خانوادهکند. مستمریخانوار و بنگاه به رشد اقتصادی کمک می

کنند. های درآمدزا استفاده میگذاری در فعالیاسرمایه کنند برایوجوهی که دریافا می
در سطچ ملی، افزایش مصرف و تقاضای تولید شده توسط افرادی که حقوق بازنشستگی 

توجهی برای اقتصاد ملی باشد و منافع تواند محرک قابل کنند، میخود را خرج می
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ان در انداز بازنشستگپس وکار را به همراه داشته باشد و فضای سرمایه با مشارکاکسف
نین دهد. همچهای کالن در اقتصاد ارائه میگذاریهای مشارکتی منابعی را برای سرمایهطرح
تواند مانع کند، سطچ باالیی از نابرابری میاستدالل می المللی پولطور که صندوق بینهمان

اهش در ک شده اسا که حقوق بازنشستگی سالمند یک ابزار اصلیرشد شود و ثابا 
 نابرابری اسا.

را  حقوق بازنشستگی بر رشد شیافزاتواند تاثیر چندین مکانیسم وجود دارد که می
تر و انداز بازنشستگی ممکن اسا منجر به بازار سرمایه عمیقافزایش پس -1توضیچ دهد: 

طور مستقیم وجوه موجود در انداز حاصل از حقوق بازنشستگی بهپس -2کارآمدتری شود. 
دهد. گذاری خصوصی در دسترس اسا، افزایش میای را که برای سرمایهازارهای سرمایهب
تواند منجر به تخصیص بهتر سرمایه و بهبود کارایی کلی و تر میبازارهای سرمایه عمیق -3

 رشد اقتصادی شود.
ات قابل شود و با وجود تاثیرعنوان یک هزینه برای دولا تلقی میحقوق بازنشستگی به

ی گذارعنوان سرمایهافتد که آن را بهندرت اتفاق می توجهی که بر سالما افراد مسن دارد به
ای عنوان یک عامل تولید در مدل پایهاهمیا سرمایه انسانی بهدر رشد اقتصادی لحاظ کنند. 

 2ویل -رومر -منکیو رشد نئوکالسیکی دلدر م میطور مستقبهها در بسیاری از مدل 1سولو
 3های لوکاساز طریق تحقیق و توسعه در مدل میرمستقیطور غبه( و 2015( و رومر )1992)
، افزایش هامدل. براساس این شده اسا وارد( 2015و  1990، 1986( و رومر )1998)

اثر کاهش نیروی  تواندیمی وربهرهی دولا در سرمایه انسانی از طریق رشد گذارهیسرما
 کار حاصل از سالمندی جمعیا را جبران کند. 

زا آنچه بر رشد اقتصادی اثر دارد، نیروی طور خالصه با استناد به الگوهای رشد درونبه
ر براین، اثوری نیروی کار و نیروی کار اسا؛ بناضرب بهرهکار موثر اسا که حاصل

 االبربسالمندی بر رشد اقتصادی برابر اسا با برآیند آثار مثبا و منفی متریرهای نامبرده در 
نیروی کار موثر. عواملی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ مشارکا زنان و 

که افزایش مهاجرت در واقع به غلبه بر کاهش نیروی کار کمک خواهد کرد. در حالی 
وری حاصل از عوارض وری را افزایش دهد و برکاهش بهرهتواند بهرهنسانی میسرمایه ا

                                                           
1. Solow 

2. Mankiw- Romer- Weil 

3. Lucas 
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و  اندازالگوهای مصرف و پس در رییتر قیاز طرسالمندی غلبه کند. عالوه بر این، سالمندی 
تواند بر رشد اثر بگذارد. همچنین افزایش حقوق های اجتماعی عمومی میهمچنین هزینه
 تواند رشد مبتنی بر تقاضا را تقویا کند. اثر نهایی سالمندی و افزایش حقوقبازنشستگان می

 بازنشستگان بر رشد به برآیند این عوامل بستگی دارد.

 . مطالعات تجربی 3
شود. در ترین مطالعات داخلی و خارجی پرداخته میاز مهم ایدر این بخش به خالصه

که چگونه  دهندینشان مدر پژوهشی ( 2020) گارت.یو د نایکر.یدمطالعات خارجی، 
 1کمک کند. تانگ و همکاران ایبه چالش سالمند شدن جمع تواندیم یبازنشستگ یهاطرح

در برابر بحران پرداخا حقوق  تواندینمبازنشستگی  رهیذخند دهینشان م (2020)
 یانسان هیسرما، یسالمندبه مطالعه رابطه  (2020و گاسلر ) سمریز مقاوما کند. یبازنشستگ

  .پردازندیمی خارج هیکار و سرما یرویزا، عرضه نبا رشد درون یتیو سهم جمع
های بازنشستگی )توازن هزینه سیستم ،هاکه دولا دهدیم( نشان 2019) 2مطالعه ویژن هو
 PAYGبا درآمد ساالنه( 

را برای دستیابی به اهداف سیاستی متفاوت با افزایش  3
  کنند.ی رفاه بلندمدت اتخاذ میحداکثرساز

در پژوهشی به تحلیل نابرابری مصرف و ثروت در یک  (2018) 4و همکاران چیروویت
  .پردازندیمهای بازنشستگی اجباری با سیستم OLGمدل 

 از ناشی داخلی ناخالص تولید ساالنه رشد از حاکی( 2016) 5مئاستز و همکارانمطالعه 
 دهه در درصد 6/0 و( 2020سال تا)دهه این در درصد 2/1 کاهش میزان به جمعیا سالمندی

  .اسا( 2030سال تا)بعد
اسا که اصالحات سما عرضه، تخصیص  ( نشان داده2016) 6چانگ و شیمطالعه 

 اقتصادی رشد مهم محرک یک انسانی . سرمایهکندیمنیروی کار و زمین را بهینه ، سرمایه
  .اثر سالمندی را مهار کند تواندیماسا که 

                                                           
1. Tang, Y. et al.  

2. Weizhen, H.  

3. Pay As You Go 

4. Tyrowicz, J. et al.  

5. Maestas, N. et al.  

6. Chang, X. & Shi, Y.  
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آثار  بر کاهش انسانی سرمایه توسعه داده که ( نشان2015) 1رایالیا چیوتین ومطالعه 
  .اسا موثر سالمندی بر رشد اقتصادی
که افزایش سن بازنشستگی به  انددادهی نشان امطالعه( در 2012) 2لیسنکووا و همکاران

های کند، اما کارگران سنین مختلف جایگزینغلبه بر کاهش بازار نیروی کار کمک می
العات به مط با توجهوری هر کارگر کاهش خواهد داشا. کامل نیستند؛ بنابراین، در بهره

(، افزایش سن بازنشستگی و مهاجرت به 2010) 3نویسندگان، مانند بلوم و همکارانبرخی از 
در اثر سالمندی را تا  کاهش نیروی کارغلبه بر کاهش نیروی کار کمک خواهد کرد و 

کند. سایر پژوهشگران هم به تاثیر منفی سالمندی جمعیا متناظر با کاهش حدی جبران می
( با اثر پیاپی منفی بر رشد اقتصادی Narciso, 2010سرمایه انسانی در یک کشور ) رهیذخ

 تاکید کردند. 
ی ، اقتصاد از تولید سنتداشتند که با کاهش سرمایه انسانی( اظهار 2010) 4الگین و تومن

کند( به تولید جدید سرمایه انسانی )که از کارگران )که از کارکنان جوان استفاده می
ا مشی، سالمندی جمعیکند؛ بنابراین، در این خطکند( ترییر میه استفاده میسالخورد
 دهد.های تولید رشد دینامیک را تحا تاثیر قرار نمیپویایی

که با افزایش سن بازنشستگی، مهاجرت باالتر  کنندیم( استدالل 2004) 5آلدرز و بروئر
 .کندیمهای عمومی کمک به غلبه بر هزینه
دهد و جمعیا نیروی کار را کاهش می ،که سالمندی دهدیم( نشان 2004) 6المسکوو

 دارد.  وری بر رشد اقتصادی اثر منفیاز آن به دلیل پایین بودن سطچ بهرهپس 
 یهاصندوق مشکالت بررسی ( به1398)در مطالعات داخلی نیز بهمنی و همکاران 

 تعادل مدل ارائه با اجتماعی تامین ایبیمه صندوق وضعیا بر تاکید با ایران در بازنشستگی
  پرداختند. کار نیروی ناقص بازار در همپوش یهانسل عمومی

سازی تاثیر سالمندی بر متریرهای ای با عنوان شبیه( در مطالعه1397کاشانیان و همکاران )
بر عواید  دیتاکهمپوشان( با  هاینسل عمومی تعادل روش از )کاربردی اقتصاد کالن

                                                           
1. Č iutienė , R. & Railaitė , R.  

2. Lisenkova, K. et al.  

3. Bloom, D. et al.  

4. Elgin, C. & Tumen, S.  

5. Alders, P. & Broer, D.  

6. Elmeskov, J.  
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 گذاریرانی سرمایهسالمندی جمعیا سبف برون سوکیاز که  دهندیمبازنشستگی، نشان 
و  شودسبف کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می ،عمومی و از سوی دیگر

 رشد اقتصادی روند کاهنده خواهد داشا.، کاهش این دو عاملآن تبع به
 اصالحاتاقتصادی  کالنآثار سازی یهی به شبامطالعه( در 1397جعفری و همکاران )

 ،شده د که با اصالحات اعمالندهنشان می و پرداختهایران  بازنشستگی نظامساختاری در 
 تبع آن انباشا سرمایه در اقتصاداندازهای افراد و بهو پس افتهی شیها افزامصرف تمامی نسل

  .یابد؛ نتیجه نهایی این تحوالت، کاهش تولید در سطچ کل اقتصاد اساکاهش می
سالمندی جمعیا در بلندمدت بر  دهندیمنشان  در پژوهشی (1397میری و همکاران )

  رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد داشا.
 ایجمع یسالمند ریمتر ریتاثکه  رندیگیمنتیجه ی امطالعهدر  (1396و همکاران ) میالنی

المند را س ایرشد جمع نیشتریکه ب-باال و باال  روبه با درآمد متوسط یدر گروه کشورها
 . بوده اسا داریمثبا و معن -اندداشته

دوق جایگزینی در صنتاثیر ترییرات نرخ در پژوهشی با عنوان  (1394راغفر و اکبربیگی )
استفاده از  با اندازکار و پس بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی

 نرخ رییپارامتری تر اصالحبه برآورد اثرات  های همپوشنسل یمدل تعادل عموم یک
که عرضه نیروی کار  دهدینشان م هاافته. یدنپردازیم رانیا یاجتماع نیدر تام ینیگزیجا

تبع آن و به افتهیشیافراد و جبران کاهش مستمری، افزا ینگرندهیشاغالن با توجه به آ
  .ابدییانداز فردی نیز افزایش مپس

 . تصریح مدل4
اقتصادی خانوار، بنگاه و دولا اسا که رفتار و  سه عاملمدل این پژوهش شامل 

. سه بازار وجود دارد: بازار کاالها، بازار نیروی وابسته اساها به یکدیگر گیری آنتصمیم
ه از اسا. در هر نقط شده گرفتهکار و بازار سرمایه. تعادل عمومی پویای این بازارها در نظر 

شده  کنند، تشکیلزمان زندگی میطور همزمان، اقتصاد از دو نسل جوان و سالمند که به
کند و پردازد، مصرف میکند، مالیات میینیروی کار عرضه م tاسا. نسل جوان در دوره 
شوند. کند. سالمندان در پایان هر دوره از مدل خارج میانداز میبرای دوران بازنشستگی پس

نند کاند و زندگی خود را بدون هیچ ثروتی شروع میافراد در هر نسل )گروه سنی( همگن
 گذارند. و هیچ ارثی برجایی نمی
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 سه دورهکه به  شده اسا سال در نظر گرفته 95افراد  در این پژوهش حداکثر سن
 15سالگی )رسیدن به سن اشترال(، بخش دوم از  15تولد تا  بخش اولشود؛ بندی میتقسیم

سالگی، دوران  95تا  55از  بخش سومسال( و  40سالگی )دوران اشترال افراد به مدت 55تا 
 یستگبازنشدوران از حقوق و مزایای بازنشستگی )سالمندی( اسا. فرد بازنشسته در این 

 8حداکثر  هر خانوارشود. های سیستم تامین اجتماعی برخوردار میحمایا قیاز طر خود
کند، اما با احتمال بقای تجمعی که با افزایش سن در حال زندگی می (a = 0, ...,7)دوره 

 شود.رو میکاهش اسا، روبه

 . خانوار4-1 

شود. مطلوبیا ( مواجه می1صورت رابطه )ی تابع مطلوبیا بهحداکثرسازخانوار با مساله 
 . اساشود و تابعی از مصرف پذیر و لگاریتمی در نظر گرفته میخانوار، جدایی

 
(1 )  𝐸(𝑈𝑡)=∑ 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑙𝑛(𝐶𝑎,𝑡+𝑎)7

𝑎=0 

 احتمال بقا )احتمال بقای تجمعی که با افزایش سن کاهش 𝛽𝑎,𝑡+𝑎(، 1در رابطه )
 اسا. aدر سن  tمصرف نسل   𝐶𝑎,𝑡+𝑎و  یابد(می

 .( اسا2قید بودجه خانوار به صورت رابطه )

(2) s.t.∑ 𝑝𝑎,𝑡+𝑎[𝐶𝑎,𝑡+𝑎(1 + 𝜏𝑡+𝑎
𝑐 ) − 𝑇𝑎,𝑡+𝑎]7

𝑎=0 

 = ∑ (𝜔𝑎,𝑡+𝑎
𝐿 + 𝜔𝑎,𝑡+𝑎

𝐸 𝑒𝑎,𝑡+𝑎 + 𝜔𝑎,𝑡+𝑎
𝐻 ℎ𝑎,𝑡+𝑎)ℓ𝑎,𝑡+𝑎

7
𝑎=0  

𝜔𝑎,𝑡+𝑎 (،2در رابطه )
𝐿 ،𝜔𝑎,𝑡+𝑎 

𝐸  و 𝜔𝑎,𝑡+𝑎
𝐻 ترتیف نیروی کار غیرماهر، تجربه و به

 𝑐𝛼,𝑡+𝛼و شوند های خالص میآموزش هستند که در دستمزدهای تنزیل شده مشمول مالیات
زندگی مستلزم برابری بین ارزش مورد انتظار  اسا. قید بودجه چرخه aدر سن  tمصرف نسل 

𝜏𝑡+𝑎مخارج و ارزش درآمد اسا و 
𝑐  برابر اسا با نرخ مالیات بر مصرف در دوره t+a  .

𝑝𝛼,𝑡+𝛼  فرد در سن  کهی اساصورت درقیما تنزیل شده یک واحد کاالa  .زنده باشد
𝑇𝛼,𝑡+𝛼  ی انتقالی دریافتی در سن هاپرداخامقدارa دهد که شامل حقوق را نشان می

شده توسط افراد ها منهای حق بازنشستگی پرداخا بازنشستگی و سایر انتقاالت به بازنشسته
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 1نیروی کار اسا و به تبعیا از آئرباخ و کوتلیکف عرضهمقدار lα,t+α . در هر سن اسا
 ((:3برابر اسا با )رابطه ) tشود. عرضه نیروی کار نسل زا در نظر گرفته می( برون1987)

(3 )  ℓ�̅�=(𝑞𝑡(1 − 𝑢𝑡), 𝑞𝑡+1, 𝑞𝑡+2, 𝑞𝑡+3, 𝑞𝑡+4(1 − 𝛼𝑡+4), 0,0,0)  

≥1زا اسا. نرخ مشارکا برون qt(، 3در رابطه ) 𝑢𝑡 گذاری زای سرمایهزمان درون 0≥
زای گذرانده زمان برون αt+4کند و گیری میشده در آموزش در دوره اول زندگی را اندازه

های انتقالی دولا شامل (. پرداخاCroix, et al., 2007) شده در دوران بازنشستگی اسا
صورت های تحصیلی، مزایا و حقوق بازنشستگی و سایر انتقاالت اسا. این بردارها بهیارانه
 اند.شده( نوشته 5( و )4های )رابطه

مقیاس سرمایه   휀دو پارامتر تکنولوژی آموزشی هستند؛ 𝜓 ∋ (0,1)و  휀 < 0(، 5در رابطه )
 کند.گذاری آموزشی را بیان میکشش سرمایه آموزشی به سرمایه  ψانسانی در تابع تولید و 
( به دسا 6های انتقالی دولا به تولید ناخالص داخلی از طریق رابطه )خالص پرداخا

 آید.می

(6) �̅�𝑡/𝐺𝐷𝑃 = (𝑣𝑡𝑞𝑡𝑢𝑡𝜔0,𝑡
𝐿 +

𝛾0𝑔𝑡, 𝛾1𝑔𝑡+1, 𝛾2𝑔𝑡+2, 𝛾3𝑔𝑡+3, 𝛼𝑡+3𝑏𝑡+4 +  𝛾4𝑔𝑡+4, 𝑏𝑡+5 +

 𝛾5𝑔𝑡+5, 𝑏𝑡+6 +  𝛾6𝑔𝑡+6, 𝑏𝑡+7 + 𝛾7𝑔𝑡+7 )  

ی بعد از کسر حقوق بازنشستگ 𝑏𝑡، نرخ یارانه بر هزینه آموزش  𝑣𝑡 در(، 6در رابطه )
ی دولا خالص پرداخت 𝛾𝑎ی توسط دولا و حق بازنشستگعنوان میزان پرداختی کارکنان به

 .اسا صورت کسری از تولید ناخالص داخلیبه حقوق بازنشستگان پرداخابرای 
                                                           
1. Auerbach, A. & Kotlikoff, L.  

  تجربه  (4)

�̅�𝑡 = (0, (1 − 𝑢𝑡)𝑞𝑡, (1 − 𝑢𝑡)𝑞𝑡 + 𝑞𝑡+1, (1 − 𝑢𝑡)𝑞𝑡 + 𝑞𝑡+1

+ 𝑞𝑡+2, (1 − 𝑢𝑡)𝑞𝑡 + 𝑞𝑡+1 + 𝑞𝑡+2 + 𝑞𝑡+3, 0,0,0) 

,ℎ̅𝑡= (0 سرمایه انسانی (5) 휀𝑢𝑡
𝜓

 , 휀𝑢𝑡
𝜓

 , 휀𝑢𝑡
𝜓

 , 휀𝑢𝑡
𝜓

 ,0 ,0 ,0 )  
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افا عنوان حق بازنشستگی توسط دولا دریفرض شده اسا که میزان پرداختی کارکنان به
ر شود. شرایط مرتبه اول خانوامزایای بازنشستگی از طریق دولا تامین میشود و حقوق و می

 ((.8( و )7)رابطه ) دهدیممصرف را ارائه  1رگذاری آموزشی و معادله اولسرمایهمعادالت 

(7) 
𝑢𝑡

∗= () (
𝜓 ∑ [𝜔𝑎,𝑡+𝑎

𝐻  𝑙𝑎,𝑡+𝑎]4
𝑎=1

(1−𝑣𝑡)𝑞𝑡𝜔0,𝑡
𝐿 +∑ [𝜔𝑎,𝑡

𝐸 𝑙𝑎,𝑡+𝑎]4
𝑎=1

)

1

1−𝜓

  

𝐶𝑎+1,𝑡+𝑎+1  ( تابع مصرف بهینه8) =  
(1+𝑟𝑡+1)(1+𝜏𝑡

𝑐)

(1+𝜏𝑡
𝑐)

𝐶𝑎,𝑡+𝑎 ∀𝑎=0… 6 

 ((: 9برابر اسا با )رابطه ) tمصرف کل در دوره 

(9) Ct = ∑ Na,tca,ta  

 ها. بنگاه4-2
 ( برای تولیدKt( و سرمایه فیزیکی)Qt) موثر کار یرویناز  ایی، بنگاه نمایندهدوره زماندر هر 
با  2سداگال -تابع تولید کاب ی تحارقابت یهابنگاهای از زنجیره. اسا( Yt) مرکفکاالی 

 :((10د )رابطه )کننرا به محصول تبدیل می کار یروینسرمایه و  ،مقیاسبازدهی ثابا نسبا به 

𝑌𝑡=𝐴𝑡𝐾𝑡  ( تابع تولید بنگاه 10)
1−𝜑

𝑄𝑡
𝜑 

دهنده نشان At کند وگیری میسهم درآمد دستمزد در تولید ملی را اندازه φ( 10در رابطه )
یک فرآیند اتورگرسیو  اسا.در حال رشد  Gt−1اسا که با نرخ 3(TFPوری کل عوامل )بهره

 ( اسا.11شود که به صورت رابطه )می وری در نظرگرفتهبرای شوک بهره

𝐴𝑡 وری کل عوامل( بهره11)

𝐴𝑡−1
=𝐺𝑡=(1 − 𝜆)�̅�+λ 𝐺𝑡−1+휀𝑡 

                                                           
1. Euler Equation 

2. Cobb-Douglas production function 

3. Total Factor Product 
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وری ی بهرههاپارامتر شوک λباشد،  TFP رشد بلندمدتعامل  G̅( اگر11در رابطه )
آموزش  خطی از تجربه وخود ترکیبی خودیی بهانسان هیسرمایک شوک تصادفی اسا.  εtو

 شود.( بیان می12اسا که به از طریق رابطه )

𝑄𝑡=𝐿𝑡  کارایی نیروی کار (12)
1−𝛿[𝜇𝐸𝑡 + (1 − 𝜇)𝐻𝑡]𝛿 

گیری تجربه را اندازه 𝐸𝑡کند. گیری میاندازه tنیروی کار را در زمان  𝐿𝑡( 12در رابطه )
 کار درآمد نیرویی در تعیین انسان هیسرمااهمیا  دهندهنشان δآموزش اسا.  𝐻𝑡 کند.می

و تجربه  کنیم که آموزشمی ، فرضدیتابع تولپارامتر ترجیچ تجربه اسا. در این  μاسا و 
هستند. بنگاه نماینده رفتار رقابتی در بازارهای عامل دارد و سود را به  کامل هم نیجانش

 شکل خواهد گرفا.( 13در این صورت رابطه )رساند که حداکثر می

(13)  𝑌𝑡 = (𝑟𝑡 + 𝑑)𝐾𝑡 − 𝑤𝑡
𝐿𝐿𝑡 − 𝑤𝑡

𝐻𝐻𝑡 − 𝑤𝑡
𝐸𝐸𝑡  

هر یی هان دیتول ،نرخ استهالک سرمایه فیزیکی اسا. شرایط مرتبه اول d( 13در رابطه )
 .کندیمآن عامل مساوی  مایق بارا  عامل

 . دولت4-3
𝜏𝑡) کار یروین بر درآمدکند و دولا، اوراق قرضه منتشر می

𝑤مصرفی ) (، مخارج𝜏𝑡
𝑐 و )

𝜏𝑡درآمد سرمایه )
𝑘د. کندولا و مصرف عمومی، مالیات وضع میهای انتقالی( برای پرداخا
 ( اسا.14صورت رابطه ) بهقید بودجه دولا 

(14) 

 

𝜏𝑡
𝑤(𝑤𝑡

𝐿𝐿𝑡 + 𝑤𝑡
𝐸𝐸𝑡 + 𝑤𝑡

𝐻𝐻𝑡)/𝐺𝐷𝑃 + 𝜏𝑡
𝑐𝐶𝑡 + 𝜏𝑡

𝑘𝑟𝑡𝐾𝑡

+ 𝐷𝑡+1/𝐺𝐷𝑃 − (1 + 𝑟𝑡) 𝐷𝑡/𝐺𝐷𝑃 + 𝑂𝑅𝑗  

= 𝑁0,𝑡𝑣𝑡𝑞𝑡𝑢𝑡𝑤𝑡
𝐿(1 − 𝜏𝑡

𝑤)

+ ∑ 𝑁𝑎,𝑡𝛾𝑎𝑔𝑡 + 𝜗𝑡𝑌𝑡

𝑎

+ (𝑁4,𝑡𝛼𝑡 + ∑ 𝑁𝑎,𝑡

7

𝑎=5

) 𝑏𝑡 
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درآمد  𝑂𝑅𝐽دهد. نشان می tبدهی عمومی را در آغاز دوره  𝐺𝐷𝑃 𝐷𝑡/(، 14در رابطه )
 𝛾𝑎𝑔𝑡سهم مصرف عمومی غیرانتقالی در تولید ناخالص داخلی اسا و  𝜗𝑡. اسانفتی دولا 

اسا. فرض شده اسا که میزان  aشده به افراد در سن  مقدار انتقاالت سرانه تخصیص داده
ازنشستگی بشود و حقوق عنوان حق بازنشستگی توسط دولا دریافا میپرداختی کارکنان به

 شود. از طریق دولا تامین می

 سازی مدل ه. شبی5
( 1جدول ) یهادادهپارامترها و براساس  2افزار متلف، تحا نرم1ها در فضای برنامه داینارمدل

 شوند. سازی میدر سناریو پایه و دو سناریو سیاستی شبیه

 سازی مدل. پارامترهای موردنیاز برای شبیه1جدول 

 ماخذ مقدار پارامتر

𝛒 (1388)کاوند  98/0 3نرخ تنزیل ذهنی 

𝛗 (1398راغفر و همکاران ) 588/0 سهم نیروی کار در تولید 

𝛂 (1398راغفر و همکاران ) 412/0 سهم سرمایه در تولید 

d (1388تقوی و صفرزاده ) 08/0 نرخ استهالک سرمایه فیزیکی 

𝛅 (1392آقایی و همکاران ) 038983/0 سهم نیروی کار ماهر در تعیین درآمد نیروی کار 

𝛜 محاسبات محقق 15/0 مقیاس سرمایه انسانی در تابع تولید 

𝛙 محاسبات محقق 17/0 گذاری آموزشیکشش سرمایه آموزشی به سرمایه 

μ )(2007) 4کرویکس و همکاران 5/0 پارامتر مقیاس )ترجیح برای تجربه 

𝛄 محاسبات محقق 07/0 سهم حقوق بازنشستگی از تولید ناخالص داخلی 

𝛌  5فرض محقق 0 وریهای بهرهشوکاینرسی 

𝛔 (1390فخر حسینی) 5/1 ایکشش جانشینی بین دوره 

 های پژوهشماخذ: یافته 

                                                           
1. Dynare 

2. Matlab 

3. Subjective Discounted Factor 

4. Croix et al.  

 ( 1398همکاران ) و جمله راغفر ازبه مطالعات متعدد  باتوجه.  5
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 . سناریو پایه: آثار سالمندی جمعیت بر متغیرهای کالن اقتصادی5-1
 038983/0( با توجه به اقتصاد ایران برابر با δپارامتر سهم نیروی کار ماهر ) ،در سناریوی پایه

( با افزایش سالمندی ابتدا جمعیا به سما 1به نمودار ) با توجه. 1شده اسانظر گرفته در 
رف میل به مص انسالیمبه الگوهای مصرف، افراد  با توجهکند. میانسالی سوق پیدا می

سالمندی جلوگیری کنند، همین امر  دورهتری دارند تا از نوسانات شدید مصرف در پایین
شود. ابتدا انداز( در سطچ کالن اقتصاد میمنجر به کاهش میل به مصرف )افزایش میل به پس

ند تا به کانداز( شروع به کاهش مینرخ بهره افزایش و سپس با افزایش عرضه سرمایه )پس
را عیا یکنواخا همگمقدار بلندمدت خود همگرا شود. تمام متریرها در نهایا به سما وض

 . شوندیم

 اقتصادی در سناریو پایه کالن متغیرهای هایبر پویایی جمعیت سالمندی . آثار1نمودار 

 
 

                                                           
 (1392) مبتنی بر کار آقایی و همکاران. 1
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 . 1نمودار ادامه 

 
 های پژوهشماخذ: یافته 

 گذاری عمومی جهت افزایش سرمایه انسانی . سناریو سیاست5-1-1
توسعه  طریق تخصیص منابع بیشتر بهدر این بخش نقش اتخاذ تصمیمات سیاستی دولا از 

های رشد شود بر پویایی( میδسرمایه انسانی که موجف افزایش سهم نیروی کار ماهر )
 اسا.  شده یسازهیشباقتصادی 

وری نیروی کار )تولید سرانه( را در مدل افزایش داده و در بهره ،افزایش سرمایه انسانی
به ناهمگن بودن نیروی  با توجهیابد. کل افزایش می دستمزد ،نتیجه در یک بازار رقابا کامل
 های مختلف کارگر متفاوت اسا. دستمزد کارگر با تحصیالتکار، ترییرات دستمزد در گروه

س به سما یابد و سپیابد، اما دستمزد کارگر ساده ابتدا کاهش میو باتجربه ابتدا افزایش می
دستمزد کل موجف افزایش مصرف سرانه شود. افزایش مقدار بلندمدت خود همگرا می

به  نسبا کسری بودجه دولا ،شود. انتقاالت دولا برای حمایا از توسعه سرمایه انسانیمی
ا رشد برآیند این ترییرات ابتد. دهدتولید ناخالص داخلی و کسری بودجه دولا را افزایش می

رسد. سپس نرخ رشد ( می54/4دهد و بعد از دو دوره به ماکزیمم خود )اقتصادی را افزایش می
نوسانی  طورهبدر مسیر رشد وضعیا یکنواخا یابد؛ این  در حالی اسا که می تدریج کاهشبه



 1401تابستان  | 91شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 176

 

 شیزارا اف یوربهره ،کار ماهر یروین شبه سما مقدار بلندمدت جدید خود همگرا اسا. افزای
 نیا ندآیبر ، اماکار را کاهش داده اسا که هر دو اثر رشد دارند یروین ،یسالمند شیافزا و

 ((. 2)نمودار ) کندیم یرییکه رشد بلندمدت چه تر دهدیدو نشان م

 گذاری سرمایه انسانیسناریوی پایه و سیاست 2های متغیرهای کالن اقتصادی در . مقایسه پویایی2نمودار 

 
  های پژوهشماخذ: یافته
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مقدار کشورهای صنعتی مثل آمریکا  6/0به  1افزایش این پارامتربا (، 2نمودار ) با توجه به
(، تابع واکنش رشد اقتصادی به 2007مبتنی بر کار کرویکس و همکاران، )و فرانسه و کانادا 

دار شود. دو متریر سرمایه انسانی و انتقاالت دولا به مقسطچ باالتری از سناریو پایه منتقل می
گیرد اند. نرخ بهره باالتر از مقدار سناریو پایه قرار میمقادیر سناریو پایه جهش کردهباالتر از 

و علا آن لزوم افزایش انتقاالت دولا )سیاسا مالی انبساطی( اسا. سرمایه انسانی و 
که  نجاییگیرد. از آوری نیروی کار )تولید سرانه( در مقدار باالتر از سناریو پایه قرار میبهره

ی بر کاهش نیروی کار ناشی از سالمندی غلبه کرده، اثر رشد وربهرهدر این سناریو افزایش 
 ((.3دارد و اقتصاد به سما مسیر رشد وضعیا یکنواخا باالتری همگرا شده اسا )نمودار )

که  دهدیمنشان  δتحلیل حساسیا رشد اقتصادی نسبا به سناریوهای مختلف پارامتر 
 ردیگیمکاهش یابد، رشد اقتصادی در زیر مقدار سناریو پایه قرار  003/0ر به اگر  این پارامت

، اثر رشد گرید عبارتبه. شودیمی همگرا ترنییپا بلندمدتبه سما مقدار رشد  جیتدربهو 
هش کا بلندمدتی غلبه کرده اسا و رشد وربهرهسالمندی )کاهش نیروی کار( بر رشد 

 ود. شکاهش اثر سالمندی بر رشد اقتصادی میبه تر منجر و افزایش این پارام ابدییم

 گذاری سرمایه انسانیهای رشد در سناریوی پایه و سناریوی سیاست. مقایسه پویایی3نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته 

 
 

                                                           
مقدار  6/0( افزایش این پارامتر به 2007به اینکه طبق مطالعات مختلف از جمله مطالعه کرویکس و همکاران ) با توجه. 1

یافتنی منظور حداکثر مقدار دسا عنواناین مقدار به. کشورهای صنعتی مثل آمریکا و فرانسه و کانادا برآورد شده اسا

 . شده و مدل تحلیل حساسیا شده اسا

4.37

4.42

4.47

4.52

4.57

1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450

GDP Growth

0.003 0.6 0.038983
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 گذاری عمومی جهت افزایش حقوق بازنشستگی . سناریو سیاست5-1-2
ه های متریرهای کالن اقتصادی در سناریوی پایسازی و مقایسه پویاییدر این بخش به شبیه
)وضعیا فعلی اقتصاد ایران( و 07/01( برابر با γ) تولید ناخالص داخلیحقوق بازنشستگی به 

گذاری جها افزایش حقوق بازنشستگی بر متریرهای کالن اقتصادی سناریوی سیاسا
با افزایش سالمندی حتی اگر دولا بخواهد وضعیا ( 4. با توجه به نمودار )شودیمپرداخته 

 سالمندان را ثابا نگاه دارد، مجبور اسا سهم بیشتری را به سالمندان اختصاص دهد؛ از این
و شود. در این سناریتر میرو، اگر این سهم افزایش نیابد وضعیا رفاهی سالمندان وخیم

ین ترمقدار کشور دانمارک که پیشرفته 13/0ذاری این سهم به گشود که با سیاسافرض می
طرف برای  (. افزایش حقوق بازنشستگی از یک1395نظام بازنشستگی را دارد، برسد )بهزاد، 

شود چون موجف افزایش مخارج دولا و کسری بودجه دولا دولا هزینه محسوب می
یا رفاهی سالمندان شده و شود و از طرف دیگر سبف افزایش درآمد و بهبود وضعمی

 انداز افزایش پیدا کرده اسا. مصرف و پس
ی متریرهای کالن اقتصاد اسا. مصرف کل، مصرف هاییایپو دهندهنشان( 4)نمودار 

به سما مقدار رشد وضعیا یکنواخا  جیتدربهسرانه و کسری بودجه افزایش و سپس 
و  تر شدن بازارهای سرمایهانداز بازنشستگی منجر به بزرگافزایش پس. شوندیمهمگرا 

ی بیشتری هایی که وابستگتر بنگاهتواند با رشد سریعشود که این امر میکاهش نرخ بهره می
توان رو، میاز این . افزایش دهد مدتکوتاهبه دارایی خارجی دارند، رشد اقتصادی را در 

افزایش رشد اقتصادی از سما تقاضا و مربوط به سه متریر نتیجه گرفا از آنجایی که 
اد تابع واکنش رشد اقتص گذاری بوده اسا، اثر سطچ دارد ومصرف، مخارج دولا و سرمایه

خود همگرا  بلندمدتبه سما مقدار  قرارگرفتهکه در سطچ باالتری از سناریو پایه نیا از بعد
 .شودیم

                                                           
 با توجه به محاسبات انجام شده توسط محقق. 1
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های کالن اقتصادی در دو سناریوی پایه و افزایش حقوق های متغیر. مقایسه پویایی4نمودار 
 بازنشستگی 

 

 
 های پژوهشماخذ: یافته
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افزایش حقوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی از سناریوی  دهدیم( نشان 5نمودار )
رشد  007/0را افزایش و کاهش این پارامتر به  مدتکوتاهرشد اقتصادی  13/0به  07/0پایه 

 اثری ندارد. بلندمدت، اما بر رشد دهدیمرا کاهش  مدتکوتاهاقتصادی 

 یگذاری حقوق بازنشستگهای رشد در سناریوی پایه و سناریوی سیاست. مقایسه پویایی5نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته

 گیری بندی و نتیجه. جمع6

یافته برای دایموند تعمیم( OLGهای همپوشان )محاسبه با نسلدر این مطالعه یک مدل قابل
گرفته زا شکلصورت درونشده اسا که در آن عنصر سرمایه انسانی بهاقتصاد ایران طراحی 

های ارتقای سرمایه انسانی سیاسا اسا. نتایج نشان داد که افزایش سالمندی اگر همراه با
در مدل  شدهراحیتواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند. در سناریوهای طباشد، می

δ/038983در مقادیر  > وری نیروی کار بر اثر یافته اسا؛ یعنی اثر بهرهرشد افزایش 0
سالمندی غلبه کرده اسا. بنابراین، یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر کاهش 

 نیروی کار در اثر سالمندی ضرورت دارد. 
(، اونو و 2019انگ جو و کویچی )(، ه2020نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات لیو )

راستا اسا. ( هم2015( و چوی و شین )2016(، چانگ و شی )2017(، هان )2018یوچیدا )
ا ر بالقوه رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادیتواند آثار گذاری در آموزش وقتی میسرمایه

یکاری افراد اشد. بکارگیری نیروی انسانی تحصیلکرده در تولید بظاهر کند که همراه با به
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 های انجامگذاریشود و سرمایهتحصیلکرده باعث عدم استفاده کارا از این سرمایه انسانی می
 . همچنینکندکند و فقط بار سنگین آموزش دولتی را بر جامعه تحمیل میشده را ناکارا می

ادی داشته صتوجهی بر رشد اقتدهد بدون اینکه اثر قابل کسری بودجه دولا را افزایش می
ضرورت دارد  ،باشد؛ بنابراین، برای اینکه اثر سالمندی جمعیا بر رشد اقتصادی خنثی شود

هایی جها تخصیص کامل و بهینه منابع در اقتصاد گذاری آموزشی، برنامههمراه با سرمایه
هایی در جها ارتقای رشد اقتصادی از طریق تاکید بر رو، اتخاذ سیاسااتخاذ شود. از این 

 بنیان که بتواند نیروی کار تحصیلکرده را به کار گیرد، ضروری اسا.الگوهای رشد دانش
رشد  تواندیمافزایش حقوق بازنشستگی از طریق تحریک تقاضا  داد کهنتایج نشان 

 ی ووربهرهافزایش دهد )اثر سطچ دارد(، اما اگر این سیاسا همراه با  را افزایش مدتکوتاه
از سوی  مالی مناسف نیتامی هااسایسو  سوکیاز های بیکار اقتصاد ی ظرفیاریکارگبه

اده از بنابراین، باید در ایران با استفمثبا این سیاسا بهره برد.  از آثار انتوینمدیگر نباشد، 
های بازنشستگی و های حاکم بر صندوقتجارب کشورهای موفق به اصالح سیاسا

  تخصیص بهینه منابع آن پرداخته شود تا از تحمیل بار مالی بر بودجه دولا کاسته شود.
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 .3-1، (329)19ثمر، (. سیاسا بازنشستگی کشور دانمارک. 1395بهزاد، فریبا.)
(. اصالح پارامتری نظام بازنشستگی ایران 1398بهمنی، مرضیه، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین. )

های همپوش و بازار ناقص نیروی کار. با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل
 .104-67(، 72)19، نامه اقتصادیپژوهش

رسی آثار سالمندی جمعیا بر روی (. بر1395تفضلی، علیرضا، یاوری، غالمرضاو مانی، کامران. )
گاه دانشنامه کارشناسی ارشد، پایان متریرهای کالن اقتصادی )مطالعه موردی ایران و ژاپن(.
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 .رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.تجاری واقعی برای اقتصاد ایران
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(. عوامل موثر بر مخارج سالما با 1396عبداهلل میالنی، مهنوش، محمدی، تیمور وتوسلی، سالله. )
-25(، 65)17، نامه اقتصادیپژوهشتاکید بر سالمندی جمعیا: یک مطالعه پانل بین کشوری. 

50. 
 (. گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.1395مرکز آمار ایران. )

(، 5)13، سالمندی ایران (.سالمندی و رشد اقتصادی.1397مداح، مجید و راغفر، حسین. ) ،میری، ندا 
626-637. 

د اقتصادی بینی رشاقتصادی ایران و پیش(. بررسی تاثیر سالمندی جمعیا بر رشد 1395نادی، لیال. )
شگاه نامه کارشناسی ارشد، دانهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی. پایانبا استفاده از مدل

 فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری.
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