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رابطه سالمندی جمعيت با رشد اقتصادی ايران از طريق ميزان 

باروری  و اميد زندگی )رويکرد مدل نسل های همپوشان(

مقدمه: سالمندی جمعیت عبارت است از برهم خوردن تناسب سنی جمعیت 
به نحوی كه سهم جمعیت جوان از كل جمعیت كاهش یافته و سهم جمعیت سالمند 
)باالی 60 سال( رو به افزایش باشد. با توجه به آنكه كاهش نرخ باروری به همراه 
افزایش در امید به زندگی افراد به عنوان دو عامل مهم در شكل گیری پدیده سالمندی 
مطرح هستند، در این مطالعه اثرات اقتصادی كالن پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی 
به تفكیك دو اثر كاهش در نرخ باوری و افزایش امید به زندگی موردبررسی قرار 

گرفت.
روش: این پژوهش اثرات سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران و همچنین 
برخی از متغیرهای اقتصاد كالن را با استفاده از یك مدل تكامل یافته نسلهای 
همپوشان 55 دوره ای، موردبررسی قرار داد. در این چهارچوب، پس از شبیه سازی 
با استفاده از نرم افزار متلب، اثرات دو سناریوی كاهش در نرخ رشد زادوولد و 
افزایش در احتمال بقا، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در این مطالعه، سال 1994 
میالدی )1373 شمسی( به عنوان سال ابتدایی شبیه سازی انتخاب شد. این مدل با 
استفاده از داده های مربوط به اقتصاد ایران، طی سالهای 1994 تا 2017 كالیبره شد و 

روند متغیرها تا سال 2050 میالدی شبیه سازی شد.
یافته ها: كاهش نرخ رشد زادوولد، نرخ رشد GNP واقعی و سرانه را كاهش 
می دهد. افزایش طول عمر یا احتمال بقا، نرخ رشد GNP واقعی را كاهش نداده اما 

GNP واقعی سرانه اندكی افزایش یافته است.  

بحث: تا سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت ایران در سن كار و فعالیت 
)64-15( قرار داشت و كمتر از 6 درصد جمعیت در سنین سالمندی قرار داشتند. با 
فرض تداوم باروری در سطح جایگزینی، كشور ما در دهه 2030 میالدی به صورت 
جدی با چالش سالمندی مواجه خواهد شد، همچنین پیش بینیهای دفتر جمعیت 
سازمان ملل متحد  حاكی از آن است كه در سال 2045 نسبت جمعیت باالی 60 
سال به بیش از 15 درصد افزایش می یابد. تغییرات جمعیتی گسترده و سریع، ایران 
را در گروه كشورهایی قرار داده است كه تا میانه قرن بیست و یكم میالدی ساختار 
سنی سالخورده ای خواهد داشت. عوامل مؤثر در رخداد پدیده سالمندی در ایران، 

بهبود و افزایش امید به زندگی به همراه كاهش در نرخ باروری است.
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Abstract
Introduction: The macro economy effects of population 
aging on economic growth was examined based on the 
effects of two factors including decrease in fertility rate 
and increase in life expectancy. The effects of popula-
tion aging on economic growth in Iran and some of the 
macro economy variables were examined using a modi-
fied overlapping generation model (55 cycles). 
Method: Simulations were performed in MATLAB for 
the two scenarios of decreasing fertility rate and increas-
ing longevity and their effects on economic growth of 
Iran. The initiation year was 1994, and the model was 
calibrated using Iran economy data from 1994 to 2017. 
The forecasts were produced for the years after 2017 un-
til 2050.
Findings: The results showed that the decline in the 
growth rate of birth rate had a notable effect on the 
decrease of the growth rate of real and gross national 
product (GNP) per capita. In addition, an increase in life 
expectancy or longevity did not have a negative effect 
on the growth rate of real GNP and increased GNP per 
capita.
Discussion: Assuming that fertility rate remains at re-
placement level, the country will face a serious chal-
lenge by the aging population by 2030, and the popula-
tion over 65 will constitute 15% of the population by 
2045. Fast and wide population changes have placed 
Iran among the countries that expect an aged population 
by the mid-21st century. The factors effective in the ag-
ing population in Iran include increase in life expectancy 
and decrease in fertility rate.
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Extended Abstract
Introduction: Given the industrialization of societies and its economic, cultural, 
and moral consequences and the growing population of the elderly and the emer-
gence of many diseases and problems of aging which is caused by the unfavorable 
conditions of their lives, basis for the health of the elderly should be established by 
promoting the quality of life and stepping up to achieve dynamic aging.   
The purpose of this research is to determine the factors and attributes that affect 
the index of hope and quality of life to achieve a desirable and satisfactory envi-
ronment for the elderly; they have been effective in restoring their physical and 
psychological wellbeing, providing them with refreshment and life expectancy 
and ultimately improving the quality of life of the elderly. Therefore, the issue 
of paying attention to elderly people living in nursing homes can have a positive 
effect on increasing the role and importance of the elderly and improving their 
quality of life in society.
Method: In order to advance the research and achieve the goal, a descriptive-
analytical method has been used in a survey approach that includes library and 
field studies. The library method with tables and statistics was used to reach the 
psychology and sociology of the elderly and the situation of the elderly in differ-
ent societies and the principles of design and architecture criteria for the elderly. 
Field studies, including data coming from interviews with the elderly, stakehold-
ers related to the issues of the elderly, specialists and others have been used as a 
complement to the library methodology to meet the expectations and needs of the 
elderly as the main beneficiaries. Also, SPSS software and one-sample t-test were 
used as a tool for data analysis and evaluation.
Findings: Considering the result of exploratory factor analysis that was performed 
on the variables of the questionnaire, eleven factors were identified as the main 
factors affecting the increase of quality and life expectancy of the elderly. Apart 
from the factor of lack of complexity and ambiguity, the other factors such as 
ease of access to spaces, safety and security, dynamism and attractiveness, unity 
and integrity, freedom, comfort, communication with nature, social participation, 
educational and cultural activities, and place belonging to raising the level of life 
expectancy among the elderly were found to have significant effects. 
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According to the research findings, ease of access to public and private spaces 
associated with the physical and mental constraints of the elderly. The adaptation 
of the public space to the sensory and physical needs of the elderly was found to 
make them feel comfortable. In this way, it is important to pay attention to the 
design of the furniture in a manner that is it consistent with the requirements of 
aging, the type and color of the flooring and the slope of the sidewalks, the design 
of various spaces for the gathering, and chatting of the elderly. The freedom of 
the elderly in the public sphere helps to strengthen their sense of self-sufficiency 
and usefulness. It is important to create diversity in the use of public spaces and 
to provide a wide range of choices to stimulate the sense of dynamism among the 
elderly.
Enjoying nature and watching the natural environment is also important in helping 
the elderly.
Paying attention to the inner concepts of each element (codename and ambiguity) 
in designing the public space, along with the concepts and forms of the element, 
and encouraging the elderly to meet sensory-mental-perceptual needs, to discover 
the meaning of the element, in restoring self-confidence to the elderly and persuad-
ing them that they play an important role in public participation in public space.
In public space, solutions should be considered for the micro scale and how they 
interact, in order to avoid excessive variation in the public space, a kind of dis-
order, and lack of integrity because this irregularity ultimately leads to confusion 
among the elderly and their refusal of  frequent participation in public space ac-
tivities.
In addition to aforementioned factors, the existence of a safe environment for life 
can also be regarded as one of the essential requirements of human life. Failure 
to meet the need for human security in collective spaces, not only prevents them 
from achieving higher-level needs such as self-actualization, aesthetics, knowl-
edge, and understanding, but reduces social interactions and ultimately leads to the 
absence of public spaces. Being at the optimum level can create a sense of humor 
for the elderly, as it enables the visibility of the surroundings and strengthens of 
the sense of security in the individual.
Other things you can do to achieve this goal are as follows:
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- Observing the scale of the human space and scale.
- Forming a space and ability that are visible and readable.
- Creating visual comfort through proper orientation with signs and marks, har-
mony of views in terms of form, color and type of materials and line of glass, and 
appropriate lighting.
Discussion: Regarding the results of field study on the elderly living in the elderly 
homes of Karaj, attention to eleven factors in designing the space for the elderly 
and increasing their life expectancy is necessary according to the results of the 
Friedman Ranking test. The four factors that have the greatest impacts on improv-
ing the quality and life expectancy of the elderly are: the relationship between the 
elderly and nature, the elderly social participation, comfort, and participation in 
the educational and cultural activities of the elderly.
In the study of the relationship between the quality of life and physical activity, the 
findings of the research showed that the quality of life has a significant relationship 
with daily activities of one’s life. Therefore, it is recommended to make social par-
ticipation increase, improve medical and health services, and provide counseling 
services in the elderly population with the aim of preserving and enhancing their 
ability to have a more independent life than before.
Space design is the core of the research, so that space is the factor for engaging 
people. Because social communication and interaction is occur among individu-
als, and it keeps the human soul and hopes alive. Round spaces have a positive 
effect on the interaction of individuals as well as on their happiness. We can design 
spaces and even layout furniture. Achieving dynamic aging through active en-
gagement of the elderly with life, acceptance of purposeful, valuable and identity-
based social commitment from them, the need for optimal, conventional social 
interaction with the aging interest of the community is possible. In order to have 
a dynamic old age, the quality of life as a consequence of mental health is undif-
ferentiated.
According to the findings of this research, it seems that understanding of different 
needs of the elderly and trying to meet these needs and respecting their prefer-
ences in designing spaces for them can be helpful in the quality improvement of 
the elderly as well as their life expectancy and achievement of successful aging 
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goals. Meanwhile, it is hoped that attention and utilization of the environmental 
notions explained in this article in designing and improving the living space of the 
elderly, the presence and participation of the elderly in public spaces and collec-
tive activities and the achievement of the transcendental goals of the successful 
aging idea are provided.
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مقدمه
امروزه پدیده سالمندی جمعیت، به عنوان یك مسئله مهم در بسیاری از كشورهای جهان 
باالتر  به سمت سنین  توزیع جمعیت یك كشور  تغییر  را می توان  پدیده  این  مطرح است. 
)بیشتر از 60 سال( تعریف كرد. درحال حاضر در تمامی كشورهای اروپایی، نرخ باروری از 
سطح موردنیاز برای جایگزینی بلندمدت )حدود 1/2 تولد در هر زن به طور متوسط( كمتر 
 ،2017 سال  در  متحد1  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  گزارش  طبق  دیگر  سوی  از  است. 
دستاوردهای قابل توجهی درزمینه امید به زندگی در سطح دنیا در سالهای اخیر به دست آمده 
است و در كل امید به زندگی در هنگام تولد بین سالهای 2000 تا 2005 و 2010 تا 2015 از 
2/67 سال به 8/70 سال افزایش پیدا كرده است )حدود 6/3 سال(. در سرتاسر جهان انتظار 
می رود، امید به زندگی از حدود 71 سال در سالهای 2010 تا 2015 به 77 سال در سالهای 
2045 تا 2050 افزایش یابد. در ایران، در دهه 50 و 60 سطح باروری باال و تقریبا همیشه 
بیشتر از 6 فرزند به ازای هر زن بوده است، درحالی كه اخیرا این سطح به زیر نرخ جای گزینی 
كاهش یافته است. در كنار این تغییر، امید به زندگی نیز در ایران روند رو به افزایشی داشته 
است و از 54 سال در سال 1355 به 74 سال در سال 1395 افزایش یافته است. تركیب این 
دو متغیر، ظرفیت جمعیتی شتاب دهنده ای برای سالمندی جمعیت ایران، پدید آورده است و 
موجب شده تا موضوع سالمندی به عنوان یك مسئله مهم در سطح سیاستگزاری مطرح باشد.
 به گزارش مركز آمار ایران تا سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت ایران در سن كار 
 65( سالخوردگی  سنین  در  درصد جمعیت   6 از  كمتر  و  داشت  قرار   )64-15( فعالیت  و 
سال به باال( و نزدیك به 24 درصد نیز در سنین 0-14 سالگی قرار داشت. این آمارها نشان 
قرار  پنجره فرصت جمعیتی  براساس معیارهای سازمان ملل در وضعیت  ایران  می دهد كه 
ایران در دوران طالیی جمعیتی به سر می برد.  دارد و به زعم بسیاری از جمیعت شناسان، 
1 United Nation Population Fund
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بهینه  استفاده  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  كشور،  جمعیتی  مسئله  اصلی ترین  درحال حاضر 
از جمعیت بالقوه فعال كشور در جهت ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود رفاه است. آنچه در 
خصوص پنجره فرصت جمعیتی اهمیت فراوان دارد، این نكته است كه پنجره جمعیتی برای 
همیشه باز نخواهد ماند و با سالمندی جمعیت و افزایش نسبت سالمندان، پنجره جمعیتی 
شروع به بسته شدن خواهد كرد. با فرض تداوم باروری در سطح جانشینی، این اتفاق برای 
ایران در آستانه دهه 2030 میالدی آغاز خواهد شد و در سال 2045 كه نسبت جمعیت باالی 

65 سال به بیش از 15 درصد افزایش می یابد، بسته خواهد شد.
تغییرات جمعیتی گسترده و سریع، ایران را در گروه كشورهایی قرار داده است كه تا 
میانه قرن بیست و یكم میالدی ساختار سنی سالخورده ای خواهد داشت. عوامل مؤثر در 
رخداد پدیده سالمندی در ایران، بهبود و افزایش امید به زندگی به همراه كاهش در نرخ 

باروری است.
پدیده سالمندی در سطح بین الملل نیز به وضوح قابل مشاهده است و آمارهای بین المللی 
ملل  پیش بینیهای سال 2017 صندوق جمعیت سازمان  تأیید می كنند. طبق  را  این موضوع 
متحد، تقریبا در تمامی نقاط جهان جمعیت باالی 60 سال سریع تر از همه گروه های سنی 
جوان تر رشد می كند و درحال حاضر اروپا دارای بیشترین جمعیت 60 سال و باالتر )حدود 
25 درصد( است كه مقدار آن در جهان به 962 میلیون نفر می رسد و 13 درصد جمعیت 
با سرعت رخ می دهد،  نیز  نقاط جهان  جهان را تشكیل می دهد. پدیده سالمندی در سایر 
به گونه ای كه تا سال 2050 در تمامی مناطق دنیا به استثناء آفریقا تقریبا یك چهارم و حتی 

بیشتر از یك چهارم آنها در سن 60 سال و باالتر خواهد بود.
سالمندی، ساختار جمعیت را به نفع جمعیت 60 سال و باالتر، نسبت به جمعیت جوان، 
می گیرد.  قرار  تحت تأثیر  اقتصادی  فعالیتهای  كیفیت  و  كمیت  ازاین جهت،  و  می دهد  تغییر 
مطالعات انجام شده در خصوص اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی، در سطح كشورها، 



رابطه سالمندی جمعیت با رشد اقتصادی ایران از طریق میزان باروری  و امید زندگی ...
The Effects of Population Aging on Economic Growth of Iran....

293      

نتایج بعضا متضادی را نشان می دهد كه این موضوع موجب ابهام در اثرات سالمندی بر رشد 
اقتصادی شده است. به طوركلی می توان گفت كاهش نرخ باروری، از طریق كاهش جمعیت 
نیروی كار، تحمیل بار مالی تأمین اجتماعی به دولت، كاهش نرخ پس انداز ملی )نیروی كار، 
كاهش  كننده محسوب می شوند( و همچنین  غیر پس انداز  بازنشستگان،  و  اندازكننده  پس 
كنار  در  افزایش طول عمر  اما  اقتصادی خواهد شد؛  تشكیل سرمایه، موجب كاهش رشد 
باشد.  داشته  نیز  مثبتی  اثرات  می تواند  باروری،  نرخ  كاهش  برای  ذكرشده  منفی  تأثیرات 
به عنوان مثال نتایج حاصل از برخی تحقیقاتی كه در كشور آمریكا، پیرامون موضوع سالمندی 
جمعیت و رشد اقتصادی انجام شده است، نشان دهنده رابطه مثبت میان سالمندی جمعیت و 
نرخ رشد اقتصادی آن كشور است. دراین ارتباط، هیر و آندریاس ایرمن )2014(، در مقاله ای 
سالمندی  می دارند،  اظهار  اقتصادی،  رشد  و  بازنشستگی  جمعیت،  سالمندی  عنوان  تحت 
ایالتهای آمریكا موجب افزایش بهره وری نیروی كار و جایگزینی عامل  جمعیت در اغلب 
سرمایه، به سبب گران تر شدن نیروی كار شده و بنابراین درمجموع سالمندی جمعیت، اثر 
مثبتی بر رشد اقتصادی كشور آمریكا داشته است. آمریكا برخالف كشورهایی چون بریتانیا و 
فرانسه، با كاهش نرخ باروری مواجه نیست، بلكه با پدیده افزایش طول عمر جمعیت مواجه 
است. افزایش طول عمر )امید به زندگی باالتر( انگیزه های احتیاطی خانوارها را افزایش داده 
و منجر به افزایش ساعات كاری نیروی كار، افزایش جایگزینی نسبت سرمایه به نیروی كار 
و بهبود بهره وری شده است. نرخ مشاركت زنان را نیز افزایش داده است. درمجموع نتایج 
مثبت ناشی از افزایش طول عمر جمعیت، بر نتایج منفی آن مثل افزایش هزینه های اجتماعی 
سالمندی و افزایش سهم مصرف كنندگان )نسبت به پس اندازكنندگان( در جامعه، غلبه كرده 
و رشد اقتصادی آن كشور همچنان افزایش داشته است. در مطالعه دیگری كه توسط موتو 
و همكاران )2016( تحت عنوان »اثرات سالمندی جمعیت بر اقتصاد كالن« و با استفاده از 
مدل نسلهای همپوشان برای اقتصاد ژاپن انجام شده است، نتایج به دست آمده، متفاوت با 
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نتایج كشور آمریكا بوده و مؤید آن است كه افزایش سن جمعیت ژاپن به طوركلی اثر منفی 
بر رشد اقتصادی كشور ژاپن داشته است. در این تحقیق اثر سالمندی به طور مجزا و از دو 
طریق كاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی بر رشد اقتصادی آن كشور موردبررسی 
قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، پدیده سالمندی از طریق كاهش نرخ باروری كه درواقع 
همراه با كاهش عرضه نیروی كار است، بیشترین اثر را در كاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد 
اقتصادی  نرخ رشد  كاهش  در  افزایش طول عمر  از طریق  سالمندی  اثر  مقابل  در  داشت. 
سالمندی جمعیت  اثرات  از  به دست آمده  متضاد  نتایج  به  توجه  با  بود.  كمتر خواهد  بسیار 
در  رشد  به  رو  سالمندی  مسئله  همچنین  و  بین الملل  در سطح  كالن  اقتصاد  متغیرهای  بر 
ایران، بررسی اثرات آن در اقتصاد كشور حائز اهمیت است كه این موضوع در مقاله حاضر 
موردتوجه قرار گرفته است. این مقاله تالش دارد تا اثر سالمندی بر متغیرهای كالن، شامل 
رشد اقتصادی و تولید سرانه را با استفاده از مدل نسلهای همپوشان در ایران مورد تحلیل و 
بررسی قرار دهد تا از این طریق بخشی از كمبودهای تجربی در این حوزه پوشش داده شود 

و راهكارهای سیاستی مناسب جهت برنامه ریزی آتی ارائه شود.

روش
مقاالت و پژوهشهای متعددی در خصوص ارتباط بین تركیب جمعیتی و اثرات اقتصادی 
آن وجود دارد. پیشتازترین این مقاالت در قالب مدل تعادل عمومی مربوط به مطالعه آیورباخ 

-كوتلكوف )1987( است.
در پژوهش حاضر از یك الگوی نسلهای همپوشان 55 دوره ای استفاده شد. مدل نسلهای 
همپوشان به سبب دارابودن ویژگیهای مهم زیر در بسیاری از تحقیقات اقتصادی به كار گرفته 

می شوند:
است  آن  قطعی(  )مدلهای  مدل  این  ویژگیهای  مهمترین  و  اساسی ترین  از  یكی  الف( 



رابطه سالمندی جمعیت با رشد اقتصادی ایران از طریق میزان باروری  و امید زندگی ...
The Effects of Population Aging on Economic Growth of Iran....

295      

كه در اینگونه مدلها ضرورتی وجود ندارد، تعادل یكنواخت، كارا باشد )برعكس مدل 
تعادل عمومی كه در آن قضیه اول رفاه، بهینه پارتو را تضمین می كند(. زیرا این مدل 
شامل بی نهایت عامل اقتصادی است و ازآنجایی كه ارزش منابع در اقتصاد نیز بی نهایت 
انتقال منابع از افراد جوان به سالمندان، موجب بهبود  بنابراین  در نظر گرفته می شود، 

پارتو در اقتصاد خواهد شد.
ب( در این مدل امكان بروز »بیش پس اندازی«1 در صورت اضافه كردن انباشت سرمایه 
به مدل، وجود دارد. چنین وضعیتی، زمانی قابلیت طرح خواهد داشت كه خانوارها، 
ذخایر سرمایه ای خود كاهش دهند. با وجود محدودیتهای خاص در خصوص تكنولوژی 
تولید و ذائقه مصرف كنندگان، می توان از مشابه بودن سطح پس انداز در وضعیت پایدار 
و نرخ پس انداز قاعده طالیی در مدل سولو )كه تضمین كننده كارایی بین نسلی است( 

اطمینان حاصل كرد. )دیاموند2، 1965(
ج( در این الگو، پول به عنوان واسطه مبادله مطرح است. هر نسل جوان پول نسل قبلی 
خود را برای خریدوفروش كاالها خواهد پذیرفت و خود نیز در زمان كهن سالی پول را 

)Ljungqvist and Sargent. 2004(.با كاالهای مصرفی مبادله خواهد كرد
مدل نسلهای همپوش به طوركلی داری 4 بخش اصلی است. 1( بخش خانوار 2( بخش 
بنگاه 3( بخش تأمین اجتماعی 4( بخش دولت. در این مقاله، بر اساس مدل هانسن )1999( 

دو بخش سیستم سالمت و اوراق قرضه، به مدل استاندارد افزوده می شود.
در این پژوهش دوره زمانی مدل گسسته و ساالنه است و اقتصاد دارای 80 نسل است 
كه به صورت j= 21.....100 مشخص شده اند. در هر دوره زمانی )t( یك نسل 21 ساله وارد 
اقتصاد می شود و سایر نسلها یك سال به جلو منتقل می شوند. پیرترین نسل j =100 است كه 

1. over saving
2. Diamond
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سال بعد خواهد مرد. نرخ رشد نسل جدید یا همان نرخ رشد زادوولد را با ρt نشان می دهیم.

P 21,t = (1 + ρt) P 21,t-1 )1(
همه خانوارها با یك ریسك مرگ ومیر مواجهند كه در همه گروه ها یكسان است.احتمال 

نشان داده می شود. جمعیت و سهم گروه j در دوره t به صورت زیر است.  بقا با 

P j,t= Pj-1,t-1  )2(

µj,t=  Pj,t / ∑
100

i=21 Pi,t )3(

1- بخش خانوار
خانوارها تا قبل از بازنشستگی، نیروی كار خود را به بنگاهها عرضه كرده و پس از كسر 
مالیات، بر اساس كارایی و سن، درآمد و دستمزد دریافت می كنند. خانوارهای باالتر از 65 
سال نیز از جرگه نیروی كار خارج شده و حقوق بازنشستگی دریافت می كنند. به عبارتی 
خانوارها صاحبان سرمایه محسوب می شوند كه در طول زندگی، سرمایه خود را به بنگاه ها 
اجاره می دهند. همچنین خانوارها اوراق قرضه دولتی یك ساله را خریداری كرده و از دولت 

بهره اخذ می كنند.
هر خانوار یك نیروی كار نمونه را شامل می شود و خانوارها مطلوبیت خود را از آغاز 

سن 21 در دوره t  حداكثر می كنند:
MAX ∑100

j=21B
j-21[∏j

i=21φi,T-21+i]u( Cj,t,1-hj,t,bj+1,t+1) )4(
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قید بودجه در طول زندگی برابر است با:
(1+τc,t ) Cj,t+kj+1,t+1+bj+1,t+1 )5(

=[1+(1-τk,t) rt
k ] kj,t+(1+rt

B ) bj.t )6(
=[1+(1-τk,t)rt

k ] kj,t+(1+rt
B) bj.t+pbj,t+τt+εt    

     for j>65
)7(

كه در آن Cj,t ،hj,t بیانگر مصرف و نهاده نیروی كار هستند. kj,t و bj+ t به ترتیب نشان دهنده 
 Wt است. همچنین t و دوره  j سرمایه و اوراق قرضه نگهداری شده توسط خانوارهای در سن
rt نرخ واقعی بازگشت اوراق 

B،نرخ واقعی بازگشت سرمایه قبل از كسر مالیات rt
k ،نرخ دستمزد

قرضه قبل از كسر مالیات، τc,t نرخ مالیات برمصرف،τh,t نرخ مالیات بر درآمد حاصل از نیروی 
یارانه  انتقالی)به استثناء  پرداختهای   τt،نیروی سرمایه از  درآمد حاصل  بر  مالیات  نرخ   τk,t،كار
 ε_t منافع ناشی از حقوق بازنشستگی است كه افراد بازنشسته دریافت می كنند و pbj,t ،)پنهان
كارایی نیروی كار برحسب سن از  مجموع انتقال درآمد یا سرمایه تصادفی مانند ارث است. 
21 تا 65 سال را نشان می دهد، كه به عنوان فاكتور ثابت در طول زما در نظر گرفته شده است.

  b21,t=(k21,t=0).ندارد دارایی  نوع  هیچ   t دوره  در  خانوار جدید  كه یك  می شود  فرض 
b101,t=(k101,t=0) .بعالوه هیچ خانواری نیز از خود ارثی باقی نخواهد گذاشت

همچنین فرض می شود، دولت كل ارثیه به جامانده در دوره t1 را جمع آوری می كند و 
آنها را به طور مستقیم در دوره t بین هر خانوار تقسیم می كند. در این تحقیق بر اساس مدل 

هانسن، اوراق قرضه دولتی، وارد تابع مطلوبیت تفكیك پذیر خانوار، می شود.
u( Cj,t,1-hj,t,bj+1,t+1)=log Cj,t+γt  log (1-hj,t)+ηt  log bj+1,t+1        for j≤65 )8(

u( Cj,t,1-hj,t,bj+1,t+1)=log Cj,t+ηt  log bj+1,t+1             for65< j<100 )9(

u( Cj,t,1-hj,t,bj+1,t+1)=log Cj,t                       for j=100 )10(
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در روابط باال γt و ηt متغیرهای قابل تغییر در طول زمان هستند كه نشان دهنده ترجیحات 
خانوار برای فراغت و نگهداری اوراق قرضه دولتی در دوره t هستند. هر چه γt و ηt بزرگ تر 
باشد خانوار میزان فراغت یا اوراق قرضه بیشتری را ترجیح خواهد داد. به عبارتی هنگامی كه 

ηt < 0 باشد خانوار از اوراق قرضه دولتی مطلوبیت كسب می كند.

درآمد ناشی از نگهداری اوراق قرضه برای خانوار j  و در دوره t به صورت رابطه زیر 
خواهد بود:

                                                                           
   100-1 Cj,t

      (1-τk,t) rt
K-rt

B=(ηt-1)/β(1+τc,t)∑    μj,t )11(bj+1,t+1j=21

2- بخش بنگاه
در بنگاه كاالی نهایی با تركیب عوامل كار و سرمایه و بر اساس تابع كاپ و داگالس، 

تولید می شود. هدف بنگاه حداكثر كردن سود است.
MAX ∏t=At Kt

α Lt
1-α -Rt Kt-ωt Lt )12(

در رابطه فوق α سهم سرمایه در تولید،  Kt كل ذخیره سرمایه، Lt كل نهاده نیروی كار و 
Rt نرخ بهره سرمایه خصوصی است. At بیانگر بهره وری كل نهاده ها )TFP( است و ما فرض 

می كنیم كه افزایش TFP در نرخ gt در هر دوره برابر است با:
gt ≡ (At/At-1 )

1/(1-α) )13(
در نقطه تعادل، قیمت نهاده ها به صورت زیر است:

Rt= αAt (Kt/Lt )
α-1≡ rt

K+δt )14(
ωt=(1-α) At (Kt/Lt )

α )15(
δt نرخ استهالک سرمایه خصوصی است و تقاضای كل برای نهاده های سرمایه و نیروی 

كار برابر عرضه كل آنها در نظر گرفته شده است.
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100-1
                                                                           
   

      Kt=∑      Pj,t kj,t )16(
j=21

              65
                                                                           

   
      Kt=∑      Pj,t εj hj,t )17(

j=21

رابطه تكاملی ذخیره سرمایه معادل با رابطه )18( است:
Kt+1=It+(1-δt ) Kt )18(

كه در رابطه فوق  برابر سرمایه گذاری كل در دوره t است.

3- بخش تأمین اجتماعی
بازنشستگی  به دو بخش  سالمت و حقوق  این تحقیق هزینه های اجتماعی دولت  در 
تقسیم شده است. فرض می كنیم حقوق بازنشستگی خانوار به دستمزد دریافتی آن در زمان 
اشتغال، بستگی دارد. به عبارتی حقوق بازنشستگی متناسب با میانگین درآمد خانوار، در طول 
سالهای كار، است. منافع بازنشستگی تأمین شده توسط سیستم تأمین اجتماعی برای فردی كه 

تازه بازنشسته شده است به صورت معادله )19( نمایش داده می شود.

                                                                           
   65

 wt+i-65-1 εi hi.t+i-65-1             pb65+1,t≡θ 1 ∑ )19(65+1-21
j=21

θ نرخ جایگزینی است كه بیانگر حق بیمه دریافتی بابت بازنشستگی نسبت به دستمزدهای 
 j دریافت شده، در زمان اشتغال فرداست. منافع حقوق بازنشستگی كه خانوار

در زمان t دریافت می كند برابراست با:
pbj,t=0                                    for j=21,22,…,65

pbj,t=pb65+1,t+65+1-j                    for j=65+1,…,100        )20(
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هزینه سرانه بهداشت و درمان )mbj(، در سنین مختلف j متفاوت است اما در طول زمان 
ثابت فرض شده است.  

mbj,t=(1+gt ) mbj,t-1           for t=2,3,…       mbj,t= mbj        for t=1 )21(

  نسبت پرداختها به هزینه هایی كه توسط دولت تأمین مالی می شود با   km,tو k_(s,t) نشان 
داده می شوند، بنابراین تعادل بودجه به طور مجزا برای بخش سالمت و حقوق بازنشستگی 

به صورت زیر است:
)22(

)23(

4- بخش دولت
بخش عمومی درآمدهای خود را از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی یك ساله و وضع 
مالیات بر مصرف خانوارها، درآمد نیروی كار و درآمد سرمایه تأمین می كند تا بتواند مخارج 
خود را كه عبارتند از: مجموع خریدهای دولت، انتقالها و پرداخت مربوط به تأمین اجتماعی، 
پرداخت بابت سود اوراق قرضه و دیگر پرداختها را تأمین كند. بودجه تعادلی دولت در هر 

دوره به صورت زیر تعریف می شود:
)24(

(1+rt
B ) Bt+Gt+km,t ∑j=21

100Pj,tmbj,t+ks,t ∑j=65+1
100Pj,tpbj,t+∑j=21

100Pj,t τt 

+∑j=21
100Pj,t ε =Bt+1+τc,t ct+ τh,t(1-τs,t-τm,t) wt Lt+τk,t rt

K Kt                            
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در معادله باال Gt و Bt به ترتیب، خریدهای دولت و اوراق قرضه دولتی هستند. شایان ذكر 
است عرضه اوراق قرضه مساوی مقدار نگهداری شده در هر دوره در نظر گرفته شده است.

Bt=∑j=21
100Pj,t bj,t

5- تعادل رقابتی
در یك تعادل رقابتی با مفروض بودن توزیع اولیه موجودی سرمایه خصوصی و اوراق قرضه 
 ،{Gt,τt,τk,t,τh,t,τs,t,τm,t,τc,t ,ks,t ,km,t }t=0

j=21{ kj+1,0,bj+1,0}، مسیر متغیرهای سیاست مالی ∞
دولتی 100

t=0{δt} و 
TFP {gt }t=0، نرخ استهالک ∞

},ρt}، نرخ رشد ∞ }j=21
100 }t=0

متغیرهای جمعیتی ∞
wt,rt}، تخصیصهای 

K ,rt
B}t=0

t=0{  γt  ,ηt}، یك تعادل رقابتی شامل دنباله ای از قیمتها ∞
ترجیحات ∞

بود،  خواهد   {{cj,t,hj,t,kj+1,t+1,bj+1,t+1}j=21
100}t=0

خانوارها∞ تصمیمات  و   {Ct,Lt,Kt,Bt}t=0
∞

به گونه ای كه شرایط زیر را برآورده نماید.
1( خانوارها مطلوبیت دوره زندگی خود )رابطه 4( را نسبت به قید بودجه )رابطه 5( و 

با قیمتهای مشخص )رابطه 6( حداكثر می كنند.
2( بنگاه ها سود خود را با قیمتهای مشخص حداكثر می كنند )رابطه 12(.

3( قیدهای بودجه سیستم تأمین اجتماعی و بودجه عمومی طی روابط )22(، )23( و 
)24( نشان داده می شود.

4( بازار شرایط خود را برای سرمایه، نهاده نیروی كار و اوراق قرضه دولتی مطابق روابط 
)16(، )17( و )25( شفاف می كند.

5( به علت وجود محدودیت منابع، رابطه زیر برقرار خواهد بود.
  
 Yt≡At Kt

α Lt
1-α=Ct+It+Gt+∑j=21

100 Pj,tmbj,t  

هنگامی كه  تولید كل باشد  مصرف كل به صورت رابطه زیر تعریف می شود.
Ct=∑j=21

100Pj,t cj,t
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یافته ها
در مطالعه حاضر، سال 1994 میالدی )1373 شمسی( به عنوان سال ابتدایی شبیه سازی 
انتخاب شد. این مدل با استفاده از داده های مربوط به اقتصاد ایران، در سالهای 1994 تا 2017 
كالیبره شده و روند متغیرها را تا سال 2050 میالدی شبیه سازی می كند. اطالعات مربوط به 
متغیرهای برون زای مورداستفاده در مدل از مركز آمار ایران، بانك مركز جمهوری اسالمی 
ایران و گزارشهای جمعیت سازمان ملل گردآوری شده است. ما فرض می كنیم كه اقتصاد در 
آینده ای دور به ثبات خواهد رسید و یك محاسبه تقریبی برای روند نقاط تعادلی از اولین 

سال شروع شبیه سازی تا حالت پایدار بلندمدت انجام می دهیم.

1- پارامترهای ثابت
پارامترهای ثابت مورداستفاده برای كالیبراسیون مدل به شرح جدول شماره )1( می باشند:

جدول (1) پارامترهای ثابت مورداستفاده در کالیبراسیون

معیار انتخابمقدارنام پارامتر

فخرحسینی )β=0/97)2012نرخ تنزیل ذهنی

شاهمرادی )α=0/412)2008سهم سرمایه در تولید

 محاسبات سازمان تأمین اجتماعیθ=0/33حق بیمه دریافتی )بابت بازنشستگی( نسبت به دستمزد

امینی )δt=0/042)2005نرخ استهالک

εjكارایی نیروی كار بر اساس سن
)Braun et al.(2009
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2- فروض سطح پایداری (تعادل بلندمدت)
مقادیر سطح یكنواخت1 متغیرهای كلیدی مورداستفاده در این پژوهش در جدول شماره 

)2( نمایش داده شده است.
جدول (2) مقادیر وضعیت یکنواخت متغیرهای کلیدی

GKmKsτ_kτ_hτ_cτ⁄yB⁄yG⁄y

0/020/110/080/120/1505/0/170/070/22

كه در آن ρ نرخ رشد زادوولد، g نرخ رشد TFP، G⁄y   مخارج عمومی دولت به تولید 
ناخالص ملی،B⁄y اوراق قرضه دولتی به تولید ناخالص ملی، τ⁄y پرداختهای انتقالی به تولید 
ناخالص ملی،   Ks و Km مخارج بازنشستگی و بهداشت و درمان به مخارج عمومی دولت 
و  τc ،τh τk به ترتیب نرخ مالیات بر مصرف، نیروی كار  و سرمایه هستند. به استثناء نرخ 
آنها  میانگین  پایدار متغیرها مساوی  تعادل  این تحقیق سعی شد، مقادیر  رشد زادوولد، در 
از سال 1373 از سال 1395 باشد. این پژوهش برای نرخ رشد زاد و ولد تا سال 2017 از 
داده های منتشرشده توسط مركز آمار ایران استفاده كرد كه همان گونه كه در جدول شماره 
)2( مشخص است، متوسط نرخ رشد زادوولد حدود صفر است، اما برای افق آینده این متغیر 
باروری  متوسط  نوع  سناریوی  توسط  پیش بینی جمعیت،  برای  انجام شده  شبیه سازیهای  از 
سازمان ملل تا سال 2100 استفاده شد و فرض شد نرخ رشد زادوولد در سال 2050 به حدود 

منفی دو درصد خواهد رسید. احتمال شرطی بقا نیز بر همین اساس محاسبه شد. 

1 steady state
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یافته ها
یافته های كمی پژوهش حاضر به شرح ذیل است:

1- نتایج بلندمدت سناریوی پایه
شكل شماره )1( نتایج مربوط به متغیرهای كالن اقتصادی، براساس سناریوی پایه را نشان می دهد.

در این مطالعه عالوه بر سناریوی پایه یا اصلی، دو سناریوی متضاد دیگر نیز در مدل لحاظ 
شده است. این پژوهش، سعی كرد، آثار بلندمدت این سناریوها را در مدل بحث و بررسی كند. 

یكی از این سناریوها مربوط به تغییر در نرخ زادوولد و دیگری مربوط به احتمال بقا است.
نتایج، شبیه سازی مدل برای متغیرهای كالن اقتصادی براساس سناریوی پایه را نشان می دهد، 
نرخ رشد GNP واقعی در سالهای شبیه سازی شده )صرف نظر از سالهایی كه اقتصاد با ركود 
بی سابقه مواجه بوده است( كاهش می یابد، زیرا در طول زمان، نرخ رشد نهاده های تولید )كار و 
سرمایه( نیز روند كاهشی دارند. كاهش نرخ رشد نیروی كار منتج از كاهش نرخ رشد زادوولد 
است. كاهش در نرخ رشد GNP واقعی بیانگر آن است كه حتی افزایش در میانگین ساعت كار 
كارگران نیز نمی تواند كاهش عرضه نیروی كار را جبران كند. كاهش نهاده سرمایه با تغییر رفتار 
خانوارها در قبال پس انداز و كاهش نرخ رشد پس انداز قابل تفسیر است. سالمندی جمعیت، سهم 
جمعیت پس اندازكنندگان )جوانان( كه میل نهایی به مصرف كمتر و میل نهایی به پس انداز بیشتر 

دارند را كاهش داده و نهایتا نرخ رشد پس انداز و سرمایه گذاری نیز كاهش خواهد یافت.
همان طور كه از نمودارهای شكل شماره )1( مشخص است توزیع درآمد در بلندمدت 
توسط دولت افزایش می یابد كه این موضوع در افزایش پرداخت مقرری بازنشستگی و همچنین 
 GNP در بلندمدت كاهش می یابد اما GNP خدمات بهداشتی نمود خواهد یافت. با وجود آنكه
سرانه با یك شیب مالیم افزایش می یابد كه می تواند ناشی از كاهش جمعیت، افزایش میزان 

ساعت كار و رشد TFP باشد.
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شکل (1) شبیه سازی مدل براساس سناریوی پایه

(1) Growth Rate of Real GNP

(2) Growth Rate of Labor
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(4) Real Returns on Capital

(3) Growth Rate of Capital and Gross Saving Rate
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(5) Pension/Medical Benefits-GNP Ratio

(6) Real GNP per Capita
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2- شبیه سازی متضاد
در این مرحله سعی می كنیم، چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی كشور 
از پدیده سالمندی را از طریق مقایسه دو سناریوی متضاد با سناریوی پایه، موردبررسی قرار 
دهیم. به عبارتی به طور مجزا اثرات ثابت ماندن نرخ رشد زادوولد و احتمال بقا )دو سناریوی 
متضاد با سناریوی پایه كه در آن نرخ رشد زادوولد كاهش و احتمال بقا افزایش می یابد( را 

مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.

2-1- کاهش نرخ رشد زادوولد (سناریوی متضاد یک)
متضاد یك،  و  پایه  در دو سناریوی  اقتصاد  متغیرهای كالن  زمانی  )2( روند  در شكل 
موردبررسی قرار می گیرد. در سناریوی پایه یا اصلی، نرخ رشد زادوولد كاهش می یابد، اما 
در سناریوی متضاد یك، نرخ رشد زادوولد در سال ابتدایی شبیه سازی )سال 1994( ثابت 
نگه داشته شده است )نرخ رشد زادوولد در سال 1994 حدود 2 درصد است(. این نرخ رشد 
زادوولد، از میانگین آن در سالهای 1994 الی 2017، باالتر است. اختالف بین سناریوی اصلی 
كه با خط ممتد نشان داده شده است و سناریوی متضاد كه با خطوط نقطه چین نمایش داده 

می شود، سهم كمی كاهش نرخ رشد زادوولد را نشان می دهد.
همان گونه كه از نمودارها مشخص است، كاهش نرخ رشد زادوولد )سناریوی پایه( در 
مقایسه با ثابت ماندن نرخ رشد زادوولد )سناریوی متضاد یك(، نرخ رشد GNP واقعی را 
قابل بررسی  زیر  كانال  از طریق سه  واقعی،   GNP نرخ رشد  كاهش می دهد. دالیل كاهش 

است.
كاهش نرخ رشد زادوولد، عرضه نیروی كار را كاهش می دهد.. 1
كاهش نرخ رشد زادوولد، سهم سالمندان و غیر پس اندازكنندگان، در جامعه را افزایش . 2

می دهد. بنابراین سهم كسانی كه میل نهایی به مصرف بیشتر و پس انداز كمتر دارند، در 
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جامعه افزایش یافته و به تبع آن، نرخ رشد پس انداز و سرمایه گذاری در جامعه كاهش می یابد.
اجتماعی دولت . 3 بار هزینه های  افزایش سهم سالمندان،  و  زادوولد  نرخ رشد  با كاهش 

بابت مقرری بازنشستگی و بهداشت سالمندان افزایش یافته و برای جبران این هزینه ها، 
مالیاتها، گرچه ممكن است  افزایش  به  پاسخ  افزایش می یابد. در  مالیاتها  به طورمعمول 
نیرویهای در سن كار، ساعات كاری خود را افزایش دهند، اما چون سهم آنان به نسبت 
سالمندان در جامعه كمتر است، در كل نمی توانند بر نرخ رشد پس انداز، سرمایه گذاری 

و به تبع آن رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته باشند. 
به عبارتی مقایسه میان دو سناریو نشان می دهد، نرخ رشد نهاده های تولید )نیروی كار و 
سرمایه( در سناریوی پایه، كمتر از سناریوی متضاد آن است )كانال اول و دوم(. از سوی دیگر 
به طور  بازنشستگی و هزینه های بهداشت،  بابت مقرری  پایه پرداختهای دولت  در سناریوی 
چشم گیری باالتر از سناریوی متضاد است و نشان دهنده آن است كه كاهش نرخ رشد زادوولد، 

موجب افزایش هزینه های اجتماعی دولت بابت پرداختهای مذكور می شود )كانال سوم(.
همچنین در سناریوی پایه نسبت به سناریوی متضاد، نرخ رشد پس انداز به سبب كاهش 
تعداد پس انداز كنندگان كمتر است، گرچه خانوارهایی كه در سن كار قرار دارند به سبب 
افزایش مالیاتها ممكن است، ساعات كاری خود را افزایش داده و در سناریو پایه بیشتر كار 
كنند اما كاهش جمعیت نیروی كار بر این افزایش، غلبه خواهد كرد. نتایج حاصل از نمودارها 
حاكی از آن است كه كاهش نرخ رشد زادوولد، نرخ رشد سرمایه گذاری و پس انداز را كاهش 
می دهد و درنهایت از طریق سه كانال فوق، منجر به كاهش نرخ رشد GNP واقعی می شود.

GNP  سرانه نیز در سناریوی پایه كمتر است. به عبارتی كاهش جمعیت، نمی تواند كاهش 

تولید هر كارگر را جبران كرده و بنابراین با كاهش نرخ رشد زادوولد، GNP سرانه به طور 
افق  در  GNP سرانه  بر  اثر معكوس كاهش جمعیت  یافت.  قابل مالحظه ای كاهش خواهد 

بلندمدت قابل تأمل است.
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شکل (2) سناریوی اثر کاهش نرخ رشد زادوولد 

(1)  Growth Rate of Real GNP

(2)  Growth Rate of Labor
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(3)  Growth Rate of Capital and Gross Saving Rate

(4)  Real Returns on Capital

(5)  Pension/Medical Benefits-GNP Ratio

(6)  Real GNP per Capita
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2-2- اثرات افزایش طول عمر (سناریوی متضاد دو)
در شكل )3( نیز دو سناریو پایه و متضاد وجود دارد. در سناریوی پایه كه با خط ضخیم تر 
نمایش داده می شود، احتمال بقا در طول زمان افزایش می یابد. در سناریوی متضاد دوم كه 
با خط نقطه چین مشخص می شود، احتمال بقا از سال 1994 به بعد ثابت باقی خواهد ماند. 
افزایش احتمال شرطی بقا، یا افزایش طول عمر افراد، می تواند از چهار طریق )چهار كانال( 

ذیل بر رشد GNP و GNP سرانه، مؤثر باشد.
افزایش طول عمر، بر جمعیت در سن كار )نیروی كار( اثری ندارد.. 1
بیشتر و پس انداز كمتر . 1 به مصرف  نهایی  افزایش طول عمر تعداد سالمندان كه میل  با 

دارند، افزایش می یابد )مشابه اثر كاهش نرخ زادوولد(.
افزایش طول عمر موجب افزایش بار تأمین اجتماعی و بهداشتی بازنشستگان خواهد شد . 1

)مشابه اثر كاهش نرخ زادوولد(.
افزایش طول عمر از یك طریق دیگر نیز )عالوه بر سه اثر مربوط به نرخ زادوولد( بر . 1

رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود و آن تأثیر بر انگیزه احتیاطی خانوارها است. به عبارتی با 
افزایش طول عمر، خانوارهایی كه انتظار دارند، سالهای بیشتری را زندگی كنند، میانگین 
ساعات كار و پس اندازشان را در دوره كاری خود افزایش می دهند تا بتوانند نیازهای 

دوره بازنشستگی و سالمندی شان را برآورده كنند.
 به طوركلی مقایسه بین دو سناریوی پایه و متضاد دوم نشان می دهد، افزایش طول عمر 
اثری بر نهاده نیروی كار ندارد؛ اما موجب افزایش تعداد سالمندان كه میل نهایی به مصرف 
بیشتر و پس انداز كمتر دارند، خواهد شد. افزایش تعداد سالمندان هزینه های اجتماعی دولت 
برای جبران  به طورمعمول  افزایش می دهد. دولت  را  بازنشستگان  بهداشت  بابت مقرری و 
افزایش هزینه های اجتماعی اش، مالیاتها را افزایش می دهد و بنابراین نیروی كار نیز مجبور 
خواهد بود ساعت كار خود را افزایش دهد. عالوه بر سه اثر ذكر شده، در این سناریو با 
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افزایش طول عمر، به سبب انگیزهای احتیاطی افراد، پس انداز و ساعت كاری نیروی كار، 
افزایش می یابد. بنابراین گرچه تعداد غیر پس انداز كنندگان، افزایش می یابد، اما به دلیل تمایل 
نیروی كار به پس انداز بیشتر و همچنین افزایش ساعت كاری كارگران، نرخ رشد اقتصادی 
كاهش نخواهد یافت. به عبارتی افزایش در پس انداز و ساعات كار، اثرات منفی دو كانال 
قبلی )تحمیل بار هزینه های اجتماعی و بهداشتی بازنشستگان و همچنین تمایل سالمندان به 
 GNP مصرف بیشتر( را خنثی می كند. درنتیجه افزایش طول عمر، اثر كاهنده ای بر نرخ رشد
 GNP در اثر افزایش طول عمر كاهش نمی یابد، بنابراین GNP واقعی ندارد. از آن جایی كه

واقعی سرانه اندكی افزایش خواهد یافت. 

(1)  Growth Rate of Real GNP
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(2)  Growth Rate of Labor

(3)  Growth Rate of Capital and Gross Saving Rate
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(4)  Pension/Medical Benefits-GNP Ratio

(5) Real GNP per Capita
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بحث
در یك نگاه كلی به مبحث سالمندی و در پاسخ به سؤال این پژوهش، در راستای بررسی اثر 
سالمندی بر رشد اقتصادی، می توان بیان كرد كه بر اساس نتایج برآمده از تحقیق حاضر، سالمندی 
جمعیت كه حاصل برآیند كاهش نرخ رشد زادوولد و افزایش احتمال بقا است، درمجموع، كاهش 
نرخ رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. زیرا نهاده های سرمایه )به سبب افزایش سهم سالمندان 
یا غیر پس اندازكنندگان( و نیروی كار )به سبب كاهش عرضه نیروی كار( هر دو كاهش می یابد 
و به تبع آن رشد تولید ناخالص واقعی ملی نیز كاهش خواهد یافت؛ اما بررسی نتایج حاصل از 
 GNP سناریوها نشان می دهد كه در اقتصاد ایران كاهش نرخ رشد زادوولد، اثر منفی بر نرخ رشد
واقعی خواهد داشت، درحالی كه افزایش امید به زندگی اثر منفی بر نرخ رشد GNP واقعی ندارد. 
به عبارتی، كاهش نرخ زادوولد به طور هم زمان، عرضه نیروی كار را كاهش داده و همچنین سهم 
سالمندان و غیر پس انداز كنندگان، در جامعه را افزایش می دهد. بنابراین سهم كسانی كه میل نهایی 
به مصرف بیشتر و پس انداز كمتر دارند، در جامعه افزایش یافته و به تبع آن، نرخ رشد پس انداز و 
سرمایه گذاری در جامعه كاهش می یابد. درحالی كه افزایش امید به زندگی یا احتمال بقا بر عرضه 
نیروی كار اثری ندارد، گرچه سهم غیر پس انداز كنندگان در جامعه افزایش می یابد ولی در این 
سناریو به دلیل افزایش امید به زندگی، افراد كه پیش بینی می كنند، تعداد سالهای بیشتری را زندگی 
كنند، به سبب انگیزه ای احتیاطی برای تأمین نیازهای دوران سالمندی، پس انداز و ساعت كاری 
خود را در دوران جوانی افزایش می دهند. در این سناریو گرچه تعداد غیرپس اندازكنندگان، افزایش 
می یابد، اما به دلیل تمایل نیروی كار به پس انداز بیشتر و همچنین افزایش ساعت كاری كارگران، 

نرخ رشد اقتصادی كاهش نخواهد یافت.
نتایج این پژوهش را می توان با تعداد معدودی از مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه 
مقایسه كرد، این تحقیق، نتایج حاصل از مطالعه نوفرستی و احمدی )2008( كه بر نقش منفی 



رابطه سالمندی جمعیت با رشد اقتصادی ایران از طریق میزان باروری  و امید زندگی ...
The Effects of Population Aging on Economic Growth of Iran....

317      

افزایش سهم سالمندان بر پس انداز تأكید می كنند و همچنین نتایج مطالعات عرب مازار و كشور 
)2005( و باسخا )2014( كه با استفاده از روشهای اقتصادسنجی نشان می دهند كه سالمندی 
اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد را تأیید می كند. همچنین نتایج این پژوهش، نتایج مطالعه انجام 
شده توسط كاشانیان، راغفر و موسوی )2018( كه با الگوی تعادل عمومی نسلهای همپوشان 

انجام شده است را تأیید می كند.
در مطالعه دیگری كه توسط باسخا )2014( به روش نسلهای همپوش انجام شده است، تأكید 
شده كه سالمندی منجر به افزایش مصرف، عدم تغییر پس انداز و افزایش نرخ رشد اقتصادی 
خواهد شد كه با یافته های حاصل از مطالعات این پژوهش مغایرت دارد. همان گونه كه عنوان 
شد یكی از جنبه های مهم و نوآورانه تحقیق حاضر، تفكیك اثر سالمندی به دو بخش كاهش نرخ 
زادوولد و افزایش امید به زندگی است كه بر اساس آن حتی می توان نتایج بعضا متضاد كشورهای 
مختلف در مورد پیش بینی و شبیه سازی اثر سالمندی بر رشد اقتصادی را تفسیر كرد. به عنوان مثال 
بسیاری از مطالعات انجام شده برای كشور آمریكا نشان می دهند كه سالمندی بر رشد اقتصادی آن 
كشور نه تنها تأثیر منفی نخواهد گذاشت، بلكه اثر مثبتی نیز خواهد داشت. ازجمله مطالعات انجام 
شده در این زمینه، می توان به مطالعه انجام شده توسط باركارد هیر و آندریاس ایرمن )2014( و 
مطالعات شورای تحقیقات ملی آمریكا )2012( و برتلس )2013( اشاره كرد. درحالی كه بسیاری 
از مطالعات انجام شده در كشور ژاپن )به عنوان مثال مطالعه موتو و همكاران  )2016( و كشورهای 
اسكاندیناوی )به عنوان مثال مطالعه اندرسون )2001(( بیانگر آن است كه سالمندی اثر منفی بر رشد 
اقتصادی آن كشورها، خواهد داشت. با استفاده از یافته های پژوهش حاضر، می توان این نتایج 
به ظاهر متضاد در كشورهای مختلف را به این صورت تفسیر كرد كه در كشورهایی مانند ژاپن یا 
كشورهای اسكاندیناوی، پدیده سالمندی ناشی از هر دو اثر كاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به 
زندگی است. به عبارتی هم زمان با افزایش امید به زندگی، نرخ باروری نیز كاهش می یابد، بنابراین 
اثر كاهش عرضه نیروی كار و كاهش سهم غیر پس اندازكنندگان )ناشی از كاهش نرخ زاد ولد( 
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براثر مثبت افزایش احتمال بقا كه باال بردن انگیزه احتیاطی افراد سالمند و افزایش پس انداز طول 
عمر است، غلبه خواهد كرد و درنتیجه رشد اقتصادی این كشورها كاهش خواهد یافت. اما در 
آمریكا سالمندی جمعیت ناشی از افزایش امید به زندگی افراد بوده و نرخ باروری كاهش نمی یابد، 
بنابراین عرضه نیروی كار كاهش نمی یابد و به سبب بهبود احتمال بقا، افرادی كه پیش بینی 
می نمایند، طول عمر بیشتری خواهند داشت، انگیزه احتیاطی شان منجر می شود كه در طول دوران 
كاری خود پس انداز بیشتری كنند تا بتوانند نیازهای دوران سالمندی شان را برآورده كنند. پس انداز 
بیشتر در دوره كاری، موجب افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. در 
كشور ما نیز همانند كشورهای اسكاندیناوی و كشور ژاپن، سالمندی جمعیت ناشی از هر دو اثر 
كاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی است و بنابراین همانند كشورهای مذكور، سالمندی 

به كاهش نرخ رشد اقتصادی ایران خواهد انجامید.

توصیه های سیاستی
را  زیر  سیاستی  توصیه های  می توان  پژوهش  این  توسط  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 

مطرح كرد:
مهمترین اثر سالمندی جمعیت در كشور ما كاهش عرضه نیروی كار است. نتایج منفی  -

كارگران  آموزش  در  سرمایه گذاری  با  می توان  را  كار  نیروی  عرضه  كاهش  از  حاصل 
)آموزشهایی مبتنی بر نیازهای آینده بازار كار(، حفظ و ارتقا سرمایه انسانی، تالش برای 
افزایش مشاركت زنان، باالبردن كیفیت ساعات كاری كارگران و همچنین در صورت نیاز 

استفاده از نیروی كار مهاجر كشورهای جوان منطقه، جبران كرد.
برنامه ریزی برای كاهش انگیزه نیروی كار به مهاجرت، باید در اولویت برنامه های دولت  -

قرار گیرد. ارتقا نظام دستمزد، كاهش نرخ بیكاری، باال بردن بهره وری، تالش راستین 
گام  می تواند،  اجتماعی  عدالت  برقراری  و  رانت خواری  و  فساد  با  مقابله  برای  دولت 
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مؤثری برای كاهش انگیزه نیروی كار به مهاجرت باشد. 
برنامه ریزی برای مواجهه دولت با اثرات سالمندی در بخشهای مختلف ضروری به نظر  -

می رسد. همان گونه كه ذكر شد، سالمندی جمعیت موجب افزایش در سهم هزینه های 
بازنشستگی می شود. مدیریت هزینه های سالمندی توسط  بهداشت و درمان و مقرری 
دولت باید به گونه ای باشد كه موجب كاهش هزینه های سرمایه ایی دولت و اختصاص 
آن به هزینه های جاری و به تبع آن كاهش رشد اقتصادی نشود. آموزش، فرهنگ سازی و 
تبلیغ برای اصالح سبك و الگوی زندگی باید مدنظر سیاستگزاران قرار گیرد. تالش برای 
اصالح الگوی مصرف و نهادینه كردن فرهنگ تغذیه سالم و ورزش می تواند در كاهش 

هزینه های اجتماعی سالمندی بسیار موثر باشد.
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