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چکیده
در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسلهای هم
پوشان ( )OLGدیاموند تعمیمیافته با  8نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی
بهصورت درونزا شکلگرفته ،برای اقتصاد ایران طراحی شده است .پویایی های اثر سالمندی
بر متغیرهای اقتصاد کالن در سناریو پایه و سناریو سیاستگذاری جهت افزایش سرمایه
انسانی برای یک دوره  50ساله شبیهسازیشده است .مطابق با مدلهای رشد ،رشد بلندمدت
به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهرهوری نیروی کار بستگی دارد .سالمندی با کاهش رشد
نیروی کار ،رشد بلندمدت را کاهش میدهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش
بهرهوری ،رشد بلندمدت را افزایش میدهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند
این دو عامل است .در مدل شبیهسازیشده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار
منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی الزم است .در سناریوی پایه
پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( )δباتوجهبه برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 0/039
منظور شده است .در مقادیری که رشد سرمایه انسانی باالتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر
سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهشیافته
است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه
انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.
 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک میباشد.
 نویسنده مسئول
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واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،سالمندی ،سرمایه انسانی ،مدل نسلهای همپوشان.
طبقهبندی .I25 ،J11 ،J26 ،E17 ،H52 :JEL

-1مقدمه
نرخ باروری در ایران از گذشته تاکنون کاهش یافته است ،براساس آمار سرشماری سال
 ،1395این نرخ برابر با  1/24کودک به ازاء هر زن میباشد درصورتیکه این نرخ در سال
 1390برابر  1/86و در سال  1382برابر با  1/99کودک به ازاء هر زن بوده است .این در
حالی است که امید به زندگی قبل از پیروزی انقالب اسالمی  54سال بوده که در حال
حاضر به  75سال افزایش یافته است (مرکز آمار ایران .)1398 ،از این رو ایران با خطر
افزایش سالمندی مواجه است .بهطورکلی سالمندی جمعیت ناشی از دو عامل افزایش در
امید به زندگی و کاهش در نرخ باروری است که پیامدهای پدیده سالمندی ،به شدت هر
یک از این عوامل بستگی دارد .با اینحال ،براساس قوانین کمیسیون اروپایی ()2006
( )EC1اگر نسبت جمعیت خارج از سن کار ،بهویژه بازنشستگان ،باالتر باشد ،کشورها در
گروه کشورهایی با جمعیت سالمند طبقهبندی میشوند (ویل .)2006 2،پدیده سالمندی
جمعیت 3به عنوان یک تهدید بالقوه در مسیر رشداقتصادی از کانالهای مختلف،رشد
اقتصادی را تهدید میکند :اول؛ بهرهوری نیروی کار مسنتر نسبت به کارگران جوان
پایین است (هانگ جو و کویچی .)2019 4،دوم؛ پدیده سالمندی جمعیت سبب کمبود
قابل توجهی در عرضه نیروی کار میشود (چوی و شین .)2015 5،سوم؛ نسبت جمعیت
سالمند در اقتصاد با افزایش نرخ تکفل 6و کاهش عرضه نیروی کار تأثیرات منفی
قابلتوجهی نیز بر اقتصاد خواهد داشت .عالوه بر سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی نیز با
بحث سالمندی و کهولت سن جمعیت در ارتباط میباشد( .ویل .)2006 ،چهارم؛ تغییر
ساختار سنی جمعیت از راههای مختلف بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد .از یک طرف با
تغییر سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت ،بازار نیروی کار را متأثر میکند و از طرف
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دیگر ،براساس فرضیه چرخه زندگی 1که توسط فرانکو مودیگلیانی )1950( 2مطرح شد،
مصرف و درنتیجه پسانداز و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد (عرب مازار و
کشوری شاد .)1384 3،در این پژوهش یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با نسلهای
همپوشان ( )OLGبرای ایران طراحی شده که در آن عنصر سرمایه انسانی بصورت درونزا
شکل گرفته است .این اصالحات میتواند از طریق متغیر بهرهوری نیروی کار که عامل
رشد بلندمدت است اثر کاهش نیروی کار در اثر سالمندی را جبران و در نتیجه اثر
سالمندی بر رشد بلندمدت را تخفیف دهد هیچکدام از مطالعاتی که اثر سالمندی بر
سرمایه انسانی را بررسی کردهاند از مدل نسلهای همپوشان استفاده نکردهاند .در این
مقاله به بررسی نقش سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران تحت
سناریوی سیاستی سهم نیروی کار ماهر در درآمد نیروی کار پرداخته میشود .در ادامه
به تبیین حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

-2حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران
برای تبیین بیشتر ضرورت موضوع پژوهش به بررسی واقعیتهای آماری در خصوص
ساختار جمعیتی ایران پرداخته شده است .براساس آمارهای موجود ،جمعیت جوان در
ایران رو به کاهش و جمعیت سالمند رو به افزایش است .مطالعه هرم سنی جمعیت به
درک بهتر از کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در کشور کمک میکند .از
مقایسه بخش باالیی هرم سنی  1399با هرم سنی  1479میتوان دریافت که جمعیت
سالمند درآینده افزایش خواهد یافت 4.در حال حاضر براساس آخرین دادههای منتشر
شده ،امید به زندگی در ایران برای مردان  73/8و برای زنان  76/7است .بنابراین متوسط
امید به زندگی در ایران در حال حاضر  75سال ( )75/25است و بدین معناست که انتظار
میرود افراد تا این سن زنده بمانند .بنابراین در مدلسازی ،احتمال بقا به منظور منطقیتر
شدن الگو لحاظ میشود (جدول احتمال بقای ایرانیان به تفکیک گروههای سنی با توجه
به امید به زندگی در سال  2019با اسفاده از نرمافزار  Mortpackمحاسبه شده است).5
در ادامه به بررسی اهمیت سرمایه انسانی یا نیروی کار ماهر و رشد اقتصادی میپردازیم.
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سایت سازمان مللhttps://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles :

 5برای دریافت جدول یادشده با نویسنده اول مکاتبه نمایید.
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 -3ادبیات تحقیق
 -3-1سرمایه انسانی و رشد اقتصادی
در ادبیات رشد اقتصادی با دو رویکرد اصلی مواجه هستیم :مدلهای سنتی رشد (سرمایه
انسانی) و مدل های نئوکالسیک .نظریههای سرمایه انسانی سنتی تأکید بر منافع خصوصی
حاصل از عوامل دارند .درحالیکه مدلهای نئوکالسیک با بهکارگیری بازارهای رقابت
کامل به بازدهی نهایی اجتماعی عوامل تولید میپردازند.این مدلها سرمایه و کار همگن
را بهعنوان عوامل تولید وارد مدل میکنند .بهعالوه مدلهای سنتی رشد نقشی برای
آموزش در فرایند توسعه انسانی قائل نیستند .مدلهای رشد اثر این دو را در تمایز بین
رشد بلندمدت و کوتاهمدت میبینند .در مدلهای رشد جدید آموزش هم اثر سطح و هم
اثر رشد دارد .یعنی نهتنها در کوتاهمدت باعث افزایش رشد میشود بلکه آثار آن تا
بلندمدت هم باقی میماند .برای درک اثر سرمایه انسانی در مدلهای جدید بر رشد
اقتصادی میتوان به مدل سولو ( 1)1956اشاره کرد .تولید تابعی از سه متغیر است.
سرمایه ،کار ،دانش و یا کارایی کارگر .دانش مستقل از دو داده دیگر است؛ بنابراین:
𝑎𝑌 = 𝐾 𝑎 (𝐴𝑡 𝐿)1−
() 1
تولید , Y:کارایی کارگر  At :و نیروی کار  L:و سرمایه0 < a < 1, K:
در این مدل تنها رشد نیروی کار و دانش اثر رشد دارند و بقیه متغیرها مانند افزایش نرخ
پسانداز و در نتیجه سرمایه اثر سطح دارند و کارایی نیروی کار و نرخ رشد نیروی کار
میتوانند در افزایش رشد بلندمدت جایگزین هم باشند .در مدل رشد نئوکالسیک نقش
صریح برای آموزش قائل نشده است.اهمیت سرمایه انسانی بهعنوان یک عامل تولید در
مدل پایهای سولو و در بسیاری از مدلها به طور مستقیم برای مثال در مدلهای منکیو2،
رومر3و ویل ( )1992و رومر ( )2015و به طور غیرمستقیم از طریق تحقیق و توسعه در
مدلهای لوکاس )1998(4و رومر ( 1990 ،1986و  )2015وارد شده است .در این راستا
سه نوع مدل بهقرار زیر را میتوان معرفی کرد:

1
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مدل منابع رشد سولو :تابع کاب داگالس بهصورت  Y=AKaLbHgاست.
که  a + b + g = 1و  Hنشاندهنده سرمایه انسانی است و  aنشاندهنده رشد بهرهوری
کل عوامل تولید است.در این مدل رشد تابعی از رشد سرمایه انسانی است و در رابطه زیر
حروف کوچک رشد متغیرها را نشان میدهد:
y = a + ak + bl + gh
()2
مدل سولو تعمیمیافته 1:منکیو ،رومر و ویل نشان دادند که اگر تابع تولید قبل بهصورت
زیر نوشته شود و نرخ رشد تعادلی مانند مدل سولو به دست آید میتوان مشاهده کرد که
رشد درآمد سرانه تابعی از نرخهای رشد سرمایهگذاری فیزیکی و انسانی است:
𝑏𝑌 = 𝐾 𝑎 𝐿𝑏 (𝐴𝑡 𝐿)1−𝑎−
() 3
دو مدل باال نقشی برای آموزش بهطورکلی قائلاند ولی هیچ صرفه خارجی برای آن قائل
نیستند.
مدلهای رشد درونزا :مدل سرمایه انسانی لوکاس مشابه مدل باالست ولی برای
آموزش صرفه خارجی قائل است .او فرض میکند بر بنگاهها اثر دارد ولی بر رفتار به
حداکثر رساندن سود بنگاه اثر ندارد .تابع تولید لوکاس بهقرار زیر است:
b
1−b
Yj = AK j (Hj) Ha g
() 4
 :Haمتوسط سرمایه انسانی بنگاهها و  :gاثر خارجی روی تولید.
برخالف مدل سولو و حتی در صورت نبود صرفههای خارجی رشد تابعی از هر دو سرمایه
فیزیکی و انسانی است .بنابراین آموزش رشد بلندمدت را افزایش میدهد.
مدل رشد ساالمارتین 2:فرم تجزیه شدهای از مدلهای باال به شکل زیر ارائه میدهد.
دو مدل اول سرمایه انسانی را بهعنوان کاالی خصوصی تلقی میکنند بهطوریکه سرمایه
انسانی در کارایی نیروی کارگر منفرد مجسم است .در مدل لوکاس افزایش مهارت کارگر
از طریق سرمایه انسانی اثر سرریز به دیگران دارد؛ بنابراین رشد سرمایه انسانی اثر کارا بر
نسل آینده دارد .به بیان دیگر ظرفیت کارای اقتصاد را برای نسل آینده بیش از نسل حاضر
از طریق کیفیت باالتر نیروی کار آینده افزایش میدهد.
-3-2سالمندی و رشد اقتصادی
افزایش سهم جمعیت بهواسطه صنعتیسازی ،رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته را
بهبود داده است ،سیاست دولت در کنترل باروری در کشورهای توسعهیافته به ساختار
Augmented Solow Model
Sala-i-Martin

1
2
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جمعیت نامتعادل در بسیاری از کشورهای توسعهیافته منجر شده است (بلوم و
ویلیامسون .)1998 1،سالمندی جمعیت و رشد اقتصادی باهم مرتبط هستند ،سالخوردگی
جمعیت از طریق سه مکانیسم اصلی رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد :الگوهای
مصرف و پسانداز ،هزینههای عمومی و سرمایه انسانی (باکشی و چن1994 2،؛ توسان3،
2003؛ آلدرز و بروئر2004 4،؛ المسکوو2004 5،؛ لی و همکاران .)2007 ،تأثیر سالمندی
بر عملکرد کشورها کامال مرتبط با مکانیزم انتخاب شده است .با استناد به معادله الگوهای
رشد درونزا آنچه که بر رشد اقتصادی اثر دارد نیروی کار مؤثر است که حاصلضرب
بهرهوری نیروی کار و نیروی کار است ()AtL؛ بنابراین در اثر کاهش رشد نیروی کار در
اثر سالمندی میتوان از طریق رشد سرمایه انسانی  Haو رشد بهرهوری  ،Atنیروی کار
مؤثر را ثابت نمود بهطوریکه اثر منفی سالمندی بر رشد جمعیت را تا حدی خنثی کرد.
از سوی دیگر باتوجهبه مطالعات برخی از نویسندگان ،مانند بلوم و همکاران (،)2010
افزایش سن بازنشستگی و مهاجرت در واقع به غلبه بر کاهش نیروی کار کمک خواهد
کرد و کاهش  Lدر اثر سالمندی را تا حدی جبران میکند .با اینحال لیسنکووا و همکاران6
( ،)2012دیدگاهی متضاد از این پدیده دارند .آنها میگویند اگرچه افزایش سن
بازنشستگی به غلبه بر کاهش بازار نیروی کار کمک میکند ،کارگران سنین مختلف
جایگزینهای کامل نیستند و بنابراین قطعا در بهرهوری هر کارگر کاهش خواهد داشت.
عالوه بر این ،الگین و تومن ( )2010همچنین استدالل میکنند که اقتصادهای مدرن
بیشتر بر نیروی ماشینی تأکید دارند تا نیروی کار؛ بنابراین ،کاهش نیروی کار تأثیری بر
بهرهوری نخواهد داشت .به طور خالصه با استناد به الگوهای رشد درونزا آنچه که بر رشد
اقتصادی اثر دارد نیروی کار مؤثر است که حاصلضرب بهرهوری نیروی کار و نیروی کار
است؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برابر است با برآیند آثار مثبت و منفی
متغیرهای نامبرده در باال بر نیروی کار مؤثر .عواملی مانند افزایش سن بازنشستگی ،افزایش
نرخ مشارکت زنان و مهاجرت در واقع به غلبه بر کاهش نیروی کار کمک خواهد کرد.
1

Bloom & Williamson
Bakshi & Chen
3
Tosun
4
Alders & Broer
5
Elmeskov
6
Lisenkova et al.
2

درحالیکه افزایش سرمایه انسانی میتواند بهرهوری را افزایش دهد و بر کاهش بهرهوری
حاصل از عوارض سالمندی غلبه کند .بهعالوه سالمندی از طریق تغییر در الگوهای مصرف
و پسانداز ،هزینههای اجتماعی عمومی میتواند بر رشد اثر بگذارد .اثر نهایی سالمندی
بر رشد به برآیند این عوامل بستگی دارد .ارتقای سرمایه انسانی موجب بهبود سطح بهره
وری نیروی کار خواهد شد(قیاسی و همکاران .)1399،پژوهشهای انجام شده در حوزه
اثر سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را می توان از لحاظ روششناسی
در دو گروه عمده تقسیمبندی کرد :گروه نخست پژوهشهایی که بر مبنای مدلهای
تعادل عمومی شبیهسازی شدهاند و گروه دوم نیز بر مبنای مطالعات سری زمانی ارزیابی
شدهاند که در جدول ( )1به مهمترین پژوهشهای انجام شده در این حوزه بر مبنای
مدلهای تعادل عمومی اشاره شده است.
جدول( :)1مروری بر مطالعات انجام شده
نویسندگان
دی کرینا و
گارت)2020(1

موضوع و حوزه مورد بررسی
بررسی اثر اقتصادی -سیاسی
سالمندی جمعیت بر نرخ
مالیاتبردرآمد و نقش حقوق
بازنشستگی عادالنه بیننسلی

لیو)2020(2

سالمندی و رشد اقتصادی
(نقش سیاست دو فرزندی در
چین)
سالمندی ،سرمایه انسانی و
سهم جمعیتی با رشد درونزا،
عرضه نیروی کار و سرمایه
خارجی

زیسمر و گاسلر
()2020

3

هانگجو و
کویچی)2019(4

اونو و یوچیدا
()2018

5

بهرهوری نیروی کار ،عرضه
نیروی کار سالمند و رشد
اقتصادی
سرمایه انسانی ،بدهی عمومی
و رشد اقتصادی :یک تحلیل
اقتصادی سیاسی

یافتههای پژوهش
یافتهها نشان داد که چرا نرخهای
مالیاتبردرآمد پایینتر ،از نظر سیاسی پایدار
هستند و چگونه طرحهای بازنشستگی
میتواند به چالش سالمند شدن جمعیت
کمک کند.
در اثر فشار افزایش سن بر رشد اقتصادی،
اجرای یک سیاست دو فرزندی بهتنهایی
میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند.
با فرض غیرخطی بودن بازدهی نزولی تولید
نهایی نیروی کار در آموزش و مثبت بودن
صرفه خارجی سرمایه انسانی ،برآوردی از
رابطه بدهی و بهره و یک کالیبراسیون
واقعگرایانه از مدل ارائه دادهاند.
با رشد بهرهوری نیروی کار یک کارگزار
مسن ،این نرخ رشد ابتدا افزایش و سپس
کاهش مییابد و هیچ رابطه منفی واضحی
بین بهرهوری نیروی کار یک کارگزار مسن و
رشد اقتصادی وجود ندارد
تأمین مالی بدهی ،کندتر از آنچه که
بهوسیله انتخاب یک برنامهریز اجتماعی در
1

Day & Day
Liu
3
Ziesemer & Gässler
4
Hung-Ju & Koichi
5
Ono & Uchida
2
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مورد رفاه نسلها مورد توجه قرار میگیرد،
به رشد اقتصادی منجر شده است
مئاستز و
همکاران)2016(1

چوی و شین
()2015

بهمنی و
همکاران
()1398

2

پیری جمعیت ،رشد اقتصادی
و انتقال اجتماعی
سرمایه انسانی

3

هنرور و همکاران
()1398

تاثیر سالمندی جمعیت بر
رشد اقتصادی ،نیروی کارو
بهرهوری

4

اصالح پارامتری نظام
بازنشستگی ایران با کاهش نرخ
جایگزینی :مدل تعادل عمومی
نسلهای همپوش و بازار ناقص
نیروی کار
اقتصادکالن و اثرات رفاهی
اصالح پارامتریک
حقوق بازنشستگی در ایران

درگاهی و
بیرانوند)1398(5

بررسی رابطه آسیبهای
اجتماعی و رشد اقتصادی ایران
با تأکید بر سرمایه انسانی در
الگوی رشد درونزا :رویکرد

کاشانیان و
همکاران)1397(6

شبیهسازی تأثیر سالمندی بر
متغیرهای اقتصاد کالن

سالمندی جمعیت منجر به کاهش رشد
تولید ناخالص داخلی ساالنه  1/2درصد در
این دهه و  0/6درصد در دهه آینده خواهد
شد.
سالمندی جمعیت سبب کاهش در رشد
عرضه نیروی کار و افزایش در رشد موجودی
سرمایه شده است و در نتیجه سبب افزایش
سرمایه میشود .سالمندی جمعیت رشد
بالقوه را تضعیف کرده و شیوه انتقال
اجتماعی سرمایه انسانی برای رشد بلندمدت
اقتصادی بسیار مهم است.
اصالحات پارامتری و ساختاری هر دو منجر
به کاهش هزینههای عمومی مستمری
بهصورت درصدی از  GDPو کاهش بیکاری
در بازار ناقص نیروی کار شده است.
پس از اجرای اصالحات در صندوق
بازنشستگی تأمین اجتماعی و با کاهش نرخ
جایگزینی  LSRAباعث افزایش رفاه
نسلهای آتی میشود.
افزایش آسیبهای اجتماعی با کاهش دادن
سرمایه انسانی و بهرهوری ،موجب کاهش
رشد اقتصادی شده است.

DSGE

نتایج نشان داده که براثر سالمندی جمعیت
سهم عواید بازنشستگی از بودجه ،افزایش و
سهم سرمایهگذاری عمومی کاهش مییابد،
همچنین سیاستهای دولت منجر به افزایش
مالیات و سن بازنشستگی خواهد شد

1

Maestas et al.
Choi & Shin
3
)Bahmani et al. (2019
4
)Honarvar et al. (2015
5
)Dargahi & Beiranvand (2019
6
)Kashanian et al. (2018
2

منبع :یافتههای تحقیق

-4تصریح مدل
هدف اصلی در این پژوهش این است که یک مدل قابل محاسبه با نسلهای همپوشان
( )OLGدیاموند تعمیمیافته برای اقتصاد ایران طراحی شود که در آن عنصر سرمایه انسانی
بهصورت درونزا شکلگرفته است .مدل این پژوهش شامل سه عامل اقتصادی خانوار،
بنگاه و دولت است که رفتار و تصمیمگیری آنها به یکدیگر وابسته است .خانوار ،نماینده
مصرف کاالها و عرضه عوامل تولیدی است ،یعنی کار و سرمایه ،به یک بنگاه نماینده.
بنگاه کاال را عرضه میکند و عوامل تولید را تقاضا میکند .سه بازار وجود دارد :بازار کاالها،
بازار نیروی کار و بازار سرمایه .تعادل عمومی پویای این بازارها در نظر گرفته شده است.
در هر نقطه از زمان ،اقتصاد از دو نسل جوان و سالمند که به طور همزمان زندگی میکنند
تشکیل شده است .نسل جوان در دوره  tنیروی کار عرضه میکند ،مالیات میپردازد،
مصرف میکند و برای دوران بازنشستگی پسانداز میکند .سالمندان در پایان هر دوره از
مدل خارج میشوند .افراد در هر نسل (گروه سنی) همگناند و همچنین افراد زندگی خود
را بدون هیچ ثروتی شروع میکنند و هیچ ارثی برجای نمیگذارند.
-1-4ساختار سنی جمعیت
در این مطالعه یک مدل نسلهای همپوش  8دورهای در نظر گرفته شده است ،هر یک از
اعضای یک نسل بیش از  55سال زندگی میکنند .افراد از سن  15سالگی وارد مدل شده
و شروع به کار میکنند و تا سن  55سالگی جزء جمعیت فعال به شمار میروند .هر خانوار
حداکثر  8دوره ( )a=0، ....،7زندگی میکند ،اما با احتمال بقای تجمعی که با افزایش سن
در حال کاهش است ،روبرو میشود؛ لذا در مطالعه حاضر ،نسلها از  0تا  7تحت پارامتر
 aتغییر میکنند و جمعیت از سن بازنشستگی ( )a=4به بعد سالمند ( 55سالگی به بعد)
محسوب میشوند؛ بنابراین در این پژوهش حداکثر سن افراد  95سال در نظر گرفته شده
است1که به سه بخش تقسیمبندی میشود .بخش اول تولد تا  15سالگی (رسیدن به سن
اشتغال) ،بخش دوم از  15تا  55سالگی (دوران اشتغال افراد به مدت  40سال) و بخش
سوم از  55تا  95سالگی میباشد و از زمان بازنشستگی ( 55سالگی) تا زمان مرگ شامل
 1به این دلیل فرض شده افراد در سن  95سالگی از مدل خارج میشوند که بتوان مدل گستردهتری داشت و با
توجه به احتمال بقای ایرانیان به تفکیک گروه های سنی ،احتمال بقا در این سن بسیار کم است که نشان دهنده
جمعیت اندک در این سن است.
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 40سال دوران بازنشستگی ( سالمندی) است و فرد بازنشسته در این دوران از حقوق و
مزایای بازنشستگی خود از طریق حمایتهای سیستم تأمین اجتماعی برخوردار میشود
و مطالعات مورد نظر در این پژوهش در بخش دوم و سوم که شامل  8دوره  10ساله
میباشد ( )15-25 ،25-35 ،35-45 ،45-55 ،55-65 ،65-75 ،75-85 ،85-95خالصه
میشود .اندازه نسل جوان در طول زمان با نرخ رشد برونزا افزایش مییابد که 𝑡 ،𝑁0,اندازه
اولیه نسل  tرا اندازهگیری میکند و 𝑡𝑚 برابر است با یک بهعالوه نرخ رشد جمعیتی که
شامل باروری و مهاجرت است:
𝑁0,𝑡+1 =𝑁0,𝑡 𝑚𝑡 .
() 5
اندازه هر نسل با گذشت زمان قطعا کاهش مییابد .با اینحال ،این کاهش تحت تأثیر
جریان خالص مهاجرت قرار دارد:
𝑎𝑁𝑎,𝑡+𝑎 = 𝑁0,𝑡 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 + 𝑀𝑎,𝑡+
( )6
است =𝛽0,𝑡 .است .همچنین  𝑎1سهم مهاجر از سن 𝑎 0𝑀𝑎,𝑡+و ≤ 𝑎 ≤ 𝛽𝑎,𝑡+که 1
tبدیهی است که جمعیت کل در زمان
برابر است با:
𝑡𝑁𝑡 =∑7𝑎=0 𝑁𝑎,
()7
نرخ رشد جمعیت ،جریان مهاجرت و بردار احتمال بقا با گذشت زمان متفاوتند.
-2-4خانوار
خانوار با مسئله حداکثرسازی تابع مطلوبیت بهصورت زیر مواجه میشود .مطلوبیت خانوار،
جداییپذیر و لگاریتمی در نظر گرفته میشود و تابعی از مصرف میباشد.
7
) 𝑎𝐸(𝑈𝑡 )=∑𝑎=0 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑙𝑛(𝐶𝑎,𝑡+
( )8
احتمال بقا (احتمال بقای تجمعی که با افزایش سن کاهش مییابد) 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 :
مصرف نسل  tدر سن 𝐶𝑎,𝑡+𝑎 : a
قید بودجه خانوار بهقرار زیر است:
) 𝑐
𝑎s.t.∑7𝑎=0 𝑝𝑎,𝑡+𝑎 [𝐶𝑎,𝑡+𝑎 (1 + 𝜏𝑡+
] 𝑎− 𝑇𝑎,𝑡+
()9
𝐿
𝐸
𝐻
𝑎= ∑7𝑎=0(𝜔𝑎,𝑡+
𝑎+ 𝜔𝑎,𝑡+
𝑎𝑒𝑎,𝑡+𝑎 + 𝜔𝑎,𝑡+
𝑎ℎ𝑎,𝑡+𝑎 )ℓ𝑎,𝑡+
𝐻
𝐸
𝐿
𝑎 𝜔𝑎,𝑡+به ترتیب نیروی کار غیر ماهر ،تجربه و آموزش هستند و
𝑎𝜔𝑎,𝑡+
𝑎𝜔𝑎,𝑡+

𝛼 𝑐𝛼,𝑡+مصرف نسل  tدر سن  aاست .قید بودجه چرخه زندگی مستلزم برابری بین ارزش
𝑐
𝑎 ،𝜏𝑡+برابر است با نرخ مالیات بر مصرف در
مورد انتظار مخارج و ارزش درآمد است و
دوره  t+aو 𝛼 ، 𝑝𝛼,𝑡+قیمت تنزیل شده یک واحد کاال در صورتیکه فرد در سن  aزنده

باشد؛ 𝛼 ، 𝑇𝛼,𝑡+مقدار پرداخت های انتقالی دریافتی در سن  aرا نشان میدهد ،که شامل
مزایای آموزش ،حقوق بازنشستگی و سایر انتقاالت است( :مراقبتهای بهداشتی ،کمک
هزینههای خانوادگی ،مزایای اجتماعی و )...؛ و  α,t+αمقدار عرضه نیروی کار در سن  aرا
اندازهگیری میکند.در این مدل ،به تبعیت از آئرباخ و کوتلیکف )1987(1عرضه نیروی
کار برونزا در نظر گرفته میشود ،به جز در دوره اول که تصمیمات مربوط به تحصیالت
رخ میدهد .عرضه نیروی کار نسل  tبرابر است با:
)ℓ̅𝑡 =(𝑞𝑡 (1 − 𝑢𝑡 ), 𝑞𝑡+1 , 𝑞𝑡+2 , 𝑞𝑡+3 , 𝑞𝑡+4 (1 − 𝛼𝑡+4 ), 0,0,0
()10
که 𝑡𝑞 ،نرخ مشارکت برونزا در زمان  tاست  1≤ 𝑢𝑡 ≤0 ،زمان درونزای سرمایهگذاری
شده در آموزش در دوره اول زندگی را اندازهگیری میکند و  ، 𝛼𝑡+4زمان برونزای گذرانده
شده در دوران بازنشستگی است که برای نشان دادن افزایش سالمندی از تغییرات این
متغیر ( )𝛼𝑡+4استفاده شده است .در این مدل ،عرضه نیروی کار را برونزا در نظر گرفته
شده است ،به جز در دوره اول که تصمیمات مربوط به آموزش رخ میدهد(کرویکس و
همکاران.)2007 2،پرداختهای انتقالی دولت شامل یارانههای تحصیلی ،مزایای
بازنشستگی و سایر انتقاالت میباشد .این بردارها بهصورت زیر نوشته شدهاند:
تجربه:
)𝑒̅𝑡=(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
()11
سرمایه انسانی:
𝜓
𝜓
𝜓
𝜓
) ℎ̅𝑡 = (0, 𝜀𝑢𝑡 , 𝜀𝑢𝑡 , 𝜀𝑢𝑡 , 𝜀𝑢𝑡 ,0 ,0 ,0

()12
که  𝜀 > 0و ) 𝜓 ∈ (0,1دو پارامتر تکنولوژی آموزشی هستند :و 𝜀 ،مقیاس سرمایه انسانی
در تابع تولید را نشان میدهد و  ψکشش سرمایه آموزشی به سرمایهگذاری آموزشی را
بیان میکند.
پرداختهای انتقالی عمومی:
𝐿
𝑡𝑇̅𝑡 = (𝑣𝑡 𝑞𝑡 𝑢𝑡 𝜔0,
+ 𝛾0 𝑔𝑡 , 𝛾1 𝑔𝑡+1 , 𝛾2 𝑔𝑡+2 , 𝛾3 𝑔𝑡+3 , 𝛼𝑡+3 𝑏𝑡+4 +
()13
) 𝛾4 𝑔𝑡+4 , 𝑏𝑡+5 + 𝛾5 𝑔𝑡+5 , 𝑏𝑡+6 + 𝛾6 𝑔𝑡+6 , 𝑏𝑡+7 + 𝛾7 𝑔𝑡+7
نرخ یارانه بر هزینه آموزش= 𝑡𝑣
مزایای بازنشستگی = 𝑡𝑏
سهم پرداختهای انتقالی کلی  g tدر سن 𝛾𝑎 = a

Auerbach & Kotlikoff
Croix et al.
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اگر 𝑡𝜈 یارانه هزینه آموزش باشد 𝑏𝑡 ،عبارت است از سود مستمری که به هر بازنشسته
تمام وقت در دوره  tاختصاص داده شده است ،و 𝑡𝑔 𝛼𝛾 مقدار پرداختهای انتقالی مرتبط
با سن است که توسط دولت به نمایندگان سن  aداده شده است .پارامتر 𝛼𝛾 سهم پرداخت-
های انتقالی کل 𝑡𝑔 را در سن  aتعیین میکند .افراد ابتدا ارزش انتظاری درآمد را با توجه
به سرمایهگذاری آموزشی 𝑡𝑢 به حداکثر میرسانند ،سپس در گام دوم تابع مطلوبیت
مورد انتظار را به حداکثر میرسانند و شرط بهینه را با توجه به قید بودجهای انتخاب
میکنند که در آن سرمایهگذاری آموزشی با مقدار بهینه خود تعیین میشود .تابع بهینه
سرمایهگذاری آموزشی بهصورت زیر نشاندادهشده است:
1

𝐻
𝜓1−
𝑎𝜀𝜓 ∑4 [𝜔𝑎,𝑡+
] 𝑎ℓ𝑎,𝑡+
𝑢𝑡∗ =((1−𝑣 )𝑞 𝑎=1
)
𝐿
4
𝐸
] 𝑎𝑡 𝑡 𝜔0,𝑡 +∑𝑎=1[𝜔𝑎,𝑡 ℓ𝑎,𝑡+

()14

حداکثرسازی مطلوبیت نسبت به مصرف ،شرط قانون حرکت مخارج مصرفی در طول عمر
را تعیین میکند:
()15

تابع مصرف بهینه 𝐶𝑎,𝑡+𝑎 ∀𝑎 =0,…, 6

) 𝑐𝑡𝜏(1+𝑟𝑡+1 )(1+
) 𝑐𝑡𝜏(1+

= 𝐶𝑎+1,𝑡+𝑎+1

معادالت  7و  8در قید بودجه  2جایگزین میشود که سطح بهینه مصرف در دوره اول
زندگی را به دست میدهد .مقدار مصرف کل در دوره  tبرابر است با:
Ct = ∑a Na,t ca,t
()16
-4-3بنگاهها
در هر دوره زمانی ،یک بنگاه نماینده از نیروی کار در واحدهای کارایی (  )Qtو سرمایه
فیزیکی ( )K tبرای تولید کاالی مرکب (  )Ytاستفاده میکند .زنجیرهایی از بنگاههای رقابتی
تحت تابع کاب  -داگالس سرمایه و نیروی کار را به محصول تبدیل میکنند و یک تابع
تولید کاب داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس فرض میشود:
1−φ φ
Yt =At K t Q t
()17
که در آن  φسهم درآمد دستمزد در تولید ملی را اندازهگیری میکند ،و  Atنشاندهنده
بهرهوری کل عوامل ( )TFPاست،که با نرخ  Gt−1در حال رشد است .یک فرآیند اتورگرسیو
برای رشد بهرهوری در نظر گرفته میشود:
()18

بهرهوری کل عوامل

𝑡𝜀𝜆)𝐺̅ +λ𝐺𝑡−1 +

𝑡𝐴
=𝐺𝑡 =(1 −
𝐴𝑡−1

اگر ̅
 Gعامل رشد بلندمدت TFP1باشد λ ،پارامتر شوکهای بهرهوری و  εtیک فرآیند
شوک توزیع یکسان و مستقل است.مقدار واحدهای کارآیی نیروی کار ،عرضه نیروی کار
فیزیکی و سرمایه انسانی را براساس تابع تبدیل کاب  -داگالس ،ترکیب میکند .سرمایه
انسانی به خودی خود ترکیبی خطی از تجربه و آموزش است.
δ
=L1−δ
کارایی نیروی کار
()19
t [μEt + (1 − μ)Ht ] Q t
که در آن 𝑡𝐿 نیروی کار را در زمان  tاندازهگیری میکند Et .تجربه را اندازهگیری
میکند Ht .آموزش است؛  δنشاندهنده اهمیت سرمایه انسانی در تعیین درآمد نیروی
کار است و  μپارامتر ترجیح تجربه است.در این تابع تولید فرض میکنیم که آموزش و
تجربه جانشین کامل هم هستند و پیشبینیها به این فرض حساس نیستند .بنگاه نماینده
رفتار رقابتی در بازارهای عامل دارد و سود را به حداکثر میرساند:
-wtL Lt -wtH Ht -wtE Et Yt = (rt + d)K t
حداکثرسازی سود بنگاه
()20
که  dنرخ استهالک سرمایه فیزیکی است .این رفتار مستلزم تولید نهایی هر عامل است
که برابر است با نرخ بازده آن که بهصورت زیر نوشته میشوند:
F.O.C
()21
𝑟𝑡 = (1 − 𝜑)𝐴𝑡 𝑌𝑡 /𝐾𝑡 -d
𝑇 𝐿𝑊𝑇𝐿 = 𝜑(1 − 𝛿)𝐴 𝑇 𝑌𝑇 /
1−𝜑 𝜑−1
𝛿−1
𝛿𝑤𝑡𝐸 = 𝜑𝛿𝜇𝐴𝑡 𝐾𝑡 𝑄𝑡 𝐿1−
] 𝑡𝐻)𝜇 𝑡 [𝜇𝐸𝑡 + (1 −
𝜑1−
𝜑−1
𝛿−1
𝛿𝑤𝑡𝐻 = 𝜑𝛿(1 − 𝜇)𝐴𝑡 𝐾𝑡 𝑄𝑡 𝐿1−
] 𝑡𝐻)𝜇 𝑡 [𝜇𝐸𝑡 + (1 −

-4-4دولت
دولت ،اوراق قرضه منتشر میکند و بر درآمد نیروی کار ( 𝑤𝑡𝜏) ،مخارج مصرفی ( 𝑐𝑡𝜏) و
درآمد سرمایه ( 𝑘𝑡𝜏) برای پرداخت های انتقالی مالی دولت و مصرف عمومی ،مالیات وضع
میکند .پنج نوع مخارج دولت لحاظ میشود :یارانههای آموزش ،مزایای تأمین اجتماعی،
پرداختهای انتقالی دیگر مانند مراقبتهای بهداشتی ،کمک هزینه خانواده ،مزایای تأمین
اجتماعی) ،هزینههای مصرف عمومی غیر سن خاص و پرداخت بهره بر بدهی دولت .بودجه
دولت متوازن است (هر جا عدمتعادل رخ دهد درآمد نفتی مجرایی است که این وضعیت
عدم توازن را جبران میکند) مزایای بازنشستگی کامال از طریق دولت تأمین میشود.
قید بودجه دولت بهصورت زیر نوشته میشود:
𝑗𝑅𝑂 𝜏𝑡𝑤 (𝑤𝑡𝐿 𝐿𝑡 + 𝑤𝑡𝐸 𝐸𝑡 + 𝑤𝑡𝐻 𝐻𝑡 ) + 𝜏𝑡𝑐 𝐶𝑡 + 𝜏𝑡𝑘 𝑟𝑡 𝐾𝑡 + 𝐷𝑡+1 − (1 + 𝑟𝑡 )𝐷𝑡 +
()22
𝑡𝑏) 𝑡= 𝑁0,𝑡 𝑣𝑡 𝑞𝑡 𝑢𝑡 𝑤𝑡𝐿 (1 − 𝜏𝑡𝑤 ) + ∑𝑎 𝑁𝑎,𝑡 𝛾𝑎 𝑔𝑡 + 𝜗𝑡 𝑌𝑡 + (𝑁4,𝑡 𝛼𝑡 + ∑7𝑎=5 𝑁𝑎,
Total Factor Product

1
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که 𝑡𝐷 بدهی عمومی را در آغاز دوره  tنشان میدهد 𝜗𝑡 .سهم مصرف عمومی غیرانتقالی
در تولید ناخالص داخلی است ،و  γa g tمقدار انتقاالت سرانه تخصیص داده شده به افراد
در سن  aاست .درآمد نفتی دولت  OR jاست .نرخ مالیات 𝑤𝑡𝜏 برای هدف تعدیل نسبت
بدهی به تولید ناخالص داخلی تنظیم میشود .دولت با نرخ 𝑤𝑡𝜏 در دوره  tاز درآمد نیروی
کار جوان مالیات میگیرد و خانوار با نرخ 𝑐𝑡𝜏 بر مخارج مصرفی خود مالیات میپردازد و
مالیات بر درآمد سرمایه هم با 𝑘𝑡𝜏 مشخص میشود.
-4-5تعادل عمومی
ضریب عامل تنزیل مناسب به کار برده شده برای درآمد و مخارج سن  aبهصورت زیر
داده شده است:
−1

𝑘
𝑎𝑅𝑎,𝑡+𝑎 ≡ ∏𝑡+
)) 𝑠𝜏 𝑠=𝑡+1 (1 + 𝑟𝑠 (1 −

ضریب تنزیل
()23
بهصورت قراردادی .𝑅0,𝑡 = 1 ،دستمزدهای ناخالص نقطهای در زمان  t + aبا

𝑎 𝑤𝐻𝑡+𝑎 ،𝑤𝐿𝑡+و 𝑎 𝑤𝐸𝑡+نشان داده میشوند.تعادل (تنزیل شده) قیمتهای احتمالی
کاالی مصرفی در زمان  tبهصورت زیر نشاندادهشده است:
𝑎𝑝𝑎,𝑡+𝑎 = 𝑅𝑎,𝑡+𝑎 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑝𝑎,𝑡+𝑎 = 𝑅𝑎,𝑡+𝑎 𝛽𝑎,𝑡+
( )24قیمتهای تعادلی
تعادل شرطی (تنزیل شده) دستمزدهای خالص عبارتاند از:
) 𝑤
𝐿
𝐿 (1
𝑎𝜔𝑎,𝑡+𝑎 = 𝑅𝑎,𝑡+𝑎 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑤𝑡+
𝑎− 𝜏𝑡+
()25
) 𝑤
𝐸
𝐸 (1
𝑎𝜔𝑎,𝑡+
𝑎= 𝑅𝑎,𝑡+𝑎 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑤𝑡+
𝑎− 𝜏𝑡+
()26
) 𝑤
𝐻
𝐻 (1
𝑎𝜔𝑎,𝑡+
𝑎= 𝑅𝑎,𝑡+𝑎 𝛽𝑎,𝑡+𝑎 𝑤𝑡+
𝑎− 𝜏𝑡+
()27
𝑤
𝑎 𝜏𝑡+نرخ مالیات بر درآمدهای نیروی کار را در زمان  tنشان میدهد .ابتکار مدل این
که
است که درآمد نیروی کار از سه مؤلفه تشکیل میشود :نیروی انسانی ،تجربه و آموزش.
شرط تعادل در بازار کاال بهصورت زیر نوشته شده است:
7
∗
∑ = 𝑡𝐾 𝑌𝑡 +
()28
⏟
𝜗 ⏟𝑡+1 − (1 − 𝑑)𝐾𝑡 +
𝐾 ⏟𝑎=0 𝑁𝑎,𝑡 𝑐𝑎,𝑡 +
𝑡𝑌 𝑡
𝑡𝐺

𝑡𝐼

𝑡𝐶

که در آن  K ∗tدارایی مورد عالقهای که توسط مهاجران به کشور آورده شده را نشان
میدهد .تعادل بازار کار تقاضای نیروی کار از بنگاههای ( 𝑡𝐿  )𝐻𝑡 , 𝐸𝑡 ,را با مجموع عرضه
های فردی ،برابر میکند.
بازار نیروی کار:
(𝐻𝑡 = ∑7𝑎=0 𝑁𝑎,𝑡 ℓ𝑎,𝑡 ℎ𝑎,𝑡 𝐿𝑡 = ∑7𝑎=0 𝑁𝑎,𝑡 ℓ𝑎,𝑡 , 𝐸𝑡 = ∑7𝑎=0 𝑁𝑎,𝑡 ℓ𝑎,𝑡 𝑒𝑎,𝑡 )29

-5دادهها و نتایج
-1-5معرفی متغیرها
دادههای مورد تحلیل ،برخی از متغیرهای کالن اقتصادی میباشند که تحت بررسی قرار
میگیرند عبارتند از :رشد تولید ناخالص داخلی(1رشد اقتصادی)،
انتقاالت دولت 4،نرخ بهره ساالنه 5،سرمایه انسانی  6،رشد تولید ناخالص داخلی هر کارگر7،
مصرف سرانه 8،کسری بودجه 9،دستمزد نیروی کار غیرماهر 10،دستمزد نیروی کار
آموزشدیده11و دستمزد نیروی کار با تجربه12میباشند که با استفاده از کدنویسی در
نرمافزار داینار مقادیر پارامترها به مدل داده شده و شبیهسازی توسط نرمافزار انجام
میشود ،البته مقادیر اولیه13هم از اقتصاد ایران به مدل داده شده که مقدار نهایی14را
خود داینار شبیهسازی میکند.
-2-5کالیبراسیون پارامترها
پارامترها ی مورد نیاز برای شبیه سازی مدل (در جدول  2ذکر شده اند) با استفاده از
مطالعات انجام شده کالیبره و برآورد شدهاند و سرانجام ،مدل در فضای برنامه داینار ،تحت
نرمافزار متلب برآورد و با ترسیم نمودارهای مربوطه ،اهداف تحقیق بررسی شده است.
مصرف 2،بهرهوری3،

جدول ( :)2پارامترهای موردنیاز برای شبیهسازی مدل
پارامتر
ρ

نرخ تنزیل ذهنی

مقدار
15

1

منبع
کرویکس و همکاران
()2007

16

1

GDP growth
Consumption
3
Efficiency
4
Public Transfers
5
Yearly Interest Rate
6
Human Capital
7
GDP Growth per worker
8
Per capita Consumption
9
Deficit
1
0
Raw Laborers' Wages
1
Education Laborers' Wages 1
1
2
Experienced Laborers' Wages
1
3
Initval value
1
4
Endval value
1
Subjective Discounted Factor5
1
6
Croix et al.
2
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φ

سهم نیروی کار در تولید

0/588

راغفر و همکاران
()1398

α

سهم سرمایه در تولید

0/412

راغفر و همکاران
()1398

d

نرخ استهالک سرمایه فیزیکی

0/08

تقوی و صفرزاده
()1388

𝛿

سهم نیروی کار ماهر در تعیین درآمد نیروی کار

0/038983

آقایی و همکاران
()1392

𝜖

مقیاس سرمایه انسانی در تابع تولید

0/15

محاسبات محقق

𝜓
μ

کشش سرمایه آموزشی به سرمایهگذاری آموزشی

0/17

محاسبات محقق

پارامتر مقیاس (ترجیح برای تجربه)

0/5

کرویکس و همکاران
()2007

γ

سهم پرداختهای انتقالی از بودجه

0/0991

کاشانیان و همکاران
()1397

λ

اینرسی شوکهای بهرهوری

0

σ

کشش جانشینی بین دورهای

1/5

فرض محقق

1

2

3

4

5

فخرحسینی ()1390

منبع :یافتههای تحقیق

-6شبیهسازی مدل و تحلیل یافتههای تجربی
سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با  8نسل هم پوشان در مدل دیاموند که قابلیت
شبیهسازی تفاوتهای بیننسلی را دارد ،تحلیل و بررسی میشود .این مدل ابزار مناسبی
جهت ایجاد چارچوبی منسجم در بحثهای سیاستگذاری و تحلیلی به حساب میآید
و توانایی پاسخگویی به مسائلی چون سالمندی و پیشبینی آثار سیاستی را دارد .یافتهها
با استفاده از نتایج شبیهسازیهای بهدستآمده از معادالت بهینهسازی شده صورت
میگیرد .در ادامه شبیهسازی آثار سالمندی جمعیت روی متغیرهای کالن اقتصادی در
دو سناریو پایه و رشد سرمایه انسانی شبیهسازی میشوند.

1

)Raghfar et al. (2019
)Taghavi & Safarzadeh (2009
3
)Aghaei et al. (2013
فرض محقق با توجه به مطالعات متعدد منجمله راغفر و همکاران ()1398
5
)Fakhrhosseini (2011
2

4

 -1-6سناریو پایه :آثار سالمندی بر برخی متغیرهای کالن اقتصادی
در سناریو پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( )δبا توجه به اقتصاد ایران برابر با 0/038983
در نظر گرفته شده است که مبتنی بر کار آقایی و همکاران ( )1392میباشد .در نمودار
( )1اثر سالمندی جمعیت بر برخی از متغیرهای کالن اقتصادی در یک مدل رشد درونزا
با منظور کردن سرمایه انسانی در یک دوره  50ساله از سال  1400تا 1450
شبیهسازیشده است .مقادیر تمام متغیرهای برونزای مدل در دوره مورد مطالعه ثابت
نگهداشته شده است و مالحظه میشود که تمام متغیرهای مدل به مقدار تعادل پایدار
خود همگرا میشوند .دو متغیر سرمایه انسانی و انتقاالت دولت به مقدار باالتر از مقادیر
اولیه جهش کردهاند .برای نشاندادن اثرات افزایش سالمندی ،با توجه به نمودار ( ،)1با
افزایش سالمندی ابتدا جمعیت به سمت میانسالی سوق پیدا میکند و جمعیت میانسال
در یک اقتصاد را افزایش میدهد .با توجه به الگوهای مصرف ،افراد میانسال میل به مصرف
پایینتری دارند تا از نوسانات شدید مصرف در دوره سالمندی جلوگیری کنند ،همین امر
منجر به کاهش میل به مصرف (افزایش میل به پسانداز) در سطح کالن اقتصاد میشود.
ابتدا نرخ بهره افزایش و سپس با افزایش عرضه سرمایه (پسانداز) شروع به کاهش میکند
تا به مقدار بلندمدت خود همگرا شود .افزایش سرمایه انسانی بهرهوری نیروی کار (تولید
سرانه) را در مدل افزایش داده و در نتیجه در یک بازار رقابت کامل دستمزد کل افزایش
مییابد .با توجه به ناهمگن بودن نیروی کار تغییرات دستمزد در گروههای مختلف کارگر
متفاوت است .دستمزد کارگر با تحصیالت و با تجربه ابتدا افزایش مییابد ولی دستمزد
کارگر ساده ابتدا کاهش مییابد و سپس به سمت مقدار بلندمدت خود همگرا میشود.
افزایش دستمزد کل موجب افزایش مصرف سرانه میشود .انتقاالت دولت برای حمایت از
توسعه سرمایه انسانی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی را افزایش
میدهد و کسری بودجه دولت را افزایش میدهد و بعد از طی مسیر نوسانی به مقدار
بلندمدت باالتری جهش میکند .تمام متغیرها نهایتا به سمت مقادیر با ثبات همگرا
میشوند .برآیند این تغییرات ابتدا رشد اقتصادی را بهشدت افزایش میدهد و بعد از دو
دوره به ماکزیمم خود ( )4/54میرسد .سپس نرخ رشد بهتدریج کاهش مییابد و تا در
سال  1409به  4/43میرسد و تا سال  1434در این مقدار ثابت میماند و سپس روند
کاهشی ادامه مییابد تا در سال  1450به  4/39میرسد .هر چند هنوز بعد از  50سال به
مقدار با ثبات خود نرسیده است ولی به سمت مقدار بلندمدت خود همگرا است .همانطور
که نمودار ( )1نشان میدهد از یک طرف سالمندی (اثر منفی) و از طرف دیگر افزایش
بهرهوری (اثر مثبت) افزایش مییابد و برآیند این دو باعث میشود که رشد اقتصادی
افزایش یابد و به سطحی باالتر از مقدار اولیه بعد از دو دوره برسد؛ بنابراین اگر سالمندی
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جمعیت همراه با سیاستهای ارتقای سرمایه انسانی باشد میتواند اثر منفی سالمندی بر
رشد را جبران کند .براساس مدلهای رشد ،رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و
رشد بهرهور ی نیروی کار بستگی دارد .سالمندی رشد نیروی کار را کاهش میدهد و در
نتیجه رشد بلندمدت را کاهش میدهد .ولی رشد سرمایه انسانی ،بهرهوری را افزایش
میدهد که رشد بلندمدت را افزایش میدهد .در مدل ما اثر دوم براثر اول غلبه کرده است
و رشد افزایشیافته است .نتایج با مدلهای رشد سازگاری دارد.

نمودار ( :)1آثار سالمندی جمعیت برپویایی های متغیرهای کالن اقتصادی در سناریو پایه
منبع :یافتههای پژوهش
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-2-6سالمندی جمعیت ،سیاستگذاری جهت افزایش سرمایه انسانی و رشد
اقتصادی
در این بخش به شبیهسازی نقش اتخاذ تصمیمات سیاستی دولت از طریق تخصیص منابع
بیشتر به توسعه سرمایه انسانی بر پویاییهای رشد اقتصادی که باعث افزایش سهم نیروی
کار ماهر ( )δمیشود نیز پرداخته میشود.

نمودار ( :)2مقایسه پویاییهای متغیرهای کالن اقتصادی در سناریو پایه و سناریو
سیاستگذاری جهت افزایش سرمایه انسانی بر متغیرهای کالن اقتصادی
منبع :یافتههای پژوهش

همانطورکه پیشتر نیز بیان شد درسناریو پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( )δبا توجه
به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با  0/038983منظور شده است (مبتنی بر کار
آقایی و همکاران .)1392 ،با توجه به نمودار ( ،)2افزایش این پارامتر به 0/6
مقدارکشورهای صنعتی مثل آمریکا و فرانسه و کانادا (مبتنی بر کار کرویکس و همکاران،
 ،)2007تابع واکنش رشد اقتصادی به سطح باالتری از سناریو پایه منتقل میشود .دو
متغیر سرمایه انسانی و انتقاالت دولت به مقدار باالتر از مقادیر سناریو جهش کردهاند.
نرخ بهره باالتر از مقدار سناریو پایه قرار میگیرد و علت آن لزوم افزایش انتقاالت دولت
(سیاست مالی انبساطی) است .افزایش سرمایه انسانی و بهرهوری نیروی کار (تولید سرانه)
در مقدار باالتر از سناریو قرار میگیرد .تمام متغیرها نهایتا به سمت مقادیر با ثبات همگرا
میشوند.در ادامه به تحلیل حساسیت رشد اقتصادی نسبت به سناریوهای مختلف پارامتر
 δپرداخته میشود .اگر این پارامتر به  0/003کاهش یابد رشد اقتصادی در زیر مقدار
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سناریو پایه قرار میگیرد .به عبارت دیگر سالمندی رشد را کاهش میدهد و افزایش این
پارامتر منجر به کاهش اثر سالمندی بر رشد اقتصادی میشود (نمودارهای  1و  2ضمیمه).

نمودار ( :)3مقایسه پویاییهای رشد در سناریو پایه و سناریو سیاستگذاری سرمایه
انسانی
منبع :یافتههای پژوهش

-7داللتهای سیاستی و پیشنهادات
در این مقاله یک مدل قابل محاسبه با نسلهای همپوشان ( )OLGدیاموند تعمیمیافته
برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن عنصر سرمایه انسانی بهصورت درونزا
شکل گرفته است .مدل این پژوهش شامل سه عامل اقتصادی خانوار ،بنگاه و دولت است
که رفتار و تصمیمگیری آنها به یکدیگر وابسته است .ابتدا اثر سالمندی براساس یک مدل
پایه متغیرهای اقتصاد کالن و بهویژه رشد اقتصادی شبیهسازیشده است .سپس آثار
سیاستگذاری جهت افزایش سرمایه انسانی شبیهسازیشده است .نتایج نشان میدهد که
افزایش سالمندی اگر همراه با سیاستهای ارتقای سرمایه انسانی باشد میتواند اثر منفی
سالمندی بر رشد را جبران کند؛ بنابراین سالمندی از یک سو اثر منفی دارد و از سوی
دیگر با افزایش سرمایه انسانی اثر مثبت خواهد داشت و برآیند این دو در مدل مثبت شده
یعنی اثر سرمایه انسانی براثر سالمندی غلبه کرده است .بنابراین با افزایش سرمایه انسانی
به حدی که اثر مثبت براثر منفی غلبه کند میتوان اثر مخرب سالمندی بر رشد اقتصادی
را تقلیل و یا حتی خنثی کرد .مقایسه توابع واکنش رشد در سناریوهای مختلف رشد
سرمایه انسانی با نتایج تئوری رشد منطبق است .مدلهای رشد نشان میدهند رشد
بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهرهوری نیروی کار بستگی دارد .سالمندی

رشد نیروی کار را کاهش میدهد و در نتیجه رشد بلندمدت را کاهش میدهد .ولی رشد
سرمایه انسانی بهرهوری را افزایش میدهد که رشد بلندمدت را افزایش میدهد .در
سناریوهای طراحی شده در مدل در مقادیر  δ > 0/038983رشد افزایش یافته است
یعنی اثر بهرهوری نیروی کار بر اثر سالمندی غلبه کرده است ولی در سناریو 0/003
=  δکاهش اثر سالمندی غلبه کرده و رشد کاهش یافته است؛ بنابراین یک حداقل رشد
سرمایه انسانی برای غلبه بر کاهش نیروی کار در اثر سالمندی ضرورت دارد .در مقادیری
که رشد سرمایه انسانی باالتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است ،رشد
بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهشیافته است .نتایج این مقاله با
نتایج مطالعات لیو ( ،)2020هانگ جو و کویچی ( ،)2019اونو و یوچیدا ( ،)2018هان
( ،)2017چانگ و شی ( )2016و چوی و شین ( )2015که نقش سرمایه انسانی را در
کاهش آثار مخرب سالمندی جمعیت مؤثر میدانند همراستا است .مدل شبیهسازیشده
آثار بالقوه رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را نشان میدهد .بدیهی است این اثر
وقتی ظاهر می شود که بتوان از نیروی کار با سرمایه انسانی باال در تولید استفاده کرد.
سرمایهگذاری در آموزش وقتی میتواند این اثر را ظاهر کند که همراه با بهکارگیری نیروی
انسانی تحصیلکرده در تولید باشد .بیکاری افراد تحصیلکرده باعث عدم استفاده کارا از
این سرمایه انسانی میشود و سرمایهگذاریهای انجام شده را ناکارا میکند و فقط بار
سنگین آموزش دولتی را بر جامعه تحمیل میکند و همانطورکه نمودارها نشان دادهاند
کسری بودجه دولت را افزایش میدهد بدون اینکه اثر قابل توجه بر رشد اقتصادی داشته
باشد؛ بنابراین برای اینکه اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی خنثی شود ضرورت
دارد همراه با سرمایهگذاری آموزشی برنامههایی جهت تخصیص کامل و بهینه منابع در
اقتصاد اتخاذ شود .از اینرو اتخاذ سیاستهایی در جهت ارتقای رشد اقتصادی از طریق
تأکید بر الگوهای رشد دانشبنیان که بتواند نیروی کار تحصیلکرده را به کار گیرد ضروری
است.

تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم میدارند.
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