
 

  گذاري اقتصادي پژوهشی سیاست -علمی نشریه                  

  1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال                                                                                                         

          

در چارچوب یک الگوي  انداز پسبر  سالخوردگی جمعیتو  طول عمراثر 

Panel ARDL  
  

  1فرزانه محمدي

   2بهرام سحابی

3نعمت اهللا اکبري
  

  4عباس عصاري

   21/02/1395 :پذیرش تاریخ                                                                                       18/12/1393 :دریافت تاریخ

  چکیده

منجـر بـه   پـایین  و مـرگ و میـر    بـا بـاروري  همـراه  هاي اخیر افزایش چشـمگیر در امیـد بـه زنـدگی      در سال

ایـن  در بـا توجـه بـه ایـن موضـوع،       .شده استهاي وابستگی افراد مسن  سالخوردگی جمعیت و افزایش نرخ
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  مقدمه - 1

این افزایش، . در قرن گذشته، افزایش زیادي در امید به زندگی در سراسر جهان مشاهده شده است

با باروري و مرگ و میر پایین در کشورهاي مختلف همراه بوده که منجر به سالخوردگی جمعیت 

قیقات یکی از موضوعاتی که در مرکز توجه تح. باالتر وابستگی افراد مسن شده است هاي نرخو 

گذاري و رشد  ، سرمایهانداز پستجربی است، اثر تغییرات جمعیتی بر متغیرهاي اقتصادي همچون 

یک . دات مرتبط در این ادبیات وجود داري جداگانه از مطالع دو مجموعه. باشد اقتصادي می

ز د که همگی اپرداز هاي کل میانداز پسوابستگی جمعیت بر  هاي نرخمجموعه به اهمیت اثر 

کل را ارائه  انداز پسدار نرخ وابستگی افراد بر نرخ  که اثر منفی و معنی) 1969( 1تحقیق اصلی لف

ي مهم دیگر این موضوع که  مامی این مباحث و کارهاي تجربی، از جنبهت. کند میکرد، پیروي 

عات مجموعه دیگري از مطال. اند و طول عمر مورد انتظار است، غفلت کرده انداز پسارتباط بین 

، انداز پسو به جاي آن بر اثر طول عمر بر  است وابستگی داشته هاي نرخمرتبط توجه کمی به 

اثر مثبت و ) 1995( 2مارتین-ییبه طور نمونه، بارو و ساال. ستو رشد متمرکز شده ا گذاري سرمایه

  . اند قوي طول عمر بر رشد اقتصادي را ارائه کرده

طول عمر و نرخ وابستگی افراد مسن، دو جنبه از فرضیه سیکل زندگی را منعکس  نظري،در سطح 

 انداز پستر زندگی کنند، بیشتر  از یک طرف هنگامی که افراد انتظار دارند طوالنی. کنند می

شود،  و از طرف دیگر هنگامی که جمعیت پیرتر میدهند  کل را افزایش می انداز پسو  کنند می

هاي کل انداز پسو  یابد میکنندگان افزایش انداز پسنسبت به  کنند مین انداز پستعداد افرادي که 

 .دیاب میکاهش 

هاي بیشتري کار  رود که افراد سال با بهبود وضعیت سالمتی و افزایش امید به زندگی، انتظار می

د کار کنند و نتوان یی که افراد میها سالطبیعی است که با افزایش امید به زندگی، بر تعداد . ندنک

افزایش امید به زندگی، حتی اگر با تصمیم . گردد باشند، افزوده می یی که بازنشسته میها سال

سبب افزایش انگیزه  رود میي کاري همراه شود، انتظار ها سالسالمندان مبنی بر عدم افزایش 

وره به دلیل حفظ سطح زندگی خود در حد گذشته در د –ي کاري ها سالدر طول  انداز پس

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که در اکثر کشورها، افزایش در امید . شود –بازنشستگی 

  ). 1392عمادزاده و قندهاري، (را به همراه داشته است  انداز پسبه زندگی عموماً، افزایش در نرخ 

                                                           
1. Leff (1969) 
2. Barro and Sala-i-Martin (1995) 
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سال  50یش از ب ،وقتی افراد. رونق اقتصادي به طور قطع به اندازه و کیفیت نیروي کار بستگی دارد

که افراد مسن به  همچنین وقتی. یابد میها در نیروي کار کاهش  ، شانس مشارکت آنکنند میعمر 

هایشان کاهش  ، موجودي داراییکنند میهایشان براي تأمین مالی مخارج خود تکیه انداز پس

کشورهاي با جمعیت هاي  هاي منفی، نگرانیانداز پسچنین ترکیبی از بازار نیروي کار و . یابد می

بورچ سوپان و ( و رشد اقتصادي کمتري به همراه خواهد داشت دهد میي باال را افزایش  سالخورده

لودویج
1

 ،2009 .( 

ها در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه داشته باشد انداز پستواند اثر منفی بر  سالخوردگی می

ي اضافی امید به زندگی ها سالپیري و  زیرا منافع بازنشستگی براي حمایت از زندگی در سنین

شوند، مصرف بیشتري خواهند  هاي پیرتر هنگامی که بازنشسته می ویژه گروهه ناکافی هستند، ب

اگر کارگران جوان از قبل نسبت به افزایش امید به زندگی آگاهی و شناخت داشته باشند، . داشت

تا حدي  تواند میها انداز پسرو کاهش در  و از این کنند می انداز پسبراي مصرف آینده بیشتر 

منجر خواهد شد مگر  گذاري سرمایه، سرانجام به کاهش در انداز پسکاهش در . جبران شود

هنگامی که تقاضا براي مسکن، . از خارج جبران شده باشد گذاري سرمایهي  وسیلهه ب که این

در  گذاري سرمایهات کاهش یابد، ي انتقال در ساختار سنی مربوط و ترجیح در نتیجه... آموزش و 

  . شود چنین کشورهایی تحت تأثیر واقع می

پذیرتر هستند، سالخوردگی  هاي مزمن آسیب از آنجایی که افراد سالخورده نسبت به بیماري

هاي بهداشتی و افزایش تقاضا براي خدمات سالمت شود  منجر به افزایش هزینه تواند میهمچنین 

  ).1999، 3؛ هالیدي1995، 2گیرولد و ون سالینگ -دي جانگ (

توان به حوادث  به این معناست که نمیو  باشد می سابقه بیسالخوردگی جمعیت جهان، ماهیت 

تاریخی گذشته به عنوان راهنما نگاه کرد که چگونه این تحوالت جمعیتی آشکار خواهد شد و یا 

ترین افزایش در سالخوردگی هنوز  سریع. مدیریت کردتوان به بهترین نحو آن را  چگونه می که این

غییر آماده براي این ت را تا خود دهد میگذاران فرصت  اتفاق نیفتاده است و این مسئله به سیاست

توانند خود را براي رویایی با اثرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  بنابراین کشورها بهتر می .کنند

  . تغییرات قریب الوقوع ساختار جمعیتی آماده کنند

                                                           
1. Boersch-Supan and Ludwig (2009) 
2. de Jong-Gierveld and Van Solinge (1995) 
3. Holliday (1999) 
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طی  کشور جهان 21در  انداز پسبر و سالخوردگی جمعیت طول عمر  اتاین مقاله به بررسی اثر

ا به عنوان معیاري رستگی افراد مسن بو نرخ واپرداخته و امید به زندگی  1971-2012ي ها سال

بر این اساس، در ادامه در بخش دوم به . در نظر گرفته استو سالخوردگی جمعیت براي طول عمر 

ي سیکل زندگی مودیگلیانی پرداخته شده و در بخش سوم  تحقیق بر مبناي نظریه چارچوب نظري

تصریح الگوي روش تحقیق و بخش چهارم به . به مروري بر ادبیات موضوع اشاره شده است

Panel ARDL پردازد اختصاص دارد و بخش پنجم به برآورد و بررسی نتایج حاصل از الگو می .

   .گردد میگیري ارائه  نتیجه آخر نیزدر بخش 

  

  چارچوب نظري -2

در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت آن از دیدگاه  انداز پسنظریات مربوط به 

 در اقتصادي عاملین شود می فرض 1همپوشان دیاموند هاي نسل الگوي در. نظري ارائه شده است

 دنیا به فردي و دارد وجود جمعیت گردش است، پیر نسل و جوان از نسل متشکل دوره هر

 ،کند می زندگی دوره دو در فرد و است پیوسته غیر زمان ،رود می دنیا دیگري از فرد و آید می

 و است کننده انداز پس و شاغل جوان نسل مورد نظر الگوي در. کند می رشد nنرخ  با جمعیت

 مدل این در. کند می تأمین قبل دوره انداز پس از را خود مصرف و کند مین کار پیر نسل

 موجود داراي تولید تابع .است همدیگر مثل آنها تولید تابع که دارند وجود زیادي هاي هبنگا

 و بوده، پیر افراد به متعلق مدل این در سرمایه اولیه موجودي. است مقیاس به نسبت ثابت بازگشت

 شده منتج درآمد پیر افراد .شود تولید محصوالت و کاال تا کنند می ارائه کار نیروي جوان افراد

. شوند می خارج الگو از و روند می دنیا از سپس و کنند می را مصرف خود ثروت و سرمایه از

 انداز پس آنها. کنند می جایگزین مصرف و انداز پس بین خود را از کار ناشی درآمد جوان افراد

 و بودجه محدودیت به توجه با مطلوبیت تابع کردن با حداکثر .کنند می منتقل دوره بعد به را

در  .آورد دسته ب را دیاموند مدل در انداز پس تابع و تابع مصرف توان می تابع الگرانژ تشکیل

 اول دوره در فرد که را درآمد از سهمی بهره نرخ که دهد می نشان مصرف این الگو، معادله

  ).1392پیرایی و همکاران، ( کند می مشخص کند می مصرف

بلکه  جاري درآمد با تنها نه انداز پس که است معتقد نسبی درآمد فرضیه ارائه با دوزنبري

درآمد  که زمانی بنابراین .دارد ارتباط ،انداز پس گذشته عادت و درآمد قبلی سطوح با همچنین

                                                           
1. Diamond Overlapping Generation Model 
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به  متوسط میل یابد، افزایش گذشته درآمد حداکثر یا قبل ي دوره باالترین به نسبت جاري

افزایش  نیز کل انداز پس ،انداز پس به متوسط میل افزایش با و یافت خواهد افزایش نیز انداز پس

رشد  همان یا( قبل ي دوره درآمد باالترین به نسبت جاري درآمد افزایش بنابراین .یابد می

  ).1390رنج پور و همکاران، ( شود می انداز پس افزایش موجب )اقتصادي

 گذاري سرمایه آمدن وجوده ب براي کافی و الزم شرط انداز پس معتقدند کالسیک اقتصاددانان

 اگر که معتقدند آنها دیگر عبارت به. است بهره نرخ کند می را تضمین دو این که قیمتی و بوده

 ترقی و یابد می افزایش نیز گذاري سرمایه تقاضا، و عرضه قانون اثر یابد بر افزایش انداز پس

 نظریه با گذاري سرمایه و انداز پس بازار عملکرد مورد در کینز .حتمی است اقتصادي

 گروه دو گذاران و سرمایه کنندگانانداز پس است معتقد کینز .است کامالً مخالف ها نئوکالسیک

 انداز پس کینز نظر به .کنند می گذاري سرمایه و انداز پس مختلف عوامل خاطر به و هستند مختلف

  ).1382مجتهد و کرمی، (است  نرخ بهره یا نهایی کارایی تابع گذاري سرمایه و ملی درآمد تابع

در  زمان طول در مصرف هاي نوسان از جلوگیري ،انداز پس اصلی هدف است معتقد فریدمن

افزایش  مصرف، هاي نوسان از پیشگیري در ثرؤم عامل یک بنابراین .است تعادلی حد یک

به . گیرد می صورت دائمی درآمد افزایش طریق از فقط نیز انداز پس افزایش و است انداز پس

آنها  انداز پس افزایش موجب )اقتصادي رشد دلیل به(خانوارها  دائمی درآمد افزایش عبارتی

  ).1387کرمی، ( شود می

، افراد هنگامی که جوان هستند براي تأمین مالی خود در انداز پسمطابق با مدل سیکل زندگی 

راد سالخورده منفی اف انداز پس) در غیاب ارث(در این تئوري . کنند می انداز پسطول بازنشستگی 

ي وجود انداز پسجمعیت ثابت،  که در یک طوريه ان جبران شود بهاي افراد جوانداز پسباید با 

همانند آنچه که در طول انتقال (به هر حال اگر ساختار سنی جمعیت نامتوازن باشد، . نداشته باشد

هاي مختلف ممکن است حذف نشود و  گروه انداز پس، رفتارهاي )جمعیتی رخ داده است

، 1981(و میسون ) 1982( 1به عالوه فراي و میسون. هاي کل مثبت یا منفی اتفاق بیفتدانداز پس

، درآمدهاي کنند مینشان دادند که در اقتصادهایی که رشد اقتصادي سریع را تجربه ) 1987

تر در  که با درآمد پایین( است دستمزد افراد جوان نسبت به درآمدهاي بازنشستگی افراد پیر باال

هاي باال، انداز پسو این تمرکز نسبی درآمد در میان گروه با نرخ ) اند شده انداز پسگذشته 

این ساختار سنی و اثرات رشد را به طور  زیاديمحققان . نماید هاي کل مثبت را ایجاد میانداز پس

                                                           
1. Fry and Mason (1982) 
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 2، میسون، بایومی و سامیی)1998(گینز ، هی)1997( 1هیگینز و ویلیامسون(اند  وسیع مطالعه کرده

ملی هنگامی که  انداز پس هاي نرخو دریافتند که )) 1996( 4، کلی و اشمیت)1969( 3، لف)1998(

  .تر و رشد اقتصادي سریع است، باالتر هستند وابستگی پایین هاي نرخ

مفاهیم ) 1986( 5مودیگلیانی. ، مدل سیکل زندگی در سطح کشور بسط یافته استسطح کالندر 

اصلی اقتصاد کالن سیکل زندگی را در سطح کشوري مطالعه کرده که به صورت زیر خالصه 

  :شده است

  . باشد میاش  یک کشور کامالً مستقل از درآمد سرانه انداز پسنرخ  -1

ملی  انداز پس هاي نرخ. متفاوت افراد آن کشور نیست انداز پسي  ملی نتیجه انداز پسنرخ  -2

 .فردي یکسان سازگار هستند) سیکل زندگی(متفاوت، با رفتار 

کل مطابق با سطح نرخ رشد بلندمدت  انداز پسدر کشورهایی با رفتار فردي یکسان، نرخ  -3

 .براي رشد صفر، صفر خواهد بودو  ، باالتر خواهد بودبیشتراقتصادي 

رو بزرگترین میزان آن رشد  این از ،درآمد تابعی کاهنده از نرخ رشد است –نسبت ثروت  -4

 .صفر خواهد بود

موجودي قابل توجهی از ثروت را بر طبق درآمد انباشت کند حتی اگر  تواند مییک اقتصاد  -5

 . به ارث نرسیده باشد ها آنهیچ ثروتی به 

، کند میرا براي رشد معین کنترل  انداز پسدرآمد و نرخ  –پارامتر اصلی که نسبت ثروت  -6

 . گی طول بازنشستگی استگسترد

را مورد  اقتصاد با ثبات و اقتصاد با رشد پایدار) 1986(ها، مودیگلیانی  براي برقرار بودن این گزاره

  .مالحظه قرار داده است

ها، تنها پاسخگوي بخش کوچکی از  تغییرات در ساختار سنی جمعیت و توزیع درآمد بین گروه

که دلیل افزایش در  کنند میبیان ) 2000و  1998( 6لی، میسون و میلر. است انداز پستغییرات در 

  . ها در مناطقی از جمله آسیاي شرقی، بهبود و ارتقاء سریع امید به زندگی استانداز پس

                                                           
1. Higgins and Williamson (1997) 
2. Mason, Bayoumi and Samiei (1998) 
3. Leff (1969) 
4. Kelley and Schmidt (1996) 
5. Modigliani (1986) 
6. Lee, Mason and Miller (1998 & 2000) 
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تري در  هاي دقیق بینی بنابراین ترکیب فرآیندهاي سالخوردگی و طول عمر در یک مدل، پیش

ست که ا این شود میسوال اساسی که مطرح . کند میدي فراهم و رشد اقتصا انداز پسخصوص 

افتد اگر امید به زندگی و وابستگی سنی افراد مسن به طور مشترك در  می انداز پسچه اتفاقی براي 

وابستگی به عنوان دو جنبه از  هاي نرختحلیل رگرسیونی مورد توجه قرار بگیرند؟ طول عمر و 

تر زندگی  افراد هنگامی که انتظار دارند طوالنی. توجه هستندهاي سیکل زندگی، مورد  فرضیه

، وقتی جمعیت پیرتر دهند میهاي کل را افزایش انداز پسو بنابراین  کنند می انداز پسکنند بیشتر 

. یابد میکل کاهش  انداز پسو لذا  یابد میافزایش  هاانداز پسها نسبت به انداز پسشد تعداد عدم 

از یک طرف طول عمر  که دهد مینشان ، وابستگی هاي نرخو  مید به زندگیاز این رو توجه به ا

از طرف . برد ي سرانه را باال می و در نتیجه نرخ رشد ستاده دهد میرا افزایش  انداز پسنرخ  ،باالتر

، در دهد میکل را کاهش  انداز پسکه افزایش نرخ وابستگی افراد مسن نرخ  دده میدیگر نشان 

بنابراین با استفاده از . دهد میي سرانه را کاهش  نرخ وابستگی کل نرخ رشد ستادهحقیقت افزایش 

و  گذاري سرمایه، انداز پسهاي  رسیونرگمجموعه برآوردها، اثر طول عمر مثبت و اثر وابستگی بر 

  . هاست گذاري سرمایهها و انداز پسامید به زندگی باالتر به معناي سطح باالتر  و رشد منفی است

  

  مروري بر ادبیات موضوع - 3

ي گذشته، واگرایی مشخصی را  در طول سه دهه انداز پسالمللی از رفتار  اي بین هاي مقایسه تحلیل

تغییرات نرخ وابستگی و طول عمر در مرکز این . در جهان نشان داده است انداز پس هاي نرخدر 

در ) 2014( 1پرتنر و کنینگ. دباش می انداز پسدر رفتار هاي تشریح شده  ها براي تفاوت تحلیل

و  انداز پس –ي خود به بررسی اثرات تغییرات در امید به زندگی بر نرخ بهره، رفتار مصرف  مطالعه

که  کنند میبیان  ها آن. اند تصمیم بهینه براي بازنشستگی در یک مدل تعادلی عمومی پویا پرداخته

گذشته افزایش نیافته اما طول عمر ارتقاء هاي  سن بازنشستگی در کشورهاي صنعتی در طول دهه

اي بازنشستگی هاي پولی و نهادي قوي بر مشوق ست کها این ي دهنده یافته است، و این مسئله نشان

ي  نتیجه. ندک مید و همین عامل اثرات افزایش امید به زندگی را خنثی زود هنگام وجود دار

دي در ارتباط با امید به زندگی باشد و ست که سن بازنشستگی باید تا حا این ها آنسیاستی 

اثر ) 2014( 2مارتینزو دي فریتاس مکاوي  –ال . بازنشستگی زود هنگام حذف شود هاي مشوق

                                                           
1. Prettner and Canning (2014) 
2. El-Mekkaoui de Freitas and Martins (2014) 
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این مقاله یک مدل . اند تحلیل کرده انداز پسهاي بازنشستگی را بر  طول عمر، سالمت و سیستم

هاي بهداشتی و  مخارج مراقبت(اجتماعی هاي  ي پرداخت سیکل زندگی ساده را که در برگیرنده

هاي خانوارها به کار گرفته انداز پسو تغییرات در طول عمر است براي تعیین سطح ) بازنشستگی

دریافتند  ها آن. برآورد شده است 1970-2009و طی دوره  OECDکشور  22مدل براي . است

کی ونگ و . دهد میرا افزایش  انداز پس هاي نرخکه همراستا با تئوري سیکل زندگی، طول عمر، 

با در نظر گرفتن این واقعیت که سالخوردگی نه تنها وابستگی سنی افراد مسن را ) 2013( 1تانگ

، به آزمون مجدد اثر ساختار است افزایش داده بلکه همچنین طول عمر را نیز ارتقاء بخشیده

ي ها سالکشور طی  22ي پانل ها دادهدر این مطالعه از . اند خصوصی پرداخته انداز پسجمعیتی بر 

 دهد مینتایج نشان . رگرسیونی پانل خطی و غیر خطی استفاده شده است هاي روشو  2010-1961

که نرخ وابستگی سنی افراد مسن،  دارد در حالی انداز پسداري بر  که طول عمر اثر مثبت و معنی

هاي موجود که در آن نرخ  يي اصلی تئور نتیجه. اثر مشخصی در این کشورها نداشته است

، شود میاي که انتخاب  و نمونه ها دادهدارد به  انداز پسوابستگی سنی افراد مسن اثر منفی بر 

داخلی با  انداز پس هاي نرخاثر نرخ وابستگی را بر  )2012( 2اپرگیس و کریستو. حساس است

که  دده مینتایج نشان . اند ردهکشور آفریقایی آزمون ک 16ي پانل ساالنه براي ها دادهاستفاده از 

سازي  با بسط مدل ساده بهینه) 2014( 3بلوم و همکاران. دارد انداز پسنرخ وابستگی تأثیر منفی بر 

نشان دادند که در این تئوري، درآمدهاي باالتر،  انداز پسسیکل زندگی براي بازنشستگی و 

که افزایش طول عمر منجر به  در حالی هاي باالتر را به همراه داردانداز پسبازنشستگی زودتر و 

  . شود میهاي کمتر انداز پسبازنشستگی دیرتر و 

با موضوعات مختلف در دسترس است که  انداز پستحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با تابع 

  . شود اشارهموضوع حاضر  در ارتباط بانزدیکترین تحقیقات  بهدر اینجا سعی شده است 

بخش خصوصی در ایران با استفاده  انداز پسبه بررسی عوامل موثر بر ) 1392(پیرایی و همکاران 

نتایج حاصل از . اند پرداختهاز روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطاي برداري 

مدهاي آهاي حاصل از در که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوك دهد میاین تحقیق نشان 

تکفل و  خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بار انداز پسبر  1353تی در سال نف

از طرف دیگر اثر محدودیت  ،خصوصی منفی است انداز پستحوالت ناشی از جنگ تحمیلی بر 

                                                           
1. Wong and Ki Tong (2013) 
2. Apergis and Christou (2012) 
3. Bloom et al (2014) 
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تأثیر ساختار سنی جمعیت بر ) 1388( مهرگان و رضایی .خصوصی مبهم است انداز پسقرض بر 

هاي این  یافته. اند کشور جهان مورد آزمون قرار داده 171ساله در  39ي  دورهرشد اقتصادي را طی 

سال و نیز بار تکفل سنین جوانی بر رشد اقتصادي،  15تحقیق اثر منفی رشد جمعیت، جمعیت زیر 

سال و باالتر و نیز بار تکفل سنین پیري بر  65سال، نسبت جمعیت  15-64اثر مثبت نسبت جمعیت 

بیشترین اثر بازدارندگی بر رشد اقتصادي توسط نرخ رشد جمعیت . دهد میا نشان رشد اقتصادي ر

 64تا  15(سال، کمترین اثر بازدارندگی بر رشد اقتصادي توسط نرخ رشد جمعیت فعال  15زیر 

با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی،  )1387(نوفرستی و احمدي . باشد می) سال

مورد  ARDLدر چارچوب الگوي  1345-1383دوره زمانی  در راملی  انداز پسثر بر ؤعوامل م

، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت شده استآنچه که در این مقاله بر آن تاکید . اند دادهبررسی قرار 

ید آن است که ساختار سنی ؤنتایج، م. است ملی انداز پسبهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر 

، وابستهافزایش نسبت جمعیت . ملی است انداز پسگیري میزان  ثري در شکلؤم جمعیت، عامل

ارتباط میان ساختار سنی جمعیت و ) 1386(بهشتی و احمدزاده . دهد ملی را کاهش می انداز پس

. اند مورد بررسی قرار داده 1345-1375در دوره زمانی  را تورم و تجزیه و تحلیل آثار آن بر اقتصاد

ساله و ) 15-29(ساله، ) 0-14(ي سنی مصرف کننده ها گروهدار  یاثر مثبت و معن نتایج تحقیق

- 64(ساله و ) 30-44(کننده انداز پسي سنی ها گروهدار  یساله بر تورم، اثر منفی و معن 65باالي 

  .کند میساله بر تورم را تأیید ) 45

  

  

 و اطالعات ها دادهروش تحقیق،  - 4

مجموعه متغیرهاي توضیحی اثرات  ،و بسط آن مودیگلیانی ي سیکل زندگی بر اساس نظریه

  :شود میبررسی زیر  انداز پسجمعیت شناسی، اقتصادي، مالی و متغیرهاي اجتماعی در قالب تابع 

  

��� = �� + ����� + ������ + ����� + ������ + �������+����� + ���					 )1(           
  

نرخ وابستگی سنی افراد  ��امید به زندگی،  �ناخالص داخلی،  انداز پسنرخ  ،�که در این رابطه 

رشد  ���سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی،  ��نرخ شهرنشینی،  ��مسن، 

تمامی . دهد مینشان  iبراي کشور  tرشد نقدینگی را در زمان  � تولید ناخالص داخلی و
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ي زمانی  کشور طی دوره 21و براي  آوري شده جمع 1متغیرهاي این تحقیق از سایت بانک جهانی

  .اند برآورد شده 2012-1971

ها، مشاهدات سري  شده است که در این مدل 2هاي پانل پویا ي اخیر، توجه زیادي به مدلها سالدر 

ویژه در ه هایی ب چنین پانل. نسبتاً بزرگ هستند )N( و تعداد مشاهدات مقطعی )T( زمانی

، پارامترهاي ها مدلدر بیشتر کاربردهاي این . گیرند هاي بین کشوري مورد استفاده قرار می تحلیل

  . مورد نظر، اثرات بلندمدت و سرعت تعدیل به سمت بلندمدت هستند

  :شود مینوع مدل برآورد  3ي پانل پویا، ها مدلدر 

  .مقاطع تکیه دارد 4کردن تلفیقکه بر سنتی  )DFE( 3اثرات ثابت پویاي ي کنندهبرآورد

  .گیري از مقاطع تکیه دارد که بر میانگین) MG( 5گروه میانگیني  برآوردکننده

گیري از ضرایب  و میانگین تلفیقکه بر ترکیب ) PMG( 6گروه میانگین تلفیقیي  برآوردکننده

  .تکیه دارد

,�ARDL(p	Panelدر شکل مدل  انداز پستابع  q�, k�, l�,m�, n�, r�)  به صورت زیر نشان داده

  :شود می

��� =
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  :گیرد انجام می) 3(ي  ، برآوردها بر اساس رابطه)1999( 7ي پسران و همکاران مطالعه مطابق
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  :که به طوري

 

                                                           
1. World Bank 
2. Dynamic Panels 
3. Dynamic Fixed Effect (DFE) 
4. Pooling 
5. Mean Group (MG) 
6. Pooled Mean Group (PMG) 
7. Pesaran et al (1999) 
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i که = 1,2,3,… tو  21, = 1971 − به طور  tو  iعبارت خطاست که در بین  ��εو  2012

  .اند مستقل توزیع شده

عبارات . ست که منفی باشدا انتظار بر این وضریب تصحیح خطاست  �φي فوق عبارت  در معادله

δ�
∗ ،θ�

∗ ،γ�
∗ ،λ�

∗ ،ω�
∗ ،ρ�

��βضرایب بلندمدت و  ∗
∗∗ ،δ��

∗∗ ،θ��
∗∗ ،γ��

∗∗ ،λ��
∗∗ ،ω��

��ρو  ∗∗
ضرایب  ∗∗

  .مدت هستند کوتاه

  

  دلبرآورد م -5

 آزمون ریشه واحد -5-1

ویژگی پایایی ، Panel ARDLدر اولین مرحله از تحلیل تجربی، قبل از فرآیند برآورد مدل 

، )2010( 1ي کیم و همکاران ر چند که بر اساس مطالعهه( غیرها مورد بررسی قرار گرفته استمت

اگر بردار واحدي که ارتباط . از پیش آزمون ریشه واحد متغیرها معاف است ARDLتصریح مدل 

 MGوجود داشته باشد، برآوردهاي  qو  pهاي مناسب  بلندمدت بین متغیرها را شامل شود با مرتبه

 که ایننظر از  برآوردهاي سازگاري از آن بردار است، صرف ARDLاز رگرسیون  PMGو 

، پسران و ایم توسطآزمون ریشه واحد پانل که  از براي این منظور). باشند I(1)یا  I(0)متغیرها 

ها را توسعه داد که در  اي از آزمون ، مجموعهIPS .ارائه شده، استفاده گردیده است 2)2003(شین 

نیازي  IPSعالوه بر این، در آزمون . آن فرض یک پارامتر خود توضیح مشترك را کنار گذاشت

هاي  اي از رگرسیون ، مجموعهIPSي شروع آزمون  نقطه .ي متوازن نیستها ادهداي از  به مجموعه

  :در شکل زیر است 3دیکی فولر

  

∆��� = ����,��� + ���
� �� + ���                                                                                )5(  

  

IPS  ي  راي همهب ��� که کند میفرضi ها وt به طور مستقل و نرمال توزیع شده است و اجازه ها

وجود ریشه  فرضیه صفر،. دها داشته باش در میان پانل �σهاي ناهمگن  یانس، وار���که  دده می

                                                           
1. Kim (2010) 
2. Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003) 
3. Dickey Fuller 
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�� ( شود میرا شامل  ها پانلي  واحد در همه = ست ا ي مقابل این ، و فرضیه)هاiي  براي همه 0

به  Nزمانی که  یعنی. ، غیر صفر هستندکنند میکه از فرآیندهاي پایا پیروي  ها پانلکه بخشی از 

�N، کسر کند میسمت بی نهایت میل  ⁄ N )N�  به ) باشند یی هستند که پایا میها پانلتعداد

  . شود میارزش غیر صفر همگرا 

ي متغیرها  ، همهشود میگونه که مشاهده  همان. نشان داده شده است 1در جدول  IPSنتایج آزمون 

  .پایا هستند

  آزمون ریشه واحد براي بررسی مانایی متغیرها: 1جدول 

  متغیر  تعداد وقفه بهینه  کمیت آماره آزمون  سطح احتمال  وضعیت متغیر از لحاظ مانایی

 S  0  -7510/3  0001/0  مانا

  L  0  -8858/1 0297/0 مانا

  نامانا

 مانا

0000/1  

0000/0 

9341/16  

2522/9- 

0  

0  

AD  
  AD مرتبه اول تفاضل

 UR  0 -5707/6 0000/0 مانا

  نامانا

 مانا

0859/0  

0000/0 

3664/1-  

5670/18- 

0  

0  

GE 
  GE تفاضل مرتبه اول

  GDP  0 -6405/13 0000/0 مانا

 M  0 -5463/11 0000/0 مانا

  هاي تحقیق یافته :منبع   

  DFEو  PMG ،MGي ها مدلمدت در  مدت و کوتاه تخمین ضرایب بلند -5-2

. دهد میهاي کل را به دو طریق تحت تأثیر قرار انداز پستغییرات در نرخ بقاي جمعیت بزرگسال 

که افزایش در امید به زندگی  به طوري کند میابتدا، عامل رفتاري که اثر اساسی و بنیادي را ایجاد 

و براي افراد در زمان حال کمتر مصرف خواهند کرد . دهد میي بازنشستگی را افزایش  مدت دوره

ها در طول آن دوره، انداز پسي بیشتر از  جبران افق زمانی افزایش یافته در مصرف آینده و استفاده

دوم، اگر چه افزایش نسبی گروه بازنشسته افراد به علت طول عمر باالتر و . کنند می انداز پسبیشتر 

ه کاهش دارد زیرا هاي آنان تمایل بانداز پسکاهش باروري قابل مشاهده است، پس از آن نرخ 

مطابق با  .کنند میاین گروه ذخایرشان را براي حفظ هموار بودن مصرف بین زمانی استفاده 

ي سیکل زندگی ضریب نرخ وابستگی افراد مسن باید منفی باشد و نتایج ادبیات تجربی  فرضیه

و ) 1969(لف  توسطاین نتیجه . دهد میاخیر با قطعیت اثرات معکوس نرخ وابستگی را نشان 

طول عمر یک عامل جمعیتی دیگر است که بر تصمیمات . دست آمده استه ب) 1970(مودیگلیانی 

در حقیقت امید به . گذارد هاي افراد مطابق با تئوري سیکل زندگی اثر میانداز پسمصرف و 

  . هاي فردي و کل را افزایش دهدانداز پس تواند می، به فرض ثبات سایر عوامل، تر طوالنیزندگی 
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و رشد  گذاري سرمایه، انداز پسداري بر  بر اساس ادبیات موجود، طول عمر اثر مثبت و معنی

اثر غالب افزایش در امید به  ).1995، 2ی مارتینیو بارو و ساال 1991، 1ارلیچ و لوي(خواهد داشت 

   ).2003، 3بلوم، کنینگ و گراهام( یابد انداز باالتر تبلور می هاي پس زندگی، در نرخ

در برخی از . به طور قابل توجهی نااطمینانی درآمدي را کاهش دهد تواند میخ شهرنشینی نر

جوامعی با نرخ  هر چند. دست آمده استه ب انداز پسمطالعات نیز اثر مثبت نرخ شهرنشینی بر 

شهرنشینی باال داللت بر انباشت سرمایه انسانی بیشتر، دسترسی بهتر به تأمین اجتماعی و تنوع 

اثر منفی نرخ شهرنشینی، . ها داشته باشدزتأثیر منفی بر پس اندا تواند میاشتغال خانوارها دارد که 

هاي احتیاطی، انتظار بر انداز پسل مطابق با مد. احتیاطی شرح داده شود انداز پسبا انگیزه  تواند می

4و لوایزا و همکاران 1996ادواردز، (ست که عالمت این متغیر منفی باشد ا این
 ،2000.(  

به عنوان . دارد انداز پس هاي نرخاند که رشد درآمد اثر مثبت و قوي بر  مطالعات مختلف نشان داده

، رشد اقتصادي انداز پسکننده  عییندریافت که یکی از مهمترین عوامل ت) 1996(مثال ادواردز 

و  کنند می انداز پسبر طبق نظر وي با افزایش درآمد، کشورها سهم بیشتري از درآمدشان را . است

 ،)1970مودیگلیانی، (زندگی  سیکل تحلیل تئوري طبق. بنابراین این ضریب مثبت خواهد بود

 مردم زیرا دارد ارتباط اقتصادي با رشد مثبت صورت به هاانداز پس نسبت که گفت توان می

 درآمدشان وقتی که اي گونه به سازند یکنواخت را مصرف خود عمر طی دورة دارند دوست

 باالست، درآمدشان که زمانی و کنند می استفاده انداز پس از )پیري و جوانی در سنین(است  پایین

 انداز پس بیشتر افراد بگیرد شتاب و کند رشد درآمد علت هر به اگر پس .کنند می انداز پس

رشد  اگر ترتیب بدین. باشند داشته باالتري مصرف سطح بازنشستگی دورة در تا خواهند کرد،

 در آن هاانداز پس از باالتري نسبت باعث ،باشد تر سریع دیگري به نسبت کشور یک درآمد

   .شد خواهد کشور

در نتیجه این  ،شود میها باعث کسري بودجه  هاي مالی دولت از طریق افزایش هزینه اعمال سیاست

باید مخارج  انداز پسها جهت افزایش در  از این رو دولت. انجامد می انداز پسکسري به کاهش 

ابتدا که نقدینگی افزایش . گذار باشدثیرأت انداز پسبر  تواند مینقدینگی نیز . خود را کاهش دهند

                                                           
1. Ehrlich and Lui (1991) 
2. Barro and Sala-i-Martin (1995) 
3. Bloom, Canning and Graham (2003) 
4. Loayza et al (2000) 
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هاي بعدي به دلیل تورم حاصل از  اما در دوره دهند می، افراد میزان مصرف خود را افزایش یابد می

  .کنند انداز پسآن ممکن است افراد اقدام به 

 .گردد ، برآورد مدل انجام شده و نتایج آن ارائه میبا توجه به عالئم مورد انتظار متغیرهاي موجود

هاي  بلندمدت و پویایی ضرایباین برآوردکننده، . است PMGي  اولین برآورد، برآوردکننده

برآوردهاي بلندمدت پارامترها و میانگین  PMGنتایج برآورد . دهد میمدت ناهمگن را ارائه  کوتاه

وزنی  هاي غیر متوسط، MG برآوردهاي. شود میمدت را شامل  مترهاي کوتاهابرآوردهاي پار

، PMGي  برآوردکننده، مانند FEي پویاي  رگرسیون انفرادي است و برآوردکننده Nضرایب 

مدل . ، برابر و همسان باشدها پانلکه در میان  دکن میضرایب بردار همجمعی را به این قید محدود 

FE  مدت برابر و یکسان باشد ضرایب کوتاه که اینو  کند میضریب سرعت تعدیل را محدودتر.   

بایستی منفی و درون حیح خطا ، ضریب عبارت تص)تعادل پویا(براي وجود یک ارتباط بلندمدت 

، برآوردهاي ضریب تصحیح خطا شود میمشاهده  2طور که در جدول  همان. واحد باشد اي هدایر

. ي تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل دارد داري منفی است که داللت بر رابطه به طور معنی

% 19 و% 58، %26به ترتیب حدود  ،از سرعت تعدیل DFEو  PMG ،MGي ها مدلبرآوردهاي 

 يها مدلکمتر از خطاهاي استاندارد  PMGخطاهاي استاندارد ضرایب بلندمدت مدل . باشد می

MG  وDFE عالوه . دارتر از این دو برآوردکننده است است و این ضرایب به لحاظ آماري معنی

در  تواند میبراي هر متغیر ن که فرضیه صفر همگنی بلندمدت کند میبر این آزمون هاسمن آشکار 

را که تحت همگنی بلندمدت  PMGاین امر استفاده از برآوردکننده . داري رد شود وح معنیسط

و  MG ي بر دو برآورد کننده PMGي  بنابراین برآوردکننده. کند میسازگار و کارا است، توجیه 

DFE به معنی  ضرایب بی. شود میو لذا تحلیل نتایج بر اساس این مدل ارائه  داشتخواهد  برتري

 ها آنبه جاي  PMGکه از برآوردکننده  ، هنگامیDFEو  MG هاي برآوردکننده دست آمده از

دید، عالئم ضرایب بلندمدت به دست  توان میطور که  همان. شوند میدار  ، معنیشود میاستفاده 

  .باشد میهمراستا با انتظارات تئوریکی  PMGآمده از برآوردکننده 

داري بر  یکه تمامی متغیرها اثر معن دهد مینشان  PMGمدل مدت بلندضرایب برآوردي از رابطه 

 95در سطح اطمینان را  انداز پسضریب امید به زندگی تأثیر مثبت بر نرخ . دارند انداز پسنرخ 

را افزایش  انداز پسواحد نرخ  84/0واحد افزایش در امید به زندگی  1. دهد مینشان درصد 

تأثیر منفی داشته  ها سالطی این کشورها  انداز پسنرخ وابستگی سنی افراد مسن بر نرخ . دهد می

   .باشد میمصرف سیکل زندگی سازگار که با تئوري است 
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در  انداز پسضریب نرخ شهرنشینی و مخارج مصرفی دولت نیز مؤید تأثیر منفی این متغیرها بر 

افزایش در نرخ شهرنشینی و  واحد 1درصد،  95در سطح اطمینان . باشد میدوره مورد بررسی 

را کاهش  انداز پسواحد نرخ  811/0واحد و  621/0مدت به ترتیب مخارج مصرفی دولت در بلند

  . دهد می

واحدي آن،  1اي که با افزایش  دار است به گونه مثبت و از لحاظ آماري معنی، GDPضریب رشد 

ضریب متغیر رشد  .یابد میدرصد افزایش  95واحد در سطح اطمینان  248/0 انداز پسنرخ 

واحد  1است و دار  از لحاظ آماري معنی درصد 95مثبت و در سطح اطمینان نقدینگی در بلندمدت 

   .دهد میرا افزایش  انداز پسواحد نرخ  005/0افزایش آن، 

افراد مسن، مخارج مصرفی دولت و رشد مدت نیز تنها متغیرهاي نرخ وابستگی سنی  در کوتاه

واحدي نرخ وابستگی  1افزایش . باشند دار هستند و عالئم مورد انتظار را دارا می نقدینگی معنی

واحد کاهش  054/1و  738/5را  انداز پسسنی افراد مسن و مخارج مصرفی دولت به ترتیب نرخ 

. یابد میواحد افزایش  015/0 انداز سپواحد رشد یابد، نرخ  1که اگر نقدینگی  در حالی دهد می

  . دار نیستند سایر متغیرها نیز از لحاظ آماري معنی

  

 DFEو  PMG ،MG يها مدلمدت و بلندمدت در  برآورد ضرایب کوتاه: 2جدول 

    PMG  MG  DFE  

برآورد 

ضرایب 

  بلندمدت

 ضرایب  متغیر
خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  
 ضرایب

خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  
 ضرایب

خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  

L  84/0  112/0  49/7  649/2 279/1  07/2 419/0 29/0  45/1 

AD  289/0-  146/0  98/1-  983/1-  751/2  72/0-  376/0-  33/0  14/1-  

UR  621/0-  1/0  19/6-  680/0-  661/0  03/1-  081/0  156/0  52/0  

GE 811/0-  1/0  11/8-  368/1-  391/0  5/3-  66/0-  31/0  13/2-  

GDP  248/0  072/0  47/3  106/0  205/0  52/0  761/0  371/  05/2  

M  005/0  001/0  73/3  081/0  043/0  85/1  002/0-  004/0  46/0-  

-584/0  -21/4  062/0  -261/0 تصحیح خطا  072/0  11/8-  186/0-  027/0  89/6-  

برآورد 

ضرایب 

کوتاه 

 مدت

L  149/1-  178/2  53/0-  838/0-  895/3  22/0-  078/0-  057/0  37/1-  

AD  378/5-  194/3  68/1-  8/9-  932/11  82/0-  428/0-  418/0  02/1-  

UR  208/0-  724/1  12/0-  555/0-  380/2  23/0-  307/0  341/0  09/0  

GE 054/1-  188/0  6/5-  718/0-  188/0  81/3-  547/0-  203/0  69/2-  

GDP  025/0-  022/0  1/1-  029/0  029/0  98/0  032/0-  022/0  46/1-  

M  015/0  008/0  78/1  003/0-  007/0  41/0-  0006/0  0003/0  19/2  

عرض 

از 

  مبدأ

796/5  963/1  95/2  167/44-  038/37  19/1-  232/0  042/0  08/0  

  ي هاسمن آماره
chi2(6)= 75/11  

Prob>chi2= 07/0  

    هاي تحقیق یافته :منبع
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  نتیجه گیري - 6

نوآوري اصلی این مقاله، وارد کردن همزمان دو متغیر جمعیتی طول عمر و نرخ وابستگی افراد 

و  PMG ،MGدر قالب سه مدل  Panel ARDLو استفاده از الگوي  انداز پسمسن در تابع 

DFE ي  در تحقیق حاضر، از برآوردکننده. باشد میPMG  1999(پسران و همکاران  توسطکه (

استفاده  انداز پس توضیحی ودست آوردن بعد پویاي ارتباط بین متغیرهاي ه براي ب ،یافته توسعه

حمایت شده  ها دادهوسیله ه ب نظري هاي داللتمدل مورد بررسی،  مدت دربلند در. گردیده است

در طول زمان و در میان  انداز پسها در  متغیرهاي جمعیتی نقش مهمی در تشریح تفاوت. است

طور که در مدل سیکل زندگی، ضریب نسبت وابستگی سنی به طور  همان .کنند میکشورها بازي 

از . باشد مینرخ وابستگی سنی افراد مسن منفی ضریب داري منفی است، در این تحقیق نیز  معنی

  . شود می انداز پسافزایش در امید به زندگی منجر به افزایش  ،طرف دیگر، همراستا با این تئوري

افزایش در  تر به اي سودمند از رشد سریع دایرهري مثبت است که دا به طور معنی GDPنرخ رشد 

و مخارج دولت به ضریب رشد نقدینگی همچنین . دهد میرا نشان ها و حتی رشد باالتر انداز پس

دار  ضریب نرخ شهرنشینی نیز منفی و معنی. هستنددار  منفی و به لحاظ آماري معنی مثبت وترتیب 

  .است

مدت نیز تنها متغیرهاي نرخ وابستگی سنی افراد مسن، مخارج مصرفی دولت و رشد  کوتاهدر 

  .باشند دار هستند و عالئم مورد انتظار را دارا می نقدینگی معنی

ي آن تعداد مطلق و نیز سهم باالتري از افراد  جمعیت جهان در حال پیرتر شدن است که در نتیجه

و به طور نسبی تعداد کمتري از افراد در  تري دارند با زندگی سالم پیر، امید به زندگی بیشتر همراه

نه تنها از طریق اثرات مرتبط با ساختار سنی  تواند میتحوالت جمعیتی . شوند میسن کار مشاهده 

را تحت تأثیر قرار دهد بلکه از طریق اثرات رفتاري مرتبط با طول عمر مورد  انداز پسجمعیت، 

در شکل  تواند می، تر طوالنیي زندگی  واکنش و پاسخ به دوره. گذار باشداثر انداز پسانتظار بر 

رغم  بنابراین علی. هاي بیشتري به همراه داشته باشدانداز پستبلور یابد و یا  تر طوالنیزندگی کاري 

هاي رفتاري و  وجود آورده است، پاسخه هاي جدیدي که سالخوردگی جمعیت ب چالش

هاي باالتر براي بازنشستگی، نرخ باالتر انداز پسسیاستی به سالخوردگی جمعیت مثل  هاي داللت

هاي جایگزین براي تأمین مالی بازنشستگی و افزایش مهاجرت از  ي انسانی، طرح انباشت سرمایه

کشورهاي با نیروي کار فراوان به کشورهایی با نیروي کار کمیاب، داللت بر این دارند که 

تعداد افراد سالخورده . شود میداري مانع رشد اقتصادي ن عیت لزوماً به طور معنیسالخوردگی جم
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رو طول مدت سالخوردگی  از این. اند تر هم شده در مقادیر مطلق در حال رشد است، اما افراد سالم

به افزایش در طول زندگی نسبت  تواند میبخشی از این روند . همراه با سالمتی رو به افزایش است

ي ها سالاثر خالص افزایش در تعداد . تر بیماري هاي کوتاه شود و بخشی از آن به دوره داده

ي سنی ها گروهجا که  از آن. ي سالمت است زندگی در سن پیري بدون مسائل و مشکالت عمده

هاي تولیدي متفاوتی دارند، مشخصات اقتصادي یک کشور احتماالً در  مختلف، نیازها و ظرفیت

یک رویکرد استاندارد براي ارزیابی این . اش تغییر خواهد کرد ي سنیها گروه نتیجه جمعیت و

ثابت باقی  انداز پستغییرات این فرض است که رفتار مشخص سن نسبت به اشتغال، مصرف و 

و  کند میکه هنجارها تغییر  کننده است وقتی به هر حال این رویکرد ساده احتماالً گمراه. ماند می

اي که بر پیامدهاي اقتصادي  سازد تا اندازه احتماالً انتظارات، رفتار افراد را دگرگون می

هاي گذشته،  از نسل تر طوالنیبه ویژه انتظارات زندگی . سالخوردگی جمعیت اثر خواهد گذاشت

تر  ینهاي پایانداز پسو به  تر طوالنیممکن است افراد را به باقی ماندن در نیروي کار براي مدت 

همچنین ارتباطات بین سالخوردگی جمعیت و عملکرد اقتصاد کالن . در سنین بعدي تحریک کند

با افزایش طول عمر و جمعیت سالخورده، . دشو میبا دخالت دولت و مفاهیم نهادي و سازمانی بیان 

ي سیاست بازنشستگی، حقوق بازنشستگی و تأمین مالی مراقبت بهداشتی، کارایی بازارهاي نیرو

مقدار این . شوند میاي و جهانی احتماالً تعدیل  هاي اقتصادي منطقه کار و سرمایه و ساختار سیستم

ها ممکن است به رفتار سالخوردگان بستگی داشته باشد که نیازها و سالئق و ترجیحاتشان از  انتقال

   .تر متفاوت است افراد جوان
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