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 چکیده
 توجـه  بـاز  دیـر  از کـه  اسـت  موضـوعى  ادىاقتص توسعۀ بر آن تأثیر و جمعیت رشد

. از دیـد  اسـت  داشـته  مشـغول  خـود  بـه  را جمعیتى و اقتصادى مسائل نظران صاحب
 رونـد  و تاخصوصـی  کـه  عـاملى  شناسان و اندیشمندان جمعیت و توسعه  جمعیت

و یا به عبارتی سرمایه  انسانى نیروىکمیت و کیفیت  ،کند مى تعیین را جوامع توسعه
 و اقتصـادى  توسـعۀ  فرآینـد  در انسانى نیروى از مؤثر استفادة .است ورکش آن انسانی

 این که دارد ها ارتباط آن خالقیت تالش و دانش، سطح به چیز هر از بیش اجتماعى،

   .اعضاست جسمى و روحى سالمت گرو در خود
 تیـ جمع یسالخوردگ رینظ یشناستیجمع يرهایمتغ ریتأث یبررس قیتحق نیا هدف

 يآمارها از منظور نیا يبرا. است یاستان يها حساباستفاده از  با يدرشد اقتصا بر
 مـدل  بـرآورد  از حاصل جینتا .است شده استفادهایران  آمار مرکز در موجود یرسم
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 یسـالخوردگ  کـه  دهـد  یمـ  نشـان  1394-1389 یزمـان  دوره در تـا ید پنل روش به
 خواهـد  سبب خود ياقتصاد رشد کاهشدارد.  يبر رشد اقتصاد یمنف ریتاث تیجمع
 اریـ اخت در امکانات و منابع نیهمچن جامعه و افراد اریاخت در امکانات و منابع تا شد
 کـاهش  ساز نهیزم خود و ابدی کاهش یعموم يها يگذارتاسیس و ها يزیر برنامه يبرا
 شود. يدر رشد اقتصاد يشتریب

 ،يتصـاد اق رشـد  تـا، ید پنـل  شـاغل،  کـار  يروین ت،یجمع یسالخوردگ: ها کلیدواژه
 يا منطقه يها حساب

 مقدمه و بیان مسأله
کشـور بـه حسـاب     آن اقتصـادى  و سیاسـى  قـدرت  منبع و ثروت ترین بزرگ، کشور هر جمعیت

 بـاز  دیـر  از کـه  است موضوعى اقتصادى توسعۀ بر آن تأثیر ، ساختارسنی وجمعیت رشدآید.  می

 کـه  هاسـت  سـال . اسـت  ردهکـ  مشغول خود به را جمعیتى و اقتصادى مسائل نظران صاحب توجه

 کـه  عـاملى  مهمترین اند رسیده باور این به شناسان و محققین شناسان، جمعیت ، جامعهاقتصاددانان

 نـه  اسـت  کشـور  آن انسـانى  نیـروى  اي دارد هدنـ کن تعیین نقش جوامع توسعه روند پیشرفت و در

 اجتماعى، و اقتصادى توسعۀ فرآیند در انسانى نیروى این از مؤثر استفادة .آن مادى منابع و سرمایه

 گـرو  در خـود  این که دارد ها ارتباط آن خالقیت و کوشش ،تالش دانش، سطح به چیز هر از بیش

 .اعضاست جسمى و روحى سالمت

بـه   تـوان  نمـى  اي توسـعه  هـاى  ریـزى  برنامـه  و سیاستگذارى در که گفت توان مى ترتیب بدین
 بین همبستگى  .بود اعتنا بى جامعه اجتماعى-ادىاقتص توسعه و جمعیت متقابل تأثیرات و تحوالت

 ایـن  به دارد، ها وجود آن مختلف متغیرهاى بین که است متقابلى رابطۀ معنى به و جمعیت توسعه

 از نیز خود بالعکس و دارد توسعه کالن اقتصاد و متغیرهاى بر اى کننده تعییناثر جمعیت که معنى

 .پذیرد مى تأثیراقتصادي  متغیرهاى
هاي اخیر، تحلیل و بررسی متغییرهاي جمعیتی و اثرات آن بر متغییرهاي کالن اقتصاد  دههدر 

نظران پیدا کرده است. از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادي و  جایگاه وسیعی را میان صاحب
تغییرات در جمعیت و تاثیر تغییرات در ساختار سنی نام برد.  توان به سالخوردگی می وري بهره
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 تواند اثرات چشمگیري بر میمصرف در دوران زندگی  -درآمد و چرخه سنی جامعه ساختار
 نسبت وبر اساس نیازهاي اقتصادي  افراد زندگی  ۀرشد اقتصادي داشته باشد. چرخ وري و بهره

مصرف به تولید در مصرف به درآمد، در مراحل مختلف سنی متفاوت است. بطوریکه نسبت 
پائین است. این بدین معنا است که ، سال میانو در نیروي کار  جوانان و سالخوردگان، باال

اندار؛  بسته به  وري؛ هزینه و پس متراکم؛ بهره محرکان کلیدي رشد اقتصادي همچون نیروي کار
که  اینکه اکثریت افراد جامعه در کدام چرخۀ زندگی قرار دارند؛ متغیر است. بنابراین؛ کشوري

از رشد اقتصادي آهسته تري نسبت به کشوري با است،  بسیاران گسالخورد و داراي جوانان
  ).2011 ،1فینک و نگیکان بلوم،( برخوردار است ،سال میاننیروي کار 

تـوان بـه    انسانی و رشد اقتصادي هر جامعه، مـی  وري نیروي از عوامل تاثیرگذاردر میزان بهره
ت سـالخورده نـام بـرد. طـی     جمعیت و نیـز تغییـرات در جمعیـ    تغییرات جمعیتی، ساختار سنی 

ایـم کـه تعـداد و     شـاهد آن بـوده   هاي اخیر به دلیل تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران، دهه
هـاي عمـومی    درصد جمعیت سالخورده درحال افزایش بوده است. براسـاس نتـایج سرشـماري   

درصـددر   7/5سال و بیشـتر از حـدود   65نفوس و مسکن انجام شده در کشور، درصد جمعیت 
.بنابراین موضوع و مسـأله مهـم   2افزایش یافته است 1395درصددر سال 1/6به حدود  1390سال

در این مقاله، مطالعه تاثیرات متغیرهاي جمعیتی نظیـر جمعیـت سـالخورده بـر متغیرهـاي کـالن       
 نظیرتولید ناخالص داخلی است.

 مبانی نظري  
 افـزایش سـالمندي   اخیر، جامعـه بـا   هاي در سال باروري نرخ کاهش و زندگی به  افزایش امید  با

رفـاهی در   هـاي  جمعیتی نـه تنهـا اولویـت    است. با این تحوالت و تغییرات بوده روبرو جمعیت
 رفـاه  ایجـاد  بـراي  دولـت،  توسـط  حمایـت  گیرد بلکـه ضـرورت   می قرار تحت تأثیر  سطح خرد

هـاي   جنبه المنديس پدیده کند. بطور مشخص را دوچندان می سالمندي در دوران باالتر اجتماعی
 و هـاي عمـومی   هزینـه  افـزایش  و داده قـرار  تأثیر تحت را سیاسی اقتصادي و مختلف اجتماعی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bloom, Canning & Fink 

 1395و1390هاي  مرکزآمارایران، سرشماري عمومی نفوس ومسکن سال  2
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 اجتمـاعی  تأمین بر مضاعف فشار ایجاد موجب که پی دارد در را هاي بازنشستگی طرح هاي هزینه
 ).1،2003کالر مک(شود  می

 درآمـد  کـاهش  عامـل  مؤثرترین و عمده ترین از یکی عنوان به جمعیت رشداز طرف دیگر  

 نـامطلوب  رشد چه است. اگر شده عمومی،شناخته رفاه و زندگی سطح کاهش آن، تبع به و سرانه

 عنـوان  میتـوان بـه   منفـی  عامل همین از حال، عین در است، فقر موجب عادي شرایط در جمعیت

 اقتصـادي  شـکوفایی  و تولید رشد عامل عنوان به آن، تبع به و تقاضا و گسترش اندازه بازار عامل

 اصول مطلوب، و اي سنجیده گونه به منفی عامل از گیري بهره براي که این بر مشروط جست، بهره

 در قرارگیرد. چـه  بهره برداري مورد خارجی، و داخلی از اعم سرمایه، جلب در و قواعد اقتصادي

 شد. خواهد عمومی فقر افزایش و رفاه کاهش موجب جمعیت، نامطلوب رشد صورت، این غیر
 ياقتصـاد  رشـد  بـه  منجـر  کـه  اسـت  یعـوامل  از کـار  يروین سالمت بخش در يگذار هیسرما

 جادیا يبرا یکاف زهیانگ باشد برخوردار یروح و یجسم سالمت از که يکار يروین رایز شود، می

 سالمت شاخص تورم، کاهش طرف کی از.داشت خواهد مهارت و تجربه، دانش ت،کسبیخالق

 افـراد،  سـالمت  افـزایش  بـا  کـه  گفـت  تـوان  مـی  دیگر طرف از و دهد می شیافزا ار جامعه افراد

وري نیـروي کـار،    بهـره  آن دنبـال  بـه  و یابد می افزایش افراد در زندگی به امید کاهش و ومیر مرگ
رابطـۀ    گـذاري  سـرمایه  و انـداز  پـس  کـه  ییآنجـا  از .یابد می افزایش جامعه در انداز درآمد وپس
 افـزایش  بـا  یابـد.  مـی  افـزایش  هـم  گـذاري  سـرمایه  انـداز،  پـس  افـزایش  با ارندد هم با مستقیمی

 کنـد،  مـی  پیـدا  کـاهش  بیکاري کرده، جذب خود به را بیشتري کار نیروي اقتصاد، گذاري، سرمایه

 .داشـت  خواهنـد  را سـالمت  و بهداشـت  هـاي  هزینـه  تأمین توانایی و آنگاه شده زیاد افراد ثروت
 رشد بر موثر عوامل مهمترین از یکی انسانی نیروي کیفیت درونزا، تصادياق رشد نظریات با منطبق

 فـرد  فقـر  بـا  مسـتقیم  طور به که کار نیروي بهداشت و سالمت دیگر عبارت به. باشد می اقتصادي

 یکی اقتصاد در سرمایۀ انسانی. خواهدگذاشت کشورها اقتصادي رشد بر مستقیمی اثر دارد ارتباط

 و کـار  نیـروي  کیفیـت  شامل سرمایۀ انسانی. رود می شمار به اقتصادي رشد در عوامل مهمترین از
 شود. می کشورها اقتصادي رشد و تولید افزایش باعث که است انسان در شده نهادینه دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mac kellar 
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 سطح اعتالي اجتماعی، و اقتصادي توسعۀ هماهنگ باعث توسعه و جمعیت بین منطقی رابطه

 زیربنـاي  و پایـه  آن، با مرتبط هاي ویژگی و جمعیت تعداد شود.امروزه مردم می بهروزي و زندگی

 و اقتصـادي  مهـم  هـاي  مؤلفه ازجمله جمعیت واقع در. است سیاستگذاري و ریزي برنامه هرگونه
 اثـر  جامعـه  اجتمـاعی  و اقتصـادي  عملکـرد  بـر  کـه  شـود  می اي محسوب جامعه هر در اجتماعی

 . پذیرد می تأثیر نیز اجتماعی و هاي اقتصادي سیاست از حال عین در و گذارد می

   پیشینه تحقیق
این قسمت به پیشینه و تحقیقات انجام شده در حوزه تاثیر متغیرهاي جمعیتی بر رشد اقتصـادي  

) به بررسی اهمیت متغیرهاي جمعیتـی در تعیـین   1382حکمت ( اختصاص دارد.سوري و کیهانی
اند. نتایج این تحقیق نشـان داده   پرداختهرشد اقتصادي و تأثیر ارتباط بین دولت و رشد اقتصادي 

تنها بر رشد اقتصادي تأثیرگذار هستند بلکه اندازة دولت نیز بر رشـد   است، متغیرهاي جمعیتی نه
 گذارد. اقتصادي تاثیر می

جمعیتـی   متغیرهـاي  کـه اسـت   یدهرسـ  یجهنت ینا به خود تحقیق) در 1382کیهانی حکمت (
دهـد. یعنـی    ر است بلکه اندازة دولت را نیز تحت تأثیر قرار مـی تنها بر رشد اقتصادي تأثیرگذا نه

سـاله و بـار تکفـل     65-15ساله) به جمعیت  14-0اینکه بار تکفل سنین جوان (نسبت جمعیت 
ساله) به اندازة دولت رابطـه مثبـت    65-15ساله به جمعیت  65سنین پیر (نسبت جمعیت باالي 

است هنگامی کـه متغیرهـاي جمعیتـی وارد معـادالت      دارد همچنین نتایج این تحقیق نشان داده
 شود.   داري منفی می شوند، تأثیر اندازة دولت بر نرخ رشد اقتصادي به طور معنی رشد می
) در بررسـی اثـر تغییـر سـاختار سـنی جمعیـت بـر رشـد         1384مازار و کشوري شاد ( عرب

-15د رشد نسبت جمعیت دهند که یک درص نشان می 1381تا  1338اقتصادي ایران براي دورة 
درصد و یک درصد رشـد نسـبت نیـروي کـار      27/1سال به کل جمعیت در بلندمدت باعث  64

سرانه خواهد شد. همچنـین یـک    GDPدرصد رشد  89/1سال باعث  64-15شاغل به جمعیت 
 سرانه خواهد شد.  GDPدرصد رشد  72/1سال باعث  64-15درصد رشد نسبت جمعیت 

) با استفاده از روش پنل دیتا و با تکیه بر الگوي کوك و 1389( ارچیسیگ محرابیان و صدفی
کشور در چهار گروه  156بین  2001و برگرفته از مطالعات بارو در سال  2003ارچیدا در سال 
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درآمدي(باال، متوسط رو به باال، متوسط رو به پایین و پایین) تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و 
  ه روش مستقیم و غیرمستقیم مورد مطالعه قرار داده اند. ابتدا آزمونولد بر رشد اقتصادي را ب

هاي مورد بررسی صورت گرفته است. نتایج حاصل از  هاسمن براي معادالت در تمامی گروه
برآورد نشان داده است که در کشورهاي پیشرفته و با درآمد باال افزایش جمعیت و نرخ زاد و 

شود  رمستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت میولد چه به صورت مستقیم و چه غی
مدت  و مستقیم بر رشد اقتصادي بلند هاي درآمدي رشد جمعیت اثر مثبت  و در سایرگروه

است. در ارتباط با نرخ زاد و ولد نیز نتایج نشان دادند که در کشورهاي با درآمد متوسط  گذاشته 
تقیم منجر به افزایش تولید و رشد در بلندمدت شده رو به باال و پایین این نرخ به صورت مس

 است. ولی در کشورهایی با درآمد پایین این اثر منفی است.
کشور در  171) اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادي را در 1388مهرگان و رضایی (

تـی  ) مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که متغیرهاي جمعی2004-1966ساله ( 39اي  دوره
سال به کل جمعیـت   15تأثیر زیادي بر رشد اقتصادي دارند. به طوري که نسبت جمعیت زیر 

سـال بـه کـل جمعیـت و      64تـا   15و بار تکفل سنین جوان داراي اثر منفی و نسبت جمعیت 
بارتکفل مربوطه نیز داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است. همچنین نرخ رشد جمعیـت زیـر   

) سال کمترین اثر بازدارندگی را بـر رشـد   64-15خ رشد جمعیت فعال(سال بیشترین و نر 15
 اقتصادي داشتند.

اي به بررسی تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایـران و   ) در مطالعه1386صادقی و فرجادي(
اي آن همراه با الزامات سیاستی آن پرداختنـد   اي جمعیتی و تبعات اقتصادي و توسعه ظهور پدیده

اند که در وضعیت کنونی، ایران، در یک فرصت زمانی طالیی، اسـتثنایی  و   رسیده و به این نتیجه
برد. این کشـور باتوجـه بـه فرآینـد      تکرارناپذیر جمعیتی براي رشد و توسعۀ اقتصادي به سر می

باشد.  می 1انتقال جمعیتی و تغییرات ساختارهاي سنی در حال تجربه کردن پدیدة پنجره جمعیتی
اي از تحوالت جمعیتی در ایران آغـاز شـده    اورند که در بیشتر این تغییرات، مرحلهها بر این ب آن

شـود. پنجـره جمعیتـی یـک وضـعیت مـوقتی در سـاختار         نامیده می "پنجره جمعیتی"است که 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Demographic window 
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کشـد. در ایـن    باز شده و چیزي حدود چهار دهه طول می 1385جمعیتی ایران است که در سال 
هـاي وابسـتگی سـنی     رسـد و نسـبت   عالیت به حداکثر خود میدوران نسبت جمعیت در سنین ف

یابد و در نتیجه فرصت طالیی و منحصر به فـردي فـراروي توسـعۀ اقتصـادي فـراهم       کاهش می
برداري از آن نیازمند بسترهاي  کند و بهره شود. البته این موضوع به صورت خود کارعمل نمی می

 ت.اقتصادي، اجتماعی، سیاستی و نهادي مناسب اس
انداز و  ) به بررسی اثرات کاهش نرخ رشد جمعیت بر پس1393راغفر، موسوي و اردکانی(

-هاي همپوش اوترباخ وري پرداختند. این محققان با استفاده از مدل تعادل عمومی نسل بهره
تر  انداز کارگران مسن اند که کاهش نرخ رشد جمعیت افزایش پس ) نشان دادهA-Kکوتلیکوف (

وري پایین را در پی دارد و در عرضه  باال نسبت به کارگران جوان تر با بهرهوري  با بهره
 کار تاثیرگذار است. نیروي

تحلیل رگرسیونی رشـد نتیجـه گرفتنـد کـه بعـد از       ) با استفاده از1998( 1یلیامسونو و بلوم
داشته، سرانه  GDPبر   کنترل سایر عوامل مؤثر، رشد جمعیت در سنین فعالیت تأثیر مثبت و قوي

انـد کـه    ها برآورد کرده بر آن داشته است. همچنین آن  حال آنکه رشد جمعیت کل، اثر منفی قوي
سرانه و به عبارتی  GDPدرصد  11/6درصد از رشد  87/1و  37/1تواند بین  پویایی جمعیت می

تبیین کنـد. بـر ایـن     1990و  1965سرانه را در آسیاي شرقی در دورة   GDPدرصدي رشد  31
گیرند که بین یـک چهـارم و دو پـنجم ایـن تحـوالت اقتصـادي ناشـی از         ها نتیجه می اس آناس

 باشد. تغییرات ساختار جمعیت می
توسـعه و   یافته و در حـال  کشور توسعه  70بررسی حدود  در )2010( 2فینک و بلوم، کانینگ

نـوان  سـال از کـل جمعیـت را بـه ع     64-15تفاوت نرخ رشد جمعیت  1990-1965براي دورة 
 64-15اند که اثر رشـد جمعیـت    شاخص تغییر ساختار سنی جمعیت در نظر گرفته و نشان داده

 سال بر رشد درآمد سرانه مثبت است. 
اند که نابرابري درآمد بـا رشـد    ) در مقالۀ خود به این نتیجه رسیده2001(3گومز و فوت

چگونـه متغیرجمعیتـی    دهند کـه  اقتصادي مرتبط است. این محققان از چهار طریق نشان می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bloom & Williamson 
2 Bloom Canning & Fink 
3 Gomez & Foot 
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شود. این  رشد اقتصادي و توزیع درآمد در بین کشورهاي مختلف اثرگذار می  براي محاسبه
 -4 3سیاست مالی -3 2هاي اعتباري محدودیت -2 1هزینۀ واسطه -1چهار طریق عبارتند از: 

 .4ثباتی اجتماعی بی

دادنـد و   ورد مطالعه قرار) انتقال جمعیت و رشد اقتصادي در چین را م2006( 5فانگ و دیون
اسـت کـه در اواسـط دهـۀ      اند که تغییرات ساختار سنی جمعیت به چین اجازه داده مشاهده کرده

  سود جمعیتی خود را برداشت کند. کاهش نرخ وابستگی یک ساختار سنی مولد با عرضـه  1960
یـت چـین موجـب    دهد که انتقال جمع فراوان نیروي کار ایجاد کرده است. نتایج تجربی نشان می

بـه   2013شود. با افزایش سن جمعیت، سود جمعیتـی در سـال    انداز می درصد نرخ پس 15-25
کشـور و بـراي    120هـاي   ) در مقالۀ خود با استفاده از داده2007( 6رسد. کرسپو و لوتز پایان می

ننـد.  ک انسانی، ساختار سنی و رشد اقتصادي را بررسی مـی   رابطۀ سرمایه 2000 -1970هاي  سال
گیرنـد کـه تفـاوت در سـطوح       هاي منحصر به فرد نتیجه می اي ازداده ها با استفاده از مجموعه آن

هاي بزرگسال، به طور قابل توجهی  تر نسبت به سطح آموزش گروه هاي سنی جوان آموزش گروه
کـه   ها همچنین بر اساس شواهد دریافتند کند. آن سرانۀ بین کشورهاي را ایجاد می تفاوت در آمد

 آوري خواهد شد. آموزش افراد جوان منجر به ایجاد و بهبود فن

 روش تحقیق    
 کـه  باشد  پژوهش تحلیلی می در رفته بکار روش و است کاربردي تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

سـاختار سـنی جمعیـت (سـالخوردگی ) و تـاثیر آن بـر رشـد اقتصـادي  بااسـتفاده از           تـاثیر  بـه 
 ازد.پرد هاي استانی می حساب

داخلـی   ها به عنـوان تولیـد ناخـالص    افزوده استان استانی و ارزش در این مقاله از حساب هاي
متغییرهاي مورد بررسـی در ایـن مقالـه، تولیـد      .7هاي مختلف استفاده شده است ها در سال استان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Agency Cost 
2 Credit Constraint 
3 Fiscal Policy 
4 Social Instability 
5 Fang & Dewen 
6 Crespo & Lutz 

 هاي مختلف و سال 1393اي ، مرکزآمار ایران ، هاي منطقه حساب  7
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ي ، مخارج عمرانی، درآمدها هاي سنی ها به تفکیک گروه ها، جمعیت استان ناخالص داخلی استان
 شود.   کار شاغل را شامل می ها و نیروي مالیاتی استان

 تکنیک اقتصاد سنجی و  روش برمتغیر وابسته از مستقل تأثیرمتغیرهاي تعیین براي  

هاي  هاي آماري مرتبط با داده آزمون از ادامه شد. همچنین در خواهد استفاده چندمتغیره رگرسیون
  استفاده شده است. دار بودن مدل نیز پانلی براي بررسی معنی

باشد. تابع تولید کل در  ها می کالسیک چارچوب اصلی مدل مورد استفاده، الگوي رشد نئو
 کند. این الگو محصول را به عوامل تولید (کار و سرمایه) به شکل  زیر مرتبط می

                              Y=F(K,L) 

ه بر رشد اقتصادي موثر هستند به شرح ذیل ، متغیرهاي دیگري ک L  و Kدر ادامه عالوه بر 
 به مدل اضافه خواهد شد.

 مدل تحقیق   
)1(            Y=F(K,L)                   

y= =f( = f(

  yکار نوشته و از آن دیفرانسل گرفته و طرفین را بر  را بر حسب سرانه نیروي 1رابطه  
 کنیم، سپس خواهیم داشت:  تقسیم می

)2( 

متغیرهاي دیگري که بر رشد اقتصادي موثر هستند به مدل   L  و Kدر ادامه عالوه بر 
 شود. اضافه می

  در    2است. حال با ضرب عبارت سمت راست رابطه   =kو =y که در آن   
 :خواهیم داشت 

)3( 

 
 است.  ) = a . (ن که در آ
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 در ابتداي متغیر نشان دهنده نرخ رشد است.R و حرف 
=kهمچنین با گرفتن نرخ رشد از طرفین رابطه     داریم:   

 
)4( k=

به جریان براي وارد کردن بقیه متغیرها در الگو از شرط تعادل درآمد ملی که، منابع تزریقی 
 ).1،1993(برانسون کنیم درآمد ملی برابر با منابع نشتی(تراوشات) از این جریان است استفاده می

)5( I+G+(X-M)=S+TTTTTT 
 Tپس انداز، وS واردات،  Mصادرات، X مخارج دولت، G سرمایه گذاري،   Iکه در آن  

 باشد. مالیات می
 باشد. سرمایه به شکل زیر می در الگوي نئوکالسیک، افزایش موجودي 
)6(    dK=I- 

 نرخ استهالك سرمایه است.  تغییر در موجودي سرمایه  و   dKکه در آن 
جایگزین کرده و سپس  6را در رابطه  5رابطه  از  Iو مقدار  S=sYحال فرض میکنیم 

 در آن خواهیم داشت: 4ن رابطه تقسیم کرده و با جایگزین کرد  Kطرفین رابطه را بر 
 
)7( 

 
=y=   ،g=   ، m در این رابطه با فرض،   ، t= ) و ضرب 3و جایگزینی آن در رابطه (  

،  ، ، پنج عبارت اول سمت راست رابطه بدست آمده به ترتیب در  
 خواهیم داشت:  

 )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Branson. W.H 
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 ،   ،     ،     که در آن 
   ، ،  ، 

 .در ابتداي متغیرها نشان دهنده نرخ رشد متغیر است  Rو حرف       
جمعیت، سه گروه عمده سنی یعنی  ییر ساختارسنیدر این قسمت به منظور وارد کردن تغ

سال در نظر گرفته  65سال و جمعیت باالي  64تا  15سال، جمعیت بین  15جمعیت زیر 
 (نرخ رشد جمعیت) خواهیم داشت: RPWاست. ابتدا  با اضافه  و کم کردن   شده

)9( 
 

 در ) و ضرب عبارت  8) در رابطه (9با جایگرین کردن رابطه (
  :داریم

)10( 

  که در آن: 

 کل جمعیت است.  P سال و  64- 15جمعیت 

 را به شکل زیر مینویسیم:Ry ) یعنی :10حال سمت چپ رابطه (
)11( 

 
 به    (و    ) و انتقال دو عبارت 10) در رابطه (11با جایگزینی رابطه (

 داریم:  و  فرض   سمت دیگر و با
)12( 

 یا به عبارت دیگر:
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)13( 
 

در این رابطه برآیند دو عبارت آخر سمت راست، اثر تغییر ساختار سـنی جمعیـت بـر رشـد     
 شود. دهد و لذا رابطۀ مورد برآورد در این مقاله مشخص می سرانه را نشان می درآمد

 ل برآورد مد
 وکــار نیــروي هــاي پــانلی تــأثیر باشــدکه بــه صــورت داده تحقیــق حاضــر از نــوع تحلیلــی مــی

 دهد.  را مورد مطالعه قرار می در ایرانجمعیت بر رشد اقتصادي  ساختارسنی
 بر اساس مدل نهایی زیر:

rgdp = β1 rkl +β2 RPWP +β3 RLPW + β4 RtL  + β5 RGL +β6 RXL  Ɛ +  
هـاي تلفیقـی یـا     هاي مربوط به تشخیص مدل، ابتدا نـوع آن را از نظـر داده   ز آزمونبا استفاده ا

شود. فرضیه صفر این آزمون مبنـی   کنیم و سپس تابع تولید موردنظر مشخص می پانلی مشخص می
ها است. یعنی مدل ترکیب شـده اسـت و   ها) براي همه واحد بر برابري عبارت ثابت (عرض از مبدا

 هاي متفاوت یعنی اثرات ثابت است.ها براي واحدی بر تفاوت عرض از مبدافرضیه مقابل مبن
لیمر در خصـوص تـابع تولیـد فـوق حـاکی از آن اسـت کـه مقـدار          Fدر این رابطه آزمون 

بیشــتر اســت. بنــابراین فرضــیه صـفر را کــه حــاکی از برابــري عــرض از   0,05از  Fمحاسـباتی  
باشد. ایـن  یرفت که این امر بیانگر تلفیقی بودن مدل توان پذ درصد نمی 95مبدأهاست با احتمال 

بدان مفهوم است که عوامل تاثیرگذار غیر از عوامل مشخص شده در مدل بـه طـور متفـاوتی بـر     
 ).1395اشگورجیري (گذارد اثر می رشد اقتصادي 

رود آزمـون  دومین آزمونی که براي تشخیص بین مـدل اثـرات ثابـت و تصـادفی بکـار مـی      
ت. فرض موجود در مدل اثرات ثابت مبنی بـر عـدم همبسـتگی بـین اثـرات ثابـت و       هاسمن اس

هاي توضیحی است. این آزمون مسـتقل بـودن عـرض از مبـدا از متغیرهـاي توضـیحی را        متغیر
ها با متغیرهاي توضیحی همبستگی نداشته باشد، روش اثرات  کند. اگر عرض از مبدا مشخص می

زگار ولی اثرات تصادفی کاراتر است. حال اگر عرض از مبدا با ثابت یا اثرات تصادفی هر دو سا
متغیرهاي توضیحی همبستگی نداشته باشد، اثرات ثابت سازگار ولـی اثـرات تصـادفی ناسـازگار     
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خواهد بـود. بنـابراین در صـورت برقـراري شـرط اول (اسـتقالل عـرض از مبـدا از متغیرهـاي          
هـا نبایـد    زگار داشته باشند و در نتیجه اختالف آنتوضیحی دو اثر ثابت و تصادفی باید نتایج سا

 تفاوت سیستماتیکی داشته باشد.
در ادامه که آزمون هاسمن جهت تشخیص بین اثرات ثابت و یا تصادفی بـودن مـدل انجـام    

باشـد؛ بنـابراین    مـی  05.0از  Hشود. نتیجه این آزمون حاکی از بزرگتر بودن مقدار محاسباتی  می
گـردد و   ر عدم وجود ارتباط بین متغیرهاي توضیحی و عرض از مبدأ رد مـی فرضیه صفر مبتنی ب

 مدل ما مدل اثرات ثابت است.
در واقع عرض از مبدأ براي واحدهاي مختلف مقطعی متفاوت است اما روند تغییرات آن بـا  

توان این گونه استنباط کـرد کـه عـواملی     روند تغییرات متغیرهاي توضیحی مدل ارتباط دارد. می
وري نیروي کار بـه  غیر از متغیرهاي در نظر گرفته شده (توضیحی) بر ارزش افزوده و نهایتاً بهره

 گذارند.  طور متفاوت اما با روند ثابت تأثیر می
 

 براي مدل اثرات ثابت هاو هاسمن جهت تشخیص نوع داده لیمر Fنتایج آزمون  .1جدول
 جه آزموننتی (Prob)احتمال ارزش آماره آزمون نوع آزمون

 هاي پانلی تأیید مدل داده 0000/0 6/911693 لیمر Fآزمون 
 تأیید مدل اثرات ثابت 0000/0 000000/11 آزمون هاسمن

 قیتحقهاي  افتهی: منبع

 تجزیه و تحلیل و برآورد مدل  
هاي فوق مشخص شد که این مدل از نـوع اثـرات ثابـت اسـت،      بعد از آنکه با استفاده از آزمون

  باشد. می کنیم. نتیجه برآورد مدل به شرح ذیلبرآورد میمدل را 
 ثابت اثرات روش به مدل نیتخم جینتا .2جدول

نام 
مقدار  ضریب متغیر

 ضریب
خطاي 
 t Probآماره  معیار

Rkl  نرخ رشد نسبت موجودي سرمایه به نیروي
 0,0001 22,34456 0,022141 0,626727 کار

RGL لت به نرخ رشد نسبت مخارج مصرفی دو
 0,0001 4,478992 0,043245 0,32259 نیروي کار شاغل
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 ثابت اثرات روش به مدل نیتخم جینتا .2دولادامه ج
نام 
 متغیر

 ضریب
مقدار 
 ضریب

خطاي 
 معیار

 t Probآماره 

RtL 
نرخ رشد نسبت درامد مالیاتی به نیروي کار 

 شاغل
0,725132 0,332828 2,083363 0,0379 

RXL 
واردات  -الص صادرات نرخ رشد نسبت خ

 کاالها و خدمات به نیروي کار شاغل
2,432027 1,310924 1,855201 0,0864 

RLPW 
نرخ رشد نسبت نیروي کار شاغل به 

 جمعیت در سن کار
14,06032 5,220305 2,693391 0,0184 

RPWP 
سال به  65نرخ رشد نسبت جمعیت باالي 

 کل جمعیت
0,000455- 0,0000780 5,837876- 0,0001 

 پژوهش محاسبات: منبع

درصـد   5دهد که برخی از ضرایب برآورد شده از نظر آماري در سطح نتایج برآورد نشان می
نـرخ رشـد نسـبت    ، کـار  يرویـ بـه ن  هیسرما ينرخ رشد نسبت موجوددار هستند. شاخص معنی

شـاغل و   کـار  ، نرخ رشد نسبت درامد مالیاتی به نیرويکار شاغل يرویدولت به ن یمخارج مصرف
نـرخ رشـد   داري دارد.  اثر مثبت و معنی ت در سن کاریکار شاغل به جمع يروینرخ رشد نسبت ن

 اثر منفی بر رشد اقتصادي دارند.  تیبه کل جمع سال  65باالي  تینسبت جمع
 يرویـ نرخ رشـد نسـبت ن  نیز نشان داده شده، با تخمین تابع تولید،  2همانطور که در جدول 

بیشترین کشش را داراست و کمترین کشش مربوط بـه نسـبت    در سن کار تیکار شاغل به جمع
 باشد.سال به کل جمعیت می 65جمعیت باالي 

کـار   يرویـ نرخ رشد نسـبت ن دهد که نشان می 2تولید در جدول  مقایسه خطاي معیار عوامل
ه سال ب 65بیشترین خطاي معیار و نرخ رشد نسبت جمعیت باالي  ت در سن کاریشاغل به جمع

 است.   کل جمعیت کمترین خطاي معیار را داشته
 تیـ جمع کـل  به سال 65 يباال تیجمع نسبت رشد نرخاز آن است که عامل  یامر حاک نیا
امـر اسـتقالل    نیـ . علـت ا است داشته گرید عوامل به نسبت يشتریب یهمگن رانیا يهااستان در
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 از رهـا یمتغ ریسـا  بـه  نسبت ت،یجمع کل به سال 65 يباال تیجمعرشد نسبت  نرخ ریباالتر متغ
 و یاستیس يرهایمتغ به يباالتر یوابستگ رهایمتغ هیبق. است کشور تحوالت و یاستیس يرهایمتغ

 کـه  رود یمـ  انتظار لذا و دارد يکمتر یوابستگ سال 65 يباال تیجمع یول دارند کشور تحوالت
 .باشد داشته هم يکمتر راتییتغ و نوسانات

این قسمت و ضرایب (کشش) بدسـت آمـده از نتـایج تخمـین، بـه      از پردازش تابع رشد در 
بـریم و فرضـیه   مثبت و معنی دار بودن اثر جمعیت فعال بر رشد تولید ناخالص داخلی  پـی مـی  

مطرح شده در ابتداي تحقیق مبنی بر اینکه جمعیت فعال اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصـادي  
هاي د تجربی در بیشتر کشورها سازگار است و سهم گروهشود. این نتیجه با شواهدارد، تاکید می
سال از جمعیت، داراي اثري منفی و معنادار بر رشـد اقتصـادي اسـت. هرقـدر      65سنی باالتر از 

سال از جمعیت افزایش یابـد تـوان تولیـد و قـدرت اقتصـادي       65هاي سنی باالتر از سهم گروه
 یابد. میکشور تحلیل رفته و طبیعتا رشد اقتصادي کاهش 

داري بـر   نرخ رشد نسبت مخارج مصرفی دولت به نیروي کار شاغل داراي اثر مثبت و معنی
رشد اقتصادي است. از آنجا که افزایش مخارج مصرفی دولت سبب تحریک تقاضا از یک سو و 

تواند به عنوان یک محـرك رشـد اقتصـادي     از دیگر سو سبب تحریک عرضه خواهد شد لذا می
ود. لذا مثبت بودن ضریب اثر گذاري این متغیر بر رشـد اقتصـادي چنـدان دور از    ش درنظر گرفته
 ذهن نیست.

داري بر رشـد   نرخ رشد نسبت درامد مالیاتی به نیروي کار شاغل نیز داراي اثر مثبت و معنی
اقتصادي است. علت این موضوع دراین است که افـزایش درامـدهاي مالیـاتی خـود یـا معلـول       

ســتدهاي اقتصــادي اســت و یــا معلــول افــزایش در درامــدهاي  و هــا و داد شافــزایش در تــراکن
دهندگان است که هر دو خود منجر به افزایش رشد اقتصادي خواهنـد شـد. لـذا افـزایش      مالیات

اي از  هـاي مالیـاتی نباشـد) خـود نشـانه      درامدهاي مالیاتی (درصورتی که ناشی از افزایش تعرفه
 اري و یا دوره آتی است.افزایش رشد اقتصادي در دوره ج
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 گیري   نتیجه
گذارد  کاروبه دنبال آن برتولید ناخالص داخلی اثر می وري نیروي یکی ازعواملی که بر میزان بهره 

است. دراین تحقیق به بررسی و تحلیل  ساختار سنی جمعیت و تـاثیر آن   تاثیر متغیرهاي جمعیتی
 1389-1394هـاي تلفیقـی در دوره زمـانی     دههاي ایـران از طریـق دا  بر رشد اقتصادي در استان

لیمـر و   Fها و اطالعات در دسـترس و بـا کـاربرد آزمونهـاي     پرداخته شده است. با توجه به داده
شد و نتایج زیـر   هاسمن، مدل مورد استفاده در این مطالعه از نوع مدل اثرات ثابت تشخیص داده

 بدست آمد. 
داري بـر رشـد اقتصـادي     اخلی اثر مثبت و معنید نسبت جمعیت فعال به رشد تولید ناخالص .1

 دارد.

 داري بر رشد اقتصادي دارد. کار اثر مثبت و معنی نرخ رشد نسبت موجودي سرمایه به نیروي .2

داري بـر رشـد    کـار شـاغل نیـز اثـر مثبـت و معنـی       نرخ رشد نسبت درامد مالیاتی به نیروي .3
 اقتصادي دارد.

داري بـر رشـد اقتصـادي     کار شاغل اثر مثبت و معنی نرخ رشد نسبت درامد مالیاتی به نیروي .4
 دارد.

 سال از جمعیت اثر منفی و معنی داري بر رشد اقتصادي دارد. 65هاي سنی باالي  سهم گروه .5

هـاي سـنی    واحدي سـهم گـروه   1بر اساس نتایج این مطالعه همانگونه که بیان شد، افزایش 
شد. کاهش  در رشد اقتصادي خواهد واحدي  0,000455سال از جمعیت سبب کاهش  65باالي 

شد تا منابع و امکانات در اختیار افراد و جامعه همچنین منـابع   رشد اقتصادي خود سبب خواهد 
هاي عمومی کاهش یابـد و خـود زمینـه     ها و سیاستگذاري ریزي و امکانات در اختیار براي برنامه

جمعیـت   سال از 65ي سنی باالي ها گروه  ساز کاهش بیشتر در رشد اقتصادي شود. افزایش سهم
اي است که داراي درمان کوتاه مدت نیست و راهکارهاي اقدام سـریع و مـوثري بـراي آن     مسأله

وجود ندارد. لذا درصورت بروز چنین معضلی در مرحله نخست توان و قدرت اقتصادي تحلیـل  
 هاي تعمیق و گسترش این پدیده بروز خواهد نمود.  خواهد رفت و سپس زمینه
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داخلی ناچیز  ناخالص   طبق نتایج این مطالعه، هرچند اثر منفی جمعیت سالخورده بر تولید
است ولی در بلندمدت این اثر منفی خود را بیشتر نشان خواهد داد. همانگونه که در بیان مسأله 

 1/6به حدود  1390درصد در سال  7/5نیز عنوان شد، درصد جمعیت سالخورده از حدود 
هاي آینده،  افزایش یافته است، بنابراین با افزایش این روند در دهه 1395 درصد در سال
هاي عمرانی کشور و به تبع  تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در اجراي برنامه سالخوردگی می

سال)  64تا  15آن بازدارنده رشد اقتصادي شود. از طرف دیگردر کشور، جمعیت در سنین کار (
ریزان و سیاستگذاران قرارخواهد داد تا بتوانند با افزایش عامل مکمل  ار برنامهفرصتی را در اختی
ناخالص داخلی  وري و رشد تولید هاي شغلی، بهره گذاري و ایجاد فرصت تولید مانند سرمایه
مصرفی سالخوردگی کشور  -هاي فزایندة اجتماعی داده و بر اثرات منفی و هزینه کشور را افزایش

 فائق آیند.

 ابعمن
). ساختار سنی جمعیت، سالخوردگی و تاثیر آن بر روي رشد اقتصادي 1395شگورجیري، تهمینه (ا 

هاي استانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات،  با استفاده از حساب
 تهران

وري بر  یرات بهرهتأثیر پدیده سالمندي و تغی) 1393میرحسین موسوي و زهرا اردالن ( راغفر.حسین، 
مدل -هاي کالن اقتصادي در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا بازنشستگی و متغیر

  .35-7، صص 17، شماره شناسی ایران نامه انجمن جمعیت. OLG هاي همپوش نسل

دولت و رشد اقتصادي در «)، متغیرهاي جمعیتی، اندازه 1382سوري، علی و رضا کیهانی حکمت ( 
 .83-60، صص 10و  9، شماره هاي اقتصادي فصلنامه پژوهشیران، ا

)، بررسی تاثیر متغیرهاي جمعیتی بر اندازه، دولت و رشد اقتصادي در 1382کیهانی حکمت رضا ( 
 نامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظري، دانشگاه بوعلی سینا. ایران، پایان

ر رشـد جمعیـت بررشـد اقتصـادي در     )، تـأثی 1389محرابیان، آزاده و نـازیال صـدفی سـیگارچی(    
سال چهارم، ، فصلنامه علوم اقتصادي)، 1985 -2007هاي( کشورهاي چهار  گروه درآمدي طی سال

 . 114-97ص ، 13شماره 



 

 

 

 

 
 1395شناسی ایران، سال یازدهم، شماره بیستم و یکم، بهار و تابستان  نامۀ انجمن جمعیت  154 

  

 

فصـلنامه  )، اثر ساختار سنی جمعیـت بـر رشـد اقتصـادي،     1388اهللا رضایی ( مهرگان، نادر و روح 
 .14-13، ص29اره ، ایران، سال سیزدهم، شمهاي اقتصادي پژوهش

)، بررسـی تـاثیر سـاختار سـنی جمعیـت بـر رشـد        1384عرب مازار، عباس، کشوري شاد، علی ( 
 27-51، صص 15، شماره هاي اقتصادي فصلنامه پژوهشاقتصادي، 

)، پنجره جمعیتی فهرست طالیی براي توسعه اقتصادي 1386صادقی، رسول و غالمعلی فرجادي ( 
ریزي و  مین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران: جمعیت، برنامهمجموعه مقاالت چهاردر ایران، 

 .1386اسفند 15-14، تهران،توسعه پایدار
 هاي مختلف اي در سال هاي منطقه )، حساب1393مرکزآمار ایران، ( 

 1395و1390هاي  ومسکن سال نفوس عمومی )، سرشماري1396مرکزآمارایران، ( 
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