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مقاله علمی پژوهشی

تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای استانی
نرجس دیانی  ،سعید دائیکریمزاده



(تاریخ دریافت 1398/10/8 :تاریخ پذیرش)1399/5/21 :

چکیده
سننناختار سننننی جمعیت ،با توجه به رفتار اقتصنننادی متفاوت افراد در مراحل مختلف زندگی ،اثرات
قابلتوجهی بر عملکرد اقتصننادی جامعه دارد .در این مطالعه ،تأثیر سنناختار سنننی جمعیت بر رشنند
اقتصادی با استفاده از دادههای استانی بررسی شده است .بدین منظور ،در قالب دو الگو ،تأثیر متایرهای
ن سبت جمعیت فعال ،سهم افراد جوان در سن کار ،سهم افراد م سن در سن کار و نرخ با سوادی (در
قالب الگوی اول) و متایرهای نسبت جمعیت فعال ،سهم افراد میانسال در سن کار ،بار تکفل سالمندی
و نرخ باسننوادی (در قالب الگوی دوم) بر رشنند اقتصننادی با اسننتفاده از دادههای اسننتانها به روش
توصننیفی -تحلیلی مبتنی بر تکنیک اقتصننادسنننجی دادههای تابلویی مورد بررسننی قرار گرفت .محدوده
زمانی این پژوهش ،سالهای  1390 ،1385و  1395میباشد .یافتههای مطالعه نشان داد متایرهای نسبت
جمعیت فعال به کل جمعیت ،سهم جمعیت جوان در سن کار ،سهم افراد میان سال در سن کار و نرخ
باسوادی تأثیر مثبت ،و سهم جمعیت مسن در سن کار و بار تکفل سالمندی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
استانهای کشور دارند.
کلیدواژهها :ساختار سنی ،جمعیت ،رشد اقتصادی ،استانهای ایران.

 دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
Email: narjesdayani@gmail.com

 دانشیار رشته علوم اقصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: saeedkarimzade@yahoo.com
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مقدمه
در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،نقش عوامل فراوانی همچون سرمایهگذاری در
سرمایه های مادی و انسانی ،رشد جمعیت ،ثبات جوامع ،نقش دولت ،نوع نظام سیاسی کشور و
بسیاری عوامل دیگر ،مورد بحث و بررسی قرارگرفته است؛ اما در این میان ،یکی از عوامل مهم
و اثرگذار که کمتر به نحوه اثرپذیری و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی پرداخته شده ،ساختار
سنی جمعیت است .در واقع ،بهنظر میرسد رشد جمعیت ،بهتنهایی ،بازگوکننده بسیاری از حقایق
جمعیتشناختی رشد اقتصادی نباشد .از این رو ،برای دستیابی به حقایق بیشتر و نتایج مفیدتر
در زمینه رشد اقتصادی ،توجه به ساختار سنی جمعیت از جایگاه ویژهای برخوردار است (مهرگان
و رضایی.)138 :1388 ،
ساختار سنی جمعیت از یکسو حاصل کنش و واکنشهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی است ،یعنی اینکه ساخت سنی تابعی از سه عامل میزان زاد و ولد ،میزان باروری و
مهاجرت است و از سوی دیگر خود عامل تأثیرگذار بر متایرهای اقتصادی ،اجتماعی و...
محسوب میشود (محمدزاده و احمدزاده.)47 :1385 ،
در جوامعی که ساختار سنی آنها در طول زمان تاییر چندانی نکرده و هرم سنی آنها تقریب ًا
استوانهای شکل است ،در نظر نگرفتن متایر ساختار سنی در تبیین تاییرات متایرهای اقتصاد
کالن مشکلساز نیست ،ولی در جامعهای مانند ایران که هرم سنی آن تاییر کرده ،توجه به تاییر
ساختار سنی جمعیت بهعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر متایرهای کالن اقتصادی بسیار
حائز اهمیت است (صادقی.)3 :1391 ،
تاییر ساختار سنی جمعیت از راههای مختلف بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد .از یکطرف
با تاییر سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت ،بازار نیروی کار متأثر میشود و از طرف دیگر
بر اساس نظریه چرخه زندگی ،مصرف و درنتیجه ،پسانداز و سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار
میگیرد (عرب مازار و کشوری شاد.)28 :1384 ،
مطالعه حاضر برای اولین بار بهصورت استانی و به روش دادههای تابلویی تأثیر ساختار سنی
جمعیت (سهم گروههای سنی مختلف از جمعیت) بر رشد اقتصادی استانهای ایران را مورد
بررسی قرار میدهد.
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چارچوب نظری
تاییرات ساختار سنی جمعیت از دو کانال «مستقیم» و «غیرمستقیم» میتواند بر درآمد سرانه یک
کشور تأثیرگذار باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود:
کانال عرضه نیروی کار :هنگامیکه ترکیب سنی جمعیت در یک جامعه بهصورتی تاییر
میکند که درصد باالیی از جمعیت در گروههای سنی فعال و در سن کار قرار میگیرد ،در این
وضعیت عرضه نیروی کار افزایش پیدا میکند؛ تاییرات ایجادشده در عرضهی نیروی کار،
بهعنوان کانال مستقیم اثرگذاری تاییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه مورد توجه قرار
میگیرد.
کانال بار تکفل و پسانداز :یکی از کانالهای غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر
درآمد سرانه ،کانال بار تکفل و پسانداز است .به اینصورت که مثالً در مرحله کودکی از یک
گذار سنی ،هنگامیکه سهم کودکان در کل جمعیت با افزایش مواجه میشود ،فشار اقتصادی بر
روی جمعیت فعال افزایش مییابد ،چرا که این گروه سنی ،عمدت ًا غیرفعال و مصرفکننده بوده
و افزایش جمعیت این گروه سنی نسبت به گروه سنی فعال ،موجب افزایش نسبت وابستگی
(بار تکفل) میشود.
مطابق "نظریه چرخه زندگی "1آندو و مودیگلیانی )1963( 2با توجه به دورههای مختلف
زندگی (دوره قبل از ورود به کار ،دوره کاری و دوره بازنشستگی) ،افراد سعی میکنند که با
پسانداز کردن در سالهای کاری خود و استفاده از این پساندازها در دورههای عدم فعالیت،
یک سطح باثبات و یکنواخت از مصرف را برای دورههای مختلف زندگی خود فراهم کنند؛
بنابراین ،هنگامیکه اکثریت افراد جامعه در سنین فعالیت قرار داشته باشند ،پسانداز کل جامعه
افزایشیافته و زمینه برای افزایش سرمایهگذاریها در جامعه فراهم میشود.
کانال سرمایه انسانی :یکی دیگر از کانالهای غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر
درآمد سرانه ،کانال سرمایه انسانی است .با کاهش جمعیت در گروه سنی کودک و نوجوان،
والدین از ناحیه هزینههای مربوط به نیازهای فرزندان ،تحت فشار کمتری قرار داشته و میتوانند
به ابعاد کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش بهتر و باکیفیتتر آنها توجه بیشتری نشان دهند
1. Life Cycle Hypothesis
2. Ando & Modigliani
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و این مسئله به انباشت بیشتر سرمایه انسانی در جامعه کمک میکند.
کانال سیاستهای دولت :بهطور کلی ،تاییرات بهوجود آمده در ساختار و ترکیب سنی
جمعیت در طی زمان و در مراحل مختلف گذار سنی ،میتواند بر حجم نیروهای دولت و یا
ترکیب مخارج دولتی تأثیرات مهمی داشته باشد .بخش عمده مخارج دولت مخارج آموزشی،
بهداشتی ،رفاهی ،دفاعی و خدمات اقتصادی است که بخش زیادی از این مخارج ،در ارتباط
مستقیم با ساختار سنی جمعیت است .مثالً هنگامیکه سهم باالیی از جمعیت در سنین کودکی
قرار دارند ،سرمایهگذاریهای زیادی در زمینههای آموزش و پرورش و نیز بهداشت مورد نیاز
خواهد بود که برای تأمین این منابع ،گاهی دولتها مجبور میشوند که منابع را از بخشهای
دیگر به این بخشها منتقل کنند .همچنین در وضعیتی که سهم جمعیت سالمندان و بازنشستگان
در کل جمعیت افزایش مییابد ،سرمایهگذاریهای زیادی در زمینه سیستمهای حمایتی سالمندان
مانند تأمین اجتماعی و نیز مراقبتهای بهداشتی -درمانی مرتبط با سالمندان مورد نیاز خواهد
بود (نیکوقدم و همکاران.)31 :1394 ،
در این مقاله با استفاده از دادههای استانی سالهای  1390 ،1385و  1395تأثیر تاییر در
ساختار سنی جمعیت از طریق سهم گروههای سنی مختلف از جمعیت شامل سهم جمعیت در
سن کار ،سهم جمعیت جوان در سن کار ،سهم افراد میانسال در سن کار ،سهم جمعیت مسن
در سن کار و بار تکفل سالمندی ،بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار میگیرد .لذا
فرضیههای مطالعه پیش رو به شرح زیر است .1 :سهم جمعیت در سن کار (نسبت جمعیت -64
 15سال به جمعیت کل) تأثیر مثبت بر تولید سرانه استانهای کشور دارد؛  .2سهم جمعیت جوان
در سن کار (نسبت جمعیت  15-34سال به جمعیت  15-64سال) تأثیر مثبت بر تولید سرانه
استانهای کشور دارد؛  .3سهم افراد میانسال در سن کار (نسبت جمعیت  35-54سال به جمعیت
 64-15سال) تأثیر مثبت بر تولید سرانه استانهای کشور دارد .4 ،سهم جمعیت مسن در سن
کار (نسبت جمعیت  55-64سال به جمعیت  15-64سال) تأثیر منفی بر تولید سرانه استانهای
کشور دارد؛  .5بار تکفل سالمندی دارای اثر منفی بر تولید سرانه استانهای کشور است.
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پیشینه تحقیق
داکر و همکارانش )2016( 1در مقاله خود ،عوامل جمعیتی تأثیرگذار بر پسانداز را برای سالهای
 2013-1993با استفاده از تحلیل دادههای تابلویی برای  20اقتصاد در حال گذار مورد ارزیابی
قرار دادند .آنها دریافتند که در اقتصادهای در حال گذار ،متایرهای نسبت وابستگی (کلی ،جوانان
و سالخوردگان) ،رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،تراکم جمعیت ،مشارکت زنان در نیروی کار
و نرخ بیکاری ،متایرهای جمعیتی تعیینکننده و مؤثر بر متایر پسانداز هستند .از میان متایرهای
مذکور ،تأثیر متایرهای نرخ بیکاری ،نسبت وابستگی سالمندان و تراکم جمعیت بر پسانداز منفی
و سایر متایرها با پسانداز ،همبستگی مثبت دارند.
ژانگ و همکارانش  )2015(2در مقالهای با «عنوان گذار جمعیتی و رشد اقتصادی :مدارک
وشواهدی از استانهای چین در دوره زمانی  1990-2005با استفاده از روش اقتصادسنجی
دادههای تابلویی »3دریافتند که تاییرات در ساختار سنی که با تاییر در اندازه جمعیت و تاییر در
ترکیب سن کار منعکسشده ،به میزان قابلتوجهی با نرخ رشد اقتصادی در ارتباط است.
لیو و هو )2013( 4در مقالهای با عنوان «تاییرات جمعیتی و رشد اقتصادی :مدارک و شواهد از
چین در دوره زمانی  1983-2008با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی» دریافتند
که کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش سهم جمعیت در سن کار ،نرخ رشد  GDPسرانه را 1/21
درصد افزایش میدهد.
وی و هائو )2010( 5درمقالهای با عنوان «ساختار جمعیت و رشد اقتصادی :شواهدی از
چین» ،داللتهای اقتصادی تاییر جمعیتی در چین طی دوره  1989-2004را از طریق وارد کردن
پویاییهای ساختار سنی در مدل رشد مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق آنها حاکی از این
است که تاییرات در ساختار سنی خصوصاً اثر کاهش باروری در کوچکتر شدن بار تکفل جوان،
به تحریک رشد اقتصادی چین بعد از سال  1989کمک کرده است.
منادی و همکارانش ( )1397در مقالهای با عنوان ارزیابی تأثیر تاییر ساختار سنی جمعیت بر

1. Doker et al
2. Zhang et al
3. Panel Data
4. Liu & Hu
5. Wei & Hao
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پسانداز ملی در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفههای گسترده )ARDL( 1در دوره
 1395-1363به این نتیجه رسیدند که شکل ساختار سنی جمعیت ،بر میزان پسانداز ملی
تأثیرگذار است .افزایش نسبت افراد در گروه سنی  20تا  24ساله پسانداز ملی را کاهش میدهد.
در مقابل ،افزایش نسبی جمعیت در سنین  25تا  54سال ،موجب افزایش پسانداز ملی میگردد.
بیشترین پسانداز جامعه توسط گروه میانسال ( 35-44ساله) صورت میگیرد .از سوی دیگر،
افزایش نسبی جمعیت در گروه سنی  55سال و بیشتر ،مجدداً پسانداز ملی را کاهش میدهد.
نیکوقدم و همکارانش ( )1394در مقالهای با عنوان بررسی اثرگذاری تاییرات ساختار سنی
جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانالهای اثرگذار ،به بررسی موضوع با استفاده از
روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی( )ARDLدر دوره  1347-1389پرداختهاند .نتایج
برآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار (بهعنوان کانال مستقیم
اثرگذاری تاییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) است .همچنین بررسی اثرات تاییر در
سهم جمعیت در گروههای سنی سه گانه از طریق کانالهای غیرمستقیم اثرگذاری (کانالهای
پسانداز ،سرمایه انسانی و مخارج دولت) ،حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به سهم
جمعیت گروه سنی  15تا  64ساله و کشش منفی درآمد سرانه نسبت به سهم جمعیت دو گروه
سنی زیر  15سال و  65ساله و باالتر از طریق کانالهای فوق است.
محمدپور و همکارانش ( )1392در مقالهای با عنوان بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر
رشد اقتصادی ایران ،به تحلیل مسئله با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفههای گسترده و
دادههای سالیانه دوره زمانی  1345-1388پرداختند .متایرهای مستقل شامل درآمد سرانه ،نرخ
رشد جمعیت  15-64ساله ،نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغالن با تحصیالت عالی است.
همچنین از شاخص امید زندگی بهعنوان متایری که میتواند بر پسانداز ،بهرهوری و سرمایه
انسانی اثرگذار باشد ،بهعنوان یکی دیگر از متایرهای مستقل استفاده شده است .نتایج این مطالعه
حاکی از آن است که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر نرخ رشد درآمد
سرانه ،منفی است و بقیه متایرها در بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور دارند.
صادقی ( )1391در پژوهشی با عنوان ارزیابی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی
در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری ( )VARو استفاده از دادههای دوره زمانی
1. Autoregressive Distributed Lag Model
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 1389-1338دریافت که در کوتاهمدت ،گروههای سنی  0-14ساله و  15-64ساله تأثیر
معنیداری بر رشد اقتصادی ندارند؛ اما گروه سنی  65ساله به باال تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
دارد؛ بهطوریکه با افزایش یکدرصدی جمعیت  65ساله به باال ،رشد اقتصادی  0/17درصد
کاهش مییابد .همچنین یافتهها نشان داد که در بلندمدت ،رشد اقتصادی تأثیرپذیری نسبتاٌ زیادی
از ساختار سنی جمعیت بهویژه جمعیت در سنین فعالیت دارد؛ بهطوریکه در بلندمدت رشد
جمعیت گروه سنی  15-64ساله در سنین فعالیت ،تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و یک درصد
افزایش در رشد جمعیت این گروه سنی ،رشد اقتصادی را حدود  0/55درصد افزایش میدهد.
سوری و کیهانی حکمت ( )1383در مقاله خود با عنوان «متایرهای جمعیتی ،اندازه دولت و
رشد اقتصادی» در ایران طی دوره زمانی  1338-1379با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل
مربعات دریافتند که متایرهای جمعیتی نهتنها بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است بلکه اندازه دولت
را مشخص میکند.
همان طور که مالحظه شد مطالعاتی که تاکنون در ایران انجام شده ،با استفاده از دادههای
سری زمانی و بهصورت کشوری به بررسی تأثیر تاییر در ساختار سنی جمعیت (سهم گروههای
سنی مختلف از جمعیت) بر رشد اقتصادی در ایران پرداختهاند .مطالعه حاضر برای اولین بار
بهصورت استانی و به روش دادههای تابلویی تأثیر ساختار سنی جمعیت (سهم گروههای سنی
مختلف از جمعیت) بر رشد اقتصادی استانهای کشور را مورد بررسی قرار میدهد .همچنین در
مطالعات پیشین متایرهای جمعیتی به تفکیک و بهصورت کامل آورده نشده است .در این
مطالعات بهطور عمده سهم جمعیت سه گروه سنی زیر  15سال 15-64 ،سال و باالی  65سال
مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حالی که در مطالعه حاضر ،متایرهای سهم جمعیت در سن
کار ،سهم جمعیت جوان در سن کار ،سهم افراد میانسال در سن کار ،سهم جمعیت مسن در
سن کار و بار تکفل سالمندان ،به تفکیک در مدلهای مورد مطالعه آورده میشود.
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روش تحقیق و دادهها
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مبتنی بر تکنیک اقتصاد سنجی است.
روش گردآوری دادهها اسنادی و منبع دادهها درگاه ملی مرکز آمار ایران است.
الگوهای مورد برآورد بهمنظور بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی استانهای
کشور ،بر اساس مبانی نظری کانالهای تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه و
مطالعات تجربی ،به ویژه مطالعات ژانگ و همکارانش ( ،)2015لیو و هو ( )2013و مهرگان و
رضایی ( )1388بهصورت زیر است:
()1

Lyit= β0+β1Lwit+ β2Ywit+ β3Owit+ β4Lrit+ β5TRit+ β6sit+uit

()2

Lyit= β0+β1Lwit+ β2Pit+ β3Pait+ β4Lrit+ β5TRit+ β6sit+uit

 که در آن متایر وابسته ،لگاریتم تولید واقعی سرانه و iبیانگر استان و  tبیانگر سال مورد
بررسی است.
 نسبت جمعیت فعال ( :1)wکه عبارت است از نسبت افراد واقع در سن  15-64سال به
جمعیت کل که بهصورت لگاریتمی استفاده میشود.
 سهم افراد جوان در سن کار ( :2)Ywکه عبارت است از نسبت جمعیت  15-34ساله به
جمعیت  15-64ساله.
 سهم افراد مسن در سن کار ( :3 )Owکه عبارت است از نسبت جمعیت  55-64ساله به
جمعیت 15 - 64ساله.

 سهم افراد میانسال در سن کار ( :4)Pکه عبارت است از نسبت جمعیت  35-54سال به
جمعیت  15-64ساله.

 بار تکفل سالمندی ( :)PAکه عبارت است از نسبت جمعیت  65ساله و باالتر به جمعیت 64
15 -ساله.

 نرخ پسانداز ( :)sکه بهصورت نسبت مجموع سپردهها نزد بانکهای هر استان به درآمد
هر استان برآورد شده است.
1. Working - Age Ratio
2. Young Working – Age Share
3. Old Working – Age Share
4. Prime-Age Share
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 نرخ باسوادی ( :)Lrنسبت تعداد افراد باسواد  6ساله و بیشتر به کل جمعیت  6ساله و بیشتر
که بهصورت درصد بیان میشود .درجه باز بودن اقتصاد ( :)Trمجموع صادرات و واردات
کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی.
تمامی متایرها بهجز تولید واقعی سرانه بهصورت نسبت بوده و بدون واحد هستند.
برای اجتناب از بروز مشکل همخطی بین متایرهای توضیحی ،تأثیر نسبتهای جمعیتی در
قالب دو الگو مورد بررسی قرار گرفت .ضمناً سه متایر نرخ باسوادی ،درجه باز بودن اقتصاد و
نرخ پسانداز بهعنوان متایر کنترل در هر دو مدل وارد شدهاند .در ادامه مقاله از روابط شماره 1
و  2تحت نامهای الگوی شماره  1و الگوی شماره  2یاد میشود.
بر اساس مبانی نظری مطرح شده انتظار میرود ضریب متایرهای ،Lr ،P ،Yw ، Lw
TRو  sمثبت و ضریب  Owو  Paمنفی باشد.
مدلها با توجه به محدودیت دسترسی به دادهها ،با استفاده از دادههای سرشماری سالهای
 1390 ،1385و  1395در  21استان کشور و سالنامههای آماری مربوط به این استانها برآورد
میشوند .دادههای مربوط به متایرهای جمعیتی از فصل  2سالنامه آماری هر استان با نام جمعیت،
تولید ناخالص داخلی از فصل  23سالنامه های آماری با نام حساب های استانی ،نرخ پسانداز
از فصل  13با عنوان بازارهای مالی ،نرخ باسوادی از فصل  16با نام آموزش و دادههای صادرات
و واردات برای محاسبه متایر درجه باز بودن اقتصاد از فصل  10سالنامه آماری هر استان تحت
عنوان بازرگانی و هتلداری استخراج شده است.
روش برآورد الگوهای فوق ،روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی است .انواع دادههایی که
عموم ًا برای برآورد مدلهای اقتصادی و تحلیل تجربی بهکار برده میشوند شامل دادههای سری
زمانی ،مقطعی و یا ترکیبی از این دو نوع داده (دادههای تابلویی )1است .در دادههای سری زمانی
مقادیر یک یا چند متایر را طی یک دوره زمانی مشاهده میشود .در دادههای مقطعی مقادیر یک
یا چند متایر برای چند واحد یا مورد نمونهای در یکزمان یکسان جمعآوری میشود .در
دادههای تابلویی واحدهای مقطعی یکسان طی زمان بررسی و سنجش میشوند ،این دادهها دارای
ابعاد فضایی و زمانیاند.
به منظور پردازش دادهها از نرم افزار  Excelو جهت برآورد مدل از نرم افزار  Stataاستفاده
1. Panel Data
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شده است .علت استفاده از روش دادههای تابلویی برخورداری از مزایای آن است که در زیر به
آنها اشاره میشود:
 .1از آنجا که دادههای تابلویی به افراد ،بنگاهها ،شرکتها و کشورها و از این قبیل واحدها ،طی
زمان ارتباط دارند ،وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود میشود.
 .2با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی (استفاده از دادههای استانی به جای دادههای
کشوری) ،دادههای تابلویی ،اطالعات بیشتر ،تاییرپذیری بیشتر ،هم خطی کمتر میان متایرها،
درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه میکنند.
 .3در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری ،دادههای تابلویی بهمنظور مطالعه پویایی تاییرات،
مناسبتر و بهترند.
 .4دادههای تابلویی ،تأثیراتی را که نمیتوان بهسادگی در دادههای سری زمانی و مقطعی مشاهده
کرد ،بهتر معین میکنند.
 .5دادههای تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد ،میتوانند تورشی را که ممکن است درنتیجه
لحاظ افراد یا بنگاههای اقتصادی (بهصورت جمعی و کلی) حاصل شود ،به حداقل برسانند
(بالتاجی.)2005 ،
آزمونهای مورد استفاده در این روش عبارتند از :آزمون چاو( Fلیمر) ،آزمون هاسمن و
آزمون ناهمسانی واریانس.
آزمون چاو 1برای تعیین بهکارگیری مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت انجام
میشود .فرضیات این آزمون بهصورت زیر است:
 : H0مدل تلفیقی
 : H1مدل اثرات ثابت
آزمون هاسمن 2برای تعیین استفاده از مدل اثر تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت انجام
میشود .آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده
و متایرهای مستقل مدل شکل گرفته است .اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ،مدل اثر ثابت
و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت (بالتاجی.)2005 ،
1. Chow Test
2. Hausman Test
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همچنین در دادههای ترکیبی نیز مانند دادههای سری زمانی میتوان بحث مربوط به ناهمسانی
واریانس بین جمالت خطا را مطرح نمود .با توجه به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس در برآورد
انحراف معیار ضرایب و همچنین مسأله استنباط آماری ،الزم است قبل از پرداختن به هر گونه
تخمین ،عدم وجود واریانس ناهمسانی تحقیق شود .برای انجام آزمون ناهمسانی واریانس بین
جمالت اخالل دو مدل رگرسیون مقید و نامقید با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته
تخمین زده میشود .در مدل مقید ،فرض همسانی واریانس یا فرض توزیع یکسان و مستقل
جمالت اخالل بین واحدهای مقطعی است .بعد از تخمین دو مدل بر اساس آماره آزمون نسبت
درست نمایی به آزمون فرضیه ناهمسانی واریانس پرداخته میشود .در این آزمون ،فرضیه صفر
همسانی واریانس جمالت اخالل و فرضیه مقابل ناهمسانی واریانس جمالت اخالل میباشد.
در صورتی که پس از انجام آزمون ،فرضیه صفر رد شود الزم است برای تخمین مدل از روش
حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( 1با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس استفاده کرد (محمدزاده
و همکاران.(1389 ،
یافتههای تحقیق
در مطالعه پیش رو ،چون دادههای مورد استفاده بهصورت تابلویی است ،امکان مقایسه تمامی
استانها در قالب جدول وجود ندارد .لذا وضعیتی از کل استانها در قالب جداول شماره 2، 1
و 3ارائه میشود.
همچنین در نمودارهای  2 ،1و  3پیوست ،سهم هر استان در تولید ملی و نیز سهم هر استان
از جمعیت کل کشور در سالهای  1390 ،1385و  1395مالحظه میشود .بهعالوه در نمودار 4
نحوه توزیع جمعیت بر حسب گروه سنی  15-64سال (گروه سنی فعال) در سالهای ،1385
 1390و  1395برای  21استان مورد مطالعه کشور مالحظه میشود .طبق نمودار ،بیشترین جمعیت
گروه سنی فعال در استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس و خوزستان وجود دارد و
جمعیت این گروه سنی بهصورت نسبی از سال  1385تا  1395افزایش یافته است.

1. Generalized Least Square
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جدول  :1وضعیت شاخصهای اقتصادی و جمعیتشناختی استانها در سال 1385
حداقل

حداکثر

نام متایر
تولید سرانه (میلیارد ریال به ازای هر نفر)

Ly

15/84

3/25

10/78

20/59

نسبت جمعیت فعال

Lw

-0/36

0/02

-0/39

-0/31

سهم افراد جوان در سن کار

Yw

0/62

0/03

0/55

0/66

سهم افراد مسن در سن کار

Ow

0/07

0/01

0/06

0/09

سهم میانسال در سن کار

P

0/31

0/02

0/28

0/36

بار تکفل سالمندی

Pa

0/08

0/01

0/06

0/10

نرخ باسوادی

Lr

83/91

3/53

77/5

91/3

درجه باز بودن اقتصاد

TR

0/03

0/10

1/28e-8

0/44

s

0/23

0/24

0/44e-6

0/59

نرخ پسانداز

نماد

میانگین انحراف معیار

منبع :محاسبهشده بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری کشور در سال 1385

جدول  :2وضعیت شاخصهای اقتصادی و جمعیتشناختی استانها در سال 1390
حداقل

حداکثر

نام متایر
تولید سرانه (میلیارد ریال به ازای هر نفر)

Ly

16/60

3/09

10/59

21/24

نسبت جمعیت فعال

Lw

-0/35

-0/50

-0/54

-0/03

سهم افراد جوان در سن کار

Yw

0/58

0/04

0/50

0/69

سهم افراد مسن در سن کار

Ow

0/09

0/01

0/07

0/11

سهم میانسال در سن کار

P

0/34

0/02

0/31

0/39

بار تکفل سالمندی

Pa

0/09

0/04

0/06

0/27

نرخ باسوادی

Lr

84/04

3/25

78

90/5

درجه باز بودن اقتصاد

TR

0/02

0/08

6/69e-11

0/35

s

0/20

0/29

3/21e-11

1/06

نرخ پسانداز

نماد

میانگین انحراف معیار

منبع :محاسبهشده بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری کشور در سال 1390
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جدول  :3وضعیت شاخصهای اقتصادی و جمعیتشناختی استانها در سال 1395
حداقل

حداکثر

نام متایر

نماد میانگین انحراف معیار

تولید سرانه (میلیارد ریال به ازای هر نفر)

Ly

16/1

3/04

11/6

21/5

نسبت جمعیت فعال

Lw

-0/34

0/01

-0/4

-0/31

سهم افراد جوان در سن کار

Yw

3/01

4/50

0/34

0/53

سهم افراد مسن در سن کار

Ow

0/09

سهم میانسال در سن کار

0/002

0/061

0/11

P

1/90

1/60

0/03

0/35

بار تکفل سالمندی

Pa

0/08

0/002

0/06

0/11

نرخ باسوادی

Lr

86/80

0/69

81/50

92/90

درجه باز بودن اقتصاد

TR

0/60

0/17

2/80 11e-6/69

s

0/21

0/36

3/31e-7

نرخ پسانداز

1/80

منبع :محاسبهشده بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری کشور در سال 1395

اصلیترین شاخص ،میانگین است که نشاندهنده مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی
برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متایر تولید سرانه از 15/84
در سال  1385به  16 /60در سال  1390افزایش یافته است .شاخص میانگین برای متایر نسبت
جمعیت فعال ( )Lwو سهم افراد جوان در سن کار ( )Ywاز سال  1385تا سال  ،1390کاهش
یافته است .این شاخص برای متایرهای سهم افراد مسن در سن کار ( ،)Owسهم افراد میانسال
در سن کار( )Pو بار تکفل سالمندی ( )Paاز سال  1385تا سال  1390افزایش یافته است.
انحراف معیار نیز شاخص پراکندگی است که معیاری برای تعیین پراکندگی دادهها نسبت به
میانگین میباشد .برای مثال مقدار انحراف معیار برای متایر تولید سرانه در سال  1385برابر با
 3/25میباشد .شاخصهای دیگری که در آمار توصیفی گزارش شدهاند ،حداقل و حداکثر هستند
که برای مثال متایر تولید سرانه در سال  1385بهترتیب برابر  10/78و  21/59است.
برآورد الگوی اول
قبل از برآورد الگوها الزم است مانایی متایرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد .فرآیند اکیداً مانا،
فرآیندی است که توزیع مشترک (توأم) آن وابسته به زمان نباشد .بهعبارت سادهتر یک سری
زمانی در صورتی مانا است که میانگین ،واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت بماند .در
صورتی که سریهای زمانی مانا نباشند ،مشکل رگرسیون جعلی یا کاذب ایجاد میشود .اما از
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آنجایی که برای هر استان تنها سه مشاهده وجود دارد ،بررسی مانایی سریهای زمانی موضوعیت
ندارد.
برای برآورد الگو ابتدا باید تلفیقی و یا تابلویی بودن دادهها توسط آزمون  Fلیمر مورد بررسی
قرار گیرد .فرضیه صفر در این آزمون بیانکننده تلفیقی بودن دادهها و فرضیه یک بیانکننده
تابلویی بودن دادهها است .طبق نتایج ارائهشده در جدول  ،4فرضیه صفر رد میشود و نشاندهنده
تابلویی بودن دادههاست.
حال ،پرسشی که در این مرحله مطرح میشود ،این است که مدل در قالب کدامیک از اثرات
ثابت و اثرات تصادفی ،قابل بررسی است؟ آزمون هاسمن برای تعیین روش تخمین در دادههای
تابلویی بهکار میرود .فرضیه صفر این آزمون بیانگر اثرات تصادفی است که طبق نتیجه ارائهشده
از آماره در جدول  ،4فرضیه صفر رد شده و بنابراین ،روش برآورد مدل ،روش اثرات ثابت
است.
جدول :4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن و نسبت درستنمایی ( )LRالگوی اول
آزمون

آماره آزمون

سطح احتمال

آزمون  Fلیمر

F=4/74

0/002

2

آزمون هاسمن

Chi =32/82

0/000

آزمونLR

Chi2=161/85

0/000

در مطالعات مبتنی بر دادههای تابلویی و تلفیقی احتمال بروز دو مشکل «ناهمسانی واریانس»
و «خودهمبستگی جمالت پسماند» وجود دارد .در این مطالعه به دلیل تعداد سالهای مورد
مطالعه ،مشکل دوم وجود ندارد .برای آزمون نابرابری واریانس از آزمون نسبت درستنمایی
استفاده میشود .فرض صفر در این آزمون مبین همسانی واریانسها جمالت اخالل در الگو
است.
با توجه به نتایج جدول  ،5الگوی مدنظر ،دارای ناهمسانی واریانس در سطح خطای  1درصد
است .بهمنظور رفع این مشکل ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSبا در نظر گرفتن
مشکل ناهمسانی واریانس استفاده میشود .نتایج حاصل از برآورد مدل اول (رابطه شماره  )1با
در نظر گرفتن مشکل ناهمسانی واریانس و رفع آن در جدول  5آورده شده است.
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جدول  :5نتایج تخمین الگوی اول بر اساس روش حداقل مربعات تعمیمیافته

GLS

نام متایر

نماد

ضرایب

آماره Z

احتمال

نسبت جمعیت فعال

Lw

16/67

2546/46

0/000

سهم افراد جوان در سن کار

Yw

0/64

947/86

0/000

سهم افراد مسن در سن کار

Ow

-16/88

-1919/51

0/000

نرخ باسوادی

Lr

0/28

1872/21

0/000

درجه باز بودن اقتصاد

TR

-16/02

-9/34

0/000

نرخ پسانداز

s

-1/75

-1651/29

0/000

عرض از مبدأ

C

0/69

71/08

0/000

آمارهی والد

08 e +2/03 =2Chi
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Prob> Chi2= 0/000

بر اساس یافتههای جدول  ،5ضرایب متایرهای جمعیت  15-64سال بهکل جمعیت (،)Lw
سهم افراد جوان در سن کار ()Ywو نرخ باسوادی ( )Lrدر سطح خطای  1درصد مثبت و
همچنین ضرایب متایرهای سهم افراد مسن در سن کار ( ،)Owدرجه باز بودن اقتصاد ( )TRو
نرخ پسانداز ( )sدر سطح خطای  1درصد منفی میباشد .بدین معنی که افزایش سهم متایرهای
 Yw ،Lwو  Lrمنجر به بهبود رشد اقتصادی استانهای ایران میشود و افزایش سایر شاخصها
منجر به کاهش رشد اقتصادی استانهای کشور میشود .شاخصها نشان میدهد هر  1درصد
افزایش در متایر مستقل ،چند درصد در متایر وابسته تأثیر میگذارد .برای مثال 1 ،درصد افزایش
در سهم افراد جوان در سن کار منجر به  0/64درصد افزایش در تولید سرانه میشود و همچنین
هر  1درصد افزایش در نرخ باسوادی 0/28 ،درصد افزایش در تولید سرانه را بههمراه دارد.
برآورد الگوی دوم
نتایج ارائهشده در جدول  6نشان میدهد که دادهها از نوع تابلویی و روش مناسب برآورد
الگو روش اثرات ثابت است.
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جدول  :6نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن و نسبت درست نمایی ( )LRالگوی دوم
آزمون

آماره آزمون

سطح احتمال

آزمون  Fلیمر

F=4/59

0/002

آزمون هاسمن

Chi2 =21/21

0/002

آزمونLR

Chi2=180/23

0/999

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،6طبق آزمون نسبت درست نمایی ،فرضیه صفر تأیید
شده و واریانسها همسان است .بر این اساس ،نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول  7آورده
شده است.
جدول :7نتایج تخمین الگوی دوم بر اساس روش GLS
نماد

ضرایب

آماره Z

احتمال

Lw

1/85

0/16

0/800

سهم افراد میانسال در سن کار

نام متایر
نسبت جمعیت فعال

P

44/23

2/83

0/005

بار تکفل سالمندی

Pa

-37/24

-2/23

0/026

نرخ باسوادی

Lr

0/24

2/43

0/015

درجه باز بودن اقتصاد

TR

-15/12

-4/18

0/000

نرخ پسانداز

s

-7/13

-5/75

0/000

عرض از مبدأ

C

-12/97

آماره والد

2

Chi =89/22

0/208

-1/26

2

Prob> Chi = 0/000

بر اساس یافتههای جدول  ،7ضرایب متایرهای سهم جمعیت  35-54سال به جمعیت -64
 15سال ( )Pو نرخ باسوادی ( )Lrدر سطح خطای  1درصد مثبت و همچنین ضرایب متایرهای
بار تکفل سالمندی ( ،)Paدرجه باز بودن اقتصاد ( )TRو نرخ پسانداز ( )sدر سطح خطای 1
درصد منفی میباشد .بدین معنی که افزایش سهم متایرهای  Pو  Lrمنجر به افزایش رشد
اقتصادی استانهای کشور و افزایش شاخصهای TR ، Paو sمنجر به کاهش رشد اقتصادی
استانهای کشور خواهد شد .شاخصها در الگوی دوم نشاندهنده این است که  1درصد افزایش
در متایر نسبت جمعیت فعال منجر به  1/85درصد افزایش در تولید سرانه میشود و  1درصد
افزایش در نرخ باسوادی 0/24 ،درصد افزایش در تولید سرانه را به همراه دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای
استانهای کشور است .بدین منظور از روش دادههای تابلویی برای بررسی ارتباط بین متایرهای
الگو استفاده شد .مقاطع زمانی مورد بررسی در این پژوهش ،سالهای  1390 ، 1385و 1395
بود .در این مطالعه متایرهای جمعیتی موردنظر ،نسبت جمعیت  15-64سال بهکل جمعیت
( ،)Lwنسبت جمعیت  15-34سال به جمعیت  15-64سال ( ،)Ywنسبت جمعیت  35-54سال
به جمعیت  15-64سال ( ،)Pنسبت جمعیت  55-64سال به جمعیت  15-64سال ( )Owو بار
تکفل سالمندی ( )Paبودند و طبق مبانی نظری انتظار میرفت رابطه  Lwو  Ywو  Pبا رشد
اقتصادی ،مثبت بوده و متایرهای  Owو  Paاثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.
پس از ارائه الگوی مناسب ،به معرفی متایرهای بهکار گرفته شده در مدل ،تصریح الگو و آزمون
های مرتبط پرداخته شد .سپس با استفاده از آزمون Fلیمر ،تابلویی و تلفیقی بودن دادهها و با
استفاده از آزمون هاسمن ،اثرات ثابت و تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه ،فرض
کالسیک همسانی واریانس با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی بررسی شد .در پایان ،با توجه
به نتایج آزمونها ،الگوهای پیشنهادی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ()GLS
برآورد و نتایج به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند.
همانگونه که مالحظه شد سهم جمعیت  15-64سال از جمعیت کل ( )Lwاثر مثبت بر رشد
اقتصادی استان های کشور دارد .این عامل از کانال مستقیم عرضه نیروی کار قابل تفسیر است.
هنگامیکه سهم بیشتری از جامعه در سنین فعالیت قرار میگیرند ،عرضه نیروی کار افزایش
مییابد و بدنبال آن درآمد سرانه افزایش مییابد .نتیجه حاصل با نتایج مطالعات ژانگ و
همکارانش ( ،)2015لی و هو ( ، )2013صفدری و همکارانش ( )2011و مهرگان و رضایی
( )1388که به مطالعه تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی پرداختهاند ،همسو میباشد.
افزایش جمعیت فعال ،فرصت ایدهآلی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میآورد؛ اما نکته
بسیار مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بهرهگیری از پیامدهای مثبت پنجره
جمعیتی و تبدیل آن به موهبت جمعیتی امری خودکار و حتمی نیست و بستگی به اجرای
سیاستهای مؤثر در این زمینه دارد .در واقع ،پنجره جمعیتی صرفاً یک پتانسیل رشد را ارائه
میکند .اینکه آیا از این پتانسیل بهصورت مناسب استفاده شود یا نه ،به محیط سیاستگذاری از
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قبیل کیفیت نهادها ،سیاستهای بازار نیروی کار ،مدیریت اقتصاد کالن و سیاستهای بخش
آموزش کشور بستگی دارد.
در این مطالعه مالحظه شد که نسبت جمعیت  15-34سال به جمعیت 15-64سال ()Yw
اثر مثبت بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارد .نتیجه حاصل با نتیجه مطالعه ژانگ و همکاران
( )2015همسو میباشد .این مورد نیز از طریق کانال مستقیم عرضه نیروی کار و کانال غیرمستقیم
سرمایه انسانی قابل توجیه است .از طریق کانال سرمایه انسانی ،با انتقال جمعیت کمتر از 15
سال به جمعیت  15-34سال ،والدین میتواند به ابعاد کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش
بپردازند و این موجب انباشت بیشتر سرمایه انسانی در جامعه میشود .همچنین زنان جامعه
فرصت بیشتری برای اشتاال داشته و بهاینترتیب نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افزایش
مییابد و عالوه بر اینکه سالمت و آسایش زنان را بهبود میبخشد ،موجب افزایش مشارکت در
نیروی کار ،استقالل شخصی و ارتقاء پایگاه اجتماعی زنان میشود .تحت این شرایط ،زنان تمایل
بیشتری به صرف انرژی بیشتر برای خانواده و جامعه خواهند داشت .همچنین ،والدین از ناحیه
هزینههای مربوط به نیازهای فرزندان تحت فشار کمتری قرار خواهند داشت و میتوانند به ابعاد
کیفی پرورش فرزندان ازجمله آموزش و تاذیه بهتر فرزندان توجه بیشتری نشان دهند.
همانگونه که مالحظه شد نسبت جمعیت  55-64سال به جمعیت  15-64سال( )Owاثر
منفی بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارد .نتیجه حاصل از پژوهش با نتیجه مطالعه ژانگ و
همکارانش ( )2015همسو میباشد .این مورد از طریق کانال غیرمستقیم بار تکفل و پسانداز
قابل توجیه است .هنگامیکه سهم جمعیت  55-64سال نسبت به جمعیت  15-64سال افزایش
مییابد ،فشار اقتصادی بر جمعیت فعال افزایش مییابد؛ چراکه ،این گروه سنی عمدتاً غیرفعال،
مصرفکننده و در دوره بازنشستگی هستند .درنتیجه ،بخش زیادی از درآمد افراد شاغل ،به
مخارج مصرفی اختصاصیافته و زمینه پسانداز و سرمایهگذاری در جامعه کاهش مییابد و
میتواند موجب اثرات منفی بر رشد اقتصادی شود .با توجه به اینکه در آینده نزدیک ،ساختار
سنی کشور ،با افزایش جمعیت سالمندان مواجه خواهد شد ،این مسأله چالشهای زیادی را در
ابعاد اقتصادی و اجتماعی بههمراه خواهد داشت ازجمله :کاهش جمعیت فعال اقتصادی ،افزایش
بار تکفل سالمندی و اثرات منفی بر پسانداز و سرمایهگذاری در جامعه.
در این مطالعه ،مالحظه شد که نسبت جمعیت  35-54سال به جمعیت  15-64سال ،اثر
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مثبت بر رشد اقتصادی استانهای ایران دارد .نتیجه حاصل نیز با نتیجه مطالعه ژانگ و همکارانش
( )2015همسو است .این رابطه نیز از طریق کانال عرضه نیروی کار قابل تفسیر است .با افزایش
جمعیت  35-54سال ،عرضه نیروی کار و بهدنبال آن درآمد سرانه افزایش مییابد .هنگامیکه
ترکیب سنی جمعیت در یک جامعه به گونهای تاییر میکند که درصد باالیی از جمعیت در
گروههای سنی فعال و سن کار قرار میگیرد ،در این وضعیت عرضه نیروی کار افزایش مییابد
همانطور که مالحظه شد بار تکفل سالمندی ( )Paاثر منفی بر رشد اقتصادی استانهای
کشور دارد .نتیجه حاصل ،ماایر با نتایج مطالعه مهرگان و رضایی ( )1388است .این ارتباط از
طریق کانال بار تکفل و پسانداز قابل تفسیر است .باال بودن بار تکفل به معنی افزایش تعداد
جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال در جامعه است .درنتیجه ،انتظار میرود جوامعی که
جمعیت سالخورده بسیار باالیی دارند ،نرخ پسانداز پایین و یا حتی منفی (به دلیل استقراض)
داشته و درنتیجه نرخ سرمایهگذاری در این جوامع پایین باشد .عالوه بر این ،بازنشستگان ،بخش
عمدهای از کاالها و خدمات عمومی را مصرف میکنند ،درحالیکه غالب ًا در اقتصاد یک کشور
نقش فعالی ندارند.
در این پژوهش مالحظه شد که نرخ باسوادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی استانهای ایران
دارد .این نتیجه با نتیجه مطالعه لی و هو ( )2013همسو است .بر اساس الگوهای رشد درونزا،
سرمایه انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و انباشت دانش و مهارت نیروی کار،
منجر به افزایش درآمد سرانه در طول زمان میشود.
همانگونه که مالحظه شد درجه باز بودن اقتصاد اثر منفی بر رشد اقتصادی استانهای کشور
طی دوره مطالعه داشته است .این نتیجه ،ماایر با نتیجه مطالعه مهرگان و رضایی ( )1388میباشد.
باوجود پذیرش این مسئله که همگرایی اقتصاد و افزایش تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی
در کشورها میشود ،همواره این ارتباط در کشورهای مختلف به علت تفاوت در تکنولوژی و
فراوانی عوامل تولید ،به شکل یکسان نبوده و درواقع در برخی کشورها ،باز بودن اقتصاد ،تأثیر
منفی بر رشد اقتصادی داشته است .دلیل دیگر برای این رابطه منفی ،نسبت باالی واردات کاالهای
مصرفی و لوکس نسبت به کاالهای سرمایهای در کشور است.
همانگونه که مالحظه شد طی دوره مورد مطالعه ،نرخ پسانداز اثرمنفی بر رشد اقتصادی
استانهای ایران داشته است .این نتیجه ،ماایر با نتیجه مطالعه لی و هو ( )2013است .اثر منفی
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بازار پول بر رشد اقتصادی در ایران احتماالٌ به دلیل دخالت دولت به شکل تکلیف بانکها برای
اعطای اعتبار به شرکتها و مؤسسات فاقد کارایی اقتصادی است .همچنین هزینه کردن اعتبارات
در فعالیتهای غیرمولد ،تأییدی بر عدم کارایی و ضعف نظارتی در سیستم بانکی کشور است.
بر این اساس با توجه به تأثیر مثبت جمعیت فعال ،سهم افراد جوان و سهم افراد میانسال در
سن کار بر رشد اقتصادی ،از کانال عرضه نیروی کار (بهعنوان کانال مستقیم اثرگذاری تاییرات
ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی) و کانالهای بار تکفل و پسانداز ،سرمایه انسانی و کانال
سیاستهای دولت (بهعنوان کانالهای غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر رشد
اقتصادی) ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
الف) سیاستهای جامع و همه جانبهای در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
راستای کنترل روند سالخوردگی جمعیت با توجه به ویژگیها و تفاوتهای منطقهای بهمنظور
بهبود رشد اقتصادی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.
ب) برنامهریزان و سیاستگذاران ،با برنامهریزی صحیح و اتخاذ سیاستهای مناسب ،با
توجه به ویژگیها و تفاوتهای منطقهای ،نیروی کار رو به افزایش را بهطور مؤثر بهکار گرفته و
زمینه اشتاال مولد را فراهم آورند (برای مثال میتوان به بهبود فضای کسب و کار و توسعه
بنگاههای کوچک و متوسط و نیز اتخاذ سیاستهایی که انگیزه و مکانیزم الزم را برای افزایش
پسانداز فراهم کند ،اشاره کرد .در مورد آخر ایجاد یک بازار سرمایه توسعهیافته و کارآمد پیشنهاد
میشود .البته سوق دادن پساندازها به سمت سرمایهگذاریهای مولد با توجه به متایر نرخ
پسانداز در الگو ،بهطور مستقیم نیز میتواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد).
با توجه به تأثیر منفی گروه سنی  55-64سال (گروه سنی مسن در سن کار) و بار تکفل
سالمندی از کانال بار تکفل و پسانداز و کانال سیاستهای اقتصادی دولت (بهعنوان کانالهای
غیرمستقیم اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی) ،ضرورت دارد با برنامهریزی
صحیح ،بار اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت تا حدود زیادی کاهش داده شود( .یک نمونه
مهم در این ارتباط ،تاییر نگاه دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و
خصوصیسازی آنهاست).
با توجه به اینکه نرخ باسوادی در مدل مستقیماً بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و اینکه
یکی از کانالهای تأثیر غیرمستقیم ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کانال سرمایه انسانی
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است ،توجه به ابعاد کیفی آموزش با تأکید بر ویژگیها و تفاوتهای منطقهای درحیطههای مختلف
و بخشهای گوناگون ،به انباشت بیشتر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
همجنین با توجه به تأثیر متایر باز بودن اقتصاد الزم است سیاستهای تجاری کشور به
سمت تاییر ترکیب واردات از واردات کاالهای مصرفی به واردات کاالهای سرمایهای و مواد
اولیه و تشویق صادرات سوق داده شود تا بتواند فرصتهای شالی بهتر و بیشتری را برای عرضه
نیروی کار در حال افزایش فراهم نماید.
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The Impact of Population Age Structure on Economic Growth in
Iran Using Provincial Data
Narjes Daiyani, Saeed Daei-Karimzadeh 

Abstract
Population age structure can have significant effects on economic performance
considering the different economic behavior of individuals in various stages of life.
In this paper, the impact of population age structure on economic growth was
investigated using provincial data. For this purpose, the impact of the working-age
ratio, young working-age share, old working-age share and literacy rate (in the first
model) and the working-age ratio, prime-age share, elderly share and literacy rate (in
the second model) on the economic growth was examined using provincial panel data.
The period of 2006, 2011 and 2016 was considered. Findings of the study show that
the working-age ratio, young working-age share, prime-age share and literacy rate
have a positive effect and the old working-age share and elderly share have a negative
effect on economic growth of the provinces of Iran.
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