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 ١٣٨۴ بهار ـ١۵فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
 

  بررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصادی
 

  ٢٩/٢/١٣٨۴: تاريخ پذيرش    ٢۵/٧/١٣٨٣: تاريخ دريافت

  
  ١دکتر عباس عرب مازار
  ٢علی کشوری شاد

  چکيده
. باشد دستيابی به نرخ باالی رشد اقتصادی نيازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه اقتصاد می

در . واند اثرات مهم و تعيين کننده بر رشد اقتصادی داشته باشدت تغيير ساختار سنی جمعيت می
 يک انبوهه ١٣۵۵ -١٣۶۵ درصدی جمعيت در فاصله سالهای ٩/٣ايران با وجود نرخ رشد 

 شده در اين تحقيق سعی بنابراين. وجود آمد که اينک به سن کار رسيده استه جمعيت جوان ب
  . آنيم بررسی  را اقتصادیچگونگی تأثير اين تغيير ساختار سنی بر رشد

 در سالهای پس از پيروزی انقالب در حد اشتغال کامل به ويژهاز آنجا که توليد در ايران 
 به منظور هماهنگی با مبانی نظری، مدل در دو حالت بالفعل و بالقوه برآورد بنابرايننبوده است، 
برای دوره  ٣هاي توزيعي ا وقفه روش خود بازگشتي بنتايج برآورد مدلها با استفاده از. شده است
 سال به کل جمعيت در ١۵ -۶۴دهد که يک درصد رشد نسبت جمعيت   نشان می١٣٣٨ -١٣٨١

سال  ١۵ -۶۴درصد و يک درصد رشد نسبت نيروی کار شاغل به جمعيت  ٢٧/١بلندمدت باعث 
اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد .  سرانه خواهد شدGDP درصد رشد ٨٩/١باعث 
GDP ١۵ -۶۴همچنين يک درصد رشد نسبت جمعيت . باشد غير میمت سرانه، برآيند اين دو 

 درصد و يک درصد رشد نسبت نيروی کار فعال به جمعيت ٨٧/٠سال به کل جمعيت باعث 
  .  بالقوه سرانه در بلندمدت خواهد شدGDP درصد رشد ٧٢/١ ساله باعث ١۵ -۶۴

 ادامه تغيير ساختار بيانگر که  ـ برای جمعيتدهشهای انجام  بينی در ادامه بر اساس پيش
 حداقل نرخ رشد نيروی کار شاغل و فعال  ـ ساله است١۵ -۶۴ جمعيت سمتسنی جمعيت به 

 سرانه GDPدر سالهای آتی برای اين که از منفی شدن اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد 
    .  استشده بالقوه سرانه جلوگيری کند، محاسبه GDPو رشد 
  
  .ARDLساختار سنی، جمعيت ، رشد اقتصادی، روش :  واژهکليد

_____________________________________________________________________ 
  .شهيد بهشتی دانشيار دانشگاه .١
  .کارشناس ارشد علوم اقتصادی. ٢

3. ARDL 
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  ٢٨  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
  مقدمه .١

 اقتصادها در همهتوسعه بهتر اقتصادي از جمله اهداف مهمي است آه  و رشد باالرسيدن به 
 اما دستيابي به نرخ باالي رشد اقتصادي نيازمند شناخت عوامل و هستند،پي دستيابي آن 

 که در نتيجه تغيير  ـتغيير ساختار سنی جمعيت. آنها است ری درستو به کارگيامكانات بالقوه 
 می تواند اثرات مهم و تعيين کننده بر رشد اقتصادی داشته  ـآيد وجود میه نرخ رشد جمعيت ب

از يک . گذارد  مختلف بر رشد اقتصادی تأثير میهاي راهتغيير ساختار سنی جمعيت از . باشد
 و از آند ن کار از کل جمعيت، بازار نيروی کار را متأثر میطرف با تغيير سهم جمعيت در س

 نظريه چرخه زندگی، مصرف و در نتيجه پس انداز و سرمايه گذاری بر اساس ،طرف ديگر
 درصدی جمعيت در فاصله ٩/٣در ايران با وجود نرخ رشد . دهد را تحت تأثير قرار می

 مانند ،اينک اين انبوهه جمعيت. مدوجود آه  يک انبوهه جمعيت جوان ب١٣۵۵ -١٣۶۵سالهای 
اين تغيير ساختار سنی مشروط بر . موجی رده های سنی را پيموده و به سن کار رسيده است

تواند اثرات مثبت  ، میشوداينکه اين جمعيت در سن کار بتواند وارد بازار کـار شده و شاغل 
ير اين تغيير ساختار سنی  چگونگی تأثشدهدر اين تحقيق سعی . بر رشد اقتصادی داشته باشد
  .بر رشد اقتصادی بررسی شود

 و پردازيم شده ميدر اين مقاله پس از مقدمه، به بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام 
در سالهای به ويژه از آنجا که توليد در ايران .  استشدهدر قسمت بعد مدل مورد نظر تصريح 

 به منظور بنابراين حد اشتغال کامل نبوده، بعد از انقالب با توجه به نرخ بيکاری باال در
هماهنگی با مبانی نظری، مدل در دو حالت توليد ناخالص داخلی بالفعل و بالقوه برای دوره 

 شده برآورد ARDL١ هاي توزيعي خود بازگشتي با وقفه با استفاده از روش ١٣٣٨ -١٣٨١
  . ارائه شده استدر بخش پايانی نيز پس از جمع بندی نتايج، پيشنهاداتی. است

  
   مبانی نظری.٢
ساختمان اصلي يك  .باشد می  سيكالنئوآرشد   مورد استفاده، الگویالگوي اصلی چارچوب 

  . ت به مقياس استبالگوي نئوآالسيكي، تابع توليد با بازدهي ثابت نس
) ١                                                                              (      ),( LKFY =  

 يك تابع توليد ١ معادله. باشد  نيروی کار میL سرمايه و Kميزان توليد، Y که در آن 
خالص افزايش موجودي سرمايه به شكل . اينادا صدق کندط ايشرر  اگر داست،نئوآالسيكي 

  .باشد زير مي
KLKsFK δ−= ),(o و0                         10 〉≤≤ δs                        ٢        ( ) 

  . نرخ استهالک سرمايه استδ نرخ پس انداز وsکه در آن 
 :داريم n مقدار ثابت بابرابر) نرخ رشد جمعيت(فرض رشد نيروي آار با 
  

)٣           (                                                knksf
L
kk )()()( +−== δo  

_____________________________________________________________________ 
1. Auto Regressive Distributed Lag. 
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٢٩  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
 يك تابع توليد با kf)(نشان دهنده نسبت سرمايه به نيروی کار و kکه در آن 
معادله . آند است آه در شرايط اينادا صدق مي) بر حسب سرانه( به مقياس  نسبتبازدهي ثابت

را  kهاي پوياي آننده  اين معادله تعيين.نامند  مي١د سولو و سوان مدل رشی را معادله اساس٣
زاي جمعيت بيان  انداز، موقعيت تابع توليد، نرخ استهالك و نرخ رشد ثابت و برون پسنرخ 
آه نرخ رشد موجودي سرمايه برابر صفر شود را   و سوان جاييـودر مدل سول .آند مي

   ٣.نامند مي) رشد پايدار( ٢وضعيت يكنواخت
وارد  زا همان گونه آه ديده شد در مدل اصلي سولو جمعيت با نرخ رشد ثابت و برون

 . وجود نرخ رشد متغير برای جمعيت استبيانگر در صورتي آه واقعيات تجربي، شده است
  . آنيم  در اين قسمت جمعيت را به شكل متغير وارد الگو سولو و سوان ميبنابراين

   در مدل سولو  تغيير ساختار سنی جمعيت.١-٢
رآمد سرانه د از یتابع شكلبه  نرخ رشد جمعيت تغيير ساختار سنی جمعيت با در نظر گرفتن

 به شكل زير خواهد  و سوان اساسي سولوهلعاد در اين صورت م.شود در مدل رشد وارد می
  :بود

)۴                      (                                         kynksfk ))(()( +−= δo   
)(آه در آن yn آهشود فرض مي .باشد نرخ رشد جمعيت مي nو يا يك مقدار  (  از صفر
يابد تا به ماآزيمم برسد و سپس آاهش يافته تا به يك  شروع شده و افزايش مي) مثبت آوچك

kfy)(از آنجا آه .برسد) فريا ص(مقدار آوچك مجانبي   به  نسبتداراي بازدهي ثابت =
))(( را به جايkn)(متواني مي رابطه  اين درمقياس است، kfn که مانند)(yn سهمی شکل 

   :دهيم، بنابراين داريم ، قرار است
  

)۵        (       ))(()()())(()( kn
k
ksf

k
kkknksfk k +−==→+−= δγδ
o

o 
  

باشد؛  در مدل سولو با نرخ رشد ثابت جمعيت، اين وضعيت يكنواخت فقط يك نقطه مي
امكان وجود دارد  اين kn)(ولي در حالت نرخ رشد متغير جمعيت به علت سهمي شكل بودن

 .ده است نشان داده ش١اين موضوع در شكل . که سه وضعيت يكنواخت داشته باشيم
 

  
 
 
  
  
  

_____________________________________________________________________ 
1.Solow & Sowan. 

2.Steady State. 
 . فصل بيست و چهارم مراجعه شود٢ برای آگاهی بيشتر به منبع شماره .٣
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٣٠  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
  وجود سه تعادل در مدل سولو .١شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
اگر تابع 

k
ksf k1( را تنها در يك نقطه قطع آند kn+δ)(منحني )(

در اين حالت مانند ) 
در سه نقطه قطع آند ا آن رو اگر   تنها يك نقطه تعادل پايدار داريم،شد ثابت جمعيترنرخ 
  : سه تعادل داريم آهآنگاه

)۶                    (                                                        highmidlow kkk <<  
غير پايدار   يك تعادلmidkشود آه ثابت مي) kنرخ رشد( kγبه سادگي با تغيير عالمت 

   . به طور موضعي پايدار هستندhighkو lowk در حالي آه،باشد مي
  

  وجود دام فقر .٢-٢
) يا يك تعادل مالتوسي (ردام فق را) ١(در شکل  lowkبه طور معمول تعادل پايدار موضعي

يعني تابع نرخ رشد جمعيت  kn)( شكل تابع، دام فقروجود آمدن اينه يکی از داليل ب. نامند مي
الزم به بيان است هنگامي آه .دباش مي

k
ksf به وجود  از اي پائين است آه مانع  به اندازه)(

هنگام .  نيز يك دام فقر استاينرا داريم آه  k1عادل يكتاي بسيار فقير ت ،شود  highk وmidkآمدن
 در سايه سياستها و يا اين دام رهايي از .ج از آن استوخر  مسأله مهم چگونگير،وجود دام فق

  : خارجي ميسر است آه١هاي تكانه
  .انداز شوند باعث افزايش در نرخ پس. ١
 .اوري و در نتيجه انتقال يا تغيير شكل تابع توليد شوند فنبهبودباعث . ٢

 اما از نقطه نظر ،باشند هاي خارجي تنها راه حل براي خروج از تله فقر نمي هر چند آه تكانه
  ٢.اند تاريخي نقش مهمي را در خروج از رآود مالتوسي بر عهده داشته

_____________________________________________________________________ 
1. Shock. 

  .مراجعه شودبخش  ٢٤برای آگاهی بيشتر به منبع . ٢
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٣١  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
  الگوي همگرايي .٣-٢

شود و  اد به وضعيت يكنواخت خود نزديك ميبر اساس مدل رشد نئوآالسيكي، هر اقتص
حال در . سرعت اين همگرايي با فاصله سطح اوليه تا وضعيت يكنواخت ارتباط معكوس دارد

 midk و highkوارد ناحيه اند و رهايي يافته تله مالتوسي آه عاقبت از  اقتصادهايي۵ معادله
  A اقتصاداگر فرض شود دوبه طوري آه . اند  مسيرهاي همگرايي را نپيمودهاند به الزام شده
BA ا فرضب(باشند هاي متفاوت   داراي سرمايهاين ناحيه در Bو kk ،  در اين فاصله)>

شوند به طوري آه آشور ثروتمندتر  اي وجود دارد آه در آن دو اقتصاد از هم دور مي دامنه
BAآند آه مدت و شدت آن به موقعيت ور فقيرتر رشد ميتر از آش سريع kk  ١. بستگي دارد>

و بعد از اين مرحله است آه دو اقتصاد مسير همگرايي مطرح شده در مدل سولو را مي 
تواند  بنابراين در سالهاي گذشته مسيرهاي رشد واگراي ديده شده در بين آشورها مي .پيمايند

  .٢جمعيت هماهنگ باشدساختار سنی ولو با وجود تغييربا مدل رشد س
  
   مروری بر مطالعات انجام شده.٣

ده شدر مطالعات تجربی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصادی به دو روش بررسی 
د و اثر هر يک از گروهها بر رشد شو  جمعيت به چند گروه تقسيم می،    در روش اول. است

در روش دوم يک شاخص برای تغيير ساختار سنی در نظر گرفته . دشو اقتصادی برآورد می
در ادامه نمونه هايی از هر دو روش . دشو و اثر اين شاخص بر رشد اقتصادی برآورد می

  .آورده شده است
-١٩٩٠ به منظور بررسی اثر ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصادی برای دوره ٣توماس لينده

 سال و ۵٠-۶۴ سال، ٣٠-۴٩ سال، ١۵-٢٩ گروههای سنی OECD کشور عضو ٢٣در  ١٩۵٠
 سال از کل ۶۵ سال را در نظر گرفته و نشان داده است که افزايش سهم جمعيت باالی ۶۵باالی 

  .بقيه گروههای سنی اثر مثبت داردبر  اثر منفی داشته و GDP سال ۵جمعيت بر متوسط رشد 
در مورد برخی از کشورهای اسکانديناوی تقسيم بندی اين  نيز با در نظر گرفتن ٤اندرسون

 نشان داده است که افزايش سهم ١٩۵٠-١٩٩٢برای دوره زمانی ) دانمارک، نروژ، سوئد و فنالند(
بقيه گروههای بر  سرانه اثر منفی داشته و GDP سال از کل جمعيت بر رشد ۶۵جمعيت باالی 

 .سنی اثر مثبت دارد
 کشور در حال توسعه و برای ٧۵ در مورد ٥ن انصاریادوارد کرنشاو، ماتيو کريستنسن و امي

 سرانه اثر GDP سال بر رشد ١۵ نشان داده اند که رشد جمعيت زير ١٩۶۵- ١٩٩٠دوره 
    . سال اثر مثبت دارد١۵منفی و رشد جمعيت باالی 

_____________________________________________________________________ 
1.Fanti & Manfredi  

 . مراجعه شود٢٤برای آگاهی بيشتر به منبع شماره . ٢
3. Thomas Lindh 
4 Bjorn Andersson  
5.Edward M. Crenshaw & Matthew Christenson & Ansari Z. Ameen. 
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٣٢  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
 تفاوت ١٩۶۵-١٩٩٠ کشور و برای دوره ٧٠  در مورد ١ديويد بلوم و ديويد کانينگ

سال از کل جمعيت را به عنوان شاخص تغيير ساختار سنی جمعيت ١۵-۶۴نرخ رشد جمعيت 
سال بر رشد درآمد سرانه مثبت و ١۵-۶۴در نظر گرفته و نشان داده اند که اثر رشد جمعيت 

  . منفی است،ر رشد کل جمعيتب
 ٨۶ در بررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصادی در مورد ٢لی و لين

 ١۵-۶۴ سال به جمعيت ١۵ از نسبت جمعيت زير ١٩۶٠-١٩٨۵انی کشور و برای دوره زم
 و نشان داده اند که آرده سال استفاده ١۵-۶۴ سال به جمعيت ۶۵سال و نسبت جمعيت باالی 

 سال بر رشد درآمد سرانه منفی و اثر ١۵-۶۴ سال به جمعيت ١۵اثر نسبت جمعيت زير 
  .ت است سال مثب١۵-۶۴ سال به جمعيت ۶۵نسبت جمعيت باالی 

  
  مشخص نمايی الگو . ٤

تابع توليد آل در اين  .می باشد  سيكالنئوآرشد   الگوی، اصلی مدل مورد استفادهچارچوب
 .آند به شكل زير مرتبط مي) آار و سرمايه(الگو محصول را به عوامل توليد 

)٧                                       (                                           ),( LKFY = 
مؤثر هستند به مدل نيز  ديگری که بر رشد اقتصادی  متغيرهايLو K بر عالوه  در ادامه

  .کنيم اضافه می
گرفته و طرفين را  ديفرانسيل را بر حسب سرانه نيروی کار نوشته و از آن ٧حال رابطه 

  :آنيم، پس خواهيم داشت تقسيم ميy  بر
)٨             (                                             

y
k

k
f

y
yk

k
fy ∂

⋅
∂
∂

=
∂

→∂
∂
∂

=∂ 
  

که در آن 
L
Yy  و=

L
kk  در ٨حال با ضرب عبارت سمت راست رابطه . است =

L
kداريم : 

  
)٩                            (                     RkaRy

k
k

y
k

k
f

y
y

⋅=→
∂
⋅⋅

∂
∂

=
∂ )(  

)(که در آن
y
k

k
fa ⋅
∂
∂

 . است =
  
  . در ابتدای متغير نشان دهنده نرخ رشد است Rحرفو 

همچنين با گرفتن نرخ رشد از طرفين رابطه
L
kk   :  داريم=

  
)١٠                                      (                     RLRKRk

L
Kk −=→=   

گويد منابع تزريقی  که می - ن بقيه متغيرها در الگو از شرط تعادل درآمد ملی آردبرای وارد 
  . کنيم استفاده می -به جريان درآمد ملی برابر با منابع نشتی از اين جريان است 

)١١                       ( MXTGSITSMXGI +−+−=→+=−++ )(  

_____________________________________________________________________ 
1. David E. Bloom & David Canning.   

2. Shuanglin Lin & Bun Song Lee. 
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٣٣  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
 T پس انداز وS واردات،M صادرات،X دولت، مخارجG سرمايه گذاری،Iکه در آن 
  .باشد ماليات می

  :باشد  خالص، افزايش موجودي سرمايه به شكل زير مي نئوکالسيکالگويدر 
)١٢                                                               (                kIdk δ−=  

  .  نرخ استهالک سرمايه استδرمايه و تغيير در موجودی سdKکه در آن 
sYSکنيم  حال فرض می کنيم،  ي جايگزين م١٢ را در رابطه ١١ از رابطه I و مقدار =

 در آن ١٠دن رابطه آرده و با جايگزين آر تقسيم Kدست آمده را بر ه سپس طرفين رابطه ب
 :خواهيم داشت

  
)١٣        (                                   RL

K
M

K
X

K
T

K
G

K
sYRk −−+−+−= δ 

  
رابطه با فرضاين در 

L
Yy =،  

L
Gg =،

L
Tt =،  

L
Xx =،  

L
Mm  و جايگزينی آن =

k به ترتيب در به دست آمدهست رابطه  و ضرب پنج عبارت اول سمت را٩در رابطه  dk
dk k

⋅ ،

g
dg

dg
g
⋅،

t
dt

dt
t
⋅ ،

x
dx

dx
x
 و⋅

m
dm

dm
m

  :  داريم⋅

RLaRmRxRtRgRkRy ...... −+++++= 543210 ββββββ )١۴(            

δβکه در آن ⋅−= ao،
k
sy

dk
ka ..=1β،k

g
dg
ga ..−=2β،k

t
dt
ta ..=3β ،

k
x

dx
xa ..−=4β  

k
m

dm
ma ..=5βو حرف Rدر 

k
g

dg
ga ..−=2β ابتدای متغير نشان دهنده 

  .نرخ رشد متغير است
سه گروه عمده سني  ،معيتدن تغيير ساختار سنی جآردر اين قسمت به منظور وارد 

جمعيت در سن ( سال ٦٤ تا ١٥جمعيت بين ) آودآان و نوجوانان( سال ١٥يعني جمعيت زير 
RLaابتدا عبارت.  شده استهـدر نظر گرفت) بازنشسته( سال ٦٥و جمعيت باالي ) آار  در ⋅

 زير شكلبه ) لسا١۵-۶۴نرخ رشد جمعيت  (RPWکردن آم  را با اضافه و ١۴رابطه 
  :نويسيم  می

)١۵   (                  RPWa
PW
LRaRPWRPWRLaRLa ⋅+⋅=+−⋅=⋅ )()(  

  
RPWa و ضرب عبارت ١۴ در رابطه ١۵با جايگزين کردن رابطه   در ⋅

)(

)(

)(

)(

P
PW
P
PWd

P
PWd

P
PW

⋅ 

  :داريم

) ١۶ (1 2 3 4 5 ( ) ( )L PWRy Rk Rg Rt R x Rm R R
PW P

β β β β β β α γ= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅o  

  :که در آن
( )
( )

PW
P
PW
P

RPW
d

γ α= − ⋅ ⋅،  PW سال و١۵-۶۴ جمعيت   P کل جمعيت است.  
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٣٤  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
  :نويسيم  زير میشكل را به Ry يعنی ١۶حال سمت چپ رابطه 

   
) ١٧          (( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y Y P PW Y P PWRy R R R R R

L P PW L P PW L
= = ⋅ ⋅ = + + 

  
) و انتقال دو عبارت١۶ در رابطه ١٧با جايگزينی رابطه  )PR

PW
) و )PWR

L
 به 

γβو a−=16β و با فرض سمت راست −=  : داريم17
 

)(.)(......
P
PWR

PW
LRaRmRxRtRgRKRy γββββββ +−+++++= 543210  )١٨ (

       
  :يا به عبارت ديگر

  
)١٩(

)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(
P
PWR

PW
LR

L
MR

L
XR

L
TR

L
GR

L
KR

P
YR 76543210 ββββββββ +++++++=

  
  

 اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد ،رابطه برآيند دو عبارت آخر سمت چپاين در 
  .پردازيم ن رابطه ای است که به برآورد آن میدهد و اي درآمد سرانه را نشان می

 ١٣٣٨-٨١مطالعه سال هاي مورد اين اطالعات به صورت سري زماني بوده و دوره 
گردآوري و «  آتاب ،هاي مربوط به متغيرها منبع اصلي مورد استفاده براي داده. باشد مي

 ارقامبراي . باشد ي مييوزارت امور اقتصادي و دارا» تنظيم آمارهاي اقتصادي، اجتماعي
 و نوفرستي آه در الگوي اقتصادسنجي ر از روش عرب مازا،مربوط به موجودي سرمايه

.  به برآورد اين سري اقدام شده است سپساند، استفاده شده و ارائه آرده) ١٣٧٣(ن ايران الآ
ي نيز  شده و براي سالهاي پايانی گرفتهرضا امينيشاغل و فعال از مطالعه عل آمار نيروي آار

 ١٣٧۵ آمارهای جمعيتی تا سال . استهريزي استفاده شد از برآورد سازمان مديريت و برنامه
 به بعد از پيش بينی ١٣٧۵باشد و از سال  ه در کشور میشدبر اساس سرشماري های انجام 

جمعيتی آقای محمد عليزاده و ساير همکاران در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 
 .باشد می ١٣٦١ اطالعات بر اساس قيمتهاي ثابت سال ضمن در .ستده اشاستفاده 
  

   برآورد الگو.۵
به عبارت ديگر . اند با فرض اشتغال آامل بيان شدهدر بلندمدت و اقتصادي رشد هاي   نظريه

 ل روبرومشكدر ايران با فرض اين اما به آارگيري . گيرند حالت بالقوه اقتصاد را در نظر مي
ايم و از   مواجه بودهتر از حد طبيعیبا نرخ بيكاري باال بعد از انقالب يژهه وزيرا ب. است

 زير ظرفيت بالقوه ، اقتصادبنابراين است، اي نيز به طور آامل استفاده نشده ظرفيتهاي سرمايه
 را در هر دو حالت الگو ،توجه به اين مشکل اب.  متناقض استمبانی نظریاين با عمل کرده و 
  .نماييم برآورد می ١  توليد بالقوهو ١)لفعلبا(توليد واقعي

_____________________________________________________________________ 
1. Actual output. 
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٣٥  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
   برآورد الگو در حالت بالفعل.٥ـ١
  :شد زير تصريح شكل مورد برآورد به الگويهمانگونه که ديده شد  

)٢٠(RPWPRLPWRMLRXLRTLRGLRKLRGDP ....... 76543210 ββββββββ +++++++= 
  

نرخ رشد نسبت موجودي  RKL ،نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه RGDPPکه در آن 
نرخ رشد نسبت مخارج مصرفي دولت به نيروي آار  RGL ، شاغلسرمايه به نيروي آار

 نرخ رشد نسبت RXL ، به نيروي آار شاغلدرآمد مالياتینرخ رشد نسبت  RTL، شاغل
  واردات کاال و خدماتنرخ رشد نسبت   RML،به نيروي آار شاغلکاال و خدمات  صادرات

 به جمعيت در سن آار شاغلنرخ رشد نسبت نيروي آار   RLPW، به نيروي آار شاغل
متغيرها .  استنرخ رشد نسبت جمعيت در سن آار به آل جمعيت  RPWPو )  سال١٥-٦٤(

درآمد مالياتی با استفاده از شاخص قيمت مخارج مصرفی . باشند  می١٣۶١به قيمت ثابت سال 
  .دولت به قيمت ثابت تبديل شده است

 استفاده ARDL)(هاي توزيعي ي با وقفهخود بازگشت در اين تحقيق براي برآورد الگو از روش
ي يا ناپايايي ي در اقتصاد سنجي ضروري است تا نسبت به پايا٢ه همجمعييطبق نظر .شده است

 ٣  فولر تعميم يافته-براي اين منظور از آزمون ريشه واحد ديكي. متغيرها اطمينان حاصل شود
 . ارائه شده است١ در جدول هاي الگو مدل نتايج اين آزمون برای سري. استفاده شده است

  
   فولر تعميم يافته-يكيدبررسي پايايي متغيرهاي الگو بر اساس آزمون . ١جدول 

وقفه   متغير
  مناسب

حالت 
و با عرض از مبدأ   نوع  بررسي

  بدون روند
با عرض از مبدأ و 

  روند
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  مقداربحرانی  سطح  )٠،٠(  RGDPP  -٠٠/٣  -٩۶/٢  مقدار آماره
  -٥٣/٣  -٩۴/٢  مقدار بحرانی  تفاضل اول  )٠،٠( RKL  -۵۶/٨  -۶٨/٨  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  مقدار بحرانی  سطح  )٠،٠( RGL  -٧١/٤  -٨٧/٣  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  مقدار بحرانی  سطح  )٠،٠( RTL  -۶۵/۵  -٣١/۵  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  نیمقدار بحرا  سطح  )١،١( RXL  -٣۶/۵  -٣۶/۵  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  مقدار بحرانی  سطح  )٠،٠( RML  -۴٩/۴  -١٢/۴  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢  مقدار بحرانی  سطح  )٠،٠( RLPW  -۵١/٤  -۴٧/٤  مقدار آماره
  -٥٣/٣  -٩۴/٢  مقدار بحرانی  تفاضل اول  )١،١( RPWP  -٠۴/٨  -١٢/٨  مقدار آماره

                                                                                                                                              
2. Potential output. 
1. Cointegration  
2. Augmented Dickey – Fuller Unit root test (ADF). 
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٣٦  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
  . محاسبات تحقيق: برگرفته از

» با عرض از مبدأ و روند« و  »عرض از مبدأ و بدون روندبا « دهنده تعداد وقفه مناسب در دو حالت   به ترتيب نشان پرانتزاعداد داخل
  .باشند  درصد مي٥مقادير بحراني همگي در سطح . باشند مي
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٣٧  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد   
مع  جمع بسته از درجه يك و بقيه متغيرها جRPWP وRKL  متغيردوجدول   اينبر اساس نتايج

اي است آه   به گونهARDLبهترين الگوي انتخاب شده توسط روش . باشند  میبسته از درجه صفر
بر اين اساس  .شود   انجامجمعی هم رابطه آزمون وجودبايد ابتدا.  گزارش شده است٢در جدول 

pi(ها iαضرايب متغيرهاي با وقفه مجموع .١چنانچه  مربوط به متغير وابسته ) =,1,2,000
∑−1اگر . ٢ و آوچكتر از يك باشد

∧

iaرا به مجموع انحراف معيار اين ضرايب تقسيم آنيم ، 
آماره از آميت بحراني ارائه شده اين چنانچه  و آيد به دست مي t يك آماره آزمون از نوع آماره

توان نتيجه گرفت آه يك رابطه تعادلي  مي  بزرگتر باشد،١جي، دوالدو و مستررتوسط بن
  :است آميت آماره براي انجام آزمون به شكل زير .٢بلندمدت بين متغيرهاي الگو وجود دارد

11/106
0/071609

10/204651
1

1

1 −==
−

=
−

=
−

∑

∑

=

=

i
i

a
P

i
a

P

i
i

s
a

s

a
t 1

)
) ٢١                                        (  

 ٩٥طمينان از آنجا آه آميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر در سطح ا
يك رابطه تعادلي بلندمدت بين بنابراين  .شود  رد ميoH، فرضيه٣ است-٨٢/٣ برابر درصد

  .متغيرهاي مدل وجود دارد
 

  يزينب -اساس ضابطه شوارتز بر ARDLروش با استفاده از ورد الگو آنتيجه اوليه بر .٢جدول 
 (١،١،١،١،١،١،١)RGDPP              ARDLمتغير وابسته  

  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
٨۵٠٧١ ٧٩/٢۶٢٠  ٠٩/٠۴۶۵/٠  RGDPP( ١- ) 
٧٣۶٠٨٨٣ ٣/٣۵٣٣٠١١/٠  ٢/٠  RKL  
۵۴٠٣ ٣٩/٢۴۴٧۶/٠٨٧٧٠  ٠۵/٠  RGL  
٣٨۵٠٢٨ ١/١۴٠٣٩  ٧٩/٠۴۴۵/٠  RTL 
۴١۶٢/۴  ٠٢۴٠٢۴/١٠  ٠۶٠٩/٠  RXL 
٣۴٩۴/٠٢٧٢  ١۴٠٣  ٢/٠۶٧۶٢/٠  RML  
٧١۴٨/۴  ٣١٨٩٨/٠  ۵٠٣٩/١  RLPW 
٠۶٧۴/٢  ۴٠١١٨/١  ٨٩٣٩/٠  RPWP  
٢۶٩٢١٨  ١٠/٢۶/٠٨  ٠۴۴/٢  C  
٧٢٣۴/٢-  ۶١٩۶/١  ۴١٠٧/۴-  D۵٢۵۶ 
١۴٨۵/٢٢  ٩٢٩٧/٢  -٣۴٠/٩-  D۵٧ 
٠۶٩٢/٢  ۶٩٩٩/٢  ۵٨۶۶/۵  D۶١۶٢ 

0/912362 =R    0/880222 =R     2/3050=DW    F=  ٣٩١١/٢٨  

_____________________________________________________________________ 
1.Banerjee, Dolado & Mester. 

 .مراجعه شود  فصل ششم١٠ براي آگاهي بيشتر به منبع شماره .٢
   .٩٨ صفحه ١٠ شماره منبع. ٣
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٣٨  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
در . داراي يك وقفه است) RGDPP( فقط متغير وابسته ،شود  ميهمانگونه آه مالحظه

  به ترتيب عرض از مبدأ و متغير مجازی برای سالD ۶١۶٢و D C، ۵٢۵۶ D ،۵٧الگو 
  .باشند  می١٣۶١-١٣۶٢ و١٣۵٧ ، ١٣۵٢- ١٣۵۶های 

 با به آارگيري آزمون وجود رابطه همجمعي بين متغيرهاي الگو به اين نتيجه رسيديم آه
 ارائه ٣اين رابطه تعادلي در جدول . طه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل وجود دارديك راب

  . شده است
  يزينب -رابطه تعادلي بلندمدت براساس ضابطه شوارتز. ٣جدول 

 (٠،٠،٠،٠،٠،٠،٠،١)RGDPP                            ARDLمتغير وابسته  
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
١٠٩ ٧٩١١/٣۴٨/٠  ۴١۵٠۵/٠  RKL  
۵٣٨۶/٠ ٢۴٣۴١١٠٢٧/٠  ٣٨/٠  RGL  
۴۶۶٠  ٠٣١٣٩١/٠ ٧/١۴۶٠۴٢/٠  RTL 
٠٠٧۶/۴  ٠٣٣٢٨۵/١٣٣٣٩/٠  ٠  RXL 
٣۴٨۴/٠٣  ١۴٠  ٢٧٧/٠۴۶٢٢١/٠  RML  
۶٧۴۶/۴  ۴٠۴۵٨٩٠٩/١  ٠/٠  RLPW 
١۴٧٧/٢  ۵٢٧٢١/١  ٩٢٣١/٠  RPWP  
٣۶١٠٧١/١  ٧٢/٢  ۶٢٠٧/٢  C  
۵٨٩۶/١  -٢۴١۵/٢  ۵۴۵۶/۵-  D۵٢۵۶ 
١٣٧۴/٣-  ۶٩۶۴/٣  ۵٩٧٣/١١-  D۵٧ 
٠٩٢۵/٣  ٢۵۶٠٢  ٧/٣۴٠/٧  D۶١۶٢ 

    
همجمعي بين متغيرهاي الگو زمينه را براي استفاده از الگوهاي تصحيح خطا رابطه وجود 

مدت   الگوي تصحيح خطا آن است آه نوسانات آوتاهاهميتترين دليل  عمده. آند فراهم مي
 رابطه کوتاه مدت برآورد شده در .دهد متغيرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنها ارتباط مي

  . آمده است۴جدول شماره 
  

  يزينب -براساس ضابطه شوارتز الگوي تصحيح خطا. ۴جدول 
 (٠،٠،٠،٠،٠،٠،٠،١)dRGDPP                         ARDLمتغير وابسته  
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
٧٣۶٠٨٨٣ ٣/٣۵٣٣٠١١/٠  ٢/٠  Drk١ 
۵۴٠٣ ٣٩/٢۴۴٧۶/٠٨٧٧٠  ٠۵/٠ dRGL  
٣٨۵٠٢٨ ١/١۴٠٣٩  ٧٩/٠۴۴۵/٠ dRTL 
۴١۶٢/۴  ٠٢۴٠٢۴/١٠  ٠۶٠٩/٠  dRXL 
٣۴٩۴/٠٢٧٢  ١۴٠٣  ٢/٠۶٧۶٢/٠ dRML  
٧١۴٨/۴  ٣١٨٩٨/٠  ۵٠٣٩/١  dRLPW 
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٣٩  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
 (٠،٠،٠،٠،٠،٠،٠،١)dRGDPP                         ARDLمتغير وابسته  
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
٠۶٧۴/٢  ۴٠١١٨/١  ٨٩٣٩/٠  dRPWP  
٢۶٩٢١٨  ١٠/٢۶/٠٨  ٠۴۴/٢  dC 
٧٢٣۴/٢-  ۶١٩۶/١  ۴١٠٧/۴-  dD۵٢۵٣ 
١۴٨۵/٢٢  ٩٢٩٧/٢  -٣۴٠/٩-  dD۵٧ 
٠۶٩٢/٢  ۶٩٩٩/٢  ۵٨۶۶/۵  dD۶١۶٢ 
١٠۶٠٧١ -٩/١١۶٧٩  ٠٩/٠۵٣۵/٠-  ecm(-١) 

0/886112R =    0/844352R =     DW= ٣٠۵٠/٢  F= ٢١٨۶/٢١  
 ( در ابتدای متغيرها نشان دهنده تفاضل مرتبه اول بوده و    d جدول حرف  ايندر

١ecm(-نيز جمله تصحيح خطا است.  
 درصد از ٧٩دهد آه  اين ضريب نشان مي.  است-٧٩/٠خطا برابر تصحيح ضريب جمله 

 زاانحراف نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه از مقدار بلندمدت آن پس از گذشت يكسال 
رود  هاي ايجاد شده در اقتصاد در طي يكسال از بين نمي اثر تكانه به عبارت ديگر .رود بين مي
  .شود  از آن به سالهاي بعد منتقل ميیو بخش
  

   در الگوی بالفعل اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي تحليل.٥ـ١ـ١
 بر ،از کل جمعيت) سال١۵-۶۴( شد افزايش سهم جمعيت در سن کار مشاهدههمانگونه که 
پيش بيني انجام گرفته توسط دفتر جمعيت سازمان مديريت و .  اثر مثبت داردرشد اقتصادی

دهد که در سالهای آتی تغيير ساختار   نشان می١٣٩٠برنامه ريزی برای جمعيت کشور تا سال 
الهای اين پيش بيني برای س. يابد ادامه می) ساله١۵-۶۴(سنی به نفع جمعيت در سن کار 

   . زير استشكل به ١٣٨٢ -١٣٩٠
  ١٣٨٢ -١٣٩٠ پيش بيني جمعيت کشور برای سالهای .۵جدول 

  سال
 کل جمعيت

هزار (
  )نفر

جمعيت در سن 
-۶۴(کار           
  )سال١۵

  )هزار نفر(

نرخ رشد کل 
  جمعيت

  )درصد(

نرخ رشد جمعيت در 
        سن کار

  )سال١۵-۶۴(
  )درصد(

تفاوت نرخ رشد جمعيت 
  ن کار از کل  جمعيتدر س

  )درصد(

١٣٨٢ ۶۶۶٨٠  ۴٣٧۴٧  ۵۶/٣  ١۶/٨٠/١  ٣  
١٣٨٣ ۶٧۶۵۶  ۴۵١١۶  ۴۶/١٣/٣  ١  ۶٧/١  
١٣٨۴ ۶٨۵٨٨  ۴۶٨٣/٢  ٣٨/١  ٣٩٣  ۴۵/١  
١٣٨۵ ۶٩۴٧٧  ۴٧۵۵٣٠/١  ٠  ۵٢٠/١  ٠/٢  
١٣٨۶ ٧٠۴٢۴  ۴٨۵۵٣  ٧۶/٧  ١٢/٢  ١۵/٠  
٧١٣٩ ١٣٨٧۴  ۴٩۴٨١/١  ٣٨/١  ٣٨  ۴۴/٠  
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٤٠  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي

  سال
 کل جمعيت

هزار (
  )نفر

جمعيت در سن 
-۶۴(کار           
  )سال١۵

  )هزار نفر(

نرخ رشد کل 
  جمعيت

  )درصد(

نرخ رشد جمعيت در 
        سن کار

  )سال١۵-۶۴(
  )درصد(

تفاوت نرخ رشد جمعيت 
  ن کار از کل  جمعيتدر س

  )درصد(

٧٢٣٩١ ١٣٨٨  ۵٠٢٢٧  ۴٠/١  ۶٢٠/٠  ٠/١  
٧٣ ١٣٨٩۴١٩  ۵٠٩٨٣  ۴٢/١  ۵٠٨/٠  ٠/١  
٧ ١٣٩٠۴۴٨٣  ۵١٧۴۴  ۴۵/١  ۴٠  ٩/١۴/٠  

محمد ). ١٣٧۵ -١٣٩٠(سنتز ملی نتايج پيش بينی جمعيت استانهای کشور به تفکيک شهر و روستا : برگرفته از

ه ريزی عليزاده، با همکاری شهين جزايری، مجيد مقتدری و شکوه السادات روشن منيری، سازمان مديريت و برنام

  .١٣٨١کشور، پائيز 

 نرخ رشد جمعيت در سن کار از ، در سالهای آتیشود مشاهده مي) ۵(چنانکه در جدول 
  مقداری مثبت بوده و اثر مثبت بر رشد RPWP بنابراين ؛نرخ رشد کل جمعيت بيشتر است

يشتر د اين است که اگر چه بآراي که بايد به آن توجه  درآمد سرانه خواهد داشت، اما نکته
 در سن کار از نرخ رشد کل جمعيت اثر مثبت بر رشد درآمد سرانه دارد، ،بودن رشد جمعيت

اما در مدل برآورد شده اين رشد جمعيت در سن کار، باعث کاهش نرخ رشد نسبت نيروی کار 
  اثر منفي بر رشد درآمد سرانه به اين وسيلهد وشو  می(RLPW)شاغل به جمعيت در سن کار 

  . دارد
 RPWP وRLPW تغيير ساختار سنی بر رشد درآمد سرانه در الگو توسط دو متغير اثر
اگر نرخ رشد نيروی .  هستند٢٧٢١/١ و ٨٩٠٩/١ که به ترتيب دارای ضريب شود تعيين می

 مقداری منفی خواهد بود RLPWکار شاغل از نرخ رشد جمعيت در سن کار کمتر باشد، آنگاه 
 بخواهيم حداقل مقدار نرخ رشد چنانچه. شود  کاسته میRPWP از مقدار اثر مثبت بنابراينو 

 بر رشد RPWP وRLPWنيروی کار شاغل را به گونه ای تعيين کنيم که برآيند اثر دو متغير 
  :، داريمنشوددرآمد سرانه منفی 

                                          RPWPRLPW 2721189091 // + 
027211272118909189091 =−+−→ RPRPWRPWRL ////  

 
) ٢٢                              (

1/8909

1/2721RP1/2721RWP1/8909RPW +−
=→ RL  

  
با براي اينكه از منفي شدن اثر تغيير ساختار سني بر رشد درآمد سرانه جلوگيري شود 

. آيد دست میه حداقل نرخ رشد نيروی کار، ب) ٢٢( در رابطه RP و RPWجايگذاری مقدار 
 زير شكل به ۵ با استفاده از اطالعات جدول  ١٣٨٢-١٣٩٠ برای سالهای به دست آمدهنتيجه 
  :است
 حداقل نرخ رشد نيروی کار شاغل برای منفی نشدن اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد .۶جدول

 درآمد سرانه
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٤١  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد

  ١٣٩٠  ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧  ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢  سال

حداقل نرخ رشد الزم 
  نيروی کار شاغل

١۵/٨ ٠١/٢ ٢۵/١ ۶٩/١ ۶١/١  ۵٢/١ ۴۶/١ ۴۵/١  ۴۶/١  

 از نرخ رشد نيروی کار شاغل صرف ۶ بنابراين در هر سال به ميزان مقادير جدول 
 به طوری که به ازای اين مقدار نرخ رشد نيروی کار شاغل، .دشو جبران اثرات منفی می

اين يافته . ماند توليد ناخالص داخلی سرانه از طرف تغيير ساختار سنی جمعيت بدون تغيير می
 از اين نرخ رشد نيروی ۶دهد که به ميزان مقادير جدول   اين هشدار را میانسياستگزاربه 

د و اثر مثبتی را بر شو کار شاغل صرف جبران اثرات منفی تغيير ساختار سنی جمعيت می
به منظور افزايش درآمد سرانه بايد بنابراين در برنامه ريزي . آورد وجود نمیه درآمد سرانه ب
  .  تری را برای نيروی کار شاغل در نظر گرفتنرخ رشد باال

 قابل ۵ نکته اول که از جدول .ندآ  نکاتی را مشخص می۶ و ۵ ولهايمالحظه نتايج جد
 در سن کار از کل ،های آتی تفاوت نرخ رشد سهم جمعيت  اين است که در سال،مشاهده است

 راهرآمد سرانه از اين بنابراين رشد مثبتی که د. جمعيت کاهش قابل توجه ای خواهد داشت
 دارند  اثر مثبت بايد به متغيرهای ديگری که بر درآمد سرانهبنابراين. داشت، کاهش می يابد

 اين است که در شود  آشکار می۶ و ۵ هاينکته ديگری که با مقايسه جدول. دآرتوجه بيشتری 
غيير ساختار سنی  حداقل نرخ رشد نيروی کار برای جلوگيری از منفی شدن اثر ت،های آتی سال

جمعيت بر رشد درآمد سرانه به نرخ رشد جمعيت در سن کار بسيار نزديک می شود، مثًال در 
 ١۵-۶۴ درصد و نرخ رشد جمعيت ۴۶/١ حداقل نرخ رشد نيروی کار الزم برابر ١٣٩٠سال 
 نرخ رشد نيروی ،های آتی  در سال الزم استدهد که  درصد است و اين نشان می۴٩/١سال 
 نه تنها بايد جمعيت جويای بنابراين. قريبًا به اندازه نرخ رشد جمعيت در سن کار باشدکار ت

تالش انجام ، بلکه بايد برای افزايش نرخ مشارکت جمعيت در سن کار نيز شودکار شاغل 
 تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد درآمد سرانه اثر منفی بر ،زيرا در غير اين صورت. پذيرد

    . تجای خواهد گذاش
   برآورد الگو در حالت بالقوه.٥ـ٢

 ،و با فرض اشتغال کاملحالت بلندمدت  در الگوي رشد نئوآالسيكهمانطور که گفته شد 
 نرخ بيکاری باال دليل بعد از انقالب در ايران به به ويژه اما اين فرض .شودمی مطرح 

 معرفی شده را در وي، الگبنابراين به منظور هماهنگی با مبانی نظری. برقرار نبوده است
جای توليد ناخالص داخلی از ه  ب٢٠ در رابطه بنابراين. حالت توليد بالقوه نيز برآورد می کنيم

جای نيروی کار شاغل نيز از نيروی کار فعال استفاده ه توليد ناخالص داخلی بالقوه و ب
 : زير خواهد بودشكلکنيم، بنابراين مدل مورد برآورد به  می

  
)٢٣( 
RPWPRLFPWRMLFRXLFRTLFRGLFRKLFRGDPBP ....... 76543210 ββββββββ +++++++= 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٤٢  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
نرخ  RKLF ، سرانه بالقوهنرخ رشد توليد ناخالص داخلي RGDPBPکه در آن 

نرخ رشد نسبت مخارج مصرفي  RGLF ،لفعارشد نسبت موجودي سرمايه به نيروي آار 
 RXLF ،لفعا به نيروي آار درآمد مالياتینرخ رشد نسبت  RTLF، لفعادولت به نيروي آار 

 نرخ رشد نسبت   RMLF،لفعابه نيروي آار اال و خدمات ک  صادراتنرخ رشد نسبت
 به فعالنرخ رشد نسبت نيروي آار  RLFPW، لفعا به نيروي آار واردات کاال و خدمات

نرخ رشد نسبت جمعيت در سن آار به آل   RPWPو )  سال١٥-٦٤(جمعيت در سن آار 
خلی بالقوه را محاسبه  الزم است که توليد ناخالص دا٢٣برای برآورد رابطه .  استجمعيت
  .آنيم

  
  محاسبه توليد ناخالص داخلی بالقوه.٥ـ٢ـ١

، روش خط روند بين ١مانند روش تابع توليداي مختلفي وشهبراي برآورد توليد بالقوه ر
، روش خط روند بين ٤، روش روند توليد واقعی٣، روش نسبت توليد به سرمايه٢اوجها

توسط اقتصاددانان مطرح  مانند اينها و٦ل توليد، تقاضای معکوس عوام٥اوجهای تعديل شده
 نداشتن به اطالعات و آمار صحيح در مورد وضع یشده آه بسياري از آنها با توجه به دسترس

بوده و در محاسبه اقتصادي و توليدي ايران، قابل اجرا نيستند؛ اما برخي از آنها نيز قابل اجرا 
در اين تحقيق توليد بالقوه بر اساس انتخاب . ه استتوليد بالقوه ايران مورد استفاده قرارگرفت

سپس ، بهترين روند توليد بالفعل از بين روندهاي زماني مختلف براي توليد بالفعل برآورد شده
 باالترين ،با توجه به اينكه برخي نقاط برآورده شده آمتر از مقادير واقعي توليد خواهند بود

 در دوره مورد نظر محاسبه شده و تمام مقادير واقعیير  برآورد شده و مقادمقاديراختالف بين 
 ١٣٣٨-٨١بهترين روند توليد بالفعل براي دوره . شوند به ميزان اين اختالف افزايش داده مي
  :باشد به شكل زير ميMA  )١( و)١AR (بعد از رفع خود همبستگی با استفاده از

)٢۴(                                  
: ( ( ( (t

LGDP t t t= − +2 3

1166) 366) 326) 319)

6812+0263 0009 00001 
 

                     R R DW F= = = =2 20991 0990 175         89904  
 t  و )١٣٦١به قيمت ثابت سال ( لگاريتم توليد ناخالص داخلي LGDPدر اين معادله

   براي محاسبه توليد بالقوه مقادير برآورده شده، مدل را به ميزان . متغير روند زماني است

_____________________________________________________________________ 
1. Production function method . 
2.Trend through peaks method. 

3. Output-Capital Ratio method. 

4. Trend Actual production method.  
5. Modified Trend Through Peaks method. 

6. Inverted demand for inputs method. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٤٣  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
 ١٣٥٥عي آه مربوط به سال  شده و مقادير واق باالترين اختالف بين مقادير برآورد

 افزايش داده و بنابراين مقادير بالقوه به دست آمده به طور آامل باالتر از مقادير بالفعل باشد مي
   .باشد  با مقدار بالفعل برابر مي١٣٥٥قرار گرفته و فقط در سال 

 درجدول ١٣٣٩-١٣٨١برای دوره   برآورد شده زماني توليد ناخالص داخلي بالقوهسری
  .آمده است  ٧

 در اين محاسبه شده ١٣۶١به قيمت ثابت سال سري زماني توليد ناخالص داخلي بالقوه . ٧جدول 
  )ارقام به ميليارد ريال(تحقيق 

  سال
توليد ناخالص 

  داخلی
توليد ناخالص داخلی 

  بالقوه
١٣٣٨  ۶/٢۴۴۶  --------  
٧/٢  ١٣٣٩۶٩/٢٩٩  ٨٣۶  
١٣۴٠  ۶/٢/٣٣٨  ٢٩١١۴  
١٣۴٢/٣١٠٧  ١  ۴/٣۶۶۶  
١٣۴٧/٣٢٩  ٢۴  ۵/٣٩۶٠  
١٣۴٣  ۶/٣۵٣۴  ٩/۴٢٣۵  
١٣۴۴  ٣/۴٠۵۶  ۵/۴۶٠۶  
١٣۴۵  ٧/۴۴٩۶  ٢/۵٣٩٠  
١٣۴۶  ٩/۴٩٩٧  ۵/۵٧٩٨  
١٣۴٣  ٧/۵۶٣۴  ۴/۶۵١٧  
١٣۴٠  ٨/۶٣۶۵  ۶/٧٢٧٢  
١٣۴٨/٨١  ٣/٧٠٣٨  ٩۴٧  
١٣۵٢/٨٨  ٢/٧٩٠٩  ٠۴٨  
١٣۵٣/٩١٩  ١۵  ٠/٩٩۴۴  
١٣۵٧/٩٩٨  ٢۴  ٩/١١۴٣٨  
١٣۵٣  ۴/١٠٨۶٩  ۶/١١٩١٠  
١٣۵۴  ٠/١١۴۶٨/١٣٠٧  ٢۵  
١٣۵۵  ٨/١٣۴٨/١٣  ٠٢۴٠٢  
١٣۵۶  ٠/١٣٢۵۵  ٣/١۶١٨٩  
١٣۵٨/١  ٧/١١٧٨٩  ٧۴۵٣٩  
١٣۵٨  ۵/١٠٨۴١/١٣٢٩٧  ٩  
١٣۵٨/٩  ٩۴۶٠  ۴/١٢۵۶۶  
١٣۶٩/١٠٩٠  ٢/٩١٧٧  ٠۵  
١٣۶٨/١٠  ١۵٧/١١٣٠٣  ٣٩  
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٤٤  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي

  سال
توليد ناخالص 

  داخلی
توليد ناخالص داخلی 

  بالقوه
١٣۶٢  ۶/١١٩١۵  ٨/١٣٢٢٢  
١٣۶٨/١١٩٧٨  ٣  ۶/١۴٢۴٨  
١٣۶۴  ۵/١/١٣٨١٨  ١٢١٨٨  
١٣۶۵  ٩/١  ٧/١١٠٧٩۴٣۶٧  
١٣۶۶  ۵/١١٠٨۴  ۵/١٢۵١٢  
١٣۶٣/١٠  ٧۵٩۴  ٨/١٣۴٧۵  
١٣۶٨/١١٠  ٨۶۶  ۶/١٢٢٩٣  
١٣۶٩  ۵/١٢٣١٠  ۵/١٣۶٧٣  
١٣٧٠  ۵/١٣۶٢٠  ۵/١۴٨٨١  
٨/١  ١٣٧١۴۴۵٨/١  ٠۶٢٨٨  
٠/١  ١٣٧٢۴٧۵۵  ٢/١۶٨٨٧  
١/١  ١٣٧٣۴٨٨۵  ٠/١٧١٨٣  
١٣٧۴  ٩/١۵٣١۴  ۴/١٧۴١٨  
١٣٧۵  ۶/١۶١۵٩  ۵/١٨١٧٠  
١٣٧۶  ٩/١۶٧٠۶  ٨/١٩٣٢٠  
١٣٧٧  ۶/٠/١٩٨٧٣  ١٧٠٨٠  
٠/١٧  ١٣٧٨۵٧/٢٠  ١١۵۵٢  
١٠/١٨  ١٣٧٩۵٧٢  ۶/٢١٣٢۵  

  
 آمده ٨در جدول براي پايايي يا ناپايايي متغيرها يافته  فولر تعميم -آزمون ديكي نتايج

  .است
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٤٥  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
   فولر تعميم يافته-ي پايايي متغيرهاي الگو بر اساس آزمون ديكيرسبر. ٨ جدول

وقفه   متغير
  مناسب

حالت 
و ا عرض از مبدأ ب  نوع  بررسي

  بدون روند
با عرض از 
  مبدأ و روند

  -٥٣/٣  -٩٤/٢ مقداربحرانی  سطح  )٠، ٠( RGDPBP  -٧۵/٤  -۶٩/۴  مقدارآماره
تفاضل   )٠، ٠( RKLF  -٠٧/٨  -١٩/٨  مقدار آماره

  -٥٣/٣  -٩۴/٢ مقداربحرانی  اول
  -٥٢/٣  -٩٣/٢ مقداربحرانی  سطح  )٠، ٠( RGLF  -٥٢/٤  -٧٩/٣  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢ مقداربحرانی  سطح  )٠، ٠( RTLF  -۴٩/۵  -٢٠/۵  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢ مقداربحرانی  سطح  )١،١( RXLF  -٣٠/۵  -٣١/۵  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢ مقداربحرانی  سطح  )٠، ٠( RMLF  -٣۴/۴  -٠٢/۴  مقدار آماره
  -٥٢/٣  -٩٣/٢ مقداربحرانی  سطح  )٠، ٠( RLFPW  -٢٠/٤  -٢١/٤  مقدار آماره
تفاضل   )١، ١( RPWP  -٠٤/٨  -١٢/٨  مقدار آماره

  -٥٣/٣  -٩٤/٢ مقداربحرانی  اول
با عرض از مبدأ و بدون « دهنده تعداد وقفه مناسب در دو حالت  اعداد داخل پرانتز به ترتيب، نشان

  .باشند  درصد مي٥ر سطح مقادير بحراني همگي د .باشند مي» با عرض از مبدأ و روند«  و» روند
 جمع بسته از درجه يك و بقيه RPWP وRKLF  متغيردوجدول   اينبر اساس نتايج

 ARDL بهترين الگوي انتخاب شده توسط روش. باشند  میمتغيرها جمع بسته از درجه صفر
  . استآمده ٩اي است آه در جدول  به گونه
   بيزين-بر اساس رابطه شوارتزقوه  بال در برآورد الگويARDLنتيجه اوليه روش . ٩جدول 

 (١,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠)RGDPBP                                     ARDLمتغير وابسته 
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
٠٧ ٩٢٩٨/٢۵٢١٩٩٧/٠  ٠٨٠/٠  RGDPBP(-١) 
۴۶۶١٠ ٠/٣۵۴٣  ٧/٠۶۵۵٧/٠  RKLF  
٠٣٨١ ١٣١٩/٢۴٠٨١٣٢٧/٠  ٨/٠  RGLF  
٣۵٠٢٩٧١ ٧٢/١۴/٠  ٠۴٠٣٢٧/٠  RTLF 
٩۵٨۶/۴  ٠٢۵٣۶١٢  ١/٠۵٧۶/٠  RXLF 
٠٣٠  ٣٧٠٨/١۶۶٠  ١/٠۴٢٠٣٠/٠  RMLF  
٠٨١٠/٢  ۶٧٣٧٩/٠  ۴٠٢١/١  RLFPW 
٣٣٠٢/١  ۴٧٣٩۵/٠  ۶٣٠۴۵/٠  RPWP  
٢٠۶۵/١  ۶۴۴٧٧٧٢٢/٠  ١٨/٠  C  
۶۵٩٧/٢-  ۶٧٣٠/١  ۴۴٩٧/۴-  D٥٢٥٦ 
١  -٩٣٣٨/٢۴٢٣٧٧/٩  ٨٨/٣-  D٥٧ 
٧١٣  ١٧٧٩/١۵/١٩  ٢۶٣/٣  D٦١٦٢ 

0/893942R =    0/853712R =     DW= ٣٨٩٩/٢  F= ٢٢٠٢/٢٢  
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  ٤٦  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
 وجود ٩ با استفاده از نتايج جدول . است آزمون وجود رابطه همجمعي انجام شودابتدا الزم

   .آنيم رابطه همجمعي بين متغيرهاي الگو را آزمون مي
  
)٢۵                                   (10/389

0/075080

10/219971
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رجي، دوالدو و مستر در سطح بن از آميت بحراني ارائه شده توسط ه از آنجا آه اين آمار
توان گفت آه يك رابطه تعادلي می بنابراين .  بزرگتر است-٨٢/٣ درصد يعني ٩٥اطمينان 

  . ارائه شده است١٠بلندمدت بين متغيرهاي الگو وجود دارد آه اين رابطه تعادلي در جدول 
  

   بيزين-ابطه شوارتزضرابطه تعادلي بلندمدت بر اساس . ١٠ول جد
 (١,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠)RGDPBP     ARDLمتغير وابسته  
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار  tآماره 
۵٠۶١٣٣ ٩/٣۶٨/٠  ۴۶٨٨١/٠  RKLF  
٠ ٣٠٠٠/٢۴٢٢۶۵/٠٩٧٢١٠/٠  ٠  RGLF  
۵۶١۵/٠  ٠٣٢٩٨٣/٠ ١۵١۵٠٢/٠  RTLF 
٣۵۶٢/۴  ٠٢٨٣٧۴/١٢٣  ٠۶٠/٠  RXLF 
۴٠٣  ٨٣٠/١۴١۶٠  ٠/٠۵٠۶۶٠/٠  RMLF  
٧  ٣٢٠٩/٢۴٧٢  ٣٩١/٠۶۵/١  RLFPW 
۶٩۶۵/١  ۵٨٧٧٢٠/٠  ١٧٠٧/٠  RPWP  
٩٢  ٧١٨٧٨/٠  ٢٨٨٢/١۵٩٣/٠  C 
٣۴٨٧٢  -٢٢/٢۴/٣٨  ١۵۵/۴-  D٥٢٥٦ 
٨۴۶۴/٢-  ۵١٢۴/٩٩٧  ٣۵/٩-  D٥٧ 
٩٣٩  ٠٢٣٨/٣  ٣٠٢٨/١۵/٣  D٦١٦٢ 

  
   بالقوهالگوي در قتصادي اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر رشد ا تحليل.٥ـ٢ـ٢

از کل جمعيت بر رشد ) سال١۵- ۶۴(همانگونه که ديده شد، افزايش سهم جمعيت در سن کار 
های   مشاهده شد در سال۵چنانکه در جدول . توليد ناخالص داخلی بالقوه سرانه اثر مثبت دارد

يز مانند در اينجا ن. آتی، نرخ رشد جمعيت در سن کار از نرخ رشد کل جمعيت بيشتر است
الگوي بالفعل، بيشتر بودن رشد جمعيت در سن کار از نرخ رشد کل جمعيت بر رشد درآمد 
بالقوه سرانه اثر مثبت دارد، اما در مدل برآورد شده اين رشد جمعيت در سن کار، باعث 

شود و به اين  می) RLFPW(کاهش نرخ رشد نسبت نيروی کار فعال به جمعيت در سن کار 
  اثر تغيير ساختار . درآمد بالقوه سرانه اثر منفي خواهد داشتوسيله بر رشد 
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٤٧  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
 است که  RPWP وRLFPWسنی بر رشد درآمد بالقوه سرانه در الگو برآيند دو متغير 

اگر نرخ رشد نيروی کار فعال از نرخ .  هستند٨٧٧٢٠/٠ و ٧٢۶۵/١به ترتيب دارای ضريب 
 از بنابراينداری منفی خواهد بود و  مقRLFPWرشد جمعيت در سن کار کمتر باشد، آنگاه 

 بخواهيم حداقل مقدار نرخ رشد نيروی کار چنانچه.  کاسته می شودRPWPمقدار اثر مثبت 
 بر رشد درآمد RPWP وRLFPWفعال را به گونه ای تعيين کنيم که برآيند اثر دو متغير 

  :د، داريمنشوبالقوه سرانه منفی 
)٢۶     (                                           ٠ =RPWP٨٧٧٢٠/٠ +RLFPW٧٢۶۵/١ 

00/87720RP0/87720RPW1/7265RPW‐1/7265RLF =++→ 
 با براي اينكه از منفي شدن اثر تغيير ساختار سني بر رشد درآمد سرانه جلوگيري شود

به نتيجه . آيد دست میه  حداقل نرخ رشد نيروی کار ب٢۶ در رابطه RP و RPWجايگذاری مقدار 
  . زير استشكل به ۵ با استفاده از اطالعات جدول  ١٣٨٢-١٣٩٠های   برای سالدست آمده
 حداقل نرخ رشد نيروی کار فعال برای منفی نشدن اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد .١١جدول

  درآمد بالقوه سرانه
 ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨۶  ١٣٨۵  ١٣٨۴  ١٣٨٣ ١٣٨٢  سال

حداقل نرخ رشد الزم 
 ۴٧/١ ۴۶/١ ۴٩/١ ۵٩/١ ٧٣/١ ٨٩/١ ٠٩/٢ ٢٨/٢ ۴۴/٢  نيروی کار فعال

 صرف ،از نرخ رشد نيروی کار فعال ١١ بنابراين در هر سال به ميزان مقادير جدول 
 به طوری که به ازای اين مقدار نرخ رشد نيروی کار فعال، توليد شود جبران اثرات منفی می

 . ماند ير می بدون تغي،ناخالص داخلی بالقوه سرانه از طرف تغيير ساختار سنی جمعيت
  

   خالصه، نتايج و پيشنهادات.۶
 ي از انبوه١٣۵۵-١٣۶۵ درصدی جمعيت در فاصله سالهای ٩/٣در ايران با وجود نرخ رشد 

اينک اين انبوهه جمعيت همچون موجی رده های سنی را پيموده و . وجود آمده جمعيت جوان ب
 اين تغيير ساختار سنی بر رشد  تأثيرشدهبنابراين در اين تحقيق سعی . به سن کار رسيده است

 رشد نئوکالسيکها رشد ثابت و برون زای الگويبرای اين منظور در . شوداقتصادی بررسی 
 روش  در برآورد مدل ازو تابعی از درآمد سرانه در نظر گرفته شكلجمعيت را متغير و به 
 نرخ  آهدهد ان مینتايج مدل نش.  استشده استفاده )ARDL(هاي توزيعي  خود بازگشتي با وقفه
 ٢٧/١ درآمد سرانه را به ميزان ، سال به کل جمعيت در بلندمدت١۵ -۶۴رشد نسبت جمعيت 

همچنين يک درصد رشد نسبت نيروی کار شاغل به جمعيت در سن . درصد رشد خواهد داد
 خطاتصحيح  ضريب جمله .درصد رشد درآمد سرانه در بلندمدت خواهد شد٨٩/١ باعث ،کار
  .  است-٧٩/٠ برابر نيز
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 ٤٨  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
 ادامه تغيير ساختار سنی بيانگر که  ـسپس با توجه به پيش بينی های انجام گرفته برای جمعيت

 حداقل مقدار نرخ رشد نيروی کار  ـ است) سال١۵-۶۴(جمعيت به نفع جمعيت در سن کار 
نفی شاغل در سالهای آتی، برای اين که اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد درآمد سرانه م

  .استشده ، محاسبه نشود
 برآورد شده، و از ١٣٣٩-١٣٨١در ادامه توليد ناخالص داخلی بالقوه برای دوره زمانی 

 بالقوه نشان می دهد به دست آمده از الگوينتايج .  استشده بالقوه استفاده الگويآن در برآورد 
 ناخالص داخلی  درصد رشد توليد٨٧/٠که نرخ رشد جمعيت در سن کار به کل جمعيت باعث 

 همچنين يک درصد رشد نسبت نيروی کار فعال به جمعيت در سن کـار .شود بالقوه سرانه می
در اين قسمت نيز . شود  درصد رشد توليد ناخالص داخلی بالقوه سرانه می٧٢/١باعث ايجاد 

اثر  حداقل مقدار نرخ رشد نيروی کار فعال در سالهای آتی، برای اين که ،مانند حالت بالفعل
 شده، محاسبه نشودتغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد توليد ناخالص داخلی بالقوه سرانه منفی 

  .است
  

  پيشنهادات
 تغيير ساختار سنی جمعيت به نفع جمعيت در سن کار  آهدهد  بالفعل نشان میالگوي نتايج .١
 کار شاغل از  اما اگر رشد نيرویداشت،اثر مثبت بر رشد درآمد سرانه خواهد ) ساله١۵-۶۴(

های آتی همچنان رو به  دهند در سال که پيش بينی ها نشان می( رشد جمعيت در سن کار 
در سالهای آتی به . داشتکمتر باشد، يک اثر منفی بر درآمد سرانه خواهد ) افزايش است

 به شود  صرف جبران اثرات منفی می، از نرخ رشد نيروی کار شاغل۶اندازه مقادير جدول 
 توليد ناخالص داخلی سرانه از ، به ازای اين مقدار نرخ رشد نيروی کار شاغلطوری که

 به منظور بنابراين بايد در برنامه ريزي. ماند طرف تغيير ساختار سنی جمعيت بدون تغيير می
 در نظر گرفت که با ، نرخ رشد باالتری برای افزايش اشتغال،افزايش درآمد سرانه در کشور

  .باشد وجود برای افزايش اشتغال کار مشکل تر نيز میتوجه به تنگناهای م
 تغيير ساختار سنی جمعيت به نفع جمعيت در سن  آهدهد  بالقوه نشان میالگوي نتايج .٢

 در اين حالت نيز مانند .دارداثر مثبت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه ) سال١۵-۶۴(کار 
ی جمعيت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه حالت بالفعل برای اين که اثر تغيير ساختار سن

 به اندازه هاي آتي، نشود، الزم است حداقل مقدار نرخ رشد نيروي آار فعال در سالمنفی 
  . باشد١١مقادير جدول 

از کل جمعيت کاهش قابل )  سال١۵- ۶۴(های آتی نرخ رشد سهم جمعيت   در سال.٣
 .يابد  داشت، کاهش میبه اين وسيلهرآمد سرانه بنابراين رشد مثبتی که د. ای خواهد داشت توجه
 يکی از .دآر توجه بيشتری ، دارند، اثر مثبت بايد به متغيرهای ديگری که بر درآمد سرانهپس

  .تواند رشد نيروی کار شاغل باشد اين متغيرها می
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٤٩  یبررسی اثر تغيير ساختار سنی جمعيت بر رشد اقتصاد
  

 حداقل نرخ رشد نيروی کار برای جلوگيری از منفی شدن اثر تغيير ،های آتی  در سال.۴
 بسيار نزديک ،اختار سنی جمعيت بر رشد درآمد سرانه به نرخ رشد جمعيت در سن کارس
، بايد برای افزايش نرخ شود عالوه بر اينکه بايد جمعيت جويای کار شاغل بنابراين ؛شود می

 تغيير ساختار سنی ، زيرا در غير اين صورت.تالش شودمشارکت جمعيت در سن کار نيز 
  .انه اثر منفی بر جای خواهد گذاشتجمعيت بر رشد درآمد سر
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٥٠  ١٣٨۴ بهار ـ١۵ ـ شمارهفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
  

   :منابعفهرست 
 برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ايران طی «)١٣٧٩( امينی، عليرضا .١

  . ٣۵-۶٧ ، ص ۵١ مجله برنامه و بودجه، شماره »١٣۴۵-١٣٧۵های  سال
  .ی، نشر نی، تهرانتئوری و سياستهای اقتصاد کالن، ترجمه عباس شاکر) ١٣٧٨( برانسون، ويليام.٢
مقدمه ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حميد سهرابی و غالمرضا ) ١٣٧٩( جونز، چارلز.٣

 .گرايی نژاد، سازمان برنامه و بودجه
درآمدی بر نظريه های جديد رشد اقتصادی، ترجمه صالح لطفی، ) ١٣٧٠( جونز، هايول.۴

 . مرکز  نشر دانشگاهی
جزايری، مجيد مقتدری وشکوه السادات روشن  عليزاده، محمد با همکاری شهين .۵

سنتز ملی نتايج پيش بينی جمعيت استانهای کشور به تفکيک شهر و روستا ) ١٣٨١(منيری
 .سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور) ١٣٧۵-١٣٩٠(
با مروری ( تجزيه و تحليل عوامل تعيين کننده رشد اقتصادی ايران«)١٣٨٢( قديری، امراله.۶

  .١-٣٣ص ص ، ٢۶ فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره »)رشد درون زابر الگوهای 
بررسی منابع رشد اقتصادی در «) ١٣٧٨( قره باغيان، مرتضی و علی اکبر خسروی نژاد .٧

 ، وزارت امور اقتصادی و ٢ پژوهشها و سياستهای اقتصادی، سال هفتم، شماره»ايران
 .دارايی

ترجمه حميد رضا برادران شرکاء و ) جلد اول(ناقتصاد کال) ١٣٧۴( منکيو،گريگوری.٨
 .علی پارسائيان، دانشگاه عالمه طباطبايی

شناخت الگوی اقتصاد سنجی کالن ايران، ) ١٣٧٣( نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار .٩
 .وزارت اموراقتصادی و دارايی

 ريشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، مؤسسه خدمات) ١٣٧٨( نوفرستی، محمد.١٠
 .فرهنگی رسا، تهران

تحليل آثار سياستهای پولی و ارزی به روش همجمعی در چارچوب ) ١٣٧٩( نوفرستی، محمد.١١
 .يک الگوی اقتصاد سنجی کالن پويا، پايان نامه دکتری اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتی

بررسی ضريب اهميت انرژی در «) ١٣٧٩( هژبر کيانی، کامبيز و سيده شايسته واردی.١٢
  ٧-۴٢ص ص ، ٣٠ مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره »يد بخش کشاورزی ايرانتول
 اجتماعی -گردآوری و تنظيم آمارهای اقتصادی)١٣٧۶( وزارت امور اقتصادی و دارايی.١٣

  .معاونت امور اقتصادی) ١٣٣٨-١٣٧۴(
14. Andersson, Bjorn (2001), "Scandinavian Evidence on Growth and Age 
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15. Barlow, Robin (1998),"Demographic Influences on Economic Growth, 
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