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بررسى تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى در ايران

چكيده1
هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل روابط تجربى ميان متغيرهاى جمعيتى و توليد ناخالص داخلى ايران در دورة 
1385-1345 است. براى اين منظور، در قالب يك الگوى اقتصاد سنجى، تأثير متغيرهايى نظير جمعيت، نسبت 
وابستگى به عنوان متغير جمعيتى و ديگر متغيرهاى در نظر گرفته شده در مدل، بر توليد ناخالص داخلى مورد 
مطالعه قرار گرفت. از طرف ديگر، جمعيت و نسبت وابستگى به گروه هاى مختلف سنى تفكيك شد تا اثر هر كدام 
ــان مى دهد كه از ميان گروه هاى مختلف سنى در نظر  ــى قرار گيرد. نتايج نش از اين گروه ها جداگانه مورد بررس
گرفته شده، گروه سنى 15تا 64 اثرات مثبت و گروه هاى سنى كمتر از 15 سال و جمعيت باالى 65 سال اثرات 

منفى بر توليد ناخالص داخلى بر جاى مى گذارند. 

كليد واژه ها: جمعيت، نسبت وابستگى، نرخ زاد و ولد، توليد ناخالص داخلى، ساختار سنى

1. مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان مى باشد.
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1- مقدمه
رشد جمعيت و تأثير آن بر توسعة اقتصادى موضوعى است كه از دير باز توجه صاحب نظران مسائل اقتصادى و 
جمعيتى را به خود مشغول داشته است. سال هاست كه اقتصاددانان به اين باور رسيده اند كه عاملى كه در نهايت 
ــانى آن كشور است نه سرمايه و منابع مادى آن.  ــعة جوامع را تعيين مى كند نيروى انس خصوصيت و روند توس
استفادة مؤثر از اين نيروى انسانى در فرآيند توسعة اقتصادى و اجتماعى، بيش از هر چيز به سطح دانش، تالش 
و كوشش و خالقيت آنها ارتباط دارد كه اين خود در گرو سالمت روحى و جسمى اعضاست. جمعيت هر كشور 
ــى و اقتصادى آن است. رشد و توسعه در تمام ابعاد اقتصادى، اجتماعى،  بزرگ ترين ثروت و منبع قدرت سياس
سياسى، فرهنگى، فنى وتكنولوژيكى بيش از هر چيز به توانايى، هوش، دانش، كوشش و خالقيت اعضاء آن جامعه 
ــالمت جسمى و روحى، آمادگى ذهنى و هوشى و انگيزة تالش  ــتگى دارد كه همة آنها كم و بيش در گروِ س بس

وكوشش اعضاى آن جامعه است.
بدين ترتيب مى توان به اين نتيجة مهم رسيد كه در سياست گذارى و برنامه ريزى هاى توسعه نمى توان به 
تحوالت و تأثيرات متقابل جمعيت و توسعه اقتصادى- اجتماعى جامعه بى اعتنا بود. همبستگى بين توسعه و 
جمعيت به معنى رابطة متقابلى است كه بين متغيرهاى مختلف آنها وجود دارد، به اين معنى كه جمعيت تأثير 

تعيين كننده اى در متغيرهاى گوناگون توسعه دارد و بالعكس خود نيز از متغيرهاى توسعه تأثير مى پذيرد.
ــت گذارى هاى اقتصادى و اجتماعى ساخت سنى و جنسى،  ــتر برنامه ريزى ها و سياس درحال حاضر در بيش
ــانى و جامعه  ــى و اميد زندگى براى تعيين و تحقق نيازهاى اوليه انس توزيع جغرافيايى جمعيت، تركيب جنس
مانند بهداشت، تغذيه، آموزش، مسكن، اشتغال و اوقات فراغت مدنظر قرار مى گيرد. در چنين مواردى از پيش 
بينى هاى جمعيتى تنها در جهت نيازمندى هاى برنامه ريزى توسعه استفادهمى شود، اما ابعاد و جنبه هاى ديگرى 
از همبستگى بين جمعيت و توسعه وجود دارد؛ چون اجزاى مربوط به تغييرات جمعيتى و ساخت آن با مراحل 
توسعه ارتباط همه جانبه اى دارد. به طور كلى در سطح خرد و كالن اجزاى برنامه ريزى و سياست گذارى توسعه 

از طريق عوامل جمعيتى نظير بارورى، مرگ و مير و مهاجرت دچار تغيير مى شود. 
ــعه به عنوان متغيرهايى كه بر جمعيت و ابعاد مختلف آن تأثير مى گذارند  بنابراين، مى توان از عوامل توس
استفاده كرد. البته بايد توجه داشت كه بررسى و تحليل پديده هاى جمعيتى و رابطة متقابل آنها با عوامل اقتصادى 

و اجتماعى تنها با يك ديد جامع و سيستمى ثمربخش خواهد بود.

2- مبانى نظرى
ــى در مورد اثرات وجود افراد به اصطالح اضافى بر روى عرضه زمين، غذا و ديگر منابع مورد نياز  ــر و نگران تفك
ــأله اى طبيعى به نظر مى آيد. اين مسأله حتى در دوران باستان نيز داراى توجه و اهميت  ــت مس و محيط زيس
ــوس3 و ديگران در مورد  ــتين2 ، الكريت ــنت آگوس ــت. از اين روى بود كه بزرگانى نظير افالطون1 ، س ــوده اس ب
افزايش تخليه خاك و مواد معدنى، جنگل زدايى و مسائلى از اين دست نگران بودند. در همين رابطه مسلمانان 
1.Plato
2.Saint Augustinus 
3.Lucretius
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ــينى نظريات بديعى را وضع كردند(داللى  ــعه تمدن و شهرنش و به ويژه ابن خلدون نيز در مورد جمعيت و توس
اصفهانى،1386،ص98). ابن خلدون معتقد بود كه رشد جمعيت نياز به تخصصى شدن مشاغل را در پى خواهد 
ــطح توليد و درآمد در جامعه كمك خواهد نمود(منصوريان، 1375،ص29).  ــت و اين پديده به باال رفتن س داش
ــعت يافت.  ــيك ها در قرن هفدهم وس به هر حال تحقيقات بعدى در اين موضوع عمًال با تئورى اقتصادى كالس
در اين زمان ويليام پتى به عنوان پدر اقتصاد جمعيت مطرح مى شود. مسائلى كه او مورد بررسى قرار داد بعدها 
مبناى عقايد بسيارى از افراد مشهور بعد از او شد.آدام اسميت1 نيز بارها و بارها هم در مثال هاى تاريخى و هم در 
بحث هاى نظرى خود به اين نكته اشاره مى كند كه: فشار تقاضا براى كار، دستمزدهاى واقعى را افزايش خواهد 
داد و رشد جمعيت را بر خواهد انگيخت، البته نه به تناسب ثروت يك جامعه، بلكه به تناسب تغييرات در ثروت 

آن، يا به نرخ پيشرفت و رشد(توانايان فرد،1368،ص88).
مالتوس2 استدالل آدام اسميت را  پذيرفت، اما خاطر نشان  ساخت كه افزايش جمعيت در جامعه در نهايت مانع 
ــت و رفاه مي گردد. مالتوس در سال 1798 در «مقاله اى در باب اصول جمعيت»  ــرفت و بهبود سطح معيش پيش
3بيان مى كند كه جمعيت در قالب تصاعد هندسى (1، 2، 4، 8، ...) رشد مى كند در حالى كه توليد مواد غذايى با 
تصاعد حسابى (1، 2، 3، 4، ...) افزايش مى يابد و از اينرو در آينده مواد غذايى توليد شده در كره زمين جوابگوى 
جمعيت آن نخواهد بود(قره باغيان،1386،ص640). به نظر مالتوس رشد جمعيت دليلى بر توسعه و رشد اقتصادى 
نمى باشد، بلكه رشد جمعيت بايد متناسب با رشد اقتصادى باشد. با اين وجود خود مالتوس نيز در نوشتارهاى 
بعدى خود نظرات نسبتاً منفى خود نسبت به جمعيت را تعديل كرد، چنانكه وى در ويرايش پنجم كتاب «مقاله 
اى دربارة جمعيت» عنوان مى دارد: با مرور بر وضعيت جامعه در دوره هاى گذشته و مقايسه آن با حال بايد قاطعانه 
بگويم كه نتايج نامطلوب حاصل از اصول جمعيتى بيشتر كاهش پيدا كرده تا افزايش و چندان نامعقول هم به نظر 
نمى رسد كه اين كاهش در آينده ادامه يابد. اما جالب اينجا است كه با اين وجود بسيارى، هنوز هم بر نتايج اولين 
ويرايش كتاب مالتوس تكيه مى كنند، در حالى كه على القاعده بايد به آخرين نظريات يك صاحب نظر به عنوان 

عقيده نهايى او مراجعه شود(داللى اصفهانى،1386،ص103).
كالدول4 به منظور تحليل جمعيت شناسانه، جوامع كمتر توسعه يافته را به سه دسته تقسيم مي كند: جوامع 
ــت كه در جوامع ابتدايي و  ــنتي و در حال گذار. نكتة مهمي كه كالدول بر آن تأكيد مي كند اين اس ابتدايي، س
ــن ترها  ــوي مس ــنتي جريان منابع (ثروت) عمدتاً از فرزندان به طرف والدين يا به طور كلي از جوان ترها به س س
است. سهم درآمدي فرزندان كه در مزرعه يا خانه كار مي كنند از هزينة نگهداري آنها بيشتر است. در اين جوامع 
داشتن فرزند بيشتر يك امتياز اقتصادي است. در جامعه انتقالي، از سنتي به صنعتي مدرن، جريان منابع ثروت 
ــدن جريان ثروت بين نسل ها ميزان مواليد  ــود. معكوس ش ــل ها تغيير جهت مي دهد و معكوس مي ش بين نس
ــه دنبال يك تحول فرهنگي امكان پذير  ــدن از ديدگاه كالدول تنها ب ــن مي آورد، اما خود اين معكوس ش را پايي

مي شود(منصوريان،1375،ص39). 

1.A. Smith(1723-1790)
2.T. R. Malthus(1766-1834)
3.An essay on the principle of population
4.J.C. Caldwell(1928)
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كول1 و هوور2 در سال 1958 ديدگاهى كامًال متفاوت را ارائه كردند. آنان مى گفتند كه در جوامع داراى سطح 
بارورى باال، نيازهاى مصرفى بى تناسب كودكان(از جمله نياز به تعليم و تربيت و خدمات بهداشتى، كه كول و 
هوور آنها را مصرف مى دانستند و نه سرمايه گذارى)، متوسط حجم پس انداز را كاهش خواهد داد. از اين روى 
آنان در مدل شبيه سازى خود براى هند اين فرض را گنجانيدند كه پس انداز و سرمايه گذارى سرانه به موازات 
افزايش افراد بيكار تحت تكفل سقوط مى كند. آنگاه با سه فرض بارورى پايين، متوسط و باال درآمد سرانة هند 
را پيش بينى كردند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه، در طول يك دوره 30 ساله، درآمد سرانه در وضعيت بارورى 

باال نسبت به وضعيت بارورى پايين مى تواند 40 درصد كمتر باشد(كياوند،1369،ص64).
 از حدود سال 1960، اقتصاددانان برجسته اى همچون كوزنتس3 ، بكر4 ، فريدمن5 و ليبنشتاين6 به تحليل هاى 
اقتصادى جمعيت پرداختند و در زمينه تحليل وقايع جمعيتى، بويژه رابطة جمعيت با توسعه، مهاجرت و عوامل 
تعيين كنندة سطح زاد و ولد، الگوهاى ارزشمندى را ارائه كردند(ميرزايى،1375،ص72). در نظرية ُخرد بارورى، 
بچه به عنوانمصرف كننده و در كشورهاى در حال توسعه فرزند پسر در سنين جوانى عصاى دست پدر و مادر و 
تأمين كننده بخشى از مخارج آنان و پشتيبان مالى آنها در نظر گرفته مى شود و لذا بارورى به واكنش منطقى 
اقتصادى نسبت به تقاضاى مصرف كننده (خانواده) براى بچه در مقايسه با ساير كاالها تبديل مى شود. با استفاده 
از همان جريانات فكرى كه در نظرية سنتى رفتار مصرف كننده وجود دارد، نتيجه مى گيرد، هنگامى كه «هزينة 
فرصت از دست رفته»7 وقت مادر (يعنى درآمدى كه مادر مى توانست به دست آورد اگر براى نگهدارى بچه در 
ــتغال زنان، افزايش  خانه نمى ماند)، و يا هزينه بچه افزايش يابد (مثًال در نتيجه افزايش امكانات تحصيلى و اش
شهرية مدارس، يا برقرارى قانون حداقل سن كار براى كودكان و يا نظام بيمه اجتماعى سالمندان كه از طريق 
ــد كرد و احتماالً كيفيت را  ــد آن) والدين تعداد بچة اضافى كمترى تقاضا خواهن ــود و مانن دولت تامين مى ش
جانشين كميت و يا درآمد شغل مادر را جانشين فعاليت هاى بچه دارى مى كنند. اين مدل همانند مدل انتخاب 
مصرف كنندة نئوكالسيك تنها در چارچوب عقالنيت موجود در جوامع صنعتي پيشرفته صدق مي كند و كاربرد 
آن بيشتر در كوتاه مدت است تا بلندمدت (تودارو،1378،ص211).بكر همچنين بيان مى كند كه مشكل اساسى 
در واقع جمعيت نيست، بلكه مديريت اقتصاد است:«تجربه هند به صراحت نشان داده كه آنچه جلوى رشد اقتصاد 
را مى گيرد رشد جمعيت نيست بلكه سياست هاى بد اقتصادى است. بعد از دهة 90 ميالدى كه هند شروع به 
يك سرى اصالحات اساسى در نحوه مديريت اقتصادى خود كرد، ما شاهد رشد عظيمى در اقتصاد هند بوده ايم؛ 
اين در حالى است كه همزمان هند داراى رشد سريع جمعيت و نرخ تولد است»(داللى اصفهانى،1386،ص107).

3- پيشينه تحقيق
در زمينه رابطة بين رشد جمعيت و رشد اقتصادى، مطالعات و پژوهشهايى در خارج و داخل انجام شده است 
1.A. J.Coale (1917-2002)
2.J. E. Hoover (1895– 1972)
3.S. Kuznets 
4.G. Becker (1930)
5.M. Freedman
6.H. Leibenstein (1922 – 1994)
7.OpportunityCost
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ــور و پس از آن به بررسى تحقيقات  ــده در خارج از كش كه در اين بخش ابتدا مرورى بر برخى تحقيقات انجام ش
انجام گرفته در داخل كشورمى پردازيم.

كاليمنت و منو1 (2003) به مطالعة رابطة بين جمعيت و رشد اقتصادى در اسپانيا به صورت يك سرى زمانى 
و طى دوره 2000-1960 پرداختند. آنها در اين تحقيق رابطه بين توليد ناخالص داخلى با متغيرهاى نرخ زاد و 
ولد، نرخ مرگ و مير نوزادان و متوسط دستمزد واقعى را مورد بررسى قرار دادند و نتايج آن عبارت بود از: 1- يك 
رابطة بلند مدت ميان اين چهار متغير وجود دارد. 2- درآمد بر روى تقاضا براى داشتن فرزند اثر مثبت دارد و اين 
ــانة وجود رابطه ميان توليد ناخالص داخلى و زاد و ولد است. 3- با افزايش دستمزد، هزينه فرصت مراقبت و  نش
داشتن فرزند افزايش مى يابد و اثر منفى بر روى زاد و ولد مى گذارد. 4- در نهايت، تأثير زاد و ولد و درآمد سرانه 

.(Climent& Meneu,P:11)بر رشد اقتصادى مورد تأكيد قرار مى گيرد
هاندرويانيز و پاپاپترو2 (2004) درباره رابطة بين جمعيت و فعاليت هاى اقتصادى براى كشور يونان تحقيقى انجام 
دادند. آنها از اين تجزيه و تحليل پنج نتيجه كلى استخراج كردند. اول، در تمامى كشورها برآورد اقتصاد سنجى 
نشان مى دهد كه يك رابطه بلند مدت ميان توليد واقعى سرانه، دستمزد حقيقى، زاد و ولد و نسبت وابستگى3 وجود 
دارد. دوم، افزايش ناگهانى در توليد ناخالص داخلى سرانه همراه با افزايش در زاد و ولد است. اين بدان معناست 
ــتخدام نيروى كار(ناشى از دستمزدهاى واقعى)  ــوم، افزايش ناگهانى اس كه درآمد اثر مثبتى بر زاد و ولد دارد. س
باعث كاهش زاد و ولد مى شود. چهارم، افزايش در زاد و ولد همراه با افزايش در توليد واقعى سرانه خواهد بود. 
.(Hondroyiannis&papapetrou,P:67) در نهايت، نسبت وابستگيرابطة منفى با توليد واقعى سرانه دارد

عبداله الباطل4 (2005) در مطالعه اى تحت عنوان «رشد جمعيت و توسعة اقتصادى در عربستان سعودى» 
ــرمايه گذارى كل، جمعيت و پس انداز با  ــى رابطه ميان متغيرهاى توليد ناخالص داخلى بدون نفت، س به بررس
استفاده از داده هاى ساالنه 2000-1964 مى پردازد. برآوردهاى جمعيتى در عربستان سعودى نشان مى دهد كه 
ــت.  افزايش جمعيت از اوايل دهه 1970 به بعد به دليل افزايش نرخ زاد و ولد و افزايش در اميد زندگى بوده اس
اين در حالى است كه مطابق با گزارش سازمان برنامه ريزى عربستان سعودى متوسط نرخ رشد جمعيت در سال 
ــد جمعيت در خاورميانه و شمال آفريقا باالتر بوده  ــط نرخ رش 2001 حدود 3/5 درصد بوده كه اين رقم از متوس
و از متوسط نرخ رشد جمعيت در جهان نيز باالتر است. به طور كلى مى توان نتيجه گرفت كه افزايش سريع در 
جمعيت در كوتاه مدت اثرات منفى هم بر پس انداز و هم بر رشد اقتصادى مى گذارد. اين افزايش در جمعيت 
باعث افزايش در تقاضا براى خدماتى مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل و... مى شود و بر روى پس انداز و سرمايه 
گذارى فشار وارد مى كند. از طرف ديگرنتايج نشان دهنده يك رابطه همگرايى(بلند مدت) ميان جمعيت و رشد 
اقتصادى و پس انداز است. همچنين بين جمعيت و توسعه اقتصادى يك رابطه بلند مدت وجود دارد تا يك رابطه 

.(Albatel,P:361) كوتاه مدت
ــد اقتصادى طى دورة زمانى 2003-1970 در  آن و جون5 (2006) تحقيقى در مورد تغييرات جمعيتى و رش
1.F. Climent& R. Meneu
2.G. Hondroyiannis& E. papapetrou

3. نسبت وابستگى عبارت است از مجموع افراد زير 15 سال و افراد 65 سال و باالتر تقسيم بر تعداد افراد 64-15 ساله
4. A.H. Albatel
5.C. An& S. Jeon
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كشور كره جنوبى انجام دادند. در اين تحقيق آنها رابطه بين توليد ناخالص داخلى، نرخ پس انداز و نسبت وابستگى 
ــاختار سنى بر روى عملكرد  ــان مى دهد كه در طول دورة 2003-1970س ــى قرار دادند. نتايج نش را مورد بررس
اقتصادى تأثير مثبتى داشته اما به دليل كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش اميد زندگى، سهم گروه هاى سنى در حال 
كار افزايش مى يابد و پيش بينى مى شود كه سهم افراد پير افزايش يابد و مزيت اين ساختار سنى در آينده از 
بين مى رود. در نتيجه نسبت وابستگى افراد جوان كاهش و نسبت وابستگى افراد پير به سرعت افزايش مى يابد 
كه اين امر منجر به نزولى شدن نرخ رشد اقتصادى مى شود. از طرفى پيش بينى مى شود كه پس انداز خصوصى 

.(An & Jeon,P:12)كه به طور مستقيم به تراكم سرمايه وابسته است، كاهش يابد
حسين1 (2009) در مطالعه اى تحت عنوان «گذار جمعيتى و رشد اقتصادى در پاكستان» به بررسى رابطه 
بين رشد جمعيت و رشد اقتصادى در كشور پاكستان طى دوره 2000-1972 با استفاده از روش آمارى سرى هاى 
ــت زنان و كودكان و كار افراد همگى  ــاختار خانواده، موقعي ــى مى پردازد. وى بيان مى دارد كه تغيير در س زمان
عوامل مهمى براى رشد جمعيت تلقى مى شوند. اين تحقيق نتيجه مى گيرد كه افزايش جمعيت در سن كار به 
شرطى كه تمامى آنها به مشاغل مولد جذب شوند، اثرات مثبتى را بر اقتصاد خواهد گذاشت. البته جذب بخش 
بزرگى از جمعيت به مشاغل مولد براى كشورهاى در حال توسعه خصوصاً كشورهايى كه با مشكل بيكارى و ركود 
ــتند، يك چالش بزرگ محسوب مى شود. همچنين نتايج نشان مى دهد كه رشد جمعيت سريعتر از  روبرو هس
رشد اقتصادى است. رشد سريع جمعيت و افزايش تراكم جمعيت موجب تغييرات فنى و نوآورى هايى مى شود، 
.(Hussain,P:498)همچنين جمعيت هاى بزرگتر توانايى برخوردارى از صرفه جوئى هاى ناشى از مقياس را دارند

ــد درآمد سرانه با استفاده از  ــى رابطه بلند مدت ميان جمعيت و رش ــان2 (2010) در تحقيقى به بررس هاس
داده هاى ساليانه كشور چين در چارچوب همجمعى و تكنيك مدل تصحيح خطاى بردارى در يك چارچوب چند 
متغيرى طى دوره 1998-1952 مى پردازد. نتايج نشان مى دهد كه در مدل نئوكالسيك جمعيت و درآمد سرانه 
همگرا هستند و يك رابطة بلند مدت ميان جمعيت و درآمد سرانه در دوره قبل از اصالحات وجود دارد. در مدل 
رشد درون زاى اصالح شده بين رشد جمعيت و رشد درآمد سرانه رابطة منفى هم در دوره قبل از اصالحات و هم 
براى تمامى دوره برقرار است. با اين حال در دوره قبل از اصالحات، در هر دو مدل نئوكالسيكى و مدل رشد درون 

.(Hasan,P:365)زاى كامًال اصالح شده رشد درآمد سرانه كمتر از رشد جمعيت مى باشد
ــى اثر درآمدهاى نفتى و تغييرات جمعيتى در شكل گيرى رابطه  ــورى وكيهانى حكمت(1382) به بررس س
مخارج دولت و رشد اقتصادى پرداختند. آنها با استفاده از نرخ رشد توليد ناخالص داخلى، سرمايه گذارى بخش 
ــتگى) سنين جوان و سنين پير طى  ــبت وابس ــرمايه اى دولت، بار تكفل(نس خصوصى، هزينه هاى مصرفى و س
ــند كه در دوره هايى كه سهم دولت با رشد رابطه منفى داشته،  ــال هاى 1338 تا 1379 به اين نتيجه مى رس س
ــار جمعيتى و در دوره اى كه سهم دولت با رشد رابطه مثبت داشته است متأثر از سهم  ــهم دولت متأثر از فش س
نفت در اقتصاد بوده است. همچنين آنها نشان دادند كه تغييرات جمعيت، يكى از عوامل تعيين اندازه دولت است. 
آنها مثبت بودن اثرات بار تكفل سنين جوان و سنين پير را اينگونه تفسير كردند كه بارتكفل سنين جوان بيشتر 
ــانى(نيازمند بودجه اى بزرگتر براى آموزش و تعداد بيشتر بچه هاى سن  ــترده سرمايه انس از طريق تقاضاى گس
1. S. Hussain
2.  M.S. Hasan
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مدرسه) و بارتكفل سنين پير از طريق افزايش مخارج براى امنيت اجتماعى و مراقبت هاى بهداشتى، بر مخارج 
دولتى تأثيرى مثبت دارند.(سوريوكيهانى حكمت،1382،ص77 ). 

عرب مازار و كشورى(1384) در مطالعه اى به بررسى اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى طى 
ــتفاده از روش خود بازگشتى با  ــال هاى 1381-1338 در دو حالت توليد واقعى(بالفعل) و توليد بالقوه و با اس س
وقفه هاى توزيعى پرداختند.نتايج الگوى بالفعل نشان مى دهد كه تغيير ساختار سنى جمعيت به نفع جمعيت در 
سن كار (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد اقتصادى خواهد داشت، اما در مدل برآورد شده اين رشد جمعيت در 
سن كار باعث كاهش نرخ رشد نسبت نيروى كار شاغل به جمعيت در سن كار مى شود و به اين وسيله بر رشد 
درآمد سرانه اثر منفى دارد. براى اينكه از منفى شدن اثر تغيير ساختار سنى بر رشد درآمد سرانه جلوگيرى شود 
بايد حداقل نرخ رشد الزم نيروى كار شاغل حاصل شود. نتايج الگوى بالقوه نيز نشان مى دهد كه تغيير ساختار 
سنى جمعيت به نفع جمعيت در سن كار (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه دارد. در اين 
حالت نيز مانند حالت بالفعل براى اين كه اثر سنين (64-15 سال) اثر مثبت بر رشد توليد ناخالص بالقوه سرانه 
منفى نشود، الزم است حداقل مقدار نرخ رشد نيروى كار فعال در سالهاى آتى به اندازه مقادير پيش بينى شده 

باشد(عرب مازار و كشورى،1384،ص27).
ــرمايه گذارى و  ــركا و صفارى(1384) تحقيقى با عنوان اندازه گيرى اثر متغيرهاى نيروى كار، س برادران ش
صادرات بر رشد اقتصادى با استفاده از داده هاى تركيبى انجام دادند. در اين تحقيق، در قالب چندين مدل كلى 
و منطقه اى براى سنجش رشد اقتصادى، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به عنوان متغير وابسته بوده و نسبت 
سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى (متغير جانشين براى جريان سرمايه)، نرخ رشد جمعيت (متغير جانشين 
براى جريان نيروى كار) و نرخ رشد صادرات (متغير جانشين براى جريان كاالها و خدمات) به عنوان متغيرهاى 
ــده اند.به طورى كه در مدل كلى( در بين 127 كشور مورد بررسى)، ميزان اثر گذارى  ــتقل در نظر گرفته ش مس
جريان نيروى كار(نرخ رشد جمعيت) نسبت به مدل هاى منطقه اى به مراتب بزرگتر است، بر اين اساس بيشترين 
ضريب كشش(حساسيت) رشد اقتصادى نسبت به نيروى كار به مدل كلى، سپس مدل كشورهاى كم درآمد و 

پس از آن به كشورهاى آمريكاى التين و كارائيب مربوط مى شود(برادران شركا و صفارى،1384،ص38). 
جدول1: مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور

نتايجكشوردورهمحققرديف

اثر مثبت افزايش توليد ناخالص داخلى و اثر منفى افزايش دستمزد بر نرخ زاد و ولداسپانيا2000-1960كاليمنت و منو (2003)1

اثر مثبت افزايش توليد ناخالص داخلى و اثر منفى افزايش دستمزد بر نرخ زاد و ولديونان1998-1960هاندرويانيز و پاپاپترو (2003)2

اثر منفى افزايش نسبت وابستگى و رشد جمعيت بر پس انداز و رشد اقتصادىعربستان2003-1970عبداله الباطل (2005)3

تأثير منفى نسبت وابستگى و تأثير مثبت پس انداز بر توليد ناخالص داخلى سرانه واقعىكره جنوبى2003-1970آن و جون (2006)4

اثرات مثبت نرخ رشد جمعيت بر رشد توليد ناخالص داخلىپاكستان2000-1972حسين(2009)5

رابطه منفى ميان رشد جمعيت و رشد درآمد سرانهچين1998-1952هاسان(2010)6

سورى و7
اثرات مثبت نسبت وابستگى سنين جوان و پير بر مخارج دولتى و اثرات منفى مخارج ايران1379-1338كيهانى حكمت (1382)

دولتى بر رشد اقتصادى

اثرات مثبت جمعيت در سن كار بر توليد ناخالص سرانهايران1381-1338عرب مازار  و كشورى(1384)8

اثرات مثبت رشد جمعيت بر نرخ رشد اقتصادى در كشورهاى كم درآمد127 كشور----برادران شركا(1384)9
 و كشورهاى آمريكاى التين و كارائيب
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4- بررسى روند جمعيت در ايران
اطالعات جمعيتى ايران عمدتاً بر پايه مشاهدات جهانگردان و تخمين هاى مختلف است. در حقيقت تا سال 
1304 شمسى هيچ نهادى مسئول جمع آورى آمار نبود، تا اينكه در اين سال اداره احصائيه كل مملكتى آغاز به 
كار كرد و در سال 1312 به اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. سپس در همين سال شوراى آمار تأسيس 
ــال 1318 فقط وقايع چهارگانه(مرگ، تولد، ازدواج و طالق) ثبت مى شد. در  ــت كه تا س گرديد. الزم به ذكر اس
ــمارى عمومى به تصويب مجلس رسيد(امامى،1373،ص34). در يك برآورد  ــال 1318 قانون سرش نهايت در س

جمعيت ايران در صد سال گذشته ارقام جدول 2 را شاهديم:

در سال 1346 معاونتى به نام بهداشت و تنظيم خانواده در وزارت بهدارى آن زمان ايجاد شد و براى نخستين 
ــد جمعيت را شروع كرد. در اواسط دهه  ــماً دخالت در امر تنظيم خانواده با هدف تعديل ميزان رش بار دولت رس
1350 و بر اساس سرشمارى 1355 نشانه هايى هر چند اندك از تقليل سطح زاد و ولد و بارورى در بسيارى از 
شهرستان ها و مناطق كشور ظاهر شد، ولى از سال هاى 1355 تا 1365 مجدداً ميزان رشد جميعت سير صعودى 
ــيار زياد و استثنايى حدود 4 درصد بالغ  ــد ساالنه جمعيت در كل كشور به رقم بس ــط رش پيمود و ميزان متوس

گرديد(آقاجانيان، 1373،ص29).

جدول2: برآورد جمعيت كشور در سال هاى 1335-1260 شمسى

برآورد جمعيتسال
متوسط رشد 

ساالنه(درصد)
برآورد جمعيتسال

متوسط رشد 

ساالنه(درصد)

12607654000-1310111850001/4

127081240000/61315119640001/4

128086130000/61320128330001/4

129091430000/61325141590002/0

130097070000/61330162370002/8

1305104560001/51335189547043/1

منبع: مركز آمار ايران(1386)

جدول 3: اندازه و رشد جمعيت در ايران

متوسط رشد جمعيت كل كشورسال
ساالنه (درصد)

189547043/1آبان 1335

257887223/1آبان 1345

337087442/7آبان 1355

494450103/9مهر 1365

5583716312/5مهر 1370

600554881/5آبان 1375

704957821/6آبان 1385

منبع: مركز آمار ايران(1386)
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يكى از داليل مؤثر بر شتاب رشد جمعيت در دهه 65-1355 را مى توان تحوالت سياسى، اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و رفتارى ناشى از انقالب اسالمى ايران دانست كه بالفاصله بعد از انقالب ويژگى هاى خاص خود را داشته 
كه از نتايج آن ايجاد شدن زمينه مساعد براى افزايش زاد و ولد بوده است. ملغى شدن قوانين مربوط به حداقل 
سن ازدواج، استقبال از تشكيل خانواده در سنين پائين، وضع قوانين و مقررات موافق با افزايش زاد و ولد، ايجاد 
اميدوارى به آينده و انتظار دولت و دستگاه هاى اجرايى در تأمين نيازهاى غذايى، بهداشتى، آموزشى و... و باالخره 
شرايط روانى- اجتماعى خاص ايجاد شده بر اثر جنگ تحميلى از جمله مهمترين عوامل در ارتقاء سطح زاد و ولد 

و نتيجتاً ميزان رشد باالى جمعيت در دهه 65-1355 و بويژه سال هاى 63-1358 بوده است. 
از سال 1367 دولت و دستگاه هاى اجرائى و برنامه ريزى مسأله جمعيت را در چهارچوب استراتژى هاى توسعه 
ــت تعديل  ــت هاى مرتبط با جمعيت به ويژه سياس اقتصادى و اجتماعى به طور جدى مدنظر قرار دادند و سياس
ميزان رشد جمعيت از طريق تقليل سطح زاد و ولد جايگاه ويژه اى در بطن برنامه توسعه 72-1368 پيدا كرد. 
بعد از به اجرا درآمدن سياست هاى تنظيم خانواده و افزايش ارتقاى شاخص هاى كمى جمعيت از يك سو و افزايش 
شاخص هاى كيفى همچون رشد جمعيت با سواد، رشد جمعيت با تحصيالت عالى، ارتقاء نقش زنان، رشد جمعيت 
شهرنشينى و... موجب گرديد تا متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در سرشمارى سال 1370 به 2/5 درصد و در 
سال 1375 به 1/5 درصد كاهش يابد.اين درحالى است كه از سال 1364، كاهش سريع بارورى، ساختار جمعيتى 
كشور را تغيير داد. كودكان زيادى كه در دوره بارورى باال در اوايل دهه 1359 به دنيا آمده بودند، در دهه 70 به 
سن كار رسيدند و اين امر موجب شد تا نيروى كار در سال هاى 1379-1375 تقريباً 4 درصد يعنى بيش از دو 

برابر رشد جمعيت افزايش يابد.

از طرفى ديگر قسمت ميانى هرم سنى سال 1385 كه به گروه سنى 19-15 سال تعلق دارد، نسبت به سال 75 
پهن تر شده و اين به دليل بزرگ شدن جمعيت زير 15 در 10 سال گذشته است. بيشترين جمعيت نيز در سال 
1385 متعلق به گروه سني 24-20 ســال (13 درصــد جمعيت) بوده است. بر همين اساس با گسترده شدن 
قسمت ميانى هرم سنى در سال 85 نسبت به سال 75، سهم جمعيت فعال از كل جمعيت كه در سال 75 حدود 
56 درصد بوده، در سال 85 به بيش از 69 درصد افزايش يافته و همين امر سبب شده تا نسبت وابستگى گروه هاى 

خارج از جمعيت فعال به جمعيت فعال از 78/09 درصد در سال 75 به 43/4 درصد در سال 85 كاهش يابد.

جدول4: مقايسه گروه هاى عمده سنى در سال هاى 1375 و 1385

سن
سال 1385سال 1375

درصدتعداددرصدتعداد

142372554539/501768162925/08-0 ساله

643370240656/114915756269/73-15 ساله

6525951814/3236565915/18 ساله و بيشتر

منبع: مركز آمار(1388)
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5- داده ها و نتايج تجربى
5-1- معرفى داده ها

ــده در اين تحقيق براى دوره 1385-1345 مى باشند. داده هاى سرى  ــرى زمانى به كار گرفته ش داده هاى س
زمانى مورد نظر نيز از بانك اطالعات سرى زمانى بانك مركزى و سالنامه هاى آمارى مركز آمار ايران و سرشمارى 

نفوس و مسكن در سال هاى مختلف گردآورى شده است.
 متغيرها عبارتند از: توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1376 كه به عنوان متغير وابسته در دو حالت 
توليد ناخالص داخلى با نفت(GDP) و توليد ناخالص داخلى بدون نفت(GDPN) به كار گرفته شده است. دو 
ــده شامل جمعيتPOP و نسبت وابستگى DEP است. جهت بدست آوردن  متغير جمعيتى در نظر گرفته ش
ــبت وابستگى ابتدا از روش درون يابى1 نرخ رشد گروه هاى سنى زير 15 سال، 15 تا 64 سال و  ــرى زمانى نس س
65 سال به باال را بدست آورده و سپس نسبت وابستگى براى تمامى سال ها محاسبه شد. همچنين جهت بررسى 
ــال(POP14)، بين 15 تا 64 سال(POP 64-15) و 65 سال  ــاختار سنى، جمعيت را به سه گروه كمتر از 15 س س
به باال(POP 65) و نسبت وابستگى را به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان(DEP 1) و نسبت وابستگى سنين 

پير(DEP2) تقسيم كرده ايم.
 نسبت وابستگى سنين جوان از تقسيم افراد كمتر از 15 سال بر تعداد افراد 15 تا 64 سال و همچنين نسبت 
وابستگى سنين پير از تقسيم افراد باالى 65 سال بر تعداد افراد بين 15 تا 64 سال به دست آمده است. متغيرهاى 
مجازى به كار رفته نيز عبارتند از: D56جهت نشان دادن اثرات انقالب و جنگ بر توليد ناخالص داخلى وارد مدل 

شده و مقدار آن براى سال هاى 1356 تا 1367 يك و براى بقيه سال ها برابر با صفر مى باشد.
 متغير مجازى D66براى نشان دادن كاهش شديد نسبت وابستگى سنين جوان از سال 1366 است كه مقدار 

آن براى سال هاى 1366 تا 1385 برابر با يك و براى بقيه سال ها برابر با صفر مى باشد.

5-2- بررسى پايايى متغيرها
ــنتى در اقتصاد سنجى، مبتنى بر فرض پايايى متغيرها است. اما بررسى هاى انجام  به كارگيرى روش هاى س
ــان دهنده اين مطلب است كه اكثر سرى هاى زمانى كالن اقتصادى غير ساكن هستند.  ــده در اين زمينه نش ش
بنابراين بر اساس نظريه همجمعى الزم است تا نسبت به ايستايى متغيرهاى مورد مطالعه اطمينان حاصل كنيم 

(نوفرستى،1378،ص40).
ــدل كه همگى به صورت  ــد ديكى-فولر تعميم يافته روى متغيرهاى م ــه واح ــه همين منظور،آزمون ريش  ب
لگاريتمى هستند و براى سال هاى 1385-1345 انجام شده و نتايج آن در جدول شماره 6 ارائه شده است. با توجه 
به نتايج آزمون ديكى- فولر تعميم يافته، فرضيه صفر مبنى بر وجود ريشه واحد براى تمامى متغيرها پذيرفته 
نمى شود و متغيرها در سطح پايا نيستند. در نتيجه تمامى متغيرها به جز متغير جمعيت باالى 65 سال با يك 

بار تفاضل گيرى پايا هستند.

1. r=            جمعيت در سال مورد نظر جمعيت در سال پايه t=تفاوت سال مورد نظر و سال پايه
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5-3- تخمين مدل
شكل كلى در نظر گرفته براى تخمين مدل به صورت زير مى باشد:

LGDP= f(LPOP,LDEP)
LGDPN= f(LPOP,LDEP)

كه در آن به ترتيب LGDP لگاريتم توليد ناخالص داخلى، LGDPN لگاريتم توليد ناخالص داخلى بدون 
نفت، LPOP لگاريتم جمعيت و LDEP لگاريتم نسبت وابستگى است. جهت بررسى دقيقتر چگونگى اثرگذارى 
ــبت  ــيم كرده و بار ديگر نس ــه گروه تقس متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى، در ابتدا جمعيت را به س
وابستگى را به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان و نسبت وابستگى سنين پير تقسيم بندى كرده و اثرات هر 
ــد ناخالص داخلى مالحظه مى كنيم. هر يك از مدل ها به روش حداقل مربعات  ــدام از اين گروه ها را بر تولي ك
ــت. همانطور كه در جدول 6 مالحظه مى شود، دو نوع معادله رگرسيون  ــده اس معمولى(OLS) تخمين زده ش
برآورد شده كه هر يك از آنها جهت بررسى هدف خاصى تخمين زده شده كه به ترتيب عبارتند از: رگرسيون هاى 
ــيون هاى گروه دوم:  ــى اثرات گروه هاى مختلف جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى و رگرس گروه اول: جهت بررس

جهت بررسى اثرات نسبت وابستگى سنين مختلف بر توليد ناخالص داخلى به كار گرفته شده اند.

جدول 5: نتايج آزمون ديكى-فولر تعميم يافته

نتيجه
مقادير بحرانى

ADF نام متغيراندازه جبرىآماره
%10%5%1

I(1)-2/60-2/93-3/61-3/04عرض از مبدأLGDP

I(1)-2/60-2/93-3/61-2/98عرض از مبدأLGDPN

I(1)-3/21-3/56-4/29-7/42عرض از مبدأ و روندLPOP14

I(1)-2/62-2/96-3/67-9/91عرض از مبدأ LPOP 15-63

I(2)-2/60-2/94-3/61-6/02عرض از مبدأLPOP65

I(1)-2/62-2/96-3/67-3/90 عرض از مبدأLDEP1

I(1)-3/21-3/56-4/29-5/02عرض از مبدأ و روندLDEP2

منبع: محاسبات محقق

اعداد درون پرانتز آماره t مى باشد.
منبع: محاسبات محقق

جدول6: نتايج رگرسيونى تخمين زده شده
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5-4- تفسير مدل ها
ــازگار بوده و از لحاظ آمارى تمام  ــان مى دهد كه عالمت تمامى متغيرها با تئورى س نتايج تخمين مدلها نش
متغيرها در سطح اطمينان 95 درصد معنادار مى باشند. قدرت توضيح دهندگى معادل 0/99 درصد مى باشد 
ــتقل در نظر گرفته شده در مدل قابل  ــط متغيرهاى مس يعنى 99 درصد از تغييرات توليد ناخالص داخلى توس
توصيف است.همچنين ضرايب متغيرهاى مجازى در نظر گرفته شده در تمامى مدلها رابطه منفى با توليد ناخالص 
داخلى دارند. از آنجا كه در هر دو مدل متغير وابسته تأخيرى به كار رفته، براى پى بردن به وجود خود همبستگى 
در مدل آماره اچ- دوربين براى آن ها محاسبه شد، كه نتايج اين آماره نشان دهنده عدم خودهمبستگى در تمامى 
مدل ها دارد. از طرف ديگر نتايج آزمون هاى مختلف انجام شده در خصوص نقض فروض كالسيك انجام شده؛ 

نتايج اين آزمون ها بر صحت فروض كالسيك تأكيد دارد. 
ــيونى گروه اول كه جهت بررسى اثرات گروه هاى مختلف جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى  در معادله رگرس
ــال(LPOP14)، بين 15 تا 64 سال ــنى كمتر از 15 س ــه گروه مختلف س ــده، جمعيت به س در نظر گرفته ش

ــيم شد. نتايج نشان مى دهد كه جمعيت كمتر از 15 سال و  ــال(LPOP65) تقس (LPOP 15-65) و باالى 65 س
ــال اثرات منفى بر توليد ناخالص داخلى مى گذارند، به گونه اى كه يك درصد افزايش در  جمعيت باالى 65 س
هر يك از اين متغيرها به ترتيب منجر به كاهش 0/64 و 1/56 درصدى در توليد ناخالص داخلى مى شوند، البته 
مشخص است كه اثرات منفى جمعيت باالى 65 سال به مراتب بيشتر از اثرات منفى جمعيت كمتر از 15 سال 
است. از طرف ديگر جمعيت 15 تا 64 سال كه جمعيت فعال محسوب مى شود، رابطه مثبتى با توليد ناخالص 
داخلى دارد و افزايش يك درصدى در اين متغير موجب افزايش 1/03 درصدى در توليد ناخالص داخلى مى شود. 
اين در حالى است كه اثرات منفى جمعيت زير 15 سال و باالى 65 سال و اثرات مثبت جمعيت بين 15 تا 64 
سال در مدل توليد ناخالص داخلى بدون نفت به مراتب كمتر از اثرات اين دو متغير در مدل توليد ناخالص داخلى 
با نفت است. آزمون همجمعى جوهانسون- جوسيليوس جهت يافتن روابط تعادلى بلند مدت ميان متغيرهاى 

معرفى شده نشان مى دهد تنها يك رابطه بلند مدت ميان توليد ناخالص داخلى و متغيرهاى الگو وجود دارد.
در معادله رگرسيونى گروه دوم كه جهت بررسى اثرات نسبت وابستگى سنين مختلف بر توليد ناخالص داخلى 
به كار گرفته شده، نسبت وابستگى به دو گروه نسبت وابستگى سنين جوان(DEP1) و نسبت وابستگى سنين 
ــيم شده است. نسبت وابستگى سنين پير اثرات منفى بزرگترى بر توليد ناخالص داخلى مى  پير(DEP2) تقس
گذارد، كه اين مى تواند نشان دهنده هزينه هاى بيشتر و سنگين تر اين گروه سنى نسبت به گروه سنى كمتر از 
15 سال باشد. آزمون همجمعى جوهانسون- جوسيليوس جهت يافتن روابط تعادلى بلند مدت ميان متغيرهاى 

معرفى شده نشان مى دهد كه هيچ رابطه بلند مدتى ميان توليد ناخالص داخلى و متغيرهاى الگو وجود ندارد. 

6- نتيجه گيرى و پيشنهادات
در اين پژوهش، تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى را بر اساس روش هاى نوين اقتصاد سنجى 

مورد بررسى قرار داديم. از برآورد تمامى مدل هاى به كار گرفته شده، مى توان به نتايج ذيل اشاره كرد:
• از ميان گروه هاى سنى مختلف، گروه سنى 15 تا 64 يعنى همان جمعيت فعال، اثرات مثبت معنادارى بر رشد 
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اقتصادي (توليد ناخالص داخلى) دارد ولى جمعيت كمتر از 15 سال و بيشتر از 65 سال اثر منفى بر روى توليد 
ناخالص داخلى مى گذارد. با توجه به كشش بيشتر متغير جمعيت باالى 65 سال، افزايش جمعيت در اين گروه 
سنى موجب كاهش شديدتر توليد ناخالص داخلى مى شود، كه اين مى تواند به دليل هزينه هاى باالتر درمانى، 

مراقبت و نگهدارى و... در اين گروه سنى باشد.
ــد اقتصادى وجود  ــتگى و توليد ناخالص داخلى و همچنين رش ــبت وابس • با توجه به رابطه منفى كه بين نس
دارد، مشخص مى شود كه افزايش جمعيت از طريق باالبردن نسبت وابستگى نيز مى تواند به مراتب اثرات منفى 
شديد ترى را بر رشد اقتصادى بر جاى گذارد. از طرف ديگر نسبت وابستگى جزو آن دسته از شاخص هاى كيفى 
جمعيتى است كه برترى عددى افراد شاغل به افراد غير شاغل را نشان مى دهد و پايين بودن اين نسبت بيانگر 
ــطح مطلوب رفاه اقتصادى جامعه و قدرت پس انداز بيشتر است. برعكس هرچه مقدار نسبت وابستگى باالتر  س
باشد، فشار وارده بر جمعيت شاغل براى تأمين معاش افراد تحت تكفل فزونى گرفته و سطح رفاه كاهش مى يابد. 
همچنين اين اثرات منفى به دليل افزايش تراكم افراد سالخورده در نسبت وابستگى سنين پير به مراتب بيشتر از 
نسبت وابستگى سنين جوان است. اين درحالى است كه روند پيرى جمعيت از سال 1335 تا 1365 تقريباً نزولى 
ــده و شاهد افزايش سهم گروه سنى باالى 65 سال از 4/32 درصد در  ــال 1365 اين روند صعودى ش بوده و از س
ــال 1385 هستيم كه عمدتاً به سبب پيشرفت چشمگير در عرصه پزشكى و  ــال 1375 به 5/18 درصد در س س

افزايش اميد زندگى(از 66 سال به 72 سال) و اهميت دادن به اقتصاد سالمت بوده است.
براساس نتايج تجربى اين پژوهش مى توان پيشنهادات ذيل را مطرح كرد:

1- از آنجا كه جمعيت بين 15 تا 64 سال اثرات مثبت نسبتاً بااليى بر توليد ناخالص داخلى مى گذارد، اين 
مسأله اى است كه الزم است مورد توجه خاص دولت مردان و سياست گذاران اقتصادى قرار گرفته تا سياست هاى 

مناسبى براى اشتغال و تأمين نيازهاى اوليه نيروى كار در اين گروه سنى انديشيده شود.
2- در حال حاضر كشور ايران نيز مرحله انتقال ساختار سنى جمعيت از جوانى به سالخوردگى را تجربه مى كند. 
ــور را به خود اختصاص داده است، اما فزونى سرعت رشد  ــهم كمى از جمعيت كش ــالمند س با اينكه جمعيت س
جمعيت سالمند در مقايسه با رشد جمعيت كل كشور و پيش بينى افزايش تعداد و سهم جمعيت باالى 60 سال 
در سال هاى آتى لزوم برنامه ريزى آينده نگر براى افزايش رفاه و خدمات درمانى و بيمه اى مربوط به اين گروه 

جمعيتى را مورد تأكيد قرار مى دهد.
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بررسى تأثير متغيرهاى جمعيتى بر توليد ناخالص داخلى در ايران
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