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ثير سالخوردگي جمعيت بر وضعيت حساب جاري با أت

 هاي توزيعيرويكرد الگوي خود رگرسيون با وقفه

 ايراندر

 1بايرام پاكروان

 چكيده

-نه تنها متغيرهاي اقتصادي از قبيل سطح مصرف، سطح پس ،بروز پديده سالخوردگي جمعيت

گذاري و غيره را به شكل انداز ملي، مخارج دولتي، درآمدهاي مالياتي دولت، مخارج سرمايه
تواند بر مي ،دهد، بلكه از طريق متغيرهاي ياد شدهمستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار مي

ر باشد. از آنجاييكه هر گونه اخالل در تعادل حساب ها نيز تاثيرگذاوضعيت حساب جاري دولت
تواند باعث كاهش ارزش پول ملي و ايجاد اخالل در عملكرد مي ،جاري به خصوص كسري آن

اقتصادي كشورها شود و تاكنون، پژوهشي نيز در خصوص تاثير تحوالت جمعيتي و سالخوردگي 
ته است، لذا پژوهش حاضر جمعيت بر وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرف

درصدد آمد، اثر سالخوردگي جمعيت را بر وضعيت حساب جاري در اقتصاد ايران مورد آزمون 
قرار دهد. براي نيل به اهداف پژوهش، اطالعات آماري مربوط به دو  متغير پژوهش، يعني درصد 

-2017اني نسبت وابستگي جمعيت و نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي طي دوره زم
هاي سازمان ملل متحد و بانك مركزي ايران گردآوري شد. سپس الگوي پژوهش از سايت 1980

) برآورد گرديد. ARDLهاي توزيعي (با استفاده از روش اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه
تاثير منفي بر وضعيت نسبت  ،سالخوردگي جمعيت شاخص ،دهدهاي پژوهش نشان مييافته

طوريكه يك مدت و بلندمدت دارد. بههاي كوتاهبه توليد ناخالص داخلي در دورهحساب جاري 
تواند به طور متوسط نسبت حساب جاري به درصد افزايش در نسبت وابستگي جمعيت ايران، مي

 ،درصد در دوره بلندمدت 0,53مدت و درصد در دوره كوتاه 0,32توليد ناخالص داخلي را حدود 
 ساير شرايط كاهش دهد.با فرض ثابت ماندن 
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 مقدمه - 1

ت جمعيتي  هاي اخير به دليل تأثيرپذيري از تحوال بسياري از متغيرهاي كالن اقتصادي در دهه  
جدي از طرف محققان قرار گرفتند. طبق نظر هاي مورد بحث ،و بروز پديده سالخوردگي جمعيت

شناسان، جامعه قرن بيست و يكم با پديده سالخوردگي جمعيت كارشناسان حوزه و جمعيت
مواجه است. تحوالت جمعيتي از قبيل افزايش اميدزندگي، كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش 

باعث ايجاد مشكالت  اجتماعي، –وابستگي جمعيت به همراه ديگر تغييرات در محيط اقتصادي
گردد. چرا كه سالخوردگي جمعيت از يك طرف هاي اقتصادي ميجدي براي كشورها در زمينه

هاي سالمت و بهداشت عمومي و نيز مخارج عمومي دولت از قبيل مخارج بازنشستگي و هزينه
ت بهزيستي را به شدت افزايش داده و از سوي ديگر به جهت كاهش جمعيت در سن كار و جمعي

فعال در اقتصاد، درآمدهاي مالياتي دولت به شكل مستقيم (ماليات بر مشاغل) و غير مستقيم 
ها را در تنگناي مالي قرار كند و در نتيجه، دولتهاي اقتصادي) كاهش پيدا مي(كاهش فعاليت

هاي باعث ايجاد اختالل در تخصيص بهينه منابع و اولويت ،دهد. همچنين تغييرات جمعيتيمي
گذاري براي گردد و ممكن است، باعث زيان از طريق كاهش منابع سرمايهاهي اقتصاد ميرف

-هاي اقتصادي را محدود ميها و فعاليتهاي آينده شود، چرا كه توسعه رفاه در ساير حوزهنسل

). ضمن اينكه كشورهايي كه از نسبت وابستگي جمعيت بيشتري 1395نمايد (حصاري، علي،
انداز ملي در اينگونه كشورها جمعيت در سن كار كمتري دارند، سطح پس برخوردار هستند و

باشد. بنابراين پديده سالخوردگي جمعيت نه تنها متغيرهاي ياد كمتر و سطح مصرف بيشتر مي
تواند حساب مي ،دهد، بلكه از طريق اين متغيرهاشده را به شكل مستقيم تحت تاثير قرار مي

متغيرهاي ديگر اقتصادي را متاثر سازد. با وجود اينكه، پديده بودجه، حساب جاري و ساير 
سالخوردگي جمعيت در كشور ايران به شكل كامل رخ نداده است، اما افزايش تدريجي اميد 
زندگي، كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش نرخ وابستگي جمعيت از عالئم زودرس آن هستند. 

متغيرهاي كالن اقتصادي و ساير مسائل كشور از  بنابراين توجه كافي به پيامدهاي منفي آن بر
اي در خصوص چگونگي اثرگذاري باشد. از آنجاييكه تاكنون مطالعهاهميت بيشتري برخوردار مي

تحوالت جمعيتي بر وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرفته است، لذا پژوهش 
اب جاري در اقتصاد ايران مورد حاضر درصدد است، تاثير سالخوردگي جمعيت را بر وضعيت حس
پذيري تعادل حساب جاري از آزمون قرار دهد و به دنبال يافتن پاسخ براي چگونگي تاثير

باشد. بخش دوم و سوم اين پژوهش به بيان مباني نظري و تجربي تحوالت جمعيتي در كشور مي
دهد. بخش رار ميموضوع پرداخته است. بخش چهارم، روند متغيرهاي پژوهش را مورد بررسي ق

هاي پژوهش را مورد شناسي پژوهش اختصاص يافته است. بخش ششم، يافتهپنجم، به روش
گيري و ارائه پيشنهادها پرداخته شده دهد و در بخش پاياني نيز به بحث و نتيجهتحليل قرار مي

 است.
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 مباني نظري پژوهش  - 2

دنيا به يكي از موضوعات چالش برانگيز امروزه پديده سالخوردگي جمعيت در اكثر كشورهاي 
تبديل شده است. تغييرات ساختار جمعيت و كاهش جمعيت در سن كار و موازي با آن افزايش 
وابستگي جمعيت، اكثر متغيرها و بازارهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. بـر اسـاس 

ي از كشـورهاي درحـال گزارش سازمان ملل متحد، روند سـالخوردگي جمعيـت در بسـيار
ميالدي آغاز شده است و اين در حالي است كه اغلب كشورهاي توسـعه  1994توسعه از سال 

). در شرايط كنوني، 1،2013اند (ملل متحديافتـه، از دير باز سالخوردگي جمعيت را تجربه كرده
كننـد د تجربه مـيتغييرات سريعي را در روند نرخ زاد و ول ،بسياري از كشورهاي در حال توسعه

). 2،2006و در آينده نزديك سالخوردگي جمعيت در اين گونه از كشورها بروز خواهد كرد ( ويل
بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در كشور ايران نيز حاكي از بروز پديده سالخوردگي جمعيت در 

هاي اقتصادي دهد، تاثير تحوالت جمعيتـي بر متغيرباشد. مطالعات نشان ميآينده نزديك مي
امري اجتناب ناپذير است. در اين راستا يكي از متغيرهاي مهم اقتصاد كه متأثر از بروز پديده 

باشد و هر گونه اخالل در تعادل ها ميسالخوردگي جمعيت است، حساب جاري تراز پرداخت
باعث كاهش ارزش پول ملي و كاهش ذخاير ارزي  ،الخصوص كسري آنحساب جاري علي

تواند تبعات منفي در عملكرد اقتصادي كشورها داشته باشد. با توجه خواهد شد كه ميكشورها 
انداز ملي، مخارج به شرط تعادل اقتصاد، تعادل حساب جاري اقتصاد كشورها به سطح پس

دولتي، درآمدهاي مالياتي دولت و مخارج سرمايه گذاري بستگي دارد كه از روابط زير حاصل 
 شود. مي

�Y            ريزي شده)       ي كل (مخارج برنامه) تقاضا1(  = C + I + G + EX − IM 

Y                      ) عرضه كل                                2( = Y� = C + S + NT 

C                       ) شرط تعادل                             3( + I + G + EX − IM = C + S + NT 

CA= EX-IM= (S – I) + (T – G(  ) تعادل حساب جاري                4(
 

صادرات،  EXحساب جاري،  CAدرآمد ملي،  Yعرضه كل،  �Yتقاضاي كل،   �Yطوريكه به
IM  ،وارداتS انداز ملي، پسI ،مخارج سرمايه گذاري بخش خصوصيC ،مخارج مصرفيNT 

)، تحوالت 4باشد. بر اساس رابطه (مخارج دولتي مي Gخالص درآمدهاي مالياتي دولت و 
تواند حساب جاري را تحت جمعيتي از طريق تحت تاثير قرار دادن متغيرهاي سمت راست، مي

)، جمعيتي كه در سن كار هستند، 1970( 3تاثير قرار دهد. طبق نظريه چرخه زندگي موديگلياني
ز به سن كار نرسيدند، قرض گيرنده و نهايتاً انداز كننده و جمعيت جوان و نوجواني كه هنوپس

مخارج مصرفي خود  ،اندازهاي قبليگروه سوم، يعني جمعيتي كه سالخورده هستند، از محل پس
نمايند. بنابراين كشورهايي كه داراي جمعيت نسل جوان و نوجوان و نيز جمعيت را تامين مي

انداز كمتري بوده و همين امر پسسالخورده بيشتري هستند، داراي سطح مصرف باال و سطح 

                                                
1 -United Nations 
2-Weil 
3-Modigliani 
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تواند از مي ،شود. همچنين سالخوردگي جمعيت) باعث مي4كسري حساب جاري را طبق رابطه (
گذاري، مخارج دولتي و درآمدهاي مالياتي، بر كسري طريق تحت تاثير قرار دادن مخارج سرمايه

كه داراي نيروي انساني كند، كشورهايي ) بيان مي2008( 1حساب جاري اثرگذار باشد. كوپر
 گذاري به مراتب بيشتريگذاري و مخارج سرمايههاي سرمايهجذابيتاز تر و پويا هستند، جوان

برخوردار هستند و همين امر داللت بر كاهش حساب  ،كشورهاي نسبتاً سالخوردهنسبت به 
-فاده از داده)، با است2007( 2باشد. كيم و ليجاري در كشورهاي داراي جمعيت سالخورده مي

به اين نتيجه رسيدند  ،براي ده كشور جنوب شرق آسيا 1981- 2003هاي هاي ساليانه طي سال
 3كه افزايش وابستگي جمعيت، تاثير منفي بر حساب جاري در اين كشورها دارد. كينگ و ديگران

اول اينكه  كنند،)، در رابطه با تأثير تحوالت جمعيتي بر درآمدهاي مالياتي دولت بيان مي2000(
- كاهش نرخ زادوولد و كاهش رشد جمعيت، ورود نيروهاي جوان را به بازار نيروي كار كاهش مي

دهد و دوم اينكه با سالخوردگي جمعيت، نرخ مشاركت كمتري در بازار كار وجود خواهد داشت و 
عرضه نرخ مشاركت كل اقتصاد كاهش پيدا خواهد كرد. در هر دو حالت، با كاهش  ،از اين طريق

نيروي كار، درآمدهاي مالياتي ناشي از مشاغل كاهش تنزل يافته و اين امر كسري حساب جاري 
وقتي  ،كنند)، استدالل مي1994( 4شود. گود سوآرد و ديگران) باعث مي4را بر حسب رابطه (

نرخ رشد جمعيت، از روند نزولي برخوردار باشد و نسبت جمعيت سالخورده به جمعيت در سن 
رود كه درآمدهاي مالياتي نيز از روند كاهشي برخوردار باشد. از و به افزايش است، انتظار ميكار ر

بر  ،اثر افزايش سني جمعيت )، بخش عمده2007( 5فونگ و ديگران  –ديدگاه لو ونگ 
 ،درآمدهاي مالياتي دولت، از ناحيه ماليات بر درآمد اشخاص است و چون اين نوع ماليات

داري تحت تأثير تحوالت تواند به صورت معنيكند، ميعيت ارتباط پيدا ميمستقيماً با جم
آثار كاهشي بر درآمدهاي  ،توان گفت، سالخوردگي جمعيتجمعيتي قرار گيرد. بنابراين مي

مالياتي دولت داشته و از اين طريق حساب جاري را به شكل منفي تحت تاثير قرار دهد. از سوي 
تواند تاثير منفي بر حساب جمعيت از طريق افزايش مخارج دولتي، ميديگر، سالخوردگي و پيري 

-) بيان مي2004( 6) نيز داشته باشد. در اين راستا، رز و همكاران4طبق رابطه ( ،هاجاري دولت

نمايد يابد و اميدزندگي افزايش پيدا ميزماني كه در كشورها،  نرخ مرگ و مير كاهش مي ،كنند
كند لد نيز از روند نزولي برخوردار باشد، پديده سالخوردگي جمعيت بروز ميو از طرفي نرخ زادوو

هاي سني جوان كمتر گذاري براي تأمين نيازهاي گروهو در نتيجه آن احساس نياز به سرمايه
شود و در اين حالت، عمدتاً منابع اقتصادي كشورها صرف و هزينه رفاه خانوارها شده و بدين مي

 7يابد. وان اويك كاسپر و همكارانافزايش مي ،هان اجتماعي و بهداشت دولتترتيب مخارج تامي

                                                
1- cooper 
2 - kim & lee 
3 - King et al  
4-Goudswaard et al 
5 - Lu Wang-Fong and et al 
6 - Rose et al 
7- Van Ewijk Casper et al 
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ها تواند بر وضعيت پايداري مالي دولتمي ،كنند كه تغييرات جمعيتي)، استدالل مي2006(
بر  ،هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعياثرگذار باشد؛ چرا كه بسياري از نهادها همچون صندوق

هزينه متوازن استوار هستند و زماني كه جمعيت به لحاظ سني رو به  - مبناي نظام درآمد
ها افزايش شود، در اين حالت، مخارج دولتافزايش گذاشته و جمعيت بازنشستگان چند برابر مي

كه سالخوردگي جمعيت از طريق افزايش مخارج عمومي  ،توان نتيجه گرفتيابد. لذا ميمي
 تواند منجر به كاهش حساب جاري گردد. مي نيز ،دولت

 مباني تجربي پژوهش - 3

 پيشينه مطالعات داخلي -1- 3

)، تغيير ساختار سني جمعيت را بر كسري بودجه دولت مورد 1397نوفرستي و همكاران ( -
هاي تركيبي با تواتر متفاوت و از اطالعات بررسي قرار دادند. آنها در مطالعه خود از روش داده

استفاده نمودند و نتايج مطالعات آنها نشان داد كه ساختار سني  1367-1393اري دوره زماني آم
 داري بر مخارج دولتي، مخارج مصرفي و لذا متغير كسري بودجه دولت دارد.جمعيت، اثر معني

)، تاثير تحوالت جمعيتي را بر شاخص پايداري مالي سازمان 1397پاكروان و خوشنويس ( -
هاي توزيعي طي دوره اعي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفهتامين اجتم

حاكي از اين بود كه متغير اندازه  ،هاي آنهامورد بررسي قرار دادند. يافته 1980-2017زماني 
مدت و بلندمدت دارد. همچنين تاثير جمعيت، تاثير مثبت بر پايداري مالي سازمان در دوره كوتاه

مدت و ي اميدزندگي و وابستگي جمعيت بر شاخص پايداري مالي سازمان در دوره كوتاهمتغيرها
 باشد. مدت منفي ميبلند

)، تاثير تحوالت جمعيتي بر بازار كار ايران را با استفاده از رويكرد 1394منظور و بهالو هوره ( -
د، اقتصاد را به هفت مورد بررسي قرار دادند. آنها در پژوهش خو ،تعادل عمومي محاسبه پذير

بخش و نيز نيروي انساني را به دو بخش ماهر و غير ماهر تفكيك كردند. نهايتاً پس از تشكيل 
تشكيل و الگو كاليبرگرديد.  1391هاي خرد بر اساس اطالعات آماري سال الگو، ماتريس داده

نسبت به  ،طح توليددهد كه در دوره جواني جمعيت، اشتغال و سنشان مي ،هاي آنهانتايج يافته
شود. اما در يابد و در نتيجه آن، سطح رفاه و درآمد خانوارها نيز زياد ميسال پايه افزايش مي

 كند.زمان سالخوردگي جمعيت، سطح رفاه، سطح اشتغال و سطح توليد كاهش پيدا مي

  

 پيشينه مطالعات خارجي -2- 3

بر رشد حساب جاري در كشور عربستان )، اثرات تحوالت جمعيتي را 2018( 1قسان و همكاران -
صعودي مورد مطالعه قرار دادند. آنها در پژوهش خود از الگوي اقتصادسنجي رگرسيون 

) جهت بررسي اثرات پوياي تغييرات ساختار دو متغير جمعيتي SVARخودبرداري ساختاري (
اده كردند. (نيروي كار مهاجر متخصص و نيروي كار داخلي غير متخصص) بر حساب جاري استف

نشان داد كه رشد جمعيت نيروي كار داخلي و تقاضاي داخلي براي  ،هاي پژوهش آنهايافته

                                                
1- Ghassan et al 
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بر رشد اقتصادي در بلند مدت تاثير مثبت داشته باشد و تاثير مثبت  ،تواندمي ،نيروي كار مهاجر
همچنين باشد. بيشتر به جهت مهارت و تخصص آنها مي ،نيروي كار مهاجر بر رشد اقتصادي

تواند اثرات منفي نيروي كار مي ،تاثير مثبت نيروي كار مهاجر متخصص بر رشد حساب جاري
دهد كه هاي آنها نشان ميغير ماهر داخلي بر رشد حساب جاري را جبران نمايد. همچنين يافته

تواند بر نسبت سن فعال مي ،شوك افزايش تقاضا براي نيروي كار مهاجر با مهارت و متخصص
 عيت داخلي موثر باشد. جم

انداز و حساب جاري در )، تاثير ساختار جمعيتي را بر سطح پس2017( 1شاباالال و همكاران -
هاي توزيعي پانل كشور آفريقاي جنوبي با استفاده از روش اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه

)PARDL2011ني براي سطح ملي و دوره زما 1961- 2016زماني دوره هاي سري) و داده-
نشان داد كه كاهش نرخ  ،اي مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعه آنهابراي سطح منطقه 2006

تواند حساب جاري را تحت تاثير قرار مي ،ايوابستگي جمعيت در هر دو سطح ملي و منطقه
 دهد. 

-راي پيشباز آن پذير، )، با طراحي الگوي تعادل عمومي محاسبه2012( 2ليسنكوا و همكاران -

 ،هابيني اثرات سالخوردگي جمعيت بر وضعيت بازار كار در كشور اسكاتلند، استفاده كردند. يافته
يابد. حاكي از آن بود كه با كاهش جمعيت نيروي كـار، درآمـد سـرانه اسكاتلند كاهش مي

توليد دهد كه در صورت ادامه رونـد كنوني، درصـد سـال آينـده، محاسبات اين الگو نشان مي
 درصد كاهش خواهد يافت. 15سرانه 

)، تاثير رشد جمعيت را بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص 2012( 3جفري و همكاران -
هاي توزيعي داخلي در كشور پاكستان و با استفاده از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه

نشان داد كه افزايش  ،ين مطالعهمورد مطالعه قرار دادند. نتايج ا 1984- 2010طي بازه زماني 
تواند، تاثير منفي بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي در كشور رشد جمعيت مي

 پاكستان داشته باشد. 

همانگونه كه قابل مشاهده است، مطالعات تجربي صورت گرفته و مباني نظري، تاثيرات     
هاي متفاوت ساب جاري را از كانالتحوالت جمعيتي به خصوص اثر سالخوردگي جمعيت بر ح

اي در اين خصوص تاكنون مطالعه ،دهند. با توجه به اينكه براي كشور ايرانمورد تاييد قرار مي
صورت نپذيرفته است، لذا اين پژوهش درصدد است، اثر سالخوردگي جمعيت بر حساب جاري را 

هاي ساليانه طي دوره از داده ،فدر اقتصاد ايران مورد آزمون قرار دهد و براي نيل به اين هد
هاي توزيعي استفاده ميالدي و از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه 1980- 2017زماني 

شود. قبل از برآورد الگو و تحليل نتايج حاصله، ابتدا مروري بر وضعيت حساب جاري و نيز مي
آينده در كشور ايران، صورت  بيني اين متغيرها برايروند متغيرهاي جمعيتي در گذشته و پيش

  گيرد.مي

                                                
1- Tshabalala et al 
2- Lisenkova et al 
3- Jaffri et al 
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 مروري بر وضعيت روند متغيرهاي پژوهش -4

 بررسي روند حساب جاري - 4-1

دهد. ميالدي نشان مي 1980-2017جاري را طي دوره زماني  ب) وضعيت حسا1نمودار(
گردد، حساب جاري ايران در طول دوره مورد بررسي داراي فراز و همانگونه كه مشاهده مي

هاي ديگر داراي مازاد ها داراي كسري و در برخي از سالنشيب هاي زياد بوده و در برخي از سال
ميليون  58،507ميالدي با حدود  2011باشد. بيشترين ميزان حساب جاري مربوط به سال مي

توان به افزايش قيمت جهاني نفت در سال مذكور اشاره باشد و از جمله داليل آن ميدالر مي
دالر رسيد. ضمن  110كه قيمت هر بشكه نفت به باالترين ميزان تاريخي خود يعني حدود كرد 

ه ميليون دالر بوده ك 15،816ميالدي، داراي مازاد حدود  2017اينكه حساب جاري در سال 
 دهد.درصد كاهش را نشان مي 3,5حدود منفي ،نسبت به سال قبل خود

 
 ذشته و پيش بيني روند آتي آنها بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در گ - 4-2

 بررسي روند جمعيت در كشور ايران - 

ميالدي دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، رشد  2017بر اساس گزارش سال 
همواره مثبت و بيشترين ميزان رشد نيز  1980- 2017جمعيت كشور ايران طي دوره زماني 

باشد. ضمن اينكه درصد مي 4,21حدود  شمسي) با 1362ميالدي( 1983مربوطه به سال 
 1396ميالدي( 2017بيشترين ميزان جمعيت در طول دوره مورد بررسي، مربوط به سال 

 1983اين است كه از سال  ،هزار نفر بوده است. نكته حائز اهميت 81،162شمسي) با حدود 
هاي كنترل ستميالدي، آهنگ رشد جمعيت در ايران كمتر شده و علت اصلي آن به اعمال سيا

)، اندازه جمعيت و رشدآن را براي دوره زماني 3) و (2هاي (گردد. نمودارجمعيت در كشور بر مي
 دهد.ميالدي نشان مي 2017-1980
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 ميالدي   2050پيش بيني جمعيت در كشور ايران تا سال  - 

دي از روند ميال 2050هاي صورت گرفته، اندازه جمعيت ايران تا سال بينيبر اساس پيش  
ميالدي به رقم  2017هزار نفر در سال  81،162باشد. به طوريكه از حدود صعودي برخوردار مي

-2018بيني(يابد. اما در طول دوره پيشميالدي افزايش مي 2050هزار نفر در سال  93،553
 2050)، روند افزايش جمعيت به صورت كاهنده است. به طوريكه رشد جمعيت در سال 2050

بيني )، پيش5) و (4( هايدرصد خواهد بود. نمودار 0,04الدي نسبت به سال قبل خود، حدود مي
 دهد. ميالدي نشان مي 2018- 2050تعداد و رشد جمعيت را طي دوره زماني 
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 بررسي روند نرخ وابستگي و ميانگين سني جمعيت - 

ي نظير سهم يهاشاخصتوان به مي ،هاي ارزيابي سالخوردگي جمعيتاز مهمترين شاخص
سال و شاخص ميانگين سن جمعيت اشاره كرد.  25سال، سهم جمعيت زير  60جمعيت باالي 

سال نسبت به كل جمعيت و  25سال، زير  60، درصد سهم جمعيت باالي  7و  6شماره  نمودار
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طي  آنبيني پيشو همچنين ميالدي  1980-2015نيز ميانگين سن جمعيت را طي دوره زماني 
گردد، سهم دهد. همانگونه كه مشاهده مينشان مي ، راميالدي 2015 – 2050ره زماني دو

درصد  4,8باشد و از حدود سال از كل جمعيت از روند صعودي برخوردار مي 60جمعيت باالي 
ميالدي افزايش يافته است. در مقابل، سهم  2015درصد در سال  8,2ميالدي به  1980در سال 

درصد در سال  63,4از كل جمعيت از روند نزولي برخوردار بوده و از حدود  سال 25جمعيت زير 
ميالدي تنزل يافته است. ميانگين سن جمعيت  2015درصد در سال  39,5ميالدي به  1980

سال در سال  18,1نيز در كشور ايران در طول دوره مورد بررسي، روند صعودي داشته و از حدود 
-ميالدي رشد يافته است. همچنين بر اساس پيش 2015سال  سال در 29,5ميالدي به  1980

ميالدي  2015 – 2050سال طي دوره زماني  60بيني صورت پذيرفته، سهم جمعيت باالي 
رسد. سهم جمعيت زير ميالدي مي 2050درصد در سال  32,1صعودي خواهد بود و به حدود 

درصد در سال  39,5وده و از حدود بيني، از روند نزولي برخوردار بسال در طول دوره پيش 25
يابد. ميانگين سن جمعيت كه در ميالدي تنزل مي 2050درصد در سال  24,1به حدود  2015
ميالدي  2050سال در سال  45,2به حدود  ،سال بوده است 29,5ميالدي حدود  2015سال 
زايش سالمندي بيني گرديده است. لذا شواهد حاكي از بروز پديده سالخوردگي جمعيت و افپيش

باشد و اين امر باعث ايجاد اختالل در بازار نيروي كار، اختالل در نرخ بهره و در كشور ايران مي
 انداز و مصرف، اختالل در حساب جاري دولت و غيره خواهد شد.تاثير آن بر تعادل بين پس
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 ميالدي 2017منبع: دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، گزارش 

هاي ارزيابي وضعيت ساختار سني جمعيت نسبت وابستگي جمعيت نيز يكي ديگر از شاخص   
 65)، روند نسبت وابستگي جمعيت در كشور ايران (جمعيت باالي 8( در كشورها است. نمودار

بيني آن را و از طرفي، پيش 1980- 2015سال) را طي دوره زماني  20- 64سال به جمعيت بين 
شود، نسبت دهد. همانطور كه مشاهده ميميالدي نشان مي 2015-2050 براي دوره زماني

باشد. هايي برخوردار مي، از فراز و نشيب1980- 2015وابستگي جمعيت در طول دوره زماني 
ميالدي صعودي  2015 -2050بيني شده است، روند آن در طول دوره ولي همانطور كه پيش
ميالدي  2050درصد در سال  39,9، به حدود 2015درصد در سال  7,8خواهد بود و از حدود 

 يابد.افزايش مي
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 و پيش بيني آن باروريبررسي روند نرخ   - 

 1985-2015)، نرخ باروري به ازاي هر زن در جامعه ايران، طي دوره زماني 9( حسب نمودار  
 1,75به  ،1985 بچه به ازاي هر زن در سال 6,53ميالدي از روند نزولي برخوردار بوده است و از 

ميالدي رسيده است و پيش بيني شده است كه اين روند  2015بچه به ازاي هرزن در سال 
بچه به ازاي هر زن در  1,62ميالدي تداوم داشته باشد. به طوريكه به حدود  2050نزولي تا سال 

 يابد. ميالدي تنزل مي 2050سال 
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 روش پژوهش -5

 الگوي پژوهش -5-1

در اين پژوهش با اقتباس از مباني نظري وتجربي، معادله رگرسيون براي بررسي ارتباط بين   
  گردد.متغيرهاي پژوهش به صورت زير تصريح مي

(CA/GDP�) = �� + ��(DR�) + ��           ٥(  

درصد وابستگي  �DRدرصد حساب جاري به توليد ناخالص داخلي،   �CA/GDPدر رابطه باال  
از سايت سازمان  ،هاي مربوط به متغيرهاباشد. براي برآورد الگو، دادهجزء خطا مي �eجمعيت و 

 ميالدي گردآوري شد.  1980-2017ملل متحد و سايت بانك مركزي ايران طي دوره زماني 

 روش برآورد الگو -5-2

مستقل  مدت بين متغيرهايمدت و بلنددر برآورد الگوي پژوهش، به منظور بررسي رابطه كوتاه   
گردد. يك ) استفاده ميARDL( 1هاي توزيعيو متغير وابسته از تكنيك خود رگرسيوني با وقفه

 باشد.هاي توزيعي به صورت زير قابل تصريح ميالگوي خود رگرسيوني با وقفه

 

6( 

 
7            ( 

 
٨( 

                                                
1-Auto Regressive Distributed Lag 
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بردار متغيرهاي مستقل در  Xitمتغير وابسته مدل،  Yتأخير زماني، نشاندهنده L در روابط باال
هاي بهينه مربوط به هريك از تعداد وقفه qiتعداد متغيرهاي مستقل در مدل،  Kمدل، 

بردار متغيرهاي قطعي  Wtتعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل،  pمتغيرهاي مستقل، 
باشد. قبل قفه معين) مي(مانند عرض ازمبدا، متغيرهاي دامي، روند زماني، يا متغيرهاي برونزا با و

ابتدا بايد متغيرهاي الگو را از نظر پايايي مورد آزمون قرار داد، تا از وجود  ،از برآورد الگو
رگرسيون كاذب جهت دستيابي به نتايج مطلوب و صحيح جلوگيري كرد. براي آزمون پايايي 

داللت بر  H0ن فرضيه پرون استفاده شد. در اين آزمو –متغيرها، از آزمون ريشه واحد فيليپس 
) 1باشد. نتايج آزمون ريشه واحد در جدول(وجود ريشه واحد و عدم پايايي متغير در سطح مي

  آورده شده است.
 نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي الگو  :)1جدول(

 وضعيت
عالمت  در سطح گيرييكبار تفاضل از بعد

 اختصاري
سطح  نام متغير

 احتمال
سطح  tآزمون 

 احتمال
 tآزمون 

I(1) 
0,000 4,98- 0,079 2,16-  !/"#$% 

درصد حساب جاري به 
 توليد ناخالص داخلي

I(0)   0,005 3,86- #&% درصد وابستگي جمعيت 

 منبع: محاسبات تحقيق

)، متغير درصد حساب جاري دولت به توليد ناخالص 1با توجه به نتايج بدست آمده در جدول(
گيري و متغير درصد وابستگي جمعيت در سطح پايا هستند. با توجه يكبار تفاضلداخلي بعد از 

سنجي باشند، بنابراين از روش اقتصادبه اينكه، دو متغير داراي درجه پايايي متفاوت مي
 شود. هاي توزيعي جهت برآورد الگو استفاده ميخودرگرسيون با وقفه

 هاي پژوهشيافته - 6

هاي توزيعي و به روش خودرگرسيون با وقفه Microfitه از نرم افزارالگوي پژوهش با استفاد
بيزين استفاده شد، چرا كه اين معيار  -برآورد شد. جهت تعيين وقفه بهينه از الگوي معيار شوارتز

مدت الگو را نشان )، نتايج تخمين كوتاه2نمايد. جدول(ها صرفه جويي ميدر انتخاب تعداد وقفه
غير وابستگي جمعيت بر نسبت حساب جاري دولت به توليد ناخالص داخلي، در دهد. تاثير متمي

يك درصد افزايش در نسبت  ،برآورد گرديده است. بنابراين 0,32مدت منفي و حدود دوره كوتاه
تواند به طور متوسط نسبت حساب جاري به مي ،هاي متفاوتوابستگي جمعيت از طريق كانال

درصد كاهش دهد.  0,32حدود  ،فرض ثابت ماندن ساير عواملتوليد ناخالص داخلي را با 
همانگونه كه در بخش مباني نظري اشاره شد، افزايش سالخوردگي جمعيت از طريق كاهش 

گذاري، افزايش مخارج دولتي و كاهش درآمدهاي مالياتي انداز ملي، كاهش سرمايهسطح پس
اينكه، تاثير متغير نسبت حساب تواند منجر به كاهش حساب جاري گردد. ضمن مي ،دولت

جاري به توليد ناخالص داخلي با يك وقفه بر خودش مثبت و از لحاظ آماري در سطح يك درصد 
 .باشددار ميمعني
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 ARDL(1,0)مدت الگونتايج تخمين ضرائب كوتاه  :)2( جدول

 نام متغير ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0000/0 5,06 0,72 
 

0,0029 2,91 0,401 )١ -(CA/GDP� 

0,0000 4,53- 0,32- DR� 
١�٧�=DW 

٠�٨٧١= 
٢
٣�٠�٣=F 
٠�٠٠٠=Prob  

 منبع: محاسبات تحقيق   

گيرد. براي اين كار از مدت، آزمون همجمعي صورت ميجهت اطمينان از وجود رابطه بلند   
بحراني كرانه باال باشد، در  بيشتر از مقدارFها استفاده شده است. اگر مقدار آماره آزمون كرانه

مدت بين متغيرهاي الگو را رد كرد. ولي در مبني بر رابطه بلند H1توان فرضيه اين صورت نمي
توان فرضيه كمتر باشد، در اينصورت مي ،از مقدار بحراني كرانه پايين Fصورتيكه مقدار آماره 

H1  را رد كرد. اما اگر مقدار آمارهF  در محدوده بين كرانه پايين و باال باشد، وضعيت رابطه
 5دهد كه در سطح )  نشان مي3مدت نامشخص است. نتيجه آزمون همجمعي در جدول (بلند

  مدت را رد كرد. مبني بر وجود رابطه بلند H1توان فرضيه نمي ،درصد
 

 نتايج آزمون همجمعي بين متغيرهاي الگو: )3جدول (

مقدار آماره  رصدد 5در سطح خطاي 
F 

 كرانه باال كرانه پايين
93,413 2,61 3,94 

 منبع: محاسبات تحقيق

)، برآورد اثرات بلندمدت متغير درصد وابستگي جمعيت بر نسبت حساب جاري 4( در جدول   
در  0,534شود، تاثير آن حدودبه توليدناخالص داخلي آورده شده است. همانگونه كه مشاهده مي

باشد. بنابراين يك درصد افزايش در نسبت وابستگي برآورد گرديده و منفي ميبلند مدت 
نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي را  ،جمعيت، به طور متوسط در بلند مدت

  دهد. درصد كاهش مي 0,534حدود
  

 ). نتايج تخمين ضرائب بلند مدت الگو4جدول (

 متغيرها ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0,000 4,89 0,81 
 

0,000 5,21- 0,534- DR� 

 منبع: محاسبات تحقيق               

مدت الگو به سمت تعادل در بلندمدت، الگوي جهت حصول اطمينان از تعديل عدم تعادل كوتاه  
مدت متغيرها را به تصحيح خطا برآورد گرديده است. در واقع الگوي تصحيح خطا، نوسانات كوتاه
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) آورده شده 5دهد. نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا در جدول (مقادير بلندمدت آنها ارتباط مي
رفت، ضريب آن دار بوده و همانطور كه انتظار مياست. ضريب تصحيح خطا از لحاظ آماري معني

مدت به سمت تعادل درصد از خطاي تعادل كوتاه 26باشد. بنابراين در هر دوره، حدود منفي مي
 گردد.  بلندمدت تعديل مي

 نتايج تخمين الگوي تصحيح خطا :)5جدول (

 متغير ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0,008 2,63- 0,261 - )ECM(-1 

  منبع: محاسبات تحقيق              
 

 گيري و پيشنهادهابحث و نتيجه -7

ايران، نشان از تحوالت و تغيير ساختار سني جمعيت و بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در كشور 
باشد. نتايج مطالعات انجام شده در خصوص به خصوص بروز پديده سالخوردگي جمعيت مي

دهد، كاهش كشورها نشان مي يها و متغيرهاي اقتصادبررسي تاثير تحوالت جمعيتي بر فعاليت
عيت از سوي ديگر بر بسياري از اندازه جمعيت از يك طرف و بروز پديده سالخوردگي جم

انداز ملي، درآمدهاي مالياتي دولت، مخارج متغيرهاي اقتصادي نظير سطح مصرف، سطح پس
هاي گذارد و از سوي ديگر بواسطه متغيرهاي ذكر شده و كانالگذاري و غيره تاثير ميسرمايه

ثير خود قرار دهد. به ها را تحت تاتواند وضعيت حساب بودجه و حساب جاري دولتمتفاوت، مي
رغم اينكه آزمون اثر تحوالت جمعيتي بر وضعيت حساب بودجه در كشور ايران توسط نوفرستي 

) صورت پذيرفته است، ولي پژوهشي در خصوص تاثير سالخوردگي جمعيت بر 1397و همكاران (
ين وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرفته بود و به همين جهت، پژوهش حاضر ا

موضوع را مورد آزمون قرار داد. براي انجام فرضيه پژوهش، ابتدا مروري بر نظريات در ارتباط با 
رابطه بين تحوالت جمعيتي به خصوص سالخوردگي جمعيت و متغيرهاي اقتصادي تاثير پذير از 
آن صورت گرفت و سپس چگونگي ارتباط بين اين متغيرها با وضعيت حساب جاري از طريق 

ي ملي و شرط تعادل اقتصاد مورد بحث واقع شد. در ادامه با اقتباس از مباحث نظري و حسابدار
مطالعات تجربي، الگوي رگرسيون تصريح و با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي خودرگرسيون با 

 ،تواندهاي پژوهش نشان داد كه نسبت وابستگي جمعيت ميهاي توزيعي برآورد شد. يافتهوقفه
مدت وبلندمدت بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي هاي كوتاهدر دورهتاثير منفي 

انداز ملي طبق داشته باشد. در واقع، افزايش سالخوردگي جمعيت از طريق كاهش سطح پس
)، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت طبق مطالعه گود سوآرد و ديگران 1970نظريه موديگلياني (

گذاري حسب مطالعه كوپر )، كاهش انگيزه سرمايه2007ديگران ( فونگ و  –) و لو ونگ 1994(
) و وان اويك كاسپر و 2004)، افزايش مخارج عمومي دولت طبق ديدگاه رز و همكاران (2008(

تواند وضعيت حساب جاري را به شكل منفي تحت تاثير قرار دهد. برحسب ) مي2006همكاران (
تواند به طور متوسط مي ،سبت وابستگي جمعيتنتايج اين پژوهش، يك درصد افزايش در ن

نسبت حساب جاري به توليد  ،درصد در دوره بلندمدت 0,53مدت و درصد در كوتاه 0,32حدود 
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ناخالص داخلي را با فرض ثابت ماندن ساير شرايط كاهش دهد. سخن آخر اينكه، تاثير 
اجتناب ناپذير است. در ها يك امر سالخوردگي جمعيت بر متغيرهاي اقتصادي و ساير حوزه

هاي صورت گرفته حاكي از بروز پديده سالخوردگي بينيها و پيشخصوص جامعه ايران، بررسي
هاي افزايش رشد باشد. اين پژوهش، پيگيري سياستجمعيت در آينده نه چندان دور مي

ساني مولد و ريزي صحيح جهت استفاده بهينه از نيروي انتوسط متوليان امر و نيز برنامه ،جمعيت
توجه اساسي به سرمايه انساني را براي خنثي نمودن تبعات منفي سالخوردگي جمعيت بر 

 دهد. متغيرهاي اقتصادي به خصوص وضعيت حساب جاري در كشور ايران پيشنهاد مي
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