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بر خالف دیدگاه نئوکالسیک ،جمعیت و مؤلفههای آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاادی در بلندماد
است .برخی از مطالعا

بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کردهاند .هدف از

این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سالهای  1985تا  2007و  1985تاا 2016
در بین  32کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به باال بررسی کند .که با استفاده از دادههای بانک جهاانی
( )2016و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته ،مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک میشویم ،تأثیر رشد جمعیت و نرخ
زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به باال کاهش پیدا میکند؛ درنتیجه اگر اثر این دو
مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایینتر کنترل نشود
منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد .لذا با توجه به این تحقیق میتوان اثرگذاری عوامل جمعیتی
را به صور

بلندمد

نشان داد .نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولاد در

این گروه از کشورها ،سرمایهگذاری ،بهرهوری از نیروی کار و همچنین جمعیات در سان فعالیات افازایش
مییابد .رشد اقتصادی به دالیل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش مییابد و
با افزایش یک واحد رشد جمعیت ،رشد اقتصادی از  0/26درصد افازایش در ساال  2007باه  0/17درصاد
کاهش در سال  2016دست یافته است.
واژگان کلیدی :رشد جمعیت ،رشد اقتصادی ،توازن ،نرخ زاد و ولد ،رشد اقتصادی پایدار.
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 .1مقدمه
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسهه
با مقدار آن در سال پایه .در سطح کهنن افهزایش تولیهد ناخهال

م هی ) (GNPیها تولیهد ناخهال

داخ ی ) (GDPدر سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سهال پایهه رشهد اقتصهادی محسهو
میشود .ع ت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از قیمتهای سال پایه استفاده میشود آن است کهه
افزایش محاسبهشده در تولید ناخال

م ی ناشی از افهزایش میهزان تولیهدات باشهد تهثییر افهزایش

قیمتها (تورم) حذف شود .اگر تولید م ی در این کشهور افهزایش یابهد مهیتهوان گفهت کهه در آن
کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است .همواره از کشورهای در حال توسعه جهان سومی بهه دلیه
جود ظرفیتهای اقتصادی باال (نیر ی کار غیرفعال زمینههای بهد ن اسهتفاده) انترهار نهرد رشهد
اقتصادی باالتری میر د .در تعریفی جامعتر رشد اقتصادی عبارت است از افهزایش تولیهد ناخهال
م ی یک کشور در طی یک د ره معین .مایک تودار رشد اقتصادی را فرایند پایداری میدانهد کهه
در ایر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش یابد سبب افزایش سطح درآمد م هی مهیشهود.
اما از نرر کوزنتس رشهد اقتصهادی مفههوم دقیه تهری دارد عبهارت از افهزایش ب ندمهدت ظرفیهت
تولیدی به منرور عرضه هر چه متنوعتر کاالهای اقتصادی به مردم است (محمد زاده .)1381
منابع رشد اقتصادی در اقتصاد بینالم ی شام افزایش نهادههای تولید (افزایش سرمایه یا نیر ی
کار) افزایش بهره ری عوام تولید بهکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد اسهت .بهرای
اینکه به رشد اقتصادی پایداری دستیابیم باید این بحث را به صورت نهادی دنبال کهرد دیهد کهه
آیا افزایش عرضه نیر ی کار که تحت تثییر مؤلفههای جمعیتی است میتواند باعث رشهد اقتصهادی
گردد یا خیر؟ همانطور که از نرریه بازده نز لی ریکارد نیز مشاهده میشود در اقتصادهای سنتی
مبتنی بر کشا رزی دامداری افزایش نیر سبب رشد اقتصادی مهیشهود؛ لهی بعهد از یهک مرح هه
ظاهری باید جنبه باطنی آن نیز در نرر گرفته شود.

در ارتباط با بحث رشد جمعیت پیامدهای آن در اقتصهاد پهو هشههای بها زمینههای اقتصهادی
صورت گرفته است که تقریباً از ر یکرد مقصرگونه به جمعیت مؤلفههای آن پرداختهاند؛ یکهی از
مباحث ر یکردهای نرری متدا ل در حوزه اقتصاد جمعیهت بحهث دربهاره تهثییرات جمعیهت در
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توسعه اقتصادی بوده اینکه رشد جمعیت برای نرام اقتصادی ایرات منفی دارد یا مثبهت؟ در پاسه
به این پرسش سه دیدگاه فکهری در حهوزه اقتصهاد جمعیهت مطهر شهده اسهت؛ دیهدگاه «بدبینانهه
جمعیت» که رابرت مالتوس ( )1798پ ارلیش ( )1968بدان پرداختهاند که رشهد جمعیهت را مهانع
توسعه اقتصادی میدانند آن را به عنوان یک مسئ ه مطر میکننهد .در مقابه دیهدگاه «خوشهبینانه
جمعیت» است که بازرا ( )1965کوزنتس ( )1967سایمون ( )1981از نرریههپهردازان اصه ی آن
میباشند .آنها نهتنها رشد جمعیت را مسئ ه نمیدانند ب که آن را منبع رفاه یر ت محهرک رشهد
اقتصادی ق مداد میکنند .دیدگاه سوم که طرفداران مدلهای رشد نئوکنسیک میباشهند افهرادی
نریر ک ی اسمیت بدان پرداختهاند موضعی «بیطرفانه» اتخاذ کردهاند بر این با ر هستند که رشد
جمعیت به تنهایی جدا از سایر عوام تهثییر انهدکی در رشهد اقتصهادی دارد (صهادقی  .)1391امها
دیدگاه چهارم را که این مقاله ارائه میکند با توجهه بهه یافتههههای خهود آن را نیهز تثییهد مهیکنهد
ر یکرد «ترکیبی» است که رشد جمعیت در چند مرح ه تثییرات مثبت منفی بر رشد اقتصادی دارد
که بر نقش د لتها سیاستگذاران در کنترل بههموقهع رشهد جمعیهت بهرای دسهتیهابی بهه رشهد
اقتصادی پایدار تثکید میکند .درنهایت تحقی حاضر به مسئ ه جمعیت با ر یکردی متفا ت پرداخته
است آن را مسئ ه نمیداند ب که آن را همچون شمشیر د لبهای میانگارد که هم میتوانهد باعهث
رشد اقتصادی گردد هم میتواند باعث کاهش رشد اقتصادی گردد .برای ر شن شدن ایهن مسهئ ه
به بررسی دادههای چهار گر ه درآمد از سال  1985تا  2016پرداخته شده است .از این چههار گهر ه
درآمدی تحقی حاضر به گر ه درآمدی متوسط ر به باال میپردازد آن را مورد کنکها

ع مهی

قرار خواهد داد .دلی انتخا این گر ه این است که کشور ایران نیهز در ایهن گهر ه قهرار دارد کهه
یکی از اهداف این تحقی بررسی ایر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است.

 .2بیان مسئله و ضرور

تحقیق

در بازدههای زمانی کوتاهمدت میانمدت درازمهدت پهس طراحهی اجهرای برنامههریهزیههای
اقتصادی اجتماعی در جهت تثمین آن نیازهها اسهت .در ایهن راسهتا جمعیهت سهاختار پویهایی آن
محور برنامهریزیهای اقتصادی اجتماعی محسو میشود .ازاینر پویاییشناسی جمعیت که بها
بررسی تعیینکننهدههها پیامهدهای تغییهرات در سهاختار توزیهع رشهد جمعیهت سهر کار دارد از
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اهمیت تحقیقاتی سیاستی زیادی برخوردار است؛ زیرا نهتنها ر ند مسیر گذشته را نشان میدههد
ب که د رنمایی از آینده تحوالت جمعیتی را فرا ر ی سیاستگذاران میگشهاید شهناخت درک
مناسبی از فرصتها چالشهای آینده فراهم میکند .این ضعیت مهیتوانهد بهه سیاسهتگهذاران
برنامه ریزان کمک کند تا محیط بستر مناسبی را برای بهره داری از فرصتها مقاب ه با چهالشهها
ایجاد کند (صادقی .)1391
جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفا ت است؛ بعضی از اقتصادها یر تمند بعضهی دیگههر فقیهر
هستند .رشد اقتصادی برخی از این کشهورها سهریع برخهی دیگهر رشهدی ندارنهد .بها ایههن جهود
رشد باال توسعه اقتصادی از جم ه اهداف مهمی اسهت کهه اقتصهادها بههه دنبههال آن هسهتند .ع هت
این مسئ ه بهه دلیه

جهود منهافع مزایهایی (هماننهد بهبهود ارتقهای سهطح زندگی کهاهش فقهر

بیکاری) است که در ر ند رشد تحق مییابد .امها دسهتیابی بههه نههرد رشهد اقتصهادی بهاال پایهدار
نیازمنهد پاسه بهه ایهن سهؤال اسهت کهه چهه عهوام ی نهرد رشهد اقتصهادی را تعیهین مهیکنهد؟ یها
نرد رشد اقتصادی چگونه از طریه عوامه
جم ه عوام ی که تولید ناخال

سیاستهای مخت ه

تحهت تهثییر قهرار مهیگیهرد؟ از

داخ ی یک کشور را در طول یک سال تعیین مهیکنهد مهیتهوان بهه

منابع طبیعی سرمایه انسانی کاالهای سرمایهای کارآفرینی اشهاره نمهود .یکهی از مهواردی کهه بهه
بحث این تحقی مرتبط است نقش سرمایه انسانی است ارزشهی کهه انسهانهها ارد بهازار مهیکننهد.
م تهایی که در سنمت تحصینت آموز

مردم خود سرمایهگذاری میکنند نیر ی کار بسیار

ارزشمندتری دارند .سهرمایه انسهانی شهام آمهوز

پهر ر

مههارتهها مراقبهتههای سهنمتی

کارگران ارزشی میشود که ارد اقتصاد کشور میکنند .نمونهههای همچهون کهام یوتر خوانهدن
نوشههتن مهههارتهههای ریاضههی اسهههتعداد موسههیقی رز

بههازیگری توانههایی دنبههال کهههردن

دستورالعم هها توانهایی رهبهری همکهاری بها اعضهای گهر ه بهر سهرمایه انسهانی آن کشهور تهثییر
میگذارد .نرد سواد هر کشور یا درصد جمعیت باالی  15سال که قادر به خوانهدن نوشهتن باشهند
مهارتها فراهم باشد .سرمایه انسانی چطور بر رشهد اقتصهادی تهثییر مهیگهذارد؟ م هتههایی کهه در
سنمت تحصینت آموز

مردم خود سرمایهگذاری میکنند نیهر ی کهار بسهیار ارزشهمندتهری

دارند که کاالها خدمات بیشتری را تولید میکند .افراد آموز دیده با پیشرفتههای تکنولهو یکی
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بیشتر در ارتباط هستند این موجب استفاده بهتر از منهابع طبیعهی تولیهد کاالههای بیشهتر مهیشهود.
درنهایت یکی از عوام ی که همواره مورد بحث قرار گرفته است مسئ ه رشد جمعیهت اسهت کهه در
بین اقتصاددانان جمعیت شناسان مورد بحث قرار گرفته است .به این دلیه کهه اقتصهاددانان تنهدر
رشد جمعیت را باعث کاهش رشد اقتصادی میدانند برعکس آن نیز جود دارد .جهوا بهه ایهن
مسئ ه که رشد جمعیت چه تثییری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط ر به باال دارد نیهاز
به انجام این تحقی را الزامی کرده است.
 .3پیشینه تحقیق
در این بخش جد ل شماره ( )1به مطالعات انجامگرفته در ارتباط با موضهوع تحقیه پرداختهه اسهت
که شام تحقیقات داخ ی خارجی میباشند.
جدول  .1پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق
نویسنده یا
نویسندگان

سال

ر

تحقی

موضوع

نتیجه

ارتباط ب ندمدت بین رشد جمعیت رشد

در مرح ه توسعهیافتگی رشد جمعیت

اقتصادی

باعث رشد اقتصادی میشود.

دارات الیوس

1999

پان ی

د ریک برندر

1994

پان ی

رشد جمعیت بار ری بر رشد اقتصادی

بینل سواس

2008

پان ی

رشد جمعیت رشد سرانه اقتصاد

الن ک ی

1995

پیمایشی

1398

پان ی

ایر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی

امانی همدانی

1373

پان ی

ایرات متقاب جمعیت توسعه اقتصادی

صادقی

1391

پان ی

ی یامسون

2010

پان ی

محرابیان صدقی
سیگارچی

همبستگی بین جمعیت ک

رشد اقتصادی

رشد جمعیت باعث کاهش
رشد اقتصادی میشود.
ارتباط مثبت قوی جود دارد
رابطه منفی معنیداری جود
دارد.

تثیید ایرات مثبت منفی برای
گر ههای مخت
تثییر منفی جمعیت بر توسعه
اقتصادی
رشد جمعیت پنجره جمعیتی را به

تغییرات ساختار سنی پیامدهای اقتصادی

نمیتواند به رشد اقتصادی منجر
شود نیازمند سیاستگذاریهای
مناسب است.
رشد اقتصادی در کشورهای که
رشد جمعیت فعال باال بوده بیشتر

بررسی رشد اقتصادی  78کشور جهان

از کشورهای بوده است که رشد
جمعیت پایینتر از رشد جمعیت
در سن فعالیت است.
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 .4اهداف و فرضیهها
تحقی حاضر به دنبال دستیابی به اهداف ذی است:
لد بر بار ری در سال  1985تا  1985 2007تا  2016است؛

 .1تثییر رشد جمعیت رشد زاد
 .2تعیین تفا ت بین د مقطع زمانی؛

 .3تعیین الگوی تثییر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در طول زمان.
همچنین این تحقی در تن

است تا صحت سه فرضیه زیر بررسی شود:

 .1به نرر میرسد بین رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطهای جود دارد؛
 .2به نرر میرسد بین نرد زاد

لد با رشد اقتصادی رابطهای جود دارد؛

 .3به نرر میرسد بین رشد جمعیت رشد اقتصادی توازنی جود دارد.
 .5روش تحقیق
ر

پو هش در تحقی حاضر از نوع پو هشی جامعه آماری کشورهای بها درآمهد متوسهط ر بهه

باال

دادههای مورد اسهتفاده دادهههای یانویههای اسهت کهه از بانهک جههانی اطنعهات بهه دسهت

آمدهاند .تقسیمبندی این کشورها نیز توسط خود بانک جهانی اطنعات صورت گرفته است .حجهم
نمونه د ره مورد بررسی در این تحقی

 32کشور از  156کشور در سطح جهان است که در گر ه

درآمدی متوسط ر به باال 1قرار دارند که کشور ایران با درجه تولید ناخهال
 69جههان در آن قههرار دارد .ر ایههی پایههایی ایههن دادهههها در تحقیقههات مخت ه

سهرانه  15090رتبهه
همچنههین توسههط

سازمانهای ذیربط که مسئول گردآ ری این دادههها هسهتند مهورد تثییهد قهرار گرفتهه اسهت .ر
تجزیه تح ی در این تحقی مقایسه دادههای رشد جمعیت رشد اقتصادی تح ی سطحی آنهها
است که به کمک نرمافزار  Eviewsاستخراج شدهاند.

جاماییکا لبنان لیبی مالزی موریتانی مکزیک نامبیا پاالئو پاناما پر ر مانی آفریقای جنوبی سهنت لوسهیا سهورینام
سنت ینسنت گرنادین ترکیه ار گوئه نز ئن.
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 .6یافتهها
ساختار سنی جمعیت ارتباط آن با رشهد اقتصهادی همهواره مهورد توجهه پو هشهگران بهوده اسهت؛
چراکه مطالعات صورتگرفته در رشته اقتصاد جمعیت در سالهای گذشته بر پویایی جمعیت یعنی
رشد جمعیت پیامدهای اقتصادی آن در بازار کار نیز توسعه اقتصادی متمرکز بود .با این حال در
سالهای گذشته بعد از تحوالت اقتصادی معجزهآسای پارهای از کشورهای آسهیای جنهو شهرقی
توجه اقتصاددانان جمعیت شناسان بر ساختار سنی جمعیت نیز تمرکهز یافهت .تجربهه ایهن کشهورها
آشکار کرد که ساختار سنی جمعیت نیز در تحوالت اقتصادی مهم است زیهرا گهر هههای مخت ه
سنی رفتارهای اقتصادی متفا تی را دارند .با این حال نرریه رشد نئوکنسیک که یکی از مههمتهرین
نرریات در بررسی رشد اقتصادی عوام مؤیر بر آن است فرض را بر این قرار میدهنهد کهه نهرد
رشد جمعیت یابت بوده از موضوع مهم گذار جمعیتی چشمپوشی میکنهد .منرهور از د ره گهذار
جمعیتی د ره ای از تحوالت جمعیتی است که ساختار سنی جمعیهت بهه دلیه تغییهر در نهرد رشهد
جمعیت تغییر میکند .به اهمیت د ره گذار جمعیتی از ا اخر دهه  80مهیندی بهرای رشهد اقتصهادی
پی برده شد

ا ه پنجره جمعیتی یا هدیه جمعیتی بهطور سیعی از سوی پو هشگران اقتصاد توسعه

نیز جمعیت شناسان مورد استفاده قرار گرفت .نتایج سرشماری  1395مرکز آمار ایران نشان میدهد
که ساختار سنی جمعیت ایران از سال  1385ارد د ره پنجره جمعیتی شده است که در آن کمتهر از
یک سوم جمعیت کشور در بازه سنی کمتر از  15بیشتر از  65سال قرار دارند .به بیان دیگر بهیش از
د سوم جمعیت کشور ( 71درصد) در سن کار قرار دارنهد در صهورت فهراهم شهدن شهرایط کهار
می توانند شاغ بشوند .سهم جمعیت  15تا  64سال از  69.7درصهد در سهال  1385بهه  63.7در سهال
 1420کاهش خواهد یافت .این حکایت از گذرا بودن این پدیده در اقتصاد ایران دارد.

پیشبینیها نشان میدهد تا سال  1398ر ند تقاضای کار نز لی خواهد شد بدیهی است بهرای
ادامه ر ند فع ی کشور در آینده با مشک تثمین نیر ی کار مواجه خواهد شد .هماکنون بسهیاری از
کشورهای ار پایی که بها نهرد رشهد منفهی جمعیهت مواجهه شهدهانهد مجبورنهد بهرای جبهران آن از
مهاجران سایر کشورها استفاده کنند که تبعات اجتماعی خاص خود را در پی دارد.
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ایران کشوری است که دارای مزیتهای فرا انی در تولید کاالها است .در زمینهه منهابع طبیعهی
نفت گاز معادن کانی غیرکانی از کشورهای غنی محسو میشهود .در زمینهه نیهر ی انسهانی
طب آمار موجود از جمعیت جوانی برخوردار است که اگر با مدیریت صحیح همراه شود میتوانهد
به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید صادرات ت قی گردد .همچنین بهه دلیه موقعیهت
جغرافیایی خاص ایران

اقع شدن در مسیر شرق به غر

ارتباط با دریا از شمال جنهو

یکهی

از بهترین موقعیتهای استراتویک را بهخصوص برای صادرات پدید آ رده است (فرهادی .)1383
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سالههای بعهد از جنهج جههانی د م بهه یهوه در
کشورهای در حال توسعه مسئ ه رشد اقتصادی بوده اسهت .از ایهن ر نرریههههای بسهیاری در بها
مسئ ه رشد در طول سالهای پس از جنج جهانی د م مطر شد .هدف اساسهی نرریههههای رشهد
توضیح عوام تعیینکننده نردهای رشد در یک کشور بررسهی دالیه تفها ت نهردههای رشهد
درآمدهای سرانه بین کشورها اسهت .یکهی از عهوام ی کهه تهثییر بسهزایی بهر رشهد اقتصهادی برخهی
کشورهای در حال توسعه داشته رشد جمعیت است که به طور ک ی در مسیر رشد اقتصادی است.
بر اساس شاخ

های اقتصاد کنن ایران متوسط نرد رشد اقتصاد در طول سالههای 1371‐80

معادل  3/9درصد بوده است .تهدا م چنهین ر نهدی شهرایط مط هو بهه منرهور افهزایش سهطح رفهاه
اقتصادی را فراهم نمی آ رد اقتصاد ایران را همچنان در ردی

کشورهای در حال توسعه با درآمد

سرانه پایین نگه خواهد داشت .دسترسی به رشدهای باالی اقتصادی متضمن داشتن تح ی ی اقعبینانه
از اقتصاد کشور شناخت بهتر اصول قواعد مؤیر بر رشد اقتصهادی اسهت .عوامه زیهادی جهود
دارد که به طور مستقیم غیرمستقیم رشهد اقتصهادی را در کشهورهای توسهعهیافتهه کشهورهای در
حال توسعه کم زیاد میکنند که یکی از این عوام که جنبهه جمعیهت شهناختی دارد تهثییر رشهد
جمعیت است.

در این بخش برای بررسی ارتباط بین رشد جمعیت نرد زاد

لد با رشد اقتصادی از فرمهولههای

زیر اسهتفاده مهیشهود کهه دادههها را بهه لحهات تجربهی مهورد بررسهی قهرار مهیدهنهد .تحقیه ههای
صورتگرفته در چارچو این فرمولها مبتنی بر الگوی کوک اچیدا ( )2003هستند که آنها نیهز
این شیوه تحقی را از بار ر ( )2001اقتباس نمودهاند.
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)LOG (RGDP) = F (LOG (POP), LOG (KI), LOG (WOK), LOG (WPOP

()1

)LOG (RGDP) = h (Br

()2
در فرمولهای فوق:
 :RGDPتولید ناخال

داخ ی؛

 :POPجمعیت؛
 :Brنرد زاد

لد؛

 :KIسرمایهگذاری؛
 :WPOPجمعیت در سن کار؛
 :WOKبهره ری نیر ی کار؛
 :LOGلگاریتم.
همانطور که مشاهده میشود در فرمول شماره ( )1رابطه بین رشهد جمعیهت رشهد جمعیهت در
سن کار رشد بهره ری نیر ی انسانی رشد سرمایهگذاری رشد تولیهد ناخهال

سهرانه بهه عنهوان

نمادهای عم یاتیکننده رشد اقتصادی هستند که در این تحقی مورد بررسی قهرار گرفتههانهد .فرمهول
شماره ( )2نیز رابطه بین نرد زاد

لد رشد تولید ناخال

داخ ی سرانه را بهه طهور مسهتقیم مهورد

بررسی قرار خواهد داد.
 .8روش برآورد مدل
دادههای مورد استفاده برای یک گر ه در طول زمان مورد اسهتفاده قهرار گرفتههانهد کهه از یوگهی
ر

های پان ی است .درنهایت فرمولهای شماره ( )2 1را برای این گر ه با درآمد متوسط ر بهه

باال به کار میبریم؛ چون در تعیین مدل ارجح درست از میان مدلهای ایر یابهت ایهر تصهادفی
تع

داریم از آزمون هاسمن با استفاده از نرمافزار  Eviewsاستفاده میکنیم .درنهایت مدل ارجهح

𝐻0 : 𝐸(𝑢𝑖𝑡 /𝑋𝑖𝑡 ) = 0
𝐻1 : 𝐸(𝑢𝑖𝑡 /𝑋𝑖𝑡 ) ≠ 0
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 .1-8تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

در این بخش از مطالعه تثییر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در گر ه درآمد متوسط ر به باال طهی
سالهای  1985تا  2007همچنین  1985تا  2016مورد بررسی قرار خواهد گرفت .نتهایج حاصه از
برآ رد فرمول شماره ( )1در جدا ل ذی ارائه شده است.
جدول  .2تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی سالهای  1985تا
2007

گر هبندی کشورها
گر ه درآمد متوسط
ر به باال
مقدار آماره T

)LOG(POP

))LOG(Ki(-1

)LOG(WOK

)LOG(WPOP

)AR(1

D.W

R2





























مثخذ :محرابیان صدقی سیگارچی 1389

نتایج جد ل شماره ( )2نشان میدهد که در کشورهای با درآمد متوسط ر به باال بهه ازای یهک
درصد افزایش در رشد جمعیت  0/26درصد رشد اقتصادی پدید میآید؛ در ارتباط با سایر مؤلفههها
میتوان گفت که به ازای یک احد افزایش در سهرمایهگهذاری  0.006درصهد رشهد اقتصهادی بهه
ازای یک درصد افزایش بهره ری نیر ی کار  0/94درصد رشهد اقتصهادی درنهایهت بها افهزایش
یکدرصدی جمعیت در سن کار رشد اقتصادی  0/34درصد افهزایش پیهدا مهیکنهد .الزم بهه ذکهر
است که متغیرهای برآ ردی بهه لحهات آمهاری تقریبهاً در سهطو اطمینهان  10 5درصهد معنهاداری
هستند؛ که سهطح معنهیداری  0/99درصهد نشهاندهنهده قهدرت بهاالی توضهیحدهنهدگی مهدلههای
برآ ردی است برای سایر جدا ل نیز به همین شر است.
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جدول  .3تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی سالهای  1985تا
2016
گر هبندی
کشورها

)LOG(POP

))LOG(Ki(-1

)LOG(WOK

)LOG(WPOP

)AR(1

D.W

گر ه درآمد
متوسط ر













R2



به باال
مقدار آماره
T
مثخذ :نتایج تحقی















نتایج جد ل شماره ( )3نشان میدهد که در کشورهای با درآمد متوسط ر به باال بهه ازای یهک
درصد افزایش در رشد جمعیت  0/17درصد رشد اقتصادی پدید میآید؛ در ارتباط با سایر مؤلفههها
میتوان گفت که به ازای یک احد افزایش در سهرمایهگهذاری  0.008درصهد رشهد اقتصهادی بهه
ازای یک درصد افزایش بهره ری نیر ی کار  0/97درصد رشهد اقتصهادی درنهایهت بها افهزایش
یکدرصدی جمعیت در سن کار رشد اقتصادی  0/40درصد افزایش پیدا میکند .نکته قابه توجهه
مشاهده تفا ت بین د ره  1985تا  2007د ره  1985تها  2016اسهت بعهد از گذشهت  9سهال تهثییر
رشد جمعیت معکوس شده افزایش رشد جمعیت باعث کهاهش رشهد اقتصهادی از  0/26بهه 0/17
درصد شده است .این امر نشاندهنده افزایش جمعیت این گر ه با درآمد متوسط ر به باال است که
این حجم جمعیت از توان اقتصادی بیشتر شده است اقتصاد این کشورها توانایی باال کشهیدن رشهد
اقتصادی خود را ندارد .نکته اص ی این بحث همانطور که در دیهدگاه «مرح ههای» نیهز توضهیح داده
شده است این است که در ابتدای توسعهیافتگی رشد جمعیت باعث افزایش رشد اقتصادی میشود؛
لی بعد از طی کردن مرح ه گذار رسهیدن بهه سهطح متوسهطی از توسهعهیهافتگی ایهن تهثییر منفهی
میشود هرچند تا رسیدن به رشد منفی (به طوری که اگر سیاستهای جمعیتی اعمال نگهردد رشهد
باعث کاهش در رشد اقتصادی این کشورها میشود.
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 .2-8تأثیر نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

در این بخش از مطالعه تثییر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در گر ه کشورهای با درآمد متوسط ر
به باال طی سالهای  1985تا  2007همچنین  1985تا  2016مورد بررسی قرار خواهد گرفت .نتایج
حاص از برآ رد فرمولهای شماره ( )2در جدا ل ذی ارائه شده است.
جدول  .4تأثیر نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی سالهای 1985
تا 2007
گر هبندی کشورها

Br

D.W

R2

گر ه درآمد متوسط ر به باال







مقدار آماره T







مثخذ :محرابیان صدقی سیگارچی 1389

نتایج جد ل شماره ( )4نشان میدهد که در کشورهای با درآمد متوسط ر به باال بهه ازای یهک
درصد افزایش در نرد زاد

لد  0/2درصد رشد اقتصادی پدید مهیآیهد کهه بها سهطح معنهیداری

 0/98همچنین مقدار آماره  6.17 Tاین رابطه معنادار بوده مورد تثیید اقع شده است.
جدول  .5تأثیر نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی سالهای 1985
تا 2016

گر ه درآمد متوسط ر به باال







مقدار آماره T







مثخذ :نتایج تحقی

نتایج جد ل شماره ( )5نشان میدهد که در کشورهای با درآمد متوسط ر به باال به ازای یک
درصد افزایش در نرد زاد

لد  0/1درصد رشد اقتصادی پدید میآید؛ که با سطح معنیداری
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 0/99همچنین مقدار آماره  16.07 Tاین رابطه معنادار بوده مورد تثیید اقع شده است .نکته
قاب توجه کاهش  0/1درصدی تثییر نرد زاد

لد در رشد اقتصادی بعد از گذشت  9سال است.

 .9بحث و نتیجهگیری
مهمترین بحث اقتصادی در سالهای بعد از جنج جهانی د م به یوه در کشورهای در حهال توسهعه
مسئ ه رشد اقتصادی بوده است .از این ر نرریههای بسیاری در با مسئ ه رشهد در طهول سهالههای
پس از جنج جهانی د م مطر شد .در این رابطه تحقی حاضر به نقش عوام جمعیتی مؤلفههای
جمعیتی در ایرگذاری بر رشد اقتصادی پرداخته است .این تحقی نرریهه نئوکنسهیک را زیهر سهؤال
برده است نشان داده که متغیرهای جمعیتی نقش تعیینکنندهای در افزایش کاهش رشد اقتصادی
داشتهاند د دیدگاه خوشبینانه بدبینانه در مورد رشد جمعیت رشد اقتصادی را رد کرده نشان
داده که با ترکیب این د دیدگاه میتوان به این مسئ ه به صورت تئوریک پاس گفت .نتایج تحقیه
حاضر نشان میدهد که رشد جمعیت نرد زاد

لد به عنوان مؤلفههای جمعیت بر رشد اقتصهادی

تثییرگذار بودهاند .از نتایج ارزشمند این تحقی میتهوان بهه کهاهش نقهش مؤلفههههای جمعیتهی طهی
سالهای  2007تا  2016اشاره کرد .الگوی استخراجشده از این تحقی به شک کوههان خواههد بهود
که یعنی در ابتدا رشد جمعیت تثییر بسیار قوی در افزایش رشد اقتصهادی دارد؛ امها بعهد از گهذار از
مرح ه توسعهیافتگی از تثییر رشد اقتصادی کم میشود حتی در بعضی جوامع باعث کهاهش رشهد
اقتصادی میشود  .در کشهورهای بها درآمهد بهاال بهه دلیه ایجهاد تهوازن بهین رشهد جمعیهت رشهد
اقتصادی یک افزایش اندک در رشد جمعیت برهمزننده ایهن تهوازن اسهت سهبب کهاهش رشهد
اقتصادی مهیگهردد  .دارا بهودن رشهد اقتصهادی مثبهت بهاال در ایهن کشهورها بهه د دلیه صهورت
میگیرد .1 :توان اقتصادی که توانایی رشد کردن را دارد؛  .2رشد مستمر اندک جمعیت در توازن
با توان اقتصادی است .نتایج تحقی حاضر مغایر با نتایج تحقیقات امانی همدانی ( )1373د ریهک
دارات الیوس
()1391

( )1999بهینل سهواس ( )2008محرابیهان صهدقی سهیگارچی ( )1389صهادقی

ی یامسون ( )2010بوده است .درنهایت تحقی حاضر ضمن رد کردن سه دیهدگاه فکهری

ذکرشده در باال توانست به دیدگاه فکری جدیدی دست یابهد نقهش متغیرههای جمعیتهی در رشهد
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اقتصادی را در طول زمان نشان دهد درنهایت دیدگاهی تحت عنوان «دیدگاه ترکیبی» را ارائه کنهد
در چارچو این دیدگاه به بحث تثییرات رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پاس دهد.
تحقی حاضر توانست نقش مؤلفههای جمعیتهی را در کشهورهای بها درآمهد متوسهط ر بهه بهاال
مورد بررسی قرار دهد این پیشنهادهای سیاستی اقتصادی را طر میکند؛ سیاستمداران باید در
ایجاد توازن بین رشد جمعیت با رشد اقتصادی بکوشند با کنترل بهموقع رشد جمعیت نرد زاد
لد به رشد اقتصادی بیشتر کشور کمک کنند .اما اقتصاددانان نیز باید تمهام تهن

خهود را بهه کهار

گیرند تا بتوانند از ضعیت حاضر کشهور یعنهی ضهعیت پنجهره جمعیتهی ( ضهعیتی کهه  70درصهد
جمعیت کشور در سنین فعالیت قرار دارند) حهداکثر اسهتفاده را بکننهد رشهد اقتصهادی کشهور را
افزایش دهند.
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