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Among human resources, attention to demographic issues, especially the age structure
of the population, is of particular importance in the economic growth and development
of communities. If the necessary planning is done to face the changes in the age structure of the population in each country, it can provide the welfare of that country, but if
these changes happen suddenly and without planning, it can cause serious damage to
the economies of countries. The main purpose of the present study is to investigate the
effect of population aging on inflation in two selected groups of developing and developed countries over the period 2001-2018 using panel data method. Empirical results
show that in both groups of developing and developed countries, population aging has
a negative and significant effect on inflation rate. In addition, the growth of liquidity and
the growth of production has a positive and negative effect on inflation in both groups of
countries, respectively, which is in line with theoretical expectations. On the other hand,
the results indicate that the increase in life expectancy in both groups of countries has a
negative and significant effect on inflation in the study period.
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مقاله پژوهشی
بررسی تجربی اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای منتخب در حال
توسعه و توسعهیافته در دوره 2000-2018
منیژه موسویان
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 .1کارشناس ارشد ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
 .2استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.

تاریخ دریافت 08 :آبان 1400

تاریخ پذیرش 29 :فروردین 1401

تاریخ انتشار 11 :اردیبهشت 1401

کلیدواژهها:

سالخوردگی جمعیت،
نرخ تورم ،امید زندگی،
دادههای تابلویی

در میان منابع انسانی ،توجه به مسائل جمعیتی ،بهویژه ساختار سنی جمعیت از اهمیت ویژهای در مسیر
رشد و توسعه اقتصادی جوامع برخوردار است .اگر برنامهریزی الزم برای مواجهه با تغییرات ساختار سنی
جمعیت در هر کشوری صورت گرفته باشد ،میتواند موجبات رفاه آن کشور را فراهم کند ،اما اگر این
تغییرات بهیکباره و بدون برنامهریزی اتفاق بیفتد ،میتواند آسیب جدی بر اقتصاد کشورها وارد کند .هدف
اصلی مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تورم در دو گروه منتخب از کشورهای در حال
توسعه و توسعهیافته طی دوره زمانی  2018-2000با استفاده از روش دادههای تابلویی است .نتایج تجربی
تحقیق نشان میدهد که سالخوردگی جمعیت در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته،
تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم داشته است .همچنین رشد نقدینگی و رشد تولید ،به ترتیب دارای تأثیر
مثبت و منفی بر تورم در هر دو گروه از کشورها بوده است که این موضوع با انتظارات تئوریکی مطابقت دارد.
از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن است که افزایش امید به زندگی در هر دو گروه از کشورها ،تأثیر منفی و
معناداری بر تورم در دوره موردمطالعه داشته است.

* نویسنده مسئول:
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مقدمه
تویکم ،پدیده
یکی از وقایع مهم قرن بیس 
سالخوردگی جمعیت است .در آیندهای نزدیک
تقریباً تمام کشورها بهنوعی سالخوردگی جمعیت را
تجربه خواهند کرد .به دلیل افزایش دسترسی افراد
به خدمات بهداشتیدرمانی و سرمایهگذاری دولتها
در زمینه سالمت ،این پدیده در ابتدا در کشورهای
توسعهیافته تجربه شد و اخیرا ً نیز در کشورهای
در حال توسعه نمود یافته است و با سرعت زیاد
در حال گسترش است .نوع ساختار سنی جمعیت
از یکسو خود حاصل مسائل اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر عاملی مهم
و مؤثر برمتغیرهای کالن اقتصادی ،ازقبیل تورم،
سرمایهگذاری ،مصرف ،پسانداز و غیره است .از
آنجا که گروههای سنی مختلف نیازها و ظرفیتهای
تولیدی متفاوتی دارند ،هنگامی که اندازه نسبی
هریک از این گروهها تغییر میکند ،شدت نیازها و
رفتار اقتصادی آنها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .به
ت دیگر با توجه به اینکه نیازهای شغلی و الگوی
عبار 
ف و پسانداز در هر گروه سنی متفاوت است،
مصر 
این شرایط بیشک بر مصرف و تقاضای آنها تأثیر
میگذارد.
یکی از مسائل مهم در زمینه سالخوردگی جمعیت،
اثر آن بر سطح عمومی قیمتها و تورم است .برخی
1
از محققان با استناد به نظریه مصرف چرخه زندگی
آندو و مودیگلیانی ،2معتقدند سالخوردگی جمعیت
میتواند از طریق افزایش هزینههای بهداشت و
درمان و نیاز به حمایت دولت از سالمندان ،افزایش
هزینههای مصرفی و کاهش عرضه نیروی کار،
باعث افزایش تورم شود (کاروالو و همکاران2005 ،؛
1. Life cycle consumption theory
2. Albert Ando & Franco Modigliani, 1963
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برونیاتوسکا2017 ،؛ لی بالنک و همکاران2015 ،؛
لیند و مالمبرگ .)2000 ،در مقابل برخی دیگر
معتقدند که افراد سالخورده ب ه دلیل اینکه نسبت به
نسلهای جوانتر دستمزد کمتری دریافت کردهاند،
مصرف و تقاضای کمتری دارند .از طرف دیگر،
افراد سالخورده در عینحال که سرمایه جسمانی
و داراییهای مستمری شخصیشان رو به کاهش
است ،ممکن است به دلیل تردید در مورد سالمت
و عدم اطمینان به شرایط و نیازهای آینده ،مصرف
خود را به حداقل برسانند .بنابراین افزایش جمعیت
سالخورده میتواند تقاضای کل را کاهش داده
و منجر به کاهش تورم شود (هوبین و الگاکوس،
2003؛ بورش -سوپان.)2003 ،
با توجه به اینکه ممکن است اثر سالخوردگی
جمعیت بر تورم ،در کشورهای توسعهیافته و در
حال توسعه متفاوت باشد ،در این مطالعه به بررسی
اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در دو گروه از
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در دوره
 2018-2000پرداخته میشود.
مبانی نظری

تغییرات ساختار سنی جمعیت که منجر به
سالخوردگی جمعیت در زمان حال یا آینده
میشود ،بر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نیروی
کار ،تولید ،تصمیمات مربوط به پسانداز و مصرف،
بهرهوری ،تورم و غیره تأثیر میگذارد و خصوصاً
اینکه سالخوردگی جمعیت به طور مستقیم بر
اندازه نیرویکار تأثیر میگذارد (کاروالو و همکاران،
.)2016
در رابطه با اثرگذاری سالخوردگی جمعیت بر تورم
در میان محققان اتفاقنظر وجود ندارد و دیدگاههای
مختلفی در این زمینه وجود دارد .نتایج برخی از
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مطالعات بیانگر اثر منفی و نتایج برخی دیگر بیانگر
اثر مثبت سالخوردگی جمعیت بر تورم است .در
این مطالعات از چارچوبهای نظری مختلفی برای
استنباط تأثیر ساختار سنی بر تورم استفاده شده
است و بر مبنای این مطالعات ،مهمترین کانالهای
اثرگذاری سالخوردگی جمعیت بر تورم شامل تغییر
پسانداز ،تغییر وضعیت بودجه دولت ،بهرهوری،
الگوی مصرف و عرضهنیرویکار است .در ادامه به
برخی از این مطالعات اشاره میشود.
بر اساس مدل مصرف ـ پسانداز چرخه زندگی
آندو و مودیگلیانی ،با افزایش میانگین سنی جمعیت،
خانوارها برای مصرف دوران سالخوردگی خود
پسانداز میکنند .با توجه به اینکه این پسانداز
برای تولید جدید استفاده نمیشود ،این امر
میتواند باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا شود
(برونیاتوسکا .)2017 ،بنابراین افزایش وابستگان
سالخورده 3و وابستگان جوان 4از طریق افزایش تقاضا
برای مصرف کاالها و خدمات ،باعث ایجاد فشارهای
تورمی میشود .از طرفی با کاهش جمعیت در سن
ی کار کاهشیافته
کار ( 64-15سال) ،عرضه نیرو 
و با افزایش دستمزدها ،تورم افزایش مییابد .این
مدل ،اهمیت ساختار سنی جمعیت را در توضیح
رفتار مصرف و پسانداز مورد تأکید قرار میدهد.
بر این اساس ،مجرای اثرگذاری تغییر ساختار سنی
جمعیت بر متغیرهای اقتصاد کالن ازجمله تورم،
تغییر در مصرف و پسانداز است .طبق این نظریه،
دو گروه جوان و سالخورده ،دارای درآمد پایینی
هستند و پسانداز نمیکنند .در مقابل این دو گروه،
گروه میانسال قرار دارد که در دوران اوج فعالیت و
کار قرار دارد و برای دوران بازنشستگی خود پسانداز
 33نسبت جمعیت باالی  65سال به جمعیت بین  64-15سال.
 44نسبت جمعیت زیر  15سال به جمعیت بین  64-15سال.

میکنند .بنابراین این گروه دارای میل متوسط به
مصرف کمتری است .حال چنانچه تمرکز سنی
جمعیت یک کشور در محدوده سالخوردگی قرار
گیرد ،با توجه به خصوصیات این گروه ،مصرف کل
جامعه به نسبت تولید و درآمد افزایش خواهد یافت.
از طرفی هزینههای بخش خصوصی به عنوان یکی
از متغیرهای عمده اقتصاد کالن و یکی از مهمترین
اجزای تقاضای کل ،سهم چشمگیری از تقاضا را به
خود اختصاص میدهد .بنابراین بدون شک افزایش
مصرف کل (بهشرط ثابت بودن سایر اجزای تقاضا)،
تقاضای کل را افزایش خواهد داد .آنگاه با توجه به
نظریه فشار تقاضای کینز ،چنانچه عرضه نتواند خود
را با تقاضا هماهنگ کند ،اضافه تقاضای پدیدآمده
باعث ایجاد تورم میشود (لی بالنک و همکاران،
2015؛ بازاری اردستانی.)1389 ،
دیدگاه مشابه دیگری که مبتنی بر همین نظریه
مطرح شده این است که سالخوردگی جمعیت
میتواند از طریق افزایش تقاضای کل ،باعث ایجاد
تورم شود .بر اساس نظریه مصرف چرخه زندگی،
افراد برای پسانداز و مصرف دوران زندگی خود
برنامهریزی میکنند .بنابراین عرضه و تقاضای
کل نیز در طی دوران زندگی تغییر میکند ،زیرا
گروههای سنی خاص ،رفتار اقتصادی متفاوتی دارند.
درآمد خانوارها در جوانی پایین است ،اما در سن
کار ،افزایش و در دوران سالخوردگی دوباره کاهش
مییابد .افرادی که در سن کار هستند ،بخشی از
درآمد خود را پسانداز و در زمان بازنشستگی،
این پسانداز انباشته را مصرف میکنند .درنتیجه
شکاف بین عرض هوتقاضا افزایشیافته و تورم افزایش
مییابد (لی بالنک و همکاران .)2015 ،سالخوردگی
جمعیت از طریق ایجاد تقاضای بیشاز حد ،باعث
فشار تورمی میشود ،زیرا این افراد ،در مقایسه با
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میزان تولیدی که در اقتصاد دارند ،کاالها و خدمات
ِ
جمعیت
بیشتری را مصرف میکنند ،در حالیکه
در سن کار بهدلیل تولید و عرضه کاالها و خدمات،
باعث کاهش تورم میشوند (یوسلیوس و تاکاتس،
2015؛ نرلیچ و اشروث.)2018 ،
سالخوردگی جمعیت از طریق کاهش عرضه
نیروی کار هم میتواند باعث افزایش تورم شود.
به دلیل اینکه جمعیت سالخورده از نظر اقتصادی،
غیرفعال و مصرفکننده هستند .عالوه بر این،
سالخوردگی جمعیت میتواند سبب کاهش عرضه
نیرویکار شود که این نیز ممکن است دستمزدها
را افزایش دهد و درنهایت از طریق افزایش تقاضا
برای کاال و خدمات یا ب ه دلیل جبران هزینههای
نیرویکار ،منجر به افزایش قیمتهاشود .از طرف
دیگر ممکن است با کاهش عرضه نیروی کار ،سطح
دستمزدها افزایش یابد و تورم ناشی از فشار هزینه
رخ دهد (لیند و مالمبرگ.)2000 ،
تغییر در ساختار سنی جمعیت ،با تغییر در
وضعیت بودجهای دولت نیز میتواند بر سطح
عمومی قیمتها اثرگذار باشد .همانطور که پیشتر
ذکر شد ،انتظار میرود که افراد سالخورده در مقایسه
با افراد جوان ،درآمد کمتری داشته باشند .بنابراین
اگر جمعیت افراد سالخورده افزایش یابد ،ب ه دنبال
کاهش مالیات بر درآمد ،دولت در معرض کسری
ی ایجادشده
بودجه قرار خواهد گرفت و چنانچه کسر 
از طریق فشار بر منابع بانک مرکزی و انتشار پول
پرقدرت تأمین شود ،تورم افزایش خواهد یافت.
تغییر در ساختار جمعیتی ،از مجرای تغییر
بهرهوری نیز میتواند سطح عمومی قیمتها را تحت
تأثیر قرار دهد .از آنجا که افراد میانسال در مقایسه
با افراد سالمند ،بهرهوری بیشتری در انجام مشاغل
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دارند ،با سالمند شدن جمعیت ،بهرهوری کمتر
میشود .با کاهش بهرهوری ،منحنی عرضه کل به
سمت چپ منتقل میشود و با کاهش عرضه ،سطح
قیمتها افزایش مییابد (لیند و مالمبرگ.)2000 ،
بر اساس تئوری مالی سطح قیمتها ،5سالخوردگی
جمعیت به دالیل مختلفی بر تورم اثرگذار است.
سالخوردگی جمعیت و به دنبال آن کاهش نرخ
زادوولد و کاهش جمعیت در سن کار ،میزان مالیات
آینده را کاهش و هزینههای مالی را افزایش میدهد
و درنتیجه تورم افزایش مییابد.
از طرف دیگر ،سالخوردگی جمعیت و امید به
زندگی باال میتواند باعث کاهش تورم شود ،زیرا
امید به زندگی باالتر سبب افزایش پسانداز و کاهش
مصرف میشود .با کاهش مصرف نیز تورم کاهش
مییابد (کاتاجیری و همکاران .)2014 ،به عالوه
اگر نرخ وابستگی سالمندان افزایش یابد و درآمد
بازنشستگی نسبتاً پایین باشد ،این امر میتواند سطح
تقاضای کل کاالها و خدمات را کاهش داده و باعث
کاهش سطح قیمتها و کاهش تورم شود (لی بالنک
و همکاران.)2015 ،
نتایج برخی از مطالعات (هوبین و الگاکوس،
2003؛ بورش -سوپان )2003 ،نشان میدهد که
الگوی مصرف با تغییر ساختار سنی جمعیت تغییر
میکند .افراد مسن در طول عمر باقیمانده خود،
مصرف کمتری دارند و بنابراین افزایش جمعیت
سالخورده میتواند تقاضای کل را کاهش داده و
منجر به کاهش تورم شود .همچنین انتظار میرود
افراد سالخورده ب ه دلیل اینکه نسبت به نسلهای
جوانتر دستمزد کمتری دریافت کردهاند ،مصرف و
تقاضای کمتری داشته باشند.
)5. Fiscal Theory of Price Level (FTPL
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سالخوردگی جمعیت از طریق اثر منفی بر رشد
اقتصادی هم میتواند باعث کاهش تورم شود.
تغییر ساختار سنی جمعیت میتواند از طریق
تغییر در ترجیحات پسانداز ،بر رشد اقتصادی
تأثیر گذاشته و در ادامه بر نرخ بهره واقعی،
سرمایهگذاری و تقاضای کل اثر بگذارد و از طریق
کاهش تقاضای کل ،باعث کاهش سطح عمومی
قیمتها و تورم شود (گوردون.)2015 ،

 .1پیشینه پژوهش
با توجه به اهميت بررسی تأثیر تغییرات ساختار
سنی جمعیت بر متغیرهای مختلف اقتصادی،
مطالعات گستردهاي در این زمینه انجام شده است
که در این قسمت به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1 .1مطالعات خارجی

مک میالن و همکاران ( ،)1984در پژوهشی
پیرامون بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر
متغیرهای اقتصادی در آمریکا با استفاده از روش
دادههای تابلویی طی دوره  ،2000-1941به این
نتیجه رسیدند که گروههای سنی  15تا  34سال و
 65سال به باال ،دارای اثری مثبت بر تورم و گروههای
سنی  35تا  64سال ،دارای اثر منفی بر تورم هستند.
فیر و دومینگوئز ( ،)1991در مطالعه خود به بررسی
اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر متغیرهای کالن
اقتصادی در آمریکا ،شامل مصرف ،سرمایهگذاری
مسکن ،تقاضای پول و مشارکت نیرویکار بین هفت
گروه سنی پرداختند .نتایج حاصل از برآورد در تأیید
فرضیه دوران زندگی برای اقتصاد آمریکا حاکی از آن
است که گروههای سنی ابتدایی و انتهایی جمعیت
دارای اثر مثبت بر مصرف و گروههای سنی میانی
دارای اثر منفی بر مصرف کل جامعه هستند.

لی و لی ( )1994در مطالعه خود با عنوان «اندازه
دولت ،تغییر جمعیتی و رشد اقتصادی در  86کشور
منتخب طی دوره زمانی  »1960-1985با روش
دادههای تابلویی به این نتیجه دست یافتهاند که
افزایش نسبت جمعیت زیر  15سال به جمعیت
 64-15سال تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته
ی که افزایش نسبت وابستگان سالمند
است .در حال 
(نسبت سهم جمعیت  65سال به باال به جمعیت
 64-15سال) تأثیر مثبت و معناداری بر رشد
اقتصادی داشته است.
لیند و مالمبرگ ( ،)1998به پیشبینی روند تورم
با استفاده از ساختار جمعیتی در کشورهای سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه6پرداخت ه و برای این
منظور ،از روش گشتاورهای تعمیمیافته 7و دادههای
دوره  1961- 1994استفاده کردهاند .نتایج نشان
میدهد که گروههای سنی  49-30و  64-50و 75
سال به باال دارای اثر منفی بر تورم و گروههای سنی
 29-15سال و  74-65سال دارای اثری مثبت بر
تورم هستند.
اندرسون ( )2001با استفاده از دادههای تابلویی با
در نظر گرفتن چهار گروه سنی  29-15سال49-،
 30سال 64-50 ،سال و نیز  64به باال در کشورهای
شبهجزیره اسکاندیناوی طی دوره زمانی 1992-
 1950به این نتیجه دستیافت که افزایش جمعیت
 64سال به باال اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد در
حالیکه سه گروه سنی دیگر همگی تأثیر مثبت و
معناداری بر رشد اقتصادی در این کشورها دارند.
بوالرد و همکاران ( )2012به بررسی رابطه ساختار
جمعیت و تورم با در نظر گرفتن توزیع مجدد درآمد
6. Organisation for Economic Co-operation and Develop)ment (OECD
)7. Generalized Method of Moments (GMM
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در ژاپن و آمریکا با استفاده از مدل بیننسلی طی
دوره زمانی  2009-1960پرداختهاند .محققان
استدالل میکنند گروههای جوان در مراحل ابتدایی
چرخ ه عمر قرار دارند و به دلیل فقدان دارایی و
ثروت ،تنها منبع درآمدی آنها دستمزد است .نتایج
این مطالعه نشان میدهد که سالخوردگی جمعیت
اثری منفی بر تورم دارد.
جوسیلیوس و تاکاتس ( )2015در مطالعه خود به
بررسی این موضوع پرداختند که آیا ساختار جمعیت،
سیاست پولی و تورم را تحت تأثیر قرار میدهد؟
این پژوهش برای  22اقتصاد پیشرفته جهان و با
استفاده از روش دادههای تابلویی طی دوره زمانی
 2010-1955انجام شده است .نتایج نشان میدهد
که جمعیت جوان و جمعیت سالخورده (وابستگان)
باعث افزایش تورم میشوند ،در حالیکه گروههای
سنی در حال کار ( )64-15اثر منفی بر تورم دارند.
همچنین جوسیلیوس و تاکاتس ( )2018تحلیل
خود را برای دورهی  2016-1870بررسی کردهاند و
نتایج اولیه خود را تأیید کردهاند.
گاجسکی ( )2015در مطالعه خود به بررسی تأثیر
سالخوردگی جمعیت بر تورم برای  34کشور عضو
 OECDبرای دوره زمانی  2013-1970با استفاده از
دادههای تابلویی پرداخته است .نتایج نشان میدهد
که سالخوردگی جمعیت باعث کاهش تورم میشود.
لیو و وستلیوس ( )2016به بررسی تأثیر ساختار
جمعیت بر بهرهوری و تورم در ژاپن طی دوره زمانی
 2007-1990با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که
سالخورده شدن جمعیت نیروی کار باعث کاهش
بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین کاهش
فشارهای تورمی شده است.
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 .2 .1مطالعات داخلی

ابوشمس اصغری ( ،)1388در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود با تکیه بر فرضیه دوران
زندگی آندو و مودیگلیانی به بررسی اثر توزیع سنی
جمعیت بر پسانداز ملی در اقتصاد ایران پرداخته
است .برای این منظور از دادههای سری زمانی ساالنه
برای دوره زمانی (سیساله)  1383-1353و تکنیک
اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی استفاده شده
است .در اين مطالعه ،متغیرهای جمعیتی در قالب
سه گروه سنی کمتر از  15سال ،بین  64-15سال
و باالی  64سال وارد مدل شده است .نتایج اين
تحقيق نشان ميدهد که افزایش نسبت جمعیت زیر
 15سال و باالي  64سال ،باعث كاهش پسانداز
ملی و افزايش نسبت جمعیت بين  64-15سال،
باعث افزايش پسانداز ملي ميشود (تأیید فرضیه
آندو و مودیگلیانی) .به عالوه ،نتايج اين مطالعه نشان
ميدهد که افزايش درآمد ملی و پسانداز دوره قبل،
تأثیر مثبت و معناداری بر پسانداز جاری دارد.
ی که افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش
در حال 
پسانداز میشود.
بهشتی و احمدزاده ( ،)1386به بررسی اثر ساختار
سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده
از روش  OLSبرای دوره زمانی مربوط به 1375-
 1345پرداختهاند .نتایج اين مطالعه نشان ميدهد
كه نسبت افراد واقع در گروههای سنی  44-30سال
و  64-45سال ،دارای اثر منفی بر تورم و جمعیت
واقع در گروه سنی  29-15سال و باالي  64سال
دارای اثری مثبت بر نرخ تورم هستند.
مهرگان و رضایی ( ،)1388در مطالعه خود به
بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی
در  171کشور در دوره زمانی  2004-1966با
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استفاده از روش دادههای تابلویی پرداختند .آنها
الگوی موردنظر خود را بر اساس الگوی رشد بارو
( )1991و لوین و رينلت ( )1992انتخاب کردند.
یافتهها نشان داد که متغیرهای جمعیتی تأثیر
زیادی بر رشد اقتصادی دارند .ب ه طوریکه نسبت
جمعیت زیر  15سال ب ه کل جمعیت و بار تکفل
سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت  15تا
 65سال بهکل جمعیت و نسبت جمعیت  65سال
به باال بهکل جمعیت یا همان سالمندان تأثیر مثبت
و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
بازاری اردستانی ( ،)1389با روش رگرسیون با وقفه
گسترده 8به بررسی ساختار سنی جمعیت بر تورم در
اقتصاد ایران طی سالهای  1386 – 1338پرداخته
است .نتایج این مطالعه نشان داد که ساختار سنی
جمعیت عاملی تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است.
افزایش در گروه سنی  15تا  24سال و  55سال به باال
سبب افزایش تورم و افزایش در نسبت جمعیت واقع در
سنین  25تا  54سال سبب کاهش تورم خواهد شد.
رسولی و سیاهپوش ( ،)1395در مطالعه خود
به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر پسانداز
و مصرف در ایران طی دوره زمانی  1389-1354با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 9پرداختند.
نتايج بهدستآمده نشاندهنده آن است كه ساختار
سني جمعيت عامل مؤثری در شكلگيري ميزان
پسانداز و مصرف افراد جامعه است .افزايش نسبت
جمعيت افراد بين  15-0سال و  65سال به باال در
جامعه ،پسانداز ملي را كاهش ميدهد و مصرف را
افزايش ميدهد .در مقابل افزايش جمعيت در سنين
 25تا  64سال موجب افزايش پسانداز ملي میشود.
)8. Autoregressive distributed lag approach (ARDL
)9. Ordinary Least Squares (OLS

عزتی و همکاران ( ،)1397در مطالعهای به بررسی
اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران طی
دوره زمانی  1360تا  1395پرداختند .آنها در مطالعه
خود شاخص امنیت اقتصادی را با استفاده از منطق
فازی برآورد کرده و سپس اثر الگوی جمعیتی ایران را
در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی
ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته سری
زمانی ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که ساختار
سنی جمعیت ،تأثیر منفی و معناداری بر امنیت اقتصادی
ایران دارد .رشد جمعیت ،موجودی سرمایه ،توسعه مالی،
آزادی تجاری و نرخ پسانداز ،اثر مثبت و معناداری بر
امنیت اقتصادی داشته است ،ولی نرخ تورم ،اثر معناداری
بر شاخص امنیت اقتصادی نداشته است.

 .2روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه ممکن است اثر سالخوردگی
جمعیت بر تورم ،در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه متفاوت باشد ،در این مطالعه با استفاده از
روش دادههای ترکیبی به بررسی اثر سالخوردگی
جمعیت بر تورم در دو گروه از کشورهای توسعهیافته
و در حال توسعه در دوره  2018-2000پرداخته
شد .انتخاب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
بر مبنای تقسیمبندی بانک جهانی در مورد سطح
درآمد کشورها ،انجام شده و کشورهایی در نظر
گرفته شده است که دادههای اقتصادی آنها در
دوره زمانی مورد نظر موجود بوده است .لیست این
کشورها در پیوست مقاله ذکر شده است.
برای بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم طی
دوره زمانی  2018-2000از الگوی ارائهشده توسط
یون و همکاران ( )2014بهصورت زیر استفاده شده
است (فرمول شماره .)1
1. INFit=αit+βPOP65it+ϒZit+εit
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در این رابطه  INFitنرخ تورم کشور  iدر زمان t
است POP65 .بیانگر متغیر اصلی تحقیق ،یعنی
سالمندی جمعیت یا همان نسبت جمعیت باالی 65
سال به کل جمعیت است Zit .شامل سایر متغیرهای
کنترل است که عوامل مهم اثرگذار بر تورم نظیر نرخ
رشد جمعیت ( ،)GPOPنسبت جمعیت بین -15
 64سال به کل جمعیت ( ،)POP15-64رشد حجم
نقدینگی( ،)Mرشد تولید ناخالص داخلی (،)GGDP
رشد رابطه مبادله ( ،)GTOTامید زندگی ( )Lifeو رشد
مخارج دولت ( )GGرا دربر میگیرد εit .نشاندهنده
جزء اخالل مدل است .دادههای همه این متغیرها از
سایت بانک جهانی 10گردآوری شده است.

 .3یافتههای پژوهش
 .1. 3آزمون وابستگی مقطعی پسران

11

قبل از انتخاب آزمون ریشه واحد ،باید آزمون
وابستگی مقطعی انجام شود تا بر مبنای آن در مورد نوع
آزمون تصمیمگیری شود .نتایج حاصل از برآورد این
آزمون برای هر دو گروه منتخب از کشورهای در حال
توسعه و توسعهیافته در جدول شماره  1ارائهشده است.

نتايج آزمون ریشه واحد و بررسي مقادير آمارههاي
محاسبهشده به همراه سطح احتمال آنها برای هر
دو گروه کشورها نشان ميدهد که همه متغیرها در
سطح احتمال  5درصد پایا هستند.
 .3. 3آزمون  Fلیمر

براي بررسی ناهمگنی بین مقاطع (بررسی تلفیقی
یا پانل بودن دادهها) ،از آزمون  Fلیمر استفاده
میشود که نتایج آن در جدول شماره  4ارائهشده
است.

با توجه به جدول شماره  ،1فرض صفر مبنی بر
استقالل مقاطع تأیید میشود .بنابراین میتوان از
آزمونهای ریشه واحد نسل اول نظیر لوین ـ لین ـ
چو 12استفاده کرد.

نتایج آزمون  Fلیمر نشان میدهد که در هر
دو گروه منتخب کشورهای در حال توسعه و
توسعهیافته ،روش رگرسیون پانل که در آن عرض
از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است باید مورد
استفاده قرار گیرد.

 .2 .3آزمون ریشه واحد

 .4 .3آزمون هاسمن

قبل از برآورد مدل تحقيق ،الزم است پایايي تمام
متغيرهاي مورداستفاده در تخمينها ،مورد آزمون

بعد از آنکه از پانل بودن مدل اطمینان الزم حاصل
شد ،برای بررسی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی،
از آزمون هاسمن استفاده میشود .رد فرضيه صفر در
اين آزمون ،بيانگر مناسبتر بودن استفاده از روش
اثرات ثابت براي برآورد مدل است.

10. https://data.worldbank.org/
11. Pesaran’s cross-sectional dependence test
12. Levin-Lin-Chu
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قرار گيرد .استفاده از متغیرهای ناپایا میتواند منجر
به بروز مشکل رگرسيون کاذب شود .لوین ـ لین
ـ چو ( )2002نشان دادند که در دادههای تابلویی
استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب دادهها
دارای قدرت و اعتبار بیشتری نسبت به استفاده از
آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بهصورت جداگانه
است .جداول شماره  2و  3خالصه نتایج آزمون ریشه
واحد برای دو گروه از کشورهای توسعهیافته و در
حال توسعه را گزارش میدهند.
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جدول  .1نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران
کشورهای منتخب

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

در حال توسعه

19/6025

0/45689

توسعهیافته

18/4025

0/34568

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج آزمون هاسمن در جدول شماره ،5
تأییدکننده بهکارگیری روش اثرات ثابت در مقابل
اثرات تصادفی برای تمامی الگوهاست .در تفسیر
نتایج حاصل از برآورد مدل باید به این نکته توجه
کرد که اجزای اخالل مدل دارای واریانس ناهمسانی
و خودهمبستگی نباشد .بدین منظور بعد از برآورد
اولیه مدل باید آزمونهای ناهمسانی واریانس و
خودهمبستگی انجام شود.

 .5 .3آزمون ناهمسانی واریانس

برای آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اخالل ،از
آزمون نسبت درستنمایی استفاده شده است .دو
مدل رگرسیون مقید و نامقید تخمین زده شده
است .در مدل مقید فرض همسانی واریانس یا فرض
توزیع یکسان و مستقل جمالت اخالل در نظر گرفته
ی که در مدل نامقید ،فرض بر
شده است ،در حال 

جدول  .2خالصه نتایج آزمونهای ریشه واحد پانلی برای کشورهای منتخب توسعهیافته
LLC
سطح احتمال

مقدار آماره

متغیرها

)I(0

0/0000

-4/577

GPOP

)I(0

0/0000

-8/192

POP65

)I(0

0/0000

-8/509

POP15-64

)I(0

0/0000

-15/1024

Life

)I(0

0/0002

-3/547

GTOT

)I(0

0/0000

-8/158

GGDP

)I(0

0/0000

-4/024

M

)I(0

0/0000

-4/975

INF

)I(0

0/0000

-4/435

GG

منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  .3خالصه نتایج آزمونهای ریشه واحد پانلی برای کشورهای منتخب در حال توسعه
LLC
سطح احتمال

مقدار آماره

متغیرها

)I(0

0/0000

-12/428

GPOP

)I(0

0/0000

-3/973

POP65

)I(0

0/0000

-8/902

POP 15-64

)I(0

0/0000

-4/646

Life

)I(0

0/0000

-8/869

GTOT

)I(0

0/0000

-8/042

GGDP

)I(0

0/0000

-5/510

M

)I(0

0/001

-3/051

INF

)I(0

0/0000

-5/620

GG

منبع :یافتههای تحقیق

یکسان نبودن واریانس جمالت اخالل بین واحدهای
مقطعی است (ناهمسانی واریانس).
جدول شماره  6نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
را برای دو گروه کشورهای منتخب توسعهيافته و در
حال توسعه گزارش میدهد .طبق این آزمون ،اجزای
اخالل دارای ناهمسانی واریانس هستند.
 .6 .3آزمون خودهمبستگی

برای آزمون خودهمبستگی در دادههای
تابلویی ،وولدریج ( )2002آزمون خودهمبستگی را
پیشنهاد میکند که در آن جمالت اخالل از فرایند
خودرگرسیون مرتبه اول ( AR)1تبعیت میکند.
جدول شماره  7نتایج آزمون خودهمبستگی برای
دو گروه منتخب کشورهای توسعهیافته و در حال
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توسعه را نشان میدهد .طبق این نتایج ،در تمامی
الگوها ،اجزای اخالل دارای خودهمبستگی هستند
و بهعبارتدیگر فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
خودهمبستگی مرتبه اول ( AR)1رد میشود.
 .7 .3نتایج تخمین مدل

به دلیل اینکه الگوهای برآوردشده به روش اثرات
ثابت ،دارای خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس
هستند ،برای برآورد نهایی این الگوها از روش
حداقل مربعات تعمیمیافته 13استفاده شده است.
نتایج حاصل از تخمین الگو به روش حداقل مربعات
تعمیمیافته برای کشورهای منتخب توسعهیافته
و در حال توسعه در جداول شماره  8و  9نشان
)13. Feasible Generalized Least Squares (FGLS
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جدول  .4نتایج آزمون  Fلیمر برای کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه
الگو

آماره و سطح احتمال آزمون
(کشورهای توسعهیافته)

11/56
()0/00
10/96
()0/00
13/34
()0/00
12/71
()0/00
12/78
()0/00

()1
()2
()3
()4
()5

آماره و سطح احتمال آزمون
(کشورهای در حال توسعه)

1/96
()0/0001
1/95
()0/0001
1/89
()0/0002
1/94
()0/0001
2/17
()0/00

نتیجه

تأیید مدل پانل
تأیید مدل پانل
تأیید مدل پانل
تأیید مدل پانل
تأیید مدل پانل

منبع :یافتههای تحقیق

دادهشده است .برای این منظور ،برای هر گروه از
کشورها تعداد پنج الگوی مجزا برآورد شده است.
دلیل تخمین پنج الگو ،بررسی حساسیت نتایج به
ن صورت که اولین
ورود متغیرهای جدید است .بدی 
الگو شامل رشد جمعیت و متغیرهای کنترلی مدل،
شامل رابطه مبادله ،رشد تولیدناخالص داخلی ،رشد

حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت است .در الگوی
دوم به جای رشد جمعیت ،نسبت جمعیت  65سال
به باال به مدل اضافهشده است .در الگوی سوم عالوه
بر نسبت جمعیت  65سال به باال ب ه کل جمعیت
(متغیر سالخوردگی جمعیت) ،نسبت جمعیت بین
 64-15سال ب ه کل جمعیت نیز به مدل اضافهشده

جدول  .5نتایج آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه
الگو

آماره و سطح احتمال آزمون

آماره و سطح احتمال آزمون

188/77
()0/00
12/94
()0/00
18/01
()0/00
2116/29
()0/00
15141/44
()0/00

80/54
()0/00
80/83
()0/00
77/39
()0/00
82/38
()0/00
102/77
()0/00

()1
()2
()3
()4
()5

نتیجه

اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت

منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  .6نتایج آزمون واریانس ناهمسانی برای کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه
الگو

آماره و سطح احتمال آزمون

نتیجه

آماره و سطح احتمال آزمون

نتیجه

208/06
()0/00
228/38
()0/00
00/0
()1/00
228/38
()0/00
228/75
()0/0004

واریانس
ناهمسان
واریانس
ناهمسان
واریانس
همسان
واریانس
ناهمسان
واریانس
ناهمسان

1914/02
()0/00
1225/22
()0/00
1931/31
()0/00
1931/55
()0/00
0/00
()1/00

واریانس
ناهمسان
واریانس
ناهمسان
واریانس
ناهمسان
واریانس
ناهمسان
واریانس
همسان

()1
()2
()3
()4
()5
منبع :نتایج تحقیق
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است .در الگوی چهارم در کنار دو متغیر جمعیتی
(درصد افراد بین  15-64سال و درصد افراد باالی
 65سال) ،متغیر رشد جمعیت نیز به مدل اضافهشده
است .درنهایت در الگوی پنجم ،تمامی متغیرهای
الگوی چهارم در کنار متغیر امید به زندگی در مدل
گنجانده شده است.

کنار کاهش نیرویکار فعال ،موجب کاهش تقاضای
کل در اقتصاد و درنهایت سبب کاهش سطح
قیمتها میشود ،که این نتیجه ،همسو با نتایج
یون و همکاران ()2014؛ لیو و وستلیوس ()2016؛
اندرسون و همکاران ( )2014و گاجسکی ()2015
است.

نتایج حاصل از برآورد پنج الگوی موردبررسی
برای کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال
توسعه ،بیانگر آن است که اکثر متغیرها معنادار
بوده و از عالمتی مورد انتظار مطابق با مبانی نظری
برخوردار هستند .نتایج بیانگر وجود رابطه منفی
و معنادار بین سالمندی جمعیت و نرخ تورم در
هر دو گروه از کشورهای منتخب است .ضریب
برآوردی در کشورهای توسعهیافته بین  -0/1430تا
ی که است
 -0/1830در نوسان است .این در حال 
که برای کشورهای در حال توسعه بین -0/0127
تا  -0/0154در نوسان است .در تفسیر این ضریب
میتوان گفت که سالخوردگی جمعیت در هر دو
گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته در

نرخ رشد جمعیت در هر دو گروه کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه ،تأثیر معناداری بر نرخ
تورم نداشته است .از طرفی ،تغییرات مخارج دولتی
تأثیر معناداری بر تورم کشورهای در حال توسعه
نداشته است ،اما در کشورهای توسعهیافته ،تأثیر
منفی بر تورم داشته است .این میتواند به این دلیل
باشد که چون در کشورهای توسعهیافته ،معموالً
وابستگی مخارج دولت به استقراض از بانک مرکزی
و پولی کردن کسری بودجه کمتر است ،این افزایش
مخارج دولتی از طریق درآمدهای مالیاتی یا ارزی
تأمین میشود که در هر مورد میتواند اثر ضدتورمی
را به همراه داشته باشد.
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جدول  .7نتایج آزمون خودهمبستگی برای کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه
آماره و سطح احتمال آزمون
(کشورهای توسعهیافته)

الگو

21/39
()0/0002
20/05
()0/0002
17/96
()0/0004
18/22
()0/00
18/16
()0/0004

()1
()2
()3
()4
()5

آماره و سطح احتمال آزمون
(کشورهای در حال توسعه)

81/46
()0/00
81/79
()0/00
78/69
()0/00
81/80
()0/00
94/84
()0/00

نتیجه

خودهمبستگی
خودهمبستگی
خودهمبستگی
خودهمبستگی
خودهمبستگی

منبع :نتایج تحقیق

شاخص امید به زندگی در هر دو گروه از کشورها
تأثیر منفی و معناداری بر تورم داشته است .بدان
معنا که به ازای یک واحد افزایش در شاخص امید به
زندگی در کشورهای توسعهیافته ،نرخ تورم بهاندازه
 -0/0568واحد کاهش مییابد و در کشورهای در
حال توسعه ،به ازای یک واحد افزایش در شاخص
امید زندگی ،نرخ تورم بهاندازه  -0/1604واحد
کاهش مییابد .در تفسیر این ضریب میتوان گفت
که با افزایش امید به زندگی ،به دلیل اینکه افراد
انتظار عمر طوالنیتری دارند ،میزان پسانداز خود
را افزایش میدهند و مصرف خود را کمتر میکنند.
بنابراین با کاهش مصرف ،تقاضا کاهشیافته و تورم
کمتر میشود که این نتیجه نیز همسو با نتایج
یون و همکاران ( )2014و کاتاجیری و همکاران
( )2014است.
تأثیر نرخ رشد تولید در هر دو گروه از کشورها بر
نرخ تورم ،در تمامی الگوها بهجز الگوی اول ،برای
کشورهای توسعهیافته منفی و معنادار است و مقدار
ضریب برآوردی برای کشورهای توسعهیافته بین

است؛ بنابراین تأثیر منفی رشد تولید بر نرخ تورم
ازلحاظ اقتصادی کام ً
ال روشن و ازلحاظ مبانی نظری
نیز مورد انتظار است.
تأثیر نرخ رشد نقدینگی در تمامی الگوها برای
هر دو گروه از کشورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعهیافته مثبت و معنادار بر تورم برآورد شده
است .طبق نظریه مقداری پول هرگاه عرضه پول
(حجم پول) افزایش یابد ،تورم نیز افزایش خواهد
یافت .بهطور مشابه دیدگاه پولیون ثابت میکند که
تورم یک پدیده پولی است بنابراین عرضه پول اثر
مثبتی بر تورم خواهد داشت.
همانطور که مالحظه میشود افزایش یک
واحدی در نرخ رشد رابطه مبادله سبب افزایش نرخ
تورم در کشورهای توسعهیافته شده است و مقدار
آن بین  0/02تا  0/2در نوسان است .با توجه به
نتایج کشورهای توسعهیافته مشخص است که رشد
رابطه مبادله بر تورم تأثیر مثبت و معناداری داشته
است .درواقع رشد رابطه مبادله میتواند یکی از علل
تورم باشد .این رابطه مثبت را میتوان به این صورت
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جدول  .8نتایج برآورد مدل  GLSبرای کشورهای منتخب توسعهیافته
نام متغیرها

()1

()2

()3

1/5562
()0/00
*0/2038
()0/052

POP65

-

4/7465
()0/00
-0/0873
()0/469
***-0/1830
()0/00

POP 15-64

-

-

Life

-

-

-

**0/0251
()0/039
-0/0262
()0/555
***0/0641
()0/00
-0/0255
()0/342

*0/2070
()0/079
**-0/0935
()0/037
***0/0502
()0/00
**-0/0532
()0/052

*0/0204
()0/073
**-0/1046
()0/021
***0/0507
()0/00
**-0/0605
()0/027

C
GPOP

GTOT
GGDP
M
GG
F

8/24

8/23

3/2303
()0/204

()4

***-0/1626
()0/00
0/0176
()0/611

3/9140
()0/145
-0/0719
()0/561
***-0/1798
()0/00
0/0117
()0/741
*0/0203
()0/085
**-0/0977
()0/034
***0/0498
()0/00
**-0/0558
()0/047

-

8/48

8/49

()5

6/1855
()0/038
-0/0122
()0/927
***-0/1493
()0/00
0/3752
()0/307
**-0/0568
()0/044
0/0163
()0/181
**-0/0957
()0/039
***0/0485
()0/00
**-0/0553
()0/052
8/49

منبع :یافتههای تحقیق (اعداد داخل پرانتز سطح احتمال آماره را نشان میدهد).
* بیانگر معناداری در سطح  10درصد ** ،بیانگر معناداری در سطح  5درصد و *** بیانگر معناداری در سطح  1درصد

 -0/0935و  -0/1046و برای کشورهای در حال
توسعه بین  -0/1728تا  -0/1505در نوسان است.
بنابراین تأثیر منفی رشد تولید بر نرخ تورم ،از لحاظ
اقتصادی کام ً
ال روشن و از لحاظ مبانی نظری نیز
مورد انتظار است.
تأثیر نرخ رشد تولید در هر دو گروه از کشورها
بر نرخ تورم در تمامی الگوها بهجز الگوی اول برای
کشورهای توسع هیافته منفی و معنادار است و
مقدار ضریب برآوردی برای کشورهای توسعهیافته
بین  -0/0935و  -0/1046و برای کشورهای
درحالتوسعه بین  -0/1728تا  -0/1505در نوسان
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تشریح کرد که هنگامیکه رشد رابطه مبادله افزایش
مییابد ،نرخ ارز نیز افزایش مییابد .این موضوع
سبب کاهش سرمایهگذاری و تجارت خارجی شده
و به دنبال آن کاهش تولید و افزایش تورم را در
پی خواهد داشت .این در حالی است که رشد رابطه
مبادله در کشورهای درحالتوسعه اثر معناداری با
تورم ندارد این ممکن است به این دلیل باشد که
کشورهای در حال توسعه بیشتر وارد کننده هستند
و میزان صادرات آنها پایین است.
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جدول  .9نتایج برآورد مدل  GLSبرای کشورهای منتخب در حال توسعه
نام متغیرها

()1

()2

()3

4/1067
()0/00
0/0211
()0/884

POP65

-

4/4707
()0/00
-0/0924
()0/537
***-0/0127
()0/00

POP 15-64

-

-

Life

-

-

-

GTOT

-0/0001
()0/170

GGDP

***-0/1593
()0/004

-0/0002
()0/134
***-0/1512
()0/006

-0/0002
()0/132

-0/0001
()0/168

***-0/1505
()0/006

***-0/1519
()0/006

***-0/1728
()0/001

***0/1245
()0/00
-0/0005
()0/727

***0/1202
()0/00
-0/0008
()0/606

***0/1252
()0/00
-0/0001
()0/534

C
GPOP

M
GG
F

***0/1305
()0/00
-0/0007
()0/667
8/23

***0/1251
()0/00
-0/0006
()0/687
8/25

2/1479
()0/218

()4

()5

***-0/0139
()0/00
0/0348
()0/206

0/6391
()0/822
0/1388
()0/536
***-0/0141
()0/00
0/0560
()0/170
-

3/8221
()0/179
0/1958
()0/333
***-0/0154
()0/00
***0/1817
()0/00
***-0/1604
()0/00
-0/0001
()0/198

-

8/25

7/45

8/48

منبع :یافتههای تحقیق (اعداد داخل پرانتز سطح احتمال آماره را نشان میدهد).
* بیانگر معناداری در سطح  10درصد ** ،بیانگر معناداری در سطح  5درصد و *** بیانگر معناداری در سطح  1درصد

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،به بررسی اثر سالخوردگی جمعیت
بر تورم در دو گروه از کشورهای در حال توسعه
و توسعهیافته در دوره  2018-2000پرداخته شد.
خالف انتظار اولیه در مورد تأثیر متفاوت سالخوردگی
جمعیت بر تورم در این دو گروه ،نتایج تجربی حاصل
از برآورد الگوهای تحقیق نشان میدهد که در هر
دو گروه کشورها ،سالخوردگی جمعیت و افزایش
جمعیت  65سال به باال نسبت به کل جمعیت،
دارای اثر مشابه و منفی بر تورم بوده است .به عالوه

برخالف بسیاری از مطالعات گذشته در این زمینه
که بیانگر اثر مثبت سالخوردگی جمعیت بر تورم
بودهاند ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که در دوره
مورد بررسی ،سالخوردگی جمعیت دارای اثر منفی
بر تورم در کشورهای موردمطالعه بوده است.
به عالوه در هر دو گروه از کشورها ،نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی ،دارای اثر منفی و نرخ رشد حجم
پول ،دارای اثر مثبت بر تورم بوده است .رشد مخارج
دولت تأثیر معناداری بر تورم کشورهای در حال
توسعه نداشته است ،اما در کشورهای توسعهیافته،
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تأثیر منفی بر تورم داشته است .به دلیل اینکه در
کشورهای توسعهیافته ،وابستگی مخارج دولت به
استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری
بودجه کمتر است و افزایش مخارج دولتی از محل
درآمدهای مالیاتی یا ارزی تأمین میشود میتواند
اثر ضدتورمی را به همراه داشته باشد .شاخص امید
به زندگی هم در هر دو گروه از کشورها ،اثری منفی
و معنادار بر تورم داشته است.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله
مشارکت داشتند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع
ندارد.

درنهایت با توجه به نتایج بینکشوری بهدستآمده
در مورد اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای
در حال توسعه ،میتوان گفت به احتمال زیاد در
کشور ایران هم ،در دوره بررسیشده ،سالخوردگی
جمعیت ،اثری منفی بر نرخ تورم داشته است ،اما به
منظور بررسی دقیقتر این موضوع ،پیشنهاد میشود
که با استفاده از روش سری زمانی ،مطالعاتی در این
زمینه انجام شود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله بر مبنای دادههای اقتصادی کالن انجام
شده و دادههای مورد نیاز از سایت بانک جهانی
گرفته شده و فاقد هر گونه نمونهگیری و آزمودنی
است و بنابراین کد اخالق ندارد.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
خانم منیژه موسویان است که با راهنمایی دکتر
عبداله خوشنودی و مشاوره دکتر مسعود نیکوقدم
در گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد انجام شده است.
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کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه

انگلیس

ایران

آفریقای جنوبی

گواتماال

آمریکا

پاکستان

هندوراس

هند

سوئد

آلبانی

ماداگاسکار

برزیل

لهستان

اکوادور

گینه بیسائو

بولیوی

ایسلند

مراکش

کامرون

جمهوری دومینیکن

دانمارک

مکزیک

اردن

ویتنام

استرالیا

تایلند

نیجریه

موریس

ژاپن

اوکراین

مقدونیه شمالی

قزاقزستان

نروژ

مولداوی

فیلیپین

کاستاریکا

سوئیس

بلغارستان

مصر

کلمبیا

اوروگوئه

بالروس

الجزایر

عربستان

کره جنوبی

ارمنستان

بنگالدش

کامبوج

مجارستان

مالزی

جمهوری دموکراتیک کنگو

مالی

کرواسی

پرو

سریالنکا

شیلی

هنگ کنگ

اندونزی

جمهوری قرقیزستان

چین

سنگاپور

پاراگوئه

کنیا

روسیه

السالوادور

بورکینافاسو

جمهوری چک

نیکاراگوئه

بروندی

ماکائو

گابن

بوتان

فنالند

بنین

بوتسوانا
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