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چکیده:

تقاضــای پــول همــواره مــورد توجــه اقتصاددانــان و نظریهپــردازان اقتصــاد پولــی در مکاتــب مختلــف اقتصــادی بــوده
اســت .عوامــل متعــددی بــر تقاضــای پــول مؤثــر هســتند .ســاختار ســنی جمعیــت در کنــار متغیرهــای دیگــری از
جملــه نــرخ بهــره ،درآمــد ملــی و ریس ـکداراییها ،از عوامــل تعییــن کننــده میــزان تقاضــای پــول هســتند .میــزان
تأثیرگــذاری ســاختار ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن
پرداختــه میشــود .در ایــن پژوهــش از مــدل خــود رگرســیونبرداری ســاختاری ( )SVARو دادههــای ســاالنه -1365
 1395اســتفاده شــده اســت .متغیرهــای جمعیتــی بــه نحــوی ســاخته شــدهاند کــه نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار
ســنی جمعیــت باشــند .نتایــج حاصلــه ،حاکــی از وجــود یــک رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای جمعیتــی مــورد نظــر و
تقاضــای پــول اســت .افزایــش نســبی جمعیــت در گــروه میانســال جامعــه ،کــه تأمینکننــده اصلــی درآمــد و پسانــداز
جامعــه هســتند ،تقاضــا بــرای پــول را افزایــش میدهــد ،در صورتــی کــه افزایــش نســبی در گــروه ســنی جــوان و پیــر
جامعــه تقاضــای بــرای پــول را در جامعــه کاهــش میدهــد .اثــر جمعیتــی گروههــای ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا

منفــی اســت ،ســپس مثبــت شــده و بــه حداکثــر خــود میرســد و پــس از آن مجــددا ً کاهشیافتــه و در نهایــت بــاز

و ضریــب گروههــای ســنی مابیــن آنهــا مثبــت اســت .بیشــترین ضریــب تأثیرگــذار بــر روی تقاضــای پــول نیــز مربــوط
بــه گــروه ســنی  40تــا  44ســال اســت.
واژگانکلیدی :تحوالت جمعیتی ،تقاضای پول ،SVAR ،ایران و نرخ بهره

 -1دانشجوی دکتری جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران Top.researcher@yahoo.com
 -2استادیار جمعیتشناسی ،گروه علوماجتماعی ،واحد گرمسار ،دانشکده آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایرانSharifim@ut.ac.ir ،
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در قــرن اخیــر هــم زمــان بــا بهبــود شــرایط و امکانــات زندگــی ،افزایــش قابــل توجهــی در جمعیــت
بشــر مشــاهده شــده اســت .ایــن افزایــش جمعیــت بــدون شــک بــه طــور بالقــوه بــر روی بســیاری از
جنبههــای زندگــی نظیــر ســاختارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی اثرگــذار اســت .بــر همیــن
اســاس مطالعــات زیــادی از دیــدگاه علــوم مختلــف در کشــورها انجــام شــده اســت ،کــه در ایــن میــان
مطالعــات اقتصــادی بخــش قابــل توجهــی از ایــن مطالعــات را بــه خــود اختصــاص میدهــد .بنابرایــن
مطالعــه ســاختار ســنی جمعیــت و تحــوالت آن در طــول زمــان بــه عنــوان یکــی از مســائل مهــم
و اثرگــذار بــر بخشهــای مختلــف جوامــع از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .نــوع ترکیــب ســنی
جمعیــت در یــک جامعــه ،خــود میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در رونــد توســعه ،رشــد اقتصــادی و
میــزان تقاضــای پــول در آن جامعــه ایفــا نمایــد (کان و پرتنــر.)2018 ،1
تقاضــای پــول عبــارت اســت از مقــدار پولــی کــه افــراد تمایــل دارنــد بــه صــورت نقــد (اســکناس و
مســکوک) در حســاب جــاری نگ ـهداری نماینــد .جهــت نگهــداری یــا تقاضــای پــول دالیــل مختلفــی
در قالــب انگیــزه تقاضــای پــول مطــرح گردیــده اســت کــه شــامل انگیــزه معامالتــی ،انگیــزه احتیاطــی
و انگیــزه ســفته بــازی میباشــند .یکــی از مهمتریــن دالیــل تقاضــای پــول ،تقاضــای آن بــا انگیــزه
معامالتــی اســت .عــدم مطابقــت یــا یکــی نبــودن زمــان دریافــت درآمــد و مصــرف دلیــل نگهــداری پول
بــا انگیــزه معامالتــی میباشــد .اغلــب افــراد بــرای تامیــن نیازهــای مصرفــی روزمــره خــود نیازمنــد پــول
بخشــی از درآمــد خــود را بــا انگیــزه معامالتــی نگهــداری کننــد .از آنجایــی کــه مخــارج افــراد تــا حــد
زیــادی بــه ســطح درآمــد آنهــا بســتگی دارد ،میتــوان بیــان کــرد کــه تقاضای پــول بــا انگیــزه معامالتی
تابعــی از درآمــد ملــی میباشــد (حیــدری و همــکاران .)1391 ،دومیــن انگیــزه نگهــداری پــول ،انگیــزه
احتیاطــی اســت .افــراد و بنــگاه هــا همــواره بــا حــوادث و رخدادهــای غیــر مترقبهای اعــم از خوشــایند و
ناخوشــایند مواجــه هســتند کــه آن مســتلزم صــرف و پرداخــت پــول میباشــد .لــذا بخشــی از تقاضــای
پــول تحــت تأثیــر عوامــل غیرقابــل پیشبینــی اســت کــه ایــن شــکل از تقاضــای پــول نیــز تابعــی
مســتقیم از درآمــد ملــی اســت .کالســیک هــا معتقــد بودنــد کــه افــراد پــول را تنهــا بــرای انگیزههــای
معامالتــی و احتیاطــی تقاضــا مینماینــد ،لیکــن کینــز )1973( 2بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه افــراد عــاوه
1- Kuhn and Prettner
2- Keynes
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بــر دو هــدف فــوق ،بــرای هــدف ســومی نیــز پــول نــزد خــود نگهــداری مینماینــد کــه همــان انگیــزه
ســفته بــازی میباشــد .منظــور از تقاضــای ســفته بــازی پــول ایــن اســت کــه پــول بــا هــدف و امیــد
انجــام معامــات ســودآور و بهرهبــرداری از فرصتهایــی کــه پیــش میآیــد ،نگهــداری شــود .از آنجــا
کــه نگهــداری پــول در شــکل ســاده آن مشــمول هزینــه فرصــت بــوده و باعــث از دســت رفتــن ســود
ناشــی از ســرمایهگذاری در اوراق بهــادار یــا حســابهای ســپرده ســرمایهگذاری میگــردد ،لــذا ایــن
قســم از تقاضــای پــول بــا نــرخ بهــره رابطــه معکــوس داشــته و بــا بــاال رفتــن نــرخ بهــره ویــا بــه عبــارت
دیگــر هزینــه نگهــداری پــول ،تقاضــای ســفتهبازی پــول کاهــش مییابــد و بالعکــس.
عوامــل متعــددی همچــون نــرخ بهــره ،درآمــد ملــی و نــرخ ارز میتواننــد بــر تقاضــای پــول مؤثــر
باشــند .عــاوه بــر ایــن عوامــل ،عامــل ســاختار ســنی جمعیــت از جملــه عوامــل حائــز اهمیتــی اســت
کــه طــی ســالیان گذشــته قــادر بــوده اســت ،تقاضــای پــول را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد .نــرخ
فزاینــده رشــد جمعیــت بــه خصــوص در کشــورهای توســعه نیافتــه ماننــد ایــران و ازدیــاد تراکــم
جمعیتــی در ایــن کشــورها در نیمــه دوم قــرن بیســتم ،نشــان دهنــده پدیــدهای اســت کــه میتــوان
آن را انفجــار جمعیــت نامیــد .ایــن افزایــش شــدید جمعیــت ،ســاختار ســنی جمعیــت را هــم تغییــر
داده اســت (محمــدزاده و احمــدزاده .)1385 ،بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه کــه در مرحلهگــذار
جمعیتــی بــه ســر میبرنــد ،ســاخت ســنی در حــال انتقــال از جوانــی بــه ســالخوردگی دارنــد ،بــه
واقــع در ســنین فعالیــت افــزوده میشــود تــا در نهایــت پــس از چندیــن دهــه ایــن افزایــش در ســنین
ســالخوردگی متجلــی میشــود .ایــران هــم جــزو کشــورهایی اســت کــه مرحلهگــذار جمعیتــی را طــی
میکنــد و دارای ســاختار ســنی میانســال ولــی در حــال انتقــال اســت.
در جوامعــی کــه ســاختار ســنی آنهــا در طــول زمــان تغییــر چندانــی نکــرده و هــرم ســنی آنهــا
تقریبـاً اســتوانهای شــکل اســت ،در نظــر نگرفتــن متغیــر ســاختار ســنی جمعیــت در تبییــن تغییــرات

متغیرهــای اقتصــاد کالن مشــکل ســاز نیســت ،ولــی در جامعــه ایــران کــه بــا انفجــار جمعیتــی دهــه
 1360مواجــه بــوده اســت ،توجــه بــه تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت بــه عنــوان یکــی از عوامــل
مهــم تأثیرگــذار بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی بــه ویــژه تقاضــای پــول بســیار حائــز اهمیــت اســت
(نوفرســتی.)1390 ،
ســاختار ســنی جمعیــت ،تابــع ســه عامــل میــزان بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت اســت و همچنیــن
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ایــن معنــی کــه بــه تدریــج از نســبت درصــد جمعیــت کمتــر از  15ســال کاســته شــده و بــه جمعیــت
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عاملــی تأثیرگــذار بــر روی متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی و  ...محســوب میشــود) محمــدزاده
و احمــدزاده .)1385 ،بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران در گــروه کشــورهایی قــرار میگیــرد کــه
از جمعیــت جــوان قابــل توجهــی برخــوردار اســت و همچنیــن جمعیــت ایــران ماننــد بســیاری از
کشــورهای در حــال توســعه بــه دنبــال کاهــش مــداوم و مســتمر بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی
اســت ،تغییــرات اساســی و مهمــی را در ســاختار ســنی خــود تجربــه میکنــد ،کــه ایــن تغییــرات از
نظــر سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی دارای مالحظــات مهــم اقتصــادی و اجتماعــی اســت( .محمدپــور و
همــکاران )1392 ،و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پــول و تقاضــای پــول نقــش بســیار مهمــی در رشــد
و توســعه اقتصــادی هــر کشــوری بــازی میکنــد ،بــه همیــن دلیــل ایــن پژوهــش نیــز تــاش میکنــد،
جمعیــت و مؤلفههــای آن را بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول در اقتصــاد ایــران
مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
 .2مبانی نظری پژوهش

 .2.1مفهوم ساختار سنی جمعیت
واژه جمعیــت بــه اجتماعــی از افــراد مقیــم در یــک مــکان اطــاق میشــود ،اعــم از اینکــه اقامتشــان
مســتمر باشــد یــا موقــت .در علــم جمعیتشناســی معمــوال منظــور از جمعیــت ،تجمعــی اســت از
در زمــان و مــکان معیــن گــرد هــم جمــع میشــوند ،لزوم ـاً بــه معنــای جمعیــت قلمــداد نمیشــود.
ســاختار ســنی جمعیــت را نیــز میتــوان بــه صــورت الگویــی تعریــف کــرد کــه بــر اثــر طبقهبنــدی
مــردم بــر حســب ســن و سالشــان ،بــه وجــود میآیــد .بــه ایــن ترتیــب انــدازه هــر طبقــه یــا گــروه را
تعــداد افــرادی تشــکیل میدهنــد کــه در چارچــوب ســن معینــی قــرار دارنــد .بــاروری ،مــرگ و میــر
و مهاجــرت ســه عامــل شــناخته شــده تکویــن جمعیــت آیندهانــد .در کنــار ایــن ســه عامــل ،عامــل
جمعیتشــناختی دیگــری هــم هســت کــه تأثیــر آن در تغییــرات جمعیــت آینــده شــاید ،برخــاف ســه
عامــل مزبــور ،چنــدان آشــکار نباشــد .ایــن عامــل ،ترکیــب ســنی جمعیــت اســت( .ســرایی.)1379 ،
جمعیــت و مســائل مربــوط بــه آن ،از جملــه مســائل چنــد بعــدی و پیچیــده جوامــع انســانی اســت کــه
هــم تحتتأثیــر عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و غیــره اســت و هــم بــر آن تأثیــر
ن گفــت کــه مســائل جمعیتــی و تحــوالت مربــوط بــه آن ،بــه قــدری گســترده
میگــذارد .میتــوا 
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و دارای پراکندگــی اســت کــه در قالــب نظریــه یــا فرمــول خاصــی قــرار نمیگیــرد ،بلکــه حــرکات
جمعیتــی خــاص در یــک جهــت ویــژه در شــرایط زمانــی و مکانــی متفــاوت ،دالیــل مختلــف ،متنــوع
و گاه متضــادی داشــته اســت .در کشــورهایی کــه رشــد جمعیــت بــر توســعه اقتصــادی تأثیــر معکــوس
دارد ،یکــی از عوامــل مؤثــر بــر میــزان بــاروری و در نتیجــه کنتــرل جمعیــت ،بهبــود وضــع اجتماعــی و
اقتصــادی خانوارهــا اســت( .محمــودی و همــکاران.)1391 ،
اثــرات رشــد جمعیــت بــر رونــد توســعه اقتصــادی ،از دیربــاز توجــه بســیاری از اقتصاددانــان جهــان
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .تغییــرات جمعیــت اثــرات بالقــوه وســیعی در بســیاری از جنبههــای
زندگــی بشــری نظیــر ســاختارهای اقتصــادی ،اجتماعــی ،بازارهــا ،آمــوزش و نظایــر آن داشــته اســت و
یافتــن رابطــه بیــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی میتوانــد نقــش مهمــی در برنامهریزیهــای اساســی
کشــور ایفــا کنــد (بخشــی دســتجردی و خاکــی .)1389 ،نــرخ فزاینــده جمعیــت ،بــه خصــوص در
کشــورهای توســعه نیافتــه ماننــد ایــران و ازدیــاد تراکــم جمعیتــی در کشــورهای مزبــور در نیمــه دوم
قــرن بیســتم ،گویــای پدیدهایــی اســت کــه میتــوان آن را انفجــار جمعیــت نامیــد ،کــه ایــن افزایــش
شــدید جمعیــت ســاختار ســنی جمعیــت را هــم تغییــر داده اســت .ســاختار ســنی جمعیــت بــه دو
صــورت عمــل میکنــد ،از یکســو خــود حاصــل کنــش و واکنشهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی اســت ،یعنــی اینکــه ســاخت ســنی تابعــی از ســه عامــل میــزان زاد و ولــد ،میــزان بــاروری
محســوب مــی شــود (محمــدزاده و احمــدزاده .)1385 ،سیاســتها و برنامههــای جمعیتــی در ایــران
بیشــتر بــر پویایــی رشــد و حجــم جمعیــت متمرکــز بــوده و کمتــر بــه ســاختارهای ســنی جمعیــت،
تغییــرات و پیامدهــای آن توجــه شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه کاهــش ســریع بــاروری در دو
دهــه اخیــر منجــر بــه تغییــرات بنیــادی در ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت.
در بســتر ایــن تغییــرات ،فــازی از تحــوالت جمعیتــی در ایــران آغــاز شــده اســت کــه پنجــره جمعیتــی
نامیــده مــی شــود .پنجــره جمعیتــی وضعیتــی موقــت در ســاختار جمعیتــی ایــران اســت کــه در ســال
 1385بــاز شــده و بــرای حــدود چهــار دهــه طــول میکشــد .در ایــن دوران ،نســبت جمعیــت در
ســنین فعالیــت بــه حداکثــر خــود میرســد و نســبتهای وابســتگی ســنی کاهــش مییابــد و در نتیجــه
فرصــت طالیــی و منحصــر بــه فــردی فــرا روی توســعه اقتصــادی فراهــم میشــود .البتــه ایــن وضعیــت
بــه صــورت اتوماتیــک و خــود بــه خــود عمــل نمــی کنــد و بهــره بــرداری از آن نیازمنــد بســترهای
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اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و نهــادی مناســب اســت (صادقــی.)1391 ،
پویایــی جمعیــت و ابعــاد آن یعنــی میزانهــای رشــد ،ســاختار ســنی ،بــاروری ،مــرگ و میــر و مهاجــرت،
هــر چنــد بــه شــدت متأثــر از محیــط و بســتر اجتماعــی در حــال تغییــر پیرامونــی خــود هســتند ،امــا
آنهــا نیــز بــه نوبــه خــود ،ابعــاد مختلــف توســعه نظیــر توســعه اقتصــادی ،توســعه اجتماعــی ،توســعه
انســانی و توســعهپایدار را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد .همچنیــن ابعــاد دیگــری نظیــر ســامت
جمعیــت ،بهداشــت بــاروری ،توانمندســازی زنــان و حمایتهــای بیــن نســلی نیــز بــه طــور قــوی متأثــر
از پویایــی و روندهــای جمعیتــی میباشــند .از ایــن رو ،تغییــرات جمعیتــی در بســتر توســعه اقتصــادی
اجتماعــی شــکل میگیرنــد و در مقابــل ،ابعــاد مختلــف توســعه را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد .در ایــن
فراینــد ،رابطــه جمعیــت و توســعه تــک بعــدی و تــک جهتــی نبــوده و تعامــات درهــم تنیدهــای بیــن
ابعــاد مختلــف جمعیــت و توســعه وجــود دارد (کاظمــی پــور.)1389 ،
رســیدن بــه رشــد اقتصــادی باالتــر ،از جملــه اهــداف مهمــی اســت کــه همــه اقتصادهــا در پــی
دســتیابی بــه آن هســتند .امــا دســتیابی بــه نــرخ بــاالی رشــد اقتصــادی ،نیازمنــد شــناخت عوامــل و
امکانــات بالقــوه و بــه کارگیــری مناســب آنهاســت .در بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی ،عوامــل
فراوانــی همچــون ســرمایه گــذاری در ســرمایههای مــادی و انســانی ،ثبــات جوامــع ،نقــش دولــت ،نــوع
نظــام سیاســی کشــور و نیــز رشــد جمعیــت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت ،امــا در ایــن
ســنی جمعیــت اســت .تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت کــه در نتیجــه تغییــر نــرخ رشــد جمعیــت
بــه وجــود میآیــد ،میتوانــد اثــرات مهــم و تعیینکننــدهای بــر رشــد اقتصــادی جوامــع داشــته
باشــد .در واقــع ،بــه نظــر میرســد رشــد جمعیــت بــه تنهایــی بازگــو کننــده بســیاری از حقایــق
موجــود در زمینــه تأثیــر جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی نباشــد .از ایــن رو بــرای دســتیابی بــه حقایــق
بیشــتر و نتایــج مفیدتــر در ایــن زمینــه ،توجــه بــه ترکیــب ســنی جمعیــت و تحــوالت آن از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار اســت .تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت از راههــای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر
میگــذارد ،از یــک طــرف بــا تغییــر ســهم جمعیــت در ســن کار از کل جمعیــت ،بــازار نیــروی کار را
متأثــر میکنــد و از طــرف دیگــر بــا تغییــر ســهم جمعیــت آمــوزش دیــده و متخصــص از کل جمعیــت،
بــر میــزان ســرمایه انســانی جوامــع تأثیــر میگــذارد (نیکوقــدم و همــکاران .)1392 ،در تحقیــق بلــوم
و همــکاران ( ) 2003مباحثــات در مــورد رابطــه بیــن جمعیــت و رشــد اقتصــادی ،ســه جنبــه را شــامل
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میشــود .بــه ایــن ترتیــب کــه رشــد جمعیــت ،رشــد اقتصــادی را محــدود میکنــد ،آن را بهبــود
میدهــد و یــا اینکــه مســتقل از رشــد اقتصــادی اســت ،کــه بــه ترتیــب بیانگــر نظریههــای بدبینانــه،
خوشــبینانه و بیطرفانــه اســت (نیکوقــدم و همــکاران.)1392 ،
نظریههــای بدبینانــه را میتــوان در پایــان قــرن هجدهــم ردیابــی کــرد ،هنگاهــی کــه تومــاس
مالتــوس از قالــب کتــاب مشــهورش ،مقالــه ای در بــاب اصــول جمعیــت ،را در ســال  1798منتشــر
کــرد .مالتــوس ادعــا کــرد کــه جمعیــت در یــک نــرخ هندســی افزایــش مییابــد ،مادامــی کــه تولیــد
در یــک نــرخ حســابی افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن بــا منابــع داده شــده محــدود رشــد جمعیــت،
رشــد اقتصــادی مختــل میشــود .بــه طــور کلــی بدبینــان جمعیتــی عقیــده دارنــد کــه رشــد ســریع
جمعیــت بدبخــت کننــده اســت ،چــرا کــه هــر واکنشــی کــه توســط پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و
انباشــت ســرمایه تحریــک شــده اســت را پایمــال میکنــد (بلــوم و ویلیامســون .)1998 ،1محققــان بــا
بســط کار مالتــوس ،مدلــی را کــه مــدل کالســیکی نامیــده میشــود ،توســعه دادنــد (بــاگ.)1380 ،
آنهــا دیدگاهــی را ارائــه کردنــد کــه در آن رشــد اقتصــادی بــه صــورت برونــزا تعییــن شــده اســت و
رشــد جمعیــت بایــد در دوره بلندمــدت بــا آن تعدیــل شــود .نکتــه مهــم در مدلهــای رشــد اقتصــادی
ســولو و رمــزی ،نئوکالســیکی ،نئوکینــزی ،هــارود و نیــز نظریــه رشــد درونــزا ایــن اســت کــه رشــد
تکنولــوژی ،رشــد ســرمایه انســانی و یــا رشــد ایــده ،تابعــی مســتقیم از رشــد جمعیــت مالحظه شــدهاند.
یکــی از طریــق افزایــش عرضــه فیزیکــی نیــروی کار ســاده و دیگــری از طریــق افزایــش نیــروی کار
متخصــص در قالــب ایــده ،ســرمایه انســانی و تحقیــق و توســعه (بخشــی دســتجردی و خاکــی.)1390 ،
خوشبینــان جمعیتــی ،رشــد جمعیــت را بــه عنــوان یــک جــزء ضــروری بــرای تحریــک رشــد اقتصــادی
میبیننــد .مطابــق دیــدگاه آنهــا ،جمعیتهــای بزرگتــر ،تقاضــای مصرفــی مــورد نیــاز بــرای ایجــاد
مقیــاس اقتصــادی مناســب در تولیــد را فراهــم مــیآورد .هزینههــای تولیــد را پاییــن آورده و یــک
عرضــه نیــروی کار کافــی و کــم هزینــه بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر تولیــد فراهــم میکنــد .بــه
عــاوه رشــد جمعیــت ،رقابــت را تشــویق میکنــد کــه باعــث تحریــک پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و
ابداعــات میشــود (ســاواش .)2008 ،خوشبینــان جمعیتــی عقیــده دارنــد کــه رشــد ســریع جمعیــت
بــه کشــورها اجــازه مــی دهــد کــه از مقیــاس اقتصــادی بهــره بگیرنــد و ابداعــات نهــادی و تکنولوژیکــی
1- Bloom and Williamson
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را ترفیــع بدهنــد (بلــوم و ویلیامســون.)1998 ،
نظریــه بیطرفانــه (خنثــی) ،از میانــه دهــه  1980دیــدگاه مســلط بــوده اســت (بلــوم و فینــای،1
 .)2009مکتــب بیطرفــی جمعیتــی ،مطابــق مدلهــای تجربــی بحــث میکنــد کــه هنگامــی کــه همــه
عوامــل دیگــر کنتــرل شــده باشــند ،نــرخ رشــد جمعیــت هیــچ گونــه اثــر معن ـیداری بــر دورنمــای
اقتصــادی یــک کشــور نــدارد (نیکــو قــدم و همــکاران .)1392 ،البتــه ایــن ســه رهیافــت نظــری ،بــر
انــدازه جمعیــت و رشــد جمعیــت تمرکــز کــرده و از یــک بعــد بســیار مهــم پویاییهــای جمعیــت کــه
همــان ،ســاختار ســنی جمعیــت اســت ،غفلــت میکننــد.
 .2.2تقاضای پول
وقتــی اقتصاددانــان از تقاضــا بــرای پــول صحبــت میکننــد ،منظورشــان انبارهایــی از داراییهــا اســت
کــه بــه صــورت نقــد ،حســابهای چــک و داراییهــای بــه طــور نزدیــک مرتبــط نگهــداری میشــود و بــه
عبــارت دیگــر تقاضــا بــرای پــول بــه معنــی نگهــداری پــول توســط اشــخاص یــا بنــگاه هــا نــزد خــود
یــا در حســاب جــاری خــود اســت ،یــا تقاضــا بــرای نقدینگــی عبــارت از نگهــداری پــول و شــبه پــول
توســط اشــخاص و بنگاههــا نــزد خــود یــا در حســاب جــاری خــود یــا در حســابهای ســپرده مــدت دار
یــا پسانــداز اســت .مفهــوم تقاضــای پــول بــه یــک رابطــه تابعــی میــان مقــدار پولــی کــه مــردم تمایــل
و )...اشــاره دارد کــه غالب ـاً بــه صــورت یــک معادلــه ریاضــی بیــان میشــود .امــا ســؤالی کــه در ایــن

قســمت مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چــرا غالب ـاً بــه جــای داراییهایــی بــا بازدهــی باالتــر ،پــول
نگهــداری میکننــد و بــه طــور کلــی علــت نگهــداری و تقاضــای پــول در چیســت؟ (شــاکری.)1391 ،
افــراد بــه دالیــل و انگیزههــای زیــر تقاضــای پــول میکننــد ،از جملــه انگیــزه معامالتــی ،انگیــزه
احتیاطــی و انگیــزه ســفته بــازی.
 .2.3تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول
بــا وجــود رشــد روز افــزون جمعیــت و دانــش بشــری ،دنیــای کنونــی مملــو از تحــوالت و ابداعــات
نوینــی شــده اســت کــه ایــن ابداعــات ســبب گردیــده تمامــی بخشهــای مرتبــط بــا جوامــع انســانی
1- Bloom and Finlay
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بــا گســتردگی و پیچیدگــی زیــادی روبــرو گردنــد .یکــی از بخشهــای بســیار پیچیــده در هــر کشــوری
اقتصــاد ملــی اســت کــه توجــه بــه ارتقــا و رونــق آن ،اثــرات مثبــت فراوانــی بــر ســایر بخشهــا خواهــد
گذاشــت (ســوری .)1394 ،یکــی از مباحــث و رویکردهــای نظــری طوالنــی و متــداول در حــوزه اقتصــاد
جمعیــت ،بحــث دربــاره تأثیــرات جمعیــت بــر مســائل اقتصــادی بــوده اســت .کاهــش نــرخ مــرگ و
میــر بــه دلیــل بهبــود شــرایط بهداشــتی از یــک ســو و نیــز بــه دنبــال آن بــا کمــی تأخیــر ،اجــرای
سیاس ـتهای گســترده کاهــش نــرخ زاد و ولــد در بیشــتر کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه
بــه منظــور کنتــرل و مهــار جمعیــت از ســوی دیگــر ،مســأله بررســی ارتبــاط بیــن ســاختار ســنی
جمعیــت و مســائل اقتصــادی را ســرعت بخشــید ،بــه طــوری کــه مطالعــات گســتردهای بــه صــورت
تئــوری و تجربــی توســط محققــان علــم اقتصــاد انجــام گرفــت .شــالوده مطالعــات فــوق حاکــی از آن
اســت کــه کاهــش نــرخ مــرگ و میــر و نیــز کاهــش میــزان بــاروری اثــرات قابــل توجهــی بــر رفتــار
گروههــای مختلــف ســنی خواهــد داشــت (منــادی .)1395 ،بیشــتر مطالعــات اقتصــادی کــه در حــوزه
جمعیــت انجــام پذیرفتــه اســت بــه بررســی جمعیــت در قالــب کلــی و یــا رشــد جمعیــت و اثرگــذاری
آن بــر ســایر متغیرهــای اقتصــادی پرداختــه اســت ،در صورتــی کــه نــوع ترکیــب ســنی جمعیــت در یک
جامعــه خــود میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در رونــد توســعه و چگونگــی رشــد اقتصــاد آن جامعــه ایفــا
کنــد .از آنجایــی کــه رفتــار اقتصــادی و نیازهــای مــردم در مراحــل مختلــف زندگــی تفــاوت میکنــد،
داشــته باشــد (بلــوم و همــکاران.)2007 ،
 .3پیشینه مطالعاتی
مسکیــن یــار و همــکاران ( )1399طــی مقالــه ای بــه بررســی برخــی عوامــل اقتصــادی بــر رشــد
جمعیــت ایــران پرداختهانــد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل اقتصــادی موثــر بــر رشــد جمعیــت
(افزایــش بــاروری) در ایــران انجــام گرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ،اثــر کوتاهمــدت و هــم بلندمــدت
عوامــل اقتصــادی موثــر بــر نــرخ بــاروری بــا اســتفاده از مدلهــای انــگل -گرنجــر و تصحیــح خطــا
بررســی شــده اســت .تخمیــن ایــن دو مــدل بــر اســاس دادههــای ســری زمانــی در بــازه زمانــی ســالهای
 2015-1960انجــام شــده اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،درآمــد ناخالــص داخلــی ســرانه،
شــاخص قیمــت مصــرف کننــده ،نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان ،بــار تکفــل (نســبت وابســتگی) از عوامــل
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موثــر بــر نــرخ بــاروری بــوده اســت .در مطالعــه دیگــری کــه توســط عزتــی و همــکاران ( )1398انجــام
شــده اســت ،اثــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر امنیــت اقتصــادی ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن راســتا نخســت ،شــاخص امنیــت اقتصــادی بــا اســتفاده از منطــق فــازی بــرآورد
شــده اســت .نتایــج ،بیانگــر بیثباتــی ایــن شــاخص طــی دوره مــورد بررســی میباشــد .ســپس اثــر
الگــوی جمعیتــی ایــران در کنــار ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار بــر امنیــت اقتصــادی ایــران بــا اســتفاده
از روش  GMMســری زمانــی ارزیابــی شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه ســاختار
ســنی جمعیــت ،تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر امنیــت اقتصــادی ایــران دارد .رشــد جمعیــت ،موجــودی
ســرمایه ،توســعه مالــی ،آزادی تجــاری و نــرخ پسانــداز ،اثــر مثبــت و معنــاداری بــر امنیــت اقتصــادی
داشــته اســت ،ولــی نــرخ تــورم ،اثــر معنــاداری بــر شــاخص امنیــت اقتصــادی نداشــته اســت .جمعیــت
ایــران بــه ســرعت در حــال پیــر شــدن بــوده و اگــر رونــد کنونــی ادامــه یابــد ،میبایــد منابــع محــدود
اقتصــادی بجــای ســرمایهگذاری در بخشــهای تولیــدی و عمرانــی ،صــرف تأمیــن نیازهــای ســالمندان
شــود .بنابرایــن ضــرورت دارد کــه برنامهریــزی الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن مســاله انجــام شــود.
میــری و همــکاران ( )1397در پژوهشــی بــه بررســی مســأله ســالمندی و رشــد اقتصــادی پرداختهانــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد ســالمندی جمعیــت (رشــد جمعیــت بیــش از  64ســال) در
بلندمــدت بــر رشــد اقتصــادی کشــور اثــر منفــی خواهــد داشــت .بنابرایــن ،بــرای جبــران اثــرات ســوء
زنــان ،بهــرهوری عوامــل تولیــد و توســعه ســرمایه انســانی اندیشــیده شــود .مقصودپــور ( )1395در مقاله
خــود تأثیــر توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی ایــران را بررســی نمــوده اســت .ایــن مقالــه
بــا اســتفاده از مدلهــای رشــد درونــزا و روش خــود توضیــح بــرداری بــا وقفههــای گســترده ( )ARDLدر
دوره زمانــی  1393-1355انجــام گرفتــه اســت .بــرای ســنجش چگونگــی توزیــع جمعیــت 31 ،مرکــز
اســتان در ســال  1390انتخــاب شــد .ســپس بــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز هرفینــدال -هیرشــمن
( )HHPتوزیــع جمعیــت در بیــن آنهــا محاســبه و بــه عنــوان شــاخص توزیــع ناهمگــون جمعیــت
در دو وضعیــت بــا تهــران و بــدون تهــران بــه مــدل رشــد درونــزای اقتصــادی اضافــه شــد .نتایــج
تحقیــق نشــان دهنــده تأثیــر منفــی توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی ایــران اســت .بــر
اســاس یافتههــای تحقیــق ،بکارگیــری سیاس ـتهای تمرکزگرایــی و توزیــع متعــادل جمعیــت توصیــه
میگــردد.
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محمــودی و همــکاران ( )1391در مقالــه خــود ،رشــد جمعيــت ايــران بــا توجــه بــه مؤلفههــاى
اقتصــادى -اجتماعــى و مبتنــى بــر رويكــرد ميــان رشــته اى را مــورد بررســی قــرار دادهاند .در ایــن مقاله،
بــا توجــه بــه نظريــه نوســازى و تحــول فرهنگــى اينگلهــارت و ولــزل ،در كنــار مؤلفههــاى اقتصــادى،
تبيينــى از مســأله رشــد جمعيــت بيــان شــده اســت .در ايــن تحقيــق ،تــاش شــده بــا رويكــردى
ميــان رشــته اى ،متغيــر راهبــردى رشــد جمعيــت بــر اســاس متغيرهــاى اجتماعــى و اقتصــادى مؤثــر
بــر آن ،در قالــب ســه ســناريوى اقتصــادى ،يعنــى ادامــه رونــد كنونــى ،تأثيــر اجــراى قانــون هدفمنــد
كــردن يارانــه هــا و تحقــق اهــداف چشــم انــداز  ،1404مبتنــى بــر نظريــه اينگلهــارت ،الگوســازى و تــا
افــق  ،1404پيشبينــى گــردد .نتايــج پژوهــش نشــان داد كــه در هــر يــك از ســناريوهاى اقتصــادى،
رشــد جمعيــت ،رونــد كاهنــده را ادامــه خواهــد داد كــه نظريــه نوســازى و تحــول فرهنگــى را دربــاره
خيــزش ارزشــهاى فرامــادى تأييــد مىكنــد .تدويــن سياسـتهاى جامــع جمعيتــى ،مبتنــى بــر نگــرش
توســعهاى و ميــان رشــتهاى كــه شــرايط آينــده را در جنبههــاى اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگــى ،بــه
خوبــى پيشبينــى و تحليــل كنــد ،از الزامهــاى فعلــى در نظــام برنامهريــزى راهبــردى و بلندمــدت
كشــور اســت .بافنــده ایمــان دوســت و قاســمی ( )1390در مقالــهای بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای پــول ایــران در شــرایط عــدم اطمینــان مــدل پرداختهانــد .در ایــن مقالــه از روش میانگیــن
گیــری بیــزی مــدل بــه دلیــل ویژگیهــای مناســب بــرای در نظــر گرفتــن فــرض عــدم اطمینــان مــدل
مؤثــر مشــخص شــدند .دوره زمانــی مــورد بررســی  32ســاله و بیــن ســالهای  1385-1354میباشــد.
نتایــج بدســت آمــده نشــان میدهــد کــه عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای پــول عبارتنــد از :تولیــد ناخالــص
ملــی ،شــاخص قیمــت کاال و خدمــات ،نــرخ ارز رســمی ،کســری بودجــه بــه تولیــد ،متغیــر وابســته بــا
وقفــه و شــاخص قیمــت کاال و خدمــات بــا وقفــه.
بخشــی دســتجردی و خاکــی نجفآبــادی ،در مقالــه خــود در ســال  ،1390تأثیــر جمعیــت بــر رشــد
اقتصــادی در ایــران را در چارچــوب یــک الگــوی رشــد بهینــه و بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک مــورد
بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رشــد جمعیــت در ســالهای
 ،1385-1350ســهم عمــدهای از رشــد ســرمایه ســرانه و تولیــد ســرانه را در اقتصــاد ایــران توضیــح
مــی دهــد .همچنیــن پیــش بینــی هــای مــدل آنهــا حاکــی از ایــن اســت کــه در صــورت افزایــش
یــک درصــدی نــرخ رشــد جمعیــت ،مصــرف ســرانه ،ســرمایه ســرانه ،درآمــد ســرانه و پــس انــداز بــه
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فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

ترتیــب رشــدی معــادل  4/33درصــد 18 ،درصــد 8/2 ،درصــد و  9/7درصــد خواهنــد داشــت .باوازیــر

1

و همــکاران ( )2019تغییــر جمعیتــی و رشــد اقتصــادی را مــورد بحــث قــرار دادهانــد .ایــن مطالعــه
بــه دنبــال بررســی تأثیــرات تغییــر جمعیتــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای خاورمیانــه اســت.
بــه عنــوان یــک گام بعــدی ،جمعیــت در ســن کار بــر اســاس ســن و جنــس تفکیــک شــده اســت
تــا تأثیــرات آنهــا را بــر رشــد اقتصــادی بررســی کنــد .ایــن مطالعــه از مدلهــای داده ای صفحــه
پانــل خطــی ثابــت بــرای ده کشــور خاورمیانــه بــرای  5دوره از  1996تــا  2016اســتفاده کــرده
اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه کارگــران جــوان ،کارگــران میانســال ،کارگــران ارشــد ،نــرخ رشــد
جمعیــت و نســبت وابســتگی قدیمــی بــر رشــد اقتصــاد تأثیــر مثبــت دارنــد ،در حالــی کــه نســبت
وابســتگی جوانــان بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر منفــی میگــذارد .تجزیــه و تحلیــل بــر اســاس جنســیت
نشــان میدهــد کــه جمعیــت مــرد در ســن کار بیــش از زنــان در ســن کار در رشــد اقتصــادی نقــش
دارنــد .ایــن یافتههــا تأییــد میکنــد کــه دولتهــا بایــد سیاس ـتهایی را تدویــن کننــد کــه زنــان را
ترغیــب بــه مشــارکت فعــال در بــازار کار کنــد ،تــا بهــرهوری آنهــا افزایــش یابــد و آنهــا را قــادر ســازد
تــا در دســتیابی بــه اقتصــادی بــا درآمــد بــاال مشــارکت کننــد.
ســانچز -رومــرو  2و همــکاران ( )2018تأثیــر جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی را مــورد بحــث قــرار دادهانــد.
در ایــن پژوهــش ،بــرای ســنجش پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از روندهــای جمعیتشــناختی ،بــا توجــه
افــراد دربــاره مصــرف کاالهــای تولیــدی در بــازار و خانــه و همچنیــن زمــان صــرف شــده بــرای کار
بــا حقــوق و دســتمزد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه حــدود 17
درصــد افزایــش مشــاهده شــده در رشــد درآمــد ســرانه از  1850بــه  2000بــه دلیــل انتقــال جمعیتــی
بــوده اســت .همچنیــن حــدود  50درصــد از ســهم جمعیتــی بــا افزایــش متوســط بهــرهوری بــه ازای
هــر کارگــر ناشــی از تغییــر در ســاختار ســن جمعیــت و افزایــش میــزان پسانــداز خانوارهــا اســت.
 50درصــد باقیمانــده بــا عنــوان نــرخ رشــد باالتــر کارگــران نســبت بــه کل جمعیــت توضیــح داده
شــده اســت .بوبیســا 3و همــکاران ( )2017در مقالــه خــود بــه بررســی رابطــه بیــن تغییــرات اقلیمــی و
جمعیتــی بــر تــورم پرداختهانــد .آنهــا بــر اســاس مــدل  VARبــه یــک رابطــه بلندمــدت مثبــت بیــن
تــورم و نــرخ رشــد دســت یافتهانــد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه دیــدگاه رونــد جمعیتــی

1- Bawazir
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(پیــر شــدن افــراد) در محیــط اقتصــادی بــا سیاســتهای پولــی مخالــف اســت و ایــن امــر بــه ویــژه
بــرای بســیاری از کشــورها در اروپــا کــه بــا پیــری جمعیــت مواجهانــد وجــود دارد .یــون 1و همــکاران
( )2014در مقالـهای بــه بررســی تغییــرات جمعیتــی بــر تــورم و اقتصــاد کالن پرداختهانــد .ایــن مقالــه
نشــان میدهــد کــه چگونــه متغیرهــای جمعیــت و تجزیــه و تحلیــل آنهــا در طــول زمــان بــر متغیرهــای
کالن اقتصــادی ماننــد رشــد اقتصــادی ،تــورم ،پــس انــداز ،ســرمایهگذاری و تــوازن مالــی از دیــدگاه
تجربــی تأثیــر میگذارنــد .بــر اســاس یافتههــای تجربــی پژوهــش در مــورد اثــر تــورم و پیامدهــای آن،
در سیاســتهای اقتصــاد کالن از جملــه سیاســتهای پولــی مــورد بحــث اســت و همچنیــن تعامــل بیــن
پویایــی جمعیــت و متغیرهــای کالن اقتصــادی در تصمیمگیــری بــرای سیاسـتهای کالن اقتصــادی باید
در نظــر گرفتــه شــوند .در مطالعــه دیگــری ،زانــگ 2و همــکاران ( )2013در مطالعــه خــود تحــت عنــوان
گذارجمعیتــی و رشــد اقتصــادی مــدارک و شــواهد از اســتانهای چیــن ،نتیجــه گرفتنــد کــه تغییــرات
در ســاختار ســن ،کــه بــا تغییــر در هــر دو انــدازه جمعیــت و ترکیــب ســن کار در جمعیــت منعکــس
شــده ،بــه میــزان قابــل توجهــی بــا نــرخ رشــد اقتصــادی در ارتبــاط اســت.
 .4روششناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش بــه منظــور بــرآورد روابــط اقتصادســنجی از دادههــای ســاالنه ســری زمانــی طــی
ســریهای زمانــی بانــک مرکــزی ،ســالنامه آمــاری ،بانــک جهانــی ،نتایــج سرشــماری جمعیتــی و
دادههــای موجــود در مرکــز آمــار ایــران اســتخراج شــده اســت .بــرای بررســی اثــر تحــوالت جمعیتــی
بــر تقاضــای پــول در اقتصــاد ایــران ،در پژوهــش حاضــر از الگــوی خــود رگرســیونبرداری ســاختاری
( )SVARاســتفاده شــده اســت .مدلهــای خــود رگرســیونبرداری بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه
بایســتی در مدلســازی بــه ویــژه در تعییــن متغیرهــای درونــزا و برونــزا ،از اعمــال ســلیقه هــای فــردی
پرهیــز شــود و لــذا همــه متغیرهــا را درونــزا در نظــر مــی گیرنــد .مشــابه معــادالت همزمــان طراحــی
مــی شــوند کــه در آن همــه متغیرهــا تابعــی از مقادیــر جــاری و گذشــته می باشــند .چهــار روش معروف
بــرای شناســایی مــدل  SVARعبارتنــد از :تجزیــه چولســکی ،تجزیــه ســیمز و برانکــی ،تجزیــه بالنچــارد
کــوآ و تجزیــه پســران شــین.
1- Yoon
2- Zhang

] [ Downloaded from populationjournal.ir on 2023-01-09

دوره زمانــی  1395-1365اســتفاده گردیــده اســت .دادههــای مربــوط بــه متغیرهــا از بانــک اطالعــات

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

148

 .4.1تصریح مدل و معرفی متغیرهای پژوهش
شکل عمومی مدل خود رگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر میباشد:
رابطه ()1
کــه در آن

بیانگــر بــردار شــوکهای فــرم ســاختاری کــه بــه صــورت ســریالی و متقابــل ناهمبســته

اســت و در نتیجــه متعامــد فــرض شــده اســت j ،طــول وقفــه بهینــه ای اســت کــه بــرای هــر متغیــر بــه
دســت میآیــد ،بــردار متغیرهــای درونــزای سیســتم را نشــان میدهــد .در فــرم ســاختاری هــر متغیــر
تابعــی از مقادیــر جــاری متغیرهــا و وقفههــای خــود و ســایر متغیرهاســت ،یعنــی هــر متغیــر تأثیــر
همزمــان بــر ســایر متغیرهــا دارد .همچنیــن بــردار را میتــوان بــه صــورت زیــر نشــان داد:

کــه  yدرآمــد ملــی IRIS,IRIL ،نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بانکهــای دولتــی و ,POPP2
 POPP0 ,POPP1متغیرهــای جمعیتــی مــی باشــند.
مهمتریــن متغیــر مؤثــر بــر تقاضــای پــول هــر فــرد میــزان درآمــد وی میباشــد .دسترســی بــه آمــار
انجــام شــده از متغیرهــای جانشــین اســتفاده میشــود .عمدتــاً از تولیــد ناخالــص داخلــی یــا ملــی

بــه عنــوان جانشــین اســتفاده شــده اســت .در ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت نیــز بــه
عنــوان جانشــین درآمــد قابــل تصــرف اســتفاده شــده اســت .در مطالعــه حاضــر از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت بــه صــورت لگاریتمــی ،بــه عنــوان جانشــین متغیــر درآمــد اســتفاده شــده اســت.
متغیرهــای وارد شــده در معادلــه (از جملــه متغیــر درآمــد) بــر جمعیــت مــورد نظــر تقســیم شــده و
از درآمــد ســرانه اســتفاده شــده اســت (منصــوری بیرجنــدی .)1385 ،از جملــه متغیرهــای دیگــری
کــه بــر تقاضــای پــول مؤثــر هســتند ،متغیرهــای هزینــه فرصــت ،شــامل نــرخ بهــره و تــورم انتظــاری
میباشــد .البتــه بــرای کشــورهای در حــال توســعه هیــچ مــدرک قاطعــی کــه تقاضــا بــرای پــول نســبت
بــه نــرخ بهــره حســاس باشــد ،وجــود نــدارد .مطالعــات عــدهای از محققــان نشــان داده اســت کــه تقاضــا
بــرای پــول نســبت بــه نــرخ بهــره کوتاهمــدت و بلندمــدت حســاس نیســت (منصــوری بیرجنــدی،
 .)1385در مطالعــه حاضــر از نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت و بلندمــدت بــه
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صــورت لگاریتمــی بــه عنــوان دو متغیــر تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول اســتفاده شــده اســت .یکــی دیگــر
از متغیرهــای وارد شــده در الگــوی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،متغیرهــای جمعیتــی هســتند.
ایــن متغیرهــای جمعیتــی بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه کــه بررســی اثــر تحــوالت جمعیتــی بــر
تقاضــای پــول میباشــد؛ بــه گون ـهای طراحــی شــدهاند تــا بتواننــد نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار
ســنی باشــند.
بــا توجــه بــه آمارهــای جمعیتــی در ایــران و نیــز تعریــف جمعیــت فعــال از  18گــروه ســنی طبقهبنــدی
شــده آمــاری 10 ،گــروه انتخــاب و متغیرهــای  POPP1t, POPP0t، POPP2tرا بــرای هــر ســال بدســت
آورده ایــم .پــس از تخمیــن الگــو و ترســیم ضرایــب گروههــای ســنی بــر حجــم پــول انتظــار داریــم
کــه نمــودار حاصــل شــکل  Uبرعکــس باشــد.
 .5تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش

 .5.1آمار توصیفی متغیرها

آمار توصیفی مرتبط با داده های پژوهش حاضر در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغییر آمار توصیفی
میانگین

1/986822

3/632885

-7/097625

-7/461705

0/899741

-1/181775

-11/66278

میانه

1/381184

3/578992

-8/111759

-7/369791

0/912357

-1/190251

-11/64440

حداکثر سری

5/014123

4/143657

-7/402053

-7/208850

0/905370

-1/011310

-10/54430

حداقل سری

0/698025

2/876162

-8/668486

-7/849365

0/896721

-1/335430

-12/97500

انحراف معیار

1/355005

0/316243

0/246111

0/210780

0/000872

0/067950

0/578368

کشیدگی

0/970609

-0/092328

1/106465

-0/790235

0/295631

0/334963

-0/080877

چولگی

2/522992

2/152897

4/515459

2/262125

13/61142

3/556946

2/894651

آماره جارک برا

5/082396

0/970930

9/291835

3/929704

145/78561

0/980292

0/040298

احتمال

0/07862

0/615411

0/019602

0/141287

0/00000

0/612935

0/980053

31

31

31

31

31

31

31

تعداد مشاهدات
مأخذ :یافتههای پژوهش

 .5.2آزمون هم انباشتگی جوهانسون  و بررسی روابط بلندمدت متغیرها
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بــه منظــور بــرآورد رابطــه تعادلــی بلندمــدت بیــن متغیرهــا از روش حداکثــر راســت نمایــی جوهانســون
اســتفاده میشــود .جهــت انجــام آزمــون همگرایــی از آزمونهــای جوهانســون یعنــی آزمــون حداکثــر
مقــدار ویــژه و آزمــون اثــر بهــره بــرده میشــود .وقفــه بهینــه بــرای انجــام ایــن آزمــون همــان وقفــه
بهینــه در آزمــون  VARاســت ،لــذا بــرای انجــام ایــن آزمــون از وقفــه یــک اســتفاده شــده اســت (جــدول .)2

جدول  :2آزمون حداکثر مقدار ویژه جوهانسون برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی
آزمون صفر

آزمون مقابل

مقدار ویژه

آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه

سطح بحرانی 5درصد

سطح بحرانی 1درصد

r=0

r=1

0/952996

94/78260

46/22157

0/000

0≤r≤1

r=2

0/807767

51/12049

40/17755

0/0031

1≤r≤2

r=3

0/788203

48/11599

33/87677

0/0007

2≤r≤3

r=4

0/697109

38/02542

27/58434

0/0048

3≤r≤4

r=5

0/377025

14/67075

21/13162

0/3412

4≤r≤5

r=6

0/107336

3/519488

14/26460

0/8561

5≤r≤6

r=7

0/018557

0/580469

4/861443

0/5423

مأخذ :یافته های پژوهش

اگــر میــان متغیرهــا روابــط بلندمــدت وجــود داشــته باشــد یــا بــه عبــارت دیگــر بــرای اینکــه بدانیــم
از آمــاره ســطوح بحرانــی 1درصــد و  5درصــد بیشــتر باشــد ،در غیــر ایــن صــورت بــردار همجمعــی بیــن
متغیرهــا وجــود نــدارد .همانطــور کــه نتایــج جــدول نشــان میدهــد ،بــر اســاس ایــن آزمــون در ســطح
بحرانــی پنــج درصــد ،چهــار بــردار هــم انباشــتگی و در ســطح بحرانــی یــک درصــد ،هفــت بــردار هــم
انباشــتگی موجــود میباشــد.
 .5.3برآورد مدل SVAR
بــه منظــور بــرآورد مــدل قبــل از هــر چیــزی وقفــه بهینــه سیســتم را بــا اســتفاده از معیارهــای تعییــن
وقفــه بهینــه بدســت آورده میشــود کــه نتیجــه تعییــن وقفــه در جــدول زیــر گــزارش شــده اســت.
ســپس بــه بررســی توابــع واکنــش آنــی و تجزیــه و تحلیــل تجزیــه واریانــس پرداختــه میشــود.
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جدول  :3آزمون تعیین وقفه بهینه
وقفه

Lagl

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

231/2892

NA

1/15e-15

-14/53479

-14/21099

-14/425179

1

386/4260

225/2676

1/72e-18

-21/12426

-18/53289

-20/27984

2

473/1265

93/05864

2/19e-19

-22/71663

-18/53217

-22/13244

مأخذ :یافته های پژوهش

همانطــور کــه نتایــج جــدول بــاال نشــان مــی دهــد ،وقفــه بهینــه بــر اســاس معیارهــای آکائیــک()AIC
شــوارتز  -بیزیــن ( )SCو حنــان -کوییــن ( )HQوقفــه  2میباشــد.
 .5.3.1توابع واکنش آنی
توابــع واکنــش آنــی رفتــار پویــای متغیرهــای دســتگاه در طــول زمــان بــه هنــگام بــروز یــک شــوک را
نشــان مــی دهــد .بدیــن منظــور بــه تجزیــه و تحلیــل نمودارهــای بدســت آمــده پرداختــه مــی شــود.
نمودارهــای موجــود در شــکل  1پاســخ (عکــس العمــل) متغیــر تقاضــای پــول بــه یــک شــوک در
متغیرهــای مــدل را نشــان میدهــد .خطــوط خطچیــن بیانگــر فاصلــه اطمینــان یــا خطــای اســتاندارد
یــک در اطــراف تخمیــن ضرایــب توابــع واکنــش آنــی بــه یــک اخــال ( )LMPاســت .نمــودار اول پاســخ
خــود تقاضــای پــول را نشــان میدهــد کــه یــک تأثیــر مثبــت و معن ـیداری بــر رشــد تقاضــای پــول
دارد .ایــن اثــر از ابتــدا مثبــت اســت و ســپس رونــد صعــودی را بــرای تمــام دورههــا در پیــش میگیــرد.
نمــودار دوم نشــان میدهــد یــک تغییــر ناگهانــی یــا شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف
معیــار در رشــد لگاریتــم درآمــد ملــی ( )LYPیــک تأثیــر مثبــت و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول
( )MPدارد کــه بــرای ســه دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی صعــودی را بــرای تمامــی دورههــا در پــی
میگیــرد کــه ایــن نتیجــه بــا آنچــه کــه در مطالعــات پیشــین و همچنیــن آنچــه کــه در نظریــات
اقتصــاد کالن بدســت آمــده ،مطابقــت دارد.

] [ Downloaded from populationjournal.ir on 2023-01-09

(عکــس العمــل) لگاریتــم متغیــر تقاضــای پــول ســرانه ســاختاری (شــوک) مثبــت اعــام نشــده در رشــد

152

فصلنامه جمعیت مشاره  111و 112

شکل  :1واکنش متغیر تقاضای پول به یک شوک در متغیرهای مدل در طول دوره 1395-1365

نمــودار ســوم پاســخ (عکــس العمــل) متغیــر تقاضــای پــول بــه یــک اخــال ســاختاری (شــوک) مثبــت
اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار بــر لگاریتــم نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت
( )LIRISرا نشــان میدهــد .شــوک وارده بــر نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت یــک
تأثیــر منفــی و معن ـیدار بــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی بــرای  7دوره متوالــی ادامــه دارد.
طبــق نظریــات اقتصــاد کالن و مطالعــات پیشــین نیــز بــا افزایــش نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری
انگیــزه افــراد بــرای ســرمایهگذاری در بانــک افزایــش مییابــد و در نتیجــه مقــدار پولــی (میــزان نقدینگــی)
مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار در رشــد لگاریتــم نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری
بلندمــدت ( )LIRILیــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر بــرای ســه
دوره ثابــت اســت و ســپس شــروع بــه افزایــش میکنــد و از دوره نهــم بــه بعــد رونــد نزولــی در پیــش
میگیــرد .نمــودار پنجــم ،پاســخ (عکــس العمــل) تقاضــای پــول بــه یــک اخــال ســاختاری (شــوک) مثبــت
اعــام نشــده بــه انــدازه دو انحــراف معیــار بــر متغیــر جمعیتــی ( )POPP0را نشــان میدهــد .شــوک
وارده بــر متغیــر جمعیتــی یــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار بــر تقاضــای پــول دارد کــه ایــن تأثیــر در ابتــدا
منفــی و ســپس شــروع بــه افزایــش میکنــد و از دوره نهــم بــه بعــد رونــد نزولــی در پیــش میگیــرد.
نمــودار ششــم ،پاســخ (عکــس العمــل) تقاضــای پــول بــه یــک شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو
انحــراف معیــار بــر یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی ( )POPP1را نشــان میدهــد .شــوک وارده بــر متغیــر
جمعیتــی یــک تأثیــر مثبــت و معنـیداری بــر تقاضــای پــول دارد و ایــن تأثیــر بــرای دو دوره ثابــت اســت و
ســپس بــا درصــدی کاهــش نزولــی میشــود و از دوره هفتــم بــه بعــد رونــد صعــودی در پیــش میگیــرد.
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نمــودار هفتــم (آخــر) نشــان میدهــد یــک تغییــر ناگهانــی یــا شــوک مثبــت اعــام نشــده بــه انــدازه دو
انحــراف معیــار در رشــد متغیــر جمعیتــی( )POPP2یــک تأثیــر منفــی و معن ـیدار در رشــد تقاضــای پــول
دارد کــه ایــن تأثیــر منفــی بــرای یــک دوره ثابــت اســت و ســپس رونــدی نزولــی در پیــش میگیــرد .نتایــج
بدســت آمــده بــرای متغیرهــای جمعیتــی بــا نتایــج بدســت آمــده از مطالعــات پیشــین (نوفرســتی ،منــادی،
منصــوری بیرجنــدی) مطابقــت دارد.
نتایــج بدســت آمــده از توابــع عکسالعمــل آنــی بــرای تمــام متغیرهــا بــا آنچــه کــه در مطالعــات پیشــین و
نظریههــای اقتصــاد کالن آمــده اســت ،مطابقــت دارد.
 .5.3.2تجزیه واریانس

1

تجزیــه واریانــس ،تغییــرات در یــک متغیــر درونــزا را نســبت بــه شــوک هــای متغیرهــای درونــزای دیگــر

تفکیــک مــی کنــد .بنابرایــن تجزیــه واریانــس اطالعاتــی در رابطــه بــا اهمیــت نســبی هــر یــک از شــوک
هــای تصادفــی بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن متغیرهــای مــدل را آمــاده مــی کنــد .در روش تجزیــه واریانــس،
ســهم شــوک هــای وارد شــده بــر متغیرهــای مختلــف الگــو در واریانــس خطــای پیــش بینــی یــک متغیــر در
کوتــاه مــدت و بلندمــدت مشــخص میگــردد.

                                                جدول  :4تجزیه واریانس تغییرات تقاضای پول
1

1/189961

100/0000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

0/00000

2

0/267093

94/17939

0/515344

3/476799

0/004513

0/063714

0/666284

1/093954

3

0/375879

93/34504

0/262307

4/193158

0/991247

0/045000

0/466782

0/652148

4

0/462331

93/29210

0/277308

3/335479

2/202913

0/028997

0/308257

0/554845

5

0/558302

91/84591

0/198326

3/095175

4/271336

0/031199

0/213231

0/419562

6

0/656675

90/57489

0/168256

2/543432

6/193152

0/036335

0/173712

0/309766

7

0/758559

89/00396

0/126385

2/298959

8/139450

0/037718

0/160063

0/233714

8

0/865116

87/34949

0/118510

2/134489

10/00952

0/040629

0/167050

0/181306

9

0/973255

85/76895

0/133459

2/067414

11/66528

0/042929

0/177956

0/144030

10

1/083625

84/24784

0/188556

2/095579

13/10542

0/043312

0/184568

0/120359

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایــج حاصــل از جــدول تجزیــه واریانــس متغیــر تقاضــای پــول نشــان میدهــد کــه در دورۀ اول
1- Variance Decomposition
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انحراف معیار

LMP

LYP

LIRIS

LIRIL

POPP0

POPP1

POPP2
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تمــام واریانــس خطــا در تقاضــای پــول( )LMPتوســط خــود آن توجیــه میشــود .در دورۀ دوم 94/17
درصــد از واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/51 ،درصــد توســط لگاریتــم
درآمــد ملــی ( 3/47 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت (،)LIRIS
 0/0045درصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت ( 0/063 ، )LIRILدرصــد
توســط یکــی از متغیرهــای جمعیــت ( 0/66 ،)POPP0درصــد توســط متغیــر جمعیتــی ( )POPP1و
 1/093درصــد توســط آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )POPP2توجیــه میشــود .در دورۀ ســوم  93/34از
واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/26 ،درصــد توســط لگاریتــم درآمــد
ملــی( 4/19 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت (0/99 ،)LIRIS
درصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت ( 0/044 ،)LIRILدرصــد توســط یکــی
از متغیرهــای جمعیتــی( 0/46 ،)POPP0درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای جمعیتــی ()POPP1
و  0/69درصــد توســط آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )POPP2توجیــه میشــود .باالخــره در دوره دهــم
 84/26درصــد از واریانــس خطــا (تغییــرات) در تقاضــای پــول توســط خــود آن 0/18 ،درصــد توســط
لگاریتــم درآمــد ملــی( 2/09 ،)LYPدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمــدت
( 13/10 ،)LIRISدرصــد توســط نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت(0/043 ،)LIRIL
درصــد توســط یکــی از متغیرهــای جمعیتــی ( 0/18)POPP0درصــد توســط یکــی دیگــر از متغیرهــای
در کوتــاه مــدت (اولیــن دورههــای پیــش بینــی) ،میانمــدت ،بلندمــدت (اگــر دوره ده ســاله را بلنــد
مــدت در نظــر بگیریــم) متغیــر تقاضــای پــول باالتریــن ســهم را در تغییــرات تقاضــای پــول دارد و پــس
از آن نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلندمــدت و کوتاهمــدت باالتریــن ســهم را در تغییــر
تقاضــای پــول بــه خــود اختصــاص میدهنــد .ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپردههای ســرمایهگذاری بلنــد
مــدت از تغییــر در تقاضــای پــول طــی 10دوره افزایشــی اســت ،امــا ســهم تأثیــر نــرخ ســود ســپرده
هــای ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت طــی 10دوره کاهشــی اســت .ســهم تأثیــر متغیــر درآمــد ملــی از
تغییــر در تقاضــای پــول طــی  10دوره رونــدی کاهشــی دارد و ســهم تأثیــر متغیــر جمعیتــی ()popp0
از تغییــرات تقاضــای پــول بــرای دو دوره کاهــش مییابــد و بعــد از آن بــرای ســه دوره ثابــت میمانــد و
ســپس بــا یــک صــدم درصــد افزایــش مییابــد و بــا ایــن افزایــش بــرای ســه دوره آخــر ثابــت میمانــد.
ســهم متغیــر جمعیتــی ( )popp1از تغییــر در تقاضــای پــول بــرای چهــار دوره ،رونــدی کاهشــی دارد
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و بعــد از آن بــرای ســه دوره ثابــت میمانــد ،امــا بــرای ســه دوره آخــر رونــدی افزایشــی بــه خــود
میگیــرد و ســهم آخریــن متغیــر جمعیتــی ( )popp2از تغییــرات تقاضــای پــول تــا پایــان دوره دهــم
رونــدی کاهشــی دارد.
 .5.4اثر ساختار سنی جمعیت بر تقاضای پول
ضرایــب ســه متغیــر جمعیتــی  popp0,popp1,popp2ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا اثــر ســاختار
ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول مشــخص گــردد .بــرای ایــن کار ابتــدا ضریــب y0_y1 _y2را از رابطــه
( )2بدســت مــی آوریــم ،کــه ایــن yهــا ضرایــب متغیرهــای جمعیتــی در رابطــه تعادلــی بلندمــدت
ضرایــب مربــوط بــه هــر گــروه ســنی را محاســبه

هســتند و بــا اســتفاده از قیــد

مــی کنیــم .نتایــج در جــدول  5قابــل مشــاهده اســت.
رابطه ()2
جدول  :5ضرایب مربوط به هر گروه سنی
24-20

-5/02872

29-25

-2/16815

34-30

-0/12839

39-35

1/09057

44-40

1/49076

49-45

1/07113

54-50

-0/16732

59-55

-2/22755

64-60

-5/10657

65+

-8/8152

مأخذ :محاسبات پژوهش

ضرایــب بدســت آمــده ،نشــان دهنــده اثــر جمعیتــی هــر یــک از گروههــای ســنی بــر تقاضــای پــول
اســت .همانطــوری کــه در شــکل  2و جــدول  5نیــز نشــان داده شــده اســت ،اثــر جمعیتــی گروههــای
ســنی بــر تقاضــای پــول در ابتــدا منفــی اســت ،ســپس مثبــت شــده و بــه حداکثــر خــود میرســد و
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پــس از آن مجــددا ً کاهــش یافتــه و در نهایــت بــاز هــم منفــی میشــود .بــه عبــارت دیگــر گروههــای
ســنی تــا  34ســال و نیــز باالتــر از  55ســال دارای تقاضــای پــول منفــی بــوده و گروههــای ســنی مابیــن
آنهــا دارای تقاضــای پــول مثبــت هســتند .بیشــترین میــزان تقاضــای پــول نیــز مربــوط بــه گــروه ســنی
 40تــا  44ســال اســت و شــاخه نمــودار شــکل  2قبــل از ایــن گــروه ســنی ،دارای شــیب باالرونــده و
پــس از آن دارای شــیب پاییــن رونــده اســت.

 .6نتیجهگیری

شکل  :2ضرایب محاسبه شده ،برای گروههای سنی مختلف

اســت ،تعــداد جمعیــت کــه در ســال  19 ،1335میلیــون نفــر بــوده بــه بیــش از چهــار برابــر افزایــش
یافتــه و در ســال  ،1395از مــرز  79میلیــون نفــر گذشــت.
تنظیــم عرضــه پــول متناســب بــا حجــم فعالیتهــای اقتصــادی و تعییــن اثــر تغییــر برونــزای عرضــه
پــول بــر متغیرهــای اقتصــاد کالن بــه نحــو بــارزی ،بســتگی بــه قابــل پیشبینــی بــودن تقاضــای پــول
دارد .عــدم شــناخت صحیحــی از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول و میــزان اثرگــذاری هــر یــک،
باعــث میشــود تــا سیاسـتگذاران اقتصــادی نتواننــد نیــاز پولــی جامعــه را بــه درســتی بــرآورد کــرده
و اثــر سیاس ـتگذاریهای پولــی بــر متغیرهــای هــدف را بــه گونــه مناســبی بــرآورد کننــد .در میــان
متغیرهــای معمــول تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول ،یکــی از متغیرهایــی کــه در شــرایط کنونــی جامعــه
مــا اثــر محسوســی بــر تقاضــای پــول دارد و نادیــده گرفتــن آن ارزیابــی مــا از تقاضــا بــرای پــول را بــا
خطــای جــدی مواجــه میســازد ،تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت اســت.
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در ایــن پژوهــش بــرای بررســی اثــر تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر تقاضــای پــول ،بــر اســاس
فرضیــه دوران زندگــی آنــدو و مادیگلیانــی ،الگویــی بــرای توضیــح تقاضــای پــول ،ارائــه گردیــد.
بــر اســاس نتایــج حاصــل شــده در ایــن پژوهــش ،رابطــه بلندمــدت اســتخراج شــده بیــن متغیرهــا
نشــان دهنــده معنــادار بــودن تمــام ضرایــب در معادلــه مــورد بررســی اســت .ســه متغیــر جمعیتــی کــه
نشــان دهنــده تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت انــد ،معنــا دارنــد و لــذا اثــر ایــن متغیــر بــر تقاضــای
پــول تأییــد میشــود .همچنیــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه اثــر متغیرهــای درآمــد ( )YPو متغیــر
جمعیتــی  POPP1بــر تقاضــای پــول مثبــت و اثــر متغیرهــای نــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایهگذاری
کوتاهمــدت( ،)IRISنــرخ ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بلندمــدت ( )IRILو متغیرهــای جمعیتــی
 POPP0,POPP2بــر تقاضــای پــول منفــی اســت.
بــا توجــه بــه اســتخراج ضرایــب مربــوط بــه  10گــروه ســنی در مــدل مشــخص گردیــد کــه بیشــترین
ضریــب مربــوط بــه گــروه ســنی  44-40ســال مــی باشــد .افزایــش نســبت افــراد در گــروه ســنی کمتــر
از  34ســال ســبب کاهــش تقاضــای پــول میشــود ،امــا افزایــش نســبی جمعیــت در گروههــای
مختلــف ســنی بیــن  35تــا  54ســال باعــث افزایــش مقــدار تقاضــای پــول میشــود .در ایــن میــان
گــروه ســنی  40تــا  44ســال و پــس از آن گــروه ســنی  35تــا  39ســال بیشــترین اثــر را بــر افزایــش
تقاضــای پــول دارد .در نهایــت افزایــش نســبی جمعیــت در گــروه ســنی  55ســال و باالتــر از آن ســبب
تمرکــز جمعیــت در ســنین زیــر  25ســال در ســه دهــه اخیــر باعــث شــده تــا فرصــت افزایــش تقاضــای
پــول از جامعــه گرفتــه شــود ،امــا بــا توجــه بــه آمــار جمعیتــی کشــور ،در ایــن دهــه میــزان جمعیــت
زیــر  25ســال کاهــش یافتــه اســت و در عــوض بــر میــزان جمعیــت در گروههــای ســنی میانــه
افــزوده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن رونــد و رشــد گــروه هــای ســنی باالیــی هــرم جمعیتــی ،انتظــار
مــیرود شــاهد افزایــش تقاضــای پــول و نیــز کاهــش فشــارهای تورمــی ناشــی از افزایــش شــدید
جمعیــت دهــه  60باشــیم .بدیــن روی الزم اســت مقامــات پولــی در تنظیــم عرضــه پــول مــورد نیــاز
و اجــرای سیاس ـتهای پولــی بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر ،میــزان اثرگــذاری متغیــر
ســاختار ســنی جمعیــت را در کنــار ســایر عوامــل معمــول تأثیرگــذار بــر تقاضــای پــول مــورد توجــه
قــرار دهنــد .بــا توجــه بــه ورود متولدیــن مــوج پیشــین افزایــش جمعیــت بــه ســن کار ،میتــوان
گفــت کــه افزایــش جمعیــت فعــال ،ســاختار ســنی مطلــوب و مســاعدی را ایجــاد کــرده و فرصــت
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ایــده آلــی بــرای افزایــش تقاضــای پــول فراهــم آورده اســت ،امــا اســتفاده از مزایــای ایــن پنجــره
جمعیتــی ایجــاد شــده در جهــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور ،مســتلزم برنامهریــزی صحیــح و
اتخــاذ سیاســتهای مناســب توســط برنامهریــزان و سیاســتگذاران کشــور در ایــن زمینــه میباشــد
(سیاســتهایی ماننــد انعطــاف و توســعه در بــازار کار ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای جمعیــت در
ســن کار ،تشــویق ســرمایهگذاری و پسانــداز و سیاس ـتهایی از ایــن قبیــل) .بــه عبــارت دیگــر اگــر
سیاس ـتهای مناســب در دوره طالیــی جمعیــت اتخــاذ نگــردد ،ممکــن اســت منجــر بــه هــدر رفتــن
ســرمایهگذاری در بخــش آمــوزش ،افزایــش بیــکاری و بــار اقتصــادی غیــر قابــل تحمــل بــر بخشهــای
تأمیــن اجتماعــی و بیمــه در آینــده گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه در آینــدهای نــه چنــدان دور ،مــوج پیشــین افزایــش جمعیــت از مرحلــه میانســالی
عبــور کــرده و بــه دوره ســالخوردگی وارد خواهــد شــد ،بنابرایــن از هــم اکنــون ضــرورت برنامهریــزی
بــرای زمانــی کــه درصــد ســالمندان در ســاختار جمعیتــی کشــور افزایــش قابــل توجهــی مییابــد،
احســاس میشــود کــه بــا برنامهریــزی صحیــح میتــوان اوالً دوران مطلوبــی را بــرای ســالمندان خلــق

کــرد و ثانیـاً بــار اقتصــادی ناشــی از ســالمندی جمعیــت را تــا حــدود زیــادی کاهــش داد.

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه براســاس الگــوی تصریــح شــده و ضرایــب بدســت آمــده ،نــرخ ســود
ســپردههای ســرمایهگذاری بانکــی دارای اثــر منفــی بــر تقاضــای پــول اســت ،لــذا سیاســتهای
بــر طبــق رابطــه مثبــت حاصــل شــده بیــن میــزان تقاضــای پــول و تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان
درآمــد ،بایــد سیاســتی اتخــاذ شــود تــا تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد.
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