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 چکيده

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور بوده و از طرف دیگر تورم و 

رف رفته و از طاثرات زیانبار آن بخصوص بر رشد اقتصادی نیز یکی از مشکالت اساسی کشورها به شمار 

العات تجربی حاکی از دیگر جمعیت یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلند مدت است. برخی از مط

 دهند. هدف از این مقاله آنو بعضی اثر مثبت را نشان می ؛تأثیر منفی این عامل بر رشد اقتصادی هستند

ها داده .سال گذشته بررسی نماید 16است تا تأثیر رشد جمعیت و تورم را بر رشد اقتصادی افغانستان طی 

بدست  Trading economicsکزی افغانستان و سایت با استفاده از اطالعات موجود در سایت احصائیه مر

گردیده و براساس شاخص معرفی شده توسط  SPSS 25و  Eviews10 هایسپس وارد نرم افزار آمده؛

UNFDP  .ها از آزمون برای نارمل بودن دادهتجزیه و تحلیل صورت گرفتJarque-Bera  استفاده شده

رگریسون خطی  دهد تمام متغیرها از توزیع نارمل برخوردارند. برآورد مدلو نتایج بدست آمده نشان می

نشان داد که رابطه قوی بین تولید ناخالص داخلی و متغیرهای جمعیت، جمعیت به توان دو و تورم وجود 

های بحرانی در نشان داد که مقدار آمارهپرون در مورد تولید ناخالص داخلی  -دارد. همچنان آزمون فلیپس

دار قرار داشته و متغیر یک متغیر ماناست. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سطوح معنی

تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد جمعیت یک همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش نفوس، تولید 

دار است. بین تولید ناخالص داخلی و تورم و رابطه بین آنها معنی ناخالص داخلی واقعی نیز افزایش یافته

یابد. عوامل دیگر همچو ید ناخالص داخلی افزایش میدار نبوده یعنی با کاهش تورم، تولیک رابطه معنی

های افغانستان، کاهش مصرف های خارجی از افغانستان، انتقال مسؤلیتهای امنیتی به نیرویخروج نیروی

های توکیو و شیکاگو و خشک های خارجی در کنفرانس، کاهش کمکISFارد دالری نیروی های میلی 16

سالی های پیهم که سکتور زراعت افغانستان را فلج ساخت از جمله عواملی دیگر باالی رشد اقتصادی 

 رود.افغانستان به شمار می

 .هو تولید ناخالص داخلی سرانورم، جمعیت، تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی، ت :يديکل واژگان
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 مقدمه

 اقتصادی مباحثات در مورد اثرات. در ادبیات گرددبر میمت خود علم اقتصاد ابه قد بیات جمعیت و رشد اقتصادی تقریباًاد

بحث شده است، مباحثات در مورد  2003جمعیت بر رشد اقتصادی وجود دارد. همچنان که تحقیق بلوم و دیگران در سال 

اقتصادی را محدود  به این ترتیب که رشد جمعیت، رشد ،شودبین جمعیت و رشد اقتصادی، سه جنبه را شامل می رابطه

ینانه و بهای بدبینانه، خوشدهد و یا اینکه مستقل از رشد اقتصادی است، که به ترتیب بیانگر نظریهمیکند، آنرا بهبود می

 (.137: 1392نیکوقدم، است )طرفانه بی

ست. در واقع جمعیت ا یگذاراستیسریزی و های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامهامروزه تعداد جمعیت و ویژگی

که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گردیده ای محسوب های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعهمؤلفهاز جمله 

 پذیرد.های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر میاز سیاست حالنیدرعگذارد و می

کاهش سطح زندگی و رفاه و مؤثرترین عامل کاهش درآمد سرانه و به تبغ آن،  نیترعمدهیکی از  عنوانبهرشد جمعیت 

عمومی، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعیت در شرایط عادی موجب فقر است، در عین حال، از همین عامل 

 کهنیاعامل رشد تولید و شکوفایی اقتصادی بهره جست، مشروط بر  عنوانبهعامل مصرف و به تبع آن،  عنوانبهتوان منفی می

 ،لب سرمایه، اعم از داخلی و خارجیسنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادی در ج یاگونهبهل منفی از عام یریگبهره برای

شد ه در غیر این صورت، رشد نامطلوب جمعیت، موجب کاهش رفاه و افزایش فقر عمومی خواهد ک قرار گیرد یبرداربهرهمورد 

 (.2: 1392آتنا اشرفی و همکاران، )

افزایش حجم نقدینگی یا افزایش حجم  هاآن نیترمهمای پیچیده و بروز آن متأثر از عوامل گوناگونی است که تورم پدیده

ها و افزایش تقاضاست که در میان، نقدینگی بیش از های اقتصادی، افزایش هزینهپول در جامعه، کاهش تولید و ضعف بنیان

 (.98: 1392فرو وجیهه میکائیلی، محنتدارد )بیمار همچون افغانستان نقش  همه در رشد تورم در اقتصادی با ساختار

شود، زیرا نیروی کاری که از سالمت گذاری در بخش نیروی کار از عواملی است که منجر به رشد اقتصادی میسرمایه

 طرفکیازای کافی برای ایجاد خالقیت، کسب دانش، تجربه و مهارت خواهد داشت. ، انگیزهجسمی و روحی برخوردار باشد

 ریوممرگتوان گفت که با افزایش سالمت افراد، دهد و از طرف دیگر میکاهش تورم، شاخص سالمت افراد جامعه را افزایش می

ترین اهداف هر یکی از مهمیابد. امعه افزایش میدر ج اندازپسآن  یابد و به دنبالکاهش و امید به زندگی در افراد افزایش می

ی به چنین هدفی، امکان بهبود باشد. دستیابرشد اقتصادی مداوم می باثباتنظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و 

 آورد. وجود رابطه بین رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف هموارهردهای زندگی را فراهم میاستند

آمده  به دستیکی از موضوعات مورد بحث در بین اقتصاددانان بوده است و مباحث تئوریک و تجربی متفاوتی در این زمینه 

 است.

 

 تحقيقمبانی نظري 
ی کشورها در گوید: جمعیت در همهمی ویبود.  19و اوایل قرن  18دان سیاسی مربوط به اواخر قرن مالتوس اقتصاد

این رقابت سختی میان مردم در دستیابی به منابع محدود وجود از رشد بیشتری برخوردار است. بنابر زی؛مقایسه با رشد کشاور

توانند از آن منتفع شده دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داد تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک می

و غیره را  عامقتلخواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، ز هموطنانش میا ند؟ ویشوند، ببلعو از زندگی بهتر برخوردار 

ای جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر خودداری از تولید مثل ل رشد لجام گسیختهوهای منصفانه الهی برای کنتروسیله عنوانبه

. مودنحمایت از فقیران در انگلستان مخالفت میبیولوژیکی تلقی کنند. با این دید او با هر نوع اصالحات اجتماعی همانند قانون 

تر سازد. راحت هاآنتوانند مرگ را برای رها کردن فقرا به دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می جزبهدولت کاری  نیبنابرا

 اندازهبهوط آوری ارقام مربو به جمع ، از ریاضیات کمک گرفتش دارای وجه علمی باشدانظریه تجربی کهنیااو به خاطر 

 تصاعد هندسی صورتبهورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی آجمعیت و تولید مواد غذایی برای تعداد از کشورها روی 

نماید. این مسئله از نظر ریاضی بر چه چیزی تاکید دارد؟ تصاعد حسابی رشد می صورتبهتولید غذا  کهیدرحالکند، رشد می
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کند که نرخ نسبی رشد آن تابعی فزاینده در طول زمان ای رشد میای جمعیت به گونهدهد که اندازهاین موضوع نشان می

 (.4: 1392اشرفی و همکاران، شود )است، به این معنی است که اندازه جمعیت با گذشت زمان بی نهایت بزرگ می

 تنهاهندارد که افزایش جمعیت اثر بسیار مهمی بر روی تقاضا برای سرمایه دارد. در واقع تقاضا برای سرمایه کینز بیان می

رات انتظا ند.کمتناسب با رشد جمعیت افزایش پیدا می شیوبکمرد زندگی، بلکه وجه به تحوالت تکنیک و بهبود استندبا ت

ی ارو در فضای افزایش جمعیت روحیهگیرد، از اینتقاضا شکل می ر از موقعیت آیندهتشتجاری بر اساس موقعیت حال بی

رده رود افزایش پیدا کانتظار می ازآنچهمعموالً تقاضا، بیشتر  کهنیاشود. در این حالت به علت بینی در اقتصاد حاکم میخوش

شود که شود نیز وجود دارد، سبب میو از طرفی گاهی اشتباهات ناشی از نوع خاصی از سرمایه که با مازاد عرضه مواجه می

در دوران کاهش جمعیت معکوس اتفاق  مسئلهاما این ؛ تصحیح شود سرعتبهزمان این حالت مازاد و کمبود تقاضای هم

شود. هرچند این تر میرود و وضعیت مازاد عرضه طبیعتاً سختاز آن چیزی است که انتظار می نی تقاضا کمترافتد، یعمی

 ولی ممکن است نتایج اولیه ناشی از تغییر جمعیت از ؛شودبر عرضه تصحیح می یاثرگذاراز طریق  بلندمدتدر  فضای بدبینی

زدهم تا به حال، اهمیت کمی به نباشد. در ارزیابی علل افزایش هنگفت سرمایه از قرن  زیآمفاجعهافزایش به کاهش بسیار 

دیگر داده شده است. در واقع باید گفت که تقاضای سرمایه  رگذاریتأثامل عامل متمایز از عو عنوانبهتأثیرات افزایش جمعیت 

ی تولید بستگی دارد. در ضمن ضرورت افزایش جمعیت موجب افزایش ، متوسط مصرف و متوسط دورهکنندگانمصرفبه تعداد 

ه این درآمد است تا بسمت کمشود. کینز خواستار تغییر حرکت درآمد از قشر ثروتمند به در تقاضا برای سرمایه میبیشتری 

 کم درآمدها( سبب ایجاد شکوفایی در اقتصاد شوند.هستند )وسیله قشری که دارای میل به مصرف باالتری 

کالسیکی معتقد است که تورم رشد اقتصادی را کُند نظریات مختلفی در مورد تورم بیان شده که از جمله مکتب فکری  

، دوربنوش (Bear 1967)، بایر (Bhagwati 1978)نظر اقتصاددانی مانند بگواتی  توان بهکند. در این رابطه، میمی

(Dornbusch 1989) ماندل ،(Mundell 1971) اشاره کرد. بحث این اقتصاددانان براین اصول استوار است که تورم،  .و

های باالی تورم، د. همچنین، نرخدهگذاری مؤلد را افزایش میدهد و هزینه و ریسک سرمایههای پس انداز را کاهش مینرخ

 (.23طباطبایی قمی: شود )گذاری به سمت فعالیتهای کمتر تولیدی منجر میمنجر به تخصیص نامناسب منابع سرمایه

 

 پيشينه تحقيق
انجام دادند، دریافتند که نسبت  1960-1985کشور و در دوره زمانی  86برای  1994لیولین در پژوهشی که در سال 

سال به جمعیت  65سال دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی و نسبت جمعیت باالی  15-64سال به جمعیت  15زیر جمعیت 

 سال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. 64-15

ای تحت عنوان تببین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج تحقیق یداهلل دادگر و همکاران در مطالعه

 گذارد و به عنوانی مانعی برای رشد عملهای باال تأثیر منفی بسیار شدید بر نرخ رشد اقتصادی مین داده که تورم در نرخنشا

 (.266یداهلل و همکاران، ) دینمامی

ای دولت و رشد اقتصادی در ایران نوشته (، مقالۀ را تحت عنوان متغیرهای جمعیتی، اندازه1382حکمت )سوری و کیهانی 

 %1هر  دهد کهو محاسبات انجام شده نشان می . نتایج تحقیق نشان داد که رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارداند

جمعیت،  %1.7رو با رشد دهد. از ایناز درآمد ناخالص داخلی پس از کسر مصرف را به خود اختصاص می %3رشد جمعیت 

گذاری شود تا کیفیت اقتصادی نسبت داخلی پس از کسر مصرف باید سرمایه ای درآمد و تولید ناخالصدر زمینه %5.1ساالنه 

 (.74: 1382سوری و کیهانی حکمت، ) ابدینبه سال قبل کاهش 

ای تحت عنوان تأثیر رشد جمعیت و تورم برشاخص تولید ناخالص (، مقاله2013فاروق )عباسن خان، یحیی، نومان و 

ها شامل نرخ تورم، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی . دادهنوشت توسعهدرحالداخلی: مطالعه جهان 

کاهش در  %11افزایش در نرخ تورم، منجر به  %10باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده اینست که می 2009 -2011سالهای 

ت الص داخلی دارد و نرخ رشد جمعیبنابراین نرخ تورم از نظر آماری تأثیر منفی بر تولید ناخ؛ تولید ناخالص داخلی شده است
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که نرخ  این است ۀدهندنشانباشد. همچنان نتایج ضریب همبستگی پیرسون دارای تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می

 (.908: 2013عباس خان و همکاران، دارند )ای همبستگی مثبت رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی با یکدیگر رابطه

به بررسی تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشور  یقیتحقدر  1393آبادی و همکاران در سال یحیی

دار و توان دوم رشد منفی و معنی یاثرگذارآماری دارای  ازلحاظپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که رشد جمعیت  D8گروه 

آبادی و همکاران، یحییهست )دار بر شاخص تولید ناخالص داخلی معنیمثبت و  یاثرگذارآماری دارای  ازلحاظجمعیت 

1393 :22.) 

ای به تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای اسمی ( در مقاله1382) یاوریفر و همکاران، نصر اصفهانی و به نقل قول از محنت

رفاً دهد ریشته تورم صنتایج تخمین نشان می اده از الگوی خود رگرسیون برداری پرداختند.فو واقعی بر تورم در ایران با است

پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. نتایج الگو داللت بسزایی بر تورم دارد، همچنین 

دهد ان میان دارد و نشزا بودن رشد نقدینگی در ایررابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو داللت بر درون

که متغیرهای اسمی تأثیر بلندمدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی 

اقتصادی حاکی از آن است که برای کنترول تورم در ایران  یگذاراستیسشود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر محسوب می

فر، حنتمداد )بایست بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار های پولی اتکا کرد و در بلند مدت میبر سیاستتوان صرفاً نمی

1392 :105.) 

 هاآن. اندپرداخته، به بررسی اثر ساختار سنتی جمعیت بر رشد اقتصادی 1388 در سالمهرگان و رضایی در مقاله خود 

( به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیت، نسبت جمعیت 2000 -1966ساله ) 39 ایکشور در دوره 171های با استفاده از داده

 64تا  15سال به کُل جمعیت و همچنین بارتکفل سنین جوان، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی و نسبت جمعیت  15زیر 

به کُل جمعیت و همچنین بار تکفل سنین پیر، دارای اثر مثبت بر رشد سال  65سال به کُل جمعیت، نسبت جمعیت باالی 

مختلف سنی، دارای اثرات  یهاگروهرشد  یهانرخحاکی از این است که  هاآنپژوهشی  یهاافتهیاقتصادی است. همچنین 

سال(  15-64عال )سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت ف 15متفاوت بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 

 (.18: 1388مهرگان و رضایی،باشند )رندگی را بر رشد اقتصادی دارا میکمترین اثر بازدا

 

 ضرورت و اهميت تحقيق
گذارند از اهمیت با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در افزایش رفاه جامعه بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می 

بر رشد اقتصادی  رگذاریتأثدهد که تورم و رشد جمعیت از عوامل ادبیات اقتصادی نشان میخاصی برخوردار است. مطالعه 

 است.

 

 هاي تحقيقفرضيه
 فرضيه اصلی

 دارد. داری بر رشد اقتصادیرسد رشد جمعیت و تورم تأثیر معنیمی به نظر 

 هاي فرعیفرضيه

 وجود دارد. رابطهرشد جمعیت و رشد اقتصادی رسد بین می به نظر .1

 وجود دارد. و رشد اقتصادی رابطه بین رشد تورم رسدمی به نظر .2

 رسد بین جمعیت به توان دو و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد.می به نظر .3
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 روش تحقيق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی است.  

های مختلف اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد بر آن است تا با استفاده از تکنیکدر این تحقیق سعی 

 اقتصادی افغانستان پرداخته شود.

 

 هاآوري دادهروش جمع
مرکزی احصائیه های آماری موجود در سایت ای و از دادههای مورد نیاز این تحقیق از روش کتابخانهآوری دادهبرای جمع 

 .کشور استفاده شده است

 

 الگوی تحقیقبرآورد مدل و 
 شود:و به شکل زیر بیان میشده گیری رشد اقتصادی استفاده تولید ناخالص داخلی برای اندازه در این پژوهش از شاخص

 

𝐺𝐷𝑃𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑂𝑃𝑔 + 𝛽2(𝑃𝑂𝑃𝑔)
2 + 𝛽3𝑝 + 𝜇 

 

GDPI (.2004ثابت سال های به قیمت ) یداخل: شاخص تولید ناخالص 

gPOPرشد جمعیت : 
2(POPg)توان دوم رشد جمعیت : 

Pتورم : 

µجمله ای خطا : 

 

 يان روش و مراحل انجام کار تحقيقب
بررسی تأثیر رشد جمعیت و تورم باالی رشد اقتصادی افغانستان طی  با توجه به این که هدف اصلی پژوهش حاضر 

و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی های کاربردی پژوهشاست. این پژوهش از نوع  2019-2009سالهای 

از سایت  های مورد نیازب و مقاالت استخراج و دادهعد نظری با مطالعه کتُهای مورد نیاز در بُشود. اطالعات و دادهمحسوب می

 Eviews10و  SPSS 25 هایآوری گردیده، سپس در نرم افزارجمع Trading economicsاحصائیه مرکزی کشور و 

 .است شدهانجامضریب همبستگی پیرسون و مانایی متغییر های تحقیق  پرو، -فلیپس آموزن ،Jargue- Beraآزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2004هاي  ( رابطه بين نفوس و توليد نا خالص داخلی طی سال1شکل)
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 به شرح زیر است: 2010یل عمده افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ( دال1شکل )تفسیر 

 گذاریافزایش سرمایه -

بودجه دولت  2010افزایش چشمگیری داشته، در سال  2010الی  2008دولت از سال  دولت بودجهافزایش بودجه  -

 صد میلیارد افغانی بوده است.

 کاهش نرخ بهره -

 است(. افتهیشیافزانفر  500000جمعیت نسبت به سال قبل ) تیجمعافزایش  -

 نسبیوجود امنیت  -

 (.%6.7برابر است با  2009و در سال  %7.8برابر است با  2008نرخ بیکاری در سال ) یکاریبپائین بودن نرخ  -

 .($1502.4برابر است با  2009و در سال  $1267.6برابر است با  2008در سال  PPP) 1PPPافزایش  -

 2014 – 2009را جمعیت در سالهای بین رشد نفوس و رشد تولید ناخالص داخلی یک رابطه مثبت وجود داشته؛ زی -

میلیون نفر افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی طی سالهای  26.6و  26، 25.5، 25، 24.5، 24به ترتیب 

 میلیون دالر افزایش نموده است. 20.48و  20.56، 20، 17.8، 15.86، 12.44به ترتیب  2014 -2009

 به شرح زیر است: 2016سال دالیل عمده کاهش تولید ناخالص داخلی در 

 افزایش نرخ بهره -

 هاگذاریکاهش سرمایه -

 بینی شده است(.پیش میلیون 28.6نفوس  2016میلیون و در سال  24.5نفوس  2010در سال ) تیجمعافزایش  -

 (.%8.8) یکاریبافزایش نرخ  -

 (.$1757برابر است با  2016و در سال  %1766.6برابر است با  2015در سال )PPPکاهش  -

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2019-2006هاي  ( نرخ تورم طی سال2شکل )

 

طور پیوسته کاهش ها بهدهد که قیمتنشان می 2019الی  2006( در رابطه به نرخ تورم طی سالهای 2)تفسیرشکل  -

های مصرفی در شود تا هزینهبوجود آمده. تورم منفی باعث می Deflationپیدا نموده که در نتیجه تورم منفی یا 

ها دی که به منابع مالی دسترسی داشته طبق تحلیل انتظارات مورد پویا به تغیر قیمتکشور کاهش یابد؛ یعنی افرا

 2009، در سال %5.5 2009نرخ تورم در سال و  به بعد کاهش نموده 2009تورم از سال  .دهندالعمل نشان میعکس

میزان  2008در سال ) یکاریبتوان از کاهش از جمله دالیل می کاهش نموده است. %-14 2010و در سال  %-19

گزارش شده است(، افزایش نرخ بهره و احتماالً عرضه کم پول  %6.7میزان بیکاری  2009و در سال  %8.8بیکاری 

 در بازار به شمار رود.

                                                           
 تولید ناخالص داخلی سرانه 1 
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دهد که رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نفوس نشان می عاید سرانه خالص داخلی ونا رابطه به تولید( در 3) شکل تفسیر

 اخلی سرانه کاهش پیدا کرده است.در حالت فعلی یک رابطه معکوس است. با افزایش نفوس میزان تولید ناخالص د
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رابطه بين توليد ناخالص داخلی و نرخ تورم4)شکل

 

 2018دهد که از جمله دالیل عمده که در سال ناخالص داخلی نشان می( در رابطه به نرخ تورم و تولید 4شکل )تفسیر  

 تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا نموده عبارتند از:

 (به 2018دالر و در سال  1758.6به  2017در سال )PPPکاهش شاخص  -

 هاگذاریکاهش شاخص سرمایه -

 افزایش نرخ بهره -

 .(2018و در سال  فرمیلیون ن 29.7به  2017نفوس در سال نفوس )افزایش  -

 .افزایش ناامنی -
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2020-2004تولید ناخالص داخلی و عاید سرانه طی سالهای ( 3)شکل

year GDP d

 عاید سرانه
2004    2005   2006    2007   2008  2009  2010   2011  2012  2013 2014 2015  2016   2017  2018 2019 2020 
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 هاآزمون نورمال بودن داده( 1جدول )
 

 GDP INF POP POP_2 

Mean 4.07E+11 6.512500 26460896 7.17E+14 

Median 4.44E+11 5.700000 25250050 6.38E+14 

Maximum 5.49E+11 26.40000 36780340 1.35E+15 

Minimum 2.24E+11 -6.800000 21700000 4.71E+14 

Std. Dev. 1.19E+11 7.637790 4255875. 2.44E+14 

Skewness -0.319594 0.893155 1.005912 1.262560 

Kurtosis 1.498995 4.268659 3.173110 3.873283 

Jarque-Bera 1.774385 3.200264 2.718270 4.759237 

Probability 0.411810 0.201870 0.256883 0.092586 

Sum 6.51E+12 104.2000 4.23E+08 1.15E+16 

Sum Sq. Dev. 2.13E+23 875.0375 2.72E+14 8.90E+29 

Observations 16 16 16 16 

 

 ناخالص داخلی(تغير وابسته: توليد برآورد مدل رگریسون خطی)م( 2جدول)
 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 12/16/19   Time: 10:58   

Sample: 2004 2019   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
 2.98E+12 3.35E+11 -8.897052 0.0000 پارامتر ثابت     

 0.0000 9.440156 23579.77 222596.7 جمعیت

 0.0000 8.553210- 0.000409 0.003494- جمعیت به توان دو

 6.96E+08 1.18E+09 0.592104 0.5648 تورم

     
     R-squared 0.950872 Mean dependent var 4.07E+11 

Adjusted R-squared 0.938590 S.D. dependent var 1.19E+11 

S.E. of regression 2.95E+10 Akaike info criterion 51.26662 

Sum squared resid 1.05E+22 Schwarz criterion 51.45977 

Log likelihood -406.1329 Hannan-Quinn criter. 51.27651 

F-statistic 77.41997 Durbin-Watson stat 0.543041 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

گیریم رابطه خطی قوی بین تولید ناخالص داخلی و است نتیجه می 0.95برابر  R2با توجه به اینکه ضریب تعیین     

 متغیرهای جمعیت، جمعیت به توان دو و تورم وجود دارد.

بدست آمده که مقدار خیلی بزرگی است  77.42برابر  Fشود مقدار آماره یل وریانس همانگونه که مالحظه میدر تحل    

گیریم مدل رگرسیونی ارایه شده مدل مناسبی است. ، نتیجه میداری که برابر صفر استجدول یا احتمال معنی Fو با توجه به 

به دست  6.96و  -0.0034، 22259و مقدار شیب خط رگرسیونی  -2.98شود مقدار غرض از مبدا همانطوریکه مشاهده می

گیریم به است، نتیجه می 0.05کوچکتر از  -0.0034داری که به جز و احتمال معنی tآمده و همچنین با توجه به مقدار آماره 

 جز جمعیت به توان دو هیچ کدام ضرایب از نظر آماری بی معنا و مساوی صفر نیست.
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 خالص داخلیبررسی مانایی متغير توليد نا( 3جدول )
 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
     
   Adj. t-Stat Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -1.106878 0.6838 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 15 

     
     Residual variance (no correction) 3.69E+20 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 4.04E+20 

     
     Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 12/16/19   Time: 11:08   

Sample (adjusted): 2005 2019   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     GDP(-1) -0.053129 0.047147 -1.126888 0.2802 

C 4.27E+10 1.95E+10 2.192990 0.0471 

     
     R-squared 0.088990 Mean dependent var 2.16E+10 

Adjusted R-squared 0.018912 S.D. dependent var 2.08E+10 

S.E. of regression 2.06E+10 Akaike info criterion 50.46141 

Sum squared resid 5.53E+21 Schwarz criterion 50.55581 

Log likelihood -376.4605 Hannan-Quinn criter. 50.46040 

F-statistic 1.269877 Durbin-Watson stat 1.759794 

Prob(F-statistic) 0.280161    

     
     

بزرگتر است  %10و  %5و  %1پرون از مقدار آماره های بحرانی در سطوح معنی دار  -با توجه به اینکه قدر مطلق آمار فلیپس    

 ر این این متغیر یک متغیر ماناست.شود و بنابانا بودن متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رد میصفر مبنی بر ناملذا فرض 
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 ( ضریب همبستگی پيرسون4جدول)
 

 GDP POP POP^2 inf 

GDP 

Pearson Correlation 1 **.805 **.761 -.455 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .076 

N 16 16 16 16 

POP 

Pearson Correlation **.805 1 **.997 *.511- 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .043 

N 16 16 16 16 

POP^2 

Pearson Correlation **.761 **.997 1 *.499- 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .049 

N 16 16 16 16 

inf 

Pearson Correlation -.455 *.511- *.499- 1 

Sig. (2-tailed) .076 .043 .049  

N 16 16 16 16 

و رشد جمعیت یک همبستگی مثبت  واقعی خالص داخلیدهد که  بین تولید نانتایج ضریب همبستگی نشان می      

یا سطح  P-Valueیابد. همچنین با توجه به نیز افزایش می واقعی وجود دارد، یعنی با افزایش نفوس، تولید ناخالص داخلی

 دار است.داری رابطه بین دو متغیر معنی نیمع

د یابکه با افزایش تولید ناخالص داخلی، تورم نیز کاهش میضریب همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و تورم نشان داد  

 یردو متغ دار نیست. همچنان ضریب همبستگی بین رشد جمعیت و تورم نشان داد که بین اینو رابطه بین این دو متغیر معنی

 دار نیست.نان رابطه بین این دو متغیر معنییابد. همچنی با افزایش نفوس، تورم کاهش می، یعرابطه منفی وجود داشته
 

 نتيجه گيري و پيشنهادات
مسائل مهم هر کشور بوده و از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن  ازجملهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال و با ثبات 

بخصوص بر رشد اقتصادی نیز یکی از مشکالت اساسی کشورها به شمار رفته و از طرف دیگر جمعیت یکی از عوامل مؤثر بر 

ی اثر صادی هستند و بعضاست. برخی از مطالعات تجربی حاکی از تأثیر منفی این عامل بر رشد اقت بلندمدترشد اقتصادی در 

سال  16دهند. هدف از این مقاله آن است تا تأثیر رشد جمعیت و تورم را بر رشد اقتصادی افغانستان طی مثبت را نشان می

 گذشته بررسی نماید.

 آمدهدستبه Trading economicsها با استفاده از اطالعات موجود در سایت احصائیه مرکزی افغانستان و سایت داده

 صورت گرفت.   لیوتحلهیتجز UNFDPتوسط  شدهیمعرفشاخص  بر اساسگردیده و  views10سپس وارد نرم افزار 

دهد تمام متغیرها از توزیع نشان می آمدهدستبهو نتایج  شدهاستفاده Jarque-Beraها از آزمون برای نارمل بودن داده

که رابطه قوی بین تولید ناخالص داخلی و متغیرهای جمعیت، جمعیت  رگریسون خطی نشان داد رآورد مدلنارمل برخوردارند. ب

های بحرانی پرون در مورد تولید ناخالص داخلی نشان داد که مقدار آماره -به توان دو و تورم وجود دارد. همچنان آزمون فلیپس

الص نشان داد که بین تولید ناخدار قرار داشته و متغیر یک متغیر ماناست. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در سطوح معنی

شیفزااداخلی واقعی و رشد جمعیت یک همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش نفوس، تولید ناخالص داخلی واقعی نیز 

د دار نبوده یعنی با کاهش تورم، تولیدار است. بین تولید ناخالص داخلی و تورم یک رابطه معنیمعنی هاآنو رابطه بین  افتهی

خواند در همین حوزه تحقیق نمایند، متغیرهای پژوهشگران محترم که در سالهای بعدی مییابد. خالص داخلی افزایش مینا

 مانند حاشیه نرخ ارز را در نظر بگیرندکنترولی
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