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2 Does High Fertility Affect Low-income Countries’ Prospects for 

Economic Growth and Poverty Reduction? The Debates 

Since the 1960s, economists have taken very different positions on the implications of population 

dynamics for economic growth. Many of these differences, as discussed below, have been driven by 

different analytical approaches. For example, some studies have focused on the projected trajectory of a 

single country while others have done cross-country regressions where it is difficult to control for 

differences in the policy and governance settings.  And over the decades analytical techniques have 

evolved, yielding different results.   

At bottom, there is little fundamental disagreement on the issue. There is broad consensus that policy 

settings that support growth are the key drivers of economic growth, while population size and structure 

play an important secondary role in facilitating or hindering economic growth. 

ارد؟ 2 آیا باروری باال بر روی کشورھای کم درآمد از لحاظ رشد اقتصادی و کاھش فقر تاثیر میگذ
 و مباحثات مربوط به آن از دھه 1960، اقتصاددانان موقعیت ھای مختلفی را در مفاھیم رشد جمعیت برای 
تحلیلی  راھکارھای  بوسیله  داد،  خواھیم  توضیح  ادامه  در  که  ھموطنار  اند.  کرده  بررسی  اقتصادی  رشد 
مختلف، با بسیاری از این تفاوت ب اھرخورد میشود. برای مثال، بعضی مطالعات بر روی خط سیر طرح ریزی 
شده یک کشور واحد (منفرد) تمرکزدرک ه اند در حالیکه بقیه مطالعات، برگشت ھای داخل کشور را مورد 
بررسی قرار داده اند، که کنترل وافتت ھا در محیط ھای دولتی و سیاسی سخت می باشد. و در طی دھه 

. ھا، تکنیک ھای تحلیلی بوجود آمده اند که نتایج مختلفی را بدست آورده اند

بطور کلی، مخالفت (عدم توافق) اساسی کمی بر روی این موضوع وجود داشته است. ھمرایی و توافق 
عمومی وسیعی وجود دارد که محیط سیاسی که از رشد حمایت میکنند، عامل عای اصلی رشد اقتصادی 
ھستند، در حالیکه اندازه جمعیت و ساختار آن، نقش ثانوی مھمی را در تسھیل کردن یا به تاخیر انداختن 

. رشد اقتصادی بازی میکنند
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