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POVZETEK
Magistrska naloga se osredotoča na odnos med tremi demografskimi pojavi in življenjskim
standardom na vzorcu držav Azije. V uvodnem delu so predstavljena teoretična izhodišča iz
obstoječe literature, ki opisuje odkrite odnose med življenjskim standardom in stopnjo rodnosti,
pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu ter deležem prebivalstva, starega nad 60 let. V
empiričnem delu so prikazani demografski in ekonomski kazalniki za izbrane azijske države v
obdobju 1990–2019. S pomočjo korelacijske analize so prikazani odnosi med spremenljivkami
odstotne rasti BDP, BDP-ja in BDP na prebivalca po pariteti kupne moči, stopnjo rodnosti,
pričakovano življenjsko dobo ter deležem prebivalstva, starega nad 60 let. Opravljena raziskava
je potrdila, da obstajajo statistično značilne povezave med spremenljivkami, ki so skladne z do
sedaj opravljenimi raziskavami. Stopnja rodnosti je negativno povezana z rastjo gospodarstva,
delež prebivalstva, starega nad 60 let, in pričakovana življenjska doba ob rojstvu pa sta
pozitivno povezani z življenjskim standardom.
Ključne besede: življenjski standard, rodnost, staranje prebivalstva, pričakovana življenjska
doba, azijske države.

SUMMARY
The master's thesis focuses on the relationship between three demographic phenomena and
economic growth in a sample of Asian countries. The introductory part presents theoretical
starting points from the existing literature, which describes the discovered relationships
between economic growth and the birth rate, life expectancy at birth and the share of the
population over 60 years of age. The empirical part presents demographic and economic
indicators for Asian countries in the period 1990–2019. Correlation analysis shows the
relationships between the variables of percentage growth of GDP, GDP and GDP per capita by
purchasing power parity, birth rate, life expectancy and share of population over 60 years of
age. The conducted research confirmed that there are statistically significant correlations
between the variables that are consistent with the research conducted so far. The birth rate is
negatively related to economic growth, while the share of the population over the age of 60 and
life expectancy at birth are positively related to economic growth.
Keywords: economic growth, fertility, population aging, expected lifetime period, Asian
countries.
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UVOD

Gibanje populacije je v svetovnem merilu sovpadalo s tehnološkim napredkom in z razvojnimi
preboji, ki so oblikovali podobo določenih gospodarstev v svetu. Zahodni svet štejemo za
tehnološko naprednejši, saj večina večjih prebojev v medicini, tehnologiji in družbeni blaginji
izhaja iz pretežno zahodnih bogatih držav. Z opazovanjem rasti življenjskega standarda v
državah v razvoju, lahko opažamo spremembe v rasti populacije, vendar je potrebno ob tem
upoštevati tudi vidike družbene ureditve, kot je to evidentno v politiki enega otroka v določenih
azijskih državah.
Preučevanje učinkov demografske dinamike na ekonomsko rast je disciplina, ki se je začela
raziskovati leta 1994. Prvi poskusi odkrivanja metodologije za takšna opazovanja so
metodološko usmerjena v pojasnjevanje ekonomske rasti s pomočjo kazalnikov dinamike
demografskih sprememb. Najbolj zahteven kazalnik je produktivnost delovno sposobnega
prebivalstva. Delovno sposobno prebivalstvo obsega več starostnih skupin, ki so med seboj
različno produktivne na posameznih področjih (Sarel 1995). Avtor Sarel (1995) je prvi
poskušal pojasniti ekonomsko rast s pomočjo relativne produktivnosti posameznih starostnih
skupin. Njegove ugotovitve so osnovane na podlagi Cobb-Douglasove produkcijske funkcije
in pokažejo, da imajo demografske spremembe v določenem gospodarstvu značilen učinek na
gospodarsko rast. Hkrati so se v tem prispevku pokazali tudi načini ocenjevanja življenjskega
standarda brez demografskih učinkov
Avtorji Crenshaw, Ameen in Christenson (1997) so nadgradili tezo o pomembnosti
demografske dinamike za razvoj gospodarstva in predstavili bolj robustne ugotovitve učinkov
rasti populacije ter rodnosti na gospodarski razvoj. V primeru, ko je število predstavnikov
populacije, starih 15 let ali več, enako številu predstavnikov pod starostjo 15 let, bo pritisk na
odraslo populacijo večji, saj bo morala z dajatvami preskrbeti mlajšo populacijo, torej se sistem
preskrbovanja mlade populacije poruši. V kolikor prihaja do visoke rodnosti, kot v opisanem
primeru enakega števila starejših od 15 let in mlajših od 15 let, se ustvari učinek odvisnosti od
stare populacije ter se klasični sistem populacijske piramide poruši, saj je nevzdržen. Visoka
rast populacije v mlajši skupini (pod 15 let) pomeni, da se relativna produktivnost zmanjša,
vendar za določen čas. Ko mlajša populacija vstopi na trg dela, postane le-ta izjemno
konkurenčen. S konkurenčnostjo trga dela se poveča tudi produktivnost oziroma relativna
produktivnost, ki pomeni rast dohodka, kar spremeni potrošniške navade, zato se tudi večji del
dohodka usmeri v materializem, kar posledično zmanjša rast populacije (Crenshaw, Ameen in
Christenson 1997). Materialnost in potrošniška naravnanost ima tudi posledice neenakosti, ki
so v razvitih državah omejene s pomočjo socialnih transferjev ter progresivnih obdavčevanj
(Atkinson, Guio in Marlier 2015).
Glede na potrebno rast populacije ob ekonomskem in tehnološkem razvoju je potrebno kritično
ovrednotiti politiko enega otroka v razvijajočih se državah (Zhang 2017). Glede na to, da je za
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ekonomski napredek potrebna rast populacije, bi lahko zaključili, da gre v primeru Kitajske za
ekonomski fenomen. Prav tako je bila neenakost dohodka na Kitajskem pred velikim
gospodarskim razvojem relativno majhna, kar nakazuje majhne možnosti za gospodarski
razvoj (Ravallion 1997), kar je zgodovina pokazala, da ne drži. Avtor Ravallion (2014) je v
svojih kasnejših prispevkih spremenil tezo in pojasnil, da je majhna neenakost lahko priložnost
za rast (Ravallion 2014). Obstaja tudi nevarnost, da se bo trenutni življenjski standard na
Kitajskem ustavil, saj postane ob manjšanju rasti populacije trg dela odprt tudi za prihod tuje
delovne sile. V kolikor se trg dela zapre za tuje delojemalce, se lahko zgodi, da država obstane
v poziciji, kjer uspešno trguje, vendar je država sledilka v razvoju (Bulman, Eden in Nguyen
2017). Potrošniške navade na Kitajskem in v Jugovzhodni Aziji se spreminjajo ter ustvarjajo
pravo potrošniško družbo, ki z lastno potrošnjo omogoča gospodarsko rast z lokalnim
povpraševanjem zaradi večanja dohodka (Lardy 2006).
Vsak življenjski standard povzroči tudi, da se koncentracija premoženja spremeni, oziroma
prerazdeli (Rougoor in van Marrewijk 2015), prav tako se spremeni tudi tehnološko stanje
zaradi želje po globalni konkurenčnosti (Lall 2001). Tehnologija je v tem primeru
nezanemarljiv faktor, saj neposredno vpliva na splošno stanje v podjetjih kot tudi na družbeno
sliko, saj tehnologija predstavlja tudi del potrošnikovega vsakdana. V kolikor je tehnološko
stanje razpršeno znotraj države in ni skoncentrirano na določenem geografskem območju,
lahko pride do večje odprtosti države mednarodnim trgom, kar povzroči tehnološki razvoj
zaradi mednarodne trgovine (Meschi in Vivarelli 2009).
Glavni izzivi glede ekonomskega in demografskega gibanja kažejo, da so azijske države v
podobnem odnosu kot države članice EU, vendar niso formalno povezane tako kot članice EU.
Predvsem vzhodnoazijske države so zelo povezane in med njimi prihaja tudi do velikih
demografskih sprememb, vendar morajo zaradi nesorazmerne razvitosti držav vzhodnoazijske
države sprejeti enovito rešitev, ki bo omogočala stabilnost v regiji z ekonomskega vidika.
Vedno večja vprašanja, ki jih s seboj prinese visoka stopnja gibanja prebivalstva, so tudi
zavarovanja in zdravstveni sektor, ki v regiji ne zadošča vsem potrebam prebivalstva (Roy in
Le 2018).
Avtorja Bove in Elia (2017) trdita, da velik vpliv na gospodarsko rast predstavljajo migracije,
saj gre v tem primeru za prenos znanja, ki je viden tudi v tehnološkem smislu podjetij ter
države, kamor zaposleni imigrirajo. Cruz in Ahmed (2018) trdita, da je povezava med
naraščanjem populacije ter življenjskim standardom negativna, saj je največja rast prebivalstva
ravno v najrevnejših državah sveta, vendar ni jasnega zaključka glede kavzalnosti med rastjo
populacije in življenjskim standardom ali tehnološkim napredkom. Kljub temu se lahko zgodi,
da bo presežek delovne sile povečal konkurenco na trgu dela, kar lahko privede v večjo
specializacijo delavcev in zato bo lahko rast gospodarstva v prihodnosti višja od pričakovane.
Vpliv urbanizacije v azijskih državah je prav tako viden z naslova rasti populacije, ker negira
navedbe, da bi visoka rast populacije zaustavljala gospodarsko rast. Mesta v azijskih državah
2

se širijo, kar je dobro, saj se ljudje preseljujejo s podeželja v mesta. Zaradi povečanih kapacitet
bivanjskih prostorov napreduje tudi infrastrukturna tehnologija in gradbeni sektor, kar ima
velik vpliv na gospodarsko rast (Dahiya 2012).
Velik vpliv na gospodarsko rast ob visoki rasti populacije imajo tudi nivo izobrazbe in število
otrok, vpisanih v izobraževalne institucije. Prav tako je več avtorjev (Dennison in Ogilvie
2016; Feldstein 2017) dokazalo, da je življenjski standard posledica rasti populacije in drugih
dejavnikov, kot so institucije, pravna država ter svoboda medijev in emancipacija žensk. Prav
tako se z napredkom in rastjo populacije povečuje tudi pričakovana življenjska doba ter
investicije v razvoj (Hashimoto in Tabata 2016).
Vpliv življenjskega standarda na pričakovano življenjsko dobo ima pozitiven vpliv (Cruz in
Ahmed 2018), vendar obstajajo določene omejitve, ki se jih da pojasniti z drugimi
spremenljivkami, kot je nivo tehnologije (He in Li 2019).
Z razvojem naj bi se tudi zmanjševala rodnost (Day 2016), saj so politike varstva otrok v večini
razvitih držav urejene na način, da to predstavlja strošek za eno ekonomsko enoto, torej eno
družino in ne državo. Dokazi o takšnem gibanju populacije se kažejo tudi v manj razvitih delih
sveta, Afriki (Karra, Canning in Wilde 2017).
Nivo življenjskega standarda smo merili s pomočjo kazalca BDP na prebivalca, po
metodologiji paritete kupne moči. Staranje prebivalstva smo merili predvsem z odstotkom
prebivalstva, starega 65 let ali več, pa tudi s povprečno starostjo in z indeksom staranja.
Življenjska doba bo merjena s kazalcem življenjskega pričakovanja ob rojstvu in rodnosti s
kazalcem splošne stopnje rodnosti oziroma stopnje totalne rodnosti. V nadaljevanju
predstavljamo namen in cilje raziskave ter hipoteze.
1.1

Namen in cilji raziskave

Namen raziskave je analizirati povezavo med starostno strukturo in življenjskim standardom.
Za dosego namena naloge bodo cilji teoretičnega dela naloge predstaviti osnovne pojme
raziskave, relevantno literaturo in teorijo ter pogled dosedanjih raziskav na področju
povezanosti starostne strukture in življenjskega standarda iz drugih držav.
Cilji empiričnega dela raziskave so pokazati povezavo med življenjskim standardom in
staranjem prebivalstva, kar bi lahko omogočilo zakonodajalcu vpogled v pripravo različnih
socialnih politik, ki bi učinkovale na dolgi rok ter bile vzdržne. Predvsem glede pokojninske
reforme, ki je v razvitih državah pogosto tema javnih diskusij, kot tudi glede zdravstvene
reforme, ki še posebej zadeva starejšo populacijo.
Najprej je cilj empiričnega dela proučiti povezavo med življenjskim standardom in
življenjskim pričakovanjem ob rojstvu ter nato tudi med življenjskim standardom in rodnostjo.
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Zadnji cilj pa je proučiti povezavo neposredno med življenjskim standardom in starostno
strukturo prebivalstva.
1.2

Hipoteze magistrske naloge

Na podlagi teoretičnih izhodišč in skladno z namenom ter s cilji raziskave smo izpeljali tri
hipoteze. Vse tri so povezane s proučevanjem odnosa med življenjskim standardom in starostno
strukturo. Prvi dve posredno, saj sta dolžina življenja in rodnost ključni determinanti starostne
strukture prebivalstva. V tretji hipotezi pa neposredno preverjamo povezanost med
življenjskim standardom in starostno strukturo prebivalstva.
H1: Življenjski standard je pozitivno povezan z življenjskim pričakovanjem ob rojstvu.
Države v razvoju so v preteklih nekaj letih povišale življenjski standard, njihova mesta se
razvijajo, torej se tudi življenjski standard dviga. V kolikor primerjamo razvoj infrastrukture v
razvitih državah, lahko pričakujemo tudi višjo pričakovano življenjsko dobo. Za preverjanje te
hipoteze, smo zbirali podatke o BDP na prebivalca, po metodi paritete kupne moči kot
pokazatelja višjega življenjskega standarda in podatke o življenjskem pričakovanju ob rojstvu.
Avtorji Hashimoto in Tabata (2016), Ahmad in Khan (2018), Prettner in Trimborn (2017),
Rougoor in van Marrewijk (2015), Minh (2009), Okunade in Osmani (2020), Maestas, Mullen
in Powell (2016) in Peterson (2017) potrjujejo, da obstaja povezava med življenjskim
standardom in pričakovano življenjsko dobo ter da je ta povezava pozitivna, vendar ni
kontrolirana za migracije. Seveda je ta povezava različno močna v različnih državah z različno
stopnjo razvitosti in tudi glede na druge socio-ekonomske značilnost. Zato nas zanima, kakšna
konkretno je ta povezava v primeru azijskih držav.
H2: Življenjski standard je negativno povezan z rodnostjo.
V primeru razvitih držav se je z dvigom življenjskega standarda zmanjšala rodnost in s tem rast
populacije. Vendar je lahko v državah z različno stopnjo razvitosti ta povezava zelo različna.
Višji življenjski standard lahko namreč tudi dvigne rodnost, kar je pravzaprav namen
spodbujevalne rodnostne politike. Za preverjanje te hipoteze smo zbirali podatke BDP na
prebivalca po metodi paritete kupne moči in rodnosti kot število živorojenih rojenih otrok na
tisoč žensk za merjenje splošne stopnje rodnosti. Avtorji Klemp in Weisdorf (2019), Day
(2016), Varvarigos in Zakaria (2017), Atkinson, Guio in Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in
Christenson (1997), Tamura in Simon (2017), Karra, Canning in Wilde (2017), Zhang (2017)
in Peterson (2017) potrjujejo, da obstaja različna povezava med višjim življenjskim
standardom in rodnostjo, vendar nekateri avtorji opozarjajo tudi na učinek politike enega otroka
v določenih azijskih državah, kot tudi na prihodkovno praznino v določenih prihodkovnih
razredih. Države v razvoju so pretežno nepoznan segment, saj je spremljanje razvoja držav
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sledilk bolj dinamično in omogoča več uvida v razloge za določene pojave kot pri razvitih
državah, ki se obnašajo drugače.
H3: Življenjski standard je pozitivno povezan z odstotkom starega prebivalstva.
Zaradi napredka v infrastrukturi, s tem tudi zdravstva, lahko pričakujemo, da se bo populacija
starala dlje, kar pomeni spremembo v starostni strukturi prebivalstva. Za preverjanje te
hipoteze, smo zbirali podatke BDP na prebivalca po metodi paritete kupne moči kot pokazatelja
višjega življenjskega standarda in podatke o odstotku populacije, stare 60 let ali več. Avtorji
He in Li (2019), Varvarigos in Zakaria (2017), Bove in Elia (2017), Dennison in Ogilvie
(2016), Cruz in Ahmed (2018), Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Maestas, Mullen in
Powell (2016), Nagarajan, Teixeira in Silva (2017) in Peterson (2017) opozarjajo na mnoge
specifike glede povezanosti odstotka starega prebivalstva in ekonomske rasti, saj v nekaterih
primerih višji življenjski standard preko ugodnega vpliva na rodnost pomladi prebivalstvo, spet
drugič pa ga postara. Prav tako predlagajo tudi nekaj ukrepov, ki bi jih države s starim
prebivalstvom morale sprejeti, da bi zavarovale socialni sektor. Ker države v razvoju nimajo
popolnoma primerljivega socialnega varstva z razvitimi državami, je opazovanje le-teh
bistvenega pomena za razumevanje povezave med življenjskim standardom in odstotkom
starega prebivalstva.
1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge
V tej magistrski nalogi smo predstavili kazalnike gibanja starostne strukture prebivalstva v
različnih enotah mere, kot tudi kazalnike, ki jih uporabljajo Združeni narodi (v nadaljevanju
ZN) za merjenje nivoja življenjskega standarda. Te podatke smo nominalno primerjali in
poskusili ugotoviti, ali obstaja statistično značilna povezava med posameznimi kazalniki
življenjskega standarda ter kazalniki starostne strukture prebivalstva oziroma njenimi
dejavniki. Za ta namen smo uporabili osnovne statistične metode analiziranja s pomočjo
preračunov v indekse in nato primerjali spremembe verižnih indeksov za posamezno
spremenljivko, kot tudi spremembe med spremenljivkami. Podatke smo izbrali za države v
razvoju v skladu z metodologijo Svetovne banke (World Bank 2021). Vir podatkov je World
Bank, ki je tudi poročevalec podatkov za uporabo preračunov v okviru ZN.
Celotna naloga bo razdeljena na dva dela, prvi del bo teoretičen in drugi empiričen. Na podlagi
relevantne literature smo izpeljali teoretična izhodišča glede povezave med tema dvema
pojavoma. Empirični del bo vseboval kvantitativno analizo sekundarnih podatkov izbranih
demografskih kazalcev in kazalcev življenjskega standarda, ki bodo opredelili povezavo med
starostno strukturo ter življenjskim standardom. Za analizo gibanja kazalnikov skozi čas v
izbranih državah smo uporabili indekse in stopnje dinamike ter gibanja prikazali grafično kot
tudi v tabelah. Nato smo v okviru vsake hipoteze posebej naredili korelacijsko analizo
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povezave med kazalnikom življenjskega standarda in ustreznim demografskim kazalnikom, s
pomočjo izračuna Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Podatke smo pridobili na spletni
strani World Bank, ki ima na voljo tako demografske podatke kot tudi ekonomske.
1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema
Predpostavljamo, da bodo ekonomski kazalci, uporabljeni v raziskavi, ustrezno in točno merili
življenjski standard v materialnem smislu (BDP oz. BDP per capita, po pariteti kupne moči).
Predpostavljamo, da bodo tudi uporabljeni demografski kazalci ustrezno merili želene
demografske pojave, kot so rodnost, pričakovano življenjsko dobo in starostno strukturo
prebivalstva. Do določene mere smo pri raziskavi omejeni z razpoložljivostjo sekundarnih
podatkov.
Preučevano obdobje obsega leta od 1990 do 2019 in je omejeno na države Azije (Avstralija,
Azerbajdžan, Brunei, Kitajska, Hong Kong, Japonska, Kazahstan, Malazija, Maldivi, Nova
Zelandija, Palau, Singapur, Južna Koreja, Tajska, Bangladeš, Butan, Kambodža, Fiji,
Francoska Polinezija, Guam, Indija, Indonezija, Kiribati, Kirgizistan, Marshallovi otoki,
Mongolija, Mjanmar, Nauru, Nepal, Nova Kaledonija, Severna Koreja, Severni Marianski
otoki, Pakistan, Papua Nova Gvineja, Filipini). Naloga ne raziskuje dejavnikov življenjskega
standarda, temveč je vsebinsko omejena na preučevanje posredne in neposredne povezave med
starostno strukturo ter življenjskim standardom in ne vključuje proučevanja ostalih
demografskih procesov ter njihove povezave z življenjskim standardom. Prav tako se ne
spuščamo v proučevanje vzročno-posledičnih povezav, ampak le v proučevanje povezanosti.
Morda bi bilo v okviru bodočih raziskav na tem področju smiselno upoštevati model, ki bi
vključeval tudi vlogo migracij, ki v tej magistrski nalogi niso vključene.
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2

ŽIVLJENJSKI STANDARD

Za namen proučevanja zastavljene problematike na področju gospodarskega in demografskega
gibanja, smo pregledali strokovno literaturo na področju demografskih sprememb v odnosu na
gospodarsko rast ter staranje prebivalstva za celotno svetovno populacijo. V tem poglavju so
predstavljena izhodišča in zaključki študij, ki so tematsko skladne z obravnavano tematiko.
Posebej je potrebno izpostaviti, da gre pri obravnavani tematiki za kompleksen problem, ki ga
avtorji v nadaljevanju poglavja obravnavajo z različnimi metodami in s pristopi. Njihovi
zaključki glede učinkov gibanja populacije in njenega vpliva na gospodarsko rast predstavljajo
izziv tudi za nadaljnje študije, prav tako v strokovni literaturi ni jasnega konsenza, katera
metoda ter kakšen model preverjanja omenjenih odnosov med spremenljivkami bi podal
najbolj zanesljive rezultate. Kljub temu so rezultati avtorjev strokovne literature na področju
življenjskega standarda in njenega odnosa z gibanjem demografskih sprememb za obravnavani
problemski sklop primerni ter potrjujejo naše zastavljene hipoteze.
2.1 Življenjski standard in pričakovana življenjska doba
Ekonomski indikatorji lahko do neke mere napovejo določeno gibanje v populaciji. Za
pričakovano življenjsko dobo je pomembno, da so za dolgo in kvalitetno življenje potrebne
predispozicije. Načini razlage in določanja potrebnih minimalnih kriterijev za doseganje čim
višje pričakovane življenjske dobe, se v teoriji skladajo le v določenih ekonomskih indikatorjih,
zato je tudi odnos med indikatorji ter pričakovano življenjsko dobo kompleksen (Ahmad in
Khan 2018).
Avtorja Ahmad in Khan (2018) navajata, da je za pričakovano življenjsko dobo ključnega
pomena starostna struktura prebivalstva v določenem okolju ali regiji, nadalje pa poudarjata
pomembnost človeškega kapitala. Ta dva kriterija skupaj po navedbah in metodoloških ocenah
avtorjev nastopata v podatkih v obliki ekonomske rasti, ki se razlikuje glede na države v razvoju
v določenih regijah. Avtorja sta v svojem prispevku pokazala, da je največji učinek starostne
strukture prisoten na Bližnjem vzhodu in v Severni Aziji ter Vzhodni Aziji s Pacifikom.
Najnižji učinek starostne strukture na ekonomsko rast je v Podsaharski Afriki. Avtorja sta
pokazala tudi, da je učinek človeškega kapitala na gospodarsko rast največji v Vzhodni Aziji s
Pacifikom in najmanjši v Latinski Ameriki ter Karibih. Rast prebivalstva oziroma človeškega
kapitala pa ima največje gospodarske učinke ponovno na Bližnjem vzhodu in v Severni Aziji,
najnižje pa v Vzhodni Aziji s Pacifikom.
Ahmad in Khan še navajata, da naj bi bil največji izziv življenjskega standarda in pričakovane
življenjske dobe prav v Podsaharski Afriki, saj je pričakovana življenjska doba tam najnižja,
hkrati pa se je pojavil upad rodnosti v tej regiji, zato bo potrebno več vlaganja v ustvarjanje
človeškega kapitala, saj bo s staranjem prebivalstva socialni sistem težko vzdrževati ob
trenutnih trendih kupne moči, življenjskega standarda ter migracij. Fokus za sprejemanje
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odločitev na ravni socialnih in gospodarskih politik naj bo za države v razvoju v človeškem
kapitalu ter kratkoročnih socialnih transferjih za določene skupine glede na njihove realne
prihodke oziroma kupno moč. Tako bodo regije v razvoju lahko zagotovile gospodarsko rast
in rast populacije hkrati (Ahmad in Khan 2018).
Hashimoto in Tabata (2016) sta pripravila določen teoretični okvir z izpeljavo enačbe in
ravnovesja gibanja populacije ter življenjskega standarda. Izhodišče preučevanja pričakovane
življenjske dobe ob rojstvu in življenjskega standarda predstavlja dejstvo, da se je populacija
v času 70. let prejšnjega stoletja gibala ter rastla popolnoma drugače kot sedaj.
Preglednica 1: Stopnja rodnosti, pričakovane življenjske dobe in rasti populacije za
države G-7
Država

Pričakovanja
življenjska
doba ob rojstvu

Obdobje

1960–
1965

2005–
2010

1960–
1965

2005–
2010

1960–
1965

2005–
2010

1960–
1965

2005–
2010

Kanada

71,27

80,54

3,68

1,63

13,1

20,4

1,895

1,129

Francija

70,67

80,89

2,83

1,97

18,8

25,9

1,343

0,573

Nemčija

69,98

79,76

2,47

1,36

17,0

31,6

0,885

-0,196

Italija

69,62

81,48

2,47

1,39

14,5

30,9

0,766

0,617

Japonska

68,97

82,67

1,99

1,34

8,9

36,0

1,020

0,059

Združeno
kraljestvo

71,01

79,65

2,81

1,88

18,1

25,2

0,670

0,580

Združene države
Amerike

70,08

78,13

3,40

2,06

15,2

19,5

1,381

0,923

Stopnja
rodnosti

Stopnja
odvisnosti na
stara leta

Stopnja rasti
populacije

Vir: Hashimoto in Tabata 2016.

Kot je razvidno iz preglednice 1, se stopnje rodnosti in pričakovane življenjske dobe v razvitih
državah razlikujejo med obdobji let 1960–1965 ter 2005–2010. Hashimoto in Tabata (2016)
predlagata kompleksen model sledenja trem generacijam v različnih življenjskih obdobjih,
torej otroštvu, zrelosti in starosti. V otroštvu so posamezniki odvisni od svojih staršev in
izobraževanja ter so zgolj porabniki dobrin. V zrelem obdobju so posamezniki delovno aktivni
in ustvarjajo večjo dodano vrednost, ki skrbi tudi za potrošnjo dobrin posameznikov, ki so v
starem obdobju. Starejši pa ne ustvarjajo nove dodane vrednosti, temveč samo porabljajo
dobrine. V simulaciji Hashimoto in Tabata (2016) uporabljata tudi modificirano CobbDouglasovo produkcijsko funkcijo za delo in s tem kontrolirata produktivnost dela ter njegovo
dodano vrednost. S to simulacijo sta avtorja pokazala, da je pričakovana življenjska doba ob
rojstvu odvisna od makroekonomskega stanja v prihodnosti, oziroma da ima makroekonomsko
okolje vpliv na življenjsko dobo. Z boljšimi pogoji življenjskega standarda se povečuje tudi
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pričakovana življenjska doba posameznikov. Na tej točki avtorja poudarjata pomembnost
izobrazbe, saj morajo posamezniki v času otroštva vlagati v izobraževanje, vendar je
produkcijska funkcija pokazala, da je investicija v izobraževanje prisotna tudi v času zrelega
obdobja, ker namiguje na vedno večji delež terciarnega izobraževanja. Ker je produkcijska
funkcija vezana na ponudbo po delu, se je izobraževanje izkazalo za pozitivno, v primeru
opazovanja ponudbe dela, saj se z višjo izobrazbo, oziroma bolj izobraženimi posamezniki,
ponudba dela poveča. Ker je simulacija upoštevala večjo ponudbo dela z večjo pričakovano
življenjsko dobo, se je izobraževanje izkazalo za dober način, kako zagotoviti daljše in
kvalitetnejše življenje posameznikov. Hashimoto in Tabata (2016) v sklepu glede odločitev za
vlaganje v posameznikovo izobraževanje navajata uporabo Ben-Porathovega mehanizma.
Gre za metodološki postopek, v katerem je populacija razdeljena na tri skupine, kot v njuni
simulaciji, torej mlado, zrelo in staro populacijo. Razlika v njuni metodi je ta, da se nista
osredotočila na vpliv okolja in na notranja ravnovesja vlog znotraj družine. Vsaka skupina ima
namreč svojo določeno ravnovesje, ki ji omogoča optimalno sprejemanje odločitev z
maksimiranjem svoje življenjske dobe. Ben-Porathov mehanizem vključuje tudi druga
ravnovesja v odnosih med posamezniki, česar avtorja nista vključila v analizo, saj bi se po njuni
metodologiji ključne hipoteze izkazale za kontradiktorne. Ben-Porathov mehanizem kot
pojasnjevalne spremenljivke vključuje vpliv okolja, proizvodnjo in človeški kapital ter
odločanje glede izobraževanja. V nadaljevanju obstaja tudi dinamični model z dolgoročno
simulacijo mehanizma, vendar je za namen te magistrske naloge preveč kompleksen, saj
vključuje večnivojska ravnovesja in vgnezdena ravnovesja dolgoročnih odločitev (Leker in
Ponthiere 2015).
Hashimoto in Tabata (2016) prav tako v model nista vključila načina življenja. Pomembno pri
tem je, da je za dolgo in kvalitetno življenje potrebno gibanje posameznikov, v nasprotnem
primeru lahko prihaja do tega, da se za starejše prebivalce breme investicij v zdravstvo prenese
na mlajše, kar onemogoča investicijo v izobrazbo, tako lahko nastane pomanjkanje delovne
sile naslednjemu obdobju, kar ima za posledico nižjo gospodarsko rast ter posledično nižjo
pričakovano življenjsko dobo. Hashimoto in Tabata (2016) zaključita tudi, da je nižja
pričakovana stopnja preživetja starejšega prebivalstva pozitivno povezana z življenjskim
standardom in da zgodnje izobraževanje v mladosti ohranja gospodarsko rast, medtem ko
opuščanje izobraževanja v mladosti upočasnjuje gospodarsko rast v prihodnje.
Z večanjem pričakovane življenjske dobe, se zmanjšuje participacija starejšega prebivalstva v
gospodarstvu in s tem upada produktivnost družbe. Takšni so tudi zaključki Okunade in
Osmani (2020), ki sta pokazala, da je bolj smiselno zasledovati večje investicije v izobrazbo
mladih, kot pa v večanje življenjske dobe. Učinek participacije starejših sta merila s pomočjo
elastičnosti glede na realni dohodek gospodinjstva in s tem pokazala, da je elastičnost
participacije starejših prebivalcev v gospodarstvu glede na realni dohodek gospodinjstva
statistično značilna in znaša – 0,87, kar je tudi velik razkorak med primerljivimi študijami
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drugih avtorjev. Ostali avtorji so izračunali ocenjene vrednosti elastičnosti pri vrednostih –
1,37, – 9,44 in – 10,83, kar še vedno kaže na neelastičnost, vendar ne v visoki vrednosti. Sicer
sta avtorja testirala rezultate tudi z metodologijo Box-Coxovega modela transformacije moči,
da sta lahko modele primerjala med seboj.
Metodologija Ben-Porathovega mehanizma je bila v primeru avtorjev Hashimoto in Tabata
(2016) opravljena na podatkih razvitih držav. Podobna metodologija je bila uporabljena tudi
na podatkih držav v razvoju in je pokazala podobne rezultate. Minh (2009) je na podobnih
temeljih prišel do enakih zaključkov na vzorcu podatkov za Vietnam. Kljub temu da podatki
obsegajo tudi finančno krizo leta 2008, se je izkazalo, da je rast prebivalstva pripomogla k
temu, da je pospešila gospodarsko rast. Zaključki avtorja so bili prav tako usmerjeni v mlado
generacijo, kjer je potrebno vlagati v njihovo izobrazbo, saj bodo s tem zmanjšali vpliv
gospodarske krize in s tem povečali ponudbo na trgu dela, ki bo tudi bolj kvalitetna (Minh
2009). Prav tako je avtor priporočal, da Vietnam začne z razvojem pokojninskega sistema, ki
bi omogočal večjo blaginjo in posledično tudi sledil teoretičnim izhodiščem Ben-Porathovega
mehanizma, kjer staro prebivalstvo troši dobrine ter ne proizvaja novih. S tem bi se lahko v
tem teoretičnem sklopu države v razvoju osredotočile na socialno varnost, ki bi omogočala
daljšo življenjsko dobo. S tem bi seveda dodatno obremenili delovno silo, vendar bi omogočili
boljši napredek v znanju, saj bi znanje in soodvisnost treh starostnih skupin omogočilo, da se
življenjski standard nadaljuje ter s tem povečuje pričakovana življenjska doba. Ideja o takšnem
kompleksnem modelu izvira iz raziskovanja osnovnih modelov pojasnjevanja dviga
življenjskega standarda na podlagi investicij v razvoj (Jones 1995).
Življenjski standard predstavlja nivo blaginje med prebivalstvom določene države. Gre za
koncept, ki je sestavljen iz kupne moči, socialnega varstva in javnih dobrin, ki so prebivalcem
na voljo. Blaginja v obliki, kot jo poznamo iz teoretičnega vidika, ni merljiva, oziroma ne
moremo uporabljati numeričnih lestvic za merjenje blaginje, lahko pa zgolj ocenjujemo njeno
gibanje. Zato je bolj priročna uporaba za merjenje gibanja blaginje v družbi življenjskega
standarda, ki je merjen na način paritete kupne moči in kombinacijo drugih merljivih metrik,
ki zavzemajo numerično vrednost (Atkinson, Guio in Marlier 2015). Poleg paritete kupne moči
Atkinson, Guio in Marlier (2015) uporabijo tudi indikatorje revščine, neenakosti ter prihodkov.
Ti trije kriteriji skupaj sestavljajo novo ustvarjeno spremenljivko tveganja revščine (ang. Atrisk-of-poverty – AROP). Prav tako Atkinson, Guio in Marlier (2015) primerjajo bruto
razpoložljivi prihodek gospodinjstev znotraj držav članic EU (European Commission 2013)
kot protiutež za primerjavo življenjskega standarda med obdobji. Avtorji so primerjali meritve
na ravni EU z meritvami na nacionalnih ravneh držav članic EU in iskali diskrepanco v nivoju
življenjskega standarda. EU ima svojo metodologijo merjenja življenjskega standarda, ki ga
imenuje EU-SILC (ang. Statistics on Income and Living Conditions – SILC).
Podatki so pokazali, da obstaja zelo velika razpršenost v nivoju življenjskega standarda med
državami EU, natančneje so se razlike začele kazati kmalu po letu 2005 in se nadaljujejo vse
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do konca opazovanega obdobja. Največja razlika v opazovanjih je bila tudi na koncu
opazovanega obdobja, ki je zajemalo tudi finančno krizo iz leta 2008. Atkinson, Guio in
Marlier idr. (2015) zaključujejo, da obstajajo določene razlike med podatki, predvsem zaradi
metod merjenja na nacionalni ravni in na ravni EU, prav tako tiste članice, ki svoje nacionalne
podatke zbirajo na podlagi anket ter ne na podlagi statističnih podatkov, dosegajo večjo razliko
od podatkov EU, vendar je podatek o realnem prihodku v primeru anketnega vprašalnika bolj
relevanten, oziroma ima večjo veljavnost.
Eksperimentalni numerični modeli ocenjevanja gibanja populacije v odnosu na gospodarsko
rast in akumulacijo kapitala za razvite države pokažejo, da se z zmanjševanjem populacije,
zmanjšuje tudi življenjski standard, predvsem z nivoja vlaganja v razvoj ter napredek. Avtorja
Prettner in Trimborn (2017) navajata, da je v primeru prenosa delovne sile s produkcijskih
nalog v razvojne naloge na kratek rok dobro za akumulacijo znanja ter gospodarskega
napredka, vendar se z zmanjševanjem populacije na dolgi rok, akumulacija znanja počasi
ustavlja, dokler se novega znanja ne pridobiva zaradi zmanjševanja proizvodnje. Te ugotovitve
so nadaljevanje ugotovitev avtorja Buiterja (1988), ki je prav tako preučeval produktivnost dela
in odnose med smrtnostjo ter rodnostjo. S tem se tudi zmanjšuje življenjski standard, saj
gospodarstvo ne prodaja in proizvaja več dobrin, ki so bile prej namenjene potrošnji doma ter
potrošnji v tujini, torej izvozu. Prettner in Trimborn (2017) sta numerično simulirala
zmanjševanje in povečevanje populacije glede na smrtnost. Model je pokazal, da obstaja v
primeru daljšanja pričakovane življenjske dobe kratkoročna vrzel med posameznimi skupinami
držav. Države z nižjim prihodkom, kjer se demografska tranzicija še ni začela v primeru daljše
pričakovane življenjske dobe, lahko z daljšanjem življenjske dobe dosežejo nižji doprinos k
gospodarski rasti, saj gre za kratkoročen učinek, v kolikor se rodnost začne povečevati, se ta
učinek zmanjša, oziroma skoraj izniči. V primeru držav, kjer se je demografska tranzicija že
začela, torej se pričakovana življenjska doba povečuje, sta življenjski standard in tudi
tehnološki napredek višja kot v razvitih državah oziroma državah z visokimi prihodki.
Neenakost je prav tako povezana z gibanjem populacije, kar ima posredne učinke na
gospodarsko rast. Neenakost naj bi se z višanjem populacije zmanjševala, vendar se je v
preteklih 50 letih opazovanj neenakost gibala različno glede na gospodarsko regijo. Azijske
države v razvoju zaradi visokega življenjskega standarda beležijo upad v rodnosti, vendar se
povečuje njihova pričakovana življenjska doba zaradi tehnološkega napredka. Kompenzacija
učinkov večanja populacije je še vedno na strani večjega življenjskega standarda, vendar se s
tem povečuje tudi neenakost. Afrika kot regija z visoko rodnostjo in s slabim življenjskim
standardom deluje kot protiutež azijskim državam, ki se bodo kmalu pridružile razvitim
državam. S tem se bo gospodarska slika v svetu spremenila do tem mere, da bodo afriške države
kot zadnje med državami z nizkimi prihodki beležile višjo neenakost v bližnji prihodnosti
(Rougoor in van Marrewijk 2015).
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Pričakovana dosežena življenjska doba naj bi imela, po navedbah avtorjev He in Li (2019),
določeno mejo, nad katero je mejni učinek povečanja pričakovane življenjske dobe negativen
na gospodarsko rast. Za izračun meje se uporabljajo panelni podatki za dolgo časovno obdobje
in več držav hkrati. Ti panelni podatki so pokazali, da večanje pričakovane življenjske dobe
do neke mere povečuje tudi nagnjenost k varčevanju za starejše življenjsko obdobje. Zaradi
večje nagnjenosti k varčevanju se potrošnja zmanjša, kar vpliva na gospodarsko rast, hkrati pa
posledično vpliva tudi na življenjski standard.
2.2 Življenjski standard in rodnost
Rast populacije predstavlja pomemben faktor pri proučevanju življenjskega standarda, ki je
odraz življenjskega standarda. Peterson (2017) trdi, da rast populacije v nekaterih primerih
pripomore k rasti gospodarstva. Prav tako obstajajo indici, da lahko visoka rast v populaciji,
predvsem v primeru držav z nižjimi dohodki, privede do zmanjšanja življenjskega standarda
na dolgi rok. V tem primeru prihaja do učinka odvisnosti mladih od delovno aktivnega
prebivalstva, kar posledično vodi v zmanjšanje investicij v izobraževanje in manjši fokus na
socialno varstvo, saj starši dajejo prednost oskrbi otrok, ne pa razvoju njihove prihodnosti z
izobraževanjem. Drugi argument avtorja glede odnosa med rodnostjo in življenjskim
standardom je ta, da v razvitih državah oziroma državah z visokimi prihodki rodnost upada,
oziroma je ponekod negativna. V teh državah gospodarski napredek ovira večja odvisnost
starajočega prebivalstva na delovno aktivno prebivalstvo. Ta pojav bi bil lahko izničen, če bi
se rast populacije spremenila, torej da bi bil naravni prirast višji. Vsekakor takšna napoved v
prihodnje ni verjetna, saj je možnost za zvišanje smrtnosti do te mere, da bi lahko populacija
rasla ali ohranjala ravnovesje med starostnimi skupinami, majhna oziroma skoraj nična. Ne
smemo pa zanemariti učinka rasti populacije v pogledu dedovanja imetja. Piketty (2014)
navaja, da bi z večanjem rasti populacije v razvitih državah, zmanjšali učinek dedovanja imetja,
kar bi omogočilo bolj izravnano ekonomsko enakost (Piketty in Goldhammer 2014). Zaradi
manjše rodnosti se povečuje tudi iniciativa za priseljevanje iz manj razvitih držav oziroma
držav z nižjimi prihodki v države z višjimi prihodki. Problematika migracij ni ugodna za
delovno silo držav z višjimi prihodki, saj so migranti pripravljeni sprejeti nižjo kompenzacijo
za enako delo, kar znižuje realni dohodek ostalih delovno aktivnih prebivalcev v enakem
segmentu. Vsekakor obstajajo tudi raziskave na področju dodane vrednosti priseljencev, ki so
pokazale, da priseljenci ob sprejetju nižje kompenzacije za delo pozitivno vplivajo na rast
gospodarstva. V kolikor gre za visoko plačana dela oziroma za delo, ki zahteva določeno
stopnjo izobrazbe, je doprinos migrantov k BDP večji kot v primeru nižje plačanih del
(Peterson 2017).
Posebna pozornost je bila namenjena tudi položaju ženske delovne sile v odnosu do rodnosti.
Začetek premišljenega opazovanja populacije po spolu se je pričel s pojasnjevanjem modela za
odločanje ustvarjanja družine (Arroyo in Zhang 1997), ki se je nadaljeval v bolj sofisticirane
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študije tudi na temo prihodkov žensk v času vojn, kadar je primanjkovalo delovne sile doma,
kar je posledično vplivalo tudi na rodnost (Acemoglu, Autor in Lyle 2004).
Piketty in Goldhammer (2014) sicer navajata, da z življenjskim standardom raste tudi
donosnost kapitala, kar posledično zvišuje vrednost kapitala na dolgi rok. Z rastjo populacije
naj bi se rast kapitala ustavila, saj bi se kapital v primeru večje populacije porazdelil na več
delov in bi s tem delo dobilo večjo veljavo, oziroma bi bilo delo bolj cenjeno. Vsekakor ni
zanemarljivo dejstvo o rasti populacije v državah v razvoju, ki imajo prav tako visoko
gospodarsko rast. V tem primeru naj bi se kapital prerazdelil na tiste, ki najbolj prispevajo k
gospodarski rasti in s tem omogočal boljšo izhodiščno točko za nadaljnje generacije. S tem bi
se tudi zmanjšala neenakost.
Rodnost je igrala pomembno vlogo v času pred industrijsko revolucijo in po drugi svetovni
vojni (Greenwood, Seshadri in Vandenbroucke 2005). V času pred parnim strojem se je
človeški kapital višal s številom potomcev in je omogočal večji človeški kapital, ki je lahko
omogočal preživetje še tako velike družine. Dejstvo je, da so imele premožnejše družine več
otrok oziroma potomcev, saj so lažje financirale njihov obstoj, vendar je bilo vlaganje vanje
neprimerljivo od današnjega. Družine so svoje potomce navajale na družinsko dejavnost in s
tem okrepile svojo konkurenčno prednost na trgu. Z industrijsko revolucijo in obveznim
šolanjem se je rodnost začela zmanjševati. Nižanje stopnje rodnosti je posledica večjega vnosa
v izobraževanje, saj so starši s tem želeli svojim potomcem omogočiti boljšo izobrazbo, kar je
pomenilo tudi boljše možnosti za obstoj ali pa boljšo prihodnost. Odnos med kvaliteto in
kvantiteto življenja je po nekaterih navedbah avtorjev tudi ključnega pomena za zagotavljanje
boljšega življenjskega standarda v prihodnosti (Ross idr. 2016). V vsakem primeru
argumentacije gre za višanje in koncentracijo človeškega kapitala v eni osebi, oziroma je ena
oseba, ki je bila izobražena, predstavljala večji človeški kapital. Ta učinek velja še danes, saj
se posamezniki raje odločajo za kvaliteto potomcev kot kvantiteto. Predvsem je to vidno v
Zahodni Evropi in Severni Ameriki, kjer je že zgodaj prišlo do preusmerjanja v produktivnost
ter s tem tudi v večanje človeškega kapitala. Zgodaj se je pojavil tudi kriterij reprodukcijske
uspešnosti, saj so si starši želeli višje kvalitete potomcev. Danes je del te teorije pojasnjen tudi
s pomočjo verjetnosti, da bodo potomci imeli boljšo kvaliteto življenja in posledično tudi večji
človeški kapital (Klemp in Weisdorf 2019).
Predpostavka, da starši želijo najboljše možnosti za preživetje svojih potomcev, drži tudi v
splošnem. Day (2016) je preverjal povezavo med rodnostjo in dostopnostjo vzgojnoizobraževalnih storitev v razvitih državah in potrdil, da obstaja pozitivna povezava med
rodnostjo ter dostopnostjo vzgojno-izobraževalnih storitev. Rodnost začne upadati ne glede na
dostopnost vzgojno-izobraževalnih storitev, kadar na trgu prihaja do povečanega
povpraševanja po visoko izobraženem kadru, oziroma kadar je za boljšo zaposlitev
zahtevanega več znanja. Rodnost je tako pozitivna, kadar obstaja sorazmeren odnos med
stroški vzgojno-izobraževalnih storitev in rastjo prihodkov ne glede na zahtevnost dela. Glavni
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pogoj za obstoj ravnovesja je linearnost med stroški vzgojno-izobraževalnih storitev in
donosnostjo dela, ki ga opravljajo starši.
Drug pogled na rodnost predstavlja okolijski vidik. Okolje je vedno bolj pomembna tema v
mednarodnem sodelovanju držav in ima tudi značilen vpliv na rast populacije. Avtorja
Varvarigos in Zakaria (2017) ugotavljata, da rodnost pada, kadar je okolje, v katerem prebivajo
morebitni starši, preveč onesnaženo. Učinek je viden predvsem v industrijskih mestih in
državah, kjer je prisotne več proizvodnje, saj se za proizvodnjo še vedno uporabljajo fosilna
goriva. Prav tako avtorja ne izključujeta učinka staranja prebivalstva, čeprav je v industrijsko
intenzivnih mestih in mestnih jedrih staranje prebivalstva manj prisotno. To avtorja razlagata
tudi z onesnaženostjo zraka, saj je pričakovana življenjska doba v industrijskih mestih nižja,
prav tako je smrtnost v teh območjih višja.
Z opazovanjem bolj podrobnih podatkov o nivoju in kvaliteti življenja v državah članicah EU,
so avtorji Atkinson, Guio in Marlier (2015) odkrili, da v EU ni večjega tveganja življenja pod
mejo revščine, ponderirano za življenjske stroške v določeni državi. So pa avtorji pokazali, da
obstaja vrzel med prihodki gospodinjstev in velikosti gospodinjstev, saj večji prihodki
gospodinjstva praviloma pomenijo tudi manjše gospodinjstvo. Države članice so si tudi sledile
glede na realne dohodke in najrevnejše države članice so praviloma imele tudi večja
gospodinjstva. Avtorji zaključujejo, da je poleg prej omenjenih kriterijev okolja in drugih
spremenljivk, kot je dostopnost vzgojno-izobraževalnih storitev, potrebno zagotoviti zadostno
socialno varstvo, da bi lahko države članice spodbudile rodnost.
Rast populacije glede na starostno strukturo ima določene implikacije, vendar so posledice
odvisnosti mladih od delovno aktivnega prebivalstva večje kot pa preživetje starejših. Avtorji
Crenshaw, Ameen in Christenson (1997) opažajo, da je učinek odvisnosti mlajših od delovno
aktivnega prebivalstva večji kot učinek starajočega prebivalstva, zato običajna trikotna
populacijska piramida ni pravi način za reševanje problematike življenjskega standarda v
prihodnje. Tudi populacijska struktura brez rasti ni pravi način za doseganje življenjskega
standarda, saj bi bil učinek v takšnem primeru populacije popolnoma izničen. Z večanjem
rodnosti, se pojavlja vrzel, kjer je stopnja rodnosti nad stopnjo smrtnosti in zato prihaja do
življenjskega standarda v tem tranzitnem obdobju. Ko se življenjski standard odvija, je za
določeno obdobje potrebno vedno več izobraženih oseb, ki bodo lahko opravljale kompleksne
naloge, zato se večina iskalcev zaposlitve odloči za vložek v izobraževanje in svoj čas namenijo
svoji karierni poti. Takrat nastopi zmanjšanje stopnje rasti populacije in viden je učinek staranja
populacije, ki zopet privede do tega, da se človeški kapital povečuje s številom družinskih
članov, oziroma z večanjem rodnosti. Najbolj optimalna oblika populacije je v obliki
podolgovate piramide, kjer je mlada populacija dovolj stabilna, da s prihodom na trg dela
omogoča preživetje starejše populacije. Države, ki so zmanjševale rodnost, imajo v neki točki
visoko gospodarsko rast predvsem na račun manjše odvisnosti otrok od delovno aktivnega
prebivalstva, vendar takšno stanje ni vzdržno na dolgi rok, saj se pojavljajo učinki migracij, ki
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dodatno obremenijo donosnost dela, prav tako pa se zmanjšuje človeški kapital, kar posledično
vpliva na padanje življenjskega standarda. Nenadno povečanje rodnosti lahko upočasni
gospodarsko rast, vendar jo v prihodnosti okrepi, v kolikor se rast populacije ne ustavi.
Podobno kot pri zmanjšanju rodnosti, se življenjski standard nadaljuje, v kolikor se trend
večanja populacije tudi nadaljuje.
S kombinacijo dostopnosti do prostora, oziroma reševanja stanovanjske problematike, se lahko
pojasnjujejo tudi določena gibanja v populaciji v povojnem obdobju. Po industrijski revoluciji
je življenjski standard rastel skladno s populacijo, vendar po drugi svetovni vojni raziskovalci
Tamura in Simon (2017) opažajo najprej veliko smrtnost mlade populacije do 30. leta starosti
ter nato velik preskok v rasti populacije, tako imenovan »Baby-boom«. Razlogi za takšno
gibanje populacije so enaki kot pri prejšnjih avtorjih, namreč gre za dobre pogoje rasti
populacije. Stroški in cene nepremičnin so se zmanjšali, saj je bilo dovolj domov, ki niso imeli
lastnikov. Prav tako se je začel razvoj znanosti in gospodarstvo je potrebovalo novo delovno
silo za reparacije po vojni. Takrat je bilo dela dovolj, visoko izobraženi so prav tako imeli
veliko potomcev, saj je dodaten otrok predstavljal zanemarljiv strošek. Zaradi širjenja in
gradnje novih domov, so se pojavljale nove vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so pripomogle
k večji socialni varnosti. Pogoji za rast populacije so bili dobri, zato se je takrat populacija
skokovito povečevala. Posledično so ZDA tudi v prihodnje, ko je veliko število mladih vstopilo
na trg, beležile visoko gospodarsko rast z izjemo naftnih kriz in borznega zloma, kar lahko
pripišemo površni regulaciji organov ter neizkušenosti sistema za izigravanje trgovalnih pravil
(Saez 2012). ZDA so se nato soočile z zmanjševanjem rasti populacije, saj so nova delovna
mesta zahtevala vedno več različnih znanj in reševanje vedno bolj kompleksnih nalog, zato je
izobraževanje postalo prioritetna investicija tudi v zrelem obdobju (Tamura in Simon 2017).
2.3 Življenjski standard in staranje prebivalstva
Za ocenjevanje učinka življenjskega standarda, posledično življenjskega standarda in
populacije starega prebivalstva, avtorji Maestas, Mullen in Powell (2016) uporabijo elastičnost.
Zaradi večanja starega prebivalstva, je posledično upadel tudi potencialen življenjski standard.
V opazovanem obdobju 1980–2010 gibanja populacije v ZDA se je delež starega prebivalstva
povečal za 16,8 %, medtem ko je bil v tem obdobju zabeležen življenjski standard nižji za 9,2
%, kot če staranja prebivalstva ne bi bilo. Poleg tega Maestas, Mullen in Powell (2016) še
ocenjujejo, da bo do leta 2020 delež starega prebivalstva narasel na 21 %, kar bi pomenilo 11
% potencialno izgubljenega življenjskega standarda. Delež zmanjševanja življenjskega
standarda lahko pripišemo tudi deležu zmanjševanja nove delovne sile zaradi manjše rodnosti,
kjer je viden tudi učinek migracij, saj so migranti pripravljeni sprejeti nižje plačilo kot domači
delavci. S tem se je zmanjševala tudi produktivnost dela, saj je vedno večji pritisk na delovno
aktivno prebivalstvo, za ohranjanje starega prebivalstva. Maestas, Mullen in Powell (2016)
navajajo, da bi bilo za uravnoteženje gospodarstva z vidika populacije potrebno podaljšati
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delovno dobo in povečati rodnost, kar bi posledično privedlo do večje ponudbe po delu ter s
tem bi se učinek zmanjšanja življenjskega standarda na račun staranja prebivalstva izničil.
Življenjski standard v odnosu na zdravje igra pomembno vlogo na področju nivoja zdravstva.
Nivo zdravstva predstavlja velik vpliv na kvaliteto življenja starejšega prebivalstva, saj s
starostjo prične upadati intenzivnost imunskega sistema, kar povzroča več obolenj, ki se ob
neprimerni oskrbi lahko razvijejo v hujše zdravstvene težave ali celo smrt. Življenjski standard
je zato z vidika zdravstva zelo pomemben, prav tako pa ima zdravstveni napredek oziroma
razvoj medicine velik vpliv tudi na rodnost, kajti več kot je primernega in usposobljenega
osebja na voljo za oskrbo novorojenih kot tudi starejših, večja je verjetnost vpliva na rodnost
ter daljše življenje oziroma pričakovano življenjsko dobo. He in Li (2019) sta v svoji analizi
pričakovane življenjske dobe prav tako opazila vpliv razvoja medicine tudi na smrtnost
novorojenčkov ter njihov hitrejši napredek, kar je seveda odvisno tudi od drugih dejavnikov,
ki jih ne bomo posebej izpostavljali.
Varvarigos in Zakaria (2017) sta upoštevala več faktorjev, ki vplivajo tako na rodnost kot tudi
na dolgo ter kvalitetno življenje. Za dolgo in kvalitetno življenje je pomembno upoštevati
okoljske faktorje, kot so onesnaževanje ter tudi medicinski razvoj in gospodarski prihodki
oziroma neto prihodek na družinskega člana. Avtorja sta pokazala, da imajo emisije velik vpliv
tako na razvoj otrok, ki ga lahko na dolgi rok omejujejo, kot tudi na obolenja starejših
prebivalcev, kar posledično vodi v zmanjševanje pričakovane življenjske dobe. Avtorja
opozarjata, da so dinamični modeli, ki so uporabljeni za spremljanje časovnih vrst z zamikom,
pomemben faktor pri nadaljnjem raziskovanju odnosov med populacijo in gospodarsko
aktivnostjo, prav tako pa ni zanemarljiv vpliv neto prihodka družinskega člana ali
gospodinjstva pri pojasnjevanju določenih demografskih pojavov. Poudarek je bil predvsem na
negativni povezavi med staranjem prebivalstva in rodnostjo, namreč s staranjem prebivalstva
se je, po navedbah avtorjev, zmanjševala tudi rodnost, kar posledično vodi v kratkoročno
gospodarsko rast, ki bo kasneje upadla zaradi primanjkovanja delovne sile, ko bo mlada
generacija vstopila na trg dela.
Zaključki avtorjev Varvarigos in Zakaria (2017) so skladni tudi z zaključki avtorjev Crenshaw,
Ameen in Christenson (1997), saj ugotavljajo, da obstajajo določene sinergije oziroma
korelacije med demografskimi pojavi staranja prebivalstva in rodnosti. Avtorja Bove in Elia
(2017) poskušata gospodarsko rast pojasniti z migracijami ter mešanjem različnih kultur,
vendar je vpliv rodnosti in staranja na populacijo večji kot vpliv migracij. Že samo neskladnost
kultur v posameznih gospodarskih centrih otežuje gospodarski razvoj, razen v primeru, ko je
določena oseba zaposlena za namen ohranjanja strank v regiji, kjer bi to bila konkurenčna
prodajna prednost. Sicer obstaja šibka povezava med migracijami in življenjskim standardom,
vendar je ta pojasnjena z drugačnimi spremenljivkami, ki so delno vezane na gibanje
populacije, predvsem z vidika delovne sile ter ne z vidika demografije.
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Pri opazovanju povezave med življenjskim standardom in staranjem prebivalstva, je
pomembno, da se upošteva tudi institucionalni pristop. Države so namreč organizirane v obliki
usklajenega delovanja več institucij hkrati, ki jih imenujemo javna uprava ali administrativni
del vodenja države. Institucije se po svojih pristojnostih in vlogah v posameznih državah
razlikujejo, vendar praviloma vsaka država opravlja določene osnovne funkcije, ki omogočajo
del javnih dobrin. Ne glede na politične in kulturne razlike obstaja nekaj osnovnih dejavnosti
javne uprave oziroma državnih storitev, ki omogočajo boljši življenjski standard. V primeru,
kadar institucije v državi ne zagotavljajo javnih dobrin ali ne delujejo v interesu večine, to
mesto prevzamejo različne nevladne organizacije. Nevladne organizacije v nekaterih primerih
pripomorejo k spremembam v družbi, vendar v kolikor njihov interes ni usklajen z vladajočo
elito v državi, praviloma niso dobrodošle. Institucije v državah različno opravljajo funkcije, za
katere so bile ustanovljene. Pomembno pri tem je, ne da razlikujemo institucij glede na njihove
pristojnosti in vlogo, ki jo imajo v okviru nudenja javnih storitev, temveč na kvaliteto teh
storitev (Dennison in Ogilvie 2016).
Avtorja Dennison in Ogilvie (2016) sta raziskovala tudi institucionalni vpliv na kvaliteto
življenja starejšega prebivalstva. Poudarila sta, da opazovanje korelacij, predvsem kadar se
vprašanje življenjskega standarda nanaša na demografske spremembe in institucije, povezane
s sprejemanjem socio-ekonomskih politik, lahko privede do napačnih sklepov. Endogenost
spremenljivk je nekaj, kar je v preučevanju vpliva institucij na demografske in ekonomske
spremembe ključno za interpretacijo pravilnih rezultatov, hkrati sta za življenjski standard
opazovala delovanje institucij, ki skrbijo za statusno urejanje gospodinjstev, natančneje
matične urade. Glede na delo matičnih uradov Dennison in Ogilvie (2016) ugotavljata, da so ti
uradi izkazali zelo različen vpliv glede na državo, v kateri delujejo, saj je vzorec, ki je obsegal
kritiko njunih dognanj, vseboval zgolj podatke Velike Britanije in Nizozemske, torej držav, ki
nimajo večjih demografskih nihanj v populaciji. Prav tako je bilo delovanje omenjenih uradov
v skandinavskih in nemško govorečih državah v pristojnostih podobno, vendar so bili učinki
merjeni na populaciji, ki že nekaj let izkazuje manjša odstopanja, torej nižje gibanje števila
prebivalcev. Dennison in Ogilvie (2016) zaključujeta, da je potrebno za konkretno in
vseobsegajočo analizo vključiti tudi druge institucije s podobnimi pristojnostmi za več
različnih držav, ne glede na njihovo razvitost. Tako bodo na populaciji vidni učinki, ki bi lahko
pojasnili določena gibanja in posledično z vgnezdenjem ravnovesij omogočili razlago
dinamičnih modelov populacije in življenjskega standarda.
Staranje prebivalstva vpliva tudi na gospodarsko rast, oziroma vpliva na hitrost naraščanja
življenjskega standarda. Temelji za preverjanje vpliva starostnih struktur segajo v večji meri
med staro populacijo. Avtorja Cruz in Ahmed (2018) trdita, da z večanjem pričakovane
življenjske dobe, narašča težnja po podaljševanju delovne dobe, ko sta svoje ugotovitve in
metodologijo povzemala na podlagi raziskave Masona (1997), ki je prvi začel raziskovati
razmerja med demografskimi spremembami ter gospodarskim gibanjem. Takšna rešitev za
starajoče prebivalstvo ni popolnoma optimalna, saj gre v primeru starajočega prebivalstva, ki
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ni več delovno aktivno, v prvi vrsti za potrošnjo ustvarjenih prihrankov med delovno dobo, kar
ima neposreden vpliv na gospodarstvo. Drug vpliv starajočega prebivalstva, v primeru
podaljševanja delovne dobe, bi na gospodarstvo imel drugačen vpliv, predvsem gre v tem
primeru za produktivnost dela. Starejši zaposleni so v podjetjih cenjeni zaradi izkušenj in zaradi
specifičnih znanj, ki so jih pridobili tekom dela v podjetju. Zaradi visoke konkurence in vedno
večjega deleža visoko izobraženih so konkurenčna prednost starejših zaposlenih zgolj izkušnje,
ki so vezane na njihovo preteklo delo, česar mlajši zaposleni nimajo ter tudi pričakovano ne
morajo imeti. Vsekakor pa starejši zaposleni vplivajo na produktivnost dela, predvsem je to
vidno v razmerju do sprejemanja odločitev, opravljanja ključnih nalog in tehnološkega
napredka. S tehnološkim napredkom se veča tudi število orodij, ki jih podjetja uporabljajo za
optimizacijo procesov. Ta orodja so namenjena ohranitvi natančnosti in skladnosti poslovanja
podjetja z zakonodajo ali pa predstavljajo konkurenčno prednost, v kolikor so ta orodja
ključnega pomena za učinkovito opravljanje dejavnosti podjetja. Starejši zaposleni težko
sprejmejo in se težje naučijo novih prijemov za opravljanje ključnih nalog, kar znižuje
produktivnost dela (Cruz in Ahmed 2018).
Avtorja Cruz in Ahmed (2018) nadaljujeta svoje predpostavke v smeri, da določita, kakšna je
dodana vrednost starejših zaposlenih v oziru na rast populacije. Pokazala sta, da ne glede na
produktivnost dela povečanje števila starejših zaposlenih za 1 % v gospodarstvu pomeni
doprinos 1,6 % na BDP določene države (Cruz in Ahmed 2018). Ta argument se lahko
interpretira tudi tako, da bi bilo s strani zakonodajalca smiselno razmisliti o podaljšanju
delovne dobe, potrebne za pokoj. Z vidika rasti populacije predlagata tudi boljše socialno
varstvo mlajše generacije, ki se odloča za otroke. Največji doprinos k populaciji imajo mlade
družine, predvsem je to razvidno iz deleža nosečnosti žensk pod dvajsetimi. V teh starostih je
socialnega varstva za mlade družine malo ali pa ni zadostno, saj mladi pri starosti 20 let nimajo
možnosti, da bi takoj dobili zaposlitev, ki bi jim omogočala preživljanje novorojenčka, oziroma
je takšen status izjemno težak. Cruz in Ahmed (2018) potrjujeta tudi ostala že omenjena
dognanja, da je za dolgoročno gospodarsko rast potrebno zagotoviti dovolj visok naravni
prirast, ki bo omogočal zagotavljanje delovne sile v prihodnosti. Z zmanjšanjem števila
populacije v določeni državi, se gospodarstvo z odhodom starejših iz delovno aktivnega
prebivalstva počasi ohlaja. Poudarjata še, da čeprav je nosečnost v mladih letih pomembna,
njuni rezultati niso namenjeni priporočilu, da države sprejemajo ukrepe, ki bi spodbujale
nosečnost v mladih letih, saj bi s tem lahko ogrozili druge socialne in ekonomske kazalnike
razvitosti. Na neki točki bi se ob že sedaj nezadostni socialni varnosti lahko zgodila socialna
katastrofa, ki bi onemogočila ne samo prehod na trg dela mladim, temveč bi tudi onemogočila
druge javne dobrine za novorojene, kot je varstvo, izobraževanje in nasploh vzgojnoizobraževalne storitve. S takšnim pojavom visoke revščine mladih družin se v večini primerov
srečujemo v državah v razvoju, kjer socialna varnost skoraj ni prisotna, oziroma je na voljo
zgolj tistim, ki si jo lahko privoščijo. Če je neenakost v določenih državah večja, potem obstaja
velika verjetnost, da se bo število novorojenih prilagajalo drugim kazalnikom.
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Z vidika širjenja populacije, je potrebno upoštevati tudi nivo infrastrukture v azijskih mestih,
kot ugotavlja Dahiya (2012) ko navaja, da bo potrebno v prihodnosti infrastrukturo azijskih
velemest prilagoditi na ustrezen nivo bivanjskega standarda. Predvsem je to pomembno zaradi
večanja števila starejšega prebivalstva, kar bo posledično lahko pomenilo tudi večjo smrtnost.
Azijska mesta so bila v letu 2012 infrastrukturno podhranjena, stalni dostop do nekaterih
osnovnih dobrin, kot je topla voda, konstanten dotok elektrike ali druge oblike energije, je bil
omejen. Dahiya (2012) priporoča, da glede na trende rasti populacije v azijskih mestih države
začnejo s sprejemanjem ukrepov, ki bodo omogočali rast populacije v razmerah, kjer bo
smrtnost čim nižja, kvaliteta življenja pa posledično čim višja. Infrastrukturne dobrine, kot so
zdravstveni domovi, šole in nasploh sanitarne storitve, predstavljajo implementacijski izziv za
nekatera starejša ter večja mesta v Aziji.
Kljub zaskrbljujočemu stanju infrastrukture in ponekod manj ugodnih pogojih za kvalitetno
življenje, avtorji Nagarajan, Teixeira in Silva (2017) navajajo, da je rast pričakovane
življenjske dobe za prebivalce, stare 60 let na svetovni ravni za obdobje do leta 2050, ocenjena
na več kot 22 let. Ta nivo smo na podlagi podatkov, uporabljenih v tej magistrski nalogi, že
dosegli, v nekaterih azijskih državah pa tudi presegli. Nagarajan, Teixeira in Silva (2017)
navajajo, da je za zagotavljanje kvalitete življenja predvsem starejšega prebivalstva ključno,
da se v državah spremenijo določeni institucionalni in socio-ekonomski interesi. S pregledom
literature na temo staranja prebivalstva in življenjskega standarda so Nagarajan, Teixeira in
Silva (2017) ugotovili, da je 60 % objavljene literature usmerjene v spremembo ureditve javnih
financ, oziroma v prilagoditev mehanizmov za ohranjanje kupne moči prebivalce, ki so
izstopili s trga dela zaradi starosti. Najbolj zaskrbljujoče za staro populacijo je dejstvo, da je
javni denar namenjen v prvi vrsti infrastrukturi in ohranjanju obstoječega stanja socioekonomskih politik, hkrati pa se je zaradi pretekle krize uveljavilo tudi skrito varčevanje,
oziroma ni konsistentnega prilagajanja državnih skladov, ki so namenjeni kompenzaciji
delovne dobe oziroma izplačilu pokojnin. Pokojnine so imele v času sklenitve vlagateljskega
načrta visoko vrednost, vendar skozi delovno dobo njihova vrednost ni naraščala premo
sorazmerno z življenjskim standardom, torej je inflacija oziroma dvig cen in posledično
življenjskega standarda povzročil, da se je realna vrednost investicije znižala ob dospelosti,
torej ob nastopu pokoja. Interes držav v smeri ohranjanja obstoječega stanja ureditve
kompenzacij s strani pokojninskih skladov, je prav tako omejen, pregledana literatura je
pokazala, da je interes držav upravičen. Večina objavljene literature na temo starajočih
ekonomij oziroma gospodarstev, kjer je prisotno staranje prebivalstva, zaključuje, da je staranje
prebivalstva negativno vplivalo na gospodarsko rast. S tem je tudi z vidika države bolj
upravičeno vlagati v infrastrukturne projekte in zavarovalnice, kot pa v starajoče prebivalstvo,
saj s tem državna blagajna prejme več prihodkov ter bolj oplemeniti davkoplačevalski denar,
kot pa če ga razdeli med starejše prebivalstvo. Kljub temu je potrebno zavedanje, da so
predvsem razvite države usmerjene v socialno varstvo in iščejo koncepte ter alternative, kako
bi omogočile človeku dostojno življenje tudi za staro prebivalstvo (Börsch-Supan 2013).
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3 EKONOMSKA RAST IN DEMOGRAFSKA DINAMIKA V AZIJSKIH DRŽAVAH
S pregledom literature smo ugotovili, da je za gospodarsko rast in rast populacije ključno
opazovanje demografskih ter gospodarskih kazalnikov. Za namen te magistrske naloge so v
nadaljevanju prikazani trendi in gibanja populacije ter posameznih držav in regij. Ključni
kazalniki, ki so podrobneje prikazani, so gibanje populacije, gibanje rodnosti in smrtnosti ter
gibanje rasti gospodarstva na podlagi BDP po metodi paritete kupne moči (v nadaljevanju
PPP).
3.1 Demografska dinamika v azijskih državah
Azijske države predstavljajo večino svetovne populacije. Po nekaterih ocenah naj bi v Aziji
živelo približno polovica celotne svetovne populacije, z našimi preračuni podatkov je v Aziji
v letu 2019 živelo 55,64 % celotne svetovne populacije (World Bank 2021). Preglednica 2
prikazuje preračun deleža svetovne populacije po svetovnih regijah.
Preglednica 2: Prikaz deleža svetovne populacije po svetovnih regijah
Regija

Afrika

Leto
2019

13,62 %

Arabske
države
2,06 %

Azija in
Pacifik
55,64 %

Evropa
11,07 %

Bližnji
Vzhod
4,34 %

Severna
Amerika
4,79 %

Vir: World Bank 2021.

Za namen enostavnega prikaza gibanja populacije v Aziji, smo Kitajsko in Indijo ločili od
ostalih azijskih držav, saj bi bil prikaz podatkov nepregleden. Gibanje populacije v Aziji v
obdobju 1990–2020 je bilo pozitivno, vključno s Kitajsko in z Indijo, ki sta v Aziji
najštevilčnejši državi po številu prebivalcev. Na območju Afrike, ki je prav tako regija v
razvoju, se soočajo z drugačnim problemskim sklopom, ki je vezan predvsem na vprašanja
organiziranosti posameznih destabilizacijskih držav v regiji in s problemom zagotavljanja
ustreznega šolstva ter izobraževalnih ustanov (Uwaifo Oyelere 2010).
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Slika 1: Gibanje populacije azijske države, 1990–2020
Vir:. World Bank 2021.

Slika 1 prikazuje države, kjer je število prebivalcev največje, z izjemo Kitajske in Indije. Kot
je razvidno iz slike 1, se je gibanje prebivalcev v državah z višjimi prihodki (Japonska in Južna
Koreja) rast populacije ustavila, oziroma v primeru Japonske je zabeležen upad populacije v
opazovanem obdobju. Ob pregledu grafa je razvidno, da teoretična izhodišča avtorjev Peterson
(2017) in Maestas, Mullen in Powell (2016) razvite države oziroma države z višjimi prihodki
na prebivalca beležijo počasno rast prebivalstva.
S pregledom starostnih skupin lahko za izbrane države prav tako izluščimo, v katerih prihaja
do učinka staranja prebivalstva. Starostne skupine prebivalstva so razdeljene na razkoraku treh
skupin, torej najmlajših prebivalcev (0–15 let), zrelih prebivalcev (15–59 let) in starejših
prebivalcev (60 let in dalje).
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Slika 2: Gibanje populacije, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 2 prikazuje gibanje populacije v azijski regiji, vključno s Kitajsko in z Indijo v obdobju
1990–2020. Kot je razvidno iz slike 2, je starostna skupina od 0 do 14 let v upadu, oziroma
stagnira. Število predstavnikov starejše populacije narašča s pozitivnim trendom, medtem ko
se število predstavnikov zrele populacije sicer povečuje, vendar se z leti številčna rast
upočasnjuje.

Slika 3: Gibanje populacije Azija brez Kitajske in Indije, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.
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Slika 3 prikazuje gibanje populacije brez Kitajske in Indije. Prikazani del držav azijske regije
kaže trend umirjanja rasti mlade populacije in trend višanja predstavnikov stare populacije.
Kljub temu je vidna strma rast zrele populacije, kar pomeni, da je delovne sile dovolj za bližnjo
prihodnost, vendar se bodo morale ostale azijske države odločiti, kakšne politike, ki bodo
spodbujale rast mlade populacije, bodo sprejele, saj na dolgi rok mlada populacija ne bo imela
dovolj možnosti za preživetje.
3.2 Demografska dinamika na Kitajskem in v Indiji
Kitajska in Indija si zaradi velike razlike v populaciji ter njihove številčnosti zaslužita posebno
obravnavo, saj njuno gibanje povzroča spremembo v celotni bazi podatkov zaradi velikih
odmikov od ostalega prebivalstva Azije in Pacifika. Kitajska kot gospodarska in populacijska
velesila v regiji igra močno vlogo, prav tako je Indija kot druga največja država po številu
prebivalcev ter gospodarski moči močna regijska velesila, ki deluje kot protiutež Kitajski.

Slika 4: Gibanje populacije starostnih skupin, Kitajska, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 4 prikazuje rast prebivalcev zgolj za Kitajsko, na njem lahko vidimo, da je na Kitajskem
prisoten učinek politike enega otroka, saj se je rodnost zmanjšala po letu 2000, ko je Kitajska
sprejela politiko enega otroka. Prav tako se je na Kitajskem začelo povečevati število starega
prebivalstva, kar lahko vidimo na Slika 4.
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Slika 5: Gibanje populacije starostnih skupin, Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 5 prikazuje gibanje populacije v Indiji in prikazuje drugačno sliko, kot gibanje populacije
na Kitajskem. V Indiji je število mladih počasi začelo upadati, število starejših prebivalcev pa
naraščati, vendar je ta trend opazen šele v zadnjih letih opazovanega obdobja. Populacija
srednjega sloja pa strmo narašča, kar lahko pomeni, da se bo gospodarstvo Indije počasi
pripravilo na tranzicijsko obdobje, kjer bo nastopilo kratkoročno obdobje kopičenja znanja in
nato ustavitev napredka, kot to zaključujejo Maestas, Mullen in Powell (2016) ter Peterson
(2017).
3.3 Gospodarska dinamika v azijskih državah
Ekonomska rast v azijskih državah beleži dobre rezultate, predvsem zaradi močne mednarodne
trgovine z razvitimi državami. Azijske države so v opazovanem obdobju med leti 1990 in 2020
svojo gospodarsko rast povišale (Perkins in Neumayer 2005), vendar so v primerjavi z ostalimi
svetovnimi regijami ter gospodarskimi centri še vedno v zaostanku. Na sliki 6 so predstavljeni
podatki za posamezno regijo. Spremenljivka, uporabljena za prikaz življenjskega standarda, je
BDP na prebivalca po pariteti kupne moči, kar pomeni, da je vrednost BDP na prebivalca
popravljena za davke in odraža realen dohodek prebivalcev.
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Slika 6: Gibanje življenjskega standarda po svetovnih regijah, 1990–2020 BDP na
prebivalca
Vir: World Bank 2021.

Slika 6 prikazuje gibanje BDP na prebivalca po pariteti kupne moči. Svetovna velesila v
gospodarski rasti je severnoameriška regija, medtem ko je bližnji vzhod utrpel gospodarsko
škodo zaradi lokalnih nestabilnosti v regiji. Tako je Evropa prehitela Bližnji Vzhod in se
povzpela na drugo mesto po rasti BDP na prebivalca po pariteti kupne moči. Azijska regija, ki
je predmet te magistrske naloge, s svojim življenjskim standardom dohiteva južno in srednjo
Ameriko, predvsem na račun Kitajske ter Indije.
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Slika 7: Gibanje BDP na prebivalca, PPP, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Življenjski standard v Aziji in Pacifiku je bil v obdobju po finančni krizi 2008 visok, predvsem
na račun manjših držav, ki so največ prispevale k rasti življenjskega standarda za svoje
prebivalce. Če opazujemo rast BDP na prebivalca, prednjačijo Singapur, Brunei, Hong Kong
in Avstralija, ki prav tako spada med azijsko regijo Pacifika. Podatki o gibanju BDP na
prebivalca po pariteti kupne moči so prikazani na Sliki 7.
Kot omenjeno, je največji doprinos ustvaril Singapur, sledili so mu Brunei, ki so leta 2012
začeli z uveljavljanjem Šeriatskega prava v svoj kazenski zakonik, kar je pomenilo, da se je
večina investicij v to državo ustavila, posledično je padel življenjski standard. Na Sliki 7 je
razviden tudi konec implementacije Šeriatskega prava v letu 2016, ki je odraz političnega
interesa dvotretjinske muslimanske večine v državi (Ozanick 2015). Hong Kong kot močna
gospodarska mestna država velja za finančni in nepremičninski center ter je skoraj izenačen z
Brunei na prebivalca. Ostale države so beležile trend rasti v regiji, vendar z izjemo Avstralije,
Japonske, Nove Zelandije in Južne Koreje ostajajo pod mejo 40.000 dolarjev na prebivalca
(World Bank 2021).
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Slika 8: Gibanje BDP, PPP Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Če pa opazujemo doprinos celotnega BDP po pariteti kupne moči, pa je daleč pred vsemi
državami Kitajska, sledita ji Indija in Japonska, ostale države v regiji pa ne pripomorejo
takšnega gospodarskega doprinosa k rasti, kar nam pove, da ostale države v regiji niso prišle v
stopnjo razvoja, kjer bi populacija igrala pomembno vlogo. Podatki so prikazani na Slika 8.
Kitajska je v regiji najmočnejši gospodarski center, saj prispeva največ življenjskega standarda.
Kljub temu da je njihova gospodarska moč na prebivalca pod ostalimi gospodarskimi centri, je
njena gospodarska moč razvidna iz slike 8. Po skupnem BDP ji sledi Indija, nato Japonska in
Indonezija.
3.4 Povezanost rasti življenjskega standarda in pričakovane življenjske dobe
Ekonomska rast in pričakovana življenjska doba ob rojstvu imata na podlagi avtorjev Ahmad
in Khan (2018), Hashimoto in Tabata (2016) Prettner in Trimborn (2017), Rougoor in van
Marrewijk (2015), Minh (2009), Okunade in Osmani (2020), Maestas, Mullen in Powell (2016)
in Peterson (2017) pozitivno povezavo, vendar ta ni kontrolirana za migracije. Za preverjanje
povezave med ekonomsko rastjo in pričakovano življenjsko dobo smo uporabili izračun
Spearmanovega korelacijskega koeficienta, ki je pokazal, da obstaja pozitivna povezava med
obema spremenljivkama, ki je bila statistično značilna (p < 0,01). Ker so podatki uporabljeni v
modelu za obdobje zadnjih 30 let, bi morda z večanjem vzorca lahko dosegli večjo statistično
značilnost, vendar je za namen raziskovalnega vprašanja takšen rezultat zadovoljiv, saj smo na
podlagi celotne teoretične podlage lahko pokazali, da obstaja povezava med omenjenima
spremenljivkama.
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Preglednica 3: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP na preb., PPP in
pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu

Spearman's rho

BDP na
prebivalca, PPP

BDP na
prebivalca, PPP

Pričakovana
življenjska doba
ob rojstvu, total
(leta)

1.000

.787**

Koeficient
korelacije
Sig. (2-tailed)
N

Pričakovana
življenjska doba
ob rojstvu, total
(leta)

Koeficient
korelacije

.000
1204

1113

.787**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

N

1113

1296

**. Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 3 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP na
prebivalca, PPP in pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu v letih. Za namen potrditve
hipoteze smo napravili tudi preračun Spearmanovega koeficienta korelacije s podatki BDP,
PPP, ki je pokazal statistično značilen in bolj močno pozitivno povezanost med
spremenljivkama. Na podlagi koeficienta korelacije med pričakovano življenjsko dobo in
življenjskim standardom, ki je v tem primeru merjena s pomočjo BDP na prebivalca PPP, lahko
zaključimo, da obstaja pozitivna povezava z vrednostjo Spearmanovega koeficienta 0,787 (p <
0,01). To je skladno z ugotovitvami avtorjev Hashimoto in Tabata (2016), Ahmad in Khan
(2018), Prettner in Trimborn (2017), Rougoor in van Marrewijk (2015), Minh (2009), Okunade
in Osmani (2020), Maestas, Mullen in Powell (2016) in Peterson (2017), ki potrjujejo, da
obstaja povezava med življenjskim standardom in pričakovano življenjsko dobo ter da je ta
povezava pozitivna. Naši rezultati so izkazali pozitivno povezavo med spremenljivkama, ki je
tudi statistično značilna.
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Preglednica 4: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP, PPP in pričakovano
življenjsko dobo ob rojstvu

Spearman's rho

Pričakovana
življenjska doba
ob rojstvu, total
(leta)

Pričakovana
življenjska doba
ob rojstvu, total
(leta)

BDP na
prebivalca, PPP

1.000

.435**

Koeficient
korelacije
Sig. (2-tailed)
N

BDP, PPP

Koeficient
korelacije

.000
1296

1113

.435**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

N

1113

1204

**. Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 4 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP,
PPP in pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu v letih. Koeficient korelacije med pričakovano
življenjsko dobo in življenjskim standardom, ki je v tem primeru merjena s pomočjo BDP,
PPP, lahko zaključimo, da obstaja pozitivna povezava z vrednostjo Spearmanovega koeficienta
0,435 (p < 0,01). Do takšnega sklepa so prišli tudi avtorji Hashimoto in Tabata (2016), Ahmad
in Khan (2018), Prettner in Trimborn (2017), Rougoor in van Marrewijk (2015), Minh (2009),
Okunade in Osmani (2020), Maestas, Mullen in Powell (2016) in Peterson (2017), ki potrjujejo,
da obstaja povezava med življenjskim standardom in pričakovano življenjsko dobo ter da je ta
povezava pozitivna. Skladno s teoretičnimi izhodišči tudi v našem primeru velja, da obstaja
pozitivna in statistično značilna povezava med gibanjem BDP ter pričakovano življenjsko dobo
ob rojstvu.
3.5 Povezanost med rastjo življenjskega standarda in rodnostjo
Ekonomska rast in rodnost imata na podlagi avtorjev Klemp in Weisdorf (2019), Day (2016),
Varvarigos in Zakaria (2017), Atkinson, Guio in Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in
Christenson (1997), Tamura in Simon (2017), Karra, Canning in Wilde (2017), Zhang (2017)
in Peterson (2017) negativno povezavo. Z večjim življenjskim standardom torej prihaja do
manjše rodnosti in obratno, večja rodnost je povezana z nižjim življenjskim standardom. Za
preverjanje povezave med življenjskim standardom in rodnostjo smo izračunali Spearmanov
korelacijski koeficient.
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Preglednica 5: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP na preb., PPP in
stopnjo rodnosti
BDP na
prebivalca, PPP

Spearman's rho

BDP, PPP

Koeficient
korelacije

1.000

Sig. (2-tailed)
N
Stopnja
rodnosti, total
(živorojeni na
žensko

Koeficient
korelacije

Stopnja
rodnosti, total
(živorojeni na
žensko
.736**
.000

1204

1118

.736**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

N

1118

1301

** Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 5 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP na
prebivalca, PPP in rodnostjo kot številu živorojenih na žensko v rodni dobi. Koeficient
korelacije med rodnostjo in življenjskim standardom, ki je v tem primeru merjena s pomočjo
BDP na prebivalca PPP, lahko zaključimo, da obstaja negativna povezava z vrednostjo
Spearmanovega koeficienta – 0,736 (p < 0,01). Avtorji Klemp in Weisdorf (2019), Day (2016),
Varvarigos in Zakaria (2017), Atkinson, Guio in Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in
Christenson (1997), Tamura in Simon (2017), Karra, Canning in Wilde (2017), Zhang (2017)
in Peterson (2017) potrjujejo, da obstaja negativna povezava med višjim življenjskim
standardom in rodnostjo, kar je skladno tudi z našimi ugotovitvami.
Tudi v primeru preverjanja povezanosti med rodnostjo in življenjskim standardom smo opravili
dodaten preračun Spearmanovega koeficienta s spremenljivko BDP, PPP ter rodnostjo. Ta
povezava je podobno kot pri prejšnji preveritvi povezanosti izkazala močnejšo negativno
povezavo med opazovanimi spremenljivkami pri višji statistični značilnosti.
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Preglednica 6: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP, PPP in stopnjo
rodnosti
Stopnja
rodnosti, total
(živorojeni na
žensko)
Spearman's rho

Stopnja
rodnosti, total
(živorojeni na
žensko)

Koeficient
korelacije
Sig. (2-tailed)
N

BDP, PPP

1.000

Koeficient
korelacije

BDP na
prebivalca, PPP

.635**
.000

1204

1118

.635**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

N

1118

1301

**. Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 6 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP,
PPP in stopnjo rodnosti v številu živorojenih oseb na žensko v rodni dobi. Koeficient korelacije
med rodnostjo in življenjskim standardom, ki je v tem primeru merjena s pomočjo BDP, PPP,
lahko zaključimo, da obstaja negativna povezava z vrednostjo Spearmanovega koeficienta –
0,635 (p < 0,01). Skladno s teoretičnimi izhodišči tudi v našem primeru velja, da obstaja
negativna in statistično značilna povezava med gibanjem BDP ter stopnjo rodnosti v številu
živorojenih oseb na žensko v rodni dobi.
3.6 Povezanost rasti življenjskega standarda in starostjo prebivalstva
Ekonomska rast in staranje prebivalstva imata na podlagi avtorjev He in Li (2019), Varvarigos
in Zakaria (2017), Bove in Elia (2017), Dennison in Ogilvie (2016), Cruz in Ahmed (2018),
Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Maestas, Mullen in Powell (2016), Nagarajan,
Teixeira in Silva (2017), Peterson (2017) lahko pozitiven vpliv ali pa negativen vpliv na
staranje prebivalstva. Z življenjskim standardom se izboljšuje infrastruktura in zdravstvene
storitve, kar pripomore k daljšanju življenjske dobe. Avtorji so si v svojih zaključkih neenotni,
vendar pričakujemo, da bo povezava med življenjskim standardom in deležem prebivalstva,
starejšega od 60 let, pozitivna. Za preverjanje te hipoteze smo izračunali Spearmanov
korelacijski koeficient med spremenljivkama BDP na prebivalca, PPP in deležem prebivalcev
nad 60 let.
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Preglednica 7: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP na preb., PPP in
deležem prebivalcev nad 60 let
Delež populacije
stare 60 in več let

BDP na
prebivalca,
PPP
Spearman's rho

BDP, PPP

Koeficient
korelacije

1.000

Sig. (2-tailed)
N
Delež
populacije stare
60 in več let

Koeficient
korelacije

.561**
.000

1204

1204

**

1.000

.561

Sig. (2-tailed)

.000

N

1204

1519

**. Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 7 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP na
prebivalca, PPP in deležem prebivalcev, starih nad 60 let. Skladno s teoretično podlago se je
izkazalo, da je povezava med BDP na prebivalca, PPP in deležem populacije, starejše nad 60
let, pozitivna ter statistično značilna z vrednostjo Spearmanovega koeficienta koralacije 0,561
(p < 0,01). Ta ugotovitev je skladna z ugotovitvami avtorjev He in Li (2019), Varvarigos in
Zakaria (2017), Bove in Elia (2017), Dennison in Ogilvie (2016), Cruz in Ahmed (2018),
Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Maestas, Mullen in Powell (2016), Nagarajan,
Teixeira in Silva (2017), Peterson (2017), ki navajajo, da obstaja pozitivna povezava med
življenjskim standardom in staranjem prebivalstva.
Tako kot v prejšnjih preračunih smo vključili tudi izračun Spearmanovega koeficienta
korelacije med BDP, PPP in deležem prebivalcev, starih nad 60 let.
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Preglednica 8: Spearmanov koeficient korelacije med rastjo BDP, PPP in deležem
prebivalcev nad 60 let
Delež
populacije stare
60 in več let
Spearman's rho

Delež
populacije stare
60 in več let

BDP na
prebivalca, PPP

Koeficient
korelacije

1.000

Sig. (2-tailed)

BDP na
prebivalca,
PPP
.691**
.000

N

1204

1204

Koeficient
korelacije

.91**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

N

1204

1519

**. Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Preglednica 8 prikazuje rezultate izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije med BDP,
PPP in deležem prebivalcev, starih nad 60 let. Za razliko od teoretičnih izhodišč je Spearmanov
koeficient korelacije v primeru povezave med BDP, PPP in deležem prebivalcev, starih nad 60
let, pokazal statistično značilno pozitivno povezavo med spremenljivkama z vrednostjo
koeficienta 0,691 (p < 0,01). Ta ugotovitev je skladna z ugotovitvami avtorjev He in Li (2019),
Varvarigos in Zakaria (2017), Bove in Elia (2017), Dennison in Ogilvie (2016), Cruz in Ahmed
(2018), Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Maestas, Mullen in Powell (2016),
Nagarajan, Teixeira in Silva (2017) in Peterson (2017), ki navajajo, da obstaja pozitivna
povezava med življenjskim standardom in staranjem prebivalstva.
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4

PRIMERJAVA RAZVITOSTI AZIJSKIH DRŽAV V RAZVOJU

Kriteriji za razvrščanje države glede na njihov razvoj je določen z več kriteriji. Kriteriji, ki
določajo razvitost države, niso popolnoma enotni med avtorji, zato velja več definicij. V
definicijsko območje kriterija spada prihodek na prebivalca ali pa BDP na prebivalca, ki se
lahko razlikuje bodisi metodološko bodisi glede na nacionalne podatke in baze podatkov z
agregiranimi podatki, ki opravljajo svoje meritve po lastnih metodoloških postopkih. Poleg
prihodka na prebivalca je kriterij tudi nivo industrializacije, ki se zopet lahko metodološko
razlikuje, prav tako kot nivo življenjskega standarda. Nivo življenjskega standarda smo tudi v
tej nalogi opredelili kot BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, zato smo ta kazalnik
uporabili tudi pri razvrščanju držav. Večina avtorjev se strinja z definicijo, da je kriterij za
razvrstitev države med razvite države med 12.000 in 15.000 dolarjev BDP na prebivalca. Za
našo razvrščanje smo uporabili vrednost 15.000 dolarjev kot mejo, pri kateri državo uvrstimo
med razvite države. Države, ki imajo BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, pod mejo
15.000 dolarjev BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, spadajo med nerazvite države
(Investopedia.com 2021). V tem delu primerjave sta iz podatkov izključeni Indija in Kitajska,
ki smo ju zaradi njunega vpliva na gospodarsko ter demografsko premoč v regiji posebej
obravnavali.
4.1 Primerjava gospodarskih kazalnikov

Slika 9: Gibanje BDP na preb., PPP, primerjava med razvitimi in državami v razvoju,
Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.
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Slika 9 prikazuje gibanje BDP na prebivalca po pariteti kupne moči med posameznimi
skupinami držav, ki so razvrščene v skupino razvitih držav ali držav v razvoju glede na nivo
BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, ki ga ustvarjajo. Kot je razvidno z grafa, je bilo
gibanje za razvite države bistveno bolj strmo kot za države v razvoju. Razvite države so
gospodarsko rast nadaljevale in jo nadgrajevale z izjemo v obdobju po finančni krizi leta 2010
v Aziji. Držav v razvoju na podlagi podatkov krize leta 2010 v Aziji ni bistveno prizadela,
oziroma se BDP na prebivalca po pariteti kupne moči ni gibal v enakem vzorcu kot pri razvitih
državah. Iz tega gre sklepati, da je v državah v razvoju gospodarsko stanje v primežu večanja
populacije, saj raste počasneje kot v razvitih državah, prav tako pa v razvitih državah
pričakujemo nižjo rodnost, saj njihov življenjski standard po letu 2010 strmo narašča.
V letu 2020 se med razvite države v azijski regiji uvrščajo države navedene v preglednici 9.
Preglednica 9: Seznam razvitih držav, Azija, 2020
Država

BDP na prebivalca, PPP

Avstralija

52.203

Azerbajdžan

15.040

Brunei

64.848

Kitajska

16.804

Hong Kong

62.496

Japonska

42.338

Kazahstan

27.518

Malazija

29.620

Maldivi

20.395

Nova Zelandija

43.811

Palau

18.357

Singapur

101.649

Južna Koreja

42.728

Tajska

19.277

Vir: World Bank 2021.

V letu 2020 se med države v razvoju v azijski regiji uvrščajo države, navedene v preglednici
10.
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Preglednica 10: Seznam držav v razvoju, Azija, 2020
Država

BDP na prebivalca, PPP

Bangladeš

4.964

Butan

12.356

Kambodža

4.583

Fiji

14.290

Francoska Polinezija

Ni podatka

Guam

Ni podatka

Indija

6.997

Indonezija

12.335

Kiribati

2.372

Kirgizistan

5.486

Marshallovi otoki

Ni podatka

Mongolija

12.862

Mjanmar

5.370

Nauru

12.095

Nepal

3.568

Nova Kaledonija

Ni podatka

Severna Koreja

Ni podatka

Severni Marianski otoki

Ni podatka

Pakistan

4.898

Papua Nova Gvineja

4.548

Filipini

9.302

Samoa

6.796

Solomonovi otoki

2.781

Šri Lanka

13.657

Tadžikistan

3.529

Tonga

6.666

Turkmenistan

Ni podatka

Tuvalu

4.471

Uzbekistan

7.308

Vanuatu

3.293

Vietnam

8.397

Vir: World Bank 2021.
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Glede na razvrstitev držav je potrebno primerjati posamezne države tudi v pogledu drugih
kazalnikov, kot je delež dodane vrednosti iz industrije, bruto družbeni prihodek (GNI) in
stopnja onesnaženosti, kot so emisije CO2 na prebivalca v metričnih tonah. Delež dodane
vrednosti industrije v BDP je pokazatelj, kako industrijsko je državno gospodarstvo naravnano.
Države v razvoju praviloma širijo industrijsko dejavnost, zato naj bi bil ta del gospodarstva z
leti vedno večji, medtem ko naj bi v razvitih državah vedno večji delež BDP predstavljale
storitve. Bruto družbeni prihodek je pomemben zaradi realnega prihodka vseh
davkoplačevalcev, kar vključuje tudi prihodke v tujini in je odraz realnega prihodka
gospodinjstev. Emisije CO2 so pomemben pokazatelj gospodarske aktivnosti, hkrati pa tudi
pomemben pokazatelj kvalitete zraka v posameznih državah. Vsekakor gre za podatke
povprečij emisij glede na prebivalca, vendar je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da večina
prebivalcev prebiva v mestih, kjer je onesnaženost višja kot na podeželju, saj se večina
industrije in prometa zgosti v mestnih jedrih oziroma ob mestnih vpadnicah, kjer je navadno
prisotna tudi industrija (World Bank 2021).

Slika 10: Primerjava deleža dodane vrednosti iz industrije, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 10 prikazuje gibanje deleža industrijskih dejavnosti, torej proizvodnje in gradbeništva v
BDP posameznih skupin držav. Graf prikazuje upadanje deleža industrijskih dejavnosti v
deležu BDP v razvitih državah, vendar se je ta trend v letu 2017 obrnil in začel naraščati. To je
posledica prebojev v industriji čipov in polprevodnikov, ki so potrebni za izdelavo
računalnikov ter pametnih telefonov. Večina tovrstne industrije se nahaja v razvitih državah
Azije, kar pomeni večjo dodano vrednost z naslova industrije, kar posledično vpliva na sestavo
BDP.
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Slika 11: Primerjava gibanja bruto družbenega prihodka (GNI), PPP, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 11 prikazuje gibanje bruto družbenega prihodka po pariteti kupne moči. Kot je razvidno
z grafa, je v razvitih državah GNI skokovito naraščal in imel podoben trend kot gibanje BDP.
Vsekakor je rast prisotna v obeh skupinah držav, vendar je GNI bolj strmo naraščal v razvitih
državah, kar je tudi posledica bolj zahtevnih del in višje donosnosti dejavnosti v teh državah.
V razvitih državah se je GNI po finančni krizi leta 2010 zmanjšal in do leta 2020 ni dosegel
nivoja leta 2010.

Slika 12: Emisije CO2 v metričnih tonah na prebivalca, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.
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Slika 12 prikazuje nivo emisij CO2 v metričnih tonah na prebivalca. Razvite države v tem
primeru prednjačijo, saj se je razvitim državam pridružila Kitajska, ki velja za največjo
onesnaževalko na kontinentu. Kljub temu je na podlagi podatkov z grafa možno razbrati, da je
nivo gospodarske aktivnosti višji v razvitih državah, prav tako je možno sklepati, da je nivo
onesnaženosti v razvitih državah v Aziji višji kot v državah v razvoju. Posledično lahko
sklepamo, da gre za velik vpliv Kitajske, vendar je Kitajska leta 2015 prenehala poročati o
emisijah, zato na to vprašanje v tem delu z obstoječimi podatki ni možno odgovoriti.
4.2 Primerjava demografskih kazalnikov

Slika 13: Prikaz gibanja pričakovane življenjske dobe, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 13 prikazuje gibanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu za posamezne skupine držav
v Aziji. Na sliki 13 lahko vidimo, da obstaja razlika med obema skupinama držav v razponu
desetih let, vendar je ta razlika skozi leta vedno nižja. Prav tako je pričakovana življenjska
dobav državah v razvoju vedno višja tudi zaradi napredka v tehnologiji in obravnave zdravstva
kot javne dobrine. Kljub temu se je s tem pregledom gibanja pričakovane življenjske dobe ob
rojstvu potrdila tudi predpostavka, da je pričakovana življenjska doba v razvitih državah višja
od pričakovane življenjske dobe v državah v razvoju.
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Slika 14: Prikaz gibanja stopnje rodnosti, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Če primerjamo rodnost glede na status države, lahko vidimo, da obstaja razlika med
posameznimi skupinami držav. Slika 14 prikazuje gibanje stopnje rodnosti, torej število rojenih
otrok na žensko v rodni dobi. Viden je jasen trend upadanja stopnje rodnosti v državah v
razvoju, ki je še vedno več kot dvakrat višji od razvitih držav. Razvite države imajo sicer trend
dvigovanja stopnje rodnosti, vendar gre za manjše premike v podatkih, saj je rodnost v tem
primeru merjena glede na spremembo statusa države. Nekatere azijske države so namreč v
opazovanem obdobju prekvalificirane v razvite države in zato lahko prihaja do odmikov v
stopnji rodnosti, ki pa praviloma upada, saj je v letu 2019 stopnja rodnosti razvitih držav še
vedno na enakem nivoju kot leta 1990, s tem, da so se jim priključile tudi druge države.
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Slika 15: Prikaz gibanja populacije stare nad 60 let, Azija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 15 prikazuje gibanje populacije, stare nad 60 let. Države v razvoju so v opazovanem
obdobju dohitele in tudi prehitele razvite države, obe skupini držav pa sta imeli povečanje
števila predstavnikov prebivalstva, starejšega od 60 let. S tem je potrjeno tudi dejstvo, da se je
moral življenjski standard v državah v razvoju zvišati, oziroma mora biti napredek v zdravstvu
in socialnem varstvu dovolj velik, da se je število starega prebivalstva strmo povečalo.
4.3 Primerjava gospodarskih kazalnikov za Kitajsko in Indijo
Kitajska in Indija predstavljata veliki gospodarski državi, kar je tudi potrjeno s podatki o BDP,
po pariteti kupne moči. Kitajska je k svetovnemu gospodarstvu v letu 2019 prispevala 17,70 %
BDP, sledijo ji ZDA s 16,15 % in nato Indija s 7,21 % svetovnega BDP. Kljub temu da gre za
gospodarsko zelo močne in vplivne države, se Kitajska in Indija ne moreta primerjati z
razvitimi državami po kazalniku BDP, po pariteti kupne moči (Martins idr. 2017). Ker sta
državi tudi zelo številčni, je BDP na prebivalca bistveno nižji kot v razvitih državah, vendar
kljub temu igrata v regiji in svetu pomembno vlogo pri mednarodni trgovini (World Bank
2021).
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Slika 16: Gibanje BDP na preb., PPP, primerjava med Kitajsko in Indijo, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 16 prikazuje gibanje BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči. Kitajska je v
opazovanem obdobju beležila višjo rast kot Indija, vendar je presegla mejo 15.000 dolarjev
BDP na prebivalca v letu 2018, medtem ko Indija te meje še ni dosegla. Ne glede na
segmentacijo obeh držav je rast BDP na prebivalca očitna, Kitajska predvsem na račun
tehnološkega napredka in cenejše delovne sile dobro nastopa kot glavna proizvajalka različnih
dobrin za razvite države, medtem ko Indija takšne visoke stopnje izvoza ter konkurenčnosti na
mednarodnem trgu še ni dosegla. Vlogo za gospodarsko aktivnost lahko najdemo tudi v
zgodnjem izobraževanju, ki je na Kitajskem prisotno skoraj povsod, medtem ko v Indiji še
vedno v določenih krajih obstaja segregacija po kastnem sistemu, tudi pravno niso povsod v
vseh zveznih državah urejene pravice žensk. Kulturno sta si državi zelo različni, kar pripomore
tudi k razumevanju slike 16.
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Slika 17: Primerjava deleža dodane vrednosti iz industrije, Kitajska in Indija, 1990–
2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 17 prikazuje gibanje deleža industrije in gradbeništva na Kitajskem ter v Indiji. Obe
državi imata podoben trend opuščanja industrije, vendar se predvsem na Kitajskem povečuje
delež gradbeništva. To je tudi del razvojne strategije Kitajske, saj je v nekaj letih ustvarila
obalne logistične centre za podporo mednarodni trgovini, kar ustavlja počasno opuščanje
industrije v zadnjih treh letih opazovanja (Johnston 2019). Takšen primer popolnoma
gospodarsko usmerjenih mest je Shenzen. Indija podobno kot Kitajska sledi opuščanju
industrije, prav tako je Indija ena večjih proizvajalk na svetovnem trgu, vendar se tudi Indija
usmerja v vedno več storitvenih dejavnosti, zato je tudi viden trend opuščanja industrijske
dejavnosti (World Bank 2021).
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Slika 18: Primerjava gibanja bruto družbenega prihodka (GNI), PPP, Kitajska in
Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 18 prikazuje gibanje bruto družbenega prihodka, po pariteti kupne moči na Kitajskem in
v Indiji. Gibanje bruto družbenega prihodka je podobno kot gibanje BDP na prebivalca in
odraža visoko rast na Kitajskem, v Indiji pa v primerjavi s Kitajsko počasnejšo rast, ki je kljub
temu dovolj hitra, saj so v opazovanem obdobju prebivalci Indije skoraj potrojili svoje
prihodke.
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Slika 19: Emisije CO2 v metričnih tonah na prebivalca, Kitajska in Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 19 prikazuje gibanje emisij CO2 na Kitajskem in v Indiji. Na žalost sta obe državi
prenehali poročati o svojih emisijah v letu 2016 in zato nimamo popolne slike dejanskega stanja
emisij. Kljub temu je viden upad emisij na prebivalca na Kitajskem pred letom 2016, ko je
Kitajska pristopila k Pariški konvenciji, tako kot Indija. V obeh državah je opazen trend
dviganja emisij, kar je posledica visoke gospodarske aktivnosti in tudi industrializacije, čeprav
obe državi počasi opuščata industrijsko dejavnost, ki pa še vedno predstavlja visok delež
nacionalnega gospodarstva.
4.4 Primerjava demografskih kazalnikov za Kitajsko in Indijo
Indija in Kitajska skupaj predstavljata velik delež ne samo azijskega prebivalstva, temveč tudi
svetovnega prebivalstva. Po naših izračunih v letu 2019 Kitajska predstavlja 18,28 % svetovne
populacije, Indija ji sledi s 17,87 % svetovne populacije. Tretja največja država po številu
prebivalcev so ZDA, ki predstavljajo 4,29 % svetovne populacije. Poleg gospodarske moči, ki
jo imata v regiji, nista zanemarljivi demografski sili in ju zato obravnavamo ločeno od ostalih
azijskih držav. Njuna demografska slika se je v opazovanem obdobju spreminjala, obe državi
sta dosegli razcvet v gospodarstvu in tudi pokazali, da sta močni tekmici v regiji na več
področjih, vključno z znanstvenim (World Bank 2021).
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Slika 20: Prikaz gibanja pričakovane življenjske dobe, Kitajska in Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 20 prikazuje gibanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu na Kitajskem in v Indiji.
Pričakovana življenjska doba se je v omenjenih državah gibala po enakem vzorcu oziroma s
podobnim trendom kot ostale azijske države, z razliko, da sta obe državi pod povprečno
pričakovano življenjsko dobo v regiji oziroma med razvitimi državami. V tem pogledu tako
Kitajska kot Indija beležita trend naraščanja pričakovane življenjske dobe, kar je posledica
izboljšanja življenjskih pogojev.

Slika 21: Stopnja rodnosti na žensko v rodni dobi, Kitajska in Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.
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Slika 21 prikazuje stopnjo rodnosti, torej živorojenih otrok na žensko v rodni dobi. Obe
opazovani državi beležita trend upadanja rodnosti, vendar v tem primeru Indija bolj strmo
znižuje povprečno število rojstev na žensko v rodni dobi. V opazovanem obdobju je Indija
skoraj prepolovila število novorojenih, kar lahko privede do kratkoročnega učinka
življenjskega standarda na račun večjega števila delovne populacije, ki trenutno vstopa na trg.
Kitajska je imela politiko enega otroka v opazovanem obdobju in je zato njeno povprečje
živorojenih na žensko v rodni dobi v opazovanem obdobju konstantno pri 1,5 otroka, z manjšim
trendom rasti.

Slika 22: Prikaz gibanja populacije, stare nad 60 let, Kitajska in Indija, 1990–2020
Vir: World Bank 2021.

Slika 22 prikazuje gibanje populacije, stare nad 60 let na Kitajskem in v Indiji. Tako kot v
ostalih državah se število prebivalcev, starejših od 60 let, povečuje tako v Indiji kot na
Kitajskem. Podobno kot pri gospodarski rasti se tudi Indija srečuje s staranjem prebivalstva,
število populacije, stare nad 60 let, je na enakem nivoju kot Kitajska leta 1990 dosegla v letu
2012. Gibanje populacije Indije pa je v zadnjih opazovanih letih po naravnem prirastu preseglo
Kitajsko, predvsem na račun politike enega otroka na Kitajskem.
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5 KORELACIJSKA ANALIZA POVEZANOSTI STAROSTNE STRUKTURE IN
ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA TER PRIMERJAVA REZULTATOV
Za primerjavo odnosov spremenljivk pričakovane življenjske dobe ob rojstvu, stopnjo rodnosti,
odstotkom starega prebivalstva in življenjskim standardom smo uporabili Spearmanov
korelacijski koeficient. Spearmanov korelacijski koeficient nam pove moč in usmeritev
povezave med spremenljivkami, ki je za našo analizo dovolj močna metoda pojasnjevanja
odnosov med omenjenimi spremenljivkami.
Za analizo starostne strukture smo uporabili predstavljene podatke prejšnjih poglavij. Analiza
je bila narejena na dveh različnih oblikah podatkov populacijske strukture, in sicer najprej v
starostnih skupinah z razredi po korakih na 5 let ter nato s sestavljeno spremenljivko mladih
do 15 let starosti, zrelih do 60 let starosti in starih oseb od 60 let starosti dalje. S tem smo
preverili, ali lahko tudi v splošnem velja, da je zrela populacija ključna pri ustvarjanju
dodatnega življenjskega standarda. Za preveritev hipotez smo v korelacijsko analizo vključili
tudi podatek o nominalni rasti BDP, ki je izražena v odstotni spremembi glede na prejšnje leto.
Preglednica 11: Korelacijska analiza med spremenljivkami
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* Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.05 (2-stranski).
** Korelacija je statistično značilna pod nivojem 0.01 (2-stranski).

Korelacijska analiza je pokazala, da je Spearmanov koeficient statistično značilen pri vseh
opazovanih spremenljivkah, vendar je bila njegova statistična značilnost v primerih povezave
med rastjo BDP in deležem populacije, stare nad 60 let, ter rastjo BDP in pričakovano
življenjsko dobo ob rojstvu statistično značilna pod nivojem 0,05. Kljub temu so zaključki
skladni s teoretičnimi izhodišči, ki so bila predstavljena na spremenljivkah BDP na prebivalca,
PPP in BDP, PPP.
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5.1 Pričakovana življenjska doba ob rojstvu in rast življenjskega standarda
Z opazovanjem sprememb v rasti življenjskega standarda v odstotni vrednosti glede na
predhodno leto, se je povezava med pričakovano življenjsko dobo v letih in rastjo BDP v
odstotkih izkazala za negativno. Korelacijski koeficient znaša – 0,086, točna stopnja
značilnosti pa je p = 0,003 To pa ni skladno z našimi ugotovitvami iz analize dosedanjih
raziskav o povezanosti med življenjskim standardom in pričakovano življenjsko dobo. V tej
analizi je gibanje BDP izraženo v odstotni vrednosti, ki lahko zajame tudi negativno vrednost,
kar se je v nekaterih azijskih državah v opazovanem obdobju tudi zgodilo. Ob rasti
življenjskega standarda naj bi se po naših rezultatih pričakovana življenjska doba zmanjšala,
kar ni skladno z ugotovitvami avtorjev Klemp in Weisdorf (2019), Day (2016), Varvarigos in
Zakaria (2017), Atkinson, Guio in Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in Christenson (1997),
Tamura in Simon (2017), Karra, Canning in Wilde (2017), Zhang (2017) in Peterson (2017),
ki so trdili, da rast življenjskega standarda povečuje pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu.
Na tej točki ne smemo zanemariti tudi nekaterih ugotovitev avtorjev glede kratkoročnih
učinkov previsoke rodnosti na gospodarsko rast. Visoko rodnost lahko kratkoročno
onemogoča, oziroma vsaj upočasni gospodarsko rast, kar je ena od možnih interpretacij
rezultatov iz Preglednice 11.
5.2 Stopnja rodnosti in rast življenjskega standarda
Z opazovanjem sprememb v rasti življenjskega standarda v odstotni vrednosti glede na
predhodno leto, se je povezava med stopnjo rodnosti in rastjo BDP v odstotkih izkazala za
negativno, kar je skladno z našimi ugotovitvami iz analize povezanosti med rastjo življenjskega
standarda ter stopnjo rodnosti, torej številu živorojenih na žensko v rodni dobi. V tej analizi je
gibanje BDP izraženo v odstotni vrednosti, kar lahko zajame tudi negativno vrednost, kar se je
v nekaterih azijskih državah v opazovanem obdobju tudi zgodilo. Naša ugotovitev je skladna
z ugotovitvami avtorjev Klemp in Weisdorf (2019), Day (2016), Varvarigos in Zakaria (2017),
Atkinson, Guio in Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Tamura in Simon
(2017), Karra, Canning in Wilde (2017), Zhang, (2017) in Peterson (2017), ki so izpostavili
negativno povezavo med življenjskim standardom in stopnjo rodnosti.
5.3 Delež prebivalstva, starega 60 in več let ter rast življenjskega standarda
Z opazovanjem sprememb v rasti življenjskega standarda v odstotni vrednosti glede na
predhodno leto, se je povezava med deležem prebivalstva, starega nad 60 let, in rastjo BDP v
odstotkih izkazala za pozitivno, kar je skladno z našimi ugotovitvami iz analize povezanosti
med rastjo življenjskega standarda ter deležem prebivalstva, starega nad 60 let, torej odstotni
vrednosti prebivalstva, starega nad 60 let. V tej analizi je gibanje BDP izraženo v odstotni
vrednosti, ki lahko zajame tudi negativno vrednost, kar se je v nekaterih azijskih državah v
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opazovanem obdobju tudi zgodilo. Naša ugotovitev je skladna z ugotovitvami avtorjev He in
Li (2019), Varvarigos in Zakaria (2017), Bove in Elia (2017), Dennison in Ogilvie (2016),
Cruz in Ahmed (2018), Crenshaw, Ameen in Christenson (1997), Maestas, Mullen in Powell
(2016), Nagarajan, Teixeira in Silva (2017) in Peterson (2017), ki so izpostavili pozitivno
povezavo med življenjskim standardom in staranjem prebivalstva, torej z večanjem deleža
prebivalcev, starih nad 60 let.
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6

KLJUČNE UGOTOVITVE

Ugotovitve v tej magistrski nalogi obsegajo medsebojne odnose med posameznimi
spremenljivkami, ki opisujejo korelacijsko povezavo med rastjo populacije oziroma rodnostjo,
staranjem prebivalstva in nivojem življenjskega standarda. Vsi rezultati v tej magistrski nalogi
so bili izračunani na podlagi Spearmanovega korelacijskega koeficienta, ki nam je pokazal
usmeritev korelacije, ki je lahko pozitivna ali negativna glede na predznak in moč povezave,
ki je izražena glede na absolutno vrednost koeficienta, ki lahko zajame vrednosti med – 1
(negativna povezava) ter 1 (pozitivna povezava).
Hipoteza 1, kjer smo predvidevali, da je življenjski standard, v našem primeru povzet z
gibanjem BDP, pozitivno povezan s pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu, ni bila ovržena,
saj so naši podatki izkazali primerno statistično značilnost, v primeru opazovanja gibanja BDP,
po pariteti kupne moči in gibanja BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, glede na
pričakovano življenjsko dobo. Odnos med obema spremenljivkama je izkazal negativno
povezavo z vrednostjo Spearmanovega koeficienta – 0,086 in s statistično značilnim rezultatom
s točno stopnjo značilnosti p = 0,003. Skladno z izhodišči avtorjev Ahmad in Khan (2018),
Hashimoto in Tabata (2016) Prettner in Trimborn (2017), Rougoor in van Marrewijk (2015),
Minh (2009), Okunade in Osmani (2020), Maestas, Mullen in Powell (2016), Peterson (2017)
gre v primeru pričakovane življenjske dobe ob rojstvu in gospodarski rasti za negativno
povezavo, saj se z življenjskim standardom zviša tudi nivo življenjskega standarda, ki vključuje
tudi zdravstvene storitve ter nasploh boljše pogoje za življenje. V primeru visokega
življenjskega standarda je torej možno pričakovati, da bodo novorojene osebe živele dlje kot
njihovi starši. Naše ugotovitve iz Tabele 11 niso v skladu z ugotovitvami avtorjev strokovne
literature, saj je gibanje gospodarske rasti posledično povezano z življenjskim standardom in
ker je gospodarsko gibanje v opazovanem obdobju prav tako zanihalo, je to imelo posledice na
gibanje populacije, saj se v obdobjih negotovosti mladi težje odločijo za potomce. Zaradi tega
je za pojasnjevanje povezanosti življenjskega standarda in pričakovane življenjske dobe ob
rojstvu bolj primerna analiza iz Poglavij 3.4, saj je spremenljivka gibanja BDP na prebivalstva
po pariteti kupne moči bolj natančna ter bolj natančno meri in prikaže dejansko stanje gibanja
realnih prihodkov v določenem opazovanem obdobju.
Hipoteza 2, kjer smo predvidevali, da je življenjski standard, v našem primeru povzet z
gibanjem BDP, pozitivno povezan z rodnostjo, ni bila ovržena, saj so naši podatki izkazali
primerno statistično značilnost v primeru opazovanja gibanja BDP, po pariteti kupne moči in
gibanja BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, glede na stopnjo rodnosti. Odnos med
obema spremenljivkama je izkazal močno negativno povezavo z vrednostjo Spearmanovega
koeficienta – 0,736 in statistično značilnim rezultatom (p < 0,01). Skladno z izhodišči avtorjev
Klemp in Weisdorf (2019), Day (2016), Varvarigos in Zakaria (2017), Atkinson, Guio in
Marlier (2015), Crenshaw, Ameen in Christenson¸(1997), Tamura in Simon (2017), Karra,
Canning in Wilde (2017), Zhang (2017) in Peterson (2017) gre v primeru odnosa med stopnjo
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rodnosti in življenjskim standardom za več učinkov, ki pripomorejo k negativnemu odnosu
med spremenljivkama. V prvi vrsti je struktura razvitih gospodarstev pogojena s stopnjo
izobrazbe, da bi lahko posamezniki konkurirali na trgu delovne sile, kar je skladno tudi z BenPorathovim mehanizmom. Zato se več posameznikov v zrelem obdobju odloča za investicijo
v lastno konkurenčno prednost, torej v izobrazbo. Zato je tudi stopnja rodnosti nižja, saj se
starši tudi osredotočajo na možnost preživetja potomcev po lastni krivulji odločanja. Enako kot
pri Hipotezi 1 je za pojasnjevanje povezanosti življenjskega standarda in rodnosti bolj primerna
analiza iz poglavij 3.5, saj je spremenljivka gibanja BDP na prebivalstva, po pariteti kupne
moči, bolj natančna ter bolj natančno meri in prikaže dejansko stanje gibanja realnih prihodkov
v določenem opazovanem obdobju, medtem ko je Spearmanov koeficient korelacije gibanja
BDP v odstotni vrednosti z rodnostjo izkazal negativno povezavo pri vrednosti koeficienta –
0,097 ter natančno stopnjo značilnosti p = 0,001.
Hipoteza 3, kjer smo predvidevali, da je življenjski standard, v našem primeru povzet z
gibanjem BDP, pozitivno povezan s staranjem prebivalstva oziroma z deležem prebivalstva,
starejšega od 60 let, ni bila ovržena, saj so naši podatki izkazali primerno statistično značilnost,
v primeru opazovanja gibanja BDP, po pariteti kupne moči in gibanja BDP na prebivalca, po
pariteti kupne moči, glede na delež prebivalstva, starejšega od 60 let. Odnos med obema
spremenljivkama je izkazal pozitivno povezavo z vrednostjo Spearmanovega koeficienta 0,561
in statistično značilnim rezultatom (p < 0,01). V Preglednici 11 je bila povezava med
spremenljivkama rasti BDP v odstotkih in deležem prebivalstva, starega nad 60 let pozitivna z
vrednostjo Spearmanovega koeficienta korelacije 0,056 ter natančno stopnjo značilnosti p =
0,039. Skladno z izhodišči avtorjev He in Li (2019), Varvarigos in Zakaria (2017), Bove in
Elia (2017), Dennison in Ogilvie (2016), Cruz in Ahmed (2018), Karra, Canning in Wilde
(1997), Maestas, Mullen in Powell (2016), Nagarajan, Teixeira in Silva (2017) in Peterson
(2017) gre v primeru odnosa med deležem starega prebivalstva in življenjskim standardom za
učinek ugodnega okolja za daljše življenjsko obdobje, prav tako pa z življenjskim standardom
narašča tudi stopnja blaginje, ki je v primeru starejših prebivalcev oblikovana v dobro
zdravstveno oskrbo ter varstvo, torej kvaliteto domov za ostarele. S tem je življenjska doba
daljša, medtem ko je upokojitvena meja ostala enaka.
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7

SKLEP

V tej magistrski nalogi so predstavljeni odnosi med posameznimi demografskimi
spremenljivkami in gibanjem življenjskega standarda oziroma nivojem življenjskega
standarda. V prvem delu magistrske naloge so pojasnjeni teoretični okvirji in hipoteze, torej
predvidevanja naših zaključkov pred samo analizo.
Literatura, uporabljena v tej magistrski nalogi, je bila zahtevna in je opisovala različne pojave
v odnosu demografskih gibanj ter gospodarskih gibanj. Avtorji si niso popolnoma enotni, v
kateri smeri sledi kavzalnost med posameznimi spremenljivkami, zato se konkretni statistični
modeli za spremljanje in napovedovanje odnosov med demografskimi ter socio-ekonomskimi
spremenljivkami še gradijo. Najboljši približek trenutnih teoretičnih izhodišč na temo
demografije in življenjskega standarda predstavlja Ben-Porathov mehanizem, ki omogoča
hkratno spremljanje več različnih razmerij med posameznimi starostnimi skupinami. Ta
mehanizem vključuje kompleksno metodologijo, ki bi jo bilo smiselno uporabiti tudi v
nadaljnjih raziskavah na temo odnosa med rodnostjo, izobrazbo in življenjskim standardom.
Vsekakor je v današnjem času pomembna izobrazba, saj stopnja izobrazbe pomeni tudi večjo
konkurenčno prednost in deluje kot signal delodajalcem glede kvalitete kadra, ki ga imajo na
voljo. S tem signaliziranjem se mladi raje, za zagotovitev lastnega preživetja ali želje po boljših
možnostih preživetja, odločajo za investiranje časa v pridobivanje znanja kot pa v vzgojo
potomcev.
V tej magistrski nalogi smo opazovali izbrane azijske države in njihove demografske ter
gospodarske kazalnike. Izkazalo se je, da se azijske države razvijajo bistveno hitreje, kot si
morda predstavljamo. Azijske države predvsem v vzhodni Aziji (Japonska, Južna Koreja)
veljajo za glavne proizvajalke ključnih gradnikov tehnologije, prav tako pa se proizvodne
kapacitete tehnološko manj zahtevnih proizvodov in polproizvodov celotnega sveta nahajajo v
Indiji ter na Kitajskem. Kitajska in Indija predstavljata skupaj več kot tretjino celotnega
svetovnega prebivalstva, zato smo ju obravnavali ločeno od ostalih držav, predvsem zaradi
njune teže pri prikazovanju podatkov, saj bi imela katera koli druga država v primerjavi z Indijo
ali s Kitajsko zanemarljive vrednosti gibanja populacije ali BDP.
Korelacijska analiza kazalnikov je pokazala, da obstajajo statistično značilni odnosi med
življenjskim standardom in pričakovano življenjsko dobo, stopnjo rodnosti ter deležem
prebivalstva, starega nad 60 let. Opravili smo dve analizi, eno, kjer smo iskali povezavo med
omenjenimi spremenljivkami in BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči ter drugo, ki je
namesto BDP na prebivalca, po pariteti kupne moči, iskala povezavo z gibanjem BDP v
odstotkih glede na prejšnje leto. Ker je spremenljivka BDP na prebivalca po pariteti kupne
moči bolj natančna in je popravljena za inflacijo ter odraža realno kupno moč prebivalstva, so
analize iz poglavij 5.1, 5.2 in 5.3 bolje pojasnjevale odnose med življenjskim standardom ter
pričakovano življenjsko dobo, stopnjo rodnosti in deležem prebivalstva, starega nad 60 let. Ker
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obstajajo kratkoročni učinki gibanja populacije in življenjskega standarda, bi lahko
gospodarsko sliko tudi predstavili na način, da je nižanje rodnosti ključ do boljšega
življenjskega standarda, saj v takšnem primeru delovno aktivno prebivalstvo nima velikega
vložka v ohranjanje deleža mladih, ki so ekonomsko odvisni od njih. Na tej točki priporočam
državi, da več vlaga v varstvo otrok in izpopolni šolski sistem, ki bo omogočal mladim
družinam, da bodo imele več iniciative za zvišanje stopnje rodnosti, saj je varstvo otrok eden
ključnih faktorjev pri odločanju za naraščaj.
Prav tako je potrebno sprejeti ukrepe na področju delovno aktivnega prebivalstva. Država bi
lahko tako kot za študente uveljavila tudi napotnice za upokojence, ki bi si želeli imeti stik z
mladimi. Ne glede na to, da takšna analiza učinkov presega okvirje te magistrske naloge, bi
bilo smiselno razmisliti o simbiozi enake ureditve trga dela za upokojence in študente, saj je
eden ključnih argumentov za dolgo življenje stik starejših z mladimi. Na področju pričakovane
delovne dobe bo država morala sprejeti ključne odločitve glede upokojenskih skladov in
skladov pokojninskih zavarovanj, saj z vsako nadaljnjo spremembo zakona le podaljšuje
nevzdržnost takšnega sistema. Konkretne spremembe bodo morale učinkovati tudi na delovno
dobo, saj bi bilo v primeru večanja pričakovane življenjske dobe za državi smiselno prilagajati
delovno obdobje v življenju posameznika tudi na ta kazalnik, ne zgolj na delež prebivalstva,
starejšega od 60 let.
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