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مقدمه

شناخت و آ گاهی از تحوالت جمعیتی ،ویژگی ها و ابعاد آن از اهمیت و جایگاه کلیدی در برنامه ریزی ها
ً
و سیاستگذاری های رفاهی -توسعه ای برخوردار است .تحوالت جمعیتی ،تقریبا تمامی جوانب زندگی
و جهان پیرامون ما را تحت تأثیر خود قرار داده و اثرات متعددی نیز بر خرده نظام های اجتماعی و اقتصادی
و سیاسی داشته که منشأ تغییر و تحوالت چشمگیری در این حوزه  ها شده است .درمقابل ،خود نیز متأثر
از تحوالت نظام اجتماعی ،فرهنگی ،سیاست ها و برنامه های توسعه بوده است .بر این اساس ،کتاب
حاضر به بررسی یکی از مهم ترین پدیده های نوظهور جمعیتی در ایران معاصر یعنی تغییرات ساختار سنی
جمعیت ،ظهور پنجره جمعیتی و فرصت ها و چالش های برآمده از آن برای اقتصاد و بازار کار می پردازد.
تنها نکته ثابت درخصوص جمعیت این است که هیچگاه ثابت نبوده و همواره پویا و در حال تغییر
است .جمعیت ایران در نیم قرن اخیر در بستر گذار جمعیتی 1تحوالت بی  سابقه ای را تجربه کرده است؛
تعداد جمعیت از  19میلیون نفر در سال  1335به  80میلیون نفر در سال  1395رسیده است .به بیان
دیگر ،در طول مدت شش دهه ،جمعیت کشور بیش از چهار برابر شده است .اگرچه در این مسیر ،به دنبال
کاهش مستمر مرگ و میر و کاهش سریع باروری در دو دهه اخیر ،میزان رشد شتابان جمعیت تعدیل شده،
اما ابعاد جدید جمعیت نظیر تغییرات ساختار سنی جمعیت 2و پیامدهای آن ظهور یافته است.
ایران کنونی در معرض گذار و تغییرات ساختارهای سنی جمعیت قرار گرفته است .به رغم این
ً
وضعیت ،سیاست ها و برنامه های جمعیتی کشور عمدتا حول محور حجم و رشد جمعیت بوده و در
آنها کمتر به ساختار سنی جمعیت ،تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است .این در حالی است که
با توجه به کامل شدن فرایند گذار جمعیتی ،گذار ساختارهای سنی و پیامدهای اقتصادی آن اکنون به
مهم ترین فرصت جمعیتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

1. Demographic Transition
2. Age Structure Transitions
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گذشته از اثرات تعیین کننده ساختار سنی بر تمامی وجوه زندگی اجتماعی ،در دهه های اخیر
جمعیت شناسان و اقتصاددانان به اثرات اقتصادی آن توجه ویژه ای داشته اند .در این راستا ،مباحث و
مفاهیم نوظهوری نظیر پنجره جمعیتی( 1روبین و همکاران  ،2003واالن  ،2004سازمان ملل  ،2004پنگ
 ،)2005پنجره فرصت( 2بیردسال و ساینگینگ  ،2001آدیتومو و همکاران  ،)2005فرصت جمعیتی

3

(فارکس  ،)2001سود جمعیتی( 4بلوم و همکاران 2001و ،2003ماسون  ،2002ماسون و لی  ،2004بارکر
 ،2004دی آدامو  ،2004و نگبونسین و همکاران  ،2005فینگ و ماسون  ،2005یانگیارا  ،2005هیوگ ،2006
نایب  ،)2006سود جمعیتی -تحصیلی( 5لوتز و همکاران ،)2013 ،هدیه جمعیتی( 6ویلیامسون،2001
جکسون و فلیمنگام  ،)2004امتیاز جمعیتی( 7بیردسال و ساینگینگ  ،2001اوگاوا و همکاران )2005
و عصر طالیی جمعیت( 8واالن  )2002مطرح شده است .رویکردهای اخیر به توصیف و تبیین اثرات
تغییرات سنی جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب اثرات ترکیبی (عرضه نیروی کار) و اثرات
رفتاری (چرخه زندگی اقتصادی) میپردازند (بلوم و همکاران 2001و .)2003رفتار اقتصادی افراد همراه
با تغییرات سنی تغییر میکند .در سطح کالن در جمعیت ها نیز چنین وضعیتی در قالب تغییرات
ساختار سنی جمعیت شکل می گیرد .مشارکت در نیروی کار ،تولید ،پس انداز و مصرف جملگی با
افزایش سن تغییر میکنند (لی و میسون.)2011 ،
در ایران کنونی ،گذار ساختار سنی با تورم جوانی جمعیت مشخص و برجسته است .جوانان ،نه تنها
به لحاظ وزن جمعیتی ،بلکه از نظر اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت یافته اند .در واقع،
نه تنها جمعیت جوان کشور به لحاظ عددی افزایش یافته ،بلکه به لحاظ کیفی (سواد و تحصیالت،
شهرنشینی و استفاده از رسانه های جمعی) نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده است .از این رو،
جمعیت جوان از ویژگی های توسعه ای نظیر تحصیالت عالی برخوردار است که می تواند منشأ تحوالت
اقتصادی و اجتماعی چشمگیری در کشور باشد .با در نظر داشتن منافع و مزایای بالقوه چنین ساختار
جمعیتی به «پنجره جمعیتی» تعبیر می شود (عباسی شوازی و صادقی.)1392 ،
فاز پنجره جمعیتی با تورم جوانی جمعیت ،یعنی نسبت قابل توجهی از جمعیت جوان که برای
1. Demographic Window
2. Window of Opportunity
3. Demographic Opportunity
4. Demographic Dividend
5. Demographic-Education Dividend
6. Demographic Gift
7. Demographic Bonus
8. Demographic Golden Age
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انباشت سرمایه انسانی و دستیابی به فرصت های شغلی رقابت می کنند ،آغاز می شود .در دوران پنجره
جمعیتی که از سال  1385در کشور آغاز شده و تا چهار دهه آینده نیز تداوم خواهد داشت ،نسبت
جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود ،یعنی حدود  70درصد و حتی بیشتر می رسد.
مکانیسم های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار ،افزایش مشارکت زنان،
کاهش نسبت وابستگی (بار تکفل) ،تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی تولید
و مصرف ،افزایش قدرت پس انداز و سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه سرمایه انسانی و افزایش کیفیت
جمعیت ،فرصتی طالیی و پتانسیل های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم
می کند .البته این وضعیت به طور اتوماتیک عمل نمی کند و بهره برداری از آن نیازمند بسترهای مناسب
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاستی و نهادی است (صادقی .)1391،به دلیل ضعف سیاستگذاری و
برنامه ریزی ،پنجره جمعیتی ایران در نیمه دوم دهه  1380در شرایط بحران و رکود اقتصادی و میزان باالی
بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی گشوده شد و این وضعیت ،منجر به پتانسیل تحقق نیافته
فرصت جمعیتی کشور در دهه اول آن ،یعنی از سال  1385تا  1395شده است .در صورت تداوم چنین
وضعیتی در سال های آینده نه تنها فرصت پنجره جمعیتی به رشد و سود اقتصادی تبدیل نمی شود،
بلکه این فرصت استثنایی به آسانی به بار جمعیتی تبدیل خواهد شد و مسائل و چالش های متعدد
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را رقم خواهد زد.
بر این اساس ،بالفعل شدن این سرمایه بالقوه جمعیتی ،به عنوان پایه و بنیان اقتصاد مقاومتی،
ً
مستلزم این است که اوال شناخت درستی از ویژگی ها و مزایای پنجره جمعیتی کشور وجود داشته باشد
ً
و ثانیا امکانات و بسترهای الزم در سایه مدیریت خوب برای استفاده از چنین موهبتی فراهم شود .در
چنین شرایطی است که جمعیت در سنین فعالیت می تواند به تولید و بهره وری بپردازد و رشد اقتصادی
و توسعه پایدار ملی را در کشور تضمین کند.
در هر کشوری جمعیت ،ساختار و پویایی آن ،محور و مرکز برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی
ً
به شمار می آید .چنان که پیش تر گفته شد ،تحوالت جمعیتی ،تقریبا همه جوانب زندگی و جهان
پیرامون ما را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو ،پویایی شناسی جمعیت که با بررسی تعیین کنندهها و
پیامدهای تغییرات در ساختار ،توزیع و رشد جمعیت سروکار دارد ،از اهمیت پژوهشی زیادی برخوردار
است .تحلیل پویایی ساختار سنی جمعیت نه تنها روند و مسیر گذشته را نشان داده ،بلکه دورنمایی
از آینده تحوالت جمعیتی را فراروی سیاستگذاران می گشاید و درک و شناخت مناسبی از فرصت ها و
چالش ها فراهم می کند.
به رغم اهمیت تمامی ابعاد و مؤلفههای پویایی جمعیت ،مطالعات ،سیاست ها و برنامههای
ً
جمعیتی عمدتا بر پویایی رشد جمعیت متمرکز بوده و کمتر به ساختارهای سنی در حال تغییر
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جمعیت ،فرصت ها و چالش های برآمده از آن توجه شده است .این در حالی است که با کامل شدن
فرایند گذار جمعیتی ،تغییرات و گذارهای ساختار سنی جمعیت به مهم ترین مسئله جمعیت و توسعه
کشور تبدیل می  شود .تمرکز جمعیتی در سنین خاص ،نیازها ،پیامدها و بالطبع برنامه ریزی های خاص
خود را دارد.
بنابراین ،یکی از فرایندهای جمعیتی که به عنوان کلید درک تغییرات اقتصادی و بازار کار به شمار
می آید ،گذار ساختار سنی جمعیت است .گذار ساختار سنی جمعیت ،شامل چهار فاز یا مرحله
متمایز است که هرکدام از آنها با افزایش چشمگیر جمعیت در یکی از گروه های سنی خاص متمایز
می شوند .ابتدا فاز کودکی ،1سپس فاز جوانی ،2بعد از آن فاز میانسالی یا بلوغ جمعیت 3و درنهایت ،فاز
سالمندی 4است (مالبورگ و سومستاد.)2000 ،
«فاز کودکی» زمانی رخ می دهد که کاهش میزان مرگ ،به ویژه مرگ و میر کودکان ،در طول مرحله اول
گذار جمعیتی ،افزایش در تعداد کودکان را ایجاد می کند .در این شرایط ،هرم سنی جمعیت مقعرشکل
که خاص کشورهای با میزان باالی رشد جمعیتی است می شود .اما بعد از مدتی ،میزان باروری نیز شروع
به کاهش می کند و در نتیجه ،تغییرات در ساختار سنی جمعیت آغاز می شود .در این وضعیت ،تورم و
برآمدگی در ساختار سنی جمعیت توسط نسل هایی که قبل از مرحله کاهش باروری متولد شده بودند
(نسل دوران بیشزایی )5ایجاد می شود .پایه های هرم سنی به تدریج باریک و باریک تر شده و جمعیت
دوره بیش زایی وارد سنین جوانی و سپس میانسالی می شود ،در نتیجه ،هرم سنی به طور فزاینده ای
محدبی شکل 6می شود و ابتدا «فاز جوانی» و به دنبال آن بعد از دو دهه« ،فاز میانسالی» شکل می گیرد.
درنهایت ،با گذشت بیش از  60سال از آغاز کاهش باروری ،تورم جمعیت (نسل بیش زایی) وارد سنین
«فاز سالمندی» می شود .بنابراین ،در بستر گذار تغییرات ساختار سنی جمعیت ،فازهای مختلفی را
شاهد هستیم که در هرکدام از آنها ،فرصت ها و چالش های متعددی ظهور و بروز پیدا می کنند.
تحلیل تغییرات ساختار سنی جمعیت به سه دلیل ،مهم و حیاتی است :نخست اینکه فازهای
متمایز گذار ساختار سنی ،امکان بررسی و تحلیل تأثیرات ساختار سنی جمعیت بر توسعه اقتصادی
و اجتماعی را ممکن می سازد .دوم اینکه الگوهای منظم گذارهای سنی ،شباهت هایی را در تجربه

1. Child Phase
2. Young Adult Phase
3. Phase of Population Maturity
4. Old Age Phase
5. Baby Boom
6. Convex Shape

مقدمه
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تاریخی بین زمان و مکان نشان می دهد (مالبورگ و سومستاد .)6:2000 ،سوم تمرکز جمعیتی در هر
کدام از گروه های سنی ،نیازها ،فرصت ها و چالش ها و بالطبع برنامه ریزی های خاص خود را دارد .در
فاز کودکی ،تأمین نیازهای بهداشتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای در برنامهریزی ها و سیاستگذاری ها
برخوردار است .این در حالی است که «در ساختارهای سنی در حال انتقال (فازهای جوانی و میانسالی)
مسائل مرتبط با اشتغال ،ازدواج و تشکیل خانواده ،مسکن و به طور کلی نیازهای مرتبط با دوران جوانی
و میانسالی اهمیت ویژه یافته و باالخره در ساختار سنی سالخورده ،نیازهایی از قبیل تأمین اجتماعی،
مسائل بهداشتی و معلولیت ها ،مسائل رفاهی و به طور کلی مسائل مرتبط با بازنشستگان و سالمندان
اولویت پیدا میکنند»(میرزایی و همکاران .)6:1382،از این رو ،در هرکدام از مراحل گذار ساختار
سنی ،با توجه به اینکه کدامیک از گروه های سنی فزونی و غلبه داشته باشند ،نوع و کم و کیف نیازهای
اجتماعی و جمعیتی تغییر می کند .درواقع ،در فازهای مختلف گذار ساختار سنی جمعیت ،یکی از
گروه های عمده سنی از اهمیت و وزنه بیشتری نه تنها از نظر جمعیتی ،بلکه از نظر اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی برخوردار است.
در فرایند گذار از فاز کودکی به فاز سالخوردگی جمعیت که چهار الی پنج دهه به طول می  انجامد،
مرحله ای از تحوالت جمعیتی شکل می گیرد که به «پنجره جمعیتی» موسوم است .ایران از سال 1385
وارد این دوران شده است .نکته مهم دیگر اینکه ،پنجره جمعیتی با پنجره تحصیلی در کشور همراه
بوده و امروزه کشور با حجم قابل توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی مواجه است .این وضعیت ،در
صورت وجود برنامه ریزی و بهره برداری از آن می تواند فرصتی طالیی و منحصر به فردی برای اقتصاد کشور
باشد .بدین ترتیب ،فرصت ها و چالش های جمعیتی پیش رو در کشور بیشتر به مدیریت روندهای
جدید تغییرات ساختار سنی جمعیت ،اتخاذ و اجرای سیاست ها و برنامه های مناسب و پایدار برای
بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی برمی گردد .در این شرایط است که رشد و توسعه اقتصادی پایدار
در کشور شکل می گیرد.
محور اصلی این کتاب ،تغییرات ساختار سنی جمعیت ،ظهور پنجره جمعیتی  -تحصیلی و
فرصت ها و چالش های برآمده از آن برای اقتصاد و بازار کار در ایران است و به طوری کلی کتاب پیش
رو به دنبال پاسخ به این پنج پرسش است:
•روند تحوالت ساختار سنی جمعیت ایران در چند دهه اخیر چگونه بوده و چه مسیری را در آینده
پیش رو دارد؟
•زمان بندی و ویژگی های فاز پنجره جمعیتی در ایران چگونه است؟
•پنجره جمعیتی چه فرصت ها و چالش هایی برای اقتصاد و بازار کار ایران دارد؟
•تجارب سایر کشورها در بهره برداری از دوران پنجره جمعیتی چگونه بوده است؟ آنها چه برنامه ها و
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استراتژی هایی در بهره برداری از این فرصت داشته اند؟
•برای بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی چه پیشنهادهای سیاستی قابل طرح است؟
اهداف تألیف این کتاب به طور خاص ،شامل موارد زیر است:
•شناخت تحوالت ساختار سنی جمعیت کشور در چند دهه اخیر و پیش بینی تحوالت آینده آن
•بررسی فازبندی و طول مدت پنجره جمعیتی در ایران
•شناخت فرصت ها و چالش های برآمده از شرایط پنجره جمعیتی ایران در حوزه اقتصاد و بازار کار
•شناخت تجارب سایر کشورها در بهره برداری از دوران پنجره جمعیتی
•ارائه پیشنهادهای سیاستی برای بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی.
شایان ذکر است ،روش تحقیق کتابّ ،
کمی بوده و از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است .روش
تحلیل ثانویه ،به معنای استفاده از دادههای از قبل گردآوری شده است .در تحلیل ثانویه محقق دادهای
را به طور مستقیم گردآوری نمیکند ،بلکه به واکاوی و تحلیل ابعاد و اهداف تحقیق براساس داده هایی
که توسط محقق ،گروهی از محققان و یا مراکز پژوهشی و آماری با اهداف دیگری گردآوری شدهاست،
میپردازد(بلیکی.)1384 ،
منبع اصلی داده های کتاب حاضر ،نتایج سرشماری های جمعیتی کشور (به ویژه سه سرشماری
اخیر  1390 ،1385و  ،)1395داده های طرح نیروی کار ،نتایج برآورد تحوالت باروری و مرگ و میر در ایران
و پیش بینی روند تحوالت آینده جمعیتی کشور با تأ کید بر تغییرات ساختار سنی جمعیت است .در
پیش بینی روند تحوالت آینده جمعیتی کشور ،از پیشبینیهای انجام شده توسط مرکز آمار ایران و نیز
پیش بینی تحوالت ساختار سنی جمعیت ایران توسط نگارندگان کتاب با کمک از نرم افزار DemProj
استفاده شده است .عالوه بر روش ترکیبی ،از شیوه مؤلفه کوهورتی 1نیز برای پیش بینی ساختار سنی
جمعیت تا سال  1430استفاده شده است .در این پیش بینی ،پیش فرض روند افزایشی امید زندگی
در بدو تولد برای زنان از  75به  81سال و برای مردان از  72به  77سال تا سال  1430و نیز افزایش اولیه
باروری تا  2/1تا سال  1410و سپس کاهش آن تا  1/8فرزند تا سال  1430مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین در بررسی تجارب سایر کشورها در مواجهه با دوران پنجره جمعیتی و سیاست های آنها از
روش تحلیل اسنادی و مرور مطالعات استفاده شده است.

محمدجالل عباسی شوازی
رسول صادقی
1. Cohort Component Method

فصل اول
پیشینه نظری و تجربی
تأثیرات اقتصادی پنجره جمعیتی
پیشینه نظری و تجربی تأثیرات اقتصادی پنجره جمعیتی
پیشینه نظری و تجربی جدید اما در حال رشدی در زمینه تأثیرات اقتصادی پنجره جمعیتی
ً
در کشورهای دنیا ،بهویژه در آسیای شرقی وجود دارد که عمدتا توسط جمعیت  شناسان اقتصادی
مکتب هاروارد انجام شده است .در این فصل به بررسی زمینه های تئوریکی تأثیرات اقتصادی پنجره
جمعیتی و مرور نتایج کلیدی مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه می پردازیم.

مطالعات خارجی
بلوم و ویلیامسون )1998( 1در مطالعه خود به این نتیجه می رسند که بعد از کنترل سایر عوامل،
رشد جمعیت سنین فعالیت ،تأثیری مثبت و قوی بر سرانه تولید ناخالص داخلی( )GDPدر آسیای
شرقی داشته ،حال آنکه رشد کل جمعیت اثری منفی و قوی بر آن گذاشته است .همچنین این
مطالعه نشان می دهد پویایی ساختار سنی جمعیت بین  1/37و  1/87درصد از رشد  6/11درصدی
سرانه تولید ناخالص داخلی ،به عبارتی  31درصد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را در آسیای شرقی
در دوره زمانی  1965-1990تبیین می کند .عالوه بر این ،طبق این مطالعه ،در صورت لحاظ کردن
دو درصد از معجزه اقتصادی 2آسیای شرقی به عنوان مازاد بر میزان پایداری ،تغییرات ساختار سنی
ً
جمعیت تقریبا نیمی از رشد اقتصادی این منطقه را تبیین می کند.
فینگ و میسون )2005( 3در بررسی تغییرات جمعیتی و اقتصادی کشور چین بیان می کنند که
چین از نظر جمعیت شناختی ،از یک جامعه انتقالی به جامعه مابعد انتقالی عبور کرده و همچنین
از نظر اقتصادی ،از یک اقتصاد بسته سوسیالیستی مرکزمحور به اقتصاد مبتنی بر بازار تغییر کرده
1. Bloom & Williamson
2. Economic Miracle
3. Fing and Mason
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است .مطالعه آنها نشان می دهد که تغییرات ساختار سنی جمعیت ،نقش زیادی در رشد اقتصادی
چین داشته و حدود  15درصد از رشد اقتصادی این کشور را در طول سال های  1982تا  2000تبیین کرده
است .پنگ )2005( 1نیز در بررسی خود به نقش و تأثیر پنجره جمعیتی چین که در اوایل دهه  1990باز
شده بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی این کشور تأ کید دارد.
برخی از مطالعات نیز به بررسی پیش نیازها و زمینه های تحقق منافع برآمده از فرصت پنجره جمعیتی
پرداخته اند .برای مثال ،ونگبونسین 2و همکارانش ( )2005در بررسی تغییرات ساختار سنی جمعیت
تایلند نتیجه می گیرند که سود جمعیتی و اثرات آن بر رشد اقتصادی ،اتوماتیک و خود به خود صورت
نمی گیرد ،بلکه نیازمند اجرای استراتژی هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار ،اجرای سیاست های
اقتصادی و اصالحات مالی و توسعه بازار کار منطقه ای است.
عوامل مختلفی در موفقیت آسیای شرقی با استفاده از اثرات پنجره جمعیتی برای رشد اقتصادی،
اثرگذار بوده است .میسون ( )2003معتقد است که سیاست ها و برنامه های دولت های آسیای شرقی
نقش زیادی در سرعت بخشیدن به تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی منطقه داشته است .بلوم
و همکارانش ( 1999و  )2000نیز بر این باورند که در طول دوره  ،1970-1990رشد درآمد سرانه آسیای
شرقی ناشی از تعامل سه عامل رشد بازدهی نیروی کار در تمامی بخش ها ،انتقال نیروی کار از بخش
کشاورزی با بهره وری پایین به بخش های صنعت و خدمات با بهره وری باال در نتیجه جریانات
مهاجرتی و همچنین افزایش نسبت جمعیت در سنین فعالیت بوده است .در این میان ،عامل سوم
ً
بازتاب پویایی جمعیت در طول فرایند گذار جمعیتی است ،عوامل اول و دوم نیز عمدتا توسط تعامالت
نیروهای عرضه و تقاضا در بازارهای کار تعیین می شوند؛ هرچند آنها نیز خود به نوعی تحت تأثیر عوامل
جمعیت شناختی قرار دارند.
بارکر )2004( 3تعامل عواملی نظیر افزایش سرانه تولید غذایی به وسیله توسعه کشاورزی و مکانیزه کردن
آن ،برطرف کردن چالش های اشتغال پیش روی جمعیت واقع در سنین فعالیت براساس فرایندهای
صنعتی شدن سریع ،مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار ،رشد سریع پس انداز و سرمایه گذاری ،کاهش
رشد جمعیت در طول دوره  1960-90به دلیل اعمال سیاست های جمعیتی دولت ها و درنهایت،
پایداری و ثبات سیاسی منطقه آسیای شرقی را مهم برمی شمارد.
باسو )2011( 4در مطالعه ای مسائل مرتبط با ایده پنجره و سود جمعیتی را بررسی می کند و به مقایسه
1. Peng
2. Wongboonsin
3. Barker
4. Basu, A.
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نسبت های بستگی نظری(مبتنی بر توزیع های سنی جمعیت) با نسبت های بستگی واقعی (مبتنی
بر میزان های مشارکت در بازار کار) در هند می پردازد .نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت های
وابستگی واقعی  -نسبت غیرشاغالن به شاغالن  -نه تنها در هند هنوز باالست ،بلکه در سال های اخیر
در دوران پنجره جمعیتی وضعیت هم بدتر شده است.
پرسکوتز و سامبت )2014( 1در مقاله «سود جمعیتی و نسبت های حمایت اقتصادی در اروپا» بیان
ً
می کنند که اروپا تقریبا به پایان دوران پنجره جمعیتی خود رسیده است و کشورهای اروپایی توانسته اند
از اثرات مثبت پنجره جمعیتی برای اقتصادشان تا سال  2010بهره ببرند .این مطالعه نشان می دهد که
نوساناتی در بین کشورهای اروپایی در زمان آغاز و پایان دوره و میزان اثرات مثبت سود جمعیتی وجود
دارد.
همچنین این مطالعه نشان می دهد که از سال  2010به بعد این کشورها برای چهار دهه آینده با میزان
منفی رشد در شاخص نسبت حمایت اقتصادی مواجه می شوند .برای تمامی کشورهای مورد بررسی،
اثر ترکیبی (ناشی از افزایش جمعیت در سنین فعالیت) منفی است و کاهش آن نیز ادامه خواهد داشت.
در میان مدت(تا سال  )2020تفاوت های بین کشورها فقط پنج درصد است ،اما انتظار می رود تا سال
 2050این تفاوت ها به  15درصد افزایش یابد .از اینرو ،اثر ترکیبی سود جمعیتی برای چهار دهه آینده در
تمامی کشورهای اروپایی منفی خواهد بود .اثر مثبت سالخوردگی جمعیت بر ثروت فقط برای انگلیس،
آلمان و اسپانیا وجود دارد .بنابراین اثر مثبت ثروت برای بخش های زیادی از اروپا به دلیل اینکه مصرف
ً
سالمندان غالبا از طریق سیستم انتقاالت عمومی(دولتی) 2تأمین می شود ،وجود نخواهد داشت.
کوارسما 3و همکارانش ( )2014در مقاله ای با عنوان «آیا سود جمعیتی یک سود تحصیلی است؟»
بیان می کنند که بعد از کنترل پویایی سرمایه انسانی ،تغییرات در ساختار سنی تأثیری بر بهره وری
نیروی کار ندارد .از این رو ،افزایش آموزش و افزایش سطح تحصیالت ،کلید تبیین رشد بهره وری و
درآمد سرانه است و بخش اصلی سود جمعیتی ،سود تحصیلی است.
لوتز ( )2014در مقالهای با عنوان «بهترین سیاست جمعیتی برای قرن  »21عنوان می کند وضعیت
جمعیت در كشورهای دنیا بهنحوی است كه رشد جمعیت كاهش یافته و این رشد كم جمعیت باعث
تغییر ساختار جمعیت شده است .وی در پاسخ به اینكه بهترین سیاست جمعیتی برای آینده چه
ً
میتواند باشد؟ دو دیدگاه را پیشنهاد میکند .از یک دیدگاه می توان صرفا به تعداد جمعیت توجه كرد

1. Prskawetz, A. and J. Sambt
2. Public Transfers
3. Cuaresma
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و سیاستهای افزایش تعداد جمعیت را در دستور كار قرار داد .در این دیدگاه ،فقط كمیت جمعیت
مهم است .لوتز در دیدگاه دوم ،به جای تعداد جمعیت ،به ساختار کیفی جمعیت توجه میکند و منابع
موجود را با توجه به ساختار جمعیت به نحوی كه بهبود زندگی مردم را تأمین كند ،مدیریت میکند.
طبق این دیدگاه ،باید منابع موجود را در نظر داشت و با توجه به آنها ،بهترین گزینه مناسب با ساختار
جمعیت را برگزید.
لوتز معتقد است كه دو مقوله آموزش و بهداشت بهترین گزینههای توسعه یا مدیریت جمعیت
هستند .توسعه جمعیت مستلزم افزایش سطح تحصیالت ،بهبود كیفیت تحصیالت و افزایش سطح
بهداشت است .اگر هدف سیاستهای جمعیتی از این دیدگاه تعریف شوند ،میتوان گفت بهترین
گزینه برای ساختار جمعیتی در نظر گرفته شده است.
رنتریا 1و همکارانش ( )2016در بررسی تأثیر آموزش و تحصیالت بر سود جمعیتی ،سود جمعیتی
را به دو بخش اثرات ساختار سنی و اثرات تحصیالت تفکیک تقسیم می کنند و به بررسی اثرات
جداگانه آنها برای کشورهای مکزیک و اسپانیا می پردازند .این مطالعه ،نتایج نقش ساختار سنی در
سود جمعیتی و رشد اقتصادی را تأیید می کند؛ البته نتایج نشان می دهد که پیشرفت و افزایش در
تحصیالت نقش اساسی تری دارد .اثر مثبت سن برای هر دو کشور تا سال  2020است و برای بقیه قرن اثر
سن منفی می شود .درخصوص کشور اسپانیا اثر مثبت سن به دلیل تفاوت در گذارهای جمعیتی شان
سریع تر منفی میشود ،اما اثر تحصیالت تا پایان قرن بیست و یکم ثابت می ماند .از این رو ،رشد نسبت
حمایت مثبت خواهد بود تا زمانی که اثر مثبت تحصیالت از اثر منفی سن بزرگ تر و قوی تر باشد.
روزادو 2و الواردو )2017( 3در مطالعه «اثرات ساختار سنی جمعیت بر پس انداز و رشد اقتصادی در
اکوادور برای دوره زمانی  »1975-2015به این نتیجه می رسند که تغییرات در ساختار سنی جمعیت،
تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی اکوادور داشته است .با این حال ،طبق برآورد آنان ،مزیت ها و اثرات مثبت
تغییرات ساختار سنی جمعیت با توجه به سالخوردگی جمعیت و افزایش نسبتهای وابستگی سنی،
به زودی از بین می رود.

مطالعات داخلی
در ایران نیز پژوهشگران در مطالعاتی به بررسی اثرات ساختار سنی جمعیت بر مؤلفه ها و شاخص های
رشد و توسعه اقتصادی پرداخته اند .به عنوان مثال ،نوفرستی و احمدی ( )1378در بررسی عوامل مؤثر
1. Rentería
2. Rosado
3. Alvarado
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در پس انداز با استفاده از داده های سری زمانی ،نتیجه می گیرند که تـأثیر گروه های سنی بر پس انداز ابتدا
منفی است ،سپس مثبت می شود و به ماکسیمم خود می رسد و پس از آن کاهش می یابد و درنهایت
ً
مجددا منفی می شود .به بیان دیگر ،افراد تا  25سالگی و نیز بعد از  55سالگی دارای پس انداز منفی
و بین  25تا  54سالگی پس انداز مثبت دارند .درواقع ،با افزایش نسبت جمعیت گروه سنی میانسال
(به ویژه  35-44سال) ،پس انداز جامعه نیز افزایش پیدا می کند.
نوفرستی و مدنی تنکابنی ( )1385در مطالعه خود به این نتیجه می رسند که بیشترین پسانداز
توسط افرادی كه در محدوده   سنی  30تا  45هستند صورت میگیرد .طبق این مطالعه ،اگر گروه های
سنی جمعیت مذکور افزایش یابد ،از مصرف کل جامعه کاسته و بر میزان پس انداز کل جامعه افزوده
خواهد شد .بدین ترتیب ،الگوهای تولید و مصرف بر حسب سن در نوسان است.
هوشمند و نیکوقدم ( )1391در بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران بیان
می کنند که یک درصد افزایش در سهم جمعیت زیر  15سال از کل جمعیت منجر به کاهش حدود
 0/09درصد درآمد سرانه و یک درصد افزایش در بار تکفل جوان منجر به کاهش حدود  0/03در درآمد
سرانه می شود .از سوی دیگر ،یک درصد افزایش در سهم جمعیت باالی  65سال از کل جمعیت منجر
به کاهش حدود  0/8درصد در درآمد سرانه و یک درصد افزایش در بار تکفل پیری ،باعث کاهش حدود
 0/44درصد درآمد سرانه می شود .درمقابل ،نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در سهم جمعیت
 15-64سال از کل جمعیت ،منجر به افزایش حدود  0/02درصد درآمد سرانه می شود.
مطالعه صادقی ( )1391نشان می دهد که در بستر تغییرات ساختار سنی جمعیت ،فازی از تحوالت
جمعیتی در ایران آغاز شده است که «پنجره جمعیتی» نامیده می شود .پنجره جمعیتی ،یک وضعیت
موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در سال  1385باز شده و چیزی حدود چهار دهه طول می کشد.
در این دوران ،نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد و نسبت های وابستگی سنی
کاهش می یابد و در نتیجه ،فرصت طالیی و منحصر به فردی فراروی توسعه اقتصادی قرار می گیرد .البته
ایشان یادآور می شود که پنجره جمعیتی به صورت اتوماتیک و خودبه خود عمل نمی کند و بهره برداری از
آن نیازمند بسترهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاستی و نهادی مناسب است.
کوششی ( )1396در مطالعه «پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی ،تدوین حسابهای ملی
انتقاالت در ایران» نشان می دهد که در ایران بیش از دوسوم انتقاالت مالی بین اعضا و در درون خانوارها
صورت می گیرد و سهم انتقاالت بین خانوار کمتر از یکسوم کل انتقاالت است.

مبانی نظری
یكی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت ،بحث پیرامون تأثیرات
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جمعیت بر توسعه اقتصادی بوده است و اینکه آیا رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت
دارد یا منفی؟ در پاسخ به این پرسش ،سه رهیافت و دیدگاه در حوزه اقتصاد جمعیت مطرح و قابل
تشخیص است .رهیافت «بدبینانه جمعیت» 1كه افرادی نظیر توماس رابرت مالتوس ( )1798و پل
ارلیش ( )1968بدان می پردازند و رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می دانند.
درمقابل ،رهیافت «خوش بینانه جمعیت» 2قرار دارد که توسط افرادی مانند بازراپ ( ،)1965كوزنتس
( )1967و سایمون ( )1981مطرح می شود .این گروه معتقدند نه تنها رشد جمعیت مسئله نیست ،بلكه
آن منبع رفاه ،ثروت و محرك رشد اقتصادی است.
رهیافت سوم ،طرفداران مدل های رشد نئوكالسیك هستند که موضعی «بیطرفانه» اتخاذ کرده اند.
3

در این رویکرد افرادی نظیر کلی و اسچمیت هستند که بر این باورند رشد جمعیت به تنهایی و جدا
از سایر عوامل تأثیر اندكی در رشد اقتصادی دارد (بلوم و همکاران2001 ،؛ صادقی و فرجادی 1386؛
صادقی .)1391 ،بنابراین ،در این سه رهیافت ،بر رشد جمعیت به عنوان شاخص پویایی جمعیت
تأ کید شده و اثرات آن بر رشد اقتصادی بررسی و مدلیزه شده است اما در هر سه رهیافت ،تأثیرات
ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی مغفول مانده است.
برخالف رویکرد کالسیک ،در دیدگاه های معاصر اقتصاد جمعیت رشد قابل توجهی را در زمینه
اهمیت نظری و تجربی پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت شاهد هستیم .در این
راستا ،مباحث نوظهوری نظیر پنجره جمعیتی (روبین و همکاران  ،2003واالن  ،2004سازمان ملل ،2004
پنگ  ،)2005پنجره فرصت (بیردسال و ساینگینگ  ،2001آدیتومو وهمکاران  ،)2005فرصت جمعیتی
(فارکس  ،)2001سود جمعیتی (بلوم وهمکاران  2001و  ،2003میسون  ،2002میسون و لی  ،2004بارکر
 ،2004دی آدامو  ،2004ونگبونسین و همکاران  ،2005فینگ و میسون  ،2005یانگیارا  ،2005هیوگ ،2006
نایب  ،)2006سود جمعیتی -تحصیلی (لوتز و همکاران ،)2013 ،هدیه جمعیتی (ویلیامسون ،2001
جکسون و فلیمنگام  ،)2004امتیاز جمعیتی (بیردسال و ساینگینگ  ،2001اوگاوا و همکاران  )2005و
عصر طالیی جمعیت (واالن  )2002مطرح شده است.
مباحث و مفاهیم مذکور ناظر بر پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت در جهت
افزایش جمعیت در سنین فعالیت هستند .در این میان ،دو مفهوم «پنجره جمعیتی» و «سود جمعیتی»
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .این دو مفهوم گاه در مطالعات به جای یکدیگر استفاده می شود؛

1. Pessimistic
2. Optimistic
3. Population Neutralism
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درحالی که تفاوت هایی با هم دارند .مفهوم پنجره جمعیتی بیشتر در ادبیات جمعیت شناسی مرسوم
بوده ،اما مفهوم سود جمعیتی در ادبیات اقتصاد جمعیت متداول است.
پنجره جمعیتی بیشتر به افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت و بالقوه بودن فرصت طالیی
جمعیت شناختی برای رشد و توسعه اقتصادی اشاره می کند ،اما سود جمعیتی به بالفعل شدن
این فرصت جمعیتی گفته می شود .در واقع ،سود جمعیتی به آن میزان از رشد اقتصادی که ناشی
از تغییرات ساختارسنی جمعیت (افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت) است ،اطالق می شود.
سود جمعیتی خود به دو سود اول و دوم جمعیتی 1مفهوم سازی شده است« .سود جمعیتی اول» ،رشد
اقتصادی منتج شده از افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت را نشان می دهد« .سود جمعیتی دوم»
به تحقق انباشت ثروت در نتیجه گذار ساختار سنی به فاز سالخوردگی جمعیت اطالق می شود.
عالوه بر اینها ،تئوری ها و مدل های مختلفی به تبیین اهمیت ساختار سنی بر رشد اقتصادی
پرداخته اند .در این میان ،تئوری سرمایه انسانی 2و رویکرد چرخه زندگی اقتصادی 3از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
در تئوری سرمایه انسانی (بکر )1962،آمده است که ذخیره سرمایه انسانی در سنین میانی به اوج خود
می رسد .از اینرو ،افزایش جمعیت در سنین فعالیت با ذخیره سرمایه انسانی همراه است .عالوه بر این،
همان طور که بکر بیان می کند کاهش باروری با افزایش کیفیت و سرمایه انسانی فرزندان همراه است.
افزایش سرمایه انسانی (آموزش و سالمت) فرزندان نیز منجر به رشد اقتصادی آینده جامعه می شود
(هکمن2007 ،4؛ هکمن و جونجیان  .)2012از این رو ،در دوران پنجره جمعیتی ،انباشت سرمایه انسانی
شکل می گیرد.
در تئوری ها و مدل های مختلف اقتصادی به سرمایه انسانی و اهمیت آن در رشد اقتصادی توجه
شده است .این مدل  ها و تئوری ها در قالب دو دیدگاه مطرح شده است:
نخست «دیدگاه نئوکالسیک» است که پیشگام آن مانکیو ،رومر و ویل ( )1992هستند .در این
5

دیدگاه ،انباشت و تراکم سرمایه انسانی ،به عنوان یکی از عوامل تولید ،محرک رشد اقتصادی است .در
این دیدگاه ،تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی «اثر سطح» 6نامیده می  شود.

1. First & Second Demographic Dividends
2. Human Capital
3. Economical Life Cycle
4. Heckman
5. Mankiw, Romer and Wail
6. Level Effect
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دیدگاه دوم« ،دیدگاه پیشرفت-تکنیکی» است که جزء محوری بسیاری از مدل  های رشد درونی
است .در این دیدگاه ،رشد بهره وری کل عوامل تولید )TFP( 1بستگی به ذخیره سرمایه انسانی از طریق
تولید داخلی نوآوری تکنولوژیکی یا اقتباس و به کارگیری تکنولوژی های جدید خارجی دارد .در هر
مورد ،رشد بهره وری کل عوامل با سطح متوسط سرمایه انسانی ارتباط مثبت دارد .در این دیدگاه ،اثر
سرمایه انسانی در رشد اقتصادی «اثر رشد» 2نامیده می شود (پنگ.)2005 ،
رویکرد چرخه زندگی اقتصادی ،ابتدا توسط فرانکو مودیگلیانی )1954( 3برای توصیف الگوهای
سنی مصرف و پس انداز مطرح شد .طبق این رویکرد ،رفتار اقتصادی افراد به طور منظم در مسیر زندگی
همراه با افزایش سن تغییر میکند .در جمعیت ها نیز چنین وضعیتی همراه با تغییرات ساختار سنی
جمعیت متصور است .تولید ،پس انداز و مصرف جملگی با افزایش سن تغییر میکنند (لی و میسون،
.)2011
ً
در رویکرد چرخه زندگی اقتصادی ،جریان درآمدی یک فرد در ابتدا و اواخر عمر نسبتا کم مقدار است.
از طرف دیگر ،این فرد می تواند انتظار داشته باشد که سطوح مصرفی وی در تمام دوران عمر ثابت یا
اینکه روند خفیف افزایشی داشته باشد(نمودار .)1-1
نمودار  :1-1مدل چرخه زندگی اقتصادی مودیگلیانی

منبعhttps://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/:
27080

)1. Total Factor Productivity (TFP
2. Growth Effect
3. Franco Modigliani
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در رویکرد چرخه زندگی اقتصادی ،رابطه این دو ،یعنی درآمد و مصرف ،با سن مورد بررسی قرار
می گیرد .درواقع ،رفتار اقتصادی افراد به مرحله و جایگاه آنها در چرخه زندگی بسیار وابسته است .از
این رو ،الگوی چرخه زندگی اقتصادی با توجه به تغییرات ساختار سنی یک کشور ممکن است شرایط
اقتصادی متفاوتی را ایجاد کند ،بسته به اینکه کدام گروه ،کودکان ،بزرگساالن یا سالمندان سهم و رشد
غالب جمعیتی را دارند.
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از این رو ،در بستر فاز پنجره جمعیتی ،افزایش جمعیت در سنین

فعالیت همان طور که در معادله زیر نشان داده شده است ،موجب افزایش درآمد سرانه می  شود؛ حتی اگر
تولید و بازده نیروی کار بدون تغییر باقی بماند .این تأثیرگذاری بیشتر به خاطر رابطه بین تولید سرانه)ӯ ( 1
و تولید به ازای هر نیروی کار )y( 2است:
)  g y = g y + ( g l − g nدر این معادله N،جمعیت کل و  Lتعداد کل نیروی کار است .با تفکیک این
عبارت ،می توان میزان  های رشد را بدین صورت تبدیل كرد:
در این فرمول  glمیزان رشد جمعیت نیروی کار و  gnمیزان رشد کل جمعیت است .در طول فاز پنجره
جمعیتی ،رشد جمعیت نیروی كار بیشتر از میزان رشد کل جمعیت است.
بنابراین ،پنجره جمعیتی براثر ترکیب با سرمایه انسانی و تحصیالت ،می تواند از طریق عرضه نیروی
کار تحصیل کرده با بهره وری و قدرت تولید باال منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود.
کرسپو ،لوتز و سندرسون ( )2014سرمایه گذاری بر سواد و تحصیالت را شرط الزم در استفاده از پنجره
جمعیتی می دانند .به نظر آنان ،ساختار سنی جوان به تنهایی نمی تواند به رشد اقتصادی منجر شود.
با توجه به ویژگی هایی که جمعیت تحصیل کرده دارد ،ضمن استفاده از تکنولوژی مدرن ،بهرهوری
بیشتری خواهد داشت.
با این اوصاف ،با مرور پیشینه های نظری و تجربی ،نقش کلیدی تغییرات ساختار سنی جمعیت و
ظهور پنجره جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بیشتر نمایان می شود .اما باید توجه داشت که
این وضعیت به صورت اتوماتیک و خودبه خود عمل نمی کند و بهره برداری از آن در مرتبه اول ،نیازمند
شناخت تحوالت جمعیتی و گذارهای ساختار سنی است و در مرتبه دوم ،نیازمند ایجاد بسترهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مناسب برای بهره برداری از این دوران طالیی است.

1. Output Per Capita
2. Output Per Worker

فصل دوم
روند تحوالت و گذار جمعیتی ایران

روند تحوالت و گذار جمعیتی ایران
آ گاهی از تغییر و تحوالت جمعیتی ،ویژگی ها و ابعاد آن از اهمیت و جایگاهی کلیدی در
برنامهریزی ها و سیاستگذاری های رفاهی ـ ـ توسعه ای برخوردار است .در این راستا ،تعداد و میزان رشد
جمعیت از شاخصهای مهم تحلیل و توزیع جمعیت به شمار می رود كه كاربردهای مفید و مؤثری
در برنامهریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد .زیرا اساس برنامهریزی ها،
دسترسی به آمار و ارقام جمعیتی و شناخت تغییر و تحوالت جمعیتی است.

روند تحوالت حجم و رشد جمعیت ایران در قرن  14هجری شمسی
ایران با جمعیت  80میلیون نفر ،هفدهمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می رود .ایران در
آستانه قرن  14هجری شمسی حدود  10میلیون نفر جمعیت داشت ،جمعیت ایران در سال  1395به
حدود  80میلیون نفر رسید و در حالی قرن  14هجری شمسی را پشت سر خواهد گذاشت که جمعیت
آن بالغ بر  85میلیون نفر خواهد بود .از این رو ،در مدت یک قرن ،جمعیت کشور  8/5برابر شده
است .هرچند در طول این قرن ،تحوالت جمعیت روندی افزایشی داشته ،اما سرعت و شتاب این
افزایش با نوسانات دوره ای همراه بوده است.
آمارها و اطالعات موجود بیانگر این است که جمعیت ایران در آستانه قرن  14هجری شمسی
حدود  10میلیون نفر بود (باریر1968 ، 1؛ سرایی )1376 ،و در سرشماری  1335کشور  19میلیون نفر
جمعیت داشت و در سال  ،1355جمعیت آن به  33/7میلیون نفر رسید .این تعداد در سال 1365
به حدود  49میلیون و در سال  1375به حدود  60میلیون نفر افزایش یافت .بر اساس سرشماری ،1385
جمعیت ایران حدود  70/5میلیون نفر بوده و در سال  1390به حدود  75میلیون نفر رسید(میرزایی

1. Bharier
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و همکاران1382 ،؛ مرکز آمار ایران .)1390 ،نتایج سرشماری  1395نشان می دهد که جمعیت ایران با
رشد  1/24درصد طی سالهای  1390-1395به حدود  80میلیون نفر افزایش یافته است.
نمودار  :1-2روند تحوالت تعداد و متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت ایران 1260 -1395 ،ه  .ش

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماری ها و برآوردهای جمعیتی در سال های مختلف ،مرکز آمار ایران.

همان طور که نمودار  1-2نشان می دهد جمعیت کشور در فاصله سال های  1260تا  1390حدود 10
برابر افزایش داشته است .بیشترین افزایش تعداد جمعیت مربوط به دوره  1355تا  1365بوده است(15
میلیون نفر) .در دوره  1375تا  1385جمعیت  10/4میلیون نفر افزایش داشته است .به عبارت دیگر،
طی این دوره  17درصد جمعیت ایران افزایش یافته است .در دوره ده ساله اخیر ( )1385-95جمعیت
کشور حدود  10میلیون نفر یعنی ساالنه یک میلیون نفر افزایش داشته است.
در دهه  ،1335-1345میزان رشد جمعیت ایران  3/1درصد بود ،اما به دلیل اعمال برنامههای
تنظیم خانواده از نیمه دوم دهه  1340میزان رشد جمعیت در دهه  1345-1355کاهش یافت و به 2/7
ً
درصد رسید .مجددا طی سالهای  1355-1365با وقوع انقالب اسالمی ،شرایط خاص دوران انقالب
و جنگ تحمیلی ،این میزان به باالترین سطح خود در طول تاریخ تحوالت جمعیتی ایران یعنی حدود
 3/96درصد (که  3/2درصد رشد طبیعی و حدود  0/7درصد ناشی از مهاجرت عراقی ها و افغانیها
به ایران بوده) افزایش یافت .این میزان باالی رشد جمعیت ،زنگ خطری برای افزایش بیش از اندازه
جمعیت کشور بود و در نتیجه ،مسئوالن و سیاستگذاران از سالهای پایانی دهه  1368( 1360به بعد)
سیاستها و برنامههای تنظیم خانواده را اجرا کردند.
عالوه بر این ،سیاستهای توسعهای از جمله گسترش شبکه بهداشت روستایی ،توسعه مناطق
محروم و افزایش آموزش و تحصیالت در مناطق روستایی به ویژه برای زنان نیز در اولویت برنامههای
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دولت قرار گرفت .همزمانی و همگونی برنامههای توسعه آموزش و بهداشت با برنامههای تنظیم خانواده
به کاهش مرگ و میر کودکان منجر شد و تقاضا برای فرزند زیاد را کاهش داد .در نتیجه ،میزان رشد ساالنه
جمعیت طی دهه  1365-1375به حدود  1/96درصد و سپس طی دهه  1375-1385به حدود 1/6
درصد و در دوره پنج ساله  1385-1390به حدود  1/29درصد رسید و طی دوره  1390-1395نیز به
حدود  1/24درصد کاهش یافت.
رشد و افزایش جمعیت در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی در ایران بوده است(نمودار
 .)2-2بر این اساس ،در فاصله زمانی  1335تا  1395جمعیت مناطق شهری ایران  10برابر افزایش داشته
و از شش میلیون نفر به حدود  60میلیون نفر رسیده است؛ این در حالی است که در همین مدت،
جمعیت مناطق روستایی کمتر از دوبرابر افزایش یافته است .نکته قابل توجه اینکه از سال  1375به
بعد ،رشد جمعیت مناطق روستایی کشور روند منفی و کاهشی به خود گرفته است.
نمودار  :2-2تغییرات رشد جمعیت مناطق شهری و روستایی کشور  1335تا 1395

-0.73

-0.67

-0.44

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماری های جمعیتی از  1335تا .1395

در همه دوره ها ،رشد جمعیت در مناطق شهری به طور قابل توجهی بیشتر از مناطق روستایی بوده
است .نتایج سرشماری  1395نشان میدهد كه در پنج سال اخیر ،متوسط رشد جمعیت شهری کشور
برابر با  1/97درصد و متوسط رشد جمعیت مناطق روستایی  -0/73درصد بوده است .در دو دهه
اخیر ،مناطق روستایی به دلیل تبدیل شدن روستاهای پرجمعیت به شهر ،مهاجرت و ادغام روستاهای
پیرامون به محدوده شهرها ،رشد منفی داشته اند.
عالوه بر این ،در دوره پنج ساله  1390-95بیشترین متوسط رشد ساالنه جمعیت به استان های
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خراسان جنوبی ( 3/0درصد) بوشهر( 2/04درصد) ،هرمزگان ( 2/4درصد) ،البرز ( 2/4درصد) و
قم( 2/3درصد) تعلق داشته است .درمقابل ،دو استان همدان و خراسان شمالی رشد منفی داشته اند
و رشد جمعیت در استان های کرمانشاه و لرستان نیز نزدیک به صفر است(نمودار .)3-2
نمودار  :3-2متوسط درصد رشد ساالنه جمعیت استان های کشور طی سال های  1390تا 1395

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماری .1395
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پیش بینی روند آینده تحوالت حجم و رشد جمعیت ایران
چنان که پیش تر آمد ،تعداد و رشد جمعیت از مقولههای اساسی در برنامهریزیهای جمعیتی است.
با توجه به تحوالت و مسائل جمعیتی در کشور طی دهههای اخیر ،اکنون این سؤال مطرح می شود که
تعداد و رشد جمعیت ایران در دهههای آینده چگونه خواهد بود؟
با پیشبینی های جمعیتی میتوان تصویری از جمعیت در کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت ترسیم
ً
کرد .با این حال ،باید توجه داشت که معموال پیشبینیهای جمعیتی برای دوره زمانی بیش از یک دهه
قطعی نیست و با اما و اگرها و فرضیات متفاوتی روبه روست .دلیل این امر پیچیدگی فرضیاتی است که
در مورد روند آینده باروری ،مرگ و میر و نیز مهاجرت طرح شده و بر مبنای این فرضیات ،رشد و تعداد
جمعیت در آینده پیشبینی می شود .به دلیل تغییرات سریع اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در هر
جامعه هرکدام از مؤلفههای پویایی جمعیت نیز دچار تغییراتی میشوند که پیش بینی دقیق آنها خارج از
توان محققان ،برنامهریزان و سیاستگذاران است و به تعبیری آیندهنگریها توام با خطاست .از این رو،
متخصصان جمعیتی همواره پیشبینیهای جمعیتی را با فرضیاتی برای هرکدام از این مؤلفههای
جمعیتی اعالم میکنند و هشدار میدهند که نتیجه این پیشبینی ها نمیتواند با قطعیت تلقی شود.
بدین منظور دامنهای از پیشبینی های الزم (حد پایین ،متوسط و باال) برای جمعیت در فاصلههای
ً
معینی ارائه می شود که معموال حد متوسط آن مد نظر قرار میگیرد.
با این توضیح ،به پاسخ سؤال قبلی درمورد آینده جمعیت ایران میپردازیم .پیشبینی های سازمان
ملل در سال  2015درمورد جمعیت ایران برای دوره 1390-1430ه .ش ( 2011تا 2050میالدی) بیانگر این
است که هرچند رشد جمعیت ایران روند کاهشی آرامی را طی میکند ،اما در مجموع تا نیمه قرن بیست
و یکم تعداد جمعیت ،روندی افزایشی خواهد داشت.
مرکز آمار ایران ،در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه با استفاده از نرمافزار پیشبینی جمعیت و در نظر
گرفتن سه فرضیه باروری :تداوم باروری سال  1.8( 1390فرزند) ،سطح جانشینی 2.1( 1فرزند) و باالتر از سطح
جانشینی ( 2.5فرزند) ،جمعیت ایران را تا سال  1430پیشبینی کرده که نتایج آن در نمودار  4-2ترسیم و
نمایش داده شده است .از این رو ،برمبنای فرضیه تداوم باروری( 1.8فرزند) و افزایش آن به سطح جانشینی
( 2.1فرزند) جمعیت ایران در سال  1430حدود  94الی  98میلیون خواهد بود .در صورت قرار گرفتن باروری
به باالتر از سطح جانشینی ( 2.5فرزند) تعداد جمعیت در سال  1430به رقم  104میلیون نفر خواهد رسید.

 .1منظور از نرخ جانشینی جمعیت تعداد دخترانی است که یک مادر جانشین خود می کند .با توجه به نرخ دخترزایی  0/488سطح
ً
جانشینی جمعیت( )NRR=1معموال در نرخ باروری کل  2/1فرزند محقق می شود.
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نمودار  :4-2برآورد و پیش بینی تعداد جمعیت ایران بر اساس سناریوهای مختلف باروری1395-1430،

منبع :مرکز آمار ایران.1393 ،

شایان ذکر است ،روند آینده مؤلفههای جمعیتی عالوه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی ،متأثر از
ساختار سنی و سیاستهای جمعیتی خواهد بود .سرعت دستیابی به فرضیاتی که در این پیش بینیها
در نظر گرفته شده است و تداوم باروری در همان سطح به این شرایط بستگی دارد و میتواند بر تعداد
نهایی جمعیت در سال مورد نظر اثرگذار باشد .با این حال ،با توجه به ساختار سنی جوان جمعیت
و ویژگیهای فرهنگی جامعه ایران درمورد ازدواج و فرزندآوری و نیز برنامههایی که همواره برای بهبود
سالمت در کشور صورت میگیرد و منجر به افزایش امید زندگی میشود ،روند رشد جمعیت حداقل در
ُ
سه دهه آینده ،هرچند کند ،اما مثبت خواهد بود .به عبارت دیگر ،تداوم رشد جمعیت ایران تا حدود
 30سال آینده ناشی از تأثیر ساختار سنی (گشتاور جمعیتی) است.
بدین ترتیب ،بدیهی است که تداوم رشد جمعیت ایران تا حدود  30الی  40سال آینده ناشی از پدیده
گشتاور مثبت جمعیتی ،یعنی نیروی محرکه  نهفته در ساختمان سنی جمعیت است .عدم توقف رشد
جمعیت (رشد برابر صفر) بالفاصله بعد از رسیدن باروری به سطح جانشینی ( )NRR=1نشان دهنده
تأثیر ساختار سنی جوان جمعیت است.

گذار جمعیتی ایران
تحوالت جمعیتی ایران در قرن اخیر را می توان در چارچوب مدل گذار جمعیتی و فازهای مختلف آن
تبیین کرد .گذار جمعیتی به عنوان یک تئوری و چارچوب تحلیلی به تبیین تحوالت جمعیتی در طول
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زمان در قالب گذار از میزان باالی موالید و مرگ و میر به میزان پایین موالید و مرگ و میر در بستر توسعه  
اقتصادی و اجتماعی می پردازد .در بستر گذار جمعیتی ،دو فاز کلی گذار از هم متمایز می شود؛ گذار
مرگ و میر 1و گذار باروری 2که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

فاز اول گذار جمعیتی؛ گذار مرگ و میر
گذار مرگ و میر ،عامل اصلی تحوالت جمعیتی ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی بوده است.
آغاز گذار مرگ و میر در ایران به اوایل قرن مذکور برمی گردد .هرچند اسناد موثقی درمورد مرحله اول و
چگونگی گذار مرگ و میر ایران در دست نیست ،اما معدود مطالعات (سرایی1370 ،؛ زنجانی1370 ،؛
کوششی ،)1389 ،براساس شواهد تاریخی ،برآوردهایی از زمان خروج ایران از مرحله اول گذار مرگو میر
ارائه کردهاند.
بر پایه این مطالعات ،آخرین اپیدمیهای بزرگ ،جنگهای داخلی و بینالمللی و قحطیها و
خشکسالیهایی که هرکدام نقش و سهم مهمی در باال بودن نرخ مرگ و میر ایران داشتهاند ،در نیمه
ً
ً
دوم قرن سیزدهم ه.ش و عموما تا آغاز قرن چهاردهم ه.ش کمرنگ و تدریجا محو شدهاند .سالهایی
که امید زندگی در بدو تولد بین  25تا  30سال تخمین زده شده است و در پی پیشرفتهایی که با
ً
برنامههای امیرکبیر و در سالهای پایانی حکومت قاجاریه بنا گذاشته شد ،تدریجا شرایط برای بهبود
ً
شیوههای درمان و مقابله با بیمار ی های اپیدمیک و اندمیک فراهم شد (کوششی .)1389،دقیقا
نمیتوان مشخص کرد که از چه سالی سطح مرگو میر کاهش یافته است ،اما برآوردهای موجود از نرخ
رشد جمعیت و در غیاب استفاده فراگیر از روش های پیشگیری از بارداری ،این زمان به دهه اول قرن
چهاردهم هـ.ش نزدیک است و به نظر میرسد که تا پیش از جنگ جهانی اول بهبود محسوسی که به
کاهش سطح مرگو میر ختم شده باشد ،بهوجود نیامده است (زنجانی1370 ،؛ سرایی.)1370 ،
در بستر این تحوالت ،ابتدا میزان مرگ و میر اطفال ،به طور قابل توجهی کاهش یافت .همان طور که
در نمودار  5-2مشخص است در طول یک قرن اخیر ،میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال حدود 16
برابر کاهش یافته و از رقم  305در هزار به  19در هزار رسیده است .همگام با این تحوالت ،در طول قرن
چهاردهم ه.ش ،امید زندگی در بدو تولد سه برابر شده و از  25سال به  74سال افزایش یافته است.

1. Mortality Transition
2. Fertility Transition
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نمودار  :5-2روند تحوالت مرگ و میر در ایران در یک قرن اخیر1300-1395 ،

روند کاهشی میزان مرگ ومیر اطفال زیر

روند افزایشی امید زندگی در بدو تولد

یک سال(در هزار)

(به سال)

منبع :عباسیشوازی و دیگران 2005؛ سرایی 1376؛ نورالهی و دیگران 1385؛ صادقی 1391؛کوششی ونیا کان1394،

از این رو ،بعد از انقالب اسالمی ،عواملی نظیر توسعه روستایی (ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی،
جاده سازی ،توسعهآب آشامیدنی ،برق و ،)...گسترش شبكه بهداشتی و تأسیس خانههای بهداشت
روستایی ،افزایش پوشش واكسیناسیون و كاهش میزان شیوع اسهال ،همراه با افزایش شهرنشینی و
ارتقای سطح تحصیالت به ویژه برای زنان ،موجب کاهش مرگ و میر اطفال شده است .کاهش مرگ
و میر اطفال نیز به نوبه خود با تقاضای کمتر برای فرزند همراه بوده است .با وجود این ،هنوز تفاوتهای
روستا-شهری و منطقهای درمورد مرگ و میر کودکان محسوس و مشهود است .به عبارت دیگر ،مرگ و
میر اطفال در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری باالتر است .میزان مرگ و میر کودکان در استان
سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استانها باالتر است.

فاز دوم گذار جمعیتی؛ گذار باروری
فاز دوم گذار جمعیتی با گذار باروری همراه است .کشور ایران در طول نیم قرن اخیر تحوالت
چشمگیری را در سطح و الگوهای باروری تجربه کرده است .سطح باروری تا دهه  1340به نسبت
ثابت و در حد باال قرار داشت ،اما از نیمه دوم دهه  1340با شروع برنامه های تنظیم خانواده در آستانه
ُ
انتقال قرار گرفت .البته این کاهش کند و اندک باروری ،موقتی بود و بعد از انقالب اسالمی ،باروری
ً
مجددا افزایش یافت .در دهه اول انقالب ،متوسط باروری حدود شش فرزند برای هر زن بود(دوره موقتی
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و گذرا) .اما در دهه دوم انقالب باروری با سرعت چشمگیری کاهش یافت و در دهه سوم به زیر سطح
جانشینی رسید.
مطالعات انجام شده درمورد سطح و روند باروری در کشور ،بیانگر این است که میزان باروری كل
در اوایل دهه  1340حدود هفت فرزند برای هر زن در سنین باروری بوده كه با كاهش اندك در نیمه اول
دهه  1350به حدود شش فرزند در سال  1355رسیده است (عباسی شوازی  ،1380عباسی شوازی و
مکدونالد  .)2006با توجه به شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور در سالهای پایانی دهه
 1350و اوایل دهه  1360از جمله توقف برنامههای تنظیم خانواده و شرایط جنگ تحمیلی هشت ساله،
ً
باروری روندی افزایشی داشت و میزان باروری مجددا به حدود هفت فرزند برای هر زن افزایش یافت.
نتایج مطالعات نشان می دهد كه میزان باروری کل در کشور از سال  ،1364قبل از اینکه برنامه
تنظیم خانواده در کشور به صورت رسمی و همهگیر آغاز شود ،رو به کاهش گذاشت .زیرا گسترش
خانههای بهداشت روستایی در کاهش مرگ و میر نوزادان در دهه  1360نقش بسزایی داشت و تقاضا
برای فرزند بیشتر را کاهش داد و به تبع آن ،تقاضا برای خدمات تنظیم خانواده افزایش یافت .احیا و
ارائه برنامه تنظیم خانواده از سالهای پایانی دهه  1360و طی دهه  1370شرایطی فراهم کرد تا زوجین
فرزندآوری خود را تنظیم کنند و همین امر به کاهش چشمگیر باروری منجر شد .میزان باروری کل در
ایران در سال  1385به حدود  1.9فرزند و در سال  1390به حدود  1.8فرزند کاهش یافت (عباسی شوازی
و حسینی چاوشی .)1392 ،برآورد باروری با استفاده از داده های موجود حکایت از روند آرام کاهش
باروری در سالهای قبل از  1390داشته و سطح باروری در سال  1390به طور متوسط حدود  1.8فرزند
بوده است (عباسی شوازی و حسینی چاوشی.)1393 ،
نمودار  6-2میزان باروری کل بر مبنای روش فرزندان خود با استفاده از دادههای سرشمار ی ،1365
 1385 ،1375و  1390و نیز دو مطالعه کشوری «بررسی سیمای جمعیت و سالمت در جمهوری اسالمی
ایران» و «شاخصهای چندگانه سالمت و جمعیت در ایران» توسط وزارت بهداشت در سال های
 1379و  1389را نشان میدهد .طبق این نمودار ،باروری طی دهه  1370کاهش زیادی داشته و روند
کاهشی نیز با شیب تندی همراه بوده است اما در دهه  1380این روند کاهشی ،کند و تا حدی متوقف
ً
شده و در اوایل دهه  1390سطح باروری به صورت نسبتا ثابتی بین  1.8و  1.9فرزند تداوم یافته است.
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نمودار  :6-2روند تحوالت باروری کل در ایران در چهار دهه اخیر ()1351-1390

8
7
6
5
4
3
2
1
1389

1387

1385

1383

1381

1379

1377

1375

1373

1371

1369

1367

1365

1363

1361

1359

1357

1355

1353

دی.اچ.اس 1389

دی.اچ.اس 1379

ﺳرﺷﻣﺎری 1390

1351

ﺳرﺷﻣﺎری 1385

ﺳرﺷﻣﺎری 1375

ﺳرﺷﻣﺎری 1365

0

منبع :عباسی شوازی و حسینی چاوشی.1393 ،

همچنین نتایج برآورد باروری از طریق محاسبه شاخص باروری کامل شده و احتمال فرزندآوری در
سه دهه گذشته با استفاده از دادههای پیمایش «شاخصهای چندگانه سالمت و جمعیت در ایران،
 »1389نشان میدهد که باروری کل از متوسط  6.6فرزند برای هر زن در سال  1365به  2.2فرزند در سال
 1380کاهش یافته است ،ولی از سال  1380به بعد باروری در همین سطح ،یعنی اندکی باالتر از متوسط
دو فرزند ثابت مانده است (مکدونالد و همکاران .)2015 ،هرچند محاسبه میزان باروری کل از طریق
روش فرزندان خود با روش محاسبه باروری کامل شده و احتمال فرزندآوری متفاوت است ،اما مقایسه
نتایج دو روش بیانگر این است که سطح باروری کل در سال  1390پایینتر از  1.8فرزند نبوده است.
عالوه بر آن ،در سالهای اخیر نشانههایی از افزایش باروری به چشم میخورد .نتایج منتشرشده
سازمان ثبت احوال کشور نیز نشان میدهد که طی دوره چهارساله  1390تا  ،1394تعداد موالید 13.6
درصد افزایش یافته و این در حالی است که زنان  34-20ساله که حدود  75درصد موالید را به دنیا
میآورند ،کمتر از نیم درصد افزایش داشته است (سازمان ثبت احوال  ،1395نوروزی.)1395 ،
نتایج اولیه سرشماری  1395نیز حاکی از این است که جمعیت  0-4ساله اندکی افزایش داشته
است (مرکز آمار ایران .)1395 ،چنین روندی حاکی از افزایش میزان باروری کل در پنج سال اخیر است.
بنابراین ،با توجه به روند باروری در سالهای اخیر و نیز با در نظر داشتن الگوی فرزندآوری ،پیشبینی
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می شود در صورت عدم تغییر سن ازدواج ،سطح فعلی باروری تا دهه آینده تغییر اندکی داشته باشد.
نکته مهم این است که تداوم سطح فعلی باروری در سطح جانشینی به معنای دستیابی به رشد
جمعیتی صفر یا منفی در آینده نزدیک نیست و با توجه به اینکه نسل متولدین بعد از انقالب هنوز در
سنین باروری به سر میبرند و باروری خود را تکمیل نکردهاند ،در دهههای آینده نیز جمعیت با رشد
مثبت افزایش خواهد یافت.
نمودار  :7-2فرایند گذار جمعیتی ایران1290-1390 ،

منبع :پردازش بر اساس امانی 1374؛ سرایی 1376؛ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 2000؛

برآوردهای مرکز آمار ایران
بدین ترتیب ،بر اساس دو عنصر کلیدی تغییرات جمعیتی یعنی میزان موالید و مرگ و میر ،مدل
گذار جمعیتی طراحی و فرمول بندی شده است .در بستر این تحوالت ،همان طور که در نمودار 7-2
مشخص است ،اکنون کشور به مراحل پایانی گذار جمعیتی نزدیک شده است .پیش از شروع گذار
جمعیتی ،زندگی ها کوتاه ،موالید زیاد ،رشد جمعیت کند و جمعیت ها ساختاری جوان دارد .در
بستر گذار جمعیتی ،ابتدا مرگ و میر و سپس باروری کاهش یافته ،در نتیجه میزان رشد جمعیت ابتدا
افزایش سریعی دارد و سپس دوباره کاهش می یابد .با حرکت به سمت باروری پایین و عمرهای طوالنی،
سالخوردگی جمعیت در آینده شکل خواهد گرفت.
بنابراین گذار ساختار سنی ،بخش مکمل فرایند گذار جمعیتی به شمار می رود .در واقع ،تغییر در
ساختار سنی جمعیت ،مرحله آخر گذار و انتقال جمعیتی است .عالوه بر تأثیرات گذار جمعیتی بر
حجم و رشد جمعیت ،به طور قابل توجهی ساختار سنی جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد .کاهش ها
در باروری و مرگ و میر که در بستر گذار جمعیتی رخ می دهد ،منجر به تغییرات اساسی در ساختار
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سنی جمعیت می شوند .افزایش امید زندگی در بدو تولد در مراحل اولیه گذار جمعیتی باعث افزایش
جمعیت کودکان شده و در مراحل پایانی گذار ،افزایش آن منجر به افزایش جمعیت سالمند می شود.
«البته تغییرات در مرگ و میر ،کمتر از تغییرات باروری ،توزیع سنی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ زیرا
ً
کاهش های مرگ و میر معموال تمام سنین را تحت تأثیر قرار می دهد ،در حالی که کاهش های باروری
تعداد افراد جدید واردشده به جمعیت یعنی جمعیت  0ساله را در هرم سنی جمعیت تحت تأثیر قرار
می دهد» (بونگارت .)1998:7 ،از این رو ،کاهش باروری باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی
جمعیت در گذار از ساختاری جوان (به شکل هرم) به ساختاری سالخورده (به شکل استوانه) می شود.
به بیان دیگر ،در مراحل پایانی گذار جمعیتی ،مباحث جمعیتی بهجای رشد و افزایش جمعیت ،بر
محور ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن متمرکز می شود.

فصل سوم
تغییر ساختار سنی جمعیت ایران

تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران
با توجه به کامل شدن فرایند گذار جمعیتی ،گذار ساختار سنی و پیامدهای اقتصادی آن ،اکنون
مهم ترین موضوع جمعیتی و اقتصادی کشور محسوب می شود .دوره ها و مراحل مختلف گذار
ساختار سنی ،شرایط ،مسائل و فرصت های متفاوتی را به همراه خواهد داشت .از این رو ،با مطالعه
گذار ساختار سنی جمعیت میتوان فرصت ها و چالش های حال و آینده جمعیت را تشخیص
داد؛ در واقع ،تحلیل پویایی ساختار سنی جمعیت نه تنها روند و مسیر گذشته را نشان داده ،بلکه
دورنمایی از آینده تحوالت جمعیتی را نیز پیش روی سیاستگذاران می گشاید.

گذار ساختار سنی و فازهای مختلف آن
گذار ساختار سنی ،بخش مکمل و خروجی فرایند گذار جمعیتی است (پول و ونگ.)2006:10 ،
بیشتر تمرکز جمعیت شناسی در طول چند دهه گذشته بر پویایی رشد جمعیت بوده و کمتر به تغییرات
ساختار سنی جمعیت توجه شده است .این در حالی است که با پایان یافتن گذار جمعیتی ،گذار
ساختار سنی آغاز می شود .کاهش های باروری و مرگ و میر که در بستر گذار جمعیتی رخ میدهند،
منجر به تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت می  شوند .افزایش امید زندگی در بدو تولد در
مراحل اولیه گذار جمعیتی باعث افزایش جمعیت کودکان شده و در مراحل پایانی گذار جمعیتی،
منجر به افزایش جمعیت سالمندان می شود .در این میان ،کاهش باروری نیز منجر به تغییرات اساسی
در ساختار سنی جمعیت در گذار از ساختار سنی جوان (هرمی شکل) به ساختار سنی سالخورده
(استوانه ای شکل) می شود.
در مراحل مختلف گذار ساختار سنی ،یکی از گروههای عمده سنی اهمیت بیشتری نهتنها به لحاظ
جمعیتی بلکه به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مییابد و شرایط و فرصتهای متفاوتی را رقم
خواهدزد.بنابراین گذار ساختار سنیماحصل گذارهایجمعیتیاست کهدال لتهاو پیامدهایاقتصادی،
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اجتماعی و سیاسی متعددی به همراه دارد.
نمودار  :1-3گذار ساختار سنی به عنوان محور گذارهای جمعیتی

منبع :ویکس.2012 ،

همان طور که در نمودار  2-3مشخص است ،جریانات کوهورتی و گذار ساختار سنی ،به عنوان یکی
از ویژگی های بارز جمعیت ایران در سه دهه اخیر شروع شده و تا چند دهه آینده ادامه خواهد داشت .در
هر دوره زمانی ،یکی از گروه های سنی از تورم و برجستگی جمعیتی برخوردار خواهد بود.
موج های جمعیتی و جریانات کوهورتی دو مفهوم کلیدی جمعیت شناسی با دال لت ها و پیامدهای
متعدد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی هستند.
نمودار  :2-3گذار ساختار سنی و موج های جمعیتی برآمده از آن1355-1435 ،

منبع :نتایج سرشماری های جمعیتی کشور؛ صادقی.1392 ،

موس لصف :ناریا تیعمج ینس راتخاس تارییغت
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یکی دیگر از شاخص ها و معیارهای گذار ساختار سنی ،میانه سنی است .همان طور که در نمودار
 3-3مشاهده می  شود ،میانه سنی جمعیت از  17/4سال در سال  1355با گذشت حدود چهار دهه
در سال  1395به  30سال افزایش پیدا کرده است .با توجه به ورود تورم جمعیتی کشور به دوره های سنی
باالتر ،انتظار می رود که این روند افزایشی همچنان تداوم داشته باشد و برآورد می شود که میانه سنی
جمعیت ایران در سال  1430به  43سال افزایش یابد.
نمودار  :3-3روند تحوالت میانه سنی جمعیت ایران1355-1430 ،

25

19

منبع :نتایج سرشماری های جمعیتی کشور؛ صادقی.1392 ،

عالوه بر این ،سهم جمعیت گروه های مختلف بزرگ سنی (کودکان ،جوانان ،میانساالن و سالمندان)
در فاصله سال های  1355تا  1395با تغییرات محسوس و چشمگیری همراه بوده است .همان طور
که در نمودار  4-3مشخص است ،پیش بینی می شود که این روند تغییرات برای دهه های آینده نیز
همچنان ادامه داشته باشد .بر این اساس ،در دوره زمانی  1355تا  1375کودکان با سهم  40درصد و
بیشتر از کل جمعیت ،باالتر از سایر گروه های جمعیتی قرار داشتند .در سال  ،1385سهم جمعیت
جوانان افزایش پیدا کرد و با داشتن سهم  35درصد از کل جمعیت ،باالتر از سایر زیرگروه های جمعیتی
قرار گرفت .همان طور که مشخص است از سال  1390به بعد سهم گروه میانساالن افزایش یافته و به
حدود  50درصد رسیده است .البته باید توجه داشت که دامنه تعداد سنین در دوره میانسالی حدود 35
سن است که نسبت به سایر گروههای سنی بیشتر است.
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نکته قابل توجه روند افزایشی محسوس جمعیت سالمند است که در سال  1430سهم آنان به بیش از
 18درصد می رسد .نکته دیگر اینکه در سال  1430سهم جمعیتی سه گروه کودکان ،جوانان و سالمندان
ً
با هم تقریبا برابر است.
نمودار  :4-3تغییرات سهم جمعیتی گروه های مختلف سنی1355 - 1430 ،

منبع :نتایج سرشماری های جمعیتی کشور و پیش بینی روندهای آینده توسط نویسندگان.

موس لصف :ناریا تیعمج ینس راتخاس تارییغت
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بدین ترتیب ،گذار ساختار سنی در چهار مرحله با افزایش چشمگیر جمعیت در یکی از زیرگروههای
جمعیتی اتفاق میافتد؛ ابتدا فاز کودکی ،1سپس فاز جوانی ، 2بعد از آن فاز میانسالی 3و درنهایت ،فاز
سالمندی 4است (مالمبرگ و سومستاد .)2000 ،همان طور که در نمودار  5-3مشخص است ،در هرکدام
از فازهای مذکور ،ساختمان سنی جمعیت کشور شکل خاص و منحصر به فردی پیدا می کند.
نمودار  :5-3فازهای مختلف تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران1365-1430 ،

فاز کودکی ()1365

فاز جوانی ()1385

فاز سالمندی ()1435

فاز میانسالی ()1395

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی.

فاز کودکی زمانی رخ می دهد که کاهش میزان مرگ و میر در طول مرحله اول گذار جمعیتی ،افزایش
در تعداد کودکان را ایجاد می کند .در این شرایط هرم سنی مقعرشکل 5می شود (برای مثال ،هرم سنی
سال  .)1365بعد از مدتی باروری نیز شروع به کاهش می کند و به تدریج بعد از کاهش باروری ،جامعه
از فاز کودکی خارج می شود .در این شرایط ،تورم و برآمدگی ایجادشده در ساختار سنی جمعیت توسط
کوهورت هایی که قبل از مرحله کاهش باروری متولد شده بودند (نسل دوره بیش زایی ،)6وارد سنین
جوانی می شوند و به تدریج پایههای هرم سنی باریک   تر شده و هرم سنی به طور فزاینده ای محدبی شکل

7

می شود و فاز جوانی جمعیت را شکل می دهد (برای مثال ،هرم سنی سال  .)1390این تورم جمعیتی
به تدریج وارد دوره میانسالی شده (برای مثال هرم سنی  )1395و درنهایت ،تورم جمعیتی وارد دوره

1. Child Phase
2. Youth Phase
3. Middle Age Phase
4. Old Age Phase
5. Concave Pyramid Shape
6. Baby Boomer
7. Convex Shape
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سالمندی شده و سالخوردگی جمعیت را شکل می دهد(هرم سنی  .)1435بدین ترتیب ،در بستر
تغییرات ساختار سنی جمعیت ،فازهای مختلفی ظهور و رشد پیدا می کنند که در ادامه به بررسی
هرکدام از فازهای مختلف ساختار سنی جمعیت در ایران می پردازیم.

فاز کودکی جمعیت (سنین زیر  15سال)
نخستین فاز از گذار سنی جمعیت ،فاز کودکی است .این فاز زمانی رخ می دهد که کاهش میزان های
مرگ در طول مرحله اول گذار جمعیتی ،افزایش در تعداد کودکان را ایجاد می کند؛ دلیل چنین افزایشی
در تعداد کودکان این است که در جمعیت های با مرگ و میر باال ،اغلب کسانی که می میرند اطفال
ً
و کودکان هستند .با این وصف ،کاهش در مرگ و میر اساسا زندگی شان را بهبود می بخشد و تعداد
بیشتری از آنان زنده می مانند .بنابراین کوهورت هایی که وارد مرحله بزرگسالی میشوند بیشتر و بزرگ  تر
میشوند و در نتیجه به زودی جمعیت در سنین باروری افزایش پیدا می کند و این وضعیت در صورت
ً
عدم تغییر رفتار باروری منجر به افزایش بعدی در تعداد موالید خواهد شد .از این رو ،تقریبا 30 -40
سال بعد از کاهش مرگ و میر ،در صورت همراهی با رفتار باروری تغییر نیافته ،هرم سنی مقعرشکل،
که خاص کشورهایی با میزان باالی رشد جمعیتی است ،شکل میگیرد (برای مثال هرم سنی سال
.)1365
نمودار  :6-3تغییرات سهم جمعیت زیر  15سال (کودکان) در ایران1355 -1430 ،

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

در فاز کودکی ،سهم جمعیت گروه سنی زیر  15سال مورد بررسی قرار می گیرد .همان طور که در

موس لصف :ناریا تیعمج ینس راتخاس تارییغت
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نمودار  6-3آمده نقطه اوج نسبت جمعیت زیر  15سال ایران ،مربوط به سال  1365است .در این
سال ،بر اساس نتایج سرشماری حدود  46درصد جمعیت کشور زیر  15سال بوده است .اما همان طور
که مشخص است این وضعیت دیری نپایید و از سال  1375به بعد با توجه به کاهش باروری شروع به
کاهش کرد؛ به طوری که در سال  1390به نصف رقم سال  ،1365یعنی  23درصد رسید.
با این حال ،این نسبت در سال  ،1395به دلیل روند افزایش موالید در سال های اخیر اندکی افزایش
ً
یافته و مجددا از سال  1400به بعد درصد جمعیت کودکان روندی کاهشی خواهد داشت و پیش بینی
می شود که سهم جمعیت کودکان (زیر  15سال) از کل جمعیت در سال  1430به  19درصد برسد.

فاز جوانی جمعیت (سنین  15-29سال)
همان طور که مالحظه شد فاز کودکی ،موقتی است و بعد از مدتی باروری شروع به کاهش می کند
و در نتیجه ،تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت به سمت دوره جوانی آغاز می  شود .سازمان
ملل متحد در تعریف «جوانان» محدوده سنی  15تا  24سال را در نظر گرفته است ،ولی بر اساس تعریف
وزارت ورزش و جوانان ایران محدوده سنی  15-29سال به عنوان سنین جوانی قلمداد شده است.
تورم جوانی ،دومین مرحله گذار ساختار سنی است که در آن تمرکز جمعیت بیشتر در سنین
جوانی است .در واقع ،یک الی دو دهه بعد از کاهش باروری ،تورم و برآمدگی ایجادشده در ساختار
سنی جمعیت توسط کوهورت هایی که قبل از مرحله کاهش باروری متولد شده بودند ،وارد سنین
جوانی می شود .در این شرایط به تدریج پایههای هرم سنی باریک تر شده و هرم سنی به طور فزاینده ای
محدبی شکل 1می شود و فاز جوانی جمعیت را شکل می دهد .از این رو ،در بستر گذار ساختار سنی،
مرحله ای از تحوالت جمعیتی آغاز می شود که مشخصه بارز آن افزایش تعداد و درصد قابل توجه
جمعیت جوان است ،این مرحله «تورم جوانی جمعیت» نامیده می شود.
برخی محققان تورم جوانی را به عنوان وضعیتی که در آن بیش از  20درصد جمعیت در گروه سنی 15
تا  24سال قرار دارند ،تعریف کرده اند .در مقابل ،جمعیت هایی که کمتر از  15درصد جمعیت جوان
برخوردارند ،دچار «کمبود جوانی» 2هستند(وستلی و چو .)57:2002 ،اندازه و طول مدت تورم جوانی به
زمان بندی و سرعت کاهش باروری و نیز جریانات مهاجرتی بستگی دارد.
افزایش در تعداد و سهم جمعیت جوان ،پدیده ای منحصربه فرد در تاریخ اجتماعی و جمعیتی ایران
محسوب می  شود .عالوه بر این ،تغییرات جمعیتی جوانان با تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی همراه بوده است.
1. Convex Shape
2 .Youth Deficit
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دوره جوانی ،در مقایسه با سایر دوره های چرخه زندگی ،مملو از انتقال های چندگانه است که
بیانگر فشردگی و تراکم وقایع جمعیت شناختی (ریندفوس )1991،و گذارهای اجتماعی (کسنوز و
کابماالن )1998،در این دوران است .به بیان دیگر ،بیشتر وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سالهای
دوره جوانی رخ می دهد.
در این دوره ،بیشترین تغییر و گذارهای زندگی نظیر اتمام و ترک تحصیل ،ورود به بازار کار ،گذار به
بزرگسالی ،ازدواج و تشکیل خانواده ،تجربه والدینی ،طالق ،رفتارهای پرخطر ،مهاجرت و ...رخ می دهد
و می توان گفت تراکم و فشردگی وقایع در دوره جوانی همراه با تغییرات سریع و حیرت آور تکنولوژیکی،
جوانان را به موتور تغییرات اجتماعی تبدیل کرده است.
نمودار  :7-3تورم جوانی جمعیت ایران ،سال 1390

منبع :پردازش بر اساس داده های ثبتی.

شاخص کلیدی تورم جوانی جمعیت ،افزایش قابل توجه تعداد و سهم جمعیت جوانان از کل
جمعیت است .در چند دهه اخیر ،تعداد جوانان با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و از  8/5میلیون
نفر ( 25درصد کل جمعیت) در سال  1355به  25میلیون نفر ( 35/4درصد کل جمعیت) در سال
 1385رسیده است .از سال  1385به بعد از تعداد جمعیت جوان به تدریج کاسته شده و در سال 1390
تعداد آنها به  23/7میلیون نفر ( 31/5درصد کل جمعیت) رسیده است .سهم جمعیت جوانان از کل
جمعیت کشور بر اساس نتایج سرشماری  1395به  25درصد کاهش یافته است.

موس لصف :ناریا تیعمج ینس راتخاس تارییغت

45

همانطور که در نمودار  8-3مالحظه میکنید ،پیشبینی میشود که در آینده نیز این روند بطئی-
کاهشی تداوم داشته باشد و تا سال  1340سهم جمعیت جوانان از کل جمعیت کشور به  18درصد برسد.
نمودار  : 8-3تغییرات سهم جمعیت  15-29سال (جوانان) در ایران1355 -1430 ،
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منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

باید توجه داشت که جوانان ،نه تنها به لحاظ وزن جمعیتی ،بلکه از نظر اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی نیز در جامعه ما اهمیت دارند .در واقع ،نه تنها جمعیت جوان به لحاظ عددی افزایش
یافته ،بلکه به لحاظ کیفی (سواد ،تحصیالت ،شهرنشینی و استفاده از رسانههای جمعی) نیز از
رشد چشمگیری برخوردار شده است .از این رو ،جمعیت جوان کشور از ویژگی های توسعه ای نظیر
تحصیالت عالی ،آ گاهی و مهارت برخوردار است که خود می تواند منشأ تحوالت اقتصادی و اجتماعی
در کشور باشد .با در نظر داشتن منافع و مزایای بالقوه این تجربه گذار جمعیتی در کشور ،چنین ساختار
جمعیتی به «پنجره» یا «موهبت جمعیتی» تعبیر می  شود (عباسی شوازی و صادقی.)1392 ،

فاز میانسالی جمعیت (سنین  30-64سال)
فاز میانسالی جمعیت ،سومین فاز و مرحله گذار ساختار سنی است که در آن تمرکز بیشتر جمعیت در
سنین میانسالی ( 30-64سال) است .با ورود تورم جوانی جمعیت به سنین میانسالی ،این فاز از تحوالت
جمعیتی آغاز میشود .همانطور که در نمودار  9-3مشخص است ،ایران از سال  1395وارد فاز میانسالی
جمعیت شده است .در این سال ،سهم جمعیت میانسال از کل جمعیت به حدود  45درصد رسیده
است.
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نمودار  :9-3تغییرات سهم جمعیت  30-64سال (میانساالن) در ایران1355 -1430 ،

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

همان طور که در نمودار  9-3مشاهده می شود ،سهم جمعیت میانساالن از حدود  25درصد در سال
 ،1365به تدریج شروع به افزایش کرده و در سال  1395به  45درصد رسیده است .از سال  1395تا سال
 1430سهم جمعیت گروه میانساالن بین  45تا  50درصد خواهد بود .فاز میانسالی جمعیت در سال های
 1405و  1410به نقطه اوج خود می رسد .در این سال ها ،حدود نیمی از جمعیت ایران را میانساالن تشکیل
می دهند .همان طور که در نمودار فوق مشخص است از سال  1430به بعد سهم جمعیتی میانساالن
کاهش یافته و به رقم  45درصد سال  1395بازمی گردد .بدین ترتیب ،از سال  1430به بعد تورم جمعیتی
کشور به تدریج از سنین میانسالی خارج و وارد دوره سالمندی می شود و فاز سالمندی جمعیت در
کشور شکل خواهد گرفت.

فاز سالمندی جمعیت (سنین  65سال و باالتر)
چهارمین و آخرین فاز گذار ساختار سنی جمعیت ،فاز سالمندی جمعیت است که از سال 1425
ایران وارد این فاز از تحوالت ساختار سنی جمعیت می شود .سالخوردگی جمعیت به معنی جانشینی
نسلهای کمجمعیت سالمندان توسط نسلهای جوانتری است که چون در دوره باروری باال به دنیا
آمده و در مراحل اول زندگی (کودکی ،جوانی و بزرگسالی قبل از سالمندی) نیز از شانس بیشتری برای
زنده ماندن برخوردار بودهاند ،پرجمعیت بوده و نتیجه این جانشینی ،افزایش جمعیت سالمندان است.
ً
بنابراین سالخوردگی جمعیت از نظر تعداد سالمندان ،اساسا حاصل باروری باال در گذشته است ،نه
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کاهش جاری باروری (کوششی و صادقی.)1396 ،
ً
حدود یک قرن از ورود ایران به مرحله گذار مرگ و میر میگذرد و مشخصا یکی از نتایج گذار مرگو میر
ایران افزایش شانس زنده ماندن جمعیت تا سنین باالست .از طرف دیگر ،سطح باروری باالی ایران (تا
قبل از کاهش آن از دهه  ،)1360به فرایند جانشینی گفته شده در باال سرعت بیشتری داده است .نتیجه
اینکه طی دو دهه قبل ،آهنگ رشد جمعیت سالمند کشور تندتر از رشد کل جمعیت شده و نرخ رشد
این گروه تا سه برابر نرخ رشد کل جمعیت افزایش یافته است (کوششی و همکاران.)1392 ،
نمودار  :10-3تغییرات سهم جمعیت  65ساله و باالتر (سالمندان) در ایران1355-1430 ،

منبع :پردازش براساس نتایج سرشمار ی  های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

چنانچه سالخوردگی جمعیت را به معنای افزایش سهم جمعیت سالمندان  65ساله و باالتر به
بیش از  15درصد در نظر بگیریم ،این فاز از تحوالت جمعیتی از سال  1425در کشور به دلیل ورود تورم
جمعیتی ناشی از دوره بیش زایی به سنین سالمندی شکل می گیرد .همانطور که در نمودار 10-3
ً
مشاهده میشود ،سهم جمعیت سالمند  ۶۵ساله و باالتر که تا دهه  1420با شیبی نسبتا ثابت رو به
افزایش است ،از آن به بعد با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت .این تغییر با ورود تورم جمعیتی به
سنین سالمندی رخ میدهد که در دوره بیش زایی ،در دهه اول بعد از انقالب اسالمی ایران به دنیا
ً
آمدهاند .به بیان دیگر ،در فاز سالخوردگی جمعیت ،نسلهای پرجمعیتی جانشین سالمندان نسبتا
کمشمارتر خواهند شد.
بدین ترتیب ،در مراحل پایانی گذار جمعیتی ،مباحث جمعیتی بهجای رشد و افزایش جمعیت
بر محور ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن متمرکز میشود .تمرکز جمعیتی در هرکدام از گروه های
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ً
سنی طبیعتا نیازها ،پیامدها و بالطبع برنامه ریزی های خاص خود را دارد که سیاستگذاران باید بدان
توجه داشته باشند« .در ساختار سنی جوان ،نیازها و هزینه های بهداشتی و آموزشی اهمیت ویژه ای در
برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی پیدا می کنند .این در حالی است که در ساختارهای سنی
در حال انتقال ،مسائل مرتبط با اشتغال ،ازدواج و تشکیل خانواده ،مسکن و به طور کلی نیازهای مرتبط
با دوره های جوانی و میانسالی اهمیت ویژه می یابند و باالخره در ساختار سنی سالخورده نیازهایی از
قبیل تأمین اجتماعی ،مسائل بهداشتی و معلولیت ها ،مسائل رفاهی و روانی اجتماعی و به طورکلی
مسائل مرتبط با بازنشستگان و سالمندان اولویت پیدا می کنند» (میرزایی و همکاران.)1382:6 ،
بنابراین مشخص شد که ایران در بستر تحوالت جمعیتی و گذار ساختار سنی ،در سال های اخیر
در دو فاز جوانی و میانسالی جمعیت قرار گرفته و به همین دلیل حجم و نسبت جمعیت در سنین
فعالیت ( 15-64سال) به باالترین حد خود رسیده است .این وضعیت ،در ادبیات جمعیت شناسی به
«پنجره جمعیتی» موسوم است و فرصت جمعیت شناختی بی نظیری فراروی توسعه اقتصادی گشوده
است.

فصل چهارم
پنجره جمعیتی
ابعاد و ویژ گی های آن در ایران

پنجره جمعیتی ابعاد و ویژگی های آن در ایران
در بستر تغییرات ساختار سنی جمعیت ،فازی از تحوالت جمعیتی در ایران آغاز شده که به
«پنجره جمعیتی» 1موسوم است« .پنجره جمعیتی» یک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی ایران به
شمار می رود که از سال  1385شروع شده و تا چهار دهه ادامه خواهد داشت .در این دوران ،نسبت
جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد و نسبت های وابستگی سنی کاهش می یابد و در
نتیجه ،فرصت طالیی و منحصر به فردی فراروی توسعه اقتصادی قرار می گیرد.

پنجره جمعیتی؛ مفهوم سازی و اندازه گیری
ً
پنجره جمعیتی ،دوره زمانی نسبتا کوتاه از تحوالت جمعیتی یک کشور است که در طول آن نسبت
جمعیت سنین فعالیت به حداکثر می رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن
به رشد اقتصادی مهیا می شود .برای تعریف پنجره جمعیتی ،زمان بندی و طول مدت آن معیارها و
مرزهای تکنیکی مختلفی ارائه شده است که در ادامه به معرفی و انطباق شان با وضعیت جمعیت
ایران می پردازیم:

معیار سهم جمعیت در سنین غیرفعالیت
بخش جمعیت سازمان ملل متحد ( )2004پنجره فرصت جمعیتی را دورهای تعریف میکند که
در آن نسبت جمعیت زیر  15سال به کمتر از  30درصد کل جمعیت برسد و نسبت جمعیت 65
ساله و باالتر نیز کمتر از  15درصد باشد .با توجه به این معیار و همان طور که در نمودار  1-4مشاهده

1. Demographic Window

50

پنجره جمعیتی و بازار کار در ایران،فرصت ها و چالش ها

می شود ،در سال  1385نسبت جمعیت زیر  15سال به زیر  30درصد کاهش یافته و نسبت جمعیت
 65ساله و باالتر نیز تا سال  1425زیر  15درصد خواهد بود .بنابراین جمعیت ایران از سال  1385وارد فاز
پنجره جمعیتی شده و این فاز از تحوالت جمعیتی به مدت چهار دهه یعنی تا سال  1425طول خواهد
کشید.
نمودار  :1-4تحوالت سهم جمعیت خارج از سنین فعالیت ایران 1355 -1430

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

معیار افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت
براساس معیار افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت ،پنجره جمعیتی دوره ای است که در آن کمتر
از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر  15سال و  65سال و باالتر) و بیشتر از دوسوم جمعیت
در سنین فعالیت ( 15-64سال) باشند .طبق این معیار ،همان طور که در نمودار  2-4مشاهده می شود
از سال  ،1385بیش از دوسوم جمعیت ایران در سنین فعالیت قرار گرفته و یک سوم جمعیت خارج از
سنین فعالیت هستند .این وضعیت تا سال  1425ادامه دارد و از این سال به بعد است که جمعیت
خارج از سنین فعالیت شروع به افزایش می کند و سهم جمعیتی آن به بیش از یک سوم کل جمعیت
میرسد.
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نمودار  :2-4تحوالت سهم جمعیت در سنین فعالیت و خارج از سنین فعالیت ایران 1355-1430

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

همچنین همان طور که در نمودار  3-4مشاهده می شود تا سال  ،1430حجم قابل توجهی از جمعیت
ایران (بیش از دوسوم) در سنین فعالیت خواهند بود.
نمودار  :3-4تحوالت ساختار سنی جمعیت ایران با تمرکز بر جمعیت در سنین فعالیت1390-1430 ،

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.
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معیار کاهش نسبت وابستگی سنی
روبین و همکارانش ( ،)2003نسبت وابستگی 1یا بار تکفل کمتر از  0.5را به عنوان معیار و شاخص
زمان بندی پنجره جمعیتی در نظر گرفته اند .نسبت وابستگی سنی نشان میدهد که نسبت تعداد افراد
خارج از سنین فعالیت ،یعنی افراد زیر  ۱۵سال و افراد باالی  65سال ،به افراد واقع در سنین فعالیت
چقدر است.
نمودار  :4-4تحوالت نسبت وابستگی سنی در ایران1355-1430 ،

منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

بر اساس این معیار ،نسبت وابستگی سنی از  0.95در سال  1365به  0.78در سال  1375و سرانجام
 0.43در سال  1385کاهش یافتهاست .همان طور که در نمودار  4-4مشخص است ،وضعیت نسبت
وابستگی سنی کمتر از  0.5که در سال  1385حاصل می شود تا سال  1425ادامه پیدا می کند و از
این سال به بعد ،این شاخص به دلیل سالخوردگی جمعیت و افزایش بار وابستگی سالمندان شروع به
افزایش می کند؛ به طوری که در سال  1425رقم  0.52و در سال  1430به رقم  0.60خواهد رسید .بر اساس
این معیار فاز پنجره جمعیتی ایران از سال  1385باز شده و تا دوره  1425-1430ادامه خواهد داشت.

معیار پیشی گرفتن رشد جمعیت در سنین فعالیت از رشد کل جمعیت
جک واالن ( )2004برای تعیین فاز پنجره جمعیتی ،معیار رشد جمعیت را مطرح می کند .ایشان
معتقد است در شرایط پنجره جمعیتی ،رشد جمعیت در سنین فعالیت به طور محسوس سریع تر از

1 . Dependency Ratio
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رشد کل جمعیت است.
نمودار  :5-4رشد کل جمعیت و جمعیت در سنین فعالیت در بستر گذار جمعیتی

منبع :بلوم و همکاران  2000 ،1998و  ،2003صادقی .1391

زمان بندی های متفاوت فازهای اول و دوم گذار جمعیتی یعنی گذار های مرگ و میر و باروری منجر
به تغییرات در میزان رشد و ساختار سنی جمعیت شده است .در بستر گذار جمعیتی ،همان طور که
ً
در نمودار  5-4مشاهده می شود ،رشد کل جمعیت موقتا دچار افزایش شده و سپس به طور تدریجی
کاهش می یابد .این فرایند با تأخیر برای رشد جمعیت در سنین فعالیت ( 15تا  64سال) رخ می دهد .بر
این اساس ،در طول دوران پنجره جمعیتی ،رشد جمعیت در سنین فعالیت بیشتر از رشد کل جمعیت
خواهد بود .برای مثال ،در  - 1385که رشد کل جمعیت ایران برابر با  1.96درصد بوده  -نرخ رشد
جمعیت در سنین فعالیت برابر با  3.85درصد بوده است.

زمان بندی و طول مدت فاز پنجره جمعیتی ایران
با توجه به ارتباط مکانیکی بین سطوح باروری و ساختارهای سنی ،زمان بندی و طول مدت دوره
پنجره جمعیتی به طور نزدیکی با کاهش باروری مرتبط است .از این رو ،با توجه به آهنگ کاهش
باروری ،طول مدت پنجره جمعیتی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است؛ به عنوان
مثال ،طول مدت دوره پنجره جمعیتی در اروپا  50سال از  1950تا  2000بوده و در چین  25سال از 1990
تا  2015است .بنابراین ،زمان بندی پنجره جمعیتی مناطق و کشورهای مختلف با هم متفاوت است
ً
و این تفاوت عمدتا به سطح و روندهای تغییرات باروری و مرگ و میر برمی گردد .البته ،مهاجرت نیز با
توجه به الگوی سنی متفاوت مهاجران در این زمینه می تواند اثرگذار باشد.
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نمودار  :6-4پنجره جمعیتی ،زمان بندی و طول مدت آن در ایران

منبع :صادقی.1391 ،

به طور کلی ،با توجه به معیارهایی نظیر افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت ،کاهش نسبت
وابستگی سنی و پیشی گرفتن رشد جمعیت در سنین فعالیت از رشد کل جمعیت ،می توان گفت که
جمعیت ایران از سال  1385وارد فاز پنجره جمعیتی شده است .همان طور که در نمودار  6-4مشخص
است فاز پنجره جمعیتی ،یک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی ایران است؛ از این رو به مدت چهار
دهه باز می ماند و از سال های  1425-30به بعد با آغاز فاز سالخوردگی جمعیت به تدریج بسته خواهد
شد.
نمودار  7-4شرایط جمعیتی کشور و زمان بندی پنجره فرصت جمعیتی را نشان می دهد .همان طور
ً
که در این نمودار مشاهده می شود تا پیش از سال های آغازین دوره کاهش باروری و عمدتا به خاطر
سطح باالی زاد و ولد و افزایش شانس زنده ماندن کودکان براثر کاهش مرگ و میر ،شمار زیاد کودکان
موجب شده بود تا نسبت جمعیت کودکان در سطح بسیار باال و برعکس سهم جمعیت سنین فعالیت
( 20تا  64سال) پایین تر باشد .پیداست در این شرایط نسبت وابستگی یا بار تکفل نظری باال و بنابراین
شرایط جمعیتی بالقوه فشارهای زیادی بر اقتصاد وارد می کند.
از آغاز دهه  1370و با کاهش شمار کودکان براثر کاهش سطح باروری ،سهم گروه سنی زیر  20سال رو
به کاهش گذاشته و در غیاب افزایش سهم جمعیت  65سال و باالتر نسبت بار تکفل به طور قابل توجهی
کاهش می یابد .در این زمان ،جمعیت به سمت دوره و شرایط جدیدی که پنجره فرصت جمعیتی
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نامیده می شود ،حرکت کرده است.
همچنین طبق نمودار  ،7-4زمان باز شدن پنجره جمعیتی یعنی محل تالقی دو منحنی نسبت
جمعیت  20تا  64سال و مجموع نسبت جمعیت زیر  20سال و  65سال و بیشتر ،نیمه اول دهه 1380
تخمین زده می شود .همچنین این منحنی نشان می دهد که از دهه  1390تا میانه دهه  1420جمعیت
ایران در اوج وضعیت مطلوب خود در جریان گذار سنی قرار دارد .از آغاز این دهه ،پنجره فرصت
ً
جمعیتی تدریجا رو به بسته شدن خواهد گذاشت.
نمودار  :7-4نسبت (درصد) جمعیت گروه های عمده سنی :زمان بندی و طول مدت پنجره جمعیتی در ایران1330-1480،

منبع :بر اساس نتایج پیش بینی جمعیت در چشم انداز جمعیت جهان( 2015 ،کوششی و صادقی.)1396 ،

بنابراین شواهد نشان می دهد که پنجره جمعیتی ایران تا دهه  1430باز مانده و از این زمان به بعد
به تدریج فاز پنجره جمعیتی کشور بسته خواهد شد .با بسته شدن پنجره جمعیتی و به  ویژه از دهه
ً
 1430مجددا جمعیت ایران به سمت شرایطی مشابه پیش از گذار سنی (سال های قبل از دهه )1370
بازمی گردد؛ با این تفاوت که در شرایط پیش از گذار ،سهم جمعیت کودکان باالتر و سهم جمعیت
سالمندان  65سال و بیشتر پایین تر بود ،در حالی که در شرایط پس از گذار سنی سهم جمعیت
سالمندان با سهم جمعیت کودکان رقابت می کند .در مورد شرایط جمعیتی این دوره گفتنی است
که دشواری نسبت باالی بار تکفل از نظر کمی مالیم تر است ،اگرچه تفاوت قابل توجهی بین بار تکفل
سالمندی و بار تکفل کودکی وجود دارد (کوششی و صادقی.)1396 ،
البته برخی از محققان (نظیر لی و میسون  )2006با مطرح کردن ایده سود جمعیتی دوم 1به تداوم
شرایط خوب اقتصادی در دوره سالخوردگی جمعیت نیز معتقد هستند .از نظر آنان ،در شرایط
سالخوردگی جمعیت که جمعیت سالمندان افزایش می یابد ،متوسط مقدار سرانه ثروت و دارایی نیز
بیشتر می شود.
1. Second Demographic Dividend
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ً
نیاز به پس انداز یا ثروت توسط سالمندان معموال از دو طریق میتواند پاسخ داده شود:
 .1برنامههای عمومی دولت مانند حقوق بازنشستگی و یا بیمه درمانی سالمندان
 .2پسانداز و انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف توسط جمعیت سالمند در
طول سالهای فعالیت و پیش از بازنشستگی.
لی و میسون ( )2006معتقدند اگر منبع اصلی تأمین هزینههای سالمندان ،برنامههای عمومی
دولت باشد ،نه تنها هیچ سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمی شود ،بلکه به دلیل باال رفتن
سهم جمعیت سالمند ،فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه وارد میشود .در صورتی که بخش عظیمی
از هزینههای سالمندی از طریق انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
تأمین شود ،سالخوردگی جمعیت میتواند به عنوان عاملی برای بهبود استانداردهای زندگی و رشد و
توسعه اقتصادی باشد .البته باید توجه داشت که تحقق سود جمعیتی دوم بستگی زیادی به بهره برداری
مطلوب از فاز پنجره جمعیتی یا سود جمعیتی اول دارد.

پنجره جمعیتی  -تحصیلی 1در ایران
مطالعات بسیاری پنجره جمعیتی را عامل مؤثر در رشد اقتصادی دانستهاند (بلوم و همکاران2003 ،؛
بلوم و ویلیامسون  ،)1998اما به نظر لوتز ( )2014ساختار سنی جمعیت جوان به تنهایی نمیتواند به
رشد اقتصادی منجر شود .وی تأ كید میکند که ساختار جمعیت جوانی میتواند باعث رشد اقتصادی
شود كه كیفیت تحصیلی باالیی داشته باشد .بنابراین ،عالوه بر ساختار سنی جمعیت ،باید به ساختار
تحصیلی جمعیت نیز توجه کرد .هرچه میزان تحصیالت جمعیت و مهارتهای آنان افزایش یابد،
جمعیتی مولد ،سالم و قدرتمند خواهیم داشت .از این رو نیروهای جوان و تحصیل کرده سرمایههای
بالقوهای هستند که باید زمینههای جذب و استفاده از توانایی های آنان فراهم شود ،در غیر این صورت،
این سرمایه و فرصتها هدر میرود.
بنابراین ،در مدل های اخیر پنجره جمعیتی ،افزایش جمعیت در سنین فعالیت در همراهی با سطوح
تحصیلی باالتر منجر به بهره وری و رشد اقتصادی بیشتر می شود .در این زمینه ،مطالعه لوتز و همکارانش
( )2013نشان داد بعد از کنترل پویایی سرمایه انسانی ،شواهد ضعیفی دال بر تأثیر تغییرات ساختار سنی
جمعیت بر رشد اقتصادی وجود دارد.
مفهوم سرمایه انسانی ،هسته اصلی بسیاری از مطالعات مربوط به اقتصاد آموزش را تشکیل می دهد.
آموزش مهم ترین شکل توسعه انسانی است .سرمایه انسانی عبارت است از علم و دانش ،مهارت و

1 . Demographic -Educational Window
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تجربه ،توان و قابلیت ها و باالخره نظم و انظباطی که در نیروی کار یک جامعه ذخیره شود و سبب
افزایش بهره وری آنان در تولید اجتماعی می شود (فرجادی .)29:1383 ،اقتصاد دانانی نظیر بومن

1

( ،)1961شولتز 1975( 2و  )1961و بکر )1975( 3مفهوم سرمایه انسانی را بسط دادند .در این مطالعات،
آموزش یک نوع سرمایه گذاری است که منافعی به صورت افزایش دستمزد برای فرد تحصیل کرده و هم
برای کل جامعه ایجاد می کند .تعبیری که بومن از آن به عنوان انقالب سرمایه گذاری انسان در تفکر
اقتصادی یاد می کند (همان).
فرایند مهمی که همزمان و همراه با تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران رخ داده است ،افزایش
سواد و سطح تحصیالت برای گروه های مختلف سنی به ویژه جوانان بوده است .همان طور که نمودار
 8-4نشان می دهد ،در سال  1350بخش اعظمی از جمعیت ایران بی سواد بوده است .این در حالی
است که در سال های  1380و بعد از آن ،جمعیت بی سواد در حال محو شدن از هرم سنی ایران خواهد
ً
بود و صرفا در میان سالمندان مشاهده می شود .عالوه بر این ،همان طور که نمودارها نشان می دهد در
طول زمان بر جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی افزوده شده و این تغییر در سال  1410محسوستر
است.
نمودار  :8-4تغییرات سطوح تحصیلی بر اساس ساختار سنی جمعیت ایران از  1350تا 1410

منبع :عباسی شوازی و همکاران 2008؛ لوتز و همکاران .2010

افزایش سواد و سطح تحصیالت و نیز بهبود وضعیت سالمت در جامعه از عوامل مهم بهبود سرمایه
1 Bowman
2 Schultz
3 Becker
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انسانی در جامعه به شمار می روند .در گذشته اکثر جمعیت ایران بیسواد بودند و تنها بخش اندکی از
جامعه به آموزش و تحصیالت عالی دسترسی داشتند .در حالی که بر اساس سرشماری  ،1395حدود
 88درصد جمعیت شش سال و باالتر باسواد بودهاند .عالوه بر این ،پوشش تحصیلی در دورههای
مختلف ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه نیز افزایش قابل توجهی داشته است .به عنوان مثال ،پوشش
تحصیلی واقعی در دوره ابتدایی از  97/4درصد در سال تحصیلی  1390-1391به  98/6درصد در سال
تحصیلی  1394-1395افزایش یافته است .پوشش تحصیلی واقعی در دوره ابتدایی در اکثر استانهای
کشور باالی  98درصد بوده و استانهای مازندران ،مرکزی ،زنجان و قزوین پوشش باالی  99درصد داشته
و یزد نیز باالترین سطح پوشش تحصیلی واقعی ( 99/3درصد) را در این سال تجربه کرده است.
عالوه بر این ،گسترش آموزش عالی در کشور ،تأسیس دانشگاههای آزاد و پیام نور در کنار سیستم
آموزش عالی دولتی ،میزان دستیابی به تحصیالت عالی را افزایش داده است .در سال تحصیلی
 ،1394-1395تعداد چهار میلیون و  348هزار و  383دانشجو مشغول به تحصیل بودهاند که 58
درصد آنان در مؤسسات آموزش عالی دولتی و  42درصد در بخش غیردولتی ثبت نام کردهاند .نکته
مهم تر ،موفقیت و دستیابی زنان به آموزش و سطوح باالی تحصیالت در کشور است .این امر به ویژه در
سطوح تحصیالت عالی و دانشگاهی مشهود است .بر مبنای آمار آموزش عالی ،در سال  ،1394حدود
 65درصد واردشدگان دانشگاهها را دختران و حدود  35درصد را پسران تشکیل دادهاند (مؤسسه پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی .)1395 ،بنابراین ،افزایش تحصیالت در جامعه در کنار تحوالت ساختار
سنی ،موجب گشوده شدن فرصت طالیی پنجره جمعیتی  -تحصیلی در کشور شده است.
در مجموع ،می توان گفت در فرصت پنجره جمعیتی ،حجم و سهم افراد در سنین تولید و فعالیت
ً
افزایش می یابد و به حداکثر خود می رسد .فرصت پنجره جمعیتی در تاریخ جمعیتی کشور معموال فقط
یک بار اتفاق می  افتد و عمر کوتاهی دارد .بنابراین اگر به درستی مدیریت و هدایت شود ،می تواند به رشد
و توسعه اقتصادی کشور به نحو قابل توجهی کمک کند .به بیان دیگر ،در سایه مدیریت و برنامه ریزی
صحیح برای استفاده بهینه از فرصت پنجره جمعیتی است که جوانان و جمعیت سنین فعالیت
می توانند به تولید و بهره وری بیشتر بپردازند و رشد و رونق اقتصادی پایداری را تضمین کنند.

فصل پنجم
فرصت ها و چالش های پنجره جمعیتی
در حوزه اقتصاد و بازار کار

فرصت ها و چالش های پنجره جمعیتی در حوزه اقتصاد و بازار کار
ساختارهای سنی در حال تغییر جمعیت منجر به تغییرات در نیازها و ظرفیتهای اقتصادی،
اجتماعی و نهادی جامعه میشود و در نتیجه ،فرصتها و چالشهای قابل توجهی را برای سیاستگذاران
بههمراه دارد .در بستر ساختارهای سنی در حال تغییر جمعیت ،فاز پنجره جمعیتی ظهور میکند که
شرایط و فرصتهای خوبی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میسازد .زیرا ایران كنونی در یک
فرصت زمانی طالیی ،استثنایی و تکرار ناپذیر جمعیتی برای رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد .بنابراین،
در صورت عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری های مناسب در بهره برداری از این دوران ،با روی دیگر
سکه ،یعنی مسائل و چالشهای ناشی از فاز پنجره جمعیتی روبه رو خواهیم شد.

پنجره جمعیتی ،رشد و توسعه اقتصادی
گذشته از اثرات تعیین کننده پنجره جمعیتی بر تمامی وجوه زندگی اجتماعی ،توجه جمعیت شناسان
و اقتصاددانان به اثرات اقتصادی پنجره جمعیتی در دو دهه گذشته چشمگیر بوده است .موتورهای
پنجره جمعیتی برای اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی ،اثرات ترکیبی و رفتاری 1آن می باشند (بلوم و
همکاران.)2003 ،
در این زمینه ،بلوم و ویلیامسون ( )1998معتقدند که پنجره جمعیتی به دو دلیل موجب ایجاد
فرصت هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می شود:
اول اینکه نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در تولید ناخالص داخلی وجود دارد؛ افزایش جمعیت
در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف کنندگان می  شود و این شرایط،

1. Composition and Behavioral Effects
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اثر ترکیبی با توجه به بازخوردهای کاهش باروری زنان و فراهم
برای رشد تولید سرانه مطلوب است .این ِ

شدن زمینه های حضور آنها در بازار کار قوت بیشتری پیدا می کند.

دلیل دوم به اثرات رفتاری ساختار سنی در حال تغییر برمی  گردد .اثرات رفتاری اشکال مختلفی
دارند؛ از یک سو ،بدنه در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می تواند
بهره وری و تولید را افزایش دهد و از سوی دیگر ،با توجه به الگوی چرخه زندگی اقتصادی ،تغییرات
ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف منجر به افزایش تولید و پسانداز می شود.

اثرات ترکیبی پنجره جمعیتی بر رشد و توسعه اقتصادی
گذار ساختار سنی جمعیت و بهدنبال آن پنجره جمعیتی اثرات ترکیبی مهم و تعیینکننده ای
در رشد و توسعه اقتصادی دارد .این اثرگذار ی به شیوه های مختلفی صورت میگیرد که در زیر به آن ها
می پردازیم:

افزایش عرضه نیروی کار

1

پنجره جمعیتی از طریق دو مکانیسم یعنی اثر مکانیکی افزایش بی سابقه نسبت جمعیت در
سنین فعالیت و همچنین فراهم کردن زمینههای مشارکت بیشتر زنان در بازار کار موجب افزایش
عرضه نیروی کار می شود.
مکانیسم اول ،افزایش عرضه نیروی کار بر مبنای اثر حسابداری رشد است .با توجه به الگوی سنی
مشارکت و فعالیت اقتصادی که در آن نرخهای مشارکت در بازار کار در طول سنین فعالیت (15-64
سال) افزایش مییابد ،افزایش جمعیت در سنین فعالیت ،عرضه نیروی کار را بیشتر می کند.
در طول فاز پنجره جمعیتی ایران ،جمعیت در سنین فعالیت افزایش می یابد و به بیش از دوسوم
کل جمعیت میرسد .افزایش جمعیت در سنین فعالیت در بستر فاز پنجره جمعیتی همان طور که
معادله زیر نشان می دهد ،موجب افزایش درآمد سرانه می شود؛ حتی اگر تولید و بازده نیروی کار بدون
تغییر باقی بماند .این تأثیرگذاری بیشتر به خاطر رابطه بین تولید سرانه ) y ( 2و تولید به ازای هر نیروی
کار )y( 3است:

Y
Y
L
L
× =
=y
N
L N
N

=y

در این معادله N،جمعیت کل و  Lتعداد کل نیروی کار است .با تفکیک کردن این عبارت می توان
میزان  های رشد را بدین صورت )  g = g y + ( g l − g nتبدیل كرد.
y
1. Labour Supply
2. Output Per Capita
3. Output Per Worker
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در این فرمول  glمیزان رشد جمعیت نیروی کار و  gnمیزان رشد کل جمعیت است .در طول فاز پنجره
جمعیتی ،میزان رشد جمعیت در سنین فعالیت بیشتر از میزان رشد کل جمعیت است .مطالعات
تجربی بیانگر اثر منفی افزایش سهم جمعیت زیر  15سال و جمعیت  65سال و باالتر از کل جمعیت،
بر رشد اقتصادی و GDPسرانه و اثر مثبت افزایش سهم جمعیت  15-64ساله بر آن میباشد (اندرسون
2001؛ لیند .)1991
در ایران ،مطالعه عرب مازار و کشوری شاد ( )1384در بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت در
رشد اقتصادی نشان داد كه یك درصد رشد نسبت جمعیت در سنین فعالیت به كل جمعیت در
بلندمدت باعث  1/27درصد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و یك درصد رشد نسبت نیروی كار
شاغل به جمعیت در سنین فعالیت باعث  1/89درصد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خواهد شد.
از این رو ،رشد و افزایش جمعیت در سنین کار و فعالیت ،تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد.
مکانیسم دوم فاز پنجره جمعیتی ،افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان است .کاهش باروری و
تغییرات ساختار سنی جمعیت به طور مستقیم منجر به افزایش بیشتر عرضه نیروی کار زنان میشود
(بایلی.)2006 ،
نمودار  :1-5افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار به دنبال کاهش باروری کل ،کره جنوبی1960-2000 ،

منبع :بلوم و همکاران.2007 ،

در طول دور ان پنجره جمعیتی ،دوره تولید مثل 1کاهش پیدا می کند .این وضعیت می تواند روزنه
فرصت برای ورود زنان به بازار کار باشد .در واقع ،با توجه به روندهای کاهشی باروری در سالهای اخیر
1. Reproductive Span
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و گسترش ورود زنان به تحصیالت عالی همراه با تغییرات ارزشی  -نگرشی ،انتظار می رود در صورت
فراهم شدن بستر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناسب ،در دهه های آینده میزان مشارکت اقتصادی
زنان نیز افزایش یابد.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار ،سود و امتیاز پنجره جمعیتی را تقویت میکند (بیردسال و
سیندینگ .)2001 ،همچنین مشارکت زنان در بازار کار ،موقعیت اجتماعی و استقالل مالی و شخصی
زنان را بهبود می بخشد و این وضعیت می تواند زمینه ای برای افزایش توان تولیدی آنان و در نتیجه ،کل
جمعیت باشد .بدین ترتیب ،بخشی از سود و امتیاز پنجره جمعیتی برای توسعه اقتصادی ،می تواند
ناشی از ایجاد فرصت های اجتماعی و اقتصادی زنان و افزایش مشارکت آنان در بازار کار و فعالیت های
اقتصادی باشد.

کاهش نسبت های وابستگی سنی
یکی از پیامدهای بارز فاز پنجره جمعیتی ،تغییر در نسبتهای وابستگی سنی یا بار تکفل 1است.
در بستر این فرایند با افزایش جمعیت در سنین فعالیت ،شاخص نسبت وابستگی سنی کاهش مییابد.
این شاخص در طول زمان و در میان جمعیتها در نوسان است .دو عامل منجر به تغییرات و نوسانات
عمده این شاخص میشود:
نخست ،ورود نسل بیش زایی به سنین فعالیت که با ورود آنان نسبت وابستگی سنی کاهش مییابد.
دوم ،کاهش باروری است که منجر به کاهش تعداد فرزندان وابسته میشود.
نمودار  :2-5تحوالت نسبت وابستگی سنی کودکان و سالمندان ،ایران 1355-1430
1

نﺴﺒﺖ وابﺴﺘﮕﯽ کودکان
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منبع :پردازش براساس نتایج سرشماری های جمعیتی و برآوردهای جمعیتی نویسندگان.

1. Dependency Burden
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همان طور که در نمودار  2-5مشخص است در طول دوره زمانی بین کاهش در نسبت وابستگی
کودکان و افزایش در نسبت وابستگی سالمندان ،پنجره جمعیتی فرصت باز شده و با افزایش در نسبت
جمعیت سنین فعالیت به جمعیت وابسته ،شرایط مناسبی برای رشد سریع اقتصادی فراهم می شود.
در این زمینه ،مطالعه کیهانیحکمت ( )1382نشان داد بار تکفل سنین خردسالی و بار تکفل سنین
پیری با مخارج مصرفی دولت ارتباط مثبت دارد.

اثرات رفتاری پنجره جمعیتی بر رشد و توسعه اقتصادی
اثرات رفتاری پنجره جمعیتی بیشتر در چارچوب رویکرد چرخه زندگی اقتصادی 1قابل طرح و بررسی
است .بر اساس این رویکرد ،رفتار اقتصادی افراد به شیوه ای منظم در مسیر زندگی تغییر میکند؛ آموزش،
فرزندآوری ،مشارکت در نیروی کار و تولید ،پس انداز و مصرف جملگی با افزایش سن تغییر میکنند.
شناخت این تغییر ،مستلزم مطالعه و رصد کردن ساز و کارهای چهار رفتار اقتصادی کار کردن ،مصرف
کردن ،به اشتراک گذاشتن منابع و پس انداز است که هر نسل یا گروه سنی به شکل میان و بین نسلی
انجام میدهند (لی و میسون2011 ،؛ کوششی و صادقی.)1396 ،

چرخه زندگی اقتصادی ،نوسانات سنی تولید و مصرف
رفتار اقتصادی افراد به مرحله و جایگاه آنان در چرخه زندگی 2بسیار وابسته است .در شرایطی که
ً
نسبت زیادی از جمعیت را افراد وابسته (بچهسال و سالمند) تشکیل میدهند ،معموال محدودیتهایی
برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میشود؛ زیرا باید بسیاری از منابع به رفع نیازهای آنان اختصاص
یابد .درمقابل ،داشتن یک نسبت بزرگ تر از جمعیت در سنین کار میتواند محرک رشد اقتصادی باشد،
زیرا درآمد و انباشت سرمایه در این شرایط افزایش مییابد .بر این اساس ،طبق نمودار  3-5تغییرات در
ساختار سنی تأثیر عمدهای در رشد درآمد و تولید سرانه دارد.
مودیگلیانی با ارائه فرضیه «چرخه زندگی» به تبیین نوسانات سنی در تولید و مصرف می پردازد
و به خوبی اهمیت ساختار سنی جمعیت را بر روندهای مصرف و تولید (درآمد) نشان میدهد .وی
زندگی افراد را به سه دوره تقسیم میکند:
دوره خردسالی و نوجوانی (زیر  51سال) که طی آن مصرف از درآمد بیشتر است.
دوره میانسالی( 51تا  46سال) که اواسط سالهای زندگی فرد را پوشش می دهد و درحقیقت،

1. Economic Life Cycle
2. Life Cycle
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سالهای مولد فرد در طول زندگی محسوب میشود .در این دوره ،میزان مصرف کمتر از میزان تولید
(درآمد) فرد است که بخشی از آن بابت مصرف در اوایل زندگی بازپرداخت و بخش دیگر نیز پس انداز
میشود.
دوره سوم به دوره کهنسالی(باالی  56سال) مربوط است .در این دوره مصرف فرد بر پس انداز فزونی
دارد (مرادی 1384؛ یاوری و احمدزاده.)1389
نمودار  :3-5چرخه زندگی اقتصادی ایرانی ها و آسیایی ها
چرخه زندگی اقتصادی ایرانی ها

منبع  :کوششی و صادقی 1396

چرخه زندگی اقتصادی آسیایی

منبع  :میسون و همکاران.2007 ،

نوفرستی و مدنی تنکابنی ( )1385در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بیشترین پسانداز توسط
افرادی كه در محدوده   سنی  30تا  45سال هستند صورت میگیرد .این مطالعه نشان داد هرچه نسبت
جمعیت در گروههای سنی میانی افزایش یابد ،از مصرف کل جامعه کاسته و بر میزان پس انداز کل
جامعه افزوده خواهد شد .بدین ترتیب ،الگوهای تولید و مصرف بر حسب سن در نوسان است و در
نتیجه ،دوران پنجره جمعیتی پتانسیل باالیی برای افزایش تولید و درآمد سرانه دارد.

افزایش پس انداز و سرمایه گذاری
گذار ساختار سنی و پنجره جمعیتی بستری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.
تأثیرات اقتصادی پنجره  فرصت ریشه در این واقعیت دارد که در طول دورهای که پنجره فرصت جمعیتی
گشوده می شود ،هزینههای عمومی  -که در برنامههای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت صورت گرفته
بود  -به سمت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و زیرساختها هدایت میشوند .در سطح خرد نیز
خانواده ها میتوانند هزینههای جاری را به سمت پسانداز و ارتقای استانداردهای زندگی جهت دهند
(پول.)2007:28 ،
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تأثیرات افزایش جمعیت در سنین فعالیت در دوره پنجره جمعیتی در پساندازها 1میتواند به اثرات
حسابداری و رفتاری تجزیه شود؛ تمایل به پس انداز کردن بخش زیادی از درآمد در میان جمعیت در
سنین فعالیت بیشتر از کودکان و سالمندان است .این موضوع هم در مدلهای چرخه زندگی تولیدـ
مصرف و هم مطالعات تجربی رفتار پس انداز افراد در سنین مختلف نشان داده شده است.

پاسخهای رفتاری منجر به افزایش پساندازها به چند دلیل میتواند باشد:
نخست ،همان طور که ُبعد خانوار براثر کاهش باروری کاهش مییابد ،خانوارها بنابر فرضیه کول و
هاور( )1958سهم بیشتری از درآمدشان را میتوانند پس انداز کنند.
دوم ،با توجه به اینکه کوهورتهای اخیر وارده به سنین فعالیت ،امیدهای زندگی طوالنیتری را تجربه
میکنند ،آنها نیاز به پس انداز کردن بیشتری برای دوره طوالنی بازنشستگی دارند (متزلر.)1992 ،
سوم ،اگر رشد اقتصادی باال باشد ،پساندازهای افزایش یافته خانوارهای جوانتر نیروی محرکه قوی
برای افزایش پساندازهای ملی خواهد بود (فرای و میسون )1982 ،بنابراین ،افزایش پس انداز تابعی از
تعامل انتقال های ساختار سنی با چرخه زندگی اقتصادی است و افزایش سهم جمعیت در سنین
فعالیت ،پساندازها را افزایش میدهد .لی و همکاران ( )2006محاسبه کردند که حدود نیمی از 20
درصد افزایش در پساندازها در آسیای شرقی ناشی از پویایی ساختار سنی جمعیت بوده است.
در ایران ،نوفرستی و احمدی ( )1387با استفاده از دادههای سری زمانی در بررسی عوامل مؤثر در
پس انداز نشان دادند که تأثیر گروههای سنی بر پسانداز ابتدا منفی است ،سپس مثبت شده و به
ماکسیمم خود میرسد و از آن پس کاهش یافته و درنهایت دوباره منفی میشود .به بیان دیگر ،افراد تا 25
سالگی و نیز بعد از  55سالگی دارای پس انداز منفی و بین  25تا  55سالگی پسانداز مثبت دارند .گروه
میانسال بیشترین پسانداز جامعه را دارند .از این رو ،افزایش نسبت جمعیت میانساالن ،قدرت پسانداز
و سرمایه گذاری را در جامعه افزایش خواهد داد.
بدین ترتیب ،با کاهش باروری و انتقال ساختار سنی ،روزنه فرصت (هرچند برای یک دوره محدود
زمانی) ایجاد می شود که در طول آن ،امکان پس اندازهای شخصی و سرمایه گذار ی  های ملی افزایش
می یابد .درواقع ،پس اندازهای شخصی که در دوران پنجره جمعیتی افزایش محسوسی پیدا می کنند،
منبعی برای سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی محسوب می شود و به عنوان سوخت رشد اقتصادی
مورد استفاده قرار میگیرد.

1. Savings
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بهبود و تقویت سرمایه انسانی
تغییرات ساختار سنی جمعیت و پنجره جمعیتی ،سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را تحت تأثیر
قرار می دهد .منافع ناشی از گذار جمعیتی که با افزایش جمعیت در سنین کار مشخص شده است،
منجر به رشد اقتصادی در کوتاه مدت میشود .با این حال ،کاهش میزانهای باروری در بلندمدت،
سرمایهگذاری در تحصیالت و سرمایه انسانی را افزایش میدهد (صالحی اصفهانی و ایگل .)2007 ،از این
رو ،پنجره   جمعیتی اثرات مثبتی را در سرمایه انسانی برجا میگذارد .نسل انفجار موالید ،باروری پایینتر
و در نتیجه خانوارهای کوچکتری دارند و خانوارها مشتاقانه برای فرزندان در حوزه آموزش و تحصیالت
سرمایهگذاری میکنند .این وضعیت ،بازتاب حرکت از تقاضا برای کمیت فرزندان به سمت کیفیت
فرزندان است .سرمایه انسانی یا داشتن نیروی کار سالم و تحصیل کرده ،همراه با سرمایه فیزیکی ،منابع
اصلی رشد اقتصادی محسوب می شوند .به بیان دیگر ،پنجره جمعیتی یک فرصت منحصر به فرد را
برای افزایش سرمایه گذاری ها در بهداشت ،آموزش ،بهرهوری سرمایه انسانی و فعالیت های زیربنایی
فراهم می سازد؛ اما بهره گیری از این فرصت طالیی ،نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب به ویژه
در حوزه اشتغال است .در غیر این صورت ،نه تنها این فرصت کوتاه در ساختار جمعیتی کشور از بین
می رود ،بلکه فرصت و موهبت جمعیتی به آسانی به تهدید و بار جمعیتی تبدیل خواهد شد.

میزان تحقق منافع برآمده از فرصت پنجره جمعیتی در بازار کار و اقتصاد ایران
در اینجا این پرسش مطرح می شود که بعد از یک دهه از گشوده شدن فاز پنجره جمعیتی ،اقتصاد
ایران چه وضعیتی داشته است ،آیا توانسته است از این دوران به نحو مطلوب استفاده کند یا خیر؟ به
بیان دیگر ،آیا پنجره فرصت جمعیتی به پنجره فرصت اقتصادی 1تبدیل شده است؟
در پاسخ به این پرسش و همان طور که پیش تر اشاره شد و در نمودار  4-5نیز مشخص است ،پنجره
جمعیتی از طریق دو مکانیسم اثرگذاری ترکیبی و رفتاری ،منجر به رشد و توسعه اقتصادی (سود
اقتصادی) می شود.

1. Window of Economic Opportunity
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نمودار  :4-5مکانیسم های اثرگذاری پنجره جمعیتی بر رشد و توسعه اقتصادی

منبع :صادقی.1396 ،

وضعیت تحقق اثرات ترکیبی پنجره جمعیتی
اثرات ترکیبی پنجره جمعیتی بر بازار کار ،رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش عرضه نیروی کار
و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحقق می یابد .بنابراین ،برای بررسی میزان تحقق اثرات
ترکیبی پنجره جمعیتی به بررسی تحوالت این دو شاخص در یک دهه اخیر می پردازیم.

تحوالت نرخ مشارکت در بازار کار
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت فعال کشور که در سال  1385حدود
 23.5میلیون نفر بوده ،در سال  1390به  24.1میلیون نفر و در سال  1395به  25.9میلیون نفر رسیده
است .از این رو ،در فاصله  10سال حدود  2.5میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.
این در حالی است که در این فاصله زمانی  6.9میلیون نفر بر جمعیت در سنین فعالیت افزوده شده
است.
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نمودار  :5-5روند تحوالت نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران1385-95 ،

منبع :مرکز آمار ایران .1396 ،شاخص های اصلی بازار کار.

در سالهای  1385-90حدود  640هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است .آمار مذکور
حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال دارد که باعث شده طی این سالها نرخ مشارکت اقتصادی
کاهش یابد و از حدود  40درصد در سال  1385به  37درصد در سال  1390برسد .کاهش نرخ مشارکت
اقتصادی ،ریشه در عوامل مختلفی دارد که مهم ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم
بیکار بودن ،ثبت نام برای آموزش مؤسسات آموزش عالی و نیز افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارها بوده
است .روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی که از سال  1385آغاز شده تا سال  1390ادامه یافته است
و بعد از آن ،آمارها حکایت از روند رو به افزایش نرخ مشارکت دارد؛ به طوری که نرخ مشارکت از 37
درصد در سال  1390به  39درصد در سال  1395رسیده است .بنابراین در دوره ده ساله ،1385-95
ً
نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار تقریبا در کمتر از  40درصد ثابت مانده و افزایشی نداشته است.
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نمودار  :6-5روند تحوالت نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار مردان و زنان در ایران1385-95 ،

منبع :مرکز آمار ایران .1396 ،شاخص  های اصلی بازار کار.

عالوه بر این ،یکی از دالیل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به میزان پایین نرخ مشارکت
اقتصادی زنان برمی گردد .در دوران پنجره جمعیتی ،انتظار می رود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان
افزایش یابد .همان طور که در نمودار  6-5مشخص است ،میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار
ایران ،حدود  15درصد است و فاصله زیادی با مشارکت اقتصادی مردان دارد .در دوره ،1385-95
که پنجره جمعیتی ایران گشوده شد،انتظار می رفت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش محسوسی
یابد ،اما نه تنها افزایشی نداشته ،بلکه اندکی نیز کاهش یافته است.
نرخ مشاركت نیروی كار مردان در ایران با متوسط جهانی (78درصد) فاصله دارد؛ البته نرخ مشاركت
نیروی كار زنان در کشور با متوسط جهانی (52درصد) فاصله چشمگیری دارد (فرجادی .)1386 ،باید
توجه داشت که پایین بودن نرخ مشاركت نیروی كار موجب افزایش (بالقوه) بار تكفل اقتصادی خواهد
شد .عدم تحول چشمگیر در جمعیت فعال و کند شدن رشد نرخ مشارکت نیروی کار در بلندمدت -
چه در سطح ملی و چه استانی -به افزایش بار تکفل و گسترش پدیده فقر خواهد انجامید.
همچنین بر اساس نتایج سرشمار یهای عمومی نفوس و مسكن ،طی سالهای  1385تا 1390
ً
جمعیت شاغل از  20/476میلیون نفر به  20/546میلیون نفر رسیده و جمعا طی این دوره  70هزار
شغل جدید ایجاد شده است .به بیان دیگر ،طی سالهای مذکور ساالنه فقط  14هزار شغل جدید به
اشتغال موجود در کشور اضافه شده است .این ارقام حكایت از عدم تغییر چشمگیر جمعیت شاغل
كشور طی سال های مذکور دارد .طی سالهای  1390-1395جمعیت شاغل از  20/546میلیون نفر به
حدود  22/670میلیون نفر رسیده و طی دوره فوق به طور متوسط ساالنه  430هزار شغل جدید ایجاد
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شده است .البته تغییر و تحوالت جمعیت شاغل کشور در بخش های اقتصادی متناسب با تحوالت
تولید و سرمایهگذاری بخشها و همچنین روند توسعهای کشور متفاوت بوده است .در حالی که سهم
بخش کشاورزی یک سوم کل اشتغال در سال  1355بوده است ،سهم این بخش طی چهار دهه گذشته
به طور مستمر کاهش یافته و در سال  1395به  18درصد رسیده است .سهم بخش صنعت با افت
و خیزهای ناچیز از  33/6درصد در سال  1355به  31/2درصد در سال  1395کاهش یافته است.
باالترین رشد سهم اشتغال مربوط به بخش خدمات بوده که از  32درصد در سال  1355به  50درصد
در سال  1395رسیده است .در واقع ،نیمی از کل شاغالن موجود كشور ،در بخش خدمات شاغل
هستند.

تحوالت نرخ بیکاری
بیکاری یکی از مهم ترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی است .در سالهای اخیر ،اقتصاد
ایران نتوانسته است برای متقاضیان بازار کار ،اشتغال قابل توجهی ایجاد کند؛ به گونهای که برخی
فعالیتهای اقتصادی مانند بخش صنعت ،با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده است.
جمعیت بیكار در سال  1355بالغ بر  996هزار نفر و نرخ بیكاری حدود  10درصد بوده است .این
جمعیت در سالهای  1375 ،1365و  1385به ترتیب  1800هزار نفر 1456 ،هزار نفر و  2992هزار نفر بوده
است که موجب شده نرخ بیكاری از  14درصد در سال  1365به ترتیب به  9و  12/7درصد در سالهای
 1375و  1385برسد.
بر اساس دادههای سرشماری سال  ،1395بالغ بر  3/3میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در زمره
بیکاران بودهاند .نرخ بیکاری کل در سال  1395معادل با  12/6درصد ،نرخ بیکاری مردان  11درصد و
نرخ بیکاری زنان  21درصد بوده است.
به طور کلی ،بیکاری در ایران دارای پنج ویژگی آسیب زا است که شامل بیکاری جوانان ،بیکاری
زنان ،بیکاری شهری ،بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهی و بیکاری منطقه ای می شود.
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نمودار  :7-5روند تحوالت نرخ بیکاری جوانان ( 15-29ساله)به تفکیک مردان و زنان در ایران1385-1395 ،

منبع :مرکز آمار ایران ،شاخص های اصلی بازار کار.1396 ،

در بحث ابعاد بازار کار ،یکی از مواردی که بازار کار کشور را بیشتر تهدید میکند ،تغییرات نرخ بیکاری
بر حسب گروههای سنی ،به ویژه جوانان ( 15تا  29ساله) و سطح تحصیالت است .طبق نمودار ،7-5
نرخ بیكاری جوانان از  21درصد در سال  1385به حدود  26درصد در سال  1395افزایش یافته است.
این میزان همواره دوبرابر نرخ بیكاری متوسط كل كشور است .همچنین طبق نمودار مذکور ،نرخ بیکاری
زنان جوان همواره دوبرابر نرخ بیکاری مردان جوان بوده است .به عنوان مثال ،در سال  ،1395نرخ بیکاری
مردان جوان  21درصد و برای زنان جوان  42درصد بوده است .همچنین تفاوت های استانی و منطقهای
محسوسی در نرخ بیکاری جوانان در کشور وجود دارد.نرخ بیکاری مردان جوان در هشت استان کشور از
مرز  30درصد فراتر رفته است .نرخ بیکاری مردان جوان در استان های خوزستان ،سیستان و بلوچستان
به  38درصد رسیده و این نرخ در استان های ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان و کرمانشاه به مرز
 35درصد نزدیک شده است .نرخ بیکاری زنان جوان در پنج استان کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم،
لرستان ،خوزستان و کرمانشاه از  50درصد فراتر رفته و حتی در استان کرمانشاه به  60درصد رسیده است
(عباسی شوازی و صادقی.)1392 ،
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نمودار  :8-5میزان بیکاری مردان و زنان جوان به تفکیک استان1390 ،

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماری جمعیتی .1390

نکته قابل تأمل دیگر در بیکاری جوانان در ایران ،نرخهای باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی
است .بعد از رقابت آموزشی و تحصیلی ،جوانان ایرانی با موانع متعددی در گذار به اشتغال مواجهند؛
به ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که با میزانهای باالی بیکاری و نیز زمان طوالنی بیکاری روبه رو
هستند.
ً
بر اساس برآورد صالحیاصفهانی و اگل ( )2007تقریبا سه سال بیکاری برای آنانی که شغلی ندارند
در زمان فارغ التحصیلی مورد انتظار است .همان طور که در نمودار 9-5مشاهده میشود ،در سال 0931
1390
میزان بیکاری جوانان در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی باالتر از بقیه است؛ به طوری که میزان
بیکاری جوانان  25درصد بوده و در میان جوانان با تحصیالت دانشگاهی  37درصد است .میزان
بیکاری مردان و زنان جوان با تحصیالت دانشگاهی به ترتیب  29و  48درصد بوده است.
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نمودار  :9-5میزان بیکاری جوانان بر اساس سطح تحصیالت1390 ،

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماری .1390

بنابراین ،هم اکنون بیكاری یكی از مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی جوانان ،به ویژه با تحصیالت
دانشگاهی است كه پیامدهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی مختلفی را به دنبال دارد.
عامل عمده ایجاد کننده این وضعیت ،یکی رشد باالی جمعیت در برهه زمانی بعد از انقالب و تورم
جوانی و دیگری عدم برنامهریزی مناسب اقتصادی-اجتماعی است .با توجه به جمعیت فعال در حال
رشد و نیز بیکاری موجود فارغالتحصیالن دانشگاهی ،کشور در سالهای آینده کماکان با چالش جدی
بیکاری مواجه خواهد بود .رفع این چالش ،مستلزم ایجاد شرایط الزم برای رشد باالتر اقتصادی است .از
این رو ،نرخ های باالی بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده دانشگاهی ،مهم ترین چالش فراروی
فاز پنجره جمعیتی بوده و ممکن است این فرصت را به تهدید تبدیل کند.

وضعیت تحقق اثرات رفتاری پنجره جمعیتی
اثرات رفتاری پنجره جمعیتی با توجه به مدل زندگی اقتصادی منجر به افزایش درآمد سرانه می شود؛
زیرا همان طور که پیش تر بیان شد ،با تغییر سن هم میانگین تولید یا درآمد و هم مصرف تغییر میکند
و هیچ کدام مستقل از سن افراد یک جمعیت نیست .بنابراین تغییر در ساختار سنی ،یعنی حجم و
نسبت جمعیت در هر سن ،اثر تعیینکنندهای بر میزان تولید و مصرف اقتصاد میگذارد .با توجه به
ً
اینکه کودکان فقط مصرفکننده هستند و سالمندان نیز عموما مصرفکننده فرض میشوند ،کاهش
سهم و تعداد جمعیت سنین پایین  -که بالفاصله بعد از کاهش باروری پدیدار می شود -مادام که بر
جمعیت سنین سالمند افزوده نشده باشد ،به معنی کاهش نسبی مصرف است و از آن سو با افزایش
تعداد و سهم جمعیت در سنین کار ،ظرفیت افزایش تولید و درآمد نیز فراهم میشود.
در اینجا ،این پرسش مطرح می شود که تا چه اندازه پنجره فرصت جمعیتی در دهه  1385-95منجر
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به رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی شده است؟ شواهد اقتصادی و آماری کشور نشان می دهد که
به رغم قرار گرفتن در دوران پنجره جمعیتی ،نرخ رشد اقتصادی در سالهای منتهی به دهه  ۱۳۹۰پایین
بوده و درنهایت در دو سال اول این دهه رشدی منفی داشته است .روند رو به کاهش رشد اقتصادی
کشور در طول دوره پنجره جمعیتی در نمودار  10-5مشخص است.
نمودار  :10-5تحوالت رشد اقتصادی ایران1384-94 ،

منبع :بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران.

همان طور که در نمودار  11-5مشاهده می شود ،درآمد سرانه کار به قیمت های ثابت سال 1376
در سال های  1385و  1390به ترتیب پایین تر از دو مقطع  1370و به ویژه  1375است .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که حجم تولید کل و سرانه در دهه  1380و سال های آغازین دهه  1390کاهش چشمگیری
داشته است .این کاهش وقتی بیشتر اهمیت می یابد که بدانیم تعداد و نسبت جمعیت در سن کار در
دهه  1380به نحو چشمگیری بیشتر از دهه  1370بوده و انتظار می رفت که براثر تغییر ساختار سنی به
نفع تولید ،هم حجم کل و هم سرانه تولید افزایش قابل توجهی داشته باشد.
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نمودار  :11-5میانگین درآمد سرانه کار کشور برحسب سن از  1370تا  1390به قیمت ثابت 1376
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منبع :کوششی و صادقی .1396 ،فصل ششم گزارش وضعیت و تحوالت جمعیت (عباسی شوازی و همکاران)1396 ،

از این رو ،همه شواهد اقتصادی کشور و آمارهای رسمی منتشر شده بر ناکامی اقتصاد ایران در
بهرهبرداری از فرصت پنجره جمعیتی صحه می گذارند .به عبارت دیگر ،در شرایطی که بیش از دوسوم
کل جمعیت کشور در سنین فعالیت اقتصادی بودهاند ،نشانهای آشکار از اثرگذاری فرصت پنجره
جمعیتی بر بهبود رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
بنابراین ،بیکاری و نبود فرصت های شغلی و سرمایه گذاری مهم ترین چالش در دوران پنجره جمعیتی
است .در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیروی کار نمی توانند اشتغال داشته باشند ،در نتیجه سود
بالقوه جمعیتی به آسانی تبدیل به بار جمعیتی می شود .استان های کشور ،شهرهای بزرگ و کوچک،
مناطق روستایی ،همگی در زمان حاضر ساختار سنی جمعیتی مطلوبی برای رشد و توسعه اقتصادی
دارند ،با وجود این با فقدان یا کمبود فرصت های شغلی و سرمایه گذاری کافی مواجه هستند .اگر فاز
پنجره جمعیتی کشور به درستی مدیریت شود و سیاست های مناسب و مؤثری اتخاذ شود ،می تواند
زمینه بهره برداری از پنجره فرصت جمعیتی فراهم آید .اما درمقابل ،اگر بد و ضعیف مدیریت شود ،نه تنها
این فرصت را از دست خواهیم داد ،بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها ،چالش ها و مسائل آن روبه رو
خواهیم شد.

فصل ششم
تجارب سایر کشورها در بهرهبرداری از دوران
پنجره جمعیتی و سیاستگذاری های مرتبط با آن
تجارب سایر کشورها در بهرهبرداری از دوران پنجره جمعیتی و سیاستگذاری های مرتبط با آن
تغییرات ساختار سنی و دوران فرصت جمعیتی ،یکی از مراحل گذار جمعیتی است که برای تمام
کشورهای جهان که به مراحل پایانی گذار جمعیتی رسیده اند ،رخ می دهد .در این مسیر ،برخی از
کشورها به مراحل پایانی پنجره جمعیتی رسیده اند ،برخی دیگر در مراحل آغازین یا میانی آن هستند و
برخی نیز هنوز وارد مرحله پنجره جمعیتی نشده اند .بررسی تجارب سایر کشورها در مواجهه با دوران
پنجره جمعیتی و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های آنان در بهره برداری از فرصت طالیی پنجره
ً
جمعیتی برای ایران که در مراحل اولیه فاز پنجره جمعیتی است ،قطعا مفید و مؤثر خواهد بود.

پنجره جمعیتی در کشورهای جهان
اغلب کشورهای در حال توسعه در مسیر انتقال و گذار جمعیت شناختی خود ،ابتدا با یک دوره
بیش زایی موالید به ویژه در دوره  1970-80مواجه شدند ،سپس با اعمال سیاست های جمعیتی و
توسعهای به موفقیت های چشمگیری در زمینه کاهش باروری دست یافتند .جدول  1-6سال های
آغاز و پایان پنجره جمعیتی و آینده جمعیت در سنین فعالیت پیش روی مناطق توسعه  یافته و در
حال توسعه جهان را به تصویر می کشد .همان طور که در این جدول مشاهده می شود ،با توجه به
ماهیت گذار جمعیتی و تفاوت کشورها در این مسیر ،زمان بندی پنجره جمعیتی کشورها و مناطق
مختلف جهان ،متفاوت است .بر این اساس ،نه تنها زمان آغاز پنجره جمعیتی ،بلکه طول مدت
ً
این دوره و نسبت های وابستگی (بار تکفل) مرتبط با آن متفاوت است .معموال در طول این دوره،
نسبت وابستگی بین  40و  60درصد است .همچنین پنجره جمعیتی مناطق بیشتر توسعه  یافته
جهان به ویژه قاره اروپا قبل از  1950میالدی شروع شده و تا سال  2000میالدی به طول انجامیده است و
اکنون آنان وارد فاز سوم انتقال شده اند که در آن سالخوردگی جمعیت رخ داده است .آمریکای شمالی
از دهه  1970فاز پنجره جمعیتی خود را آغاز و تا سال  2015طول خواهد کشید .منطقه اقیانوسیه نیز
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دوره  1980-2025میالدی ،دوره پنجره جمعیتی اش را تجربه خواهد كرد .مناطق در حال توسعه یعنی
مناطق آسیا و آمریکای التین اغلب در نیمه اول قرن  21از این فرصت طالیی برخوردار شده اند.
این مناطق در سال  2005وارد فاز پنجره جمعیتی شده و این دوران برای آنها تا سال  2040طول خواهد
کشید .درمورد منطقه آفریقا ،پیش بینی شده که بسیاری از کشورهای آن تا سال  2045وارد فاز پنجره
جمعیتی نمی شوند .شایان ذكر است كه در داخل هرکدام از این مناطق ،تفاوت های محسوسی با توجه
به روند انتقال جمعیتی وجود دارد .به عنوان مثال ،در قاره آسیا ،منطقه آسیای شرقی از  1970وارد فاز
پنجره جمعیتی شده و تا سال  2000طول کشید .پنجره جمعیتی چین در سال  1990آغاز شد و انتظار
می رود تا سال  2015طول بکشد .درمورد سایر مناطق آسیا انتظار می رود که در دهه اول قرن  21وارد فاز
پنجره جمعیتی شوند.
جدول  :1-6سال آغاز و پایان فاز پنجره جمعیتی و نسبت وابستگی مرتبط برحسب مناطق مختلف جهان

مناطق

زمان بندی پنجره جمعیتی
(سال)

نسبت وابستگی (در )100

آغاز

پایان

آغاز

حداقل

پایان

جهان
مناطق بیشتر توسعه یافته

2005
قبل از1950

2045
2000

55/4
54/4

52/4
48/4

55/6
48/4

مناطق کمتر توسعه یافته

2010

2050

54/3

52/2

54/2

قبل از1950

2000

52/4

47/5

47/5

آمریکای شمالی
اقیانوسیه
آسیا

1970
1980
2005

2015
2025
2040

61/7
52/9
54/8

49/3
48/5
48/6

51/9
50/9
52/9

آمریکای التین و کارائیب

2005

2040

55/7

49/2

52/4

آفریقا

2045

2080

54/8

48/5

50/8

اروپا

منبع :سازمان ملل.74 : 2004،

ویژگی بارز دوران پنجره جمعیتی ،افزایش جمعیت سنین فعالیت ( 15-64سال) است .بر این
اساس ،سه منطقه عمده توسعه یافته (خطوط بریده نمودار  )1-6در سال  2000به نقطه اوج افزایش درصد
جمعیت در سنین فعالیت رسیده اند؛ حال آنکه آسیا و آمریکای التین تا سال  2020از افزایش سریع
درصد جمعیت در نیروی کار خود برخوردار خواهند بود .آفریقای جنوب صحرا (خط آبی رنگ و پایین
نمودار) در صورت تداوم کاهش باروری اش می تواند از سال  2040به بعد این وضعیت را تجربه کند.

مشش لصف :نآ اب طبترم یاه یراذگتسایس و یتیعمج هرجنپ نارود زا یرادربهرهب رد اهروشک ریاس براجت

79

نمودار  :1-6روندها در نسبت جمعیت در سنین فعالیت در مناطق عمده جهان

منبع :بر اساس بلوم و همکاران.2001 ،

همچنین طبق نمودار ،نسبت های وابستگی سنی در کشورهای توسعه یافته در قرن بیست و یکم به
دلیل سالخوردگی جمعیت شروع به افزایش می کند .درمقابل ،برای آسیا و آمریکای التین از سال 1980
به بعد این شاخص شروع به کاهش کرده و تا دهه  2030نیز کاهش آن ادامه خواهد داشت.
نمودار  :2-6نسبت های وابستگی سنی در مناطق مختلف جهان

منبع :بونگارتز ،1998 ،ص.13

از این ر و ،کشورهای در حال توسعه در نیمه اول قرن  21در حدود چهار دهه ،با انتقال های ساختار
سنی با ویژگی تورم و افزایش جمعیت در سنین فعالیت ( 15-64سال) مواجه می شوند و این وضعیت
جمعیتی ،یک فرصت و پتانسیل استثنایی را فراروی اقتصاد این کشورها گشوده است.
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پنجره و سود جمعیتی در اروپا
ً
اروپا تقریبا به پایان دوران پنجره جمعیتی خود رسیده است .همان طور که در نمودار  3-6مشاهده
می شود ،کشورهای اروپایی توانسته اند از اثرات مثبت پنجره جمعیتی برای اقتصادشان تا سال 2010
بهره ببرند؛ اگرچه نوسان در زمان آغاز و پایان دوره میزان اثرات مثبت سود جمعیتی در اروپا وجود دارد.
عالوه بر طول مدت ،مقدار اثرگذاری آنها با هم متفاوت است.
نمودار  :3-6زمان اثرات مثبت سود جمعیتی (میزان رشد نسبت حمایت  )NTAدر برخی کشورهای اروپایی

منبع :پرسکوتز و سامبت.2014 ،

با این حال ،از سال  2010به بعد این کشورها برای چهار دهه آینده با میزان منفی رشد در شاخص
نسبت حمایت  NTAروبه رو هستند.
این وضعیت در دو نمودار  4-6و  5-6قابل مشاهده است .بنابراین ،برای همه کشورهای مورد
بررسی ،اثر ترکیبی (ناشی از افزایش جمعیت در سنین فعالیت) منفی است و کاهش آن نیز ادامه خواهد
داشت .در میان مدت (تا سال  )2020تفاوت های بین کشورها فقط پنج درصد است ،اما انتظار می رود
تا سال  2050این تفاوت ها به  15درصد افزایش یابد.
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نمودار  :4-6اثرات مثبت (اثر رفتاری  -پس انداز /ثروت) و منفی (اثر ترکیبی) پنجره جمعیتی بر رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی،
2010-2050

منبع :پرسکوتز و سامبت ،2014 ،ص .1002
نمودار  :5-6اثرات تجمعی ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی بر رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی2010-2050 ،

منبع :پرسکوتز و سامبت ،2014 ،ص .1003
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اگرچه اسپانیا و آلمان اثر مثبت ثروت را تجربه خواهند کرد ،اما در مواجهه با اثر منفی ترکیبی ،آن
کافی نیست .همانطور که در نمودار  5-6آمده ،اثر تجمعی پنجره جمعیتی بر رشد اقتصادی کشورهای
ً
اروپایی منفی است .هرچند برای انگلیس موقتا مثبت و از سال  2030به بعد منفی خواهد شد .اثر
تجمعی از  11درصد برای انگلیس تا  25درصد برای اسلونی در نوسان است .از این رو ،اثر ترکیبی
سود جمعیتی ،برای چهار دهه آینده برای تمامی کشورهای اروپایی منفی خواهد بود .در حالی که
سالخوردگی جمعیت می تواند منجر به اثر مثبت ثروت باشد.
این اثر تنها برای انگلیس ،آلمان و اسپانیا وجود دارد .بنابراین اثر مثبت ثروت برای بخش های
ً
زیادی از اروپا به دلیل اینکه مصرف سالمندان غالبا از طریق سیستم انتقاالت عمومی (دولتی) 1تأمین
می شود ،وجود نخواهد داشت.

پنجره جمعیتی در آسیای شرقی
از دهه  1960میالدی ،در کشورهای آسیای شرقی به سرعت میزان های باروری کاهش یافته و در
مقابل درصد جمعیت سنین فعالیت شان افزایش یافته است .از این رو ،روزنه فرصت این کشورها
ً
سریعا افزایش یافته و اكنون در دوران اوج آن به سر می برند .معجزه آسیای شرقی  -که مشخصه بارز آن
رشد سریع اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای آسیای شرقی از  1960به بعد است -الگوی استانداردی
برای بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی و دستیابی به توسعه را فراهم می کند.
این معجزه همان طور که در جدول  2-6مشاهده می شود با توسعه سریع اجتماعی به ویژه تغییر در
رژیم های جمعیتی (کاهشهای مرگ و میر و باروری) همراه بوده است (مک نیکل.)2006 ،
جک واالن ( )2004دینامیسم غیرعادی رشد اقتصادی که در دهه های اخیر ابتدا در کشورهایی مانند
سنگاپور ،هنگ کنگ ،ژاپن و کره جنوبی و سپس در کشورهای چین ،تایلند و اندونزی اتفاق افتاده را به
افزایش جمعیت در سنین فعالیت ،یعنی پنجره جمعیتی نسبت می دهد.

1 . Public Transfers
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جدول  :2-6گذار جمعیتی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی

کشور

دوره

متوسط رشد ساالنه

افزایش امید زندگی در

تغییر باروری کل

سرانه( GDPدرصد)

طول دوره (سال)

در طول دوره

ببرهای اقتصادی
تایوان

1955-85

6.2

11

-4.6

کره جنوبی

1960-90

6.9

17

-4.3

موج دوم
تایلند

1965-95

5.4

10

-4.2

مالزی

1965-95

4.5

14

-2.9

اندونزی

1965-95

4.1

19

-2.8

اقتصادهای بازار
لنینست
چین

1970-2000

4.9

9

-4.1

ویتنام

1980-2000

4.3

12

-2.8

منبع :مک نیکل .2006 ،ص.2

درباره تأثیرات ساختار سنی جمعیت در رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی مطالعات مختلفی
انجام شده است .بلوم و ویلیامسون ( )1998در مطالعه خود نتیجه می گیرند که بعد از کنترل سایر
عوامل ،رشد جمعیت در سنین فعالیت تأثیر مثبت و قوی در  GDPسرانه داشته ،حال آنکه رشد کل
جمعیت اثر منفی قوی  ای بر آن داشته است .همچنین طبق برآورد آنان ،پویایی ساختار سنی جمعیت
بین  1/37و  1/87درصد از رشد  6/11درصدی  GDPسرانه و به عبارتی  31درصد رشد  GDPسرانه را
در آسیای شرقی در دوره  1965و  1990تبیین می کند .عالوه بر این ،آنان معتقدند که در صورت لحاظ
کردن دو درصد از معجزه اقتصادی آسیای شرقی به عنوان مازاد بر میزان پایداری ،انتقال ساختار سنی
ً
جمعیت تقریبا نیمی از رشد اقتصادی این منطقه را تبیین می کند .بر این اساس ،آنان به این نتیجه
می رسند که بین یک چهارم و دوپنجم معجزه اقتصادی این منطقه ناشی از تغییرات ساختار سنی
جمعیت بوده است.
پژوهش های سازمان ملل ( )2004نیز نشان می دهد که حدود  33درصد رشد اقتصادی آسیای
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جنوب شرقی در دهه های  1890و  1990ناشی از فرصت پنجره جمعیتی در این منطقه بوده است.
همچنین ،برآوردهای میسون ( )2003نشان میدهد که یک چهارم رشد اقتصادی آسیای شرقی ناشی
از تحوالت ساختار سنی جمعیت بوده است .فینگ و میسون ( )2005در بررسی تغییرات جمعیتی و
اقتصادی چین بیان می کنند که چین از نظر جمعیت شناختی ،از یک جامعه انتقالی به جامعه مابعد
انتقالی عبور کرده و همچنین از نظر اقتصادی ،از یک اقتصاد بسته سوسیالیستی مرکز محور به اقتصاد
باز مبتنی بر بازار تغییر کرده است .مطالعه آنان نشان میدهد که تغییرات ساختار سنی جمعیت نقش
زیادی در رشد اقتصادی چین داشته و حدود  15درصد رشد اقتصادی این کشور را در دوره 1985-2000
تبیین کرده است.
اوگاوا و همکارانش ( )2005در مطالعه خود تأثیر کاهش سریع باروری و پدیده پنجره و امتیاز جمعیتی
بر رشد اقتصادی پرشتاب ژاپن از اواخر دهه  1950تا اوایل دهه  1970را نشان می دهند .همچنین آنها به
روند سریع تغییرات ساختار سنی جمعیت ژاپن به سمت سالخوردگی و وجود برخی مسائل و چالش های
ناشی از بار جمعیتی پیش روی این کشور در طول دوره زمانی  2000-2025اشاره می کنند.
در موفقیت آسیای شرقی در تبدیل سود جمعیتی به سود اقتصادی عوامل و شرایط مختلفی تاثیرگذار
بوده است .بارکر ( )2004تعامل عواملی نظیر افزایش سرانه تولید غذایی بهوسیله توسعه کشاورزی و
مکانیزه کردن آن ،برطرف کردن چالش های اشتغال پیش روی جمعیت در حال افزایش سنین فعالیت
براساس فرایندهای صنعتی شدن سریع ،مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار ،رشد سریع میزان های پس
انداز و سرمایه گذاری ،کاهش رشد جمعیت در طول دوره  1960 - 1990به جهت اعمال سیاست های
جمعیتی دولت ها و در نهایت پایداری و ثبات سیاسی دولت های منطقه را مهم برمی شمارد.
میسون ( )2003نیز معتقد است که سیاست ها و برنامه های دولت های آسیای شرقی نقش زیادی در
سرعت بخشیدن به تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی منطقه داشته است.
مک نیکل ( )2006در رشد سریع اقتصادی آسیای جنوب شرقی و تبدیل سود جمعیتی به سود
اقتصادی به یک سری عوامل از جمله افزایش تحصیالت متوسطه و عالی ،پذیرش و گسترش
سیاست های بازار که یک محیط اقتصادی قوی و رقابتی را برای افراد ،خانواده ها و بنگاه های اقتصادی
ایجاد کرد و همچنین گسترش اقتصاد مدرن صنعتی و خدماتی همراه با افزایش بهره وری ناشی از
کشاورزی اشاره کرده است.
بلوم و همکارانش ( 1998و  )2001نیز بر این باورند که در طول دوره  ،1970-1990رشد درآمد سرانه آسیای
شرقی ناشی از تعامل سه عامل رشد بازدهی نیروی کار در تمامی بخشها ،انتقال نیروی کار از بخش
کشاورزی با بهرهوری پایین به بخشهای صنعت و خدمات با بهرهوری باال و درنهایت ،افزایش نسبت
جمعیت در سنین فعالیت بوده است .در این میان ،عامل سوم بازتاب پویایی جمعیت در طول فرایند
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انتقال جمعیتی است ،عوامل اول و دوم نیز عمدتا توسط تعامالت نیروهای عرضه و تقاضا در بازارهای کار
تعیین میشوند؛ هرچند آنان نیز خود به نوعی تحت تأثیر عوامل جمعیتشناختی قرار دارند.
در کنار عوامل مذکور ،نقش کلیدی افزایش پس انداز و سرمایه گذاری یکی دیگر از مهم ترین درس ها
از تجربه سود جمعیتی آسیای شرقی است(میسون .)2002 ،در اواخر دهه  1950و اوایل دهه  1960میزان
پس انداز در سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی نزدیک به صفر بود .از
کمک ها و سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند و میزان پس انداز در دهه  1970به سطوح باالیی افزایش
یافت (میسون.)2002 ،
همچنین از بین بردن موانع جنسیت محور و فراهم کردن حضور زنان در بازار کار ،یکی دیگر از
مهم ترین بسترهای بهره برداری از سود جمعیتی در آسیای شرقی بوده است (میسون.)2002 ،
عالوه بر این ها ،کشورهای صنعتی آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی و هنگ
کنگ به لحاظ سیاسی پایدار بوده و دولت های قوی و مقتدری داشتند (اون2004 ،؛ دشپانده و همکاران
 .)2004از این رو پایداری سیاسی یکی از مهم ترین بسترهای بهره برداری از پنجره جمعیتی در آسیای
شرقی بوده است.

پنجره جمعیتی؛ تفاوت کشورها از معجزه اقتصادی تا فاجعه اقتصادی
پنجره جمعیتی ،دوره ای از تحوالت جمعیتی است که می تواند روزنه و فرصت هایی را فراروی
اقتصاد کشورها باز کند .در این میان ،برخی از کشورها به خوبی از این فرصت استفاده کرده و حتی
با معجزه اقتصادی 1مواجه شده اند .در مقابل ،برخی دیگر به راحتی این فرصت را از دست داده و با
چالش های متعدد و فاجعه اقتصادی 2مواجه شده اند .آسیای جنوب شرقی نمونه دسته اول و آمریکای
التین نمونه دسته دوم است.
بلوم و همکارانش ( )2003معتقدند آمریکای التین نمونه بارزی از سود اقتصادی تحقق نیافته است.
به رغم تشابه جمعیت شناختی آمریکای التین با آسیای شرقی ،رشد اقتصادی در منطقه آمریکای التین
به خاطر داشتن دولت های ضعیف و جهت گیری درونی اقتصادی ،رخ نداد .میسون ( )2002نیز معتقد
است که در تحقق سود و فایده جمعیتی آسیای شرقی سه عامل کلیدی شامل منابع انسانی ،موفقیت
در رشد اشتغال ،میزان باالی پس انداز و سرمایه گذاری نقش داشته است.
بلوم وکانینگ ( )2004نیز تقابل اقتصادی دو منطقه آسیای شرقی و آمریکای التین را در قالب سه
عامل تبیین کرده اند:
1. Economic Miracle
2. Economic Debacle
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عامل اول ،تفاوت در میزان و ماهیت ادغام با اقتصاد جهانی؛ بدین معنی که دولت های آسیای
شرقی سیاست های منسجمی در ارتباط با اقتصاد آزاد دارند ،حال آنکه سیاست  های اقتصادی
آمریکای التین ،ناهماهنگ و ناپایدار است.
عامل دوم به تفاوت در قوانین کار و انعطاف پذیری بازار کار برمی گردد؛ نظام های کار در آسیای
شرقی نسبت به آمریکای التین کمتر دست و پاگیر و محدودکننده هستند و جذب نیروی کار را تسهیل
می کنند.
عامل سوم به تفاوت در عملکرد بازارهای مالی در نقل و انتقال و واسطه گری پس اندازها برای
سرمایه گذاری های تولیدی مربوط می  شود .در این زمینه ،نهادهای اقتصادی آسیای شرقی عملکرد
به مراتب بهتری داشته اند .به طور کلی ،آنان در این بررسی مقایسه ای ،نتیجه گرفتند پنجره جمعیتی
یک فرصت و پتانسیل است که نیازمند سیاست های محوری به ویژه در زمینه انعطاف پذیری اقتصاد
برای جذب نیروی کار در حال افزایش است.
تجربه کشورهای دیگر آموزه های فراوانی برای ایران که به تازگی وارد فاز پنجره جمعیتی شده دارد.
تفاوت کشورها از معجزه اقتصادی گرفته تا فاجعه اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که صرف
گشوده شدن پنجره جمعیتی نمی تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود ،بلکه تحقق آن نیازمند
اعمال سیاستها و برنامه ریزی های اقتصادی مناسب از سوی دولتها در شرایط مساعد سیاسی
است.

فصل هفتم
پیشنهادهای سیاستی

پیشنهادهای سیاستی
موج های جمعیتی و جریانات کوهورتی دو مفهوم کلیدی جمعیت شناسی با دال لت های
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی هستند .پنجره جمعیتی یکی از موضوعات جدید و نوظهور در
حوزه اقتصاد جمعیت در ایران است .این اصطالح بر منافع و فرصتهای اقتصادی برآمده از مرحله
گذار ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی دال لت دارد .در این دوره ،حجم و سهم افراد
در سنین تولید و فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود می رسد .مکانیسم های ترکیبی و رفتاری
پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار ،افزایش مشارکت زنان ،کاهش نسبت های وابستگی
(بار تکفل) ،تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی تولید و مصرف ،افزایش قدرت
پس انداز و سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه سرمایه انسانی ،فرصت طالیی و پتانسیل های زیادی
برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند .البته این وضعیت ،همان طور که در
فصل ششم کتاب به تفصیل بیان شد ،به طور خودکار عمل نمی کند؛ زیرا فاز پنجره جمعیتی یک
فرصت و پتانسیل بالقوه است و بالفعل شدن آن به محیط و بستر اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و
ً
سیاسی مناسب نیاز دارد .به بیان دیگر ،بالفعل شدن آن ،مستلزم این است که اوال شناخت درستی
ً
از ویژگی ها و مزایای این دوره از تحوالت جمعیتی وجود داشته باشد و ثانیا امکانات و بسترهای الزم
در سایه مدیریت و برنامهریزی خوب برای استفاده از چنین موهبتی فراهم شود .در چنین شرایطی
است که جمعیت در سنین فعالیت می تواند به تولید و بهره وری بپردازد و رشد و رونق اقتصاد پایداری
را تضمین کند.
بنابراین ،فرصت ها و چالش های جمعیتی ایران بیشتر به این وضعیت بر می گردد که اگر روندهای
جدید تغییرات ساختار سنی جمعیت با سیاست های مناسب و مؤثر به درستی مدیریت شود،
می توان زمینه بهره  مندی از دوران پنجره جمعیتی را فراهم آورد و ابعاد مختلف رشد و توسعه اقتصادی
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را بهبود بخشید .اما در مقابل ،اگر روند جدید تغییرات ساختار سنی جمعیت بد و ضعیف مدیریت
شود ،نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت ،بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها ،چالش ها و
مسائل آن روبه رو خواهیم شد.

سیاستگذاری؛ حلقه مفقوده تبدیل پنجره جمعیتی به سود اقتصادی
به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که صرف ورود به فاز پنجره جمعیتی ،نمی تواند رشد
و توسعه اقتصادی را در کشور رقم بزند ،بلکه یک سری عوامل بینابین در تبدیل فرصت جمعیتی به
سود اقتصادی دخیل اند .در این میان ،آنچه بیش از همه اهمیت پیدا می کند ،نقش سیاست  ها و
برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت در بهره برداری از پنجره جمعیتی است .بر اساس نتایج به دست
آمده ،بهره برداری از پنجره جمعیتی باید محور و مرکز سیاست های اقتصادی و جمعیتی کشور قرار
گیرد .تنها در صورت موفقیت سیاست ها و برنامه های دولت به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری
است که پنجره فرصت جمعیتی می تواند به سود اقتصادی تبدیل شود ،رشد اقتصادی و توسعه پایدار
ملی را شتاب بخشد و ایران را به یکی از قدرت های برتر اقتصادی در آسیا و جهان تبدیل کند.
فاز پنجره جمعیتی ایران در نیمه دوم دهه  1380در شرایط بحران و رکود اقتصادی و میزان های باالی
بیکاری گشوده شد .این وضعیت منجر به پتانسیل تحقق نیافته پنجره جمعیتی کشور شده است .در
صورت تداوم چنین وضعیتی به ویژه میزان باالی بیکاری برای جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی نه تنها
پنجره جمعیتی به سود اقتصادی تبدیل نمی شود ،بلکه به آسانی تبدیل به بار جمعیتی می شود و مسائل
و چالش های متعدد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را رقم خواهد زد.
نمودار  :1-7جایگاه محوری سیاستگذاری و برنامه ریزی در تبدیل پنجره جمعیتی به رشد اقتصادی
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در اروپا کشورهای مانند آلمان و اتریش و در آسیا کشورهایی نظیر ژاپن ،کره جنوبی و اخیرا چین،
که تغییرات ساختار سنی و فرصت پنجره جمعیتی را تجربه کرده اند ،توانستهاند این ظرفیت بالقوه را
به فعل درآورند و به رشد و توسعه اقتصادی برسند .حال آنکه این فرصت مطلوب جمعیتی در برخی
مناطق نه تنها از دست رفته ،بلکه با مسائل و چالش هایی همراه بوده است.
چنان که پیش تر آمد ،تنها داشتن فرصت پنجره جمعیتی نمیتواند منجر به سود اقتصادی بشود،
بلکه باید با سیاست ها و برنامه ریزی همراه باشد .به عبارت دیگر ،فرصت پنجره جمعیتی شرط الزم
رشد و سود اقتصادی است ،نه شرط کافی .عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل اند که مهم ترین آنها
سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت است .لذا پنجره جمعیتی در ترکیب با سیاست ها
و برنامههای اقتصادی و اجتماعی است که به سود اقتصادی تبدیل می شود.
بدین ترتیب ،در پاسخ به این پرسش که آیا پنجره فرصت جمعیتی به پنجره فرصت اقتصادی تبدیل
خواهد شد؟ یا به بیان دیگر ،چطور می توان سود جمعیتی را به سود توسعه ای تبدیل کرد؟ باید گفت
تجربه کشورهای دیگر و نتایج مطالعات در این حوزه نشان می دهد که فاز پنجره جمعیتی یک فرصت
و پتانسیل بالقوه است و بالفعل شدن آن ،نیازمند محیط و بستر اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و سیاسی
مناسب است .تفاوت کشورها از معجزه اقتصادی (کشورهای آسیای جنوب شرقی) تا فاجعه اقتصادی
(برخی از کشورهای آمریکای التین) دلیلی بر این مدعاست .بنابراین در صورت موفقیت سیاست ها
و برنامههای دولت به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است که پنجره جمعیتی می تواند به رشد
اقتصادی تبدیل شود(نمودار .)2-7
نمودار  :2-7مکانیسم تبدیل پنجره جمعیتی به رشد اقتصادی
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برخی از بسترهای نهادی و سیاستی مناسب برای بهره برداری از فرصت طالیی پنجره جمعیتی به
شرح زیر است:

محیط و بستر سیاسی مناسب
پایداری سیاسی یکی از مهم ترین بسترهای بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی و تبدیل آن به رشد
اقتصادی است .اون و همکارنش ( )2004بیان داشتند که پایداری سیاسی و داشتن دولت های قوی و
مقتدر ،یکی از بسترهای کلیدی معجزه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی مانند سنگاپور ،تایوان ،کره
جنوبی و هنگ کنگ بوده است.
جرالد اسکیولی )1988( 1بر اساس طبقه بندی ریموند گاتسیل 2آزادی را در سه شاخص سیاسی،
مدنی و اقتصادی اندازه گرفت و به ارتباط آن با نتایج اقتصادی پرداخت .یافته های وی نشان داد که
رابطه قوی بین هرکدام از این سه شاخص آزادی و میزان رشد اقتصادی در دوره زمانی  1960تا  1980در
میان  115کشور جهان وجود داشته است.
همچنین وقتی وی شاخص های آزادی را به صورت یک متغیر در نظر گرفت ،به این نتیجه رسید
که کشورهایی که «از نظر سیاسی باز ،حقوق فردی و بازار آزاد» 3بوده اند ،به طور متوسط ،میزان رشد
سرانه  2/37درصدی داشته اند؛ حال آنكه کشورهایی که «از نظر سیاسی بسته ،حقوق دولتی و اقتصاد
دستوری»  4بوده اند ،متوسط میزان رشد سرانه  0/19درصد داشته اند.
در همین زمینه ،مطالعه بکر( )1989بیانگر رابطه مثبت دموکراسی یا مردم ساالری سیاسی با رشد
اقتصادی است .تفاوت در نظام اجتماعی و سیاسی بخش زیادی از تفاوت در میزان رشد و توسعه
اقتصادی کشورها را تبیین می کند.
ناپایداری سیاسی در کنار فقدان نهادها و بازارهای مالی قوی ،مانع تحقق منافع فرصت جمعیتی
می شود (میسون .)2002 ،از این رو ،متغیرهای حاکمیتی به دلیل ارتباط با عوامل سیاسی ،تخصیص
منابع ،ارتباطات بینالملل و سیاستهای کالن اقتصادی و اجتماعی ،مهم ترین عامل در تبدیل پنجره
جمعیتی به رشد اقتصادی هستند.

1. Gerald Scully
2. Raymond Gastil
3. Politically Open, Individual Rights, and Free Market
]4. Politically Closed, State Rights, and Command [Economy
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سیاست های مالی -اقتصادی مناسب
ونگبونسین و همکارانش ( )2005در بررسی تغییرات ساختار سنی جمعیت تایلند نتیجه گرفتند
که پنجره جمعیتی و اثرات آن بر رشد اقتصادی ،نه تنها اتوماتیک و خودبه خود صورت نمی گیرد،
بلکه نیازمند اجرای استراتژی  هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار ،اجرای سیاست های اقتصادی،
اصالحات مالی و توسعه بازار کار منطقه ای است .نقش کلیدی افزایش پس انداز و سرمایه گذاری یکی
دیگر از مهم ترین درس ها از تجارب آسیای جنوب شرقی است (میسون.)2002 ،
در اواخر دهه  1950و اوایل دهه  1960میزان پس انداز در سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی و سایر کشورهای
آسیای جنوب شرقی نزدیک به صفر بود ،اما از کمک ها و سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند و
میزان پس اندازشان در دهه  1970به سطوح باالیی افزایش یافت (میسون .)2002 ،از این رو ،میزان باالی
پس انداز ،نظام مالی مطمئن (امنیت اقتصادی) ،باز بودن نظام تجارت ،بازار کار منعطف و گسترش
فرصت های شغلی به ویژه برای جوانان از جمله سیاست های اقتصادی مناسب در بهره برداری از دوران
پنجره جمعیتی است.
بنابراین ،در کنار ساختار سنی جوان که شرط الزم و نه کافی برای رشد و شکوفایی اقتصادی است،
ایجاد اشتغال مولد و افزایش بهرهوری نیروی کار برای بهبود رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار
است .به طور کلی بهرهگیری حداکثری از پنجره جمعیتی با اعمال سیاستهای اقتصادی مناسب از
سوی دولتها و زمینههای سیاسی مساعد در سایه حکمرانی خوب حاصل میشود.

عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان
سومین مجموعه از سیاستهای تحقق سود جمعیتی و اقتصادی که به بهترین شکل توسط
باوینیک و همکارانش ( )۲۰۰۹خالصه شده ،بر عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان متمرکز است؛
ً
زیرا مستقیما با رشد و بهرهوری در ارتباط است.
از بین بردن موانع جنسیت محور و فراهم کردن حضور زنان در بازار کار ،یکی از مهم ترین بسترهای
بهره برداری از پنجره جمعیتی در آسیای جنوب شرقی بوده است (میسون .)2002 ،از این رو ،استفاده از
نیروی کار زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور ،در بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی میتواند بسیار
مؤثر واقع شود .تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که استفاده از نیروی کار زنان در کنار مردان
نقش تعیینکنندهای در رشد و توسعه اقتصادی آنها داشته است.
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گسترش آموزش و تحصیالت
گسترش آموزش و تحصیالت ،نقش کلیدی در تبدیل پنجره جمعیتی به رشد اقتصادی دارد.
اهمیت آن تا جایی است که صاحب نظران نه صرف داشتن پنجره جمعیتی ،بلکه پنجره جمعیتی
در همراهی با پنجره تحصیلی را بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار می دانند .به عنوان مثال ،مطالعه
کوارسما 1و همکارانش ( )2014نشان داد که بعد از کنترل پویایی سرمایه انسانی ،تغییرات در ساختار
سنی تأثیری بر بهره وری نیروی کار ندارد .از این رو ،بهبود و گسترش آموزش و تحصیالت ،کلید تبیین
رشد بهره وری و درآمد سرانه است و بخش اصلی سود جمعیتی ،سود تحصیلی است.
در همین زمینه ،رنتریا 2و همکارانش ( )2016سود جمعیتی را به دو بخش اثرات ساختار سنی و
تحصیالت تفکیک کردند و اثرات جداگانه آنها را برای مکزیک و اسپانیا مورد بررسی قرار دادند.
نمودارهای  3-7تا  5-7نقش ساختار سنی در سود جمعیتی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند؛ اما
پیشرفت در تحصیالت دارای نقش اساسی تری است.
نمودار  :3-7سرانه درآمد ناشی از کار ( )YLو مصرف ( )Cبرحسب سطح تحصیالت ،مکزیک 2004

منبع :رنتریا و همکارانش ،2016،ص.17

1 Cuaresma
2 Rentería
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نمودار  :4-7سرانه درآمد ناشی از کار ( )YLو مصرف ( )Cبرحسب سطح تحصیالت ،اسپانیا 2006

منبع :رنتریا و همکارانش ،2016 ،ص 18
نمودار  :5-7تجزیه اثرات سود جمعیتی به سن و تحصیالت در مکزیک و اسپانیا1970-2100 ،

منبع :رنتریا و همکارانش ،2016،ص21

93

94

پنجره جمعیتی و بازار کار در ایران،فرصت ها و چالش ها

در این نمودارها سود جمعیتی به صورت میزان رشد نسبت حمایت )SR( 1تعریف شده است .از
این رو ،باالترین میزان رشد نسبت حمایت برای مکزیک در سال  1985بوده است و سپس آن کاهش
می یابد و در سال  2040منفی می شود و برای بقیه قرن منفی می ماند .در اسپانیا ،نقطه اوج رشد حمایت
دوره  1995-99است و سپس سریع تر کاهش می یابد و تا سال  2030-34منفی می شود و از آن سال
به بعد منفی می ماند .اثر مثبت سن برای هر دو کشور تا سال  2020است و برای بقیه قرن اثر سن منفی
می شود .برای اسپانیا به دلیل تفاوت در گذارهای جمعیتی شان سریع تر منفی می شود .اما درخصوص
اثر تحصیالت تا پایان قرن ثابت می ماند .از این رو ،تا زمانی   که اثر مثبت تحصیالت از اثر منفی سن
بزرگ تر و قوی تر باشد ،رشد نسبت حمایت مثبت خواهد بود.
لوتز ،)2014( 2جمعیتشناس اتریشی ،مقالهای را با عنوان بهترین سیاست جمعیتی برای قرن 21
به نگارش درآورده كه در آن بیان میدارد« :وضعیت جمعیت در كشورهای دنیا به نحوی است كه رشد
جمعیت كاهش یافته و این رشد كم جمعیت باعث تغییر ساختار جمعیت شده است».
وی در پاسخ به این پرسش كه بهترین سیاست جمعیتی برای آینده چه میتواند باشد؟ به دو دیدگاه
ً
درباره تغییر ساختار اشاره میکند .به نظر لوتز ،از یک دیدگاه می توان صرفا به تعداد جمعیت توجه كرد
و سیاستهای افزایش تعداد جمعیت را در دستور كار قرار داد .در این دیدگاه فقط كمیت جمعیت
مهم است .اما در دیدگاه دوم به جای تعداد جمعیت ،به ساختار کیفی جمعیت توجه شده و منابع
موجود با توجه به ساختار جمعیت به نحوی كه بهبود زندگی مردم را تأمین كند ،مدیریت می شود .بر
مبنای این دیدگاه ،باید منابع موجود را در نظر داشت و با توجه به آن منابع ،بهترین گزینه مناسب با
ساختار جمعیت را انتخاب کرد .لوتز معتقد است كه دو مقوله آموزش و بهداشت بهترین گزینههای
توسعه یا مدیریت جمعیت هستند .توسعه جمعیت مستلزم افزایش سطح تحصیالت ،بهبود كیفیت
تحصیالت و افزایش سطح سالمت است .از این رو اگر اهداف سیاستهای جمعیتی از این دیدگاه
تعریف شود ،می توان گفت بهترین گزینه برای ساختار جمعیتی در نظر گرفته شده است.

توانمندسازی جوانان بهعنوان سالمندان آینده
توانمندسازی نسل جوان ،تقویت سیستمهای نظام تأمین اجتماعی و تشویق پسانداز برای دوره
سالمندی ،می تواند منجر به تحقق سود جمعیتی دوم شود .ایده سود جمعیتی دوم ناظر بر وضعیتی
است که در شرایط سالخوردگی جمعیت که سهم جمعیت سالمندان افزایش مییابد متوسط مقدار

1. Support Ratio
2. Wolfgang Lutz
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ً
سرانه ثروت و دارایی نیز افزایش مییابد .نیاز به پسانداز ثروت توسط سالمندان معموال از دو طریق
میتواند پاسخ داده شود:
1 .1برنامههای عمومی دولت مانند حقوق بازنشستگی و یا بیمه درمانی سالمندان؛
2 .2پسانداز و انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف توسط جمعیت سالمند در
طول سالهای فعالیت و پیش از بازنشستگی.
لی و میسون ( )2006معتقدند اگر منبع اصلی تأمین هزینههای سالمندان ،برنامههای عمومی
دولت باشد ،نه تنها هیچ سودی از سالمندان جمعیت حاصل نمی شود بلکه به دلیل باال رفتن
سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه وارد میشود .در صورتیکه بخش عظیمی از
هزینههای سالمندی از طریق انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی تأمین
شود ،می توان سالخوردگی جمعیت رابه عنوان عاملی برای بهبود استانداردهای زندگی و رشد و توسعه
اقتصادی مطرح کرد .باید توجه داشت که تحقق سود جمعیتی دوم بستگی زیادی به بهرهبرداری
مطلوب از فاز پنجره جمعیتی دارد.
هم اکنون توجه و نگرانی اصلی مدیران و سیاستگذاران کشور بیشتر به پیامدهای فاز نهایی گذار
ساختار سنی ،یعنی سالخوردگی جمعیت است که بعد از فاز پنجره جمعیتی در سال  1430آغاز
می شود .این موضوع ،موجب شده است تا منافع و فرصت های طالیی فاز پنجره جمعیتی نادیده گرفته
شود .این در حالی است که سرمایه گذاری ها و سیاستگذاری ها برای اشتغال جوانان و بهره برداری
از فاز پنجره جمعیتی است که سالمندی سالم ،فعال و موفقیت آمیز و همچنین سود جمعیتی دوم
که خاص دوره سالخوردگی جمعیت است را تضمین خواهد کرد .در غیر این صورت ،نه تنها فرصت
طالیی پنجره جمعیتی از دست می رود ،بلکه منجر به مسائل و چالش های متعددی خواهد شد.

اهمیت سیاستگذاری در فاز پنجره جمعیتی
همه دورهها و مراحل گذار جمعیتی مستلزم سیاستگذاری است ،اما شاید سیاستگذاری در هیچ
دوره ای به اندازه دوران پنجره جمعیتی حساس ،الزم و مؤثر نباشد .در تاریخ تحوالت جمعیتی کشور
ً
فقط یک بار پنجره جمعیتی باز می شود ،ابتدا و انتهای آن تقریبا مشخص و دوام آن کوتاه  مدت است.
با وجود این ،اگر پنجره جمعیتی به درستی شناخته شود و سیاست های برخورد با آن به درستی اتخاذ
و اجرا شود ،می تواند مانند بعضی از کشورهای شرق آسیا ،در تبدیل یک اقتصاد در حال توسعه به
اقتصادی توسعه یافته بسیار تأثیرگذار باشد.
اکنون کشور در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و باید به فکر استفاده هرچه بیشتر از این فرصت
طالیی باشیم .سرمایه گذاری ها و سیاستگذاری ها برای اشتغال جوانان و بهره برداری از فاز پنجره
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جمعیتی است که حتی سالمندی سالم ،فعال و موفقیت آمیز را تضمین می کند .این آموزه اصلی
نظریههای نوین چرخه زندگی اقتصادی به شمار می رود و بر یک اصل ساده و قابل فهم استوار است
که بخشی از مازاد درآمد افراد در فاز اول سود جمعیتی از طریق پسانداز و تبدیل شدن به دارایی و
منابع درآمدی افراد بار روز افزون اقتصادی سالخوردگی جمعیت بر دوش دولتها را کاهش می دهد.
درحالی که اگر سیاست های مناسب و مؤثر اتخاذ نشود ،نه تنها فرصت طالیی پنجره جمعیتی از دست
می رود ،بلکه منجر به تهدید و چالش های گوناگون اقتصادی -اجتماعی خواهد شد و سود بالقوه
جمعیتی به آسانی به بار جمعیتی تبدیل می شود و حتی دوره سالخوردگی جمعیت مسئله داری را نیز
در پیش خواهیم داشت.
بدین ترتیب ،چالش های جمعیتی حال و آینده ایران ،بستگی زیادی به نحوه بهره برداری از فرصت
پنجره جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی دارد .بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی و تبدیل آن
به فرصت اقتصادی و اجتماعی ،مستلزم توانمندسازی جوانان برای توسعه اقتصادی ،گسترش
فرصتهای شغلی ،سرمایه گذاری مطلوب ،بهبود کیفیت سرمایه انسانی و فراهم کردن فرصتهایی
برای حضور زنان در بازار کار است .در این میان ،مهم ترین بستر تبدیل پنجره جمعیتی به رشد اقتصادی،
گسترش فرصتهای شغلی به ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی است.
چنان چه پیش تر گفته شد ،تغییر ساختار سنی جمعیت همراه با عوامل دیگر در کوتاه مدت و درازمدت
بر عرضه نیروی کار تأثیر خواهد گذاشت .به عنوان مثال ،پیش  بینیها بیانگر این است که در  20سال آینده،
جمعیت در سنین کار ( 15-64ساله) افزایش خواهد یافت .به رغم این شرایط مناسب جمعیتی ،به لحاظ
شرایط خاص اقتصادی ،درصد بیکاری همچنان باالست و نابرابری در بازار کار نیز همچنان پابرجاست.
میزان رشد تولید ناخالص ملی ،می تواند با افزایش اشتغال و کاریابی از طریق باال بردن سطح تحصیالت
و آموزش افراد بیکار و افرادی که در بخش غیررسمی کار می کنند افزایش یابد .به عبارت دیگر ،همان گونه
که سایر کشورها تجربه کردهاند ،استفاده مؤثر از نیروی کار موجود (که با افزایش جمعیت در سنین فعالیت
فراهم شده است) تأثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص ملی خواهد داشت .اگر سیاست ها و تنظیمات نهادی
مناسبی برای پسانداز و سرمایهگذاری وجود داشته باشد ،رشد باالی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه برای
مدت طوالنی می تواند به افزایش پس انداز و تولید سرمایه اضافی منجر شود که به «دومین فرصت طالیی
جمعیتشناختی» معروف است.

بنابراین از  1430هجری شمسی ،کاهش رشد جمعیت همراه با تغییرات در ساختار سنی به کاهش
ً
میزان رشد و نهایتا اندازه نیروی کار از جمله نیروهای تازه وارد به سن کار منجر خواهد شد .پیشبینی ها،
بیانگر این است که جمعیت در سن کار از حدود  70درصد در سال  1385به حدود  60درصد در سال
 1430کاهش خواهد یافت .اگر بقیه شرایط (مهاجرت ،سطح مهارت و استفاده از نیروی کار) ثابت
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ً
باشد ،این تغییرات بر میزان تولید نیروی کار ،تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتا میزان
رشد تولید ناخالص ملی اثر خواهد گذاشت (کوششی و صادقی .)1396 ،از این رو برای توسعه بیشتر،
استفاده از نیروی انسانی و افزایش سرمایه جهت پس انداز به منظور برآوردن نیازهای آتی یک جمعیت
سالخورده ضروری است.
با توجه به گذارهای ساختار سنی و تسلط جوانان  15-29ساله بر ساختمان سنی ایران و تقاضای
ورود شمار زیادی از جوانان به بازار کار ،ضرورت توجه به ایجاد اشتغال و بازار کار برای این افراد ضرورتی
اجتناب ناپذیر است .ایجاد شغل همچنین نیازمند سرمایه انسانی بااستعداد ،خالق ،آموزش دیده و
ماهر است .همچنین با توجه به نقش کارآفرینی در ایجاد فرصتهای شغلی ،توجه ویژه به این مقوله و
تأ کید بر متغیرهای تأثیرگذار بر این پدیده و آمادهسازی محیط کسب و کار میتواند از جمله اقدامات
تأثیرگذار در برونرفت از بحران های احتمالی ناشی از ساختار ترکیب سنی جمعیت و برنامههای
اشتغال و تأمین بهبود کیفیت زندگی شهروندان در سالهای آینده باشد .درحالی که ایران با افزایش
نیروی کار روبه روست ،متخصصان بر این باورند که همواره کمبود نیروی کار ماهر و ورزیده وجود دارد.
این ممکن است ناشی از مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده از ایران باشد .بازگشت این افراد به بهبود
وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد .عالوه بر این ،ارائه برنامههای آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار
را باال ببرد ،تأثیر قابل توجهی در این زمینه خواهد داشت .همچنین برنامهریزی توسعه و افزایش اشتغال
در کشور نیازمند همکار ی های بین بخشی است .تدوین استراتژیهای همکاری بین سازمان های
مختلف اقتصادی در کشور و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی بسترهای الزم برای رشد اقتصادی
را فراهم خواهد کرد.
ایران اكنون در یک فرصت طالیی ،استثنایی و تکرارناپذیر جمعیتی برای رشد و توسعه اقتصادی
به سر می برد .ما در فرایند انتقال جمعیتی و تغییرات ساختارهای سنی در حال تجربه فاز پنجره  
جمعیتی هستیم و این وضعیت سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را دربرابر فرصت طالیی توسعه
اقتصادی قرار داده است .دولت و نهادهای برنامه ریز در راستای بهره برداری از این فرصت و پتانسیل
بالقوه بایستی سه نکته کلیدی را مد نظر داشته باشند:
نکته اول ،محدودیت زمانی فاز پنجره جمعیتی است .پنجره جمعیتی دوره ای موقتی و گذراست
و برای همیشه یا مدت طوالنی باز نخواهد ماند و درنهایت ،پس از چهار دهه بسته خواهد شد .زیرا
پویایی جمعیت و گذار های ساختار سنی موجب می  شود تا موج متورم جمعیت بزرگسال به سمت
سالخوردگی حرکت کند و در نتیجه نسبت های وابستگی دوباره افزایش یابد .با افزایش بار و فشار
جمعیتی ناشی از ساختار سالمندی ،منفعت جمعیتی به بار جمعیتی تبدیل می شود.
نکته دوم ،بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی ،نیازمند بستر سیاسی و اصالحات ساختاری
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و نهادی مناسب است .زیرا پنجره جمعیتی و نقش نیرو محرکه آن در شتاب بخشیدن به رشد و
توسعه اقتصادی ،به طور اتوماتیک و خود به خودی صورت نمی گیرد ،بلکه میزان تحقق و اثرگذاری
آن به محیط سیاسی و ساختارهای نهادی مناسب ،اتخاذ و اجرای سیاست ها و برنامه هایی نظیر
سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده ،بهبود سرمایه انسانی ،بهداشت عمومی خوب ،آموزش
خوب ،انعطاف  پذیری بازارهای کار در جذب نیروی کار در حال افزایش ،ایجاد فرصت های شغلی،
تجارت و اقتصاد آزاد ،حذف اقتصاد دستوری ،سرمایه گذاری و مدیریت اقتصادی مناسب بستگی
دارد .بنابراین ،اتخاذ و اجرای چنین سیاست های محوری و اصالحات ساختاری و نهادی در ایران
به ویژه در ارتباط با عملکرد بازارهای کار و سرمایه ،همگی شرایط مورد نیاز برای تبدیل پنجره جمعیتی
به رشد اقتصادی هستند .از این رو ،تحقق پتانسیل رشد اقتصادی در ایران به بسترهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی مناسب وابسته است.
نکته سوم ،توجه به روی دیگر سکه پنجره جمعیتی یعنی تهدیدها ،چالش ها و مسائل برآمده از آن
است .اگر سیاست های مناسب و مؤثر اتخاذ نشود ،نه تنها این فرصت طالیی از دست می رود ،بلکه
می تواند با افزایش میزان های بیکاری ،اشتغال ناقص ،شورش های اجتماعی میلیون ها جوان بیکار،
افول سرمایه انسانی و اجتماعی ،بی ثباتی سیاسی و ...تبدیل به چالش و تهدید جدی شود.
به طور خالصه ،برای استفاده بهینه از فرصت طالیی پنجره جمعیتی جهت توسعه اقتصادی در
ایران ،باید به این موارد توجه شود:
نخست ،اثرات این فرصت طالیی موقتی و گذراست و حداکثر پس از چهار دهه این فرصت به تدریج
از بین خواهد رفت.
دوم ،استفاده از فرصت موجود مستلزم ایجاد و تقویت بستر نهادی مناسب و محیط سیاسی و
اجتماعی الزم است.
سوم ،عدم به کارگیری سیاستهای مناسب برای بهره گیری از این فرصت ،می تواند به چالش های
جدی از جمله افزایش بیکاری ،اشتغال ناقص ،بیثباتی سیاسی ،فشار بر منابع و نظام تأمین اجتماعی
منجر شود.

ً
«نتایج و یافتههای ارائهشده در این کتاب لزوما بازتاب نظرات حامیان چاپ کتاب نمی باشد».
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