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این کتاب با تامین مالی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال) در قالب گزارش پژوهشی
"تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی زنان بر شاخصهای اقتصادی کالن منتخب " در سال  1397تهیه و
تنظیم شده است .نقطهنظرات این کتاب الزاما بهمعنی تایید از سوی حامیان نمیباشد.
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خالصه مدیریتی
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،اقتصاد ایران از سال  1385وارد مرحلهای از تحوالت جمعیتی تحت عنووان پنروره
جمعیتی شده است .این دوره به مدت چهار دهه تا سال  1425ادامه دارد .با تغییر ساختار سنی جمعیوت ،نقوش زنوان

در اقتصاد نیز پر رنگتر خواهد شد ،بهدلیل اینکه مشارکت اقتصادی بیشتر آنها در بازار کار ،بهبوود سوطت تحصویالت،
سواد و ارتقای مهارت و سرمایه انسانی زنان را در پی دارد .این تحول میتواند نقش مهمی در رشد و توسوعه اقتصوادی
ایفا کند .در ادبیات جمعیت شناسی ،به این پدیده "سود جمعیتی زنان" 1گفته میشود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که متوسط درصد تحقق "سود جمعیتی زنان" که حاصل پنرره جمعیتی بووده توا

سال 1396حدود  55درصد بوده است .بر این اساس ،پنرره جمعیتی از طریق افزایش نور مشوارکت زنوان مویتوانود
حدود  25درصد بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد .این نتیره عمدتاً بهدلیل افزایش مشارکت زنان  25تا  44ساله در
بازار کار میباشد .افزایش سالهای تحصیل زنان تاثیر کمتری بر نر مشارکت زنان داشته است .یکوی از علوتهوای آن
سرخوردگی زنان جویای کار و دارای مدرک دانشگاهی است .اغلب فارغالتحصیالن زن به علت ناکافی بودن فرصتهوای
شغلی (تقاضا) و برخی مسایل محیطی و فرهنگی از بازار کار خارج میشوند .این امر باعث میشوود کوه زنوان زودتور از
مردان وارد جمعیت غیرفعال شوند.
نتیره بسیار مهم اینکه "سود جمعیتی زنان" حاصل از افوزایش تحصویالت زنوان ،کمتور از انتظوار بووده اسوت .زیورا
تحصیالت درخصوص افزایش نر مشارکت زنان خوب عمل نکرده و مهمترین تئوری همان تئوری بیانگیزه شدن و خارج
شدن از بازار کار است .بهعبارت دیگر ،اولویت اصلی برای استفاده حداکثری از سود جمعیتی زنان بهبوود طور تقاضوای
بازار کار زنان است .بنابراین بازار کار ایران نتوانسته است تمام مزایای پنرره جمعیتی را به اشتغال تبدیل کند.
نتیره این مطالعه نشان میدهد که برای افزایش مشارکت زنان باید راهکاری برای مشارکت زنان غیرمواهر(در کنوار
زنان ماهر) پیدا کرد .زیرا زنان غیرماهر سهم باالیی از جمعیت زنان را تشکیل میدهند و نر مشارکت آنها بسیار پایین
است .باید توجه شود که راهکار آن توانمندسازی زنان غیرماهر در نهادهای فنی و حرفهای و مهارتی است.
شایان ذکر است "سود جمعیتی زنان" با رونق و رکود اقتصادی همراه بوده است .در اواخر دهه  90که اقتصاد ایوران
وارد رکود شد" ،سود جمعیتی زنان" کاهش یافته است .همچنین در سالهای اخیر که اقتصاد ایران وارد رونوق نسوبی
شد" ،سود جمعیتی زنان" افزایش یافته است .پنرره جمعیتی تاثیر ضعیف بر کاهش فقر خانوارها (حدود  21.0درصد)
گذاشته است .با شروع پنرره جمعیتی هرچند نر مشارکت زنان افزایش یافته اما تاثیری بر کواهش نوابرابری درآمودی
نداشته به دلیل این که جمعیت فعالی که در اثر پنرره جمعیتی افزایش یافته به اشتغال نرسیده یا مقودار کموی از آن،
به اشتغال تبدیل شده است.
با توجه به ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی ،جغرافیایی و  ...ایران ،الزم است موضوع زنان و پنروره
جمعیتی براساس آمایش سرزمینی و جغرافیایی بررسی شود .در نتیره این بررسی میتوان برای هور منطقوه از کشوور
سیاستهای مرزا پیشنهاد نمود .به همین منظور ،راه حل مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد در مناطق مختلف کشور نیوز
متفاوت خواهد بود.

11. .Gender
GenderDividend
Dividend
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مقدمه

جمعیت بهطور بالقوه اصلیترین منبع عرضه نیروی انسانی در بازار کار است و دولتها همواره بر اساس رشد و تغییر
و تحوالت این مؤلفه اجتماعی ،برای توسعه سرمایه انسانی و ایراد اشتغال در کنار سایر موضوعات ،برنامهریزی و تالش
مینمایند .بدیهی است ،مدیریت بهینه این سرمایه میتواند منرر به ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور
شده و عدم اهتمام به این امر به عنوان محور توسعه کشور ،صدمات جبران ناپذیر اقتصادی ،اجتماعی و حتی امنیتی را
به دنبال داشته باشد.
سیاستگذاری و برنامهریزی صحیت و اصولی مطابق با مقتضیات و شرایط کشور ،مستلزم انرام مطالعات جمعیتی است
که با رشتههایی چون اقتصاد ،جامعه شناسی و ...ارتباط تنگاتنگ دارد .لذا شناخت ظرفیتهای جمعیتی ،نیازمند بهره-
برداری از مطالعات و تحقیقات در این حوزهها میباشد .مطالعه حاضر که تأثیر مشارکت اقتصادی زنان را در اقتصاد
ایران مورد بررسی و تحلیل قرار داده ،حاوی نکات کلیدی و رهیافتهای مهم در سیاستگذاری است .اقتصاد ایران از
سال  1385وارد دوره پنرره جمعیتی شده است که با پنرره تحصیلی همراه شده است .امروزه با حرم قابل توجهی از
زنان و دانش آموختگان دانشگاهی و با انگیزه مواجه هستیم که بهرهبرداری از این فرصت و تبدیل آن به سود جمعیتی
و یا فرصت اقتصادی و اجتماعی ،می تواند فرصتی طالیی و منحصر به فرد برای اقتصاد کشور باشد .تحقق این امر
مستلزم توانمندسازی زنان و فراهم کردن بسترهای الزم برای توسعه اقتصادی ،گسترش فرصتهای شغلی ،سرمایه-
گذاری مطلوب ،بهبود کیفیت سرمایه انسانی و فراهم کردن فرصتهایی برای حضور و مشارکت در بازار کار است .نتایج
مطالعه پیش رو ،حاکی از آن است که مشارکت زنان در اقتصاد کشور افزایش بهرهوری نیروی کار را به همراه دارد.
ضمن آنکه باز شدن پنرره جمعیتی و تأثیر جمعیت زنان فعال و مشارکت آنها در اقتصاد بر بهبود توزیع درآمد به
شکل غیرمستقیم نیز تاثیر تعیین کننده دارد.
با توجه به این رهیافتها ،انتظار می رود که از ظرفیت زنان برای توسعه ملی ،متفاوت از قبل استفاده شود و به-
صورت راهبردی ،موضوع مشارکت واقعی زنان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی در دستور کار سیاستگذاران
و برنامههای اقتصاد ایران قرار گیرد .بیشک این امر کامال به اصالح نظام حکمرانی بازار کار و سیاستهای اشتغال
کشور وابسته است.
امید است با جهتگیریهای دولت تدبیر و امید و مشارکت بیشتر زنان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی،
فرآیند توسعه و پیشرفت این مرز و بوم عملی شده و دستاوردهای آن برای آحاد جامعه ملموس گردد.
عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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پنجره جمعیتی و تأثیر آن بر شاخصهای
کلیدی اقتصاد ایران
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 -1مقدمه
وقتی تغییرات ساختار سنی جمعیت بهگونهای باشد که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر مقدار برسد و
نسبتهای وابستگی سنی کاهش یابد کشور با پنرره جمعیتی روبرو میشود .طبق تعریف سازمان ملل متحد ،اگر
جمعیت بین  15تا  65سال دو -سوم کل جمعیت یک کشور شود و سهم جمعیت  0-15ساله و  65ساله به باال از
کل جمعیت  1/3شود کشور وارد دوران پنرره جمعیتی شده است .بر این اساس ،پنرره جمعیتی ایران به مدت چهار
دهه از سال  1385تا سال  1425-30باز است و بعد از آن با آغاز دوره سالخوردگی جمعیت ،بهتدریج بسته میشود.
در این دوره که ساختار سنی جمعیت تغییر میکند فرصت ویژه برای رشد اقتصادی کشور فراهم میشود .با تغییر
ساختار سنی جمعیت ،نقش زنان در اقتصاد نیز افزایش مییابد .مشارکت اقتصادی آنها در بازار کار ،بهبود سطت
تحصیالت و سواد ،ارتقای مهارت و سرمایه انسانی زنان را در پی دارد .این تحول میتواند نقش مهمی در رشد و توسعه
اقتصادی ایفا کند .در ادبیات جمعیت شناسی ،به این پدیده "سود جمعیتی زنان" 2گفته میشود .در این تحقیق اثر
پنرره جمعیتی (با تأکید بر زنان) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله نر بیکاری ،نابرابری درآمدی ،تورم و بهرهوری
نیروی کار ارزیابی میشود.
این تحلیل به دو طریق انرام خواهد شد :راه اول استفاده از تحلیلهای اقتصاد خرد است .تغییر رفتار خانوار به هنگام
سود جمعیتی میتواند درک ما را برای ارزیابی آثار سود جمعیتی بهبود بخشد .نظریه مهم در این زمینه نظریه
تخصیص زمان خانوار گری بیکر )1965( 3است .با تغییر ساختار جمعیت ،رفتار اقتصادی زنان تغییر میکند و
تخصیص دوباره زمان و منابع توسط زنان میتواند تأثیری چشمگیر بر عملکرد اقتصادی کشور داشته باشد.
راه دوم تحلیلهای اقتصاد کالن است .عمده مطالعات که اثر پنرره جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی
کردهاند از این راه برای ترزیه و تحلیل اثر پنرره جمعیتی بر رشد اقتصادی ،نر بیکاری ،فقر و بهرهوری نیرویکار
استفاده میکنند .برای مثال میسرا )2015( 4در مطالعه خود عنوان میکند که همزمان با شروع پنرره جمعیتی ،سهم
جمعیت جوان افزایش مییابد .افزایش سهم جمعیت جوان منرر به افزایش سهم جمعیت در سن کار میشود و این امر
خود کاهش بار تکفل را در پی خواهد داشت و از این طریق بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود .همچنین بلوم و
ویلیامسون )1998( 5معتقدند پنرره جمعیتی باعث افزایش تعداد تولیدکنندگان نسبت به مصر کنندگان میشود و از
این طریق بار تکفل کاهش مییابد .کاهش بار تکفل باعث افزایش پسانداز و در نتیره افزایش سرمایهگذاری در کشور
میشود .این امر باعث انتقال منحنی عرضه کل در اقتصاد شده و تولید ملی افزایش مییابد.

 -1-2پنجره جمعیتی :تحلیل اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به تحلیل رفتار مصر کننده و تولید کننده میپردازد .پنرره جمعیتی رفتار مصر کننده را تغییر می-
دهد اما تأثیر آن بر رفتار تولیدکننده نامشخص است .تحلیل اقتصادی رفتار مصر

کننده و بهویژه تغییر رفتار

اقتصادی خانوار در هنگام سود جمعیتی می تواند درک ما را برای تشخیص اثر سود جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی

2. Gender Dividend
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بیشتر کند .با توجه به اینکه زنان رکن اصلی خانوادهها هستند ،تغییر رفتار اقتصادی خانوار میتواند بر رفتار اقتصادی
زنان و از این طریق بر کل اقتصاد اثر گذار باشد.

" -1-2-1سود جمعیتی زنان" و منافع اقتصادی آن
نر باروری در ایران از  7درصد در دهه  60به  2درصد در دهه  80رسیده است و ریشوه پیودایش "سوود جمعیتوی
زنان" باال بودن نر باروری زنان در ایران و کاهش یکباره آن است .بهعبارت دیگر اگر نر بواروری در ایوران بواال نبوود
پنرره جمعیتی اتفاق نمیافتاد .در همین راستا

بلوم6

و همکاران ( )2009در مطالعهای با عنوان " نور بواروری ،نور

مشارکت زنان و پنرره جمعیتی" اثر نر باروری بر نر مشارکت را با استفاده از مدل اقتصاد سنری پنل دیتا بین چند
کشور منتخب برآورد کردهاند.

نمودار  :1-1نر باروری در ایران1351-1390،
8
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منبع :عباسیشوازی و حسینیچاوشی.1393 ،

به وضوح مشاهده میشود که زمان و انرژی زنان بهصورت قابل توجهی آزاد شده است .پرسش اصلی این است کوه ایون
زمان آزاد شده به چه فعالیتهایی اختصاص یافته است؟ بهعبارت دیگر با ظهور پنرره جمعیتی و آزاد شدن زمان زنوان
از مراقبتهای کودک و همچنین کاهش هزینههای مراقبت بهدلیل کاهش تعداد فرزند ،منابع به کدام بخش اختصواص
پیدا کرده است .نه تنها من بع زمان برای زنان آزاد شده بلکه منابع مادی دیگر نیز با پنرره جمعیتی آزاد میشود .تغییر
تخصیص منابع اقتصادی از یک کاال یا خدمت به کاال یا خدمت دیگر به گونه بهینه باعث رشد اقتصادی و افزایش بهره-
وری میشود .برای توضیت بیشتر در این خصوص از مبانی اقتصاد خرد تخصیص زمان ،بهره خواهیم برد.

6. Bloom
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 -2-2-1مبانی "سود جمعیتی زنان" و اقتصاد خانوار
برای تحلیل اثر پنرره جمعیتی بر "سود جمعیتی زنان" و منوافع اقتصوادی (زموان و منوابع موادی) از نظریوه معورو
تخصیص زمان گری بیکر( )1965برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  1992استفاده میشود .براساس این تئووری ،آنچوه
برای خانوار مطلوبیت دارد فقط مصر کاال نیست بلکه مصر کاال همراه بوا زموان مصور کاالسوت .مصور کننده از
مصر کاال و زمانی که به مصر کاال اختصاص میدهد مطلوبیت کسب میکند .بهعبارت دیگر ،مصور کننوده ماننود
یک تولیدکننده است .مصر کننده یا همان خانوار محصوالتی مثل غذا خوردن ،نمایش فیلم ،خواب ،مراقبت از کوودک
و ...را تولید میکند .برای تولید هر یک از این محصوالت ،دو نوع مواد اولیه الزم است .اول کاالهایی بهعنوان مواد اولیوه
و دوم زمانی که این کاالها را با هم ترکیب میکند و کاالی نهایی یا خدمت نهایی را تولید میکند.
خانوار با ترکیب کاالهایی مثل اتاق خواب بچه ،پوشواک بچوه ،دارو و ...هموراه بوا زموان صور شوده بورای بچوه داری،
محصولی به نام " خدمات مراقبت از کودک" تولید میکند .با شروع پنرره جمعیتی تولید ایون محصوول کواهش پیودا
میکند .بنابراین منابع تولیدی این محصول (شامل زمان و منابع مادی) آزاد میشوند که صر مواد خام ایون محصوول
مثل شیر خشک ،دارو و ...میشود .حال زن خانوار میتواند زمان خود را در کنار تربیوت و آمووزش فرزنودان ،بوه مووارد
دیگری مثل تحصیالت و مشارکت در بازار کار اختصاص دهد .همچنین منابع مادی آزاد شده نیز توسط خانوار به تولید
کاال و خدمات دیگر اختصاص مییابد .اگر این عمل منرر به تخصیص بهینه عوامل شود منرر به رشد اقتصوادی ،رشود
بهرهوری ،کاهش نابرابری درآمدی و کاهش فقر میشود ولی اگر به خدمات و کاالهای غیر مولود اختصواص یابود سوود
جمعیتی زنان اتفاق نمیافتد .برای درک بهتر ،نمودار  2-1ترسیم شده است .اگور "خودمات مراقبوت از کوودک" بوا Z
نشان دهیم این محصول دو نوع هزینه تولید دارد" .هزینه مستقیم تولیود" کوه شوامل هزینوههای موواد اولیوه اسوت و
"هزینههای غیر مستقیم تولید" که شامل زمان صر شده برای مراقبت از کودک است.
نمودار  :2-1تولید کاال و محصول با استفاده از زمان و مواد اولیه

z
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اندازهگیری هزینه مستقیم تولید بسیار ساده است .با ضرب کردن میزان مواد اولیه تولید در قیمت مواد هزینه مسوتقیم
تولید اندازهگیری میشود .برای اندازهگیری هزینه غیرمستقیم تولید که همان زمان صور شوده بورای تولیود کواال یوا
خدمت میباشد کافی است تعداد ساعات صر شده برای تولید کاال یا خدمت مذکور را در دستمزد بازار ضرب کرد.

 -3-2-1مسیر اثرگذاری "سود جمعیتی زنان" بر متغیرهای اقتصادی
چارچوب ذهنی اثر پنرره جمعیتی بر "سود جمعیتی زنان" و رشد اقتصادی در نمودار  3-1ترسیم شده است.
زمان آزاد شده زنان به موارد زیر اختصاص مییابد:
 تحصیل
 مشارکت در بازارکار
 تفریت و سرگرمی
در ادامه مسیر اثرگذاری این موارد بر رشد اقتصادی ارزیابی میشود.
نمودار  :3-1الگوی اثرگذاری پنرره جمعیتی بر رشد اقتصادی

GENDER
DIVIDEND

GENDER
DIVIDEND
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سود تحصیلی و عملکرد اقتصادی
با شروع پنرره جمعیتی فرصت برای تحصیالت دانشگاهی زنان فراهم میشود و مشارکت زنان تحصیلکرده در بازار کار
افزایش مییابد .نگاهی به نر مشارکت زنان در سه دهه اخیر نشان میدهد که نر مشوارکت زنوان تحصویلکورده بوه
مراتب بیش از نر مشارکت کلی زنان است (مرکز آمار ایران) .افزایش سوطت تحصویالت زنوان یوا افوزایش سوهم زنوان
تحصیلکرده از دو طریق بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد که در شکل  3نشان داده شده است .نخست از طریق افزایش
نر مشارکت زنان تحصیلکرده ،دوم -افزایش سطت تحصیالت زنان باعث افزایش سرمایه انسوانی در جامعوه شوده و از
این مسیر می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذارد .مینسر )1984( 7و بکر( )1990دریافتهاند بوا افوزایش سورمایه انسوانی
تولید افزایش مییابد و بهرهوری در اقتصاد نیز افزایش مییابد .بهبود عملکرد اقتصاد از طریق افزایش سطت تحصویالت
که ناشی از پنرره جمعیتی است به سود

تحصیلی8

مشهور است .در همین راستا پنگ )2013( 9در مطالعهای تحوت

عنوان "مفاهیم تغییرات پنرره جمعیتی در چین و عرضه نیروی کار" به نقش مثبت پنرره جمعیتی چین که در دهه-
ی  1990باز شده است ،بر انباشت سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی این کشور تأکید میکنود .در اینروا یوک پرسوش
مطرح میشود این که چرا در ایران با وجود تعداد زیاد زنان تحصیلکرده رشد اقتصادی پایین است؟ رشود اقتصوادی از
عوامل بیشماری تأثیر می پذیرد و ممکن است یک عامل اثر عامل دیگر را خنثی کند .برای مثال در ایران تعداد دانوش
آموختگان دانشگاهی (زن و مرد) زیاد است اما به دلیل کاستیهای سرمایهگذاری و عودم وجوود خالقیوت و کوارآفرینی
بخشی از آنها بیکار هستند و یا از جمعیت فعال خارج شدهاند .بنابراین توصیه میشود سیاستگذار فضا را برای ایرواد
خالقیت و کارآفرینی جوانان و زنان به همراه رفع موانع سرمایهگذاری و رقابتیکردن فضای کسب و کار از تمام امکانات
خود استفاده کند.

نرخ مشارکت زنان و عملکرد اقتصادی
زمان آزاد شد ه زنان در اثر سود جمعیتی ممکن است به مشارکت اقتصادی زنوان در بوازار کوار اختصواص یابود (شوکل
شماره  .)3در این حالت با شروع پنرره جمعیتی انتظار میرود نور مشوارکت زنوان در بوازار کوار افوزایش یابود .نور
مشارکت زنان تغییرات بسیار کمی در سالهوای  1385توا 1395داشوته اسوت .براسواس مبوانی نظوری ،اثور "پنروره
جمعیتی" بر نر مشارکت زنان باید مثبت باشد و برای پیدا کردن این اثر باید از رگرسیون چنود متغیوره بهورهبورداری
شود که سایر شرایط را بهصورت مصنوعی ثابت نگه میدارد .فصل سوم و چهارم این مطالعه به موضوع فووق اختصواص
یافته است.

تفریح و سرگرمی و عملکرد اقتصادی
زمان آزاد شده زنان در اثر پنرره جمعیتی ممکن است به تفریت و سرگرمی اختصاص یابد .شوادی و نشواط در جامعوه
بهرهوری را افزایش میدهد (شکل شماره .)3
- Mincer
8. Education Dividend
9. Peng
7
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بدترین حالت این است که زمان آزاد شده زنان در هیچ یک از موارد ذکر شده در باال استفاده نشود .در این حالت زمان
آزاد شده بهعنوان مهمترین عامل کمیاب اقتصادی هدر میرود (شکل شماره  .)3هدر رفتن زموان و وقوت افوراد باعوث
کاهش رشد اقتصادی میشود .با توجه به همین نکته است که اقتصاددانان و محققان جمعیتی هشدار میدهند که اگور
از زمان آزاد شده استفاده نشود سود جمعیتی به زیوان جمعیتوی تبودیل مویشوود .الزاموات تحقوق سوود جمعیتوی و
جلوگیری از زیان جمعیتی مهمترین اهدا این تحقیق است که در فصلهای بعدی بررسی خواهد شد.

 -1-3تحلیل اقتصاد کالن و پنجره جمعیتی
عمده مطالعات در این زمینه از ترزیه و تحلیل اقتصاد کالن استفاده کردهاند .در این بخش استدالل خواهود شود کوه
چگونه سود جمعیتی باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری و کاهش فقر و نابرابری میشود.

 -1-3-1رابطه رشد جمعیت و عملکرد اقتصاد کالن
رشد اقتصادی مهمترین سنره برای ارزیابی پیشرفت یک کشور است .اقتصاددانان و جمعیت شناسان سوالهاسوت بوه-
دنبال تعیین رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی هستند .بلوم ( )2001نتایج این تحقیقات را به سه گروه طبقوه-
بندی کردهاست .گروه اول که طرفدار تئوری

بدبینانه10

میشود .گروه دوم که طرفدار نظریه

خوشبینانه11

میشود .گروه سوم که طرفدار نظریه

خنثایی12

هستند معتقدند که رشد جمعیت باعث کاهش رشد اقتصادی

هستند معتقدند که رشد جمعیت باعوث افوزایش رشود اقتصوادی

هستند معتقدند که رشد جمعیت هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

هر یک از این سه گروه برای ادعای خود شواهد ترربی ارائه کردهاند .گروه اول رشد جمعیت بعد از جنگ جهانی دوم با
عملکرد اقتصادی بسیاری از کشورها مقایسه میکنند .استدالل این گروه برگرفته از نظریه مالتوس است کوه بیوان موی
کند منابع در کره زمین محدود است و اگر جمعیت بیش از حد رشد کند فقر و بیکاری و حتی قحطی ایراد میشوود و
یکی از دالیل کندی رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در برخی از کشورها را به رشد باالی جمعیت آنهوا نسوبت
میدهند .گروه دوم استدالل میکنند که در  40سال گذشته جمعیت دنیا بیش از دو برابر شده اسوت و درآمود سورانه
نیز  2تا  3برابر شده است .آنها معتقدند که اگر جوامع خود را با افزایش جمعیت وفق دهند نه تنها افوزایش جمعیوت
باعث کاهش عملکرد اقتصاد آنها نمیشود ،بلکه اقتصاد را شکوفا میکند .گروه سوم از اسوتدالل آدام اسومیت پیوروی
میکنند .آنها معتقدند که مهارت ،بهرهوری ،تقسیم کار و بازار کارا و آزاد میتواند عملکورد اقتصواد را بهبوود دهود .در
استدالل آنها عامل جمعیت بر عملکرد اقتصاد خنثی است (بلوم .)2009
آنچه که در هر سه گروه مشترک است ،اثر اندازه کل جمعیت بر رشد اقتصادی است .هر سه گروه رشد کل جمعیت بور
رشد اقتصادی را بررسی میکنند .در حالیکه اخیراً بحث اساسی در خصوص رشد اقتصادی و رشود جمعیوت بور توأثیر
ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی متمرکز شده است (بلوم و همکاران  .)2001زیرا تغییر رفتار اقتصادی موردم بوا
10- Pessimistic
11- Optimistic
12- Neutralist
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تغییر سن آنها همبستگی دارد .افراد در سنین مختلف رفتارهای اقتصادی متفاوت دارند .بههمین منظور تغییر ساختار
سنی جمعیت (درصد جمعیت در گروههای سنی مختلف) بر عملکرد اقتصاد یک کشور بهطور قابل مالحظه تأثیر دارد.
جوامعی که کودکان سهم باالیی از جمعیت آن را تشکیل میدهند به ناچار بخش زیادی از منابع اقتصوادی خوود را بوه
خدمات مراقبتی اختصاص میدهند .این امر ممکن است بار تکفل خانوار را افزایش دهد .بر عکس در جوامعی که سوهم
باالی جمعیت در سنین کار هستند فعالیت اقتصادی افزایش مییابد و بهرهوری نیز در اقتصاد بهبود مییابد کوه منرور
به رشد اقتصادی بیشتر میشود .مطالعات زیادی در این زمینه وجود دارد که این ادعا را تأیید میکنند .بهعنوان نمونوه
میسرا ( )2017در مطالعهای رابطه این دو متغیر در سالهای  1990-2015را در کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین
و آفریقای جنوبی که معرو به کشورهای  BRICSهستند به همراه کشورهای اتحادیوه اروپوا موورد بررسوی قورار داده
است .او نشان داده رابطه این دو متغیر مثبت است .یعنی سود جمعیتی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
افزایش سهم جمعیت در سن کار در صورتی بر رشد اقتصادی موثر خواهد بود که دولت سیاستهای مناسوب بورای
تحقق آن اتخاذ کند .به اصطالح گفته میشود از سود جمعیتی برای رشد اقتصادی اسوتفاده کنود .در واقوع اثور بوزر
شدن سهم جمعیت در سن کار در یک کشور به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای سالمت ،خوانواده ،بوازار
کار ،بازارهای مالی و سرمایه انسانی میتواند باعث ایراد و خلق ثروت در جامعه شود (بلووم  .)2001مهمتورین توصویه
برای استفاده بهینه از تغییر ساختار جمعیت این است که به نهادها اجازه داده شود هموراه بوا تغییور سواختار جمعیوت
تغییر کنند .نهادهای رسمی مانند قوانین و مقررات ،آموزش و پرورش و نهادهای غیررسمی مانند آداب و رسوم همراه با
تغییر ساختار جمعیت باید تغییر کنند.
در جامعهای که سهم سالمندان باالست همانند جامعهای که سهم کودکان باال است ،بخوش عظیموی از منوابع تولیودی
اقتصاد صر خدمات و مراقبت از افرادی میشود که بهرهوری زیادی در مقایسوه بوا جمعیوت جووان و پرانورژی بورای
اقتصاد ندارند .این امر رشد اقتصادی را کند میکند .سیاستهای الزم برای بهرهمندی از سود جمعیتوی مویبایسوت بوا
تغییر ساختار سنی جمعیت همسو باشند .اگر سیاستها با تغییر ساختار جمعیت سازگار نباشوند و نهادهوای رسومی و
غیررسمی جامعه تغییر نکنند ممکن است سود جمعیتی به زیوان جمعیتوی تبودیل شوود .در جووامعی کوه بوه کنودی
نهادهای رسمی و غیررسمی خود را با تغییر ساختار جمعیت وفق میدهند نر بیکاری ،بزهکاری اجتماعی و مشوکالت
امنیتی و سیاسی ایراد میشود .به عبارت دیگر ،یک فرصت به تهدید تبدیل میشود و در سالهایی که پنرره جمعیتی
بسته میشود سهم جمعیت سالمند منرر به فقر و مشکالت سالمندی میشود.

 -2-3-1تأثیر "سود جمعیتی زنان" بر بهرهوری نیروی کار
"سود جمعیتی زنان" یکی از منافع پنرره جمعیتی است .با آزاد شدن زمان زنان اگور زن شواغل باشود احتموال آنکوه
بهرهوری آن افزایش مییابد ،وجود دارد .و اگر زن خانهدار باشد با ورود به بازار کار تولید ثروت و درآمد میکند کوه بوه
آن "سود جمعیتی زنان" میگویند .البته با ایراد پنرره جمعیتی ،بهرهوری تموام افوراد (مورد و زن) افوزایش موییابود
بدیهی است با افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان شاغل ،احتمال افزایش سوهم آن در بهورهوری کشوور وجوود
دارد .افزون بر این با آزاد شدن زمان زنان آنها میتوانند تحصیالت خود را ارتقا داده و بهرهوری خود را بهبود بخشند.
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 -3-3-1اثر "سود جمعیتی زنان" بر درآمد ملی
بهصورت طبیعی در هر جامعهای وضعیت بلنود مودت درآمود ،مصور و پسانوداز از چرخوه زنودگی

مودیگلیوانی13

( )1963پیروی میکند .این الگو برای ایران در نمودار ( )1-4نشان داده شده است:
نمودار  :4-1چرخه زندگی مودگلیانی

600
500

400

مصر

300

و درآمد سرانه

200

100

80

60

س

40

0

20

0

روشن است که درآمد فرد از بدو تولد تا سن  15-17سالگی صفر است و از سن  20سالگی افزایش درآمد شروع موی-
شود و تا سن حدود  50سالگی به اوج خود میرسد .از سن  50سوالگی درآمود کواهش مییابود و در سون حودود 80
سالگی به صفر میرسد .اما مصر اینگونه نیست ،در دوران کودکی مصر پایین بوده و از سن  6-7سالگی مصر با
یک شیب مالیم افزایش مییابد .بنابراین در دوران کودکی و سالمندی مصر بیش از درآمد اسوت .اموا در دوران سون
فعالیت (25-55سالگی) درآمد بیش از مصر است.
با شروع پنرره جمعیتی تعداد افراد (زن و مرد) 25تا  55ساله افزایش مییابد ،پس پنرره جمعیتی باعوث افوزایش
درآمد میشود مشروط به اینکه تقاضا برای نیروی کار وجود داشته باشد .بخشوی از ایون نیوروی کوار را زنوان تشوکیل
میدهند که مربوط به اثر "سود جمعیتی زنان" بر درآمد است .اما "سود جمعیتی زنان" بر درآمد اثر ثانویه نیز دارد که
در مورد مردان این اثر یا وجود نداشته یا اندک است .اثر ثانویه به این معناست که بخش قابل توجهی از زمان زنوان (بوا
ثابت بودن تعداد آنها) با شروع پنرره جمعیتی آزاد میشود و اگر کل یا بخشی از زمان آزاد شوده زنوان بوه بوازار کوار
ویلیامسوون14

اختصاص یابد ،به همان میزان نیز درآمد ملوی افوزایش موییابود .در هموین راسوتا بلووم و

( )1998در

مطالعهای نشان دادهاند که رشد جمعیت در سن فعالیت اثر مثبت بر تولید ناخوالص داخلوی سورانه در آسویای شورقی
داشته است ،در صورتیکه رشد کل جمعیت اثر منفی بر تولید داشته است .ایون مطالعوه نشوان میدهود کوه تغییورات
جمعیت نیمی از رشد اقتصادی معرو به معرزة اقتصادی آسیای شرقی را توضیت میدهد.
13. Modigliani,
FF
13.
Modigliani,
14.
Bloom
&
Williamson
14 . Bloom & Williamson
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" -4-3-1سود جمعیتی زنان" و سود تحصیلی
با آزاد شدن زمان زنان ،آنها میتوانند بخشی از وقت خود را صر آموزش کنند .از طر دیگر با کواهش هزینوههوای
مستقیم مراقبت از کودکان و سالمندان خانوار ،زن خانوار میتواند سهم مخارج برای آموزش را افزایش دهد .بوهعبوارت
دیگر با فراهم شدن زمان و هزینه آزاد شده (از تولید خدمات مراقبتی) میتوان محصول دیگری مثول تحصویالت زنوان
تولید کرد .با ظهور پنرره جمعیتی اگر تحصیالت زنان افزایش یابد میتوان ادعا کرد که سود جمعیتی از کانوال "سوود
جمعیتی زنان" باعث سود تحصیلی شده است .میدانیم که جامعهای با سطت تحصویالت بواالتر دارای سورمایه انسوانی
باالتر بوده و بهرهوری باالتری نیز در پی خواهد داشت .بنابراین "پنرره جمعیتی" میتواند از طریوق سوود تحصویلی،

بهرهوری اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
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فصل دوم
تصویری از ساختار بازار کار زنان در کشور
و فرصت تحقق سود جمعیتی
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 -1مقدمه
در این فصل ساختار بازار کار ایران با تأکید بر زنان بررسی میشود .بدین منظور ابتودا وضوعیت کلوی بوازار کوار شوامل
عرضه و تقاضای نیروی کار ارزیابی میشود .سپس وضعیت نر مشارکت زنان درگوروههوای مختلوف تحصویلی و سونی
بررسی میشود.

 -2-1نگاه کلی به بازار کار ایران با تأکید بر زنان
بازار کار متشکل از عرضه و تقاضا است .میزان جمعیت فعال ،عرضه نیروی کار را تشکیل میدهد .درصودی از جمعیوت
که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی میپردازند و همچنین بیکواران
در جستروی کار جمعیت فعال کشور محسوب میشوند .این درصد به نر مشارکت در بازار کار شناخته میشود .نور
مشارکت در بازار کار معیاری برای عرضه نیروی کار است .جمعیت فعال یک کشور یا شواغل هسوتند یوا بیکوار .تعوداد
شاغلین در بازار کار ،تقاضای بازار کار را تشکیل میدهد .نگاه کلی به بازار کار ایران در جودول 1-2بوه تصوویر کشویده
شده است .دو ستون اول در جدول  1-2عرضه نیروی کار مردان و زنان را نشان میدهد .عرضه نیوروی کوار موردان در
ایران به مراتب بیش از زنان است .جمعیت فعال مردان که نشان دهنوده عرضوه نیوروی کوار موردان اسوت تقریبواً 22
میلیون نفر در سال  1397است در صورتیکه جمعیت فعال زنان تقریباً  5/5میلیون نفر است .بنوابراین عرضوه نیوروی
کار مردان در ایران تقریباً  4برابر زنان است و شکا بزرگی بین عرضه نیروی کار مردان و زنوان در ایوران وجوود دارد.
البته نر مشارکت را میتوان عرضه نیروی کار تلقی کرد .شواهد نشان میدهد شکا نر مشوارکت موردان و زنوان در
ایران بسیار وسیع است.
جمعیت شاغل نشان دهنده تقاضای نیروی کار است .همانطورکه عرضه نیروی کار مردان در ایران  4برابر زنوان اسوت
تقاضای نیروی کار مردان نیز  4برابر زنان است .در سال  1397از کل شاغلین  19/5میلیون نفور مورد بوودهانود و 4/5
میلیون نفر زن بودهاند .پس از سال  1355در اغلب سالها نر بیکاری زنان دو برابر مردان بوده است .ایون امور نشوان
دهنده شکا بزر

تقاضای نیروی کار بین مرد و زن در بازار کار ایران است .تنها در کشورهای منطقه آفریقای شمالی

و کشورهای عربی نر بیکاری زنان دو برابر مردان است (جدول .)2-2
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جدول  :1-2نگاه کلی به بازار کار ایران با تاکید بر زنان
جمعیت فعال

جمعیت شاغل

جمعیت بیکار

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

( هزار نفر)

(هزار نفر)

(هزار نفر)

(درصد)

(درصد)

سال

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

1335

5490

407

5334

404

156

3.3

2.8

0.8

84

9.2

1345

7070

1056

6807

1035

263

20.6

3.7

2

77.4

12.5

1355

8347

1449

7587

1212

759

236

9

16.

70.7

13

1365

1004

987

8562

655

148

332

14.

33.

7

6

1351

6958

767

6881

755

8

77

11.6

1.1

6

1.5
2

8

68.3

1375

1399

2036

1280

1765

118

271

8.4

13.

60.7

9

1385

1983

3629

1769

2781

214

847

10.

23.

63.9

16.4

1390

1941

3968

1737

3138

204

830

10.

20.

60.7

12.6

5

9

1395

0
9
8

2089

4892

8

6
4
2

1870

3880

7

4
5
6

3
3

8

219

101

10.

20.

1

1

4

6

64

15

1396

2130

5372

1905

4253

224

111

10.

20.

64.5

16.4

1397

2182

5566

1956

4495

225

107

10.

19.

65.3

16.8

1

0

3

2

3
0

5
8

7

9

8

6

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار
جدول  :2-2نر مشارکت و بیکاری در مناطق مختلف جهان و سال 2018
مناطق جغرافیایی

نرخ مشارکت
مردان

نرخ مشارکت زنان اختالف

نرخ بیکاری
مردان

نرخ بیکاری زنان

نسبت مردان به
زنان

جهان

75

48.5

26.5

5.2

6

1.2

ایران

65.3

16.8

48.5

10.3

19.2

1.9

کشورهای در حال توسعه

81.1

69.3

11.8

4.6

6.1

1.3

کشورهای توسعه یافته

68

52.4

15.6

5.3

5.6

1.1

افریقای شمالی

71.9

21.9

50

9.3

9.1
6.4

19.5

2.2

امریکای التین

امریکای شمالی

77.1
67.9

51.5

25.6

6.8

9.5

1.4

کشورهای عربی

77.2

18.9

58.3

6.8

16.3

2.4

اسیای شرقی

74.7

59.1

15.6

4.8

4.2

0.9

اسیای جنوب شرقی

79.4

56.5

22.8

3.5

3.3

0.9

اسیای جنوبی

اروپای شمالی ،جنوبی و غربی

79

63.4

27.6
51.6

51.4

3.7

5.2

1.4

اروپای شرقی

67

51.8

15.2

5.6

4.9

0.9

اسیای غربی و مرکزی

73.5

45.1

28.4

8

9.4

1.2

کشورهای نو ظهور

افریقا جنوبی

76.1

74.5

45.6

64.7
55.8

30.5

12.1

11.9

5.2

4.6

7.9

6.1

8.2
4.4

8.2

1.2

1.3
1

1
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اسیای جنوب شرقی

79.4

56.5

22.8

3.5

3.3

0.9

اسیای جنوبی

اروپای شمالی ،جنوبی و غربی

79

63.4

27.6
51.6

51.4

3.7

5.2

1.4

اروپای شرقی

67

51.8

15.2

5.6

4.9

0.9

اسیای غربی و مرکزی

73.5

45.1

28.4

8

9.4

1.2

11.9

7.9

8.2

1

Source: ILO

سود جمعیتی عمدتاً با طر عرضه نیروی کار ارتباط دارد زیرا عرضه نیروی کار از تحوالت جمعیتوی متوأثر اسوت.

بنابراین بررسی نر مشارکت اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است که آمار آن در دو سوتون آخور جودول  1-2بوه
تفکیک زنان و مردان ارایه شد .مالحظه میشود که نر مشارکت زنان از نر مشارکت مردان بسیار کمتور اسوت .نور
مشارکت اقتصادی مردان در سال  1397تقریباً  65درصد درحالیکه برای زنان حدود  16/8درصد است .به بیان دیگر
از هر  100زن باالی  10سال سن ،فقط  16تا  17نفر در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارنود .ایون فاصوله حتوی در
کشورهای شمال آفریقا و کشورهای عربی که شکا فعالیت اقتصادی مرد و زن زیاد است کمتر از ایران اسوت (جودول
 .)2-2نر مشارکت زنان در کشورهای شمال آفریقا تقریباً  22درصد و در کشورهای عربی حدود  19درصد است .نر
مشارکت اقتصادی زنان یکی از مسیرهای مهم اثرگذاری پنرره جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی،
افزایش بهرهوری نیروی کار ،کاهش فقر و نابرابری است .به هموین منظوور وضوعیت نور مشوارکت اقتصوادی زنوان بوا
جزئیات بیشتر تحلیل میشود .نتیرهای که تا اینرا میتوان گرفت اینکه پایین بودن نر مشوارکت اقتصوادی زنوان در
ایران میتواند مانعی برای تحقق سود جمعیتی باشد.

 -2-2نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار با تأکید بر زنان
نر مشارکت زنان و مردان در دوره  1335-97در نمودار  1-2به تصویر کشیده شوده اسوت .شوواهد نشوان مویدهود
مشارکت زنان در بازار کار ایران بسیار اندک است و اختال زیادی با نر مشوارکت موردان دارد .در سوال  1335فقوط
 10درصد زنان و بیش از  84درصد مردان ایرانی فعال بودهاند .یعنی از هر  10زن فقط یوک نفور در اقتصواد مشوارکت
داشته است .هرچند بعد از  62سال این فاصله کمی کاهش یافته اما همچنان در مقایسه با متوسط جهانی و بسیاری از
مناطق دنیا باالست .اختال نر مشارکت مردان و زنان در فعالیتهای اقتصادی در کشورهای دیگر کمتر از ایران است
(جدول ) 2-2و ایران از انگشت شمار کشورهایی است که شکا فعالیت اقتصادی زنان و مردان در آن باالست .افزون بر
این ،نر مشارکت کلی در ایران نسبت به اغلب کشورها پایین است .این نر با گذشت زمان برای مردان کاهش و برای
زنان تقریباً ثابت مانده است.
بنابراین روشن است که نر مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی اسوت .بوه بیوان دیگور،
بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی کار کشور در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارد .پرسش این است زنان بوه جوای
مشارکت اقتصادی به چه فعالیتهایی میپردازند؟ برای روشن شدن پاسخ این پرسش ،ساختار جمعیت زنان غیر فعوال
بررسی میشود.
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نمودار  :1-2مشارکت اقتصادی زنان و مردان

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمار گیری نیروی کار

-2-3جمعیت زنان غیرفعال ایرانی
جمعیت زنان غیرفعال ایرانی اغلب خانهدار هستند .سوهم قابول تووجهی از زنوان غیرفعوال کوه در بوازار کوار و فعالیوت
اقتصادی مشارکت نمیکننود خانوهدار یوا محصول هسوتند (نموودار .)2-2حودود  71درصود زنوان غیرفعوال در سوال
1396خانهدار بودهاند و  20درصد بهدلیل اشتغال به تحصیل در فعالیت اقتصادی مشارکت نداشتهاند.
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نمودار  :2-2زنان غیرفعال اقتصادی به تفکیک خانهدار ،محصل ،دارای درآمد بدون کار ،سایر بین سالهای  1335تا ( 1395نفر)

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار

در بین زنان غیرفعال ،باالترین سهم زنان گروه  30تا  34ساله هستند .در صورتیکه مردان گروه سونی  30توا 34
ساله کمترین درصد جمعیت غیرفعال را تشکیل میدهند (نمودار  .)3-2با شروع پنرره جمعیتی انتظار میرود زنان در
این سن از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال تبدیل شوند و در اقتصاد مشارکت کنند.
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نمودار  :3-2زنان و مردان غیرفعال بر حسب سن (میلیون نفر)

نمو د ا ر  : 3 -زن ا ن و م ر د ان غ ی ر ف ع ال ب ر حسب سن ( م ی ل یون
35-39

30-34

25-29

60-64

55-59

نفر)

19-24

15-19

14-15

50-54

45-49

40-44
3.3

3.1

2.8

2.7

2.7

2.2

2.2

2.3

2.5

2.7

1.9

2

1.5

1.5

1.7

1.2

0.6

0.52

0.43

0.25

0.22

0.22

0.38

0.58

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار

 -2-4نرخ مشارکت تحصیلکردهها
پنرره جمعیتی در ایران از سال  1385آغاز شده و تاکنون ( 11 ،)1397سوال از آن سوپری شوده اموا نور مشوارکت
اقتصادی زنان در این مدت افزایش نیافته است.
در نمودار  4-2نر مشارکت نیرویکار با مدرک تحصیلی دیپلم و بواالتر بوا نور مشوارکت کول مقایسوه شوده اسوت.
مالحظه میشود که نر مشارکت افراد دارای تحصیالت ،باالتر از نر مشارکت کل است .برای مثال حدود  40درصد از
جمعیت باالی  10سال در سال  1396در ایران در اقتصاد مشارکت داشتهاند .در همین سال از کل جمعیت بواالی 10
سال دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر حدود  51درصد در اقتصاد مشارکت داشتند .این نمودار نشان مویدهود کوه
تحصیالت نقش مهمی در مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی دارد.
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نمودار  :4-2روند نر مشارک اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر( 1383-96 ،درصد)

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار

 -1-4-2نرخ مشارکت نیروی کار تحصیلکرده مرد
نوور مشووارکت اقتصووادی مووردان دارای موودرک تحصوویلی دیووپلم و بوواالتر حوودود  10درصوود بیشووتر از مووردان
بیسواد و دارای مدرک زیر دیپلم است .حدود  74درصد مردان دارای مدرک دیپلم و باالتر در سوال  1396در اقتصواد
مشارکت داشتهاند .در همین سال حدود  64درصد از مردان دارای مدرک زیردیپلم در اقتصاد مشارکت نمودهاند.
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نمودار  :5-2روند نر مشارکت مردان  10ساله و بیشتر ( 1382-96درصد)

نمودار  : -روند نرخ مشارکت مردان

سا ه و بیشتر -

درصد

72.6 72.8 74.4 72.8 71.6
72 73.9
68.5 70.3
67.1 68.2 67.6
66.1 68.1
64.5
64.1
63.2
63
62.8 64.9 64.7 63.9 63.5 61.9 62.8 62.1 64.4
62.5
60.7 61.2

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار

 -2-4-2نرخ مشارکت نیروی کار تحصیلکرده زن
نر مشارکت اقتصادی زنان تحصیلکرده نسبت به زنان با تحصیالت پایین به مراتب بیشتر است .نر مشارکت اقتصادی
زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر تقریباً دو برابر زنان بیسواد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم است (نموودار .)2-6
نر مشارکت اقتصادی زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر  27درصد در سال  1396بوده است ،درحالیکوه ایون
نر برای زنان بیسواد و دارای مدرک زیر دیپلم فقط  16درصد بوده است .همچنان که تحصیالت مردان نقش مهموی
در افزایش فعالیت و نر مشارکت اقتصادی دارد در مشارکت اقتصادی زنان اهمیوت دو چنودان دارد .بوهعبوارت دیگور
تحصوویالت در افووزایش مشووارکت اقتصووادی زنووان نقشووی پررنووگتر از مووردان بووازی موویکنوود (نمووودار  5-2و
 2-6را مقایسه کنید).
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نمودار :6-2روند نر مشارکت زنان  10ساله و بیشتر( 1382-1396 ،درصد)

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار

 -3-4-2نرخ مشارکت نیروی کار تحصیلکرده مرد و زن و "سود جمعیتی زنان"
نر مشارکت نیروی کار مرد و زن در جدول ( )2-3مقایسه شده است .نر مشارکت نیروی کار مردان دارای تحصیالت
دیپلم و باالتر در سال  1396فقط  13/8درصد بیش از کل مردان بوده است .درحالیکه نر مشارکت نیروی کار زنوان
دارای تحصیالت دیپلم و باالتر  69درصد باالتر از کل زنان بوده است.
این تفاوت بین مردان و زنان ،نشان از نقش پر اهمیت تحصیالت در مشارکت اقتصادی زنان دارد .اگور سوال 1385
را سال شر وع پنرره جمعیتی فرض کنیم با توجه به اثرگذاری با وقفه پنرره جمعیتی بر متغیرهای اقتصوادی دو سوال
 1390و 1396در جدول ( ) 2-3مقایسه شده است .در این مقایسه فرض شده که اثر سود جمعیتی از اواخر دهه  80و
اوایل دهه  90ظهور کند .نر مشارکت اقتصادی زنان با مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر از سال  1390تا  1396حودود
24درصد رشد کرده در حالیکه نور مشوارکت موردان دارای مودرک تحصویلی دیوپلم و بواالتر در هموین دوره فقوط
14درصد رشد کرده است .این امر گویای این فرضیه است :پنرره جمعیتی باعث افوزایش تحصویالت زنوان یوا افوزایش
سهم زنان تحصیلکرده میشود و نر مشارکت اقتصادی زنان را افزایش میدهد .افزایش نر مشارکت اقتصوادی زنوان
باعث افزایش تولید ،رشد اقتصادی ،افزایش بهرهوری نیروی کار ،کاهش فقر و نابرابری میشوود .ایون فرضویه درفصوول
بعدی آزمون و ارزیابی میشود.
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جدول  :3-2مقایسه نر مشارکت مردان و زنان و وضع تحصیالت

1390

1396

رشد

60/7

64/5

6/2

64/4

73/4

14

تفاوت نرخ مشارکت مردان کل و دارای مدرک دیپلم و باالتر درصد

6/1

13/8

نرخ مشارکت زنان

12/6

16

27

21/8

27

24

73

69

شرح
نرخ مشارکت مردان
نرخ مشارکت مردان دارای مدرک دیپلم و باالتر

نرخ مشارکت زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر
تفاوت نرخ مشارکت زنان کل و دارای مدرک دیپلم و باالتر درصد
ماخذ :مرکز آمار ایران

تحصیالت یکی از مسیرهای اثر گذاری سود
جمعیتی زنان بر متغیرهای اقتصادی است.

اهمیت تحصیالت در مشارکت اقتصادی زنان در نمودار  7-2بسویار روشون اسوت .بوا افوزایش سوطت تحصویالت زنوان
مشارکت آنها در فعالیت اقتصادی با شیب تند افزایش پیدا میکند .در سال  1395نر مشارکت زنان با مدرک ابتودایی
حدود  10درصد بوده است .در همین سال نر مشارکت زنان با مدرک لیسانس  40درصد بوده است .با توجه به اینکوه
پنرره جمعیتی برای زنان فرصت تحصیل فراهم میکند بنابراین انتظار میرود نر مشوارکت زنوان افوزایش و عملکورد
اقتصادی بهبود یابد .توجه داشته باشید که این امر برای مردان صادق نیست .در نمودار  7-2نور مشوارکت اقتصوادی
مردان با افزایش تحصیالت تغییر قابل مالحظهای نمیکند.
با بررسی جمعیت زنان  10ساله و بیشتر به تفکیک سواد در نمودار  8-2مالحظه میشود که توراکم جمعیوت زنوان در
تحصیالت پایین ،زیاد است و سهم جمعیت زنان با سطت تحصیالت عالی ،بسیار کم است .بهعبارت دیگر زنان بوا سوطت
تحصیالت غیرعالی ،نر مشارکت پایین دارند .از طر دیگر این گروه از زنان باالترین درصد جمعیوت زنوان را تشوکیل
میدهند (نمودار .)8-2بنابراین علت پایین بودن نر مشارکت زنوان ،پوایین بوودن نور مشوارکت زنوان بوا تحصویالت
غیرعالی است .بهنظر میرسد زنان در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که نیروی کوار غیور مواهر الزم دارنود ،مشوارکت
ندارند (مانند هتل و رستوران ،حمل و نقل ،خرده فروشی و عمده فروشی) .اکیدا توصیه میشوود نهادهوایی کوه متوولی
بازار کار هستند به دنبال علت این امر باشند .همانطور که زنوان در بخوش سوالمت و آمووزش حضوور فعوال دارنود در
بخشهای دیگر خدماتی هم انتظار میرود حضور داشته باشند.
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:7-2

ک

ح ب

ـ 1395

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار
نمودار  :8-2جمعیت  10ساله و بیشتر به تفکیک سواد

ماخذ :مرکز آمار ایران ،آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار – نتایج آمارگیری نیروی کار
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 -2-5مشارکت زنان به تفکیک سن
مسیر دیگر اثرگذاری پنرره جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی ساختار سنی زنوان اسوت .جمعیوت جووان بواالترین نور
مشارکت اقتصادی را دارند (نمودار .)9-2
نمودار  :9-2نر مشارکت زنان به تفکیک سن و سال 1396

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1396

این موضوع هم برای مردان و هم برای زنان صادق است .با شروع پنرره جمعیتی ،دقیقاَ سهم این گوروه سونی افوزایش
مییابد ،گروهی که بیشترین مشارکت را در فعالیت اقتصادی دارند .بنابراین با شروع پنروره جمعیتوی و افوزایش سوهم
زنان جوان از کل جمعیت زنان ،فعالیت اقتصادی افزایش مییابد و این اتفواق مویتوانود رشود اقتصوادی و بهورهوری را
افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد .البته این مواهب در صورتی بالفعل میشود که الزامات آن فراهم شود .مهمترین
الزام ،تقاضای نیروی کار است که از طر بنگاهها ایراد میشود .در صورتیکه تقاضا برای نیروی کار از طور بنگواههوا
وجود نداشته باشد ،بخش عظیمی از مواهب پنرره جمعیتی هدر میرود .در فصل بعد ،اثور افوزایش سوهم گوروه سونی
زنان جوان بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی ،بهرهوری نیروی کوار ،کواهش فقور و نوابرابری ارزیوابی
میشود و میزان بهرهمندی اقتصاد ایران از این پدیده با بهرهبرداری از اقتصواد سونری مشوخص و راهکارهوای مناسوب
پیشنهاد خواهد شد.
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فصل سوم
برآورد اثر پنجره جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی
(با تأکید بر نقش زنان)
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 -1مقدمه
در این فصل اثر پنرره جمعیتی از مسیر مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار ،فقر ،نابرابری و بیکاری برآورد میشوود .در
بخش اول اثر آزاد شدن زمان زنان از طریق نر مشارکت زنان بر متغیرهای اقتصادی را بهویژه بور بهورهوری نیوروی کوار
اندازه میگیرد .در بخش دوم با استفاده از هزینه درآمد خانوار ،اثر منابع مادی آزاد شده بر افوزایش بهورهوری نیرویکوار،
کاهش فقر و نابرابری برآورد میشود .بخش سوم به محاسبه "سود جمعیتی زنان" (با شبیه سازی بوازار کوار زنوان در دو
حالت با و بدون پنرره جمعیتی) اختصاص مییابد .شمای کلی تبدیل پنرره جمعیتی به "سود جمعیتی زنان" بوه شورح
نمودار( )3-1است :15
نمودار  :1-3مسیر تبدیل پنرره جمعیتی به سود

 -3-1اثر نرخ مشارکت زنان بر متغیرهای اقتصادی
در این قسمت نر مشارکت زنان بر حسب سن آنها تفکیک و تأثیر نر مشارکت زنان در گوروههوای سونی بور بهورهوری
نیروی کار ارزیابی میشود .انتظار میرود بیشترین اثر نر مشارکت بر بهرهوری درگروه سنی 25-40سال ر دهود .زیورا
وزن این گروه با آغاز پنرره جمعیتی افزایش مییابد .همچنین افزایش سطت تحصیالت زنان به نوبه خود منرر به افزایش
مشارکت زنان میشود.

 الزم بهذکر است که دادههای مربوط به این تحقیق عمدتاَ از مرکز آمار ایران و طرح آمارگیری از نیروی کار این مرکز و همچنین طرح هزینه– درآمد خانوار اخذ شده است .دادههای سری زمانی حسب موضوع از سالهای  1365 ،1355یا  1375تا  1396و در برخی از رگرسیونها تا
سال  1397میباشد.
15
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 -3-1-1برآورد اثر نرخ مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار به تفکیک سن
در این بخش اثر نر مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار برآورد میشود .افزایش نر مشارکت زنان افزایش عرضه کاال و
خدمات را در پی خواهد داشت .بنابراین پنرره جمعیتی (از طریق افزایش نر مشوارکت زنوان) باعوث افوزایش بهورهوری
نیروی کار در اقتصاد میشود .یادآوری میشود افزایش عرضه نیروی کار زنان در صورتی سبب افزایش تولید میشوود کوه
عامل سرمایه بهعنوان مکمل نیروی کار مهیا باشد .به بیان دیگر ،در صورت نبود تقاضا برای نیوروی کوار ،افوزایش عرضوه
نیروی کار بیحاصل خواهد بود و پس از گذشت زمان ،نر مشارکت افت خواهد کرد.
روند نر مشارکت زنان و نر رشد بهرهوری نیروی کار در نمودار  2-3ترسیم شده است .بوا توجوه بوه اینکوه تولیود
سرانه ،تقریبی برای بهرهوری نیروی کار در نظر گرفته شده است شاخص مناسبی برای رشد اقتصادی نیز تلقی مویشوود.
از این نظر رشد اقتصادی نیز در نمودار  2-3ترسیم شده است .هرچند که ممکن است عوامل زیوادی بور رشود بهورهوری
نیروی کار موثر باشند و نمیتوان از نمودار  2-3رابطه علت و معلولی نر مشارکت زنان و نر رشد بهرهوری نیوروی کوار
را نتیره گرفت اما رابطه این دو متغیر به صورت ضمنی مثبت ارزیابی میشود .آشکار است که با آغاز پنرره جمعیتوی در
سال  ،1385نر مشارکت زنان افزایش و سپس کاهش یافته است.
نمودار  2-3روند رشد اقتصادی و نر مشارکت در ایران
20
15

پنجره
جمعیت

10
5
0
-5

-10
رشد بهره وری نیروی کار

نرخ رشد اقتصادی

نرخ مشارکت زنان کل

کاهش رشد اقتصادی یکی از عوامل کاهش نر مشارکت زنان در دوره پنرره جمعیتی ( بعد از سال  )1385است.
ارتباط بین نر مشارکت زنان و نر رشد اقتصادی دو طرفه است .از یک طر  ،با کاهش نر رشد اقتصادی ،تقاضای
نیروی کار کاهش یافته و بهدنبال آن مشارکت اقتصادی نیروی کار (از جمله مشارکت زنان بهدلیل کاهش انگیزه و
مأیوس شدن از پیدا کردن کار) کاهش مییابد .از سوی دیگر ،با کاهش نر مشارکت زنان ،عرضه کاال و خدمات در
اقتصاد کاهش یافته و در پی آن رشد اقتصادی کاهش مییابد .بنابراین بهنظر میرسد کاهش رشد اقتصادی در اوایل دهه
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 90یکی از عوامل مؤثر کاهش مشارکت زنان در اواخر دهه  80و اوایل دهه  90است .رشد اقتصادی ایران در اوایل دهه
 90منفی بوده است (بانک مرکزی ج.ا.ا).
تحقیقات اقتصادی بیشتر بر تأثیر نر رشد اقتصادی بر نر مشارکت تمرکوز دارنود .اقتصواددانان بوازار کوار توأثیر رشود
اقتصادی بر نر مشارکت زنان را با استفاده از منحنی کوزنتس ( )1955توضیت میدهند (سینهوا ، 1965 16

لچمون17

1965اقتصوادی
 .)2013آنها بر این باورند که در مراحل ابتدایی توسعه ،اقتصاد متکی به بخش کشواورزی اسوت لویکن16رشود
عمدتاَ در صنایع صورت میگیرد که نتیره آن کاهش نر مشارکت زنان است .در دوران فراصنعتی ،با افزایش سهم بخش
خدمات ،مشارکت زنان در بازار کار افزایش مییابد .بنابراین رابطه مشارکت زنان در اقتصاد و رشد اقتصادی به صوورت U

شکل است.
به هرحال با رسم نمودار نمیتوان اثر نر مشارکت زنان بر رشد بهرهوری نیروی کار (رشد تولید سرانه) را بورآورد کورد و
برعکس زیرا عوامل موثر بر رشد بهرهوری نیروی کار و نر مشوارکت زنوان پور تعوداد هسوتند .بورای بورآورد توأثیر نور
مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار باید سایر عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار ثابت باشند تا اثر آن بهصوورت خوالص
پدیدار شود .بدین منظور سادهترین راه ،استفاده از مدلهای اقتصاد سنری چند متغیره است.
نر مشارکت زنان در گروههای سنی متفاوت اسوت (نموودار  )3-3گوروه سونی  25-29و  30-34سواله بواالترین نور
مشارکت را دارند .با باز شدن پنرره جمعیتی وزن این گروه سنی در جمعیت زنان افزایش یافته و انتظوار مویرود پنروره
جمعیتی باعث افزایش بهرهوری نیروی کار شود .بدین منظور تأثیر نر مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از
مدلهای اقتصاد سنری به تفکیک سن برآورد شده و نتایج آن در نمودار  4-3آمده است.

16 .Sinha
Sinha
16.
17.
Lechman,
17 . Lechman,E.E.
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نمودار  :3-3نر مشارکت زنان به تفکیک سن

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ،سالهای مربوطه
نمودار  :4-3اثر نر مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار به تفکیک سن

مأخذ :یافتههای پژوهش حاضر
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یافتهها نشان میدهد که بیشترین اثر مربوط به گروه سنی  35-39ساله است که حدود  0/23است  . 18بدین معنوا کوه
اگر نر مشارکت زنان در گروه سنی  35-39ساله  1درصد افزایش یابد ،بهرهوری نیروی کار  0/23درصد افوزایش موی-
یابد .همانگونه که در نمودار  4-3روشن شد نر مشارکت گروههای سنی کمتر از  19و بیش از  60سوال نوه تنهوا اثور
مثبت بر بهرهوری نیروی کار ندارد بلکه این اثر منفی نیز بوده است .بنابراین هرچه پنرره جمعیتی بتواند نور مشوارکت
زنان در گروه سنی مثالً  35-39را افزایش دهد با نسبت  0/23بهرهوری نیروی کار یا تولید سرانه افزایش مییابد.

 -2-1-3اثر پنجره جمعیتی بر بهرهوری نیروی کار :مسیر تحصییال و نیرخ مشیارکت

زنان

نر مشارکت زنان تحصیلکرده بیش از زنان بدون تحصیل یا کم تحصیل است .بنوابراین افوزایش تحصویالت زنوان ،نور
مشارکت اقتصادی و بهرهوری را افزایش میدهد .البته تحقق بهرهوری به الزاماتی نیاز دارد که در بخشهوای پیشوین بوه
آنها اشاره شد.
این بخش در دو مرحله دنبال میشود:
گام نخست :در این مرحله ،اثر"متوسط سالهای تحصیل زنان" بر نر مشارکت آنها با ثابت گرفتن سایر عوامل ،بورآورد
میشود .نتایج برآورد نشان میدهد این اثر حدود  0.44است .بدین معنا که یک واحد افزایش متوسط سالهای تحصویل
زنان حدود  0.44واحد نر مشارکت زنان را افزایش میدهد.
گووام دوم :در ایوون مرحلووه اثوور نوور مشووارکت زنووان بوور بهوورهوری نیووروی کووار بووا ثابووت بووودن سووایر عواموول ،بوورآورد
میشود .این اثر حدود  0.17درصد است .به این معنا که  1درصد افزایش نر مشارکت زنان 0.17 ،درصد بهرهوری نیروی کوار
را افزایش میدهد.

 -3-2پنجره جمعیتی و تخصیص مجدد منابع اقتصادی توسط خانوار و تأثیر آن بر فقر
با شروع پنرره جمعیتی ،سهم مخارج غیرخوراکی نسبت به خوراکی افزایش مییابد .در کشورهای دارای ساختار جمعیت
با ثبات این نسبت تقریباَ ثابت است .برای مثال مطالعه بواروگوزی و همکواران

(19)2009

نشوان مویدهود نسوبتهوای

مخارج خانوار در ایتالیا از سال  1989-2004تقریباً ثابت بوده است .البته در کشورهای در حال توسعه با افزایش درآمود
سرانه بهدلیل " اثر انگل" این نسبت افزایش مییابد .اثر انگل بیان میکند که با افزایش درآمد سرانه نسوبت تقاضوا بورای
کاال و خدمات غیرخوراکی به خوراکی افزایش مییابد ،زیرا کشش درآمدی کاالها و خدمات غیر خوراکی بویش از کشوش
درآمدی خوراکی است.

 .18توجه داشته باشید که در اینجا اثر نرخ مشارکت زنان بر بهرهوری نیروی کار بهصورت درصد است .یعنی یک درصد افزایش نرخ مشـارکت
زنان چند درصد بهرهوری افزایش مییابد.
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نمودار  :5-3نسبت هزینههای غیرخوراکی به خوراکی خانوارهای ایرانی

مأخذ :محاسبه براساس نتایج آمارگیری هزینه -د رآمد خانوارهای شهری و روستایی ،مرکز آمار ایران

همانگونه که در نمودار  5-3آشکار شده در اواخر دهه  70و اوایل دهه  80این نسبت با شیب تندی افزایش یافته است.
یکی از شاخصهای کاهش فقر ،افزایش مخارج غیرخوراکی به مخارج خوراکی خانوار است .پس مویتووان ادعوا کورد کوه
پنرره جمعیتی باعث کاهش فقر از طریق تخصیص مردد منابع در خانوار شده اسوت .بودین منظوور یوک مودل اقتصواد
سنری برآورد شد .یافتهها نشان داد که پنرره جمعیتی منرر به افزایش "نسبت مخارج غیرخوراکی به خوراکی" خوانوار
شده و فقر را کاهش داده است .اثر پنرره جمعیتی بر فقور از منظور تخصویص مرودد منوابع و افوزایش "نسوبت مخوارج
غیرخوراکی به خوراکی" به این ترتیب است که این نسبت  0.24واحد افزایش یافتوه اسوت .وقتوی نسوبت موذکور یوک
جایگزین برای شاخص فقر باشد میتوان ادعا کرد که پنروره جمعیتوی فقور را حودود  0.21درصود کواهش داده اسوت.
مالحظه میشود که میزان کاهش فقر از این طریق بسیار کم است .اقالم غیرخوراکی شامل  5قلم به شرح زیر است:
-

پوشاک
اثاث منزل
بهداشت
تفریت و تحصیل
متفرقه

سهم مخارج خانوار در اقالم غیرخوراکی در نمودار  6-3نشان داده شده است .مالحظه میشود که در دوران باز شدن
پنرره جمعیت سهم پوشاک و اثاث منزل کاهش یافته است .در همین دوران سهم مخارج بهداشت و مخارج غیر خوراکی
متفرقه برای خانوارها افزایش یافته است .پس خانوا رها بهداشت و مخارج متفرقه را جایگزین پوشاک و اثاث منزل کورده-
اند .از این امر میتوان بهعنوان تخصیص مردد بهینه منابع نام برد .زیرا بهطور مشخص افزایش مخارج بهداشت بوهجوای
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پوشاک میتواند در شکوفایی و افزایش سرمایه انسانی خانوارها اثر گذار باشد .اما سهم مخوارج تحصویل و تفوریت خوانوار
تقریباً ثابت مانده است .افزایش سهم این نوع مخارج میتواند باعث کاهش فقور خانوارهوا شوود کوه در ایوران ایون اتفواق
نیفتاده است .به همین دلیل تأثیر پنرره جمعیتی بر کاهش فقر ناچیز قلمداد میشود.

نمودار  :6-3سهم مخارج اقالم غیرخوراکی در سالهای مختلف

مأخذ :مرکز آمار ایران

خانوارها به خوبی از تخصیص مردد منابع در اثر شروع پنرره جمعیتی استفاده کردهاند .برای مثال بخشی از هزینههای
خوراکی خانوار به بهداشت خانوار منتقل شده است .حتی در داخل اقالم غیرخوراکی نیز سهم برخی از کاالها مثل
پوشاک در مخارج خانوار کاهش یافته و بهجای آن سهم متفرقه و بهداشت افزایش یافته است.
دلیل دیگر که پنرره جمعیتی بر کاهش فقر خانوارها تأثیر ضعیف گذاشته اشتغال پایین زنان است .پنرره جمعیتی باعث
افزایش جمعیت فعال زنان شده است اما تقاضا برای نیروی کار زنان به میزان افزایش جمعیوت فعوال زیواد نشوده اسوت.
بنابراین بازار کار ایران نتوانسته است تمام مزایای پنرره جمعیتی به اشتغال تبدیل کند .این موضوع در بخش بعد تحلیل
میشود.

 -3-3محاسبه "سود جمعیتی زنان" در اثر ایجاد اشتغال برای زنان
فرض کنید با شروع باز شدن پنرره جمعیتی نر مشارکت زنان در اقتصاد افزایش یابد .بهعبارت دیگر جمعیت فعال زنان
بهطور قابل توجه زیاد شود .این امر به خودی خود منرر به سود اقتصادی نمیشود مگر اینکه برای آن تقاضا وجود داشته
باشد .اگر جمعیت فعال زنان (نر مشارکت زنان) افزایش یابد اما میزان اشتغال زنان تغییری نکند ،یا با افزایش جمعیوت
فعال ،اشتغال آنان افزایش پیدا نکند ،هیچگونه منافعی نصیب اقتصاد نمیشود.
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نمودار  7-3روند اشتغال زنان را نشان میدهد .همانطوریکه مالحظه میشود شیب اشتغال زنوان در سوالهوای شوروع
پنرره جمعیتی صعودی است (مشخصاً از اوایل دهه .)80
نمودار  :7-3روند اشتغال زنان با و بدون پنرره جمعیتی (نفر)

مأخذ :یافتههای پژوهش حاضر

اگر پنرره جمعیتی اتفاق نمیافتاد رشد جمعیت شاغل زنان باید مانند خطی میبود که در شکل نشان داده شوده اسوت.
شیب این خط نر رشد اشتغال زنان از سال  1365تا  1375اسوت .تفواوت خوط بورآوردی و اشوتغال واقعوی در شوکل
به صورت نقطه چین مشخص شده است که مقدار اشتغال زنان است که در اثر پنرره جمعیتی ایراد شده است .این مقدار
اشتغال ایراد شده برای زنان در اثر پنرره جمعیتی در جدول  1-3مشخص شده است که میتوان آن را "سود جمعیتوی
زنان" نامید .میتوان ارزش "سود جمعیتی زنان" را نیز برآورد کرد .برای این منظور کافی است متوسط هزینه ایراد یوک
فرصت شغلی در اقتصاد ایران را داشته باشید و در میزان اشتغال حاصل از پنرره جمعیتی ضرب کنید.
در نمودار  7-3نکات مهمی نهفته است .نکته نخست اینکه آیا خط برآوردی میزان اشتغال زنان بدون پنرره جمعیتی را
اندازهگیری میکند؟ این خط تا چه اندازه خطا دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که قطعاً این خوط خطوا دارد ،اموا
میتوان از آن بهعنوان یک شاخص استفاده کرد زیرا در سالهای  1384و  1385که اشتغال زنان جهوش داشوته اسوت
تنها اتفاق مهم ،شروع پنرره جمعیتی بوده است .البته هرگونه اتفاق دیگر مثل افزایش قیمت نفت و رونق اقتصوادی کوه
همراه با پنرره جمعیتی اتفاق افتاده است نیز میتواند علت این جهش باشد اما مهمتورین واقعوه پنروره جمعیتوی بووده
است .تفکیک اثر سایر عوامل از پنرره جمعیتی کار دشواری است .به همین دلیل بخشی از این اشتغال بهعنووان خطوای
برآورد قابل پذیرش است.
نکته دوم اینکه آیا "سود جمعیتی زنان" میتوانست از این ارقام بیشتر باشد؟ پاسخ مثبت است .هر مقدار که تقاضا بورای
نیروی کار زنان بیشتر میشد به همان میزان "سود جمعیتی زنان" نیز بیشوتر مویشود .بورای محاسوبه حوداکثر "سوود
43

مشارکت اقتصادی زنان و شاخصهای کالن اقتصادی

جمعیتی زنان" میتوان بهصورت زیر عمل کرد :میزان اشتغال زنان کوه در نموودار  7-3نشوان داده شوده اسوت اشوتغال
بالفعل آنها است .میتوان اشتغال بالقوه زنان در بازار کار را محاسبه کرد .برای محاسبه اشتغال بوالقوه ،بوه نور بیکواری
بهینه زنان نیاز است .براساس مطالعه غفاری و همکاران ( )1396نر بیکاری بهینه در ایران حدود  8درصد برآورد شوده
است .همچنین سامتی و همکاران ( )1383نر بیکاری بهینه در ایران را حدود  7درصد برآورد کردهاند .در ایون مطالعوه
نر بیکاری بهینه در ایران ،میانگین این دو نر یعنی  7.5در نظر گرفته شده است .با در دست بودن نر بیکاری بهینوه
کل میتوان نر بیکاری بهینه زنان را با فرض ثابت بودن ساختار بازار کار ایران از لحاظ جنسیتی محاسبه کورد .در اکثور
سالها ،نر بیکاری زنان  65درصد بیشتر از نر بیکاری کل کشور بوده است .بنابراین نر بیکواری بهینوه زنوان حودود
 0.65+7.5*7.5=12.4درصد است .با در دسترس بودن نر بیکاری بهینه زنان و جمعیت فعال زنوان مویتووان میوزان
اشتغال بهینه (بالقوه) آن ها را محاسبه کرد .توجه داشته باشید که این میزان اشتغال برای زنان در ایوران بوا فورض ثابوت
بودن ساختار بازار کار از لحاظ جنسیتی است .بهعبارت دیگر فرض شده است که نسبت نر بیکاری زنان به نر بیکواری
کل  1.65است تا ساختار بازار کار به لحاظ جنسیتی حفظ شود .روند اشتغال بهینه زنان در نمودار  8-3نشان داده شده
است .مانند نمودار  7-3اگر پنرره جمعیت اتفاق نمیافتاد ،اشتغال بهینه زنان میبایست بر روی خط مسوتقیم در شوکل
افزایش مییافت .پس تفاوت میزان اشتغال ،بین نمودار و خط حداکثر منافع حاصل از پنرره جمعیتوی اسوت کوه هموان
حداکثر "سود جمعیتی زنان" را نشان میدهد .این میزان منافع به مراتب بیشتر از منافعی است که بهصورت بالفعل بوده
است و در نمودار  7-3نشان داده شده است (جدول  1-3را ببینید).
میتوان حداکثر "سود جمعیتی زنان" را بهصورت ارزشی نیز بهدست آورد که در جدول  1-3آمده است .در جدول ،1-3
درصد تحقق "سود جمعیتی زنان" که ناشی از ایراد اشتغال برای زنان بوده است محاسبه شده است .مالحظوه مویشوود
که در بهترین حالت در سالهای  1384و  1385که مصاد با شروع پنرره جمعیتوی اسوت ،حودود  88درصود "سوود
جمعیتی زنان" تحقق یافته است .در اغلب سالها درصد تحقق "سود جمعیتی زنان" پایین است ،بهصوورت میوانگین توا
سال 1396حدود  55درصد "سود جمعیتی زنان" تحقیق یافته است (جدول .)1-3علت آن عدم بالفعل کوردن اشوتغال
زنان است .بهعبارت دیگر اقتصاد ایران و نهادهای موجود در ایوران تووان بالفعول کوردن اشوتغال بوالقوه زنوان را ندارنود.
سیاستگذار باید برای تحقق "سود جمعیتی زنان" تقاضا برای نیروی کار زنان را از طریق رفع موانع کوارآفرینی ،تشوویق
بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایهگذاری ،رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی ،ایراد سرمایهگذاری خارجی و
رفع موانع قانونی و نهادی متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی شاغلین زن و  ...افزایش دهد.
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زنانن" با استفاده از شبیهسازی بازار کار ایران
جدول  :1-3برآورد "سود جمعیتی زنا
سال

زنان دراثر پنجره

(بهینه) زنان در اثر

هزینه سرانه
ایجاد شغل

"سود جمعیتی

"سود جمعیتی

جمعیتی (نفر)

پنجره جمعیتی (نفر)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

اشتغال بالفعل

اشتغال بالقوه

زنان" بالفعل

زنان" بالقوه

تفاوت "سود جمعیتی

زنان" بالفعل با بالقوه

("سود جمعیتی زنان"
ازدست رفته)

درصد تحقق

"سود جمعیتی
زنان"

1380

256617

484578

20

5132330

9691567.722

4559238

53

1381

-66731

215906

23

-1545480

5000383.706

6545864

-31

1382

104233

377646

27

2790633

10110712.01

7320079

28

1383

88272

301320

31

2722514

9293436.254

6570923

29

1384

1456524

1684003

34

49594741

57340417.97

7745677

86

1385

1381455

1560300

38

52636245

59450583.2

6814338

89

1386

1191324

1346098

45

53743941

60726262.84

6982322

89

1387

627167

801822

57

35479728

45360248.53

9880520

78

1388

829427

1025666

63

51989468

64289942.88

12300475

81

1389

536803

890922

70

37819713

62768691.73

24948979

60

1390

134701

474543

86

11530538

40621467.8

29090930

28

1391

360887

673780

112

40314528

75267673.44

34953145

54

1392

-23953

265760

150

-3604302

39989668.47

43593970

-9

1393

-152958

129039

174

-26606581

22445801.41

49052383

-119

1394

125547

428913

195

24437139

83486193.66

59049054

29

1395

462517

868883

212

98129551

184345834.1

86216283

53

1396

693844

1083819

233

161340808

252022486

90681678

64

جمع

8005674

12613000

595905513

1082211372

486305858

55
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نمودار  8-3نشان میدهد که "سود جمعیتی زنان" با رونق و رکود اقتصادی همراه است .در اواخر دهه  90که اقتصاد
ایران وارد رکود شد "سود جمعیتی زنان" کاهش یافت .همچنین در سالهای بعد که اقتصاد وارد رونق شد "سود
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جمعیتی زنان" افزایش یافت .نتیره اینکه شرط تحقق "سود جمعیتی زنان" رونق اقتصادی است .اگر به هر دلیلی
اقتصاد دچار رکود شود "سود جمعیتی زنان" (حاصل از پنرره جمعیتی) کاهش مییابد.
نمودار  :8-3روند اشتغال بالقوه زنان با (و بدون) پنرره جمعیتی (نفر)

نمودار  :1 -3روند اشتغال بلقوه زنان با (و بدون) پنجره جمعیتی (نفر)
5000000

پنجره جمعیت

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000

شاغالن زن

2000000

سود با قوه جمعیتی ناشی از
اشتغال زنان

مأخذ :یافتههای پژوهش حاضر

1500000
1000000

اگر ساختار بازار کار به لحاظ جنسیتی تغییر کند مقدار حداکثر "سود جمعیتی زنوان" بواز هوم از آنچوه در جودول 1-3
محاسبه شد فراتر میرود .برای مثال اگر نسبت نر بیکاری زنان به کل از عدد  1.63کمتر شود به معنای این اسوت کوه
فرصتهای نابرابر اشتغال بهطور نسبی برای نیروی کار در حال کاهش است .این امر خود میتواند باعث اسوتفاده بیشوتر
از ظرفیت زنان در اقتصاد شود .بنابراین توصیه سیاستی این است که از یک طر موانع سرمایهگذاری بخش خصوصوی و
سرمایهگذاری خارجی کاهش یابد از طر دیگر توصیه میشود فرصتهای جدید ایراد اشتغال مورد واکاوی قرار گرفته و
مشخص کرد که چه میزان از این فرصتها برای زنان خواهد بود و مطابق قوانین و مقررات بازار کار و تأمین اجتماعی توا
چه میزان پایدار بوده و یا از امنیت شغلی باالیی برخوردار است.

 -3-4پنجره جمعیتی و بیکاری زنان
با آغاز باز شدن پنرره جمعیت در دهه  1380جمعیت فعال زنان افزایش یافته اسوت (نموودار  .)9-3هموراه بوا افوزایش
جمعیت فعال زنان ،اشتغال آنها هر چند افزایش یافته اما کمتر از جمعیت فعال بوده است .به همین دلیول نور بیکواری
زنان با شروع پنرره جمعیتی بیشتر شده است .این مهم را میتوان با مقایسه روند قبل و بعود از شوروع پنروره جمعیوت
مشخص کرد.
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فرض کنید پنرره جمعیت در ایران اتفاق نمیافتاد ،در این حالت جمعیت فعال زنوان ،جمعیوت شواغل زنوان و جمعیوت
بیکاران زن چه روندی را دنبال میکردند .به نمودار  9-3توجه کنید .با کمی خطا میتوان گفت که اگر ساختار بازار کوار
ایران تغییرات اساسی نکرده باشد این سه متغیر تقریباً روی خط راستی که به صورت نقطه چین برای هریک ترسیم شده
است ادامه روند میدادند.
این خطوط با استفاده از شبیه سازی روند دادههای این سه متغیر در سالهای  1365تا  1375که پنرره جمعیت
شروع نشده بود بهدست آمده است که بهشرح زیر هستند:
روند جمعیت فعال زنان ،با فرض نبود پنرره جمعیتی ) ( Active _ pop)  678873  75735 (Trend
روند جمعیت شاغل زنان ،با فرض نبود پنرره جمعیتی ) ( Employ _ pop)  263766  83013 (Trend
روند جمعیت بیکاران زنان ،با فرض نبود پنرره جمعیتی ) (unemp _ pop)  415107  7278 (Trend

تفوواوت دو خووط جمعیووت فعووال و شوواغل زن ،رونوود بیکوواران زن در حالووت عوودم رخووداد پنرووره جمعیتووی را
اندازهگیری میکند .مالحظه میشود که اگر پنرره جمعیتی ایراد نمیشد تعداد بیکاران کمتر بود .پس با شوروع پنروره
جمعیتی ،اقتصاد ایران همان طور که در قسمت قبل بیان شود نتوانسوته اسوت از جمعیوت فعوال زن کوه در اثور پنروره
جمعیتی افزایش یافته است ،استفاده کند و در نتیره تعداد بیکاران بیشتر شده است.
نمودار  : 9-3جمعیت فعال ،شاغل و بیکاران زن با (و بدون) پنرره جمعیت (نفر)

مأخذ :محاسبه پژوهش حاضر
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 -3-5تأثیر پنجره جمعیتی بر نابرابری از مسیر نرخ مشارکت زنان
در این بخش ،اثر پنرره جمعیتی بر نابرابری اقتصادی از مسیر نر مشارکت زنوان تحلیول و ارزیوابی میشوود .بوا شوروع
پنرره جمعیت نر مشارکت زنان باید افزایش یابد .آنچه از این مطالعه در تحلیل بخشهای قبل برآمد ،پنروره جمعیوت
نر مشارکت را افزایش داده است .اگر همراه با افزایش نر مشارکت ،اشتغال زنان نیز افزایش یافته باشد میتوان امیدوار
بود که وضعیت خانوادههای فقیر نیز بهبود یافته است .زیرا اشتغال زن خانوار میتواند وضعیت درآمودی خوانوار را تحوت
تأ ثیر قرار دهد و وزن طبقه متوسط جامعه بیشتر شود .حرکت یک خانوار از طبقه پایین به طبقه متوسط منرر به کاهش
نابرابری میشود.
برای سنرش نابرابری در اقتصاد شاخصهای گوناگونی وجود دارد .در این مطالعه از دو شاخص برای نشان دادن اثر نور
مشارکت زنان بر نابرابری استفاده شده است .شاخص اول نسبت پراکندگی است .نسبت پراکندگی که توسط بانک جهانی
تعریف شده است بهصورت زیر است:

Avrage Expenditur e for j Highest Decile
Average Expenditur e for i Lowest Decile

qij 

این نسبت متوسط ،هزینههای ثروتمندترین افراد را به فقیرترین افراد اندازهگیری میکند .برای محاسبه آن مویتووان
از دهک یا پنرک استفاده کرد .بهعبارتی این شاخص نسبت متوسط هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین
افراد را نشان میدهد .سه نوع شاخص پراکندگی که از مرکز آمار ایران اخذ شده به شرح زیر هستند:
 -1ده درصد باالترین به ده درصد پایینترین؛
 -2بیست درصد باالترین به بیست درصد پایینترین؛
 -3چهل درصد باالترین به چهل درصد پایینترین.
روند این سه شاخص در نمودار  10-3نشان داده شده است .نسبت پراکندگی در هر سه حالت شیب مالیم نزولوی دارنود
هرچند دارای نوساناتی نیز میباشند .آنچه که در این مطالعه بررسی میشود رابطه علت و معلولی بین نسبت پراکندگی و
نر مشارکت زنان است .فرضیه ما این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل نر مشارکت زنان اثور منفوی بور نسوبت
پراکندگی داشته است.
برای آزمون اثر نر مشارکت زنان بر نسبت پراکندگی باید سایر عوامل اثر گذار بر نسبت پراکندگی کنتورل شووند ،بورای
این منظور از مدلهای اقتصاد سنری استفاده میشود .با استفاده از مدل اقتصاد سنری توأثیر نور مشوارکت بور نسوبت
پراکندگی در جدول  2-3پیوست نشان داده شده است .اثر نر مشارکت زنان بر شاخص پراکندگی (ده درصود بواالترین
به ده درصد پایینترین)  0.04است .برای بیست درصد باالترین به بیست درصد پایینترین  0.032و برای چهل درصود
باالترین به چهل درصد پایین ترین برابر با  0.014میباشد .مالحظه میشود که ضرایب برخال انتظار مثبت هستند اموا
از نظر آماری معنادار نیستند.
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نمودار  :10-3نسبت پراکندگی مخارج در ایران

مأخذ :مرکز آمار ایران

نر مشارکت زنان بر نسبت پراکندگی تقریباً بیتأثیر بوده است .بهعبارت دیگر بوا شوروع پنروره جمعیتوی افوزایش نور
مشارکت زنان تأثیری بر کاهش نابرابری نداشته است .علت آن است که جمعیت فعال که در اثر پنرره جمعیتوی افوزایش
یافته است به اشتغال نرسیده است یا مقدار کمی از آن به اشتغال تبدیل شده است.
شاخص دیگر برای سنرش نابرابری ،ضریب جینی است .این شاخص بین صفر و یک است .وقتی این شاخص برابر بوا
 1است به این معنا است که باالترین نابرابری وجود دارد و وقتی برابر صفر است کمترین نابرابری وجوود دارد .رونود ایون
شاخص در ایران به شرح نمودار  11-3است.
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نمودار  :11-3روند ضریب جینی در ایران و مقایسه آن با پنرره جمعیتی

مأخذ :مرکز آمار ایران

نکته مهم اینکه کاهش ضریب جینی در ایران مصاد با شروع پنروره جمعیوت اسوت .بنوابراین امکوان دارد یکوی از
دالیل کاهش ضریب جینی در ایران پنرره جمعیتی باشد .توجه داشته باشید که عوامل متعددی در کاهش ضریب جینی
نقش دارند و نمیتوان با توسل به نمودار  11-3صرفاَ علت کاهش ضریب جینی در نیموه دوم دهوه  80را شوروع پنروره
جمعیت دانست .برای سنرش اثر نر مشارکت (باألخص نر مشارکت زنان) بر ضریب جینوی ،بایود سوایر عوامول مووثر
برضریب جینی کنترل شوند .برای این منظور از مدلهای اقتصاد سنری تحت عنوان رگرسیون چند متغیره استفاده می-
شود که سایر عوامل را کنترل میکند.
با بهکارگیری رگرسیون چند متغیره و کنترل کردن سایر عوامل اثرگذار برضریب جینی ،اثر نور مشوارکت زنوان بور
ضریب جینی برآورد شد .این ضریب برابر با  0.0017برآورد شد که از نظر آماری معنادار نیست (جدول  .)2-3بهعبوارت
دیگر ،نر مشارکت زنان تأ ثیری بر کاهش نابرابری نداشته است .علت اینکه افزایش نر مشوارکت زنوان نتوانسوته باعوث
کاهش نابرابری شود میتوان به دو عامل نسبت داد .نخست اینکه با افزایش نر مشارکت زنان ،طر تقاضا بورای نیوروی
کار نتوانسته نیروی کار را جذب کند .دوم اینکه نر مشارکت زنان در اثر پنرره جمعیتی قابل مالحظه نبوده کوه بتوانود
شاخصهایی مثل ضریب جینی را تحت تأثیر قرار دهد .علت اینکه با آغاز پنرره جمعیت نر مشارکت زنوان بوهصوورت
قابل مالحظه افزایش نیافته بر می گردد به ساختار جنسیتی بازار کار ایران و نگاه جامعوه بوه کوار زنوان در ایوران کوه در
بسیاری از مناطق ایران هنوز نگاه سنتی به کار زنان دارند .توصیه میشود نهادهای فرهنگی یک وحدت نظر در خصووص
نقش زنان در جامعه ایراد کنند .بسیاری از نهادهای فرهنگی در مشارکت اقتصادی زنان نظرات متفاوت دارنود .برخوی از
این نهادها محلی هستند پیشنهاد می شود دولت یا حاکمیت از طریق نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشواد ،شوورای ائموه
جمعه ،صدا و سیما ب ا کمک نهادهای محلی در هر منطقه تبلیغات وسیعی برای تغییر نگاه مردم به کار زنوان و شناسوایی
تنگناها انرام دهند.
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فصل چهارم
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
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نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
نتایج حاصل از این مطالعه به همراه توصیههای سیاستی در شش محور بهشرح زیر ارائه شده است:
-

نر مشارکت زنان ،سود تحصیلی" ،سود جمعیتی زنان" و بهرهوری نیروی کار؛
"سود جمعیتی زنان" و اقتصاد کالن؛
شکا جنسیتی بازار کار ایران و "سود جمعیتی زنان"؛
تغییر مخارج خانوارهای ایرانی ،پنرره جمعیتی ،فقر؛
پنرره جمعیتی ،اشتغال و بیکاری زنان؛
نابرابری و پنرره جمعیتی با تأکید برنقش زنان.

نرخ مشارکت زنان ،سود تحصیلی" ،سود جمعیتی زنان" و بهرهوری نیروی کار :نتایج بررسیهای ایون مطالعوه
نشان داد که پنرره جمعیتی از طریق افزایش نر مشارکت زنان حدود  25درصد بهرهوری نیروی کوار را افوزایش داده
است .این نتیره عمدتاً بهدلیل افزایش مشارکت زنان  25تا  44ساله در بازار کار بووده اسوت .بورخال انتظوار ،پنروره
جمعیتی از طریق افزایش تحصیالت زنان اثر چندانی بر بهرهوری نیرویکار نداشته است .نتیره این تحقیق نشان موی-
دهد که پنرره جمعیتی باعث افزایش سالهای تحصیل زنان شده است .اما افزایش سالهای تحصیل زنوان اثور کوم بور
نر مشارکت زنان داشته است .یکی از علتهای آن سرخوردگی زنان جویای کار و دارای مدرک دانشگاهی است .اغلوب
فارغ التحصیالن زن به علت عدم وجود متقاضی این بخش از نیروی کار از بازار کار خارج شده و وارد جمعیت غیرفعوال
شدهاند .نر باالی بیکاری فارغالتحصیالن زن گویای این ادعا است .نور بیکواری فارغالتحصویالن زن در سوال 1397
حدود  30درصد است درحالیکه نر بیکاری فارغالتحصیالن مرد  13درصد است لوذا توصویه مویشوود یوک ارزیوابی
مردد و آسیب شناسی انرام شود تا مشخص شود که چرا زنان بهویژه زنان با مدرک تحصیلی بواال زودتور از موردان از
پیدا کردن کار مأیوس میشوند .علت دیگر به برخی از مسائل فرهنگی مناطق کشور بر میگردد .این امر باعث میشوود
که زنان زودتر از مردان از جمعیت فعال خارج و وارد جمعیت غیر فعال شوند لذا توصیه میشود آموزشهوای فرهنگوی
برای خانوادهها برای حضور مؤثرتر و مشارکت بیشتر فرزندان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد ،بهگونه-
ای که در خانواده نگرشهای حاکم بر فرهنگ کار و مشارکت اجتماعی تقویت شود.
نتیره بسیار مهم اینکه "سود جمعیتی زنان" حاصل از افزایش تحصیالت زنان که خوود ناشوی از پنروره جمعیوت
بوده است بسیار ناچیز است؛ چرا؟ در مرحله اول با افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و اجتماع تحصویالت آنهوا افوزایش
یافته است و در نتیره ،متوسط سالهای تحصیل نیز افزایش یافته است .اما در مرحله دوم که تحصیالت باید منرر بوه
افزایش نر مشارکت زنان میشد خوب عمل نکرده است .کاهش نر مشارکت فارغالتحصیالن خوود گویوای ایون ادعوا
است .در اینکه چرا نر مشارکت زنان دارای تحصیالت عالی کاهش یافته و یا ثابت مانده است با توجه به اینکه سوهم
زنان دارای آموزش عالی ،به مرور زمان بیشتر هم شده است جای تأمل دارد .مهمترین تئوری همان تئوری بیانگیزگوی
و خارج شدن از بازار کار است .اگر در آینده نتوان برای زنان فارغ التحصیل شغل مهیا کرد ممکن است این بیانگیزگوی
بیشتر شود و "سود جمعیتی زنان" به مراتب کمتر و کمتر شود .این امر به طر تقاضای نیروی کار برمیگردد .کمبوود

52

مشارکت اقتصادی زنان و شاخصهای کالن اقتصادی

سرمایهگذاری ،فضای کسب و کار غیر رقابتی ،وجود موانع کارآفرینی ،موانع مشارکت بخش خصوصی در اقتصواد ،نبوود
سرمایهگذاری خارجی ،نبود امنیت سرمایه برای سرمایهگذاری ،بیثباتی در اقتصاد کوالن از جملوه موواردی اسوت کوه
باعث بیانگیزه شدن نیروی کار بهویژه نیروی کار دانشآموخته شده و نر مشارکت آنها اگور بگووییم کواهش نیافتوه،
افزایش هم نیافته است.
برای افزایش مشارکت زنان باید راهکاری برای مشارکت زنان غیر مواهر پیودا کورد .زیورا علوت اصولی پوایین بوودن
مشارکت زنان ،عدم مشارکت زنان غیرماهر است .توجه شود که راهکار آن توانمندسازی زنوان غیرمواهر و بوا تحصویالت
پایین در سازمان فنی و حرفهای است .سازمان فنی و حرفهای نیز باید متناسب با منطقوه موورد نظور امکانوات را بورای
مهارت افراد آن منطقه تهیه کند و از سیاست کلی به سیاست منطقهای روی آورد.
بخش عظیمی از جمعیت کشور که همان زنان هستند در اقتصاد مشارکت نمیکننود .حتوی بعود از شوروع پنروره
جمعیتی باز هم مشارکت زنان جوان پایین است و کماکان بخش قابل توجهی از زنان خانهدار هستند .لذا توصویه موی-
شود نهادهایی که تأثیر فرهنگی (بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و یا رسمی و غیررسمی) بر جامعه دارنود بوه تشوویق
مشارکت زنان در اقتصاد بپردازند.
"سود جمعیتی زنان" و اقتصاد کالن" :سود جمعیتی زنان" با رونق و رکود اقتصادی همسو بووده اسوت .در اواخور
دهه  90بهدلیل رکود اقتصادی "سود جمعیتی زنان" کاهش یافته است .همچنین در سوالهوای بعود کوه اقتصواد وارد
رونق شد "سود جمعیتی زنان" افزایش یافته است .نتیره اینکه شرط تحقق "سوود جمعیتوی زنوان" رونوق اقتصوادی
است .اگر به هر دلیلی اقتصاد دچار رکود شود "سود جمعیتی زنان" (حاصل از پنرره جمعیتی) کاهش مییابد.
شکا جنسیتی بازار کار ایران و "سود جمعیتی زنان" :در صورتیکه ساختار بازار کار ایران به لحواظ جنسویتی
تغییر کند "سود جمعیتی زنان" بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .برای مثال اگر تفاوت نر بیکواری زنوان و موردان
مانند کشورهای  OECDشود "سود جمعیتی زنان" به مراتب باالتر خواهد بود .اگر نسبت نر بیکاری زنان بوه کول از
عدد  1.63کمتر شود به معنای این است که فرصتهای نابرابر از ناحیه تقاضا برای نیروی کوار در حوال کواهش اسوت.
این امر خود می تواند باعث استفاده بیشتر از ظرفیت زنان در اقتصاد شود .بنابراین توصیه سیاستی این است که از یوک
طر موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی کاهش یابد و از طر دیگر توصیه میشود فرصوت-
های جدید ایراد اشتغال مورد واکاوی قرار گرفته و مشخص شود چه میزان از این فرصتها بورای زنوان خواهود بوود و
مطابق قوانین و مقررات بازار کار و تأمین اجتماعی تا چه میزان پایدار بوده و یا از امنیت شغلی باالیی برخوردار است.
تغییر مخارج خانوارهای ایرانی ،پنجره جمعیتی ،فقر :خانوارها بوهخوبی از تخصویص مرودد منوابع در اثور شوروع
پنرره جمعیتی استفاده کردهاند .برای مثال بخشی از هزینههای خوراکی خانوار به بهداشت خانوار منتقول شوده اسوت.
حتی در داخل اقالم غیر خوراکی نیز سهم برخی از کاالها مثل پوشاک در مخارج خانوار کاهش یافته و بهجای آن سوهم
متفرقه و بهداشت افزایش یافته است .اما همه اینها تأثیر ناچیزی بر کاهش فقر داشته است .از این طریوق حودود 21.0
درصد فقر کاهش یافته است.
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پنرره جمعیتی تأ ثیر ضعیف بر کاهش فقر خانوارها گذاشته است .پنرره جمعیتی باعث افزایش جمعیت فعال زنان
شده است اما تقاضا برای نیروی کار زنان به میزان افزایش جمعیت فعوال زیواد نشوده اسوت .بنوابراین بوازار کوار ایوران
نتوانسته است تمام مزایای پنرره جمعیتی را به اشتغال تبدیل کند .اقتصاد ایران و نهادهوای موجوود در ایوران ،بوهطور
نسبی توان بالفعل کردن اشتغال بالقوه زنان را نداشتهاند .سیاستگذار باید برای تحقوق "سوود جمعیتوی زنوان" تقاضوا
برای نیروی کار زنان را افزایش دهد .توصیههای سیاستی در این خصوص همان توصیههایی است که بورای رفوع موانوع
ایراد اشتغال توسط اغلب تحقیقات به آن اشاره شده است از قبیل :تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در سورمایه-
گذاری ،رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی ،ایراد سرمایهگذاری خارجی ،رفع موانع کارآفرینی و هرگونه مانعی که
باعث عدم سرمایهگذاری در کشور میشود .بهطور کل متوسط درصد تحقق "سود جمعیتی زنوان" کوه حاصول پنروره
جمعیتی بوده است تا سال 1396حدود  55درصد برآورد میشود .در سالهای  1385و  1386درصود تحقوق "سوود
جمعیتی زنان"  89درصد بوده است اما به مرور کاهش یافته است و در سال  1393منفی  119درصد بوده است.
پنجره جمعیتی ،اشتغال و بیکاری زنان :ابتدا باید وضعیت طر تقاضای نیروی کار برای زنان بهبود یابد و نهادهای
حاکمیتی با قوانین و مقررات وضعیت آن را تغییر دهند .سپس توصیهها برای طر عرضه بازار کار زنان در دستور کوار
قرار گیرد .بهعبارت دیگر اولویت اصلی برای استفاده حداکثری از پنرره جنسیتی ،بهبود طر تقاضای بوازار کوار زنوان
است" .سود جمعیتی زنان" ناشی از پنرره جمعیتی در صورتی بالفعل میشود که تقاضا برای نیروی کار زنان و نگاه بوه
کار زنان در جامعه تغییر کند .ابتدا باید مشکل شکا بزر

نر بیکاری زنان و مردان در کشور کاهش یابد .تفاوت نر

بیکاری زنان و مردان در ایران در کمتر کشوری در دنیا دیده میشود .تا زمانیکه این شکا وجود دارد نمیتوان انتظار
"سود جمعیتی زنان" باال ناشی از پنرره جنسیتی داشت .توصیه میشود از نهادهای فرهنگی برای مشارکت اقتصادی و
اجتماعی زنان در بازار کار استفاده شود.
البته شواهد ترربی و آماری نشان میدهد که اقتصاد ایوران نتوانسوته اسوت از جمعیوت فعوالی کوه در اثور پنروره
جمعیتی افزایش یافته است استفاده مطلوب داشته باشد .بهعبارت دیگر اشتغال زنان یا همان تقاضای نیروی کوار زنوان
به اندازه ای نبوده است که بتواند از ظرفیت ایراد شده زنان در اقتصاد استفاده شوود .بنوابراین هموه مووارد بوه اشوتغال
برمیگردد که بهنظر میرسد طر تقاضای نیروی کار در ایران ضعیف عمل کرده است .مشوکالت مربووط بوه تقاضوای
نیروی کار در ایران متأسفانه بخشی از مواهوب پنروره جمعیتوی را هودر داده اسوت .در ضومن توجوه کنیود کوه عودم
پاسخ گویی تقاضا برای نیروی کار آن هم در مقاطعی از زمان که نر مشارکت افزایش مییابد میتواند باعث بیانگیزگی
و بیرغبتی افرادی شود که جویای کار هستند و آنها را مأیوس کنود .ایون امور خوود مویتوانود ظرفیوت اصولی پنروره
جمعیتی را که افزایش نر مشارکت زنان است تهدید کند.
در اغلب کشورها هر گروهی از جمعیت که دارای نر بیکاری باالتر است (مانند جوانان و زنان یا منواطقی از کشوور
کوووه نووور بیکووواری بووواال دارنووود) دولوووت بووورای ورود ایووون افوووراد بوووه بوووازار کوووار موانوووع را کووواهش
می دهد .برای مثال حداقل دستمزد برای جوانان و زنان که در آستانه ورود به بازار کار هستند کمتر از شواغلین تعیوین
میشود .توصیه میشود حداقل دستمزد برای افراد تازه وارد با افرادی که سالها شاغل هستند متفاوت باشد.
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نابرابری و پنجره جمعیتی با تأکید برنقش زنان :با شروع پنرره جمعیتی هرچند نر مشارکت زنان افوزایش یافتوه
اما تأ ثیری بر کاهش نابرابری نداشته است .علت آن این است که جمعیت فعالی که در اثر پنرره جمعیتی افزایش یافته
است به اشتغال نرسیده است یا مقدار کمی از آن به اشتغال تبدیل شده است .بنابراین بازهم توصیه میشود کوه بورای
کاهش نابرابری ،سیاستهای ایراد شغل برای زنان به ویژه زنان در دهکهای پایین درآمدی در اولویت باشد.
یک توصیه مشخص در ای بخش :در اغلب کشورها (فرانسه ،انگلستان و  )...هر گروهوی از جمعیوت کوه دارای نور
بیکاری باالتر است (مانند جوانان و زنان یا مناطقی از کشور که نر بیکاری باال دارند) دولت بورای ورود ایون افوراد بوه
بازار کار موانع را کاهش میدهد .برای مثال ،جبران خدمات برای جوانان و زنان که در آستانه ورود به بازار کوار هسوتند
کمتر از شاغلین تعیین میشود .توصیه میشود میزان جبران خدمات برای افراد تازه وارد با افرادی که سوالهوا شواغل
هستند متفاوت باشد.
با توجه به اینکه ایران کشوری پهناور به لحاظ جغرافیایی است و اقوام با سنتهای زیادی در این سرزمین زندگی موی-
کنند و در بسیاری از موارد تفاوت زیاد با هوم دارنود ،موضووع زنوان و پنروره جمعیتوی براسواس آموایش سورزمینی و
جغرافیایی بررسی شود .نتیره این بررسی میتواند برای هر منطقه از کشور سیاستهای مرزا پیشنهاد شود .به هموین
منظور راه حل مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد در این مناطق نیز متفاوت خواهد بود.
توصیه میشود نگرش و جهتگیری نهادهای دولتی و حاکمیتی نسبت به اشتغال غیررسمی مدیریت شده برای زنوان و
جوانان ،اصالح و تقویت شود ،بهخصوص اینکه با توجه به تغییرات تکنولوژی ،نهادها باید مشوق مشواغل غیراسوتاندارد
مدیریت شده ،باشند.

*****
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نتایج و یافتههای ارائه شده در این گزارش لزوما بازتاب حامیان چاپ کتاب نمیباشد.
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فهرست منابع
-

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک دادههای آماری.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (ج.ا.ا) ،بانک سری زمانی اقتصادی ،سالهای مختلف.
سامتی مرتضی ،صمدی سعید ،و قبادی سارا (" .)1383برآورد نر بهینه بیکاری و مقایسه آن با نر طبیعی (با
تاکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی) ".تحقیقات اقتصادی ،شماره 67ص.116-91 :
غفاری هادی ،صفایی شکیب علی ،و موسیوند مریم" .نر بیکاری بهینه در ایران :رویکرد بهینهیابی پویا ".مطالعات
اقتصادی کاربردی ،دوره  6شماره  ،23ص.136-117 :
مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن سالهای مختلف.
مرکز آمار ایران ،آمارگیری از نیروی کار ،سالهای مختلف.

-

-

-

-

-
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پیوست
جدول :2-3برآورد اثر نر مشارکت بر شاخص پراکندگی (نابرابری)

شاخص پراکندگی

شاخص پراکندگی

پایین)

پایین)

متغیرهای توضیحی

(ده درصد باال به

ضریب ثابت

***3.29

1.86

نرخ مشارکت زنان

0.04

سایر متغیرهای
کنترلی

ضریب تعیین

تعداد مشاهدات

()0.83

شاخص پراکندگی

(بیست درصد باال به

(چهل درصد باال به

ضریب جینی

1.07

0.024

پایین)

()2.14

()1.018

()0.050

0.032

0.014

0.0017

()0.17

()0.082

()0.031

***0.70

***0.69

***0.690

49

46

45

()0.18
1394-1377

()0.19
1394-1377

()0.0012

()0.195
1394-1377

* معناداری در سطح  90درصد اطمینان ** معناداری در سطح  95درصد اطمینان *** معناداری در سطح  99درصد
اطمینان

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضریب است.
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