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تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

ایــن کتــاب بــا تامیــن مالی صنــدوق جمعیــت ســازمان مللمتحــد در معاونت توســعه
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (دفتــر سیاس ـتگذاری و
توســعه اشــتغال) در قالــب گــزارش پژوهشــی «تاثیــر افزایــش مشــارکت اقتصــادی
جوانــان بــر شــاخصهای اقتصــادی کالن منتخــب» تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
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خالصه مدیریتی
بر اساا

ماالعاات صاورت گرفتاه ،اقتصااد ایاران از ساال  1385وارد فاازی از تحاو ت

جمعیتی تحت عنوان پنجره جمعیتی شده است .این فاز جمعیتی شامل دوره زمانی اسات کاه
در آن نسبت جمعیت سنین فعالیت به حداکثر رسیده و نوعی ساختار جمعیتی مالاو بارای
شتا بخشیدن به بهرهوری و رشد اقتصادی فراهم شده است .هدف این ماالعه ،بارآورد تاثییر
افزایش جمعیت جوانان فعال ناشی از پنجره جمعیتی بر متغیرهای اقتصاادی ایاران اسات .در
این راستا ،از الگوی فیک جورگن ( ،) 2010که ارتباط بین جمعیت فعال گروه سانی جاوان و
متغیرهای اقتصادی همچون تورم ،بهرهوری نیروی کار و بیکاری را به تصویر میکشد ،اساتااده
شده است .ماابق این الگو ،بین جمعیت فعال گروه سنی جوان و متغیرهای اقتصادی هم چون
تورم ،بهرهوری نیروی کار و بیکاری به شکل مستقیم ارتباط وجود دارد و باین جمعیات فعاال
گروه سنی جوان و توزیع درآمد و نابرابری به صاورت مساتقیم و ریرمساتقیم چنادین کاناال
تاییرگذاری وجود دارد .یکی از این کانالهای تاییر گذار "اقتصادکالن" است متغیرهاای تاورم،
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از متغیرهای مهمی هستند که میتوان از آنها بارای در

ارتبااط

بین جمعیت فعال و اقتصاد کالن نام برد .اما ارتباط بین جمعیت و ساختار آن با توزیع درآماد
یک ارتباط ریرمستقیم و مستقیم است کاه بارای در

ارتبااط ریرمساتقیم یاک فرآیناد دو

مرحله ای باید تصویر شود .بدین ماهوم که در مرحله اول ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی
(تورم ،بهرهوری و رشد اقتصادی و بیکاری) و ساختار جمعیت تحلیل شود و سپس بین ساختار
جمعیت یاد شده از کانال اقتصاد کالن (تورم ،بهارهوری و بیکااری) و ناابرابری در مرحلاه دوم
تحلیل و بررسی انجام شود .برای برآورد تاییر جمعیت فعال جوان بر متغیرهاای اقتصااد کاالن
ایران از روش رگرسیونهای به ظاهر ناامرتب(( )SURدر گاروه سانی  15تاا  24و  25تاا 29
ساله در دوره ( 1376-1396همراه با برآورد آزمونهای آماری) استااده شده اسات و در نهایات
نتایج به دو صورت مستقیم و ریرمستقیم جمعیت جوانان بر توزیع درآمد برآورد شد.
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ایر مستقیم جمعیت جوان فعال کشور و نرخ مشارکت آن در هر دو گروه سنی  15تا  24و
 25تا  29سال بر تورم و بیکاری و بهرهوری نیروی کار مثبت بوده کاه تاثییر آن بار بهارهوری
نقش رالب را داشته است .بهعبارتی جمعیت جوان فعال و نرخ مشارکت آن در بازار کاار باعا
بهبود بهرهوری به شکل مستقیم ،شده است .تثییر جمعیت جوان فعال و شارل و نرخ مشارکت
آن در هر دو گروه سنی بر بهبود توزیع درآماد باه شاکل مساتقیم تثییاد نشاد اماا باه شاکل
ریرمستقیم از کانال بیکاری ،تورم و بهرهوری با نقش رالب بهرهوری نقش آنها در بهبود توزیاع
درآمد تثیید شد .بهعبارتی ،جمعیت جوان کشور از کانال بیکاری ،بهرهوری و تورم ،در مجماو
باع بهبود توزیع درآمد با باز شدن پنجره جمعیتی ایران شده است.
براسا

نتایج بهدست آمده ،توجه به اشتغال جوانان و استااده از فرصت جمعیتی باهوجود

آمده از کانال بهره وری که هم منجر به رشد اقتصادی و هم منجر باه بهباود توزیاع درآماد در
کشور میشود در دستور کار سیاستگذاران و برنامههای اقتصاد ایران قرار گیرد .برای این مهم
پیشنهادات سیاستی باید در شش زمینه؛ بستر اجتماعی و نهادی ،سیاستهای اقتصااد کاالن،
آموزش و حرفه آموزی و کسب مهارت جوانان ،سیاستهای باازار کاار ،کاار آفرینای و حقاوق
جوانان بهکار گرفته شود.
نخست؛ ایجاد انگیزههای زم برای افزایش سرمایهگذاری فیزیکی و انساانی بارای جواناان
نیازمند زیرساخت اجتماعی مناسب و رفع موانع زیرساخت اجتماعی است .زیرساخت اجتماعی
یک اقتصاد (قوانین و مقررات؛ نهادها و موسسات) ،تعیین کنندههای اصالی ناوآوری ،مهاارت و
سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی هستند.
دوم :یکی از سیاستهای زم برای استااده از فرصتهای هر جامعه (مثل فرصت بازشادن
پنجره جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی) عبارت است از «حاظ یباات کاالن اقتصاادی».
حصول این امر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیار مهم و ضروری است.
سوم؛ سرمایهگذاری در آموزش و حرفه آموزی هدفمند از مولاههای مهم برقاراری ارتبااط
بین اشتغالپذیری جوانان است که دراین باره باید اقدامات جدی صورت گیرد.
چهارم؛ برای اشتغال جوانان سیاست مداخله عمومی در بازار کار جهت حال مشاکل عادم
توازن میان عرضه و تقاضای کار زم است.
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پنجم؛ بهکارگیری راهبرد تشویق کارآفرینی و خود اشاتغالی جواناان ،کاه مناافع بسایاری
دارد .چرا که این رهیافت باع میشود نرخ بیکاری جوانان از طریق تارویج و توساعه کساب و
کارهای نوپا (که برای جوانان اشتغالزا میباشد) کاهش یابد.
ششم ،برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ،مشارکت فعال دولت در تنظیم حقاوق
کار جوانان زم است.
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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 ایجاد اشتغال در کنار سایر موضوعات،
برنامهریزی و تالش مینمایند .بدیهی است ،مدیریت بهینه این سرمایه میتواند منجر به ارتقای ظرفیت های
اقتصادی و اجتماعی کشور شده و عدم اهتمام به این امر بهعنوان محور توسعه کشور ،صدمات جبران ناپذیر
اقتصادی ،اجتماعی و حتی امنیتی را به دنبال داشته باشد.
ی و برنامهریزی صحیح و اصولی مطابق با مقتضیات و شرایط کشور ،مستلزم انجام مطالعات
 سیاستگذار 
جمعیتی است که با رشتههایی چون اقتصاد ،جامعه شناسی و ...ارتباط تنگاتنگ دارد .لذا شناخت ظرفیتهای
جمعیتی ،نیازمند بهرهبرداری از مطالعات و تحقیقات در این حوزهها میباشد .مطالعه حاضر که تأثیر جمعیت
جوانان و مشارکت اقتصادی آنها 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 پنجره جمعیتی شده است و با
پنجره تحصیلی همراه شده است .امروزه با حجم قابل توجهی از دانش آموختگان دانشگاهی جوان و با انگیزه
مواجه هستیم که بهرهبرداری از این فرصت و تبدیل آن به سود جمعیتی و یا فرصت اقتصادی و اجتماعی،
میتواند فرصتی طاليي و منحصر به فرد برای اقتصاد کشور باشد .تحقق این امر مستلزم توانمندسازی جوانان
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 جمعیت جوان کشور در اقتصاد کشور افزایش بهرهوری نیروی کار را به همراه
دارد .ضمن آن که باز شدن پنجره جمعیتی و تأثیر جمعیت جوان فعال و مشارکت آنها در اقتصاد ،بر بهبود
توزیع درآمد به شکل غیرمستقیم نیز تاثیر تعیین کننده دارد.
با توجه به این رهیافتها ،انتظار میرود که از ظرفیت جوانان برای توسعه ملی ،متفاوت از قبل استفاده شود و
بهصورت راهبردی ،موضوع مشارکت واقعی جوانان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی در دستور کار
سیاستگذاران و برنامههای اقتصاد ایران قرار گیرد .بیشک این امر کام ً
ال به اصالح نظام حکمرانی بازار کار و
سیاستهای اشتغال کشور وابسته است.
امید است با جهتگیریهای دولت تدبیر و امید و مشارکت بیشتر جوانان در عرصههای مختلف اقتصادی و
اجتماعی ،فرایند 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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فصل1
کلیات پژوهش
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 .1مقدمه
شناخت و آگاهی نسبت به تحو ت جمعیتی ،ویژگیها و ابعاد آن اهمیت و جایگااه کلیادی در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای رفاهی -توسعهای دارد .تحاو ت جمعیتای باهویاژه جواناان،
تقریباً هر جنبهای از اقتصاد ایاران را تحات تاثییر قارار داده و ایارات متعاددی بار نظاامهاای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیای ایران وارد ساخته است .در این خصوص ،گروه جمعیتی
جوان نیز متثیر از تحو ت نظام اجتماعی و فرهنگی ،سیاستها و برنامههای توسعه بوده اسات.
در سالهای اخیر ایران با پدیدههای جمعیتی" باز شدن پنجره جمعیتی" " ،تورم جوانی" و به
اعتبار مااهیم جمعیت شناختی مواجه با پدیده "گشتاور جمعیتی" مواجه بوده است و تاییرات
زیاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر ایران گذاشته است .تبدیل فرصاتهاای جمعیتای پایش
آمده به منافع و در مسیر توسعه اقتصادی قرار دادن هنر برنامهریزان و سیاساتگاذاران اسات.
گزارش پیشرو به بررسی و تحلیل تاییر جمعیت جوانان و مشارکت اقتصادی آنها در اقتصااد
ایران میپردازد .این فصل از گزارش ،پس از طرح مسئله ،به اهمیت و ضرورت پژوهشای ،بیاان
سوأ ت و اهداف پژوهش و در نهایت معرفی روش پاژوهش و مناابع دادههاای ماورد اساتااده
میپردازد.
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 .2طرح مسئله
پنجره جمعیتی ،دوره زمانی از تحو ت جمعیتی یک کشور است که در آن نسبت جمعیت
سنین فعالیت به حداکثر میرسد و نوعی ساختار جمعیتی مالو

برای شتا

بخشیدن به

رشد اقتصادی فراهم میشود .سود جمعیتی به رشد اقتصادی تسریع یافتهای اطالق میشود
که در نتیجه افزایش بهرهوری و افزایش فعالیت اقتصادی جمعیت در سن فعالیت ایجاد شود.
در بستر گذار جمعیتی ،با کاهش مرگ و میر و باروری ،میزان رشد جمعیت کاهش یافته و
یک تعادل نهایی در تغییرات رشد جمعیت شکل میگیرد .در واقع سود جمعیتی حالت بالاعل
پنجرهی جمعیتی است.
در ارتباط با تغییر ساختار سنی جمعیت و ارتباط آن با رشد اقتصادی تمرکز ماالعات اقتصاد
جمعیت در سالهای گذشته بر پویایی جمعیت یعنی رشد جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن
در بازار کار و نیز توسعه اقتصادی متمرکز بوده است .با این حال ،در سالهای گذشته بعد از
تحو ت اقتصادی معجزهآسا پارهای از کشورهای آسیای جنو

شرقی ،توجه اقتصاددانان و

جمعیتشناسان بر ساختار سنی جمعیت نیز تمرکز یافته است .تجربه این کشورها آشکارکرد
که ساختار سنی جمعیت نیز در تحو ت اقتصادی مهم است ،زیرا گروههای مختلف سنی
رفتارهای اقتصادی متااوتی را دارند .با این حال نظریه رشد نئوکالسیک فرض را بر این قرار
میدهند که نرخ رشد جمعیت یابت بوده و از موضو مهم گذار جمعیتی چشمپوشی میکند.
منظور از دوره گذار جمعیتی ،دورهای از تحو ت جمعیتی است که ساختار سنی جمعیت به
دلیل تغییر در نرخ رشد جمعیت تغییر میکند .به اهمیت دوره گذار جمعیتی از اواخر دهه 80
میالدی برای رشد اقتصادی پی برده شد و واژه فرصت جمعیتی بهطور وسیعی از سوی
پژوهشگران اقتصاد توسعه و نیز جمعیتشناسان مورد استااده قرار گرفت.
تغییر در ساختار سنی جمعیت کشور زیربنای گذار جمعیتی است .این دوره گذار یک فرآیند
جمعیتی است که فاز نخست آن از یک نرخ زادآوری با شرو میشود و پس از آن این نرخ
کاهش مییابد .در حالی که جمعیت گروههای سنی جوان در حال افزایش است ،نرخ مرگ و
میر شرو به کاهش میکند .بنابراین هنگامیکه نسلهای جوان به سالمندی میرسند ،اندازه
نسبی گروههای سنی سالمند بهطور فزایندهای شرو به افزایش میکند .آخرین مرحله در
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تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

دوره گذار جمعیتی فازی است که هماکنون کشورهای توسعهیافته در آن قرار دارند ،یعنی
دوره کهنسالی جمعیت بهطور کلی مکانیزمهای تاییرگذار پنجره جمعیتی بر اقتصاد کالن از
طریق کانالهای زیر است که به آنها اشاره میشود.
بیکاری :پنجره جمعیتی از طریق دو مکانیزم یعنی "ایر مکانیکی افزایش بیسابقه نسبت
جمعیت در سنین فعالیت" یا جوان و همچنین "فراهم کردن زمینههای حضور و مشارکت
زنان در نیرویکار" موجب افزایش عرضه نیرویکار میشود.
بهرهوری و رشد اقتصادی :بر اسا

این رویکرد ،الگوهای تولید و مصرف بر حسب سن در

نوسان است و تولید و درآمد در سنین فعالیت به اوج خود میرسد .بر این اسا

تغییرات

ساختار سنی یک کشور ممکن است شرای( اقتصادی متااوتی را ایجاد کند و این موضو به
این بستگی دارد که کدام گروه بزرگ سنی -کودکان ،بزرگسا ن یا سالمندان -سهم و رشد
رالب جمعیت را دارا باشند.
تورم :نظریۀ سیکل زندگی مصرف مودیگلیانی بیان میکند که افراد مصرف خود را براسا
میزان درآمد خود هموار میکنند .این نظریه بیان میکند که در یک جامعه تمرکز بر ساختار
سنی جمعیت نقش اساسی در مصرف دارد .بهعنوان نمونه اگر توزیع و تمرکز سنی جامعه بر
گروههای مسن و کم سنوسال باشد با توجه به خصوصیات برشمرده این دو گروه مصرف
جامعه بیش از تولید و درآمد آن افزایش خواهد یافت .از طرف دیگر یکی از هزینههای عمده
اقتصاد هزینههای مصرف خصوصی است .لذا با افزایش مصرف کل (به فرض یابت بودن دیگر
اجزای تقاضای کل) تقاضای جامعه افزایش خواهد یافت .در اینجا ماابق نظریه جاذبه تقاضای
کینز ،تورم ناشی از فشار تقاضا ایجاد میشود .بنابراین نقش و سهم جوانان در تورم مهم
میتواند باشد.
نابرابری :بین جمعیت و نابرابری بهصورت مستقیم و ریر مستقیم چندین کانال تاییرگذاری
وجود دارد .یکی از این کانالها " اقتصادکالن " است .در این باره بهویژه متغیرهای فوقا شاره
شامل؛ تورم ،بهرهوری و رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از متغیرهای مهمی هستند که میتوان از
آنها نام برد .برای در

ارتباط ریر مستقیم یک فرایند دو مرحله ای قابل تصویر است .بدین

ماهوم که در مرحله اول بین متغیرهای کالن اقتصادی (تورم ،بهرهوری و رشد اقتصادی و
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بیکاری) و جمعیت ارتباط وجود دارد و سپس بین متغیرهای اقتصاد کالن و نابرابری در مرحله
دوم ارتباط ایجاد میشود و بر توزیع درآمدهای جامعه تاییر میگذارد.
همانطور که گاته شده پنجره جمعیتی ،دوره زمانی از تحو ت جمعیتی یک کشور است که
در آن نسبت جمعیت سنین فعالیت یعنی جمعیت جوانان به حداکثر میرسد و نوعی ساختار
جمعیتی مالو برای شتا بخشیدن به رشد اقتصادی و بهره وری و دیگر بر متغیر های
کالن اقتصادی فراهم میشود .هدف این تحقیق در چارچو

مباح

نظری و ادبیات این

موضو برآورد تاییر کمی مشارکت جمعیت جوانان بر هریک از این متغیرها در ایران است.

 .3ضرورت اجرای پژوهش 

ایران از سال  1385وارد دوران پنجره جمعیتی شده است و این پنجره جمعیتی با پنجاره

تحصیلی همراه بوده و امروزه با حجم قابل توجهی ازفارغالتحصیالن دانشگاهی جوان در ایاران

مواجه هستیم .این وضعیت ،در صورت وجود برنامهریزی و بهرهبرداری از آن میتواناد فرصاتی
طالیی و منحصر به فردی برای اقتصادکشور باشد .بهارهبارداری از فرصات پنجارم جمعیتای و
تبدیل آن به سود جمعیتی و یا فرصت اقتصادی و اجتماعی مساتلزم توانمندساازی جواناان و
فراهم کردن بسترهای زم برای توسعه اقتصادی ،گسترش فرصتهای شغلی ،سارمایهگاذاری
مالو  ،بهبود کیایت سرمایه انسانی و فراهم کردن فرصتهایی بارای حضاور و مشاارکت در
بازار کار است.
بدین ترتیب ،فرصتها و چالشهای جمعیتی جوان کشور بیشتر به مادیریت رونادهای جدیاد
تغییرات ساختار سنی جمعیت ،اتخاذ و اجرای سیاستها و برنامههاای مناساب و پایادار بارای
بهرهبرداری از پنجره فرصت جمعیتی برمیگردد .در مقابل ،اگر شرای( و الزامات بهرهبارداری از
این فرصت سرمایه انسانی و جمعیت جوان ،بهطور ضعیف و نامناسب مادیریت و برناماهریازی
شود ،نه تنها این فرصت طالیی از دست خواهد رفت ،بلکه کشور با مسائل و چالشهای متعادد
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مواجه خواهد شد.
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 .4سواالت پژوهش
پژوهش پیشرو به دنبال پاسخ به دو پرسش زیر است:
 .1تاییر مشارکت اقتصادی جوانان  15-29ساله بر بهره وری نیروی کار ،تورم و بیکاری
چگونه است؟
 .2آیا پنجره جمعیتی از کانال جوانان در ایران باع

کاهش نابرابری میشود یا افزایش

نابرابری؟

 .5اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش بررسی تاییر مشارکت اقتصادی جوانان (15-29سال) بر تعدادی از
شاخصهای کالن منتخب ،از جمله بیکاری ،نابرابری ،تورم و بهرهوری نیروی کار است.
 .6روش تحقیق و منابع دادهها
روش تحقیق این پژوهش ،کمّی و استااده از تحلیل آماری و روشهای اقتصادسنجی سری
زمانی الگوی رگرسیونهای به ظاهر نامرتب( ( )SURاست .منبع اصلی دادههای پژوهش
حاضر ،نتایج سرشماریهای جمعیتی کشور ،دادههای طرح نیروی کار مرکز آمار ایران،
دادههای بخش جمعیت سازمان ملل ،دادههای حسا های ملی بانک مرکزی و آمار شاخص
قیمتهای بانک مرکزی ،آمار ضریب جینی بانک مرکزی و آمار اشتغال سازمان برنامه و بودجه
است.
 .7ساختار گزارش
این گزارش در چهار فصل ارایه شده است .در فصل اول ،کلیات پژوهش شامل طارح مسائله و
ضرورت تحقیق ،سوا ت و اهداف تحقیق ،روش تحقیق و مناابع دادههاا ارائاه شاده اسات .در
فصل دوم تمرکز بر چارچو نظری تحقیق با نگاهی به ادبیات موضو در ادبیات جهان و ایران
است .فصل سوم به بررسی شاخصهای تحو ت جمعیتی ایران ،جمعیت جوانان ،بیکاری ،رشد
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اقتصادی و بهرهوری ،شاخص قیمتها و تورم و نابرابری است .در فصل چهارم ،به بر آورد تااییر
نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ( 15-29سال) بر متغیرهای کالن اقتصادی پرداخته شده است.
در نهایت ،در فصل پنجم گزارش به جماعبنادی ،نتیجاهگیاری و ارائاه پیشانهادات سیاساتی
خواهیم پرداخت.
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فصل 2
جمعیت جوان و متغیرهای اقتصادکالن
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.1مقدمه
ایران از سال  1385وارد فازی از تحو ت جمعیتی تحت عنوان پنجره جمعیتی شده است.
این فاز جمعیتی دوره زمانی از تحو ت جمعیتی است که در آن نسبت جمعیت سنین فعالیت
به حداکثر میرسد و نوعی ساختار جمعیتی مالو

برای شتا

بخشیدن به رشد اقتصادی

فراهم میشود .در این دوره تورم جوانی جمعیت از ویژگیهای بارز ساختار جمعیت است.
استااده از این فرصت پیش آمده نیازمند شناخت و برنامهریزی درست است تا با افزایش نرخ
مشارکت جوانان منافع جمعیتی حاصله به رشد اقتصادی تبدیل شود که در ایر افزایش
بهرهوری و گسترش فعالیت اقتصادی جمعیت جوان در سن فعالیت ایجاد میشود.
مکانیزمهای تاییرگذار پنجره جمعیتی بر اقتصاد کالن همانطور که ذکر شد از طریق
کانالهای زیر است :بیکاری ،افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی ،افزایش قدرت پساندازها و
سرمایهگذاری در جامعه ،بهبود و توسعه سرمایه انسانی و کیایت زندگی ،تورم ،کاهش بارتکال
یا نسبتهای وابستگی و توزیع درآمد یا نابرابری است .در این فصل ادبیات مربوط به ساختار
جمعیت با تمرکز بر جمعیت جوان در قالب معرفی ماهوم پنجره جمعیتی و سود جمعیتی،
جمعیت و تورم ،جمعیت و بهرهوری و رشد اقتصادی ،جمعیت و بیکاری یا اشتغال و نهایتا
توزیع درآمد و نابرابری ارایه میشوند و در نهایت جمعبندی ارایه میشود.
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.2پنجره جمعیتی
پنجره جمعیتی ،دورم زمانی نسبتاً کوتاه از تحو ت جمعیتی یک کشور است کاه در طاول آن
نسبت جمعیت سنین فعالیت به حداکثر میرسد و نوعی ساختار جمعیتی مالو برای شاتا
بخشیدن به رشد اقتصادی مهیا میشود .بخش جمعیت سازمان ملل متحاد ( )2004پنجارهی
فرصت جمعیتی را دورهای تعریف میکند که در آن نسبت جمعیت زیر  15ساال باه کمتار از
 30درصد کلّ جمعیت برسد و نسبت جمعیت  65ساله و با تر هنوز نیاز کمتار از  15درصاد
باشد .باتوجه به این معیار در سال  1385نسبت جمعیت زیر  15سال به زیر  30درصد کاهش
یافته است .نسبت جمعیت  65ساله و با تر نیز تا سال  1425زیر  15درصد خواهد بود .جاک
وا ن ( )2004برای تعیین فاز پنجره جمعیتی ،معیار رشد جمعیت را ماارح مایکناد .ایشاان
معتقد است در شرای( پنجره جمعیتی ،جمعیت در سنین فعالیت بهطور محسوسی سریعتار از
کل جمعیت رشد پیدا میکند.
نمودار  -1رشد جمعیت و جمعیت در سنین فعالیت در بستر گذار جمعیتی

منبع :بلوم و همکاران  2000 ،1998و  ،2003صادقی .1391
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زمانبندیهای متااوت فازهای اول و دوم گذار جمعیتی یعنی گذارهای مرگ و میر و
باروری منجر به تغییرات در میزان رشد و ساختار سنی جمعیت شده است .در طول گذار
جمعیتی ،همانطور که در نمودار  ،1مشاهده میشود رشد کل جمعیت موقت ًا دچار افزایش
شده و سپس بهطور تدریجی کاهش می یابد ،این فرایند با تثخیر برای رشد جمعیت در سنین
فعالیت ( 15تا  64سال) رخ میدهد .بر این اسا  ،در طول دوران پنجره جمعیتی ،رشد
جمعیت در سنین فعالیت بیشتر از رشد کل جمعیت خواهد بود .برای مثال ،در دوره -85
 ،1375که رشد کل جمعیت ایران برابر با  1.96درصد بوده است ،نرخ رشد جمعیت در سنین
فعالیت برابر با  3.85درصد بوده است یعنی ایران وارد دوره پنچره جمعیتی شده است.
باتوجه به ارتباط بین ساوح باروری و ساختارهای سنی ،زمانبندی و طول مادت دورم پنجارم
جمعیتی با کاهش باروری مرتب( است .از اینرو ،با توجه به آهنگ کاهش باروری طاول مادت
پنجرم جمعیتی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متااوت بوده است؛ بارای مثاال طاول مادت
دوره پنجره جمعیتی در اروپا  50سال از  1950تا  2000بوده و در چین  25سال از  1990تاا
 2015میباشد .بنابراین ،اندازه و زمانبندی پنجرم جمعیتی مناطق و کشورهای مختلف با هام
متااوت است و این تااوت عمدتاً به ساح و روندهای تغییرات باروری و مرگ و میر برمیگردد.
البته ،مهاجرت نیز با توجه به الگوی سنی متااوت مهاجران در این زمینه میتواند نقاش ایااا
نماید (عباسی و صادقی .)1394،

.3ساختارجمعیت و اقتصاد کالن
براسا

الگوی فیک جورگن ( ،) 2010بین جمعیت و متغیر های اقتصادی هم چون تورم،

بهرهوری و بیکاری به شکل مستقیم ارتباط وجود دارد و بین جمعیت و توزیع درآمد و
نابرابرای بهصورت مستقیم و ریرمستقیم چندین کانال تاییرگذاری وجود دارد .یکی از این
کانالهای تاییرگذار "اقتصادکالن" است .در اینباره متغیرهای تورم ،رشد اقتصادی و نرخ
بیکاری از متغیرهای مهمی هستند که میتوان از آنها برای در

ارتباط بین جمعیت و اقتصاد

کالن نام برد .اما ارتباط بین جمعیت و ساختار آن با توزیع درآمد یک ارتباط ریرمستقیم و
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مستقیم وجود دارد که برای در

ارتباط ریرمستقیم یک فرایند دو مرحلهای باید تصویر شود.

بدین ماهوم که در مرحله اول ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی (تورم ،بهرهوری و رشد
اقتصادی و بیکاری) و ساختارجمعیت تحلیل شود و سپس بین ساختار جمعیت از کانال
اقتصاد کالن (تورم و بهرهوری و بیکاری) و نابرابری در مرحله دوم تحلیل و بررسی انجام شود.
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نمودار -2تاثیر کانالهای مختلف جمعیت بر اقتصاد کالن

منبعFaik ,Jurgen(2010):

 تورم
تورم و جمعیت
در بین نظریههای مصرف ،نظریۀ سیکل زندگی مودیگلیانی تمرکز بر تحو ت سنی جمعیات و
تاییر آن بر مصرف دارد .این الگو در نمودار زیر به تصویر کشیده شده اسات .ایان نظریاه بیاان
میکند که در یک جامعه تمرکز سنی جمعیت نقش اساسی در مصرف دارد .بهعنوان نمونه اگر
توزیع و تمرکز سنی جامعه بر گروههای سنی بدون درآمد و گروههای سنی بازنشسته باشاد باا
توجه به خصوصیات برشمرده این گروه مصرف جامعه بیش از تولید و درآمد آن افزایش خواهد
یافت(جونز .)2014،
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از طرف دیگر یکی از هزینههای عمده اقتصاد جامعه هزینههای مصرف خصوصی است؛ لاذا باا
افزایش مصرف کل (به فرض یابت بودن دیگر اجازای تقاضاای کال) تقاضاای جامعاه افازایش
خواهد یافت .در این جا ماابق نظریه جاذبه تقاضای کینز ،تاورم ناشای از فشاار تقاضاا ایجااد
میشود .یعنی چنانچ ه عرضه نتواند خود را با تقاضا هماهنگ کند افازایش در میازان تقاضاای
کل اقتصاد ،میزان تورم را افزایش میدهد .یعنی قیمتهاا آنقادر افازایش ماییاباد تاا شاکاف
تورمی ایجاد شده را پر کند .بنابراین با تغییر در ساختار سانی جمعیات ،قیماتهاا و تاورم در
اقتصاد میتواند تحت تاییر قرار گیرد .یعنی بهعبارتی ماابق نظریه سیکل زندگی و نظریه فشار
تقاضا میتوان نقش تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم را دنبال کارد .مااابق ایان دو نظریاه
جمعیت فعال و درسن کار شارل میتواند باع کنترل ساح عمومی قیماتهاا و تاورم شاود.
البته ایجاد تورم عوامل متعددی دارد و ایجاد تورم در اقتصاد بهویژه تاورمهاای ناگهاانی باعا
ایرات توزیعی و تخصیصی زیادی در اقتصاد میشوند و فضای کسب و کار و تولید و بهدنبال آن
بازار کار و فرصتهای شغلی گروههای جمعیتی جوان جامعه را تحت تاییر نامناسب خاود قارار
میدهد.
نمودار .3نظریه سیکل زندگی مصرف
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با این بح میتوان نتیجه گرفت که مباح تئوریک یک راباه منای یا مثبت را بر اسا
نو ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد بازگو میکنند .اگر جمعیت سنی جامعه بیشتر در
گروههای کم سن یا در سن بازنشستگی باشند انتظار میرود که ساختار سنی جمعیت از کانال
مصرف تاییر مثبت بر تورم بگذارد .اما اگر ساختار سنی جمعیت بیشاتر در طبقاه میانساالی و
شارل باشند انتظار میرود که ساختارسنی جمعیت ایر منای بر تورم بگاذارد .هام چناین اگار
تورمهای ناگهانی بر اقتصاد وارد شود بهدلیل برهم زدن فضای کسب و کار و باروز نااطمیناانی
موجب تاییر منای بر فضای بازار کار و جمعیت جوان کشورها بگذارد.
تورم و نابرابری
تورم یکی از عوامل مؤیر بر نابرابری درآمد است اما راباه میان نابرابری درآماد و تاورم باه
لحاظ نظری روشن نیست (ولسچ ،2004 ،ص .)8گالی و واندرهون ( )2001در ماالعه خود باه
ایرات دوگانه تورم بر نابرابری درآمد اشاره میکند .تورم قدرت خرید پاول را کااهش میدهاد.
کاهش قدرت خرید واقعی گروههای مختلاف درآمادی باه شاکل نامتناساب انجاام مایشاود.
همچنین درایر تورم ،کاهش ارزش حقیقی پرداختهای انتقالی دولت (مانند یارانههای نقدی و
بیمههای بیکاری) صورت میگیرد (گالی و واندرهون ،2001 ،ص  .)6در ایر تورم،کااهش ارزش
حقیقی داراییهای پولی و کاهش ارزش حقیقی بدهیهای اسمی اتااق مایافتاد و نهایتاا ایان
کانالهای تاییرگذاری متااوت تورم بر نابرابری روشان نیسات و بساتگی باه سااختار شاغلی و
وابستگی درآمدی جامعه دارد .جمعیت جوان شارل بهدلیل نداشاتن درآماد ناشای از یاروت و
عایدی یروت و همچنین کاهش درآمد حقیقی پولی و کاهش ارزش پرداختهای انتقالی دولت
در هنگام افزایش تورم متضرر میشود.
کاهش تورم میتواند با ایجاد یبات در اقتصاد کالن و بنابراین تحریک سرمایهگذاری ،رشاد
اقتصادی به ارمغان میآورد .لذا پیشبینی میشود که با افزایش تورم وکااهش رشاد بلندمادت
اقتصادی  ،نابرابری افزایش یابد .اما ایر مثبت کاهش تورم بر رشد تنها باه کشاورهایی باا تاورم
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اولیه با (معمو ً ابرتورم) 1مربوط میشود .شو های مکرر تورمی ممکن است ناابرابری درآماد
را افزایش دهد .بدین علت که نوسانات با ی اقتصادی میتواند عدم اطمینان را افزایش دهاد و
در نتیجه موجب کاهش سرمایهگذاری شده و رشد را به تثخیر بیاندازد .بهعنوان نموناه رومار و
رومر )1998(2در ماالعه خود نشان دادند که کشورهایی با انحاراف معیاار باا تر رشاد ،GDP
ضریب جینی بزرگتری دارند.
بر طبق منحنی فیلیپس در کوتاه مدت انتظار داریم کاهش نرخ تاورم منجار باه افازایش
بیکاری شود .بنابراین به علت اینکه افراد کم درآمد و جوان با احتمال با تری بیکاری را تجربه
می کنند ،افزایش بیکاری از طریق افزایش شمار کم درآمدها به تشدید ناابرابری درآماد کماک
میکند (امورندام ،2004 ،ص.)3
 بهرهوری و رشد اقتصادی
جمعیت ،بهرهوری و رشد اقتصادی
مقوله جمعیت و رشد اقتصادی از موضوعات مهمی است که در همه دیدگاههای اقتصاادی
به آن توجه شده است .در این باره اقتصااددانانی نظیار ماالتو  ،ساولو ،بکار مخاالف افازایش
جمعیت هستند و معتقدند که افزایش جمعیت از طریق کاهش منابع تجدید شونده ،یک عامل
منای برای رشد اقتصادی اسات .از طارف دیگار و از منظار بهیناهیاابی ،اقتصاادداناانی چاون
کوزنتس ،لی ،بوسراپ و کرمر ،رومر و جونز معتقدناد کاه افازایش جمعیات منجار باه بهباود
فناوری میشود و در نتیجه عامل مثبتی برای رشد اقتصادی محسو میشاود .برخای از ایان
افراد با تکیه بر مدلهای رشد درونزا معتقدند که در کلیت جهان با جمعیت بیشاتر ،از منظار
عرضه گروههای بزرگتری از محققان و دانشمندان شاکل گرفتاه و در نتیجاه ظرفیات و تاوان
جامعه در ابدا علوم جدید با رفته و از این کانال درآمد سرانه در جهان افازایش ماییاباد .از

- Hyperinflation

1

)- Romer and Romer (1998

2
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منظر تقاضا نیز ،بازار بزرگتری برای محصاو ت متناو جدیاد باهوجود مایآیاد لاذا افازایش
جمعیت از دو منظر عرضه و تقاضای محصو ت جدید مثبت ارزیابی میشود.
برخی عنوان کردند که موضو رشد جمعیت صرفا مسئله ارقام نیست و بلکاه مسائله رفااه
بشر و توسعه است .رشد سریع جمعیت میتواند نتایج جدی بالقوهای بارای پیشارفت در تماام
جهان داشته باشد .اگر توسعه شامل بهباود سااح زنادگی ماردم -بهداشات ،آماوزش و رفااه
عمومی -باشد و اگر اعتماد به ناس ،احترام ،شخصیت و آزادی انتخا را در برگیرد سوال مهم
درباره رشد جمعیت این است که :چگونه جمعیت باهویاژه در کشاورهای در حاال توساعه باه
تحقق هدفهای توسعه آنها نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسلهای آتی کمک میکناد؟
و برعکس چگونه توسعه در رشد جمعیت تاییر دارد؟
ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی
در مدلهای رشد نئوکالسیکی موضو تاییر مناای جمعیات بار رشاد اقتصاادی از طریاق
کاهش نسبت سرمایه به نیروی کار مارح است بهگونهای که در چارچو دیدگاهی این الگوها
بر منافع کنترل باروری که سبب کاهش جمعیت میشود تمرکز میشود .در ادبیات تجربی این
الگوها با وجود ماالعات متعدد نتیجه بح تاییر معنیدار ولی ناچیز جمعیت بر رشد اقتصادی
بوده است.
در این باره بلوم و ویلیامسون ( )1998و بلوم و همکارانش( )2001این نتیجه را به گوناهای
دیگر مورد توجه قرار دادند .آنها با توجه به قبول ایر نداشتن جمعیت بر رشد اقتصاادی تمرکاز
خود را بر ساختار سنی جمعیت قرار دادند و این پارامتر را بسیار مورد توجه قرار دادند .در این
ادبیات کاهش نرخ مرگومیر و کاهش میزان باروری ایرات قابالتاوجهی بار رفتاار گاروههاای
مختلف سنی خواهد داشت .در اینباره کاهش نرخ زاد و ولد باع آزادسازی زمان بیشتر بارای
زنان به منظور فعالیت در امور اقتصادی و شرکت در تولید و درنتیجه ایجاد پسانداز در اختیاار
قرار میگیرد .پسانداز مذکور میتواند باع فراگیری بیشتر دانش توس( زنان شود.
از طرف دیگر ماابق نظریه مصرف سیکل زنادگی ،افاراد در سان بازنشساتگی و کودکاان
تمایل بیشتری برای مصرف پسانداز خود نسابت باه افاراد در حاین کاار دارناد .لاذا افازایش
جمعیت در حین کار و جوان (به شرط وجود بازار کار با قابلیت جاذ بیشاتر نیاروی کاار در
26

تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

فعالیتهای تولید کا و خدمات) باعا افازایش عرضاه نیاروی کاار و نهایتاا رشاد اقتصاادی
میشود .از طرف دیگر با کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش امید به زنادگی ،تمایال باه افازایش
سرمایه انسانی و پسانداز از طرف افراد جامعه بیشتر میشود که این به ماهوم بهبود بهارهوری
نیروی کار است که منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود.

1

درادبیات ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصاادی ،دو ماهاوم "پنجاره جمعیتای" و "ساود
جمعیتی" بهکار میرود .این دو ماهوم برخی اوقات در ماالعات بهجای همدیگر مورد اساتااده
قرار گرفته میگیرند .که بهکارگیری آنها اندکی با هم متااوت اسات .ماهاوم پنجاره جمعیتای
بیشتر در ادبیات جمعیتشناسان بهکارگرفته شده است و ماهاوم ساود جمعیتای در ادبیاات
اقتصاددانان حوزه جمعیت متداول است .عالوه برآن ،پنجره جمعیتی بیشتر باه افازایش ساهم
جمعیت در سنین فعالیت و بالقوه بودن فرصت طالیی جمعیتشاناختی بارای رشاد و توساعه
اقتصادی اشاره میکند ،اما سود جمعیتی به بالاعل شدن این فرصت جمعیتی تمرکاز دارد .در
واقع ،سود جمعیتی به میزان رشد اقتصادی ناشی از تغییرات ساختار سانی جمعیات (افازایش
سهم جمعیت در سنین فعالیت) و جمعیت جوان شارل گاته میشود .ماهاوم ساود جمعیتای
خود دو گونه است.
سود جمعیتی اول ،رشد اقتصادی ناشی از افزایش سهم جمعیت در سنین فعالیت را نشاان
میدهد و سود جمعیتی دوم به چگونگی تحقق انباشت یروت در نتیجه گذار ساختار سانی باه
دوران سالخوردگی جمعیت اطالق میشود.
تئوریها و مدلهای مختلای که بیشتر موضو اهمیت سااختار سانی بار رشاد اقتصاادی
پرداختهاند را میتوان به تئوری سرمایه انسانی2و رویکرد چرخه زنادگی اقتصاادی 3و الگوهاای
نسلهای همپوشان بازگو کرد.

1

Cervellati and Sunde,2009, Mason ,2001 , Schultz ,2004

2. Human Capital

3. Economical Life Cycle

27

تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

در تئوری سرمایه انسانی بر مبنای اقتصاد خرد (بکار ،)1962 ،ذخیاره سارمایه انساانی در
سنین میانسالی به حداکثر خود میرسد .از اینرو ،افزایش جمعیت در سنین فعالیت با ذخیاره
سرمایه انسانی همراه است .بهعالوه ،هماناور که بکر بیان میکند کااهش بااروری باا افازایش
کیایت و سرمایه انسانی فرزندان و فرزند آوری همراه است .افزایش سرمایه انساانی (آماوزش و
سالمت) فرزندان نیز منجر به رشد اقتصادی آینده جامعه میشاود (هکمان2007 ،1؛ هکمان و
جونجیان  .)2012لذا با این تااسایر در دوران ساودجمعیتی ،انباشات سارمایه انساانی شاکل
میگیرد.
در تئوریها و مدلهای مختلف اقتصادی به سرمایه انسانی و اهمیت آن در رشد اقتصاادی
توجه شده اسات .ایان مادلهاا و تئاوریهاا در قالاب دو دیادگاه تئاوریکی ماارح شادهاناد:
نخست"دیدگاه نئوکالسیک" است که پیشگام آن منکیو ،رومار و ویال )1992(2مایباشاند .در
این دیدگاه ،انباشت و تاراکم سارمایه انساانی ،باهعنوان یکای از عوامال تولیاد ،محار

رشاد

اقتصادی است .در این دیدگاه تثییر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی "ایر ساح" 3است.
دیدگاه دوم" ،دیدگاه پیشرفت فنی" است که جز محوری بسیاری از مدلهای رشد درونزا
میباشد .در این دیدگاه ،رشد بهرهوری کل عوامل تولید 4بستگی باه ذخیاره سارمایه انساانی از
طریق تولید داخلی نوآوری فنی یا اقتبا

و بهکارگیری فناوریهای جدید خارجی دارد .در هر

مورد ،رشد بهرهوری کل عوامل با ساح متوس( سارمایه انساانی ارتبااط مثبات دارد .در ایان
دیدگاه ،تاییر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی"ایر رشد"  5تلقی میشود (جونز .)2014،
رویکرد چرخه زنادگی اقتصاادی ،ابتادا توسا( فرانکاو مودیگلیاانی )1954(6بارای تبیاین
الگوهای سنی مصرف و پسانداز مارح شد .طباق ایان الگاو همااناور کاه توضایح داده شاد

1. Heckman

2. Mankiw, Romer and Weil
3. Level Effect

)4. Total Factor Productivity (TFP

5. Growth Effect

6. Franco Modigliani
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تصمیمات اقتصادی متناسب با سن افراد گرفته میشود .لذا ،در فرایند سود جمعیتی ،افازایش
جمعیت موجب افزایش درآمد سرانه میشود ،حتی اگر تولید و بازده نیروی کاار بادون تغییار
باقی بماند .بنابراین ،پنجره جمعیتی در ایر ترکیب با سرمایه انسانی و تحصایالت ،مایتواناد از
طریق عرضه نیروی کار تحصیلکرده با بهرهوری و قدرت تولیاد باا منجار باه رشاد و توساعه
اقتصادی شود .کرسپو ،لوتز و سندرسون ( )2014سرمایهگذاری بر سواد و تحصایالت را شارط
زم در تحقق و استااده از پنجره جمعیتی میدانند .به نظر آنها ،ساختار سنی جوان به تنهائی
نمیتواند به رشد اقتصادی منجر شود .از نظر این محققان ،ساح تحصیالت میتواند به کااهش
باروری و در نتیجه تغییرات ساختار سنی منجر شود و با توجه باه ویژگایهاایی کاه جمعیات
تحصیلکرده دارد ضمن استااده از تکنولوژی مدرن ،بهرهوری بیشتری خواهد داشت.
در الگوهای نسلهای همپوشان1که توس( دیاموناد 1965ارایاه شاده فارض ورود مساتمر
خانوارهای جدید به اقتصاد وجود دارد .یعنی افراد جدیدی بهطور مستمر متولاد شاده و افاراد
دیگری فوت میکنند .با گردش جمعیت ،هر فرد در جوانی یک واحد نیروی کار عرضه میکند
و درآمد حاصل را بین مصرف دوره اول و پسانداز تقسیم میکند و در دوره دوم فرد تنها پاس
انداز خود و بهرهای که روی آن کسب کرده مصرف میکند .در این الگاو در دوره اول ،سارمایه
متعلق به افراد پیر بوده و افراد جوان نیروی کار عرضه میکنند تا کا تولید شود .سرمایه و کار
پاداشی معادل بازده نهایی خود دریافت میکنند .افراد پیر هم درآماد ناشای از سارمایه و هام
یروت خود را مصرف میکنند و در زمان مرگ از الگو خارج میشوند .افراد جوان درآماد ناشای
از کار خود را بین مصرف و پسانداز توزیع میکنند .پسانداز را به دوره بعد انتقاال مایدهناد.
این پساندازها ،سرمایه و نیروی کار عرضه شده به وسیله نسال بعاد (جاوانهاا) بارای تولیاد
ترکیب میشود و این فرایند ادامه دارد .کانال تاییرگذاری بر رشاد اقتصاادی (البتاه باه شاکل
موقتی) در این الگو نرخ تنزیل است که بر پسانداز تاییر میگاذارد و باا تغییار آن نارخ رشاد
اقتصادی هم تحت تاییر قرار میگیرد .این تغییر باع تغییر مکان مسیر تولید و سرمایه سارانه
به طور دایمی به سمت با میشود اما تنها به شکل موقت باع افزایش نارخ رشاد اقتصاادی
Overlapping Generations
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می شود .البته چنین رشدی به شرای( اولیه اقتصاد هم بستگی دارد .دراین الگاو ،رشاد نیاروی
کار مویر تنها منبع رشد درازمدت در تولید سرانه است .تااوت تولید سرانه کشورها در این الگو
ناشی از تااوت قابل مالحظه در سرمایه سرانه و نرخهای بازدهی توجیه

میشود1.

نقش فعال و جوان در اقتصاد هماواره ماورد توجاه دانشامندان باوده اسات .کیناز اولاین
اقتصاددانی بود که نقش مستقیم تقاضا بر رشد اقتصاادی را فرمولاه کارد .در ساالهای اخیار
نقشهای دیگر این مولاه با تمرکز بر ساختارهای اقتصادها ارایه شادهاناد .یاک طبقاه فعاال و
جوان شارل بزرگ میتواند رشد کیای با تری را رقم بزند .یک گروه جمعیات جاوان و شاارل
بزرگ میتواند کارایی و بهرهوری بیشتری با توجه به روند روز افزون فناوری در کشاورها را باه
ارمغان آورد .رشد اقتصادی همراه با بهکارگیری جواناان در فعالیاتهاای اقتصاادی و کااهش
نابرابری منجر به مبارزه با تورم ،فقر و فساد میتواند باشد .بنابراین طبقه جاوان معماو عامال
رشد اقتصادی پایدار و بهبود توزیع درآمد در جوامع است و نقاش ایان گاروه را در پاساناداز،
کیایت تقاضا ،رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفته شود.
جمعیت و بازار کار
بازار نیروی کار در هر اقتصادی هم قیمت نیروی کار (دستمزد)2و هام مقادار نیاروی کاار
(اشتغال) 3را تعیین میکند .درمورد کمیت یا مقدار نیروی کار ،یعنی اشتغال دو معیاار وجاود
اینجا ماید به نظار میرساند :یکای نسابت شاارالن باه جمعیات و دیگاری نارخ
دارد که4دریکی

بیکاری4.یکی از آمارهای رایج کاه بارای بررسای روناق و کساادی باازار نیاروی کاار اساتااده
میشود ،نرخ بیکاری است؛ یعنی سهمی از نیروی کار که نتوانستهاند شغلی برای خود بیابند.

)Romer .D(2011
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در اقتصاد چه چیزی نرخ بیکاری و نسبت شارالن به جمعیت را تعیین میکند؟ چرا آمارهاای
این دو متغیر طی زمان در نوسان هستند؟ برای پاسخگویی به چنین ساؤا تی ،کاار را بایاد باا
یکی از مهمترین ابزارهای علم اقتصاد آراز کرد :تحلیل عرضه و تقاضا.
نمودار زیر ،نوعی دیاگرام پایۀ عرضه و تقاضا را برای بازار کاار نشاان میدهاد .اشاتغال (مقادار
نیروی کار که با  Lنشان داده میشود) بر روی محور افقی و دستمزد(1قیمت نیروی کار کاه باا
 Wنشان داده میشود) بر روی محور عمودی قرار گرفته است.
منحنی تقاضای نیروی کار از مسئلۀ بهینهسازی سود بنگاه استخراج میشود .این منحنی بیاان
میکند که بنگاهها تا جایی نیروی کار جدید استخدام میکنناد کاه تولیاد اضاافی ایجادشاده
توس( آخرین کارگر (تولید نهایی نیروی کار) با هزینۀ استخدام آن کارگر (دستمزد) برابر شود.
منحنی تقاضای کار دارای شیب نزولی است؛ چراکه تولید نهایی نیاروی کاار نزولای اسات :باا
اضافهکردن تعداد کارگران (و یبات ساایر شارای() ،هار کاارگر اضاافی مقاادیر کمتاری تولیاد
میکند.

نمودار . 4بازار نیروی کار

Wage

1.
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نمودار  .4بازار نیروی کار

در مقابل ،شیب منحنی عرضۀ نیروی کار مثبت است .در نرخهای دستمزد بیشتر ،افراد تمایال
به بیشتر کار کردن دارند .اما چرا؟ در دستمزدهای بیشتر ،قیمت فرارت ( 1کاارنکردن) بیشاتر
است و بنابراین ،مردم فرارت کمتری مصرف کارده و بیشاتر کاار میکنناد 2 .تقااطع عرضاه و
تقاضای کار ،مقادیر دستمزد و اشتغال تعادلی را تعیین میکند .اگر فرض کنیم مقدار جمعیات
L
یابتی وجود دارد (مثالً  ،)Nآنگاه بهراحتی میتوان نسبت شارالن باه جمعیات (
N

) را نیاز از

این تعادل به دست آورد .اما چرا ساح اشتغال در اقتصاد تغییار میکناد؟ پاساخ طبیعای ایان
است که این اتااق به دلیل تغییرات در عرضه و تقاضای نیروی کار اتااق میافتد.
در هر جامعهای شناخت نیروی کار در مقاطع زمانی مختلف ،پایهای برای تعیین روند جااری و
تغییرات حاصله در بازار کار و وضعیت اشتغال است .اطالعات مربوط به ساختار بازار کار از یک
سو پایهای برای ارزیابی و تحلیل سیاستهای اقتصاد کالن است و از سوی دیگر پایاهای بارای
Leisure
 .2اثر درآمدی میتواند بر اثر جانشینی غالب شود یا کمتر از آن باشد .بنابراین ،در سطوح باالی دستمزد ،امکان
بازگشت منحنی عرضۀ نیروی کار وجود دارد .این موضوع میتواند در برخی موارد بسیار مهم باشد ،اما در
شرایطی که در ایران بررسی میشود ،اهمیت چندانی ندارد.
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سنجش عرضه نیروی کار ،استااده از نیروی کار و میزان بهینه کردن منابع انساانی در مراحال
مختلف تولید ،برنامهریزی و تنظیم سیاستهای توسعه منابع انسانی است.
جریان عرضه نیروی انسانی متخصص تحات تاثییر عوامال جمعیتای قارار داد .افازایش حجام
جمعیت با تغییری که در ساخت سنی جمعیت ایجاد مایکناد ،بازارکاار را تحات تاثییر خاود
قرارمیدهد .یکی از عوامل مؤیر در بررسی تغییارات جمعیات فعاال ،شاناخت ترکیاب سانی
جمعیت و نسبت افراد فعال در سنین مختلف است .تودار معتقد است که شمار افارادی کاه در
یک کشور کمتر توسعه یافته در جستجوی کار هستند ،اساساً به اندازه و ترکیب سنی جمعیات
آن کشور بستگی دارد .در اقتصادی که نرخ زاد و ولد و مرگو میر با ست ،درصاد بیشاتری از
کل گروههای سنی وابسته (0تا  14سال) قرار میگیرند تا اقتصادی که در آن نرخ زاد و ولاد و
مرگو میر پایین است .بنابراین کاهش سریع نرخ مرگ و میر ،حجام نیاروی کاار را گساترش
میدهد و این در حالی است که تداوم ساح با ی زاد و ولاد موجاب خواهاد شاد کاه نسابت
وابستگی بیشتر شود و عرضه نیروی کار در آینده سریعاً افزایش یابد درضمن کاهش باروری در
حجم نیروی کار و ساختار سنی با تثخیر ،تثییر میگذارد ،حتی اگر کاهش سریع باشد بایاد باه
فاصله زمانی شرو کاهش باروری و زمان ورود به بازار کار توجه داشت.

عرضه نیروی کار فعال از هر جمعیتی به حجم آن جمعیت بر حسب گروههای سنی و جنسای
و نرخ مشارکت اقتصادی هر یک از گروهها وابسته است .نرخ مشارکت نیروی کار ،باه خاودی
خود ،تحت تاییر میزان باروری ،مرگ و میر و الگوهای مهااجرت معینای قارار دارد کاه حجام
جمعیت و نرخ رشد جمعیت را تعیین میکنند .نکته مهم درباره رشد جمعیت بر عرضه نیاروی
کار ،به رواب( رفتاری بین تغییرات باروری ،میزان مرگ و میر از یک سو و نرخ مشارکت نیروی
کار از سوی دیگر باز میگردد .بدین لحاظ جنبههاای مارتب( باا نیاروی انساانی و اشاتغال و
بیکاری با ویژگیهای جمعیتی همبستگی پیدا میکند .رشد زیاد جمعیت موجب تسریع رشاد
عرضه نیروی کار در آینده میشود .ترکیب سنی و جنسی جمعیت بر عرضه نیرو کار مویر است
(فرجادی و علیزاده  .)1387،لذا کم و زیاد بودن سهم جوانان در عرضاه نیاروی انساانی نقاش
مهمی دارد.
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رشد جمعیت ،عرضه نیروی کار را با تثخیر زمانی تحت تثییر قرار میدهد که طاول زماان ایان
تثخیر ،به موجبات اساسی رشد جمعیت وابسته است .به عنوان نمونه رشد جمعیت سریعی که
از افزایش خالص مهاجرت به داخل یا کاهش میزان مرگومیر ناشی میشود ،دارای ایراتای بار
نیروی کار است که این آیار نسبت باه حاالتی کاه رشاد جمعیات از میازان بااروری ناا شای
میشود،کامالً متااوت است .اگر رشد جمعیت ناشی از توزیع سنی باشد که به شدت این توزیع
در سنین باروری افراد متمرکز است ،آیار این رشد ،هر ساله در گروه سانی صاار سااله توزیاع
سنی جمعیت مربوط منعکس میشود .بنابراین دسات کام  10تاا  15ساال باه طاول خواهاد
انجامید تا اینکه ایرات رشد جمعیت در یک سال خاص ،در نیروی کار احسا

شود و احتماا ً

بین  20تا  25سال زمان زم است تا خالص افزایش جمعیت مزبور دارای تثییر چشمگیری بار
بازار نیروی کار باشد.
عوامل جمعیتی و فرهنگی ،نقش مهمی در تعیین حجم و رشد نیروی کار بهطور مالق و نسبت
نیروی کار به جمعیت بازی میکنند و ممکن است تثییر قابل مالحظهای برنارخهاای بیکااری،
کمکاری و ویژگیهای کیای عرضه نیروی کار داشته باشند.
در مورد راباه بین بیکاری و توزیع درآمد در سالهای اخیر ماالعات زیادی ارایه شده است .در
مباح

اقتصاد کالن بخشی از این ماالعات بر پیشرفت و کسادی ادوار کسب وکار و تاییر آنها

بر نابرابری و فقر تمرکز کردند .راباه نزدیکی میان تولید و بیکاری به نام قانون اوکان 1در
اقتصاد کالن وجود دارد .این قانون اینگونه بازگو میشود که اگر میزان تولید ،بیش از ساح
بالقوه باشد ،اقتصاد در رونق است و نرخ بیکاری کم .درمقابل ،اگر تولید کمتر از مقدار تعادلی
باشد ،اقتصاد در وضعیت کسادی است و در نتیجه میزان بیکاری نیز افزایش خواهد یافت .قانون
اوکان میگوید به ازای هر 1درصد کسری تولید نسبت به تولید بالقوه ،میزان بیکاری نیمدرصد
بیشتر از نرخ بیکاری طبیعی قرار خواهد گرفت .به اینترتیب ،قانون اوکان به ما این اجازه را
خواهد داد که بتوانیم بهسادگی تحلیلها نوسانات تولید اقتصادی را به بیکاری به خصوص

Okun’s law

1

34

تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

بیکاری جوانان مرتب( سازیم .در واقع ،نوسانات تولید و نوسانات بیکاری تا حد زیادی با یکدیگر
حرکت میکنند.
بیکاری عالوه بر کاهش تولید هزینههای دیگری هم دارد .افراد بیکاار کاار نمایکنناد و دارای
اوقات فرارت بیشتری هستند اما ارزشی که بارای اوقاات فرارات قائال هساتند اناد

اسات.

نخستین دلیل آن است که بخش عمده این فرارت ناخواساته اسات .دوم ایان کاه اگار فاردی
میتوانست ساعتهای کاری خود را تعیین کند تا آنجا کار میکارد کاه ارزش نهاایی فرارات
برابر بازده نهایی یک ساعت کار بیشتر برای او باشد .بنابراین میتوانستیم نتیجه بگیریم که اگر
روزهای کاری وی اندکی کاهش مییافت کل زیان وارده به این فارد بسایار نااچیز باود .دلیال
اینکار این است که این فرد با کار کمتر ،فرارت بیشتری به بهای درآمد کمتر به دست میآورد.
اما درواقع این فرد در نقاهای قرار داشت که ارزش نهایی فرارت برابر با دستمزد نهایی پاس از
کسر مالیات بود به گونهای که مزایای افزایش فرارات تقریباا زیاان درآماد شاخص را جباران
میکرد .البته برای اقتصاد ،خالص دستمزد نهایی کمتر از ارزش تولیاد نهاایی یاک فارد دارای
شغل است .دلیل اصلی این است که جامعه از درآمد فرد شارل مالیات میگیارد و بادین ساان
جامعه به طور کل سهمی از تولید نهایی فرد شاارل را اخاذ مایکناد و زماانیکاه فارد بیکاار
میشود فق( خالص دستمزد پس از کسر مالیات را ازدست میدهد .فارد بیکاار اوقاات فرارات
خود را بر حسب خالص دستمرد پس از کسر مالیات ارزشگذاری میکند و این ارزش کمتار از
ارزش تولید نهایی وی برای جامعه است .بنابراین ارزش اوقات فرارات فقا( بخشای از بارآورد
هزینه بیکاری ادواری قانون اوکان را جبران میکند .قانون اوکان به طور کلای تولیاد از دسات
رفته ناشی از کاهش اشتغال یا بیکاری را برای اقتصاد محاسبه مایکناد .ایان زیاان در اصاول
میتواند برای افراد مختلف مثال جوانان در اقتصاد متااوت باشد .بهعنوان مثال با تامین مزایای
بیمه بیکاری اقتصاد متحمل زیان میشاود اماا فارد بیکاار درآمادش کااهش نماییاباد(جونز
.)2014،
هزینههای دیگری که بیکاری به خصوص بیکاری جوانان برای اقتصاد دارد به دشاواری قابلیات
کمیسازی دارد .این هزینه از توزیع نابرابر هزینه بیکاری در جامعه پایاه میگیارد .بیکااری در
میان مردم فقیر ،جوانان و زنان بیشتر تمرکز دارد و این امر جنبه توزیع درآمدی بیکاری را باه
35

تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

صورت مسئلهای جدی درمیآورد .همچنین هزینههایی ناشی از آیار باد روانای بیکااری وجاود
دارد که باز به کمیت درآوردن آن آسان نیست اما نباید از آن چشمپوشی کرد.
.4خالصه و نتیجه گیری
همانطور که در مباح این فصل آمد ساختار و کیایت جمعیت هر کشوری بر رشد اقتصادی،
بیکاری ،بهرهوری و تورم به شکل مستقیم و به صورت ریرمستقیم بر نابرابری مویر است .حاال
کشورهایی که در پنجره جمعیتی خود قرار میگیرند مایتوانناد از ایان فرصات مناافع زم را
درقالب دستیابی به رشد و بهرهوری اقتصادی،کنترل تورم  ،سیاستهای بازار کار و اشتغال باه
خصوص برای جوانان و کنترل بیکاری آنها ،و نهایتا سیاساتهاای تاوزیعی و کنتارل ناابرابری
استااده کنند .ایران ازسال  1385وارد این پنجره شده و میتواند از جمعیات جاوان و فرصات
پیشآمده استااده ببرد.
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فصل3
تحلیل جمعیت جوانان و متغیرهای اقتصاد
کالن ایران
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 .1مقدمه
شناخت و آگاهی نسبت به تحو ت و تغییرات جمعیتی ،اشاتغال جواناان ،متعیرهاای اقتصااد
کالن همانند تورم ،بهرهوری و رشاد اقتصاادی ،ضاریب جینای و بیکااری و ساایر متغیرهاای
ساختاری دارای اهمیت و جایگاهی کلیدی در برنامهریزیهاا و سیاساتگاذاریهاای رفااهی–
توسعه ای دارد .در این راستا ،موضاو بااز شادن پنجاره جمعیتای در ایاران و ارتبااط آن باا
متغیرهای اقتصاد کالن یاد شده دو صد چندان برای جامعه و سیاستگذاران مهم است و بایاد
با شناخت از رواب( اقتصاد کالن با جمعیت جاوان و اشاتغال جواناان فرصات اساتااده از ایان
موهبت را در برنامههای رشد و توسعه اقتصادی خود فراهم آوریم .لذا مباح به گونه ای ارایه
می شود که شامل مباح چند وجهی ،منسجم و زمیناهای باا هادف اشاتغال کامال جواناان
شامل سیاستهای اقتصاد کالن ،اتخاذ سیاستهای کارآمد ،ترریب ورود شارکای اجتمااعی در
بس( و گسترش سیاستها و جذ خالقیت جوانان باشد .لاذا در ایان فصال از گازارش ،ابتادا
تصویری از تحو ت جمعیتی کشور به ویژه جمعیت جوان فعال و شارل  15-29سااله ترسایم
خواهد شد ،سپس تحو ت متغیرهای اقتصادکالن تورم ،رشد و بهرهوری اقتصاد،ضریب جینای،
نرخ بیکاری تحلیل و بررسی میشوند.

 .2حجم و رشد جمعیت ایران
آمارها و اطالعات موجود بیانگر آن است کاه جمعیات ایاران در آساتانه قارن  14هجاری
شمسی حدود  10میلیون نار بوده است .در سرشماری  1335جمعیت کشور  19میلیون نار و
در سال  33.7 ،1355میلیون نار بوده است .این تعداد در سال  1365به حادود  49میلیاون و
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در سال  1375به حدود  60میلیون نار افزایش یافت .بر مبنای سرشماری  1385نیز جمعیات
ایران حدود  70/5میلیون نار بوده و در سال  1390به حدود  75میلیون نار رسید (میرزایی و
همکاران1382 ،؛ مرکز آمار ایران  .)1390نتایج سرشماری  1395نشاان مایدهاد کاه تعاداد
جمعیت ایران با رشد  1/24درصاد طای ساالهای  1395-1390باه حادود  80میلیاون ناار
افزایش یافته است.

نمودار  .1تعداد و متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت ایران1260-1395 ،هـش

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماریها و برآوردهای جمعیتی در سالهای مختلف ،مرکز
آمار ایران.

ماابق این تحو ت مشخص شده در نمودار فوق ،جمعیت کشور در فاصله سالهای 1260
تا  1390حدود ده برابر افزایش یافته است .بیشترین افزایش تعاداد جمعیات مرباوط باه دوره
 1355تا  1365بوده است .در دوره  1375تا  1385جمعیت  10/4میلیون نار افزایش داشاته
است .به بیان دیگر  17درصد جمعیت طی این دوره افزایش داشته است .در دوره دهساله اخیر
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( )1385-95جمعیت کشور حدود  10میلیون نار یعنی سالیانه یک میلیون نار جمعیت ایران
افزایش داشته است.
در دهه  ،1335-1345جمعیت ایران با رشد  3/1درصد افزایش یافت ،ولی به دلیل اعماال
برنامههای تنظیم خانواده از نیمه دوم دهه 1340میزان رشاد جمعیات در دهاه 1345-1355
کاهش یافته و به  2/7درصاد رساید .مجادداً طای ساالهای  1355 -1365باا وقاو انقاال
اسالمی ،شرای( خاص دوران انقال و جنگ تحمیلی ایران و عراق این میزان به با ترین ساح
خود در طول تاریخ تحو ت جمعیتی ایران یعنی حدود  3/96درصد (که حدود 3/2درصد رشد
طبیعی و حدود  0/7درصد ناشی از مهااجرت باوده) افازایش یافات .ایان میازان باا ی رشاد
جمعیت ،زنگ خاری برای افزایش بیش از اندازه جمعیت کشور باود و در نتیجاه مسائولین و
سیاستگذاران از سالهای پایانی دهه  1368( 1360به بعد) سیاساتها و برناماههای تنظایم
خانواده را احیا و اجرا کردند .عالوه بر آن ،سیاساتهای توساعهای از جملاه گساترش شابکه
بهداشت روستایی ،توسع ه مناطق محروم و افزایش آموزش و تحصیالت مناطق روستایی بهویژه
زنان نیز در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت .همزمانی و همگونی برنامههای توسعه آماوزش
و بهداشت با برنامههای تنظیم خانواده به کاهش مرگ و میر کودکان منجار شاد و در نتیجاه،
تقاضااا باارای فرزنااد زیاااد را کاااهش داد .بنااابراین میاازان رشااد سااا نه جمعیاات طاای دهااه
 1365-1375به حدود  1/96درصد و سپس طی دهه  1375-1385به حادود  1/6درصاد ،و
در دوره  5ساله  1385-1390به حدود  1/29درصد رسید و طای دوره  1390-1395نیاز باه
حدود  1/24درصد کاهش یافت.
.3پنجره جمعیتی ایران
برای تعریف پنجره جمعیتی ،زماانبنادی و طاول مادت آن معیارهاا و مرزهاای تکنیکای
مختلای ارائه شده است .بهطور کلی ،باتوجه باه معیارهاایی نظیار افازایش ساهم جمعیات در
سنین فعالیت ،کاهش نسبت وابستگی سنی ،و پیشی گرفتن رشد جمعیت در سنین فعالیت از
رشد کل جمعیت میتوان گات که جمعیت ایران از سال  1385وارد فاز پنجره جمعیتی شاده
است .فاز پنجرم جمعیتی ،یک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی ایران است .بار ایان اساا ،
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فاز پنجره جمعیتی ایران به مدت چهار دهه باز میماند و از سالهای 1425-1430باه بعاد باا
آراز فاز سالخوردگی جمعیت بهتدریج بسته خواهد شد (صادقی .)1391،

شواهد نشان میدهد 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 بهویاژه از
دهه  1430مجدداً جمعیت ایران به سمت شرایای مشابه پیش از گذار سنی (سالهای قبل از
دهه  1370باز میگردد) با این تااوت که در شرای( پیش از گذار سهم جمعیت کودکان باا تر
و سهم جمعیت سالمندان  65سال و بیشتر پایینتر بود ،درحالیکاه در شارای( پاس از گاذار
سنی سهم جمعیت سالمندان با سهم جمعیت کودکان رقابات مایکناد (کوششای و صاادقی،
 .)1396البته برخی از محققان (نظیر لی و میسون  )2006با مارح کردن ایده ساود جمعیتای
دوم1معتقد به تداوم شرای( خو اقتصادی در دوران سالخوردگی جمعیت نیز هستند .آنهاا بار
این باورند در شرای( سالخوردگی جمعیت که سهم جمعیت سالمندان افزایش مییابد ،متوس(
مقدار سرانه یروت و دارایی نیز افزایش مییابد .البته باید توجه داشت که تحقق سود جمعیتای
دوم بستگی زیادی به بهرهبرداری مالو از فاز پنجره جمعیتی دارد.
 .4جمعیت جوان ایران
سازمان ملل متحد در تعریف جوانان محدود سانی  15تاا  24ساال را در نظار گرفتاه اسات.
تعریف  از جمعیت جوان ناظر به انوا تجاار و زمیناههاای جواناان اسات .از لحااظ

برنامهریزی  ،پیشنهاد میکند که بهطور عمده زناان و ماردان جاوان ،افاراد حاضار در

سنین  15تا  24ساله جمعیت هستند .همچنین با گسترش دامنه این تعریف به جوانان و زنان

بااین ساان  25تااا  30سااال ( و حتاای فراتاار از  35سااالگی) نیااز باار اسااا

واقعیااتهااا و

دستورالعملهای سیاسات مناقاهای و ملای کشاورها موافاق اسات2 .وزارت ورزش و جواناان
محدوده سنی  29-15سال بهعنوان سنین جوانی قلماداد نماوده اسات .در ایان گازارش نیاز
1. Second demographic dividend

United Nations Development Programme Empowered Youth, Sustainable

2

Future2014.
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جمعیت  15تا  29ساله ایران بهعنوان جمعیت جوان در نظر گرفته شده است .باا ایان تعریاف
روند و تحول جمعیت جوان ایران در نمودار  ،4نشان داده شده است.
ماابق با این تعریف ،میزان جمعیت جوان ایران در سال  1365حدود 13میلیون نار باوده کاه
در سال  1370به  14/86میلیون نار با نرخ رشد مثبت  2/6درصدی ساا نه رسایده اسات .در
سال  1380این گروه جمعیتی بالغ بر  17میلیون نار میشاوند و در زماان بااز شادن پنجاره
جمعیتی ایران یعنی سال  ،1385جمعیت جوان ایران به رقم  24/96میلیون نار میرساد کاه
اوج جمعیت جوان ایران را شکل میدهد .این به ماهوم وقو پدیده تاورم جاوانی جمعیات در
ایران است 1.سپس در سرشماری بعد جمعیت جوان ایران وارد فاز کاهش ایان گاروه جمعیتای
میشود و در سال ،1390جمعیت جوان به حدود  23/69میلیون نار کاهش مییابد که البتاه
حدود یک سوم جمعیت جمعیت کشور را تشکیل میدادند که نسبت باه ساال  1385باا نارخ
رشد منای همراه بوده است .نکته قابل توجه در دوره  1385تا  1390ایان اسات کاه علیاررم
کاهش جمعیت جوان ،این کاهش فق( در گروه سنی  20-24ساله و باهویاژه در گاروه سانی
15-19سال بوده و گروه  25-29سال افازایش داشاته اسات .در نهایات در سرشاماری ساال
 ،1395جمعیت جوان ایران با نرخ رشاد مناای نسابت باه ساال  1385و ،1390باالغ بار 20
میلیون نار میشود و در همه گروههای سانی جاوان  15-29سااله نسابت باه ساال ، 1390
کاهش جمعیت داشتیم (جدول  Ǥ)1

 1تورم جمعیت جوان به عنوان وضعیتی اطالق میشود که در آن وضعیت بیش از  20درصد جمعیت در گروه
سنی  15تا  24سال قرار دارند)Westley and Choe,2002(.
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نمودار  .2سهم جمعیت جوان گروه  29-15ساله در کل جمعیت ایران
نمودار  .2سهم جمعیت جوان گروه  15-29ساله در کل جمعیت ایران

منبع :پردازش بر اساس نتایج سرشماریها و برآوردهای جمعیتی در سالهای مختلف ،مرکز آمار ایران.
جدول .1تعداد جمعیت گروههای سنی جوان
تعداد جمعیت گروههای سنی جوان

کل جوانان

15-29

درصد جمعیت گروههای
سنی جوان

سال

15-19

20-24

25-29

15-29

15-19

20-24

25-29

1355

3600265

2792215

2111585

8504065

42.3

32.8

24.8

1365

5192202

4193724

3652297

13038223

39.8

32.2

28.0

1375

7115547

5221982

9011422

4709154

7224952

17046683

41.7

35.0

30.6

36.1

27.6

1390

6607043

8414497

8672654

23694194

27.9

35.5

36.6

1395

5458997

6392879

8201133

20053009

27.2

31.9

40.9

1385

8726761

24963135

28.9

منبع :پردازش بر اساس سرشماریهای جمعیتی 1355-1395
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به لحاظ پراکنش جغرافیایی جمعیت جوان در ایران در سال  ،1395به ترتیب در اساتانهاای
تهران ،خراسان رضوی ،خوزساتان ،فاار

و اصااهان سااکن هساتند و کمتارین جمعیات در

استانهای ایالم ،سمنان و کهگیلویه و بویراحمد ساکن هستند .از لحاظ سهم تولید اساتانی در
تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب استانهای تهران ،خوزستان ،اصاهان ،خراسان رضاوی و
فار

نیز با ترین سهم را دارند و استانهای ایالم ،کهگیلویاه و بویراحماد و سامنان کمتارین

سهم را دارند .آمار و ارقام مذکور همراساتایی بیشاتر درسیاساتهاای آماایش سارزمین و باه
خصوص برای اشتغال جوانان و گسترش فعالیتهای کسب وکار مورد نیاز جوانان را بازگو می-
کند.
بررسی ساختار سنی مهاجرتها در سال  1395نشان میدهاد کاه بخاش عماده مهااجرتهاا
مربوط به جوانان  20 -29ساله کشور میباشد و اساتانهاای آذربایجاان شارقی ،خوزساتان ،

چهارمحال و بختیاری و لرستان بیشاترین مهاجرفرساتی و تهاران بیشاترین مهاجرپاذیری را

داشته است .از علل مهاجرت در ایران مالحظاات شاغلی و کساب سارمایه انساانی و یاا اداماه
تحصیالت از مهمترین دلیل مهاجرتی بهویژه برای جوانان میباشد.
نو دیگر مهاجرت جوانان مهاجرت به خارج از کشور است .از علل مهاجرت جوانان به خارج از
کشور کسب سرمایه انسانی و ادامه تحصیل و همچنین داشتن نگرش منای نسبت به شرای(
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و آموزشی و نگرش انتقادی به شرای( کنونی و ناامیدی نسبت
به آینده ذکر شده است (عباسی و صادقی .)1394،
 .5رشد اقتصادی و بهرهوری
در کتب اقتصاد دلیل نخست تغییر تولید ناخالص داخلی یا ملای ایان اسات کاه مقادار مناابع
موجود در اقتصاد تغییر کند .منابع اقتصادی به سرمایه و نیروی کار تقسیم میشود .نیروی کار
شامل افرادی است که یا شارلند و یا در جستجوی شغل هستند ،طای زماان رشاد میکنناد و
بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکانپذیر میکنند .ذخیره سرمایه هم از جمله ساختمانها،

ماشینآ ت اگر طی زمان رشد یافتناد ،بادینترتیاب افازایش تولیاد را امکانپاذیر میساازند.
بنابراین افزایش در میزان عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولیاد کاا و خادمات
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مورد استااده قرار میگیرند دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلای واقعای اسات .دلیال
دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که کارایی عوامل تولید میتواند تغییر
کند .طی زمان همین عوامل تولید میتوانند محصول بیشتری را تولید کنناد .ایان افازایش در
کارایی تولید یا بهرهوری ،در نتیجه تغییرات در دانش و سرمایه انساانی ،از جملاه فراگیاری در
ضمن کار و ریره حاصل میشود .بهعبارتی مردم از طریق تجربه و آماوزش یااد میگیرناد کاه
وظایف مشابه را بهتر انجام دهند (جهانگرد .)1394،
ماابق نظر بلوم و همکاران ( )2003که در قبل گزارش شد موتورهای پنجاره جمعیتای بارای
رشد و توسعه اقتصادی ایرات ترکیبی و رفتاری آن است .پنجاره جمعیتای باه دو دلیال مهام
باع ایجاد فرصتهای برای رشد اقتصادی و افزایش تولید میشود .نخست اینکه باعا ناوعی
تاییر خالص ساختار سنی بر  میشود .این بدین ماهوم است که افزایش جمعیت در سن

فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرفکنندگان میشود و این تغییار ترکیاب
باع افزایش تولید سرانه میشود .دلیل دوم به ایارات رفتااری سااختار سانی در حاال تغییار

مربوط میشود .بدین ماهوم که از یک طرف این تغییر رفتاری باع ایجاد یاک بدناه در حاال
رشد از نیروی کار جوان میشود که خود میتواند منجر باه بهباود بهارهوری مناتج شاود و از
طرف دیگر با توجه به الگوی سیکل زندگی باع تغییر در الگوهای تولید و مصرف که منجر به
افزایش پسانداز و تولید میشود میگردد ،لذا این دو مکانیزم ترکیبی و رفتااری ناشای از بااز
شدن پنجره جمعیتی از کانال افزایش عرضاه نیاروی کاار ،افازایش نارخ مشاارکت اقتصاادی
جوانان ،کاهش بار تکال یا نسبت وابستگی ،افزایش توانایی پسانداز و سرمایهگاذاری ،بهباود و
توسعه سرمایه انسانی و کیایت جمعیت و تعامل تغییار سااختار جمعیتای باا الگاوی تولیاد و
مصرف و ریره زمینهها و فرصتهایی زیادی را برای تاییر بر تولید و بهرهبرداری در کسب رشاد
و توسعه پایدار اقتصادی فراهم میکند .در این راباه دو راهکار مهم برای بهرهبرداری از فرصت
طالیی جمعیت جوان برای رشد و توسعه عبارتنداز :گسترش فرصتهای شغلی و فضای کساب
و کار و دیگری سرمایهگذاری و رفع موانع آن.
همانطور که میدانیم ،معیار کلیدی ارزیابی وضعیت یاک اقتصااد ،میازان تولیاد ناخاالص
داخلی آن میباشد که از تغییرات حقیقی آن رشد اقتصادی بهدست میآید .در این بااره روناد
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تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به گونهای است که پس ازکسب یاک دوره رشاد فزایناده در
بازه  1345 -1355با رکود مواجه گشته است .در دوره جنگ و انقال اسالمی هام ایان روناد
کاهشی بوده است .بعد از جنگ تحمیلی با اجرای برنامههای توسعه روند صعودی را یافته ولای
مجدداً از سال  1389به بعد تولید سرانه بهدلیل مسایل داخلی اقتصاد و تحریمهاای اقتصاادی
کاهش یافته است .با حصول توافق هستهای و بازگشت شرای( یبات اقتصاد کالن ،اقتصاد ایران
مجدد رونق گرفت و باع افزایش تولید سرانه شد .در تاابق با باز شادن پنجاره جمعیتای ،از
سال  1385تا سال  1390تولید سرانه افزایش پیدا کرده است .از سال  1390تاا ساال 1394
میتوان گات که تولید سرانه تقریبا یابات باوده اسات و در ساال  1395تولیاد سارانه مجادد
افزایش داشته است که البته عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی در این اتاااق دخالات داشاتند.
تولید سرانه به شدت از میزان و ساختار جمعیت موجود در اقتصاد تاییر مایپاذیرد .انتظاار بار
این است که با افزایش سهم جمعیت جوان در ساختار جمعیتی کشورها تولید سارانه افازایش
یابد .نمودار ،3وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه "ایاران" را طای دوره  1376-1395نشاان
میدهد .

نمودار .3تولید سرانه ایران به قیمتهای یابت سال 1383

واحد :میلیارد ریال نار

منبع :پردازش بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی ج.ا.ا.
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در تحلیل نرخ رشد اقتصادی ایران ،نخستین نکته قابل توجه این است که ایان نارخ نوساانات
زیادی دارد .نوسانات بیشتر نرخ رشد ،بیانگرآن است که نرخ رشد کشور ماا حاداقل در کوتااه-
مدت وابسته به قیمت نات و صادرات آن میباشد .با اینحال نوسانپذیری کوتاهمدت برخای از
روندهای مشخص میانمدت و بلندمدت را پنهان میدارد .دلیل دیگر رشد اقتصاادی نوساانی و
پایین ایران ،پایین بودن و کاهشی بودن کارایی اقتصااد مایباشاد .یاک معیاار ارتقاا کاارایی
اقتصاد ،رشد شاخصهای بهرهوری است (جهانگرد  .)1394،اگر باا موضاو جمعیات و پنجاره
جمعیتی بخواهیم به موضو نگاه کنیم ماابق نظریاههاای اقتصاادی معماو جمعیات جاوان
مولدتر به لحاظ سرمایه انسانی دارای سرمایه انسانی باا تری اسات .از ایان حیا در اقتصااد
ایران ،با سیاست گساترش دانشاگاههاا و موسساات آماوزش عاالی ،میازان فاارغ التحصایالن
دانشگاهی جاذ شاده در باازار کاار افازایش یافتاه و ایان باه ماهاوم ورود جمعیات جاوان
تحصیلکرده به بازار کار با سرمایه انسانی با تر بوده است کاه مایتواناد یکای از د یال بهباود
بهرهوری باشد .البته عوامل متعددی در بهبود بهرهوری قابل تصور است 1.باه هرحاال شااخص
بهرهوری نیروی کار ایران از سال  1385تا سال  1391روند صعودی داشته و از ایان ساال باه
بعد روند نزولی شده است .به عبارتی ،بعد از سال  1390مجدد شاخص بهرهوری نیروی کار تا
سال  1395کاهش یافته است (نمودار.)4
 1درخصوص عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار ،باید گفت که سرمایه سرانه و متوسط مصارف واسطه به ازای
هر واحد نیروی کاراثر مثبت بر آن دارد .به عبارت دیگر ،هرچه روشهای تولید سرمایهبرتر باشد ،بهرهوری
نیروی کار افزایش خواهد یافت .این امر مبین اثر جانشینی عامل سرمایه میباشد ،که در بهرهوری نیروی کار
مستتر است .همچنین بهرهوری نیروی کار تحت تأثیر عامل متوسط سرمایه انسانی به ازای هر واحد نیروی کار
بوده و با آن رابطه مستقیم دارد .به طوری که سرمایه انسانی با افزایش سطح تحصیالت ،تجربه و مهارت نیروی
کار ،افزایش یافته و منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار میگردد .عالوه بر این ،پیشرفت فنی به لحاظ افزایش
راندمان ماشینآالت و تجهیزات ،قدرت تولیدی نیروی کار و سرمایه را افزایش داده و موجب بهبود تولید
خواهد شد .ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید نیز میتواند باعث بهبود بهرهوری نیروی کار شود (جهانگرد
.)1394،
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نمودار  .4روند بهره وری نیروی کار ایران 1395-1359
منبع2018 The Conference Board Total Economy Database, March :

فرض کلی چارچو

سیاست اقتصادکالن تمرکز بر رشد اقتصادی از طریق ایجاد یبات در

اقتصاد کالن و آزادسازی بازار است .رشد اشتغال بهعنوان هدف در سیاست اقتصاد کالن
جایگاه دوم دارد .در این باره مداخله هدفمند سیاست مالی برای جوانان که تقاضای کل را
افزایش میدهد و ترویج سیاستهای صنعتی و بخشی که تحو ت ساختاری را میسر میسازد
از راهکارهای مهم اشتغالزایی برای جوانان است .اقدامهای سیاستی مرتب( با ترویج کشاورزی
گلخانهای با حداکثر کارایی مصرف آ

و بذر در استانهای مختلف ،کاهش مالیات مناسب

خود اشتغالی برای فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی ،تخایف مالیاتی و معافیت سهم تامین
اجتماعی کارفرما به بنگاههایی که اقدام به استخدام جوانان میکنند ،تسهیالت و وام کم بهره
برای گسترش فعالیتهای دیجیتالی ،گردشگری و استارتآپها و خدمات نوین میتواند به
رشد اقتصادی و اشتغال جوانان در اقتصاد کالن کمک کند.
 .6نرخ بیکاری و اشتغال جوانان
بازار کار در کنار بازارهای پاول ،سارمایه ،ارز و کا هاا و خادمات ،از اصالیترین بازارهاای
اقتصاداست .وجه تمایز این بازار با سایر بازارها در این اسات کاه نیاروی انساانی در دو سامت
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بازار ،مورد عرضه و تقاضا قرار میگیرد .نرخ بیکاری و هم چنین اشتغال در باازار کاار باهعنوان
شاخصی است که برآیند تحو ت عرضه و تقاضاای باازار باهخوبی در آن مشاخص اسات .نارخ
بیکاری به همراه نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ،معیاری برای سنجش اوضاا کاالن اقتصاادی
کشورها است.
بر اسا

نتایج طرح نیروی کار ،جمعیت در سن کاار کشاور ( 10سااله و بیشاتر) از 56.7

میلیون نار در سال  1384به  65.38میلیون نار در سال  1395افزایش یافته است که تقریباا
 25.79میلیون نار آن را جمعیت فعال اقتصادی تشکیل میدهند .عادم تحاول چشامگیار در
جمعیت فعال و کند شدن رشد نرخ مشارکت نیروی کار در بلندمدت باه افازایش باار تکاال و
گسترش فقر منجر میشود .تعداد بیکاران کشور از  2.68میلیون ناار در ساال  1384باه 3.2
میلیون نار در سال  1395رسیده است .بهعبارت دیگر ،رشد پایین جمعیت فعال کشاور باعا
شده که روند ذخیره بیکاری کشور به کندی رشد کند و هماین مسائله سابب شاده کاه نارخ
بیکاری از  11.5درصد در سال  1384به 12.4درصد در سال  1395برسد.
نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران با ماندن نرخ بیکاری جوانان یعنای گاروه سانی 15-29
ساله است که همواره دو برابر نرخ بیکاری متوس( اقتصاد ایران و حدود  25.9درصاد در ساال
 1395است (نمودار  .)5این موضو باا توجاه ایان کاه بیشاتر ایان جواناان فاارغالتحصایالن
دانشگاهی نیز هستند باع یک چالش کلیدی بازار کار ایران شده است .جمعیت شاارل ایاران
در سال  ،1384حدود  20.6میلیون نار بوده که به  22.59میلیون نار در سال  1395رسایده
است .نرخ بیکاری جوانان نیز هم ازنظر مقدار میانگین و هم ازنظر میزان پراکنادگی ،در سااح
بسیار با یی قرار دارد .این ارقام حکایت از رشد ناچیز جمعیات شاارل و باه تناساب آن عادم
تغییر در نرخ بیکاری دارد .رشد کند اقتصادی یکی از د یل مهم ایان کاارکرد باوده اسات .باا
توجه به جوان بودن جمعیت ایران ،یکی از چالشهای جدی برای سیاستگذاران ایجااد شاغل
برای جمعیت جوان در ایران بوده است .
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نمودار  .5نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان 1384 - 1395

منبع :طرح نیروی کار  ،مرکز آمار ایران

 .7نرخ مشارکت اقتصادی جوانان
در نمودار  6نرخ مشارکت نیروی کار با مدر

تحصیلی دیپلم و باا تر باا نارخ مشاارکت کال

مقایسه شده است .مالحظه می شود که نارخ مشاارکت افاراد دارای تحصایالت ،باا تر از نارخ
مشارکت کل اقتصاد است .حدود  40درصد از جمعیت با ی  10سال در سال  1396در ایاران
در اقتصاد مشارکت داشتهاند .در همین ساال از کال جمعیات باا ی  10ساال دارای مادر
تحصیلی دیپلم و با تر حدود  51درصد در اقتصاد مشارکت داشتند .این نمودار نشان میدهاد
که تحصیالت نقش مهمی در مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی دارد.
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نمودار  :6روند نرخ مشار

اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر( 1383-96 ،درصد)

از طرف دیگر ،نرخ مشارکت نیروی کار جوان به تاکیک  15-24و  25تاا  29سااله و 15-29
سال در نمودار  7آمده است .مالحظه میشود که نرخ مشارکت جوانان در سال  1384بالغ بار
 16درصد در اواس( دهه  1380در بهترین حالت بوده و بعد از آن روناد تقریباا نزولای داشاته
است .همچنین پدیده دیگر در این باره بیشتر شدن نرخ مشارکت جوانان  25تا  29ساله از 15
تا  24ساله بوده که نشان از کاهش روند نرخ مشاارکت جواناان  15تاا  24سااله در باازار کاار
است .به طور کلی بازار کار جوانان در اقتصاد ایران نشان میدهد که او نقش جواناان در باازار
کار پایین و بهدلیل عدم تحر

و رشد اقتصادی پایدار ،نرخ مشارکت اقتصاادی جواناان  15تاا

 24ساله همواره روند نزولی بوده و از سال  ،1390نرخ مشاارکت اقتصاادی جواناان  15تاا 24
ساله از  25تا  29سالهها کمتر شده است و این اعالم خار برای کاهش نقش جوانان در آیناده
در مشارکت فعالیتهای اقتصادی کشور و همچنین عدم برنامهریزی بارای اساتااده از فرصات
پنجره جمعیتی دارد .در اقتصاد ایران در ایر باز شدن پنجاره جمعیتای هماانطاور کاه تعاداد
بیکاران افزایش یافته است جمعیت فعال جوان نیز افزایش یافته است .بناابراین در اینجاا نارخ
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بیکاری جوانان شاخص مناسبی است که نشان میدهد اقتصاد ایران تا چه اندازه توانسته اسات
از پنجره جمعیتی استااده کند.

نمودار  .7نرخ مشارکت جوانان  15-24و  25تا  29ساله

ماخذ :مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

بسترهای اشتغال جوانان بستر اقتصادی اجتماعی اسات .تاالش بارای تارویج رشاد اقتصاادی
اجتماعی و بهرهمندی بیشتر از سود جمعیتی باا سارمایهگاذاری درآماوزش و توساعه مهاارت
جوانان قابل حصول است .از جمله چالشهای سیاستی بارای اشاتعال جواناان و افازایش نارخ
مشارکت آنان در بازار کار ،چند وجهی بودن چالش اشتغال جوانان اسات کاه متاایر از عوامال
گوناگونی چون رشد اقتصاادی ،ایجااد شاغل ،دسترسای باه آماوزش و کیایات ،سااح فقار و
مهاجرت و ریره میباشد .چگونگی مدیریت ادوار تجاری ،کاهش اتکا به درآمدهای ناتی ،تغییر
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ساختارها و همچنین مبارزه با تحریمهای نابرابری اقتصادی آمریکا و در عین حال تاداوم رشاد
اقتصادی از چالشهای عملیاتی اقتصاد ایران در خصوص اشتغالزایی جوانان میباشد.
تغییر ساختار اقتصادی به این معناست کاه باا تغییار سااختار تولیاد بخاشهاای اقتصاادی و
کم شدن سهم کشاورزی از تولید کشور و افزایش سهم صنعت و خدمات داشاتن نظاام قاوی و
توانمند آموزش حرفهای که بتواند نیروی مورد نیاز بازار کار برآورده کند بسیار با اهمیت مای-
باشد.
بهبود کیای آموزش جوانان از دیگر چالشهای سیاستگذاری است .مهاجرت داخلی و خارجی
از عوامل بسیار مهم در اشتغال جوانان است .گسترش شهرنشینی و تمرکز امکانات در پایتخات
و برخی مراکز استانها همانند اصاهان ،مشهد و شایراز باعا گساترش مهااجرت جواناان باه
شهرهای بزرگ است که اصالحات اداری و همچنین ارایه مهاارتهاای ضاروری باه مهااجران
جوان در تضمین اشتغال کیای و شایسته بسیار حیاتی خواهد بود.

.8آموزش و تحصیالت و سرمایه انسانی جوانان
در اقتصاد ایران بیشترین تحول آموزشی در بین جوانان اتااق افتاده اسات .افازایش میازان باا
سوادی جوانان و ساح تحصیالت آنها مصداقهای بارز این تحول است .در سال  ،1335حادود
 28درصد مردان جوان با سواد بودهاند .این میزان در سال  1390به  96درصاد رسایده اسات.
میزان افزایش با سوادی زنان از  10درصد سال  1335به  97درصد افازایش داشاته اسات .در
سال  1395نرخ باسوادی مردان  97.2درصد و برای زنان  96.7درصد میباشد.
از کل جمعیت جوان در سال  29.3 ، 1395درصد مردان دارای تحصایالت دانشاگاهی31.8 ،
زنان دارای تحصیالت دانشگاهی و کل جوانان دانشگاهی بالغ بر  6.1میلیون نار میباشاند کاه
 30.5درصد جوانان  15تا  29سال را شکل میدهند .در سال  ،1395حدود  13.5میلیون ناار
از جمعیت کشور در حال تحصیل یا فارغ التحصیل ( 21.8درصد ) ،دارای تحصیالت دانشگاهی
یا عالی هستند .این جمعیت در سال  ،1390برابر  10.5میلیون نار بوده و در دوره  5ساله 29
درصد رشد داشته است .این جمعیت در دوره  5سااله  1390تاا  1395حادود  1.5برابار و در
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دوره ده ساله  1385-1395بیش از دو برابر شده است .این حجم افزایش پاذیرش دانشاجو از
تاییر بسیار منای بر بازار کار تحصیلکردگان دانشگاهی گذاشته است.
بهطورکلی بخش قابل توجهی از جوانان در دانشگاهها مشغول به تحصیل میباشاند .عاالوه بار
افزایش ساح تحصیالت دانشگاهی جوانان ،برخی از جوانان به فراگیری مهارت و کسب سرمایه
انسانی میپردازند .نتایج ماالعات انجام گرفته در ایران نشان مایدهاد کاه دختاران بیشاتر از
پسران به کسب مهارت میپردازند .در این باره ویژگیهای خانوارها در کساب مهاارت جواناان
بسیار مهم بوده است .خانوادههایی که والدین آنها ساح تحصیلی با دارند متوس( زماانی کاه
فرزندان آنها به کسب مهارت میپردازد بیشتر است .در این باره نقش ساح تحصیالت ماادران
در کسب سرمایه انسانی فرزندان بسیار مهم بوده است .عالوه بر آن اشتغال و کارمزدی والادین
در کنار تحصیالت والدین بر کسب مهارت و سرمایه انسانی فرزندان تاییر مثبت داشته است.
عالوه برتحصیالت والدین ،بعد خانوار راباه منای با کسب مهارت فرزندان داشته اسات .یعنای
هرچه بعد خانوار کوچکتر بوده متوس( زمان کسب مهارت و سرمایه انسانی بیشتر بوده است.
میزان استااده جوانان از فناوریهای دیجیتالی در سالهای اخیر با گساترش اینترنات یابات و
سیار افزایش یافته اسات .در ساال  10، 1376درصاد ،در ساال  19، 1381درصاد و در ساال
 28 ،1390درصد جوانان از اینترنت استااده میکردند با گسترش اینترنت موبایل ضریب نااوذ
اینترنت به شدت در بین جوانان گسترش یافته است .ضریب ناوذ اینترنت در گروه سنی کمتر
از  15سااااال  19.5درصااااد ،گااااروه ساااانی  15تااااا  24سااااال  72.4درصااااد ،گااااروه
ساانی  25تااا  49سااال  55.4درصااد ،گااروه ساانی  50تااا  74سااال  21.8درصااد و گااروه
سنی  75سال و بیشتر  3.7درصد در سال  1394بوده اسات .باهطاور کلای در ساال 2000
میالدی تنها  3.8درصد جمعیت ایران دارای اینترنت بودهاند کاه ایان میازان در ساال 2017
میالدی به  70درصد جمعیت رسیده است .ناوذ اینترنت در ایران از ساال  2000تاا  2017در
تمامی سالها از یک رشد خای برخوردار بوده است ،به جز در سال  2010میالدی که نسابت
به جمعیت سال  2009حدود  5.3درصد کمتر بوده است.1
http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1381429
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استااده گسترده جوانان از فضای مجازی و فناوریهای دیجیتالی باع باروز پدیاده " شاکاف
دیجیتالی" بین گروههای سنی شده است .این بدین ماهوم است که نسل جوان از فناوریهاای
دیجیتالی روز استااده بیشتری نسبت به نسلهای قبل میکند.
بهطور کلی برای افزایش نرخ مشارکت اقتصاادی جواناان طراحای چاارچو سیاساتگاذاری
اشتغال جوانان و ارایه اصول راهنما و روشها بارای افازایش نارخ مشاارکت اقتصاادی جواناان
بسیار مهم است .برای اشتغال کامل جوانان و افازایش نارخ مشاارکت اقتصاادی جواناان بایاد
سیاستهای چند وجهای ،منساجم و زمیناهسااز شاامل سیاساتهاای اقتصااد کاالن ،اتخااذ
سیاستهای کارآمد ،ترریب ورود شرکای اجتماعی در بسا( و گساترش سیاساتهاا و جاذ
خالقیت جوانان بهکار گرفت .برای این منظور در پنج زمینه سیاستی شاامل :سیاسات اقتصااد
کالن و سیاست بخشی ،آموزش و حرفهآموزی ،سیاستهای بازار کار ،توسعه بنگاه و کارآفرینی
و حقوق جواناان بایاد اقادامات و راهکارهاا طراحای و دنباال شاود .در ایان خصاوص تمارین
سیاست گذاری و تجهیز اجزا اصلی سه جانبه گرایی (دولت و شرکای اجتماعی) با ایده تارویج
و تبیین فرصتهای کار شایسته برای جوانان باید در دستور کار باشد.
مشکالت مربوط به عدم کارایی بازارها اعم از بازار کار ،کا و مالی ،موانع بهبود فضای کسب و
کار ،ضعف نهادی و بی یباتی اقتصاد کالن در کنار پایین بودن خالقیت و ناوآوری باعا رشاد
اقتصادی پایین شده است .موارد یاد شده در کناار نداشاتن برناماه قبال از بااز شادن پنجاره
جمعیتی موجب شده بخش مهمی از مواهب پنجره جمعیتی جاوان در ایاران هادر رود .عادم
اصالح بازارها و فضای کسب و کار و ضعف محی( اقتصاد کالن ،باع کاهش تقاضا برای نیروی
کار جوان کشور شده است که این امار باعا شاده ظرفیات اصالی پنجاره جمعیتای جاوان
هم زمان با کاهش نرخ مشارکت جمعیت جوان و افزایش بیکاری جوانان سود جمعیتی ناشی از
آن به حداقل برسد .در نتیجه میتوان سه توصیه مهم برای سیاستگذار داشت:
توصیه اول :بهبود کارایی در بازارهای کار ،کا و مالی؛
توصیه دوم :رفع موانع کسب وکار  ،حاظ یبات در اقتصاد کالن و بهبود نهادها و موسسات؛
توصیه سوم :رفع موانع سرمایهگذاری و خالقیت و نوآوری در اقتصاد.
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تا این اقدامات در اقتصاد انجام نشود نمیتوان انتظار افزایش تقاضا بارای نیاروی کاار جاوان از
طرف بنگاهها داشت و از مواهب پنجره جمعیتی استااده کرد.

 .9نابرابری و توزیع درآمد 

یکی از شاخصهای مهم که نابرابری توزیع درآمد را در یک کشور نشان میدهد ضریب جینای
یا ضریب تمرکز در منحنی لورنز است .مقدار ضریب جینی از  0تا  1تغییر میکند .مقدار صاار

نشاندهندم برابری کامل میباشد و بدین معنی است که هماه خانوارهاا دارای درآماد یکساان
هستند .هرچه عدد ضریب جینی به یک نزدیکتر میشود نشاندهندم این است که ناابرابری در
جامعه بیشتر میباشد .در نهایت (بهطور فرضی) چنانچه ضریب جینی  1باشاد باه معنای ایان
است که تمام درآمد کشور در دست یک خانوار است .آمار مرباوط باه ضاریب جینای در ایان
گزازش از ضریب جینی کل کشور استااده شده است .شاخص ضریب جینای در اقتصااد ایاران

در دوره  1385به بعد به گونهای است که تا سال  1390روناد توزیاع درآماد در ایاران بهباود
یافته یعنی از  0.4به  0.375رسیده است .ازسال  1391تا  1395روناد عاوض شاده و توزیاع

درآمد در ایران بدتر شده یعنی در این برهه ،ضریب جینی از  0.383باه 0.404رسایده اسات.
تاییر این شاخص اقتصادی مهم از نظر نقش کاارکرد جواناان بار توزیاع درآماد و ناابرابری در
اقتصاد باید مورد آزمون قرار گیرد .چراکه بین جمعیات جاوان و توزیاع درآماد و ناابرابری باه
صورت مستقیم و ریر مستقیم چندین کانال ایرگذار وجود دارد .یکی از این کانالها "متغیرهاا
و سیاستهای اقتصادکالن" است .در این زمینه ،بهویژه تورم ،رشد اقتصاادی و نارخ بیکااری و
جابجایی جمعیت از متغیرهای مهمی هستند که از جمعیت جوان و ساختار جمعیتی تاییرپذیر
میباشند و بر نابرابری تاییر میگذارند .بهعبارت دیگر عالوه بر ایار مساتقیم سااختار جمعیات
جوان بر نابرابری ،یک فرایند دو مرحلهای نیز برای نقش آن در اقتصاد قابل تصور اسات .بادین
ماهوم که در مرحله اول بین متغیرهای کالن اقتصادی و جمعیت جاوان ارتبااط وجاود دارد و
سپس بین اقتصاد کالن و نابرابری در مرحله دوم این ارتباط شکل میگیرد .نکته مهمی که در
نمودار  8هم آمده است این است که کاهش ضریب جینی در ایران مصاادف باا شارو پنجاره
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جمعیتی بوده است .بنابراین این امکان وجود دارد که یکی از د یل کااهش ضاریب جینای در
ایران پنجره جمعیتی باشد .البته باید توجه داشت که عوامل متعددی در کاهش ضریب جینای
نقش دارند و نمیتوان با استناد به این نمودار صرفا علت کااهش ضاریب جینای در نیماه دوم
دهه  80را به شرو پنجره جمعیتی اطالق نمود .

نمودار  .8ضریب جینی اقتصاد ایران 1376-1396
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منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا.

 .10نرخ تورم
تورم یکی از پیامدهای اقتصادی است که در ادبیاات اقتصاادی عاواملی همچاون فشاار تقاضاا
(سیاستهای پولی و مالی) ،فشار عرضه (دستمزدها و قیمت ماواد اولیاه) و مساایل سااختاری
همانند ترکیب جمعیت میتواند از د یل آن یاد شود .یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی است
که میزان آن میتواند حاکی از یبات یا بییباتی اقتصاد کالن یک کشاور باشاد میازان و نحاوه
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حرکت نرخ تورم است .تورم در اقتصاد ایران از دهه  1350به بعد همواره باه شاکل دو رقمای
وجود داشته و با وقو شو های ناتی و تحریم ،افزایش نرخ تورم بسیار جدیتار شاده اسات.
به طوری که تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و در بیشتر سال ها دو رقمی باوده اسات.
بهطور کلی ماابق نمودار  ،9شاخص قیمتها همواره با بوده و ازساالهاای  1378تاا 1385
همراه با نوسان نرخ تورم روند نزولی داشته است .مجدداً از سال  1386به بعد ،تقریبا یک روند
افزایشی تا سال  1392داشته است .از سال  1393تا سال  1395با تمرکز دولت برکنتارل آن،
روند نزولی تورم در ایران تجربه شده که در نهایت باع تجربه نرخ تورم تک رقمی بعد از دهه
 1350تاکنون در سالهای اخیر شده است.
تاییر ساختار جمعیت بر تورم از منظر فشار تقاضا بهدلیل ماهیت و نیازها و کارکردهای گاروه-
های سنی جمعیت در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد .اصاو در مباحا نظاری باه
شرط وجود فرصتهای شغلی در زمان زم ،انتظار تاییر جمعیت جوان بار شااخص قیماتهاا
منای است .بهعبارتی جمعیت جوان بهدلیل بهرهور بودن ،ماابق نظریه مصرف ادوار زنادگی و
همچنین فزونی پس انداز نسبت به مصرف میتواند تاییری مثبت بر کنترل تورم داشته باشاد.
از طرف دیگر ،تورم بهدلیل تاییر بر رشد اقتصادی و بهویژه نابرابری درآمدی ،متغیار مهمای در
تحلیل و بررسی عوامل اقتصادی قلمداد میشود .به-عباارتی باهدلیال تاییرهاای تخصیصای و
توزیعی تورم بر اقتصاد ،نقش زیادی می تواند بر توزیاع درآماد و یاروت جمعیات یاک کشاور
داشته باشد .تورمهای ریرمنتظره میتوانند منجر به یک بازتوزیع عظیم یاروت شاوند .در ایان
فرایند ،افرادی که بدهکار هستند و بدهی خود را بعاداً باه ریاالهاای بایارزشتار بازخواهناد
گرداند ،برندگان هستند و در مقابل قرضدهندگان ،بازندگان هستند و این میتواند بر جمعیات
جوان بهدلیل عدم دسترسی یکسان به بازارهای مالی نسبت به سایر گروههای سنی ایار مناای
بر نرخ مشارکت اقتصادی جوانان بگذارد.
تورم همچنین منجر به انحراف قیمتهای نسبی میشود .یعنی برخی قیمتهاا در واکانش
به تورم به سرعت تعدیل میشوند درحالی که تعدیل برخی دیگر زماانبار اسات .در نتیجاه از
آنجا که قیمتهای نسبی عالیمی را به اقتصاد بارای تخصایص مناابع منتقال مایکنناد ،ایان
انحرافات در قیمتهای نسبی منجر به تخصیص منابع به شکلی ناکارامد در اقتصاد خواهند شد
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و بر رشد و بهرهوری و اشتغال بهطور کلی بر اشتغال جوانان و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیات
جوان میتواند مویر باشد .در ایران براسا

شواهد ،مشکل این گونه بوده کاه معماو ً تاورم در

برخی زمانها به شکلی آراز شده کاه جامعاه را راافلگیر کارده اسات .باه ایان ترتیاب وقاو
ریرمنتظره تورم بهدلیل ناآمادگی افراد ،تثییرات منای زیادتری بر فضای کساب و کاار و رشاد
اقتصادی و لذا نرخ مشارکت اقتصادی جوانان گذاشته است(جهانگرد .)1394،
نمودار  .9نرخ تورم اقتصاد ایران 1375-1396

منبع  :بانک مرکزی ج.ا.ا
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 .11خالصه و جمع بندی
موضو رشد و ساختار جمعیتی هر جامعهای صرف مسئله آمار و ارقام نیست ،بلکه بیشاتر
مسئله رفاه و توسعه است .اگر توسعه به ماهاوم بهباود سااح زنادگی افاراد -سااح درآماد،
بهداشت ،آموزش و رفاه عمومی و -...باشد ،موضوعات پیچیده بین نسلی بین ساختار جمعیت و
متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی پیش میآید .این موضوعات در قبال سااختار جمعیتای از
منظر سنی و جنسی و تاییر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی همانند نابرابری اقتصادی ،رشاد و
بهرهوری ،سرمایهگذاری ،تورم و اشتغال و بیکاری بسیار مهم میباشند .با توجاه باه تحاول در
ساختار جمعیتی ایران و باز شده پنجره جمعیتی از اواس( دهه  1380شمسی بررسی و تحلیل
این موضو و تاییر جمعیت جوان بر متغیرهای اقتصاد کالن در این قسامت باه شاکل آمااری
مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه آزمون تاییر جمعیت جوان و نرخ مشارکت اقتصاادی آنهاا بار
متغیرهای اقتصاد کالن ایران ماابق چارچو نظری در بخش بعدی فراهم شود.
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فصل4
تاثیر مشارکت جمعیت جوان بر متغیرهای 
اقتصاد کالن ایران
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 .1مقدمه
همانطور که در فصول قبل عنوان شد موضاو رشاد و سااختار جمعیتای هار جامعاهای
صرف مسئله آمار و ارقام نیست ،بلکه بیشتر مسئله رفاه و توسعه است .اگر توساعه باه ماهاوم
بهبود ساح زندگی افراد باشد موضوعات پیچیده بین نسلی بین ساختار جمعیت و متغیرهاای
مهم اقتصادی و اجتماعی پیش میآید .این موضوعات در قبال ساختار جمعیتی از منظر سانی
و جنسی و تاییر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی همانند نابرابری اقتصاادی ،رشاد و بهارهوری،
سرمایهگذاری ،تورم و اشتغال و بیکاری بسیار مهم میباشاند .باا توجاه باه تحاول در سااختار
جمعیتی ایران و باز شده پنجره جمعیتی از اواس( دهه  1380شمسی هدف این بخش آزماون
تاییر نرخ مشارکت اقتصادی جوانان  15تا  29ساله ایران بر متغیرهای کاالن اقتصاادی ایاران
است.
 .2تصریح مدل
در این قسمت جهت برآورد آیار مستقیم و ریر مستقیم جوانان به تاکیک بر اسا

چارچو

نظری ارایه شده در فصل دوم از روش رگرسیون به ظاهر نامربوط  (SUR)1که بهعنوان
رگرسیون چندمتغیره یا روش زلنر نیز شناخته میشود و پارامترهای یک سیستم را با در نظر
گرفتن ناهمسانی واریانس و همبستگی همزمانی بین اجزای اخالل معاد ت برآورد میکند
استااده میشود.

2

Seemingly Unrelated Regressions

1

ماهیت اصلی مدل رگ رسیونی چندگانه این است که رفتار متغیر خاص مورد مطالعه را بر اساس مجموعهای از
متغیرهای توضیحی توصیف میکند .هنگامی که هدف توضیح کل سیستم باشد ،در آنصورت بیش از یک معادله
رگرسیونی چندگانه وجود خواهد داشت .به عنوان مثال ،در مجموعهای از معادالت رگرسیونی خطی چند
متغیره ،هر معادله ممکن است برخی از پدیدههای اقتصادی را توضیح دهد .با این حال میتوان چنین سیستمی را
با بصورت معادالت جداگانه با استفاده از حداقل مربعات معمولی  (OLS)2برآورد کرد .این قبیل برآوردها با
وجود اینکه سازگار به نظر میرسند ولی به اندازه  SURکه از حـداقل مربعات تعمیمیافته با فرم خاصی از
ماتریس واریانس-کوواریانس بهره میبرد ،کارایی ندارند .در دو صورت  SURمعادل  OLSخواهد بود)1 :
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در این بخش به منظور مدلسازی و تعیین ایرات مستقیم و ریرمستقیم جمعیت شارل یا فعال
و نرخ مشارکت جوان بر متغیرهای اقتصادی از چارچو رگرسیون باه ظااهر ناامربوط ()SUR
استااده میکنیم .ایر جمعیت شارل یا فعال جوان بر نابرابری (ضریب جینی) بهصورت مستقیم
و ریرمستقیم تعیین میشود .ابتدا سه متغیر اقتصاد کالن شامل شاخص قیمات مصارفکننده
اجزای خطاهای بین معادالت غیرهمبسته باشند  )2هر معادله دربردارنده مجموعه یکسانی از رگرسورها در
سمت راست معادله باشد .عالوه بر این مدل  SURمیتواند به مدل معادالت همزمان تعمیم یابد بهطوریکه
رگرسورهای سمت راست معادله امکان درونزا بودن پیدا میکنند .در تخمین معادالت به این روش ،متغیرهای
واسط ،متغیرهایی هستند که بین متغیر وابسته و مستقل قرار میگیرند و روی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر
میگذارند 2نمودار زیر مدل با دو متغیر واسط را نشان میدهد .در این نمودار a1 ،نشان دهنده ضریب رگرسیون
برای متغیر مستقل(  ) IVاست زمانی که متغیر واسط ( ) MVروی متغیر مستقل رگرس شده باشد .این در
حالی است که  bضریب متغیر واسط است ،زمانی که متغیر وابسته ( )DVروی متغیر واسطه و متغیر مستقل
رگرس شده باشد .نماد ’ cنشان دهنده اثر مستقیم متغیر مستقل روی متغیر وابسته است .بهطورکلی ،محققان
به دنبال تعیین اثر غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر واسط هستند .یک روش معمول برای
محاسبه اث ر غیرمستقیم استفاده از روش ضرایب محصول است .این روش اثر غیرمستقیم را با ضرب ضرایب
رگرسیون برای مثال  a1*b1=a1b1تعیین میکند .عالوه بر محاسبه اثر غیرمستقیم ،میتوان خطای استاندارد
 a1b1را نیز محاسبه کرد .از این رو برای محاسبه ضرایب مستقیم و غیرمستقیم از روش پریچر و هیز ()2008
استفاده میکنیم.

2
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(نماینده تورم) ،نرخ بیکاری و بهرهوری نیرویکار را تابعی از جمعیت جوان در نظر میگیاریم.
ضرایب بهدست آمده در این مرحله بیانگر ایر مستقیم جمعیت شارال یا فعال جوان بر این سه
شاخص میباشد .در مرحله بعد ایر مستقیم سه متغیر فوقالذکر به هماراه جمعیات شاارل یاا
فعال جوان و سایر متغیرهای کنترلی شامل نرخ رشاد تولیاد ناخاالص داخلای سارانه ،تعمیاق
سرمایه و نسبت درآمد ده درصد یروتمند به ده درصاد فقیار بار ناابرابری اقتصاادی مشاخص
میشوند .تابع مورد نظر بهصورت زیر تعریف میشود:

تمامی متغیرها (به استثنا نارخ رشاد اقتصاادی) باهصاورت لگااریتمی در مادل وارد شادهاند،
بنابراین ضرایب بدست آمده در رگرسیونها بیانگر کشش یاا حساسایت میباشاند .باهعباارت
دیگر ،در تاسیر کششها میتوان به سادگی ایر تغییر (بر حسب درصد) متغیار مساتقل را بار
میزان تغییر (بر حسب درصد) متغیر وابسته تاسیر کرد.
 .3برآورد الگو و تحلیل نتایج 

همانطور که در بخش نظری توضیح داده شد شاخصهای جمعیتی بر متغیرهای اقتصاد کالن
به شکل مستقیم و بر متغیرهای توزیعی اقتصاد هم به شکل مستقیم و هم از کانال متغیرهاای

اقتصاد کالن شامل شاخص ساح عمومی قیمتها ،رشاد و بهاره وری اقتصاادی و اشاتغال یاا
بیکاری وکانالهای دیگر مویر هستند .برای این منظور در این بخش از دادههاای ساری زماانی
دوره  1376-1396استااده شده است.
 .3-1اثرات مستقیم جمعیت جوانان بر متغیرهای اقتصادی


تاثیر مستقیم جمعیت جوان فعال بر بهره وری،تورم و بیکاری

نتایج جدول  ،1بیانگر ایر گروههای سنی جمعیت جوان فعال و شارل بر شاخص قیمت مصرف
کننده ،نرخ بیکاری ،بهرهوری نیرویکار است .نتایج نشان میدهد کاه یاک درصاد افازایش در
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جمعیت فعال  15-24سال باع افزایش 0.47درصد ساح عمومی قیمت ها 0.30 ،درصد نرخ
بیکاری و  1.32درصد بهرهوری نیروی کار میشود .عالوه بر این یک درصد افزایش در جمعیت
فعال  25-29سال باع افزایش 0.49درصد ساح عمومی قیمتها 0.31 ،درصد نارخ بیکااری
 1.36درصد بهرهوری میشود .همچناین نتاایج نشاان میدهناد کاه یاک درصاد افازایش در
نرخهای مشاارکت اقتصاادی جمعیات  25-29 ،15-24ساال و باهطاور کلای نارخ مشاارکت
اقتصادی جمعیت جوان به ترتیب باع  2.33 ،1.97و  1.54درصد افزایش در ساح قیمتها،
 1.44 ،1.26و  0.98درصد افزایش در نرخ بیکااری و  6.37 ،5.57و  4.32درصاد افازایش در
بهرهوری نیرویکار میشوند.

جدول  .1اثر گروههای سنی فعال و شاغل بر شاخص قیمت مصرف کننده ،نرخ بیکاری ،بهرهوری
نیرویکار
شاخص قیمت مصرف کننده

نرخ بیکاری

بهرهوری نیرویکار

جمعیت فعال 15-24

***0.47

***0.30

***1.32

جمعیت فعال 25-29

***0.49

***0.31

***1.36

نرخ مشارکت جمعیت 15-24

***1.97

***1.26

***5.57

نرخ مشارکت جمعیت 25-29

***2.33

***1.44

***6.37

نرخ مشارکت جمعیت جوان

***1.54

***0.98

***4.32

*** بیانگر معناداری ضرایب در سطح آماری  .%99منبع :نتایج پژوهش

بهعباارتی در هار دو گاروه سانی جمعیات جاوان فعاال و نارخ مشاارکت اقتصاادی جواناان،
تاییرپذیری تورم و بیکاری و بهرهوری از نظرعالمت یکسان است ولی نقش جمعیت جوان فعال
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و مشارکت اقتصادی آن در گروه  25-29سال در همه متغیرها ی کالن اقتصادی بیش از گروه
جمعیت جوان  15-24سال است .دوم این که جمعیت جوان فعال کشاور باعا افازایش نارخ
بیکاری کل کشور شده است .سوم این که افزایش جمعیت جوان کشاور باعا افازایش سااح
عمومی قیمتها شده است .همچنین مشاهده قابل تامل دیگر این است کاه نقاش متغیرهاای
جمعیت جوان فعال و نرخ مشارکت اقتصادی آن در هر دو گروه سنی15تا 24و  25تا  29سال
بر بهرهوری بیش از نرخ بیکاری و تورم است .پایین بودن سهم جمعیات جاوان شاارل و نارخ
مشارکت اقتصادی پایین آن باع شده است که تاییر نرخ مشارکت اقتصادی جواناان بار تاورم
ماابق نظریه ادوار زندگی نباشد .بهعبارتی ماابق نظریه زندگی ،جمعیت شارل درآمدی و لاذا
پسانداز بیشتری دارد و این تغییرات باع کنترل تورم ،بهبود وضعیت درآمادی و رفااه گاروه
سنی جوانان نسبت به سایر گروههای سنی میشود .اما بهدلیل نرخ بیکاری با ی جوانان و هام
چنین نرخ مشارکت اقتصادی پایین در ایران ،اقتصاد ایاران از تااییر نارخ مشاارکت اقتصاادی
جوانان بر کنترل تورم بیبهره مانده است.
نمودار  1نشان میدهد که ارتباط بین نرخ مشارکت اقتصادی جوانان  25تا 29ساله و بهرهوری
نیروی کار در سالهای مختلف در کنار برآورد الگو مثبت و معنیدار اسات .ایان بادین ماهاوم
است که این بخش از جمعیت جوانان نقش بهسزایی در افزایش بهره وری نیاروی کاار اقتصااد
دارند .بنابراین از آنجا که سرمایهگذاری در آموزش و حرفه آموزی از مولاههای مهام برقاراری
ارتباط بین اشتغالپذیری جوانان است و نقش جوانان در بهبود بهرهوری نیروی کار و بهدنباال
آن رشد اقتصادی محرز است باید بسترهای بهباود آماوزش و حرفاهآماوزی و اشاتغالپاذیری
جوانان فراهم شود .در این باره میتوان به سیاستهای زیر اشاره کرد:
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فراهمسازی آموزشهای پایه،



طراحی طرحهای بازآموزی،



راهاندازی بستر گاتگوی اجتماعی،



ترویج و یادگیری کار محور،



اصالح و اناباق برنامه نظام حرفهای متناسب با بازار کار و مشاوره بخش صنعت،
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بهکارگیری رهیافت یادگیری دو گانه آموزش حرفهای در کال هاای آموزشای و



کمک هزینه و مشوقهای مالی زم برای جوانان با استعداد،



ایجاد و توسعه آژانس صالحیت ملی و شناسایی مهارتها،



ایجاد واحدهای اطالعات بازار در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

آموزش حرفهای در بنگاه از طریق کارآموزی،

نمودار  :1ارتباط نرخ مشارکت جمعیت 25تا  29ساله و بهرهوری در سالهای 1376-1396



تاثیر مستقیم جمعیت فعال و شاغل جوان بر توزیع درآمد

یکی از متغیرهای مهم کالن اقتصادی در کنار تورم ،بیکاری و بهرهوری توزیع درآمد اسات .در
جدول  ،2ایر متغیرهای جمعیتی جوان و کالن اقتصادی بر ضریب جینی در قالب  7مدل مجزا
برآورد شده است .در این خصوص سعی شده جمعیت جوان فعال  15تا  24سااله و  25تاا 29
ساله به دو شکل فعال و شارل و نرخ مشارکت اقتصادی آنها بهطور مجزا دیده شود.
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اولین نکته مهم ناشی از برآوردها این است که ایر مستقیم گروههای جوان جمعیتی در هر دو
وضعیت فعال و شارل و نرخ مشارکت آنها در هر دو گروه سنی بر توزیع درآمد در هار  7مادل
ریرمعنادار است .بهعبارت دیگر جوانان فعال و شارل کشور بهد یل مختلف به شاکل مساتقیم
در بهبود توزیع درآمد کشور نقشی نداشتهاند .نتایج نشان میدهند که متغیرهای مهم دیگاری
بر توزیع درآمد در ایران مهم بودهاند که نقش معنیدار داشتهاند.
در این باره افزایش ساح عمومی قیمتها در ایران در بدتر شدن توزیع درآماد نقاش داشاته
است و با یک درصد افزایش در ساح عمومی قیمتها بین  0.02تاا  0.03درصاد ناابرابری در
ایران افزایش داشته است .بهعبارتی افزایش ساح عمومی قیمتها باع افزایش نابرابری شاده
است .همچنین نرخ بیکاری باع بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران شده است .بهگونهای
که با یک درصد افزایش در نرخ بیکاری بین  0.07تا  0.09ضریب جینی افزایش داشاته اسات
که به ماهوم افزایش نابرابرای در اقتصاد ایران است .بهعبارتی از طریق بازار کاار و در ایان جاا
بیکاری ،نابرابری درآمدها افزایش یافته است و تاییر آن از افزایش سااح عماومی قیمتهاا بار
نابرابری کمی بیشتر است.
اما متغیر مهمی که باع بهبود توزیع درآمد در کشور شده است بهباود در بهاره وری نیاروی
کار میباشد .به گونهای که با یک درصد افازایش در بهارهوری نیرویکاار باعا کااهش 0.19
درصدی در ضریب جینی میشود و این موید نقش قابل توجه بهبود بهرهوری در بهبود توزیاع
درآمد است .همچنین نتایج در مورد نرخ مشاارکت جواناان نشاان میدهناد کاه یاک درصاد
افزایش در شاخص قیمتها بین  0.02تا  ،0.03و یک درصد افزایش در نرخ بیکاری بین 0.07
تا  0.09درصد ضریب جینی را افزایش میدهند .عالوه بر این یک درصد افازایش در بهارهوری
نیرویکار باع بین  0.19تا  0.20درصد کاهش در ضریب جینی میشود.
در کل ،متغیرهای ساح عمومی قیمتها ،نرخ بیکاری باع بدتر شدن توزیع درآماد در ایاران
شده است و بهبود بهرهوری باع بهبود توزیع درآمد در ایران شده است که البته نقش بهباود
بهرهوری در توزیع درآ مد بسیار پر اهمیت و مخالف نرخ بیکاری و تورم بوده اسات ولای نقاش
مشارکت جوانان در اقتصاد به شکل مستقیم تاییری بر بهبود توزیاع درآماد در کشاور نداشاته
است.
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برای مویر بودن نقش مشارکت جوانان بر بهبود توزیع درآماد در کناار یباات اقتصااد کاالن و
گسترش فضای کسب و کار ،آموزشهای فنی و حرفه آموزی ،سیاستهای فعال بازار کار و کار
آفرینی زم است سیاستهای زیر نیز در این باره پیگیری شود.


مشارکت فعال دولت در حقوق کار جوانان از طریاق تادوین و تصاویب و اجارای



برابری فرصتها و عدم تبعیض،



آگاهی دادن و رعایت حقوق کار،



تدوین و ترویج قوانین حوزه فضای مجازی و دیجیتالی بارای حضاور حاداکثری

سیاستهای تضمین بهداشت و ایمنی شغلی جوانان،

جوانان.

جدول  .2اثر متغیرهای کالن و گروههای سنی فعال و شاغل بر ضریب جینی
متغیرهای مستقل

مدل ()1

مدل ()2

ضریب جینی

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.02

نرخ بیکاری

***0.09

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

جمعیت فعال 15-24

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.37

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.03

نرخ بیکاری

***0.07

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

جمعیت فعال 25-29

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.36
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شاخص قیمت مصرف کننده

***0.02

نرخ بیکاری

***0.08

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

جمعیت شاغل 15-24
مدل ()3

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.37

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.03

نرخ بیکاری

***0.07

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

جمعیت شاغل 25-29
مدل ()4

مدل ()5

مدل ()6
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-0.00

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.36

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.02

نرخ بیکاری

***0.09

بهرهوری نیروی کار

***-0.20

نرخ مشارکت جمعیت 15-24

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.37

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.03

نرخ بیکاری

***0.07

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

نرخ مشارکت جمعیت 25-29

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.36
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مدل ()7

شاخص قیمت مصرف کننده

***0.02

نرخ بیکاری

***0.08

بهرهوری نیروی کار

***-0.19

نرخ مشارکت جمعیت جوان

-0.01

نسبت درآمد ثروتمند به فقیر

***0.36

*** بیانگر معناداری ضرایب در سطح آماری .%99
منبع  :نتایج پژوهش



تاثیر غیر مستقیم جمعیت جوان فعال و شاغل و نرخ مشارکت جوانان بر
توزیع درآمد

در بخش قبل ایر مستقیم جمعیت جوان فعال و شارل گروههای سنی  15تا  24و  25تا 29
سال را بر توزیع درآمد برآورد کردیم و مشخص شد که این دو گروه جمعیت جوان فعال و
شارل بر توزیع درآمد ناشی نداشتهاند و نقش رالب بر دوش دیگر متغیرهای کالن اقتصادی
ایران بوده است .حال سوال این است که با توجه به نقش مهم جمعیت جوان فعال بر
شاخصهای کالن اقتصادی تورم ،بیکاری و بهرهوری آیا جمعیت جوان فعال و شارل کشور از
طریق این متغیرها بر نابرابری و توزیع درآمد تاییر گذار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این
سوال به بر آورد نقش جمعیت جوان شارل و فعال در دو گروه سنی یاد شده از کانال بهره-
وری ،ساح عمومی قیمتها و نرخ بیکاری بر ضریب جینی اقتصاد ایران پرداخته شد و در
نهایت ایرات ریر مستقیم کلی را بر توزیع درآمد نشان داده شده است.
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نمودار  :3اثر مستقیم و غیر مستقیم جمعیت فعال  15تا  24ساله بر متغیرهای کالن اقتصادی
اثر غیرمستقیم جمعیت فعال  15-24از
کانال شاخص قیمتها ( )0.01

اثر غیرمستقیم جمعیت فعال  15-24از
کانال نرخ بیکاری ()0.03

ضری

جمعیت فعال 15-24

جینی
اثر غیرمستقیم جمعیت فعال  15-24از
کانال بهرهوری نیروی کار ()-0.25

نس ت درآمد ثروتمند به فقیر

اثر کل جمعیت فعال )-0.22( 15-24

نمودار  :4اثر مستقیم و غیر مستقیم جمعیت فعال  25تا  29ساله بر متغیرهای کالن اقتصادی
اثر غیرمستقیم جمعیت فعال 25-29
از کانال شاخص قیمتها ( )0.01

اثر غیرمستقیم جمعیت فعال  25-29از
کانال نرخ بیکاری ()0.03

ضری

جمعیت فعال 25-29

جینی
اثر غیرمستقیم جمعیت فعال  25-29از
کانال بهرهوری نیروی کار ()-0.25

نس ت درآمد ثروتمند به فقیر

اثر کل جمعیت فعال )-0.22 ( 25-29
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در جدول  ،3نتایج برآورد ایرات ریرمستقیم و ایرات کل گروههای سنی جوان فعال و شارل بر
ضریب جینی نشان داده شده است .ماابق این جدول ،ایر ریرمستقیم جمعیت فعال جوان در
گروه  15-24سال از کانالهای شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ بیکاری و بهرهوری نیرویکار
به ترتیب  0.03 ،0.01و  -0.25است .همچنین ایر ریرمستقیم جمعیت شارل در دو گروه
 24-15سال از کانالهای شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ بیکاری و بهرهوری نیرویکار به
ترتیب  0.02 ،0.01و  -0.27است .این موضو در نمودارهای  3و  4برای دو گروه جمعیت
فعال  15تا  24سال و  25تا  29سال به تصویر کشیده شده است.
درخصوص نرخهای مشارکت که در  3گروه آخر جدول  3گزارش شده است ،ایر ریرمستقیم
نرخ مشارکت جمعیت  15-24از کانالهای شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ بیکاری و
بهرهوری نیرویکار به ترتیب  0.11 ،0.04و  -1.11درصد ،ایر ریرمستقیم نرخ مشارکت
جمعیت  25-29از کانالهای شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ بیکاری و بهرهوری نیرویکار به
ترتیب  0.10 ،0.06و  -1.23درصد و ایر ریرمستقیم نرخ مشارکت جمعیت جوان از کانالهای
شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ بیکاری و بهرهوری نیرویکار به ترتیب  0.08 ،0.04و -0.84
درصد است .همچنین ایر کل نرخهای مشارکت برای جمعیت  25-29 ،15-24و جوان به
ترتیب  -1.07 ،-0.95و  -0.73میباشد .نمودارهای  5و 7و 6این نتایج را به تصویر
کشیدهاند.
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نمودار  :5اثر مستقیم و غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  15تا  24ساله بر متغیرهای کالن
اقتصادی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت 15-24
از کانال شاخص قیمتها ( )0.06

اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت  15-24از
کانال نرخ بیکاری ()0.10

ضری

نرخ مشارکت جمعیت

جینی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت  15-24از
کانال بهرهوری نیروی کار ()-1.23

نس ت درآمد ثروتمند به فقیر

اثر کل نرخ مشارکت )-1.07( 15-24
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نمودار  :6اثر مستقیم و غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت25تا  29ساله بر متغیرهای کالن
اقتصادی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت 25-29
از کانال شاخص قیمتها ( )0.06

اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت  25-29از
کانال نرخ بیکاری ()0.10

ضری

نرخ مشارکت 25-29

جینی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت  25-29از
کانال بهرهوری نیروی کار ()-1.23

نس ت درآمد ثروتمند به فقیر

اثر کل نرخ مشارکت )-1.07( 25-29

این نتایج ،نشان می دهند که جمعیت جوان فعال و شارل ایران و نرخ مشارکت آن به شکل
ریرمستقیم از کانال ساح عمومی قیمتها ،نرخ بیکاری؛ نخست باع بدتر شدن توزیع درآمد
و از طریق بهرهوری نیروی کار ،باع بهبود توزیع درآمد شده است.
دوم این که نقش بهبود توزیع درآمد از کانال بهرهوری نسبت به دو کانال ساح عمومی
قیمتها و نرخ بیکاری بسیار فراتر است.
سوم  ،برای روشن شدن بهتر موضو  ،ایر کلی جمعیت فعال و شارل دو گروه سنی جمعیت
جوان بر توزیع درآمد محاسبه شده است.
ایر کلی جمعیت فعال در دو گروه  15-24و  25-29سال بر ضریب جینی  -0.22برآورد شده
است .ایر کلی جمعیت شارل در در دو گروه  15-24و  25-29سال بر ضریب جینی -0.23
است .یعنی باع بهبود توزیع درآمد شده است.
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نمودار  :7اثر مستقیم و غیر مستقیم نرخ مشارکت جوانان بر متغیرهای کالن اقتصادی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت جمعیت
جوان از کانال شاخص قیمتها ( )0.04

اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت جمعیت
جوان از کانال نرخ بیکاری ()0.08

ضری

نرخ مشارکت جمعیت جوان

جینی
اثر غیرمستقیم نرخ مشارکت جمعیت
جوان از کانال بهرهوری نیروی کار
( )-0.84

نس ت درآمد ثروتمند به فقیر

اثر کل نرخ مشارکت جمعیت جوان
()-0.73

نتایج حاکی از این واقعیت است که جمعیت جوان بهطور ریرمستقیم تاییر معناداری بر
ضریب جینی اقتصاد ایران دارد .مقدار منای ایرات کل جمعیت فعال و شارل در هر دو گروه
سنی نشان میدهد که جمعیت جوان از کانال بهرهوری موفق به کاهش ضریب جینی کشور
شده است .بهعبارت دیگر ،بهبود بهرهوری از طریق جمعیت جوان کشور نقش کلیدی در
اقتصاد و توزیع درآمد کشور ایاا کرده است .همانطور که گاته شد میتوان ساح تحصیالت و
انباشت سرمایه انسانی از این طریق را برای این گروههای جمعیتی جوان دلیل ارتقای
بهرهوری ،رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد در کشور دانست.
با نگاهی ضریب جینی در اقتصاد ایران این نکته مهم برداشت میشود که کاهش ضریب جینی
در ایران مصادف با شرو باز شدن پنجره جمعیتی بوده است .بنابراین یکای از گماناههاا ایان
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است که یکی از د یل کاهش ضریب جینی در ایران باز شدن پنجره جمعیتی باشد .همانطور
که در با برآوردها نشان داد عوامل متعددی در تغییر ضریب جینای مایتوانناد نقاش داشاته
باشند و علت کاهش ضریب جینی در نیمه دوم دهه  80را شرو پنجاره جمعیتای و جمعیات
جوان کشور به شکل مستایم نیست .اما برآوردها نشان داد که نقاش جمعیات جاوان فعاال و
شارل در هر دو گروه سنی بر کاهش ضریب جینی از کانال بهرهوری مصداق دارد و مای تاوان
به شکل ریرمستقیم بر نقش پنجره جمعیتی بر توزیع درآمد صحه گذاشت .بهعبارتی ایر کلای
جمعیت جوان فعال کشور از کانال نرخ بیکاری ،شاخص سااح عماومی قیماتهاا و بهارهوری
نیروی کار به گونه ای بوده است که باع بهبود توزیع درآمد در کشور شده اسات .بناابراین باا
نتایج این برآورد میتوان اذعان داشت که اشتغال جوانان در هر دو گروه سنی عالوه بار بهباود
بهرهوری و رشد اقتصادی باع بهبود توزیع درآمد در کشور میشود و این به سیاساتگاذاران
توصیه اکید میکند که راهکارهای جذ جمعیت جوان در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند
تا از طریق آن هم رشد اقتصادی و هم بهبود توزیع درآمدها در اقتصاد فراهم گردد .حاال چاه
اقدامات و سیاستهایی باید برای اشتغال پذیری جوانان به کار گرفته شود از مهمترین مساایل
اقتصاد ایران است.
جدول  .3اثرات غیرمستقیم و کل گروههای سنی فعال و شاغل بر ضریب جینی
عنوان

ضریب جینی

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  15-24از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.01

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  15-24از کانال نرخ بیکاری

***0.03

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  15-24از کانال بهرهوری نیرویکار

***-0.25

اثر کل جمعیت فعال  15-24از کانال متغیرهای کالن

***-0.22

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  25-29از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.01

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  25-29از کانال نرخ بیکاری

***0.03

اثر غیر مستقیم جمعیت فعال  25-29از کانال بهرهوری نیرویکار

***-0.25
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اثر کل جمعیت فعال  25-29از کانال متغیرهای کالن

***-0.22

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  15-24از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.01

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  15-24از کانال نرخ بیکاری

***0.02

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  15-24از کانال بهرهوری نیرویکار

***-0.27

اثر کل جمعیت شاغل  15-24از کانال متغیرهای کالن

***-023

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  25-29از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.01

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  25-29از کانال نرخ بیکاری

***0.02

اثر غیر مستقیم جمعیت شاغل  25-29از کانال بهرهوری نیرویکار

***-0.27

اثر کل جمعیت شاغل  25-29از کانال متغیرهای کالن

***-0.23

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  15-24از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.04

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  15-24از کانال نرخ بیکاری

***0.11

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  15-24از کانال بهرهوری نیرویکار

***-1.11

اثر کل نرخ مشارکت جمعیت  15-24از کانال متغیرهای کالن

***-0.95

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  25-29از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.06

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  25-29از کانال نرخ بیکاری

***0.10

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت  25-29از کانال بهرهوری نیرویکار

***-1.23

اثر کل نرخ مشارکت جمعیت  25-29از کانال متغیرهای کالن

***-1.07

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت جوان از کانال شاخص قیمت مصرفکننده

***0.04

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت جوان از کانال نرخ بیکاری

***0.08

اثر غیر مستقیم نرخ مشارکت جمعیت جوان از کانال بهرهوری نیرویکار

***-0.84
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اثر کل نرخ مشارکت جمعیت جوان از کانال متغیرهای کالن

***-0.73

*** بیانگر معناداری ضرایب در سطح آماری  .%99منبع  :نتایج پژوهش
برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان باید سیاستهای چند وجهی ،منسجم و زمینهساز شامل:



سیاستهای اقتصاد کالن،



اتخاذ سیاستهای کارآمد،



ترریب ورود شرکای اجتماعی در بس( و گسترش سیاستها،



و جذ خالقیت جوانان.

بهکارگرفت.
بدین منظور در پنج زمینه سیاستی ماابق شکل  8باید سیاستها ،راهبردها و اقدامات طراحی و اجرا
شود .سیاست اقتصاد کالن و سیاست بخشی ،آموزش و حرفه آموزی ،سیاستهاای باازار کاار ،توساعه
بنگاه و کارآفرینی و حقوق جوانان باید اقدامات و راهکارها طراحی و دنبال شود .در این خصوص تمرین
سیاست گذاری و تجهیز اجزا اصلی سه جانبه گرایی (دولت و شرکای اجتماعی) با ایده ترویج و تبیاین
فرصتهای کار شایسته برای جوانان باید در دستور کار باشد.
شکل -8زمینههای سیاستی اشتغالزایی برای جوانان
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چارچو سیاست اقتصاد کالن هر جامعه ای تمرکز بر رشد اقتصادی از طریق ایجاد یبات در
اقتصاد کالن و آزادسازی بازار دارد و اشتغالزایی در سیاستهای اقتصاد کالن جایگاه دوم دارد.
در این باره مداخله هدفمند سیاست مالی برای جوانان که تقاضای کل را افزایش میدهد و
ترویج سیاستهای صنعتی و بخشی که تحو ت ساختاری را میسر میسازد از راهکارهای مهم
اشتغالزایی برای جوانان است.
اقدامهای سیاستی مرتب( با ترویج کشاورزی گلخانهای با حداکثر کارایی مصرف آ و بذر در
استانهای مختلف ،کاهش مالیات مناسب خود اشتغالی برای فارغالتحصیالن جوان دانشگاهی،
تخایف مالیاتی و معافیت سهم تامین اجتماعی کارفرما به بنگاههایی که اقدام به استخدام
جوانان میکنند ،تسهیالت و وام کم بهره برای گسترش فعالیتهای دیجیتالی،گردشگری و
استارتآپها و خدمات نوین میتواند به رشد اقتصادی و اشتغال جوانان در اقتصاد کالن کمک
کند.
اقدام دوم؛ سرمایهگذاری در آموزش و حرفه آموزی از مولاههاای مهام برقاراری ارتبااط باین
اشتغال پذیری جوانان است .فراهم سازی آموزشهاای پایاه ،طراحای طارحهاای بااز آماوزی،
راهاندازی بستر گاتگوی اجتماعی ،ترویج و یادگیری کار محور ،اصاالح و انابااق برناماه نظاام
حرفهای متناسب با بازار کار و مشاوره بخش صانعت ،باهکارگیری رهیافات یاادگیری دو گاناه
آموزش حرفهای در کال های آموزشی و آموزش حرفهای در بنگاه از طریق کار آموزی ،کمک
هزینه و مشوقهای مالی زم برای جوانان با استعداد ،ایجاد و توسعه آژانس صاالحیت ملای و
شناسایی مهارتها ،ایجاد واحدهای اطالعاات باازار در دانشاگاههاا از جملاه اقادامات مهام در
سرمایهگذاری آموزش و حرفه آموزی و اشتغالپذیری جوانان میباشد.
اقدام سوم؛ برای اشتغال جوانان مداخله عمومی در بازار کار جهت حل مشکل عدم توازن میان
عرضه و تقاضای کار است .در این باره دولت باید ظرفیت نهادی کافی همانند خادمات اشاتغال
ایر بخش را تضمین کند .تضمین کف حمایت اجتماعی از طریق تضمین تامین اجتماعی پایاه
و تامین درآمد و افزایش تدریجی حمایت برای دستیاابی باه اساتاندارد باا تر بارای اشاتغال
جوانان.
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سیاستهای فعال بازار کار برای جوانان عبارتند از :مداخالت عماومی بارای کماک باه جاذ
نیروی کار شامل افزایش کارکرد خدمات عمومی اشتغال ،فراهمسازی مشاوره شاغلی ،طراحای
آموزش فنی و حرفه ای ،بهبود کیایت اطالعات بازار کار و اجرای پروژههای مشارل عماومی و
راه اندازی کافههای شغل چند منظوره .کاریابیهای دولتی میتواند در کارایی بازار کاار نقاش
کلیدی دارد.
اقدام چهارم؛ بهکارگیری راهبرد تشویق کارآفرینی و خود اشاتغالی جواناان اسات ،کاه مناافع
بسیاری دارد .چرا که این رهیافت باع میشود نرخ بیکاری جوانان از طریاق تارویج و توساعه
کسب و کارهای نوپا (که برای جوانان اشتغالزا میباشد) کاهش یابد .عالوه بر آن این راهبرد باه
مثابه ساز وکاری برای ترویج گذار به اقتصاد رسمی و کار شایسته به حساا مایآیاد .در ایان
باره باید موانع مربوط به تشویق کارآفرینی از جمله موانع دسترسی مالی برای راه اندازی کسب
وکار ،همراه با موانع سرمایه اجتماعی و فیزیکی برداشته شود.
حذف پرداختهای اداری ،معافیت از انوا مختلف مالیاتها برای دوره اولیه شرو کسب وکاار
و توسعه کارآفرینی بسیار مهم و حیاتی برای جوانان است.
انکوباتورها راهی برای کمک به کارآفرینان جوان برای راه اندازی کسبوکار هساتند .همچناین
خدمات ریر مالی شامل حمایت از توساعه بنگااه ،آماوزش مربیگاری کساب وکاار نیاز بارای
کارآفرینی بسیار حیاتی هستند.
اقدام پنجم ،برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان مشارکت فعال دولات در حقاوق کاار
جوانان از طریق تدوین و تصویب و اجرای سیاستهای تضمین بهداشت و ایمنی شغل ،براباری
فرصتها و عدم تبعیض ،آگاهی دادن و رعایت حقوق کار باید دردستور کار قرار گیرد .در ایان-
باره تدوین و ترویج قوانین حوزه فضای مجازی و دیجیتالی بسیار مهم است.
 .4خالصه و نتیجهگیری
در این پژوهش هدف برآورد تاییر نقش جوانان بر متغیرهای اقتصادی ایران بود .بارای ایان
منظور از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتب( برای برآورد ایر جوانان بر متغیرهاای اقتصاادی
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در دوره  1396-1376استااده شده و الگوی برآوردی از همه آزمونهای آماری سربلند بیارون
آمد و نتایج به دو صورت مستقیم و ریرمستقیم جمعیت جوانان بر توزیع درآمد برآورد شد .در
این راستا تاییر مستقیم شاخصهای جمعیت جوان فعال در دو گروه  15تاا  24سااله و 25تاا
 29ساله و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جوانان بر نرخ بیکاری و تاورم ،و بهارهوری نیاروی
کار افزایشی است که در این بین نقش جوانان بر بهرهوری به مراتب بایش از دیگار متغیرهاای
است .همچنین شاخصهای جوانان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران متایر نباوده ولای از کاناال
ساح عمومی قیمتها و نرخ بیکاری باع بدتر شدن توزیع درآمد و از کاناال بهارهوری باعا
بهبود توزیع درآمد شده است .در کل نقش جوانان باع بهبود توزیع درآمد شده است که باید
سیاستهای منسجم و چند وجهی جهت مشارکت اقتصادی جواناان بارای بهباود بهارهوری و
رشد اقتصادی کشور و بهبود توزیع درآمد با توجه به نتایج برآوردها در کشور اتخاذ شود.
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فصل5
نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی
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.1مقدمه
نتایج کمی برآورد الگو در خصوص نقش جوانان بر متغیرهای کالن اقتصادی نشاان داد صارف
ورود به فاز پنجره جمعیتی نمیتواند شاخصهای توسعه اقتصادی را در ایران رقام زناد ،بلکاه
یک سری عوامل بینابین برای تبدیل سود جمعیتی به سود اقتصادی از ملزومات اصالی اسات.
در این میان آنچه بیش از همه اهمیت پیدا میکناد ،نقاش سیاساتهاا و برناماههاای توساعه
اقتصادی و اجتماعی و عملیاتی دولت برای بهرهبرداری از پنجره جمعیتی است .بر اسا

نتایج

گزارش ،بهره برداری از پنجره جمعیتی علیررم گذشت بیش از دو دهه از باز شادن آن چنادان
مقبول نیست .تنها در صورت موفقیت سیاستها و برنامههای دولت باهویژه در حاوزه اشاتغال
جوانان و سرمایهگذاریهای زم برای آنان است که سود جمعیتی میتواند باه ساود اقتصاادی
تبدیل شود.
فاز پنجره جمعیتی ایران در نیمه دوم دهه  1380گشاوده شاد .شاواهد حااکی از بای یبااتی
اقتصاد کالن ایران ناشی از تنشهای بین المللی و داخلی ،نباود نگارش و برناماه دقیاق بارای
استااده از این فرصت است .در صورت تداوم چنین وضعیتی بهویژه میزان با ی بیکااری بارای
جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی که تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است نه تنهاا فرصات
جمعیتی به مناعت اقتصادی تبدیل نمیشود ،بلکه به آسانی به بارجمعیتی تبادیل و مساائل و
چالشهای متعددی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
شاید بسیاری از د یل عدم تبدیل این فرصت جمعیتی به منافع اقتصادی در ایران را بتاوان در
بهرهوری نهادها و قوانین و مقررات و فضاای کساب وکاار جساتوجوکرد .موسساات و نهادهاا
برآیند یک ساختار انگیزهای از جامعه هستند .بنابراین قوانین ،هنجارها و خصوصایات اجرایای
که اسا

و مبنای نهادی یک جامعه را تشکیل میدهند تخصیص مناابع ایان جامعاه و نظاام

اقتصادی را هدایت میکنند .شواهد و مدار

نشان میدهد رشد اقتصادی در طول تاریخ بشار

می تواند از یک طرف فق( به وسیله ایجاد یک ساختار نهادی و ساازمانی کاه بهارهوری را القاا
کند و باع توساعه و گساترش فعالیتهاا شاود محقاق میشاود و از طارف دیگار منجار باه
کنش های برابر در تغییر شکل اجتماعی شود که خود باع تغییرات اساسی القایی در سااختار
نهادی جوامع شود (جهانگرد.)1394،
84

تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی جوانان برشاخص های اقتصادی کالن

بنابراین ،شواهد ایران نشان میدهد تنها داشتن فرصت پنجره جمعیتی نمیتواند منجر باه
مناعت اقتصادی بشود ،بلکه باید به شکل استراتژیک با برنامهریزی همراه باشد .پنجره فرصات
شرط زم مناعت اقتصادی است و شرط کافی نیست .عوامل دیگری در این زمیناه دخیالاناد
که مهمترین آنها سیاستها و برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت است .لذا فرصت جمعیتای
در ترکیب با سیاستها و برنامههای اقتصادی و اجتماعی است که تبدیل به مناعات اقتصاادی
میشود.

.2خالصه و نتیجهگیری
هماناورکه در فصول قبل ذکر شد هدف این پژوهش برآورد تاییر نقش جوانان فعال و
شارل برمتغیرهای اقتصادی ایران بود .برای این منظور از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتب(
برای برآورد ایر جوانان یا گروه سنی  15تا 24و  25تا  29ساله بر متغیرهای اقتصادی در دوره
 1376-1396استااده شده و الگوی برآوردی از همه آزمونهای آماری سربلند بیرون آمد و در
نهایت نتایج به دو صورت مستقیم و ریر مستقیم جمعیت جوانان بر توزیع درآمد برآورد شد.
ایر مستقیم جمعیت جوان فعال کشور و نرخ مشارکت آن در هر دو گروه سنی  15تا  24و
 25تا  29سال بر تورم و بیکاری و بهرهوری نیروی کار مثبت بوده که تاییر آن بر بهرهوری
نقش رالب را داشته است .بهعبارتی جمعیت جوان فعال و نرخ مشارکت آن در بازار باع
بهبود بهره وری به شکل مستقیم شده است .تاییر جمعیت جوان فعال و شارل و نرخ مشارکت
آن در هر دو گروه سنی بر بهبود توزیع درآمد به شکل مستقیم تایید نشد اما به شکل
ریرمستقیم از کانال بیکاری ،تورم و بهرهوری با نقش رالب بهرهوری نقش آنها در بهبود توزیع
درآمد تایید شد .بهعبارتی جمعیت جوان کشور از کانال بیکاری ،بهرهوری و تورم در مجمو
باع بهبود توزیع درآمد با باز شدن پنجره جمعیتی شده است.
در این راستا توجه به اشتغال جوانان و استااده از فرصت جمعیتی بهوجود آمده از کانال
بهرهوری که هم منجر به رشد اقتصادی و هم منجر به بهبود توزیع درآمد در کشور میشود
باید در دستور کار سیاستگذاران و برنامههای اقتصاد ایران قرار گیرد.
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.3پیشنهادات سیاستی
پیشنهادات سیاستی در شش زمینه بستر اجتماعی و نهادی ،سیاستهای اقتصاد کالن،
آموزش و حرفه آموزی و کسب مهارت جوانان ،سیاستهای بازار کار،کارآفرینی و حقوق
جوانان ارایه میشود.
نخست :ایجاد انگیزههای زم برای افزایش سرمایهگذاری فیزیکی و انسانی برای
جوانان نیازمند زیرساخت اجتماعی مناسب و رفع موانع زیرساخت اجتماعی است.
زیرساخت اجتماعی یک اقتصاد -قوانین و مقررات؛ نهادها و موسسات و سیاستهایی
که آنها را تحکیم میکنند ،-تعیین کنندگی اصلی نوآوری ،مهارت و سرمایهگذاری و
در نهایت رشد اقتصادی هستند.
 مبارزه با رانت طلبی و فساد و حمایت از تولید؛
 ایجاد شاافیت با بهکارگیری فناوریهای نو از طریق سامانههای اطالعاتی
دولت الکترونیک؛
 ایجاد فرصتهای برابر برای جذ افراد شایسته؛
 حاظ حقوق مالکیت و اجرای دقیق قراردادها.
دوم :یکی از اصول و سیاستهای زم برای استااده از فرصتهای هر جامعاه (مثال
فرصت بازشدن پنجره جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی) عبارت است از «حاظ
یبات کالن اقتصادی» .حصول این امر برای دستیابی باه رشاد و توساعه اقتصاادی
پایدار بسیار مهم و ضروری است که باید اقدامات زیر در این باره انجام شود.
 گسترش فضای رقابتی و جلوگیری از انحصارات،
 گسترش مقیا

اقتصادی فعالیتها به بازارهای جهانی،

 افزایش سرمایهگذاری فیزیکی و رفع موانع سرمایهگاذاری در کال منااطق
کشور،
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 حمایت مویر از سارمایهگذاران خاارجی و داخلای از طریاق حااظ حقاوق
مالکیت و تضمین اجرای قراردادها.
 مداخله هدفمند سیاستهای مالی دولت برای جوانان و ترویج سیاستهای
صنعتی و بخشی که تحو ت ساختاری را میسر میسازد .

 اصالح سیاستهای مالی و پولی کشور در راستای سرمایهگذاری باه جاای
مصرف ( مثل اصالح سیاست هدفمندسازی یارانههاا) و تولیاد باه جاای
انحراف از تولید.
 رفع موانع کارایی بازارهای کا  ،کار و مالی در کشور .

 حمایت از توسعه فعالیتهای تخصص بر دارای مزیت رقابتی در برنامههاا و
سیاستهای کالن کشور.

 تاارویج کشاااورزی گلخانااهای بااا حااداکثر کااارایی مصاارف آ و بااذر در
استانهای مختلف .

 کاااهش مالیااات مناسااب خااود اشااتغالی باارای فااارغ التحصاایالن جااوان
دانشگاهی ،

 تخایف مالیاتی و معافیت سهم تامین اجتماعی کارفرما به بنگااههاایی کاه
اقدام به استخدام جوانان میکنند .

 تسهیالت و وامهای کام بهاره بارای گساترش فعالیاتهاای دیجیتاالی و
استارتاپها و خدمات نوین ،

 ایجاد زمینه مناسب برای جذ توریسم و جهانگرد بر اسا
اقلیمی ،تاریخی ،مذهبی و پزشکی

کشور.

ظرفیاتهاای

 توزیع متناسب وکارآمد امکانات ماابق با آمایش سرزمین در کشاور بارای
اشتغال جوانان در فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت.

سوم :سرمایهگذاری در آموزش و حرفهآموزی از مولاههای مهم برقراری ارتباط باین
اشتغالپذیری جوانان است که دراین باره باید اقدامات زیر انجام شود.
 فراهم سازی آموزشهای پایه برای جوانان،
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 طراحی طرحهای باز آموزی فارغالتحصیالن دانشگاهی،
 راهاندازی بستر گاتگوی اجتماعی،
 ترویج و یادگیری کار محور در موسسات آموزشی،
 اصالح و اناباق برنامه نظام حرفهای متناسب با بازار کار و مشااوره بخاش
صنعت،

 بهکارگیری رهیافت یادگیری دوگانه آموزش حرفهای درکال های
آموزشی و آموزش حرفهای در بنگاه از طریق کارآموزی ،در چارچو
نظام صالحیت حرفهای و ارائه گواهینامههای ساوح مهارتی و
تخصصی.
 کمک هزینه و مشوقهای مالی زم برای جوانان با استعداد،
 ایجاد و توسعه آژانس صالحیت ملی و شناسایی مهارتها،
 ایجاد واحدهای اطالعات بازار در دانشگاهها،
 جهتدهی به یارانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در بودجه عمومی
دولت بر مبنای میزان اشتغالپذیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها.
 ایجاد ارتباط و مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای تولید و به
اشترا گذاری اطالعات بازار کار.
 نهادینه نمودن انتشار گزارشات اطالعات بازار کار و سایر اطالعات مرتب(.
 ظرفیت بخشی مجریان در زمینه جمعآوری اطالعات و تحلیل دادهها.
چهارم؛ برای اشتغال جوانان سیاست مداخله عمومی در بازار کار جهت حال مشاکل
عدم توازن میان عرضه و تقاضای کار است که میتوان از طریق زیر انجام داد.
 ایجاد ظرفیت نهادی کافی از طرف دولت همانند خدمات اشتغال ایر بخش
 تضمین کف حمایت اجتمااعی از طریاق تضامین تاامین اجتمااعی پایاه و
تامین درآمد و افزایش تدریجی حمایت برای دستیابی به اساتاندارد باا تر

برای اشتغال جوانان.
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 اتخاذ سیاستهای فعال بازار کار برای جوانان شامل:
 مداخالت عمومی بارای کماک باه جاذ نیاروی کاار شاامل
افزایش کارکرد خدمات عمومی اشتغال،

 فراهمسازی مشاوره شغلی برای جوانان،
 طراحی آموزشهای فنی و حرفهای مناسب برای جوانان،
 بهبود کیایت اطالعات بازار کار و راهاندازی و ارتقا مداوم سامانه
بانک اطالعات اشتغال جوانان و اقدام نسبت به تخصیص شناسه
شغلی به افراد در سن کار ( 15تا  29سال )،
 اجرای پروژههای مشارل عمومی و راهاندازی کافاههاای شاغل
چند منظوره،
 پرداخت یارانه دستمزد یا یارانه اشتغال به جوانان،
 ایجاد دورههای کارآموزی یا اشتغال در بنگاههای دولتی،
 حمایت از ایجاد بنگاههای خرد و کوچک مقیا .
 اصالح سیاستهای اقتصادی کشور باا هادفگیری اساتااده از
ظرفیتهای جهانی در کشور در راستای اعزام نیروی کار جاوان
به خارج از مبادی قانونی با تعامل با کشورهای مناقه و جهان.
پنجم :بهکارگیری راهبرد تشاویق کاارآفرینی و خاود اشاتغالی جواناان ،کاه مناافع
بسیاری دارد .چرا که این رهیافت باع میشود نرخ بیکاری جوانان از طریق ترویج و
توسعه کسب و کارهای نوپا (که برای جوانان اشتغالزا می باشد) کاهش یابد .عالوه بر
آن این راهبرد به مثابه ساز وکاری برای ترویج گذار به اقتصاد رسمی و کار شایساته
به حسا میآید .در این باره باید اقدامت زیر انجام شود.
 رفع موانع مربوط به کارآفرینی از جملاه مواناع دسترسای ماالی بارای راه
اندازی کسب وکار ،همراه با رفع موانع سرمایه اجتماعی و فیزیکی.

 تمرکز و سرمایه گذاری بر فعالیتهای دانش بنیان و توسعه فعالیتهای
دانش بر برای اشتغال جمعیت جوان .
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 حذف پرداختهای اداری ویژه برای جوانان،
 معافیت از انوا مختلف مالیاتهاا بارای دوره اولیاه شارو کساب وکاار و
توسعه کارآفرینی،

 انکوباتورها.
 اتخاذ اقدامات خدمات ریر مالی شامل حمایات از توساعه بنگااه ،آماوزش
مربیگری کسب وکار،

 یکی از مهمترین مولاههای ایرگذار بر انگیزههای تولیدی ،آزادی کسب و

کار است .این شاخص معیاری از کارایی قوانین و سیاستهای دولت در
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است .هرچه قدر قوانین یک کشور
براسا

اصول و چارچو های درستی بنا شده باشند و این قوانین در

جهت کاهش هزینههای کسب و کار عمل کنند ،در نتیجه فعا ن
بخشهای مختلف اقتصادی با انگیزههای بیشتری به فعالیتهای اقتصادی
میپردازند .زیرا بازیگران اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و کاهش
هزینه ،عاملی در جهت افزایش سود است .از مولاههای این شاخص
میتوان به کاهش مدت زمان صدور مجوز برای شرو یک کسب و کار،
کاهش هزینه شرو یک کسب کار ،آسان بودن مراحل کسب مجوز و
شاافیت مقررات و اعمال بدون تبعیض آن ،اشاره کرد.
ششم :برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ،مشارکت فعال دولت در تنظایم
حقوق کار جوانان زم است که به شرح زیر است:
 تدوین و تصویب و اجرای سیاستهای تضمین بهداشت و ایمنی شغل،
 تنظیم حقوق برابری فرصتها و عدم تبعیض،
 آگاهیدادن به جوانان از حقوق کار و رعایت حقوق کار،
 تدوین و ترویج قوانین حوزه فضای مجازی و دیجیتالی.
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نتایج و یافتههای ارائهشده در این گزارش ،لزوما بازتا نظرات حامیان چاپ کتا نمیباشد.
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