
 بسمه تعالی

 «انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایرانپنجره جمعیتی، انتقاالت اقتصادی نسلی و چشم»

 1علی اکبر محزون

 چكیده

 جمعیتی انتقاالت، نسبت حمایت، سود ملی هایحساب جمعیتی، ساختار سنی جمعیت، پنجره واژگان کلیدی:

ه بایران این گذار در کند، را تبیین میجوامع که تحوالت حجم، رشد و ساختار سنی جمعیت « نظریه اول گذار جمعیتی»طبق 

ست. اگرفته یعنی کاهش توأم نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رسیده و ساختار سنی جمعیت در مرحله میانسالی قرار مرحله سوم 

های میزانساله( به  64تا  15مولّد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی )سهم جمعیت در چنین شرایطی، با رسیدن سهم جمعیت 

در ایران فراهم گردیده و به فعل در آمدن « پنجره فرصت جمعیتی»درصد کل جمعیت کشور،  70خود یعنی حدود  یحداکثر

ایسته ریزی شگذاری و برنامهسیاستو « یچرخه عمر اقتصاد»این فرصت، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در 

آغاز  1380های صورت گرفته، فاز پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از دهه گیری هر چه بیشتر از آن است. طبق بررسیبرای بهره

 ادامه خواهد یافت. 1430شده و تا حدود دهه 

« د جمعیتیسو»ثابت بودن تأثیر سایر عوامل(،  میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از این تغییرات ساختار سنی جمعیت )با فرض

االت های دریافتی و پرداختی انتقگیری جریانشود که از پروفایل انتقاالت اقتصادی نسلی یا به عبارت دیگر از اندازهنامیده می

کشور دنیا از جمله  60 در بیش از« های ملی انتقاالتحساب»آید. این پروفایل تا کنون با اجرای پروژه ها به دست میبین نسل

به دهد که به طور متوسط هر فرد در یک سن معیّن چه میزان تولید، مصرف، ایران به دست آمده و به طور خالصه نشان می

دهد و نهایتاً در مجموع کل جمعیت، در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیتی، انداز برای آینده انجام میگذاری منابع و پساشتراک

 چه دوره زمانی این سوددهی منفی است.مثبت و در 

نسبت »به دورانِ به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت « سود جمعیتی اول»افتد که سود جمعیتی طی دو مرحله اتفاق می

و دورانِ سالمندی جمعیت و افزایش انگیزه « وریِ نیروی کاربهره»به افزایش « سود جمعیتی دوم»مرتبط است و « حمایت

باشد. در جریان گذار ساختار سنی جمعیت، این سودها به ترتیب و پشت سر نداز در میان این بخش از جمعیت مربوط میاپس

و به د شوآغاز میسود دوم  قدری دیرتررسد و افتد و به یک نقطه پایانی میافتند؛ یعنی ابتدا سود اول اتفاق میهم اتفاق می

های بزرگتر طور خالصه، سود اول یک پاداش گذرا را در بر دارد و دومی پاداش را به دارایی کند. بهصورت نامحدود ادامه پیدا می

 کند.و توسعه پایدار تبدیل می

دهد شود که نشان میدر این مقاله پس از مرور مختصری بر مبانی نظری سود جمعیتی، محاسبات الزم برای ایران ارائه می

فراهم شده است. همچنین طبق  1410تا اواسط دهه  1360سال از اواسط دهه  40 زمینه سود جمعیتی اول به مدت حدوداً

رشد اقتصادی ایران رقم مربوط به  ازدرصد  2.3ای در حدود تا بیشینه ،نتایج به دست آمده، در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور

ست. پس از این دوره، زمینه سود جمعیتی دوم ابه سود جمعیتی اول اختصاص داشته )بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل( 

 شود.میآغاز در ایران 

ای است دهد و اساساً شرایط بالقوهنکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از دو مرحله سود جمعیتی به خودی خود رخ نمی

 ید.تواند به فعل در آر دوران میریزی مؤثر و متناسب با هگذاری و برنامهکه صرفاً با سیاست
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 :و بیان مسأله مقدمه

که تحوالت حجم، رشد و « 1نظریه اول گذار جمعیتی»طبق دهد بررسی تحوالت جمعیتی ایران نشان می

یعنی خود به مرحله سوم ایران این گذار در ، (1376سرایی، ) کندرا تبیین می جوامعساختار سنی جمعیت 

ران در ایساختار سنی جمعیت است. از سوی دیگر، تغییرات کاهش توأم نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رسیده 

های اخیر، بیشترین سهم جمعیت به گروه سنی میانساالن ای رقم خورده که طبق نتایج سرشماریبه گونه

جمعیت ایران براساس گزارش  و جنسی سنی هرمروند تغییرات  است.ساله( اختصاص یافته  64تا  30)افراد 

دهد این ساختار در مقاطع مختلف نشان می 1 شکلنیز در ( 2017aسازمان ملل، )« 2انداز جهانچشم»

ار ساختیک به در حال حاضر ، قبلی ای تغییر نموده که از ساختار کامالً جوانگذشته، حال و آینده به گونه

 سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد نمود.به پس از این رسیده و میانسال 

 

، 1950روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور در مقاطع زمانی  –1 شکل

 میالدی 2100و  2050، 2017

 
 2017a، منبع: سازمان ملل

 

سنی ساختار در خصوص ( 133و  213، ص 1976)شرایاک و همکاران،  3و سیگل شرایاک بندیتقسیم

ای گونه ؛ بهرسیده «میانسالی»مرحله سنی جمعیت کشور به  ترکیبکه مؤید این است نیز  (1)جدول جمعیت 

سال، سهم افراد کمتر از  30، میانه سنی جمعیت به 1395که طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

سال به افراد کمتر  65درصد و نسبت افراد باالی  6.1سال به  65درصد، سهم افراد باالی  24.0سال به  15

دهنده مرحله میانسالی تغییرات ساختار نشان بندی مذکور، تقسیمو در مجموع رسیده 25.4سال به رقم  15از 

 .سنی است

                                                           
1 First Demographic Transition Theory 
2 World Population Prospects 
3 Henry S. Shryock and Jacob S. Siegel 



 بندی شرایاک و سیگل در خصوص ساختار سنی جمعیتتقسیم -1جدول 

سال  65نسبت افراد باالی 

 سال 15به افراد کمتر از 

درصد افراد باالی 

 سال در جمعیت 65

درصد افراد کمتر از 

 سال در جمعیت 15

 ساختار میانه سنی

سنی 

 جمعیت

 جوان   20زیر  و باالتر 40 درصد 5زیر   15زیر 

 میانسال  30تا  20 40تا  30 درصد 10تا  5 30تا  15

 سالمند و باالتر 30  30زیر  و باالتر 10 و باالتر 30

 1976شرایاک و همکاران، منبع: 

 

ساله(  64تا  15 افراد، با رسیدن سهم جمعیت مولّد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی )سهم همین شرایطدر 

، (1395طبق سرشماری  درصد کل جمعیت کشور 69.9) های اخیردر سال خود یحداکثرهای میزانبه 

فاز پنجره ، 2 شکلکه طبق  در ایران فراهم گردیدهاند نامیده« 1پنجره فرصت جمعیتی»ای که آن را پدیده

 ادامه خواهد یافت. 1430 سالآغاز شده و تا حدود  1380 سال جمعیتی در ایران حدوداً از

 

های عمده سنی جمعیت کشور و فاز پنجره فرصت روند تغییرات سهم گروه –2شکل 

 بینی جمعیت(جمعیتی در ایران )با فرض سناریوی حد متوسط باروری برای پیش

 
بینی جمعیت با سناریوی حد متوسط باروری( و محاسبات )پیش 2017aمنبع: سازمان ملل، 

 و ترسیم نمودار توسط نویسنده

 

                                                           
1 Demographic Window of Opportunity 



از از طریق س این وضعیت از ساختار سنی جمعیتشناسی و اقتصاد، ای جمعیترشتهدر حوزه بیندر واقع، 

که در زیر شرح داده شود که اهمّ این ساز و کارها رشد تولید سرانه می یهامنجر به بروز فرصت و کارهایی

 (.2002، 1بلومانداز و سرمایه انسانی )عرضه نیروی کار، پس :عبارتند ازشده 

 : افزایش عرضه نیروی کار (1

 اول، یکساز و کار گذارد. بر عرضه نیروی کار تأثیر میدو ساز و کار مراحل انتقال جمعیتی از طریق 

گیرد. نشأت می 2انفجار موالیدنسل سالخوردگی منظم و گریزناپذیر از اثر اساساً مکانیکی است که 

رسند، میل به می( گروه سنی جمعیت فعال)سالگی  64تا  15زمانی که این جمعیت به سنین بین 

به وضعیت مستقل  وضعیت وابستهکند که از و منطق حکم می )عرضه نیروی کار( کار کردن دارند

نیز مانند سایر کشورها برای  3مشارکت اقتصادی در این سنین در شکل روی بیاروند که افزایش نرخ 

به زندگی بزرگسالی، بازار  باال های باروریِمتولد شده در سال با ورود موج فرزندان .ایران مشهود است

 افزایش خواهدتولید ناخالص داخلی و سرانه خواهد بود کار با جذب حجم بزرگتری از نیروی کار روبرو 

ده، تر شدوم، تأثیر شرایطی است که در آن، بُعد خانوار به دلیل کاهش باروری کوچکساز و کار  یافت.

نیز تقویت  با این واقعیتیابند. تأثیر این شرایط فلذا زنان نیز تمایل بیشتری برای ورود به بازار کار می

نند. کحصیل پیدا میتر، تمایل بیشتری برای تهای کوچکبزرگسال در خانوادهدختران شود که می

ر در تقوی ای که نیروی کارِشود، به گونهوری آنان در بازار کار میاین ساز و کار منجر به افزایش بهره

 آید.تر پدید میهای کوچکخانواده

 

 1395تا  1384های های سنی در سالبه تفکیک گروهنرخ مشارکت اقتصادی  –3شکل 

 
 1396، منبع: مرکز آمار ایران
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 :هااندازافزایش پس (2

شد گذاری و راندازها را از طریق بهبود قابلیت کشور برای سرمایهانتقال جمعیتی، زمینه افزایش پس

کار در اثر رفتار  در اینجا، باز هم اثر حسابداری مربوط به اندازه جمعیت به خوبیِکند. فراهم می

که  کنند؛ در حالیترها بیشتر از اینکه تولید کنند، مصرف میترها و سالخوردهجوانتأثیرگذار است. 

 انداز را به خودجمعیت در سن کار، سطح باالتری از دستاوردهای اقتصادی و نیز سطح باالتری از پس

ی سالگی توانایی بیشتری برا 65تا  40معتقدند افراد در سنین  1دیتون و پاکسوندهند. اختصاص می

انداز سالگی، پس 40به سنین  های باروری باالمتولد شده در سال ، لذا با ورود فرزنداندارندانداز پس

 ملی رو به افزایش خواهد گذاشت.

 :افزایش سرمایه انسانی (3

گذاری در زمینه سرمایه انسانی دارد؛ اثراتی داری بر سرمایهاثرات معنی انتقال جمعیتیمراحل  ،نهایتاً

عیتی انتقال جم باشند.یافتنی میدست-دار و در عین حال دیرکه کمتر ملموس هستند، اما بسیار معنی

و این امر موجب  تر عمر کندبیشتر و سالم ،شود جمعیتبا کاهش مرگ و میر همراه است که باعث می

گردد. تمایالت مربوط به تحصیل، خانواده، بازنشستگی و ت بنیادین در شیوه زندگی مردم میتغییرا

یابد. یک جامعه به ویژه اگر از این تحوالت جمعیتی سود ببرد، قطعاً نقش زنان در بازار کار تغییر می

های مانش داراییای که مردای عمیقی را در تغییرات فرهنگی تجربه خواهد نمود، به گونهتغییرات ریشه

یابد، والدین تمایل بیشتری دارند که ارزشمندتری خواهند داشت. وقتی امید زندگی افزایش می

بزرگتری  شناختی یتر در عوض، توسعهتر تحصیل نمایند. فرزندان سالمفرزندانشان در سطوح پیشرفته

ند باشمت کمتری برخوردار از سالدر مقابل های تحصیلشان نسبت به زمانی که را در طول دوران سال

وری گذاری تحصیلی این خواهد بود که نیروی کار به طور کلی از بهرهنتیجه این سرمایه کنند.تجربه می

ندارد زندگی بهتری حاصل بیشتری برخوردار خواهد بود، سطح دستمزد ارتقاء خواهد یافت و استا

 خواهد شد.

 (منبع: همان)

، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات اقتصادیدر بُعد  بالقوه فرصت به فعل در آمدن اینبدیهی است 

گیری هر چه بیشتر ریزی شایسته برای بهرهگذاری و برنامهو سیاست« 2یاقتصاد عمرچرخه »ساختار سنی در 

عمر اقتصادی، تأثیر آن در رشد در چرخه  تغییرات ساختار سنیو کالن یک نقش بسیار مهم از آن است. 

 است. اقتصادی

میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیت )با فرض ثابت بودن تأثیر سایر عوامل( 

های ریانگیری جکه از پروفایل انتقاالت اقتصادی نسلی یا به عبارت دیگر از اندازهاند نامیده« 3سود جمعیتی»را 

ای هحساب»د. این پروفایل تا کنون با اجرای پروژه آیها به دست میانتقاالت بین نسل 4دریافتی و پرداختی

                                                           
1 Deaton and Paxson 
2 Economic Life Cycle 
3 Demographic Dividend 
4 Inflows and Outflows 



دهد و به طور خالصه نشان میاست کشور دنیا از جمله ایران به دست آمده  60در بیش از « 1ملی انتقاالت

رای انداز بمنابع و پس گذاریاشتراکبه که به طور متوسط هر فرد در یک سن معیّن چه میزان تولید، مصرف، 

 دهد و نهایتاً در مجموع کل جمعیت، در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیتی، مثبت و در چهآینده انجام می

سود جمعیتی طی  (.2018، انتقاالتملی های پایگاه اینترنتی حساب)دوره زمانی این سوددهی منفی است 

سبت ن»به دورانِ به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت « سود جمعیتی اول»افتد که دو مرحله اتفاق می

و دورانِ سالمندی جمعیت « 3وریِ نیروی کاربهره»به افزایش « سود جمعیتی دوم»مرتبط است و « 2حمایت

 (.منبع: همان) باشدربوط میم ،انداز در میان این بخش از جمعیتو افزایش انگیزه پس

ود افتند؛ یعنی ابتدا سدر جریان گذار ساختار سنی جمعیت، این سودها به ترتیب و پشت سر هم اتفاق می

و به صورت نامحدود شود قدری دیرتر سود دوم آغاز میرسد و افتد و به یک نقطه پایانی میاول اتفاق می

های اول یک پاداش گذرا را در بر دارد و دومی پاداش را به داراییکند. به طور خالصه، سود ادامه پیدا می

 کند.بزرگتر و توسعه پایدار تبدیل می

دهد و اساساً نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از این دو مرحله سود جمعیتی به خودی خود رخ نمی

عل در تواند به فمتناسب با هر دوران میریزی مؤثر و گذاری و برنامهای است که صرفاً با سیاستشرایط بالقوه

 ،انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایرانمختلف انتقاالت اقتصادی نسلی و چشمابعاد بررسی پس از ، . لذاآید

یران جمهوری اسالمی ا راهبردهای توسعه و تعالینیز الزامات سیاستی و به ضروری است در تحقیقات تکمیلی 

 .نیز پرداخته شوداین تحوالت اثرات اقتصادی  از منظر تحوالت جمعیتی و

 

 :شناسیروش و چارچوب نظری

 های ملی انتقاالت:حسابچرخه عمر اقتصادی و 

تر گفته شد، محاسبات مربوط به سود جمعیتی از پروفایل انتقاالت اقتصادی نسلی یا به همانطور که پیش

وفایل این پر. آیدها به دست میپرداختی انتقاالت بین نسلهای دریافتی و گیری جریانعبارت دیگر از اندازه

که کشور دنیا از جمله ایران به دست آمده  60در بیش از « های ملی انتقاالتحساب»تا کنون با اجرای پروژه 

های ملی انتقاالت در ایران، پروژه حساب نشان داده شده است. 4نقشه کشورهای عضو این پروژه در شکل 

ر ای نیز برای این منظور در دستوشناسی دانشگاه تهران انجام شده که تشکیل دبیرخانهتوسط گروه جمعیت

 کار دانشگاه مذکور قرار گرفته است.

 

 

 «های ملی انتقاالتحساب»نقشه کشورهای عضو پروژه  -4شکل 

                                                           
1 National Transfer Accounts (NTA) 
2 Support Ratio 
3 Labor Force Productivity 



 
  های ملی انتقاالتحساب پایگاه اینترنتیمنبع: 

 

های ملی محاسبه حسابسه نوع اطالعات برای ، (56، ص 2013)سازمان ملل،  مربوطهطبق راهنمای 

 :مورد نیاز است که عبارتند از انتقاالت

 های جمعیتیداده -

 1های ملیحساب اطالعات -

 بر حسب سن 2های اقتصادیجریان اطالعات -
 

سالگی یا بیشتر،  90مورد نیاز عبارتند از: اطالعات کل جمعیت به تفکیک تک سن تا  های جمعیتیداده

های های مستقر در مؤسسات )مانند افراد مقیم در خانهآموزان و جمعیتهایی نظیر دانشبرآورد جمعیت

یت ر بخش جمعالمللی نظیهای ملی و از برآوردهای بینتواند از سرشماریپرستاری(. این اطالعات جمعیتی می

تفکیک این اطالعات بر حسب جنس در  به دست آید. انداز جمعیت جهانهای چشمسازمان ملل و گزارش

منبع: باشد )میتفکیک جنسیت برای مطالعات آتی در نظر  ،NTAدر پروژه حال حاضر مورد نیاز نیست، اما 

 (.همان

رود که ملی انتقاالت به کار میهای حساب تجمیعی های، برای کنترلهای ملیحساباطالعات 

با توجه  روند.به کار می NTAبندی پروفایل سنی شوند و برای مقیاسنیز نامیده می 3های سطح کالنکنترل

شوند، مهم است که از آخرین نسخه بازنگری های ملی در فواصل زمانی بروزرسانی میبه اینکه اطالعات حساب

 های ملی یک کشوراستفاده شود. چنانچه اطالعات تفصیلی در زمینه حسابشده این اطالعات در سطح ملی 

، سازمان ملل و بانک 4هایی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعهتوان از دادهدر دسترس نباشد، می

                                                           
1 Population data 
2 Economic flows 
3 Macro Controls 
4 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 



یک کشور در زمینه برآوردهای  های ملیحساب های مورد نیاز ازاستفاده نمود. جدول شوندمنتشر می جهانی

 (منبع: همان) عبارتند از: اجزاءانداز، انتقاالت و مصرف، پس، درآمد

 (خارجی تشکیل سرمایه و ترازمصرف نهایی،  مخارج)شامل  مخارجرهیافت با  1تولید ناخالص ملی -

 (مختلطو درآمدهای  2مازادهای عملیاتیدرآمد )شامل مزد و حقوق،  رهیافتتولید ناخالص ملی با  -

 )بر حسب بخش(اولیه درآمد  تخصیصحساب  -

 درآمد )بر حسب بخش( توزیع ثانویحساب  -

 )بر حسب بخش(قابل تصرف درآمد مصرف حساب  -

 مصرف نهایی خانوارها مخارج -

)بر حسب  های هر واحد یا گروهی از واحدها(ها و بدهی)تفاوت بین داراییارزش ویژه در  اتتغییر -

 بخش(

و  3ها(NPISHنهادهای غیرانتفاعی در خدمت خانوارها )های ساده شده برای دولت، خانوارها، حساب -

 هاشرکت

 )بر حسب بخش( گیریوامدهی / وامخالص انداز و پس -

های ای سال مورد نظر و گزارش، اسناد هزینه4دولت درآمد عملیاتیبه اطالعات در این زمینه همچنین 

بهداشت و آموزش نیاز وجود خواهد داشت. ، های بازنشستگیمستمریهای عمومی دولت مانند مربوط به برنامه

لی الملهای آمارهای مالی دولت توسط صندوق بیناطالعات تفصیلی مربوط به بخش عمومی غالباً در گزارش

 شود.منتشر می 5پول

های شود، از آمارگیریکه برای پروفایل هر سن استفاده می ای الگوی سنیبرآوردهای سرانهغالباً 

های درآمدی، معموالً از تمامی اعضای خانوار درباره آید. به عنوان مثال در آمارگیریخانواری به دست می

های آمارگیری در شود؛ لذا چنانچه سن هر فرد در ریزدادههای تقویمی سؤال میدرآمدشان در برخی دوره

دارای ها برخی اوقات آمارگیریتواند متوسط درآمد هر سن را محاسبه نماید. د، محقق میدسترس باش

م سهیهای مربوط به باشند، اما ممکن است برخی شاخصهای پولی برای پروفایل یک سن خاص نمیشاخص

نی برای روفایل سدارا باشند. به عنوان مثال، پبه کار رود تواند برای تعیین مقادیر نسبی سنی را که میبودن 

ای که دریافتی هر کودک را از تواند براساس مؤلفه آمارگیریهای دولت در زمینه تحصیالت رایگان میبرنامه

سهم هر گروه سنی که در این  براساسنماید به دست آید. در این مثال، الگوی سنی تحصیالت تعیین می

 این بودجهفرض شود رل سطح کالن این است که لذا در اینجا کنت برنامه سهیم است به دست خواهد آمد.

 تقسیم شده است. سهیمتبه طور یکسان بین تمامی کودکان برنامه 

                                                           
1 Gross Domestic Product (GDP) 
2 operating surplus 
3 non-profit institutions serving households 
4 government’s revenue 
5 International Monetary Fund 



کند که طرح های ملی انتقاالت را فراهم میچند نوع آمارگیری خانواری، اطالعات مورد نیاز حساب

از آن  1گیری استانداردهای زندگیاندازهآمارگیری هزینه و درآمد خانوار، طرح آمارگیری نیروی کار و مطالعه 

توانند حقایق خاص تحلیلی را در های مشابه نیز میو آمارگیری 2اند. آمارگیری بهداشت و بازنشستگیجمله

ی های ملی انتقاالت تلقهای مورد نیاز حسابتوانند به عنوان هسته اصلی دادهاین زمینه فراهم نمایند؛ اما نمی

 نمایند.افراد سنین باال آمارگیری میشوند، چون فقط از 

توان استفاده نمود. به عنوان مثال، شود نیز میگردآوری می 3های اداریثبتاز اطالعات سنی که در منابع 

 ای را در خصوصتواند اطالعات تفصیلیمی در خصوص مستمری بازنشستگیهای دولتی های برنامهگزارش

های اداری، اطالعات مقادیر کمّی کاالها و خدمات را به پرداخت شده به تفکیک سن فراهم نماید. ثبتمبالغ 

تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، نماید که این اطالعات نیز میمیها فراهم جای مبالغ پولی آن

های پرداخت های بخش عمومی یا مالیاتههای مورد نظر را از اعانهای دولتی مربوط به آموزش، جدولدستگاه

 نمایند.شده به تفکیک سن فراهم می

بندی فراگیر صورت چهار طبقهباید به  درآمدهای عملیاتی انواعو سایر  تمامی اطالعات مربوط به درآمد

؛ درآمد از خوداشتغالی و سایر اشتغال مزایایمشتمل بر  بندی شوند که عبارتند از: دستمزد و حقوقِدسته

مشتمل بر اجاره، سود و جوایز؛ و انتقاالت دریافتی از هر دو منبع عمومی  4داراییهای کارفرمایی؛ درآمد فعالیت

 یا خصوصی.

 بندی شوند: مصرف؛ خرجها دستهبندیهای خانوار نیز باید در یکی از این طبقهها یا پرداختیتمامی هزینه

 (منبع: همان) های پرداخت شده.یا مالیات ؛انتقاالت مانند هدایای اهدا شده به سایر خانوارهاکردن سود؛ 

 

 :و دوماول  سود جمعیتی

 های اقتصادی ویژههای ملی انتقاالت، توصیف تفصیلی و جامعی از جریانحسابهمان طور که گفته شد، 

، انتقاالت عمومی و خصوصی، مصرف 5هادارایی ازکند که مشتمل است بر: درآمد شغلی، درآمد سنی فراهم می

، ص 2017b)سازمان ملل،  انداز، همراه با جزئیات اضافی در زمینه مخارج مرتبط با تحصیل و سالمتو پس

نسلی خصوصی نسبت به تری درباره انتقاالت بینهای ملی انتقاالت اطالعات گسترده. همچنین، حساب(1

م شوند که با سیستای ایجاد میها به گونهنماید. این حسابذیر بوده فراهم میپآنچه که به طور معمول امکان

منبع: )، 2017b)سازمان ملل،  اقتصاد کالن است، سازگاری داشته باشندمنبع  ترین که مهم 6های ملیحساب

 .(همان

                                                           
1 Living Standards Measurement Study (LSMS) 
2 Health and Retirement Survey (HRS) 
3 Administrative Records 
4 Property income 
5 asset income 
 6United Nations System of National Accounts (SNA) 



ی عمر اقتصادنقش تغییرات ساختار سنی در چرخه  اکنون به معرفی روش مورد استفاده برای بررسیلذا 

و همچنین میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیت )با فرض ثابت بودن تأثیر سایر 

تر نیز در مقدمه بیان شد، سود جمعیتی پردازیم. همانطور که پیشعوامل( که سود جمعیتی نامیده شده می

تقاالت های دریافتی و پرداختی انگیری جریانز اندازهکه از پروفایل انتقاالت اقتصادی نسلی یا به عبارت دیگر ا

به طور متوسط هر فرد در یک سن معیّن چه که دهد به طور خالصه نشان می ،آیدها به دست میبین نسل

دهد و نهایتاً در مجموع کل انداز برای آینده انجام میمنابع و پس گذاریاشتراکبه میزان تولید، مصرف، 

. این ره زمانی، سوددهی جمعیتی، مثبت و در چه دوره زمانی این سوددهی منفی استجمعیت، در چه دو

 پردازیم.ها میگردد که در ادامه، به تشریح این فرمولمی نمایانهایی به شرح زیر موضوع در قالب فرمول

و تعداد (( 2005میسون و همکاران، تولیدکنندگان )یا ) 1شاغلیندر ابتدا، مفاهیمی تحت عنوان تعداد مؤثر 

کنیم کسانی که اند. فرض میآمده 2و  1های در فرمول کنیم که به ترتیبرا معرفی می 2کنندگانمؤثر مصرف

د هستن «رکننده مؤثمصرف»و  «مؤثر شاغل»سالگی هستند، به طور متوسط یک واحد  49تا  30در بازه سنی 

راد سنین دیگر به عنوان نسبتی بیشتر یا کمتر از واحد مزبور به شمار اف (؛ لذا5ص  ،2017b)سازمان ملل، 

به چه نسبتی در مقایسه با متوسط افراد بازه در یک سن خاص، د هر فرآیند که به این بستگی دارد که می

، کنندگان در هر سنیا مصرف شاغلینتعداد مؤثر  د.کنییا مصرف م ،ساله تولید ناشی از کار 49تا  30سنی 

منبع: ) آیدبه دست می ،دهی شدهوزن ،یا مصرف شغلیاز جمعیت هر سن که با استفاده از پروفایل درآمد 

 .(همان

 (:1فرمول )

 

در مقایسه  xفرد در سن ضریب سطح نسبی تولید  t ،(x)iŷدر سال  شاغلینتعداد مؤثر  L(t)، 1در فرمول 

 است. tدر سال  xافراد در سن جمعیت  P(x,t)و  ساله 49تا  30افراد  یک واحد تولیدمتوسط با 

 (:2فرمول )

 

 xفرد در سن  مصرفضریب سطح نسبی  t ،(x)iĉدر سال  کنندگانمصرفتعداد مؤثر  N(t)، 2در فرمول 

 است. tدر سال  xافراد در سن جمعیت  P(x,t)ساله و  49تا  30افراد  مصرفیک واحد متوسط در مقایسه با 

ر فرمول آید که دبه دست می «نسبت حمایت»کنندگان، بر تعداد مؤثر مصرف شاغلیناز تقسیم تعداد مؤثر 

 نشان داده شده است. 3

 (: 3فرمول )

                                                           
1 Effective Number of Workers 
2 Effective Number of Consumers 



 

کند. این رابطه در اقتصادی ساده، رابطه بین نسبت حمایت و سود جمعیتی اول را فراهم مییک مدل 

 نشان داده شده است. 4فرمول 

 (:4فرمول )

 

 شاغلینو تقسیم هر دو طرف فرمول بر تعداد  3کل در دو طرف فرمول  ملیدرآمد این فرمول که با ضرب 

از دو جزء  Y(t)/N(t)کننده مؤثر یعنی ازای هر مصرف ملی بهدهد که درآمد آید، نشان میبه دست می مؤثر

وری )بهرهمؤثر  شاغلملی به ازای هر  عبارت است از درآمد Y(t)/L(t)تشکیل شده است. جزء اول یعنی 

 .L(t)/N(t)که خود برابر است با  SR(t)و جزء دوم عبارت است از نسبت حمایت یا همان  (نیروی کار

، ص 2017bدهد )سازمان ملل، نسبت حمایت، اثر مستقیم تغییرات ساختار سنی جمعیت را به دست می

درصد افزایش در نسبت  10 مؤثر، شاغلبا فرض ثابت بودن درآمد ملی به ازای هر  به عنوان مثال(. لذا 6

 کننده مؤثر خواهد شد.ازای هر مصرف ملی بهدرصدی درآمد  10حمایت، باعث افزایش 

مصرف »در خصوص  5، فرمول «کننده مؤثردرآمد به ازای هر مصرف»شاخص با وجود تمرکز این بحث روی 

 نیز بسیار مفید خواهد بود: «کننده مؤثربه ازای هر مصرف [ملی]

 (:5فرمول )

 

 

یا یک منهای که مصرف گردیده  ایملی درآمداول( سهم کل  تشکیل شده است: جزءاز سه  فرمولاین 

سوم( نسبت و  ،وری نیروی کارهمان بهرهیا مؤثر  شاغلدوم( درآمد ملی به ازای هر ، انداز ملیسهم پس

  .حمایت

ای است از سرانه مصرف که به صورت مصرف کننده، نسخه بازتعریف شدهدر واقع، مصرف به ازای هر مصرف

به  شغلی(. با فرض اینکه نسبت درآمد 7، ص 2017bبر حسب سن در محاسبات آمده است )سازمان ملل، 

منجر به افزایش متناظر در درآمد کل خواهد  شغلیدرآمد کل در طول زمان ثابت باشد، هر افزایشی در درآمد 

به « رشد»به حالت « سطح»، از حالت 5و  4های شد. با این فرض، با گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین فرمول

 Y(t)که در این فرمول، عالمت ] [ نمایانگر نرخ رشد پارامتر داخل آن و دست خواهیم یافت  6صورت فرمول 

 . (منبع: همان) استبیانگر درآمد تجمیع شده 

 (: 6فرمول )

 (:7فرمول )



از رشد  میزاندهد چه نشان می است که «نسبت حمایت»نرخ رشد همان « سود جمعیتی اول»

تصادی، رشد اق. چنانچه رشد نسبت حمایت منفی باشد، استمستقیم تغییرات نسبت حمایت سهم  ،اقتصادی

 .(منبع: همان)بهره خواهد بود بی اثر مستقیم تغییرات نسبت حمایتاز 

 

( نشأت Yl(t)/L(t)) شاغلبه ازای هر  شغلیتغییرات جمعیت در درآمد از تأثیر نیز « سود جمعیتی دوم»

 و تغییرات ساختار سنی جمعیت که به چگونگی اندوخته داراییآن بخش از در واقع،  .(منبع: همان)گیرد می

(. 2005زند )میسون و همکاران، ارتباط آن به سالمندی جمعیت بستگی دارد، سود جمعیتی دوم را رقم می

. در خالل مراحل پایانی گذار به باروری پایین، سهم رو به رشد جمعیت مواجه خواهیم بود ترکیبیاثرات ابتدا با 

د اند. این افراد بایهستند یا آن را به اتمام رسانده شانکاریهای شود که در آستانه اتمام سالشامل افرادی می

. نداندوخته باششان های باقیماندهبرای بسیاری از سالمصرف مالی در مازاد درآمد شغلی به منظور ای را دارایی

. افزایش امید زندگی و افزایش توأم در طول دوران بازنشستگی، خواهیم داشت، اثرات رفتاری را پس از آن

ود های مختلفی به ختواند شکلمی هاشود. این داراییمی هاپروفایل سنی دارایی به انتقال رو به باال درمنجر 

و رفاه  یمستمری بازنشستگهای ممکن این است که بازنشستگان بر انتقاالت حاصل از برنامه بگیرد. یک حالتِ

ده تکیه نمایند. در این حالت، افراد در حال عمومی یا انتقاالت به دست آمده از فرزندان و سایر اعضای خانوا

ممکن  حالت شان هستند.های بازنشستگیاندوختن دارایی انتقالی به عنوان روشی از مصرف مالی در طول سال

شان خواهند اندوخت و این سرمایه به عنوان مبنعی های کاریای را در طول سالدوم این است که افراد سرمایه

 رسیدنتواند برای می هااین دارایی متشان خواهد بود. هر دو شکلره بازنشستگی در خداز حمایت در طول دو

به کسری بودجه چرخه عمر در سنین سالمندی مورد استفاده قرار گیرد، اما باز هم سرمایه در رشد اقتصادی 

 رشدرو به (. اثر 6)فرمول وری در مدل رشد اقتصادی فوق تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، عنصر بهره

 (.منبع: همانای، منشأ سود جمعیتی دوم است )اندوخته سرمایه

 

 سود جمعیتی:جهانی وضعیت 

متوسط جهانی شاخص نسبت حمایت که تا قبل از  (2017bصورت گرفته )سازمان ملل،  برآوردهایطبق 

شروع به  ،در آن سالکننده نفر مصرف 100نفر شاغل به ازای هر  45روند کاهشی داشت، از رقم  1973سال 

 100نفر شاغل به ازای هر  52تا رقم این روند افزایشی های صورت گرفته، بینیافزایش نمود که طبق پیش

مثبت ارزیابی نسبت حمایت اثر دهه اخیر، ادامه خواهد یافت. لذا در چهار  2026کننده تا سال نفر مصرف

اضافه نموده است. این همان سود  ملی به رشد بالقوه درآمددرصد به طور ساالنه  5/0تا  3/0و بین  شودمی

 .نیز نشان داده شده است 5که در شکل  جمعیتی اول در مقیاس جهانی است

 

 



دهی نشده )متوسط وزن 2100تا  1950 ،)سود جمعیتی اول( شاخص نسبت حمایت و نرخ رشد آن متوسط جهانی -5شکل 

 مقادیر کشورها(

 
 2017bمنبع: سازمان ملل، 

 

 6های مختلف جهان در شکل سال شروع و پایان فاز سود جمعیتی و لذا متوسط طول دوره آن در قاره

وارد فاز  1962ها و از سال شود، قاره اروپا پیش از تمام قارهنشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می

به اتمام رسانده است. از لحاظ  2000سال تا سال  38سود جمعیتی شده و پیش از همه نیز این فاز را پس از 

و آفریقا  1975، آسیا از 1974، آمریکا از 1971های اقیانوسیه از سال سال شروع، پس از اروپا به ترتیب قاره

را دارا  دوره اند. از لحاظ متوسط طول دوره، قاره آفریقا بیشترین طولوارد فاز سود جمعیتی شده 1991از 

های بعدی رتبهبه ترتیب سال  38سال و اروپا با  58سال، آسیا و آمریکا با  65های اقیانوسیه با باشد و قارهمی

 باشند.میرا دارا 

 

 مختلف جهانبر حسب مناطق طول دوره آن متوسط و پایان فاز سود جمعیتی و سال شروع  -6شکل 

 
 و ترسیم نمودار توسط نویسنده 2017bمنبع: سازمان ملل، 

 



 2016سود جمعیتی برای کشورهای مناطق مختلف دنیا در سال  دامنه تغییراتنیز وضعیت  7در شکل 

سیا قاره آ کشورهای نشان داده شده است که بر اساس آن، در سال مذکور بیشترین دامنه تغییرات مربوط به

است که عمدتاً سود جمعیتی مثبت دارند و کشورهای قاره اروپا با دامنه کم، عمدتاً دارای سود جمعیتی منفی 

 هستند.

 

بندی شده بر حسب مناطق کشورهای طبقهدر سود جمعیتی اول )نرخ رشد شاخص نسبت حمایت(  -7شکل 

 2016مختلف جهان، 

 
 2017bمنبع: سازمان ملل، 

 

های ملی در خصوص سود جمعیتی دوم در جهان، الزم به ذکر است که محاسبات مربوط به پروژه حساب

انتقاالت برای این مرحله از سود جمعیتی در بسیاری از کشورها در دست اقدام است و پس از نهایی شدن، در 

 از آغاز های پسسالدوم برای بینی سود جمعیتی پایگاه اینترنتی مربوطه قرار خواهد گرفت. با این حال، پیش

( 2017bسازمان ملل، های فرضی اقتصادی تهیه و در راهنمای فنی مربوطه )سود جمعیتی اول بر اساس مدل

، های مختلفبرای قاره سود جمعیتی دوممتوسط شده، داده نشان  8همانطور که در شکل منتشر شده است. 

سال ماندگار است. در نقاط اوج، سود جمعیتی دوم  150از لحاظ مقدار، بزرگ و از لحاظ زمان، برای بیش از 

افزایند. فاصله زمانی نقاط اوج اثر سود به رشد اقتصادی می 1درصدتکیک در تمام نواحی دنیا در حدود 

بینی شده که بیشرین سال پیش 55تا  40سود جمعیتی اول بین  های آغازینسالجمعیتی دوم نسبت به 

در  درصدتکنیم ، سود جمعیتی دوم به انداز هسال 150 دوره این در طول فاصله مربوط به قاره آفریقا است.

 افزاید.رسد( به رشد اقتصادی میمی 43/0سال در هر قاره )به جز اروپا که در آن حداکثر به 

 

 

                                                           
 .یک واحد افزایش یا کاهش در یک کمیّت با واحد درصد است، معادل ( percentage pointone) درصدمنظور از تک 1



 (درصدتک بر حسب)در مناطق  مختلف جهان سود جمعیتی اول  آغازهای پس از بر حسب سالسود جمعیتی دوم  -8شکل 

 
 کشور 111، بر اساس مقادیر مربوط به 2017bسازمان ملل، منبع: 

 

مناطق مختلف جهان از چه سالی سود هر یک از داده شده که نشان به طور خالصه  2در جدول شماره 

 اند واز آغاز سود اول به نقطه اوج این سود رسیده به طور متوسط چند سال پسجمعیتی اول را آغاز نموده و 

میانگین هر  .اندطی چند سال پس از همان نقطه آغازین سود اول، به اوج سود دوم و هر دو سود توأم رسیده

که شده های بعدی جدول ارائه نیز در ستونساله  100یک از سودهای اول، دوم و توأم در طول یک دوره 

های آفریقا، آسیا، آمریکا، اقیانوسیه و اروپا بیشترین میانگین سود توأم را به خود یب قارهدهد به ترتنشان می

 .انداختصاص داده

 

 خالصه برآوردهای سود جمعیتی اول و دوم بر حسب مناطق مختلف جهان -2جدول 

 منطقه
 شروع سود جمعیتی اول

 ساله 100میانگین سود،  مقدار نقطه اوج )سال مقدار اوج(

 هر دو سود توأم سود دوم سود اول هر دو سود توأم سود دوم سود اول

 1.00 0.67 0.32 (48) 1.80 (51) 1.33 (25) 0.82 1993 آفریقا

 0.82 0.67 0.15 (33) 1.51 (43) 1.15 (19) 0.84 1975 آمریکا

 0.90 0.72 0.18 (34) 2.35 (42) 1.88 (20) 1.38 1973 آسیا

 0.48 0.56 -0.08 (28) 1.35 (37) 1.24 (22) 0.68 1962 اروپا

 0.80 0.71 0.09 (28) 1.50 (38) 1.24 (14) 0.66 1974 اقیانوسیه
 کشور 112، بر اساس مقادیر مربوط به 2017bسازمان ملل، منبع: 

 

 

 



 :انداز آنبینی چشمو پیش ایرانوضعیت سود جمعیتی در 

کشور دنیا از  60در بیش از « های ملی انتقاالتحساب»پروژه ، شدهای قبل اشاره همانطور که در بخش

شناسی دانشگاه تهران انجام شده که پروژه توسط گروه جمعیتاین در ایران، به اجرا درآمده و جمله ایران 

ای همانند کشوره ای نیز برای این منظور در دستور کار دانشگاه مذکور قرار گرفته است.تشکیل دبیرخانه

میالدی انجام  2100تا  1950های اسبات و برآوردهای الزم برای ایران نیز برای دوره زمانی سالدیگر، مح

قابل دستیابی  www.ntaccounts.orgهای انتقاالت به آدرس حسابپایگاه اینترنتی شده و نتایج آن در 

  است.

 2011های ملی انتقاالت ایران برای سال مذکور، پروفایل حساب ه اینترنتیپایگاطبق نتایج منتشر شده در 

درآمد شغلی از حدود سن شود، ه است. همانطور که مالحظه مینشان داده شد 9محاسبه شده که در شکل 

منحنی میزان مصرف بر رسد. سالگی به حداکثر میزان خود می 44شود و در حدود سن سالگی آغاز می 16

یابد با یک روند جهشی افزایش میدهد با آغاز دوران تحصیالت ابتدایی، میزان مصرف حسب سن نیز نشان می

ش خورد که البته از جهافزایش جهشی دیگری به چشم می ،سالگی نیز با ورود به تحصیالت عالی 18و پس از 

کند سالگی ادامه پیدا می 80ات مصرف به آرامی تا حدود سن از این سنین به بعد، روند تغییر قبلی کمتر است.

ای هگروه بسیاری ازاین منحنی به الگوی مصرف سنی کند. ن پس کاهش بسیار محسوسی پیدا میآو از 

ای با الگوی مربوط به کشورهای با درآمد باال دارد که دنیا شبیه است، اما تفاوت اساسیکشورهای درآمدی 

هم دولت و هم باشد؛ چرا که در این دسته از کشورها، سنین باال مربوط میگوی مصرف در البه این تفاوت 

 دهندانجام میهای قابل توجهی برای امنیت، سالمت و رفاه سالمندان در این دوره از زندگی خود هزینهخود 

 .(2017bسازمان ملل، ) درآورده استافزایشی  شکلکه روند الگوی سنی مصرف را در این سنین به 

سالگی  48تا  38دهد که در ایران از حدود تفاضل بین درآمد شغلی و مصرف در سنین مختلف نشان می

اما در  .)سطح سبز رنگ( آیدانداز در این سنین به وجود میشود و به نوعی قابلیت پساین تفاضل مثبت می

طح )س شودفراد دچار کسری بودجه میسایر سنین، این تفاضل منفی است و لذا برآیند درآمد و هزینه این ا

 .قرمز رنگ(

 2011های ملی انتقاالت ایران، پروفایل حساب -9شکل 

 
 های ملی انتقاالت و ترسیم نمودار توسط نویسندهحساب پایگاه اینترنتیمنبع: 

http://www.ntaccounts.org/


در ایران یعنی نسبت تعداد شاغلین مؤثر به شاخص نسبت حمایت نشان داده شده،  10چنانکه در شکل 

نفر  100نفر شاغل به ازای هر  36روند کاهشی داشت، از رقم  1988که تا قبل از سال کنندگان مؤثر مصرف

ا تاین روند افزایشی  های صورت گرفته،بینیشروع به افزایش نمود که طبق پیش ،کننده در آن سالمصرف

که این همان دوره  ادامه خواهد یافت 2026کننده تا سال نفر مصرف 100نفر شاغل به ازای هر  58رقم 

 شودمثبت ارزیابی میاثر نسبت حمایت های اخیر، دههدر لذا  .مندی از سود جمعیتی اول در ایران استبهره

یا همان رشد اقتصادی  ملی به رشد بالقوه درآمددرصد  3/2تا  05/0بین به طور ساالنه  سود جمعیتی اول و

 اضافه نموده است. 

 

 ،در ایران)نرخ رشد شاخص نسبت حمایت( سود جمعیتی اول شاخص نسبت حمایت و  -10شکل 

 2100تا  1950

 
 و ترسیم نمودار توسط نویسنده های ملی انتقاالتحسابپایگاه اینترنتی منبع: 

 

های با وجود اینکه محاسبات مربوط به پروژه حسابانداز سود جمعیتی دوم در ایران، در خصوص چشم

ملی انتقاالت برای این مرحله از سود جمعیتی در بسیاری از کشورها از جمله ایران در دست اقدام است، 

های فرضی اقتصادی بر اساس مدل سود جمعیتی اول های پس از آغازسال ایبر بینی سود جمعیتی دومپیش

های برای ایران نیز بر اساس مدل که( منتشر شده 2017bسازمان ملل، بوطه )تهیه و در راهنمای فنی مر

دهد، سود جمعیتی دوم در ایران همانطور که این شکل نشان می ارائه شده است. 11مذکور به صورت شکل 

لحاظ رود و از درصد نیز فراتر میتک 2، در نقطه اوج از مرز افزایش ساالنه در رشد اقتصادی از لحاظ مقدار

سط متوتر در مقیاس جهانی گفته شد، دوام دارد که همانطور که پیشبه طور پیوسته سال  88زمانی، تا حدود 

د و رسافزایش ساالنه در رشد اقتصادی می درصدتکیک های مختلف دنیا در نقطه اوج به این سود برای قاره

 .خواهد بودسال ماندگار  150لحاظ زمان، برای بیش از از 

 



نسبت درآمد شغلی )نمودار خطی( و سود به مستمری دوران زندگی دارایی حاصل از  -11 شکل

 سود جمعیتی اول پس از آغاز هایبر حسب سالای(، جمعیتی دوم )نمودار ناحیه

 

 2017bمنبع: سازمان ملل، 

 

 :بندیجمع

با پرداختن به نقش تغییرات  ارائه شده، شناسی و اقتصادای جمعیترشتهدر این مقاله که در حوزه بین

حدود دو دهه است  و توجه دادن به شرایط پنجره فرصت جمعیتی کهچرخه عمر اقتصادی ساختار سنی در 

یری گبهرهو دن به فعل در آورریزی شایسته برای گذاری و برنامهسیاستبر ضرورت  ،در ایران فراهم گردیده

 گیریشناختی اندازهو جمعیتهای اقتصادی منظور، مدل این فرصت تأکید شد. برای اینهر چه بیشتر از 

رائه ا میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیت )با فرض ثابت بودن تأثیر سایر عوامل(

اول و دوم در ایران و جهان محورهای اصلی بحث را  سود جمعیتیهای ملی انتقاالت و حساب شد که مقوله

در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیتی، مثبت و در چه دوره زمانی تا مشخص شود  دادند به خود اختصاص

 این سوددهی منفی است.

تا  1360سال از اواسط دهه  40زمینه سود جمعیتی اول به مدت حدوداً ها نشان داد که نتایج بررسی

رقم  ازدرصد  2.3ای در حدود در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور، تا بیشینهو فراهم شده  1410اواسط دهه 

مربوط به رشد اقتصادی ایران )بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل( به سود جمعیتی اول اختصاص داشته 

شود که از لحاظ میپس از این دوره، زمینه سود جمعیتی دوم در ایران آغاز ها نیز نشان داد بینیپیشاست. 

رود و از لحاظ زمانی، تا درصد نیز فراتر میتک 2مقدار افزایش ساالنه در رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 

ک یهای مختلف دنیا در نقطه اوج به سال به طور پیوسته دوام دارد که متوسط این سود برای قاره 88حدود 

سال ماندگار خواهد  150رسد و از لحاظ زمان، برای بیش از افزایش ساالنه در رشد اقتصادی می درصدتک

 بود.



اندازهای مثبت در تأثیر تحوالت ساختار جمعیتی در رشد با وجود چشماست که موضوع در اینجا اهمیت 

ای است که دهد و اساساً شرایط بالقوههیچ یک از دو مرحله سود جمعیتی به خودی خود رخ نمیاقتصادی، 

در  ضروری استتواند به فعل در آید. لذا ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران میگذاری و برنامهستصرفاً با سیا

 انداز پیش رویای مواجهه با این پدیده در چشمالزامات سیاستی و راهبردهای توسعهتحقیقات تکمیلی به 

اولین و  .ص اشاره نمودتوان به چند حوزه مرتبط در این خصوکه می تحوالت جمعیتی ایران پرداخته شود

 وگیری از شرایط سود جمعیتی، اتخاذ راهبردهای کالن تحقیقاتی سیاستی در زمینه بهره الزامترین ایپایه

های های به فعل در آمدن فرصتای اساسی باشد بر فراهم نمودن زمینهدر این زمینه است تا مقدمهپژوهی آینده

همچنین تعیین متولی اجرایی و رسمی مشخص برای ظایر آن. جمعیتی بالقوه نظیر پنجره جمعیتی و ن

های ریزی و اجرای موضوعات مهم جمعتیی از جمله این موضوع کالن ملی، ضرورت بعدی است تا خألبرنامه

ونه لذا همانگ های بزرگ اما گذرا نشود.انگاری از اینگونه فرصتاجرایی موجود بیش از این موجب غفلت و سهل

مقاله سعی بر معرفی و ترویج این مهم نموده است، ضروری است به نحو شایسته نسبت به استمرار و که این 

توانند نهاد که میهای مردمسازی موضوعاتی از این دست در نهادهای حاکمیتی و همچنین سازماننهادینه

 دد.بینی گرسعه کشور پیشهای تونقش مؤثری در بدنه فرهنگی جامعه ایفا نمایند، اقدامات الزم در برنامه

هایی نظیر سالمت، بهداشت عمومی و دسترسی حوزهبه توان سایر الزامات سیاستی و راهبردهای کالن را می

مرتبط با  های اقتصادیحوزه ،سطح سواد و مهارتارتقای  و آموزشاز جمله  سرمایه انسانیبه مراقبت، حوزه 

پژوهی در حوزه آیندهانداز ملی و نیز ر سطح خانوار( و پسخصوصی )دانداز پس بازار کار، الگوی مصرف،

 .جمعیت اختصاص داد سالمندی
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