تحليل شاخصهاي بازار كار در فصل بهار 1398

مقدمه
با توجه به تحوالت شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخير ،تمرکز بيشتر بر تحليل کوتاهمدت این بازار میتواند
حاوی اطالعات ارزشمند و حتی رفعکننده ابهامها و برخی سؤالهای موجود درخصوص این تحوالت باشد.
درخواستهای مكرر نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی درخصوص تحوالت بازار کار تهيه این گزارشها را
ضروری کرده است و انتظار میرود این گزارشها بتواند از طریق ارائه بهروزترین تحليلها و اطالعات بازار کار برای
سطوح مختلف قانونگذاری و سياستگذاری مفيد باشد .در ادامه مهمترین تغييرات شاخصهای بازار کار در بهار 1398
نسبت به فصل مشابه سال قبل ارائه شده است.
نمودار  .1تغيير مهمترين متغيرهاي بازار كار در فصل بهار 1398نسبت به بهار 1397
نرخ هاي مهم در بهار 1398

تغييرات جمعيت در سن كار

(درصد تغييرنسبت به فصل مشابه سال
قبل)

 795345نفر

معاونت پژوهشهاي
اقتصادي
دفتر :مطالعات

تغييرات جمعيت غيرفعال

تغييرات جمعيت فعال

 838842نفر

-43497نفر

نرخ مشاركت0/5( %40/6 :

)

اقتصادي
تغييرات جمعيت شاغل

تغييرات جمعيت بيكار

321293نفر

-364789نفر

نرخ بيكاري) 1/3( %10/8 :

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
22016545
تاريخ انتشار:
1398/5/1

تغييرات جمعيت شاغل زن

تغييرات جمعيت شاغل مرد

تغييرات جمعيت بيكار زن

تغييرات جمعيت بيكار مرد

-32416نفر

353709نفر

-137705نفر

-227084نفر

تغييرات جمعيت جوان15-24
ساله بيكار زن

تغييرات جمعيت جوان  15-24ساله
بيكار مرد

 -69381نفر

-60854نفر

مأخذ:چكيده نتایج طرح آمارگيری نيروی کار مرکز آمار ایران در بهار 1398
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نرخ بيكاري(مرد)) 1/1( %9/2 :
نرخ بيكاري (زن)) 1/9( %17/3 :
نرخ بيكاري جوانان(مرد)) 0/8( 23/9:

نرخ بيكاري جوانان(زن)4/2(37/2 :

)

 .1جمعيت فعال و غيرفعال
ـ جمعيت فعال 1:بررسیها نشان میدهد طی سه سال منتهی به بهار  ،1397جمعيت فعال در هر سال به طور متوسط  985هزار نفر
افزایش داشته است که تقریباً  53درصد از آن مردان و مابقی زنان بودهاند .اما در بهار  1398نسبت به فصل مشابه سال قبل ،جمعيت
فعال  43هزار نفر کاهش داشته است .این کاهش عمدتاً به دليل کاهش در جمعيت فعال زنان (حدود  170هزار نفر) رخ داده است و
جمعيت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل  127هزار نفر افزایش یافته است .البته همين افزایش جمعيت فعال
مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار  520( 1397هزار نفر افزایش در سال) به یك پنجم خود رسيده است.
نمودار  2نشان میدهد افزایش در جمعيت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سالهای قبل رشد داشته ،بنابراین کاهش جمعيت
فعال به دليل خروج افراد از بازار کار رخ داده است .به نظر میرسد کاهش جدی در جمعيت فعال بيشتر به دليل دلسردی افراد از یافتن کار
رخ داده و این رویه در کاهش جمعيت فعال زنان بسيار مشهود است (حدود  81درصد از کاهش جمعيت فعال زنان از ناحيه کاهش جمعيت
بيكار زنان است) .با این حال ارائه تحليلي دقيق از داليل خروج افراد بيكار از بازار كار نيازمند دسترسي به دادههاي خام طرح
آمارگيري نيروي كار است كه اين موضوع به دليل عدم انتشار دادههاي خام به موقع از سوي مركز آمار ايران ،در حال حاضر
امكانپذير نيست.
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نمودار  .2تغييرات در جمعيت در سن كار و فعال در بهار هرسال نسبت به بهار سال قبل (هزار نفر)

تغيير در جمعيت تغيير در جمعيت در تغيير در جمعيت در تغيير در جمعيت در

فعال

1398

1397

سن كار زن

1396

سن كار مرد

سن كار

1395

مأخذ :همان.

ـ نرخ مشاركت 2:نرخ مشارکت در بهار  40/6 ،1398درصد بوده است که نسبت به بهار  0/5 )41/1( 1397درصد کاهش داشته است
و نرخ مشارکت زنان طی این دوره  0/7درصد کاهش داشته و به  16/1درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود  0/3درصد کاهش را تجربه
کرده و به  65درصد رسيده است.
 .1تمام افراد در سن کار یعنی جمعیت  10ساله و بیشتر كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگیري ،در تولید كاال و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا از قابلیت
مشاركت برخوردار بودهاند (بیكار) جمعیت فعال اقتصادي محسوب ميشوند.
 .2نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن كار ( 10ساله و بیشتر)

2

ـ جمعيت غيرفعال 1:در فصل بهار  ،1398جمعيت غيرفعال  840هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است .این در
حالی است که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار  ،1397جمعيت غيرفعال هر سال  275هزار نفر کاهش را نشان میدهد و در
بهار  1397نيز این رقم 49 ،هزار نفر کاهش داشته است .از  840هزار نفر افزایش جمعيت غيرفعال در فصل بهار سال  30 ،1398درصد
مربوط به جمعيت غيرفعال مردان و در حدود  70درصد آن مربوط به جمعيت غيرفعال زنان است.
 .2اشتغال
ـ تغيير در جمعيت شاغالن :طی سه سال منتهی به بهار  1397به طور متوسط ساليانه  723هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده
است که  367هزار نفر آن مرد و  356هزار نفر آن زن بودهاند ،اما در بهار  1398نسبت به بهار  321 ،1397هزار نفر به جمعيت شاغالن
اضافه شده است که در این ميان  354هزار نفر آن مردان بودهاند و جمعيت شاغالن زن 32 ،هزار نفر کاهش داشته است.
نمودار  .3تغييرات در جمعيت شاغل در بهار هر سال نسبت به بهار سال قبل
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تغيير در جمعيت شاغل

مأخذ :همان.

ـ تركيب بخشي اشتغال :از رقم نزدیك به 320هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار  ،1398حدود  116هزار نفر در بخش کشاورزی،
 40هزار نفر در بخش خدمات و  168هزار نفر در بخش صنعت بوده است.
ـ تركيب منطقهاي اشتغال :بررسی ترکيب شهری و روستایی افزایش اشتغال  321هزار نفری رخ داده در بهار  1398نشان میدهد
این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به گونهای که  420هزار نفر در مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و  98هزار نفر در مناطق
روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است .البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی ،الزم است ارزیابی عملكرد این
قانون با دقت نظر بيشتری مدنظر قرار گيرد و در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،این امر را در دستور کار خود قرار
داده است.

 .1تمام افراد  10ساله و بیشتر كه در طول هفته مرجع ،در هیچ يك از دو گروه شاغالن و بیكاران قرار نميگیرند ،جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب ميشوند.
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نمودار  .4تغييرات در جمعيت شاغل شهري و روستايي در بهار  1398نسبت به بهار سال 1397
روستایی

اشتغال بخش خدمات

اشتغال بخش صنعت

(هزار نفر)

شهری

اشتغال كل

اشنغال بخش كشاورزي

مأخذ :همان.

نمودار  4نشان میدهد که از  420هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری 97 ،هزار نفر آن به بخش خدمات 183 ،هزار
نفر به بخش صنعت و  140هزار نفر به بخش کشاورزی مربوط است .همچنين در مناطق روستایی به ترتيب در بخش کشاورزی  25هزار
نفر ،در بخش صنعت 16هزار نفر و در بخش خدمات  57هزار نفر ،کاهش اشتغال وجود داشته است.
 .3بيكاري
ـ تغيير در جمعيت بيكار :طی سه سال منتهی به بهار  1397به طور متوسط ساليانه  262هزار نفر به جمعيت بيكار اضافه شده است
که در این ميان 153هزار نفر آن مرد و  102هزار نفر آن زنان بودهاند ،اما در بهار  1398نسبت به بهار  ،1397جمعيت بيكار  365هزار
نفر کاهش داشته است و جمعيت بيكار مردان  227هزار نفر و جمعيت بيكار زنان  138هزار نفر کاهش داشته است .همچنين جمعيت
بيكار جوان  15-24ساله 130 ،هزار نفر و بيكاری فارغالتحصيالن عالی نيز 20 ،هزار نفر کاهش را نشان میدهد.
كاهش جمعيت بيكار به همراه كاهش نرخ مشاركت و جمعيت فعال و افزايش قابل توجه جمعيت غيرفعال در مردان و
زنان ،نشان ميدهد كه به دليل نامساعد بودن وضعيت بازار ،افراد بيكار از جستجوي كار دلسرد شده و از بازار كار خارج
شدهاند و در اين بين سهم عظيم زنان با توجه به تركيب  50درصدي جمعيت زنان از جمعيت در سن كار ،قابل تأمل و توجه
است .الزم است برای جلوگيری از تداوم این اتفاق در فصول آتی ،انگيزه و دالیل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گيرد.
جدول .1تركيب جمعيت بيكار در بهار  1398و 1397

(هزار نفر)
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تغييرات

-364
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-19
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مأخذ :همان.
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ـ نرخ بيكاري 1:هرچند آمار نشان میدهد نرخ بيكاری در فصل بهار  1398نسبت به فصول مشابه در سه سال اخير کاهش داشته است اما
با توجه به سایر شاخصهای بازار کار ،بايستي توجه داشت كاهش نرخ بيكاري نه به دليل افزايش اشتغال قابل توجه بلكه به دليل
خارج شدن افراد از بازار كار و افزايش قابل توجه جمعيت غيرفعال رخ داده است .نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان
میدهد در صورتي كه اين افراد از بازار كار خارج نميشدند نرخ بيكاري كل كشور به  13/9درصد ميرسيد كه نسبت به نرخ
اعالم شده  3/1درصد بيشتر است .درواقع در صورتي كه افراد خارج شده از بازار كار در فصل بهار  1398همچنان تقاضاي
شغل داشتند نهتنها نرخ بيكاري  1/3درصد كاهش نمييافت بلكه  1/6درصد نيز افزايش مييافت .اين موضوع در نرخ بيكاري
زنان بسيار جديتر است به طوري كه با اين فرض نرخ بيكاري زنان به جاي  17/3درصد به  28/1درصد ميرسيد.
جدول  .2تغييرات نرخ بيكاري جديد با لحاظ جمعيت غيرفعال در بهار 1398
برآورد نرخ بيكاري بهار  1398با فرض عدم افزايش جمعيت غيرفعال

نرخ بيكاري بهار 1398

تفاوت

كل

13/9

10/8

3/1

مرد

10/4

9/2

1/2

زن

28/1

17/3

10/8

مأخذ :محاسبات تحقيق.

نرخ بيكاری به ترتيب برای جوانان  15-24ساله و فارغالتحصيالن آموزش عالی1/8 ،درصد و  1/2درصد کاهش را نشان میدهد .نرخ
بيكاری شهری در بهار  1398نسبت به بهار  1/6 ،1397درصد و نرخ بيكاری روستایی  0/6درصد کاهش را نشان میدهد.
ـ وضعيت استانها :بررسی نرخ بيكاری در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که در بهار  1398نسبت به بهار  ،1397استانهای
آذربایجان غربی ،چهارمحال بختياری ،اصفهان ،کرمانشاه و سيستان و بلوچستان در نرخ بيكاری افزایش محسوسی داشتهاند و استان گلستان و
هرمزگان بيشترین کاهش را در نرخ بيكاری داشتهاند .همچنين استانهای اردبيل ( 45/7درصد) ،چهارمحال بختياری و کرمانشاه ( 44درصد)،
بيشترین نرخ مشارکت را در بين استانهای کشور دارند .البته تحليل شرایط بازار کار این استانها منوط به بررسی سایر شاخصهای بازار کار
است به عنوان مثال با اینكه نرخ بيكاری استان هرمزگان کاهشی در حدود  4/4درصد داشته اما در همين فصل نرخ مشارکت این استان نيز
کاهش  0/5درصدی داشته است و نشاندهنده انصراف افراد بيكار از جستجوی کار و اضافه شدن آنها به جمعيت غيرفعال است.
 .4مهمترين سياستهاي دولت در بهار 1398
مهمترین سياست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال  1398اجرای بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال  1397کل کشور ،اجرای
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پيشنهاد «سياستها و برنامههای اشتغالزایی و توسعه
کارآفرینی در سال  »1398از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.
 .1نرخ بیكاري عبارت است از نسبت جمعیت بیكار به جمعیت فعال (شاغل و بیكار) ضرب در .100
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نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد با وجود تالشهایی که در جهت اجرای تبصره « »18انجام شده ،اجرای
برنامههای توليد و اشتغال موضوع این بند با چالشها و موانع فراوانی روبهرو بوده است .برخی از این موارد به شرح ذیل است:
 عدم ثبات اقتصاد کالن و تحریمهای آمریكا،
 عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص،
 گستردگی و پراکندگی برنامهها،
 تنگناهای بودجهای دولت و عدم تأمين منابع،
 عدم تمكين بانكها و مؤسسات اعتباری غيربانكی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود،
 انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت،
 عدم توجه دستگاههای اجرایی به ضرورت توجيهپذیری طرحهای اشتغالزایی،
 تعارض بين کارکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی،
 کندی و تأخير در فرایند اجرای تبصره،
 پيچيدگی ناشی از ترکيب سه منبع اعتباری (بودجه ،صندوق توسعه ملی و بانك).
چالش های فوق باعث شده است تا کليت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بين
دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اوليه برای اجرای برنامههای اشتغالزایی بهحساب میآید و تابع تزریق منابع ،شرایط اقتصاد کالن و
همكاری و هماهنگی سایر دستگاههاست.
همچنين با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی ،کاهش  98هزار نفر از تعداد شاغالن مناطق روستایی در بهار ،1398
نياز به بررسی و تحليل دارد .در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی جهت ارزیابی عملكرد اجرای این قانون در دست تهيه دارد.
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