گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير
)TADBIR CONSULTING GROUP (TCG

چشم انداز تهدیدات بالقوه بازار کار در ج.ا.ایران

بسمه تعالی
مقدمه:
بازار کار در ج.ا.ايران ،چشم انداز پيچيده و دشواري دارد و متضمن تهدیدات بالقوه اقتصادي و اجتماعی
براي کشور میباشد .از اينرو به تدابير ويژه و استراتژيک براي تبديل تهديدات بالقوه به فرصتهاي مناسب
احتياج است .در اين مقاله به تبيين ابعادي از تهديدات مربوطه و راهکارهاي ضروري پرداخته خواهد شد.
 -1تعاریف پایه
براي بررسی وضعيت بازار کار در کشور ،بايد چهار متغير «جمعيت در سن کار»« ،جمعيت فعال»« ،نرخ
بيکاري» و «نرخ مشارکت اقتصادي» را مد نظر قرار داد.
* جمعیت در سن کار شامل افراد بين سن  01- 46سالگی را می شود.
* جمعیت فعال بخشی از «جمعيت در سن کار» است که يا در توليد کاال و خدمات مشارکت دارد و يا داراي
قابليت مشارکت بالقوه در فعاليتهاي اقتصادي می باشد.
جمعیت شاغل  +جمعیت بیکار = جمیعت فعال
وضعيت رابطه جمعيت فعال و تعداد شاغلين ،در نمودار ذيل نشان داده شده است:

صفحه 1

گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير
)TADBIR CONSULTING GROUP (TCG

چشم انداز تهديدات بالقوه بازار کار در ج.ا.ايران

* نرخ بیکاری عبارتست از نسبت تعداد افراد بيکار به جمعيت فعال اقتصادي.
جمعیت بیکار
= نرخ بیکاری
جمعیت فعال

* نرخ مشارکت اقتصادی نيز بيانگر نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت در سن کار است.
جمعیت فعال
= نرخ مشارکت
کل جمعیت در سن کار

افزايش نرخ مشارکت اقتصادي به منزله افزايش مطلوبيت اشتغال در مقابل کاهش انگيزه عدم اشتغال در نزد
افراد است .بنابراين افزايش اين متغير نشاندهنده بهبود فضاي کار در اذهان نيروي کار بالقوه است.
 -2افزایش نرخ مشارکت
افزايش نرخ مشارکت  ،موجب افزايش نيروي کار بالقوه می شود .بدين معنی که قبل از افزايش نرخ مشارکت،
بخش قابل توجهی از جمعيت غير فعال در محاسبات نرخ بيکاري در نظر گرفته نمی شدند .اما با افزايش نرخ
مشارکت ،صف تقاضاي کار افزايش می يابد و از اينرو از جمعيت غير فعال کاسته و به جمعيت فعال افزوده
میشود .اين امر آمار بيکاران و نرخ بيکاري را افزايش میدهد.
در بازار کار ايران نسبت جمعيت غير فعال بيش از نيمی از جمعيت در سن اشتغال را تشکيل میدهد ،لذا
هرگونه تصميم جمعيت غير فعال براي ورود به بازار کار ،موجب افزايش نرخ مشارکت می شود که اثر
معناداري بر افزايش نرخ بيکاري خواهد گذاشت .محاسبات نشان میدهد که به ازاي هر واحد تغيير در نرخ
مشارکت اقتصادي (در صورت تثبيت ساير عوامل) ،حدود  0/39درصد بر نرخ بيکاري افزوده خواهد
اقتصاد.)0934/2/4

شد (دنياي

صفحه 2

چشم انداز تهديدات بالقوه بازار کار در ج.ا.ايران

گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير
)TADBIR CONSULTING GROUP (TCG

طی سالهاي  0911تا  ،0930نرخ مشارکت اقتصادي داراي کاهش مستمر بوده است .اما اين متغير در سه
سال اخير روند رو به رشدي را سپري کرده و از  93/2درصد به  93/6درصد رسيده است  .اين افزايش معادل
 0/2ميليون نفري نيروي کار بالقوه است.
همانطور که مشاهده می شود ،با افزايش نرخ مشارکت ،نرخ بيکاري نيز افزايش يافته است .علت اصلی اين امر
ورود فارغ التحصيالن و ساير اقشاري که قبالً در جمعيت غير فعال بودند ،به بازار کار است .الزم بذکر است که
تداوم اين روند ،تاثير اساسی بر افزايش نرخ بيکاري در آينده خواهد داشت.
وضعيت اثر نرخ مشارکت بر نرخ بيکاري در نمودار ذيل نشان داده شده است:

-3پاسخ به پارادوکس بازار کار ایران:
در بازار کار ايران ،پارادوکس و تناقض اساسی وجود دارد .بدين معنی که در سالهاي اخير ،از يکسو ميزان
اشتغال و از سوي ديگر ،نرخ بیکاری بصورت همزمان افزايش دارد .چرا که در اين سالها ،همسو با افزايش

صفحه 3

اشتغال ،نرخ مشارکت نيز افزايش داشته و اين امر افزايش نرخ بيکاري را در برداشته است .در اين راستا بايد
گفت که در سال گذشته ،با وجود ايجاد بيش از  461هزار فرصت شغلی ،نرخ بيکاري نيز به سبب افزايش نرخ
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مشارکت حدود  0/6درصد افزايش يافت و به بيشترين مقدار طی هفت سال گذشته رسيد .همچنين بايد افزود
که طی سالهاي  0939تا  ، 0931برغم آنکه در مجموع حدود  0/9ميليون فرصت شغلی در کشور ايجاد شد
و بهبود نسبی در وضعيت اشتغال بوجود آمد ،اما به سبب افزايش نرخ مشارکت اقتصادي و افزايش تعداد
نيروي کار بالقوه  ،نرخ بيکاري نيز روند رو به رشدي را سپري کرده است .در اين دوره نرخ مشارکت اقتصادي
بيش از  2/2واحد افزايش يافت که موجب افزايش  0/1واحد درصدي نرخ بيکاري در بازه ياد شده ،گرديده
است.
بنابراين پاسخ تناقض مزبور در بازار کار ايران را بايد در افزايش نرخ مشارکت جستجو کرد .بدين معنی که در
کشور اشتغال افزايش داشته ،اما به سبب افزايش نرخ مشارکت ،نرخ بيکاري نيز افزايش داشته است .از آنجا که
افزايش نرخ بيکاري بيش از ايجاد فرصت هاي شغلی بوده است ،آثار خدمات دهی تمامی دستگاههاي دولتی،
غير دولتی و بخش خصوصی در امر اشتغال زايی ،براي آحاد جامعه ملموس و محسوس نمی باشد.
الزم بذکر است که اين وضعيت در دهه  0911نيز ظهور و بروز داشت .بدين معنی که در دهه  ،0911نرخ
مشارکت به سبب افزايش جمعيت غير فعال کشور (افزايش نيروهاي تحصيل کرده) رو به کاهش بود .لذا برغم
آنکه فرصتهاي شغلی محدودي در اين سالها ايجاد شد ،اما نرخ بيکاري نيز کاهش داشت و يا داراي افزايش
نبود .بعنوان نمونه بايد گفت ،در سال  0914که لقب بدترين سال در ايجاد اشتغال در دهه گذشته را به نام
خود به ثبت رسانده است ،بيش از  211هزار فرصت شغلی کاهش پيدا کرد ،اما به علت کاهش  1/4درصدي
نرخ مشارکت  ،نرخ بيکاري در مقايسه با سال  0911حدود 1/1درصد کاهش يافت.
اما اين وضعيت در سال  0911بنحو ديگري ظهور و بروز پيدا کرد .بدين معنی که با افزايش نرخ مشارکت در
سال  ، 0911با وجود ايجاد بيش از نيم ميليون فرصت شغلی ،نرخ بيکاري در مقايسه با سال قبل ،حدود 0/1
درصد افزايش پيدا کرد.

صفحه 4

در مجموع میتوان گفت ،نرخ مشارکت در نيمه اول دهه  ،0911رو به کاهش بوده است .اما از نيمه دوم دهه
 0911اين نرخ افزايش تدريجی داشته و در نيمه اول دهه  0931از شدت بيشتر برخوردار شده است.
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 -4فرصتها و تهدیدات نرخ مشارکت:
کاهش و افزايش نرخ مشارکت ،متضمن فرصتها و تهديدات مختلف و گوناگون است .بدين معنی که با
افزايش جمعيت غير فعال (افزايش نيروهاي تحصيل کرده) ،نرخ مشارکت کاهش می يابد .اين امر فرصت الزم
را براي نخبگان سياسی در جهت افزايش ظرفيتهاي اقتصادي و برقراري تعادل و تناسب سازي بين تقاضا و
عرضه نيروي کار براي سالهاي آتی فراهم می نمايد .چرا که آمار جمعيت غير فعال درنرخ بيکاري کشور منظور
نمی شود و نخبگان سياسی می توانند نسبت به برقراري تعادل در بازار کار اقدام نمايند .اما در صورتی که
اقدام مناسب در جهت افزايش ظرفيت اقتصادي صورت نپذيرد ،فرصت مزبور ،تبديل به تهدید می شود.
چراکه با افزايش نرخ مشارکت ،از تعداد افراد جمعيت غير فعال کاسته شده و به جمعيت فعال افزوده می شود.
افزايش جمعيت فعال نيز داللت بر افزايش نرخ بيکاري خواهد داشت .بعبارت ديگر ،بايد از فرصتهاي مربوط به
افزايش نرخ مشارکت در خصوص افزايش ظرفيت هاي اقتصادي که موجب بهبود وضعيت طرف تقاضاي نيروي
کار می شود ،بهره گيري الزم را بعمل آورد .در غير اينصورت ،با افزايش نرخ مشارکت افزايش عرضه نيروي کار
رقم میخورد .از آنجا که تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار وجود ندارد ،نرخ بيکاري افزايش می يابد.
متاسفانه در دهه ،0911اقدامات مورد انتظار در خصوص افزايش ظرفيت هاي اقتصادي و برقراري تعادل بين
عرضه و تقاضاي نيروي کار صورت نپذيرفت و اين فرصت طاليی که همراه با افزايش قابل توجه قيمت نفت و
بهبود اساسی در درآمدهاي نفتی بود ،از دست رفت .اما از سوي ديگر ،از نيمه دوم دهه 0931و اتمام دوره
فرصت هاي طاليی ،عرضه نيروي کار داراي افزايش خواهد بود که بخش قابل توجه آنها نيروهاي تحصيل
کرده هستند لذا با توجه به اينکه اقدامات اساسی در جهت ظرفيت سازي هاي اقتصادي و همچنين تعادل بين
تقاضا و عرضه نيروي کار صورت نپذيرفته است ،بازار کار داراي شرايط نامناسبی خواهد بود که متضمن
تهديدات بالقوه است.
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 -5آثار رشد نرخ مشارکت در آینده:
همانطور که گفته شد از سال  ،0939روند تازهاي بر بازار کار کشور حاکم شده که در قالب افزايش نرخ
مشارکت اقتصادي و تمايل به جستوجوي کار ظهور و بروز پيدا کرده است .بهطوري که طی سه سال گذشته،
نرخ مشارکت اقتصادي در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال پيشين خود ،باالتر بوده است .لذا پيش بينی
میشود که در پايان دهه  0931و در سال ، 1411نرخ مشارکت از  33/4درصد به سطح  41درصد افزايش
يابد.
در صورتی که رشد جمعيت طی سالهاي آتی ،معادل سالهاي گذشته باشد ،ميزان جمعيت کشور در سال
 0611حدود  11/0ميليون نفر خواهد بود .از ميزان مزبور ،حدود  39/2ميليون نفر در سن اشتغال ( 01سال
به باال) قرار خواهند داشت .هر گاه نرخ مشارکت اقتصادي در سال  ،0611به ميزان  60درصد باشد ،حدود 91
ميليون نفر در زمره جمعيت فعال محسوب خواهند شد .در اين صورت ،اگر قرار باشد نرخ بيکاري حتی در
همين محدوده نسبتا باالي فعلی (سطح  02درصد) ثابت بماند ،اقتصاد ايران بايد نسبت به تامين حدود 4
میلیون شغل جدید طی  5سال آینده اقدام نمايد .به عبارت ديگر ،اقتصاد ايران ساالنه به  011هزار شغل
جدید نياز خواهد داشت ،تا سطح نرخ بيکاري در محدوده کنونی حفظ شود و افزايش نيابد.
الزم بذکر است که يکی ديگر از چالش هاي بازار کار ايران ،وضعيت اشتغال ،ناقص می باشد .بر اساس آمارهاي
بانک مرکزي ،در پايان سال گذشته حدود  2 /4ميليون نفر در وضعيت اشتغال ناقص قرار دارند .اين شاغالن،
داراي امنيت شغلی به مراتب کمتر در مقايسه با شاغلين تمام وقت می باشند .بنحوي که نوسانات اقتصادي
میتواند شاغالن ناقص را به بيکاران بالقوه تبديل نمايد .با توجه به اين امر بهبود وضعيت شاغلين ناقص و
پايدار سازي آنها ،در محاسبات منظور نشده است که بحث جداگانه اي را طلب می کند.

صفحه 6

همچنين بايد افزود ،که طی دهه گذشته ،بهطور متوسط ساالنه  021هزار شغل ايجاد شده است .نمودار ذيل
روند ايجاد اشتغال در دهه گذشته را نشان می دهد:
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نمودار مزبور نشان میدهد که اقتصاد ايران در  01سال گذشته ،از لحاظ ايجاد تعداد شغل و پایداری آنها،
کاستی هاي اساسی داشته و براي پاسخ گويی به تقاضاي کار در 01سال آتی ،محتاج اصالحات ساختاری
اساسی و بنيانی می باشد.
 -6الزامات برقراری تعادل در بازار کار:
تعادل در بازار کار منوط به مولفه هاي ذيل است:
* رشد اقتصادي
* سرمايه گذاري
رشد اقتصادي از طريق ايجاد ظرفيت هاي جديد اقتصادي ،موجب افزايش تقاضاي نيروي کار می شود و زمينه
برقراري تعادل در بازار کار فراهم میگردد .اما رشد اقتصادي ،افزايش سرمايه گذاري هاي داخلی و خارجی را
طلب می کند .محاسبات هزينه سرمايه گذاري براي ايجاد هر شغل جديد ،متفاوت و گوناگون است .در برنامه
ششم توسعه ،به ايجاد حدود يک ميليون فرصت شغلی در هر سال ،تاکيد شده است .مقامات سازمان برنامه و
بودجه نيز اعالم داشتهاند که براي ايجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی در هر سال ،به 011هزار میلیارد
تومان (داخلی و خارجی) سرمايه گذاري احتياج است .بعبارت ديگر ،ايجاد هر شغل جدید ،هزينه اي بالغ بر

صفحه 7

 011میلیون تومان خواهد داشت.
از جمله الزامات تامين سرمايه مورد نياز ،امنيت پايدار در خصوص "سرمایه" و "سرمایه گذار" در ابعاد
داخلی و خارجی است که بحث جداگانه اي را طلب می کند.

