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مقدمه:
بازار کار ایران در سال های آتی از سه ناحيه تحت فشار قرار خواهد گرفت :افراد تحصیلکرده  ،زنان و گروه
سنی جواننرخ بيکاری در این سه گروه از متوسط نرخ بيکاری کشور باالتر است و از این رو اتخاذ سياست
های مناسب برای انها ضروری می باشد (نيلی .)1396،در ادامه مطالب به تبيين هر یک از موارد سه گانه
پرداخته میشود.

 -1نیروهای تحصیلکرده
برای بررسی اوليه وضعيت نيروهای تحصيل کرده در بازار کار ایران 3 ،بازه زمانی را می توان در نظر گرفت:
پيش از سال  ،1385بين سالهای  1386 -1392و از سال  1392تاکنون .
پيش از سال  ،1385تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهی و نرخ مشارکت ،به شکل متناسبی در حال افزایش
بودند .اما این روند در بازه زمانی دوم دچار تغيير می شود .بنحوی که افراد دارای تحصيالت دانشگاهی رو به
افزایش و نرخ مشارکت در شيب نزولی قرار می گيرد .در بازه سوم ،بار دیگر این دو متغير همراستا شده اند.
اما با این تفاوت که شيب افزایشی نرخ مشارکت در سه سال اخير تندتر از دوره اول شده است .این افزایش
شيب ،گویای سيل عظيم ورودی به بازار کار ایران است.
ميانگين جهانی نرخ مشارکت بيش از  62درصد و در کشور ما حدود  39درصد است .نرخ مشارکت در ایران
نيز باید به سمت ميانگين جهانی حرکت کند ،تا بتواند به رشد اقتصادی کمک نماید.این نرخ در سالهای آتی
نيز افزایش پيدا خواهد کرد که بمعنی افزایش عرضه نیروی کار در کشور است .برای پاسخگویی به افزایش
عرضه نيروی کار ،باید نسبت به ظرفیت سازی های اقتصادی اقدام کرد ،تا تقاضای نیروی کار نيز افزایش
یابد .این امر موجب تعادل در عرضه و تقاضای گسترده در بازار کار خواهد شد .در غير اینصورت شرایط نگران
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کننده خواهد بود .الزم بذکر است ،هر یک درصد افزایش نرخ مشارکت ،موجب افزایش حدود یک میلیون
نفر عرضه نيروی کار در کشور می شود.
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یکی از نکات مهم و قابل توجه در بازار آتی کار ،کاهش تعداد دانشجویان و افزایش فارغ التحصيالن است.
تعداد دانشجویان طی سالهای  ،1375-90همواره رو به افزایش بوده ،اما این روند در سالهای 1390-96
متوقف شده است .ولی نکته مهم اینستکه از سال  1390که تعداد دانشجویان کاهش یافته ،تعداد فارغ
التحصيالن افزایش یافته است .نمودار ذیل تحوالت مربوطه را نشان می دهد(نيلی.)1396،
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پيام اصلی کاهش و افزایش مزبور برای سياست گذار اینستکه جمعيت قابل توجهی از فارغ التحصيالن که
حدود  3/5میلیون نفر می شوند ،بطور تدریجی طی سالهای آتی وارد بازار کار می شوند و بازار کار را تحت
فشار جدی قرار می دهند .بعبارت دیگر با توجه به اینکه حدود  1.1میلیون نفر فارغ التحصيالن بيکار در
کشور وجود دارد ،در سالهای آتی ميزان مزبور بالغ بر  4.6میلیون نفر خواهد شد.

 -2زنان
در سه سال اخير ورودی زنان به بازار کار ایران از مردان بيشتر شده است .حال آنکه سمت تقاضا ،آمادگی
برای جذب این نيرو را نداشته و بازار کار با یک شوک مواجه شده است .اگر نرخ مشارکت زنان  25تا 29
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ساله در سال  1375حدود  1۴درصد بود  ،این عدد در سال  1395به حدود  25درصد رسيده است .با توجه
به سرمایه گذاریهای فراوان آموزشی برای زنان در دانشگاهها و عدم تقاضای کافی در بازار کار ،نوعی اتالف
منابع انسانی و مالی در کشور بوجود امده است که محتاج تدبير و چاره اندیشی جدی است.
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 -3گروه سنی جوان
با توجه به ترکيب سنی جمعيت کشور ،می توان افراد را به دو دسته سنی باالی  30سال و کمتر از  30سال
تقسيم کرد .محاسبات روند تحوالت بازار کار حاکی از ورود سيل عظيم افراد باالی  30سال به بازار کار از سال
 1392تا  1۴00است .یکی از مسائل مهم کنونی ،توجه به مهارت آموزی برای افراد بدون تحصيالت و جوان
در کشور است تا آنها آمادگی ورود به بازار کار را بدست آورند .حدود  2.5میلیون نفر در گروه سنی جوان
بيکار هستند.

چه باید کرد؟
برای پاسخگویی به عرضه فراوان نيروی کار در سالهای آتی ،باید طرف تقاضای نيروی کار افزایش یابد.
همانطور که گفته شد ،این امر از طریق افزایش ظرفيت های اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی رقم خواهد
خورد .بنابراین نياز اساسی ج.ا .ایران  ،پی گيری نرخ رشد اقتصادی باال همراه با اشتغال زایی باال است .اما
نکته قابل تامل اینستکه با مروری به عملکرد بخشهای اقتصادی طی ده سال گذشته در ایران و همچنين
روند اقتصاد جهانی ،این نکته قابل تامل بدست می آید که افزایش رشد لزوماً همراه با افزایش اشتغال نمی
باشد.
بعنوان نمونه باید گفت ،براساس آمارهای بانک مرکزی ،ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بين سالهای
 1383تا  ، 1393به طور متوسط ساالنه  ۴ /3درصد رشد کرده است .ولی در همين دوره رشد ساالنه اشتغال
در کارگاههای صنعتی بهطور متوسط ساالنه  2درصد بوده است .این اختالف گویای اینستکه رشد بخش
صنعت ،رشد اشتغالزا نبوده است که عدم همسویی رشد صنعتی و رشد اشتغال زایی را نشان می دهد.
بعبارت دیگر ،رشد صنعتی مزبور ،موجب افزایش تقاضا برای نيروی کار نشده است .روند اقتصاد جهانی نيز
داللت بر رشد اقتصادی از طریق بکارگيری فناوری های پيشرفته و همچنين افزایش بهره وری دارد .این نکات
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لزوماً همراه با افزایش اشتغال نمیباشد.
بنابراین یکی از پيچيدگی های اقتصاد ایران ،برقراری پيوند رشد اقتصادی و صنعتی همراه با افزایش اشتغال
است .چرا که در شرایط کنونی ،ایندو تغيير دارای همبستگی باال نسبت بيکدیگر نمیباشند.

