اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

مروری بر وضعیت بازار کار ایران در پاییز 1398

مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری در افراد  15سال به باال در پاییز سال  10.6 ،1398درصد بوده که
نسبت به پاییز  1.2 ،1397واحد درصد بهبود یافته است .در مقابل ،نرخ مشارکت اقتصادی کشور در مدت مذکور نیز 0.2
واحد درصد کاهش یافته است .نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور هم در زنان و هم در مردان به مراتب از نرخ بیکاری
کل کشور باالتر بوده است .با وجود اینکه گزارش حاکی از بهبود نرخ بیکاری در فصل سوم سال  1398نسبت به فصل
مشابه سال  1397هستند ،اما به نظر میرسد همچنان ورود زنان به بازار کار از مردان دشوارتر است؛ به طوری که نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در پاییز  1398نسبت به پاییز  1397حدود  0.4واحد درصد کاهش یافته است.
یم
تهیه کننده :طاره ه کر ی دستنایی
دی ماه 1398
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وضعیت عمومی بازار کار کشور

مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار پاییز :1398
-

جمیعت فعال  15ساله و بیشتر در پاییز  1398نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد  0.5درصدی مواجه شده
و به حدود  27.3میلیون نفر رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز  1398معادل  44.3درصد بوده که در مقایسه با پاییز  ،1397حدود منفی 0.2
واحد درصد کاهش یافته است.
در پاییز  1398جمعیت شاغل  15سال و بیشتر در ایران بالغ بر  24.4میلیون نفر بوده که این میزان نسبت به
مدت مشابه سال  1397حدود  2درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری پاییز  1398نسبت به نرخ بیکاری پاییز  1397حدود  1.2واحد درصد کاهش داشته و جمعیت
بیکار با کاهش حدود  324هزار نفری به حدود  2.89میلیون نفر رسیده است.
جدول  -1مقایسه اشتغال و بيكاری جمعيت  15ساله و بيشتر کشور طی پایيز  1398و 1397
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نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان و مردان
جدول  2اطالعات مربوط به جمعیت شاغل و بیکار زنان و مردان را در پاییز  1398و پاییز  1397مقایسه میکند .این
جدول نشان میدهد:
 سهم زنان از کل جمعیت فعال در پاییز  1398معادل  19.8درصد (حدود  5.4میلیون نفر) بوده این در حالیاست که جمعیت فعال مردان در پاییز  1398حدود  22ملیون نفر (با سهم  80.2درصدی) بوده است.
 جمعیت فعال زنان در پاییز  1398نسبت به فصل مشابه سال  1397با کاهش حدود  55هزار نفری مواجه شدهو سهم زنان از کل جمعیت فعال نیز در مدت مذکور  0.3واحد درصد کاهش یافته است.
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 جمعیت فعال مردان در پاییز  1398بیش از  203هزار نفر نسبت به پاییز  1397افزایش یافته و سهم آنان ازکل جمعیت فعال در پاییز  1398نسبت به فصل مشابه سال  1397نیز حدود  0.3واحد درصد بیشتر شده و به
 80.2درصد رسیده است.
-

-

کاهش جمعیت فعال زنان در بازار کار علیرغم افزایش جمعیت آنها در پاییز  1398نسبت به مدت مشابه سال
 ،1397کاهش  0.4واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان را به همراه داشته است.
به دنبال کاهش مشارکت زنان در بازار کار طی این مدت ،سهم زنان از کل جمعیت بیکار کشور نیز افزایش
یافته و از  30.7درصد در پاییز  1397به  32.4درصد در پاییز  1398رسیده است.
تعداد شاغالن زن نیز در پاییز  1398بالغ بر  4.4هزار نفر کم شده و سهم زنان از جمعیت شاغل کل کشور با
کاهش  0.4واحد درصدی در پاییز  1398نسبت به فصل مشابه سال قبل به  18.3درصد رسیده و 81.7درصد
از بازار کار در اختیار مردان قرار دارد.
مقایسه سهم زنان از جمعیت شاغل ( 18.3درصد) با سهم زنان از جمعیت بیکار ( 32.4درصد) حاکی از
مشکلتر بودن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان و در مواردی خروج آنها از بازار کار و جمعیت فعال
کشور است.

جدول  -2جمعيت فعال ،شاغل و بيكار ( 15ساله و بيشتر) به تفكيک زنان و مردان طی پایيز  1398و 1397
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وضعیت بیکاری جوانان  18-35ساله

جمعیت بیکار و نرخ بیکاری در میان جوانان ( 18تا  35سال) مطابق جدول  3نشان داده شده است:
 وضعیت بیکاری برای جوانان  18تا  35سال کشور هم برای مردان و هم برای زنان نامناسبتر از نرخ بیکاریکل جمعیت کشور است.
 در پاییز  1398حدود  75درصد بیکاران کشور در گروه سنی  18-35ساله قرار داشتهاند و بخش قابل توجهیاز آنها (حدود  64درصد) نیز مردان هستند.
 نرخ بیکاری جوانان  18تا  35ساله طی پاییز  1398معادل  17.9درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ،1397حدود  1.4واحد درصد کاهش یافته است.
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 نرخ بیکاری زنان  18تا  35ساله در پاییز  1398معادل  29.3درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال ،1397حدود  1.2واحد درصد کمتر شده است .نرخ بیکاری مردان جوان بین  18تا  35سال نیز طی این مدت
 14.7درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال  ،1397حدود  1.4واحد درصد کاهش یافته است.
 طی این مدت ،جمعیت زنان جوان بیکار کاهش حدود 157هزار نفری و جمعیت بیکار مردان جوان کاهشحدود  203هزار نفری را تجربه کردهاند.
جدول  -3مقایسه شاغالن و بيكاران جوان  18-35ساله کشور طی پایيز  1398و 1397
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وضعیت بیکاری جوانان  15-24ساله

نرخ بیکاری جوانان گروه سنی  15تا  24نیز مطابق جدول  4نشان میدهد:
-

-

نرخ بیکاری برای جوانان  15تا  24ساله کشور به مراتب هم برای مردان و هم برای زنان بسیار نامناسبتر از
نرخ بیکاری کل جمعیت کشور است.
آمارها نشان میدهد در پاییز  ،1398حدود  25درصد از بیکاران کشور در گروه سنی  24-15سال قرار
داشتهاند که حدود  67درصد آنها را مردان تشکیل میدهند.
طی پاییز سال  ،1398نرخ بیکاری جوانان  15تا  24سال معادل  25.8درصد بوده که نسبت به مدت مشابه
سال  ،1397حدود  1.2واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری زنان  15تا  24ساله در پاییز  1398معادل  38.3درصد بوده که نسبت به پاییز سال  1397به
میزان  0.3واحد درصد کاهش داشته است .نرخ بیکاری مردان جوان بین  15تا  24سال نیز طی این مدت
 22.3درصد بوده و مقایسه آن با فصل مشابه سال  1397نشان میدهد که وضعیت بیکاری در پاییز 1398
حدود  1.4واحد درصد بهبود یافته است.
در پاییز  1398نسبت به پاییز  ،1397جمعیت زنان جوان بیکار کاهش حدود  17هزار نفری و جمعیت بیکار
مردان جوان کاهش حدود  50هزار نفری را تجربه کردهاند.
جدول  -4مقایسه شاغالن و بيكاران جوان  15-24ساله کشور طی پایيز  1398و 1397
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اشتغال به تفکیک بخشهای اقتصادی
ترکیب شاغالن در بخشهای اصلی اقتصاد شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات در پاییز  1398نسبت به پاییز 1397
اندکی تغییر یافته ،بطوریکه مطابق جدول :5
 ترکیب شاغالن کشور طی پاییز  1398نسبت به پاییز  1397تا حدودی از سمت کشاورزی به صنعت وخدمات تغییر کرده است.
 تعداد شاغالن در بخش صنعت با افزایش بیش از  156هزار نفری ،در بخش کشاورزی با افزایش حدود 70هزار نفری و در بخش خدمات با افزایش بالغ بر  248هزار نفری همراه بوده است.
جدول  -5ترکيب شاغالن  15ساله و بيشتر بر اساس بخش های اصلی
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