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چکیده
آخرین اطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال  ،1398نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت
 10ساله و بیشتر کشور در سال  1398حدود  40درصد بوده که نسبت به سال  0.6 ،1397واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری نیز در همین سال به  10.6درصد رسیده که نسبت به سال  1.4 ،1397واحد درصد کمتر است .این کاهش در
نرخ بیکاری در کنار کاهش در نرخ مشارکت میتواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جستجوی کار ،یافتن کار را
متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کردهاند.
نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر تهران در سال  39.1 ،1398درصد و  9.8درصد بوده که
نسبت به سال  1397به ترتیب با کاهش  0.7واحد درصدی و  2.4واحد درصدی همراه بوده است .در سال  1398نرخ مشارکت
اقتصادی و نرخ بیکاری استان تهران نسبت به متوسط کل کشور پایینتر است .همچنین در این سال نرخ بیکاری برای زنان
استان تهران ا ز متوسط نرخ بیکاری زنان کشور باالتر و نرخ بیکاری مردان استان تهران از نرخ بیکاری مردان کل کشور
پایینتر است .در سال  1398نرخ بیکاری جوانان در استان تهران از متوسط کل کشور کمتر است.
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وضعیت کلی بازار کار کشور و استان تهران در سال 1398
با توجه به جدول  1و مطابق با آخرین اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال  ،1398نرخ
مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر کشور در سال  1398حدود  40درصد است که نسبت به سال  0.6 ،1397واحد
درصد کاهش یافته است .نرخ بیکاری در سال  1398نیز به  10.6درصد رسیده که نسبت به سال  1.4 ،1397واحد درصد
کمتر است .این کاهش در نرخ بیکاری در کنار کاهش در نرخ مشارکت میتواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در
جستجوی کار ،یافتن کار را متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کردهاند.
نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر استان تهران نیز در سال  39.1 ،1398درصد و  9.8درصد
بوده که نسبت به سال  1397به ترتیب با کاهش  0.7واحد درصدی و  2.4واحد درصدی همراه بوده است .شایان ذکر است در
سال  1398نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری استان تهران نسبت به متوسط کل کشور پایینتر است.

یکی از نکات قابل توجه در تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی این است که علیرغم اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1398
در استان تهران و کل کشور کاهش یافته ،اما همچنان جمعیت فعال کشور و استان تهران افزایش پیدا کرده؛ اگرچه افزایش
آن متناسب و به اندازه افزایش جمعیت کل نبوده است .به عبارت دیگر ،تعداد نسبتآً زیادی از افراد اضافه شده به جمعیت
باالی  10یا  15سال کشور در سال  ،1398نه وارد جمعیت شاغل شدهاند و نه تمایلی به جست و جوی شغل داشتهاند (عدم
ورود به بازار کار) .تحلیل دقیقتر نسبت به وضعیت این افراد مستلزم دسترسی به آمارهای جمعیتی به تفکیک گروههای سنی
مختلف است.
در خصوص کاهش نرخ بیکاری ،بررسیها نشان میدهد جمعیت بیکار کشور و استان تهران در سال  1398کاهش و جمعیت
شاغل افزایش یافته است.
جدول  -1مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر کشور و استان تهران طی سال  1398و  – 1397درصد
تغییرات
1397
1398
شرح
واحد درصد
-0.6
40.5
39.9
نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور
-1.4
12
10.6
نرخ بیکاری کل کشور
-0.7
39.8
39.1
نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران
-2.4
12.2
9.8
نرخ بیکاری استان تهران
منبع دادهها :مرکز آمار ایران
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وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به تفکیک زنان و مردان

مطابق جدول  ،2نرخ مشارکت اقتصادی زنان  10ساله و بیشتر در سال  15.5 ،1398درصد بوده که این مقدار نسبت به سال
 0.6 ،1397واحد درصد کاهش یافته است .عالوهبراین نرخ بیکاری زنان  10ساله و بیشتر نیز در سال  1398برابر با 17.5
درصد بوده که با کاهش  1.4واحد درصدی نسبت به سال  1397همراه بوده است .نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری
مردان  10ساله و بیشتر نیز در سال  1398به ترتیب برابر با  64.3درصد و  9درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به ترتیب کاهش  0.5واحد درصدی و  1.4درصدی را تجربه کردهاند.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان  10ساله و بیشتر استان تهران طی سال  1398به ترتیب برابر با  14.3درصد و 63.7
درصد بوده که به ترتیب کاهش  0.9واحد درصدی و  0.8واحد درصدی را نسبت به سال  1397تجربه کرده است .نرخ
مشارکت اقتصادی هم برای زنان و هم برای مردان در سال  1398از متوسط نرخ مشارکت زنان و مردان کل کشور پایینتر
بوده است .نرخ بیکاری نیز برای زنان و مردان  10ساله و بیشتر طی مدت زمان مذکور برابر با  18.4درصد و  7.9درصد بوده
که نسبت به سال قبل با کاهش  2.3واحد درصدی برای هر دو گروه همراه است (نمودار  .)2در سال  1398نرخ بیکاری برای زنان
استان تهران از متوسط نرخ ب یکاری زنان کشور باالتر و نرخ بیکاری مردان استان تهران از نرخ بیکاری مردان کل کشور پایینتر بوده است.

جدول  -2مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر کشور و استان تهران به تفکیک زنان و مردان طی سال  1398و
 – 1397درصد
تغییرات (واحد درصد)
1397
1398
شرح
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
-0.5
-0.6
64.8
16.1
64.3
15.5
نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور
-1.4
-1.4
10.4
18.9
9
17.5
نرخ بیکاری کل کشور
-0.8
-0.9
64.5
15.2
63.7
14.3
نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران
-2.3
-2.3
10.2
20.7
7.9
18.4
نرخ بیکاری استان تهران
منبع دادهها :مرکز آمار ایران
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وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به تفکیک شهری و روستایی
با توجه به جدول  ،3نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10ساله و بیشتر مناطق شهری کشور در سال  39.2 ،1398درصد بوده
که نسبت به سال  1397حدود  0.6واحد درصد کاهش یافته است .این نرخ در مناطق روستایی در مدت زمان مذکور برابر
 42.3درصد بوده که نسبت به سال  ،1397کاهش  0.3واحد درصدی را تجربه کرده است .نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و
بیشتر کشور نیز در مناطق شهری و روستایی در سال  1398به ترتیب  11.8درصد و  7.3درصد بوده که نسبت به سال 1397
با کاهش  1.7واحد درصدی و  0.6واحد درصدی همراه بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت  10ساله و بیشتر شهری و روستایی استان تهران در سال  ،1398برای هر دو گروه 39.1
درصد بوده که این مقدار نسبت به سال  1397برای جمعیت  10ساله و بیشتر مناطق شهری با کاهش  0.8واحد درصدی و
برای جمعیت  10ساله و بیشتر روستایی با افزایش  0.5واحد درصدی همراه بوده است .هردو نرخ مشارکت شهری و روستایی
استان تهران در سال  1398از متوسط کل کشور پایینتر بوده است .نرخ بیکاری نیز در جمعیت  10ساله و بیشتر شهری و
روستایی استان تهران به ترتیب  10درصد و  6.5درصد بوده که نسبت به سال  1397کاهش  2.6واحد درصدی و  0.7واحد
درصدی را تجربه کرده است .شایان ذکر است که در سال  ،1398نرخ بیکاری هم در شهرها و هم در روستاهای استان تهران از متوسط
کل کشور پایینتر است.

جدول  -3مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر به تفکیک شهری و روستایی کشور و استان تهران طی سال
 1398و  – 1397درصد
تغییرات (واحد درصد)
1397
1398
شرح
روستایی
شهری
روستایی
شهری
روستایی
شهری
-0.3
-0.6
42.6
39.8
42.3
39.2
نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور
-0.6
-1.7
7.9
13.5
7.3
11.8
نرخ بیکاری کل کشور
0.5
-0.8
38.6
39.9
39.1
39.1
نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران
-0.7
-2.6
7.2
12.6
6.5
10
نرخ بیکاری استان تهران
منبع دادهها :مرکز آمار ایران
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وضعیت بیکاری جوانان
همانطور که از جدول  4مشخص است ،وضعیت نرخ بیکاری جوانان در دو گروه  15تا  24ساله و  15تا  29ساله در سال
 1398به ترتیب برابر  26درصد و  17.9درصد بوده که این مقادیر نسبت به سال  1397به ترتیب با کاهش  1.7واحد درصدی
و  7.2واحد درصدی همراه بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت  15تا  24ساله و  15تا  29ساله استان تهران نیز در سال  1398برابر با  24.8درصد و  15.9درصد بوده
که نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش  4.5واحد درصدی و  9.3درصدی همراه بوده است .شایان ذکر است در سال
 1398نرخ بیکاری در هردو گروه سنیهای ذکر شده در استان تهران از متوسط کل کشور پایینتر است.
جدول  -4وضعیت بیکاری جوانان  15تا  24ساله و  15تا  29ساله کشور و استان تهران طی سال  1398و  – 1397درصد
شرح
جمعیت  15تا  24ساله کل کشور
جمعیت  15تا  29ساله کل کشور
جمعیت  15تا  24ساله استان تهران
جمعیت  15تا  29ساله استان تهران

1398

1397

تغییرات (واحد درصد)

26
17.9
24.8
15.9

27.7
25.1
29.3
25.2

-1.7
-7.2
-4.5
-9.3

منبع دادهها :مرکز آمار ایران

اشتغال زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی

سهم اشتغال زنان شاغل در بخش غیر کشاورزی در سال  1398برابر  80.1درصد بوده که این سهم نسبت به سال  1397با
کاهش  0.2واحد درصدی همراه بوده است .این سهم در استان تهران  99.1درصد بوده که نسبت به سال  1397بدون تغییر
باقی مانده است .شایان ذکر است سهم اشتغال زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی در استان تهران در سال  1398همانند سال گذشته از
متوسط کل کشور باالتر است.
جدول  -6سهم اشتغال زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی طی سال  1398و  – 1397درصد
شرح
سهم اشتغال زنان شاغل در بخش غیر کشاورزی کل کشور
سهم اشتغال زنان شاغل در بخش غیر کشاورزی استان تهران
منبع دادهها :مرکز آمار ایران



1398

1397

تغییرات (واحد درصد)

80.1
99.1

80.3
99.1

-0.2
0

