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

وضعیت بازار کار ایران در بهار 1398

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ،نرخ بیکاری کشور در بهار  1398معادل  10.8درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال
گذشته با کاهش همراه بوده است .کاهش نرخ بیکاری کشور را میتوان ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی
این مدت دانست؛ نرخ مشارکت اقتصادی کشور از  41.1درصد در بهار  1397به  40.6درصد در بهار  1398رسیده است.
در این گزارش وضعیت بازار کار کشور در بهار  1398به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
تیر 1398
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وضعیت عمومی بازار کار کشور
 نرخ بیکاری کشور در بهار  1398معادل  10.8درصد بوده که نسبت به بهار  ،1397با کاهش  1.3واحد درصدیهمراه بوده است .طی این مدت جمعیت بیکار کشور حدود  365هزار نفر کاهش یافته است.
 کاهش نرخ بیکاری کشور در حالی صورت گرفته که نرخ مشارکت کشور نیز طی این مدت کاهش  0.5واحد درصدیرا تجربه کرده و به  40.6درصد در بهار  1398رسیده است .افت جمعیت فعال کشور طی این مدت نیز معادل 43.5
هزار نفر بوده است.
 جمعیت شاغل کشور در بهار  1398حدود  24.4میلیون نفر بوده که نسبت به بهار  1397بیش از  321هزار نفرافزایش یافته است.
جدول  -1مقایسه اشتغال و بیكاری جمعیت  10ساله و بیشتر کشور طی بهار  1398و 1397
شرح
جمعیت ده ساله و بیشتر
جمعیت فعال
جمعیت شاغل
جمعیت بیكار
نرخ بیكاری ()%
نرخ مشارکت اقتصادی()%
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نرخ مشارکت اقتصادی و بیكاری زنان و مردان
-

-

-

حدود  80.3درصد از کل جمعیت فعال کشور طی بهار 1398را مردان و  19.7درصد را زنان تشکیل داده است.
شایان ذکر است که نسبت به بهار  1397سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش  0.5واحد درصدی همراه بوده
که نشان از کاهش مشارکت اقتصادی زنان دارد.
در بهار  1398جمعیت فعال مردان با افزایش حدود  127هزار نفری همراه بوده است .در عین حال ،جمعیت فعال
زنان طی این مدت با کاهش بیش از  170هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی
بهار  1398شده است .سهم زنان از رشد جمعیت فعال کشور طی این مدت منفی  0.6واحد درصد و سهم مردان
 0.46واحد درصد بوده است.
جمعیت بیکار زنان کاهش  138هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش  227هزار نفری را در فصل بهار 1398
تجربه کردهاند.
سهم زنان از تعداد شاغالن کشور در بهار  1398نسبت به بهار  1397کاهشی بوده است .جمعیت زنان شاغل با
کاهش بیش از  32هزار نفری و جمعیت مردان شاغل افزایش حدود  354هزار نفری را تجربه کرده است.
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 از کل جمعیت شاغل کشور در بهار  81.7 ،1398درصد آنها را مردان و  18.3درصد آنها را زنان تشکیل داده است. با اینکه زنان تنها حدود  19.7درصد جمعیت فعال را تشکیل دادهاند ،حدود  31.6درصد از جمعیت بیکار مربوط بهزنان بوده که حاکی از مشکلتر بودن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.
جدول  -2جمعیت فعال ،شاغل و بیكار به تفكیک زنان و مردان طی بهار  1398و 1397
بهار 1397
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وضعیت بیكاری جوانان  15-29ساله
 در بهار  1398از جمعیت حدود  1.6میلیون نفری جوانان  15تا  29سال بیکار ،بیش از  68درصد آنها مرد و حدود 32درصد آن زن بودهاند.
 طی بهار  ،1398تعداد افراد بیکار در بین جوانان  15تا  29سال قریب به  250هزار نفر کاهش یافته است .اینکاهش برای زنان  163هزار نفر و برای مردان حدود  87هزار نفر بوده است.
 نرخ بیکاری برای جوانان  15تا  29سال در کشور در بهار  1398نسبت به مدت مشابه سال  1397با کاهش همراه 1.8واحد درصدی بوده و معادل  23.7درصد رقم خورده است .این نرخ برای زنان  35.3درصد و برای مردان 20.5
درصد بوده است.
جدول  -3مقایسه شاغالن و بیكاران جوان  15-29ساله کشور طی بهار  1398و 1397
شرح
جمعیت بیكار
نرخ بیكاری ()%

بهار 1397
زنان

مردان

تغییر

بهار 1398
کل کشور

مردان

زنان

کل کشور

زنان

مردان
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اشتغال به تفكیک بخشهای اقتصادی
 ترکیب شاغالن کشور طی بهار  1398نسبت به بهار  1397از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی تغییر کرده است. تعداد شاغالن در بخش صنعت با افزایش  168هزار نفری ،در بخش کشاورزی با افزایش  116هزار نفری و دربخش خدمات با افزایش  40هزار نفری همراه بوده است.
جدول  -4ترکیب شاغالن  10ساله و بیشتر بر اساس بخش های
بهار 1397
بخش
کشاورزی
صنعت
خدمات

بهار 1398
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 1علت اختالف در مجموع تعداد شاغالن ایجاد شده در سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات با مجموع کل اشتغال ایجاد شده در کشور ناشی از کاهش تعداد شاغالن در بخش
اشتغال ناقص در بهار  1398بوده است .افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی هستند که در هفتهی مرجع ،حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دالیل
اقتصادی نظیر رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر ،قرار داشتن در فصل غیرکاری و ...کمتر از  11ساعت کار کرده ،خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته
مرجع بودهاند.
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