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وضعیت بازار کار در جهان
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مطابق آخرین گزارش سازمان بینالمللی کار ،کم بهرهگیری از نیرویکار بر زندگی  473میلیون کارکن در سراسر جهان
تأثیر میگذارد که این میزان ،بیش از دو برابر تعداد افراد بیکار در جهان است .بیش از  630میلیون کارکن در سراسر
جهان به اندازه کافی از کار خود درآمد کسب نمیکنند تا بتوانند خود و خانوادههای خود را از فقر نجات دهند .یافتهها
نشان میدهد که وجود نابرابریهای قابل توجه در دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب ،همچنان یکی از ویژگیهای
بازارهای فعلی کار است .این نابرابریها مربوط به جنس ،سن ،زندگی در مناطق روستایی یا شهری ،زندگی بر حسب
موقعیت جغرافیایی و سطح درآمدی کشورها است .در نتیجه ،بسیاری از افراد مطابق ترجیحات خود و استفاده از تمام توان
خود قادر به شرکت در بازار کار نیستند .این وضعیت نه تنها منجر به ناکارآمدی اقتصادی می شود .بلکه انسجام اجتماعی
را نیز تضعیف میکند.

تهیه کننده :طاره ه کریمی دستنایی
اسفند ماه 1398

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مقدمه
وجود چالشهای بزرگ در بازار کار جهانی -از جمله نابرابریها و محرومیتهای مداوم – بیش از پیش بر ضرورت
ایجاد تصویری روشن از بازار کار جهانی ،میافزاید .این امر مستلزم تأمل جدی در شناخت و تعیین روشها ،مفاهیم
و نوآوریها ،برای پرداختن به چالشهای سیاستی امروز است .به عنوان مثال ،این سوال مطرح است که:
 آیا نرخ بیکاری معیار قابل اعتمادی برای سنجش عدم کارایی بازار کار است یا خیر. آیا افراد در سن کار قادر به تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل خود در بازار کار هستند یا خیر.اندازهگیری نرخ بیکاری برای ارزیابی این مفهوم که بازارهای کار به اندازه کافی ثمرات رشد اقتصادی را توزیع نمیکنند،
بسیار مهم است .در حالی که شواهد نشان میدهد که همگرایی بین فرصتهای شغلی و کسب درآمد در کشورها وجود
ندارد ،باید بفهمیم که در این میان کدام گروه از کارکنان برنده و کدام بازنده میشوند .پاسخ به این سؤاالت میتواند
مستقیماً به طراحی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی که منجر به ایجاد مسیر توسعه پایدار و فراگیر میشود ،کمک کند.
گزارش حاضر با ارائه شواهد و بینشهای جدیدی که درک ما را از عملکرد بازار کار در سراسر جهان افزایش میدهد و
همچنین ارائه اطالعات مربوط به چالشهای بلندمدت در بازار کار ،چهار پیام اصلی بههمراه دارد:
اول؛ پیش بینی رشد اقتصادی پایین به احتمال زیاد باعث تضعیف توانایی کشورهای با درآمد پایین در کاهش
فقر و بهبود شرایط بازار کار میشود.
دوم؛ اندازهگیری جامعتر از "کم بهرهگیری "1افراد در سن کار ،شکافهای اساسی در دسترسی به نیروی کار
را نشان میدهد .کمبهرهگیری از نیروی کار زمانی رخ میدهد که میان عرضه نیروی کار و تقاضای آن هماهنگی
وجود نداشته باشد .کم بهره گیری از نیروی کار سه جز از افراد جامعه را دربرمیگیرد :بیکاران ،افرادی که اشتغال
ناقص زمانی دارند و نیروی کار بالقوه .بیکاران شامل افراد در سن کاری میشود که در دسترس بازار کار و در
جست و جوی کار هستند .اشتغال ناقص زمانی نیز وقتی رخ میدهد که افراد شاغل در سن کار تمایل دارند
بیش از ساعات کار فعلی ،اشتغال داشته باشند .نیروی کار بالقوه نیز دو گروه از افراد را در بر میگیرد .گروه اول؛
افرادی هستند که اگرچه در جست و جوی کار نیستند ،اما قابلیت دسترسی به آنها در بازار کار وجود دارد و
گروه دوم نیز شامل افرادی میشود که اگرچه مستقیماً قابل دسترس در بازار کار نیستند ،اما در جست و جوی
کار هستند .تحقیقات اخیر نشان میدهد نرخ کمبهرهگیری از نیروی کار2از نرخ بیکاری 3فراتر رفته است.
سوم؛ حتی با وجود اشتغال افراد ،نواقص قابل توجهی در کیفیت کار وجود دارد .یک شغل شایسته4برای مواردی
از جمله؛ کفایت دستمزدها یا درآمدهای خود اشتغالی ،حق ایمنی و امنیت شغلی و سالمت محیط کاری ،دسترسی
به حمایتهای اجتماعی ،فرصت برای ابراز نظرات و نگرانیهای شخصی -از طریق اتحادیه صنفی ،سازمان
کارفرمایان یا سایر نهادهای مسئول -و سایر حقوق اساسی مانند عدم تبعیض ،اهمیت قائل است .فقدان شغل
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 2این نرخ ،نسبت مجموع بیکاران ،شاغالن ناقص زمانی و نیروی کار بالقوه به کل نیروی کار (مجموع شاغالن ،بیکاران و نیروی کار بالقوه) را نشان میدهد.
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شایسته به ویژه در بخش غیررسمی اقتصاد قابل توجه است ،چرا که در این بخش باالترین میزان فقر شغلی،
افراد خود اشتغال یا دارای مشاغل مشارکتی وجود دارد که فاقد حمایت کافی هستند.
چهارم ،نابرابریهای اساسی برای دسترسی به کار و کیفیت کار وجود دارد .از جمله موارد اصلی این نابرابریها
شامل پراکندهسازی کارکنان -با توجه به موقعیت جغرافیایی و بین کشوری و بین مناطق شهری و روستایی،-
و نابرابریهای مربوط به جنسیت و سن است .عالوه بر این ،دادههای جدید سازمان بینالمللی کار ( )ILOدر
مورد درآمد نیرویکار (برای کلیه کارکنان ،از جمله خود اشتغالی) نشان میدهد که ،در سطح جهانی نابرابری
درآمد به مراتب بیشتر از آنچه قبالً تصور میشد ،وجود دارد.
نابرابریها و فقدان شغل شایسته ،نه تنها منجر به ناکارآمدی اقتصادی میشود بلکه میتواند انسجام اجتماعی در کشورها
را نیز تضعیف کند .هفت مورد از  11منطقه جهان افزایش در میزان اعتراضات در سال  2019را تجربه کردند که نشان
میدهد نارضایتی از اوضاع اجتماعی ،اقتصادی یا سیاسی در حال افزایش است .پیام کلی این گزارش این است که اهداف
اشتغال کامل و باال بردن سطح زندگی در سراسر جهان همواره ضروری است .دولتها ،کارکنان و کارفرمایان باید
سیاستهای بازار کار را برای دستیابی به این اهداف اولویتبندی کنند.
بازارکار جهانی
در سال  ،2019رقم جمعیت جهان در سنین  15سال و باالتر (جمعیت در سن کار) برابر با  5.7میلیارد نفر تخمین
زده شده است 6.از این تعداد 2.3 ،میلیارد نفر ( 39درصد) غیرشاغل 3.3 ،میلیارد نفر ( 57درصد) شاغل و  188میلیون
نفر نیز بیکار بودهاند .با این وجود ،هنگام ارزیابی میزان کم بهرهگیری از نیرویکار باید فراتر از بیکاری ،دو مقوله اضافی
نیز در نظر گرفته شود :افرادی که شاغل هستند اما مایلند ساعات بیشتری کار کنند (اشتغال ناقص زمانی) ،7و افراد
غیرشاغل که مایل به کارند اما وضعیت شخصی یا عوامل دیگر مانع از جستجوی فعال آنها برای شغل و یا در دسترس
بودن کار برای آنها میشود (نیرویکار بالقوه) 8در واقع طبق تخمین سازمان بینالمللی کار ( 165 ،)ILOمیلیون نفر در

سال  2019در جهان اشتغال ناقص زمانی را تجربه کردند ،در حالی که  119میلیون نفر دیگر جزء نیرویکار بالقوه بودند.
در واقع ،مجموع کمبهرهگیری از نیروی کار مشتمل بر مجموع بیکاران ،شاغالن ناقص زمانی و نیروی کار بالقوه473 ،
میلیون نفر یا حدود  13درصد از نیروی کار است .این رقم ،بیش از دو برابر تعداد بیکاران در سراسر جهان است.
طبق تخمین سازمان بین المللی کار 429 ،میلیون نفر ( 36درصد) از جوانان  15تا  24ساله در سال  2019مشغول به کار
بوده و  509میلیون نفر دیگر ( 42درصد) در تحصیل یا آموزش (بدون اینکه بطور همزمان شاغل باشند) هستند .عالوه
بر این ،حدود  267میلیون جوان (یعنی یک نفر از پنج نفر) ،در سال  2019وضعیت 9NEETداشتند (یعنی نه مشغول به
کار بودند و نه در حال تحصیل و آموزش مهارت) و به این ترتیب مهارتهایی که به آنها امکان شرکت در بازار کار را در
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مقاطع بعدی دهد ،کسب نکردهاند .ریسک کمبهرهگیری از نیرویکار برای جوانان بیشتر از بزرگساالن است ،به طوریکه
 141میلیون جوان از کمبهرهگیری از نیروی کار و  68میلیون نفر از بیکاری متاثر میشوند (نمودار.)1
نمودار-1نگاهی به وضعیت جهانی اشتغال و کمبهرهگیری از نیروی کار در سال 2019

* -تفاوت در مجموع ارقام به علت گرد کردن اعداد است.
منبعILO :

زمینه اقتصادی کشورها در روند بازار کار
سرعت و نوع رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین ،تالشها برای کاهش فقر و بهبود شرایط
کار را به خطر میاندازد...

شرایط اقتصادی و سیاسی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر عمدهای بر بازارهای کار دارد .در عین حال ،دسترسی به اشتغال
و شرایط کاری باکیفیت بازخوردهای زیادی ایجاد میکند که متاثر از عملکرد اقتصادی و احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی
است .مطابق تخمین سازمان ملل ،رشد اقتصادی جهان از  3درصد در سال  2018به  2.3درصد در سال  2019کاهش
یافته و طبق نتایج صندوق بین المللی پول ،فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه آخر سال  2018به طرز چشمگیری کاهش
یافته و همچنان پایین است .این کاهش منجر به کم شدن رشد تولیدناخالصداخلی شده که میتواند از طریق زنجیره
تامین جهانی تاثیرات گستردهای بر اشتغال بگذارد.
همانطور که پیشتر عنوان شد ،رشد آهسته اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین ،تالش کشورها برای کاهش فقر و
بهبود شرایط کار را به مخاطره میاندازد .چرا که توسعه و رشد بیشتر اقتصادی فرصتهای جدیدی را برای کارکنان ایجاد
مینماید تا از فعالیتهای کمبهره مانند کشاورزی (کوچک یا ابتدایی) ،که با عدم امنیت درآمد و عدم حمایت اجتماعی
همراه است ،خارج شوند .در کشورهای با درآمد پایین ،متوسط تولید ناخالصداخلی سرانه در سال  2018حدود  1700دالر
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آمریکا (نرخ ارز بر مبنای  PPPسال  )2011بوده که نشان میدهد درآمد سرانه روزانه در آنها کمتر از  5دالر آمریکا
است .در طول  18سال گذشته ،متوسط رشد درآمد سرانه در کشورهای کم درآمد تنها  1.8درصد بوده و شکاف درآمدی
بین کشورهای دارای درآمد پایینتر از متوسط و کشورهای دارای درآمد باالتر از متوسط ،افزایش یافته است.
عالوه بر این ،وجود تحول ساختاری ،ارتقاء فنآوری و متنوعسازی میتواند اشتغال را از فعالیتی با ارزش افزوده پایینتر
به فعالیتی با ارزش افزوده باالتر تغییر دهد .با این وجود ،پیشرفت در این زمینه در کشورهای با درآمد پایین بسیار محدود
است .به عنوان مثال ،بین سالهای  2000و  ،2018سهم شاغالن در مشاغل کشاورزی و ابتدایی در کشورهای با درآمد
پایین تنها  6واحد درصد کاهش یافت و به  69درصد رسید .در حالی که این سهم در کشورهای با درآمد پایینتر از
متوسط با کاهش  10واحد درصدی به  49درصد و در کشورهای با درآمد باالتر از متوسط با کاهش  15واحد درصدی به
 32درصد رسیده است .لذا ،نخستین پیام مهم این گزارش این است که سرعت پایین رشد اقتصادی نه تنها
کاهش فقر در کشورهای با درآمد پایین را دشوارتر میکند ،بلکه مانع بهبود بالقوه در کسب شغل
شایسته میشود.
دسترسی به اشتغال و کمبهرهگیری از نیروی کار
نسبت اشتغال به جمعیت در همه گروههای جمعیتی رو به کاهش است...

مطابق آمار  ILOدر طول  25سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی جهانی  4.4واحد درصد کاهش یافته که بیشترین
کاهش آن در کشورهای با درآمد باالتر از متوسط (با کاهش  7.2واحد درصدی) و کشورهای با درآمد پایینتر از متوسط
(با کاهش  5.1واحد درصدی) بوده است .در مقابل ،کشورهای با درآمد باال افزایش  2.2واحد درصدی را در نرخ مشارکت
اقتصادی خود تجربه کردهاند که بیشتر این افزایش در نتیجه تحوالت مثبت بازار کار در طول پنج سال گذشته رخ داده
است .مطابق جدول  ،1اختالفات جنسیتی در نسبت اشتغال به جمعیت در سال  2019نشان میدهد زنان به طور نامتناسبی
با موانع دسترسی به کار روبرو هستند .نسبت اشتغال به جمعیت زنان در سال  2019در حدود  45درصد بوده که بسیار
پایینتر از نرخ مشارکت اقتصادی مردان با رقم  70درصد ،است.
جدول -1نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار به تفکیک جنسیت و درآمد کشورها در سال  -2019درصد
مجموع
جهان
زنان
مردان
منبعILO :

57.4
44.6
70.3

کشورهای با

کشورهای با درآمد کمتر از

کشورهای با درآمد باالتر از

کشورهای با

درآمد پایین

متوسط

متوسط

درآمد باال

67.9
60.7
75.3

52.3
32.1
71.9

60.3
50.7
70

57.4
50.4
65.3
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شکاف جنسیتی زیادی در نرخ مشارکت نیروی کار وجود دارد...

نرخ مشارکت نیروی کار به جمعیتی که مشغول به کار هستند یا جمعیتی که به دنبال شغل بوده و شغل برای آنها در
دسترس است ،اشاره دارد .این سهم همچنین "جمعیت فعال اقتصادی" نامیده میشود .جمعیت غیرفعال اقتصادی یا
مشغول فعالیتهای غیرکاری هستند ،مانند زنان خانهدار ،یا مشغول کارهای مراقبتی و آموزشی بدون حقوق بوده و یا
جزو بازنشستهها میباشند.
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمام گروههای درآمدی جهان پایینتر از مردان است .در واقع زنان به احتمال زیاد
مشغول فعالیتهای بدون حقوق هستند؛ که اگرچه در اشتغال به حساب نمیآیند ،اما سهم بهسزایی در رفاه جامعه و
اقتصاد دارند .پیش بینی میشود این شکافهای جنسیتی تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند .در همین حال ،جوانان غالباً
مشغول آموزش هستند و لذا نرخ مشارکت نیروی کار آنها تمایل به کاهش دارد .در نهایت ،نرخ مشارکت نیروی کار
مردان در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای با درآمد پایینتر از متوسط ،در سال  2019به ترتیب  78و  75درصد
بوده ،در حالی که در کشورهای با درآمد باال این نرخ تنها  68درصد است .این نشان دهنده پیری جمعیت در کشورهای
با درآمد باال و همچنین احتمال بیشتر دسترسی به مزایای بازنشستگی است که باعث میشود افراد بازنشسته در چنین
کشورهایی از نظر اقتصادی فعال نباشند.
شکاف جنسیتی در سال  2019معادل  27درصد بوده که در کشورهای با درآمد باال و در کشورهای با درآمد پایین شکاف
جنسیتی در بازار کار در کمترین میزان است (در هر دو گروه حدود  15درصد) .این نرخ برای کشورهای با درآمد پایینتر
از متوسط در باالترین میزان نسبت به سایر کشورها (حدود  42درصد) بوده بهطوریکه در کشورهای پرجمعیت در جنوب
آسیا (بنگالدش ،هند و پاکستان) و شمال آفریقا (مصر  ،مراکش و تونس) شکاف جنسیتی گسترده ،حاکم است .از دالیل
این نابرابریهای شدید جنسیتی به خصوص در استخدام ،میتوان به مقاومت فرهنگی در برابر اشتغال زنان اشاره کرد.
جدول -2نرخ مشارکت نیروی کار و شکاف جنسیتی بازار کار بر حسب جنسیت و درآمد کشورها- 2019 ،درصد
جهان
کشورهای با درآمد پایین
کشورهای با درآمد کمتر از متوسط
کشورهای با درآمد باالتر از متوسط
کشورهای با درآمد باال

مجموع

زنان

مردان

جوانان

شکاف جنسیتی































منبعILO :

کمبهرهگیری از نیروی کار بیش از دو برابر بیکاری است و بیش از  470میلیون نفر در سراسر جهان را
تحت تأثیر قرار میدهد...

کمبهرهگیری از نیرویکار به موقعیتهایی اشاره دارد که در آن افراد با توانایی کامل خود مشغول به کار نیستند .مفاهیمی
چون اشتغال ناقص زمانی و نیروی کار بالقوه نوعی از مفهوم کمبهرهگیری از نیرویکار هستند.
6

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نرخ بیکاری جهانی در سال  2019به میزان  5.4درصد و نرخ کمبهرهگیری از نیروی کار برابر با  13.1درصد بوده است.
همانطور که پیشتر اشاره شده 165 ،میلیون نفر در جهان با اشتغال ناقص روبرو هستند که  5درصد آنها مشغول به
کارند .در این میان  188میلیون نفر بیکار و  119میلیون نفر که به طور حاشیهای و بالقوه به بازار کار متصل هستند .به
عبارت دیگر ،حدود  473میلیون نفر در سراسر جهان دسترسی کافی به کارهای دارای دستمزد ندارند و یا از فرصت کار
در تعداد ساعات مورد نظر خود محروم هستند که از این تعداد حدود  214میلیون نفر زن ،و  259میلیون نفر مرد هستند.
مطابق جدول  3اختالفات در بین گروههای جمعیتی و گروههای درآمدی کشورها نشان میدهد که نیروی کار بالقوه زنان
در همه گروههای درآمد کشوری بسیار بزرگتر از مردان است و منجر به شکاف بزرگ جنسیتی جهانی  2.3درصدی
میشود .عالوه بر این ،زنان دارای اشتغال ناقص زمانی هستند ،با این تفاوت که در کشورهای با درآمد باال اختالف این
نرخ برای زنان و مردان زیاد است ( 4درصد زنان در مقابل  2.3درصد مردان) .در مجموع ،زنان  45درصد از کل جمعیت
کمبهرهگیری از نیرویکار را تشکیل میدهند و این سهم برای مردان 39 ،درصد است.
جدول -3شاخص های کم بهرهگیری از نیروی کار به تفکیک جنسیت و درآمد کشورها در سال -2019درصد
نیروی کار

نرخ بیکاری
(سهم از کل
نیروی کار)
مجموع
جهان

زنان
مردان
مجموع

کشورهای با درآمد پایین

زنان
مردان
مجموع

کشورهای با درآمد کمتر از متوسط

زنان
مردان
مجموع

کشورهای با درآمد باالتر از متوسط

زنان
مردان
مجموع

کشورهای با درآمد باال

زنان
مردان

اشتغال ناقص زمانی

بالقوه

(سهم از اشتغال)

(سهم از کل
10

نیروی کار)

















































نرخ ترکیبی
کمبهرهگیری از
نیروی کار

11

(سهم از کل
نیروی کار)

















منبعILO :

 10منظور از کل نیروی کار ،مجموع شاغالن ،بیکاران و نیروی کار بالقوه است.
 :composite measure of labour underutilization. 11این نرخ به طور همزمان ترکیب سهم بیکاری ،اشتغال ناقص زمانی و نیروی کار بالقوه (کل کم
بهره کیری از نیروی کار) را اندازه گیری میکند.
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پیشبینی میشود کمبهرهگیری از نیروی کار در آینده نزدیک ادامه یابد..

همانطور که در جدول  3نیز عنوان شد ،نرخ بیکاری جهان در سال  2019معادل  5.4درصد بوده و پیش بینی میشود
طی دو سال آینده تغییر چندانی نداشته باشد .این بدان معنی است که به نظر میرسد کاهش تدریجی نرخ بیکاری مشاهده
شده بین سالهای  2009و  2018متوقف شده است .به طور مشابه ،پیشبینی میشود که نرخ ترکیبی کمبهرهگیری از
نیرویکار تقریباً باالتر از  13درصد تثبیت شود .کاهش اساسی رشد اشتغال با رکود فعالیتهای اقتصادی جهان به ویژه
در بخش صنعت (ساخت) در ارتباط است .با توجه به سطح باالی نااطمینانی در حوزه تجارت و بروز تنشهای ژئوپلیتیکی
در سالهای پیشرو و تاثیر آن بر کسب و کار و اعتماد مصرفکننده و نهایتاً ایجاد شغل ،پیشبینی اینکه چگونه اقدامات
مختلف بر کمبهرهگیری از نیرویکار اثرگذار خواهد بود ،دشوار است .کاهش اخیر نرخ بیکاری جهان ،عمدتاً توسط
کشورهای با درآمد باال انجام شده است .رشد اشتغال در این کشورها با در نظر گرفتن سطح متوسط رشد اقتصادی طی
یک دهه گذشته ،بسیار شگفت آور بوده است .با این حال ،رشد اشتغال در این کشورها به قیمت کاهش بهرهوری نیرویکار
و عمدتاً با ایجاد مشاغل در بخش خدمات -که متوسط ارزش افزوده (به ازای هر کارکن) در آن نسبتاً کم است ،-ایجاد
شده است .در مقابل ،شماری از کشورهای با درآمد متوسط که در سالهای اخیر دچار بحران اقتصادی شدهاند ،همچنان
نرخ بیکاری باالیی دارند .با توجه به چشماندازهای نابهسامان در انتظار برای اقتصاد جهانی ،بعید است که این گروه از
کشورها ،در آینده نزدیک دوباره به رشد قوی اشتغال دست یابند.
کم بهرهگیری از نیروی کار بر حسب منطقه متفاوت است...

در منطقه آفریقای شمالی و کشورهای عربی نزدیک به  40درصد از زنان در بازار کار نوعی از کم بهرهگیری از نیروی
کار را تجربه میکنند .میزان کم بهرهگیری از نیرویکار در آفریقای شمالی برای مردان نیز باالترین میزان را در مقایسه
با سایر مناطق دارد ( 20درصد) .در کشورهای عربی نرخ کم بهرهگیری از نیروی کار در مردان ،نزدیک به رقم میانگین
جهانی است .کم بهرهگیری از نیرویکار در هر دو گروه زنان و مردان در آمریکای شمالی و اروپای شرقی کمترین اختالف
را دارد .بیشترین شکاف جنسیتی در کم بهرهگیری از نیروی کار ناشی از این است که زنان احتماالً در نیروی کار بالقوه
حضور دارند .عالوه بر این ،سهم نسبی هر یک از سه نوع کم بهرهگیری از نیروی کار  -بیکاری ،اشتغال ناقص زمانی و
نیروی کار بالقوه -بر حسب منطقه فرق میکند .به عنوان مثال ،در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،اشتغال ناقص زمانی
شایعترین نوع است ،در حالی که در آمریکای شمالی بیکاری بیشتر است.
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نمودار -2تفکیک کم بهرهگیری از نیروی کار بر حسب جنسیت و منطقه -2019درصد

منبعILO :

دسترسی به شغل با حقوق و دستمزد و شغل شایسته
برنامه زمانبندی شغل شایسته سازمان  ILOفقط دسترسی به فرصتهای شغلی را دربرنمیگیرد .بلکه یک رابطه
شغلی باید حداقل مزد کافی ،حقوق تضمین شده در محل کار و دسترسی به حمایت اجتماعی را فراهم نماید .با این وجود،
چنین شرایطی برای بخش بزرگی از کارکنان در سراسر جهان برآورده نمیشود .به عنوان مثال در سال  2019حدود 360
میلیون کارکن ،که بسیاری از آنها زن بودند ،در کار خانوادگی مشارکت داشتند -که غیررسمی تلقی میشود -و از دسترسی
مؤثر به حمایتهای اجتماعی و امنیت درآمدی برخوردار نبودهاند .عالوه بر این ،بخش بزرگی از کارکنان دارای حساب
بانکی شخصی12،به فعالیتهای ابتدایی مشغولند و اکثریت قریب به اتفاق چنین مشاغلی ( 85درصد) در بخش غیررسمی
بوده و شامل حمایتهای اجتماعی نمیشوند( .نمودار)3
دسترسی به شغل با حقوق و دستمزد تضمینی برای دستیابی به یک شغل شایسته نیست...

پیام کلیدی سوم این گزارش یافتههای قبلی را تقویت میکند ،یعنی داشتن شغل با حقوق و دستمزد ،ضامن شرایط شغلی
شایسته یا درآمد کافی برای بسیاری از  3.3میلیارد شاغل در سراسر جهان در سال  2019نیست .اغلب اوقات ،فقدان

 :Own-Account Workers 12آن دسته از کارکنان هستند که از طریق حساب شخصی خود یا به همراه یک یا چند شریک مشعول به کار هستند که به نوعی
خود اشتغالی تعریف میشود.
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درآمد یا سایر دالیل مالی ،کارکنان را وادار به پذیرفتن مشاغل غیررسمی یا کم درآمد میکند که در این مشاغل دسترسی
به حمایتهای اجتماعی و حقوق کار یا وجود ندارد و یا بسیار کم است .این به ویژه در مورد  1.4میلیارد کارکنان دارای
حساب شخصی و کارکنان خانوادگی13در کشورهای با درآمد متوسط و پایین که معموالً بصورت غیررسمی ،در شرایط
آسیبپذیر و با درآمد بسیار کمتری نسبت به افراد شاغل کار میکنند ،وجود دارد .حتی در کشورهای با درآمد باال ،تعداد
فزایندهای از کارکنان خوداشتغال با شرایط ضعیف کاری روبرو میشوند  -به عنوان مثال پاداشهای دریافتی کارکنان
خود اشتغال از کارکنان مزدبگیر ،پایینتر است .با این وجود ،کارمندان غالباً مشمول قراردادهای ناامن ،درآمد کم و اشتغال
غیررسمی هستند .درمجموع ،حدود  2میلیارد کارکن در سراسر جهان به طور غیررسمی اشتغال دارند که این رقم 61
درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل میدهد .اشتغال به عنوان نیرویکار دارای حقوق و دستمزد-همانطور که تقریباً در
حدود نیمی از کارکنان در سطح جهان وجود دارد -احتمال دستیابی به حمایتهای اجتماعی ،حقوق کار و امنیت درآمد را
افزایش میدهد .با این وجود ،در بسیاری از نقاط جهان این امر به هیچ وجه تضمین نمیشود (نمودار.)3
بیش از  630میلیون شاغل در سراسر جهان هنوز در فقر شدید یا متوسط زندگی میکنند...

به طور کلی ،شرایط ضعیف کاری در مشاغل با سطح درآمدهای پایین خود را نشان میدهد .در سال  ،2019بیش از 630
میلیون کارکن در سرتاسر جهان -یعنی تقریباً یک پنجم یا  19درصد از کل شاغالن  -درآمد کافی برای بیرون کشیدن
خود و خانواده از فقر شدید یا متوسط را کسب نکردهاند؛ در واقع درآمد آنها کمتر از  3.20دالر در روز بر حسب PPP
است .در حالی که میزان فقر ناشی از کار14در سطح جهانی رو به کاهش است ،در کشورهای با درآمد پایین پیشرفت
بسیار کمی حاصل شده است .رشد اشتغال پیشبینی شده در این کشورها ،که عمدتاً ناشی از ایجاد مشاغل بیکیفیت
است ،بدین معنی است که انتظار میرود تعداد افراد فقیر شاغل در طی سالهای  2020تا  2021افزایش یابد .در نتیجه،
رسیدن به "هدف از بین بردن فقر شدید در همه جا تا سال  – "2030اولین هدف از اهداف توسعه پایدار  -حتی سختتر
خواهد شد .رشد پایین درآمد سرانه ،یکی از دالیلی است که باعث شده هنوز بهبود ملموس در وضعیت معیشت بسیاری
از کارکنان در کشورهای با درآمد پایین امکان پذیر نباشد.
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Family Workers
 :Working Poverty 14به وضعیت خانوارهایی اطالق میشود که در آنها حداقل یک نفر دارای شغل با مزد و حقوق است و درآمد خانوار زیر خط فقر رسمی حفظ
شده است.
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نمودار-3ویژگیهای اشتغال جهانی در سال 2019

منبعILO :

وجود نابرابریهای اساسی در بازار کار
بسته به ویژگیهای فردی (اعم از جنسیت و سن) ،موقعیت جغرافیایی و نوع کاری که افراد انجام دادهاند ،فرصت و
درآمد بازار کار بسیار متفاوت است .نابرابری جنسیتی یک پدیده جهانی است که خود دسترسی نابرابر به بازار کار و شرایط
کار نابرابر را نشان میدهد .همچنین سن یکی دیگر از ابعاد مهم نابرابری در دستیابی به کار بوده است .عالوه بر این
موارد ،موقعیت جغرافیایی نیز در ایجاد فرصت و درآمد بازار کار ،تفاوتهای چشمگیر ایجاد میکند .در نهایت ،توزیع درآمد
کار در سراسر جهان بسیار نابرابر است ،بهطوریکه  50درصد ازکارکنان با درآمد کمتر از متوسط جهانی ،فقط  6درصد از
کل درآمد نیرویکار جهان را تشکیل میدهند ،در حالیکه 10 ،درصد از افراد شاغل جهان حدود نیمی از کل درآمد
نیرویکار را بدست میآورند.
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نمودار -4نابرابری جهانی در درآمد بازار کار*(شاخصهای منتخب) در سال  -2019درصد

*-ارتفاع میلهها سطح نسبی دو گروه را برای هر شاخص نشان میدهد ،گروه دارای ارزش باالتر با سهم  100درصد نشان داده شده است .نرخهای
واقعی در زیر هر ستون آمده است .مقادیر موجود مربوط به "اشتغال ناقص زمانی" سهم افراد شاغل تحت این شرایط را که در مناطق شهری و روستایی
قرار دارند ،نشان میدهد.
منبعILO :

نابرابریهای آشکار جغرافیایی در دسترسی به شغل شایسته در بازار کار جهانی وجود دارد...

نابرابریهای اساسی بسیاری در بازار کار وجود دارد .موقعیت جغرافیایی یک شخص به عنوان اولین نابرابری ،به شدت بر
احتمال پیدا کردن شغل دارای حقوق و دستمزد با کیفیت تاثیر میگذارد .کشورهای با درآمد پایین باالترین نسبت اشتغال
به جمعیت ( 68درصد -که در جدول  1نشان داده شده است )-را دارند ،زیرا بسیاری از کارکنان آسیب پذیر بدون توجه
به کیفیت آن ،مجبور به انجام هر کاری هستند .در حقیقت ،کارکنان در این کشورها به احتمال زیاد شرایط بد کاری را
تجربه کرده و در فقر زندگی میکنند (نرخ ترکیبی از فقر شدید و متوسط به میزان  66درصد) .در میان  11منطقه
زیرمجموعه جهان ،نرخ بیکاری در شمال آفریقا ( 12درصد) و آسیای مرکزی و غربی ( 9درصد) در باالترین میزان قرار
دارد ،در حالی که کمترین نرخ بیکاری در جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه ( 3درصد) و آمریکای شمالی ( 4درصد) مشاهده
شده است .اشتغال ناقص زمانی ،تنها بر حدود  1درصد کل کارکنان در آمریکای شمالی و اروپای شرقی تأثیر میگذارد،
اما  8درصد از شاغالن در آمریکای التین و کارائیب و  13درصد در کشورهای با درآمد پایین جهان را تحت تأثیر قرار
میدهد.
اختالفات جغرافیایی در داخل کشورها نیز تاثیرگذار است .طبق دادههای  ،ILOبسته به اینکه مردم در مناطق روستایی
یا شهری زندگی میکنند ،در دسترسی به اشتغال تفاوت دارند .در سطح جهانی ،میزان اشتغال کارکنان ساکن در مناطق
روستایی ( 59درصد) بیشتر از مناطق شهری ( 56درصد) است .از طرف دیگر ،اشتغال ناقص زمانی در مناطق روستایی
( 6درصد) بیشتر از مناطق شهری ( 4درصد) است .شکاف بین نرخها در مناطق شهری و روستایی در کشورهای با درآمد
پایینتر بیشتر است .نابرابریهای روستایی -شهری ،ممکن است در آینده با تحوالت تکنولوژیکی تشدید شود .به عنوان
مثال ،به نظر میرسد در آسیا و اقیانوسیه ،پیشرفت تکنولوژی و سیاستهای طراحی شده برای تقویت نوآوری در مناطق
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شهری به طور نامتناسبی منجر به ایجاد شغل و درآمد باالتر خواهد شد .نابرابریهای جغرافیایی در بازار کار اغلب منجر
به مهاجرت کارکنان به منظور یافتن فرصتهای بهتر شغلی میشود .تخمین زده میشود که سهم جمعیت در سن کار
در جهان که در مناطق شهری ساکناند از  50درصد در سال  2005به  55درصد در سال  2019افزایش یابد ،این موضوع
نشان میدهد که مهاجرت قابل توجهی از حومه شهر به مراکز شهری رخ داده است .چنین مهاجرتی در کشورهایی با
درآمد باالتر از متوسط ،که طبق تخمین انجام گرفته ،دو سوم جمعیت در سن کار آن در سال  2019در مناطق شهری
زندگی میکنند ،بیشتر است (افزایشی بالغ بر  10واحد درصد از سال  .)2005در همین حال ،مهاجرت بینالمللی منجر
به ایجاد چالشهای اضافی برای کارکنان مهاجر شده و اغلب آنها از حقوق مشابه جمعیت ملی کشور مقصد ،برخوردار
نمیشوند.
جدول -4برخی نسبتهای منتخب اشتغال و بیکاری به تفکیک جمعیت شهری و روستایی در سال-2019
درصد
کشورهای

کشورهای با درآمد

کشورهای با درآمد

کشورهای با

کمتر از متوسط

باالتر از متوسط

درآمد باال

نسبت اشتغال به

شهری
روستایی

نرخ مشارکت

شهری
روستایی



















































روستایی











جهان

با درآمد
پایین

جمعیت
بازار کار
نرخ بیکاری

شهری
روستایی

اشتغال ناقص

شهری
روستایی

نرخ ترکیبی

شهری

زمانی
کمبهرهگیری از
نیروی کار
منبعILO :

زنان و جوانان برای مشارکت در بازار کار با موانع اضافی روبرو هستند...

در سال  ،2019نرخ مشارکت نیرویکار زنان ،فقط  47درصد بوده که این رقم  27درصد پایینتر از نرخ مشارکت نیرویکار
مردان ( 74درصد) بوده است (همانطور که در جدول  2آمده است) .عالوه بر این ،نابرابری جنسیتی از سنین پایین شروع
میشود :نرخ زنان بدون شغل ،تحصیل و آموزش  31درصد بوده که این رقم ،بیش از دو برابر نرخ مردان است (14
درصد).
در مناطق مختلف جهان نابرابریهای جنسیتی در دسترسی به اشتغال ،همچنان زیاد است و کلیشههای جنسیتی که بر
نقش زنان به عنوان اصلیترین مراقبان خانواده و بر نقش مردان به عنوان اصلیترین نانآوران خانواده تأکید میکنند،
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همچنان در برخی مناطق باقی مانده است .کمبهرهگیری از نیرویکار زنان در شمال آفریقا و در کشورهای عربی بسیار
آشکار است که حدود  40درصد از نیروی کار زنان در هر دو منطقه را متاثر میکند (در مقایسه با نرخ  20درصدی مردان
در شمال آفریقا و  12درصدی در کشورهای عربی) .جدا از دسترسی به شغل ،اختالفات جنسیتی مداوم در رابطه با کیفیت
شغل نیز وجود دارد .این حتی در مناطقی که زنان در بازار کار پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند نیز صادق است .به عنوان
مثال ،در آمریکای التین و کارائیب ،میانگین سطح تحصیالت زنان در حال حاضر از مردان بیشتر است ،اما هنوز زنان در
این منطقه در هر ساعت کاری 17 ،درصد کمتر از مردان حقوق میگیرند.
سن ،یکی دیگر از ویژگیهای نابرابری بازار کار است .میزان کمبهرهگیری از نیرویکار جوان ( 26درصد) بیش از دو برابر
بزرگساالن ( 11درصد) است 267.میلیون جوان در سن  15تا  24سال در سراسر جهان (یا  22درصد از این گروه سنی)
مشغول به کار ،تحصیل یا آموزش نیستند .عالوه بر این ،بسیاری از جوانانی که در شغلهای دارای حقوق و دستمزد
هستند ،با موانعی برای دستیابی به شغل شایسته مواجه هستند .به عنوان مثال ،در آفریقا طبق آمار غیررسمی 95 ،درصد
از نیروی کار جوان تحت تاثیر نابرابری در بازار کار قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه پیشبینی میشود اندازه مطلق جمعیت
گروه سنی  15تا  24سال در آفریقا به شدت رشد کند ،ایجاد تعداد کافی فرصت شغلی مناسب و معقول یکی از مهمترین
چالشهای این منطقه است .نیروی کار جوان در اروپا و آسیای مرکزی نیز با چالشهای قابل توجهی در بازار کار روبرو
هستند :کیفیت شغلهای موجود برای نیروی کار جوان با افزایش رو به رشد اشتغال موقت در این مناطق مختل شده
است.
اطالعات جدید سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که سهم درآمد نیروی کار در جهان رو به کاهش
است...

در نهایت ،دسترسی نابرابر به کار شایسته منجر به نابرابری درآمدی باال و پایدار میشود .نابرابری درآمد نیرویکار بر
معیشت حدود  3.3میلیارد شاغل در سراسر جهان اثر گذار است .با این حال ،به دلیل نبود اطالعات قابل اطمینان بر درآمد
کار حاصل از خود اشتغالی -که حدود نیمی از نیرویکار جهانی را تشکیل میدهند -تا همین اواخر ،دادههای موثقی در
مورد درآمد نیرویکار برای اکثریت قریب به اتفاق کشورها در دسترس نبود .سازمان بین المللی کار با استفاده ازجمعآوری
و مدلسازی دادههای گسترده ،توانسته است این شکاف را پر کند و روند عمده نابرابری درآمدی را روشن سازد .سهم
درآمد نیرویکار در سطح جهانی  -بر خالف سهم درآمد ملی که به سوی دارندگان سرمایه میل میکند  -از  54درصد
در سال  2004به  51درصد در سال  2017کاهش یافته است .در همین ارتباط ،مناطق اروپا و آسیای مرکزی ،بیشترین
کاهش را داشتهاند .در قاره آمریکا در کشورهایی که درآمد باالیی دارند ،کاهش درآمد کار ناشی از کار خود اشتغالی ،در
مقایسه با کارمندان ،عامل اصلی کاهش کل درآمد نیروی کار است .با توجه به این عامل ،سازمان بینالمللی کار نتیجه
میگیرد که سهم درآمد نیروی کار بیش از پیشبینیهای قبلی ،کاهش یافته است .این یافته با سناریویی مطابقت دارد
که در آن اشکال جدید کار باعث از بین رفتن قدرت درآمد افراد خود اشتغال میشود.
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نابرابریها در درآمد جهانی بیشتر از برآورد قبلی بوده است...

مجموع دادههای جدید نشان میدهد که توزیع درآمد نیروی کار جهان ،بسیار نابرابر است .در سال  ،2017یک نیرویکار
متعلق به دهک باالی توزیع درآمد جهانی کار ،به طور متوسط  7،400دالر در ماه درآمد کسب میکرد ،در حالی که یک
نیروی کار در دهک پایین درآمدی ،فقط  22دالر در ماه درآمد داشت (هر دو رقم در شرایط برابری قدرت خرید .)PPP
دادههای جدید درآمد نیرویکار همچنین حاکی از آن است که مطالعات قبلی میزان واقعی نابرابری را در کشورهای کم
درآمد نشان ندادند ،و این امر به دلیل اتکاء آنها به مخارج خانوار به عنوان نمایندهای از درآمد کل آن است .به عنوان
مثال ،ترکیب سهم درآمدی که به طبقه متوسط و باالتر از متوسط نسبت داده میشد -که قبالً تصور میشد در همه
کشورها مشابه باشد ،-در واقع در کشورهای با درآمد پایین بسیار کوچکتر است ،در حالی که سهم متعلق به طبقه باال
بزرگتر است .درمجموع ،نابرابری درآمدهای جهانی از آنچه پیش بینی میشد ،بیشتر است.
بررسی بازار کار در برخی مناطق منتخب
بیکاری ،کم بهرهگیری از نیروی کار ،جوانان بدون اشتغال ،تحصیل و آموزش ،رشد اشتغال ،بهرهوری نیروی کار و
فقر شدید و متوسط نیروی کار به تفکیک در برخی مناطق منتخب در جدول  5نشان داده شده است.
جدول -5نسبتهای منتخب بیکاری و اشتغال به تفکیک مناطق منتخب در سال -2019درصد
آسیا و اقیانوسیه
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عنوان

نرخ بیکاری
کم بهرهگیری از نیروی کار
آموزش
رشد بهرهوری نیروی کار
نرخ کارکنان با فقر شدید و
متوسط

آفریقا

کشورهای

منبعILO :

آفریقا
مطابق تخمین  ILOدر منطقه آفریقا که شامل آفریقای شمالی و جنوب صحرای آفریقاست ،نرخ بیکاری در سال 2019
به  6.8درصد رسیده و میزان کم بهرهگیری از نیروی کار بیش از سه برابر نرخ بیکاری و دارای بیشترین نرخ در میان
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مناطق مورد بررسی بوده است .در این منطقه حدود  60درصد از کارکنان در فقر شدید و متوسط هستند و رشد اشتغال
آن در سال  2019حدود  3درصد بوده است.
آمریکای شمالی
در آمریکای شمالی نرخ بیکاری در سال  2019حدود  4درصد تخمین زده شده است .کم بهرهگیری از نیروی کار در
منطقه مذکور  5.5درصد بوده که کمترین نرخ را در میان سایر مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده است .در این
منطقه رشد بهرهوری نیروی کار حدود  2درصد است.
آمریکای التین و کارائیب
بیشترین نرخ بیکاری در میان مناطق مورد بررسی متعلق به این منطقه و معادل  8.1درصد بوده و نرخ کم بهرهگیری از
نیروی کار آن نیز بیش از دو برابر بیکاری است .در این منطقه رشد بهرهوری نیروی کار  1.2درصد است و  6.8درصد از
کارکنان آن در فقر شدید یا متوسط زندگی میکنند.
کشورهای عربی
در مجموع کشورهای عربی نرخ کم بهرهگیری از نیروی کار بیش از دو برابر نرخ بیکاری بوده است .رشد اشتغال در این
کشورها  2.4درصد اما رشد بهرهوری نیروی کار منفی و معادل  -1.2درصد بوده است .در کشورهای عربی حدود 34
درصد از جوانان در وضعیت بدون شغل ،تحصیل و آموزش به سر میبرند که بیشترین میزان را در میان سایر مناطق مورد
بررسی داشته است .همچنین حدود  15درصد از کارکنان در این کشورها در فقر شدید یا متوسط زندگی میکنند.
آسیا و اقیانوسیه
نرخ بیکاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال  2019برابر با  4.4درصد بوده که در میان مناطق زیرمجموعه آن ،آسیای
جنوبی با نرخ  5.4درصدی ،بیشترین نرخ بیکاری را دارد و آسیای شرقی ( 4.1درصد) و جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه(3.1
درصد) در رتبههای بعدی آن قرار دارند .نرخ کم بهرهگیری از نیروی کار در این منطقه  10.3درصد و بیش از دو برابر
بیکاری بوده است .پیش بینی شده که این نرخ در سالهای بعد تغییری نداشته باشد .آسیا و اقیانوسیه همچنان بیشترین
نسبت اشتغال به جمعیت را در سطح جهان دارند و پیشبینی میشود که رشد اشتغال این منطقه همچنان مثبت ،اما
سرعت آن رو به کاهش باشد .سهم جوانان بدون شغل ،تحصیل و آموزش ،در این منطقه در سال  2019حدود 24.3
درصد است که این سهم نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است .این نرخ باال بیشتر ناشی از تحوالت آسیای جنوبی-
جایی که فرصت برای زنان جوان برای رفتن به دانشگاه یا کار محدود است -بوده است .در آسیای جنوبی  81میلیون زن
جوان ( 48.8درصد) در وضعیت بدون شغل ،تحصیل و آموزش به سر میبرند .در مجموع آسیا و اقیانوسیه  161میلیون
جوان در وضعیت بدون شغل ،تحصیل و آموزش وجود دارد و انتظار میرود این نرخ در سالهای بعد افزایش یابد .نرخ
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

رشد بهرهوری در این منطقه از  4.3درصد در سال  2018به حدود  4درصد در سال  2019رسیده که این کاهش بیشتر
ناشی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر هند و برخی کشورهای عضو ASEAN
بوده است .در آسیا و اقیانوسیه با وجود اینکه فقر ناشی از کار در حال کاهش است اما در سال  2019همچنان حدود 19
درصد از کارکنان آن در فقر شدید و متوسط زندگی میکنند که بیشترین آن متعلق به آسیای جنوبی بوده است.
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