دنیا در حدود ســه دهه از فرصت طالیی پنجره جمعیتی میتواند
برخوردار شود .در یک دوره طوالنی ما حدود  70میلیون نفر نیروی
کار داشتیم که در سنین فعالیت بودند و میتوانستند وارد بازار کار
شوند .در حال حاضر از این  70میلیون نفر کمتر از  30میلیون نفر در
بازار کار حضور دارند .بهرغم تمام مشکالتی که ما پیش رو داریم ،این
پنجره جمعیتی یک فرصت فوقالعاده برای کشور ما به شمار میآید.
در کشور ما باید این اصل نهادینه شود که منبع اصلی کشور جهت
توسعه ،نه چاههای نفت بلکه مردم کشور است.
اشتغال در پیوند با رشــد فراگیر ،کار
شایسته را به ارمغان میآورد .نهتنها باید
اشتغال مولد برای کشور رقم بخورد بلکه
کار شایسته
ما باید به کار شایســته نیز دست پیدا
کنیم .شــاغالن همواره نرخ بازگشت
سرمایههای انسانی را با نرخ بازگشت
سرمایههای مالی و همینطور نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مقایسه
میکنند .مساله دیگر این است که شــاغالن همواره سهم خود از
( ،)GDPکار ،سرمایه و ســهم دیگر کارگزاران را مورد مقایسه قرار
میدهند .در کشورهای پیشرفته ،سهم نیروی کار از ( )GDPاز سال
 1970تا  2015به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است .این
رقم در گذشته بیش از  70بود و اکنون به کمتر از  60رسیده و این
مساله تاثیری منفی در روحیه نیروی کار گذاشته و این سوال پیش
آمده که این کاهش سهم ،نصیب چه کسانی شده است؟
اگر برآورد شاغالن ،ارزیابی مثبتی از دو روند مذکور در حال و آینده
باشد یعنی اگر ارزیابی بازدهی سرمایه انسانی ،تورم و نرخ سرمایه
و نرخ رشد تولید ،مثبت و همچنین اگر ســهم نیروی کار از تولید
ناخالص داخلی در مقایسه با سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی،
ارزیابی مثبتی داشته باشد ،همگرایی حاصل میشود .این همگرایی
ارتباط مثبت بسیار زیادی با سایر ارکان جامعه به وجود میآورد و
موجب رشد فرهنگ کار میشود .در مقابل اگر ارزیابی شاغالن از این
دو روند منفی باشد ،واگرایی آنها بیشتر و در نتیجه اثر کاهندهای بر
بهرهوری و فرهنگ کار خواهد داشت.
انسجام سیاستی به این معنا است که
وقتی گفته میشود ساالنه یک میلیون
نفر به بازار کار اضافه میشــود و برای
انسجام سیاستی
اینکه بــازار کار از یک تعادل نســبی
برخوردار باشد باید یک میلیون شغل
هم ایجاد شــود .اما این مســاله چه
مقدماتی الزم دارد؟ انسجام سیاستی ،طراحی ،اجرا و نظارت هدفمند
سیاستهای اقتصادی به منظور بهبود عملکرد حکومت در کلیت
خود ،سودآوری بنگاهها و رفاه خانوارها برای نیل به اهداف توافق شده
است؛ یعنی همانطوری که بنگاههای اقتصادی باید حرکتی رو به
جلو داشته باشند ،خانوارها هم باید رو به جلو حرکت کنند.
آنچه امروز در کشور ما به شدت مورد نیاز است سیاست ملی اشتغال
است؛ چراکه روند رو به رشد جمعیت فشار زیادی به بازار کار تحمیل
میکند و تغییر جمعیت شــهری و روستایی در کشور چالشهای
جدیدی پدید آورده است .رشد اقتصادی به طور خودکار به ایجاد
شغلهای شایسته بیشتر و منفعت بیشــتر فقرا منجر نمیشود.
بسیاری از کشورها دچار پدیده رشــد بدون اشتغال شدهاند و این
مشــکل گریبان اقتصاد جهانی را نیز گرفته اســت؛ چراکه رشد
اقتصادی حاصل شده اما اشتغال ایجاد نکرده است.

شاغل رسمی یعنی شخصی که مالیات
میپردازد ،دفترچه تامیناجتماعی دارد
اشتغال رسمی
و تحت تاثیر سیاستهای بازار کار دولت
و غیررسمی
قرار دارد و از حمایت اجتماعی برخوردار
است اما اشتغال غیررسمی در رابطه با
مشــاغلی اســت که مــورد حمایت
اجتماعی قرار نمیگیرند .این اشتغالهای غیررسمی در کشورهای
در حال توسعه بسیار رواج دارد .به عنوان مثال در کشور ما حدود 25
الی 30درصد جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال غیررسمی هستند
که رقم بسیار باالیی است .از سوی دیگر ،نابرابری حقوق و دستمزد
در سراسر جهان در حال افزایش است .منظور از ( )wage gapشکاف
حقوق و دستمزد بین زن و مرد است و کارگران هر روز کمتر از رشد
اقتصادی بهرهمند میشوند .اشتغال امن و تماموقت همراه با مزایا
حتی در کشورهای توسعهیافته هم دیگر هنجار تلقی نمیشود .زنان
هر روز حضور جدیتری در بازار کار پیدا میکنند اما کیفیت کار آنها
از جمله حقوق و دستمزد و شرایط کاری همچنان از مردان عقبتر
است .نرخ مشارکت که یک شــاخص تجمعی است و نشاندهنده
سطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سیاسی یک جامعه هر چقدر
باالتر باشد نشاندهنده پویایی یک جامعه است که در مجموع در
کشورهای در حال توسعه چندان باال نیست و حتی روند کاهشی
دارد .یکی از دالیل این مساله شکاف دستمزدی است .زنان در چنین
وضعیتی و با این وضعیت شکاف دستمزدی جزو آن دسته از نیروی
کاری هستند که بعد از مدتی از بازار کار دلسرد شده و شغل خود را
رها میکنند و از بازار کار بیرون میآینــد .پدیده ( )NEETدر اکثر
کشورها به یک معضل اساسی تبدیل شده که در رابطه با وضعیت
جوانان غیرشاغلی است که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند.
یعنی عالوه بر جمعیت بیکاران ماهر با پدیده بیکارانی مواجه هستیم
که فاقد مهارت الزم هستند .بیشترین نمود اجتماعی ( )NEETها در
کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه است.

اشتغال در پیوند
با رشد فراگیر،
کار شایسته را به
ارمغان میآورد.
نهتنها باید
اشتغال مولد برای
کشور رقم بخورد
بلکه ما باید به کار
شایسته نیز دست
پیدا کنیم

با توجه به مباحث ذکر شده ،پاسخ به این
ســوال که «چرا به یک سیاست ملی
سیاست ملی
اشتغال نیاز است؟» را میتوان به شکل
اشتغال
زیر خالصه کرد:
روند رو به رشد جمعیت فشار عظیمی
بر بازار کار وارد میکند.
تغییرات ساختاری در جمعیت شــهری و روستایی بسیاری از
کشــورها ،نهتنها باعث ایجاد فرصتهای بزرگی میشــود ،بلکه
چالشهای وسیعی را نیز به وجود میآورد.
رشد اقتصادی به طور خودکار به ایجاد شغلهای شایسته بیشتر و
منفعت بیشتر فقرا منجر نمیشود.
اشتغال غیررسمی (کاری که دارای حمایت اجتماعی و حقوقی
و مزایای اشتغال نیست) هنوز در کشورهای در حال توسعه شایع
است.
نابرابری حقوق و دســتمزد در سراســر جهان در حال افزایش
است ،همچنانکه کارگران هر روزه کمتر از رشد اقتصادی بهرهمند
میشوند.
اشتغال امن و تمام وقت همراه با مزایا ،دیگر در جهان توسعهیافته
هنجار محسوب نمیشود.
تعداد بیشــتری از زنان در نیروی کار وجود دارند اما کیفیت کار
آنها از جمله حقوق و دستمزد ،شرایط کاری و اعتبار همچنان از
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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