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خالصه یافته ها:

مقایسه شاخص های کلیدی بازار کار ایران و متوسط جهانی ●  
ــرخ مشــارکت  √ ــی ن ــران 17.3 درصــد و متوســط جهان ــان در ای ــرخ مشــارکت زن ن

ــان 49.5 درصــد اســت. زن
نــرخ بیــکاری زنــان در ایــران 21.9 درصــد و متوســط جهانــی نــرخ بیــکاری زنــان  √

6.18 درصــد اســت.
نــرخ مشــارکت مــردان در ایــران 71.3 درصــد و متوســط جهانــی نــرخ مشــارکت  √

مــردان 76.16 درصــد اســت.
ــکاری  √ ــرخ بی ــی ن ــط جهان ــد و متوس ــران 10.4 درص ــردان در ای ــکاری م ــرخ بی ن

ــت. ــد اس ــردان 5.4 درص م
طــی ســی ســال گذشــته همــواره بیــش از 60 درصــد جمعیــت فعــال کشــور هیچ  √  

مشــارکتی در بــازار کار نداشــتند.
در صــورت بهبــود شــرایط بــازار کار در ایــران و برابــری شــاخص های کلیــدی  ●  

ــان  ــداد زن ــی، تع ــا متوســط جهان ــکاری ب ــرخ بی ــرخ مشــارکت و ن ــه ن ــازار ازجمل ــن ب ای
شــاغل در ســال 1395 از حــدود 4 میلیــون نفــر بــه 13 میلیــون و تعــداد مــردان شــاغل 
از 18 میلیــون نفــر بــه 20 میلیــون نفــر می رســید. بدیــن معنــا کــه تعــداد کل شــاغالن 

ــت. ــش می یاف ــد افزای ــا 54 درص ــر ی ــون نف ــه 15 میلی ــک ب نزدی
در صــورت بهبــود شــرایط بــازار کار در ایــران و برابــری شــاخص های کلیــدی  ●  

ایــن بــازار بــا متوســط جهانــی، نســبت پشــتیبانی سیســتم بازنشســتگی کشــور از عــدد 
ــی سیســتم بازنشســتگی،  ــداری مال ــرای پای ــد. ب ــش می یاب ــدد 7.3 افزای ــه ع 4.7 ب

ــد 5 باشــد. ــل بای نســبت پشــتیبانی حداق
نــرخ بیــکاری جوانــان 15 تــا 24 ســاله در ایــران از 22 درصــد در ســال 1370  ●  

)1991( بــه 26 درصــد در ســال 1395 )2016( افزایــش یافتــه اســت کــه متوســط جهانــی 
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ــت. ــوده اس ــد ب ــال 2016، 14 درص ــد و در س ــال 1990، 12 درص ــرخ در س ــن ن ای
حداقــل دســتمزد تعییــن شــده طبــق قانــون کار در ســال 1371 فقــط تــوان  ●  

ــه در ســال  ــوار شــهری را داشــته اســت ک ــک خان ــای ی پوشــش 16 درصــد از هزینه ه
1395 ایــن عــدد بــه 25 درصــد افزایــش یافتــه اســت. یکــی از مهمتریــن دالیــل پاییــن 
بــودن دســتمزدها در ایــران، بــاال بــودن نــرخ بیــکاری در بــازار کار اســت. پاییــن بــودن 
دســتمزد عــالوه بــر ایجــاد فقــر و عــدم تمایــل بــرای عضویــت در سیســتم بازنشســتگی، 
ــه  ــتگی و در نتیج ــرای دوران بازنشس ــده ب ــع آوری ش ــور جم ــدن کس ــن مان ــث پایی باع
پاییــن مانــدن مســتمری پرداختــی بــه بازنشســتگان می شــود، بــه طــوری کــه کفایــت 
مســتمری پرداختــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال 1394، 44 درصــد بــوده 

ــه 46 درصــد رســیده اســت. ــن رقــم در ســال 1395 ب اســت. ای
ــش  ● ــران افزای ــازار کار ای ــته در ب ــال های گذش ــی در س ــص زمان ــتغال ناق ــرخ اش ن  

یافتــه اســت. افزایــش ایــن نــرخ نشــان از افزایــش تعــداد افــرادی کــه خــارج از سیســتم 
ــن  ــت. بدی ــوده اس ــد ب ــرخ 9 درص ــن ن ــال 1395 ای ــد دارد. در س ــتگی مانده ان بازنشس
معنــا کــه 9 درصــد افــرادی کــه در بــازار کار شــاغل هســتند نمی تواننــد عضــو سیســتم 

ــد. ــی آن مشــارکت کنن ــن مال بازنشســتگی شــده و در تأمی
ــا 34 ســاله  ● ــه گــروه ســنی 30 ت ــوط ب در ســال 1395 باالتریــن ســهم شــاغالن مرب  

بــوده کــه ســهم 18.3 درصــدی داشــته اســت و ســپس گــروه ســنی 35 تــا 39 ســال بــا 
ــرار دارد. ــگاه دوم ق ســهم 16.3 درصــدی در جای

ــال  ● ــه س ــبت ب ــال 1395 نس ــتغال در س ــاله از اش ــا  25 س ــاغالن 10 ت ــهم ش س  
1355 حــدود 23.73 واحــد درصــد کاهــش یافتــه و ســهم شــاغالن 40 تــا 64 ســاله در 
ایــن دوره حــدود 7.3 واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت. کاهــش ســهم شــاغالن جــوان 

ــوده اســت. ــش ســهم شــاغالن میانســال بیشــتر ب از افزای
ــتگی  ● ــتم بازنشس ــو سیس ــور عض ــاغالن کش ــد از ش ــط 27 درص ــال 1365 فق در س  
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ــه 66 درصــد رســیده اســت. کمــاکان حــدود 30 درصــد  ــد کــه در ســال 1395 ب بوده ان
ــد. ــت ندارن ــتگی عضوی ــتم بازنشس ــاغالن در سیس ش

متوســط رشــد تعــداد مســتمری بگیران از سیســتم بازنشســتگی در دوره هــای 5  ●  
ســاله از ســال 1365 تاکنــون از متوســط رشــد تعــداد شــاغالن در بــازار کار بیشــتر اســت.

ــاله  ● ــط در دوره 5 س ــه سیســتم بازنشســتگی فق ــردازان ب ــداد بیمه پ متوســط رشــد تع  
1365 تــا 1370 از متوســط رشــد تعــداد مســتمری بگیران از سیســتم بازنشســتگی بیشــتر 

اســت.
ــتمری بگیران  ● ــداد مس ــد تع ــط رش ــال 1370 متوس ــد از س ــاله بع ــای 5 س در دوره ه  

ــه سیســتم بازنشســتگی  ــردازان ب از سیســتم بازنشســتگی از متوســط رشــد تعــداد بیمه پ
ــه اســت. ــی گرفت پیش
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مقدمه
بــازار کار بــه عنــوان یکــی از چهــار بــازار تأثیرگــذار بــر ســایر بازارهــا و زندگــی روزمــره مــردم 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــه طــوری کــه یکــی از شــاخص های ســنجش عملکــرد 
اقتصــادی دولــت و ارزیابــی میــزان رضایــت مــردم، شــرایط حاکــم بــر ایــن بــازار اســت. عملکرد 
بــازار کار هــر کشــور از یک ســو تابعــی از تحــوالت جمعیــت در ســن کار، ترکیــب ســنی و نــرخ 
مشــارکت اســت کــه عرضــه بالقــوه نیــروی کار را تعییــن می کنــد و از ســوی دیگــر تحــت تأثیر 
نــرخ رشــد اقتصــادی و ماهیــت تحــوالت فّناورانــه کــه تقاضــای نیــروی کار را تعییــن می کننــد، 

قــرار دارد.
بــه لحــاظ نظــری بــازار کار و سیســتم بازنشســتگی روابــط متقابــل بــا یکدیگــر دارنــد 
)ریاضــی، 1396(. نظــام بیمــه ای حاکــم بــر سیســتم بازنشســتگی کشــور بــه گونــه ای اســت 
کــه ارتبــاط افــراد بــا صندوق هــای بازنشســتگی فقــط از طریــق اشــتغال امکان پذیــر اســت. 
بدیــن معنــا کــه مهم تریــن شــرط بــرای عضویــت در سیســتم بازنشســتگی کشــور داشــتن 
ــتقیم و  ــور مس ــه ط ــدی آن ب ــای کلی ــازار کار و متغیره ــاس ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــغل اس ش
غیرمســتقیم بــر عملکــرد سیســتم بازنشســتگی و منابــع و مصــارف ایــن سیســتم تأثیرگــذار 
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بــوده و عملکــرد نامناســب ایــن بــازار می توانــد باعــث افزایــش مصــارف و پیشــی گرفتــن 
آن از منابــع شــود. دفتــر بین المللــی کار در گزارشــی در ســال 2012 اذعــان داشــته اســت 
کــه »در دوره بعــد از جنــگ جهانــي دوم، بــه ویــژه در کشــورهاي توســعه یافتــه، تشــدید 
ســرعت پیــري جمعیــت، کاهــش قابــل توجــه نــرخ زاد و ولــد، افزایــش امیــد بــه زندگــي، 
ــاي  ــریع قرارداده ــد س ــتغال، رش ــرخ اش ــش ن ــازار کار، کاه ــارکت در ب ــرخ مش ــش ن کاه
ــراه  ــدت و...( هم ــت، مشــاغل کوتاه م ــت، موق ــاره وق ــر اســتاندارد )شــغل هاي پ شــغلي غی
بــا دســتمزدهاي پاییــن و مشــاغل بــا مهــارت انــدك )از جملــه مشــاغل خانوادگــي، نیــروي 
کار جــوان، مهاجــران، اقلیت هــاي قومیتــي و افــراد ســالخورده(، بــروز رو بــه رشــد کــم کاري، 
نرخ هــاي بیــکاري بــاال و پایــدار، تاخیــر در ورود نیــروي کار جــوان بــه بــازار کار و خــروج 
زود هنــگام افــراد مســن از ایــن بــازار، افزایــش رو بــه رشــد خانوارهــاي یــک نفــره و فقــر 
)بــه ویــژه در میــان زنــان( تعــادل و پایــداري مالــي صندوق هــاي بازنشســتگي را بــه هــم 
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــت. از ط ــرار داده اس ــر ق ــرض خط ــا را در مع ــي آنه ــات مال ــه و ثب ریخت
ــرات در شــرایط کالن اقتصــادي، نســبت هاي پشــتیباني و کفایــت  ــار تغیی تحــوالت در کن
ــه شــدت کاهــش داده اســت« )صرفتــي و  ــز ب ــه بازنشســتگان را نی مســتمري پرداختــي ب

ــالب، 2012(1.  ق
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه و اهمیــت ریشــه یابی علــل بــروز ناپایــداری و بحــران مالی در 
برخــی از صندوق هــای بازنشســتگی کشــور و قــرار گرفتــن برخــی دیگــر از آنهــا در آســتانۀ 
بحــران مالــی، گــزارش حاضــر بــا هــدف بررســی رونــد شــاخص های کلیــدی بــازار کار در 

دهه هــای گذشــته و نحــوۀ تأثیــر آن بــر نظــام بازنشســتگی کشــور تهیــه شــده اســت. 

1. Sarfati, Hedva, Ghellab, Youcef (2012). The political economy of pension reforms in 
times of global crisis: State unilateralism or social dialogue? ILO, working paper, No.37.
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1- بررسی شاخص های کلیدی بازار کار ایران
ــتر  ــناخت بیش ــه ش ــاز ب ــتگی، نی ــام بازنشس ــر نظ ــازار کار ب ــر ب ــاط و تأثی ــی ارتب ــرای بررس ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی آن اســت. ب ــت کنون ــازار و وضعی ــن ب ــده در ای ــازار کار، تحــوالت ایجــاد ش ب
ــی کار1 ــازمان بین الملل ــازار کار، س ــای مناســب در ب ــاذ برنامه ه ــت سیاســت گذاری و اتخ  اهمی

ــای  ــل برنامه ه ــازار کار«2 را در ســال 1999 به منظــور تکمی ــدی ب ــه »شــاخص های کلی  برنام
منظــم خــود در زمینــۀ جمــع آوری داده هــا و نیــز بهبــود وضعیــت انتشــار داده هــای مربــوط بــه 
عناصــر کلیــدی بازارهــای کار دنیــا آغــاز کــرد. کل شــاخص های کلیــدی ایــن برنامــه هفــده 
مــورد هســتند کــه بنابــر میــزان ارتباط شــان بــا سیســتم های بازنشســتگی در گــزارش حاضــر، 
چهــار مــورد از آنهــا انتخــاب و بــا اســتفاده از آمــار و اطالعــات داخلــی و خارجــی مــورد بررســی 
قــرار گرفته انــد. ایــن چهــار شــاخص عبارتند از: نــرخ مشــارکت، نرخ بیکاری، ســطح دســتمزدها، 

نــرخ اشــتغال ناقــص زمانــی و در نهایــت ســاختار ســنی در بــازار کار ایــران3. 

1-1- نرخ مشارکت
نــرخ مشــارکت، ســهم جمعیــت در ســن کار را کــه یــا در بــازار کار فعــال بوده و شــغلی دارنــد و یا 
در جســت وجوی کار هســتند، نشــان می دهــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن شــاخص نشــان دهندۀ 
تعــداد نیــروی کار بالفعــل و بالقــوه جامعــه اســت کــه پرداخت کننــدگان بالقــوۀ حــق بیمــه بــه 
ــن رو  ــن نظام هــا محســوب می شــوند. ازای ــی ای نظام هــای بازنشســتگی و مســتمری بگیران آت
نــرخ مشــارکت را می تــوان یکــی از مهمتریــن شــاخص های موثــر بــر نظام هــای بازنشســتگی 
دانســت. از ایــن حیــث، هرچــه تعــداد افــراد بیشــتری وارد بــازار کار شــوند و بــه واســطه داشــتن 
شــغل عضــو صندوق هــای بازنشســتگی شــده و حــق بیمــه پرداخــت کننــد، منابــع درآمــدی 

صندوق هــا، همچنیــن نســبت پشــتیبانی آنهــا، افزایــش می یابــد.  
1. International Labour Organization (ILO)
2. KEY INDICATOR OF LABOUR MARKET

 ILO ــازار کار ــدی ب ــده شــاخص های کلی ــن هف ــازار کار در بی ــه ســاختار ســنی شــاغالن ب ــر اســت ک ــه ذک 3. الزم ب
ــی  ــورد بررس ــاخص های م ــه ش ــور، ب ــتگی کش ــای بازنشس ــر صندوق ه ــذاری آن ب ــت تاثیرگ ــر اهمی ــا ب ــت و بن نیس

اضافــه شــده اســت. 
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نمــودار )1( تغییــرات نــرخ مشــارکت اقتصــادی جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر کشــور را طــی 
ســال های 1365 تــا 1396 نشــان می دهــد. چنانچــه مالحظــه می شــود، باالتریــن نــرخ مشــارکت 
نیــروی کار طــی ســه دهــۀ گذشــته، در ســال 1384 بــا 41 درصــد ثبــت شــده، که با گذشــت بیش 
از یــک دهــه، ایــن نــرخ همچنــان پایین تــر از ســال مذکــور اســت. ایــن رونــد را می تــوان چنیــن 
تفســیر کــرد کــه طــی ســی ســال گذشــته همــواره بیــش از 60 درصد جمعیــت فعال کشــور هیچ 
مشــارکتی در بــازار کار نداشــته اند. اطالعــات بــازار کار ایــران همچنیــن نشــان می دهــد کــه ســهم 
بســیار باالیــی از ایــن 60 درصــد را زنــان تشــکیل می دهند. شــکاف چشــمگیر بین نرخ مشــارکت 
زنــان و مــردان بیانگــر عــدم توازن جنســیتی اشــتغال در کشــور اســت؛ به طوری کــه در ســال 1395 

ایــن نــرخ بــرای زنــان 14.9 و بــرای مــردان 64.1 درصــد بــوده اســت. 

نمودار 1- نرخ مشارکت اقتصادی افراد 10 ساله و بیشتر ایران- درصد

منبع: مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری نیروی کار

مقایســه شــاخص نــرخ مشــارکت جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر ایــران بــا متوســط دنیــا 
و کشــورهای OECD نشــان از شــکاف 15 تــا 20 واحــد درصــدی دارد. به ایــن معنــی کــه 
ــا در جســت وجوی کار( بســیار  ــه کار ی ــران )مشــغول ب ــازار کار ای ــراد فعــال در ب نســبت اف
پایین تــر از همیــن نســبت در مقیــاس متوســط جهانــی و کشــورهای عضــو OECD اســت.
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 نمودار 2- مقایسه نرخ مشارکت افراد 15 ساله و بیشتر در ایران با متوسط جهان و کشورهای 
عضو OECD- درصد

منبع: بانک جهانی، داده های سری زمانی

ــداد  ــودن تع ــن ب ــی پایی ــه معن ــروی کار ب ــن نی ــارکت پایی ــرخ مش ــت ن ــی اس بدیه
شــاغالن در بــازار کار و بــه همیــن ترتیــب بیمه پــردازان صندوق هــای بازنشســتگی کشــور 
ــای  ــتیبانی صندوق ه ــبت پش ــودن نس ــل پایین ب ــن دالی ــی از مهم تری ــن یک ــت. بنابرای اس
ــرد.  ــروی کار جســتجو ک ــدك نی ــرخ مشــارکت ان ــوان در ن بازنشســتگی در کشــور را می ت

تــا آنجــا کــه بــه عرضــه بالقــوه نیــروی کار در کشــور مربــوط اســت بایــد گفــت 
نظــر بــه اینکــه در ســال 1395 در حــدود 70 درصــد جمعیــت در ســنین 15 تــا 64 ســال 
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــره جمعیت ــت پنج ــا در وضعی ــور م ــته اند، کش ــرار داش ق
پنجــره جمعیتــی در صورتــی کــه شــرایط رشــد پایــدار اقتصــادی در کشــور مهیــا می بــود، 
می توانســت دوران طالیــی را بــرای صندوق هــای بیمــه ای رقــم زنــد. )هــادی زنــوز، 1396(

2-1- نرخ بیکاری
نــرخ بیــکاری نســبتی از جمعیــت فعــال اقتصــادی کشــور )10 ســاله و بیشــتر( اســت کــه فاقــد 
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شــغل بــوده امــا آمــاده و جویــای کار هســتند. نمــودار )3( رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری جمعیــت 
10 ســاله و بیشــتر در ایــران را نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس، متوســط نــرخ بیــکاری کشــور 
طــی ســه دهــۀ گذشــته همــواره دو رقمــی و اندکــی بیــش از 11 درصــد بــوده اســت. به عبارتــی 
بیــش از 11 درصــد جمعیــت فعــال در بــازار کار کشــور همــواره بیــکار بوده انــد. بدیهــی اســت 
کــه به تبــع نــرخ پاییــن مشــارکت زنــان، نــرخ بیــکاری ایــن گــروه جمعیتــی نیــز بیــش از نــرخ 
بیــکاری مــردان بــوده اســت؛ به طوری کــه آمارهــای موجــود نشــان دهندۀ نــرخ بیــکاری بیــش 
از 2 برابــری زنــان نســبت بــه مــردان اســت. بدیــن معنــا کــه در ســال 1395 نــرخ بیــکاری زنان 

)10 ســاله و بیشــتر(، 20.7 درصــد و نــرخ بیــکاری مــردان مشــابه 10.5 درصــد بــوده اســت.

نمودار 3- نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران- درصد

مقایســۀ نــرخ بیــکاری جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر ایــران بــا متوســط جهانــی و گــروه 
ــرخ  ــه ن ــد ک ــان می ده ــته نش ــۀ گذش ــش از دو ده ــی بی ــو OECD ط ــورهای عض کش
بیــکاری ایــن گــروه جمعیتــی در ایــران همــواره بیــش از 1.5 برابــر متوســط جهانــی 
و اعضــای OECD بــوده اســت. نــرخ بیــکاری جمعیــت جــوان ایــران )24-15 ســال( 

نیــز از همیــن شــکاف 1.5 برابــری برخــوردار اســت.       
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OECD نمودار 4- مقایسه نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر ایران با متوسط جهانی و اعضا

منبع: بانک جهانی، اطالعات سری زمانی

روندهــای فــوق نشــان از تبدیل شــدن بیــکاری بــه پدیــده ای پایــدار و مانــا در اقتصــاد 
ــوان ایجــاد و حفــظ ســطح مناســبی از اشــتغال  ــران از ت ــی اقتصــاد ای ــران دارد. به عبارت ای
در بلندمــدت برخــوردار نیســت. بدیهــی اســت بــاال بــودن نــرخ بیــکاری  در بلندمــدت بــه 
ــای  ــه در صندوق ه ــراد جامع ــی از اف ــل توجه ــش قاب ــارکت بخ ــکان مش ــدم ام ــی ع معن
بازنشســتگی بــه عنــوان بیمه پــرداز و در نتیجــه کاهــش تعــداد ورودی هــا و برهــم خــوردن 

ــود.     ــی صندوق هــا در کشــور خواهــد ب ــوازن بیمــه ای و مال ت

3-1- سطح دستمزدها
یکــی از اجــزا جدانشــدنی از بــازار کار، نــرخ دستمزدهاســت. در ادبیــات متعــارف اقتصــادی نــرخ 
دســتمزد از تعــادل عرضــه و تقاضــای نیــروی کار در بــازار کار بــه دســت می آیــد. امــا عــدم توازن 
ــی نیــروی کار از ظرفیت هــای  ــازار، یعنــی فزون بلندمــدت عرضــه و تقاضــای نیــروی کار در ب
ــه  ــه افزایــش مــداوم شــکاف دســتمزد های نیــروی کار نســبت ب شــغلی ایجادشــده، منجــر ب
ســطح عمومــی قیمت هــا می شــود. شــرایط کنونــی حاکــم بــر بــازار کار و وضعیت دســتمزدهای 
پرداختــی بــه نیــروی کار در ایــران کامــاًل منطبــق بــا چنیــن شــرایطی اســت. علی رغــم تاکیــد 
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مــاده 41 قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران )1369( بــر اینکــه حداقــل دســتمزد بایــد بــه 
انــدازه ای باشــد کــه زندگــی یــک خانــوار کــه تعــداد متوســط آن توســط مراجــع رســمی اعــالم 
می شــود را تأمیــن کنــد و بــه موجــب ایــن قانــون »شــورای عالــی کار« موظــف اســت همــه 
ســاله میــزان حداقــل دســتمزد کارگــران را بــرای نقــاط مختلــف کشــور یــا صنایــع مختلــف بــا 
توجــه بــه معیارهــای درصــد تورمــی اعــالم شــده از ســوی بانــک مرکــزی و هزینه هایــی کــه 
زندگــی یــک خانــوار بــا جمعیــت متوســط را تأمیــن می کنــد، تعییــن کنــد، امــا آمارهای رســمی 
نشــان می دهــد کــه در بهتریــن شــرایط حداقــل دســتمزدها تنهــا قــادر بــه پوشــش 25 درصــد 

مخــارج خانــوار در طــی بیســت ســال گذشــته بوده انــد )نمــودار )5((. 

نمودار 5- کفایت حداقل دستمزد در پوشش مخارج خانوار

 منبع: محاسبات تحقیق بر اساس اطالعات بانک مرکزی از حداقل دستمزد ساالنه و هزینه ساالنه خانوار

روشــن اســت کــه وجــود چنیــن شــرایطی در بــازار کار ایــران منجــر بــه کاهــش جریــان 
ــتمزدها در  ــطح دس ــودن س ــن ب ــی از پایی ــتگی، ناش ــای بازنشس ــدی ورودی صندوق ه نق
دوران اشــتغال و تــراز مالــی منفــی هــر فــرد، بــه دلیــل نــرخ جایگزینــی بــاال )بیــش از 90 
ــه  ــی ب ــی مســتمری پرداخت ــود، حت ــد شــد. بااین وج ــان بازنشســتگی، خواه درصــد( در زم
ــن موسســه  ــۀ ای ــوار را نخواهــد داشــت. مطالع ــت هزینه هــای خان ــز کفای بازنشســتگان نی
ــدوق بازنشســتگی کشــوری نشــان می دهــد  در مــورد کفایــت مســتمری پرداختــی در صن
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میانگیــن مســتمری های پرداختــی ایــن صنــدوق در ســال 1394 تنهــا 44 درصــد از 
ــی  ــن در حال ــری، 1396(. ای ــد )جعف ــش می ده ــهری را پوش ــوار ش ــک خان ــای ی هزینه ه
اســت کــه حقــوق و دســتمزد کارکنــان دولــت عمومــاً بیــش از حداقــل دســتمزدی اســت که 
کارگــران بخش هــای خصوصــی دریافــت می کننــد و جمعیــت غالــب مشــترکان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی )بزرگ تریــن صنــدوق بیمــه و بازنشســتگی کشــور( را تشــکیل می دهنــد.

4-1- نرخ اشتغال ناقص زمانی
ــازار کار  ــی عملکــرد ب ــرای ارزیاب در حالیکــه بیــکاری عمومی تریــن شــاخص اســتفاده شــده ب
ــازار کار یــک  ــرای درك کاســتی های ب ــد اطالعــات کافــی ب ــی نمی توان ــه تنهای ــا ب اســت، ام
کشــور فراهــم ســازد. اشــتغال ناقــص زمانــی، بــرای بهبــود توصیف مشــکالت مرتبط با اشــتغال 
و ارزیابــی میــزان بهره دهــی منابــع انســانی موجــود یــک کشــور در فرآینــد تولیــد اهمیــت دارد. 
اشــتغال ناقــِص زمانــی منعکس کننــده بهره گیــری کم تــر از ظرفیــت مولــد نیــروی کار اســت. 
منظــور از افــراد دارای اشــتغال ناقــص زمانــی شــامل تمــام شــاغالنی اســت کــه در هفتــه مرجع، 
ــه دالیــل اقتصــادی نظیــر رکــود  ــوده و ب ــا غایــب موقــت از محــل کار ب حاضــر در ســرکار ی
کاری، پیدانکــردن کار بــا ســاعت کار بیشــتر، قــرار داشــتن در فصــل غیــر کاری و... کمتــر از 44 
ســاعت کار کــرده و خواهــان و آمــاده بــرای انجــام کار اضافــی در هفتــه مرجــع بوده انــد. نــرخ 
ایــن شــاخص از نســبت جمعیــت دارای اشــتغال ناقــص زمانــی بــه جمعیــت فعــال و ســهم آن 
از جمعیــت دارای اشــتغال ناقــص زمانــی بــر جمعیــت شــاغل بــه دســت می آیــد. )مرکــز آمــار و 

اطالعــات راهبــردی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 1394(
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نمودار 6- نرخ اشتغال ناقص زمانی

منبع: مرکز آمار و اطالعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

نمــودار )6( نشــان می دهــد کــه نــرخ اشــتغال ناقــص زمانــی کشــور طــی یــک دهــۀ 
گذشــته، علی رغــم نوســاناتی کــه تجربــه کــرده، از رونــدی صعــودی برخــوردار بــوده اســت. 
ــه  ــش یافت ــال 1395 افزای ــد در س ــه 9.1 درص ــال 1384 ب ــد در س ــه از 6.5 درص به طوریک
اســت. ایــن افزایــش از یــک طــرف به معنــی کاهــش توانایــی بــازار در ایجــاد اشــتغال کامــل 
بــرای افــراد خواهــان کار اســت و از طــرف دیگــر احتمــال خــروج )یــا عــدم ورود( ایــن افــراد 
از )بــه( سیســتم های بازنشســتگی در بلندمــدت بــه دلیــل عــدم امــکان پرداخــت حــق بیمــۀ 

بازنشســتگی را افزایــش خواهــد داد.

5-1- ساختار سنی بازار کار
ــتگی را  ــتم های بازنشس ــرد سیس ــر عملک ــازار کار ب ــذارِ ب ــاخص های تاثیرگ ــر از ش ــی دیگ یک
می تــوان در ســاختار ســنی شــاغالن جســتجو کــرد. نمــودار زیــر نشــان می دهــد کــه میانگیــن 
ســنی شــاغالن بــازار کار در ایــران طــی ســی ســال گذشــته مســن تر شــده اســت.1 در ســال 
1365 شــاغالن گــروه ســنی 25-29 ســال از بیشــترین ســهم در بــازار کار برخــوردار بودنــد؛ ایــن 
درحالــی اســت کــه در ســال 1395 شــاغالن واقــع در گــروه ســنی 30-34 ســال ســهم غالــب 

1 . ســهم هــر گــروه ســنی از تقســیم تعــداد شــاغالن هــر گــروه ســنی بــر تعــداد کل شــاغالن در بــازار کار همــان 
ســال بــه دســت آمــده اســت.
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را در بــازار کار بــه خــود اختصــاص دادنــد. همچنیــن ســهم ســایر گروه هــای ســنی باالتــر از 35 
ســال نیــز در ســال 1395 نســبت بــه ســال 1365 بــه میــزان قابــل توجهــی افزایش یافته اســت. 

نمودار 7- سهم گروه های سنی شاغالن بازار کار ایران در سال های 1365 و 1395- درصد

   منبع: محاسبات تحقیق براساس اطالعات مرکز آمار ایران

در بیــن کل گروه هــای ســنی، شــاغالن گــروه ســنی 35 تــا 39 ســال بــا تقریبــاً 7 واحــد 
درصــد افزایــش و گــروه ســنی 20 تــا 24 ســال بــا 9 واحــد درصــد کاهــش بــه ترتیــب از 
بیشــترین و کم تریــن رشــد برخــوردار بوده انــد. بــه عبارتــی، شــدت کاهــش ســهم شــاغالن 

جــوان از افزایــش ســهم شــاغالن میانســال بیشــتر بــوده اســت.  

جدول 1- تغییر سهم گروه های سنی شاغالن در سال های 1365 و 1395 
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 منبع: محاسبات تحقیق
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پاییــن بــودن درصــد شــاغالن 60 ســال و باالتــر در ســال 1395 نســبت بــه ســال 1365 
ــنی  ــای س ــن گروه ه ــتر ای ــل بیش ــتغال و تمای ــداوم اش ــزه ت ــش انگی ــه کاه ــوان ب را می ت
ــی گروه هــای ســنی  ــه وضعیــت فعل ــا توجــه ب ــه بازنشســتگی تفســیر کــرد. به عــالوه، ب ب
شــاغالن و بــا فــرض اســتمرار وضعیــت فعلــی متوســط ســن بازنشســتگی در کشــور )حــدود 
55 ســال(، می تــوان انتظــار داشــت کــه طــی دهــۀ آینــده تعــداد افــراد در ســن بازنشســتگی 
ــا شــدت  ــازار کار ب ــر در ب ــد و از آنجــا کــه ســهم شــاغالن جوان ت ــه شــدت افزایــش یاب ب
بیشــتری رو بــه کاهــش گذاشــته، فشــارهای مالــی بــر صندوق هــای بازنشســتگی بیــش از 

پیــش خواهــد بــود.       
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2- بازار کار و مشترکان )بیمه پردزان( صندوق های بازنشستگی1
مقایســه تعــداد شــاغالن2 در بــازار کار و بیمه پــردازان بــه صندو ق هــای بازنشســتگی )صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تامیــن اجتماعــی( نشــان می دهــد که نســبت تعداد مشــترکان 
سیســتم بازنشســتگی و تعــداد شــاغالن در بــازار کار طــی ســه دهــۀ گذشــته همــواره از رونــدی 
صعــودی برخــوردار بــوده، به طوریکــه از 27 درصــد در ســال 1365 بــه 66 درصــد در ســال 1395 
افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود ضریــب پوشــش سیســتم بازنشســتگی در کشــور کامــل 
ــان 30 درصــد از کل شــاغالن خــارج از  نیســت و چنانچــه نمــودار )9( نشــان می دهــد همچن

دامنــۀ پوشــش صندوق هــای مذکــور قــرار دارنــد.  

نمودار 8- مقایسه تعداد شاغالن و تعداد بیمه پردازان در ایران 

ــدوق بازنشســتگی کشــوری/ آمارنامه هــای  ــر امینــی/ گزارش هــای ســالیانه، صن ــرآورد تعــداد شــاغالن، دکت ــع: ب مناب
ســاالنه، ســازمان تأمیــن اجتماعــی

1. بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه آمارهــای ســری زمانــی کلیــه صندوق هــای بازنشســتگی فعــال کشــور، بــه اطالعــات 
دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتناد شــده کــه نزدیــک بــه 90 درصــد بیمه پــردازان 

کشــور مشــترك یکــی از ایــن دو صنــدوق هســتند.  
2. اطالعــات ســری زمانــی اشــتغال از مقالــه بــرآورد آمارهــای ســری زمانــی اشــتغال در اقتصــاد ایــران نوشــته دکتــر 

علیرضــا امینــی اســتفاده شــده اســت. 
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نمودار 9- نسبت مجموع تعداد مشترکان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به 
تعداد شاغالن در بازار کار

 
منبع: محاسبات تحقیق براساس اطالعات 

همچنیــن مقایســه رشــد تعــداد شــاغالن، بیمه پــردازان و مســتمری بگیران طــی همیــن 
ــداد  ــد تع ــش از رش ــواره بی ــداد مســتمری بگیران هم ــد تع ــه رش ــد ک ــدت نشــان می ده م
شــاغالن کشــور بــوده اســت )نمــودار -10(. تــداوم چنیــن روندهایــی بــه معنــی آن اســت 
ــاالی  ــرخ ب ــه ن ــا توجــه ب ــازار کار ایــران در بلندمــدت از تــوان جــذب نیــروی کار )ب کــه ب

بیــکاری( و جایگزینــی آنهــا بــه جــای افــراد بازنشســته برخــوردار نیســت. 
نمودار 10- مقایسه متوسط رشد تعداد شاغالن، تعداد بازنشستگان و تعداد کسورپردازان در 

دوره های 5 ساله

ــدوق  ــالیانه، صن ــای س ــی/ گزارش ه ــر امین ــاغالن، دکت ــداد ش ــرآورد تع ــات ب ــق براســاس اطالع ــبات تحقی ــع: محاس منب
ــی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاالنه، س ــای س ــوری/ آمارنامه ه ــتگی کش بازنشس
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ــا در دوره 5  ــردازان تنه ــداد بیمه پ ــه متوســط رشــد تع ــن مالحظــه می شــود ک همچنی
ــوده و در دوره هــای بعــدی ایــن  ســاله اول از متوســط رشــد تعــداد بازنشســتگان بیشــتر ب
ــبت  ــتگان نس ــمار بازنشس ــت ش ــاالی انباش ــرعت ب ــذا س ــت. ل ــده اس ــس ش ــد برعک رون
ــل توجــه نســبت  ــز شــاغالن کســورپرداز تبعاتــی همچــون کاهــش قاب ــه شــاغالن و نی ب
پشــتیبانی و برهم خــوردن ثبــات مالــی صندوق هــای بازنشســتگی را درپــی خواهــد داشــت. 
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3- مقایسه وضعیت ایران با شاخص های جهانی
در انتهــا، بــا توجــه بــه وضعیــت کلــی حاکــم بــر بــازار کار ایــران، بــه تحلیلــی ســاده از تعــداد 
بیمه پــردازان بالقــوۀ صندوق هــای بازنشســتگی کشــور بــا فــرض تناســب شــاخص های بــازار 
ــه ذکــر اســت کــه  ــه می شــود. الزم ب ــی )جــدول 2(، پرداخت ــا متوســط  های جهان ــران ب کار ای
تعــداد کل شــاغالن در ایــن شــرایط بــه عنــوان بیمه پــردازان بالقــوه سیســتم های بازنشســتگی 

ــه شــده اند.     درنظــر گرفت

جدول 2- مقایسه متوسط نرخ های مشارکت و بیکاری زنان و مردان 15 سال و باالتر ایران با 
متوسط جهانی- درصد

متوسط جهانی- 2016 )1395(متوسط ایران-1395
بیکارینرخ مشارکتبیکارینرخ مشارکت

مردانزنانمردانزنانمردانزنانمردانزنان
17.371.321.910.449.576.166.185.4

منبع: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1395، مرکز آمار ایران و بانک جهانی، اطالعات سری زمانی

ــازار کار  ــاخص های ب ــه ش ــود، چنانچ ــه می ش ــداول 3 و 4 مالحظ ــه در ج ــور ک همانط
ــان و مــردان شــاغلی  ــه تعــداد زن ــود، ب ــی می ب ــران در حــد متوســط شــاخص های جهان ای
کــه می توانســتند جــزو مشــترکان صندوق هــای بازنشســتگی بــه حســاب آینــد بــه ترتیــب 
ــوان  ــران از ت ــازار کار ای ــر ب ــی اگ ــه عبارت ــد. ب ــزوده می ش ــر اف ــون نف ــدود 9 و 2 میلی ح
ــوص در  ــود -علی الخص ــوردار ب ــی برخ ــرایط کنون ــه ش ــبت ب ــری نس ــتغال زایی باالت اش
ــان- می توانســت کمــک شــایان توجهــی در ارتقــای شــاخص های  ــری بیشــتر زن به کارگی

ــدول 5(.    ــد )ج ــازی کن ــای بازنشســتگی ب ــداری صندوق ه پای
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جدول 3- وضعیت زنان در بازار کار ایران در سال 1395 در صورت نزدیک شدن شاخص های بازار 
کار به مقادیر متوسط جهانی

شرح
جمعیت زنان 15 تا 65 

ساله ایران در سال 1395
زنان فعال 
در بازار کار

زنان شاغلزنان بیکار

در شرایط موجود 
بازار کار 

27.616.6404.777.6791.046.3113.731.367

شرایط متوسط 
شاخص های جهانی

27.616.64013.670.237844.82112.825.416

منبع: مرکز آمار ایران/ محاسبات تحقیق

جدول 4- وضعیت مردان در بازار کار ایران در سال 1395 در صورت نزدیک شدن شاخص های 
بازار کار به مقادیر متوسط جهانی

شرح
جمعیت مردان 15 تا 65 
ساله ایران در سال 1395

مردان فعال 
در بازار کار

مردان شاغلمردان بیکار

در شرایط موجود 
بازار کار 

28.245.44720.139.0042.094.45618.044.547

شرایط متوسط 
شاخص های جهانی

28.245.44721.511.7321.161.63420.350.099

منبع: مرکز آمار ایران/ محاسبات تحقیق

جدول 5- نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی کشور1 در دو حالت

در شرایط موجود بازار کار ایران
در شرایط نزدیک شدن شاخص های بازار 

کار ایران به متوسط های جهانی

4.77.3

منبع: محاسبات تحقیق

1 . بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه اطالعــات کل صندوق هــای بازنشســتگی کشــور، در اینجــا دو صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری و ســازمان تامیــن اجتماعــی مبنــا قــرار گرفته انــد.  
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4- جمع بندی
ــرخ مشــارکت،  ــدی، همچــون ن ــران از منظــر شــاخص های کلی ــازار کار ای ــزارش ب ــن گ در ای
نــرخ بیــکاری، ســطح دســتمزدها و ...، و تاثیــر آن بــر نظــام بازنشســتگی مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت. شــاخص های اصلــی ایــن بــازار، یعنــی نرخ هــای مشــارکت و بیــکاری، نشــان 
می دهنــد کــه بــازار کار ایــران نســبت بــه متوســط های جهانــی از وضعیــت بســیار نامطلوبــی 
-بــه خصــوص در حــوزۀ زنــان- برخــوردار اســت. عــالوه بــر ایــن ســطح حداقــل دســتمزدها، 
علی رغــم بهبــود نســبی طــی دهه هــای گذشــته، در حــال حاضــر تنهــا پاســخگوی 25 درصــد 
هزینه هــای جــاری خانوارهــای شــهری اســت. ســاختار ســنی شــاغالن بــازار کار نیــز به روشــنی 
نشــان دهندۀ پیشــروی آن بــه ســمت میانســالی اســت و پیش بینــی می شــود کــه طــی یــک 
دهــۀ آینــده تعــداد بســیار زیادی از شــاغلین کشــور وارد مرحلۀ بازنشســتگی شــوند؛ ایــن در حالی 
اســت کــه رده هــای ســنی شــاغالن کمتــر از 25 ســال بــه ســرعت در حــال کاهــش هســتند.   
از طرفــی پوشــش سیســتم بازنشســتگی کشــور در حــال حاضــر کامــل نیســت. بدیــن 
ــد  ــال حاضــر می توانن ــه در ح ــران ک ــازار کار ای ــال در ب ــده ای از شــاغالن فع ــه ع ــا ک معن
ــود  ــتیبانی را بهب ــبت پش ــند و نس ــتگی باش ــای بازنشس ــوه صندوق ه ــورپردازان بالق کس
ــدود 30 درصــد شــاغالن  ــد. در ســال 1365 ح ــرار دارن ــن سیســتم ق ــارج از ای بخشــند خ
عضــو سیســتم بازنشســتگی بودنــد کــه ایــن نســبت در ســال 1395 بــه نزدیــک 70 درصــد 
ــد.  ــرار دارن ــن سیســتم ق ــان 30 درصــد شــاغالن خــارج از ای ــا همچن افزایــش یافــت، ام

همچنیــن مقایســه متوســط رشــد تعــداد مســتمری بگیران و بیمه پــردازان نشــان 
ــه  ــبت ب ــردازان نس ــداد بیمه پ ــد تع ــا 1370 رش ــاله 1365 ت ــط در دوره 5 س ــه، فق داد ک
ــده  ــس ش ــاًل برعک ــد کام ــن رون ــون ای ــال تاکن ــوده و از آن س ــتر ب ــتمری بگیران بیش مس
ــاغالن  ــتمری بگیران و ش ــداد مس ــد تع ــط رش ــه متوس ــن، مقایس ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــداد مســتمری بگیران از رشــد  ــورد بررســی، رشــد تع نشــان داد کــه در تمــام دوره هــای م
تعــداد شــاغالن بیشــتر بــوده اســت. ایــن رونــد نشــان دهندۀ ناتوانــی بــازار کار در جــذب و 
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ــت.  ــدت اس ــای کار در بلندم ــی نیروی ه جایگزین
شــرایط کلــی حاکــم بــر بــازار کار ایــران طــی ســه دهــۀ گذشــته نشــان می دهــد کــه 
ــتگی  ــای بازنشس ــی صندوق ه ــرایط کنون ــر ش ــذار ب ــم تاثیرگ ــیار مه ــل بس ــی از عوام یک
ــه  ــه نقط ــا را ب ــود در صندوق ه ــران موج ــد بح ــد می توان ــن رون ــداوم ای ــت و ت ــوده اس ب
ــا هــدف  ــذا به نظــر می رســد انجــام بررســی ها و مطالعــات دقیــق ب بی بازگشــت برســاند. ل
دســتیابی بــه ســرفصل های اصالحــی در بــازار کار در کنــار توجــه بــه موضــوع اصالحــات 

ــوردار باشــد. ــادی برخ ــت بســیار زی ــای بازنشســتگی از اهمی در صندوق ه
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