
احیا و بازیابی در بازارهای کار
19-گیری کوویدها به شوک همهها و پاسخالگوها، سیاست

ااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
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19-بازار کار پس از کووید
بازارجاییابهجواقتصادیآشفتگیشده،انجاماقتصادهاازبسیاریدرکهتوجهیقابلسیاسیهایحمایتوگیرچشمهایسازگاریرغمبه

نرخیزنقبالًکهمهارتکمافرادوجوانان.استداشتهکارکنانبرنابرابریتاثیروداردادامههمچنان،19-کوویدگیریهمهشوکازناشیکار
وبخشینامتقارن،یتماهکنندهمنعکستاثیرات،اینازبرخی.اندگرفتهقرارگیریهمهتاثیرتحتسایرینازبیشداشتند،باالتریبیکاری

همچنین،،شوکاین.اندگرفتهقرارتاثیرتحتبیشتردارند،نیازکمتریمهارتبهکههاییبخشبطوریکهبوده،19-کوویدشوکشغلی
(ندهافرایخودکارسازی)اتوماسیونبهنسبتکهشودمیهاییبخشازشدندورباعثوکندمیتسریعرااشتغالپیشینروندهای

خواهدهمراههبراباالییهزینهامااست،ترمحتملبیکاریدورهازپسمشاغلوهابخشمیاندرکارنیرویمجددتخصیص.پذیرترندآسیب
آنهایی-اشتغالحفظهایسیاست.یافتخواهدکاهشدهند،میتغییرراخودشغلکهافرادیدرآمدطمتوسصورتایندرزیراداشت،

درند؛ککمکمهارتکمافرادبرایویژهبهشاغالن،جداشدنکاهشبهتواندمی-استموجودشغلیشرایطنگهداشتوابقاآنهدفکه
.دهدافزایشراکاریابیاندازهایچشمتواندمیکارنیرویمجددجاییجابهازحمایتبرایاقداماتحال،عین

تسکینواراتخسکاهشدرتواندمیاشتغالحفظهایسیاستچگونهکهدهدمینشانمطالعاتیمدلبرمبتنیوجدیدتحلیلوتجزیهیک
کارنیرویددمجتخصیصهایسیاستکهاستحالیدراینکند؛عملقدرتمندطوربهکار،نیرویبرگیریهمهشوکنابرابراثرات

تواندمیاقتصادکهمناسبیزمانتعیین.کندتسهیلراکاربازاربر19-کوویدماندگارتراثراتاصالحتواندمیکند،میحمایتشغلایجادازکه
از)گیریهمهشدتبردقیقنظارتبهنیازکند،حرکتمشاغلمجددتخصیصبهبیشتراتکایسمتبهوکاستهشغلحفظازحمایتاز

.داردوجود(هاواکسنگسترشواجتماعیفاصلهوسعتمیر،ومرگودرگیریمواردجمله

پولالمللیصندوق بین: منبع3



نرخ بیکاری در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 
نرخ بیکاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 

درصد -محور سمت چپ؛ میانگین ارقام متغیرواحددرصد و –2019و 2018نسبت به متوسط 2020محور سمت راست؛ تغییرات )
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به تفکیک مهارت-4

با مهارت باال با مهارت پایین

بهمنجر19-کوویدشوک
درکاربازارهایشدیدوخامت

وتوسعهحالدراقتصادهای
رساندنآسیبنوظهور،بازارهای

مهارتکمافرادوزنانجوانان،به
.استشده

ردهاگروههمهبرایبیکارینرخ
ینمیانگبامقایسهدر2020سال

هایگروهحسببرقبل،سالدو
2.44تا0.68بینگوناگون

.استیافتهافزایشواحددرصد

پولالمللیصندوق بین: منبع



نرخ مشارکت در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 
نرخ مشارکت نیروی کار در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 

(درصد-واحددرصد و محور سمت چپ؛ میانگین ارقام متغیر-2019و 2018نسبت به متوسط 2020محور سمت راست؛ تغییرات )
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پولالمللیصندوق بین: منبع

مههبرایاقتصادیمشارکتنرخ
مقایسهدر2020سالدرهاگروه

سبحبرقبل،سالدومیانگینبا
تا1.86بینگوناگونهایگروه
یافتهکاهشواحددرصد3.62
.است

مشارکتنرخافتبیشترین
ترتیببه2020سالدراقتصادی

ابافرادوزنانجوانان،گروهمتوجه
.استبودهکممهارتسطح



19-بازار کار پس از کووید

بهوک،شاین.استجمعیتیهایگروهبیندراشتغالپیشینروندهاینابرابراثراتتسریعحالدر19-کوویدگیریهمهشوک
متوسططورهبجهان،سرتاسردر.استکردهواردرابزرگتریضربههستند،پذیرترآسیباتوماسیونبهنسبتکههاییبخش
درکارنیروینبیرقابتدرهاتفاوتدهندهنشانحدیتاکهاندگرفتهقرارشوکاینتاثیرتحتبیشترمهارتکمافرادوجوانان

ایشافزمردانبهنسبتزنانبیکاریمتوسط،طوربهنوظهور،بازارهایوتوسعهحالدراقتصادهایدر.استهابخشمیان
جنسیگروهدوبرایمزبورتغییراتبینزیادیتفاوتپیشرفتهاقتصادهایدرکهاستحالیدراین.استکردهتجربهرابیشتری

.داردایین،پمهارتباکارنیرویبخصوصشده،بیکارافرادبرایتوجهیقابلهایهزینهاحتماالگیریهمهازناشیرکود.ندارد
چنینماایابند،تخصیصمجدداًهاحرفهوهابخشبینبیکاری،شوکدورهیکازپسکارنیروهایکهاستطبیعیاگرچه

مشغولخودقبلیشغلیتجربهبامتفاوتهاییحرفهدرمجدداًکهکارکنانیمتوسط،طوربه.استبرهزینهمجددیتخصیص
تعلبهاجتماعیوشخصیهایهزینهافزایشازناشیکهشدخواهندهمراهدرآمدمتوسطدرصدی15حدودکاهشباشوند،می

احتمالهبهاآن:شوندمیایگانهسهضرباتمتحملپایینمهارتباکارنیرویکووید،گیریهمهاثردر.استمجددتخصیص
اقتصادی،رکودزماندرآنهااینکهاحتمال؛دارندقرار19-کوویدمنفیتاثیرتحتبیشترکهشوندمیمشغولهاییبخشدرباالتر
ازوداشتهنیازشغلیرتغیبهاحتماالًکههستندکسانیشوند،میجدیدشغلیافتنبهقادرکهافرادیواستبیشترشوند،بیکار
برگیریهمهاثراتتسکینبهتوانندمیکارنیرویمجددتخصیصواشتغالحفظهایسیاستدوهر.بردخواهندرنجدرآمدافت

.کنندکمککارنیروی
پولالمللیصندوق بین: منبع6



19-بازار کار پس از کووید

اینستند،هموثرشاغالنکاهشدر-مدتکوتاهکاریهایبرنامهودستمزدیارانهدرنظرگرفتنمانند-اشتغالحفظهایسیاست
ولیشغتطبیقوجستجوبرایافرادبهکمکاستخدام،هایمشوقمانند–مجددتخصیصهایسیاستکهاستحالیدر

مهارتکمافراد،تاریخیطوربه.کندمیتقویتراشاغلندهنوزکهافرادیتوسطشغلتغییروشغلیافتن-بازآموزیهایبرنامه
اندازچشمکارنیرویمجددتخصیصهایسیاستکهاستحالیدراین؛شغلحفظهایسیاستازبردننفعبهبیشتریتمایل

.دهدمیافزایشبیشترجوانانوزنانبرایراکاربازار

حفظهایسیاست،(هابخشبراجتماعیفاصلهشدیدافزایشیاقرنطینهمتفاوتتاثیرمانند)نامتقارنوگذراشوکیکبرای•
.کندمیعملقدرتمندبسیارمدتکوتاهدرآمدیبیمهارائهوبیکاریکاهشدراشتغال

هاییاستس،(هابخشازبرخیدروریبهرهکاهشیامختلفهایبخشدرتقاضادائمیتغییرمانند)دائمیشوکیکبرای•
مجددادلتعبهرسیدنبهوداردمدتطوالنیدربهتریعملکردشود،میشغلایجادباعثکهکارنیرویمجددتخصیص

.بخشدمیسرعت

اجتماعی،فاصلهریفراگیباهمزمانکهسیاستیبستهباشد،دائمیوناپایدارشوکهایمولفهازترکیبیشوککهصورتیدر•
کاهشرایکاریبپویاییتواندمیبهترپردازد،میکارنیرویمجددتخصیصبهآن،رفعازپسواستاشتغالحفظدنبالبه

.دهد
پولالمللیصندوق بین: منبع7



کارورشد اشتغال بخشی و چرخه کسب
کارورشد اشتغال بخشی و چرخه کسب
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وناتوماسیپذیری کمتر در مقابل با آسیب

یونپذیری بیشتر در مقابل اتوماسبا آسیب
واردضربهاقتصادیهایبخشبهناهمگونیطوربه19-کووید
ریگیهمهایندرضربهبیشترینباهایبخش.استکرده

.اندبودهمتفاوتپیشینهایبحرانبهنسبت

انیبازرگحوزهدرافتشدیدترینپیشرفته،اقتصادهایدر
واقامتواسکاننقل،وحملفروشی،خردهوفروشیعمده

بهنسبتکهبودهسرگرمیوهنرغذایی،موادخدمات
صنعتعمدتاًکهگذشته،سال50طیپیشینهایبحران
بودند،شدهمتوجهرامنفیاثربیشترینسازوساختوساخت
لیماارتباطات،واطالعاتمانندها،بخشبرخی.استمتفاوت

.اندکردهتجربهرااشتغالافزایشگیریهمهدورهطیبیمهو

پولالمللیصندوق بین: منبع



و تخصیص مجدد حفظ های های عمومی برای سیاستهزینه
نیروی کار 

وشغلیابطروحفظبهمربوطعمدتاً کهداشتهدنبالبهراایالعادهفوقسیاستیحمایتکشورهاازبسیاریدر19-کوویدگیریهمه
.(بیکاریمزایایوصالحیتافزایشطریقازعمدتاً)استکارنیرویدرآمدیبیمهتامین

ازبیشترایمالحظهقابلطوربهشده،صرف19-کوویدازپساشتغالحفظبرایکهعمومیهایهزینهمتوسطزیر،نمودارمطابق
.استگیریهمهازقبلدرمرتبطهایهزینه
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19-حفظ، پیش از کووید 19-تخصیص مجدد، پیش از کووید 2020حفظ اشتغال،  2020افزایش در بخش سالمت، 

المجدد اشتغهای حفظ و تخصیص های عمومی برای سیاستهزینه

(درصد از تولید ناخالص داخلی)19-و در پاسخ به کووید19-پیش از کووید

پولالمللیصندوق بین: منبع



بر نابرابری درآمدیها سیاستتأثیر 

بهرهبیشترینافرادگونهاینکهاستروشناولیه،درآمدیتوزیعپایانیپنجمیکدرکارنیروهایفقیرترینبرتمرکزبا
اینبرایمدتیانمدرحتیسیاستیبسته.کنندمیدریافتمدت،کوتاهدربخصوصاشتغال،حفظحمایتیسیاستازرا

کاربهواردهشوکدائمیمولفهبهبودبرایمجددتخصیصحمایتکهزمانیاینکهفرضبادارد،بهتریعملکردافراد
.آمدخواهدپایینترسریعبیکارینرخشده،گرفته
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بر نابرابری درآمدیها سیاستتأثیر 

آنجاییاز.ردگینمیقرارشوکتاثیرتحتاولوهلهدرباالمهارتباکارنیرویکهدهدمینشانهابررسینتایج
هایغلشکه)کارنیرویمجددتخصیصاقداماتازکنند،میپیداوربهرههایشغلباالتریاحتمالباآنهاکه

.برندمینفعبیشتراشتغال،حفظاقداماتبهنسبت(کندمیایجادنیزرابیشتری

کهاستسیاستیبستهیک،19-کوویدگیریهمهبحرانبهبهترپاسخکهدهدمینشانمدلنتایجازکلیتصویر
پاسخواردهشوکدائمیوموقتاجزایازترکیبیبهتاکندمیترکیبرااشتغالمجددتخصیصوحفظاقدامات

دورانطیبیکاریرشدمیزانکاهشبرایاشتغالحفظاقداماتازاینجادرشدهدادهنشانتشریحیبسته.دهد
جاییهجابتسهیلبرایاحیادورهطیکارنیرویمجددتخصیصاقداماتازوقرنطینهفازوشدیدگیریهمه

.کندایجاداشتغالترسریعتاکندمیاستفادهیافته،تاثیرکمترهایبخشسمتبهکارنیروی

موثرکارکناننبینابرابریدرکه،مشاغلاثرپذیریشدتومدتطولبابایداشتغالحفظهایسیاستازاستفاده
.باشدمرتبطاست،

پولالمللیصندوق بین: منبع11


