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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

اتحادیۀ اروپا چگونه توانست نرخ بیکاری جوانان را طی هفت سال به شدت 
کاهش دهد و چرا این نرخ مجددًا در حال افزایش است؟

کووید-۱۹ آنان را بیش از پیش آسیب پذیر  مشاغل ایجاد شده در سال های اخیر جوانان اروپایی را در مقابل بحران ها تاب آور نکرده و پاندمی 
کرده است. 
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نرخ بیکاری جوانان در اتحادیۀ اروپا پس از بحران مالی سال 8-2007 افزایش یافت 
و در حوالی سال 2013 به بیش از 24 درصد رسید. با اجرای طرح  »اطمینان برای 
جوانان« در جهت حمایت از اشتغال جوانان، نرخ بیکاری جوانان طی هفت سال به 15 
درصد کاهش یافت. اما سیاست های اعمال شده برای کاهش بیکاری از پایداری الزم 
برخوردار نبودند و این نرخ از سال 2020 و با شیوع ویروس کووید-19 مجددًا رشد 
یافته است.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  راهبردی  اطالعات  و  آمار  مرکز 
اجتماعی  ویژگی های  دربارۀ  گزارشی  تازگی  به  اجتماعی، 
که  است  کرده  منتشر  ساله   25-15 جوانان  اقتصادی  و 
خ حداقل 25 درصدی بیکاری جوانان در  نشان می دهد نر
سال های اخیر این مسئله را به یکی از بزرگترین چالش های 
راستای  در  است.  کرده  تبدیل  مردم  نگرانی های  و  دولت 
مرور تجربیات بین المللی، این شماره به ارزیابی تجربۀ اخیر 
و  می پردازد  جوانان  بیکاری  خ  نر کاهش  در  اروپا  اتحادیۀ 
را  کالن مقیاس  برنامۀ  این  اجرایی  چالش های  و  جزییات 

بررسی می کند.  
دولت ها بعضًا در راستای حل مشکل بیکاری جوانان، به 
خصوص در میانۀ بحران و پس از آن ، به عنوان آخرین حربه 
 employer of the last( کار شده  بازار  وارد  کارفرما  در مقام 
resort( و به اجرای برنامه های اشتغال عمومی می پردازند 
)گزارش 16 به طور مفصل به این برنامه ها پرداخته است(. 
کنار این برنامه ها، یا به جای آن ها، اتحادیۀ اروپا در  اما در 
نظام  چارچوب  در  و  جوانان  بیکاری  چالش  حل  راستای 
حمایت اجتماعی به مداخالتی محدودتر اما بلندمدت تر روی 
ع مداخالت عمدتًا تمرکز را بر تشویق کارفرمایان  آورد. این نو
کردن  آماده  و  تقاضا(  )تحریک  نیروی جوان  استخدام  به 

کار )مدیریت عرضه( می گذارند.  جوانان برای بازار 
ح  طر مداخالت  این  کالن مقیاس  و  متأخر  نمونه های  از 
اتحادیۀ   ) Youth Guarantee( جوانان«  برای  »اطمینان 

خ بیکاری جوانان در اروپا )2020-2006( نر

حاضر  گزارش  ع  موضو آن  بررسی  و  نقد  که  اروپاست 
است. هدف از اجرای این برنامه ها تضمین یکی از چهار 
کارآموزی یا  موقعیت )1( شغلی، )2( ادامه تحصیل، )3( 
که  زیر 25 ساله ای است  برای همۀ جوانان  )4(کارورزی 
سر  به  رسمی  تحصیالت  پایان/ترک  یا  بیکاری  دورۀ  در 

می برند. 
این برنامه گرچه در ابتدا موفق ارزیابی شد، و در کنار کاهش 
به   24 از  را  بیکاری  خ  نر توانست  اقتصادی  بحران  اثرات 
جوانان  نماند.  پایدار  موفقیت  این  اما  برساند،  درصد   15
با بحران نداشتند و  برای مقابله  را  در واقع تاب آوری الزم 
کووید-1۹،  پاندمی  یعنی  به محض وقوع بحران بعدی، 
گروه ها مجددًا بیش و پیش از همه تحت  آسیب پذیرترین 

فشار قرار گرفتند.
خ بیکاری پیش از پاندمی،  با وجود کاهش قابل مالحظۀ نر
قراردادهای  موقت،  مشاغل  که  مي دهند  نشان  ارزیابی ها 
کم درآمد، فقدان  اجباری، مشاغل  بی ثبات، خوداشتغالی 
حمایت های اجتماعی اساسی و تبعیض سنی و جنسیتی، 
از  است.  اروپایی  جوان  میلیون ها  برای  معمول  وضعیتی 

امنیت  ریاضتی  سیاست های  و  ساختاری  تغییرات  طرفی 
نظام های  تضعیف  دیگر  طرف  از  و  آورده  پایین  را  شغلی 
حمایت اجتماعی آسیب پذیری گروه های حاشیه  ای را بیش 

از پیش افزایش داده است. 
این  پایداری  از  بیکاری  کاهش  عین  در  می توان  چگونه 
کنفدراسیون  پاسخ  کرد؟  حاصل  اطمینان  برنامه ها  نوع 
گفت وگوهای سه  کارگری اروپا به این سوال،  اتحادیه های 
جانبه است. در واقع، به پیشنهاد این کنفدراسیون تغییرات 
کارگری  اتحادیه های منسجم  بدون وجود  کار  بازار  پایدار 

ممکن نخواهد بود. 

هدف اصلی طرح اطمینان برای 
جوانان، تضمین یکی از چهار موقعیت  
)1( اشتغال، )2( ادامه تحصیل، )3( 
کارآموزی یا )4(کارورزی برای همۀ 
جوانان زیر 25 ساله ای است که با 
اتمام/ترک تحصیالت رسمی در دورۀ 
بیکاری به سر می برند.

در سال 201۶، به طور مثال، از مجموع 
7.3 میلیون نفری که از پوشش برنامۀ 
»اطمینان برای جوانان« خارج شدند، 
برای 48٪ موقعیت کاری فراهم شده 
و 12٪ در موقعیت های کارورزی و 
کارآموزی شروع به کار کرده اند.



از  پس  کردیم،  مشاهده   1 صفحۀ  نمودار  در  که  همان طور 
ح »اطمینان برای جوانان« و کاهش تدریجی اثرات  اجرای طر
خ بیکاری جوانان در اتحادیۀ  بحران اقتصادی ۸-2۰۰۷، نر
اما  کاهش بود،  از سال 2۰13 به طور پیوسته در حال  اروپا 
امروز و در میانۀ پاندمی وضعیت در حال تغییر است. تقریبًا 
پنج سال پس از آغاز بحران مالی و اقتصادی، تا سال 2۰13، 
خ بیکاری جوانان به رقم بی سابقۀ 24٪ در اتحادیۀ اروپا  نر
بود و ۷.5  کشورهای عضو رسیده  از 5۰٪ در برخی  و بیش 
میلیون نفر از جوانان اروپایی، نیت )NEET، یعنی جمعیت 
گرچه  می شدند.  محسوب  تحصیل(  و  کار  چرخۀ  از  ج  خار
از سال  آلمان و سوئد پیش  اروپایی مانند  کشورهای  برخی 
جوانان  اشتغال  از  حمایت  برای  جامعی  ح های  طر  2۰13
خ بیکاری باعث شد اتحادیۀ اروپا  داشتند، رشد بی سابقۀ نر
در  را    Youth Guarantee یا  برای جوانان«  »اطمینان  ح  طر
کشورهای عضو را ملزم به  کلیۀ  کرده و  سال 2۰13 تصویب 
ح، در کنار کاهش اثرات بحران  اجرای آن کند. اجرای این طر

خ بیکاری جوانان را تا 15٪ کاهش داد.  اقتصادی، نر
حال، دوازده سال پس از آغاز بحران مالی، افراد جوان بار 
که  گرفته اند و انتظار می رود  دیگر در وضعیت دشواری قرار 
خ بیکاری جوانان در اروپا و  کرونا نر امروز و در اثر پاندمی 
جهان از سال های پس از بحران مالی ۸-2۰۰۷ نیز پیشی 
بگیرد. افراد جوان، به خصوص زنان، اغلب در بخش های 
که به طور ویژه ای در برابر  کار می کنند  اقتصادی و صنایعی 
کارهای پاره وقت و  کووید-1۹ آسیب پذیرند؛ با  همه گیری 
غیررسمی و قراردادهای فصلِی بی ثبات. امروز اتحادیۀ اروپا 
برای جوانان« به  ح های »اطمینان  بازبینی طر با  بایستی 
خ  این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان ضمن کاهش نر

بیکاری، تاب آوری جوانان را در شرایط بحرانی افزایش داد. 
ح »اطمینان برای جوانان«  در ادامه به معرفی جزییات طر
اروپا می پردازیم و پس از آن نگاهی گذرا به وضعیت اشتغال 

جوانان در ایران خواهیم داشت.

ح »اطمینان برای جوانان«: اهداف و معیارهای    طر
احراز صالحیت

ح »اطمینان برای جوانان«، تضمین یکی  هدف اصلی طر
 )3( تحصیل،  ادامه   )2( اشتغال،   )1( موقعیت   چهار  از 
کارآموزی یا )4( کارورزی برای همۀ جوانان زیر 25 ساله ای 
که با اتمام/ترک تحصیالت رسمی در دورۀ بیکاری  است 
کارورزی تفاوت هایی  کارآموزی و  به سر می برند. دوره های 
دوره های  مدت زمان  اینکه  جمله  از  دارند،  یک دیگر  با 
و  است  طوالنی تر  کارآموزی  دوره های  به  نسبت  کارورزی 
می تواند تا 4 سال ادامه داشته باشد )طول مدت دوره های 
است(.  سال  یک  تا  هفته  چند  بین  معمواًل  کارآموزی 
کارورزی بیشتر مطابق با قوانین بازار  هم چنین دوره های 
کارآموزی. کشورهای عضو با شروع  کار هستند تا دوره های 
که ظرف حدود چهار ماه  کردند  ح تضمین  اجرای این طر

کنند.  را برای جوانان فراهم  از چهار موقعیت مذکور  یکی 
است،  واجدین شرایط 25 سال  برای  کثر سن  گرچه حدا ا
کشورهای عضو محدودیت سنی را بعضًا تا  تقریبًا نیمی از 

3۰ سال، باال برده اند. 
با شرایط  برای جوانان«  ح »اطمینان  اجرایی طر جزییات 
ملی، منطقه ای و محلی تطبیق یافته و عالوه بر تضمین 
به  نیز  دیگری  خدمات  پیشنهادی  موقعیت  چهار  از  یکی 
جوانان ارائه می شود: از جمله مشاورۀ شغلی، مهارت سنجی 
و صحت سنجی آموزش های پیشین و راهنمای کاریابی، با 

برنامه های خاص برای افراد دارای معلولیت.

  کدام دستگاه مجری برنامٔه »اطمینان برای 
جوانان« است؟ 

 Public Employment( عمومی  اشتغال  خدمات  ادارات 
ح های  طر اجرای  مسئولیت  اتحادیه  کل  در   )Services
»اطمینان برای جوانان« را به عهده دارند، اما اجرای این 
 )partnership-based( کت محور«  »شرا رویکردی  بر  ح  طر
مبتنی است. در این راستا، اغلب این ادارات در همکاری 
گسترده ای از شرکای بخش های دولتی،  نزدیک با طیف 
گروه های متخصص و  کار می کنند و از  عمومی و خصوصی 

مشاور برای راهنمایی جوانان برخورداند. 

ح های »اطمینان برای جوانان«: آیا    پایش و ارزیابی طر
ح »اطمینان برای جوانان« کارآمد و اثربخش بوده است؟ طر

ح »اطمینان برای  که اجرای طر از سال 2۰14، یعنی زمانی 
جوانان« آغاز شد، هر ساله حداقل 5 میلیون جوان در این 
از  مثال،  طور  به   ،2۰16 سال  در  کرده اند.  ثبت نام  برنامه 
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 ارزیابی طرح »اطمینان برای جوانان«  اتحادیۀ اروپا: 
کرد؟  چرا نرخ بیکاری جوانان اروپایی مجددًا افزایش پیدا 

ج جوانان به/از برنامۀ »اطمینان برای جوانان« خ ورود و خرو نر ج از برنامۀ »اطمینان برای جوانان« موقعیت جوانان پس از خرو

اعطای یارانۀ دستمزد، معافیت های 
مالیاتی و ارائۀ کمک هزینۀ جابجایی از 
جمله اقدامات دولت ها برای تشویق 
جوانان و کارفرمایان به شرکت در 
طرح های »اطمینان برای جوانان« هستند.



ج شدند،  مجموع ۷.3 میلیون نفری که از پوشش برنامه خار
برای 4۸٪ موقعیت کاری فراهم شده، 12٪ در موقعیت های 
کارورزی و کارآموزی شروع به کار کرده اند و حدود 6٪ بازگشت 
به تحصیل داشته اند. 33٪ باقی مانده نیز به دالیلی چون 
یا  تغییر مکان، عدم شرکت در مصاحبه  زایمان،  بیماری، 
نپذیرفتن هیچ یک از موقعیت های پیشنهاد شده در یک 

بازۀ زمانی مشخص لغو ثبت نام شده اند. 
ارزیابی ها نشان می دهند بیشتر دولت ها قادر نبوده  اند در 
مدت زمان تعیین شده )حدود 4 ماه( یکی از چهار موقعیت 
کنند و بیشتر شرکت کنندگان  فوق را برای جوانان تضمین 
مجبور شدند مدت زمان بیشتری منتظر بمانند. اما نتایج 
تحقیقات نشان مي دهد که نزدیک به نیمی از جوانانی که 
ج شده اند، 6 ماه پس از خروج از  با موفقیت از برنامه خار

ح در وضعیت بهتری قرار داشته اند.  طر
موقعیت های  کیفیت  ارزیابی  ابتدا  از  که  داشت  توجه  باید 
و  بوده  اروپایی  دولت های  وظایف  از  یکی  پیشنهادی 
در  دولتی  و  خصوصی  بخش های  پیشنهادی  موقعیت های 
است.  شده  ج  خار برنامه  شمول  از  بودن  بی کیفیت  صورت 
که  گرفت  تصمیم   2۰1۸ سال  در  فنالند  دولت  مثال  طور  به 
که  صورتی  در  را،  روز   2۸ از  کمتر  کارورزی های  یا  کارآموزی 
کیفیت را تضمین )یا تضمیِن مشروط(  اشتغال بلندمدت و با
ج کند. ح های »اطمینان برای جوانان« خار نکنند، از شمول طر

  کیفیت پایین مشاغل ایجادشده
گرچه تا زمان آغاز همه گیری کووید-1۹ تعداد جوانان بیکار  ا
کاهش بود، ارزیابی ها هشدار می دهند  به طور پیوسته رو به 
که بسیاری از این جوانان وارد مشاغل بی کیفیت شده اند. 
قراردادهای  موقت،  مشاغل  که  داده اند  نشان  محققان 
فقدان  کم درآمد،  مشاغل  اجباری،  خوداشتغالی  بی ثبات، 
سنی،  تبعیض  حتی  و  اساسی  اجتماعی  حمایت های 
در  است.  اروپایی  جوان  میلیون ها  برای  معمول  وضعیتی 
در  که  می شد  فرض  چنین  مالی،  بحران  از  پس  سال های 
بستر بازیابی اقتصادی، فرصت های اشتغال وجود دارند، اما 
جوانان مهارت ها و قابلیت های الزم برای اشتغال را ندارند؛ 
اشتغال  قابلیت  و  نیروی کار  عرضۀ  به  تمرکزها  همین رو  از 
که  از آن  اما مسئله بیش  گشت.  نیروی کار جوان معطوف 
عرضه باشد، تقاضا بود: پس از بحران سال 2۰۰۸ شرکت ها 
با  آن هم  و  نیرو  محدودتری  تعداد  گرفتند  تصمیم  عمدتًا 
ساختاری  اصالحات  کنند.  استخدام  موقتی  قراردادهای 
می شود-  شناخته  ریاضتی  اقدامات  عنوان  با  امرزوه  -که 
در طول دورۀ بحران مالی و پس از آن، به انعطاف پذیری 
کار، تضعیف نظام های حمایت اجتماعی و نهادهای  بازار 
چانه زنی جمعی انجامید. در واقع پژوهش ها نشان می دهند 
که این اقدامات ریاضتی ماهیت مشاغل را به خصوص برای 
کنونی و پس از وقوع  کردند و در شرایط  جوانان، بی ثبات تر 

همه گیری کووید-1۹، این وضعیت در حال تکرار است. 
گر چه نه در همۀ کشورهای عضو،  از طرف دیگر، در برخی، ا
گزینه( به  ارائۀ موقعیت های شغلی )به عنوان یکی از چهار 
تنها  گذاشته شد و در برخی موارد، مداخالت  کنار  سرعت 
کارآموزی محدود شدند. آمارهای  به پیشنهاد برنامه های 
خ جوانان نیت نیز چالشی دیگر است: این  گمراه کننده از نر
که به طور داوطلبانه به مشاغل پاره وقت  آمارها جوانانی را 
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اصالحات ساختاری -که امرزوه با عنوان اقدامات ریاضتی شناخته می شود- در طول 
دورۀ بحران مالی و پس از آن، به انعطاف پذیری بیش از حد بازار کار، تضعیف نظام های 
حمایت اجتماعی و نهادهای چانه زنی جمعی انجامید و تاب آوری جوانان را در مقابل 
بحران کاهش داد. 

گروه های سنی در دستۀ جوانان قرار می گیرند؟ کدام  تعریف دورۀ جوانی: 

کرده است، »دورۀ جوانی« منحصرًا  مطابق با تعریف استانداردی که سازمان ملل بیش از ربع قرن پیش از این ارائه 
کودکی به بزرگسالی  گذار از  بازۀ سنی بین 15 تا 24 سال را دربرمی گیرد. این تعریف سنتًا برای مشخص کردن دورۀ 

گذار خروج از تحصیل تمام وقت و ورود به اشتغال تمام وقت بود. کار می رفت و یکی از جنبه های این  به 
کار در طول دو دهۀ اخیر تغییر یافته است.  بازار  از دورۀ تحصیل و ورود به  بااین حال، سن معمول برای خروج 
کم درآمد و با  کشورهای  کودکان بیشتری به مدرسه می روند و جوانان بیشتری وارد دانشگاه می شوند. در  امروزه 
درآمد متوسط، 1۰ درصد از مردان و زنان جوان در سن 25 سالگی همچنان به تحصیل تمام وقت مشغول هستند 
کثریت جوانان به  و 5 درصد از آن ها در طول دهۀ سوم زندگی خود هم چنان در حال تحصیل اند. به عالوه ورود ا
کار بنا به جنسیت آن ها متفاوت  اشتغال تا سن 24 سالگی طول می کشد. در این میان سن ورود جوانان به بازار 
کار برای  که سن ورود به بازار  است. در این کشورها نیمی از مردان جوان تا سن 23 سالگی شاغل می شوند در حالی 

نیمی از زنان 2۹ سال است.
ع  کار نیز دیرتر به وقو امروزه جوانان نه تنها مدت زمان بیشتری را صرف تحصیل می کنند، بلکه ورود آن ها به بازار 
گروه   گسترش دهیم تا این دوره  کمی  می پیوندد. بنابراین امروزه بایستی در تعریف دورۀ جوانی بازۀ سنی آن را 
کاهش بیکاری جوانان، بایستی  سنی 25 تا 2۹ سال را نیز دربرگیرد. در ایران نیز برای اجرای برنامه هایی برای 
گرفتن عواملی  بازۀ سنی معموِل اتمام تحصیل تمام وقت و ورود به اشتغال تمام وقت در میان جوانان را با در نظر 
خ بیکاری جوانان  کوچک و تفاوت نر کالن شهرها وشهرهای  چون تفاوت های مردان و زنان، تفاوت شهر و روستا، 

کنیم. در مناطق مختلف محاسبه 



مشغول اند، مشاغلی غیررسمی دارند یا به رغم اشتغال در 
فقر به سر می برند، از توجه دور می دارند.

فائق آمدن  برای  اروپا  کارگری  اتحادیه های  کنفدراسیون 
باال  در  که  جوانان«  برای  »اطمینان  ح  طر کاستی های  بر 
است.  شده  سه جانبه  گفت وگوی  خواستار  شد،  تشریح 
اقتصادی- تغییرات  که  می دارد  اظهار  کنفدراسیون  این 
کارگری  اجتماعی پایدار مستلزم این است که اتحادیه های 
آتی  گزارش های  در  باشند.  گفت وگوها  رأس  و  مرکز  در 
بیشتر به نقش اتحادیه ها و اصناف در موفقیت و پایداری 

سیاست های اجتماعی-اقتصادی می پردازیم. 

ح »اطمینان برای    مداخالت دولتی جهت اجرای طر
جوانان«: از پرداخت یارانۀ دستمزد تا نیازسنجی محلی

برنامه های  اجرای  راستای  در  اروپایی  کشورهای  از  یک  هر 
»اطمینان برای جوانان« دست به مداخالت متفاوتی در بازار کار 

زده اند؛ از جملۀ این مداخالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

)Wage Subsidy( یارانۀ دستمزد
کارفرمایان به استخدام جوانان  یکی از راه کارهای تشویق 
کارفرما تحت  پرداخت درصدی از حقوق شاغلین جوان به 
عنوان یارانۀ دستمزد است. به طور مثال، در فنالند، مبلغ 
استخدام جوانان  برای  کارفرما  به  پرداختی  یارانۀ  ماهانۀ 
و  دارد  بستگی  استخدام شده  فرد  بیکاری  زمان  مدت  به 
بین 3۰ تا 5۰ درصد از حقوق متغیر و حدود 65۰ یورو است. 

)Mobility Grant( کمک هزینۀ جابجایی
از جمله چالش های مناطق روستایی و دورافتاده در زمینۀ 
مؤسسات  یا  شغلی  فرصت های  کمبود  جوانان  اشتغال 
ترویج  برای  شده  ارائه  راه کارهای  از  یکی  و  است  آموزشی 
»کمک هزینۀ  ارائۀ  نواحی  این  در  کن  سا جوانان  اشتغال 
جابجایی« است. برای مثال در فنالند برای جلب مشارکت 
هزینۀ  آموزشی  دوره های  در  دورافتاده  مناطق  جوانان 
پرداخت  عمومی  اتوبوس های  شبکۀ  با  آنان  رفت وآمد 
فراهم  را  آن ها  شبانۀ  اسکان  امکان  دانشکده ها  و  شده 
کن  می کنند. در بلغارستان نیز به منظور تشویق جوانان سا
مناطق دورافتاده به شرکت در برنامه های »اطمینان برای 
کارآموزی/کارورزی  دوره های  نخسِت  ماه  در  جوانان«، 

کار پرداخت می شود. هزینه های رفت وآمد به محیط 

کار  آموزی حرفه ای در محل  مهارت 
ترویج  برای  اروپایی  دولت های  مداخالت  از  دیگر  یکی 
اشتغال جوانان، برگزاری دوره های مهارت آموزی حرفه ای 
ادارۀ خدمات  بلژیک  در  مثال  به طور  کار است.  در محل 
نیاز  مورد  مهارت های  میان  شکاف های  عمومی  اشتغال 
کرده و بر  کارجویان را تحلیل  یک شغل خاص و وضعیت 

این اساس برنامه های منعطف یک تا دوازده ماهۀ مهارت 
کارآموزان این دوره ها  کار تعریف می کند.  آموزی در محیط 
جوانانی هستندکه مستمری دورۀ بیکاری دریافت می کنند 
ازای شرکت در این دوره های مهارت آموزی بین ۷5  و در 
تا 1۰۰ درصد مابه التفاوت دستمزد معمول و بیمۀ بیکاری، 
برای شرکت در دوره های کارآموزی به فرد پرداخت می شود.  

ح  »اطمینان برای جوانان« با شرایط و  سازگاری طر
نیازهای محلی

جوانان«،  برای  »اطمینان  ح های  طر مهم  جنبه های  از  یکی 
به  است.  محلی  نیازهای  با  آن  پیشنهادهای  سازگاری  لزوم 
صنعتی  کز  مرا از  یکی  که  اوستروف  شهرستان  در  مثال،  طور 
مهم لهستان است، جوانان محلی نه تنها تشویق می شوند در 
دوره های آموزش مشاغل خدماتی مانند پذیرایی، مهمان داری 
یا آرایش گری شرکت کنند، بلکه بسته به نیاز بنگاه های صنعتی 
ثبت نام شان در دوره هایی چون مهندسی مکانیک، فن آوری 

اطالعات و تجارت کشاورزی نیز تسهیل می شود.

معافیت مالیاتی
خ  کاهش نر کار برای  از انواع دیگر مداخالت دولتی در بازار 
یکی  سوئد  است.  مالیاتی  معافیت های  جوانان  بیکاری 
که  کارفرمایانی  از  دسته  آن   برای  که  است  کشورهایی  از 

ح »اطمینان برای جوانان« جوانان را به استخدام  ذیل طر
درمی آورند، کاهش مالیاتی در نظر گرفته است. جدا از کاهش 
کارفرمایانی که جوانانی را  مالیات، این کشور به آن دسته از 
که حداقل شش ماه تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده اند 
در  می دهد.  اختصاص  ویژه ای  یارانۀ  می کنند،  استخدام 
پوشش  تحت  سال  دو  تا  که  جوانانی  استخدام  نیز  هلند 
بیمۀ بیکاری یا سایر مساعدت های اجتماعی بوده اند، برای 

کارفرمایان تخفیف مالیاتی در پی دارد.

کارآموزی ویژه برای جوانان محروم  دوره های 
که مشکل یادگیری دارند  کار جوانانی  فرآیند ورود به بازار 
که ترک تحصیل زودهنگام داشته اند، دشوارتر  یا افرادی 
که در استخدام این  است. اتریش یکی از کشورهایی است 
جوانان و کاهش نابرابری بازار کار برای آنان به نسبت موفق 
بوده است. دولت اتریش برای جوانانی که فاقد مهارت های 
کارآموزی  کار یا دوره های  الزم برای ورود بالفصل به بازار 
 هستند، طرحی تحت عنوان کارآموزی در سوپرا-کمپانی ها 
کرده است. این دوره های  )Supra-Companies( تعریف 
به  آن  طی  که  ساله،  سه  کثر  حدا تا  ماهه  چند  کارآموزی 
به  می شود،  پرداخت  مستمری  شرکت کننده  جوانان 
کار  بازار  به  جوانان  این  تدریجی  ورود  برای  پلی  عنوان 

عمل می کنند. 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری 
اروپا راه پایدار شدن اثرات مداخالت 
دولتی در کاهش بیکاری جوانان را 
تقویت اتحادیه های کارگری و نهادینه 
کردن مذاکرات سه جانبه می داند. 

گــــزارش بیستم |  25 اسفند  ۱3۹۹

 وضعیت اشتغال جوانان در ایران: 
25 درصد سرپرستان خانوار جوان در دهک اول درآمدی قرار دارند

گزارشی را دربارۀ ویژگی های اجتماعی و  کار و رفاه اجتماعی، به تازگی  مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
اقتصادی جوانان 15-25 ساله منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که جمعیت جوان کشور از 2۰ درصد در 
کاهشی از سال  کاهش یافته است، اما این روند  سال 13۹۰، به 14.۸ درصد در سال ۹5 و 13.4 درصد در سال ۹۸ 

14۰۰ به بعد مجددًا افزایشی خواهد شد و طی 15 سال بعد از آن این افزایش ادامه پیدا می کند. 
خ نگران کنندۀ حداقل 25 درصدی بیکاری جوانان بودیم و در برخی از سال ها، از  در طول دهۀ اخیر همواره شاهد نر
کار جوان به  خ به 3۰٪ نیز رسیده است. طی دهۀ اخیر سهم نیروی کار به طور کلی و نیروی  جمله سال 13۹5، این نر
که با ویژگی هایی چون مشاغل پاره وقت،  کشاورزی نزولی بوده و در بخش خدمات  طور خاص در بخش صنعت و 
کاری بی ثبات و موقعیت های شغلی ناامن مشخص می شود افزایشی حدودا 1۰ درصدی داشته است  قراردادهای 

)از 3۸ به 4۷ درصد(. 
که اقبال عمومی جوانان را به  غ التحصیالن دانشگاهی، از جمله عواملی بوده است  به نظر می رسد، بیکاری فار
که سهم جوانان دارای تحصیالت عالی از 2۷ درصد در  کی از آن است  کاهش داده است. آمارها حا آموزش عالی 
سال ۹4 به 25 درصد در سال ۹۸ رسیده است، و سرانۀ بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی در هر صد هزار نفر 
حدود 15۰ نفر در سال 65، به حدود ۸5۰ نفر در سال ۸5 و بیش از 21۰۰ نفر در سال  ۹5 رسیده است. الزم به ذکر 
غ التحصیالن دانشگاهی در هر صد هزار نفر از حدود 2۷۰۰ نفر در سال 65، به حدود 1۰ هزار نفر  که سرانۀ فار است 

در سال  ۸5 و حدود 1۸ هزار نفر در سال ۹5 رسیده است.
کاهشی داشته  سهم مردان جوان از مشاغل رسمی و دارای بیمه )فقط تامین اجتماعی( نیز طی دهۀ اخیر روندی 
و از ۸3.5 درصد در سال 13۹۰ به ۷۷.5 درصد در سال ۹۸ رسیده است. البته سهم زنان جوان بیمه شده 6 نقطۀ 

درصدی افزایش داشته و از 1۷ درصد به 23 درصد رسیده است. 
خ باالی بیکاری و اشتغال غیررسمی جوانان، توزیع بسیار نابرابر سرپرستان خانوار جوان در دهک های  اما از نتایج نر
درآمدیست: در سال ۹۸، 25 درصد از خانوارهای با سرپرست جوان در دهک اول درآمدی، 55 درصدشان در سه 

کمتر از یک درصدشان در دهک دهم قرار می گرفتند.  دهک اول درآمدی و 


