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خالصه مدیریتی

چیــن بــه عنــوان پرجمعیت تریــن کشــور جهــان، از اواخــر دهــه 1970 ضمــن انجــام 

اصالحــات اقتصــادی بــه رشــد اقتصــادی قابل قبــول و پایــداری دســت یافتــه اســت. 

علی رغــم دســتیابی چیــن بــه رشــد ســریع اقتصــادی در ســال های اخیــر، اشــتغال همچنــان 

یکــی از مســائل بغرنــج و دشــوار پیــش روی دولــت چیــن بــه شــمار مــی رود کــه اصــالح 

نظــام اقتصــادی چیــن و تعدیــل ســاختار صنعتــی و نوآوری هــای فناورانــه وضعیــت اشــتغال 

ــت.  ــاخته اس ــز س ــر نی ــور پیچیده ت ــن کش را در ای

ــت  ــن در جه ــت چی ــی دول ــای اصل ــی از اولویت ه ــتغال یک ــوع اش ــال، موض ــن ح ــا ای ب

تضمیــن بقــای رشــد اقتصــادی و ثبــات اجتماعــی اســت. در ایــن زمینــه دولــت چیــن ضمــن 

ــی، درصــدد طــرح و اجــرای مجموعــه سیاســت هایی  ــق بین الملل اســتفاده از تجــارب موف

در راســتای ارتقــای وضعیــت اشــتغال برآمــده اســت. 

شــورای دولتــی چیــن در مقــام اصلی تریــن بدنــه سیاســت گذاری دولتــی چیــن در 

ــور،  ــن کش ــادی )2020-2016( ای ــی و اقتص ــعه اجتماع ــاله توس ــه پنج س ــیزدهمین برنام س

هــدف ایجــاد پنجــاه میلیــون شــغل جدیــد تــا پایــان ســال 2020 را تعییــن کــرده اســت. بــر 

اســاس ایــن برنامــه همچنیــن تــالش خواهــد شــد در دوره زمانــی اعــالم شــده نــرخ بیــکاری 

بــه زیــر 5 درصــد کاهــش یافتــه و محیــط کارآفرینــی و ســاختار منابــع انســانی بــا تمرکــز 

ــد.  ــا یاب ــای تحصیل کــرده ارتق ــت اشــتغال نیروه ــود وضعی ــر بهب ب

موضــوع دیگــری کــه در زمینــه ارتقــای وضعیــت اشــتغال، مدنظــر شــورای دولتــی چیــن 

ــن  ــی و شــمال شــرقی چی ــه مناطــق مرکــزی، غرب ــی ب ــرار دارد، انتقــال بخش هــای صنعت ق
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اســت کــه در حــال حاضــر کمتــر توســعه یافته انــد تــا نیــروی کار ایــن منطقــه بــدون نیــاز 

بــه مهاجــرت بتواننــد بــه کار مشــغول شــوند. 

ــه  ــغلی در زمین ــای ش ــای فرصت ه ــن، ارتق ــی چی ــورای دولت ــر ش ــوع مدنظ ــر موض دیگ

ــر  ــی و دیگ ــایل الکترونیک ــد، وس ــواد جدی ــرفته، م ــزات پیش ــون تجهی ــی همچ فناوری های

ــازی  ــتای نوس ــن در راس ــت. همچنی ــاری اس ــای تج ــای الگوه ــز ارتق ــد و نی ــع جدی صنای

ــد.  ــد ش ــالش خواه ــتایی ت ــق روس ــد در مناط ــع جدی ــاد صنای ــع و ایج صنای

دیگــر سیاســت ها بــر ساده ســازی روندهــای اداری و مدیریتــی بــه منظــور بهینه ســازی 

محیــط کارآفرینــی و نیــز تشــویق کارشناســان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی بــه ایفــای نقــش 

راهبــری در زمینــه کارآفرینــی متمرکــز خواهنــد بــود. همچنیــن نقــش شــرکت های کوچــک 

و متوســط در زمینــه ایجــاد اشــتغال بــه طــور خــاص مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. 

مهم تریــن سیاســت های اقتصــادی کالن چیــن در زمینــه بهبــود وضعیــت اشــتغال بــر کنتــرل 

نــرخ بیــکاری، افزایــش فرصت هــای شــغلی و تنظیــم ســاختار اقتصــادی پرداختــه و ارتقــای 

ــه  ــه عنــوان نیــروی محرکــه اشــتغال، پیشــبرد توســعه صنعــت خدمــات ب رشــد اقتصــادی ب

عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی گســترش اشــتغال و بهره بــرداری از منابــع نیــروی انســانی 

ــرای  ــژه ای ب ــای وی ــی، صندوق ه ــی و مالیات ــت های مال ــه سیاس ــت. در زمین ــز اس متمرک

حمایــت و کمــک بــه اســتخدام کارگــران شــهری و روســتایی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

اعطــای وام هــای کوچــک و یارانه  هــای مخصــوص نیــز بخــش دیگــری از ایــن سیاســت ها 

اســت. ایجــاد مشــاغل دولتــی غیرانتفاعــی بــرای افــراد در ســنین کار کــه در یافتــن شــغل 

ــود نظــام خدمــات  ــد، ایجــاد یــک نظــام تأمیــن اجتماعــی مســتقل، بهب ــا مشــکل مواجهن ب
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ــه ای  ــود نظــام آمــوزش حرف ــازار کار، تأســیس و بهب اســتخدام دولتــی و ارتقــا و توســعه ب

ــت  ــکاری از دیگــر سیاســت های مدنظــر دول ــرل عوامــل ریشــه ای وضعیــت بی ملــی و کنت

ــد.  ــه شــمار می رون چیــن در زمینــه بهبــود وضعیــت اشــتغال ب

ــرای  ــر اج ــده ب ــن در آین ــتغال چی ــرد اش ــده، راهب ــرح ش ــی مط ــوط سیاس ــاس خط ــر اس ب

ــادی و  ــعه اقتص ــج توس ــا تروی ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه ــتغال، ایج ــال اش ــت های فع سیاس

گســترش ابعــاد اشــتغال، تقویــت انتقــال و اســتخدام نیــروی کار مــازاد روســتایی و تقویــت 

ــود.  ــد ب ــز خواه ــه ای متمرک ــای حرف آموزش ه

و  راهبردهــا  اجــرا درآوردن  بــه  و  داشــت علی رغــم طــرح سیاســت ها  توجــه  بایــد 

ــی  ــا برخ ــتغال ب ــه اش ــوز در زمین ــور هن ــن کش ــن، ای ــتغال در چی ــدف اش ــا ه ــی ب برنامه های

چالش هــای جــدی روبــرو اســت کــه از آن میــان می تــوان بــه عــدم تعــادل بیــن عرضــه و 

تقاضــای نیــروی کار، آشــکارتر شــدن تنش هــای ســاختاری اشــتغال )فقــدان جــدی نیــروی 

ــور فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها و نیروهــای کار شــهری(، مشــکل  کار ماهــر علی رغــم وف

ــته های  ــن دانس ــق بی ــدم تطاب ــل ع ــه دلی ــاً ب ــگاه ها )عمدت ــالن دانش ــتخدام فارغ التحصی اس

ایشــان و مهارت هــای مــورد نیــاز در بــازار بــه ســرعت در حــال تحــول چیــن( اشــاره کــرد. 

ــت  ــت دول ــه دس ــه ب ــی ک ــن برنامه های ــتغال، مهم تری ــای اش ــت های ارتق ــا سیاس ــو ب همس

چیــن در جهــت رفــع ایــن چالش هــا صــورت گرفتــه عبارتنــد از اجــرای راهبــرد حمایــت 

ــط،  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــال ش ــعه فع ــی، توس ــع خدمات ــعه صنای ــتغال، توس از اش

ــق بیمــه   ــع دســتمزد در شــرکت ها، تلفی ــای اداری، اصــالح نظــام توزی ساده ســازی رونده

پایــه ســالمندی ســاکنان شــهری بیــکار و بیمــه پایــه ســالمندی ســاکنان روســتایی در یــک 
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ــد  ــه اجــرا درآمده ان ــال اشــتغال ب ــی کــه تحــت سیاســت های فع نظــام یکپارچــه. برنامه های

عبارتنــد از برنامه هایــی بــرای حمایــت از کســب  وکارهــای نوپــا )برخــورداری از مزایایــی 

ــهری،  ــداری ش ــاخت و نگه ــر س ــات ب ــاری، مالی ــات تج ــه مالی ــف در زمین ــون تخفی همچ

ــد  ــر درآم ــات ب ــل و مالی ــی تحصی ــی محل ــای اضاف ــل، هزینه ه ــی تحصی ــای اضاف هزینه ه

ــرو  ــتخدام نی ــه اس ــرکت ها ب ــویق ش ــی(؛ تش ــای اجرای ــی هزینه ه ــت از برخ ــردی و معافی ف

ــی، برخــورداری از یارانه هــای بیمــه اجتماعــی، اعطــای  )شــامل تخفیــف و معافیــت مالیات

وام هــای کوچــک و پرداخــت یارانــه آمــوزش حرفــه ای(؛ حمایــت از افــراد دچــار مشــکل 

ــای  ــوزش مهارت ه ــت آم ــتغال؛ تقوی ــی اش ــات عموم ــت خدم ــتغال؛ تقوی ــه اش در زمین

حرفــه ای؛ افزایــش بودجــه اشــتغال؛ توجــه بــه معضــل بیــکاری )بهبــود وضعیت جمــع آوری 

ــکاری، اجــرای طــرح آزمایشــی  ــر بی ــود نظــام نظــارت ب ــرخ بیــکاری شــهری، بهب ــار ن آم

نظــام هشــداردهی زودهنــگام و پیش بینــی بیــکاری، بهبــود نظــام پرداخــت بیمــه بیــکاری، 

ــی( و  ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ــرکت ها ب ــویق ش ــرای تش ــی ب ــه اقدامات ــرای مجموع اج

ــن اجتماعــی و سیاســت های اشــتغال.  ــر تأمی ــی ب ــن سیاســت های مبن ــی بی ــای هم افزای ارتق

ــروی کار در  ــیب پذیر نی ــرهای آس ــت از قش ــت حمای ــتای سیاس ــه در راس ــی ک برنامه های

ــگاه ها،  ــالن دانش ــتخدام فارغ التحصی ــرای اس ــی ب ــد از: اقدامات ــت عبارتن ــرا اس ــت اج دس

ــری در  ــج براب ــغلی و تروی ــض ش ــا تبعی ــارزه ب ــتایی، مب ــازاد روس ــروی کار م ــتخدام نی اس

ــه اجــرا درآمــده  ــان. در زمینــه آمــوزش، برنامه هــای ب زمینــه اشــتغال و ارتقــای اشــتغال زن

بــرای ارتقــای وضعیــت اشــتغال بــر مــواردی همچــون تنظیــم مجــدد ســاختار آموزشــی و 

ــود  ــجویان و بهب ــارت دانش ــی و مه ــای توانای ــدرن، ارتق ــه ای م ــای حرف ــعه آموزش ه توس



  خالصه مدیریتی    ث

کیفیــت آمــوزش، ارائــه آموزش هــای حرفــه ای بــه تمــام کارگــران و ارتقــای مهارت هــای 

کارگــران مهاجــر روســتایی مبتنــی بــوده اســت. 

ــا  ــی را ب ــای به خصوص ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــد، چی ــر ش ــه ذک ــواردی ک ــر م ــالوه ب ع

ــا حــد  ــه اجــرا درآورده اســت کــه ت ــان ب ــر ارتقــای وضعیــت اشــتغال جوان تأکیــد ویــژه ب

زیــادی بــا سیاســت های کلــی ارتقــای اشــتغال در ایــن کشــور همســو هســتند. جزئیــات هــر 

ــی  ــزارش معرف ــتغال در گ ــای اش ــتای ارتق ــن در راس ــای چی ــت ها و برنامه ه ــک از سیاس ی

خواهــد شــد. 
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چیــن بــا 1/379 میلیــارد نفــر جمعیــت در ســال 2016 پرجمعیت تریــن کشــور جهــان 

اســت و بزرگ تریــن نیــروی کار جهــان را دارد. از اواخــر 1970 بــه بعــد و آغــاز سیاســت 

اصالحــات و بازشــدن بــه روی بازارهــای جهانــی تــا بــه امــروز اقتصــاد ملــی چیــن رشــدی 

قابــل قبــول، پایــدار و ســریع را تجربــه کــرده اســت. بــا ایــن حــال، در نتیجــه  اصــالح نظــام 

ــان  ــه، موضــوع اشــتغال همچن ــای فناوران ــی و نوآوری ه ــل ســاختار صنعت اقتصــادی، تعدی

مســئله ای بغرنــج و دشــوار بــرای دولــت چیــن بــه شــمار مــی رود. 

دولــت چیــن اهمیــت زیــادی بــرای مســئله اشــتغال قائــل اســت و ایــن موضــوع را باالتریــن 

اولویــت خــود در جهــت تأمیــن معــاش مــردم و مهم تریــن راهبــرد تضمیــن ثبــات جامعــه 

ــی  ــارب بین الملل ــور، از تج ــن کش ــی ای ــرایط مل ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــت چی ــد. دول می دان

ــه را  ــی مربوط ــام قانون ــج نظ ــرده و به تدری ــتفاده ک ــتغال اس ــورد اش ــده در م ــت آم ــه دس ب

بهبــود بخشــیده و مجموعــه  سیاســت هایی را در راســتای ارتقــای وضعیــت اشــتغال بــه اجــرا 

درآورده اســت. 

ایــن کشــور درصــدد اســت تــا از طریــق توســعه اقتصــاد ملــی، تعدیــل ســاختاری و تعمیــق 

اصالحــات در نظــام سیاســی و اقتصــادی خــود، هماهنگ ســازی توســعه اقتصــادی میــان 

ــه ارتقــای اشــتغال بپــردازد  مناطــق شــهری و روســتایی و بهبــود نظــام تأمیــن اجتماعــی ب

ــن زمینــه اقدامــات تأثیرگــذار مختلفــی را صــورت داده و بــه منظــور افزایــش  و در ای

ــل  ــدوده قاب ــکاری در مح ــرخ بی ــظ ن ــتغال و حف ــزان اش ــش می ــغلی، افزای ــای ش فرصت ه

تحمــل اجتماعــی از هیــچ تالشــی مضایقــه نکــرده اســت. ]3[
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ــی در جهــت  ــت گام ــرای جمعی ــد ب ایجــاد اشــتغال در کشــورها به واســطه ایجــاد درآم

ــه شــمار مــی رود. فقرزدایــی ب

 در ایــن راســتا ســازمان ملــل برنامه هــای ده ســاله ای را در راســتای فقرزدایــی در کشــورها بــه 

اجــرا در مــی آورد کــه فــاز دوم آن در چیــن بــرای ســال های 2017-2008 در حــال اجــرا اســت. 

موفقیــت ایــن راهبــرد تــا حــد زیــادی در گــروی وجــود نهادهــا و سیاســت های تکمیلــی 

در راســتای ایجــاد اشــتغال اســت. ]4[

 در ایــن گــزارش برخــی از سیاســت هایی کــه در زمینــه ایجــاد اشــتغال در چیــن بــه کار 

ــه  ــور ب ــن کش ــادی ای ــترده تر نه ــار گس ــت ها در بافت ــن سیاس ــل ای ــدند و تعام ــه ش گرفت

ــه  ــژه تــالش چیــن در زمین ــه وی منظــور ارتقــای وضعیــت اشــتغال مــرور خواهــد شــد. ب

سیاســت های اشــتغال جوانــان و نیروهــای تحصیلکــرده و روســتایی و نحــوه تعامــل ایــن 

ــه حداکثررســاندن فرصت هــای شــغلی در  ــا نهادهــای مربوطــه در جهــت ب سیاســت ها ب

چیــن مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

ــادی  ــی و اقتص ــعه اجتماع ــاله توس ــه پنج س ــیزدهمین برنام ــن1 در س ــی چی ــورای دولت ش

ــن  ــی در چی ــتغال و کارآفرین ــای اش ــرای ارتق ــی را ب ــتورالعمل جامع )2020-2016( دس

تدویــن کــرده و قصــد دارد تــا ســال 2020، پنجــاه میلیــون شــغل جدیــد در ایــن کشــور 

ــه نســبت معقولــی افزایــش داده شــده و نــرخ  ایجــاد کنــد و در عیــن حــال دســتمزدها ب

ــه زیــر پنــج درصــد برســاند. ]5[ بیــکاری شــهری را ب

1 - State Council
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ــی و ــای صنعت ــات را در بخش ه ــوژی اطالع ــتفاده از تکنول ــن 2025« اس ــاخت چی ــه »س ــق برنام ــتای تحق ــر دارد در راس ــن در نظ  2- چی
     کشــاورزی تقویــت نمایــد. اســتفاده از اینترنــت پــالس بــرای حمایــت از تجــارت الکترونیــک، ســاخت هوشــمند، زنجیــره تامیــن هوشــمند و

سیســتم ردیابــی محصــول در نظــر گرفتــه شــده اســت

در عیــن حــال در ایــن برنامــه تالش هایــی در راســتای بهبــود محیــط کارآفرینــی و ســاختار 

ــر بخــش اعظــم  ــای تحصیل کــرده و ماه ــت و نیروه ــد گرف ــورت خواه ــع انســانی ص مناب

نیــروی کار را تشــکیل خواهنــد داد. ایــن برنامــه درصــدد متعــادل ســاختن رشــد اشــتغال در 

ــه اجــرا گذاشــته  ــرار اســت سیاســت هایی ب ــد اســت. همچنیــن ق بخش هــای ســنتی و جدی

شــوند کــه طــی آن صنایــع نیروی کاربــر1 بــه بخش هــای مرکــزی، غربــی و شــمال شــرقی 

ایــن کشــور )کــه از تراکــم صنعتــی کمتــری برخوردارنــد( انتقــال داده شــود.

الزم اســت بــه منظــور گســترش ایجــاد فرصت هــای شــغلی، تالش هــای بیشــتری در راســتای 

ــد و  ــع جدی ــد، وســایل الکترونیکــی و دیگــر صنای ــواد جدی ــزات پیشــرفته، م ارتقــای تجهی

الگوهــای تجــاری صــورت گیــرد. در عیــن حــال، سیاســت های ترجیحــی بایــد بــه شــرکت ها 

و صنایعــی کــه بخــش زیــادی از نیــروی کار را جــذب می کننــد ارائــه شــود.

ــور  ــن کش ــت ای ــن، دول ــه توســعه اجتماعــی و اقتصــادی چی ــر اســاس ســیزدهمین برنام  ب

ــا  ــید ت ــد بخش ــا خواه ــدرن را ارتق ــیوه م ــه ش ــد ب ــداری و تولی ــاورزی، جنگل ــعه کش توس

مشــاغل جدیــد بــرای کشــاورزان بــه وجــود آیــد. »کشــاورزی اینترنــت پــالس2« و دیگــر 

ــرد.  ــرار گی ــورد تشــویق ق ــد م ــتایی بای ــد در مناطــق روس ــع جدی صنای

ــع  ــه منظــور تثبیــت و افزایــش اشــتغال تالش هایــی در راســتای توســعه صنای ــه ب ــن برنام در ای

کاربــر در شــهرهای دارای منابــع انســانی بــاال صــورت خواهــد گرفــت و سیاســت های حمایتــی 

بیشــتری در مناطــق گفتــه شــده کــه صنایــع آن هــا رو بــه زوال اســت بــه اجــرا در خواهــد آمــد.

1 - labour intensive
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 در عیــن حــال ساده ســازی مدیریتــی بایــد بــه منظــور بهینه ســازی محیــط کارآفرینــی ادامــه 

یابــد و افــراد بیشــتری بــه راه انــدازی کســب  وکارهــای جدیــد تشــویق شــوند که ایــن موضوع 

رویکــرد مهمــی در زمینــه ایجــاد اشــتغال به شــمار مــی رود.

 سیاســت هایی نیــز بــرای تشــویق کارشناســان علمــی، آموزشــی و فرهنگــی بــه راهبــری در 

عرصــه کارآفرینــی و ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای جــذب اســتعدادهای خــارج کشــور برای 

فعالیــت و راه انــدازی کســب  وکار در چیــن بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. ]5[

در بحث هــای مربــوط بــه ایجــاد اشــتغال، بخــش عمــده ادبیــات موجــود بــه اهمیــت 

ــرد1  ــرکت های خ ــش ش ــه نق ــن ب ــرا همچنی ــط و اخی ــک و متوس ــرکت های کوچ ــش ش نق

می پردازنــد کــه البتــه موضــوع بــه جایــی اســت. بررســی های آمــاری نشــان می دهــد ســهم 

ــا 64/7  ــر ب ــال 2011 براب ــتغال در س ــاد اش ــن در ایج ــط چی ــک و متوس ــرکت های کوچ ش

درصــد بــوده اســت. بــر اســاس یــک مطالعــه جدیدتــر2 در ســال 2017، کارکنــان شــاغل در 

شــرکت های کوچــک و متوســط چیــن 82 درصــد از تعــداد کل شــاغالن ایــن کشــور را بــه 

خــود اختصــاص می دهنــد. ایــن شــرکت ها مســئول ایجــاد حــدود 75 درصــد مشــاغل ســاالنه 

جدیــد بــه شــمار می آینــد. بــر اســاس همیــن مطالعــه، اگرچــه بــه نظــر می رســد از ســال 2016 

رونــد رشــد اقتصــادی چیــن تــا حــدودی رو به کنــدی گذاشــته باشــد، شــرکت های کوچک 

و متوســط چیــن همچنــان ســود خالــص رو بــه رشــدی بــه دســت می آورنــد. در چیــن بخــش 

ــد. ]4[ ــتایی واقعن ــن شــرکت ها در مناطــق روس ــی از ای قابل توجه

1 - micro enterprises
2 - http://www.ecovis-beijing.com/en/blog-en/articles/-887smes-in-china
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  وضعیت اشتغال و بازار کار چین

چیــن در ســال 2013 پیــرو دســتورالعمل مبنــی بــر پیشــرفت پایــدار، بــه هماهنگــی تثبیــت 

ــادی  ــعه اقتص ــظ توس ــادی و حف ــات اقتص ــای اصالح ــدد و ارتق ــاختاردهی مج ــد، س رش

ــه  ــتغال را ب ــای اش ــرد ارتق ــال 2012 راهب ــن در س ــت چی ــت. دول ــدار پرداخ ــب و پای مناس

ــرا  ــه اج ــتغال ب ــه اش ــری را در زمین ــت های فعاالنه ت ــرا درآورد و سیاس ــه اج ــل ب ــور کام ط

گذاشــت، کانال هــای اشــتغال را گســترش داد، خدمــات اشــتغال و آموزش هــای حرفــه ای 

ــه عمــل  ــا حمایــت ب را توســعه بخشــید و از راه هــای مختلــف از شــرکت های تجــاری نوپ

آورد و مشــوق هایی را بــرای شــرکت ها بــه منظــور ادامــه رونــد اســتخدام و اجتنــاب 

ــه  ــدار نگ ــتغال را پای ــت اش ــا وضعی ــت ت ــر گرف ــد در نظ ــای کاری زائ ــاد فرصت ه از ایج

دارد. بــا اجــرای ایــن سیاســت ها آمــار اشــتغال جوانــان تــا حــد زیــادی بهبــود یافــت و در 

همــان ســال 13/1 میلیــون جوینــده کار توانســتند بــه کار دســت یابنــد. در ســال 2014 چیــن 

ــا وضعیــت پیچیــده ای روبــرو بــود. در آن ســال رشــد اقتصــادی چیــن کاهــش  همچنــان ب

یافــت و فاکتورهــای ناپایــدار و نامطمئــن زیــادی وجــود داشــتند، بــه خصــوص فشــار رو بــه 

ــد. ]2[ ــر می گذارن ــر اشــتغال تأثی ــر اقتصــاد، کــه همگــی ب ــن ب پایی

 دستورالعمل شورای دولتی چین برای ارتقای وضعیت اشتغال و کارآفرینی

شــورای دولتــی چیــن در آوریــل 2017 بخشــنامه ای مبنــی بــر ارتقــای اشــتغال و کارآفرینــی 

تصویــب و منتشــر کــرد. بــر اســاس ایــن بخشــنامه، اشــتغال نه تنهــا در تأمیــن معــاش جمعیــت

 1/3 میلیــارد نفــری چیــن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت بلکــه در توســعه اقتصــادی 

ــن  ــن هــدف تثبیــت رشــد اقتصــادی تضمی ــد. مهم تری ــا می کن ــز نقــش مهمــی ایف ــن نی چی
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اشــتغال اســت کــه وضعیــت آن بــا توســعه اقتصــادی متوســط بــه بــاال ارتقــا خواهــد یافــت. 

عــالوه بــر توســعه پایــدار اقتصــادی، ســاختار صنعتــی و توســعه منطقــه ای نیــز بــرای اشــتغال 

از اهمیــت خاصــی برخوردارنــد و بــه همیــن دلیــل تالش هایــی در راســتای متنــوع ســاختن 

نظــام صنعتــی بــه کار بســته خواهــد شــد کــه در خلــق مشــاغل جدیــد نــه  تنهــا بــر صنایــع 

ــر  ــع کارب ــر صنای ــن ب ــه همچنی ــور بلک ــال ظه ــردی در ح ــع راهب ــرفته و صنای ــدی پیش تولی

متکــی خواهــد بــود. 

کســب  وکارهــای کوچــک و خــرد نقــش مهمــی در تقویــت اشــتغال بــازی خواهنــد کرد و 

سیاســت های حمایتــی از جملــه کاهــش مالیــات در مــورد آن هــا بــه کار بســته خواهــد شــد. 

ــاوری و نوآوری هــای  ــت ادغــام فن ــود از تقوی ــد ب ــارت خواهن گام هــای عمــده بعــدی عب

تجــاری و ارتقــای نــوآوری اقتصــادی ماننــد جمع ســپاری1 کــه به مــدد نســل جدیــد 

ــی خواهــد شــد.  ــت عمل ــی و اینترن فناوری هــای اطالعات

2- مروری بر بافت اقتصادی و اجتماعی چین

در ایــن بخــش وضعیــت برخــی از مهم تریــن شــاخص های اقتصــادی و اجتماعــی چیــن و 

ارتبــاط آن هــا بــا موضــوع نیــروی کار و بــه تبــع آن اشــتغال بــه اختصــار مــرور خواهــد شــد. 

آشــنایی بــا وضعیــت ایــن شــاخص ها بــه درک وضعیــت فعلــی نیــروی کار و سیاســت های 

اشــتغال در چیــن کمــک خواهــد کــرد. 

:crowd sourcing  ــا ــرکت ها ی ــه ش ــه ب ــی ن ــت ول ــپاری اس ــی برون س ــپاری نوع ــت. جمع س ــردم اس ــوه م ــه انب ــپاری ب ــای برون س ــه معن  ب
 ســازمان های خــاص بلکــه بــه گــروه فراوانــی از افــراد ناشــناخته. ایــن جمعیــت هــم شــامل افــراد کارآمــد می شــود و هــم

ــود ــام می ش ــت انج ــی در اینترن ــوان عموم ــق فراخ ــوالً از طری ــن کار معم ــه. ای ــراد بی تجرب اف

-1   
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2-1 شاخص های اقتصاد کالن

  کند شدن روند رشد اقتصادی

ــاد  ــن اقتص ــه دومی ــور را ب ــن کش ــن، ای ــمگیر چی ــادی چش ــد اقتص ــر رش ــای اخی در دهه ه

بــزرگ دنیــا تبدیــل کــرد و میلیون هــا نفــر را در ایــن کشــور از فقــر نجــات داد. در ســال 

1978 یعنــی هنــگام شــروع برنامــه اصالحــات اقتصــادی در چیــن، ایــن کشــور بــه لحــاظ 

ــرار  ــان ق ــارد دالر در رده نهــم جه ــا 214 میلی ــیGDP( 1( اســمی ب ــص داخل ــد ناخال تولی

ــون دالر  ــم اســمی 9/2 تریلی ــا رق ــی در ســال 2013 ب ــج ســال بعــد یعن داشــت و ســی و پن

ــی  ــر از برخ ــی ســال 2008 را بهت ــران مال ــن بح ــت. چی ــان دســت یاف ــگاه دوم جه ــه جای ب

ــور  ــن کش ــران در ای ــه بح ــرات اولی ــه تأثی ــت، اگرچ ــر گذاش ــت س ــر پش ــورهای دیگ کش

شــدید و جــدی بودنــد. نــرخ بــاالی وابســتگی چیــن بــه صــادرات کــه حاصــل سیاســت های 

ارتقــای صــادرات جــاری در ایــن کشــور بــود چیــن را در برابــر ســقوط تقاضــای جهانــی 

ــکاری  ــرخ رســمی بی ــی ن ــی جهان ــران مال ــود. اگرچــه در دوران بح آســیب پذیر ســاخته ب

ــرخ  ــود، امــا احتمــال مــی رود کــه ن ــده ب در چیــن روی بیــش از 4 درصــد ثابــت باقــی مان

ــه  ــا ب ــال بن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوده باش ــه ب ــن دوره قابل مالحظ ــه در ای ــت رفت ــاغل از دس مش

گــزارش بانــک جهانــی حــدود 25 میلیــون کارگــر مهاجــر در نتیجــه بحــران بیــکار شــدند 

و مجبــور شــدند بــه روســتاهای خــود برگردنــد. دولــت چیــن بــه ســرعت در واکنــش بــه 

بحــران وارد عمــل شــد و در نوامبــر ســال 2008 بســته ای را بــرای محافظــت از ایــن کشــور 

ــر تأثیــرات ناهنجــار بحــران مالــی جهانــی معرفــی کــرد. سیاســت انبســاط پولــی و  در براب

1 - gross domestic product
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بســته تشــویقی مجموعــاً بــه ارزش 4 تریلیــون یــوآن )برابــر بــا 60 میلیــارد دالر یــا 14 درصــد از 

تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن در ســال 2008( بــرای ســال های 2009 و 2010 در نظــر گرفتــه 

شــد تــا رشــد اقتصــادی ایــن کشــور از طریــق ایــن ســرمایه گذاری عظیــم تأمیــن شــود. هرچنــد 

تــا پیــش از اجــرای ایــن سیاســت نگرانی هایــی مبنــی بــر شــکل گیری حبــاب ســرمایه در چیــن 

وجــود داشــت و بیــم آن می رفــت کــه در برخــی صنایــع ســرمایه گذاری و ظرفیــت بیــش از 

حــد بــه وجــود آیــد، امــا موضــع  قدرتمنــد مالــی دولــت چیــن تضمیــن  کــرد کــه ایــن بســته 

تشــویقی بــه نابــودی منابــع همگانــی چیــن منجــر نخواهــد شــد. بــا ایــن حــال، رکــود جهانــی و 

متعاقــب آن کاهــش تقاضــای جهانــی بخــش خارجــی اقتصــاد چیــن را به شــدت متأثر ســاخت 

و حســاب جــاری مــازاد چیــن از زمــان بحــران بــه بعــد پیوســته رو بــه کاهــش بــوده اســت. ]1[

بــا وجــود تمــام این هــا چیــن ســربلند از بحــران مالــی جهانــی بیــرون آمــد و تولیــد ناخالــص 

داخلــی آن در پایــان بحــران بــه 9 درصــد رســید، ضمــن آن کــه نــرخ تــورم پاییــن و جایــگاه 

ــه منظــور تقویــت  ــا ایــن حــال، سیاســت هایی کــه در دوره بحــران ب ــی مناســبی داشــت. ب مال

ــن  ــادل موجــود در اقتصــاد کالن ای ــه عــدم تع ــد ب ــه شــده بودن ــه کار گرفت ــن ب اقتصــادی چی

ــوی  ــک الگ ــود ی ــور بهب ــه منظ ــی ب ــر اقدامات ــال حاض ــه، در ح ــد. در نتیج ــن زدن ــور دام کش

اقتصــادی متعادل تــر در دســت انجــام اســت کــه ممکــن اســت بــه بهــای رشــد ســریع اقتصــادی 

تمــام شــود. بــه دلیــل تحــوالت ســاختاری اســت کــه در چنــد ســال اخیــر رشــد اقتصــادی چین 

به تدریــج کاهــش یافتــه اســت. نــرخ  رشــد چیــن در ســال های اخیــر به مراتــب پایین تــر از نــرخ 

مشــاهده شــده طــی دهه هــای گذشــته اســت، چــرا کــه محرک هــای رشــد اقتصــادی چیــن در 
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ــه  ــه خدمــات و در ســویه تقاضــا از ســرمایه گذاری ب ســویه عرضــه توجــه خــود را از تولیــد ب

مصــرف تغییــر داده انــد. ]1[

ایــن تغییــر تأثیــرات گســترده ای را بــه دنبــال داشــته اســت کــه در کاهــش فعالیت هــای صنعتــی 

در بخش هــای عمــده اقتصــادی از جملــه معــدن، تولیــد بــرق، گاز و آب بازتــاب یافته انــد. در 

دوره جدیــد اصالحــات مقامــات چینــی قصــد دارنــد ضمــن حفــظ نقــش پیشــتاز دولــت در 

عرصــه اقتصــاد، نقــش بازارهــا را در تعییــن شــیوه تخصیــص منابــع پررنگ تــر کننــد. مقامــات 

چینــی همچنیــن تأکیــد دارنــد کــه اصالحــات مبتنــی بــر بــازار در شــرکت های تحــت مالکیــت 

دولتــی نیــز بــه اجــرا درآیــد و آزادســازی نــرخ بهــره، تبدیل پذیــری حســاب ســرمایه1 و اصالح 

ــت  ــر دول ــه مدنظ ــن زمین ــه در ای ــی ک ــر اصالحات ــود. دیگ ــرا ش ــتری اج ــرعت بیش ــا س ارز ب

ــوق  ــت حق ــو2، تقوی ــوار هوکوئ ــات خان ــت اطالع ــام ثب ــالح نظ ــد از: اص ــت عبارتن ــن اس چی

مالکیــت کشــاورزان، توســعه بیشــتر رفــاه اجتماعــی، بهبــود نظــام قضایــی و ارتقــای یــک نظــام 

توســعه یافته تر مالــی. همچنیــن دولــت چیــن مبــارزات ضدفســاد قدرتمنــدی را بــه مرحلــه اجــرا 

گذاشــته اســت. ]1[

همان طــور کــه ادامــه بحــث در مــورد برخــی اهرم هــای اقتصــاد کالن چیــن ماننــد نــرخ تبــادل 

ارز، تجــارت، تــراز پرداخت هــا و سیاســت های مالــی و پولــی نشــان می دهــد، چیــن علی رغــم 

کاهــش رشــد اقتصــادی، در زمینــه رفــع چالش هــای مربــوط بــه رفــع اشــتغال جمعیــت جــوان 

خــود از موقعیت نســبتاً مناســبی برخــوردار اســت. ]1[

1 - capital account convertibility
 

 :Hukou registration system2 -  نظام دولتی اجباری ثبت اطالعات خانوارهای ساکن در سرزمین اصلی چین و تایوان
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  تجارت

مجمــوع حجــم تجــارت چیــن در طــول ســه دهــه حــدود 100 برابــر شــد و بــه 4/2 تریلیــون 

دالر رســید و در ســال 2013 چیــن بزرگ تریــن اقتصــاد دنیــا یعنــی ایــاالت متحــده را نیــز 

پشــت ســر گذاشــت. بازشــدن و برنامه هــای عظیــم ســرمایه گذاری ایــن کشــور را بــه یکــی 

از قطب هــای تولیــدی عمــده در جهــان تبدیــل کــرده اســت. ایــن موضــوع رشــد تجــارت 

ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــن ب ــتن چی ــس از پیوس ــوص پ ــه خص ــر را ب ــای اخی در دهه ه

ــوان یــک نظــام اقتصــادی کــه  ــه عن ــن ب ــت چی در ســال 2001 تقویــت کــرده اســت. دول

ــه بعــد همــواره از  ــی ادغــام شــده اســت از ســال 2000 ب به شــدت در نظــام تجــارت جهان

رشــد تجــاری بهره منــد بــوده اســت، اگرچــه رکــود اقتصــاد جهانــی در ســال های 2009-

2008 باعــث کاهــش خروجــی تولیــدی ایــن کشــور شــد. ]1[

  تراز پرداخت ها

حســاب جــاری چیــن از ســال 1994 همــواره مــازاد بــه ثبت رســانده اســت. حســاب ســرمایه 

نیــز رونــد مشــابهی را طــی کــرده اســت در طــول بیســت ســال اخیــر تنهــا دو فقــره کســری 

بــه ثبــت رســانده اســت. وضعیــت مــازاد در حســاب جــاری و حســاب ســرمایه بــر ارز ملــی 

چیــن فشــار وارد کــرده و بانــک مرکــزی ایــن کشــور را وادار بــه عقیم ســازی ارز ورودی 

بــه چیــن کــرده اســت. در نتیجــه، ذخایــر ارزی چیــن در ســال 2014 بــه حــدود 4 تریلیــون 

دالر رســید. حســاب ســرمایه چیــن به شــدت از جریــان رو بــه درون ســرمایه گذاری 

مســتقیم خارجــیFDI( 1( بهره منــد شــده اســت. ]1[

1 - foreign direct investment
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  سیاست های مالی

در ســال 1994 دولــت چیــن در مبــارزه بــا ســقوط ســریع نســبت مالیــات بــه تولیــد 

ناخالــص داخلــی اصالحــات مالــی جدیــدی را آغــاز کــرد کــه توانایــی دولــت در اجــرای 

سیاســت های اقتصــادی کالن و بازتوزیــع را تعدیــل می کــرد. گل سرســبد ایــن اصالحــات 

یــک نظــام مالیاتــی جدیــد و طــرح بــه اشــتراک گذاری مالیــات بــود کــه طــی آن مدیریــت 

ــر  ــات ب ــزوده و مالی ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــی مانن ــای مالیات ــع درآمده ــودآورترین مناب س

ــش  ــات افزای ــن اصالح ــه ای ــد. نتیج ــپرده می ش ــزی س ــت مرک ــه دول ــرکت ها ب ــد ش درآم

مــداوم درآمدهــا بــود کــه از 10/8 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1994 بــه 22/7 

درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2013 رســید. اگرچــه هزینه هــا نیــز همیــن رونــد 

را طــی کــرد و در همیــن دوره افزایــش نــرخ دورقمــی را از ســر گذرانــد، امــا کســری مالــی 

تحــت کنتــرل قــرار داشــت. در طــول دوره 2013-1994 کســری بودجــه دولــت بــه طــور 

میانگیــن 1/4 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بــود. ]1[

ــت  ــی داش ــدودی دسترس ــد مح ــع درآم ــه مناب ــت ب ــد، دول ــتم جدی ــال در سیس ــن ح ــا ای ب

ــتقراض  ــن و اس ــروش زمی ــتر روی ف ــد بیش ــود بای ــای خ ــه فعالیت ه ــن وج ــرای تأمی و ب

ــی ــای محل ــالوه، دولت ه ــه ع ــرد. ب ــاب می ک ــایه( حس ــداری س ــاً بانک ــتقیم )عموم غیرمس

 ابزارهــای تأمیــن وجــه خــارج بودجــه ای را بــرای تأمیــن وجــه پروژه هــای ســرمایه گذاری 

ــاری موجــود، مجمــوع بدهــی دولت هــای  ــر اســاس اطالعــات آم ــد. ب ــه اجــرا درآوردن ب

محلــی چیــن تــا دســامبر ســال 2013 برابــر 17/9 تریلیــون یــوآن )26/85 میلیــارد دالر( یــا
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 33 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــود کــه نســبت بــه رقــم 10/7 تریلیــون 

یــوآن )16/05 میلیــارد دالر( در ســال 2010 افزایــش یافتــه بــود. 

بدهــی دولتــی چیــن تقریبــاً تحــت ســیطره ارز داخلــی ایــن کشــور قــرار داشــته و متعلــق بــه 

نهادهــای داخلــی چیــن اســت. بــه عــالوه، دولــت چیــن ذخایــر نقــدی بــه ارزش 6 درصــد از 

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را در بانــک خلــق چیــنPBOC( 1( نگهــداری می کنــد 

کــه ایــن وضعیــت از اقتصــاد چیــن در برابــر بحــران بدهــی دولتــی محافظــت می کنــد. ]1[

  سیاست پولی

ــی  ــت مال ــرای سیاس ــن و اج ــه تدوی ــی ب ــورای دولت ــارت ش ــت نظ ــن تح ــق چی ــک خل بان

ــردازد و  ــا می پ ــل آن ه ــه ح ــرده و ب ــری ک ــی جلوگی ــک های مال ــروز ریس ــه، از ب پرداخت

ــر عهــده دارد. اهــداف اصلــی ایــن بانــک عبارتنــد  مســئولیت حفــظ ثبــات اقتصــادی را ب

ــای رشــد  ــادل ارز و ارتق ــرخ تب ــت ن ــا در داخــل کشــور، مدیری ــات قیمت ه ــن ثب از تضمی

ــش  ــه« را در پی ــی »محتاطان ــت های پول ــال 2014 سیاس ــک از س ــن بان ــن. ای ــادی چی اقتص

گرفتــه اســت. تثبیــت نظــام مالــی چیــن اولویــت اصلــی ایــن کشــور ضمــن تعقیــب هــدف 

ــر رشــد اقتصــادی اســت. ]1[ مبنــی ب

  تأثیر بر بازارهای کار

ــازار نیــروی کار ایــن  علی رغــم کاهــش شــتاب رشــد اقتصــادی چیــن در حــال حاضــر، ب

ــوان  ــوع را می ت ــن موض ــه ای ــد، ک ــان می ده ــود نش ــری از خ ــت انعطاف پذی ــور وضعی کش

ــه موضع گیــری فعــال چیــن در مــورد اهمیــت کارآفرینــی نســبت داد. تــا حــد زیــادی ب

1- People’s Bank of China



13     مروری بر بافت اقتصادی و اجتماعی چین  

ــتغال  ــش اش ــد. افزای ــاد ش ــن ایج ــد در چی ــغل جدی ــون ش ــداد 13 میلی ــال 2013 تع  در س

ــت. ]1[ ــراه اس ــروی کار هم ــازار نی ــاختاری در ب ــداوم س ــوالت م ــا تح ــهری ب ش

بــازار کار چیــن بــه دو طریــق دچــار تحــول ســاختاری شــده اســت. نخســت این کــه کاهــش 

ــا افزایــش مشــاغل شــهری جبــران شــده اســت و دوم این کــه  ــه ب مشــاغل روســتایی و اولی

ــداری اســت کــه  ــی( نشــان دهنده گرایــش پای ــا خدمات ــث )ی ــع ثال رشــد مشــاغل در صنای

طــی آن صنایــع ثالــث در ایجــاد اشــتغال کلــی ســهمی بزرگ تــر از صنایــع ثانویــه دارنــد.

ایــن تحــول همچنیــن رابطــه بیــن مشــاغل و رشــد اقتصــادی را تغییــر داده اســت. نخســت 

این کــه کشــش مشــاغل نســبت بــه رشــد طــی چنــد دهــه اخیــر کاهــش یافتــه اســت چــرا 

کــه رشــد اقتصــادی بــه شــکل روزافزونــی نــه حاصــل اشــتغال بلکــه حاصــل تراکــم ســرمایه 

ــات در جهــت  ــه خدم ــد ب ــداوم حرکــت از ســوی تولی ــوده اســت. دوم این کــه ضمــن ت ب

متعــادل ســاختن نظــام اقتصــادی، بــازار کارآفرینــی همچنــان داغ خواهــد بــود. 

بنابرایــن تعدیــل رشــد لزومــاً بــا کاهــش رشــد اشــتغال همــراه نیســت. بــا ایــن حــال، مشــکل 

بیــکاری فارغ التحصیــالن دانشــگاهها همچنــان تــا حــد زیــادی حل نشــده باقــی مانــده اســت 

کــه ایــن موضــوع در بخش هــای بعــدی بــه تفضیــل مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد 

گرفــت. پویایــی بــازار کار در چیــن باعــث کاهــش شــکاف بیــن درآمــد شهری-روســتایی 

و مصــرف شــده اســت، به گونــه ای کــه امــروزه رشــد درآمــد و مصــرف در مناطــق 

روســتایی ســریع تر از مناطــق شــهری اســت. ]1[
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  رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال 

ــه تعــدادی از  ــرای ایجــاد اشــتغال اســت، تجرب اگرچــه رشــد اقتصــادی پیش فــرض الزم ب

کشــورها نشــان داده اســت کــه رشــد اقتصــادی بــه خــودی خــود و بــه صــورت خــودکار 

افزایــش اشــتغال را بــه دنبــال نخواهــد داشــت. هرجــا ایجاد اشــتغال یکــی از پیامدهای رشــد 

اقتصــادی در نظــر گرفتــه  شــود یــا نــرخ بــاالی رشــد مبتنــی بــر تراکــم ســرمایه یــا صنایــع 

اســتخراجی باشــد، نتایــج حاصلــه بــه لحــاظ کیفیت و کمیــت مشــاغل ضعیف خواهنــد بود. 

آن چــه محتــوای رشــد اشــتغال را تعییــن می کننــد ترکیــب سیاســتی مــورد اســتفاده بــرای 

ــت  ــت های حمای ــه سیاس ــان از این ک ــول اطمین ــت. حص ــادی اس ــد اقتص ــت از رش حمای

از اشــتغال در بطــن رشــد اقتصــادی قــرار دارنــد می توانــد بــه میــزان قابل مالحظــه ای 

تعــداد مشــاغل ایجــاد شــده را افزایــش دهــد. در مــورد چیــن، رشــد ســریع اقتصــادی در 

گذشــته حاصــل افزایــش اشــتغال نبــود. چنان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، بحــران مالــی 

جهانــی ســال 2008 تأثیــر عمــده ای بــر اشــتغال در چیــن بــر جــای گذاشــت. دولــت چیــن 

ــه منظــور کاهــش ایــن تأثیــرات اقداماتــی از جملــه کاهــش مالیــات و معافیــت مالیاتــی،  ب

ــه اجــرا در آورد کــه  ــژه را ب کمک هزینه هــای بیمــه اجتماعــی و برنامه هــای آموزشــی وی

ــد  ــتاب رش ــه ش ــال 2008 اگرچ ــس از س ــد. پ ــک کردن ــتغال کم ــت اش ــت وضعی ــه تثبی ب

اقتصــادی چیــن اندکــی کندتــر شــد امــا اشــتغال رشــد نســبتاً پایــداری داشــته اســت. ]1[
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2-2 فقر و توزیع درآمد

     فقر و نابرابری

ــورت داده  ــر ص ــش فق ــتای کاه ــمگیری را در راس ــای چش ــر تالش ه ــای اخی ــن در دهه ه چی

اســت. چیــن نخســتین کشــور در حــال توســعه ای بــود کــه بــه هــدف توســعه هــزاره ســازمان 

ملــل مبنــی بــر کاهــش تعــداد جمعیــت دچــار فقــر شــدید و گرســنگی بــه نصــف دســت 

یافــت. در واقــع اصالحــات اقتصــادی چیــن بــه همــراه برنامــه ملــی فقرزدایــی کــه از بودجــه 

خوبــی نیــز برخــوردار بــود کاهــش چشــمگیر فقــر در ایــن کشــور را بــه دنبــال داشــت. بنــا 

بــه آمــار بانــک جهانــی آمــار فقــر در چیــن بیــن ســال های 2012-1981 از 88 درصــد بــه 

6/5 درصــد از کل جمعیــت کاهــش یافتــه اســت. 

بــا ایــن حــال علی رغــم موفقیت هــای چیــن در زمینــه فقرزدایــی، ایــن کشــور همچنــان دومیــن 

جمعیــت بــزرگ فقیــر در جهــان را )پــس از هنــد( دارد. نابرابــری درآمــد بیــن مناطــق شــهری و 

روســتایی و همچنیــن بیــن مناطــق روســتایی مختلــف همچنــان وجــود دارد. برخــی گروه هــا بــه 

ویــژه زنــان، کــودکان، ســالمندان و اقلیت هــای نــژادی بیشــتر در معــرض آســیب های ناشــی از 

فقــر قــرار دارنــد. مهاجــرت روزافــزون کارگــران مــرد بــه مناطــق شــرقی و ســاحلی چیــن باعث 

ــق  ــن مناط ــکاف بی ــن ش ــت. همچنی ــده اس ــاورزی ش ــتایی و کش ــروی کار روس ــدن نی زنانه ش

شــرقی چیــن )کــه دارای رشــد اقتصــادی ســریع هســتند( و اســتان های غربــی مشــهود اســت. 

ــد و دو ســوم  ــن در مناطــق روســتایی زندگــی می کنن ــا 55 درصــد جمعیــت چی ــن 50 ت بی

ــه فعالیت هایــی ماننــد کشــاورزی، جنگلــداری، دامــداری و شــیالت مشــغولند.  جمعیــت ب

حــدود 40 درصــد از اشــتغال چیــن مربــوط بــه مناطــق روســتایی اســت. 
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  فقرزدایی از طریق اقدامات مبتنی بر حمایت از درآمد

چیــن در چنــد دهــه اخیــر از طریــق توزیــع مجــدد درآمــد حاصــل از رشــد ســریع اقتصــادی 

فقــر را بــه میــزان زیــادی کاهــش داده اســت و بــرای ســاکنان شــهری و روســتایی نظام هــای 

حداقــل امنیــت زندگــی را در نظــر گرفتــه اســت. در ایــن نظام هــا بــرای کســانی کــه درآمــد 

ســرانه آن هــا از اســتاندارد مشــخصی کــه توســط دولــت در نظــر گرفتــه شــده کمتــر باشــد 

ــی  ــه اجتماع ــام کمک هزین ــن نظ ــت. ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــه زندگ کمک هزین

بــرای جمعیــت فقیــر بــه بخــش مهمــی از نظــام تأمیــن اجتماعــی چیــن تبدیــل شــده اســت. 

ــی  ــن در راســتای فقرزدای ــز چی ــد توجــه داشــت کــه علی رغــم تالش هــای موفقیت آمی بای

در ســال های اخیــر، تعــداد فقــرا در چیــن همچنــان بــاال اســت و فقرزدایــی همچنــان یکــی 

ــود. ]1[ از چالش هــای پیــش روی چیــن در ســال های آینــده خواهــد ب

2-3 وضعیت اشتغال روستایی

ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــن باع ــهری چی ــق ش ــه مناط ــتایی ب ــق روس ــترده  از مناط ــرت  گس مهاج

میــزان اشــتغال روســتایی ایــن کشــور در دهه هــای اخیــر رو بــه کاهــش گذاشــته و از ســال 

2014 بــه بعــد همــواره پایین تــر از اشــتغال شــهری باشــد. بــا این حــال تــا پیــش از آن ســال 

بــه مــدت ســی و پنــج ســال اشــتغال روســتایی همــواره منبــع اصلــی اشــتغال در چیــن بــود.

نمــودار )1( تغییــرات انــدازه جمعیــت کاری چیــن را بــه لحــاظ تعــداد افــراد فعــال از نظــر 

ــورد  ــی دوره م ــن ط ــروی کار در چی ــه نی ــود ک ــه می ش ــد. مالحظ ــان می ده ــادی نش اقتص

ــه اســت.  ــزان قابل مالحظــه ای افزایــش یافت ــه می بررســی ب



نمودار )1(: نیروی کاری فعال اقتصادی چین )سال های 1978-2015(

]منبع: کتاب ساالنه آمار چین در سال های مختلف[

ــث در  ــه و ثال ــه، ثانوی ــش اولی ــی بخ ــاد یعن ــی اقتص ــای اصل ــتغال در بخش ه ــرات اش تغیی

نمــودار )2( نشــان داده شــده اســت. چنان کــه مشــاهده می شــود، ســهم بخــش اولیــه، یعنــی 

ــه  ــت. البت ــوده اس ــش ب ــه کاه ــی رو ب ــورد بررس ــول دوره م ــتغال در ط ــاورزی، از اش کش

ایــن میــزان در دو دوره کوتــاه مختصــراً تثبیــت شــده اســت، یکــی در اواخــر دهــه 1980 

روی 60 درصــد و دیگــری در اواخــر دهــه 1990 و اوایــل 2000 روی 50 درصــد. امــا در 

مجمــوع طــی ســی و پنــج ســال منتهــی بــه ســال 2015 ســهم فعالیت هــای اولیــه اقتصــادی 

ــل،  ــت. در مقاب ــیده اس ــد رس ــه 28/3 درص ــال 2015 ب ــه و در س ــش یافت ــوع کاه در مجم

ســهم بخش هــای ثانویــه و ثالــث از کل اشــتغال در مجمــوع افزایــش یافتــه اســت کــه البتــه 

افزایــش در بخــش ثانویــه شــیب نســبتاً مالیمــی داشــته اســت. بخــش عمــده ایــن افزایــش 
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بیــن ســال های 88-1978 و ســپس در نیمــه دوم دهــه 2000 و در ســال های 2010 و 2011 

رخ داده اســت. در ایــن فواصــل، ســهم اشــتغال در بخــش ثانویــه چیــزی در حــدود 22-23 

ــش  ــت. بخ ــده اس ــت ش ــد تثبی ــول 30 درص ــر ح ــال های اخی ــت و در س ــوده اس ــد ب درص

ثالــث )خدمــات( شــاهد بزرگ تریــن افزایــش در بخــش اشــتغال بــوده اســت و بــه صــورت 

ــش از 42 درصــد در ســال 2015 رســیده  ــه بی مســتمر از تنهــا 12 درصــد در ســال 1978 ب

ــد. ]4[ ــان می ده ــاله نش ــدی را در دوره  سی وپنج س ــی درص ــش س ــک افزای ــه ی ــت ک اس

نمودار )2(: سهم بخش های مختلف اقتصادی چین از اشتغال )1978-2015(

]منبع: کتاب ساالنه آمار چین در سال های مختلف[
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نمودار 3: سهم اشتغال روستایی و شهری

]منبع: کتاب ساالنه آمار چین در سال های مختلف[

ــودار  ــه در نم ــد. چنان ک ــان می ده ــتایی را نش ــهری و روس ــتغال ش ــهم اش ــودار )3( س نم

نشــان داده شــده اســت، ســهم نیــروی کار شــهری پیوســته در حــال افزایــش بــوده و از 23 

ــه اســت و در ســال  ــه 52/17 درصــد در ســال 2015 افزایــش یافت درصــد در ســال 1978 ب

ــد  ــوع فرآین ــان از وق ــه نش ــت ک ــه اس ــبقت گرفت ــتایی س ــروی کار روس ــهم نی 2014 از س

ســریع شهرنشــینی دارد. بــا ایــن حــال اگرچــه میــزان نیــروی کار روســتایی در طــول دوران 

مــورد بررســی بــه ســرعت کاهــش یافتــه اســت، امــا نقــش بخــش روســتایی بــه عنــوان منبــع 

عمــده اشــتغال بــرای اقتصــاد در ایــن دوره قابــل انــکار نیســت. ]4[
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3- سیاست ها و راهبردهای کلی اشتغال در چین

ــوان بخشــی از  ــه عن ــن )جــوالی 1994( را ب ــق چی ــون کار جمهــوری خل ــن قان ــت چی دول

قانــون اساســی جمهــوری خلــق چیــن و دیگــر قوانیــن مربوطــه را در تــالش بــرای محافظــت 

از حــق اشــتغال کارگــران تصویــب کــرده اســت. در چارچــوب قانونــی فــوق و بــر اســاس 

وضعیــت داخلــی چیــن و تجــارب بین المللــی، دولــت چیــن اشــتغال را بــر مبنــای اصلــی بنــا 

نهــاده کــه می گویــد: »خــود کارگــران از طریــق تنظیــم بــازار کــه مــورد حمایــت دولــت 

ــر  ــتغال مؤث ــه ای از سیاســت های اش ــد کــرد« و مجموع ــدا خواهن ــان را پی ــرار دارد شغلش ق

را تدویــن کــرده و بــه اجــرا درآورده اســت کــه در ادامــه بــه اختصــار مــورد بحــث قــرار 

می گیرنــد. ]3[

 سیاست های اقتصادی کالن

دولــت چیــن همــواره ارتقــای اشــتغال را فعالیتــی راهبــردی در راســتای توســعه اقتصــادی 

ــش  ــکاری و افزای ــرخ بی ــرل ن ــور کنت ــن کش ــت ای ــی آورد. دول ــاب م ــه حس ــی ب و اجتماع

ــته و آن را  ــود دانس ــرل کالن خ ــداف کنت ــن اه ــی از اصلی تری ــغلی را یک ــای ش فرصت ه

ــع اصــل  ــه اســت. ایــن کشــور تاب در برنامــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی خــود درآمیخت

افزایــش تقاضــای داخلــی اســت و در ایــن راســتا بــه اعمــال سیاســت مالــی و پولــی پایــدار 

پرداختــه و توســعه پایــدار و ســریع اقتصــاد ملــی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 

چیــن فعاالنــه بــه تنظیــم ســاختار اقتصــادی پرداختــه و رشــد اقتصــادی را بــه عنــوان نیــروی 

ــد.  ــا می بخش ــتغال ارتق ــه اش محرک
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دولــت چیــن بــه طــور مســتمر درصــدد پیشــبرد توســعه صنعــت خدمــات بــه عنــوان یکــی از 

محورهــای اصلــی گســترش اشــتغال اســت. چیــن در ایــن راســتا توســعه خدمــات عمومــی، 

ــرار داده  ــره را مــورد تشــویق ق ــی، جریان هــای تجــاری و کاری، گردشــگری و غی پذیرای

ــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی بیشــتری در ایــن صنایــع می پــردازد. دولــت چیــن توجــه  و ب

ــه  ــه ب ــروی انســانی از خــود نشــان داده و فعاالن ــع نی ــرداری از مزیــت مناب ــه بهره ب ــادی ب زی

توســعه صنایــع و بنگاه هــای نیروی کاربــر پرداختــه اســت کــه از مزایــای نســبی برخــوردار 

بــوده و محصوالت شــان در بــازار بــا تقاضــای بــاال روبــرو اســت، به ویــژه کســب  وکارهــای 

ــه دارای  ــطSME( 1( ک ــک و متوس ــرکت های کوچ ــز ش ــردان و نی ــی و خودگ خصوص

ظرفیــت بــاالی اشــتغال هســتند. ]3[

  سیاست های مالی و مالیاتی 

ــت و  ــرای حمای ــژه ای را ب ــای وی ــن صندوق ه ــی چی ــای محل ــزی و دولت ه ــت مرک دول

کمــک بــه کارگــران شــهری و روســتایی راه انــدازی کرده انــد تــا بدیــن وســیله آن هــا بــه 

ــا به کارگیــری  اســتخدام درآمــده و از آمــوزش مناســب برخــوردار شــوند. دولــت چیــن ب

سیاســت مطلــوب مالیاتــی در تمامــی ســطوح از بیــکاران بــه منظــور خوداشــتغالی و 

ــک و  ــرکت های کوچ ــال ش ــن ح ــرده و در عی ــت ک ــب  و کار حمای ــدازی کس ــا راه ان ی

متوســط را بــه جــذب بیــکاران تشــویق می کنــد. دولت هــا وام هــای کوچــک و یارانه  هــای 

به خصــوص را بــرای حمایــت از بیــکاران در زمینــه راه انــدازی کســب  و کار ایشــان و 

ــد.  ــر گرفته ان ــتغال در نظ ــش اش ــور افزای ــه منظ ــا ب ــعه SME ه ــتیبانی از توس پش

1 - small and medium-sized enterprises
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سیاست هایکمک به افراد آسیب پذیر شهری عمدتاً عبارتند از:

)1( تشــویق بیــکاران بــه تحقــق بخشــیدن بــه خوداشــتغالی یــا راه انــدازی کســب  وکار خــود: 

از طریــق کاهــش و معافیــت از مالیــات و هزینه هــای اداری، وام هــای کوچــک بــا پشــتوانه و 

وام هــای برخــوردار از تخفیــف نــرخ بهــره نیــز بایــد بــرای شــرکت های واجــد شــرایط طبــق 

تعاریــف مشــخص و در تعــداد معیــن در دســترس باشــند. ]3[

ــی  ــرکت های پردازش ــورد ش ــژه در م ــروی کار: به وی ــذب نی ــه ج ــرکت ها ب ــویق ش )2( تش

کوچــک در بخش هــای خدماتــی، تجــاری و داد و ســتد، شــرکت های ارائــه دهنــده 

خدمــات مرتبــط بــا اشــتغال و همچنیــن نهادهــای کوچــک بــا ماهیــت پردازشــی در مجاورت 

ایــن شــرکت ها و جوامــع، کــه همگــی بایــد تحــت شــرایط و ضوابــط خــاص و در صــورت 

اســتخدام تعــداد مشــخصی از شــهروندان آســیب پذیر از امتیازاتــی ماننــد کاهــش مالیــات و 

ــند. ]3[ ــوردار باش ــی برخ ــه اجتماع ــای بیم ــه و یارانه ه ــای مربوط معافیت ه

بــرای شــرکت های دارای نیــروی کار انــدک در صــورت احــراز برخــی الزامــات خــاص و 

بــه اســتخدام در آوردن تعــداد معینــی از شــهروندان آســیب پذیر وام هایــی تــا ســقف یــک 

میلیــون یــوآن )150 هــزار دالر( بــا نــرخ بهــره تخفیفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ]3[

  ایجاد مشاغل دولتی غیرانتفاعی

ــکل  ــا مش ــد ب ــغل جدی ــن ش ــه در یافت ــالی ک ــاالی 40 س ــان ب ــال و زن ــاالی 50 س ــردان ب م

مواجهنــد امــا توانایــی کار و تمایــل بــه اســتخدام دارنــد، بایــد یــک گــروه عمــده هــدف 

ــواع  ــا پیشــنهاد کار و دیگــر ان ــه شــوند ت ــرای برنامه هــای کمکــی اشــتغال در نظــر گرفت ب

ــه اســتخدام  کمک هــا در اختیــار آن هــا قــرار داده شــود. دولــت چیــن از طریــق کمــک ب
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ــراد آســیب پذیر  ــه اف ــا ب ــی ســرمایه گذاری کــرده اســت ت مجــدد در توســعه مشــاغل دولت

در یافتــن کار کمــک کنــد. دولــت مشــاغلی را بــرای منفعــت عمومــی در نظــر گرفتــه کــه 

ــی1  ــرکت های دولت ــاًل در ش ــه قب ــانی ک ــرای کس ــکونی ب ــع مس ــا و جوام ــط محله ه توس

)SOEs( مشــغول بــه کار بوده انــد و اکنــون بــه خاطــر بــاال رفتــن ســن، در پیــدا کــردن شــغل 

جدیــد بــا مشــکل مواجهنــد ایجــاد کــرده اســت و همچنیــن یارانه هــای بیمــه اجتماعــی را 

گســترش خواهــد داد. ]3[

 سیاست تأمین اجتماعی

ــاره امــکان ایجــاد یــک نظــام تأمیــن اجتماعــی کــه مســتقل از شــرکت ها  دولــت چیــن درب

و مؤسســه های دولتــی عمــل کــرده و از منابــع متنــوع تأمیــن وجــه برخــوردار باشــد، 

ــات  ــات، اقدام ــه خدم ــت و ارائ ــردن مدیری ــی ک ــی و اجتماع ــام ایمن ــازی نظ استانداردس

مختلفــی را انجــام داده و پژوهش هــای فعالــی بــه عمــل آورده اســت. در اواســط دهــه 1980، 

یــک نظــام بیمــه بیــکاری در چیــن راه انــدازی شــد تــا اعانــه بیــکاری و یارانــه پزشــکی بــرای 

بیــکاران فراهــم کــرده و اداره خدمــات ارائــه شــده بــه بیــکاران را تســهیل کــرده و نقــش بیمــه 

ــه  ــاده ب ــراد آم ــرای اف ــد. ب ــگ کن ــن اشــتغال و اشــتغال مجــدد پررن ــکاری را در برانگیخت بی

ــا ســاعتی  ــی و ی ــد مشــاغل نیمه وقــت، موقت ــری مانن خدمــت کــه در قالب هــای انعطاف پذی

بــه اســتخدام مجــدد در می آینــد یــک نظــام بیمــه اجتماعــی اولیــه بــه تناســب کار ایشــان در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. دولــت بــه منظــور ترغیــب و تشــویق SMEهــا بــه جــذب بیــکاران، 

ــه اســت. ]3[ ــرای بیمــه اجتماعــی در نظــر گرفت یارانه هــای خاصــی را ب

1 - state-owned enterprises
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دولــت چیــن در ســال 1998 ســه ســامانه تضمینــی را تأســیس کــرد: یکــی تضمیــن یارانــه 

ــه  ــن بیم ــرای تضمی ــی ب ــی، یک ــاغل دولت ــدگان از مش ــار ش ــرای از کار برکن ــا ب ــاز مبن مج

ــن.  ــم چی ــرای شــهروندان مقی ــه مجــاز ب ــرای تضمیــن حداقــل یاران بیــکاری و دیگــری ب

  بهبود نظام خدمات استخدام دولتی و ارتقا و توسعه بازار کار

ــوان  ــه عن ــرکت ها را ب ــج ش ــه و به تدری ــازار کار پرداخت ــعه ب ــه توس ــه ب ــن فعاالن ــت چی دول

کارفرمایــان اصلــی و کارگــران را بــه عنــوان تأمین کننــدگان عمــده نیــروی کار بــه رســمیت 

شــناخته اســت. دولــت چیــن از اواخــر دهــه 1990 بــه بعد در راســتای ایجــاد بــازار کار علمی، 

اســتاندارد و مــدرن و راه انــدازی نظــام خدمــات عمومــی اشــتغال تالش هــای زیــادی انجــام 

داده اســت. ســازمان های ارائه دهنــده خدمــات اســتخدام دولتــی در تمــام ســطوح بــه صــورت 

ــر  ــران مهاج ــهری و کارگ ــکاران ش ــار بی ــاغل را در اختی ــای مش ــی و راهنم ــگان کاریاب رای

روســتایی قــرار می دهنــد. ایــن ســازمان ها بــه کســانی کــه مشــاغل خــود را از دســت داده انــد 

ــام  ــن خدمــات از ثبــت ن ــه ای ــد کــه دامن ــه می دهن ــه ای« ارائ ــکاران خدمــات »تک مرحل و بی

ازکار برکنارشــدگان و بیــکاران جویــای کار تــا ارائــه مشــاوره شــغلی، کاریابی، پوشــش بیمه 

ــرد. ]3[ ــه ای را در برمی گی ــای حرف ــوزش مهارت ه اجتماعــی و آم

 یارانه مجاز مبنا برای از کار برکنار شدگان از مشاغل دولتی

 بیمه بیکاری

حداقل یارانه مجاز برای شهروندان مقیم چین

تأسیس سه سامانه تضمینی دولت چین در سال 1998
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ــر  ــر و متنوع ت ــال اشــکال انعطاف پذیرت ــه دنب ــا ب ــد ت ــن کارگــران را تشــویق می کن ــت چی دول

اشــتغال باشــند و بــه منظــور ارائــه خدمــات و کمــک بــه اشــتغال انعطاف پذیــر فعاالنــه به توســعه 

ســازمان های اعزام کننــده نیــروی کار و پایگاه هــای اشــتغال می پــردازد. دولــت چیــن بــا بهبــود 

تدریجــی نظــام اطالعــات بــازار کار، خدمــات اطالعاتــی مناســبی را در اختیــار جوینــدگان کار 

و شــرکت ها می گــذارد تــا کارایــی تطبیــق عرضــه و تقاضــا در بــازار کار افزایــش یابــد. ]3[

  تأسیس و بهبود نظام آموزش حرفه ای ملی 

در ســال 1999 دولــت چیــن تمــام بخش هــای اجتماعــی ایــن کشــور را ملــزم بــه اتخــاذ نظامــی 

کــرد کــه طــی آن بــه منظــور ارتقــای توانمندی هــای نیــروی کار جهــت اشــتغال یــا راه انــدازی 

ــا تغییــر شــغل، دیپلــم مــدارس و گواهینامه هــای صالحیــت حرفــه ای مــورد  کســب  وکار و ی

توجــه قــرار می گرفــت. در ســال 2000 چارچــوب نظــام مجــوز اشــتغال تعییــن شــد. در حــال 

حاضــر، چیــن یــک نظــام آمــوزش حرفــه ای راه انــدازی کــرده اســت کــه از پنــج ســطح نیــروی 

کار با مهارت ابتدایی، متوســط   و پیشــرفته، تکنســین ها و تکنســین های ارشــد تشــکیل می شــود. 

ایــن نظــام متناظــر نظــام اســتانداردهای حرفــه ای ملــی بــوده و بخــش مهمــی از نظــام یادگیــری 

ــی،  ــه ای عال ــات حرف ــعه مؤسس ــا توس ــت ب ــد. دول ــکیل می ده ــران را تش ــر کارگ مادام العم

ــی، دبیرســتان های پلی تکنیــک،  ــی عال ــت تکنســین های پیشــرفته، مــدارس فن مؤسســات تربی

ــی و مراکــز  ــه ای غیردولت ــوزش شــغلی، مؤسســات آموزشــی حرف ــی، مراکــز آم ــدارس فن م

ــر و چندســطحی  ــا یــک نظــام ملــی فراگی ــان شــرکت ها در تــالش اســت ت آموزشــی کارکن

آمــوزش حرفــه ای را توســعه داده و بــه تقویــت و آمــوزش نیــروی جدیــد شــهری، کارگــران از 

کارافتــاده، کارگــران مهاجــر روســتایی و کارکنــان مشــغول بــه کار بپــردازد. 
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دولــت چیــن از ســال 2002 بــا اجــرای »طــرح تقویــت آموزش هــای حرفــه ای بــرای بهبــود 

مقتضیــات اشــتغال« و »طــرح ملــی آمــوزش کارکنــان بســیار ماهــر« اقدامــات گســترده ای را 

در راســتای ارتقــای مهــارت نیــروی کار بــه عمــل آورده اســت. در عیــن حــال، برنامــه ای 

ــن  ــی ای ــت. تمام ــده اس ــرا در آم ــه اج ــز ب ــد نی ــین جدی ــزار تکنس ــوزش 500 ه ــرای آم ب

ــود  ــور بهب ــه منظ ــر ب ــران ماه ــادی از کارگ ــداد زی ــریع تع ــرورش س ــدف پ ــا ه ــا ب برنامه ه

ــروی کار  ــه اشــتغال، توانایی هــای کاری و افزایــش توانمندی هــای نی ــوط ب ــات مرب مقتضی

بــه صــورت کلــی انجــام گرفــت. 

دولــت چیــن بیــن ســال های 1998 تــا 2000، بــرای کمــک بــه کارگــران از کار برکنــار شــده 

بــه منظــور یافتــن مشــاغل جدیــد »برنامــه سه ســاله آمــوزش بــه 10 میلیــون کارگــران بیــکار 

بــرای اشــتغال مجــدد« را بــه اجــرا درآورد. دولــت چیــن برنامه هــای آمــوزش از راه دور را بــا 

اســتفاده از شــبکه های اطالعاتــی و فنــاوری انتقــال داده هــای ماهــواره ای بــه شــکل گســترده  

ارتقــا بخشــیده اســت و طــرح کلــی آموزش هــای شــغلی از راه دور را بــا هــدف شــکل دهی 

بــه یــک شــبکه آموزشــی اجتماعــی و بــاز مــدون و اجــرا کــرده اســت. ]3[

  نظارت بر بیکاری

دولــت چیــن بــا بهره گیــری جامــع از امکانــات قانونــی، اقتصــادی و اداری در تــالش اســت 

تــا بیــکاری را از ریشــه تحــت کنتــرل درآورده و از بــروز مشــکالتی ماننــد افزایــش ســریع 

تعــداد بیــکاران، متمرکــز شــدن بیــکاران در برخــی مناطــق خــاص و بــاال رفتــن تعــداد افــراد 

بــا طــول دوره بیــکاری  طوالنــی مــدت  ممانعــت بــه عمــل آورد. 
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در جریــان اصــالح شــرکت های تحــت مالکیــت دولتــی، بــه منظــور جلوگیــری از 

هجــوم تعــداد زیــاد نیروهــای از کار برکنــار شــده بــه بــازار کار، اقداماتــی ماننــد 

ــای  ــت نهاده ــر مالکی ــی و تغیی ــب  وکار جانب ــی از کس ــای اصل ــب  و کاره ــازی کس جداس

ــی  ــدد، تعطیل ــاختاردهی مج ــورت س ــت. در ص ــده اس ــل آم ــه عم ــی ب ــب  وکار جانب کس

و یــا ورشکســتگی نهادهــای کســب  وکار، هــم کســب  وکارهــا و هــم اتحادیه هــای 

می شــوند.  بهره منــد  دولــت  راهنمایــی  از  کارگــران  جابجایــی  زمینــه  در  کارگــری 

تــالش  کاربرکنارشــدگان  از  فعالیت هــای  تنظیــم  زمینــه  در  همچنیــن  چیــن  دولــت 

ــع  ــان صنای ــان صاحب ــی در می ــئولیت پذیری اجتماع ــی از مس ــش آگاه ــه افزای ــد و ب می کن

ــه  ــی ب ــاون جمع ــام تع ــعه نظ ــه توس ــتری را در زمین ــای بیش ــه و تالش ه ــران پرداخت و مدی

ــران و  ــن مدی ــا بی ــاختن مزای ــادل س ــردن و متع ــگ ک ــور هماهن ــه منظ ــی آورد. ب ــل م عم

ــت،  ــکل از دول ــه جانبه ای متش ــام س ــتغال، نظ ــات اش ــای ثب ــور ارتق ــه منظ ــروی کار و ب نی

ــروی کار در  ــن نی ــط بی ــاز وکار رواب ــم س ــه تنظی ــرکت ها ب ــری و ش ــای کارگ اتحادیه ه

ــای  ــتقل از اتحادیه ه ــاوره مس ــت مش ــی آن »دریاف ــن ویژگ ــه مهم تری ــد ک ــن می پردازن چی

صنفــی و مدیــران بــوده و بــه دســت دولــت بــر اســاس قانــون تنظیــم می شــود.« ]3[



- کنترل نرخ بیکاری
-  افزایش فرصت های شغلی

-  توسعه پایدار و سریع اقتصاد ملی
-  توسعه کسب  وکارهای خصوصی و خودگردان

 سیاست های مالی و مالیاتی 
-  تأسیس صندوق های ویژه ای  برای حمایت از کارگران شهری و روستایی

-  به کارگیری سیاست مطلوب مالیاتی
-  اعطای وام های کوچک و یارانه  های به خصوص

سیاست های اقتصادی کالن

 ایجاد مشاغل دولتی غیرانتفاعی
-  توسعه مشاغل دولتی

-  گسترش یارانه های بیمه اجتماعی
  

تأسیس و بهبود نظام آموزش حرفه ای ملی 

سیاست تأمین اجتماعی

-  تعیین چارچوب نظام مجوز اشتغال در سال 2000
-  اجرای »طرح تقویت آموزش های حرفه ای برای بهبود 

مقتضیات اشتغال« و »طرح ملی آموزش کارکنان بسیار ماهر« 

 بهبود نظام خدمات استخدام دولتی و ارتقا و توسعه بازار کار
-  ارائه خدمات تک مرحله ای از ثبت نام   بیکاران، مشاوره شغلی،

 کاریابی، پوشش بیمه اجتماعی و آموزش مهارت های حرفه ای
-  بهبود تدریجی نظام اطالعات بازار کار

نظارت بر بیکاری
-  جلوگیری از بروز مشکالتی مانند افزایش 

سریع تعداد بیکاران، متمرکز شدن بیکاران در 
برخی مناطق خاص و  باال رفتن تعداد افراد با 

طول دوره بیکاری  طوالنی مد ت

-  استانداردسازی نظام ایمنی و اجتماعی کردن  مدیریت و ارائه خدمات
-   راه اندازی نظام بیمه بیکاری در اواسط دهه 1980، اعانه بیکاری و یارانه پزشکی برای بیکاران

-  راه اندازی نظام بیمه تأمین اجتماعی اولیه برای افراد آماده به خدمت، در قالب های انعطاف پذیری مانند مشاغل نیمه وقت، 
موقتی و یا ساعتی

سیاست ها و 

راهبردهای کلی 

اشتغال در چین
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4- راهبرد اشتغال در آینده

ــل  ــت، ح ــه اس ــد مواج ــه ش ــه گفت ــی ک ــارها و چالش های ــا فش ــن ب ــتغال در چی ــه اش اگرچ

ــت: ــرو اس ــز روب ــی نی ــرایط مطلوب ــا ش ــی ب ــن از طرف ــتغال در چی ــکالت اش مش

اول از همــه دولــت چیــن همــواره اهمیــت زیــادی بــرای موضــوع اشــتغال و اشــتغال مجــدد 

قائــل بــوده و در زمینــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی نیــز جایــگاه مهمــی را بــرای ایــن امــر 

در نظــر گرفتــه اســت. دوم این کــه رشــد اقتصــاد پایــدار و ســریع در چیــن از محرک هــای 

افزایــش اشــتغال در ایــن کشــور باقــی خواهــد مانــد. انتظــار مــی رود کــه رشــد اقتصــادی چین 

رونــد افزایــش مطلــوب و ســریع خــود را حفــظ کــرده و ســاختار اقتصــادی چیــن نیــز بــه طور 

مــداوم اصــالح شــود. ایــن موضــوع منجر بــه گســترش الگوهــای اشــتغال صنعتی خواهد شــد 

و در همیــن راســتا ســازمان های اقتصــادی جدیــدی پــا بــه عرصــه وجــود خواهنــد گذاشــت. 

ــعه  ــرایط توس ــت. در ش ــد یاف ــود خواه ــتغال زایی بهب ــت های اش ــام سیاس ــه نظ ــوم آن ک س

پایــدار اجتماعــی و اقتصــادی، هدایــت و حمایــت از اشــتغال به شــدت مبتنــی بــر اشــتغال و 

اســتخدام مجــدد خواهــد بــود. 

1

2

3

راهبرد اشتغال
 درآینده

اهمیت زیاد دولت چین برای موضوع اشتغال و 
اشتغال مجدد و در نظر گرفتن جایگاه مهمی در 

زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی

ــن از  ــریع در چی ــدار و س ــاد پای ــد اقتص رش
محرک هــای افزایــش اشــتغال

بهبود  نظام سیاست های اشتغال زایی
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ــرو  ــش رو پی ــال های پی ــدد در س ــتخدام مج ــتغال و اس ــکل اش ــل مش ــه ح ــن در زمین چی

ــود: ــد ب ــر خواه ــوژی زی ایدئول

ــرای ایجــاد یــک جامعــه هماهنــگ سوسیالیســتی  ــه مقتضیــات عمومــی الزم ب ــا توجــه ب  ب

ــی  ــاله مل ــه پنج س ــرای برنام ــعه، و اج ــی توس ــوم علم ــاندن مفه ــر رس ــه ثم ــور ب ــه منظ و ب

ــوع  ــن موض ــوان اصلی تری ــه عن ــواره ب ــتغال هم ــئله اش ــی، مس ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس

توســعه اجتماعــی و اقتصــادی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت و در ایــن راســتا دولــت 

چیــن پیــرو اصلــی اســت کــه می گویــد »از طریــق تنظیــم بــازار و ارتقــای اشــتغال توســط 

دولــت، کارگــران قــادر بــه یافتــن مشــاغل مناســب بــرای خــود خواهنــد بــود«. چیــن در این 

ــه اشــتغال مجــدد تأکیــد دارد کــه حاصــل  ــده در زمین ــر حــل مشــکالت باقــی مان ــه ب زمین

اصــالح ســازوکارهای اقتصــادی هســتند و در عیــن حــال تالش هــای قابل توجهــی را بــرای 

ارتقــای اشــتغال نیــروی کار جدیــد در مناطــق شــهری و نیــروی کار مــازاد منتقــل شــده از 

مناطــق روســتایی بــه عمــل آورده و بــه صــورت گام بــه گام میــان اشــتغال مناطــق شــهری و 

روســتایی تعــادل برقــرار خواهــد کــرد. همچنیــن کیفیــت کاری کارگــران را افزایــش داده 

ــا  ــرای ترویــج اشــتغال ســازگار ب ــه جســتجو و ایجــاد ســاز وکارهــای توســعه پایــدار ب و ب

شــرایط اقتصــاد بــازار خواهــد پرداخــت.

برای رسیدن به این اهداف، دولت چین بر تقویت موارد زیر متمرکز خواهد بود:

نخســت، اجــرای سیاســت های اشــتغال فعــال؛ تــالش مســتمر بــرای حــل مســائل باقــی مانــده 

ــد  ــی از تجدی ــکار ناش ــران بی ــت و کارگ ــل از خدم ــروی کار منفص ــتخدام نی ــه اس در زمین

ــرای حــل مســئله اشــتغال نیــروی کار جدیــد، یعنــی اشــتغال  ســاختار اقتصــادی؛ و تــالش ب
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ــان در مناطــق شــهری. جوان

ــه  ــا ترویــج توســعه اقتصــادی و گســترش ابعــاد اشــتغال ب دوم، ایجــاد فرصت هــای شــغلی ب

هــر وســیله ممکــن؛ اصــرار بــه حــل مســئله اشــتغال در فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی؛ 

ــاس  ــترش مقی ــادی و گس ــعه اقتص ــج توس ــن تروی ــوب بی ــل مطل ــق تعام ــرای تحق ــالش ب ت

ــب  ــد کس ــی مانن ــادی غیردولت ــع اقتص ــعه صنای ــت توس ــتیبانی و هدای ــویق، پش ــتغال؛ تش اش

ــتغال  ــاس اش ــترش مقی ــره؛ گس ــی و غی ــای خصوص ــب  وکاره ــردان، کس ــای خودگ  وکاره

ــا  ــق ب ــه و مطاب ــت چندگان ــت مالکی ــادی تح ــای اقتص ــی و نهاده ــع خدمات ــج صنای ــا تروی ب

ــر و  ــع کارب ــعه صنای ــویق توس ــور تش ــه منظ ــی ب ــی و حمایت ــت های کمک ــن سیاس آن تدوی

ــتغال؛  ــت اش ــش ظرفی ــبی افزای ــت نس ــوردار از مزی ــط برخ ــک و متوس ــرکت های کوچ ش

ایجــاد انگیــزه بــرای همکاری هــای فرامنطقــه ای در زمینــه خدمــات اشــتغال، هدایــت اشــتغال 

نیــروی کاری منتقــل شــده از جاهــای دیگــر؛ تشــویق نیــروی کار بــرای تحقــق بخشــیدن بــه 

اشــتغال از طریــق مجــاری مختلــف، تســریع بهبــود و اجــرای سیاســت های مربــوط بــه اشــتغال 

انعطاف پذیــر، از جملــه روابــط نیــروی کار، توزیــع دســتمزد و تأمیــن اجتماعــی، بــه منظــور 

ــر.  ــای کاری انعطاف پذی ــاغل در قالب ه ــران ش ــه کارگ ــک ب ــات و کم ــه خدم ارائ

ــد توجــه داشــت کــه  ــازاد روســتایی، بای ــروی کار م ــال و اســتخدام نی ــت انتق ســوم، تقوی

ــد. همســو  ــاً در مناطــق روســتایی زندگــی می کنن ــی اصالت حــدود دو ســوم کارگــران چین

بــا هــدف ایجــاد یــک حومــه سوسیالیســتی جدیــد، دولــت چیــن از یــک طــرف بــا ایجــاد 

ــتاها  ــده از روس ــل ش ــروی کار منتق ــتغال نی ــای اش ــور ارتق ــه منظ ــک ب ــرکت های کوچ ش

فعاالنــه بــه بازســازی اقتصــاد کشــاورزی و روســتایی و توســعه بخش هــای غیرکشــاورزی 
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ــی  ــروع کارگران ــوق مش ــن حق ــور تضمی ــه منظ ــر ب ــوی دیگ ــردازد و از س ــتایی می پ روس

ــان از  ــدن ایش ــد ش ــوند و بهره من ــل می ش ــهری منتق ــق ش ــه مناط ــتایی ب ــق روس ــه از مناط ک

خدمــات اجتماعــی، سیاســت های اســتخدام برابــر را معرفــی کــرده اســت. به طــوری کــه در 

ــد شــد. ــق خواهن ــج اشــتغال شــهری و روســتایی در یکدیگــر تلفی ــت و به تدری نهای

ســرانجام این کــه بــه منظــور بهبــود کیفیــت نیــروی کار، همســو بــا راهبــرد بقــای کشــور بــا 

ــه ای صــورت  ــای حرف ــت آموزش ه ــرای تقوی ــادی ب ــای زی ــر اســتعدادها، تالش ه ــه ب تکی

گرفتــه اســت. دولــت چیــن بــا هــدف گرفتــن جوانــان، بیــکاران، کســب  وکارهــای نوپــا، 

ــرد و  ــنهاد ک ــی را پیش ــه آموزش ــج برنام ــر، پن ــران مهاج ــر و کارگ ــیار ماه ــان بس کارشناس

ــا  ــد ت ــغلی ش ــه ش ــدور گواهینام ــی ص ــام مل ــوی نظ ــا از س ــل آن ه ــرای کام ــتار اج خواس

ــن و  ــدار اقتصــادی و اجتماعــی چی ــرای تســهیل توســعه پای ــروی انســانی الزم ب ــره نی ذخی

ــود. ]3[ ــم ش ــی فراه ــت بین الملل ــش رقاب افزای

5- چالش های پیش روی اشتغال در چین

ــا  ــد. ام ــت یافتن ــی دس ــج مثبت ــه نتای ــل ب ــد در عم ــی ش ــا معرف ــا این ج ــه ت ــت هایی ک سیاس

ــاد، حــل مشــکل  ــا جمعیــت زی ــی واقــف اســت کــه در کشــوری ب ــه خوب ــن ب ــت چی دول

اشــتغال زمان بــر خواهــد بــود. در حــال حاضــر اشــتغال عمدتــاً از ســه حــوزه تحــت فشــار 

اســت:

      نخست وجود توأمان عرضه بیش از حد نیروی کار و ساختار غیرمنطقی اشتغال؛
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     دوم فشــارهای موجــود در زمینــه اشــتغال شــهری و انتقــال نیــروی کار مــازاد روســتایی 

ــه طــور هم زمــان؛ ــه شــهرها ب ب

     ســوم تقســیم تقاضاهــای کار بیــن نیروهــای تــازه وارد و اســتخدام دوبــاره کارگــران از 

کار برکنــار شــده. 

ــود و  ــد ب ــج خواه ــان بغرن ــن همچن ــتغال در چی ــت اش ــده وضعی ــال های آین ــول س در ط

دولــت در زمینــه اشــتغال رســالت ســنگینی را بــر عهــده خواهــد داشــت کــه می تــوان آن را 

عمدتــاً بــه قــرار زیــر ارزیابــی کــرد:

نخســت، عرضــه نیــروی کار در مجمــوع کاهــش نخواهــد یافــت و فشــار اشــتغال همچنــان 

ســنگین خواهــد مانــد. در ســال های پیــش رو نیــروی کاری در مناطــق شــهری ســاالنه 10 

میلیــون نفــر افزایــش خواهــد یافــت. بــه عــالوه تعــداد زیــادی از نیروهــای مــازاد از مناطــق 

ــه  ــدی در زمین ــکالت ج ــی مش ــه برخ ــد. دوم این ک ــد ش ــهرها خواهن ــه ش ــتایی روان روس

ــرکت های  ــت ش ــل از خدم ــان منفص ــادی از کارکن ــش زی ــوند. بخ ــل ش ــد ح ــتغال بای اش

دولتــی و شــرکت های شــهری تحــت مالکیــت تعاونــی هنــوز بــه اســتخدام مجــدد 

ــه ــا ورشکســتگی ب ــر ســاختار و ی ــی همچــون تغیی ــه دالیل ــوز ب ــن هن ــد. همچنی درنیامده ان

 دالیــل سیاســی تعــدادی از کارگــران شــرکت های تحــت مالکیــت دولتــی از کار بیــکار 

خواهنــد شــد. افــراد در جســتجوی اســتخدام مجــدد بــه لحــاظ اشــتغال در وضعیــت 

ناپایــداری قــرار خواهنــد داشــت. ســوم، تناقضــات وضعیــت جدیــد اشــتغال به تدریــج رخ 

خواهــد نمــود. مشــکالت اشــتغال نیــروی کار تــازه وارد در مناطــق شــهری، بــه ویــژه بــرای 

ــه روز آشــکارتر خواهــد شــد. کارگــران مــازاد مناطــق  فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها روز ب
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ــد آورد.  ــه بخش هــای غیرکشــاورزی و مناطــق شــهری روی خواهن روســتایی به ســرعت ب

چهــارم وضعیتــی کــه توانمندی هــای کارگــران بــا مقتضیــات شــغلی مطابقــت نــدارد بایــد 

ــر از  ــیار کمت ــر بس ــران ماه ــه کارگ ــا، عرض ــق و بخش ه ــیاری از مناط ــد. در بس ــر یاب تغیی

تقاضــا بــوده و حتــی بــا کمبــود شــدید روبــرو اســت. ]3[

طــی دوره ای از حــال حاضــر تــا آینــده نزدیــک بیــن عرضــه نیــروی کار انباشــته و تقاضــا و 

نیــز تناقض هــای ســاختاری اشــتغال تنــش وجــود خواهــد داشــت و ایــن تناقض هــا آشــکارتر 

نیــز خواهــد شــد. اشــتغال جوانــان به ویــژه فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها بــا چالش هــای 

ــل  ــر منتق ــای دیگ ــه بخش ه ــد ب ــتایی را بای ــروی کار روس ــود، نی ــد ب ــه خواه ــختی مواج س

کــرد، زیــرا بیــکاران شــهری بــا موانــع بیشــتری در زمینــه کاریابــی مواجــه خواهنــد بــود. در 

عیــن حــال، تغییــر شــکل توســعه اقتصــادی، بازســازی اقتصــادی و حــذف اضافــه ظرفیــت 

ــه اشــتغال وارد خواهــد کــرد. ایــن چالش هــا و تنش هــا در یکدیگــر  ــادی را ب فشــارهای زی

ــرار دارد. ]2[ ــت جــدی ق ــان در وضعی ــن همچن ــد و موضــوع اشــتغال در چی تنیده ان

برخی از مهمترین چا لش  ها  ی     پیش روی اشتغال در چین عبارتند از:

  عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار برای مدت های طوالنی

ــداوم  ــور م ــه ط ــال( ب ــا 59 س ــن 16 ت ــن کار )بی ــت در س ــداد جمعی ــه، تع ــمت عرض در س

ــرار  ــود ق ــان در اوج خ ــروی کار همچن ــه نی ــن عرض ــود ای ــا وج ــت. ب ــه اس ــش یافت کاه

ــت  ــود و الزم اس ــر ب ــون نف ــن 920 میلی ــن کار چی ــت در س ــال 2013، جمعی دارد. در س

ــن  ــالوه، ضم ــه ع ــوند. ب ــذب ش ــازار کار ج ــروی کار در ب ــر از نی ــون نف ــاالنه 16 میلی س

ــازاد  ــروی کار م ــادی از نی ــداد زی ــا تع ــت ت ــرد الزم اس ــتاب می گی ــینی ش ــه شهرنش آن ک
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ــد اشــتغال منتقــل شــوند. در وجــه تقاضــا، اگرچــه اقتصــاد  ــه بخش هــای جدی روســتایی ب

ــد،  ــی می مان ــمگیر باق ــن چش ــه پایی ــار رو ب ــت، فش ــرده اس ــظ ک ــی را حف ــد ثابت ــن رش چی

ــاس  ــظ مقی ــه حف ــادی در زمین ــار زی ــت، فش ــا اس ــادی طاقت فرس ــازی اقتص ــت بازس فعالی

فعلــی مشــاغل و گســترش اشــتغال در آینــده بــه اقتصــاد ایــن کشــور وارد اســت و بنابرایــن 

ــود. ]2[ ــد ب ــرار خواه ــی برق ــدت طوالن ــه م ــتغال ب ــه اش ــته در زمین ــش انباش تن

  آشکارتر شدن تنش های ساختاری اشتغال

ــن  ــی بســیار مشــکل اســت و در عی ــروی کار فعل ــن، اســتخدام نی ــروز چی ــازار کار ام در ب

ــتخدام  ــال، اس ــن ح ــود دارد. در عی ــر وج ــروی کار ماه ــه نی ــدی در زمین ــدان ج ــال فق ح

ــا مشــکل روبــرو اســت. بنابرایــن  فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها و برخــی نیروهــای شــهری ب

تناقضــات ســاختاری آشــکارتر خواهــد شــد. در ســال های اخیــر، تحــول و ارتقــای صنعتــی 

ــت.  ــش داده اس ــر را افزای ــروی کار ماه ــرای نی ــا ب ــرکت ها تقاض ــه ش ــرفت فناوران و پیش

ــر در عرضــه  ــع و تغیی ــب صنای ــر از جان ــده تقاضــای در حــال تغیی ــرات پیچی ــل تأثی ــه دلی ب

نیــروی کار، کمبــود تکنیســین ها و کارگــران ماهــر کــه در حــال حاضــر نیــز یــک مشــکل 

ــه عــالوه، ضمــن آن کــه تحــول و ارتقــای صنعتــی شــتاب  اســت جدی تــر خواهــد شــد. ب

ــه  ــن این ک ــد. ضم ــد ش ــکارتر خواه ــت آش ــط زیس ــع و محی ــت مناب ــرد، محدودی می گی

ــال  ــم انداز انتق ــا چش ــران ب ــی کارگ ــود و برخ ــل ش ــد ح ــز بای ــت نی ــه ظرفی ــکل اضاف مش

ــود. ]2[ ــد ب ــرو خواهن شــغلی و اســتخدام مجــدد روب
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  مشکل استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه ها

چنــان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، در ســال های اخیــر تعــداد فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها در 

چیــن بــه ســرعت رو بــه رشــد بــوده اســت. با ایــن حال در ســمت تقاضــا، اشــتغال حاصــل از گذار 

و ارتقــای فناورانــه نتوانســته اســت شــانه بــه شــانه رشــد فارغ التحصیالن پیــش رود. تعداد مشــاغلی 

کــه بــرای فارغ التحصیــالن جــوان مناســب باشــد انــدک اســت. تناقضــات ســاختاری ماننــد عــدم 

انطبــاق بیــن ســاختار تحصیلــی فارغ التحصیــالن، ادراک آن هــا از اشــتغال و تقاضــای بــازارکار 

فــراوان هســتند. موانــع نهــادی کــه مانــع بــه تحــرک درآمــدن فارغ التحصیالن هســتند همچنــان به 

قــوت خــود باقــی هســتند. بــه عــالوه در فرآینــد گــذار و ارتقــای صنعتــی، آنچــه صنعــت و بــازار 

کار بــدان احتیــاج دارنــد شــتاب بخشــیدن بــه انطبــاق فــوق ا لذکــر اســت که چالشــی پیــش روی 

اصــالح نظــام آموزشــی همســو بــا تقاضــای بــازار خواهــد بــود. ]2[

ــه  ــی و صندوق هــای مســکن ب نظــام تأمیــن اجتماعــی شــامل حقــوق بازنشســتگی، بیمــه درمان

شــکلی بهبــود خواهنــد یافــت کــه با توســعه صنایــع جدیــد و گوناگونی اشــتغال ســازگار شــوند. 

سیاســت هایی بــه منظــور ارتقــای محیــط نــوآوری و کارآفرینی هــای جمعــی، ساده ســازی محیط 

اداری، بهینه ســازی خدمــات اجرایــی و اصــالح نظام هــای کســب  وکار بــه اجــرا در خواهــد آمــد. 

فعالیت هایــی در راســتای شــتاب بخشــیدن بــه ایجــاد پایگاه هــای رشــد کارآفرینــی و فضاهــای 

ــا انتقــال زیرســاخت ها، انبارهــا و ســاختمان های بالاســتفاده کســب  وکارهــای قدیمــی  کاری ب

صــورت خواهــد گرفــت. 

ــط  ــه توس ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی ــه بی ــرد ک ــک و خ ــای کوچ ــب  وکاره ــت از کس حمای

فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها اداره می شــوند افزایــش خواهــد یافــت و دولت هــای محلــی تشــویق 
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خواهنــد شــد تــا بــا یــک بــار اعطــای یارانــه  از کســب  وکار ایشــان حمایــت بــه عمــل آورنــد. 

مجــاری تأمیــن وجــه گســترش خواهــد یافــت، ضمــن آن کــه تالش هایــی در راســتای ارتقــای 

ســرمایه گذاری های فرشــته1، ســرمایه گذاری در کارآفرینــی و تأمیــن مالــی اینترنتــی بــرای 

بــرآوردن نیازهــای مالــی کارآفرینــان صــورت خواهــد گرفت. سیاســت های حمایتی در راســتای 

پشــتیبانی از فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها، کارگــران صنایعــی کــه بــا کاهــش نیروهــای مــازاد بــر 

ظرفیــت مواجهنــد و بازنشســتگان بــه کار گرفتــه خواهد شــد. بهبود کیفیــت آموزش و پــرورش، 

خدمــات عمومــی اشــتغال و کارآفرینــی و بــازار منابــع انســانی نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

خواهــد بــود. ]6[

 چالش های پیش روی
 اشتغال در چین

 عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار برای مدت های طوالنی

آشکارتر شدن تنش های ساختاری اشتغال

مشکل استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه ها

 :angel investment -1 ،ــریک ــالف ش ــد. برخ ــم می کن ــا را فراه ــرکت نوپ ــد ش ــا چن ــک ی ــرمایه ی ــه س ــت ک ــرمایه گذاری اس ــی س  نوع
ســرمایه گذار فرشــته به نــدرت  در مدیریــت شــرکت دخالــت می کنــد
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6- برنامه اشتغال چین )2014(

در ادامه سیاست ها و طرح های به تصویب رسیده تحت برنامه اشتغال چین به تفضیل آورده 

می شود. 

6-1 اقدامات فعلی و تعهدات جدید 

)الف( اقدامات اقتصادی کالن

ــعه  ــای توس ــن ارتق ــد ضم ــه رش ــای رو ب ــد در حوزه ه ــاغل جدی ــاد مش ــور ایج ــه منظ ب

اقتصــادی پایــدار و ســالم، تالش هــای بیشــتری بایــد در زمینــه بهبــود کارآیــی سیاســت های 

ــرد.  ــورت گی ــاری ص ــرمایه گذاری و تج ــی، س ــی، مالیات مال

 اقدامات انجام شده تحت سیاست های اقتصادی کالن 

 دولــت چیــن در ایــن راســتا راهبــرد حمایــت از اشــتغال را بــه اجــرا درآورده و 

ســازوکاری بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن توســعه اقتصــادی و گســترش اشــتغال بــه وجــود 

ــا در  ــزم ســاخته اســت ت آورده اســت. دولــت مرکــزی دولت هــای ســطوح مختلــف را مل

ــی، ارتقــای  ــب صنعت ــا ســاختار و ترکی ــاق مجــدد ب ــن طــرح اقتصــادی و انطب ــه تدوی زمین

ــادی  ــی و اقتص ــعه اجتماع ــرای توس ــت ب ــز اولوی ــدف حائ ــک ه ــوان ی ــه عن ــتغال را ب اش

ــت آن،  ــه تح ــت ک ــرده اس ــدازی ک ــی را راه ان ــاز وکار بلندمدت ــد و س ــرار دهن ــر ق مدنظ

ــد.  ــت می کنن ــر را تقوی ــتغال یکدیگ ــترش اش ــی و گس ــازی صنعت ــادی، بازس ــعه اقتص توس

دولــت مرکــزی همچنیــن دولت هــای ســطوح دیگــر را ملــزم ســاخته اســت تــا تثبیــت رشــد 

ــا  ــه آی ــن این ک ــدی در تعیی ــاخص های کلی ــوان ش ــه عن ــتغال را ب ــت اش ــن وضعی و تضمی

عملکــرد اقتصــادی در طیــف منطقــی اســت یــا خیــر درنظــر بگیرنــد و ایــن بــدان معنــا اســت 
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ــه طــور کامــل مدنظــر قــرار گیــرد.]2[ کــه حیــن تعییــن توســعه اقتصــادی بایــد اشــتغال ب

 اقدامات انجام شده تحت سیاست توسعه صنعتی و سیاست های مالی و اجرایی

ــه عمــل آورده  ــادی ب ــی تالش هــای زی ــع خدمات ــه توســعه صنای ــن در زمین ــت چی   دول

ــات را در  ــت خدم ــتغال صنع ــهم اش ــرده و س ــاد ک ــادی ایج ــاغل زی ــش مش ــن بخ و در ای

ــریع  ــه تس ــت ک ــده اس ــخص ش ــروزه مش ــت. ام ــش داده اس ــادی افزای ــاختار اقتص کل س

گســترش بخــش خدمــات فعالیتــی کلیــدی بــرای پیشــبرد انطبــاق مجــدد ســاختار اقتصــادی، 

ــت  ــا وضعی ــاق ب ــرای انطب ــری ب ــزار مؤث ــی و اب ــاختار صنعت ــانی س ــازی و به روزس بهینه س

جدیــد اقتصــادی و بهبــود کلــی اقتــدار ملــی و نیــز واکنشــی بــه مقتضیــات ذاتــی ارتقــای 

اشــتغال بــه شــمار مــی رود. در ســال 2013 چیــن اســناد سیاســتی مبنــی بــر حمایــت از توســعه 

ــعه  ــد از توس ــتا عبارتن ــن راس ــتی در ای ــات سیاس ــرد. اقدام ــب ک ــات را تصوی ــش خدم بخ

خدمــات ســطح بــاال، ارتقــای توســعه یکپارچــه صنایــع فرهنگــی و خــالق و دیگــر صنایــع 

مربوطــه.

  دولــت چیــن فعاالنــه توســعه شــرکت های کوچــک و متوســط را ارتقــا بخشــیده اســت 

ــته  ــذول داش ــرد مب ــک و خ ــای کوچ ــب  وکاره ــالم کس ــعه س ــه توس ــی ب ــه خاص و توج

اســت. از آن جــا کــه دولــت چیــن معتقــد اســت کســب  وکارهــای کوچــک و خــرد نقشــی 

حیاتــی در افزایــش اشــتغال، ارتقــای رشــد اقتصــادی و نوآوری هــای علمــی ایفــا کــرده و 

بــرای اقتصــاد ملــی و توســعه اجتماعــی اهمیــت راهبــردی دارنــد، مجموعــه سیاســت های 

ــی منجــر شــده اند. در ســال 2012،  ــج معقول ــه نتای ــن کــرده اســت کــه ب ــی را تدوی حمایت

شــورای دولتــی اســنادی را در جهــت حمایــت از توســعه ســالم کســب  وکارهــای کوچــک 
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ــاف  ــه، اکتش ــعه نوآوران ــه و توس ــن بودج ــی، تأمی ــی، مالیات ــف مال ــاد مختل ــرد در ابع و خ

بــازار و توســعه منابــع انســانی صــادر کــرد. در عیــن حــال، وزارتخانه هــای مختلــف 

سیاســت های حمایتــی مرتبــط را بــرای حمایــت از کســب  وکارهــای کوچــک و خــرد بــه 

اجــرا درآورده انــد. بــه عنــوان مثــال، بانــک خلــق چیــن رهنمودهایــی را در زمینــه افزایــش 

اعتبــار کســب  وکارهــای کوچــک و خــرد در اختیــار مؤسســه های مالــی می گــذارد. 

ــار کســب  ــن اعتب ــن تأمی ــه تضمی ــوط ب ــز مجــاری مرب دپارتمان هــای صنعــت و تجــارت نی

 وکارهــای کوچــک و خــرد را از طریــق امــکان برخــورداری ایــن مؤسســات از رهــن امــوال 

منقــول1 و وثیقــه دارایــی2 گســترش داد ه انــد.

ــه ساده ســازی  ــه ب ــه اجــرا درآورده و در ایــن زمین  دولــت چیــن اصالحــات اجرایــی را ب

روندهــای اداری پرداختــه و قــدرت دولت هــای محلــی در راســتای بهره بــرداری از مزایــای 

ــد  ــد تأیی ــورد فرآین ــن 416 م ــت چی ــال 2013 دول ــت. در س ــش داده اس ــات را افزای اصالح

ــارد  ــه 150 میلی ــش هزین ــب کاه ــه موج ــرد، ک ــو ک ــه اداری را لغ ــورد هزین اداری و 348 م

یوآنــی بــرای شــرکت ها شــد. در ســال 2014 دولــت چیــن بیــش از 200 مــورد فرآینــد تأییــد 

ــه  ــرمایه را ب ــت س ــام ثب ــالح نظ ــت اص ــال، دول ــن ح ــرد.  در عی ــو ک ــز لغ ــر را نی اداری دیگ

ــازار، پاییــن آوردن آســتانه دسترســی،  ــه نهــاد ب ــر روی دســتیابی ب منظــور کاهــش کنتــرل ب

ــازار آغــاز کــرده اســت.  بهبــود محیــط کســب  وکار و ارتقــای توســعه ســریع نهادهــای ب

از زمــان اجــرای ایــن اصالحــات، 4/4 میلیــون نهــاد بــازار جدیــد بــه ثبــت رســیده اســت کــه 

ایــن موضــوع بــه میــزان قابل توجهــی بــه ارتقــای کارآفرینــی و اشــتغال کمــک می کنــد. ]2[

1 - chattel mortgage
2 - equity pledge
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)ب( بازار کار و حفاظت اجتماعی

 اقدامات انجام شده جهت مدیریت بازار کار

ــع دســتمزد در شــرکت ها  ــادی جهــت اصــالح نظــام توزی ــن تالش هــای زی ــت چی   دول

بــه عمــل آورده اســت. دولــت در ایــن زمینــه نظــام پرداخــت حداقــل دســتمزد، نظــام مشــاوره 

جمعــی و نظــام هدایــت کالن توزیــع دســتمزد را معرفــی کــرده اســت. هــدف از ایــن تالش ها 

افزایــش ســطح دســتمزد کارکنــان کم درآمــد از طریــق پیاده ســازی و ارتقــای رشــد پایــدار 

دســتمزد کارکنــان شــرکت ها همــراه بــا توســعه اقتصــادی اســت. دولــت نظــارت منظــم بــر 

اجــرای قانــون و بازرســی هدفمنــد در مــورد پرداخــت دســتمزد شــرکت ها را تقویــت کــرده 

ــرای بهبــود نظــام تضمیــن پرداخــت دســتمزد شــرکت ها انجــام داده اســت.  و اقداماتــی را ب

دولــت واحدهــای اســتخدام کننده را بــه انعقــاد و پیگیــري قراردادهــای کاری بــا کارگــران 

ــراي  ــای اج ــتانداردهای کار و ارتق ــام اس ــود نظ ــت بهب ــان در جه ــد و همچن ــویق می کن تش

طــرح مرخصــی باحقــوق ســاالنه فعالیــت دارد. ]2[

 اقدامات انجام شده تحت سیاست حفاظت اجتماعی

ــاکنان  ــالمندی س ــه س ــه  پای ــب بیم ــه ترکی ــود را در زمین ــای خ ــن تالش  ه ــت چی   دول

شــهری بیــکار و بیمــه پایــه ســالمندی ســاکنان روســتایی در یــک نظــام یکپارچــه افزایــش 

داده اســت. اقــدام مشــابهی بــرای یکپارچــه ســاختن نظــام بیمــه پزشــکی پایــه شــهری و یــک 

برنامــه جدیــد پزشــکی تعاونــی روســتایی در دســت انجــام اســت. هــدف از ایــن ابتــکارات 

ــر از  ــرداری مقرون به صرفه ت ــتایی و بهره ب ــهری و روس ــای ش ــن نظام ه ــری بی ــراری براب برق

ــج در حــال گســترش  ــه پوشــش بیمــه اجتماعــی به تدری ــن زمین ــی اســت. در ای ــع اجرای مناب
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ــن  ــه تأمی ــن بودج ــای تأمی ــش کانال ه ــال افزای ــه دنب ــن ب ــن همچنی ــت چی ــت. دول ــوده اس ب

ــی و  ــه اجتماع ــرمایه گذاری بیم ــای س ــیس صندوق ه ــتا تأس ــن راس ــوده و در ای ــی ب اجتماع

سیســتم های عملیاتــی را شــتاب بخشــیده اســت. چیــن عملکــرد ســازمان های مدیریــت تأمیــن 

ــرای مــردم راحت تــر و  اجتماعــی را بهبــود بخشــیده و نظــام خدمــات تأمیــن اجتماعــی را ب

کارآمدتــر کــرده اســت. ]2[

 اقدامات انجام شده تحت سیاست های فعال اشتغال

ــه  ــتا در وهل ــن راس ــا. در ای ــای نوپ ــب  وکاره ــت از کس ــرای حمای ــات الزم ب   اقدام

ــه  ــدت س ــه م ــوند ب ــتغال می ش ــه خوداش ــاص هنگامی ک ــای خ ــی گروه ه ــت، برخ نخس

ســال ســاالنه از دســت کم مبلــغ 8000 یــوآن )معــادل 1200 دالر( تخفیــف در زمینــه 

ــل،  ــر ســاخت و نگهــداری شــهری، هزینه هــای اضافــی تحصی ــات ب ــات تجــاری، مالی مالی

ــوند.  ــوردار می ش ــردی برخ ــد ف ــر درآم ــات ب ــل و مالی ــی تحصی ــی محل ــای اضاف هزینه ه

افــراد واجــد شــرایط ایــن طــرح عبارتنــد از: کســانی کــه بــه مــدت بیــش از شــش مــاه در 

ــه  ــرادی ک ــده اند؛ اف ــت ش ــکار ثب ــوان بی ــه عن ــی ب ــات کاریاب ــی خدم ــازمان های عموم س

تعــداد اعضــای شــاغل خانواده هایشــان صفــر اســت؛ اعضــای بیــکار در ســنین کار ثبت شــده 

ــت  ــی( را دریاف ــاه اجتماع ــهری )رف ــی ش ــه زندگ ــل کمک هزین ــه حداق ــی ک خانواده های

ــل  ــگاه فارغ التحصی ــال از دانش ــک س ــر از ی ــدت کمت ــه در م ــجویانی ک ــد؛ و دانش می کنن

خواهنــد شــد. در وهلــه بعــد بیــکاران، معلــوالن، ســربازان بــه ثبــت رســیده و دانشــجویان 

ــی  ــد شــد، زمان ــده از دانشــگاه فارغ التحصیــل خواهن ــا دو ســال آین ــر ت عــادی کــه حداکث

ــایر  ــه و س ــت ، گواهینام ــی، ثب ــای اجرای ــت هزینه ه ــوند از پرداخ ــتغال می ش ــه خوداش ک
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هزینه هــای اداری معــاف می شــوند. در وهلــه ســوم، بیــکاران بــه ثبــت رســیده، ســربازان و 

افســران در زمــان صلــح، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها و افــرادی کــه کار کــردن بــه دلیلــی 

ــای  ــد، از وام ه ــروع می کنن ــود را ش ــب  وکار خ ــه کس ــی ک ــت، زمان ــکل اس ــان مش برایش

کوچــک ضمانت شــده  بــه مبلــغ بیــن 50,000 تــا 100,000 یــوآن )7,500 تــا 15,000 دالر( 

و تخفیف هــای مالــی مربوطــه برخــوردار خواهنــد شــد. بــرای کســانی کــه شــریک دارنــد 

ــد.]2[ ــش یاب ــد افزای ــغ وام می توان مبل

ــف و  ــت، تخفی ــرو. نخس ــتخدام نی ــه اس ــرکت ها ب ــویق ش ــرای تش ــات الزم ب   اقدام

ــی  ــا احــراز شــرایط خــاص از مزایای ــی. گروه هــای خاصــی از شــرکت ها ب ــت مالیات معافی

همچــون معافیــت از مالیــات بــر کســب  وکار، مالیــات ســاخت و نگهــداری شــهری، 

ــد  ــر درآم ــات ب ــی و مالی ــل محل ــه تحصی ــای اضاف ــی، هزینه ه ــه تحصیل ــای اضاف هزینه ه

ــارت  ــه عب ــوند. ب ــوردار می ش ــی برخ ــای خاص ــاص و در دوره ه ــدات خ ــردی در معاه ف

ــدی  ــی، شــرکت های تولی ــی، شــرکت های خدمات دیگــر، شــرکت های تجــاری و بازرگان

ــه شــرکت های خدمــات اشــتغال، شــرکت های تولیــدی کوچــک کــه  کوچــک وابســته ب

در زیرمحله هــا و اجتماعــات افــرادی ماننــد کارگــران بازنشســته شــرکت های دولتــی را بــه 

ــرکت های  ــتگی ش ــی و ورشکس ــل تعطیل ــه دلی ــه ب ــی ک ــد، کارگران ــتخدام درمی آورن اس

ــق  ــی متعل ــکار شــده اند، کارگــران از کار برکنارشــده شــرکت های تعاون ــی از کار بی دولت

بــه کارخانه هــا، ســایر بیــکاران بــه ثبــت رســیده شــهری کــه حداقــل کمک هزینــه 

ــرکت ها  ــن ش ــد و ای ــکار بوده ان ــال بی ــک س ــت کم ی ــد و دس ــت می کنن ــی را دریاف زندگ

قراردادهــای کاری بیــش از 1 ســال بــه شــمول بیمــه اجتماعــی بــا آن هــا منعقــد می کننــد. 
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دوم، یارانــه تأمیــن اجتماعــی. شــرکت هایی کــه افــراد دچــار مشــکل را از طریــق قــرارداد 

ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــه صندوق ه ــی را ب ــه اجتماع ــق بیم ــتخدام درآورده و ح ــه اس کار ب

ــه بیمــه اجتماعــی برخــوردار می شــوند.  واریــز می کننــد، بــرای دوره هــای خاصــی از یاران

ــای  ــالن دانشــگاه ها را تحــت قرارداده شــرکت های کوچــک و خــردی کــه فارغ التحصی

ــه اســتخدام درمی آورنــد و حقــوق بیمــه اجتماعــی ایــن افــراد را بــه صندوق هــای  کاری ب

ــوردار  ــی برخ ــه اجتماع ــه بیم ــال از یاران ــک س ــدت ی ــه م ــد، ب ــی می پردازن ــه اجتماع بیم

ــر  ــروی کارب ــک نی ــرکت های کوچ ــده. ش ــک تضمین ش ــای کوچ ــوم، وام ه ــوند. س می ش

ــد بیــش از 30 درصــد  ــه اســتخدام درمی آورن ــان واجــد شــرایطی کــه ب کــه تعــداد کارکن

تعــداد کارکنــان آن هــا باشــد، واجــد شــرایط دریافــت وام تــا 2 میلیــون یــوآن بــا تخفیــف 

ــه  ــرکت هایی ک ــه ای. ش ــوزش حرف ــه آم ــارم، یاران ــتند. چه ــیون هس ــه کمیس ــود و یاران س

بیــکاران بــه ثبت رســیده شــهری، کارگــران مهاجــر روســتایی، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها 

ــی کــه تحــت قراردادهــای کاری  ــالن دوره راهنمای ــل، فارغ التحصی در ســال آخــر تحصی

بــاالی 6 مــاه تحصیــل خــود را متوقــف می کننــد و طــی 6 مــاه از زمــان قــرارداد آمــوزش 

مهارت هــای شــغلی پیــش از کار می بیننــد، واجــد شــرایط دریافــت یارانــه ثابــت آمــوزش 

حرفــه ای هســتند. ]2[

ــه اشــتغال. نخســت،  ــراد دچــار مشــکل در زمین ــت از اف ــرای حمای ــات الزم ب   اقدام

ــرای  ــد ب ــراز می کنن ــی را اح ــغل خاص ــرایط ش ــتند و ش ــکل هس ــار مش ــه دچ ــرادی ک اف

تصــدی پســت های رفاهــی عمومــی کــه توســط دولت هــا ایجــاد شــده در اولویــت 

ــه ای را  ــراد، یاران ــن اف ــن اجتماعــی ای ــت تحــت شــرایط مشــارکت در تأمی هســتند؛ و دول
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ــری  ــای دیگ ــکاری و یارانه ه ــه بی ــه و بیم ــی پای ــه درمان ــه، بیم ــالمندی پای ــه س ــرای بیم ب

ــرارداد کاری  ــراد مشــکل دار را تحــت ق ــه اســت. دوم، شــرکت هایی کــه اف در نظــر گرفت

ــد،  ــی می پردازن ــن اجتماع ــای تأمی ــه صندوق ه ــی را ب ــه اجتماع ــد و بیم ــتخدام می کنن اس

ــه  ــکی و بیم ــه پزش ــه پای ــالمندی، بیم ــه س ــه پای ــرای بیم ــه ب ــت یاران ــرایط دریاف ــد ش واج

بیــکاری در دوره معیــن هســتند. ســوم، افــراد مشــکل داری کــه در قالب هــای انعطاف پذیــر 

اســتخدام مــی شــوند  و در خدمــات عمومــی اشــتغال بــه عنــوان شــاغل بــه ثبــت می رســند و 

بیمــه اجتماعــی را پرداخــت می کننــد         ، واجــد شــرایط دریافــت یارانــه خاصــی هســتند. ]2[

ــن  ــت چی ــت، دول ــتغال. نخس ــی اش ــات عموم ــت خدم ــرای تقوی ــات الزم ب  اقدام

اقداماتــی را بــرای تقویــت نظــام خدمــات عمومــی اشــتغال، بــا تمرکــز بــر دسترســی برابــر به 

خدمــات عمومــی اشــتغال بــرای شــهروندان و مــردم روســتایی و خدمــات رایــگان اســتخدام 

ــغلی  ــطه های ش ــات واس ــی خدم ــازمان های دولت ــد. دوم، س ــام می ده ــران انج ــرای کارگ ب

را خریــداری کــرده و از طریــق پرداخــت یارانــه ارجــاع شــغلی آن هــا را بــه ارائــه خدمــات 

اســتخدامی تشــویق می کننــد. ســوم، تالش هــای بیشــتری در راســتای تعمیــق اصــالح نظــام 

بــازار منابــع انســانی صــورت می گیــرد کــه هــدف آن هــا از بیــن بــردن تقســیم بندی شــهری 

و روســتایی، منظــم کــردن بــازار منابــع انســانی، تنظیــم بــازار، مبــارزه بــا بی نظمــی در بــازار 

منابــع انســانی و تضمیــن کاربــردی بــودن مشــاغل، پیــروی از مقــررات حیــن اســتخدام در 

ــه  ــت ب ــال، دول ــن ح ــت. در عی ــی اس ــازمان های کاریاب ــت س ــدی و فعالی ــای تولی واحده

منظــور محافظــت از منافــع مشــروع کارگــران شــهری و روســتایی، بازرســی کار و اجــرای 

قانــون را افزایــش داده اســت. ]2[



  46  سیاست ها و برنامه ها ی دولت چین در راستای بهبود وضعیت اشتغال

ــوزش  ــه آم ــه ای. یاران ــای حرف ــوزش مهارت ه ــت آم ــت تقوی ــات الزم جه   اقدام

ــکاران، کارگــران مهاجــر روســتایی، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها در ســال  ــه بی ــه ای ب حرف

ــق  ــل تعل ــت از تحصی ــس از فراغ ــی پ ــدارس راهنمای ــالن م ــی و فارغ التحصی فارغ التحصیل

ــه ای  ــوزش حرف ــت دوره آم ــا موفقی ــه ب ــراد هنگامی ک ــروه از اف ــار گ ــن چه ــرد. ای می گی

یــا راه انــدازی کســب  وکار را تکمیــل کــرده و پــس از قبولــی در آزمــون حرفــه ای 

گواهــی صالحیــت حرفــه ای باالتــر از ســطح پایــه را کســب نماینــد بــرای یک بــار یارانــه 

آزمــون مهارت هــای حرفــه ای را دریافــت خواهنــد کــرد. بعضــی از فارغ التحصیــالن 

ــز در صــورت شــرکت در  ــد نی ــی دســت برمی دارن ــالت مل ــی کــه از تحصی دوره راهنمای

ــتند.  ــی هس ــه زندگ ــه هزین ــت یاران ــرایط دریاف ــد ش ــروی کار واج ــوزش نی ــای آم دوره ه

ــای  ــا از خانواده ه ــتایی ی ــق روس ــه از مناط ــتند ک ــانی هس ــرایط کس ــد ش ــوزان واج کارآم

دریافت کننــده حداقــل کمک هزینــه زندگــی شــهری می آینــد. ]2[

  اقدامــات الزم بــرای افزایــش بودجه اشــتغال. دولــت چین ضمــن اجرای سیاســت های 

ــرده  ــیس ک ــتغال را تأس ــای اش ــی، صندوق ه ــه عموم ــص بودج ــا تخصی ــتغال، ب ــال اش فع

ــد خدمــات و روش هــای دیگــر  ــه، خری ــه یاران ــق ارائ اســت. صندوق هــای اشــتغال از طری

از کارگــران شــهری و روســتایی حمایــت بــه عمــل آورده و بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا 

بــه اســتخدام درآمــده یــا کســب  وکار خــود را راه انــدازی کننــد، بودجــه خدمــات اشــتغال 

ــه  ــای اســتخدام کننده در زمین ــد و از واحده ــن می کن ــی را تأمی ــوزش عموم ــی و آم عموم

اشــتغال حمایــت بــه عمــل مــی آورد. مقیــاس پرداخــت ایــن صندوق هــا از زمــان تأســیس 

ــطوح  ــام س ــا در تم ــا 2013 دولت ه ــال های 2003 ت ــن س ــه و بی ــش یافت ــته افزای آن پیوس
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ــد،  ــه داده ان ــارد دالر( ارائ ــوآن )79/8 میلی ــارد ی ــغ 531,8 میلی ــه مبل ــغلی ب ــای ش کمک ه

کــه مبنــای مســتحکمی را بــرای اجــرای کامــل سیاســت های فعــال اشــتغال و رونــد اشــتغال 

فراهــم مــی آورد. ]2[

ــت  ــای ثب ــه روش ه ــت در زمین ــت، دول ــکاری. نخس ــوع بی ــص موض ــات مخت   اقدام

اســتخدام و بیــکاری بــه پیشــرفت های قابل توجهــی دســت یافتــه و جمــع آوری آمــار نــرخ 

ــر بیــکاری  بیــکاری شــهری را بهبــود بخشــیده اســت. دوم این کــه دولــت نظــام نظــارت ب

ــود بخشــیده اســت. در  ــرات در عرضــه پســت های ســازمانی بهب ــر تغیی ــرای نظــارت ب را ب

وهلــه ســوم، دولــت طــرح آزمایشــی نظــام هشــداردهی زودهنــگام و پیش بینــی بیــکاری را 

به منظــور فراهــم کــردن مبنایــی بــرای اقدامــات هدفمنــد سیاســی بــه اجــرا درآورده اســت. 

ــتا  ــن راس ــت. در ای ــیده اس ــود بخش ــکاری را بهب ــه بی ــت بیم ــام پرداخ ــت نظ ــارم، دول چه

اقدامــات پیشــگیرانه ای بــرای رفــع خطــرات بیــکاری ناشــی از ســاختاردهی مجــدد، فجایــع 

ــا  ــی را ب ــه طرح هــای احتمال ــزرگ و بحــران اندیشــیده شــده اســت. دولــت در ایــن زمین ب

اقدامــات مشــخص بــرای کمــک بــه ثبــات اشــتغال و حفــظ بیــکاری در ســطح قابل تحمــل 

ــه  ــرکت ها ب ــویق ش ــرای تش ــی ب ــه اقدامات ــم، مجموع ــت. پنج ــرده اس ــاد ک ــه ایج جامع

مســئولیت پذیری اجتماعــی در زمینــه تثبیــت اشــتغال و کنتــرل انقبــاض شــرکت ها در 

ــرد. ]2[ ــورت می گی ــاال ص ــاس ب مقی

ــر تأمیــن  ــرای ارتقــای هــم  افزایــی بیــن سیاســت های مبنــی ب   اقدامــات سیاســی ب

ــن  ــد بی ــراری پیون ــرای برق ــاز وکاری ب ــت، س ــتغال. نخس ــت های اش ــی و سیاس اجتماع

ــه  ــب بیم ــطوح مناس ــت آن، س ــه تح ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج ــن اجتماع ــتغال و تأمی اش
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ــل دســتمزد،  ــرای ایجــاد ســطح حداق ــه زندگــی شــهری ب ــل کمک هزین ــکاری و حداق بی

ســطح مزایــای بیمــه بیــکاری و ســطح کمک هزینــه زندگــی شــهری تعییــن شــده و 

ــای  ــرایط و روال ه ــال، ش ــن ح ــد. در عی ــاب می دهن ــوارد را بازت ــن م ــن ای ــای بی تفاوت ه

ــد  ــهری بای ــه زندگــی ش ــل کمک هزین ــکاری و حداق ــه بی ــای بیم ــه مزای ــه مطالب ــوط ب مرب

ــوزش  ــغلی، آم ــع ش ــرش مرج ــه و پذی ــرایط مطالب ــن ش ــرد و بی ــرار گی ــی ق ــورد بررس م

ــط کاری  ــج محی ــا به تدری ــرار شــود ت ــاط برق ــی ارتب ــاه عموم ــه ای و مشــارکت در رف حرف

ــا امــکان انتقــال  ــرای اشــتغال شــکل گیــرد. در وهلــه دوم، تــالش شــده اســت ت مناســبی ب

حســاب های بیمــه اجتماعــی بــه وجــود آیــد و برخــی موضوعــات مربــوط بــه حســاب بیمــه 

اجتماعــی کارگــران بازنشســته و کارگرانــی کــه دوبــاره مشــغول کار شــده اند و هماهنگــی 

ــرد. ]2[ ــرار گی ــورد بررســی ق ــان بیمــه اجتماعــی شــهری و روســتایی م می

ــه بخش هــای  ــوط ب ــه عمــل آمــده در راســتای اجــرای سیاســت های مرب  اقدامــات ب

ــازار کار ــیب پذیر ب آس

چینی هــا  دانشــگاه ها:  فارغ التحصیــالن  اســتخدام  جهــت  انجام شــده  اقدامــات   

فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها را اولیــن گــروه دارای اولویــت برای اشــتغال می داننــد و مجموعه ای 

از اقدامــات سیاســتی را بــرای ترویــج اشــتغال و کســب  وکارهــای نوپــا بــرای فارغ التحصیــالن 

از  می تواننــد  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــالن  نخســت،  می گیرنــد.  نظــر  در  دانشــگاه ها 

ــب  ــه لحــاظ کارآفرینــی، اســتخدام از جان سیاســت های مربوطــه در سیاســت اشــتغال فعــال، ب

شــرکت ها، خدمــات عمومــی اشــتغال و آمــوزش مهارت هــای حرفــه ای بهره منــد شــوند. دوم، 
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بــه فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها کــه در مناطــق شــهری و روســتایی و همچنیــن در نقــاط مرکــزی 

و غربــی چیــن مشــغول بــه کار می شــوند مشــوق هایی تعلــق می گیــرد. فارغ التحصیــالن 

دانشــگاهی کــه در واحدهــای مردمــی روســتایی ســطح شهرســتان بــرای دوره هــای خدماتــی 

ــه اســتخدام  ــاده ب ــا در مناطــق فقیرنشــین و دورافت ــن ی ــی چی خــاص در مناطــق مرکــزی و غرب

درآمــده و مشــغول بــه کار هســتند، از پرداخــت بخشــی از شــهریه و وام دانشــجویی و یــا کل آن 

تحــت مقــررات خاصــی معــاف خواهنــد شــد. فارغ التحصیــالن کالج کــه در خدمــات اجتماعی 

و عمومــی در مناطــق و اجتماعــات روســتایی شــرکت می کننــد در صورتی کــه واجــد شــرایط 

تصــدی مشــاغل مرتبــط بــا رفــاه عمومــی باشــند از یارانــه بیمــه و یارانــه مشــاغل رفــاه عمومــی 

برخــوردار خواهنــد شــد. ســوم، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها کــه پــس از اتمــام تحصیالتشــان 

بیکارنــد می تواننــد بــرای اشــتغال درخواســت دهنــد. ایــن رونــد معمــوالً بیــن 3 تــا 12 مــاه طــول 

می کشــد، فارغ التحصیالنــی کــه در ایــن روال شــرکت می کننــد، از دولت هــای محلــی و 

واحدهــای عملیاتــی یارانــه پایــه زندگــی دریافــت می کننــد. ایــن واحدهــا بایــد بیمــه حــوادث 

زندگــی را بــرای ایــن افــراد خریــداری کننــد. چهــارم، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها کــه خانــواده 

ایشــان حداقــل کمک هزینــه زندگــی شــهری و روســتایی را دریافــت می کننــد، در ســال آخــر 

تحصیــل خــود یارانــه درخواســت کار را بــرای یــک بــار دریافــت خواهنــد کــرد. پنجــم، »طــرح 

ارتقــای اشــتغال بــرای فارغ التحصیــالن بیــکار« بــه فارغ التحصیــالن بیــکار دانشــگاهی کــه قصــد 

اشــتغال دارنــد اختصــاص داده شــده اســت. ایــن افــراد از مزایایــی همچــون خدمــات عمومــی 

اشــتغال برخــوردار خواهنــد شــد و بــه مجموعــه ای از اقدامــات و خدمــات سیاســی یکپارچــه 

ــات  ــود، خدم ــاغل موج ــه مش ــوط ب ــات مرب ــغلی، اطالع ــای ش ــام، راهنم ــت ن ــد ثب مانن
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ــد  ــی خواهن ــه ای دسترس ــوزش حرف ــتغال و آم ــتغال زایی، اش ــه اش ــک ب ــن، کم کارآفری

ــر اســاس ایــن برنامــه، هــر یــک از فارغ التحصیــالن بیــکار دانشــگاهی می توانــد  داشــت. ب

ــد. ]2[ ــه آمادگــی شــغلی شــرکت کن ــوط ب ــی در فعالیت هــای مرب ــان ســال تحصیل در پای

ــرای اســتخدام نیــروی کار مــازاد روســتایی. در واکنــش  ــه عمــل آمــده ب   اقدامــات ب

بــه رونــد ســریع شهرنشــینی، دولــت توجــه بیشــتری را بــه توســعه شــهرهای کوچــک، اقتصــاد 

شهرســتان ها، شــرکت های قصبــات1 و صنایــع غیرکشــاورزی دارد و درصــدد اســت تــا 

کانال هــای تولیــد و اشــتغال بیشــتری را بــرای دســتیابی نیــروی کار مــازاد روســتایی بــه اشــتغال 

در محــل فراهــم کنــد تــا بتواننــد در محــل زندگــی خــود یــا اطــراف آن بــه کار مشــغول شــوند.

 اقدامــات سیاســی مرتبــط بــا کســب  وکارهای نوپــا برای حمایــت از کارگــران مهاجر روســتایی 

جهــت بازگشــت بــه زادگاهشــان و شــروع کســب  وکار خود معرفی شــده اســت. اقدامــات الزم 

بــرای از بیــن بــردن موانــع سیســتمی در برابــر تحــرک شــغلی و بــه وجــود آوردن محیط سیاســی 

ــه ای،  ــای حرف ــود ســازوکار آموزش ه ــرای بهب ــی ب ــده اســت. تالش های ــه عمــل آم مناســب ب

ــازاد  ــروی کار م ــه نی ــه منظــور کمــک ب ــروی کار ب خدمــات اشــتغال و حمایــت از حقــوق نی

روســتایی بــرای جســتجوی کار در مناطــق شــهری و تثبیــت کار آن هــا صــورت گرفتــه اســت. 

اقداماتــی همســو بــا شــرایط محلــی و بــه صــورت مرحلــه ای بــرای دادن اقامــت شــهری بــه تمــام 

اعضــای خانــواده کارگــران روســتایی کــه روابــط کاری پایــدار داشــته و بــرای دوره مشــخصی 

در مناطــق شــهری ســاکن هســتند در دســت انجــام اســت. ]2[

1 - township enterprises
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  اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای مبــارزه بــا تبعیــض شــغلی و ترویــج برابــری در زمینــه 

اشــتغال: برابــری در زمینــه اشــتغال پیش شــرط الزم بــرای حفاظت از حقــوق کارگران و توســعه 

آن هاســت. دولــت چیــن مخالــف هرگونــه تبعیــض در زمینــه اشــتغال اســت. قانــون کار، قانــون 

ارتقــای اشــتغال و ســایر قوانیــن مربوطــه همگــی در ایــن خصــوص مقــررات خاصــی را بــه اجــرا 

ــه  ــی ب ــای اشــتغال کــه در ســال 2008 اعــالم شــد، فصل ــون ارتق ــژه، در قان ــه وی گذاشــته اند. ب

موضــوع اشــتغال عادالنــه اختصــاص داده شــده اســت. در ایــن فصــل به وضــوح تصریــح شــده 

اســت کــه دولت هــا در تمــام ســطوح بایــد محیطی مناســب بــرای اشــتغال برابر و حــذف تبعیض 

در ایــن زمینــه بــه وجــود آورنــد.

ــرای واحدهــای   ایــن قانــون شــامل اصــول و نظام هــای مربوطــه و دســتورالعمل های اجرایــی ب

اســتخدام کننده و ســازمان های مربــوط بــه اشــتغال اســت. در ســومین اجــالس عمومــی 

هجدهمیــن کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت چیــن1 صراحتــاً اعــالم شــد که نظــام اســتخدام و 

اشــتغال بــه شــکل مناســبی قانون مند خواهد شــد تــا موانع شــهری- روســتایی، صنعتــی، وضعیت 

اقامــت، جنســیتی و ســایر موانــع سیســتماتیک موجــود بــر ســر راه اشــتغال برابــر از میــان برداشــته 

شــوند. بــه منظــور اجــرای ایــن قوانیــن و تصمیمــات، ادارات مربوطــه مجموعــه سیاســت هایی را 

بــرای تســهیل برابــری اشــتغال و حــذف تبعیــض در ایــن زمینــه ایجــاد کرده انــد. بــه عنــوان مثال، 

سیاســت هایی بــرای حفاظــت از حــق حامــالن آنتــی ژن ســطحی هپاتیــت ب در زمینــه ثبــت نــام 

ــران را  ــتخدام کارگ ــتمی اس ــی سیس ــت ها مبان ــن و سیاس ــن قوانی ــود دارد. ای ــتغال وج و اش

ــد. ]2[ ــن می کنن تعیی

1 - Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee
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  اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای ارتقــای اشــتغال زنــان. نخســت، قوانیــن و مقرراتــی 

بــرای حفاظــت از اشــتغال نیــروی کار و حقــوق شــغلی زنــان تدویــن شــده اســت. یــک نظام 

حقوقــی متشــکل از مجموعــه ای از قوانیــن و مقــررات بــرای محافظــت از حقــوق کارگــران 

ــون  ــی، قان ــام حقوق ــن نظ ــت. در ای ــه اس ــکل گرفت ــن ش ــان در چی ــتغال زن ــای اش و ارتق

اساســی مبنــای کار اســت و قانــون حمایــت از حقــوق و منافــع زنــان، قانــون کار و قانــون 

ارتقــای اشــتغال بــه طــور خــاص بــرآورده شــدن ایــن حقــوق را تضمیــن کــرده و مقــررات 

مربــوط بــه حفاظــت از کارگــران زن، مقــررات مربــوط بــه قلمروهــای کاری ممنوعــه بــرای 

کارگــران زن، مقــررات مربــوط بــه نیــروی کار و مراقبت هــای بهداشــتی بــرای کارگــران 

زن، بیمــه زایمــان کارکنــان ســازمانی، رویکردهــای خــاص را ارائــه می دهنــد. ایــن 

نظــام حقوقــی بــه طــور مؤثــر از کارگــران زن و حقــوق کاری آن هــا محافظــت بــه عمــل 

ــت  ــود سیاس ــاغل، بهب ــال مش ــعه فع ــتای توس ــی در راس ــه دوم تالش های ــی آورد. در وهل م

ــه اســت. در ســال های اخیــر چیــن تــالش  ــان صــورت گرفت اشــتغال و افزایــش اشــتغال زن

کــرده اســت تــا اشــتغال را به ویــژه در زمینــه خدمــات اجتماعــی بــرای زنــان مناســب ســازد. 

ــر،  ــروی کارب ــرکت های نی ــت ش ــته ظرفی ــان، پیوس ــتغال زن ــترش اش ــور گس ــه منظ ــن ب چی

ــان  ــذب کارکن ــرای ج ــی را ب ــرکت های غیردولت ــط و ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ش

ــه  ــان را ب ــت و زن ــده اس ــاز ش ــان آغ ــی از زن ــتیبانی سیاس ــوم، پش ــد. س ــش می ده زن افزای

ــد.  ــویق می کنن ــود تش ــب  وکار خ ــدازی کس راه ان



  

  53    )2014( برنامه اشتغال چین   

دوره هــای آمــوزش کارآفرینــی بــرای زنــان دارای روحیــه کارآفرینــی ســازماندهی شــده 

اســت و خدماتــی از جملــه مشــاوره در زمینــه سیاســت گذاری، مرجــع پــروژه1، راهنمــاي 

راه انــدازی کســب  وکار و پشــتیبانی بــه آن هــا ارائــه شــده اســت. سیاســت های ترجیحــی از 

جملــه ضمانــت وام هــای کوچــک و تخفیــف مالــی بــرای افــراد واجــد شــرایط ارائــه شــده 

اســت. چهــارم، بهبــود نظــام بیمــه زایمــان. محیــط اشــتغال زنــان بهبــود یافتــه اســت. چیــن 

بــرای از بیــن بــردن عــدم تمایــل کارفرمایــان بــه اســتخدام زنــان حاملــه، پوشــش نظــام بیمــه 

زایمــان را مطــرح کــرده اســت. تــا پایــان ســال 2013 تعــداد 5/22 میلیــون نفــر از مزایــای 

بیمــه زایمــان اســتفاده کردنــد.]2[

)ج( اقدامات آموزشی

 آموزش های حرفه ای و آموزش عالی

ــم مجــدد ســاختار آموزشــی و توســعه آموزش هــای  ــرای تنظی ــات سیاســی ب   اقدام

حرفــه ای نویــن. در ســال 2014 در اجــالس اجرایــی شــورای دولتــی چیــن تصمیــم تســریع 

توســعه آموزش هــای حرفــه ای در دســتور کار قــرار گرفــت و شــورای دولتــی چیــن 

»تصمیــم مبنــی بــر تســریع توســعه آموزش هــای حرفــه ای نویــن« را تصویــب کــرد و در آن 

اهــداف و راهبردهــای توســعه آموزش هــای نویــن حرفــه ای را مشــخص نمــود. هــدف از 

ایــن تصمیــم ایجــاد نظــام آمــوزش حرفــه ای بــرای کمــک بــه توســعه اقتصــادی، ارتقــای 

اشــتغال همســو بــا پیشــبرد فنــاوری اصــالح نظــام تولیــد و توزیــع خدمــات عمومــی اســت.

 

1 - project reference
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در ایــن راســتا تعمیــق اصالحــات سیســتمی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و دولــت و 

بــازار بــه ایفــای نقــش خــود بــه شــکل هماهنــگ ملــزم شــده اند و ارتقــای ادغــام تولیــد و 

آمــوزش، همــکاری دانشــگاه و صنعــت در اولویــت قــرار خواهــد گرفــت و تــا ســال 2020 

یــک نظــام آموزشــی نویــن حرفــه ای ایجــاد خواهــد شــد.]2[

ــود  ــجویان و بهب ــارت دانش ــی و مه ــای توانای ــرای ارتق ــه ب ــورت گرفت ــات ص   اقدام

ــازار کار  ــی ب ــم انداز آت ــل چش ــت تحلی ــتای تقوی ــی در راس ــوزش. تالش های ــت آم کیفی

فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها در نتیجــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت. 

هــدف از ایــن تالش هــا بهبــود نظــام اطالعاتــی بــازار کار شــامل پیش بینــی تقاضــای بــازار 

کار، اطالعــات مربــوط بــه اشــتغال عمومــی و قابلیــت اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها 

بــا تخصص هــای مختلــف و ارائــه راهنمایــی بــه دانشــگاه ها در راســتای بهبــود برنامه هــای 

درســی و زمینه هــای تخصصــی اســت. اقداماتــی نیــز بــرای ایجــاد یــک ســاز وکار تطبیقــی 

بیــن مؤسســه های آمــوزش عالــی و بخش هــای عمــده صنعتــی در دســت انجــام اســت تــا 

ــروی  ــه نی ــا و عرض ــاظ تقاض ــه لح ــرکت ها ب ــی و ش ــوزش عال ــش آم ــن بخ ــی بی هماهنگ

ــوزش،  ــه در آن آم ــد ک ــود می آی ــه وج ــره ای ب ــب دای ــن ترتی ــود. بدی ــر ش کار امکان پذی

نیازهــای ســازمانی و اشــتغال بــه تقویــت یکدیگــر می پردازنــد. در ایــن زمینــه بــه تقویــت 

ــژه ای  ــه وی ــه ای توج ــای حرف ــجویان کالج ه ــرای دانش ــه ای ب ــای حرف ــوزش مهارت ه آم

خواهــد شــد. یــک نظــام گواهــی دوگانــه متشــکل از گواهینامــه فارغ التحصیلــی و گواهــی 

ــی خواهــد شــد  ــی معرف ــوزش عال ــه ای در برخــی دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــار حرف اعتب

کــه امــکان دسترســی دانشــجویان بــه گواهینامه هــای اعتبــاری مربوطــه را فراهــم مــی آورد.
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  اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای ارائــه آموزش هــای حرفــه ای بــه تمــام کارگــران. 

کمپیــن جوان ســازی مهارت هــا در صــد شــهر در سراســر چیــن راه انــدازی شــده اســت. در ســال 

2013، دولــت چیــن مبلغــی را بــه آمــوزش 20/49 میلیــون نفر اختصــاص داد که شــامل آموزش 

مهارت هــای اســتخدامی بــرای 12/28 میلیــون نفــر، آمــوزش ارتقــای شــغلی بــرای 5/49 میلیون 

نفــر، آمــوزش کارآفرینــی بــرای 2/08 میلیــون نفــر و ســایر آموزش هــا بــرای 640,000 نفــر بود. 

وزارت منابــع انســانی و تأمیــن اجتماعــی بــه همــراه وزارت امــور مالــی، دســتور العمل پشــتیبانی 

از پروژه هــای 80 پایــگاه آمــوزش کارآمــوزی و 100 اســتودیوی آمــوزش کارشناســی را ارائــه 

ــای  ــا تالش ه ــدازی شــده اســت. ب ــز راه ان ــرای تکنســین ها نی ــای آموزشــی ب ــد. برنامه ه داده ان

ــداد  ــن طــرح، تع ــف شــرکت های مشــارکت کننده در ای ــات مختل ــژه اقدام ــگ و به وی هماهن

کارگــران دارای مهــارت بــاال در ســال 2013 تــا 2/8 میلیــون افزایــش یافــت.

 اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای ارتقــای مهارت هــای کارگــران مهاجــر روســتایی. 

ــا  نخســت، یــک برنامــه عمــده آمــوزش مهارت هــا مختــص کارگــران مهاجــر روســتایی ب

هــدف آمــوزش ســاالنه 10 میلیــون نفــر بــا یارانــه دولتــی آغــاز شــده اســت، بــه طــوری کــه 

هــر یــک از کارگــران روســتایی تــا ســال 2020 حداقــل یــک بــار فرصــت حضــور در ایــن 

دوره هــا را داشــته باشــد و مشــکل ظهــور پدیــده نیــروی کار بــدون مهــارت از بیــن بــرود. 

در وهلــه دوم، برنامــه عمــده ارتقــای مهارت هــا بــرای کارگــران مهاجــر روســتایی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت کــه آمــوزش مهارت هــای شــغلی بــرای ســاالنه 10 میلیــون نفــر تــا ســال 

2020 را شــامل می شــود. در ایــن برنامــه بیشــتر کارگــران مهاجــر روســتایی ســطح مهــارت 

ــان  ــوزش کارکن ــه آم ــه برنام ــوم این ک ــد داد. س ــا خواه ــین ارتق ــطح تکنس ــا س ــود را ت خ
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ــا مهــارت بــاال و آمــوزش راه انــدازی کســب  وکار بــرای آمــوزش ســاالنه یــک میلیــون  ب

ــروی کار  ــره نی ــوزش ذخی ــوزش نظــام آم ــارم، آم کارگــر ســازماندهی خواهــد شــد. چه

ــاده  ــالت خــود را متوقــف کــرده و آم ــی کــه تحصی ــالن دوره راهنمای ــرای فارغ التحصی ب

اشــتغال در بخــش غیرکشــاورزی و مناطــق شــهری هســتند، و بــرای ســربازان خانواده هــای 

روســتایی انجــام شــده اســت. پنجــم، آموزش هــای رفــاه اجتماعــی بــا مشــارکت ســازمان ها 

ــای  ــه ای، کالج ه ــوزش حرف ــطه و آم ــوزش متوس ــای آم ــه ای، کالج ه ــات منطق و اجتماع

ــه آموزش هــای حرفــه ای و آموزش هــای انعطاف پذیــر  عــادی و مــدارس فنــی جهــت ارائ

اجتماعــی بــه منظــور ارتقــای مهارت هــای فنــی و توان مندی هــای کارگــران مهاجــر 

روســتایی، ســازماندهی شــده اســت.]2[
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آموزش های حرفه ای  و آموزش عالی

- اقدامــات سیاســی بــرای تنظیــم مجــدد ســاختار 
نویــن  توســعه آموزش هــای حرفــه ای  و  آموزشــی 

- اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای ارتقــای توانایــی و 
مهــارت دانشــجویان و بهبــود کیفیــت آمــوزش

- اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای ارائــه آموزش هــای 
حرفــه ای  بــه تمــام کارگــران

- اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای ارتقــای مهــارت هــا ی 
کارگــران مهاجــر روســتایی

اقدامات اقتصادی کالن

اقدامــات انجــام شــده تحــت سیاســت   هــای 
اقتصــادی کالن

اقدامات انجام شده تحت سیاست توسعه 
صنعتی و سیاست های  مالی و اجرایی

اقدامات آموزشی

بازار کار و حفاظت 
اجتماعی

الف

ج

ب

ــت  ــت مدیری ــده جه ــام ش ــات انج اقدام
بــازار کار

اقدامــات انجــام شــده تحــت سیاســت 
اجتماعــی حفاظــت 

ــت هــای  ــت سیاس ــده تح ــات انجــام ش اقدام
ــتغال ــال اش فع

- اقدامات الزم برای حمایت از کسب وکارهای نوپا
- اقدامات الزم برای تشویق شرکت ها به استخدام نیرو

- اقدامــات الزم بــرای حمایــت از افــراد دچــار مشــکل 
ــتغال در زمینه اش

- اقدامات الزم برای تقویت خدمات عمومی اشتغال

- اقدامــات الزم جهــت تقویــت آمــوزش مهــارت هــای  
حرفه ای

- اقدامات الزم برای افزایش بودجه اشتغال
- اقدامات مختص موضوع بیکاری

- اقدامات سیاسی برای ارتقای هم افزایی  بین 
سیاست ها ی   مبنی بر تأمین اجتماعی و

 سیاست ها ی  اشتغال
اقدامــات بــه عمــل آمــده در راســتای 
اجــرای سیاســت هــای مربــوط بــه بخــش های 

ــازار کار  ــر ب آســیب پذی
-  اقدامــات انجــام شــده جهــت اســتخدام فــارغ التحصیالن 

دانشگاه ها
- اقدامــات بــه عمــل آمــده بــرای اســتخدام نیــروی کار 

مــازاد روســتایی
ــض  ــا تبعی ــارزه ب ــرای مب ــده ب ــل آم ــه عم ــات ب - اقدام

ــتغال ــه اش ــری در زمین ــج براب ــغلی و تروی ش
- اقدامات به عمل آمده برای ارتقای اشتغال زنان

برنامه اشتغال چین )2014(

اقدامات فعلی و تعهدات جدید
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6-2 نظارت بر اجرای تعهدات

ــروه  ــالس وزرای گ ــت1 در اج ــروه بیس ــان گ ــتغال جوان ــرد اش ــا راهب ــط ب ــدات مرتب تعه

بیســت بــا موضــوع کار و اشــتغال در ســال 2012 بــه تصویــب رســید. در راســتای نظــارت 

بــر اجــرای ایــن تعهــدات، اقدامــات زیــر بــه کار گرفتــه خواهــد شــد:

  اقداماتــی در واکنــش بــه بیــکاری جوانــان: بررســی محتــوای »ارتقــای اســتخدام 

ــازار  ــیب پذیر ب ــار آس ــه اقش ــوط ب ــت های مرب ــت »سیاس ــگاه ها« تح ــالن دانش فارغ التحصی

کار«؛

ــر محتــوای »برنامــه  ــه محــل کار: نظــارت ب ــر از مدرســه و دانشــگاه ب   برنامــه گــذ ار مؤث

اعمــال رونــد اشــتغال« و »طــرح ارتقــای ســازماندهی اشــتغال بــرای فارغ التحصیــالن بیــکار 

ــگاه ها«.  ــالن دانش ــتغال فارغ التحصی ــه »اش ــت برنام ــگاه ها« تح دانش

  حمایــت از اشــتغال جوانــان: نظــارت بــر محتــوای »برخــورداری فارغ التحصیــالن 

ــتخدام  ــت »اس ــتغال« تح ــال اش ــت فع ــه سیاس ــه در زمین ــت های مربوط ــگاه ها از سیاس دانش

]2[ دانشــگاه ها«.  فارغ التحصیــالن 

1 - G20 Youth Employment Strategy

 اقداماتی در واکنش به بیکاری جوانان

 برنامه گذ ا ر  مؤثر از مدرسه و دانشگاه به محل کار

حمایت از اشتغال جوانان

برنامه اشتغال چین )2014(
نظارت بر اجرای تعهدات 1

2
3
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6-3 اقدامات انجام شده تحت راهبرد آموزشی گروه بیست

ــع انســانی و تأمیــن اجتماعــی یــک شــبکه خدمــات عمومــی  در حــال حاضــر وزارت مناب

ــتانی ،  ــی، اس ــطح وزارت ــش گانه در س ــات ش ــطحی خدم ــج س ــت پن ــا مدیری ــتغال را ب اش

ــرا درآورده  ــه اج ــتای اداری1( ب ــه )روس ــه(، جامع ــش )قصب ــتان، بخ ــهری، شهرس کالن ش

از طریــق  اســتخدامی  و واحدهــای  بــرای جوینــدگان کار  اشــتغال  اســت. خدمــات 

هیئت هــای جامــع خدماتــی باالتــر از ســطح شهرســتان )شــامل اداره خدمــات تبــادل منابــع 

ــات(   ــا )قصب ــهری بخش ه ــات ش ــتغال(، خدم ــات اش ــروی کار و خدم ــانی و اداره نی انس

ــوزش،  ــامل آم ــتغال ش ــی اش ــات عموم ــده و خدم ــم ش ــتای اداری( فراه ــع )روس و جوام

وام هــای خــرد، خدمــات راه انــدازی کســب  وکار بــرای جوینــدگان کار و کارفرمایــان در 

ــه شــده اســت. نظــر گرفت

بــه غیــر از خدمــات نهادینــه شــده، انــواع مختلــف کارگــران خدمــات راحــت و ســریع تری 

در زمینــه اشــتغال عمومــی را از طریــق فناوری هــای نــو دریافــت می کننــد. ارائــه خدمــات 

ــانی و ادارات  ــع انس ــرای مناب ــم ب ــه مه ــک وظیف ــه ی ــو ب ــای ن ــق فناوری ه ــی از طری عموم

تأمیــن اجتماعــی در راســتای بهبــود خدمــات اشــتغال تبدیــل شــده اســت. تاکنــون، شــهرهای 

ــدازی  ــانی را راه ان ــع انس ــازار مناب ــی ب ــبکه اطالعات ــام ش ــن نظ ــط در چی ــزرگ و متوس ب

کرده انــد کــه اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــای اشــتغال کارگــران و اســتخدام ســازمان ها را 

ــه می دهــد.  ــه صــورت برخــط ارائ ب

1 - Administrative village



  60  سیاست ها و برنامه ها ی دولت چین در راستای بهبود وضعیت اشتغال

ــکان  ــده و ام ــاد ش ــتغال ایج ــایت های اش ــهر وب س ــد ش ــش از ص ــن، در بی ــر ای ــالوه ب ع

ــات  ــن اطالع ــاع کار و همچنی ــن ارج ــات آنالی ــتخدامی و خدم ــات اس ــتجوی اطالع جس

ــوزش و  ــتخدامی، آم ــوزش اس ــتخدامی، آم ــات اس ــی، خدم ــت های محل ــه سیاس ــوط ب مرب

آزمــون گواهــی اعتباربخشــی و راهنمایــی در زمینــه ســطح دســتمزدها فراهم شــده اســت. ]2[

وزارت منابــع انســانی و تأمیــن اجتماعــی بــه منظــور برقــراری ارتباطــات آنالیــن در زمینــه 

اطالعــات اســتخدامی »بخشــنامه تســریع ایجــاد شــبکه خدمــات اطالعــات عمومــی اشــتغال« 

را منتشــر کــرده اســت کــه ایجــاد یــک شــبکه ســه الیه را در ســطح وزارتخانــه ای، اســتانی 

و شــهری بــرای تســهیل بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات اســتخدام ایجــاب می کنــد. ]2[

7- اقدامات چین در راستای ارتقای اشتغال جوانان 

ــاالی  ــطح ب ــه س ــی از جمل ــع قابل توجه ــا موان ــازار کار ب ــه ب ــرای ورود ب ــی ب ــان چین جوان

بیــکاری، وجــود مشــاغل غیررســمی و عــدم اشــتغال نیروهــای تحصیل کــرده روبــرو 

هســتند. دولــت چیــن قویــاً خــود را بــه رفــع ایــن مســائل متعهــد کــرده و دریافتــه اســت کــه 

توســعه فعــال منابــع انســانی، بــه کارگرفتــن تمــام پتانســیل و ارزش تــک تــک افــراد و بهبود 

همه جانبــه افــراد بــرای نوســازی چیــن و تبدیــل آن از کشــوری غنــی از منابــع انســانی بــه 

کشــوری بــا منابــع انســانی قدرتمنــد ضــروری اســت. چالش هــای فعلــی پیــش روی اشــتغال 

در چیــن بی شــمارند. بــرای رفــع نیــاز جوینــدگان کار الزم اســت ســاالنه میلیون هــا شــغل 

ــش  ــن بخ ــارن ســاختاری بی ــدم تق ــد ع ــال بای ــن ح ــود و در عی ــن ایجــاد ش ــد در چی جدی

ــورها  ــر کش ــد دیگ ــز مانن ــن نی ــالوه چی ــه ع ــرد. ب ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م ــه و تقاض عرض

ــرای حمایــت از  ــان اقدامــات محافظــت از نیــروی کار ب ــه تعــادل می ــا ب در تــالش اســت ت
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ــروی کار  ــرای نی ــا ب ــش تقاض ــرای افزای ــی ب ــه و راه ــت یافت ــوان دس ــان ج ــوق کارکن حق

جــوان بیابــد. برخــی از یافته هــای گــزارش حاضــر نشــان می دهنــد کــه تغییــرات ســاختاری 

چشــمگیر و کاهــش رشــد اقتصــادی بــر اشــتغال تأثیرگــذار اســت. ]1[

چنان کــه گفتــه شــد، چیــن طــی چنــد دهــه اخیــر تغییــرات ســاختاری و اجتماعــی 

قابل مالحظــه ای را از ســر گذرانــده و اصالحــات اقتصــادی فراگیــری را انجــام داده و 

تعــداد فقــرای خــود را تــا حــد زیــادی کاهــش داده اســت. چیــن بــه یــک قطــب تولیــدی 

ــرات ســاختاری خــود شــاهد  ــل شــده اســت، ضمــن آن کــه در تغیی ــا تبدی ــزرگ در دنی ب

ــع  ــر صنای ــن اواخ ــه و در ای ــع ثانوی ــرفت صنای ــاورزی و پیش ــش کش ــت بخ ــش اهمی کاه

ــوده اســت. در ســال 2013 صنایــع خدماتــی 38/5 درصــد از کل اشــتغال چیــن را  ثالــث ب

ــا حمایــت سیاســتی  ــن بخــش طــی ســه ســال بعــدی ب ــد و ای ــه خــود اختصــاص می دادن ب

بــه صــورت مســتمر رشــد کــرده اســت. در دوران معاصــر تغییــرات اقتصــادی چیــن ضمــن 

ــه ظرفیــت در برخــی حوزه هــا و حرکــت از الگــوی پیشــین  تعــادل مجــدد، کاهــش اضاف

ــود تســریع شــده اســت.  ــروی کاری ارزان از مناطــق روســتایی ب ــن نی ــر تأمی توســعه کــه ب

ــا  ــر فناوری هــای پیشــرفته ب ــه ســمت ایجــاد یــک نظــام اقتصــادی مبتنــی ب چیــن مســیری ب

ــز  ــی نی ــاختاری هزینه های ــرات س ــن تغیی ــد ای ــش رو دارد. هرچن ــاال را پی ــزوده ب ارزش اف

داشــته اند، بدیــن ترتیــب کــه رونــد رشــد اقتصــادی چیــن کنــد شــده و بــه ســطوحی مشــابه 

آن چــه در بحــران اقتصــادی جهانــی مشــاهده می شــد رســیده اســت. رشــد اقتصــادی چیــن 

در ســال 2015 بــه 6/9 درصــد رســید کــه پایین تریــن نــرخ رشــد ایــن کشــور طــی بیســت 

ــود. دلیــل ایــن کاهــش اعمــال فشــار از جانــب برخــی عوامــل  و پنــج ســال پیــش از آن ب
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ــی  ــم اندک ــاز ه ــال 2016 ب ــرخ در س ــن ن ــود. ای ــن ب ــاد چی ــر اقتص ــن ب ــدار و نامطمئ ناپای

ــد  ــد، رش ــاره ش ــز اش ــن نی ــش از ای ــه پی ــید. چنان ک ــد رس ــه 6/7 درص ــت و ب ــش یاف کاه

ــتغال  ــد اش ــور رش ــن کش ــرای ای ــت ب ــته نتوانس ــال های گذش ــن در س ــادی چی ــریع اقتص س

ــن  ــده در دوازدهمی ــف ش ــی تعری ــای دولت ــه در اولویت ه ــان آورد و در نتیج ــه ارمغ را ب

ــه عنــوان »نــرخ معمــول  برنامــه پنج ســاله توســعه )2016-2011( نرخ هــای پایین تــر رشــد ب

جدیــد« پذیرفتــه شــد، ضمــن آن کــه در ایــن برنامــه ایجــاد اشــتغال، حمایــت اجتماعــی و 

رفــع عــدم تعــادل اجتماعــی و محیطــی بــه عنــوان اولویت هــای جدیــد مــورد توجــه قــرار 

ــت. ]1[  گرف

ــاد  ــت. ایج ــد گذاش ــر خواه ــتغال تأثی ــر اش ــلماً ب ــادی مس ــد اقتص ــرخ رش ــی ن ــش فعل کاه

ــرار داشــته و یکــی از عوامــل  ــن ق ــون سیاســت های اقتصــادی چی اشــتغال همــواره در کان

ــن  ــن لحــاظ چی ــی رود. از ای ــه شــمار م ــن کشــور ب ــده سیاســت اقتصــاد کالن ای تعیین کنن

ــری  ــت بهت ــه بســیاری از کشــورهای دیگــر در حــل معضــالت اشــتغال در وضعی نســبت ب

ــت.  ــرو اس ــان روب ــتغال جوان ــه اش ــی در زمین ــای فراوان ــا چالش ه ــوز ب ــا هن ــرار دارد ام ق

ــادی  ــود اقتص ــای رک ــب در دوره ه ــان اغل ــت و جوان ــب دوره ای اس ــان اغل ــکاری جوان بی

بیشــتر در زمینــه ورود بــه بــازار بــا مشــکل مواجــه می شــوند. در چیــن نیــز بــه نظــر می رســد 

ــال از  ــوان مث ــه عن ــن ناشــی از تناقضــات ســاختاری باشــد. ب ــان همچنی عــدم اشــتغال جوان

یــک طــرف بــه نظــر می رســد کــه رونــد جمعیتــی چیــن بــه ســمت کوچــک شــدن عرضــه 

نیــروی کار و کاهــش فشــار بــر روی بازارهــای کار پیــش مــی رود. در واقــع کمبــود نیــروی 

کار در برخــی حوزه هــای تولیــد هم اکنــون نیــز احســاس می شــود. بــا ایــن حــال از طــرف 
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دیگــر بســیاری از جوانــان چیــن در معــرض بیــکاری، اســتخدام غیررســمی و دیگــر اشــکال

ــداد  ــد. تع ــاب می آین ــه حس ــیب پذیر ب ــته و آس ــرار داش ــازار کار ق ــه ب ــال ب ــف انتق  ضعی

ــا  ــال 2014 ب ــداد در س ــن تع ــت )ای ــاال اس ــیار ب ــن بس ــگاهی در چی ــالن دانش فارغ التحصی

رشــد ســاالنه 280 هــزار نفــر بــه 7/27 میلیــون نفــر رســید و در ســال 2016 برابــر بــا 7/65 

میلیــون نفــر بــود(. امــا بــه نظــر می رســد کــه بســیاری از فارغ التحصیــالن دانشــگاهی چیــن 

ــه  ــد. ب ــول را ندارن ــال تح ــاد در ح ــن اقتص ــای ای ــرآوردن نیازه ــرای ب ــای الزم ب مهارت ه

ــن  ــگاهی در چی ــالن دانش ــیاری از فارغ التحصی ــه بس ــن آن ک ــزی ضم ــکل تناقض برانگی ش

ــروی  ــود نی ــا کمب ــا ب ــی بخش ه ــور در برخ ــن کش ــتند، ای ــالش هس ــن کار در ت ــرای یافت ب

ــوان گفــت ناســازگاری قابل توجهــی بیــن ســاختار  ــرو اســت. بنابرایــن می ت کار ماهــر روب

آموزشــی فارغ التحصیــالن، انتظــارات شــغلی ایشــان و تقاضــای بــازار کار وجــود دارد. ]1[

7-1 مروری بر عوامل زمینه ای

در ادامــه نخســت بــه بررســی عوامــل زمینه ای مربــوط به اشــتغال جوانــان، به خصــوص جوانان 

ــه  ــات ب ــپس اقدام ــم و س ــن می پردازی ــتایی، در چی ــر روس ــران مهاج ــرده و کارگ تحصیل ک

عمــل آمــده در راســتای سیاســت های اشــتغال جوانــان را بــه تفصیــل معرفــی می کنیــم.

  نیاز به تعمیق اصالحات نظام آموزشی

ــه ثمــر نشســته اســت و بســیاری  ــون ب ــی اکن ــوزش عال ــه آم ــن در زمین ســرمایه گذاری چی

از جوانــان چیــن از تحصیــالت باالتــری نســبت بــه ســطح تحصیــالت والدیــن خــود 

برخوردارنــد. بــا ایــن حــال شــواهد قــوی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد نظــام آموزشــی 

چیــن همچنــان مبتنــی بــر عرضــه بــوده و نتوانســته  اســت بــه شــکل به موقــع بــه نیازهــای در
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 حــال تغییــر ایــن نظــام اقتصــادی نوظهــور پاســخ دهــد. آزمــون ســخت ورودی دانشــگاه ها 

ــده  ــل تعیین کنن ــن عام ــان مهم تری ــود همچن ــناخته می ش ــو1 ش ــام گائوکائ ــا ن ــه ب ــن ک در چی

مســیر زندگــی جوانــان در مناطــق شــهری چیــن بــه شــمار مــی رود. بــا ایــن حــال روز بــه روز 

بیشــتر مشــخص می شــود کــه تغییــرات نوآورانــه و فناورانــه در اقتصــاد مســتلزم کســب طیــف 

ــرداری  وســیع تری از مهارت هــا شــامل ظرفیــت حــل مســئله، مهارت هــای ارتباطــی و بهره ب

از خالقیت هــای بــه روز جمعیــت جــوان چیــن اســت. ]1[

اگرچــه اصالحــات نظــام آموزشــی در حــال انجــام اســت، امــا ممکــن اســت ایــن اصالحــات 

ســهل الوصول نبــوده و آن قــدر ســریع اتفــاق نیفتنــد کــه بتواننــد در پاییــن نگــه داشــتن چیــن 

ــند.  ــته باش ــش داش ــاال نق ــزوده ب ــا ارزش اف ــادی ب ــام اقتص ــک نظ ــه ی ــل آن ب ــد تبدی در رون

ــی  ــده اصل ــه تأمین کنن ــی ک ــی هنگام ــز، حت ــه ای نی ــای حرف ــب، آموزش ه ــن ترتی ــه همی ب

ــای  ــرای آموزش ه ــار الزم ب ــد اعتب ــان فاق ــازار باشــند، همچن ــورد تقاضــای ب ــای م مهارت ه

علمــی هســتند. برنامه هایــی بــرای نوســازی نظــام آمــوزش حرفــه ای تــا ســال 2020، از جملــه 

ــا بخــش خصوصــی و پیش بینــی تقاضــای  از طریــق برقــراری پیوندهــای خارجــی قوی تــر ب

نیــروی کار در حــال انجــام اســت. ]1[

  مشکل بودن ورود به بازار کار برای برخی گروه های اجتماعی

فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها تنهــا گروهــی نیســتند کــه در معــرض انتقــال ضعیــف بــه بــازار 

ــه  ــتند، اگرچ ــیب پذیر هس ــدت آس ــز به ش ــر نی ــوان مهاج ــران ج ــد. کارگ ــرار دارن کار ق

چالش هــای پیــش روی آن هــا بیشــتر بــه اشــتغال بــا کیفیــت پاییــن و عــدم اجــرای حقــوق

1 - GaoKao
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 مربــوط می شــود تــا بیــکاری. برخــی موانــع ســازمانی ماننــد نظــام ثبــت هوکوئــو همچنــان 

مانــع دســتیابی بســیاری از جوانــان بــه برخــورداری کامــل از حقــوق ایشــان می شــوند. 

مشــاغل جوانــان تــازه وارد بــه بــازار کار غالبــاً غیررســمی بــوده و دارای شــرایط ضعیــف 

ــن  ــط کاری نامطمئ ــی محی ــت و گاه ــاد اس ــاعت کاری زی ــدک و س ــتمزد ان کاری، دس

ــران  ــیاری از مهاج ــت. بس ــوردار اس ــی برخ ــی پایین ــی و اجتماع ــت قانون ــوده و از حمای ب

جــوان پایشــان را جــای پــای والدیــن خــود می گذارنــد کــه اولیــن نســل کارگــران مهاجــر 

ــته  ــار گذاش ــه را کن ــن مدرس ــنین پایی ــوالً در س ــد و معم ــکیل می دادن ــن را تش ــی چی داخل

بودنــد و از ســرمایه انســانی اندکــی بهره منــد بودنــد. اگرچــه والدیــن ایــن افــراد بــه راحتــی 

ــرای مهاجــران جــوان امــروزی  می توانســتند کار پیــدا کننــد امــا ممکــن اســت ایــن امــر ب

صــادق نباشــد، چــرا کــه امــروزه نیــاز بــه کارگــران و تکنســین های به شــدت ماهــر رو بــه 

افزایــش اســت. آن هــا بــدون برخــورداری از فرصت هــای الزم بــرای ارتقــای مهارت هــای 

خــود احتمــاال در طبقــات پاییــن اجتمــاع باقــی خواهنــد مانــد و نخواهنــد توانســت بــه امــرار 

معــاش در مســیر کاری شایســته دســت یابنــد. ]1[

ــای  ــتند. فرصت ه ــتایی هس ــان روس ــر نوجوان ــرض خط ــای در مع ــر از گروه ه ــی دیگ یک

تحصیلــی و کاری پیــش روی ایشــان معمــوالً بســیار محدودتــر از همتایــان شــهری ایشــان 

اســت. اگرچــه اقدامــات سیاســتی زیــادی بــرای بهبــود کیفیــت تحصیــالت روســتاییان در 

حــال اجــرا اســت، امــا کیفیــت مــدارس مناطــق شــهری و روســتایی بــا یکدیگــر اختــالف 

زیــادی دارد. بنابرایــن نوجوانــان روســتایی بــه احتمــال بیشــتری در ســنین پایین تــر مدرســه

 را رها کرده و به کار در بازارهای غیررسمی و با کیفیت پایین روی خواهند آورد. ]1[
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  به جا ماندن برخی شکاف ها علی رغم توسعه سیاست های پیشگیرانه

چیــن همــواره موضع گیــری فعاالنــه ای نســبت بــه فعالیت هــای جوانــان داشــته اســت 

بازآمــوزی،  از  را در حمایــت   )ALMP( بــازار کار1  فعــال  از سیاســت های  طیفــی  و 

ــش پیــش  ــه اجــرا درآورده اســت. چال ــه کاری ب ــی و کســب تجرب فرصت هــای کارآفرین

رو در ایــن زمینــه عبــارت خواهــد بــود از اجــرای ایــن سیاســت ها و تضمیــن اجــرای آن هــا 

ــرد.  ــازار کار هســتند در برگی ــه ب ــرادی را کــه در حــال ورود ب ــی اف در مقیاســی کــه تمام

آنچــه موجــب نگرانــی اســت ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن سیاســت ها فارغ التحصیــالن 

شــهری را هــدف قــرار داده انــد و چنــدان بــه مشــکالت کارگــران جــوان مهاجــر روســتایی 

نیــاز  مــورد  این گروه هــا  بــرای  راه حل هــای سیاســتی مختلفــی  برخــی  نمی پردازنــد. 

ــا،  ــرای به روزرســانی مهارت ه ــی ب ــر فراهــم کــردن فرصت ــود کــه از همــه مهم ت خواهــد ب

کاهــش آســیب پذیری آن هــا در برابــر خطــر از طریــق محافظــت اجتماعــی، بهبــود شــرایط 

کاری و دســتمزدها و محافظــت بیشــتر از حقــوق آن هــا تحــت نظــر قانــون اســت. در ســال 

2014 از طرحــی بــرای افزایــش فرصــت کســب مهــارت بــرای جوانــان رونمایــی شــد )کــه 

ــچ اطالعــی از چگونگــی اجــرای  ــوز هی ــه شــد( اگرچــه هن ــه آن پرداخت ــل ب در بخــش قب

ایــن طــرح در دســترس نیســت. ]1[

1 - labour market policies
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  ظهور نوآوری های سیاستی

از آن جــا کــه چیــن بــا چالــش ورود ضعیــف جوانــان بــه بــازار کار روبــرو اســت، برخــی 

ــه نظــر می رســند. نوآوری هــای سیاســی  ــه نویدبخــش ب ــن زمین توســعه های سیاســتی در ای

ــس در  ــرای کار و تدری ــالن ب ــه فارغ التحصی ــوق هایی ب ــه مش ــد از ارائ ــه عبارتن قابل توج

ــز  ــالن و نی ــکاری فارغ التحصی ــکل بی ــد مش ــد می توان ــه در آن واح ــتایی ک ــق روس مناط

ســطح پاییــن تحصیــالت روســتاییان را حــل کنــد. در ایــن راســتا یــک برنامــه کارآمــوزی 

نیــز در مقیــاس بــزرگ بــه اجــرا درآمــده اســت، اگرچــه نگرانی هایــی در مــورد محافظــت 

ــن دســت تجــارب کاری هســتند وجــود  ــال ای ــه دنب محــدود اســتخدامی از کســانی کــه ب

دارد. فارغ التحصیــالن جــوان مــورد تشــویق قــرار می گیرنــد تــا کارآفرینــی را طــی 

ــب  وکار  ــد کس ــز رش ــه، مراک ــای کم هزین ــه وام ه ــف از جمل ــوق های مختل ــی از مش طیف

ــا و  ــازار، کمک هزینه ه ــاف ب ــی، اکتش ــی و مالیات ــوق های مال ــگاه ها، مش ــی دانش در برخ

ــک  ــرکت های کوچ ــد ش ــت از رش ــور حمای ــه منظ ــای اداری ب ــازی رونده ــز ساده س نی

ــند.  ــر می رس ــه نظ ــش ب ــیار نویدبخ ــت بس ــن دس ــی از ای ــد. اقدامات ــه کنن ــط تجرب و متوس

ــرای ایجــاد  ــی ب ــع در ســطح مل ــه کــردن مناب ــرای هزین اســتفاده از صندوق هــای اشــتغال ب

ــه شــمار مــی رود. ]1[ ــه ب ــن زمین ــری در ای ــز ســاز وکار سیاســی مؤث اشــتغال نی
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  نیاز به ارتقای سطح اطالعات

ــه  ــر ب ــرای توســعه واکنش هــای سیاســی مؤث ــع پیــش روی چیــن در تــالش ب یکــی از موان

مشــکل انتقــال ضعیــف جوانــان بــه بازارهــای کار فقــدان داده هــای موجــود اســت. داده های 

ــرخ  ــن گــزارش ن ــا مدت هــا منتشــر نمی شــد. در ای ــان ت ــکاری جوان ــه بی ــوط ب رســمی مرب

بیــکاری جوانــان بیــکار بیــن 16 تا 24 ســال در ســال 2010 با اســتفاده از ششــمین سرشــماری 

ملــی جمعیــت 6/4 درصــد تخمیــن زده شــد، حــال آن کــه ایــن رقــم بــر اســاس داده هــای 

مربــوط بــه سرشــماری نیــروی کار چیــن در ســال 2012 برابــر بــا 9/7 درصــد تخمیــن زده 

شــد. هــر دوی ایــن ارقــام نشــان می دهنــد کــه بیــکاری جوانــان در چیــن مســئله بغرنجــی 

اســت، امــا کســب داده هــای بیشــتر در ایــن زمینــه مســتلزم پیشــرفت قابل توجهــی در زمینــه 

توســعه سیاســت ها خواهــد بــود. بــه منظــور ایجــاد داده هــای بیشــتر و درک عمیق تــری از 

ــری  ــی دیگ ــد بررس ــت الزم باش ــن اس ــان ممک ــتغال جوان ــای اش ــاس چالش ه ــاد و مقی ابع

در زمینــه گــذار از مدرســه و دانشــگاه بــه محیــط کار در چیــن انجــام شــود. انجــام چنیــن 

بررســی ای همچنیــن مقیــاس مشــاغل غیررســمی ، اشــتغال نامکفــی1 و نــرخ جوانانــی کــه در 

حــال اشــتغال، تحصیــل و آمــوزش نیســتندNEET( 2( را مشــخص خواهــد کــرد. ]1[

1 - underemployment
2 - not in employment, education and training
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7-2 سیاست ها و نهادهای مربوط به اشتغال جوانان در چین

  سیاست های کالن اقتصادی و سیاست های بخشی

ــی  ــب سیاس ــتغال، ترکی ــا اش ــط ب ــای مرتب ــده پیامده ــدی تعیین کنن ــل کلی ــی از عوام یک

محــاط بــر رشــد اقتصــادی اســت. زمانــی کــه سیاســت های اشــتغال در بطــن سیاســت های 

ــاً از نتایــج رشــد  ــه این کــه صرف ــه شــده باشــند ن اقتصــاد کالن و سیاســت های بخشــی تعبی

ــد.  ــی از اشــتغال افزایــش می یاب ــه شــوند، پتانســیل رشــد غن اقتصــادی در نظــر گرفت

چیــن در ایــن زمینــه بــه عنــوان کشــوری کــه همــواره ارتقــای اشــتغال را بــه عنــوان یــک 

ــه از  ــن زمین ــت در ای ــرده اس ــاظ ک ــادی لح ــی اقتص ــعه اجتماع ــردی در توس ــر راهب عنص

موقعیتــی ممتــاز برخــوردار اســت. اگرچــه اصالحــات پیــش از بــازار و گشــایش اقتصــادی 

در چیــن ســه دهــه پیــش صــورت گرفــت، امــا اشــتغال تمام وقــت بــه بهــای تحریــف بــازار 

نیــروی کار و کاهــش بهــره وری حفــظ شــد. ضمــن آن کــه اصطالحــات بــازار گســترش 

ــرای  ــی ب ــرو چارچوب ــواره پی ــن هم ــت چی ــرد، دول ــول ک ــن را متح ــاد چی ــت و اقتص یاف

ــاد  ــرل اقتص ــول کنت ــی از اص ــوان یک ــه عن ــکاری ب ــرل بی ــتغال و کنت ــت اش ــش فرص افزای

کالن بــوده اســت. سیاســت های مبتنــی بــر افزایــش تقاضــای داخلــی، اعمــال سیاســت های 

پایــدار پولــی و مالــی، تنظیــم فعاالنــه ســاختار اقتصــادی همگــی بــا محوریــت تضمیــن رشــد 

اقتصــادی می تواننــد منجــر بــه رشــد اشــتغال شــوند. بنابرایــن تمامــی طرح هــای اقتصــادی 

ــه برقــراری پیونــد میــان توســعه اقتصــادی و گســترش  در ســطوح مختلــف دولتــی ملــزم ب

اشــتغال هســتند. 
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رشــد اقتصــادی چیــن اخیــراً دچــار کاهــش شــده اســت. اگرچــه در گذشــته وجــود یــک 

ــد  ــای تولی ــه قطب ه ــتایی ب ــق روس ــه از مناط ــانی ارزان ک ــروی انس ــر از نی ــع پایان ناپذی منب

ســاحلی مهاجــرت کــرده بودنــد محــرک الگــوی رشــد اقتصــادی چیــن بــه شــمار می رفــت، 

اصالحاتــی در جهــت ایجــاد یــک الگــوی رشــد اقتصــادی پایدارتــر در حــال انجــام اســت. 

ــدد  ــازی مج ــادل س ــد از متع ــن رش ــت ای ــرار اس ــا ق ــت ام ــر اس ــد پایین ت ــرخ رش ــه ن اگرچ

اقتصــاد حمایــت بــه عمــل آورده و گــذار بــه ســوی تولیــد بــا ارزش باالتــر را تضمیــن کنــد. 

در راســتای بازســازی نظــام اقتصــادی چیــن، طیفــی از سیاســت های حمایتــی از ســال 2013 به 

منظــور تقویــت و گســترش بخــش خدمــات و افزایــش ســهم آن در ســاختار تولیــد ناخالــص 

داخلــی بــه اجــرا درآمــده اســت. در ســال 2013 بخــش خدمــات حــدود 296/36 میلیــون نفــر 

یــا 38/5 درصــد از کل اشــتغال را بــه خــود اختصــاص مــی داد و ایــن بخــش بــرای ســه ســال 

متوالــی بــه رشــد ادامــه داد. ضمــن بازســازی بخش هــای اقتصــادی، بــازار نیــروی کار چیــن 

نســبتاً انعطاف پذیــر عمــل کــرده اســت، به خصــوص بــه ایــن علــت کــه بخــش خدمــات بــه 

شــدت اشــتغال زا  اســت. هرچــه ارزش خروجــی بخــش خدمــات بــا ســرعت بیشــتری رشــد 

می کنــد، اشــتغال در ایــن بخــش نیــز همــان نوســانات را از ســر می گذرانــد. بخــش خدمــات 

یــا بخــش ثالــث اقتصــادی در چیــن از پتانســیل زیــادی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بخــش 

اشــتغال زا برخــوردار اســت و قــادر اســت مشــاغل جدیــد زیــادی را بــه وجــود آورد. 

دولــت همچنیــن بــا ایجــاد محیطــی بــرای فعالیــت شــرکت های کوچــک و متوســط فعاالنــه 

از بخــش خصوصــی حمایــت بــه عمــل مــی آورد. بــا توجــه بــه ایــن کــه SMEها یــک موتور 

عمــده بــرای رشــد اشــتغال بــه شــمار می آینــد، سیاســت های حمایتــی در حوزه هایــی ماننــد 
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تأمیــن مالــی، مالیــات، تحقیــق، توســعه و نــوآوری، اکتشــاف بــازار و توســعه منابــع انســانی 

ایجــاد شــده اســت. بارهــای اجرایــی تحمیــل شــده بــه شــرکت ها نیــز بــه واســطه مجموعــه 

اقداماتــی بیــن ســال های 14-2013 بــه میــزان قابل مالحظــه ای کاهــش یافــت. چنان کــه قبــاًل 

ــازار جدیــد  نیــز اشــاره شــد، از زمــان اجــرای ایــن اصالحــات در چیــن 4/4 میلیــون نهــاد ب

بــه وجــود آمــده اســت. موضــع پیشــگیرانه چیــن در مــورد اشــتغال را همچنیــن در اســتفاده 

از صندوق هــای اشــتغال تحــت قانــون ارتقــای اشــتغال ایــن کشــور می تــوان مشــاهده کــرد. 

ــتفاده  ــوارد اس ــت و م ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــه عموم ــا از بودج ــن صندوق ه ــاد ای ــرای ایج ب

ــرکت در  ــردن کار، ش ــدا ک ــتایی در پی ــهری و روس ــران ش ــه کارگ ــک ب ــامل کم ــا ش آن ه

ــا آغــاز کســب  وکار و نیــز حمایــت از خدمــات عمومــی اشــتغال و  برنامه هــای آموزشــی ی

تســهیل مشــارکت کارفرمایــان و فعــاالن دیگــر بخش هــای اجتماعــی از طریــق تمهیــد یارانــه 

و خریــد خدمــات اســت. مخــارج تحــت ایــن صنــدوق بیــن ســال های 2003 تــا 2012 بــه 446 

تریلیــون یــوآن )66 تریلیــون دالر( و تعــداد ذی نفعــان آن بــه 100 میلیــون رســیده اســت کــه 

ایــن آمــار معــرف مقیــاس ایــن صندوق هــا و پوشــش آن هــا اســت. 

بــا ایــن حــال در مــورد ایــن صندوق هــا نگرانی هــای مختلفــی وجــود دارد کــه از آن جملــه 

ــه  ــوط ب ــا، مســائل مرب ــا، گســترش یارانه ه ــن صندوق ه ــداری ای ــه پای ــوط ب ــه مســائل مرب ب

شــفافیت، کارایــی پاییــن و عــدم تــوازن در جهــت حمایت هــای منفعالنــه بیشــتر بــه جــای 

ــا تمــام این هــا ایــن صندوق هــا  ایجــاد فعاالنــه فرصت هــای شــغلی می تــوان اشــاره کــرد. ب

ــرای ایجــاد اشــتغال نقــش  در تثبیــت اشــتغال در چیــن و بهبــود ظرفیــت دولت هــای محلــی ب

مهمــی ایفــا کرده انــد. ]1[
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  سیاست آموزش و پرورش

5 نظام آموزشی

چیــن طــی ســی ســال اخیــر در زمینــه ایجــاد نظــام آموزشــی خــود پیشــرفت های 

چشــمگیری بــه دســت آورده اســت. وجــود 9 ســال تحصیــالت اجبــاری درصــد باســوادی 

را در چیــن بــه 92 درصــد از کل جمعیــت رســانده اســت و میلیون هــا نفــر را بــرای مواجهــه 

ــاخته و  ــاده س ــول آن دوره آم ــور در ط ــن کش ــعه ای ــال توس ــرعت در ح ــه س ــاد ب ــا اقتص ب

باعــث گســترش عظیــم آمــوزش عالــی در ایــن کشــور شــده اســت. اگرچــه نظــام آموزشــی 

ــن  ــرآورده ســاخته، امــا دســت کم در ای ــن نیازهــای اقتصــاد و جامعــه ایــن کشــور را ب چی

ــه  ــن ب ــه اقتصــاد چی ــر اگرچ ــده اســت. در حــال حاض ــه وجــود آم ــی ب ــر نگرانی های اواخ

ــد  ــن رون ــور از ای ــن کش ــی ای ــت، نظــام آموزش ــت اس ــده در حرک ــدات پیچی ــمت تولی س

ــاد  ــک اقتص ــه الزم در ی ــه و خالقان ــای نوآوران ــاد مهارت ه ــی ایج ــده و توانای ــب مان عق

ــتایی در  ــهری و روس ــق ش ــن مناط ــری بی ــدارد. نابراب ــرفته را ن ــای پیش ــر فناوری ه ــی ب مبتن

ــی  ــع مختلف ــرورش از مناب ــوزش و پ ــه آم ــورد. بودج ــم می خ ــه چش ــوزش ب ــت آم کیفی

ــی آن را تشــکیل می دهــد.  ــع اصل ــی منب ــد تخصیــص بودجــه دولت ــن می شــود؛ هرچن تأمی

ــن  ــزی تأمی ــت مرک ــط دول ــتند توس ــزی هس ــر اداره مرک ــت نظ ــه تح ــی ک ــه مدارس بودج

می شــود. مدارســی کــه تحــت نظــر دولت هــای محلــی هســتند از همــان دولت هــا بودجــه 

دریافــت می کننــد. بودجــه مدارســی کــه توســط روســتاها، شــرکت ها و نهادهــای دولتــی 

ــه  ــن آن ک ــود ضم ــن می ش ــا تأمی ــذاران آن ه ــط بنیان گ ــاً توس ــده اند عمدت ــازماندهی ش س

دولــت نیــز یارانه هایــی در اختیــار آن هــا می گــذارد. چیــن حمایــت از آمــوزش و پــرورش 
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ــه 4/28  ــر افزایــش داده و در ســال 2014 بودجــه آموزشــی خــود را ب را طــی ده ســال اخی

درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور رســانده اســت. 

تــا همیــن اواخــر نظــام آموزشــی چیــن نیازهــای ایــن کشــور را بــه لحــاظ ارتقــای ســطح 

ــترش  ــازی و گس ــت از صنعتی س ــد و حمای ــدان کاری قدرتمن ــاد وج ــانی، ایج ــع انس مناب

اقتصــاد بــه خوبــی بــرآورده می ســاخت. امــا تناقض هــای روزافزونــی در بــازار کار پدیــدار 

شــد. نخســت ایــن کــه طوالنــی شــدن دوره آمــوزش منجــر بــه کاهــش میــزان مشــارکت 

ــای  ــه و تقاض ــان عرض ــش می ــوع تن ــن موض ــه همی ــت ک ــده اس ــازار کار ش ــان در ب جوان

ــای الزم  ــب مهارت ه ــا کس ــتند ب ــان می توانس ــر جوان ــد. اگ ــدید می کن ــروی کار را تش نی

بــرای بــازار کار بــه بازارهــای کار راه یابنــد ایــن موضــوع بــه خــودی خــود نگران کننــده 

ــه  ــت. دوم این ک ــادق نیس ــر ص ــن ام ــد ای ــد ش ــث خواه ــه بح ــه در ادام ــا چنان ک ــود. ام نب

ــار  ــه ب ــی را ب ــی عظیم ــای آموزش ــانی و هزینه ه ــرمایه انس ــالت، س ــطح تحصی ــش س افزای

آورده اســت کــه بــه نوبــه خــود انتظــارات باالتــری را مبنــی بــر کیفیــت و حق الزحمــه کار 

ــا  ــش تقاض ــرای افزای ــادی الزم ب ــذار اقتص ــر گ ــم اگ ــا ه ــد. در این ج ــود می آورن ــه وج ب

بــرای نیروهــای بــا تحصیــالت بــاال اتفــاق افتــاده بــود نگرانــی خاصــی وجــود نداشــت. ایــن 

رونــد تحــول ســاختاری هنــوز ناتمــام اســت و منجــر بــه مشــکل بیــکاری فارغ التحصیــالن 

ــرار گرفــت.  شــده اســت کــه در بخش هــای پیــش مــورد بحــث ق

یکــی از تناقض هــای عمــده ســاختاری، تعصــب مبتنــی بــر عرضــه در نظــام آموزشــی 

چیــن اســت کــه اخیــرا در چنــد گــزارش مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس ایــن 

گزارش هــا شــواهد روزافزونــی وجــود دارد کــه نشــان می دهنــد مؤسســات آمــوزش عالــی 
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چیــن در حــال تولیــد فارغ التحصیالنــی هســتند کــه مهارت هــای الزم بــرای راضــی کــردن 

ــی و  ــردی عمل ــد مهارت هــای کارب ــالن فاق ــن فارغ التحصی ــد. ای ــان بالقــوه را ندارن کارفرمای

آموزش هــای فنــی هســتند. آن هــا ممکــن اســت فاقــد مهــارت حــل مســئله و فاقــد ظرفیــت 

ــرار  ــی برق ــد توانای ــرم مانن ــن مهارت هــای ن ــب همچنی ــی باشــند. و اغل ــوآوری و کارآفرین ن

ارتبــاط مؤثــر را نداشــته باشــند. تخمیــن زده شــده اســت کــه از بیــن ســاالنه 600,000 مهندس 

ــر  ــر از هــر ده نف ــا حــدود یــک نف ــل می شــوند، تنه ــن فارغ التحصی کــه از دانشــگاه های چی

ــت.  ــی را دارا اس ــرکت های چندملیت ــتفاده در ش ــرای اس ــای الزم ب مهارت ه

بنــا بــه گــزارش ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعهOECD( 1(، دانــش و مهارت هایی 

کــه در مــدارس تدریــس می شــوند بــه انــدازه کافــی منطبــق بــا نیازهــای بــازار کار نیســتند. 

ایــن گــزارش همچنیــن بیــان مــی دارد کــه تحصیــالت حرفــه ای و آموزش محــور در محیــط 

کار ناکافــی هســتند. بنــا بــه ایــن گــزارش اگرچــه چیــن مخــارج خــود در زمینــه پژوهــش را 

در تــالش بــرای تبدیــل شــدن از کشــوری کــه محصــوالت مونتــاژ شــده تولیــد می کنــد بــه 

ــه  ــا ایــن پژوهش هــا ب ــردازد ارتقــا بخشــیده، ام ــه طراحــی محصــوالت می پ کشــوری کــه ب

نــوآوری تبدیــل نشــده اند. هزینه هــای تحقیــق و توســعه در چیــن در ســال 2013 بــه 2 درصــد 

از تولیــد ناخالــص داخلــی رســید کــه از میانگیــن اتحادیــه اروپــا باالتــر بــود. 

ــه 2/07 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی  ــا ســال 2016 ب ــا افزایــش مســتمر ت ایــن رقــم ب

رســید2. 

1 - Organization for Economic Co-operation and Development
2 - http://www.reuters.com/article/us-china-r-d-idUSKBN13G1NG
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بــا ایــن حــال نــوآوری کــه بــه لحــاظ ثبــت پتنــت و عالمــت تجــاری بین المللــی اندازه گیری 

می شــود در چیــن ضعیــف باقــی مانده اســت. 

ــب  وکار  ــه کس ــن ب ــگاهی چی ــای دانش ــتر پژوهش ه ــزارش بیش ــن گ ــه ای ــا ب ــن بن همچنی

ــوص  ــه خص ــوع ب ــن موض ــت و ای ــش اس ــال کاه ــن در ح ــره وری چی ــتند. به ــط نیس مرتب

زمانــی نگران کننــده می شــود کــه رونــد ســالمندی ســریع جمعیــت چیــن و پس اندازهــای 

ــم.  ــر بگیری ــرمایه گذاری را در نظ ــداز و س ــرخ پس ان ــش ن ــه کاه ــوط ب مرب

ــر روی 150,000  ــن1 ب ــه ای چی ــای حرف ــه دیگــری کــه توســط پژوهشــکده مهارت ه مطالع

تــن از فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها انجــام شــد آشــکار ســاخت کــه آن هــا واقــف شــده اند 

کــه مهارت هایشــان بــه ویــژه در زمینــه مدیریــت، برنامه نویســی و حوزه هــای تخصصــی نــرم 

ماننــد مذاکــره، عیب یابــی و تجزیــه و تحلیــل اغلــب بــا نیــاز شــرکت ها مطابقــت نــدارد.

ــن و  ــترش چی ــال گس ــی در ح ــش خدمات ــت بخ ــرای تقوی ــا ب ــن مهارت ه ــیاری از ای  بس

ــد، ســرمایه گذاری و صــادرات ضــروری هســتند. ــه تولی ــن کشــور ب کاهــش وابســتگی ای

ــر  ــد نظــام آموزشــی ب ــه تأکی ــا حــدی ب ــا ســاختار اقتصــادی ت ــط ب ــن تناقض هــای مرتب  ای

روش حفــظ کــردن مبتنــی بــر تکــرار )بــه یادســپاری( و آزمون هــای ســختگیرانه اســتاندارد 

و ســاختارهای بــه شــدت متمرکــز دولتــی اســت. امتحــان ورودی دانشــگاه ها )گائوکائــو( 

تنهــا راه ورود بــه دانشــگاه ها و کالج هــا در چیــن بــه شــمار مــی رود و تنهــا آزمــون 

اســتاندارد چیــن در ســطح کل کشــور اســت.

1 - My China Occupational Skills Research Institute
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ــت  ــا در آن اهمی ــد ام ــراد وارد می کن ــه اف ــادی ب ــار زی ــون فش ــن آزم ــور از ای ــه عب  اگرچ

چندانــی بــه توانایــی حــل مســئله، خالقیــت، نــوآوری و کاربردهــای عملــی داده نشــده اســت.

 بــا وجــود ایــن همیــن امتحــان شــانس بســیاری از جوانــان چینــی را در طــول زندگــی تعییــن 

می کنــد. شــانس قبولــی در ایــن آزمــون بــرای جوانانــی کــه از اجتماعــات فقیــر می آینــد، 

بــدون لحــاظ هــوش و توانایی هــای ایشــان( بــه دلیــل کیفیــت پاییــن مــدارس ایشــان بســیار 

ــرد  ــالن دلس ــکاری فارغ التحصی ــاالی بی ــطح ب ــر س ــه خاط ــز ب ــیاری نی ــت. بس ــدک اس ان

می شــوند. اگرچــه امــروزه چنــد کانــال بــرای کمــک بــه قبــول افــراد متعلــق بــه اجتماعــات 

ــه روز بیشــتر تشــویق  ــراد روز ب ــر و مناطــق روســتایی در کنکــور فراهــم آمــده، امــا اف فقی

می شــوند تــا از مســیرهای آموزشــی جایگزیــن ماننــد آمــوزش و پــروش فنــی و حرفــه ای1 

)TVET( اســتفاده کننــد. 

ــه  ــال 2010 برنام ــور در س ــن کش ــت. ای ــف اس ــکالت واق ــن مش ــیاری از ای ــه بس ــن ب چی

ده ســاله  آموزشــی را بــرای بــرآوردن نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی آغــاز کــرد. همچنیــن 

ــی  ــای جانب ــتفاده از معیاره ــا اس ــگاه ها را ب ــون ورودی دانش ــا وزن آزم ــد ت ــدد برآم درص

بــرای ورود بــه دانشــگاه ها کاهــش داده و فرآینــد ثبــت نــام در دانشــگاه های خصوصــی را 

تســهیل نمایــد و اجــازه تأییــد نهادهــای آمــوزش عالــی را در اختیــار اســتانها قــرار دهــد. در 

ــه دولت هــای محلــی  ایــن برنامــه قــرار اســت قــدرت اجرایــی از ســطح دولــت مرکــزی ب

بســط یافتــه و ســپس بــه خــود دانشــگاه ها تفویــض شــود. بــه دانشــگاه ها در زمینــه انتخــاب 

دانشــجو و بــه دانشــجویان در زمینــه انتخــاب دانشــگاه اســتقالل بیشــتری داده خواهــد شــد.

 
1 - technical and vocational education and training
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ــر  ــی ب ــود دارد مبن ــی وج ــا نگرانی های ــتند، ام ــه هس ــات بلندپروازان ــن اصالح ــه ای اگرچ

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــی کاف ــات توانای ــن اصالح ــوده و ای ــن ب ــات پایی ــرعت اصالح ــه س این ک

ــند. ]1[ ــته باش ــی را نداش ــام آموزش ــر در نظ تغیی

مشــکل دسترســی بــه مــدارس باکیفیــت هنــوز بــرای بخش هایــی از جمعیــت وجــود دارد. 

نظــام آموزشــی چیــن برخــی گروه هــا را نادیــده گرفتــه و خدمــات چندانــی بــه آن هــا ارائــه 

نمی دهــد. بودجــه مــدارس روســتایی بســیار کمتــر از بودجــه مــدارس شــهری اســت کــه 

ایــن موضــوع بــر کیفیــت آمــوزش و تأمیــن معلمــان تأثیــر می گــذارد. 

چنان کــه پیــش از ایــن بحــث شــد، بســیاری از جوانــان جوامــع فقیــر در ســنین پاییــن تــرک 

ــال  ــن احتم ــوند. بنابرای ــازار کار می ش ــگام وارد ب ــکل زودهن ــه ش ــد و ب ــل می کنن تحصی

ــه کارهــای  ــرده و ب ــه ســر ب ــت ب ــان عمــر در زندگــی کم کیفی ــا پای ــراد ت ــن اف دارد کــه ای

غیررســمی بپردازنــد. بــه همیــن ترتیــب، تــا زمــان همیــن اصالحــات اخیــر در نظــام ثبــت 

اطالعــات خانــوار، فرزنــدان مهاجــران در شــهرهای مقصــد از دســتیابی بــه تحصیــل محــروم 

بودنــد کــه ایــن موضــوع آن هــا را در خطــر کار کــودکان و فقــر مادام العمــر قــرار مــی داد. 

ــه موفقیــت چشــمگیری در سیاســت های آموزشــی خــود دســت  ــن ب ــن اگرچــه چی بنابرای

یافتــه امــا در تــالش بــرای توانمندســازی نظــام آموزشــی خــود بــه منظــور بــرآوردن بهتــر 

ــرو اســت. ]1[ ــا چالش هــای بیشــماری روب ــت و اقتصــاد ب نیازهــای کل جمعی
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5 آموزش حرفه ای و یادگیری مادام العمر

ــیاری در  ــوز راه بس ــن هن ــی در چی ــوزش معمول ــا آم ــه ب ــه ای در مقایس ــای حرف آموزش ه

ــه ای  ــدارس حرف ــر م ــال حاض ــن، در ح ــه ای چی ــوزش حرف ــام آم ــت نظ ــش دارد. تح پی

ــه کارنــد. میــزان تحصیــالت حرفــه ای  در ســه ســطح ابتدایــی، متوســط و عالــی مشــغول ب

ــه ای  ــی حرف ــوزش ابتدای ــی از آم ــش بزرگ ــت و بخ ــاد نیس ــدان زی ــی چن ــی و عال ابتدای

از طریــق نفــوذ در دوره راهنمایــی )آمــوزش اجبــاری( انجــام می شــود. آموزش هــای 

حرفــه ای ســطح متوســط در حــال حاضــر بدنــه اصلــی آموزش هــای حرفــه ای را در چیــن 

تشــکیل می دهنــد. 

ــوان  ــا عن ــدرن ســندی ب ــه ای م ــالت حرف ــه منظــور توســعه تحصی ــن ب ــی چی شــورای دولت

ــر اســاس ایــن  ــن« را منتشــر کــرد. ب ــه ای نوی ــه تســریع توســعه تحصیــالت حرف ــم  ب »تصمی

ــا  ــی را ب ــن در کالس جهان ــه ای نوی ــوزش حرف ــک نظــام آم ــن ی ــا ســال 2020 چی ســند ت

ویژگی هــای چینــی توســعه خواهــد داد کــه تقاضــای توســعه را بــرآورده ســاخته و تولیــد را 

بــا آمــوزش ادغــام نمایــد و بیــن تحصیــالت حرفــه ای ســطح متوســط و بــاال ارتبــاط برقــرار 

نمــوده و مفهــوم یادگیــری مادام العمــر را بازتــاب دهــد. اگرچــه چیــن اهمیــت اســتفاده از 

آمــوزش حرفــه ای را بــرای عرضــه مهارت هــای الزم بــه نظــام اقتصــادی خــود بــه رســمیت 

شــناخته، امــا حصــول اطمینــان از این کــه ایــن مهارت هــا بــا تقاضــا ســازگار باشــند همچنــان 

چالشــی حیاتــی اســت. بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر پیونــد بیــن تحصیــالت دانشــگاهی 

ــن  ــد بی ــراری پیون ــته، برق ــن گذش ــت. از ای ــف اس ــازار کار ضعی ــی و ب ــش خصوص و بخ

آموزش هــای حرفــه ای و پیش بینــی نیازهــای بــازار کار در آینــده بلندمــدت دامنــه وســیعی 
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را در برمی گیــرد. آموزش هــای حرفــه ای هنــوز بــه انــدازه کافــی مــورد بهره بــرداری قــرار 

ــار آن هــا اغلــب کمتــر از دیگــر اشــکال آمــوزش عالــی پنداشــته می شــود.  نگرفتــه و اعتب

ممکــن اســت الزم باشــد چیــن ســاختار مشــوق های خــود را بــرای تشــویق شــمار بیشــتری 

از جوانــان بــه گذرانــدن دوره هــای آموزشــی مهارت هــا گســترش دهــد. یارانه هــای 

آمــوزش حرفــه ای  در حــال حاضــر بــرای تعــدادی از گروه هــای در خطــر ماننــد بیــکاران، 

ــای  ــالن دوره ه ــگاه ها و فارغ التحصی ــالن دانش ــتایی، فارغ التحصی ــر روس ــران مهاج کارگ

متوســطه مهیــا شــده اســت. ]1[

  سیاست ها و نهادهای بازار کار

5 سیاست دستمزدها

در سراســر جهــان سیاســت  حداقــل دســتمزد بــه عنــوان بخشــی از راهبــرد افزایــش تقاضــا و 

مصــرف و کاهــش نابرابــری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. حداقــل دســتمزد می توانــد بــه 

عنــوان ابــزاری بــرای افزایــش قــدرت خریــد جوانــان و جلوگیــری از روال هــای پرداخــت 

ــتمزد  ــل دس ــت حداق ــت های پرداخ ــد. سیاس ــت باش ــز اهمی ــز حائ ــه و تبعیض آمی ناعادالن

غالبــاً مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می گیرنــد و بــه همیــن دلیــل برقــراری گفتگــو در ســطح 

ــد  ــک چارچــوب سیاســت دســتمزد منســجم و یکپارچــه کــه بتوان ــن ی ــرای تضمی ــی ب مل

ــه عمــل  چشــم انداز اشــتغال کارگــران جــوان را بهبــود بخشــیده و از آن حمایــت کافــی ب

آورد ضــروری اســت. 

ــاال  ــا کــرده کــه در ب ــل دســتمزد نقــش  مهمــی ایف ــن، نظــام پرداخــت حداق ــورد چی در م

ــه  ــن منجــر ب ــه خصــوص از آن رو کــه توســعه ســریع اقتصــادی چی ــح داده شــد، ب توضی
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افزایــش شــکاف دســتمزد بیــن مناطــق شــهری و روســتایی شــده اســت. بــه منظــور تضمیــن 

برخــورداری کارگــران کــم مهــارت از اصالحــات و رشــد اقتصــادی، دولــت چیــن نظــام 

ــتمزد در  ــل دس ــون حداق ــرای قان ــا اج ــرد. ب ــالم ک ــال 1995 اع ــتمزد را در س ــل دس حداق

ــه اجــرا درآمــد. از آن  ــن ب ــل دســتمزد در سراســر چی ــون پرداخــت حداق ســال 2004، قان

پــس اجــرای ایــن قانــون بــه طــور مــداوم تقویــت شــده و پوشــش آن در سراســر کشــور رو 

بــه افزایــش بــوده اســت. چیــن دارای یــک الگــوی حداقــل دســتمزد ویــژه منطقــه ای اســت 

بــدان معنــا کــه هــر اســتان و شــهری اســتانداردهای حداقــل دســتمزد متفاوتــی را بــا توجــه 

ــه در دوران معاصــر  ــد. البت ــن می کن ــه موقعیــت توســعه اجتماعــی و اقتصــادی خــود تعیی ب

ــا  ــه میــزان چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. در ســال 2014، 30 ت حداقل هــای دســتمزد ب

ــد و در  ــش دادن ــد افزای ــا 24 درص ــتمزد را ت ــل دس ــتاندارد حداق ــن اس ــتان های چی از اس

ســال 2011، 21 اســتان چیــن اســتاندارد حداقــل دســتمزد را بــه طــور میانگیــن بــه میــزان 22 

درصــد افزایــش دادنــد. در ســال 2012 بــاز هــم 25 اســتان چیــن اســتاندارد حداقــل دســتمزد 

را تــا 20 درصــد افزایــش دادنــد و در ســال 2013، 26 اســتان چیــن و شــهر شــنژن بــار دیگــر 

حداقــل دســتمزدها را تــا 17 درصــد افزایــش دادنــد. 

بــا ایــن حــال هنــوز هــم اســتاندارد حداقــل دســتمزد در چیــن نســبتاً پاییــن اســت. در واقــع 

شــکاف بیــن درآمــد و صنایــع در چیــن عمیــق اســت و در برخــی بخش هــای کــم درآمــد 

ماننــد تولیــد، ســاخت  وســاز، مســکن و خــوراک، نســبت بیــن اســتاندارد حداقــل دســتمزد 

و میانگیــن دســتمزد صنعتــی بــاال اســت. 
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ــتمزد  ــل دس ــت حداق ــوع پرداخ ــر موض ــورهای دیگ ــی از کش ــد خیل ــز مانن ــن نی در چی

بحــث و پژوهش هــای بســیاری را برانگیختــه اســت. برخــی صاحب نظــران اظهــار نگرانــی 

ــا  ــه ب ــی ک ــود. گزارش ــتغال ش ــش اش ــث کاه ــد باع ــوع می توان ــن موض ــه ای ــد ک کرده ان

عنــوان »حداقــل دســتمزد و اســتخدام در شــرکت ها: شــواهدی از چیــن« صــورت گرفــت 

ــا ایجــاد اشــتغال اشــتباهات مهمــی  ــل دســتمزد ب نشــان می دهــد کــه یکــی دانســتن حداق

ــه طــور  ــه همیــن ترتیــب صنــدوق بین المللــی پــولIMF( 1( دریافــت کــه ب ــردارد. ب را درب

ــدی  ــک درص ــش ی ــث کاه ــتمزدها باع ــل دس ــش در حداق ــد افزای ــر ده درص ــط ه متوس

ــد  اشــتغال می شــود. در طــرف دیگــر بحــث گزارش هایــی وجــود دارد کــه نشــان می دهن

پرداخــت حداقــل دســتمزد تأثیــر مهمــی بــر روی پاک ســازی شــرکت ها می گــذارد 

باعــث می شــود شــرکت های پربازده تــر جانشــین شــرکت های کم بــازده شــوند و  و 

می کنــد.  رقابت پذیرتــر  را  شــرکت ها 

بدیــن ترتیــب مشــاهده می شــود کــه بحــث بــر ســر ایــن موضــوع در چیــن ادامــه دار اســت 

ــح  ــادل صحی ــه تع ــود ک ــخص ش ــا مش ــود ت ــام ش ــی انج ــرات و پژوهش های ــد مذاک و بای

بیــن افزایــش قــدرت خریــد، تضمیــن مراعــات حقــوق کارگــران جــوان و ایجــاد تقاضــای 

بیشــتر بــرای اســتخدام افــراد جــوان چطــور بــه بهتریــن شــکل برقــرار خواهــد شــد. ]1[

1 - International Monetary Fund
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  قانون حفاظت از اشتغال

ــل دســتمزد  ــون حداق ــد قان ــان مانن ــه اســتخدام و اخــراج کارکن ــوط ب ــررات مرب ــن و مق قوانی

همــواره مــورد بحــث و مناظــره قــرار دارنــد، برخــی بــر ایــن نظرنــد کــه ایــن مقــررات بــرای 

ــد  ــتدالل می آورن ــر اس ــی دیگ ــت و برخ ــروری اس ــران ض ــا کارگ ــه ب ــار عادالن ــن رفت تضمی

کــه ایــن قوانیــن بــر ایجــاد اشــتغال تأثیــر منفــی می گــذارد. تدویــن و اجــرای قانــون حفاظــت 

ــرای  ــرکت ها ب ــوق های ش ــران و مش ــت از کارگ ــزان حفاظ ــن می ــل بی ــامل تعام ــتغال ش از اش

اســتخدام، بــه خصــوص اســتخدام کارگــران جــوان بــا تجربــه و دیگر تــازه واردهــا به بــازارکار 

اســت. بــه ویــژه روندهــای ســفت و ســخت و نامشــخصی در مــورد اســتخدام کارگــران دائمــی 

وجــود دارد کــه بــه همــراه مزایــای پایــان خدمــت بــاال باعــث شــده اســت تــا کارفرمایان نســبت 

بــه اســتخدام کارگــران جــوان طــی قراردادهــای دارای پایــان بــاز تمایلــی نداشــته باشــند. 

ــه  ــد ک ــان می دهن ــود نش ــای موج ــده ای دارد. گزارش ه ــاد پیچی ــه ابع ــن قضی ــال ای ــن ح ــا ای ب

راه انــدازی ترتیبــات خــاص بــرای کارگــران جــوان نیــز ممکــن اســت تأثیــرات منفــی از خــود 

ــتخدام  ــرای اس ــوق ب ــن مش ــه تعیی ــت ک ــان داده اس ــور نش ــن کش ــه ای ــذارد. تجرب ــا بگ ــه ج ب

ــه  ــان از جمل ــی ایش ــای اجتماع ــوق و مزای ــن حق ــت رفت ــای از دس ــه به ــوان ب ــران ج کارگ

حقــوق بازنشســتگی، بیمــه بهداشــت و درمــان و بیمــه بیــکاری، دربلندمــدت باعــث افزایــش 

آســیب پذیری و ناامنــی تمــام خواهــد شــد. بررســی پیامدهــای ایــن موضــوع نشــان می دهــد 

کــه ســطح پاییــن محافظــت و همــکاری از جانــب دولــت ممکن اســت توســعه کارگان جوان 

آتــی را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــر اعتمــاد آن هــا بــه نهادهــای دولتــی تأثیــر منفــی بگــذارد. 

بایــد توجــه داشــت کــه حــل مشــکل بیــکاری جوانــان نبایــد باعــث شــود تــا حمایتــی کــه 
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شایســه جوانــان اســت از آن هــا مضایقــه شــود. کارگــران جــوان نیــز همــان حقوقــی را دارنــد 

ــش  ــرای افزای ــف معمــوالً ب ــد. در کشــورهای مختل ــر از آن برخوردارن کــه کارگــران بالغ ت

تقاضــا بــرای کارگــران جــوان از قراردادهــای موقتــی یــا گهگاهــی اســتفاده می شــود. اگرچــه 

شــواهد نشــان داده انــد کــه اشــتغال جوانــان نســبت بــه چرخه هــای تجــاری حساســیت زیــادی 

ــن  ــب اولی ــان اغل ــادی جوان ــران اقتص ــود و بح ــای رک ــد. در دوره ه ــان می ده ــود نش از خ

ــت اســت کــه  ــز اهمی ــن حائ ــد. بنابرای کســانی هســتند کــه شــغل خــود را از دســت می دهن

ــه مشــاغل پایــدار را ارتقــا دهنــد.  ــان گــذار از اشــتغال موقــت ب سیاســت های اشــتغال جوان

ــازار کار پیشــرفت چشــمگیری حاصــل کــرده  ــررات ب ــن و مق ــود قوانی ــه بهب ــن در زمین چی

ــه ضعیــف و محدودیت هــای اعمــال  ــن زمین ــش از ســال 2008 مقــررات در ای ــا پی اســت. ت

شــده در زمینــه اخــراج و اســتخدام موقــت انــدک بودنــد. تــا آن زمــان مســائلی همچــون عدم 

پرداخــت دســتمزدها، پرداخــت دســتمزدهای پاییــن، ســوء اســتفاده از دوره هــای آزمایشــی و 

ازدیــاد قراردادهــای کوتاه مــدت بســیار رواج داشــت. هرچنــد بــا تصویــب قانــون قراردادهای 

کاری در ســال 2008 و اصالحــات متعاقــب آن، اقدامــات قوی تــری در زمینــه محافظــت از 

اشــتغال بــه ویــژه بــرای کارگــران دائمــی بــه عمــل آمــده اســت. ]1[

  مقررات مربوط به محافظت از اشتغال در قانون قرارداد کار

محدودیت های مربوط به اخراج کارگران دارای قرارداد رسمی

8   پروســه اعــالن: واحــد اســتخدام کننــده بایــد از ســی روز قبــل بــه صــورت رســمی نیــروی 

کار را مطلــع نمایــد و یــا بــا پرداخــت حقــوق یــک مــاه اضافــی بــه قــرارداد خاتمــه دهد. 

8  جبــران خســارت اقتصــادی: خســارت اقتصــادی بــر اســاس طــول مــدت خدمــت پرداخت 
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می شــود. واحــد اســتخدامی بایــد جریمــه ای برابــر یــک مــاه حقــوق بــه ازای هــر ســال کار 

بــه نیــرو بپــردازد. اگــر مــدت زمــان کار از شــش مــاه بیشــتر و از یــک ســال کمتــر باشــد، آن 

مــدت یــک ســال حســاب خواهــد شــد. اگــر مــدت کار کمتــر از شــش مــاه باشــد، واحــد 

اســتخدامی بایــد جریمــه ای برابــر نیمــی از حقــوق یــک مــاه را بــه نیــروی کار بپــردازد. 

8  دوره آزمایشــی: اگــر مــدت قــرارداد بیــش از ســه مــاه و کمتــر از یک ســال باشــد، دوره 

آزمایشــی نبایــد از یــک مــاه بیشــتر باشــد. بــرای قراردادهــای بیــش از یــک ســال و کمتــر 

از ســه ســال، دوره آزمایشــی نبایــد از دو مــاه بیشــتر باشــد. بــرای قراردادهــای دارای مــدت 

معیــن بــا مــدت بیــش از ســه ســال و بــرای قراردادهــای بــا زمــان نامعلــوم، دوره آموزشــی 

نبایــد از شــش مــاه بیشــتر باشــد. 

پروسه اعالن

جبران خسارت اقتصادی

 دوره آزمایشی

محدودیت های مربوط به اخراج کارگران دارای قرارداد رسمی
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محدودیت هــای مربــوط بــه اخــراج نیــرو، در مــوارد زیرکارفرمــا قــادر بــه لغــو قــرارداد کار 

ــد بود: نخواه

1-  در صورتی کــه نیــروی کار در معــرض خطــرات ناشــی از شــغل قــرار داشــته و پیــش 

ــه باشــد  ــرار نگرفت ــورد بررســی ســالمت ق ــه ای م ــه صــورت حرف ــرک پســت خــود ب از ت

ــن  ــا ای ــوده و ی ــا دچــار آن ب ــه بیماری هــای ناشــی از شــغل و ی ــا اگــر وی مشــکوک ب و ی

ــرار داشــته باشــد. ــان ق ــا این کــه تحــت درم بیماری هــا در وی تشــخیص داده شــده اند و ی

ــوده و  ــی از کار ب ــت ناش ــا جراح ــاری و ی ــار بیم ــروی کار دچ ــه نی ــرایطی ک 2-  در ش

ــد؛ ــت داده باش ــی از دس ــا کل ــی ی ــورت جزئ ــه ص ــام کار را ب ــی انج توانای

3- نیروی کار دچار بیماری غیرمرتبط با کار بوده و تحت درمان قرار داشته باشد؛

4-  کارکنان زن در دوره حاملگی، زایمان و شیردهی؛

5-  کارکنانــی کــه بــه مــدت پانــزده ســال و یــا تــا پنــج ســال پیــش از بازنشســتگی در یــک 

واحــد یکســان مشــغول بــه کار بــوده باشــند؛

6-  دیگر شرایط مطابق با قانون و مقررات اجرایی. 

مقررات مربوط به اشتغال موقت:

8  قــرارداد کار بــا مــدت مشــخص: واحــد اســتخدامی و نیــروی کار بایــد بــر اســاس توافــق وارد 

قــرارداد کار بــا مــدت مشــخص شــوند.

ــوان  ــا مــدت مشــخص را می ت ــا مــدت مشــخص: قراردادهــای کار ب ــرارداد کار ب ــد ق 8  تمدی

حداکثــر بــه مــدت دو دوره متوالــی تمدیــد کــرد. 
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8  اعــزام نیــروی کار1:  اعــزام نیــروی کار یکــی از شــیوه های مکمــل اشــتغال اســت و ممکــن 

اســت تنهــا در مــورد مشــاغل موقــت، پشــتیبانی و یــا جایگزیــن بــه اجــرا درآیــد.

ــروی کار  ــا نی ــد ب ــده بای ــزام کنن ــروی کار: واحــد اع ــزام نی ــرارداد اع ــای ق 8  محدودیت ه

قــرارداد کاری بــا مــدت معیــن )دو ســال یــا بیشــتر( ببنــدد. واحــد اســتخدام کننــده می توانــد 

بــر اســاس تقاضــای واقعــی بــرای مشــاغل، شــرایط اعــزام نیــرو را بــرای نیــروی کار تعییــن 

ــی  ــان تالش های ــون قراردادهــای کار در می ــد توجــه داشــت کــه قان ــد. بای ــف می کن و تعری

کــه در راســتای افزایــش برابــری در بــازار کار و از بیــن بــردن تنش هــای اجتماعــی صــورت 

ــد. ]1[ ــمار می آی ــه ش ــی ب ــعه مهم ــد توس گرفته ان

  سیاست های انفعالی بازار کار 

ــا  ــاط خــود را ب ــان ارتب ــا جوان ــد ت ــازار کار منفعــل کمــک می کنن ــی ب سیاســت های انفعال

بازارهــای کار حفــظ کــرده و در عیــن حــال بــه جســتجو بــرای کار ادامــه دهنــد. بنابرایــن، 

ــارج  ــه خ ــدی ب ــد کلی ــه مانن ــد ب ــال می توانن ــت های فع ــراه سیاس ــه هم ــت ها ب ــن سیاس ای

1 - Labour dispatch

مقررات اشتغال موقت
 قرارداد کار با مدت مشخص

تمدید قرارداد کار  با مدت مشخص

اعزام نیروی کار

محدودیت های قرارداد  اعزام نیروی کار

1

2

3

4
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ــورها  ــر کش ــده از دیگ ــت آم ــه دس ــارب ب ــد. تج ــک کنن ــکاری کم ــان از بی ــدن جوان ش

ــودن  ــروط ب ــد: مش ــت ها گنجان ــن سیاس ــد در ای ــورد را بای ــد م ــه چن ــت ک ــان داده اس نش

)ایجــاد معیارهــای واجــد شــرایط بــودن(؛ فعال ســازی )اقداماتــی بــرای بــه تحــرک 

واداشــتن دوبــاره افــراد بــرای ورود بــه بــازار کار( و تعهــد متقابــل )دریافت کننــده متعهــد 

ــتجوی کار و  ــه جس ــه ب ــد، فعاالن ــای کارآم ــات و مزای ــت خدم ــن دریاف ــا ضم ــود ت می ش

ــردازد(.  ــود بپ ــای کاری خ ــود توانایی ه بهب

از آن جــا کــه در چیــن کمک هزینــه زندگــی کارگــران معلــق از کار شــرکت های دولتــی 

به تدریــج متوقــف شــده اســت، مخــارج مبتنــی بــر سیاســت های انفعالــی بــازار کار عمدتــاً 

بــه شــکل بیمــه بیــکاری درآمده انــد.

در حالی کــه بیمــه بیــکاری بــه دلیــل محدودیت هــای نظــام ثبــت هوکوئــو عمدتــاً 

ــر  ــتایی در نظ ــران روس ــورد کارگ ــی در م ــد، اقدامات ــش می ده ــهری را پوش ــران ش کارگ

ــا یــک واحــد اســتخدام  گرفتــه شــده اســت. اگــر یــک کارگــر روســتایی قــراردادی را ب

امضــا کــرده باشــد و بــه مــدت یــک ســال یــا بیشــتر بــه طــور مــداوم بــه کار مشــغول بــوده 

ــرارداد کاري  ــغ بیــکاری را پرداخــت کــرده باشــد، اگــر ق باشــد و واحــد اســتخدامی مبال

ــدا لغــو شــده باشــد، در  ــرارداد کار از ابت ــا اگــر ق ــد نشــده باشــد، ی منقضــی شــده و تمدی

ــه طــول مــدت خدمــت کارگــران  ــا توجــه ب آن صــورت ســازمان های بیمــه اجتماعــی بایــد ب

ــای  ــد. روش و معیاره ــرای زندگــی پرداخــت کنن ــل ب ــه کام ــا کمک هزین ــه آن ه ــتایی ب روس

تعییــن ایــن کمــک هزینــه توســط دولــت جمهــوری خلــق چیــن  هــر یــک از اســتان ها، مناطــق 
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خودمختــار و شــهرداری ها تعییــن می شــود. در ســال 2013 تعــداد کســانی کــه در سراســر چیــن 

در برنامــه بیمــه بیــکاری مشــارکت داشــتند 164/17 میلیــون نفــر و تعــداد دریافت کننــدگان بیمه 

بیــکاری 1/97 میلیــون نفــر بــود و 770,000 کارگــر روســتایی کمــک هزینــه کامــل زندگــی 

دریافــت می کردنــد. میــزان دریافتــی صنــدوق بیــکاری در ایــن ســال برابــر 128/9 میلیــارد یــوآن 

)19/31 میلیــارد دالر( بــود کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن 13/2 درصــد افزایــش یافتــه بــود. 

میــزان مخــارج صنــدوق نیــز در مجمــوع 53/2 میلیــارد دالر )7/9 میلیــارد دالر( بــود کــه نســبت 

بــه ســال پیــش از آن 18 درصــد افزایــش یافتــه بــود. ]1[

  سیاست های فعال بازار کار

سیاســت های فعــال بــازار کار شــامل طیفــی از اقدامــات مختلــف از جملــه یارانه هــای اشــتغال 

بــرای اســتخدام کارگــران جــوان، ایجــاد طرح هــای اشــتغال مســتقیم عمومــی و خوداشــتغالی و 

برنامه هــای آموزشــی بــرای افزایــش مهارت هــا و قابلیت هــای کاری کارکنــان اســت. هــدف از 

ایــن سیاســت ها تعدیــل نظــام آموزشــی و ناکامــی بــازار کار و در عیــن حــال ارتقــای کارایــی و 

عدالــت اجتماعــی اســت. در بســیاری از کشــورها جوانــان گــروه اصلی هــدف هســتند. اقداماتی 

کــه بــرای الحــاق مجــدد ایــن افــراد بــه بــازار کار در نظــر گرفتــه شــده عبارتنــد از تســهیل گــذار 

بــه ســمت بازارهــای کار، هــدف قــراردادن گروه هــای در معــرض ریســک و اقداماتــی بــرای 

جلوگیــری جــدا افتــادن از بــازار کار و از دســت دادن مهارت هــای کاری. 

ــی بیشــترین کارایــی را  تجــارب موفــق بین المللــی نشــان داده اســت کــه ایــن سیاســت ها زمان

خواهنــد داشــت کــه مبتنــی بــر تحلیــل وضعیــت اشــتغال محلــی بــوده و بــه تقاضــا برای مشــاغل 

واقعــی مربــوط باشــند، نیازهــای ویــژه ذی نفعــان هــدف را برآورد کــرده و شــامل اقداماتــی برای 
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ــرای ذی نفعــان باشــند.  ارتقــای مهارت هــا و توانمندی هــا و فرصت هــای اشــتغال ب

نشــان داده شــده کــه ایــن سیاســت ها می تواننــد مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی عمــده ای بــه بــار 

آورنــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه افزایــش برابــری اشــاره کــرد. افزایــش مخارج سیاســت های 

فعــال بــازار کار بــه میــزان 0/5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی می توانــد بســته بــه بافت کشــور 

مدنظــر اشــتغال را بیــن 0/2 تــا 1/2 درصــد افزایــش دهد. 

چیــن از ســال 2002 سیاســت های فعــال بــازار کار را بــه منظــور حمایــت از بازســازی اقتصــادی 

و خنثــی ســاختن بیــکار شــدن شــمار زیــادی از کارکنــان شــرکت های دولتــی بــه اجــرا درآورده 

اســت. ایــن سیاســت ها همچنیــن ابــزار مهمــی بــرای تعدیــل شــوک های اقتصــادی ماننــد بحــران 

ــک  ــامل کم ــد و ش ــالم ش ــال 2008 اع ــتغال در س ــای اش ــون ارتق ــد. قان ــی بوده ان ــی جهان مال

آموزش هــای حرفــه ای، خدمــات اشــتغال عمومــی رایــگان، اقداماتــی بــرای از بین بــردن تبعیض 

و بهبــود روابــط کاری بــود. 

در دوران معاصــر، طیفــی از اقدامــات مختلــف بــرای حمایــت از فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها کــه 

در معــرض خطــر بیــکاری قــرار دارنــد در حــال اجــرا اســت. همچنیــن اقداماتــی بــرای حمایــت از 

کارکنــان مهاجــر و روســتایی و دیگــر گروه هــای در معــرض خطــر در نظــر گرفته شــده اســت ]1[: 

ــیم  ــوع تقس ــه دو ن ــتغال ب ــی اش ــات عموم ــتغالPES( 1(: خدم ــی اش ــات عموم   خدم

می شــوند: اولــی ســازمان های مدیریــت خدمــات اشــتغال عمومــی کــه وظیفــه آن هــا مدیریــت 

ســازمان ها و بــازار کار اســت. دیگــری ســازمان های عملیاتــی خدمــات اشــتغال عمومــی کــه 

بــه کارگــزاری اشــتغال مشــغولند. 

1 - Public employment services
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خدمــات مدنظــر شــامل توزیع اطالعــات، کارگــزاری اشــتغال، آموزش های حرفــه ای، خدمات 

کارآفرینــی و خدمــات نیــروی کار و تأمیــن اجتماعــی اســت. خدمــات عمومــی اشــتغال شــامل 

تمهیــد اطالعــات اشــتغال، جســتجوی کار و کمــک بــه جریــان انداختــن نیــروی کار اســت. 

چیــن یــک شــبکه پنــج ســطحی از خدمــات اشــتغال عمومــی و کارکنــان راه انــدازی کــرده 

اســت کــه دولــت مرکــزی، اســتان ها، شــهرها، شهرســتان ها )محله هــا( و جوامــع )روســتاهای 

اجرایــی( را پوشــش می دهــد. فارغ التحصیــالن بیــکار دانشــگاه ها یکــی از هدف هــای اصلــی 

ــتجوی  ــت از جس ــرای حمای ــی ب ــوند. برنامه های ــوب می ش ــتغال محس ــی اش ــات عموم خدم

شــغلی و ثبــت بیــکاری، مشــاوره، حمایــت از کارآفرینــی، کارآمــوزی، فرصت هــای آموزشــی 

و حمایــت از ثبــت بیمــه اجتماعــی در چیــن وجــود دارد.

ــی  ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــواره یک ــه ای هم ــای حرف ــه ای: آموزش ه ــای حرف   آموزش ه

ــران  ــگاه ها و کارگ ــالن دانش ــان، فارغ التحصی ــد. جوان ــن بوده ان ــازار چی ــال ب ــت های فع سیاس

ــی  ــای خاص ــاس معیاره ــر اس ــتند و ب ــا هس ــن آموزش ه ــه ای ــان اولی ــزو ذی نفع ــتایی ج روس

دریافــت می کننــد.  را  کمک هزینه  هایــی 

ــود  ــگاه ها وج ــالن دانش ــت از فارغ التحصی ــه حمای ــون در زمین ــه هم اکن ــی ک ــه اقدامات از جمل

ــا در  ــوزش مهارت ه ــی، آم ــوزش کارآفرین ــرای آم ــی ب ــاد فرصت های ــه ایج ــوان ب دارد می ت

ــرد. ــاره ک ــه ای اش ــای حرف ــرای آموزش ه ــه ب ــاوره و کمک هزین ــن کار، مش حی

  طرح هــای کارآمــوزی: یــک کمیتــه بین وزارتخانــه ای در مشــارکت بــا جامعــه جوانــان 

کمونیســت1 و فدراســیون صنعــت و تجــارت سراســری چیــن یــک طــرح آموزشــی ایجــاد

1 - Communist Youth League
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ــا 2011  ــون از فارغ التحصیــالن دانشــگاهی را بیــن ســال های 2009 ت ــد کــه یــک میلی  کرده ان

تحــت پوشــش قــرار داد. هنــوز مشــخص نشــده کــه ایــن برنامــه تــا چــه حــد تأثیرگــذار بــوده 

ــی  ــت، نگرانی های ــد اس ــال رش ــود در ح ــوزی موج ــای کارآم ــداد دوره ه ــه تع ــت. اگرچ اس

وجــود دارد کــه ایــن دوره هــا ممکــن اســت فاقــد حمایــت کاری الزم بــرای کارکنان جــوان در 

برخــی کارخانه هــای بــزرگ تولیــدی چیــن باشــند.

ــه  ــه اشــتغال شــامل کمک هزین ــی: کمک هزین ــه اجتماع ــتغال و بیم ــه اش ــک هزین   کم

ــت.  ــوزی اس ــه کارآم ــی و کمک هزین ــه اجتماع ــه بیم ــه ای، کمک هزین ــای حرف آموزش ه

ایــن کمک هزینه هــا به خصــوص فارغ التحصیــالن بیــکار، کارگــران روســتایی واجــد شــرایط 

خــاص و بیــکاران شــهری ثبــت شــده را هــدف قــرار می دهنــد. 

ــه  ــگاه ها را ب ــالن دانش ــه فارغ التحصی ــی ک ــز در صورت ــرد نی ــک و خ ــرکت های کوچ ش

ــن  ــتند. ای ــی هس ــه اجتماع ــه بیم ــت کمک هزین ــرایط دریاف ــد ش ــد واج ــتخدام دربیاورن اس

ــک و ــاری کوچ ــای اعتب ــت وام ه ــرایط دریاف ــد ش ــت واج ــن اس ــن ممک ــرکت ها همچنی ش

 یارانه هــای دولتــی نیــز تشــخیص داده شــوند. فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها نیــز بــا احــراز شــرایط 

خاصــی ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت کمک هزینه بیمــه اجتماعی باشــند.

ــب  ــاً در قال ــن عمدت ــی: فرصت هــای شــغلی عمومــی در چی ــغلی عموم ــای ش   فرصت ه

مشــاغل خدمــات اجتماعــی اســت. ایــن مشــاغل عمومــاً شــامل مشــاغل خدمــات اجتماعــی، 

مشــاغل اجرایــی مثــال محافظــت از بهداشــت محیــط شــهری و مشــاغل پشــتیبانی در ارگان های 

دولتــی و نهادهــای عمومــی اســت. اگرچــه ایــن فرصت هــا عمدتــاً بیــکاران در ســنین باالتــر را 
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هــدف قــرار می دهنــد امــا اقداماتــی نیــز مبنــی بــر تشــویق فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــرای 

ــه از ایــن برنامه هــا  کار در نهادهــای دولتــی در ســطح پایــه در دســت اجــرا اســت. یــک نمون

ــا1« اســت کــه یــک طــرح شــغلی اســت   ــالن کالج ه »سیاســت رســمی دهکــده فارغ التحصی

کــه بــه رهبــری کمیتــه مرکــزی جامعــه جوانــان کمونیســت و بخــش ســازمانی کمیتــه مرکــزی 

جمهــوری خلــق چیــن بــه منظــور تشــویق فارغ التحصیــالن کالج هــا بــرای کار در ســطوح پایــه 

ــه قدرتمندســاختن ساخت وســاز  ــن طــرح ب ــده اســت. ای ــه اجــرا درآم در مناطــق روســتایی ب

روســتایی چیــن در ســطح پایــه کمــک می کنــد و توســعه حوزه هــای کشــاورزی و روســتایی 

ــهری و  ــعه ش ــردن توس ــگ ک ــه هماهن ــی در زمین ــش فعال ــرح نق ــن ط ــد. ای ــا می بخش را ارتق

روســتایی و بســتن شــکاف بیــن مناطــق شــهری و روســتایی ایفــا می کنــد.

 دیگــر سیاســت هایی کــه بــه منظــور تشــویق فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــرای کار در ســطوح 

پایــه طراحــی شــده اند عبارتنــد از برنامه هــای داوطلبانــه در مناطــق غربــی چیــن بــرای کار در 

ســطوح پایــه مناطــق روســتایی جهــت پشــتیبانی از توســعه کشــاورزی، آمــوزش، فعالیت هــای 

پزشــکی و فقرزدایــی. برنامــه دیگــری نیــز وجــود دارد کــه فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها را بــه 

تدریــس در مناطــق روســتایی بــا هــدف ارتقــای ســطح آمــوزش اجبــاری در آن مناطق تشــویق 

ــگاه ها  ــالن دانش ــر فارغ التحصی ــار وارد ب ــتن از فش ــدف کاس ــا ه ــه ب ــه برنام ــن س ــد. ای می کن

ــرورش و  ــوزش و پ ــه پشــتیبانی پزشــکی، آم ــد و در آن واحــد ب ــه اجــرا درآمده ان ــن ب در چی

ــن  ــد. ای ــک می کنن ــن کم ــی چی ــق غرب ــوص در مناط ــتایی بخص ــق روس ــی در مناط فقرزدای

برنامه هــا همچنیــن توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را در مناطــق روســتایی ارتقــا می بخشــند.

1 - College-Graduate Village Official Policy
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  برنامــه کارآفرینــی: چیــن طیفــی از اقدامــات مختلــف را بــرای حمایــت از شــرکت های 

نوپــای تجــاری کــه یکــی از منابــع اصلــی ایجــاد اشــتغال هســتند بــه اجــرا گذاشــته اســت. ایــن 

ــه  ــای بیم ــک، کمک هزینه ه ــای کوچ ــاری، وام ه ــی و اعتب ــوق های مال ــامل مش ــات ش اقدام

ــرای  ــز ب ــی نی ــای آگاه ــای ارتق ــت. برنامه ه ــی اس ــازی اجرای ــای ساده س ــی و رونده اجتماع

تشــویق جوانــان بــه تأســیس شــرکت در حــال انجــام اســت. مهاجــران جــوان نیــز از ذی نفعــان 

سیاســت های فعــال بــازار کار محســوب می شــوند زیــرا یکــی از آســیب پذیرترین بخش هــای 

بــازار کار هســتند.

 شــورای دولتــی چیــن در ســال 2006 ســندی بــا عنــوان »بــرآورد مســائل مربــوط بــه کارگــران 

ــه آمــوزش حرفــه ای، محافظــت  ــه منظــور بهبــود فرصت هــای مهاجــران در زمین مهاجــر« را ب

از حقــوق آن هــا و فراهــم کــردن کار ایمن تــر منتشــر کــرد. یــک گــروه برجســته بــرای ارائــه 

دســتورالعمل ها و توصیه هــای سیاســتی انتخــاب شــده اســت. در ســال 2014 شــورای دولتــی 

چیــن »بــرآورد کار مرتبــط بــا کارگــران مهاجــر« را تصویــب نمــود کــه مقتضیــات جدیــدی را 

در مــورد اشــتغال و تأمیــن اجتماعــی کارگــران مهاجــر ارائــه کــرده اســت. ]1[



سیاست های کالن اقتصادی و سیاست های بخشی
    سیاست های مبتنی بر افزایش تقاضای داخلی

     اعمال سیاست های پایدار پولی و مالی

     تنظیم فعاالنه ساختار اقتصادی 

 نظام آموزشی

    آموزش حرفه ای و یادگیری مادام العمر

سیاست ها و نهادهای بازار کار
  سیاست دستمزدها

 قانون حفاظت از اشتغال

 مقررات مربوط به محافظت از اشتغال در قانون قرارداد کار

-  محدودیت های مربوط به اخراج کارگران دارای قرارداد رسمی
-  محدودیت های مربوط به اخراج نیرو

-  مقررات مربوط به اشتغال موقت

 سیاست های انفعالی بازار کار 

- ایجاد معیارهای واجد شرایط بودن
-  اقداماتی برای به تحرک واداشتن دوباره افراد برای ورود به بازار کار

-  تعهد متقابل

 سیاست های فعال بازار کار

-  یارانه های اشتغال برای استخدام کارگران جوان،
-  ایجاد طرح های اشتغال مستقیم عمومی و خوداشتغالی

 -  برنامه های آموزشی برای افزایش مهارت ها و قابلیت های کاری

سیاست آموزش و پرورش
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8- جمع بندی

برگشــت پذیری  خاصیــت  چیــن،  اقتصــادی  رشــد  رونــد  فعلــی  کنــدی  وجــود  بــا 

ــد  ــه تأکی ــدی ب ــا ح ــت کم ت ــوان دس ــن را می ت ــازار کار چی ــمگیر ب ــری( چش )انعطاف پذی

ــر ایجــاد اشــتغال نســبت داد. سیاســت های اشــتغال مدت هــا در بطــن توســعه  ــن کشــور ب ای

اقتصــادی ایــن کشــور قــرار داشــته اســت، حتــی زمانی کــه اقتصــاد چیــن در اثــر بازســازی و 

ــر  ــن یــک الگــوی پایدارت ــوده اســت. در حــال حاضــر در چی متعادل ســازی تحــت فشــار ب

رشــد در حــال اجــرا اســت کــه جایگزیــن الگــوی قبلــی رشــد ایــن کشــور خواهــد شــد. ایــن 

ــی اســت.  ــروی کار ارزان مبتن ــع وســیع نی ــر مناب ــد ب الگــوی جدی

اهرم هــای اقتصــادی کالن در سیاســت های مالــی، پولــی، تجــاری، نــرخ تبــادل ارز و دیگــر 

سیاســت ها علی رغــم کنــد شــدن رشــد اقتصــادی همچنــان قدرتمنــد هســتند. بــا ایــن حــال، 

ــد دســت کم گرفــت. چالش هــای اشــتغال را نبای

 نــرخ بیــکاری در چیــن همچنــان نســبت بــه تعــداد جمعیــت ایــن کشــور بــاال اســت و در وهله 

ــکاری  ــار بی ــن حــال آم ــا ای ــرار می دهــد. ب ــر ق ــان تحصیلکــرده را تحــت تأثی نخســت جوان

تنهــا شــاخص مبنــی بــر وضعیــت نامناســب اشــتغال جوانــان در چیــن نیســت. ســطوح مختلف 

اشــتغال غیررســمی، اشــتغال نامکفــی، دلســردی و نارضایتــی شــغلی همگــی به صورت مشــابه 

میلیون هــا تــن از جوانــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، اگرچــه در برخــی مــوارد داده هــای 

مرتبــط بــا ایــن وضعیت هــا موجــود نیســت. چیــن بــه خاطــر تعــداد بــاالی کارگــران مهاجــر 

جــوان و فقیــر روســتایی کــه اغلــب بــه کارهــای کــم کیفیــت مشــغولند بــا چالــش عمیقــی در 

زمینــه اشــتغال روبــرو اســت. 



  96  سیاست ها و برنامه ها ی دولت چین در راستای بهبود وضعیت اشتغال

دســتاوردهای چیــن در زمینــه ایجــاد نظــام آموزشــی مختــص خــود در یــک نســل چشــمگیر 

بــوده اســت. اگرچــه نظــام آموزشــی ایــن کشــور در دوران توســعه ســریع اقتصــادی ایــن کشــور 

در خدمــت اقتصــاد و جامعــه آن بــوده، امــا بــه شــکل روزافزونــی از توانایــی آن در پاســخگویی 

ــر فناوری هــای پیشــرفته کاســته شــده اســت.  ــی ب ــر و مبتن ــه نیازهــای یــک اقتصــاد پیچیده ت ب

خیــل عظیمــی از فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــا مهارت هــا و تحصیالتــی کــه ربــط چندانــی بــه 

نیازهــای بــازار کار ندارنــد در حــال ظهورنــد کــه ایــن موضــوع مشــکالت فعلــی مربوط بــه وجه 

تقاضــا را در شــرایط گــذار ناقــص ســاختاری در نظــام اقتصــادی پیچیده تــر می ســازد. اصالحات 

آموزشــی یکــی از دســتورکارهای سیاســی در ایــن زمینــه اســت، هرچنــد تالش های بیشــتری نیز 

در ایــن زمینــه مــورد نیــاز اســت. 

تغییــرات جمعیتــی نیــز تأثیــرات چشــمگیری از خــود بــه جــا می گذارنــد. ضمــن تغییــر رونــد 

ســاختاری چیــن بــه ســمت ســالمندی، نســبت جمعیــت جــوان چیــن در حــال کاهــش و ســن 

جمعیــت مشــغول بــه کار در حــال افزایــش اســت. اگرچــه ایــن موضــوع ممکــن اســت در کوتاه 

مــدت تــا حــدی از فشــار وارد بــر اشــتغال جوانــان بکاهد، امــا در بلندمدت روند نوســازی کشــور 

چیــن را در خطــر قــرار خواهــد داد چــرا کــه نســبت وابســتگی بــه نیــروی کار افزایــش یافتــه و 

ذخیــره نیــروی کار کاهــش می یابــد. روندهــای جمعیتــی همچنیــن مقیــاس عدم تعادل جنســیتی 

را نشــان می دهنــد کــه بــر ایــن اســاس تــا ســال 2020 تعــداد مــردان در چیــن 30 میلیــون بیشــتر 

از تعــداد زنــان خواهــد بــود. بــدون مداخلــه سیاســتی بــرای تغییــر ایــن روندهــا، پیامدهــای آتــی 

ایــن موضــوع بــرای بــازار کار، اقتصــاد، نظــام آموزشــی و بهداشــت و درمــان جدی خواهــد بود. 

ــود  ــان خ ــش روی جوان ــکالت پی ــاس مش ــن مقی ــه چی ــد ک ــان می ده ــت ها نش ــی سیاس بررس
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ــا  ــه اســت. در برخــی حوزه ه ــش گرفت ــه سیاســی در پی ــی را در زمین را شــناخته و موضــع فعال

شــکاف های سیاســی انــدک هســتند، بــه عنــوان مثــال طیــف وســیعی از سیاســت های فعال بــازار 

کار در مــورد عــدم اشــتغال فارغ التحصیــالن وجــود دارد. بنابراین در اینجا مشــکل بیشــتر مربوط 

بــه اجــرای آن اقدامــات سیاســتی و تضمیــن اجرای آن در مقیاســی اســت که آنقدر وســیع باشــد 

کــه تعــداد زیــادی از فارغ التحصیــالن بیــکار را دربرگیــرد. در مــورد کارگــران جــوان روســتایی 

مهاجــر و فقیــر شــکاف های سیاســی وجــود دارد. برخــی اقداماتــی کــه هم اکنــون در حــال اجرا 

اســت آنقدرهــا وســیع نیســتند کــه بســیاری از جوانانــی کــه تحــت تأثیــرات منفــی کار نامطمئن، 

شــرایط کاری ضعیــف و اجــرای ضعیــف حقــوق کاری هســتند را در برگیرنــد. ]1[

8-1 توصیه های سیاستی

  غلبه بر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن

ــات  ــداد اقدام ــالن و تع ــکاری فارغ التحصی ــت بی ــاس و اهمی ــایی مقی ــه شناس ــن در زمین چی

ــروازی بســیاری داشــته و  ــالن بلندپ ــت از فارغ التحصی ــرای حمای ــازار کار ب ــال ب سیاســی فع

ــدد را  ــوزش مج ــت آم ــی و فرص ــای کارآفرین ــوزی، فرصت ه ــای کارآم ــه برنامه ه از جمل

افزایــش داده اســت. فرآینــد اجــرای ایــن چارچوب هــا هــم اکنــون در حــال انجــام اســت؛ 

ــن  ــور تضمی ــه منظ ــت ها ب ــن سیاس ــطح ای ــای س ــر و ارتق ــرای مؤث ــد اج ــی می مان ــه باق آنچ

ــزرگ از بیــکاران اســت.  پوشــش کامــل ایــن گــروه ب

داده هــای موجــود نشــان می دهنــد کــه بیــکاری ایــن گــروه موقتــی اســت و اغلــب در مرحلــه 

ــه  ــان در زمین ــوزش جوان ــر آم ــتر ب ــز بیش ــد. تمرک ــاق می افت ــازار کار اتف ــه ب ــذار ب ــه گ اولی

تکنیک هــای کاریابــی، نمایشــگاه های گســترده کاری و تقویــت ســازمان های عمومــی 
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اشــتغال بــرای توجــه بــه نیازهــای ایــن گــروه احتمــاال بیشــترین تأثیرگــذاری را خواهند داشــت. 

علی رغــم حمایــت سیاســی بــه عمــل آمــده از تشــویق کارآفرینــی در میــان فارغ التحصیــالن 

دانشــگاهی، بســیاری از ایشــان هنــوز بــه آغــاز کســب و کار جدیــد تمایلــی نشــان نمی دهنــد 

و آن را شــکل نامعتبرتــر و غیرایمن تــری از اشــتغال می پندارنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه گــذار 

بــه اقتصــاد بــازار همیــن اواخــر اتفــاق افتــاده اســت، ایــن موضــوع تعجــب آور نخواهــد بــود.

 بسیاری از فارغ التحصیالن جوان همچنان کارآفرینی را بسیار پرخطر می پندارند. 

بــرای تغییــر دادن ایــن ذهنیــت کارهــای زیــادی بایــد انجام شــود، از جملــه ایجــاد فعالیت های 

ــت  ــرای تربی ــا ب ــت کارفرم ــرداری از ظرفی ــار، بهره ب ــود اعتب ــن وج ــی، تضمی ــای آگاه ارتق

کارآفرینــان جــوان، گســترش برنامه هــای مراکــز رشــد کــه در حــال حاضــر در تعــداد کمــی 

از دانشــگاه ها موجــود اســت و همچنیــن برنامه هایــی کــه توســط نهادهــای خصوصــی اجــرا 

ــد  ــد )مانن ــه اجــرا درمی آین ــتانی ب ــز گســترش مشــوق هایی کــه در ســطح اس می شــوند و نی

ــکن و  ــه مس ــر، یاران ــه صف ــای اداری ب ــاندن هزینه ه ــی، رس ــات مال ــی، خدم ــوق های مال مش

قراردادهــای تمهیــدات عمومــی(. اگرچــه ایــن مــوارد در ســویه عرضــه اقدامــات مهمــی بــه 

ــود دارد  ــواهدی وج ــرار داد. ش ــه ق ــورد توج ــد م ــز بای ــا را نی ــه تقاض ــد، وج ــمار می رون ش

ــد  ــوزش می بینن ــی آم ــگاه ها در حوزه های ــالن دانش ــی فارغ التحصی ــد برخ ــان می ده ــه نش ک

کــه در اقتصــاد ارزش چندانــی ندارنــد، یــا این کــه فاقــد مهارت هــای مهمــی همچــون حــل 

ــه و مهارت هــای برقــراری ارتبــاط هســتند. ضمــن آن کــه  مســئله، تفکــر انتقــادی و نوآوران

کمبــود مهارت هــای ســطح بــاال در برخــی حوزه هــا بــه شــدت احســاس می شــود، بســیاری 

ــان  ــرای حصــول اطمین ــد. ب ــال کار می گردن ــه دنب ــان ب ــالن دانشــگاه ها همچن از فارغ التحصی
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از وقــوع تحلیــل مهارت هایــی کــه در حــال حاضــر مــورد تقاضــا قــرار دارنــد، حائــز اهمیــت 

اســت کــه خدمــات تمهیــدات عمومــی، دانشــگاه ها و نهادهــای آمــوزش حرفــه ای پیوندهــای 

قدرتمنــدی بــا بخــش خصوصــی و خدمــات عمومی اشــتغال برقــرار کننــد. کشــورهای دیگر 

بــا اســتفاده از هیئت هــای ســه جانبه درصــدد نظــارت بــر توســعه برنامــه درســی و اصالحــات 

بــرای بــرآوردن بهتــر نیازهــای بــازار کار برآمده انــد.

ــد  ــت، بای ــر حال ــدد. در ه ــه کار بن ــت خــود ب ــن تحــوالت را در باف ــد ای ــز می توان ــن نی  چی

پیش بینی هــای گســترده تری در مــورد نیازهــای آتــی بــازار کار صــورت گیــرد کــه 

ــت  ــه دس ــغلی ب ــات ش ــتم اطالع ــای سیس ــی ارتق ــرد کل ــی از راهب ــه بخش ــد به مثاب می توان

نهادهــای عمومــی در مشــارکت بــا بخــش خصوصــی انجــام شــود. بــه همیــن ترتیــب، چیــن 

بایــد تحــول ســاختاری خــود را بــه ســمت یــک اقتصــاد مبتنــی بــر فناوری هــای پیشــرفته و 

تولیــد بــا ارزش بــاال ادامــه دهــد. گســترش آتــی سیاســت های حمایتــی مبنــی بــر گســترش 

بخــش خدمــات در ایــن رابطــه نقــش کلیــدی دارد. اگرچــه بخــش خدمــات در چیــن اخیــراً 

از صنایــع ثانویــه پیشــی گرفتــه اســت، بخــش خدمــات همچنــان در کشــورهای دیگــری مانند 

کــره جنوبــی  و ایــاالت متحــده قســمت کوچکــی از تولیــد ناخالــص داخلــی را دربرمی گیرد. 

اقدامــات سیاســتی بــرای حمایــت از رشــد بخــش خدمــات بــا کیفیــت در حــال انجــام اســت 

کــه مســتلزم ســرمایه گذاری و تقویــت مســتمر بــه منظــور حصــول اطمینــان از ایــن امــر اســت 

کــه تقاضــا بــرای افــراد بــا تحصیــالت بــاال افزایــش یابــد. بــه مــوازات ایــن امــر همچنیــن بایــد 

اطمینــان حاصــل شــود کــه کارگــران چینــی می تواننــد مهارت هــای خــود را ارتقــا بخشــند 

ــه فنــاوری و دانــش پیچیده تــر را بــرآورده ســازند. ]1[ تــا بتواننــد نیــاز ب
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  تقویت مجموعه های آماری مربوط به اشتغال جوانان

توســعه راه حل هــای سیاســی مناســب بــرای پرداختــن بــه نیازهــای مختلــف جوانــان در بــازار 

کار چیــن مســتلزم جمــع آوری دقیــق داده هــا اســت. اگرچــه داده هــای ثانویــه و اطالعــات 

ــی  ــکاف های عمیق ــه ش ــن زمین ــا در ای ــت، ام ــده اس ــع آوری ش ــه جم ــن زمین ــد در ای جدی

بــه جــا مانــده اســت. اطالعــات آمــاری اندکــی در مــورد اشــتغال نامکفــی، گســتره واقعــی 

اقتصــاد غیررســمی و عــدم فعالیــت بــه لحــاظ تعاریــف بین المللــی موجــود اســت. دولــت 

چیــن بایــد ظرفیــت دفتــر ملــی آمــار چیــن و وزارت منابع انســانی و تأمیــن اجتماعــی را برای 

جمــع آوری داده هــای مربوطــه بــا اســتفاده از تعاریــف آمــاری بین المللــی تقویــت کنــد. در 

ایــن زمینــه بــه عنــوان یــک اقــدام کوتاه مــدت می تــوان در یــک نظرســنجی جدیــد گــذار 

از مدرســه بــه محیــط کار اطالعــات مربوطــه را در مــورد نیازهــا وبلندپروازی هــای جوانــان 

حیــن جســتجو بــرای فرصت هــای شــغلی مناســب جمــع آوری کــرد. 

  حمایت از مهاجران جوان

ــرض  ــای در مع ــن گروه ه ــزو اصلی تری ــوان ج ــران ج ــه مهاج ــت ک ــده اس ــان داده ش نش

ــه  ــه خاطــر بیــکاری بلکــه ب ــه ب ــد و ایــن امــر ن ــازار کار قــرار دارن ــه ب خطــر حیــن گــذار ب

ــدان مشــغول می شــوند. بســیاری  خاطــر کیفیــت پاییــن کارهایــی اســت کــه ایــن گــروه ب

ــدرت مراعــات  ــد و حقوق شــان به ن ــه جرگــه اقتصــاد غیررســمی می پیوندن ــراد ب ــن اف از ای

ــن  ــه پایی ــان در طبق ــروه از جوان ــن گ ــدن ای ــی مان ــری از باق ــور جلوگی ــه منظ ــود. ب می ش

ــی از  ــد طیف ــن بای ــری، چی ــکل نابراب ــه مش ــن ب ــور پرداخت ــه منظ ــی و ب ــورت دائم ــه ص ب

ــرا درآورد.  ــه اج ــی ب ــات فعل ــر اقدام ــالوه ب ــتی را ع ــای سیاس حمایت ه
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یکــی از اولویت هــا در ایــن زمینــه اصــالح نظــام ثبــت اطالعــات خانــواد هوکوئــو اســت، 

ــوان  ــه عن ــان ب ــل ایش ــوق کام ــان از حق ــورداری جوان ــع برخ ــازمانی آن مان ــع س ــه موان ک

ــرایط  ــود ش ــوان بهب ــران ج ــت از کارگ ــم حمای ــای مه ــی از مؤلفه ه ــود. یک ــر می ش کارگ

کاری در شــهرهای بــزرگ اســت. بــا توجــه بــه شــرایط کاری ضعیــف فعلــی ایشــان، یــک 

ــود کــه بهبــود برخــی شــرایط کاری  ــاز خواهــد ب ــه مــورد نی رویکــرد جامــع در ایــن زمین

ماننــد دســتمزدها، امنیــت شــغلی، مســائل حرفــه ای و بهداشــتی و حقــوق دیگــر را شــامل 

ــی  ــش فرصت های ــد در راســتای افزای ــی بای ــن موضــوع تالش های ــوازات ای ــه م می شــود. ب

ــود شــرایط زندگــی ایشــان  ــه مهارت هــای ایشــان و بهب ــوع بخشــیدن ب ــرای تقویــت و تن ب

صــورت گیــرد. 

ــر  ــای مؤث ــد از آموزش ه ــرد عبارتن ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــی ک ــر حوزه های دیگ

ــترش  ــیل کننده، گس ــع گس ــوق در جوام ــورد حق ــی در م ــای آگاه ــزام و ارتق ــش از اع پی

ــدد  ــام مج ــای ادغ ــی و برنامه ه ــت اجتماع ــه حفاظ ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــای موج فرصت ه

بــرای افــرادی کــه بــه جوامــع خــود بــاز می گردنــد. برنامه هــای ادغــام مجــدد کــه 

فرصت هایــی را بــرای آمــوزش حرفــه ای و توســعه مهارت هــای جدیــد و همچنیــن 

ــیل کننده  ــع گس ــوص در جوام ــد، به خص ــم می کنن ــد فراه ــول نق ــد پ ــرمایه گذاری مول س

ــد. ]1[  ــادی برخوردارن ــت زی ــروی کار از اهمی نی

  باز کردن فرصت  تحصیل برای روستاییان فقیر

گــروه دومــی کــه در معــرض خطــر گــذار مشــکل بــه بــازار کار قــرار دارنــد فقــرای روســتایی 

هســتند. احتمــال دسترســی بــه آمــوزش عالــی بــرای جوانانــی کــه در ایــن اجتماعــات زندگــی 
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می کننــد بســیار انــدک اســت و بنابرایــن بــه احتمــال بیشــتری در ســنین پایین تــر بــه بــازار کار 

وارد می شــوند و ســرمایه انســانی آن هــا بســیار کمتــر از همتایانشــان در مناطــق شــهری اســت. 

بــاال بــودن تعــداد تــرک تحصیــل در مناطــق روســتایی بــه چنــد دلیــل اســت، از جملــه کیفیــت 

ــن،  ــی در چی ــاده، نظــام آموزشــی به شــدت رقابت ــرورش در مناطــق دورافت ــن آمــوزش و پ پایی

دســتمزدهای نســبتاً بــاال در کارهــای بــا مهــارت پاییــن و هزینــه تحصیــل در مــدارس روســتایی. 

بنابرایــن هزینــه فرصــت ماندن در مدرســه نســبتاً بــاال اســت. بســیاری از جوانان روســتایی ترجیح 

می دهنــد مهاجــرت کننــد و بدیــن ترتیــب پــا جــای پــای والدیــن خــود می گذارنــد. اگرچــه 

ممکــن اســت شــغل بــرای آن هــا موجود باشــد، امــا اغلــب شــرایط کاری بــد و مزایــای آن ناچیز 

ــدون مداخلــه در راســتای  اســت. همچنیــن ایــن مشــاغل اغلــب ناامــن و غیررســمی هســتند. ب

پشــتیبانی از ارتقــای مهارت هــا، فقــرای روســتایی ممکــن اســت تــا آخــر عمــر در طبقــه پاییــن 

اجتماعــی باقــی بماننــد و بــه نابرابــری بین مناطق شــهری و روســتایی دامــن بزنند. از این گذشــته، 

ضمــن کنــد شــدن رونــد رشــد و تبدیــل چیــن بــه یــک اقتصــاد مبتنــی بــر فنــاوری پیشــرفته، 

روســتاییان فقیــر احتمــاالً نخواهنــد توانســت جایــگاه مســتحکمی در بــازار کار بــه ســرعت در 

حــال تغییــر چیــن بــه دســت آورنــد. 

چیــن بایــد طیفــی از گزینه هــای مختلــف را بــرای تضمیــن چشــم انــداز آتــی فقــرای روســتایی 

مدنظــر قــرار دهــد. بســیاری از کشــورها برنامه هایــی مبنــی بــر انتقــال مشــروط پــول نقــد را بــرای 

ــد در  ــرار دارن ــازار کار ق ــه ب ــگام ب ــل و ورود زودهن ــرک تحصی ــر ت ــه در خط ــی ک گروه های

ــه کار بســت. از ایــن گذشــته،  ــز ب ــوان در مــورد چیــن نی ــد. ایــن تجــارب را می ت نظــر گرفته ان

روســتاییان فقیــر بــه فرصت هــای بیشــتری بــرای توســعه مهارت هــا و به ویژه آمــوزش حرفــه ای و 



103    جمع بندی  

فرصت هــا و مشــوق های بیشــتری بــرای توســعه کارآفرینــی نیــاز دارنــد. اگرچــه ایــن فرصت هــا 

در حــال حاضــر تــا حــدی وجــود دارنــد، امــا بایســتی گســترش یابــد. بــه مــوازات ایــن امــر نیــاز 

اســت کــه ســرمایه گذاری در آمــوزش روســتایی گســترش داده شــود تــا از وجــود برابــری میــان 

مــدارس شــهری اطمینــان بــه عمــل آیــد. پرداخــت کمک هزینــه تحصیلــی و مشــوق هایی بــرای 

معلمــان در مناطــق دورافتــاده نیــز می توانــد نقطــه ورود مهمــی بــرای بهبــود کیفیــت آمــوزش بــه 

شــمار آیــد. چیــن در ایــن راســتا روال هــای نوآورانــه ای را توســعه داده اســت، از جملــه فراهــم 

کــردن مشــوق هایی بــرای فارغ التحصیــالن شــهری بــرای کاهــش هزینه هــای تحصیــل ایشــان از 

طریــق کار کــردن در مناطــق دورافتــاده و روســتایی. تاکنــون ارزیابــی چندانــی از این سیاســت ها 

بــه عمــل نیامــده اســت، امــا بــه نظــر می رســد کــه نویدبخــش باشــند و نــه تنهــا به مشــکل کیفیت 

پاییــن آمــوزش در مناطــق روســتایی کــه همچنیــن به اشــتغال فارغ التحصیــالن کمک کننــد. ]1[

  غلبه بر تعصب در سمت عرضه در نظام آموزش و پرورش

اگرچــه نظــام آموزشــی چیــن تــا ســال 2015 توانســته اســت نیازهــای اقتصاد بــه ســرعت در حال 

گســترش خــود را بــرآورده ســازد، نظــام آموزشــی ایــن کشــور بــه شــکل روزافزونــی در تطبیــق 

یافتــن بــا نیازهــای اقتصــاد آتــی مبتنــی بــر فنــاوری پیشــرفته و تولیــد بــا ارزش بــاال ناتــوان شــده 

اســت. طــرح اصــالح ده ســاله نظــام آموزشــی بلندپروازانــه اســت هرچنــد ســرعت اصالحــات 

پاییــن اســت. چیــن بایــد تغییراتــی کــه تاکنــون در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه را مــورد ارزیابــی 

قــرار داده و مانــع ایجــاد تغییــر بیشــتر شــود. بــه عــالوه نیــاز بــه پیوندهــای سیســتماتیک بیشــتری 

بیــن نظــام آموزشــی و پیــش بینــی تقاضــا بــرای کار وجــود دارد تــا اطمینــان بــه عمــل آیــد کــه 

مــدارس قادرنــد بــه صــورت بــه هنــگام بــه نیازهــای آتــی بــازار واکنــش نشــان دهنــد. ]1[
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  ایجاد بستر گفتگو برای جوانان

چیــن در زمینــه ســازماندهی جوانــان و توســعه بدنــه قــوی از جوانــان یــد طوالیــی دارد. بــه عنوان 

مثــال، فدراســیون جوانــان سراســر چیــن1 300 میلیــون جــوان را تحــت پوشــش قــرار می دهــد و 

دارای 52 ســازمان عضــو و 77,000 عضــو منفــرد اســت. ایــن ســازمان طیفــی از موضوعــات را 

مدنظــر قــرار می دهــد کــه اشــتغال تنهــا یکــی از آن هــا اســت. تــا بــه حــال هیــچ بســتر خاصــی 

وجــود نداشــته اســت کــه در آن جوانــان بتوانند در مورد مســائل مربــوط به اشــتغال و چالش های 

همــراه بــا گــذار بــه بــازار کار بــا یکدیگــر بــه تعامــل بپردازنــد. 

تجربــه کشــورهای دیگــر اهمیــت ایــن بســترها را در توانمندســازی جوانــان بــه بیــان نیازهــا و 

ــا مقامــات مرتبــط  چالش هــای ایشــان روشــن ســاخته و همچنیــن اهمیــت برقــراری گفتگــو ب

ــر گــذار  داخلــی و محلــی را آشــکار ســاخته اســت. مهــم اســت کــه نه تنهــا مســائل محــاط ب

جوانــان بــه دقــت مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد، بلکــه همچنیــن اطمینــان حاصــل شــود که مســائل 

ــه  ــرار داده شــود. ســاز وکارهــای ســه گان ــی ق ــان در دســتور کار مل ــه اشــتغال جوان ــوط ب مرب

موجــود در مــورد اشــتغال در چیــن را می تــوان بــا تضمیــن شــنیده شــدن صــدای جوانــان تقویت 

کــرد. ایــن موضــوع فرصــت پرداختــن بــه طیفــی از مســائل گوناگــون کاری را بــرای جوانــان 

فراهــم مــی آورد کــه در حــال حاضــر توجــه بــه آن هــا ضعیــف اســت. ]1[

  تقویت حقوق جوانان در محل کار

ــود دارد،  ــکاف هایی وج ــوان ش ــران ج ــتغال کارگ ــت از اش ــه محافظ ــر در زمین ــال حاض در ح

ــرای  ــر اج ــه خاط ــا ب ــوند و ی ــش داده نمی ش ــون پوش ــط قان ــا توس ــه آن ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ی

1 - All -China Youth Federation
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ضعیــف قانــون. جوانــان اغلــب دســتمزدهای پایین تــر، ســاعات کاری طوالنی تر، شــرایط کاری 

خطرنــاک یــا ناامــن و امنیــت شــغلی و محافظــت اجتماعــی اندکــی دارنــد. چیــن می توانــد بــا 

مــرور مقــررات فعلــی اشــتغال جوانــان ایــن شــکاف ها را شناســایی کــرده و توصیه هایــی بــرای 

تغییــرات سیاســتی و قانــون الزم ارائــه دهــد. 

غلبه بر مشکل بیکاری فارغ التحصیالن

تقویت مجموعه های آماری مربوط حمایت از مهاجران جوان
به اشتغال جوانان

غلبه بر تعصب در سمت عرضه 
در نظام آموزش و پرورش

تقویت حقوق جوانان در محل کار

 باز کردن فرصت  تحصیل برای 
روستاییان فقیر

ایجاد بستر گفتگو برای جوانان

توصیه های سیاستی
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