
 
 

1 
 

 ایجاد اشتغال پایداربربودجه های سنواتی و تاثیر آن  81بررسی عملکرد بند الف تبصره 
 

 دکتر هادی قوامی
 اقتصادی دانشگاه فردوسی  اداری و دانشکده علومگروه اقتصاد عضو هیات علمی 

qavami_h@um.ac.ir 
hadi.qavami@gmail.com 

 
 حمید جمالی وحید

 کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه سمنان
Hamidjamali62@gmail.com 

 
 چکیده:

 

 و است اجتماعي اقتصادي مسائل ترين مهم از يکي اشتغال توسعه، مسئله حال در کشورهاي از بسیاري در امروزه

 حاضر  حال در ويژه به اخیر يها سال در که طوري دارد. به دنبال به مختلف ايه زمینه در را مختلفي پیامدهاي

 و طالق  قاچاق، مهاجرت، بزهکاري، فقر همچون و آن پیامدهاي گیر گريبان بیکاري، معضل بر عالوه ايران اقتصاد

  .باشد مي غیره

کننده به فعالیت است. در اين شرايط يکي از جدي ترين اتفاقاتي که در ثبات اقتصادي رخ مي دهد، اعتماد تولید

بنگاههاي اقتصادي شکل مي گیرد و چرخه اي بزرگ به حرکت در مي آيد. نکته مهم اينجاست که بنگاه اقتصادي 

زمینه ساز اشتغال پايدار است. هیچ کارفرمايي نمي تواند از میانه راه بنگاه اقتصادي را تعطیل کند و اگر ثبات 

ه اي باشد که بتوان براي يک سال آينده برنامه ريزي کرد، هر سرمايه گذاري رغبت مي کند اقتصادي سالم به انداز

در زمینه تولید فعالیت داشته باشد. با نگاهي به بنگاههاي اقتصادي متوجه مي شويم که اشتغال پايدار در اين 

 .بنگاهها شکل گرفته، بنگاههايي که دل به اقتصاد مولد دوخته اند

 تسهیالت میزان تأثیر  بررسي هدف با اين پژوهش .است توصیفي روش و کاربردي هدف لحاظ از حاضر پژوهش  

 صنعت خدمات، کشاورزي،( هاي اقتصادي بخش بر پايدار قانون بودجه بر ايجاد اشتغال  81داده شده تبصره 

بند تسهیالت با بررسي هاي انجام شده نشان داده شده است که اگر و  .است گرفته انجام )اشتغال ناقص  و ومعدن

پرداخت  شود باعث ايجاد مین تاًهاي مین و يا شبکه زي زنجیره هاي تاًراه انداراي قانون بودجه ب 81الف تبصره 

باعث افزايش بدهکار هاي بانکي اشتغال پايدار مي شود و اگر بصورت خرد و براي شغل هاي فصلي پرداخت شود 

 شده و افزايش نرخ بیکاري را بدنبال دارد.

ز تسهیالت اشتغال استفاده نموده اند. که داده هاي آن از درگاه آمار ايران جامعه آماري اين پژوهش، تمام افراد  که ا

 و بانک مرکزي  اخذ شده است.
 

 واژگان کلیدی:
 

  زنجیره تامین ، شبکه تامین ، رشد اقتصادی، قانون بودجه ، اشتغال پایدار  11تبصره 
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 :مقدمه-8
 

 اشتغال و گذاري سرمايه ي،اقتصاد رشد کشور، توسعه هاي برنامه توجه مورد و کلیدي محورهاي از يکي همواره

 هم و تأثیرگذارند ها شاخص اين روي بر سیاستي و فرهنگي اجتماعي، ، اقتصادي تحوالت و تغییر برآيند .است

 توجه با .دارند اجتماعي و اقتصاد هاي شاخص ساير بر منفي و مثبت تبعات و آثار ها، شاخص اين تغییرات که اين

 اين به خاصي توجه نیز توسعه ششم برنامه تدوين در کشور، کالن ذاريگ سیاست در ها شاخص اين اهمیت به

 اشتغال و پايدار شتابان، اقتصادي رشد تحقق به ششم برنامه ابالغي کلي سیاست نخست بند .است شده موضوعات

 و پايدار شتابان، شامل( اقتصادي رشد شمرده بر ويژگي سه .دارد اشاره درصد 1 ساالنه متوسط میزان به زا

 رشد تأمین منابع ،)بري سرمايه( کاربردي لحاظ به تولید هاي فناوري و رويکردها در تغییر لزوم به ،)زا اشتغال

 يادشده هدف به دستیابي براي ريزي برنامه .دارد تأکید رشد تأمین در ها بخش مناسب نقش و ترکیب و اقتصادي

ايجاد  و گذاري سرمايه آن تبع به و اقتصادي شدر شناسانه آسیب مطالعه و موجود هاي ويژگي شناخت مستلزم

 مي توسعه هاي برنامه ويژه به زماني مختلف مقاطع در تولید، امر در ها نهاده ترين مهم عنوان بهپايدار  اشتغال 

 پايدار قانون بودجه بر ايجاد اشتغال  81تسهیالت داده شده تبصره  میزان تأثیر بررسي  تحقیق اصلي هدف .باشد

 .بود خواهد اشتغال وضعیت بر اقتصادي ايه بخش

 

 نظیر اقتصادي هاي شاخص ساير با زيادي بسیار همبستگي که میباشد اقتصاد کلیدي متغیرهاي از يکي اشتغال

  سرمايه ساختهاي يرز  توسعه و ايجاد با تا میکنند تالش ها دولت تمامي اساس اين بر .دارد تورم و اقتصادي رشد

 .فراهم نمايند را اشتغال ايجاد ینه هايزم تولید، و گذاري

 .است شده لحاظ برنامه در خاص موضوعات از يکي عنوان اشتغال( بهتوسعه ) ششم برنامه قانون2 ( ماده استناد به

 اعمال طريق از عدالت پايه بر اقتصادي توسعه و رشد به نیل جهت بسترسازي نیز مذکور قانون 4بند ز ماده  در

 دانشبنیان و خانگي کوچک مشاغل از حمايت و حرفهاي دانش و ارتقاي مهارت افزايي ايي،اشتغالز سیاستهاي

 میزان به اشتغال ساالنه رشد متوسط اساس اين بر .گرديد گذاري هدف » شايسته کار ملي سند «بر  مبتني

 شده گرفته نظر در برنامه هاي سال طول درصد در 8.1 ساالنه حداقل میزان به بیکاري نرخ کاهش و درصد9.3

 .است

 است. نموده صرف اشتغال از حمايت و توسعه براي برنامه 13 اخیر سنوات طي دولت که میدهد نشان ها بررسي

 

 پیشینه تحقیق :-2

 

 خارجي مستقیم گذاري سرمايه از ناشي فناوري سرريز تأثیر" عنوان تحت پژوهشي در (8931) محمودي و رجبي

 بخش اشتغال بر خارجي مستقیم گذاري سرمايه از ناشي فناوري سرريز أثیرت بررسي به "صنعت بخش اشتغال بر

 متغیرهاي که داد نشان تخمین نتايج .پرداختند پانل رگرسیوني از استفاده با 2014 تا 2000 زمان در صنعت

 صنعت بخش اشتغال با صنعت عملکرد و سرريزي اثرات خارجي، گذاري سرمايه جذب انساني، سرمايه ارتقاي

 سرمايه و دستمزد شاخص صنعت، بخش افزوده ارزش قبل، دوره در اشتغال که اي گونه به .دارد داري معني ابطهر

تأثیر سرريز فناوري ") .است سازگار اقتصادي هاي تئوري با حاصل نتايج .دارد مثبت رابطه خارجي مستقیم گذاري

 .(8931ناشي از سرمايه گذاري مستقیم. 
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 در اشتغال و اقتصادي رشد صنعت، بخش در کارآفريني" عنوان تحت پژوهشي در (8931همکاران ) و علیزاده

 زماني دوره در ايران اقتصاد در اشتغال و اقتصادي رشد صنعت، بخش در کارآفريني رابطه بررسي به "ايران اقتصاد

 در کارآفريني که دهد مي نشان نتايج .پرداختند  برداري رگرسیوني خود روش از استفاده با  1395 تا 1338

 يک با اقتصادي رشد .دارد ايران اقتصاد در اشتغال نرخ و اقتصادي رشد بر مثبت اثر وقفه دوره 5 با صنعت بخش

 صنعت بخش در کارآفريني بر اقتصادي رشد همچنین .دارد اشتغال نرخ بر توجهي قابل و مثبت اثر وقفه دوره

 وقفه دوره دو با اما دارد، صنعت بخش در کارآفريني بر منفي اثر وقفه دوره يک با نیز اشتغال نرخ .ندارد تأثیري

 با اشتغال همچنین .است آن منفي اثر از بیش آن مثبت اثر که است، مثبت صنعت بخش در کارآفريني بر آن اثر

 (8931)کارآفريني در بخش صنعت، میزان تولید و.  .دارد اقتصادي رشد بر مثبت اثر وقفه دوره دو

 
 تحقیق: فرضیه-3

 تاثیر مثبت دارد.اشتغال پايدار  بربند الف  81تسهیالت پرداختي تبصره 

 

 :مطالعه مورد آماری جامعه-4

آن از درگاه  داده هاي. که انداستفاده نموده 81تبصره تسهیالت اشتغال که از   افرادجامعه آماري اين پژوهش، تمام 

 است. اخذ شده  و بانک مرکزي آمار ايران
 

 :پژوهش در استفاده مورد دادههای زمانی دوره -1

 هاي سالدر اين پژوهش از داده هاي  در بودجه کشور قرار گرفت  8931در سال  ، 81که بند الف تبصره  از آنجايي

 .استفاده  شده است 8488تا  8931

 :تحقیق روش -1

درگاه آماري ايران و   مباني نظري از طريق مطالعات کتابخانه اي و جستجو در پايگاه هاي اينترنتيدر اين تحقیق 

توصیفي  آنها را مقايسه کرده و سپس تاثیر -به دست آمده است؛ داده هاي پژوهش نیز به روش تحلیلي بانک مرکزي

 رار گرفته است.مورد بررسي قپايدار   بودجه کشور بر ايجاد اشتغال 81ره صبند الف تب
. 

 

 تعاریف:-7

 فعالیتهاي از دسته آن کار .است شده استفاده کار کلیدي کلمه از افراد اقتصادي فعالیت چگونگي تعیین براي :كار

 کاال تولید آن هدف و پذيرد صورت )غیرنقدي يا نقدي( درآمد کسب منظور به که است )بدني يا فکري( اقتصادي

 کار خود براي که افرادي( اشتغال خود گروه دو به عمده طور به میکنند کار که يافراد . باشد خدمت ارائه يا

 .میشوند تقسیم )میگیرند حقوق و مزد خود کار قبال در که افرادي( بگیر حقوق و مزد و )میکنند

 

 به ابن يا و کرده کار ساعت يک حداقل کار، تعريف طبق مرجع، هفته طول در که بیشتر و ساله 15 ادافر :شاغل

 که خود خانوار اعضاي از يکي براي مزد دريافت بدون که افرادي .باشند کرده ترک را کارشان موقت طور به داليلي
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 فعالیتي کارآموزي دوره در که کارآموزاني ؛)مزد بدون فامیلي کارکنان( میکنند کار دارند، خويشاوندي نسبت وي با

 سهیم خدمات ارائه يا کاال تولید در مستقیماً يعني میدهند، امانج کارآموزي محل سهس مؤ فعالیت با ارتباط در

 صورت به سلح م نیروهاي در که افرادي تمام و اند کرده کار تعريف، مطابق مرجع هفته در که محصالني هستند؛

 نیروهاي وظیفهي ان سرباز و داران درجه کادر، پرسنل شامل مسلح نیروهاي( میکنند خدمت موقت يا دائم کادر

 .میشوند محسوب شاغل افراد گروههاي ازجمله )انتظامي و نظامي

 

 باشند دارا همزمان را معیار سه که تر بیش و ساله 15 افراد :بیکار

 ؛)نباشند خوداشتغالي يا مزدبگیري اشتغال داراي( باشند کار فاقد مرجع هفته در .8

 اشتغال جستجوي منظور به را صيمشخ اقدامات( باشند کار جوياي آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در .2

  )باشند  آورده عمل به خوداشتغالي يا و مزدبگیري

 . باشند کار براي آماده ، خوداشتغالي يا مزدبگیري اشتغال براي آن از بعد هفته يا و مرجع هفته در .9

 کار فاقد ليو نبوده، کار جوياي قبلي شغل به بازگشت انتظار و يا آينده در کار به آغاز بهدلیل که افرادي

 .میشوند محسوب بیکار نیز ،اند بوده کار براي آماده و

 .است بیکار و شاغل جمعیت مجموع :)فعال جمعیت ( نیروي کار

 

 غايب يا سرکار در حاضر مرجع، هفته در که است شاغالني تمام شامل ناقص اشتغال داراي : افراداشتغال ناقص

 در داشتن قرار بیشتر، کار ساعت با کار نکردن پیدا کاري، رکود نظیر اقتصادي به داليل و بوده کار محل از موقت

 .اند بوده مرجع هفته در اضافي کار انجام براي و آماده خواهان کرده، کار ساعت 44 از کمتر ...و غیرکاري فصل

 

 )اقتصادی فعالیت نرخ( اقتصادی مشاركت نرخ

   بیشتر و ساله 15 کار، سن در جمعیت به بیشتر و ساله 81)بیکار و شاغل ( فعال جمعیت نسبت از ست ا عبارت

 888ضربدر 

 ساله و بیشتر( 81ساله و بیشتر/جمعیت فعال  81*)جمعیت 811نرخ مشارکت اقتصادی =

 نسبت اشتغال

  ضربدر ، بیشتر و ساله 15 کار، سن در جمعیت کل به بیشتر و ساله 15 شاغل جمعیت نسبت از است عبارت

888 

 ساله و بیشتر( 81 ساله و بیشتر/جمعیت شاغل  81*)جمعیت 811تغال =نسبت اش
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 رخ بیکارین

 888  ضربدر بیکار(، و فعال )شاغل جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از است عبارت

 ساله و بیشتر( 81ساله و بیشتر/جمعیت بیکار   81*)جمعیت فعال811نرخ بیکاری =

 

 

 آمار ها اشتغال کشور-1

 نسبت 8931 سال در آن تغییرات و بازار کار اي شاخصه ترين عمده ، 8931 سال در آمارگیري اين نتايج براساس

  .است شده ارائه جدول در 8931 سال به

 

 1337سال  در کار بازار عمده های شاخص :1نمودار
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1337 به تفکیک جنسیت سال در کار بازار عمده های شاخص:1جدول 

 ملی آمار درگاهمنبع:                                                            

 

 در جمعیت درصد 48.1  که دهد مي نشان بیشتر و ساله88 جمعیت )فعالیت نرخ( اقتصادي مشارکت نرخ بررسي

 همچنین .اند قرارگرفته بیکاران يا شاغالن گروه در يعني ؛اند بوده فعال اقتصادي ازنظر)بیشتر و ساله 88 ( کار سن

 نقاط به نسبت شهري نقاط در و مردان به نسبت زنان در بین اقتصادي مشارکت نرخ که دهد مي نشان نتايج

 شاخص، اين که دهد مي کشور نشان کل اقتصادي مشارکت نرخ تغییرات روند بررسي .است بوده کمتر روستايي

بیشتر  و ساله 10 یتجمع اشتغال نسبت بررسي .است داشته کاهش درصد 0.4  1396 ( قبل سال به نسبت

 بین در شاخص اين .اند بوده شاغل )بیشتر و ساله 81 ( کار سن در جمعیت از درصد 91.1که  است آن بیانگر

 .است بوده شهري نقاط از بیشتر نقاط روستايي در و زنان از بیشتر مردان
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 نسبت 8931 سال در آن ییراتتغ و بازار کار شاخصه اي عمده ترين ، 8931 سال در آمارگیري اين نتايج براساس

 است. شده ارائه جدول در 8931 سال به

 
 8931سال  در کار بازار عمده هاي شاخص :2نمودار
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1337 سال به نسبت 1331 سال در جنس به تفکیک آن تغییرات و بازار کار عمده یها شاخص: 2جدول 

 
 ملی آمار درگاهمنبع: 

 

 در جمعیت درصد 44.8که دهد يم نشان بیشتر و ساله 15 جمعیت )فعالیت نرخ( اقتصادي مشارکت نرخ بررسي

 همچنین .اند قرارگرفته بیکاران يا شاغالن گروه در يعني ؛اند بوده فعال اقتصادي ازنظر)بیشتر و ساله 15 ( کار سن

 نقاط به نسبت شهري نقاط در و مردان به نسبت زنان در بین اقتصادي مشارکت نرخ که دهد يم نشان نتايج

 شاخص، اين که دهد يم کشور نشان کل اقتصادي مشارکت نرخ تغییرات روند بررسي .است بوده کمتر روستايي

بیشتر  و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسي .است داشته کاهش درصد 0.4 1397 ( قبل سال به نسبت
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 بین در شاخص اين .اند بوده شاغل )بیشتر و ساله 15 ( کار سن در جمعیت از درصد 39.4که است آن بیانگر

 .است بوده شهري نقاط از بیشتر نقاط روستايي در و زنان از بیشتر مردان

 

1337سال  به نسبت 1331 سال در روستایی و شهري نقاط به تفکیک ، آن تغییرات و بازار کار عمده یها شاخص:3جدول

 

 ملي آمار درگاهمنبع: 
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 8931و8931: نرخ بیکاري 9نمودار

 

 

 

 نسبت 8933سال در آن تغییرات و بازار کار يا شاخصه ينتر عمده ، 8933 سال در آمارگیري اين نتايج بر اساس

 است. شده ارائه جدول در 8931 سال به

 

 8933سال  در کار بازار عمده يها شاخص :4نمودار
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8931 الس به نسبت 8933 سال در  جنس به تفکیک آن تغییرات و بازار کار عمده هاي شاخص :4جدول

 
 ملي آمار درگاهمنبع: 
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 8931 سال به نسبت 8933 سال در روستايي و شهري نقاط به تفکیک آن تغییرات و بازار کار عمده هاي شاخص: 1جدول

 
 ملی آمار درگاهمنبع: 

 

 در جمعیت درصد 48.9 که دهد مي نشان بیشتر و ساله 15 جمعیت )فعالیت نرخ( اقتصادي مشارکت نرخ بررسي

 همچنین .اند قرارگرفته بیکاران يا شاغالن گروه در يعني ؛اند بوده فعال اقتصادي ازنظر)بیشتر و ساله 15 ( ارک سن

 نقاط به نسبت شهري نقاط در و مردان به نسبت زنان در بین اقتصادي مشارکت نرخ که دهد مي نشان نتايج

 شاخص، اين که دهد مي کشور نشان کل ياقتصاد مشارکت نرخ تغییرات روند بررسي .است بوده کمتر روستايي

 بیشتر بیانگر و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسي .است داشته کاهش درصد(2.1 )8931 قبل سال به نسبت
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 مردان بین در شاخص اين .اند بوده شاغل )بیشتر و ساله 15 ( کار سن در جمعیت از درصد 37.3 که است آن

 .است بوده شهري نقاط از یشترب نقاط روستايي در و زنان از بیشتر

 

 
 8933و8931نرخ بیکاري مقايسه :  1رنمودا
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 8488سال  در کار بازار عمده هاي شاخص :1نمودار



 
 

15 
 

8933 سال به نسبت 8488 سال در جنس تفکیک به آن تغییرات و بازار کار عمده هاي شاخص: 1جدول 

 
 ملی آمار درگاهمنبع: 
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 8933 سال به نسبت 8488 سال در روستايي و شهري نقاط به تفکیک ، آن تغییرات و بازار کار عمده هاي شاخص: 1جدول 

 
 ملي آمار درگاهمنبع: 
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 جمعیت درصد 40.9 که دهد مي نشان بیشتر و ساله 15 جمعیت )فعالیت نرخ( اقتصادي مشارکت نرخ بررسي

 .اند قرارگرفته بیکاران يا شاغالن گروه در يعني ؛اند بوده فعال اقتصادي ازنظر)بیشتر و ساله 15 ( کار سن در

 به نسبت شهري نقاط در و مردان به نسبت زنان در بین اقتصادي مشارکت نرخ که دهد مي نشان نتايج همچنین

 اين که دهد مي کشور نشان کل اقتصادي مشارکت نرخ تغییرات روند بررسي .است بوده کمتر روستايي نقاط

 و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسي .است داشته کاهش درصد 0.4 1399 ( قبل سال به نسبت شاخص،

 در شاخص اين .اند بوده شاغل )بیشتر و ساله 15 ( کار سن در جمعیت از درصد 37.2 که است آن بیشتر بیانگر

 .است بوده شهري نقاط از بیشتر نقاط روستايي در و زنان از بیشتر مردان بین

 

 

 
 8488و8933یکاري سال : مقايسه نرخ ب1نمودار
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 :81تبصره  گزارش پرداخت تسهیالت ایجاد اشتغال -9

 

 

 مقطع تحصیلی

 (میلیارد لایر برحسبمبالغ ) شده پرداخت

 مبلغ تعداد
  بینی پیش

 اشتغال مستقیم

 258919 889531 835122 دیپلم و زیر دیپلم

 31995 25518 81811 پایه-دانشگاهی 

 1188 1113 2229 یالت تکمیلیتحص-دانشگاهی 

 211115 818119 813921 مجموع

 بر اساس تحصیالت 81: تسهیالت پرداختي تبصره 1جدول 

 
 بر اساس تحصیالت 81تسهیالت پرداختي تبصره مقايسه  : 1 نمودار

 

تعداد  نفر( 819321)شده است  از مجموع آوردهبراي ايجاد اشتغال  شده پرداخت تعدادمیزان  (1)در جدول

درصد از افراد  8درصد از افراد  پايه دانشگاهي و  88پلم درصد براي افراد ديپلم و زير دي 11تسهیالت  هاي پرداخت

درصد براي ديپلم و ريز ديپلم و  31. که از مجموع میزان تسهیالت پرداختي است  شده پرداختبا تحصیالت تکمیلي 

 است. شده پرداختافرادي با تحصیالت تکمیلي  درصد به  1و فقط  شده پرداختپايه دانشگاهي 
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 بازه ارقام

 (میلیارد لایر برحسبمبالغ )شده پرداخت

 اشتغال مستقیم بینی پیش مبلغ تعداد

1-111 821922 51285 813813 

111-8111 88112 9311 22111 

8111-81111 83195 58111 11991 

81111-811111 8155 11119 51811 

811111-8111111 1 2131 9151 

 211115 818119 813921 مجموع

 در بازه ارقام مختلف  81: تسهیالت پرداختي تبصره  3جدول 

 

 
 در بازه ارقام مختلف  81تسهیالت پرداختي تبصره مقايسه : 3نمودار

 

و  شده پرداختخرد براي ايجاد اشتغال  صورت به ها پرداختدرصد از   38که بیش از  شود مي ( نتیجه3از جدول )

 هاي اشتغالدرصد  19است و با توجه به میزان اشتغال  شده پرداختکالن تسهیالت  صورت بهدرصد  2کمتر از 

 اشتغال خرد بوده و پايداري نداشته است. ايجادشده

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

 اهبر اساس اندازه بنگ 81: تسهیالت پرداختي تبصره  88جدول 

 

 

 
 بر اساس اندازه بنگاه 81تسهیالت پرداختي تبصره مقايسه میزان :  88 نمودار

 

خرد براي ايجاد اشتغال يک نفره و دو  صورت به ها پرداختدرصد از   38که بیش از  شود مي( نتیجه 88از جدول )

 .  باشد ميبیش از دو نفر  هاي بنگاهدرصد براي  88و  شده  پرداخت نفره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه بنگاه 

 متقاضی

 * مبالغ برحسب میلیارد لایرشده پرداخت های طرح

 مبلغ تعداد
اشتغال  بینی پیش

 یممستق
 درصد اشتغال درصد مبلغ درصد تعداد

 %58 %21 %11 881312 58811 881191 نفر 8

 %85 %88 %83 58811 81125 21111 نفر 2

 %51 %12 %81 829121 95519 85112 نفر 2بیشتر از 

 %811 %811 %811 211115 818119 813921 مجموع
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 8511تا  8391آمار اشتغال در سال  -81

 1400 1399 1398 1397 

 44/5 44/1 41/3 40/9 نرخ مشارکت اقتصادی

 39/1 39/4 37/3 37/2 نسبت اشتغال

 12/2 10/7 10/6 9/2 نرخ بیکاری کل

 27/7 26 23/7 23/7 25-81نرخ بیکاری 

 19/6 17/9 16/7 16/5 31-81نرخ بیکاری 

 18/3 16/7 14/2 13/6 ینرخ بیکاری آموزش عال

 8488تا  8931اشتغال در سال  هاي شاخص: 88جدول 

 درصد 9ر اين چند سال حدود د شاخص، اين که دهد مي اننش کشور کل بیکاري نرخ تغییرات روند بررسي

بصورت اشتغال خرد و  شتغالاکه بر اساس اطالعات بخش قبل بیشتر آنها در بخش  است داشته کاهش

 درصد 81.9 دهد مي نشان عالي آموزش التحصیالن فارغ بیکاري نرخ بررسيمچنین هناپايدار است و 

 روستايي نقاط در و مردان به نسبت زنان بین در نرخ ايناند  هبودند بیکار کشور التحصیل فارغ فعال جمعیت

ر اين چند سال د که است آن از حاکي نرخ اين تغییرات روند بررسي است بوده بیشتر شهري به نسبت

 .است داشته کاهش درصد 1حدود 
 

 

 8488تا  8931اشتغال در سال  هاي شاخص مقايسه :88 نمودار

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

نرخ مشارکت 
 اقتصادی

نرخ بیکاری  نسبت اشتغال
 کل

نرخ بیکاری 
15-24 

نرخ بیکاری 
11-35 

نرخ بیکاری 
 آموزش عالی

1337 

1331 

1333 

1411 



 
 

22 
 

 

 8488تا  8931در سال  نرخ مشارکت اقتصادي مقايسه : 82نمودار 

 

 8488تا  8931در سال  نرخ مشارکت اقتصادي و نسبت اشتغال مقايسه : 89نمودار 

درصد و  9.1به میزان  8488تا  8931که نرخ مشارکت اقتصادي از سال  شود ميديده  نمودارهابا توجه به جداول و 

 است  يافته کاهشدرصد  در اين دوره  8.3نسبت اشتغال به میزان 
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 8511تا  8391 های سالمختلف اقتصادی در  های بخشآمار اشتغال در  -88

 1400 1399 1398 1397 

 17/7 17/7 17/4 16/3 ل در بخش کشاورزیاشتغا

 32 32 33/3 33/8 اشتغال در بخش صنعت

 50/3 50/3 49/3 49/8 اشتغال در بخش خدمات

 10/9 9/9 9/5 10/2 اشتغال ناقص

 8488تا  8931 هاي سالمختلف اقتصادي در  هاي بخشاشتغال در  :82جدول 

 

 8488تا8931 هاي سال تلفمخ هاي بخشاشتغال در  نسبت : مقايسه84نمودار 

 

  مختلف هاي بخشاشتغال در  نسبت : مقايسه81نمودار

 بخش که دهد مي نشان اقتصادي فعالیت عمده هاي بخش در اشتغال بررسي( 84)و نمودار (82)ولتوجه به جدبا 

 با صنعت هاي بخش بعدي، مراتب در .است داده خود اختصاص به را اشتغال سهم بیشترين درصد 49.8 با خدمات

 در اين  را کاهش درصد  8.4کشاورزي  بخش شاغالن سهم .دارند قرار درصد 16.3 با کشاورزي و درصد 33.8
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 نسبت درصدي  8.1درصدي و  0.5 افزايش  ها سالاين  در خدمات و صنعت هاي بخش اما است، کرده تجربه  ها سال

 .است داشته گذشته هاي سالبه 

 

 
 :گیری نتیجه - 82

فزايش اشتغال و پايین آوردن نرخ بیکاري از طريق افزايش رشد به نظر بیايد  که ا گونه اينشايد   ها بررسيبا 

در سنوات فراوان تسهیالت براي ايجاد اشتغال  هاي پرداخت باوجودآيد. اما با بررسي دقیق   به دستاقتصادي 

 وبه کاهش نرخ بیکاري منتج نگرديده است  به وجود نیامده و که رشد اقتصادي رسیم ميبه اين نتیجه  گذشته

بسیار براي ايجاد تسهیالت در رديف بودجه در سنوات گذشته و حال براي ايجاد اشتغال پايدار به  هاي تالش باوجود

مانند  ناپايدارخرد  و ي ها اشتغال راي ايجادب قانون بودجه81به علت آن که بیشتر تسهیالت ايجاد اشتغال از تبصره 

و اقتصادي بهتر  استیدا نکرده تغییر چشمگیري پنرخ بیکاري  پرداخت شده استخريد دام و کشاورزي هاي سنتي 

  . نشده است

قانون  81تبصره  پرداخت تسهیالتاز بايد  ،و ايجاد اشتغال پايدار و رشد اقتصادي براي رسیدن به نتیجه مطلوب

و آن را کاهش داد پرداخت و يا تا حد خیلي زيادي  بودجه براي ايجاد شغل هاي ناپايدار و فصلي جلو گیري کرد

ي تولید و صنعت  هاي بنگاه تأمین هاي شبکه ،نتأمی هاي زنجیره اندازي راهاحداث و  به سمتت را پرداخت تسهیال

و يا  نتأمی هاي زنجیره اندازي راهتولیدي و  واحدهاي با  احداث برد تاايجاد اشتغال در بخش  خدمات  و  بزرگ 

رشد اقتصادي و کاهش نرخ  بیکاري  کمک  به ايجاد اشتغال پايدار و  تأمین هاي شبکه  اندازي راه تر گسترده صورت به

 شود.
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