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 تعالیبسمه

 مقدمه 

درصد بوده است. همچنين هر  6611برابر با  6931بنابر اعلام مرکز آمار ايران نرخ بيکاري کشور در تابستان 

و تنها براي حفظ بيکاري در سطح کنونی  شوندسال قريب يک ميليون نفر متقاضی جديد نيز وارد بازار کار می

 6931سال منتهی به سال  61در خلال  ايجاد شود. اين در حالی است که خالص يک ميليون شغل انهسالبايد 

. اين هزار شغل( ايجاد شده است 611در حدود دو ميليون شغل )به طور متوسط سالی طور خالص بهدر مجموع 

باشد. بر اين اساس دولت برنامه هيچ عنوان مناسب نمیارقام گوياي اين است که وضعيت بازار کار در ايران به

را با محوريت ايجاد اشتغال ارائه  6931را ايجاد اشتغال اعلام نموده و لايحه بودجه  6931اصلی خود در سال 

 نموده است.

شود. بخش در اين گزارش نخست وضعيت اشتغال در ايران بررسی و سپس برنامه اشتغال دولت ارزيابی می

 هاي دولت و ارائه خطوط کلی راهکارها براي ايجاد اشتغال اختصاص دارد.پايانی نيز به نقد سياست

 بررسی اجمالی وضعیت اشتغال در کشور -7

شرح زير (، وضعيت اشتغال در کشور به6931بر اساس نتايج آخرين سرشماري مرکز آمار ايران ) سال 

 است.

 جمعیت فعال، غیرفعال، شاغل-2نمودار                         آن در یاجزا کیبه تفک رفعالیغافراد  -7نمودار 

 7931و بیکار کشور در سال                                                     7931-7931 هایخلال سال 

  منبع:مرکز آمار ايران                                                 منبع:مرکز آمار ايران                                 

 ساله و بیشتر 70جمعیت 

 نفر 61.931.179 

 جمعیت غیر فعال

 نفر 93.139.362

 جمعیت فعال 

 نفر 21.137.110

 جمعیت بیکار 

 نفر 9.209.933

 جمعیت شاغل

 نفر 22.133.012
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شود، نرخ قسيم جمعيت فعال بر جمعيت ده سال و بيشتر کشور مشخص میبا توجه به نمودار شماره دو و ت

هاي مشارکت در جهان ترين نرخدرصد است که از جمله پايين 04مشارکت نيروي کار در ايران در حدود

 امري که در جدول زير به خوبی نشان داده شده است.  شود.محسوب می

 2071منتخب در سال نرخ مشارکت و بیکاری در کشورهای -7جدول 

 منبع: بانک جهانی

جدول و نمودارهاي فوق حاوي دو نکته مهم است. نخست، آنکه در ميان کشورهاي فوق نرخ مشارکت کل 

دهد در اين ميان نرخ مشارکت مردان تر نشان میتر است. دوم آنکه، بررسی دقيقدر ايران از تمام کشورها پايين

کشورها ندارد و اين نرخ مشارکت زنان است که در ايران بسيار پايين است. از در ايران تفاوت چندانی با ساير 

روند  با وجود نرخ پايين مشارکت کل، نرخ بيکاري در کشور در مقايسه با بسياري از کشورها بالاست. سوي ديگر

 ايجاد شغل در کشور نيز به شرح زير است.

 5331-5331 ایهدر خالل سال رانیتعداد افراد شاغل در ا -3نمودار

  منبع:مرکز آمار ايران                                   

طور خالص در در مجموع به 6931سال منتهی به سال  61همانطور که در نمودار فوق نمايان است در خلال 

نکته را هزار شغل در سال است. اگر اين  611معناي ايجاد حدود حدود دو ميليون شغل ايجاد شده است که به

دست آمده است، اي از درآمدهاي نفتی کشور نيز در خلال همين مقطع بهبه ياد داشته باشيم که بخش عمده

شود. از سوي ديگر پايين بودن بيشتر نمايان میخالص چالش کنونی ايجاد سالانه بيش از يک ميليون شغل 
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توان ايجاد دهد تنها با تزريق پول نمییها نشان مرغم اختصاص منابع مالی در اين سالميزان اشتغال علی

 اشتغال کرد.

 برنامه اشتغال دولت-2

 به شرح زير است.6931برنامه اعلامی دولت براي ايجاد اشتغال در سال 
 منابع مالی برنامه اشتغال دولت-1مودارن

 

 انداز کلی برنامه اشتغال دولت: چشم2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: برنامه دولت   

منابع و مخارج طرح دولت اختلاف بسيار زيادي وجود همانطور که در نمودار و جدول فوق نمايان است ميان  

 منظور از منابع عمومی دارد و دولت توضيح مناسبی نيز در خصوص اين مساله ارائه نکرده است. در اين برنامه 

 از توليد و اشتغال در ساير رسته هاي منتخب در برنامه اشتغال فراگير استفاده می شود.قابل ذکر است ساير منابع تسهيلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی براي حمايت * 
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هزار ميليارد تومان است بودجه عمرانی کشور است. منظور از منابع اختصاصی نيز درواقع  14حدود  در  که

 .هاي انرژي استها( نيز منابع حاصل از افزايش حاملبودجه عمومی)حاملو ها زارتخانهدرآمد اختصاصی و

 نقد برنامه پیشنهادی-9

 باشد.در مجموع چندين نقد اساسی به برنامه اشتغال دولت وارد است که به شرح زير می

 بودن برنامه رشفافینامشخص و غ -9-7

نمايان است،  (طور کامل از برنامه دولت نقل شدهبههر دو که ) 0و نمودار شماره  1همانطور که در جدول شماره 

 اندازچشم»که در برنامه دولت  1حتی ميان منابع و مخارج برنامه اعلامی نيز تناسبی وجود ندارد. در جدول 

ها نفر و جمع کل هزينه 614901444شده  ناميده شده است جمع اشتغال ايجاد« برنامه اشتغال دولت کلی

منابع  زيتجه»عنوان که به 0هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اما در نمودار شماره  0/11معادل 

هزار ميليارد تومان و جمع اشتغال ايجاد  1/911از آن ياد شده است، منابع « 6931در بودجه  يگذارهيسرما

هزار  260نفر اعلام شده است. متاسفانه در برنامه دولت در توضيح اين تفاوت  614901444شده مجددا 

منتخب در برنامه اشتغال  يهارسته ريسا»تنها به ذکر اين جمله بسنده شده است که ساير مبالغ در  میلیاردی

ها اشتغال ها چيست؟ به چه ميزان در آندر اين ميان مشخص نيست که ساير رسته«. شوداستفاده می ريفراگ

 ايجاد خواهد شد؟ و اگر قرار است اشتغالی ايجاد شود چرا ميزان آن ذکر نشده است؟

 1114توان به موارد زير اشاره کرد. دولت درباره ايجاد از ديگر مصاديق نامشخص و غيرشفاف بودن بودجه می

داده است اما  براي اشتغال هزار ميليارد تومان توضيح کامل  116شهري با نفر شغل در بخش حمل و نقل برون

هزار ميليارد تومان هيچ توضيحی ارائه نکرده است. همچنين در برنامه اعلامی از سوي دولت در  114ناشی از 

ها هيچگونه برنامه مشخصی وجود ندارد و تنها به ارائه ارقام در يک جدول پرداخته است. بسياري از بخش

تنها حاوي يک جدول  یفرهنگ راثيو م یدست عيصنا ،يگردشگرهاي بخش کشاورزي و عنوان مثال، برنامهبه

اي برنامه دولت به بحث جايگزينی تاکسی صفحه 14صفحه از پاورپوينت  1است. اين در حالی است که 

اختصاص دارد! در واقع دولت خود را متعهد به توضيحات کامل در مورد ايجاد سه هزار شغل در بخش 

 هزار شغل ايجاد شود و يا در بخش کشاورزي که  619داند، اما در بخش گردشگري که قرار است ی میتاکسيران



  6931بررسی برنامه اشتغال دولت در سال 

 

 

  

 گروه مشاوران مديريت  و مطالعات راهبردي تدبير

TADBIR CONSULTING GROUP (TCG) 

حه 
صف

5 

 هزار شغل ايجاد شود، تنها يک جدول ارائه شده است! 11قرار است 

 بینی زیاد در ایجاد شغلخوش-9-2

ها اشاره نموده است بدون همانطور که بيان شد، دولت در برنامه اعلامی خود به ايجاد اشتغال در برخی از بخش

ها اعلام نمايد. به عنوان مثال، دولت در سه بخش گردشگري، اشتغالزايی خرد آنکه برنامه مشخصی در اين زمينه

هزار شغل را نويد داده است. با اين حال نگاهی به  10هزار و  611هزار،  619و صنايع کوچک به ترتيب ايجاد 

کند. به عنوان مثال، در بخش گردشگري بينی بيش از حد را مشخص میشجداول ارائه شده در اين زمينه خو

 دولت برنامه زير را ارائه کرده است:

  برنامه دولت در بخش گردشگری :9جدول 

 منبع: برنامه دولت    
هزار شغل  34همانطور که در جدول فوق نمايان است دولت انتظار دارد از محل جذب گردشگر در سال آتی 

اين در حالی است که بر اساس گزارش سازمان جهانی توريسم، گردشگر ورودي به کشور در   ايجاد شود.جديد 

ميليون و  0هزار نفر به  194ميليون و 1درصد کاهش يافته است و از  111بيش از  1461نسبت به  1461سال 

صنعت درحال حاضر نيز با (. از سوي ديگر اين 3، 1461هزار نفر رسيده است )سازمان جهانی توريسم،  304

ها در اين بخش نيز با عدم بازگشت سرمايه مواجه گذاريهاي اساسی روبرو است و بخش مهمی از سرمايهچالش

است. در بخش اشتغالزايی خرد و صنايع کوچک نيز دولت تنها اميدوار به ايجاد شغل است زيرا به جز ارائه 

 جدول توضيح ديگري ارايه نکرده است!
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 ریفراگ کردیرو کیفقدان  -9-9

دهد بررسی تجارب موفق جهانی و حتی بررسی دقيق تجارب گذشته کشورمان در مورد اشتغال نشان می

عنوان مثال کره جنوبی که از آن به عنوان گيرد. بهعنوان يک هدف اصلی مدنظر قرار ايجاد شغل نبايد به

عنوان برنامه اصلی خود پيگيري نکرده ت اشتغال را بهشود هيچگاه سياسکشوري موفق در ايجاد اشتغال ياد می

هاي مختلف را در دستور کار اي از اصلاحات در بخش. در مقابل، دولت کره جنوبی در چند دهه مجموعه است

بندي صنايع را شامل قرار داد که از اصلاح الگوي مصرف و سياست مالياتی تا سياست ارزي منسجم و اولويت

 شد. می

اقدام به تدوين استراتژي ايجاد اشتغال در اتحاديه اروپا  6331کميسيون اروپا در سال به عنوان مثالی ديگر، 

ايجاد شغل بيشتر و بهتر در »شود و هدف آن ياد می 6«استراتژي اشتغال اروپا»نمود. از اين استراتژي با عنوان 

بخشی از خود ست که استراتژي اشتغال اتحاديه اروپا ا اينبوده است. نکته حائز اهميت « سراسر اتحاديه اروپا

 14درصد افراد در سن  11اشتغال  اروپا 1414 اهداف استراتژياز جمله است.  1«اروپا 1414استراتژي رشد »

درصد انرژي از منابع  14تامين  ،درصد توليد ناخالص ملی 9هاي تحقيق و توسعه به رسيدن هزينه ،سال 10الی 

ميليون نفري افراد در معرض فقر  14کاهش  ودرصدي کارآمدي انرژي  14همچنين افزايش تجديد پذير و 

افراد در  ليکاهش ترک تحصشامل  یبه اهداف آموزش توانیم ياستراتژ نيا گرياز جمله اهداف د است.

 اشاره کرد.، درصد 04به  یدانشگاه ليتحص يافراد دارا دنياول دبستان به کمتر از ده درصد و رس هايسال

دهد سياست اشتغال در ساير کشورها در ذيل سياست توسعه و رشد اقتصادي موارد فوق به خوبی نشان می

وري را شامل شده دنبال شده است و طيف وسيعی از سياستها از هزينه تحقيق و توسعه و آموزش تا فقر و بهره

زمانی که اين انسجام در برنامه توسعه کشور  است. اما در ايران چنين رويکرد جامعی وجود نداشته است و تا

 توان تنها با دلخوش کردن به  اقدامات ضربتی مشکل اشتغال را حل نمود.پديد نيايد نمی

 

                                                           
1 . The European employment strategy (EES) 
2 . Europe  growth strategy 2020 
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 عدم توجه به تغییر ساختار  تولید -9-1

در  است. امري کهايجاد تغيير ساختاري و تنوع بخشی به توليدات  ،ترين اقدام جهت ايجاد اشتغال پايدارمهم

سياست اعلامی دولت جايگاهی ندارد. بر اساس يک تعريف عمومی، تغيير ساختار عبارت از حرکت نيروي کار از 

 اي است. توجه به اين امر لازمه ايجاد اشتغال پايدار در هر بخش کشاوري به سمت صنعت به ويژه توليد کارخانه

 نويسد: کشوري است. بانک جهانی در اين خصوص می

های مختلف کشور کره است. همزمان با رشد شهرنشینی کره های موفق اشتغال با توجه به چالشاقعی از سیاستمثالی و»

ای سبک و ای را اجرا نمود که نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانهبندی شدههای دقیق و مرحلهسیاست

  (2079داد)بانک جهانی، افزوده بالا انتقالسپس به بخش صنعتی با ارزش

هاي متداول در مباحث توسعه در خصوص اهميت بخش صنعت در توسعه کشورها مقايسه يکی از مثال

تقريبا درآمد سرانه يکسانی داشتند اما در سال  6314وضعيت دو کشور غنا و کره جنوبی است که در سال 

 سهم رشدترين تفاوت ميان اين دو کشور ست. مهمبرابر غنا بوده ا 14درآمد سرانه کره جنوبی در حدود  1461

 که در نمودارهاي زير نمايان است. بخش کشاورزي در اقتصاد کره جنوبی است سهم بخش صنعت و کاهش

 :سهم نيروي کار در بخش کشاوري از کل اشتغال1:سهم بخش کشاوري در توليد ناخالص ملی    نمودار1نمودار 

 منبع: بانک جهانی

 تغييراتی رخ داده وهاي اخير که در نمودارهاي فوق نمايان است، در اقتصاد غنا به غير از سالهمانطور که 
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درصد بوده است، اما سهم بخش کشاورزي  04سهم بخش کشاورزي کاهش يافته است، سهم اين بخش بيش از 

همچنين سهم  درصد کاهش يافته است. 9درصد به کمتر از  04در توليد ناخالص ملی کره جنوبی از حدود 

درصد  14که آمارهاي آن موجود است  از حدود  6334نيروي کار شاغل در بخش کشاوري کره جنوبی از سال 

درصد  06درصد به  19درصد کاهش يافت. در حالی که اين سهم در مورد غنا از  1از اشتغال کل به قريب 

 . 9رسيده است

دهد.  نگاهی به ساختار اقتصادي اقتصادي را نشان میمثال فوق به خوبی اهميت تغيير ساختار براي رشد 

 سازد.کشور، لزوم توجه به تغيير ساختاري را بيش از پيش نمايان می

 های مختلف اقتصاد ایرانمیزان اشتغال در بخش-1نمودار

           

 6931منبع: مرکز آمار ايران 

درصد نيروي کار کشور در بخش  14 در حدودنمايان است در حال حاضر  1همانطور که در نمودار 

درصد است.  1کشاورزي مشغول به کار است. اين در حالی است که اين رقم در کشورهاي توسعه يافته کمتر از 

همچنين سهم اين بخش در توليد ناخالص ملی کشور قريب به ده درصد است در حالی که اين سهم براي 

نمايان است دولت در برنامه  1ا اين وجود همانطور که در جدول بدرصد است.  1کشورهاي توسعه يافته کمتر از 

هزار شغل جديد در اين بخش را در دستور کار قرار داده است. هر چند ايجاد اين مقدار  11کنونی نيز ايجاد 

                                                           
  9. برخی مطالعات به اين نکته اشاره میکنند که در دهه 6314 سهم بخش کشاورزي کره جنوبی در اشتغال قريب به 04 درصد بوده است.
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شغل در بخش کشاورزي زياد نيست اما اگر به اين نکته توجه شود که سهم نيروي شاغل در بخش کشاورزي 

 شود. يابد، اشتباه بودن اين امر بيشتر نمايان می بايد کاهش

 عدم توجه به پایداری مشاغل -9-1

ترين نقدهايی که به دولت وارد است عدم توجه به پايداري مشاغل در کشور است. اشتغالزايی خرد و يکی از مهم

به برنامه اعلامی دولت  هزار شغل  را داده است. حتی نگاهی 10هزار و  611صنايع کوچک به ترتيب قول ايجاد 

دهد که دولت به اين پايداري توجه ننموده است. به عنوان مثال، دولت در بخش ها نشان میدر اين بخش

 هاي فعال بازار کار، جدول زير را ارائه کرده است.سياست

 فعال بازار کار يها استيل سيذ يبرنامه ها: 0جدول

 منبع: برنامه دولت    
دهد که حتی در برنامه اعلامی نيز برخی مشاغل موقتی است. به عنوان مثال در فوق نشان مینگاهی به جدول 

ها در ساير ماهه ديده شده است. سپس فرض شده است کارآموزان سابق اين دوره 1الی  0بند يک آموزش 

 اهد شد.هزار شغل ايجاد خو 144شوند و در مجموع هاي پذيرنده مشغول به کار میها و بنگاهبنگاه

 ا  ـدم پايداري در آنهـد عـدهان میـهاي نيمه تمام نيز نشبررسی دقيق اشتغال در بخش صنايع کوچک و طرح 
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هاي نيمه در حوزه صنايع کوچک و طرحبسيار بيشتر است. در ادامه نخست برنامه دولت و سپس اشکالات آن 

 بررسی خواهد شد.تمام 

 :برنامه اشتغال در حوزه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی اشتغال زا 1جدول 

 هاي نيمه تمامطرح:1جدول 

 منبع: برنامه دولت    
ها حتی در شرايط دهد اين بخشهايی که دولت قصد ايجاد اشتغال در آنها را دارد نشان مینگاهی به بخش

ها با حداقل ظرفيت درحال فعاليت واحدهاي توليدي در اين بخشکنونی نيز دچار بحران هستند و بسياري از 

 باشند.می

 61461هاي کشور از رغم حجم بسيار بالاي درخواست مجوز و صدور پروانه فعاليت در کشور تعداد بنگاهعلی

رسيده است که به طور خالص به معنی ورشکستی بيش از  6939عدد در سال  60011به  6910عدد در سال 

بيش از ده هزار مجوز  6930و  6939بنگاه فعال است. اگر به اين نکته توجه شود که تنها در سال  6144
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مورد مواد پلاستيکی( عمق فاجعه بيشتر نمايان  144مورد مواد غذايی، 144برداري صادر شده است )مثلابهره

 شود.می

 صنایع کشوربرخی  تغییرات تعداد بنگاههای بالای ده نفر در کشور در :3نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ايران

هايی مانند صنايع مواد غذايی، مواد پلاستيکی و منسوجات است، در بخش همانطور که در نمودار فوق مشخص

هايی را دارد که در بخش هاي جديدشوند. در واقع دولت قصد ايجاد بنگاههاي زيادي ورشکسته میهرساله بنگاه

شوند. اين امر ضريب موفقيت طرح دولت را بيش از پيش کمتر در آن ورشکست میهاي زيادي هر ساله بنگاه

 کند.می

 برنامه یمال نینحوه نامناسب و ناکارآمد تام -9-6

هاي مذکور نيز از ديگر انتقاداتی است که به طرح دولت براي ايجاد اشتغال مطرح نحوه تامين مالی طرح

هاي ميليارد تومان از بودجه طرح را از محل افزايش قيمت حامل 044هزارو  61بر اساس اين طرح مبلغ  است.

اکنون نيز با اعتراضات گوناگونی روبرو شده است و بعيد است در مجلس انرژي تامين خواهد نمود. امري که هم

ت را از طريق سيستم بانکی تامين هزار ميليارد تومان از تسهيلا 91تصويب شود.  همچنين دولت قصد دارد 

شک تحميل بار ديگر بر هاي گوناگونی روبرو است و بینمايد. سيستم بانکی کشور درحال حاضر نيز با چالش

 هاي بيشتري روبرو خواهد نمود. اين سيستم آن را با چالش

 پردازیم.میبه بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار  مباحث اقتصاد ایران های آتیدر گزارش

 


