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 مديريتي: خالصه
تـرين تحـوالت سـاختاري، تحـوالت     بازار كار كشور، تغييرات ساختاري قابل توجهي را تجربه كرده است. يكي از عمـده 

موجب گرديد كه بازار كار كشـور در دوره   1355 -65درصدي جمعيت كشور در دوره  9/3جمعيتي كشور بوده است. رشد 
تا يك ميليون نفر وارد بازار كـار شـده و بـه     800000ين دوره ساالنه بين اي مواجه شود. در ابا تغييرات عمده 1375 -85

ميليون نفر بيكار، ساالنه يك ميليون نفر به عرضه نيروي كـار   3. به عبارت ديگر عالوه بر شده استعرضه نيروي كار اضافه 
تعداد بيكـاران كشـور ثابـت     ،سالاست كه حتي با وجود ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در هر بيانگر آن  ينااضافه شده و 
 .خواهد ماند

، اسـت هزار شغل در سـال ايجـاد كـرده     400ايران حداكثر  ، اقتصاد1375قبل از سال با اين شرايط و با توجه به اينكه 
. تحت اين شرايط، ه استهاي اشتغال به يكي از موضوعات اساسي برنامه سوم و حتي برنامه چهارم توسعه تبديل شدچالش

بيشـتر سـهم    كـه  يافتـه اسـت  افـزايش   1385درصد در سـال   8/12به  1375درصد در سال  1/9از در كشور نرخ بيكاري 
 دارد. ساله اختصاص 15 -29بيكاران، به جوانان 

بر اسـاس  كه  هاي جمعيت كشور استبررسي ويژگي ،ساختار بازار كار ايران از چند زاويه قابل بررسي است. موضوع اول
ساختار بازار كار فعلي كشور مؤثر بوده است. رشد جمعيت در سه دهه گذشته، موجب تغييرات قابـل تـوجهي در جمعيـت،    

هاي جمعيت فعال يا عرضه نيروي كـار  بررسي ويژگي ،هاي اخير شده است. موضوع دومسن كار و عرضه نيروي كار در سال
هـاي شـغلي   يرهاي اقتصادي و اجتماعي بوده و در صورت عـدم ايجـاد فرصـت   است. تغييرات عرضه نيروي كار متأثر از متغ

هاي اخير در حـال  مناسب، تعداد بيكاران و نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت. اگر چه نرخ مشاركت نيروي كار ايران در سال
دهـد كـه   ن مسأله نشـان مـي  افزايش بوده است ولي با اين حال هنوز اختالف قابل توجهي با اغلب كشورهاي جهان دارد. اي

بررسـي   ،تواند با عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت نيروي كار باالتري نيز مواجه شود. موضوع سـوم ساختار بازار كار ايران مي
هاي شغلي هاي اشتغال يا تقاضاي نيروي كار است. رشد قابل توجه عرضه نيروي كار، مستلزم ايجاد فرصتوضعيت و ويژگي
هاي سني، سـطح سـواد، بخـش    هاي اقتصادي، جنسيت، گروهاين خصوص، تركيب اشتغال به تفكيك بخشجديد است. در 

اثرگـذار اسـت.    ،هاي مختلف حائز اهميت بوده و در تعيين ساختار بازار كـار خصوصي و عمومي، شهري و روستايي و استان
ه تعامـل عرضـه و تقاضـاي نيـروي كـار نتيجـ  است كه تعداد بيكاران و نرخ بيكاري ، بررسي وضعيت بيكاري،موضوع چهارم

 هاي اقتصاد كـالن و سياسـت  از سياستباشد. براي كاهش نرخ بيكاري ر ميگذاران به اين متغيو تمامي توجه سياست است
 شود.استفاده مي ،هاي فعال بازار كار

چـارچوب نظـري   فصـل اول  در اسـت.   سـازماندهي كـرده  فصل  7را در حاضر محقق جهت نيل به اهداف تحقيق، طرح 
فصل، مباني نظري عرضه نيـروي كـار اسـتاندارد، الگـوي عرضـه      اين عرضه و تقاضاي نيروي كار ارائه شده است. در ابتداي 

در  نيروي كار خانوار، الگوي تخصيص زمان، عرضه نيروي كار و بيكاري، عرضه نيروي كار و مخارج دولت ارائـه شـده اسـت.   
در فصـل دوم مـروري بـر تجـارب سـاير كشـورها و       ضاي نيروي كار ايستا و پويا ارائه شـده اسـت.   ادامه اين فصل الگوي تقا

مطالعات به چهار قسـمت عرضـه نيـروي كـار،     همچنين مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور ارائه شده است. اين 
جارب و اسـتراتژي ايجـاد اشـتغال، تقسـيم شـده      ستانده، ت -تقاضاي نيروي كار و عدم تعادل بازار كار، اشتغال و الگوي داده
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. در اين فصل، روند جمعيـت كـل، شـهري و روسـتايي،     يافته استفصل سوم به بررسي روند بازار كار ايران اختصاص است. 
هاي محقق در اين فصـل  نتايج حاصل از بررسي .شده استجنس، مناطق و بخش بررسي  روند عرضه نيروي كار به تفكيك
روند تغييرات جمعيت كشور يكسان نبوده و داراي فـراز و نشـيب بـوده اسـت.      1345 -85بيانگر آن است كه در طي دوره 

در سـال   4/13سـهم اشـتغال زنـان از    . استدرصد)  9/3(معادل  1355 -65باالترين متوسط رشد جمعيت مربوط به دوره 
دهد ساختار اقتصاد كشـور، قـادر بـه ايجـاد     اين ارقام نشان مي زايش يافته است كهاف 1383 درصد در سال 9/13به  1345
درصـد در سـال    37بـه   1345درصـد در سـال    3/65سهم اشتغال روسـتايي از   هاي شغلي بيشتر براي زنان نيست.فرصت
وستا بـه شـهر، تبـديل    كاهش يافته است كه اين كاهش با توجه به خروج نيروي كار از ر 1385درصد در سال  31و  1383

درصـد در   7/24مناطق روستايي به شهري و مكانيزاسيون بخش كشاورزي قابل توجيه است. سهم اشتغال بخش عمومي از 
كوچك كـردن   كاهش يافته است كه 1383درصد در سال  24افزايش و سپس به  1375در سال درصد  29به  1345سال 

 25در بخـش عمـومي سـاالنه     1375 -83در طي دوره همچنين يكي از داليل عمده كاهش اين سهم است. ساختار دولت 
اين كاهش بـا توجـه بـه     راد بيسواد بشدت در حال كاهش است وهزار فرصت شغلي ايجاد شده است. تقاضاي نيروي كار اف

هـا  و همچنين كاهش تقاضاي نيروي كـار بنگـاه  كاهش عرضه نيروي كار اين افراد (به دليل افزايش نرخ باسوادي در كشور) 
 قابل توجيه است.

در فصل چهارم محقق، الگوهاي عرضه و تقاضاي نيروي كار را ارائه كرده است. اين الگوها با هدف شناسايي عوامل مؤثر 
سـت. محقـق   اها مبتني بر چهارچوب نظري تحقيق و ساير مطالعـات انجـام شـده    اند كه طراحي آنبر اشتغال طراحي شده

الگـوي عرضـه نيـروي كـار بـه      و پانل ديتا استفاده كرده اسـت.   OLS ،VARهاي جهت تخمين الگوهاي مورد نظر از روش
براسـاس نتـايج   ساله و بيشتر براي زنان و مـردان تخمـين زده شـده اسـت.      25، 20 -24، 10 -19هاي سني تفكيك گروه

باشند و برخي از نتايج تخمين الگوي عرضه نيروي كـار بـه قـرار زيـر     ميتخمين الگو، كليه معادالت داراي تعادل بلندمدت 
داري بـر عرضـه   است. پوشش تحصيلي يا نسبت جمعيت درحال تحصيل به جمعيت يك گروه سني، تـأثير منفـي و معنـي   

كشـور،   هاي مردان و زنان داشته است. به عبارت ديگر بـا گسـترش نظـام آموزشـي در    ساله 20 -24و  10 -19نيروي كار 
نرخ بيكاري تأثير منفي بر عرضـه نيـروي كـار    كنند. يابد و افراد زمان خود را صرف تحصيل ميعرضه نيروي كار كاهش مي

ساله دارد. به عبارت ديگر اثر عدم تشويق نيروي كار وجود دارد و با افزايش نرخ بيكاري در كشور، اميد پيدا  10 -19مردان 
يابد. افزايش جمعيت در حال تحصيل داراي دو و عرضه نيروي كار مردان نيز كاهش مي كردن شغل در مردان كاهش يافته

تأثير متفاوت بر بازار كار و بويژه عرضه نيروي كار است. با افزايش جمعيـت در حـال تحصـيل و پوشـش تحصـيلي، عرضـه       
هـا،  التحصـيالن دانشـگاه  ايش تعداد فارغيابد و اين تأثير اول آموزش است. تأثير دوم آن است كه با افزنيروي كار كاهش مي

بـا اسـتفاده از روش حـداقل     رايابد. در قسمت ديگري از تحقيق الگـوي تقاضـاي نيـروي كـار     عرضه نيروي كار افزايش مي
دستمزد واقعي تـأثير  مربعات معمولي و روش همگرايي جوهانسن تخمين زده شده است كه خالصه نتايج به قرار زير است. 

و همگرايي جوهانسن منفي و از نظـر   OLSضريب اين متغير در هر دو روش  داري بر تقاضاي نيروي كار دارد،يمنفي و معن
هاي صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني و خـدمات عمـومي نيـز منفـي و     دار است. ضريب اين متغير در بخشآماري معني

دهـد كـه افـزايش    دار نيست. اين نتيجه نشان مـي آماري معنيباشد ولي ضريب آن در بخش ساختمان، از نظر دار ميمعني
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دستمزد، بدليل رشد تورم يا سياست افزايش حداقل دستمزد اسمي، اثر منفي بر تقاضـاي نيـروي كـار داشـته و لـذا اتخـاذ       
تقاضاي داري بر هاي كنترل تورم و افزايش منطقي حداقل دستمزد ضروري است. قيمت سرمايه تأثير منفي و معنيسياست

، بخش بازرگاني و بخش خدمات عمومي دارد. بيشترين نيروي كار، بخش صنايع و معادن، بخش كشاورزي، بخش ساختمان
تأثير منفي قيمت سرمايه در بخش خدمات عمومي و بخش صنايع و معادن و كمترين تأثير منفي در بخش كشاورزي است. 

هـا مكمـل يكـديگر هسـتند.     ه سرمايه و نيروي كار در كليه بخـش دهد كمنفي بودن ضريب متغير قيمت سرمايه نشان مي
داري بر بازار كار دارند. همچنين پايه صنعتي تـأثير مثبتـي بـر    ارزش افزوده و اعتبارات بانكي تأثير مثبت و معنيهمچنين 

. در ايـن تحقيـق از   شـده اسـت  تقاضاي نيروي كار دارد و فرضيه تحقيق مبني بر تأثيرگذاري پايه صنعتي بر اشتغال تأييـد  
 ادامـه طـرح  در  متغير نسبت ارزش افزوده صنعت به كل ارزش افزوده به عنوان نماينده پايه صـنعتي اسـتفاده شـده اسـت.    

دهد كه توليد ناخالص داخلي ها با استفاده از روش پانل ديتا ارائه شده است. نتايج نشان ميالگوي تقاضاي نيروي كار استان
اضاي نيروي كار دارد كه حداكثر كشش تقاضاي نيـروي كـار نسـبت بـه توليـد در      اري بر اشتغال يا تقدتأثير مثبت و معني

دهـد كـه رشـد    ايالم است. اين نتايج نشان مـي استان استان تهران، اصفهان و آذربايجان شرقي و كمترين كشش مربوط به 
هـاي محـروم بـه    كمترين رشد اشتغال را در استان هاي ثروتمند وتوليد ناخالص داخلي، بيشترين رشد اشتغال را در استان

هـا دارد. موجـودي   داري بـر اشـتغال اسـتان   دنبال دارد. اعتبارات بانكي، بودجه عمراني و جاري دولت، تأثير مثبت و معنـي 
سرمايه و  ها مثبت (جانشينيولي اين ضريب در بعضي از استان داري داردها تأثير معنيسرمايه بر تقاضاي نيروي كار استان

ها منفي (مكمل بودن سرمايه و نيروي كار) است. همچنين دستمزد واقعي و افزايش تعـداد  نيروي كار) و در بعضي از استان
 د. نها دارداري بر عرضه نيروي كار استانها رابطه مثبت و معنيالتحصيالن دانشگاهفارغ

هاي كليـدي بـر مبنـاي جـداول     زايي و بخشوان اشتغالبه بررسي و ارزيابي موضوعات اقتصادي تفصل پنجم محقق در 
در قالب سه محور پرداخته است. در محور اول توان اشتغال زايي و در محور دوم آثار و تبعـات دو نـوع    1380ستانده  -داده

مـورد  ها زايي بخشو ساير تقاضاي نهايي (شوك داخلي) دو بخش معدن و صنعت بر اشتغالشوك صادرات (شوك خارجي) 
پرداخته ها هاي كليدي بر مبناي رويكرد كششمحور سوم به شناسايي بخش ، در. در نهايته استبحث و بررسي قرار گرفت

هـاي خـدماتي در   هاي توليدي نسـبت بـه فعاليـت   : سهم فعاليتنتايج اين بخش بيانگر آن است كهبه طور خالصه  است كه
وستايي بيشتر است، در حالي كه اين موضوع در شهرها بـرعكس اسـت.   جذب شاغالن (مردان و زنان) در سطح كشوري و ر

، در حـالي  هسـتند دو بخش كشاورزي و ساختمان  ،زا (براي مردان و زنان) در رده كشوري و روستاييدو بخش برتر اشتغال
هـاي  زيع فرصتكنند. آمارها تبعيض شديدي در توكه در شهرها دو بخش ساير خدمات و ساختمان چنين نقشي را ايفا مي

دهد كه حاكي از مردانه بودن عمده شغلي از نظر جنسيت نيروي كار در هر سه رده جغرافيايي ميان مردان و زنان نشان مي
كـه   زايي گسترده بـه بازارهـاي خـارجي متكـي اسـت     بخش معدن براي ايجاد اشتغالعالوه بر اين هاي شغلي است. فرصت

زايي بخشي است كه با حركت از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز، توان اشتغال بخش كشاورزي تنها برخالف بخش صنعت،
هـاي شـغلي را   آن كمترين نوسان را خواهد داشت. در اقتصاد بسته، بخش صنعت تنها بخشي است كه تقريباً بيشتر فرصت

اي جديـد در كنـار بخـش    گزينه كند و با حركت به سمت اقتصاد باز، زنان به بخش كشاورزي به عنوانزنان فراهم ميبراي 
اي غيرمستقيم اي كل و كشش ستاندهنگرند. سه بخش صنعت، ساير خدمات و ساختمان بر مبناي كشش ستاندهصنعت مي
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بخش ساختمان هم در رويكـرد   -گيري كرد كه: الفتوان نتيجهشود. بر مبناي موارد فوق ميحسوب ميهاي كليدي مبخش
شود بـه طـوري كـه در هـر دو     هاي كليدي، بخشي استثنايي و ويژه قلمداد ميرد شناسايي بخشزايي و هم در رويكاشتغال

-بخش كشاورزي تنها بخشي است كه از بازارهاي خارجي كمترين آسيب را مـي  -ها قرار دارد. برويكرد جزو برترين بخش

بـراي   -هاي شغلي نگريسته شـود. ج صتتواند به عنوان يك مزيت اقتصادي در ايجاد فربيند و در صورت هدايت صحيح مي
 -هاي كشاورزي و صنعت مـورد حمايـت قـرار گيـرد. د    هاي شغلي در مورد زنان بايستي بخشرفع تبعيض در توزيع فرصت

هاي شـغلي  اي تنظيم شود كه بند يك تقويت گردد تا از افزايش فرصتها به گونههاي حمايتي نظير ماليات يا يارانهسياست
يري شود. اين موضوع با در نظر گرفتن روند مهاجرت نيروهاي توليدگر از روسـتا بـه سـمت شـهر از اهميـت      خدماتي جلوگ

 بسزايي برخوردار است.
در فصل ششم، عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار از ديدگاه كارفرمايان مورد بررسي قرار گرفته است. بـراي ايـن منظـور    

طراحي براساس مطالعات انجام شده و نتـايج الگـوي اقتصادسـنجي بـوده اسـت. در      اي طراحي شده است كه اين پرسشنامه
مـورد آزمـون    ،اعتبـارات بـانكي   ، مانند سطح توليد، دستمزد واقعي وؤثر بر اشتغالالگوهاي اقتصادسنجي، بعضي از عوامل م

 ه اسـت، فصـل مـورد تحليـل قـرار گرفتـ     طور كامل در اين كه به ،قرار گرفته است. استفاده از پرسشنامه و يا مطالعه ميداني
. يكـي از داليـل   آوردتر عوامل مؤثر بر اشتغال را فـراهم مـي  كه مطالعه ميداني، امكان بررسي دقيق دليل استعمدتاً به اين 

طور مشخص نقش قوانين و مقررات بـر  مهم ديگر مطالعه ميداني، پيگيري صحت يا عدم صحت نظرات نهادگرايان است و به
هـاي ايـالم، بوشـهر،    بنگاه از اسـتان  600، طرح حاضر . براي انجام مطالعه ميدانيه استگذاري بررسي شدسرمايه اشتغال و

 ، وانـد نـداده ارائـه  تـيم تحقيـق   بـه  بنگاه پاسخ نهـايي   14كه  اندهصورت تصادفي انتخاب شدتهران، فارس، گيالن و يزد، به
درصـد   8/3ها در بخـش خصوصـي،   درصد بنگاه 5/83 در اين ميان .ستابنگاه  586 هايپاسخهاي تحقيق حاصل از تحليل

: سهم شاغلين داراي تحصـيالت عـالي در   استدولتي و مابقي تعاوني بودند. خالصه نتايج عمده مطالعه ميداني به شرح زير 
ت عـالي را در اختيـار   درصد نيروي كـار داراي تحصـيال   25ها، حدود درصد بنگاه 74طوري كه ها نسبتاً پايين است بهبنگاه

درصـد از   3/40دارند. بهترين وضعيت مربوط به استان تهران و بدترين وضـعيت مربـوط بـه اسـتان ايـالم و بوشـهر اسـت.        
درصد رضايت از شاغلين تحصيالت عالي را متوسـط   8/63كارفرمايان، رضايت از شاغلين داراي تحصيالت عالي را متوسط و 

از ها تناسب كمتري با نيازهاي بازار كار دارنـد.  التحصيالن دانشگاهدهد كه فارغن نتيجه نشان مياند. ايو كمتر ارزيابي كرده
. تـأمين اجتمـاعي عمـدتاً از طريـق     شده اسـت قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، مشتركاً به عنوان يك مشكل تأييد طرف 

هاي موجود راضي نيستند. در ارزيـابي  رويهموضوع بيمه كاركنان مورد نظر كارفرمايان بوده و در اين خصوص كارفرمايان، از 
ها ميزان سهولت را متوسـط و كمتـر   درصد از بنگاه 4/90ميزان سهولت دسترسي به تسهيالت بانكي از ديدگاه كارفرمايان، 

داننـد و از نظـر آمـاري نيـز     ها، مشكل بروكراسي اداري را متوسط و باالتر مـي درصد از بنگاه 2/73 همچنين بي كردند.ارزيا
كنـد كـه   شود. محقق پس از بيان تمامي نتايج حاصل از بررسي پيمايشي بيان مـي فرضيه وجود مشكل بروكراسي تأييد مي
هادگرايان تأييد شده و موانع قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و قانون دهد كه بحث نمقايسه بين مشكالت و موانع نشان مي

. مشـكل  گرفته اسـت مقررات سيستم بانكي در اولويت اول قرار دارند. مشكالت تأمين مالي و فروش بنگاه در رتبه دوم قرار 
ي مناسب براي اصالح قـوانين و تـأمين   هانظام مالياتي و قوانين صادرات و واردات در رتبه آخر قرار دارند. لذا اتخاذ سياست
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كـل طـرح   گيـري  بندي و نتيجهجمعبه محقق در فصل هفتم در انتهاي طرح  ها اساسي است.سرمايه در گردش براي بنگاه
 پرداخته است.

را بـه صـورت مـوارد ذيـل     مهمترين نتايج تحقيق هايي كه محقق در اجراي طرح حاضر انجام داده است، پس از بررسي
 :نموده استارائه 

هـزار فرصـت شـغلي ايجـاد      400تنهـا  و  اندوارد بازار كار شدهيك ميليون نفر ساالنه ، 1375 -85در طي دوره  -
درصـد در سـال    1/9شده است. با اين حال به دليل رشد قابل توجه عرضه نيروي كـار، نـرخ بيكـاري كشـور از     

دهد كه مقوله بازار كار همچنـان  شرايط نشان ميافزايش يافته است. اين  1385درصد در سال  8/12به  1375
 بايد به عنوان يك مقوله جدي در برنامه پنجم توسعه مدنظر باشد.

 در دهه اخير رشد جمعيت كشور نسبتاً كاهش يافته است ولي بايد توجه داشت كه اثـرات رشـد جمعيـت دهـه     -
درصـدي   40زدواج و بـا توجـه بـه سـهم     هاي گذشته، همچنان پابرجا خواهد بود. زيرا در صورت افزايش نـرخ ا 

بيني كرد كه در صورت تحقق اين امر، مشكل توان باال رفتن نرخ رشد جمعيت كشور را پيشجمعيت جوان، مي
 بازار كار در گام بعدي نيز وجود خواهد داشت.

مـابقي   هزار شغل براي زنـان و  27هزار فرصت شغلي ايجاد شده است كه  288ساالنه  1355 -75در طي دوره  -
 هزار فرصت شغلي در روستا و مابقي در شهرها بوده است. 54براي مردان بوده است. همچنين 

دهد كه ساختار اقتصـاد  افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي 1385صد در سال رد 4/13سهم اشتغال زنان از  -
 هاي شغلي بيشتر براي زنان نيست.كشور، قادر به ايجاد فرصت

سـاله   10 -19در گروه سني  توليد ناخالص داخليتخميني طرح حاكي از آن است كه الگوهاي  نتايج حاصل از -
-ساله و بيشتر زنان تأثير مثبـت و معنـي   25ساله زنان و توليد ناخالص داخلي سرانه در گروه سني  20 -24و 

نيروي كار زنان بـه مراتـب   شود كه تأثير سطح توليد در عرضه داري بر عرضه نيروي كار زنان دارد. مالحظه مي
تر از الگوي عرضه نيروي كار مردان است. به عبارت ديگر با افزايش سطح توليد ملـي، بـازار كـار زنـان بـا      وسيع

 سرعت بيشتري توسعه خواهد يافت.

سـاله و   25 ساله زنـان و  20 -24ساله مردان،  20 -24ها، در گروه سني التحصيالن دانشگاهافزايش تعداد فارغ -
-كار دارد. الزم به ذكر است كه نرخ مشاركت افراد تحصيل داري بر عرضه نيرويشتر زنان تأثير مثبت و معنيبي

ها، موجب رشد هرچه بيشتر عرضـه  افراد فاقد آموزش عالي است و لذا گسترش دانشگاهكرده به مراتب باالتر از 
 گردد.مي رنيروي كا

بر اشتغال يا تقاضاي نيروي كار دارد كه اين نتيجه با مباني نظري  داريناخالص داخلي تأثير مثبت و معنا توليد -
كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به توليد در استان تهران، اصفهان و آذربايجـان شـرقي و    بيشترينتطابق دارد. 

دهد كه رشد توليد ناخـالص داخلـي، بيشـترين رشـد     كمترين كشش مربوط به ايالم است. اين نتيجه نشان مي
هاي محروم به دنبـال دارد. يكـي از داليـل    هاي ثروتمند و كمترين رشد اشتغال را در استانال را در استاناشتغ

هـاي  هـاي محـروم، در اسـتان   ها و واحدهاي اقتصادي اسـتان مهم اخذ اين نتيجه اين است كه بيشترين شركت
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 گردد.هاي بزرگ ايجاد ميتانهاي شغلي در اسفرصتبزرگ شعبه يا دفاتر مركزي دارند. و لذا قسمتي از 

ها دارد. باالترين ضريب اعتبارات بانكي مربوط بـه  داري بر اشتغال كليه استاناعتبارات بانكي تأثير مثبت و معنا
هـاي ايـالم و كهگيلويـه و    استان تهران، خراسان، اصفهان، آذربايجان شرقي و كمترين ضريب مربوط به اسـتان 

 باشد.بويراحمد مي

هاي خدماتي هاي توليدي نسبت به فعاليتسهم فعاليتهاي مختلف اقصتاد كشور وضعيت اشتغال بخشبررسي  -
در جذب شاغالن (مردان و زنان) در سطح كشوري و روستايي بيشتر است، در حالي كه اين موضوع در شـهرها  

 برعكس است.

هـا، مشـكل قـانون كـار را     بنگـاه  درصـد  7/66ميزان نتايج حاص از مطالعات پيمايشي طرح بيانگر آن است كه  -
-ستيودنت، مشكل قانوني كار تأييـد مـي  ا tمتوسط و بيشتر ارزيابي كرده و از نظر آماري و با استفاده از آزمون 

 باشد.  هاي مناسب براي اصالح قانون كار حايز اهميت ميگردد. لذا اتخاذ سياست

گردد. تأمين اجتماعي عمدتاً از طريق مشكل تأييد مي قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، مشتركاً به عنوان يك -
 هاي موجود راضي نيستند.موضوع بيمه كاركنان موردنظر كارفرمايان بوده و كارفرمايان، رويه

درصـد از   4/90ميزان سهولت دسترسي به تسهيالت بانكي از ديدگاه كارفرمايـان مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و       -
دهد كه سيستم بـانكي از ديـدگاه   اين نتيجه نشان مياند. توسط و كمتر ارزيابي كردهها ميزان سهولت را مبنگاه
گـذاري بـه   ها را مشتريان بدحساب و يـا فاقـد كـارايي سـرمايه    توان كليه اين بنگاهها، ناكارآمد بوده و نميبنگاه

 است. ها مورد نيازهاي اداري بانكحساب آورد. بنابراين انجام اصالحات مناسب در رويه

اي ترتيب شامل فقـدان وثيقـه مناسـب، رفتـار سـليقه     همهمترين مشكالت دريافت تسهيالت از سيستم بانكي ب -
باشـد. البتـه   ها، نرخ باالي سود بانكي، سرعت پايين در پرداخت تسهيالت، عدم شفافيت مقررات بانكي ميبانك

 توجه نمود تا نرخ بهره واقعي منفي شود.در خصوص نرخ سود تسهيالت بانكي، ابتدا بايد به كاهش تورم 
 


