
وضعیت بازار کار کشور 
1399سال منتهی به سال 5طی 

ااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
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:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی

economic.tccim@gmail.com

.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

1400فروردین 



نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری کل کشور

شدهمنتشراطالعاتآخرینبامطابقو1نموداربهتوجهبا
مشارکتنرخکار،بازاروضعیتازایرانآمارمرکزتوسط

41.3به1399سالدرکشوربیشتروساله15جمعیتاقتصادی
صادیاقتمشارکتنرخبامقداراینمقایسه.استرسیدهدرصد
درصدواحد2.8حدودنرخاینکهدهدمینشان1398سال

معیتجسهمرسدمینظربهکهمعنابدین.استیافتهکاهش
(تندهسکاروجویجستدرکهافرادییاوشاغالن)کشورفعال

نرخ.استیافتهکاهشتوجهیقابلطوربه1399سالدر
السبهنسبتکهرسیدهدرصد9.6به1399سالدرنیزبیکاری
.استکمتردرصدواحد1398،1.1
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نرخ مشارکت اقتصادی  کشور نرخ بیکاری

مرکز آمار ایران: هامنبع داده

ساله و بیشتر  از سال 15، روند نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری جمعیت 1نمودار 
(درصد)1399تا 1395



1399سالدرزناناقتصادیمشارکتنرخ،2نموداربهتوجهبا
کهرسیدهدرصد13.9بهویافتهکاهشپیاپیسالدومینبرای
داشتهکاهشدرصدواحد1398،3.1سالبهنسبتمقداراین

بیشتروساله15زنانبیکارینرخنزولیروندبراین،عالوه.است
سالدرنرخاین.استیافتهادامههمچناننیز1399سالدر

واحد0.6حدودکاهشباکهبودهدرصد15.7حدود،1399
.استشدههمراه1398سالبهنسبتدرصدی

یندومبراینیزمردانبیکارینرخواقتصادیمشارکتنرخ
68.7بهترتیببهویافتهکاهش1399سالدرمتوالیسال

درصد8.4و(1398سالبهنسبتدرصدواحد2.4کاهش)درصد
.استرسیده(1398سالبهنسبتدرصدواحد0.6کاهش)

مرکز آمار ایران: هامنبع داده

(درصد)1399تا 1395روند نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک زنان و مردان از سال . 2نمودار 

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به تفکیک زنان و مردان
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(درصد)1399تا 1395روند نرخ بیکاری به تفکیک زنان و مردان از سال . 3نمودار 

ساله و بیشتر بوده که فرض گردیده مشابه با رقم 10برای جمعیت 1396و  1395های ارقام ذکر شده در سال* 
.ساله و بیشتر است15جمعیت 



بیشتروساله15جمعیتاقتصادیمشارکتنرخ،4نمودارمطابق
بهنسبتکهبودهدرصد1399،40.4سالدرکشورشهریمناطق

درنرخاین.استیافتهکاهشدرصدواحد2.7حدود1398سال
نسبتکهبودهدرصد44.2برابرمذکورزمانمدتدرروستاییمناطق

ذکرشایان.استکردهتجربهرادرصدیواحد3.1کاهشقبل،سالبه
بیشتروساله15جمعیتمشارکتنرخدوهر1399سالدراست

.ستندهکاهششاهدپیاپیسالدومینبرایروستاییوشهریمناطق
وشهریمناطقدرنیزکشوربیشتروساله15جمعیتبیکارینرخ

کهبودهدرصد7.2ودرصد10.4ترتیببه1399سالدرروستایی
درصدیواحد0.1ودرصدیواحد1.4کاهشبا1398سالبهنسبت
درروستاییوشهریجامعهمقایسهدر.(5نمودار)استبودههمراه
افتمقابلدروشهریجامعهدربیکارینرخبیشترکاهش1399سال

.استافتادهاتفاقروستایی،جامعهدرمشارکتنرخبیشتر

مرکز آمار ایران: هامنبع داده

(درصد)1399تا 1395روند نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک شهری و روستایی از سال . 4نمودار 

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به تفکیک شهری و روستایی

(درصد)1399تا 1395روند نرخ بیکاری به تفکیک شهری و روستایی از سال . 5نمودار 
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وضعیت بیکاری جوانان 
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(درصد)1399تا 1395ساله از سال 24تا 15روند نرخ بیکاری جمعیت . 6نمودار 

نرخوضعیتاست،مشخص6نمودارازکههمانطور
برابر1399سالدرساله24تا15گروهدرجوانانبیکاری

با1398سالبهنسبتمقداراینکهبودهدرصد23.7
بیکارینرخ.استبودههمراهدرصدیواحد2.3کاهش

نرخودرصد36معادل1399سالدرسنیگروهاینزنان
سالبهنسبتدوهرکهبودهدرصد21.2مردانبیکاری
کاهشدرصدواحد1.5ودرصدواحد2.8ترتیببه1398
.(7نمودار)اندداشته

درجوانانبیکارینرخکشور،کلبیکارینرخبامقایسهدر
بودهلکبیکارینرخازباالتربررسیموردهایسالکلیه
سالدر.استشدیدترزنانگروهبرایموضوعاینکه

نرخازبیشترواحددرصد14.1جوانان،بیکارینرخ1399
وواحددرصد20.3جوانزنانبیکارینرخوکلبیکاری

نرخازبیشترواحددرصد12.8جوانمردانبیکارینرخ
.استمتناظرجنسیتیهایگروهدرکلبیکاری
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مردان زنان

ساله به تفکیک زنان و مردان24تا 15روند نرخ بیکاری جمعیت . 7نمودار 
(درصد)1399تا 1395از سال 

مرکز آمار ایران: هامنبع داده



وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی 

روند نرخ بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی . 8نمودار 
(درصد)1399تا 1396از سال  رالیعاآموزشالتحصیالنفارغبیکاریوضعیت9و8نمودارهای

آموزشالتحصیالنغفارجمعیتازدرصد14.2.دهدمینشان
السبامقایسهدرنرخاینکهاندبودهبیکار1399سالدرعالی

.استشدهمواجهدرصدیواحد3.5کاهشبا1398
السدرعالیآموزشالتحصیالنفارغمیاندرزنانبیکارینرخ

واحد3.5قبلسالنرخبهنسبتکهرسیدهدرصد22.8به1399
ذکورممدتطینیزمردانبیکارینرخ.استداشتهکاهشدرصد

رسیدهدرصد10.4بهوشدهمواجهدرصدیواحد1.7کاهشبا
.است

تحصیالنالفارغبیکارینرخکشور،کلبیکارینرخبامقایسهدر
.استبیشترواحددرصد4.6معادل1399سالدر

نشانهمیتیجنستفکیکبهالتحصیالنفراغبیکارینرخمقایسه
نرخابزنالتحصیالنفارغبیکارینرخبینشکافکهدهدمی

مردانبیکارینرخباوواحددرصد7.1کشورکلبیکاری
.استواحددرصد2التحصیل،فارغ

1396ال روند نرخ بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی به تفکیک زنان و مردان از س. 9نمودار 
(درصد)1399تا 

14.2

12

14

16

18

20

1396 1397 1398 1399

مرکز آمار ایران: هامنبع داده
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وضعیت اشتغال

ساله و بیشتر15روند نسبت اشتغال جمعیت . 10نمودار 
(درصد)1399تا 1395از سال 

تا 1395ساله و بیشتر به تفکیک زنان و مردان از سال 15روند نسبت اشتغال جمعیت . 11نمودار 
(درصد)1399

مرکز آمار ایران: هامنبع داده

.ساله و بیشتر است10برای جمعیت 1396و 1395ها ارقام ذکر شده در سال* 
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رایتجمعکلازکشوردرشاغلافرادتعداداشتغالنسبت
رداشتغالنسبتوضعیت،10نمودارمطابق.دهدمینشان

درصد37.3برابر1399سالدربیشتروساله15جمعیت
واحد2.1کاهشبا1398سالبهنسبتمقداراینکهبوده

.استبودههمراهدرصدی
معادل1399سالدربیشتروساله15زناناشتغالنسبت
هرکهبودهدرصد62.9مرداناشتغالنسبتودرصد11.7

1.8ودرصدواحد2.3ترتیببه1398سالبهنسبتدو
.(11نمودار)اندداشتهکاهشدرصدواحد

نییعمردانوزناناشتغالنسبتبینمعناداریتفاوت
.داردوجود1399سالدرواحددرصد51حدود



مرکز آمار ایران: هامنبع داده

(درصد)های اقتصادی ترکیب اشتغال بر حسب بخش
1395فصل اول  1399فصل اول 

49.4
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1395فصل دوم  1399فصل دوم 
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1395فصل سوم  1399فصل سوم 
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1395فصل چهارم 1399فصل چهارم

51.4

32.5
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خدماتکشاورزیصنعت

کیکتفبهرااشتغالترکیبروروبهنمودارهای
فصولطیاقتصادیاصلیهایبخش

:کندمیمقایسه1395و1399سالگوناگون
بخش1399زمستاندرنمودارهااینمطابق
سهمبیشتریندرصدی50.4سهمباخدمات
بخشودادهاختصاصخودبهرااشتغال
33.8ترتیببهکشاورزیبخشوصنعت
خودآنازراشاغالنازدرصد15.8ودرصد
مقایسهدر1399زمستاندرهمچنین.اندکرده

بخششاغالنسهماز،1395زمستانبا
خدماتو(واحددرصدی0.3کاهش)کشاورزی

دروشدهکاسته(درصدیواحد1کاهش)
واحد1.3)صنعتبخششاغالنسهممقابل
.استیافتهافزایش(درصد



نکات مهم

،1399سالدرودرصد43.5بابرابر1399بهمنتهیسال5طیکشوربیشتروساله15جمعیتاقتصادیمشارکتنرخمیانگین•
ردنرخاینکشورها،سایراقتصادیمشارکتنرخبامقایسهدر.استاخیرسال5طیرقمکمترینکهبودهدرصد41.3حدود
اقتصادهایدردرصد،75ازباالتراروپااتحادیهوOECDکشورهایدراقتصادیمشارکتنرخمیانگین.استکمبسیارایران

ایراندراقتصادیمشارکتنرخبودنپاییناصلیعلت.استدرصد60ازباالترهمهندواندونزیترکیه،مانندتوسعهحالدر
.استکاربازاردرگروهاینپایینبسیارسهموزنانکارنیرویازاستفادهعدم

کمترینکهبودهدرصد11.4بابرابر1399الی1395سال5زمانیبازهطیکشوربیشتروساله15جمعیتبیکارینرخمتوسط•
طیایرانهتحصیلکردوجنسیتیسنی،هایگروهحسببربیکارینرخمقایسه.استدرصد9.6رقمبا1399سالبهمربوطنرخ

آنبدنبالو(درصد27)التحصیلفارغزنانو(درصد40.5)جوانزنانگروهدربیکارینرخبودنباالترمویدبررسیموردسال5
.است(درصد23.5)جوانمردان

مدتدر.اندبودهشغلدارایایرانبیشتروسال15جمیعتازدرصد37فقطمتوسططوربه،1399سالبهمنتهیسالپنجطی•
برایمشابهرقمبرابر4.8کهبودهدرصد61.4بابرابرمردانبرایودرصد12.9بابرابرزنانبرایاشتغالنسبتمتوسطمزبور
ترکیهدرودرصد64حدوداروپااتحادیهدرودرصد61حدودOECDکشورهایزنانبرایاشتغالنسبتمیانگین.استزنان
.استکمبسیارایراندرزناناشتغالنسبترقمکهحالیدراستدرصد32تقریباًهم



نکات مهم

درباشیمدیاقتصامشارکتنرخکاهشوبیکارینرخافزایششاهدکروناگیریهمهورکودعلتبهرفتمیانتظارکهحالیدر•
نسبتواریبیکنرخدرتوامکاهش.یافتبهبودبیکارینرخمشارکت،نرختضعیفباهمراهودادرخدیگریاتفاق،1399سال

یافتنکار،جویجستدربیکارانازبرخیکهباشدعلتاینبهتواندمیسالایندراقتصادیمشارکتنرخکاهشکناردراشتغال
.اندکردهموکولدیگریزمانبهیاوکردهمتوقفراشغل

شبخوصنعتبخشودادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمبیشترینخدماتبخش1399سالفصلچهارهردرکلیطوربه•
1395سالمشابهفصولبهنسبتکشاورزیبخشسهم،1399سالفصولتمامیدر.دارندقرارآنازپسترتیببهکشاورزی

.استیافتهافزایشآنهادرصنعتبخشسهموکاهش
ارکتمشنرخبیشترافتمقابلدروشهریجامعهدربیکارینرخبیشترکاهش1399سالدرروستاییوشهریجامعهمقایسهدر•

استخدماتیوعنازهافعالیتبیشترکهشهریجوامعدرهاقرنطینهترگیرانهسختاعمالکهاستافتادهاتفاقروستایی،جامعهدر
.باشدمزبورتفاوتدالیلازتواندمی


