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تأثیر سیاستّای پَلی باًکّا بر اضتغال استاى اردبیل
اشدر کیاًی
واضشٌاؼ اضشس التصاز
azhdar.kiani@gmail.com

سجاد عبداللْی
واضشٌاؼ اضشس التصاز
abdollahi.sajjad@gmail.com
سیاستّای پَلی از هْن تریي ابسارّای تثبیت التصادی ّستٌد کِ برای هدیریت ٍ کٌتررل بشرص یمیمری
التصاد استفادُ هیضًَد اها صایب ًظراى التصادی در هَرد ایي سیاستّا ٍ ًتایج یاصل از آىّا اتفاقًظر
ًدارًد .بحث اضتغال ٍ بیکاری ّوَارُ یکی از دغدغِّای اصلی هردم ،سیاستهداراى ٍ التصادداًاى کطَر
است .استفادُ از سیاستّای پَلی از یک طرف ،یکی از راُّای هْن افسایص تَلید ٍ اضتغال ٍ بِکرار یری
ظرفیت ّای بیکار جاهعِ برای عوراى ٍ آباداًی کطَر ٍ از طرف دیگر ،برای رفع ًگراًی الطار هشتلف هردم
است .با تَجِ بِ سترش سیستن باًکی کطَر در سال ّرای اخیرر ٍ ّوچٌریي افرسایص تسرْیت

ٍ خردها

باًک ّا ،بررسی تأثیر عولکرد سیستن باًکی بر ایجاد اضتغال در التصاد کطَر اّویت زیادی پیدا کردُ است.
بدیي هٌظَر ،ایي همالِ بِ بررسی آثار ًاضی از سیاستّای پَلی در بشصّای صٌعت ٍ هعدى ،کطراٍرزی ٍ
خدها

استاى اردبیل بر هیساى اضرتغال آى بشرصّرا در دّرِ شضرتِ ودٍرُ  )5931- 5931برا اسرتفادُ از

دادُ ّای ترکیبی ٍ بِ رٍش یدالل هربعا

ترکیبی پرداختِ استً .تایج تحمیك تأثیر ایي سیاست ّرا را برر

اضتغال استاى هثبت ارزیابی هیکٌد .ایي ًتیجِ با ٍضعیت التصادی سالّای اخیر استاى ًیس ساز ار است.
ٍاش اى کلیدی :تسْیت

باًکی ،اضتغال ،دادُّای ترکیبی ،سیاست پَلی ،بازار کار
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 .5همدهِ

ظیازی هیوٌٌس .اظ نًدا وِ فطنیٌس ضشس ٍ الَسعِ التصازی با هٌابع اًساًی ٍابستگی هسهتمین زاضز ٍ اظ
ٍظایف اساسی ّط زٍلت ضشس ٍ الَسعِ التصازی است ،لصا زٍلتّا بطای ضسیسى بِ الَسعِ التصهازی
هَظفاًس اظ هٌابع اًساًی بِ صَضت بْیٌِ استفازُ وٌٌس ٍ اسهتعسازّا ٍ ظطفیهتّهای التصهازی بهالمَُ
خاهعِ ضا بالفعل بطساًٌس ٍ زض ایي ضاُ سیاستّای الظم ضا اعوال وٌٌس.
یىی اظ اصَل هْن ٍ اساسی زض سیاستگصاضیّای التصازی بطضسهی ارهطات بهِوهاضگیطی ایهي
سیاستّا بط هتغیطّای هرتلف التصازی ٍ غیطالتصازی اسهت .اظخولهِ ایهي سیاسهتّها ههیالهَاى بهِ
سیاستّای پَلی اشاضُ وطز وِ وواواى زض وشَضّای زضحالالَسعِ بِ عٌَاى ابعاضی بطای زستطسی
بِ اّساف التصازی اظ نىّها اسهتفازُ ههیشهَزً .ظهام بهاًىی بهِ عٌهَاى هْهنالهطیي هدهطی زض اعوهال
سیاستّای پَلی شٌاذتِ هیشَز.
ًظام باًىی بِ عٌَاى یىی اظ هْن الطیي ٍ اساسیالطیي برشّای التصاز خاهعِ زض لالب باظاضّهای
هالی ًمش ٍ خایگاُ بسعایی ضا زض فعالیتّای التصازی ایفا هیوٌس .یىی اظ عَاههل ههثرط بهط ضشهس ٍ
الَسعِ التصازی ّط خاهعهِ ،سهاهاًسّی باظاضّهای ههالی زض خْهت افهعایش الهَاى ضلهابتی باًهه ّها ٍ
گستط

باظاضّای سطهایِ ٍ خهص ًمهسیٌگی ههطزم ٍ الرصهی

نى بهِ فعالیهت ّهای الَلیهس ٍ ایدهاز

اهىاًات الظم بطای هشاضوت عوَهی است (لعگی ٍ ّوىاضاى.)1388 ،
باظاضّای پهَلی ٍ ههالی زض ازبیهات الَسهعِ التصهازی اظ العاههات هْهن زسهتیابی بهِ ضشهس پایهساض
هحسَ هیشًَس ،بهِگًَهِای وهِ هحممهیي گسهتط

بْیٌهِ ٍ هٌاسهب باظاضّهای پهَلی ٍ ههالی ضا اظ

ابعاضّای هْن الَسعِ هی زاًٌس .زضٍالع باظاضّای پَلی ٍ هالی ،هٌهابع الهمهیي اعتبهاض بهطای فعالیهت ّهای
هرتلف التصازی ّستٌس .المهیي هالی ٍاحسّای الَلیهسی چهِ اظ زیهسگاُ سهطهایِ زض گهطز

ٍ چهِ اظ

زیسگاُ الَسعِ فعالیت ّا ٍ سطهایِ گصاضی ّای خسیس اظ هْنالطیي هباحث ههسیطیت یهه ًظهام اسهت.
زضیافت ٍام ٍ اعتباض ٍ اًتمال پَل اظ یه فطز بِ فطز زیگط یا اظ یه ًْاز بِ ًْاز زیگهط ًمهش اساسهی
زض المهیي اعتباض فعالیتّای هرتلف التصازی زاضز (طیبی ٍ ّوىاضاى.)1389 ،
اعتباض ٍ ٍام بِ طَض هستمین ٍ غیطهستمین بط اشتغال ٍاحسّای الَلیسی ٍ فطصتّای شغلی خسیهس
المریط هی گصاضز .العضیك ٍام ٍ اعتباض بِ خطیاى الَلیس بِ صَضت سطهایِ زض گهطز

زض وَالهاُ ههست بهِ
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زلیل رابت بَزى حدن سطهایِ باعث افعایش اشتغال هی شَز ،اها زض بلٌسهست وِ خطیاى ٍام ٍ اعتبهاض
ذٌثی باشس اشتغال رابت بالی هیهاًس ٍ زض غیط ایي صَضت باعث الغییط زض اشهتغال ههیشهَز؛ بٌهابطایي
چٌاًچِ هشاّسُ هی شَز ،اظ بعس ًظطی ،اظ خولِ نراض هثبت بِ واضگیطی صهحی ٍ بْیٌهِ خطیهاى ٍام ٍ
اعتباض هی الَاًس افعایش سطهایِ گصاضی ،الَلیس ،زضنهس ٍ اشتغال ضا بِ زًبال زاشهتِ باشهس .البتهِ وهاضایی
ًظام پَلی ٍ هالی ّط وشَض ٍ ًحَُ هسیطیت ههالی ٍاحهسّای التصهازی هَخهَز شهط الظم ٍ وهافی
بطای زستیابی بِ ایي نراض هثبت التصازی است وهِ زض صهَضت ًبهَز وهاضایی زض ایهي فطنیٌهس چهِ زض
برش اعطای اعتباضات ٍ چِ زض برش هصاضف اعتباضات هوىي است ارطات هطلَ ٍ هَضز اًتظاض ضا
بِ ّوطاُ ًساشتِ باشس.
 .2هطشصا

جوعیتی ٍ اضتغال استاى اردبیل

بط اساؼ سطشواضی سال  1395خوعیت استاى اضزبیل ً 1270420فط بَزُ وِ ًسبت بِ سطشواضی سال
 1.76 ،1390زضصس ضشس زاشتِ است .اظ ایي هیعاى ً 866034فط هعازل  68زضصس ساوي ًما شهْطی
ٍ ً 404236فط هعازل  32زضصس ساوي ًما ضٍستایی بَزًس .طهی ایهي زٍضُ سهْن خوعیتهی اسهتاى اظ
ول خوعیت وشَض  1/6زضصس بَز .الطاون خوعیت زض استاى اضزبیهل هعهازل ً 71فهط زض ّهط ویلهَهتط
هطبع بَز وِ زض همایسِ با سط وشَضی نى (ً 49فط زض ّط ویلَهتط هطبع) ضلن باالالطی است.
ًطخ هشاضوت التصازی (ًطخ فعالیت) زض استاى اضزبیل طی سهالّهای  1390-95اظ  42.5زضصهس
بِ  43.8زضصس افهعایش یافتهِ ٍ زض همابهل ًهطخ هشهاضوت التصهازی وشهَض اظ  36.9زضصهس بهِ 39.4
زضصس ضسیسُ استً .ىتِ لابل الَخِ ایٌىِ ّوَاضُ ایي شهاذ

اظ هتَسه وشهَضی نى بهاالالط بهَزُ

است.
جدٍل ً .5رخ هطارکت التصادی ودرصد)

وشَض
اضزبیل
همذص :هطوع نهاض ایطاى
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هطابك خسٍل (ً )2طخ بیىاضی استاى طی سال ّای ًَ 1390-95ساًی بَزُ است .ووتهطیي هیهعاى
همایسِ ًطخ بیىاضی استاى با ول وشَض ًشاى هیزّس ایي اضلهام ّوهَاضُ بهطای اسهتاى بهاالالط اظ سهط
وشَضی است.
جدٍل ً .2رخ بیکاری در استاى اردبیل ٍ کل کطَر ودرصد)

وشَض
اضزبیل

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

همذص :هطوع نهاض ایطاى

بط اساؼ خسٍل ( )3زض سال  1395سْن اشهتغال زض برهش ّهای وشهاٍضظی ،صهٌعت ٍ ذهسهات
استاى بِ الطالیب  41.4 ٍ 23.7 ،35زضصس بَزُ استّ .واىطَض وِ اظ ضًٍس سْن برهشّهای هرتلهف
است ،زض استاى اضزبیل ٍ وشَض طی زٍضُ هَضز بطضسی سْن برش ذسهات ضٍ بهِ

التصازی هشر

افعایش بَزُ است.
جدٍل  .9سْن اضتغال در بشصّای هشتلف التصادی ودرصد)
برش
التصازی
وشاٍضظی

صٌعت
ذسهات

وشَض
اضزبیل
وشَض
اضزبیل
وشَض
اضزبیل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

همذص :هطوع نهاض ایطاى

 .9عولکرد سیستن باًکی استاى اردبیل
خسٍل ( )4هیعاى هاًسُ السْی ت پطزاذتی شبىِ باًىی استاى ضا طی سال ّای  1390-95بهِ الفىیهه
برش ّای التصازی ًشاى هی زّس .زض سال  1395السْی ت پطزاذتی بِ برشّای وشاٍضظی ،صٌعت
ٍ ساذتواى ٍ ذسهات بِ الطالیب  12537 ٍ 37603 ،14046هیلیاضز ضیال بَزُ است .زضهدوهَ ٍ طهی
سالّای هَضز بطضسیّ ،ط وهسام اظ ایهي برهشّها سهْن  17.5 ٍ 61.2 ،21.3زضصهسی ضا اظ هدوهَ
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السْی ت پطزاذتی بِ ذهَز اذتصها
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زازُ اًهسّ ،وهاى گًَهِ وهِ پیساسهت بیشهتطیي سهْن السهْی ت

جدٍل  .6هاًدُ تسْیت

پرداختی ضبکِ باًکی استاى بِ بشصّای غیردٍلتی بِ تفکیک بشصّای عودُ
التصادی وهیلیارد ریال)

سال

وشاٍضظی

صٌعت ٍ ساذتواى

ذسهات

هدوَ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


سْن

همذص :وویسیَى ّواٌّگی باًهّای استاى اضزبیل

 .6هباًی ًظری
 .5-6دید اُ هکاتب هشتلف التصادی در هَرد اثر سیاستّای پَلی بر تَلید ٍ اضتغال

سیاست پَلی اظ ططیك الغییط زض حدن پَل ،الغییط زض ضشس حدن پَل ٍ ًطخ بْطُ ٍ یها شهطای اعطهای
السْی ت هالی اًدام هیگیطز .ابتىاض الغییط حدن پَل بِ طَض عوسُ زض زست باًه هطوعی لطاض زاضز
ٍ ایي باًه با اعوال سیاستّای پَلی ًظیط الغییط زض ًطخ شذیطُ لاًًَی باًهّا ،الغییط زض ًطخ الٌعیهل
هدسز ٍ عولیات باظاض باظ حدن پَل ضا الغییط هیزّس.
ساظٍواض ارطگصاضی سیاست ّای پَلی بهط اشهتغال طهی ظههاى زسهترَ

الحهَالالی شهسُ اسهت.

ًظطیِ ّای هىاالب هرتلف پیطاهَى اشتغال ٍ چگًَگی ارطگصاضی سیاست ّای پَلی بهط ایهي هتغیهط ضا
هیالَاى بِ صَضت خسٍل ( )5ذ صِ وطز (لعگی ٍ ّوىاضاى.)1388 ،
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جدٍل  .1ختصِ دید اُ هکاتب التصادی

و سیهّا

اعتواز بِ هىاًیسن باظاض ٍ
لیوتّا

بیىاضی
التصاز زض اشتغال واهل
است ٍ الٌْا زض زستوعزّای
باال بیىاضی الَخیِ هیشَز.

ارط سیاست پَلی بط اشتغال
بیارط بَزى سیاستّای پَلی ٍ هالی
بط اشتغال
الٌْا سیاستّای هالی ٍ الغییطات
هراضج ول سبب الغییط اشتغال ٍ

ویٌعیيّا

بطضسی التصاز زض وَالاُهست

بیىاضی غیطاضازی

پَلگطایاى

المویس بط ًمش پَل زض التصاز

ٍخَز ًطخ طبیعی بیىاضی

و سیهّای

پصیطفتي فطضیِ اًتظاضات

خسیس

عم یی

زضنهس هیشَز ٍ سیاستّای پَلی بِ
صَضت غیطهستمین اظ ططیك المریط بط
ًطخ بْطُ ٍ الغییط الماضای ٍالعی هثرط
است.
زض وَالاُهست سیاست پَلی بط
هتغیطّای التصازی ارط هیگصاضز ٍ زض
هیاىهست ٍ بلٌسهست الٌْا نراض الَضهی
زاضز.

ٍخَز بیىاضی اضازی زض

سیاستّای پَلی ٌّگاهی وِ الصازفی

حسٍز ًطخ طبیعی بیىاضی ٍ

ٍ غیطلابل پیشبیٌی باشٌس ،اشتغال ضا

ٍخَز بیىاضی اصطىاوی

الحت المریط لطاض هیزٌّس.

با زض ًظط گطفتي

الَاًایی ًظام باًىی بطای ذلك پَل ٍ

اًعطافًاپصیطی لیوتّا ٍ
ویٌعیيّای خسیس

زستوعزّا بِ اضالبا واضایی با
سط زستوعزّای پطزاذتی ٍ
لطاضزازّای زستوعز الَخِ شسُ
است.

سپطزُّای باًىی هیالَاًس بط الَلیس
بیىاضی غیطاضازی

حمیمی ٍ ًطخ اشتغال ًِالٌْا زض
وَالاُهست بلىِ زض بلٌسهست ارط زاشتِ
باشس.

همذص :گطزنٍضی الَس هحمماى

چگًَگی المریطگصاضی ضشس حدن پَل بط فعالیت ّای التصهازی بها المویهس بهط هتغیطّهای حمیمهی
اظخولِ الَلیس ٍ اشتغال هباحث هتعسزی ضا زض ازبیهات التصهاز وه ى بهِ ذهَز اذتصها

زازُ اسهت.

بسیاضی اظ الحمیمات اًدام شسُ طی سِ زِّ اذیط زض ظهیٌِ بطضسی المریطات وَالاُهست ضشس حدن پَل
بط هتغیطّای حمیمی التصاز اظ خولِ الَلیهس ٍ اشهتغال ،بهط الوهایع هیهاى ارهطات ضشهس پهیش بیٌهیشهسُ ٍ
پیش بیٌیًشسُ حدن پَل بط هتغیطّای هعبَض المویس زاضًس .شَاّس الدطبی هَخَز بِ اضظیابی زٍ الگَی
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ًَو سیىی ٍ ویٌعی هطبَ هی شَز .زض هسل ًَو سیىی الغییهطات پهیش بیٌهیشهسُ حدهن پهَل بهط
المریط لطاض هیزٌّس .ایي ضّیافت بط پایِ فطضیِ اًتظاضات عم یی ٍ بطذ ف فطیهسهي اعتمهاز زاضز وهِ
سیاستّای پَلی غیطسیستواالیه یا بهسٍى لاعهسُ بهط هتغیطّهای حمیمهی هثرطًهس .الگهَی ویٌهعی بهِ
المریطگصاضی ّط زٍ خعء ضشس پَل بط الَلیس ٍ اشتغال اعتماز زاضز .بطذی ویٌعیيّا ًیع فطضیِ اًتظاضات
عم یی ضا پصیطفتِاًس اها اعتماز زاضًس وِ سیاستّهای التصهازی پهیشبیٌهیشهسُ زض وَالهاُههست ًیهع
واضایی الظم ضا زاضًس.
زض ایطاى ،بطذی اظ التصاززاًاى سیاستّای پَلی هبتٌی بط الشری

یا سیاستّای فعال پهَلی ضا

الَصیِ هیوٌٌس ؛ بسیي هعٌی وِ باًه هطوعی زض هَاخِْ التصاز با ضًٍكّا ٍ ضوَزّا بایس با الَخِ بهِ
ابعاضی وِ زض اذتیاض

لطاض گطفتِ است ،سیاستّای پَلی اًمباضی اًبساطی ضا اعوال وٌهس الها بهسیي

ٍسیلِ التصاز ضا بِ هسیط اصلی ذَز بطگطزاًس (وویداًی ٍ ّوىاضاى.)1394 ،
زض همابل ایي گطٍُ ،گطٍّی زیگهط اظ التصهاززاًاى زض زّهِّهای اذیهط بها شوهط اشهىاالت ضٍ
السٍیي سیاست پهَلی ،هاًٌهس ٍخهَز ٍلفهِّهای الشهری

 ،اخهطا ٍ ارطگهصاضی سیاسهتّهای پهَلی ضا

بِگًَِای زیگطی الحلیل هیوٌٌس .ایي گطٍُ بط ایي عمیسُاًس وِ ٍخَز ایي ٍلفِّا سبب ونارط شهسى
سیاستّای پَلی هیشَز ٍ باًه هطوهعی بایهس بهسٍى الَخهِ بهِ شهطای هرتلهف التصهازی ّواًٌهس
ضوَزّا ٍ ضًٍكّا ٍ الٌْا با الَخِ بِ شطای ولی التصاز وشَض ،یه سیاست پَلی هٌضب ضا زض پیش
بگیطز ٍ با اًترا یه یا چٌس ّسف هثل ّسف لطاض زازى یه ًطخ الَضم ذا

 ،الوام ابعاضّای ذَز

ضا بطای ضسیسى بِ ایي ّسف استفازُ وٌس .زضٍالع ایي التصاززاًاى ،سیاستّهای پهَلی هٌضهب یعٌهی
اًترا یه هسیط سیاست پَلی هشر

بطای ضسیسى بِ ّسفی ذها

ضا بها الَخهِ بهِ شهطای ولهی

التصاز الدَیع هیوٌٌس ٍ زضٍالع لَاعس سیاستی ضا خایگعیي سیاستّای هبتٌی بط الشری

هیوٌٌس ٍ

عمیسُ زاضًس وِ ایي سیاستّا ًبایس الحت المریط ًَساًات هعوَلی التصاز لطاض گیطز (علَی.)1388 ،
ٍ .2-6ضعیت اضتغال در همایسِ تَصیفی با تسْیت

باًکی استاى اردبیل

با بطضسی ًوَزاضّای همایسِ ای ظیط ،هطبَ بِ برهشّهای هرتلهف التصهازی اسهتاى ههیالهَاى ًتیدهِ
گطفت وِ بِ صَضت اله برشی ٍ با العساز زازُ ّای هَخَز بِ ضاحتی ًوی الَاى بیي ایي زٍ هتغیط هْن
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التصازی اضالباطی یافت؛ بطای بطضسی ایي اهط هحممیي التصازی اغلهب اظ زازّهای الطویبهی برهش ّها
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1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
السْی ت بِ لیوت رابت (هیلیَى ضیال)
ًوَدار  .9تسْیت

العساز شاغلیي (ًفط)

باًکی ٍ تعداد ضاغلیي در بشص خدها

 .1پیطیٌِ تحمیك
احساًی ٍ ّوىاضاى ( )1396زض همالِای المریط سیاستّای پَلی ٍ هالی بط ًَساًات اشتغال با المویس بط
اشتغال برش ذصَصی ضا بطضسی وطزُاًس .نىّا زض ایي هطالعِ ال

وطزًس الا با بطضسی یه ههسل

العازل عوَهی پَیای الصازفی ویٌعی خسیس بطای التصاز ایطاى ،نراض اخطای سیاستّای پَلی ٍ ههالی
بط ًَساًات باظاض واض ضا بطضسی وٌٌسً .تایح ایي هطالعِ ًشاى زاز وِ استرسام زٍلت بیشهتطیي سهْن ضا
زض البییي ًَساًات بیىاضی ٍ الىاًِ پَلی بیشتطیي ًمش ضا زض اشتغال برش ذصَصی ایفا هیوٌس.
فططؼ ٍ ّوىاضاى ( )1394زض هطالعِای بِ بطضسی المریط شَنّهای پهَلی ٍ ههالی بهط هتغیطّهای
و ى التصازی پطزاذتٌسً .تایح نىّا ًشاى زاز وِ شَن پَلی هصهطف زاذلهی ًمهسیٌگی ٍ الهَضم ضا
افعایش هیزّس اها المریط نى بط الَلیس غیطًفتی اًسن استّ .وچٌهیي شهَن هرهاضج زٍلهت هصهطف
برش ذصَصی ضا افعایش هیزّس ،اها سطهایِگصاضی برهش ذصَصهی وهاّش ههییابهس ٍ زض وهل
افعایش هراضج زٍلت باعث افعایش ضشس التصازی هیشَز.
حیسضی ( )1387زض همالِ ذَز با عٌَاى «ضشس حدن پَل ٍ المریط نى بط الَلیس ٍ اشتغال زض التصهاز
ایطاى» فطضیِ اساسی اًتظاضات عم یی هبٌی بط ذٌثی بَزى سیاست پَلی یا عسم المریط ایي سیاسهت بهط
هتغیطّای حمیمی الَلیس ٍ اشتغال ضا زض التصاز ایطاى طی سال ّای  1382-1345هَضز نظهَى لطاض زاز.
ًتایح حاصل اظ الرویي هعازلِ الَلیس ،ارطگصاضی خعء پیش بیٌیًشسُ حدن پهَل بهط هتغیهط الَلیهس ضا زض
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سط نظهَى  5زضصس ،ضز هیوٌٌس؛ لصا ًتایح بِزستنهسُ هثیس ایي ًىتِ اًس وهِ سیاسهتّهای پهَلی
هَخَز زض ایطاى ،بهط ضشهس التصهازی ههثرط بهَزُاًهس .زضهدوهَ ً ،تهایح ایهي هطالعهِ زیهسگاُ پیهطٍاى
اًتظاضات عم یی هبتٌی بط عسم ارطبرشی سیاست ّای پَلی هٌظن بط هتغیطّای حمیمی الَلیس ٍ اشهتغال
ضا المییس ًویوٌس.
طیبی ٍ ّوىاضاى ( )1389زض همالِ ذَز با عٌَاى «المریط السْی ت باًىی بط اشتغالظایی برشّای
التصازی ایطاى» بِ بطضسی نراض ًاشی اظ الرصی

السْی ت باًىی وشَض بهِ برهش ّهای وشهاٍضظی،

صٌعت ٍ ذسهات ٍ اًساظُگیطی ضًٍس اشتغالظایی زض نىّا زض زٍضُ  1385-1352پطزاذتِاًس .زض ایي
ذصَ

 ،با هعطفی ٍ فطهَلِساظی شاذ

شغل ،هیعاى اشتغال ظایی ذال

ّای اشتغال ظایی ذال

زض لالب ایدهاز شهغل ٍ الرطیهب

السهْی ت بهاًىی زض برهش ّهای التصهازی وشهَض زض زٍضُ ههصوَض

هحاسبِ شسُ است .زضهدوَ  ،بٍِاسطِ اذتصا

السْی ت باًىی بهِ برهشّهای صهٌعت ٍ هعهسى،

وشاٍضظی ٍ ذسهات ،برش وشاٍضظی اظ باالالطیي هیاًگیي ساالًِ شغل ایداز شسُ ٍ برش ذهسهات
اظ پاییيالطیي هیاًگیي ساالًِ شغل ایداز شسُ ،بطذَضزاض بَزُ است.
لعگی ٍ ّوىهاضاى ( )1388زض همالهِای بها عٌهَاى «بطضسهی ٍ الحلیهل هیهعاى ارطبرشهی السهْی ت
اعطایی شبىِ باًىی استاى لعٍیي بط ضشس برشّای عوسُ التصازی» با بطضسی هیعاى الهمریط السهْی ت
اعطایی شهبىِ بهاًىی اسهتاى لهعٍیي بهط ضشهس التصهازی برهش ّهای عوهسُ (هبتٌهی بهط زیهسگاُ ّهای
ًظطیِ پطزاظاى هىتب شیىاگَ یا پَلیَى) بِ ووه هسل زازُّای اللفیمیً ،تیدِ ههیگیطًهس وهِ ضابطهِ
هیاى الَلیس ٍ السْی ت ،هعٌیزاض ٍلی بسیاض ضعیف ٍ هٌفی است .الَصیِ سیاستی الحمیك نى است وهِ
سطاًِ هیعاى السْی ت باًىی بِ برشّای الَلیسی افعایش یافتِ الا اهىاى وٌتهطلً ،ظهاضت ٍ ارطبرشهی
نى بْبَز یابس ٍ ًیع خْت حوایت هالی اظ برشّای الَلیسیً ،ظام باًىی هیالَاًس با المویهس بیشهتط بهط
اخطای عمَز هشاضوتی ًمش بسعایی زض الَسعِ برشّای التصازی زاشتِ باشس.
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 .4رٍشضٌاسی برآٍرد هدل ٍ تشویي هدل

زض بسیاضی اظ هطالعات اذیط وِ زض حیطِ التصاز صَضت گطفتِ است ،اظ هدوَعِ زازُ ّهای الطویبهی
بطای بطضسیّا استفازُ وطزُاًس .بسیي الطالیب وِ چٌسیي بٌگاُ ،ذهاًَاض ،اسهتاى ،وشهَض ٍ  ...زض طهَل
ظهاى هَضز الدعیِ ٍ الحلیل لهطاض گطفتهِ اًهس .الدعیهِ ٍ الحلیهل زازُ ّهای الطویبهی یىهی اظ هَضهَعات
واضبطزی زض التصاز خسیس است؛ چطا وِ هحیطی بسیاض غٌی اظ اط عات ضا بطای گستط
الرویي ٍ ًتایح ًظطی فطاّن هینٍضز .زض بسیاضی هَاضز ،هحممیي هیالَاًٌس اظ ضٍ

شهیَُّهای

زازُ ّای الطویبهی

زض هَضز هسائلی وِ ًوی الَاى نى ّا ضا فم بِ صَضت سطی ظهاًی یا فم بِ صَضت همطعهی بطضسهی
وطز ،استفازُ وٌٌس .الطویب نهاضّای سهطی ظههاًی بها نهاضّهای همطعهی ًهِ الٌْها ههیالَاًهس اط عهات
سَزهٌسی ضا بطای الرویي هسل ّای التصازی فطاّن وٌس ،بلىِ بط هبٌای ًتایح بِزسهتنههسُ ههیالهَاى
استٌبا ّای سیاستگصاضی زضذَض الَخْی ضا ًیع بِ عول نٍضز.
 .2-4تشویي هدل

هسل الحت بطضسی ایي همالِ بِ ایي صَضت است:
زض هسل فَق:
 :karالعساز شاغ ى استاى اضزبیل زض سِ برش صٌعت ٍ هعسى ،ذسهات ٍ وشاٍضظی.
 :Pfvamهیعاى السْی ت اعطایی سطاًِ باًهّا بِ برشّای صٌعت ٍ هعسى ،ذهسهات ٍ وشهاٍضظی
بِ لیوت رابت سال .1390
اظ السْی ت اعطایی بِ صَضت سطاًِ ٍ بِ لیوت رابت استفازُ شسُ است الا ّن ارط خوعیت استاى
ٍ ّن ارط الَضم استاى زض هسل لحاظ شسُ باشهس .ههسل اظ زازُّهای الطویبهی ) (panel dataسهِ برهش
صٌعت ٍ هعسى ،ذسهات ٍ وشاٍضظی استاى اضزبیل بهطای سهالّهای  1395-1385بْهطُ بهطزُ اسهت.
ًتایح الرویي نظهَىّا زض خساٍل ظیط نٍضزُ شسُ است.

1. Panel Data
2. Cross Sectional
3. Time Series
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جدٍل ً .4تیجِ آزهَى ٍجَد عرض از هبدأ وآزهَى ٍالد)

نهاضُ T

7/95

0/00

نهاضُ F

63/28

0/00

نهاضُ وای زٍ

63/28

0/00

همذص :یافتِّای پػٍّش

نظهَى فَق فطضیِ صفط هبٌی بط عسم ٍخَز عطض اظ هبسأ زض سط  95زضصس ضز شسُ ٍ هسل زاضای عطض اظ هبسأ
است.
جدٍل ً .4تیجِ آزهَى اعتبار دادُّای تابلَیی
همساض نهاضُ

prob

نهاضُ F

18/67

0/0001

نهاضُ وای زٍ

26/71

0/0000

همذص :یافتِّای پػٍّش

طبك خسٍل باال فطضیِ صفط هبٌی بط یىساى بَزى عطض اظ هبهسأّا ضز ٍ ههسل اظ ضٍ

پٌهل زیتها

الرویي ظزُ هیشَز.
بطای الشری

ٍخَز اضالبا هیاى هتغیطّای الَضیحی ٍ عطض اظ هبسأ بایستی نظههَى ّاسهوي ضا

اًدام زّین .زضٍالع با اًدام ایي نظهَى بِ زًبال پاسد ایي سثال ّستین وِ زض زازُّای پاًهل نیها بهیي
الرویيظىّای ارطات رابت ٍ ارطات الصازفی اساساً اذت فی ٍخَز ذَاّس زاشت یا ذیط.
ًتایح نظهَى ّاسوي حاوی اظ ضز فطضیِ صفط ٍ عسم ٍخَز اضالبا هیاى هتغیهطّهای الَضهیحی ٍ
عطض اظ هبسأ است؛ بٌابطایي ضٍ

هَضز استفازُ زض الرویي الگَ ،ضٍ

جدٍل ً .3تایج آزهَى ّاسوي برای اثرا

ارطات رابت ذَاّس بَز.

تصادفی

نهاضُ

همساض

prob

نهاضُ وای زٍ

39/62

0/0000

همذص :یافتِّای پػٍّش
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همازیط خسٍل حاوی اظ ضز فطضیِ ارطات الصازفی است؛ بٌابطایي ارطات رابت بهطای الروهیي ههسل

ً .9-4تیجِ تشویي هدل با رٍش اثرا

ثابت

با الَخِ بِ نًچِ زض باال بیاى شس ،الرویي هسل ایي پػٍّش بط اساؼ ضٍ

ارهطات رابهت اسهتً .تهایح

حاصل اظ بطنٍضز ایي الگَ بطای برش ّای هٌترب طی سال ّهای  1395-1385زض خهسٍل ظیهط اضائهِ
شسُ است.
جدٍل ً .3تایج تشویي هدل بِ رٍش اثرا

Pfvam

ثابت

ضطیب الرویٌی

نهاضُ t

Prob.

98640/39

7/95

0/000

383/02

2/12

0/0441

R-squared

0/788

Adj. R-squared

0/763

F- statistic

32/14

Prob. F

0/000

همذص :یافتِّای پػٍّش

ًىات ظیط لابل ًتیدِگیطی است:
 هطابك خسٍل ( )9هسل زض حالت ولی هعٌیزاض است؛ هیعاى الَضی زٌّسگی هسل زض سط لابل لبَلی است؛ هتغیط السْی ت اعطایی سطاًِ زض سط  95زضصس هعٌیزاض است؛ ایي هتغیط زاضای ضطیب هثبهتبَزُ ٍ ًشاى اظ المریط هثبت السْی ت اعطایی باًههّها بهط اشهتغال اسهتاى زاضز .زضًتیدهِ افهعایش
السْی ت باًىی زض استاى هَخب بْبَز اشتغال ذَاّس شس.
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 .4جوعبٌدی ٍ پیطٌْادّا

بطضسی شَز .زض ایي ضاستا اظ زازُّای سِ برش وشاٍضظی ،ذسهات ٍ صٌعت ٍ هعسى استاى اضزبیهل
طی سالّای  1385الا  1395استفازُ شسّ ،وچٌیي بطای بطنٍضز ههسل اظ ضٍ

حهسالل هطبعهات پاًهل

استفازُ شسُ است.
ایي همالِ المریط السْی ت اعطایی باًهّا ضا بط اشهتغال اسهتاى اضزبیهل هثبهت ٍ هعٌهیزاض اضظیهابی
هیوٌس .با الَخِ بهِ هطالهب اضائهِ شهسُ زض برهش ( )1-4زض ذصهَ

هىاالهب هرتلهف التصهازی ٍ

ضٍیىطز نىّا بِ سیاست پَلی هیالَاى ًتیدِ گطفت وِ بِ ذاطط ٍخهَز ضوهَز ،بٌگهاُّها بها ظطفیهت
بیىاض زض الَلیس هَاخِ ّستٌس زضًتیدِ هىتب ویٌعی ّا بها ایهي شهطای بیشهتط سهاظگاض اسهت .افهعایش
السْی ت اعطایی باًهّا بِ برشّای هرتلف التصهازی زض وَالهاُههستّ ،هن طهطف الماضها ٍ ّهن
ططف عطضِ التصاز ضا زض شطای ضوَز هیالَاًس الحطیه وٌهس ٍ هَخهب افهعایش اشهتغال زض اسهتاى
شَز (بِ عٌَاى یه سیاست پَلی اًبساطی).
پیشٌْاز هیشَز زض السْی تزّی بِ بٌگاُ اٍلَیت با هَاضز ظیط باشس:
 شطوتّای صازضاتهحَض؛ شطوتّای زاًشبٌیاى (خْت خص لشط الحصیلوطزُ)؛ بٌگاُّای وَچه ٍ هتَس (بِ زلیل اشتغالظایی باالیی وِ زاضًس)؛ بٌگاُّای التصازی وِ زچاض ضوَز شسُاًس (بِ خْت همابلهِ بها ٍضشىسهتگی ٍ بیىهاضی عَاههلاًساًی نىّا)؛
 ططحّایی وِ ظطفیت اشتغالظایی بیشتطی زاشتِ باشٌس؛ بٌگاُّای ًیوِالوام وِ پیشطفت فیعیىی باالالطی زاضًس.ّوچٌیي اظ هْنالطیي چالش ّای هَخَز زض سیستن السْی تزّی باًهّا هیالَاى بِ ههَاضز ظیهط
اشاضُ وطز:
 ٍضعیت ًاهطلَ فضای وسبٍواض اظخولِ اساسیالطیي هشى ت سیستن باًىی وشهَض اسهت؛ظیطا باعث اذ ل زض بطًاهِضیعی باًهّا هیشَز ،سبب ضطضزّی طهطحّها شهسُ ٍ باظپطزاذهت
السْی ت ضا با هشىل ضٍبِضٍ هیوٌس؛

Downloaded from ejip.ir at 5:50 +0330 on Wednesday September 23rd 2020

زض ایي همالِ ال

شس المریط سیاستّای پَلی ٍ السْی ت اعطایی باًهّا بهط اشهتغال اسهتاى اضزبیهل

تأثیر سیاستّای پَلی باًکّا بر اضتغال استاى اردبیل

13

 االىای باال بِ هٌابع باًىی استاى ٍ عسم استفازُ اظ سایط ضٍ ّای المهیي هالی؛استاًی زض ذاضج اظ استاى؛
ً -بَز واضشٌاساى فٌی ،هالی ٍ هترص

بِ اًساظُ وافی زض باًهّای عاههل خْهت بطضسهی فٌهی،

هالی ٍ التصازی ططحّای اضائِ شسُ؛
 -عسم اط

ضساًی هٌاسب زض ذصَ

ًحَُ ٍ شطای پطزاذت السْی ت؛

 زضذَاست ٍریمِّای هتعسز باًىی خْت اعطای السْی ت؛ ًاهٌاسب بَزى هیعاى السْی ت با الماضای نى؛ ًطخ سَز باالی السْی ت ٍ عسم ّواٌّگی نى با ًطخ الَضم؛ٍ -خَز ضاًت زض سیستن السْی ت زّی باًهّا.
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