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 مقدمه

ی بازنشستگی در ایران باعث شده لزوم اصالحات در نظام بازنشستگی کشور بیش از پیش هاصندوقبحران یا به عبارت برخی مسئوالن ابرچالش 

ا بسیاری از کشورها اصالحات در این حوزه ر 1980های بازنشستگی موضوعی مختص به ایران نیست؛ از دهه یستمسمطرح باشد. البته تغییر در 

کننده در ینیتع، برخی از این اصالحات کلیت نظام بازنشستگی را تغییر داده است و در برخی دیگر برخی پارامترهای انددادهدر دستور کار قرار 

دهد نوع نشان می اندهای کشورهایی که اصالحات را پشت سر گذاشته. تجربهاندشدهها متناسب با تغییرات جمعیتی دگرگون پایداری مالی سیستم

داشته  ها اثر مستقیم بر نتیجه اصالحاتیاستسیشبرد پهای اصالحی که در کشورها پیگیری شده است، زمینه اجرای اصالحات و مسیر یاستس

تصادی قهای اینهزمگذاران و کارشناسان نظام رفاهی مفید باشد. شناخت یاستستواند برای یمو پیامدهای آن  هاتجربهاست. از این رو مرور این 

ی اصلی در نظام بازنشستگی کشور کجاست هاچالشدهد یمهای نظام رفاهی که منجر به اجرای اصالحات شده است نشان یژگیوو اجتماعی و 

از  ؤثرمو شرایط عمومی پیشبرد اصالحات باید چگونه باشد. از طرف دیگر مطالعه روند پیشبرد اصالحات )تدریجی بودن یا دفعی بودن، جامعه 

تری انتخاب هینهزکمتواند کمک کند تا برای اجرای اصالحات مسیر یمو نتیجه حاصل از آن نیز  (...های تکمیلی و پایه رفاهی ویستمسالحات، اص

زمینه اصالحات، شیوه اصالحات و درنهایت وضعیت فعلی سیستم یشپشود. در گزارش پیش رو تالش شده برخی متغیرهای کلیدی مرتبط با 

 ی در کشورهای منتخب ارائه شود.بازنشستگ

یت و درنهایت در هر کشور وضع اندشده بندییمتقسای( یمهبی کالن، رفاهی، حاکمیتی، بازار کار، هاشاخصاین متغیرها در قالب پنج گروه )

مکزیک، ژاپن، آرژانتین، لهستان،  کشور ایتالیا، مجارستان، ترکیه، شیلی، 10برای این بررسی  ای مورد بررسی قرار گرفته است.یمهبفعلی نظام 

کشور مورد بررسی ارزیابی  10و وضعیت ایران در مقایسه با  د شدههای منتخب برای ایران نیز برآور. درنهایت شاخصاندشدهسوئد و فرانسه انتخاب 

سه تجربه اصالحات در کشورها و دوم مقای های مرتبط با بررسیتوان در دو سطح تقسیم کرد؛ نخست یافتههای این پژوهش را میشده است. یافته

 ها ارائه شده است.طور خالصه هر دو سطح یافتهوضعیت ایران با کشورهای منتخب. در ادامه به
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 های منتخبیافته

 :تجربه کشورها

 اند از:مل عبارتتوان شناسایی کرد، این عواتجربه اصالحات چند عامل اصلی برای موفقیت در اصالحات را می 10بر اساس مطالعه 

رقم خورده است  یاقتصاد یثباتبی یطدر شرا یاصالحات بازنشستگ ینو آرژانت یلیش ،یهمانند ترک ییکشورها یاگرچه برا ثبات در اقتصاد کالن:

 شود.یم یدهد یباثبات اقتصاد یطشرا یزن یینرشد پا یهادر نرخ یکشورها حت یرسا یاما برا

 ینده که اش انجام یجیصورت تدربه یسن بازنشستگ یشافزا یژهوبه کیکشورها اصالحات پارامتر یردر سا ییلجز مورد شبه بودن: تدریجی

 تر کرده است.اصالحات را راحت یرشموضوع پذ

حات عموم مردم از لزوم اصال یسازآگاه گیری،یمتصم یندو کارگران در فرآ یانکردن کارفرما یلدخ ی،اجتماع یوگوگفت :یاجتماع وگویگفت

 یدر صورت یزن یتالیامانند فرانسه و ا یدر کشور یاست. حت یاقدامات اصالح یشبردمهم در پ یحوزه عامل ینا یگرانبرنامه اصالحات با نظر باز یلو تعد

 ندارد.اصالحات وجود  یشبردجلب نشود امکان پ هایهکه نظر مثبت اتحاد

 یاز درآمد برا یحداقل یزن یرانبه ا یکنزد یافتگیبا سطح توسعه ییشورهادر ک یحت: یدر قالب کمک اجتماع یهپا وجود بازنشستگی

 در نظر گرفته شده است. یسالمندان فاقد حقوق بازنشستگ

؛ در حال توسعه باالست ینسبت به کشورها یاقابل مالحظه یزانبه م ینههز ینا ینسهم دولت در تأم یافتهتوسعه یدر کشورها :یدرمان خدمات

توان اصالحات بازنشستگی را بدون توجه به شود. از این رو نمیباعث افزایش سطح رفاه سالمندان حتی در سطح حقوق یکسان می این موضوع و

 های حوزه سالمت پیش برد.سیاست
 

 وضعیت ایران:

کمترین  طح و درآمد سرانه دربین کشورهای مورد بررسی در بیشترین سآن  تورمِ ثبات است وشد اقتصادی در ایران بیر شرایط اقتصاد کالن:

 .سطح است

کمترین رتبه را دارد. در این شاخص ایران تقریبا  ایران در این شاخص بین کشورهای مورد بررسی سهم دولت از مخارج بهداشت و سالمت:

 گیرد.در سطح کشورهای با درآمد پایین قرار می

نرخ بیکاری زنان و مردان در ایران نسبت به  ترین شرایط را در بازار کار دارد.بایران بین کشورهای مورد بررسی نامطلو های بازار کار:شاخص

 ترین سطح بین کشورهای مورد بررسی است.سال( نیز در پایین 64تا  55تر است. مشارکت سالمندان )افراد بین سایر کشورها باالتر و نرخ مشارکت پایین

 قرار دارد. شده در سطح متوسط ر کشورهای بررسیکسری بودجه در ایران نسبت به دیگ کسری بودجه:

 هم را دارد.س ینکمتر یکو مکز یلیپس از ش یرانشاخص ا ینر اد :یناخالص داخل دیبه تول یبازنشستگمستمری نسبت مخارج  

 تر است.شده از همه پایینبه دیگر کشورهای بررسی سن بازنشستگی در ایران نسبت سن بازنشستگی:

شده بهترین وضعیت را دارد )هر دو دو شاخص ایران بین کشورهای بررسیدر این  سهم جمعیت سالمند از کل جمعیت:نرخ وابستگی و 

 ترین سطح نسبت به دیگر کشورها هستند(شاخص در پایین

های پایین و جزو حقوقکشور دارد  11را بین  9شده بر اساس برابری قدرت خرید( ایران رتبه در این شاخص )محاسبه متوسط حقوق نیروی کار:

 شود.محسوب می

 .استایران باالترین نرخ جایگزینی را بین این کشورها دار نرخ جایگزینی:

 با توجه به نرخ جایگزینی باال رتبه ایران در این شاخص باالتر از متوسط متوسط حقوق بازنشستگی )صندوق بازنشستگی کشوری(:

 گیرد.قرار می 5حقوق نیروی کار است و در رتبه 
 ارائه شده است. 3تا  1های ها بر مبنای اعداد و ارقام در جدولخالصه یافته

  



 های منتخب در زمان اصلاحاتمقایسه وضعیت کشورها در شاخص -1جدول 

 
 

 نام کشور
 متغیر

 آرژانتین فرانسه سوئد لهستان ژاپن مکزیک شیلی ترکیه مجارستان ایتالیا

 5991 0221 5991 5999 5999 0222 5991 5915 5999 5991 5991 سال

 NDC نوع تغییر  

 خصوصی
سازی 
 جزئی

DB 
بهینه 
 شده

سازی خصوصی
 کامل

 سازیخصوصی
 اصلاح 
 پارامتری

NDC NDC 
متری + حرکت به اپار

 سمت نظام مختلط
سیستم 
 مختلط

ان
کل

 

 1.1 2.1 -2.5 1.1 1.5 0.1 5.9 5.1 -1.1 1.0 0.9 رشد )درصد(

 1.0 0.5 0.5 2.11 1.1 -2.5 02.5 59.1 51.9 51.0 1.0 )درصد(تورم

سرانه )دلار  تولید
 (0252ثابت 

10109 9120 1110 1122 1999 10559 1251 10115 10900 19511 1911 

 رفاهی
سهم دولت از 
 مخارج بهداشت

 )درصد(
12.1 11.1 55.5 - 11.1 15 15.5 15 19 11 19.1 

کار
ار 

باز
 

 51-11مشارکت 
 )درصد(

09.5 51.1 12.5 - 10.1 55.1 11.5 51.1 15.5 11.1 - 

بیکاری زنان 
 )درصد(

55 1.5 1.1 
1.1 

(5992) 
5.0 1.1 51.5 5.9 51.1 9.5 51.5 

بیکاری مردان 
 )درصد(

9.5 9.5 1.1 
1.5 

(5992) 
1 1.9 55.5 1.1 9.1 1.5 52.1 

+ 51ارکت مش
 )درصد(

11.1 11.1 15.1 
11.1 

(5992) 
55.1 50.5 11.5 50.9 11.0 15.5 52.1 

متوسط حقوق 
 (pppماهانه )

0115 5091 - - 5210 1125 5511 0519 0191 1511 - 

لی
 ما

ی و
میت

حاک
 

گرایش دولت 
 مجری

 لیبرال سوسیال سوسیال مستقل راست میانه راست راست راست راست
راست 
 میانه

و گوی گفت
 اجتماعی

    - وجود نداشت - -   -   
مقابله با 
 اتحادیه

  

بدهی بخش 
عمومی به 

GDP )درصد( 

505.0 51.5 19.1 - 01.1 512.1 15 11.0 55.1 11.1 - 

کسری به 
GDP )درصد( 

1.0 1.1 - - - - 0.0 2.15+ 5.1 1.1 - 

مستمری 
بازنشستگی به 

GDP )درصد( 

50.9 1.5 1.5 - 2.51 1.0 9.1 1.5 55.1 55.1 - 

ی
ه ا

یم
ب

 

سن بازنشستگی 
 )سال( زنان

11 11 11 - 
 باسال  52
 هفته کار122

51 11 - - - 11 

سن بازنشستگی 
 )سال( مردان

52 52 11 - 51 52 - - - 52 

 نرخ وابستگی
 )درصد(

15 11 11 51 51 11 11 15 10 11 51 

نسبت جمعیت + 
 )درصد( سال 51

55 51 5 1 1 51 50 51 51.1 55.1 9 



 

 منتخب در زمان اصلاحات یهاکشورها در شاخص یتوضع یسهمقا -2جدول 

 نرخ جایگزینی نام کشور 
 )درصد(

 متوسط حقوق
(PPP)  

 (PPP) حداقل حقوق بازنشستگی (PPP) بازنشستگی )تخمینی(متوسط حقوق 

 حقوق پایه  آزمون وسع 

 5551 511 0905 1115 11.5 ایتالیا

 با درآمد ط+ حقوق مرتب051 دارد 5050 0251 11.1 مجارستان

 59.5 ترکیه

 
0011 5199 

 )آزمون وسع( 051
 )کارگران( 952
 (فرمایش)خو511

 )کارمندان(5051

 119 012 110 5152 15.5 شیلی 

 101 51 090 5525 05.1 مکزیک

 511 109 5111 1511 11.5 ژاپن

 - 111 112 0110 15.5 لهستان

 - 111 0511 1951 11.1 سوئد

 با درآمد ط+ حقوق مرتب115 5222 0191 1951 52.1 فرانسه

 159 511 5155 0109 15.5 تینانآرژ

 

 های منتخبمورد بررسی و رتبه ایران در شاخصمقایسه ایران با کشورهای - 3جدول

 رتبه در مقایسه با کشورها در حال حاضر رتبه در مقایسه با کشورها در زمان اصلاحات مقدار عنوان

 5 5 50.1 با نفت رشد اقتصادی

 5 1 1.1 بدون نفت

 55 1 9 تورم

 55 52 5111 0252درآمد سرانه به دلار 

 55 52از  52 15.0 )درصد( سهم دولت از مخارج بهداشت

 55 1از  1 01 )درصد( 51-11مشارکت 

 5 5 51.1 زنان )درصد( یکاریب

 5 1 9.5 مردان )درصد( یکاریب

 55 55 11.5 + )درصد(51مشارکت 

 GDP 0.5 5 1کسری بودجه به 

 52از  1 9از  GDP 1.9 1مستمری بازنشستگی به 

 55 52 متوسط 19 )سال( سن بازنشستگی زنان

 55 52 12 )سال( سن بازنشستگی مردان

 55 55 12 )درصد( نرخ وابستگی

 55 55 1 )درصد( +51سهم جمعیت 

 5 - 2.91 نرخ جایگزینی

 9 1از  5915 1 (pppمتوسط حقوق ماهانه )

 5102 - 1 (pppمتوسط حقوق بازنشستگی ماهانه )
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 ی منتخبهاشاخص

 ی کالن:هاشاخص

زمانی که در یک اقتصاد اصالحات مهمی مانند اصالحات بازنشستگی در دستور کار قرار دارد، باید به بستر کالن اقتصادی که امکان پیشبرد 

و وضعیت تورمی که در آن قدرت خرید  روستروبه چالشکند توجه داشت. شرایط رکودی اقتصاد که در آن بازار کار با یماصالحات را فراهم 

اید زمینه دهد، شیمیر قرار تأثهای بازنشستگی را تحت یمستمری دستمزدها و بندشاخصیابد و یمجامعه )و به دنبال آن بازنشستگان( کاهش 

ورم و ی کالن اقتصادی متوسط سه متغیر رشد اقتصادی، تهاشاخصحات بازنشستگی نباشد. به همین منظور در بخش مناسبی برای پیشبرد اصال

( در سه بازه زمانی سه سال قبل از اصالحات، دوره اصالحات )سال قبل از اصالحات، سال اصالح و سال 2010درآمد سرانه به قیمت ثابت )دالر 

 اصالحات به تفکیک محاسبه شده است.بعد از آن( و سه سال بعد دوره 

 ی رفاهی:هاشاخص

 یستم سالمتِمستقیم بین س ایتوان جدا از سیستم رفاهی کشور بررسی و تحلیل کرد. برای مثال رابطهینمنظام بازنشستگی یک کشور را  

 یخانوارها فقر در ایشود  یلتحم خانوارهاحوزه به  های اینینههزیک کشور و وضعیت رفاه سالمندان وجود دارد. اگر در یک نظام سالمت بار بیشتر 

ظام سالمت ارائه خدمات سالمت مکمل بار ن و بازنشستگی مستمری میزان افزایش با است مجبور بازنشستگی نظام یاابدییم شیسالمند افزا یدارا

ت و ی برای دوره سالمندی کمتر اسانداز فردکان پسخط فقر باشند ام یرز یشتریافراد ب ینظام اقتصاد یکهرچه در  یرا به دوش بکشد. از طرف

. در بخش داشت ی خود خواهدهاحداقلشود نیاز بیشتری به خدمات رفاهی برای تأمین یمی که فرد از بازار کار خارج ادورهبه همین دلیل در 

درصد جمعیت تحت  -(PPPدالر در روز ) 5.5ز بر مبنای درآمد کمتر ا -ی رفاهی آمار مربوط به سه شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر هاشاخص

ازنشستگی بسه شاخص مهم در حوزه رفاه که  ارتباط بیشتری با سیستم  عنوانبهو سهم مخارج عمومی سالمت از کل مخارج سالمت  پوشش بیمه

 دارند، ارائه شده است.

 ی بازار کار:هاشاخص

ارکت ر دارند هرچه سطح دستمزد در یک اقتصاد باالتر باشد، افراد بیشتری در بازار کار مشنظام بازنشستگی و بازار کار ارتباط تنگاتنگی با یکدیگ

 ی بازنشستگی بیشتر خواهد بود که این موضوع ارتباط مستقیم با حفظ پایداری مالیهاصندوقتر باشد ورودی منابع به یینپاکنند و نرخ بیکاری 

متغیر بیکاری )به تفکیک جنسیت(، نرخ مشارکت در بازار کار و متوسط دستمزد بر  3بازار کار  یهاشاخصدارد. به همین دلیل در بخش  هاصندوق

تواند اطالعات مهمی در زمینه بازار کار و نظام بازنشستگی یممبنای برابری قدرت خرید گردآوری شده است. در کنار این موارد شاخص دیگری که 

 دستهبی تفکیک بین نظام بازنشستگی و سالمندی را نوعبهسال در بازار کار است. این بازه سنی  64تا  55دهد، سهم مشارکت افراد بین  دستبه

ن سالمندی تر از سیینپاسن سالمندی پذیرفته شده است، اما در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی  عنوانبهسالگی  65دهد. در حال حاضر یم

گر و سالمندی به یکدی توان این برداشت را داشت که نظام بازنشستگییمازار کار بیشتر باشد سال در ب 64است هرچه مشارکت افراد پیش از 

 ی بازار کار ارائه شده است.هاشاخص. این شاخص نیز در ادامه اندشدهنزدیک 

 :حاکمیتی یهاشاخص

ر سیاسی حاکم بر روند اصالحات نیز در انتخاب مسیهای اقتصادی اصالحات در نظام بازنشستگی، شیوه اجرای اصالحات و فرآیند ینهزمعالوه بر 
 کراتیک ودمو کامالًها اثرگذار است. تجربه جهانی نیز نشان داده پیش بردن روند اصالحات هم در فضای یاستسگذاری و نتایج حاصل از سیاست

سیاسی در سال  مشخصاتبرخی همین دلیل در این بخش استبدادی انجام شده و البته نتایج یکسانی به دنبال نداشته است. به  کامالًهم در فضای 
 ی اجتماعی در مسیروگوگفتدولت پیش برنده اصالحات، گرایش سیاسی آن، وجود یا عدم وجود  رئیساجرای اصالحات بررسی شده است. 



 6  «ندوق بازنشستگی کشورینهاد پژوهشی ص» موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 

 مخارج و نسبت بودجهکسری  ی،عالوه بر این مسائلی مانند بدهی بخش عموم اطالعاتی است که برای این بخش استخراج شده است. ،اصالحات
در این بخش  دباش دولت مخارج کاهش و یاصالح نظام مال یبرا یعامل توانندیکه م ییاز آنجا نیز یناخالص داخل یدبه تول یپرداخت یبازنشستگ

 .اندشدهبررسی 

 اییمهبی هاشاخص

ی بازنشستگی است. هانظامدر  کدر اصالحات پارامتری هاصشاخین ترمهمسالگی از  65به زندگی در  دمیانرخ وابستگی، سن بازنشستگی و 

در  سن بازنشستگی افزایش یابد. مقایسه این شاخص د کهاین انتظار وجود دار کنندعمر  یتریطوالنهرچه نرخ وابستگی باالتر باشد و افراد مدت 

 اصالحات در کشورها تاکه فرآیند دهد یمنشان  انددادهر قرار ( را در دستور کاکی که اصالحات )ساختاری یا پارامتریادورهکشورهای مختلف در 

 از متغیرهای جمعیت شناختی و بازار کار بوده است. متأثرچه اندازه 

 ی فعلی نظام رفاهیهاشاخص

 وق بازنشستگیل حقای دو معیار مهم رفاهی در نظام بازنشستگی یعنی متوسط و حداقیمهبدرنهایت در بخش آخر با مروری بر سیستم فعلی نظام 

که برای  ،ارندد اندکردهبرای کشورهای مختلف استخراج شده است. برخی کشورها نه تنها حداقل حقوقی برای بازنشستگانی که حق بیمه پرداخت 

 یرابرب یر مبناب حقوق حداقل نوع دوکنند. در این بخش هر یمای را تأمین یهپاهر سالمندی که کمتر از میزانی مشخص درآمد دارد، مستمری 

رید( واحد دالر )برابری قدرت خ به یحقوق بازنشستگ یانگینبهتر فراهم شود م یسهمقا ینکها یبرا ین. عالوه بر ااست شدهبرآورد  یدقدرت خر

 تبدیل شده است.
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 ایتالیا

 NDCحرکت تِ سوت ًظام 

 5995اصالحات 
 
 

ایؼبز قس ٸ ایٵ ٦كٹض زض ظٲیٷٻ ثبظٶكؿش٫ی ی٧ی اظ ٦كٹضټبی دیك٫بٰ ٲحؿٹة  0909ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٸ دطزاذز ٲؿشٳطی زض ایشبٮیب اظ ؾب٬ 

دیف اظ َٹضی ٦ٻ  قس ثٻ ا ثط اؾبؼ ٲس٬ ثیؿٳبض٦ی ثٹز ٸ انالحبر ٶیع زض ټٳیٵ چبضچٹة دیف ثطزٺ ٲیاثشس اظ ٶٓبٰ ٲؿشٳطی زض ایٵ ٦كٹض قٹز. ٲی

ایٵ قسٺ ثٹز.  ټبی ٲجشٷی ثط آظٲٹٴ ٸؾٕ ٮحبِ ثیكشط سٛییطار زض ایٵ ؾیؿشٱ ثب زٸ ټسٜ ٪ؿشطـ ؾُح دٹقف ٸ ٲٗطٞی َطح 0991انالحبر زټٻ 

دطا٦ٷس٪ی زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ٸ  ،اق٧بالرآٴ آق٧بض قس. ی٧ی اظ ایٵ  ٲك٧الرسسضیغ  ؾب٬ ثسٸٴ سٛییطار اؾبؾی دبیساض ٲبٶس اٲب ثٻ 61یف اظ ٶٓبٰ ث

قس، زٸ َطح انٯی ٦بض٪طاٴ ثرف ٖٳٹٲی ٸ ثرف ذهٹنی ضا سحز  َطح انٯی ٲی 5قبٲ٭  0981ٲ٣طضار دیچیسٺ ثٹز. ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ایشبٮیب زض 

اق٧ب٬ زی٫ط ایٵ ٶٓبٰ ثبال ثٹزٴ . ثٹزٞطٲبیبٴ، ٦كبٸضظاٴ، نٷٗش٫طاٴ، زالالٴ ٸ ٞطٸقٷس٪بٴ  ثٻ ذٹیفٲطثٹٌ زاز ٸ ؾٻ َطح زی٫ط  دٹقف ٢طاض ٲی

زضنس اظ  00.7ثٻ  0985ؾب٬  زض ٲؿشٳطی ٲربضع حبٮز ثٽشطیٵ زضزاز  ٶكبٴ ٲی ټبی اٶؼبٰ قسٺ زض آٴ ظٲبٴ دػٸټف ٲربضع ثبظٶكؿش٫ی ٖٷٹاٴ قس؛

GDP  ی ٦بض ٸ ضٞبٺ ثط ٸظضاټٳیٵ زٸضٺ سٳبٰ  اظضٞز. ایٵ آٲبضټب ثبٖض قس  ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبی ٲكبثٻ ض٢ٱ ثبالیی ثٻ قٳبض ٲی ضؾیس

 91زض زټٻ  ثٻ سٗٹی١ اٞشبز. 0991ثٻ زٮی٭ ٲك٧الر ؾیبؾی سب اٸاؾٍ زټٻ ض ؾیؿشٱ انالحبر الظٰ ز اٲب ؛س٦ٷٷ انالحبر زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی سأ٦یس

ٸ ذطٸع ایٵ ٦كٹض اظ ٶٓبٰ دٹٮی  ٦0990بټف اضظـ دٹ٬ ایشبٮیب زض ؾب٬  یكجطز انالحبر ثٹز.دثٽجٹز ٸيٗیز ا٢شهبزی ٸ اٞعایف ثسټی زٸٮز زٸ ٖبٲ٭ 

ایٵ انالحبر زض ٶٽبیز ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض ایشبٮیب ضا ثٻ ٶٓبٰ  آٴ انالحبر ٲبٮی اٮعاٲی قس.یع ثحطاٶی ایؼبز ٦طز ٦ٻ زض ٶشیؼٻ ٶ (EMS) اسحبزیٻ اضٸدب

NDC  .ٶٓبٰ ؾبظ ٸ ٦بض سٛییط زازNDC  ٸ ثب  یٕسؼٳ یاٶٟطاز یټب زض حؿبة یَٹض ٲؼبظ ثٻ یدطزاذش ټبی یٳٻح١ ث٦ٻ  ثٻ ایٵ ٪ٹٶٻ اؾززض ایٵ ٦كٹض

 یثب سٹػٻ ثٻ ؾٵ ٞطز ثٻ ٲجٯٙ ٲبټبٶٻ ٲؿشٳط یٴ ثبظٶكؿش٫بزض ظٲ ییٶٽب قسٺ یٕ. ٲجٯٙ سؼٳقٹٶس یٲ یثٷس قبذم ٻؾبٮ 5 یٶطخ ضقس ا٢شهبز یبٶ٫یٵٲ

 .قٹز یٲ ی٭سجس

ٸاضزاٴ ثٻ ثبظاض ٦بض ټٳٻ  . سبظٺزاز سحز سأطیط ٢طاض ٲیضا ٦ٳشط  ی٦ٻ اٞطاز زض ٲٗطو ثبظٶكؿش٫ ایٵ ثٹززض ایشبٮیب  0991انالحبر  ٶ٧شٻ ٲٽٱ زضثبضٺ

٦ٻ  یٸ اٞطاز ٲبٶسٶس یٲ یثب٢ یٱزاقشٷس زض ٶٓبٰ ٢س یٳٻح١ ث طزاذزؾبث٣ٻ د یكشطث یبؾب٬  ٦08ٻ  یاٞطاز ٪طٞشٷس ی٢طاض ٲ یسػس یؿشٱسحز دٹقف ؾ

ټبی  ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی اػشٳبٖی ٸ دطزاذز ،زض ٦ٷبض ایٵ انالحبرٖالٸٺ ثط ایٵ  .دصیطٞشٷس یضا ٲ یسٶٓبٰ ػس یُیؾب٬ ؾبث٣ٻ زاقشٷس ثب قطا ٦08ٳشط اظ 

 0س٧ٳیٯی ٮٛٹ قس ٸ ی٥ َطح ی٧ذبضچٻ ػسیس ٲجشٷی ثط آظٲٹٴ اؾشُبٖز ثطای ټٳٻ ؾبٮٳٷساٶی ٦ٻ زضآٲس ػبی٫عیٵ ٶساقشٷس زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس.

 2ّای کالى شاخص

٦طز. ایٵ قطایٍ اٲ٧بٴ انالحبر ا٢شهبزی ضا زض زټٻ  سؼطثٻ ٸ سٹضٰ ضا سطی اظ ضقس ا٢شهبزی ٶؿجز ثٻ زټٻ ٢ج٭ زٸضاٴ ثبطجبر 0981ایشبٮیب زض زټٻ 

ټب ضقس ا٢شهبزی ٲظجز ض٢ٱ ذٹضز  ثطای ایٵ ٦كٹض ٞطاټٱ ٦طز. زض زٸضاٴ انالحبر ٶیع ا٪طچٻ زض ی٥ ؾب٬ ضقس ٲٷٟی سؼطثٻ قس اٲب زض زی٫ط ؾب٬ 0991

 زټس. ٲی ٸ سٹضٰ ٶیع ضٸٶس ٦بټٷسٺ زاقز. سٹٮیس ؾطاٶٻ ثٻ ٢یٳز طبثز زض ایٵ زٸضاٴ اٞعایف ٶكبٴ

 

                                                 
 ٶٹقشٻ ٲبضیٹظٸ ٞطاضا ٸ ٲشیٹ ػؿٹٸال اؾشرطاع قسٺ اؾز.« ټب سب انالحبر ػبٲٕ ثؿز ؾیبؾز ایشبٮیب: اظ ثٵټبی ٲؿشٳطی  سٛییط ؾبذشبض نٷسٸ٠». ٲُبٮت ایٵ ثرف اظ ٲ٣بٮٻ 0
 ټب ش٦ط قسٺ اؾز ٪عاضـ ٲطػٕ ثطآٸضز زازٺ یبٴاظ س٧طاض، زض دب یطیػٯٹ٪ یاؾشرطاع قسٺ اؾز، ثطا ی٪عاضـ اظ ٲٷبثٕ ٲشٟبٸس یٵٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ا یټب قبذم. 0
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 (2252دالر ) تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم  اقتصادی )درصذ( رشذ
 اظ ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭
 انالحبر

 ؾب٬زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

 زض ؾب٬
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

 ؾب٬زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

1.4 0 0.6 5.0 3.4 0.8 30335 30661 34369 

 ّای رفاّی شاخص

زضنس اظ  71.7زټس  اٲب آٲبض ٲٹػٹز زض ظٲیٷٻ ثٽساقز ٶكبٴ ٲی ،ټبی ضٞبټی ایشبٮیب زض ظٲبٴ انالحبر اَالٖبر ٦بٞی زض زؾشطؼ ٶیؿز زضثبضٺ قبذم

 زض حس ٲشٹؾٍ ٸٮی ٢بث٭ ٢جٹ٬ اؾز OECDقٹز. ایٵ ٶؿجز زض ثیٵ ٦كٹضټبی  ټبی ثٽساقز سٹؾٍ ثرف ٖٳٹٲی سأٲیٵ ٲی ټعیٷٻ

  سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر

 )درصذ(
 0106 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر

- 0.6 - - 71.7 75.6 

 ّای تازار کار شاخص

ا٪طچٻ ایٵ  ؛ثٹزٺ سط یبٞشٻ دبییٵ انالحبر ایشبٮیب، ٶطخ ٲكبض٦ز ؾبٮٳٷساٴ زض ثبظاض ٦بض ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٦كٹضټبی سٹؾٗٻزټس زض ظٲبٴ  آٲبض ٶكبٴ ٲی

سط زض  ٶطخ ٲكبض٦ز دبییٵ OECDایشبٮیب ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ  ،ایٵ ټٱ زض ظٲبٴ انالحبر ٸ ټٱ زض زٸضٺ ٞٗٯی ٖالٸٺ ثط. ٶؿجز ثٻ سسضیغ ثٽجٹز یبٞشٻ اؾز

٦كٹض زض  33ثٹزٺ اؾز ٸ اظ ثیٵ  OECDثبظاض ٦بض ٸ ٶطخ ثی٧بضی ثبالسط ضا سؼطثٻ ٦طزٺ اؾز. ټٳچٷیٵ ؾُح زؾشٳعز زض ایٵ ٦كٹض زض ؾُح ٲشٹؾٍ 

 ٢طاض زاضز. 07ضسجٻ 

 جغرافیا
-55هشارکت افراد ًرخ 

 )درصذ( سال 64

 ًرخ تیکاری زًاى

 )درصذ(

 ًرخ تیکاری هرداى

 )درصذ(

ًرخ هشارکت در تازار کار 

 )درصذ( +55ترای 

 دستوسدهتَسط 

(PPP) 
 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر 0106 ظٲبٴ انالحبر

 0740 48.6 47.3 01.7 9.0 03 06 53.4 09.6 ایتالیا

OECD 51.0 60 7.8 6.4 6.4 5.9 61.0 59.8  

 حاکویتی ٍ هالیّای  شاخص

 یسثٻ سٹٮ یثبظٶكؿش٫ ٲربضع يطٸضر اؾز، ٶؿجز  ی٥ یانالحبر ثبظٶكؿش٫ یشبٮیبزض ا قس یآٴ اؾشسال٬ ٲ ی٦ٻ ثط ٲجٷب یٲٽٳ یټب اظ قبذم ی٧ی

 ثٹز. یسٺضؾ 00.9ثٻ  یشبٮیبا یزضنس ثٹز اٲب ثطا 6.9سٷٽب  OECD ی٦كٹضټب یؾٽٱ زض زٸضٺ انالحبر ثطا یٵثٹز. ٲشٹؾٍ ا یٶبذبٮم زاذٯ

ٸظیطی ػٹٮیبٶٹ آٲبسٹ ثٹز. زض ایٵ  ٸ ٶرؿز 0990ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ایشبٮیب َی زٸ زٸضٺ اٶؼبٰ قس. زٸضٺ ٶرؿز ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬  انالحبر ثٷیبزیٵ زض

٦طز. ثب ایٵ حب٬  انالحبر زض حٹظٺ ٲبٮی ٸ ثبظٶكؿش٫ی ضا اٮعاٲی ٲی ،زٸضٺ ایشبٮیب زض٪یط ثحطاٴ ٦بټف اضظـ دٹ٬ ٲٯی ثٹز ٦ٻ زض ٦ٷبض ٞكبضټبی ثیطٸٶی

ی ٦طزٴ زٸضٺ الظٰ ثطای َٹالٶ٦طز:  آٲبسٹ دیكجطز انالحبر ضا ٲٷٹٌ ثٻ ٲصا٦طٺ ثب ثبظی٫طاٴ اػشٳبٖی ٦طز. انالحبر ٸی ؾٻ ٲحٹض انٯی ضا زٶجب٬ ٲی

. ایٵ انالحبر ؾب٬ 35ثٻ  31اٞعایف زٸضٺ دطزاذز ح١ ثیٳٻ اظ  ٸ ؾب٬ 65ثٻ  61اٞعایف ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی اظ  ،ٲحبؾجٻ ح٣ٹ٠ دبیٻ ثبظٶكؿش٫ی

سطی ثطای انالح ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٶیبظ اؾز.  زاز ټٷٹظ ا٢ساٲبر ػسی ټب ٶكبٴ ٲی ټبی ٦بض٪طی ثٻ اػطا زضآٲس اٲب دػٸټف یز ثب حٳبیز اسحبزیٻزضٶٽب

ضا ثب ؾالح  ټب آٴجٹز ٸ ټب ٶ انالحبر زٸٰ زض ایشبٮیب زض زٸضٺ ثطٮٹؾ٧ٹٶی دیف ٪طٞشٻ قس، ثطذالٜ آٲبسٹ، ثطٮٹؾ٧ٹٶی ثٻ زٶجب٬ ػٯت حٳبیز اسحبزیٻ

 سط سٵ زټٷس. انالحبر ثطٮٹؾ٧ٹٶی ټب ثٻ انالحبر ػعئی ثب ایٵ ټسٜ ٦ٻ اسحبزیٻ ،٦طز ؾبظی سٽسیس ٲی ٲساذٯٻ ضازی٧ب٬ زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٸ ذهٹنی

شط اظ ؾٵ ٢بٶٹٶی ی ټط ؾب٬ ٦ٳثٻ اظاټبی ثبظٶكؿش٫ی دیف اظ ٲٹٖس ثٻ ٸؾیٯٻ ٦بټف ؾٻ زضنسی ٲعایب  ؾٻ ټسٜ انٯی زاقز: ٦بټف اٶ٫یعٺ

ٲجشٷی ثط سٹضٰ. ٲٹاضز اٸ٬ ٸ زٸٰ  ثٷسی قبذمثٷسی ٲجشٷی ثط ٢یٳز ثب ٶٓبٰ  قبذم ٶٓبٰ ی٫عیٷیٸ ػب 0.75 ثٻ 0 اظ ا٦چٹئطی ٖبٲ٭ ٦بټف ،ثبظٶكؿش٫ی
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ای زض ایشبٮیب ایؼبز ٦طز  ؿشطزٺزاز. اَالٔ اظ ایٵ انالحبر اٖشهبثبر ٪ یط ٢طاض ٲیسأطاٞطاز ٲؿٵ زض آؾشبٶٻ ثبظٶكؿش٫ی ٸ ٲٹضز ؾٹٰ ثبظٶكؿش٫بٴ ضا سحز 

زؾبٲجط ثطٮٹؾ٧ٹٶی اظ  00ٶكیٷی ٦طز ٸ زض  ٶٹاٲجط آٴ ؾب٬ ی٥ ٲیٯیٹٴ ٦بض٪ط زؾز ثٻ اٖشهبة ظزٶس. زضٶٽبیز دبضٮٳبٴ زٸٮز ضا ٲؼجٹض ثٻ ٣ٖت 00ٸ زض 

 ؾٳز ذٹز اؾشٟٗب زاز.

ٻ آٲبسٹ ٸ ثزیٷی ثب اس٧ب ثٻ سؼط ٸظیطی الٲجطسٹ زیٷی اٶؼبٰ قس. ٶرؿز زٸضاٴ ٸ 0995سطی ٶیع ثٹز زض ؾب٬  انالحبر ثٗسی ٦ٻ انالحبر ػبٲٕ

انالحبر زیٷی ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ایشبٮیب ضا ثٻ ی٥  ٶٹیؽ انالحبر ضا ثٻ ضٞطاٶسٸٰ ٪صاقز. ټب ضا ػسی ٪طٞز ٸ حشی دیف یٻاسحبزثطٮٹؾ٧ٹٶی، ٲصا٦طٺ ثب 

 سٛییط زاز. NDCٶٓبٰ 

 

دٍلت  یسرئ

 اجراکٌٌذُ
 اجتواعیٍگَی  گفت گرایش

 تذّی تخش عوَهی

 (GDP)درصذ از  

 کسری تَدجِ

 (GDP)درصذ از 

تِ  یتازًشستگ ًسثت هخارج

GDP )درصذ( 

ؾب٬ زض 
 انالحبر

0105 
ؾب٬ زض 

 انالحبر
 0016 ؾب٬ انالحبرزض  0106

 ؾٹؾیب٬ ػٹٮیبٶٹ آٲبسٹ
ٸػٹز زاقز )ٲٹ٣ٞیز زض 

 اػطا(
- 

 
056.9 

 

0.5 

 

   - ٶجٹز )ق٧ؿز زض اػطا( ٦بض ٸ ٮیجطا٬ ٲحبٞٓٻ ؾیٯٹیٹ ثطٮٹؾ٧ٹٶی 06.0

 ٮیجطا٬ )ضاؾز ٲیبٶٻ( الٲجطسٹ زیٷی
ٸػٹز زاقز )ٲٹ٣ٞیز زض 

 اػطا(
000.0 7.0 00.9 

 ای ّای تیوِ شاخص

ؾب٬(. ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی زض  61ثبالی ٶٟط  06ٶٟط  011ٶؿجز ثبال ثٹز )اظ ټط  ای اٶؼبٰ قس ٦ٻ ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس زض ایٵ ٦كٹض ثٻ انالحبر زض ایشبٮیب زض زٸضٺ
اٞعایف ایٵ ؾٵ زض زؾشٹض ٦بض انالحبر ٢طاض  ،ؾیؿشٱ ایٵ ٦كٹض ا٪طچٻ زض زٸضٺ انالحبر ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبی زی٫ط ؾٵ دبییٷی ٶجٹز اٲب ثٻ زٮی٭ ثحطاٴ ٲبٮیِ

ٸ ثسٸٴ زض ٶٓط  ؾب٬ )سرٳیٷی 01.8ؾب٬ ٸ ٲطزاٴ  09.9َٹض ٲشٹؾٍ ظٶبٴ  ثٻ٦ٻ  ازز ؾبٮ٫ی زض زٸضٺ انالحبر ٶكبٴ ٲی 65٪طٞز. اٲیس ثٻ ظٶس٪ی زض ؾٵ 
 ؾب٬ ٦بټف یبٞشٻ اؾز. 06.0ٸ  ٦09.5طزٶس. زض حب٬ حبيط ایٵ زٸ ٖسز ثٻ سطسیت ثٻ  ( ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی زضیبٞز ٲی٪طٞشٵ ٸضاص

 )سال( سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در  )سال( سي تازًشستگی )درصذ( سْن جوعیت سالوٌذ )درصذ( ًرخ ٍاتستگی

 0106 انالحبرؾب٬ زض  0106 انالحبرؾب٬ زض  0106 انالحبرؾب٬ زض  0106 انالحبرؾب٬ زض 

46 57 06 00 
 ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

61 55 66.7 66.7 05.8 09.9 08.9 00.0 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

 ټبی ی. ٲؿشٳطؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ٢طاض زاز زضدیف ضٸی اٞطاز  یؾبٮ٫ 71سب  60 یٵضا ث یاظ ثبظٶكؿش٫ یٲٷُٟٗ یچٻ، زض0100ؾب٬  یانالحبر ثبظٶكؿش٫
سط  ییٵدب یٲكبض٦ش ی، اٞطاز ثب ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫(DB) یثبظٶكؿش٫ یٳی٢س یؿشٱؾ ثط اؾبؼ ٪یطز. ح١ ثیٳٻ ثٻ ٞطز سٗٯ١ ٲیؾبث٣ٻ ؾب٬  01ثب حسا٢٭  یؾبٮٳٷس

 یبیحسا٢٭( ضا زاضٶس. اٞطاز ٞب٢س ٲعا ی)ٲ٧ٳ٭ ٲؿشٳط یاػشٳبٖ یټب اظ دطزاذز یٲٷس ( اؾشح٣ب٠ ثٽطٺ0104زض ؾب٬  یٹضٸ 511.88ؾُح حسا٢٭ )ٲبټبٶٻ ی٥ اظ 
 یؾبٮٳٷس یاػشٳبٖ یٷٻسحز ٖٷٹاٴ ٦ٳ٥ ټع یؾبٮ٫ 65ثط آظٲٹٴ اؾشُبٖز ضا اظ  یٲجشٷ یبرٲٗبٜ اظ ٲبٮ ی٦ٳ٥ اػشٳبٖ یبیٲعا سٹاٶٷس یٲ ٶیع یثبظٶكؿش٫

 .٦ٷٷسزضذٹاؾز 
 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(

 حذاقل حقَق تازًشستگی هاّاًِ 3هتَسط حقَق تازًشستگی  دستوسد هتَسط 

83.0 

 ثطاثطی ٢سضر ذطیس یٹضٸ ثطاثطی ٢سضر ذطیس )ثطآٸضزی( یٹضٸ ثطاثطی ٢سضر ذطیس یٹضٸ

 )آظٲٹٴ ٸؾٕ( 485 0900 0000 3546 0553
813.4 

674 
0005 

                                                 
 ثٻ زؾز آٲسٺ اؾز. ٦بض یطٸیزض ٲشٹؾٍ ح٣ٹ٠ ٶ ی٫عیٷیيطة ٶطخ ػب حبن٭. ایٵ سرٳیٵ اظ 3
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 هجارستاى

 یجسئ سازی یخصَص

 5998اصالحات 
 
 

 

 0981َٹضی ٦ٻ زض ٲیبٶٻ زټٻ  ٦ٱ ٪ؿشطـ یبٞز، ثٻ سأؾیؽ قس ٸ ٦ٱ PAYGٸ ثط ٲجٷبی قیٹٺ  0949ؾب٬  ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض ٲؼبضؾشبٴ زض

زضنس ضؾیس. دؽ اظ ٞطٸدبقی قٹضٸی انالحبر زض ؾیؿشٱ  011یجبً ثٻ س٣طټبی ٢سیٱ  دٹقف ػٳٗیز قبٚ٭ ٸ ٸاػسیٵ قطایٍ ثبظٶكؿش٫ی ٶؿ٭

ػٳٗیز ٞٗب٬ ا٢شهبزی زض  0991نالحبر سب حس ظیبزی ٲشأطط اظ سحٹالر ثبظاض ٦بض ثٹز. سب ؾب٬ ثبظٶكؿش٫ی ایٵ ٦كٹض زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض ٪طٞز ٦ٻ ایٵ ا

َٹض ٦بٲ٭ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ثٹزٶس ٸ ؾُح ثی٧بضی دبییٵ ثٹز، ثب ٞطٸدبقی قٹضٸی ٸ سحٹالر ٶبقی اظ آٴ، ثی٧بضی زض ایٵ ٦كٹض  یجبً ثٻس٣طٲؼبضؾشبٴ 

زضنس  31ثٻ ظیط  81ؾب٬ اظ  61زضنس ٸ اقشٛب٬ ؾبٮٳٷساٴ ثیف اظ  61ثٻ  011اظ حسٸز  ٫یؾبٮ ٦31ٻ اقشٛب٬ زض ؾٵ  َٹضی اٞعایف چكٳ٫یط زاقز ثٻ

دطزاظاٴ ٦بټف یبٞز ٸ اظ ؾٹی زی٫ط  ٦بټف یبٞز. ایٵ سٛییطار زض ثبظاض ٦بض اظ زٸ ٲؿیط ثٻ ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی يطثٻ ظز، اظ ی٥ ؾٹ سٗساز ثیٳٻ

ټب ثطای ٲ٣بثٯٻ ثب ثی٧بضی سؿٽی٭ قطایٍ ثبظٶكؿش٫ی ضا  اضاٴ ٶٟط اظ ٲطزٰ ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قس. حشی زٸٮزٖٷٹاٴ ضاٺ ٞطاض اظ ثی٧بضی ثطای ټع ثبظٶكؿش٫ی ثٻ

اظ َطی١ سٛییط  ټب ٦طزٶس. ایٵ سٛییطار ثبٖض ٦ؿطی زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی قس ٦ٻ ثطای ػجطاٴ آٴ زٸ ضاٺ ٸػٹز زاقز، ٶرؿز ٦بټف ٲؿشٳطی زٶجب٬ ٲی

 0996سب  0986ټبی  ٦ٻ ثیٵ ؾب٬ َٹضی ثٷسی ٲؿشٳطی. ټط زٸ ضٸـ زضٶٽبیز اٖٳب٬ قس ثٻ ٲٹ٬ قبذمزضآٲس ٲكٳٹ٬ ثبظٶكؿش٫ی ٸ زٸٰ سٛیط ٞط

ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض ٲؼبضؾشبٴ انالحبر ؾبذشبضی ضا ٶیع  ٥اضظـ ذٹز ضا اظزؾز زاز. زض ٦ٷبض سٛییطار دبضاٲشطی زضنس 31ٲیبٶ٫یٵ ٲؿشٳطی ح٣ی٣ی 

ټبی  اظ ح١ ثیٳٻ ٦بض٪طاٴ ثٻ نٷسٸ٠ زضنس 05، 0998َٹضی ٦ٻ اظ ؾب٬  ثٻ ٫ی اٖٳب٬ قسؾبظی ػعئی زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش سؼطثٻ ٦طز ٸ ذهٹنی

ثبظٶكؿش٫ی ذهٹنی اٶش٣ب٬ یبٞز. ؾیؿشٱ ػسیس ی٥ ؾیؿشٱ ؾٻ الیٻ ٲشك٧٭ اظ الیٻ ٖٳٹٲی اػجبضی، الیٻ ذهٹنی اػجبضی ٸ الیٻ ذهٹنی 

سٹاٶؿز اٶشربة ٦ٷس زض ؾیؿشٱ  ٞطز ٲی 0111قسٺ ثٹزٶس اذشیبضی ثٹز ٸ سب ؾب٬ اؾشرساٰ  ٢جالًًٖٹیز زض ؾیؿشٱ ػسیس ثطای ٦بض٪طاٶی ٦ٻ  اذشیبضی ثٹز.

سٹاٶؿز  دیٹؾشٷس. زض ظٲبٴ ثبظٶكؿش٫ی ٞطز ٲی نٹضر اػجبضی ثٻ ایٵ ؾیؿشٱ ٲی ٸاضزاٴ ثٻ ثبظاض ٦بض ثٻ اٲب سبظٺ ٖٳٹٲی ثٳبٶس یب ثٻ ؾیؿشٱ ػسیس ثذیٹٶسز.

ؾب٬ اٞعایف یبٞز اٲب ا٪ط ٞطز  60ثٻ نٹضر ٲبټبٶٻ. ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ٶیع ثطای ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثٻ  یب ٦ٷسزضیبٞز  ی٧ؼب اٶشربة ٦ٷس ٲجٯٙ ثبظٶكؿش٫ی ضا

 ؾبٮ٫ی ثبظٶكؿشٻ قٹز. 59سٹاٶؿز زض  ؾب٬ ؾبث٣ٻ ٦بض زاقز ٲی 41

ٸ ٲكبٚ٭ ٴ ٢طاضزازی زض ٦ٷبض ایٵ انالحبر ثطذی ذسٲبر ضٞبټی ٶیع ثٻ ٶیطٸی ٦بض زازٺ قس. اٞعایف دٹقف زضٲبٴ ٸ ظایٳبٴ ثطای ٦بض٦ٷب

ٲیبٶ٫یٵ زؾشٳعز ثسٸٴ ٢یس  زضنس 71ضؾٳی، ٲعایبی ٲطذهی ثطای ٸاٮسیٵ ٦ٹز٦بٴ زض نٹضر ثیٳبضی ٦ٹز٤ ٸ ٲعایبی ظایٳبٴ ثطاثط ثب اؾشرساٲی ٚیط

ټبی زاضٸیی  ا٢جزسٹاٶؿشٷس ثطای ٲط ی ٦ٻ سحز دٹقف ټیچ ثیٳٻ اػشٳبٖی ٶجٹزٶس ٲیؾبالٶ ثعض٨ټبی ٦بض اظ ػٳٯٻ ایٵ ٲعایب ثٹز. ٖالٸٺ ثط ایٵ  سٗساز ؾب٬

 .4سحز ٶٓبضر ٲؿش٣یٱ زٸٮز ٢طاض زاقشٷس زٸ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٸ ؾالٲز ټبی ٲحٯی ؾالٲز ثذیٹٶسٶس. ثٻ نٹضر زاٸَٯجبٶٻ ثٻ نٷسٸ٠

  ّای کالى شاخص

ایٵ ٦كٹض سٹضٰ ثبال ٸ  0991انالحبر ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض ٲؼبضؾشبٴ ثٻ زٶجب٬ ی٥ سحٹ٬ ٲٽٱ ؾیبؾی )ٞطٸدبقی قٹضٸی( اسٟب٠ اٞشبز. زض اثشسای زټٻ 

ٶیع ضٸٶس یجبً ثبطجبر ثٹز؛ ٶطخ ا٢شهبزی ٲظجز قسٺ ثٹز ٸ سٹضٰ س٣طضقس ٲٷٟی ا٢شهبزی ضا سؼطثٻ ٦طز اٲب زض زٸضٺ ٶعزی٥ ثٻ انالحبر قطایٍ ا٢شهبزی 

 ٦بټكی زاقز. سٹٮیس ؾطاٶٻ ٶیع ضٸ ثٻ اٞعایف ثٹز.

                                                 
 ٶٹقشٻ ٲبضیب آ٪ٹؾشیٷٹیچ ٸ یبٶٹؼ ٦ٹٮٹ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.« ٦بټف اقشٛب٬ ٸ ٲؿشٳطی: ٲُبٮٗٻ ٲٹضزی ٲؼبضؾشبٴ». ٲُبٮت ایٵ ثرف اظ ٲ٣بٮٻ 4
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 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( اقتصادی رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

4.0 3.7 4.4 03.0 03.7 7.7 8919 9676 01950 

 ی رفاّیّا شاخص

زټس ؾٽٱ ػٳٗیز ظیط ذٍ ٣ٞط  ټبی ٞٗٯی ٶكبٴ ٲی ٣ٞط زض ٲؼبضؾشبٴ زض ظٲبٴ انالحبر اَالٖبر ٦بٞی زض زؾشطؼ ٶیؿز اٲب قبذم  زضثبضٺ قبذم

ټطچٷس اَالٖبر زضثبضٺ ؾُح  ،زضنس قس 71زضنس ثٻ  33ٲؼبضؾشبٴ ثبٖض اٞعایف دٹقف اظ زض ایٵ ٦كٹض دبییٵ اؾز. انالحبر زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی 

ٖٷٹاٴ قبذم ٲٽٱ ضٞبټی زض ٲؼبضؾشبٴ زض  ؾٽٱ ٲربضع ٖٳٹٲی زض ثٽساقز ٶؿجز ثٻ ٦٭ ٲربضع ثٽساقز ثٻټبی اذیط ٸػٹز ٶساضز.  دٹقف زض ؾب٬

سٹاٶس  زټس. زض حٹظٺ ثبظٶكؿش٫بٴ ٶیع ایٵ ذسٲبر ٲی بر ٢بث٭ ٢جٹٮی ضا اضائٻ ٲیؾُح ٲشٹؾٍ ٦كٹضټبی زض حب٬ سٹؾٗٻ اؾز ٸ اظ ایٵ ٲٷٓط زٸٮز ذسٲ

 ثٻ ٦بټف ٲربضع ؾبٮٳٷساٴ ثیبٶؼبٲس.

 درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر
 سْن هخارج عوَهی در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت

 )درصذ(
 0106 ؾب٬ انالحبرزض  0101 ؾب٬ انالحبرزض  0106 ؾب٬ انالحبرزض 

- 0.0 33 71 74.8 66 

 ّای تازار کار شاخص

قسر ٦بټف زاز ٸ  زض ثبظاض ٦بض ضا ثٻ ٦ٷٷسٺ ٲكبض٦زَٹض ٦ٻ دیف اظ ایٵ اقبضٺ قس سحٹالر ثبظاض ٦بض زض ٲؼبضؾشبٴ ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس  ټٳبٴ

سسضیغ ثٽجٹز  ثب انالحبر ثبظٶكؿش٫ی ایٵ ٶؿجز ثٻ٦ٻ ټب ضا ثٻ طجز ضؾبٶسٺ  زض ایٵ قبذم ی٧ی اظ ٦ٳشطیٵ ؾٽٱOECD  ٲؼبضؾشبٴ ثیٵ ٦كٹضټبی

یجبً زضؾُح ٲشٹؾٍ س٣طزض زٸضٺ انالحبر دبییٵ ثٹز. ثب ایٵ حب٬ ثی٧بضی  OECD. ٶطخ ٲكبض٦ز زض ثبظاض ٦بض ٶیع زض ایٵ ٦كٹض ٶؿجز ثٻ یبٞشٻ اؾز

 سطی ٢طاض زاقشٻ اؾز. ٠ ٲشٹؾٍ ٲبټبٶٻ زض زٸضٺ انالحبر ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبی دیكطٞشٻ زض ؾُح دبییٵح٣ٹټٳچٷیٵ ٦كٹضټبی ٲكبثٻ اؾز. 

 جغرافیا

 64-55هشارکت افراد ًرخ 

 )درصذ( سال

 ًرخ تیکاری زًاى

 )درصذ(

 ًرخ تیکاری هرداى

 )درصذ(

ًرخ هشارکت در تازار کار ترای 

 )درصذ( +55

هتَسط 

 دستوسد

(PPP) 

 0106 زض ؾب٬ انالحبر
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106
زض ؾب٬ 
 انالحبر

 0097 55.5 47.8 4.0 9.6 4.0 8.0 50 07.5 هجارستاى

OECD 51.0 60 7.6 6.4 6.4 5.0 61.0 59.8  

 ّای حاکویتی شاخص

ٶٹیؽ ٢بٶٹٴ  یبٴ ٪صاقز ٦ٻ زض ٶشیؼٻ آٴ زض دیفزض ٲټبی ٦بضٞطٲبیی  ټبی ٦بض٪طی ٸ ؾبظٲبٴ زٸٮز ٲؼبضؾشبٴ ٲٹيٹٔ انالحبر ضا ثب اسحبزیٻ

ټبی  ٸ٪ٹټب ٢بٶٹٴ اظ ؾٹی ا٦ظطیز ٶٳبیٷس٪بٴ ٲؼٯؽ ٦ٻ حبٲی زٸٮز ثٹزٶس ٸ ثب حٳبیز اسحبزیٻ انالحبر سٛییطار ٲٽٳی زازٺ قس. زض ٶشیؼٻ ایٵ ٪ٟز

ٸػٹز ٦ؿطی ثٹزػٻ ٸ ثسټی ثبالی ثرف ٖٳٹٲی زض زٸضٺ انالحبر ٖبٲ٭ سٹاٴ ٪ٟز  ټبی ٲبٮی ٲی زض ذهٹل قبذم ٦بض٪طی ثٻ سهٹیت ضؾیس.

زض  OECDٶیع ثطای ٦كٹض ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٦كٹضټبی  GDPٲٽٳی ثطای دیكجطز سٛییطار زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ثٹز. ٶؿجز ٲربضع ثبظٶكؿش٫ی ثٻ 

 ټبی ٢ج٭ ثٹزٺ اؾز. اض زاقز ٦ٻ ثركی اظ آٴ ٶبقی اظ ذطٸع ؾبٮٳٷساٴ اظ ثبظاض ٦بض زض ؾب٬ثبالیی ٢ط ٶؿجشبًؾُح 
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دٍلت  یسرئ

 اجراکٌٌذُ
 گرایش

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال اصالحات 

 (GDP)درصذ از 

کسری تَدجِ 

 GDPصذ از در

تِ هخارج تازًشستگی  ًسثت

GDP )درصذ( 

 ٸی٧شٹض اٸضثبٴ
٪طا  ٲٯی

 )ضاؾز(
 ٸػٹز زاقز

 0106 ؾب٬ انالحبر
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 0106 
ؾب٬ 

 انالحبر

64.6 97.4 7.4 0.85 01.3 7.6 

 ای ّای تیوِ شاخص

سط  انالحبر ثبظٶكؿش٫ی ضا يطٸضی ٲٹيٹ٦ٔٻ ایٵ  ٶسزض زٸضٺ اػطای انالحبر ، ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس ٸ ٶطخ ٸاثؿش٫ی ټط زٸ زض ایٵ ٦كٹض ثبال ثٹز

ؾبٮ٫ی سرٳیٵ ظزٺ  65ثب سٹػٻ ثٻ اٲیس ثٻ ظٶس٪ی زض  ٸؾب٬ ثٹز  61ٸ  55ؾبذز. ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی زض ظٲبٴ انالحبر ثطای ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثٻ سطسیت  ٲی

ٞطآیٷس انالحبر ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی  ٦طزٶس. َی ؾب٬ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی زضیبٞز ٲی 07.5ٸ  06.4َٹض ٲشٹؾٍ ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثبظٶكؿشٻ  ثٻ٦ٻ قٹز  ٲی

 اٞعایف یبٞز.

 سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در سي  )سال(سي تازًشستگی )درصذ( 65+سْن جوعیت  )درصذ( ًرخ ٍاتستگی
 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0105 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر

47 48 05 08 
 ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

61 55 63 63 00.5 06.4 04.5 08.0 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ٲطسجٍ  ی. ٦ؿت ٲؿشٳطیسؾب٬ ذٹاټس ضؾ 65ثٻ  0100ٸ زض ؾب٬  یبثس یٲ یفسسضیغ اٞعا ٦ٻ ثٻ اؾز ؾب٬ 63زض حب٬ حبيط  یؾٵ اؾشبٶساضز ثبظٶكؿش٫

ثسٸٴ  یػعئ ٶكؿش٫یح٣ٹ٠ ثبظ یبٞزؾب٬ ذسٲز ٲشًٳٵ زض 05 یٵټٳچٷ ؾبث٣ٻ ٦بض اؾز؛ؾب٬  01ٲؿشٯعٰ  یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یعاٴٸ حسا٢٭ ٲ زضآٲسثب 

 اؾز. یٲؿشٳط یعاٴحسا٢٭ ٲ یزاحطاظ نالح

 یبیاظ ٲٹٖس ثٻ ٲعا یفد یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ ثبض زی٫ط انالح قس ٸ 0100زض ؾب٬ زض ٲؼبضؾشبٴ  یاػجبض یاػشٳبٖ یٵسأٲ یثبظٶكؿش٫ ؾیؿشٱ

ٖالٸٺ ثط  ٢بث٭ دطزاذز اؾز. یثٻ ؾٵ اؾشبٶساضز ثبظٶكؿش٫ یسٴدؽ اظ ضؾ یثبظٶكؿش٫ یبیٲعا. ز٦ط ییط( سٛیاظ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ یفد یبی)ٲعا یاػشٳبٖ

 یا اٶسٸذشٻ ٲٗیٵ ٲكبض٦ز َطح ثٻټب  دطزاذز ټٳٻ، 0100زؾبٲجط  30سب  0101ٶٹاٲجط  0اظ ایٵ زض ایٵ انالحبر ثبظ٪كز ثٻ ٶٓبٰ زٸٮشی ٶیع ض٢ٱ ذٹضز. 

ٲٯعٰ ثٻ  یٵَطح ٲكبض٦ز ٲٗ ی، اًٖب0100 یٻغاٶٹ 30قس. سب  یزټسا یٖٳٹٲ یثٻ َطح ثبظٶكؿش٫ ټب یٳٻث زضآٲسٺ ٸ ح١ ی١ثٻ حبٮز سٗٯ یاػجبض

 ینٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ ی. اًٖبثٹزٶس PAYG یٖٳٹٲ یثبظٶكؿش٫ یؿشٱثبظ٪كز ثٻ ؾ یبَطح  یٵزض ٲٹضز سساٸٰ ٲكبض٦ز ذٹز زض ا ٪یطی یٱسهٳ

 ثذطزاظٶس. یذهٹن یثبظٶكؿش٫ یټب ثٻ نٷسٸ٠ یبضیذٹز ضا ثٻ نٹضر اذش ی)ٶٻ ٲكبض٦ز( حؿبة قره یزًٖٹ یٷٻټع سٹاٶٷس یٲ یذهٹن

سٛییط سب٦ٷٹٴ  0119آٴ ثط ٖٽسٺ زٸٮز اؾز ٸ اظ ؾب٬  یفزض ذهٹل اٞعا ٪یطی یٱسهٳ ،زض ٲبٺ اؾز یٷزٞٹض 08511حسا٢٭ ثبٮٙ ثط  یٲؿشٳط

 اؾز.ٶ٧طزٺ 

 سٹاٶٷس یٶساضٶس، ٲ ی٫طیز یٶجٹزٺ ٸ ٲٷجٕ زضآٲس ٦بٞ یاػشٳبٖ یٵسأٲ یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یٍٸاػس قطا اٲب اٶس یسٺضؾ ی٦ٻ ثٻ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ اٞطازی

 ی١ثٹزٺ ٸ اظ َط ی٦ٳ٥ اػشٳبٖ یؿشٱاظ ؾ یٲص٦ٹض ثرك یٷٻټع ثط آظٲٹٴ اؾشُبٖز زضذٹاؾز زټٷس. ٦ٳ٥ یٲجشٷ یؾبٮٳٷس یٷٻټع ٦ٳ٥ یبٞزػٽز زض

 .قٹز یٲ یٲبٮ یٵبر سأٲیٲبٮ

 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(
 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط 

58.7 
 (PPPزالض ) یٷزٞٹض (PPPزالض ) یٷزٞٹض (PPPزالض ) ٞٹضیٷز

075833 0164 060903 0000 
08511 

 ٸؾٕ )زاضز( آظٲٹٴ
003 
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 یِترک

 شذُ یٌِتْ یيهع یایًظام هسا

 5999اصالحات  
 
 

اٶؼبٰ قس. دیف اظ ایٵ انالحبر ؾٵ  0999زض ؾب٬   انالحبر ٶرؿز ٸ ػبٲٕ ٦ٻ اػطا زضآٸضز، ضا ثٻسط٦یٻ زض زٸ زٸضٺ انالحبر ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی 

ټیچ ؾٵ حسا٢٭ ثبظٶكؿش٫ی ثطای اٞطاز سٗطیٝ  0990ؾب٬ ثطای ٲطزاٴ ضؾیسٺ ثٹز )سب ٢ج٭ اظ ؾب٬  43ؾب٬ ثطای ظٶبٴ ٸ  38ثبظٶكؿش٫ی زض سط٦یٻ ثٻ 

. ثطای ٲحبؾجٻ ضؾیس ؾب٬ ٲی ٦01ٻ ایٵ ٖسز ثطای ظٶبٴ ثٻ دطزاذشٷس  ؾب٬ ح١ ثیٳٻ ٲی 05ٲٷسی اظ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی ثبیس  ٶكسٺ ثٹز(. ٲطزاٴ ثطای ثٽطٺ

 قس. ٖٷٹاٴ ح٣ٹ٠ ٲطػٕ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی ؾب٬ آذط ثٻ 01سب  5ٶرؿشیٵ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٞطز ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ اقشٛب٬ ح٣ٹ٠ 

سٹاٶؿشٷس  ؾبٮ٫ی ٲی 58ؾبٮ٫ی ٸ ظٶبٴ زض  61ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ضا زض سط٦یٻ اٞعایف زاز. ثٻ زٶجب٬ ایٵ انالحبر ٲطزاٴ زض  0999انالحبر ؾب٬ 

 ٶطخ. دٯ٧بٶی ثٻ اػطا زضآٲس نٹضر ثٻ یثبظٶكؿش٫اٮجشٻ اٞعایف ؾٵ  ضٸظ ٲكبض٦ز ثٹز. 7111س٣بيبی ثبظٶكؿش٫ی ٦ٷٷس ٦ٻ قطٌ ایٵ س٣بيب حسا٢٭ 

زضنس زض  0.5ؾب٬ ثٻ ثبال  05 یزضنس ٸ ثطا 0 ثٗس ؾب٬ 05 زضنس، 35 اٸ٬ ؾب٬ 01 ثطای ٦ٻ َٹضی ٻث ٦طز، دیسا سٛییط نالحبرا ایٵ زض یعٶ ا٦چٹئطی

 ٲشٹؾٍ زضآٲس ٦٭ زٸضاٴ اقشٛب٬ ٲجٷب ٢طاض ٪طٞز. یعٶ یٻٲحبؾجٻ ح٣ٹ٠ دب یقس. ثطا ییٵټط ؾب٬ سٗ

 ی٦ٻ انالحبر ٲ٧ٳٯ یاٲب ٲحبؾجبر زض زټٻ ثٗس ٶكبٴ زاز زض نٹضس یسضا ثٽجٹز ثرك یثبظٶكؿش٫ یټب نٷسٸ٠ یٲبٮ یساضیانالحبر ا٪طچٻ دب ایٵ

اٶؼبٰ قس  0116زض ؾب٬  ی٫طیٲجٷب انالحبر ز یٵ. ثط ټٳضؾس یٲ GDPزضنس اظ  6.5ثٻ  0175زض ؾب٬  یثبظٶكؿش٫ یټب نٷسٸ٠ یاٶؼبٰ ٶكٹز ٦ؿط

 یفاٞعا ضٸظ 7011ثٻ  یعٶ ضبثبظاض ٦ زض٦طز. حسا٢٭ ٲكبض٦ز  یساد یفؾب٬ اٞعا 61سب  ینٹضر دٯ٧بٶ ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثٻ یآٴ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ یؼٻ٦ٻ زض ٶش

ف یبٞشٻ ٸ زض ؾب٬ ٦بټ ثبظٶكؿش٫ی ټبی نٷسٸ٠ ٦ؿطی انالحبر ایٵ ثب زټس ٲی ٶكبٴ ٲُبٮٗبر. ٲبٶس طبثز زضنس 0 ؾُح زض ا٦چٹئطیٸ ٶطخ  یبٞز

 .5ضؾس یجبً ثٻ سطاظ ٦بٲ٭ ٲیس٣ط 0145

 ّای کالى شاخص

 4.5ٲٷٟی  ضقسای اػطا قس ٦ٻ ا٢شهبز زض قطایٍ ٶبدبیساضی ٢طاض زاقز، ضقس ا٢شهبزی ثؿیبض دطٶٹؾبٴ ثٹز ) زض سط٦یٻ زض زٸضٺ 0999ؾب٬ انالحبر 

ؾبٮٻ ٲٹضز ثطضؾی )ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭، ؾٻ  9زضنس زض ا٢شهبز حب٦ٱ ثٹز. َی زٸضٺ  81ټبی ثبالی  زضنس زض ایٵ زٸضٺ سؼطثٻ قس( ٸ سٹضٰ 8سب ٲظجز  زضنس

ٵ ٸ ؾٻ ؾب٬ ثٗس انالحبر( ٶطخ ضقس ا٢شهبزی ٸ ٶطخ سٹضٰ ټط زٸ ٦بټكی ثٹزٺ اؾز ٸ سٹٮیس ؾطاٶٻ ٶیع زض ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ انالحبر ٦بټف ؾب٬ حی

 زټس. ٶكبٴ ٲی

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ(  رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

7.6 0.7 0.8 84.6 67 39.5 7744 8018 7988 
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 ی رفاّیّا شاخص

سسضیغ ثٽجٹز دیسا ٦طزٺ اؾز. ٖالٸٺ ثط ایٵ زض زٸضٺ انالحبر  اٶس ٦ٻ ایٵ ٶؿجز ثٻ زضنس اظ ػٳٗیز سط٦یٻ ظیط ذٍ ٣ٞط ثٹزٺ 00.3زض زٸضٺ انالحبر 

اٶس ٦ٻ ایٵ ٶؿجز ټٷٹظ ټٱ زض سط٦یٻ دبییٵ اؾز. زض ٲٹضز قبذم ؾٽٱ زٸٮز زض ٲربضع ثٽساقز  زضنس اٞطاز سحز دٹقف ثیٳٻ ثٹزٺ ٦31ٳشط اظ 

ټبی ثٗس  قس. ایٵ ٶؿجز ؾب٬ زضنس ٲربضع ایٵ حٹظٺ زض زٸضاٴ انالحبر سٹؾٍ زٸٮز سأٲیٵ ٲی 61یجبً س٣طيٗیز ثٽشط اظ زٸ قبذم ٢ج٭ اؾز ٸ ٸ

 زضنس ٢طاض زاضز. 70.4ا٦ٷٹٴ زض ؾُح  ثٽجٹز یبٞشٻ ٸ ټٱ

درصذ جوعیت تحت پَشش  درصذ جوعیت زیر خط فقر

 تیوِ

 هخارج تْذاشت سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل

 )درصذ(
 0104 زض ؾب٬ انالحبر  0100 زض ؾب٬ انالحبر  0104 زض ؾب٬ انالحبر 

 70.4 60.0 34.5 زضنس ٦31ٳشط اظ  0.9 )سرٳیٵ( 00.3

 ّای تازار کار شاخص

ثٹز سط٦یٻ ػعٸ ٦كٹضټبیی اؾز ٦ٻ ؾبٮٳٷساٴ آٴ ٲكبض٦ز ٦ٳی زض ثبظاض ٦بض زاضٶس. زض زٸضٺ انالحبر ٦ٻ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی زض ایٵ ٦كٹض ثؿیبض دبییٵ 

ٔ ؾب٬ زض ثبظاض ٦بض ٲكبض٦ز زاقشٷس ٦ٻ ایٵ ٶؿجز دؽ اظ انالحبر ٦ٳشط ٶیع قسٺ اؾز. ی٧ی اظ زالی٭ ایٵ ٲٹيٹ 55زضنس اظ اٞطاز ثبالی  41سٷٽب 

ؾب٬  01سٹاٶس ثب حسٸز  یبٞز ٲؿشٳطی ثبقس ٦ٻ ٞطز زض نٹضر ضؾیسٴ ثٻ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ٲیزضضٸظ ٲكبض٦ز زض ثبظاض ٦بض ثطای  7011سٹاٶس قطٌ  ٲی

 سط اؾز. اؾز ا٪طچٻ ٶطخ ٲكبض٦ز ثٻ ق٧٭ ٲحؿٹؼ دبییٵ OECDیجبً زض ؾُح ٲشٹؾٍ س٣طؾبث٣ٻ ٦بض اظ ثبظاض ذبضع قٹز. ٶطخ ثی٧بضی زض ایٵ ٦كٹض 

 غرافیاج

هشارکت افراد ًرخ 

 )درصذ( سال 55-64

 ًرخ تیکاری زًاى

 )درصذ(

 ًرخ تیکاری هرداى

 )درصذ(

ًرخ هشارکت در تازار کار 

 )درصذ( +55ترای 

هتَسط 

 دستوسد

(PPP) 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106
زض ؾب٬ 
 انالحبر

 - 50.6 50.7 01.4 7.8 03.7 7.4 35.6 41.0 ترکیِ

OECD 51.5 60 7.3 6.4 6.0 6.0 61 59.8  

 ّای حاکویتی شاخص

زؾز ٪طٞز اٲب زض دی  ػٳٽٹضی سٹض٪ٹر اٸظا٬ زٸٮز ضا ثٻ ٸی زض زٸضٺ ضیبؾز ،انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض سط٦یٻ زض ظٲبٴ ؾٯیٳبٴ زٲیط٬ ض٢ٱ ذٹضز

ط٦یٻ ایؼبز ٴ ٮیجطا٬ ٦ٻ سٛییطار ا٢شهبزی ضا زض ساؾیبؾشٳساض ٖٷٹاٴٸظا٬ ټط زٸ ثٻ ٲیط٬ ٸ ازػٳٽٹضی ضؾیس.  ؽ ثٻ ضیبؾزٲط٨ اٸظا٬ ثب اٶشربة ٲؼٯ

 ز٢ی٣ی زض زؾشطؼ ٶیؿز.اَالٖبر ٶٻ  ٸ٪ٹی اػشٳبٖی ټٳطاٺ ثٹز یب قٹٶس اٲب زض ٲٹضز ایٷ٧ٻ آیب انالحبر ثب ٪ٟز ٦طزٶس قٷبذشٻ ٲی

٦ؿطی ثٹزػٻ زض  اظ ٲیعاٴ، ی ثٹز٦كٹض زض ؾُح ٲشٹؾُ یٵزض ا یثرف ٖٳٹٲزټس ثسټی  ٶیع اَالٖبر ٲٹػٹز ٶكبٴ ٲی ټبی ٲبٮی زض ظٲیٷٻ قبذم

 سیسٹٮ ثٻ یدطزاذش یثبظٶكؿش٫ یٲؿشٳطٲربضع ضٸ اؾز. ٶؿجز  ضٸثٻ ثٹزػٻا٦ٷٹٴ ثب ٲبظاز  اٲب سط٦یٻ ټٱ ؛زض زؾشطؼ ٶیؿزی اَالٖبسؾب٬ انالحبر 

 زض ؾُح ٲشٹؾٍ اؾز. ی ٶیع زض ایٵ ٦كٹضزاذٯ ٶبذبٮم

دٍلت  یسرئ

 اجراکٌٌذُ
 حسب

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال اصالحات 

 (GDP)درصذ از 

کسری تَدجِ درصذ 

 GDPاز 

 یًسثت هخارج تازًشستگ

 )درصذ( GDP تِ

 یط٬زٲ یٳبٴؾٯ
ٖساٮز 
 )ضاؾز(

- 
 0103  0106 ؾب٬ انالحبر 0105 انالحبر ؾب٬

39.7 09 - 0.3+ 4.6 8.0 



 05  «ٶٽبز دػٸټكی نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٦كٹضی» ٲٹؾؿٻ ضاټجطزټبی ثبظٶكؿش٫ی نجب

 

 ای ّای تیوِ شاخص

 زټس زض  ا٪طچٻ زض ظٲبٴ انالحبر ٶطخ ٸاثؿش٫ی زض سط٦یٻ ثبال ٸ حشی ثبالسط اظ ٦كٹضی ٲبٶٷس غادٵ ثٹزاٲب ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس زض ایٵ ٦كٹض ٶكبٴ ٲی

زضثبضٺ  سٹػٻ ػبٮت. ٶ٧شٻ ازز ټبی ټطٲی ثب ٢بٖسٺ دٽٵ ضا ٶكبٴ ٲی ٸ ټطٰ ؾٷی ثیكشط ٲكرهٻ زاقزػٳٗیز ثب ؾبٮٳٷس قسٴ ٞبنٯٻ ظیبزی  ټٳبٴ ظٲبٴ

یس ی٧ی اظ زالی٭ دبییٵ ثٹزٴ ؾٵ قبی اؾز ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ثطضؾ ٲٹضزؾبٮ٫ی ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٦كٹضټبی  65ی زض ظٶس٪سط٦یٻ ٶطخ دبییٵ اٲیس ثٻ 

 ثبظٶكؿش٫ی زض ایٵ ٦كٹض دیف اظ انالحبر ثبقس.

 

 )سال( سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در  )سال( سي تازًشستگی )درصذ( ًسثت جوعیت سالوٌذ )درصذ( ًرخ ٍاتستگی
 0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر 

58 49 6 8 
 ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

43 38 61 58 03.4 05 06.0 09.4 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ٲطزاٴ اظ ؾب٬  ی. ؾٵ ثبظٶكؿش٫اؾزضٸظ ٲكبض٦ز  7011ؾب٬ ثب حسا٢٭  58ٸ  61 یتثٻ سطس زض سط٦یٻ ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ یثطا یٞٗٯ یثبظٶكؿش٫ یؾٵ ٦ٷٹٶ

 یٵث یثبظٶكؿش٫ یؿشٱٸاضزاٴ ثٻ ؾ . سبظٺیبٞزذٹاټس  یفؾب٬ اٞعا 65ثٻ  0148سب  0136ظٶبٴ اظ ؾب٬  یؾب٬ ٸ ثطا 65سسضیغ ثٻ  ثٻ 0144سب  0136

 .ظٶبٴ ثبظٶكؿشٻ قٹٶس یثطا یؾبٮ٫ 58ٲطزاٴ ٸ زض  ثطای یؾبٮ٫ 61ضٸظ ٲكبض٦ز زض  7111ثب  سٹاٶٷس یٲ 0118سب ا٦شجط  0999 ذشبٲجطؾ

 یبٶ٫یٵ% ٲ41 سب% ٦35ٳشط اظ  سٹاٶس یٞطظٶس ٸاثؿشٻ ثبقس، ٶٳ یبټٳؿط  یزاضا قسٺ یٳٻث ٦ٻ یزضنٹضس یٲجٯٙ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ ی،٢بٖسٺ ٦ٯ ی٥ٖٷٹاٴ  ثٻ

. ثبقس( سٲزټط ؾب٬ ذ یقسٺ ثطا ییٵسٗ ټبی یٳٻث سبثٕ ح١ یسارٖب سط ییٵدب یټب زضذٹاؾز )ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ آؾشبٶٻ ؾب٬ِ ۀیٲبټبٶٻ ٲهٹة غاٶٹ یسارٖب

زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٶكسٺ  ای یػٺحسا٢٭ ٸ ی٢بٖسٺ، ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یٵا یاؾشظٷب . ثٻاؾزٲشٟبٸر  قس٪بٴ یٳٻث یٵزض ث یحسا٢٭ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یٵ،ثٷبثطا

 .قٹز یؾٻ ٲبټٻ دطزاذز ٲ یټب ثط آظٲٹٴ اؾشُبٖز ثٻ نٹضر زٸضٺ یٲجشٷ یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠ اؾز.

 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط  )درصذ( ًرخ جایگسیٌی

69.9 

 (PPP) زالض ٮیط (PPP) زالض ٮیط (PPP) زالض ٮیط

3167 0088 0043 0599 

 )٦بض٪طاٴ( 0087
 ٞطٲب( یفذٹ) 875

 )٦بضٲٷساٴ(0633
 )آظٲٹٴ ٸؾٕ( 007

961 
653 
0008 
060 
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 یلیش

 کاهل سازی یخصَص

 5985اصالحات 

 

 

. ثٻ زٶجب٬ ٦ٹزسبی ؾیبؾی زض ایٵ ٦كٹض ٸ ضا زض ٲٷ٣ُٻ زاقز یثبظٶكؿش٫ ټبی یؿشٱؾ یطسطیٵٸ ٞطا٪ سطیٵ یبٞشٻ اظ سٹؾٗٻ ی٧ی یٯیق 0971زض زټٻ 

ثب  PAYG ٸ (DB) یٵٲٗ یبیٲعا یثط ٲجٷب یٳی٢س یؿشٱؾ ٸ ی ٶیع زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض ٪طٞزثبظٶكؿش٫انالحبر  ،سٛییطار ٖٳسٺ زض ؾیؿشٱ ا٢شهبزی

 یذهٹن یټب . حؿبةقس ی٭( ثٹز، سجسDC) یٵٲٗ یٳٻح١ ث یٸ ثط ٲجٷب یذهٹن یطیزثب ٲس یاٶسٸذشٻ اٶٟطاز یټب ثط حؿبة ی٦ٻ ٲجشٷ یؿشٳیؾ

 ی٭( س٧ٳیبضیاٶساظ اذش ؾٹٰ )دؽ یٻ( ٸ الیٳٻؾب٬ دطزاذز ح١ ث 01دؽ اظ  یثبظٶكؿش٫ حسا٢٭ ح٣ٹ٠ یٵٶرؿز )زض ٢بٮت سًٳ یٻال ی١اظ َط یاػجبض

سٷٽب ٸ ٢ج٭ اظ ثبظانالحبر زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی  0118زض ؾب٬  ؛ؾبظی ؾُح دٹقف ثیٳٻ زض قیٯی ٦بټف چكٳ٫یط زاقز ثٻ زٶجب٬ ذهٹنی. قس یٲ

٦ٻ زٸٮز  یزضنس ثٻ حسا٢٭ ثبظٶكؿش٫ ٦5ٷٷس ٸ سٷٽب  یٲبٮ یٵسأٲ ذٹز ضا یاٶساظټب ثٻ ٸاؾُٻ دؽ یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ سٹاٶؿشٷس یٲ یززضنس اظ ػٳٗ 45

ټٱ ٦ٻ ثٻ  ییټب ٶساقشٷس ٸ آٴ یطیزضثبضٺ زضآٲسقبٴ زض ظٲبٴ د یٷبٶیاَٳ یچٲبٶسٺ ثٹزٶس، ټ ی٦ٻ ثب٢ قس٪بٴ یٳٻاظ ث یٳیزاقشٷس. ٶ یزؾشطؾ ٦طز یٲ یٵسًٳ

ضا ثٻ زٸـ ث٧كٷس چطا٦ٻ ٸػٹٺ  یٻٸ ثبظاض ؾطٲب یٲبٮ ټبی یساضیٲطثٹٌ ثٻ ٶبدب ټبی یؿ٥ٷس ٲؼجٹض ثٹزٶس ضزاقش یٷبٴاَٳ یزاقشٵ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫

ثٹزٶس ٲؼجٹض ثٹزٶس  یبٞشٻزؾز ٶ یبظٲٹضزٶ ثٻ حسا٢٭ِ یبٶجٹزٶس  ای یٳٻث یچ٦ٻ سحز دٹقف ټ ییټب قسٺ ثٹزٶس. آٴ ٪صاضی بیٻثبظاضټب ؾطٲ یٵزض ا یثبظٶكؿش٫

 یطٸټبی دٯیؽ ٸ اضسف اظ انالحبر ٦ٷبض ٪صاقشٻ قسٶس.ٶ 0980. زض انالحبر ؾب٬ ٦ٷٷس یٻس٧ یشٳبٖاػ یثبظٶكؿش٫ یټب ثٻ ٦ٳ٥

انالحبسی زض ػٽز اٞعایف ؾُح دٹقف ٸ ثٽجٹز  0100ٸ  0118ټبی  ؾبظی ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی، ثبٖض قس زض ؾب٬ ٶشبیغ ٲٷٟی ٶبقی اظ ذهٹنی

 .6ٸيٗیز ٲٗیكشی ثبظٶكؿش٫بٴ ٸ ؾبٮٳٷساٴ ثٻ اػطا زضآٲس

 ّای کالى شاخص

ټبی ٦الٴ ٶبدبیساض ثٹزٶس. ا٪طچٻ  ای ثٻ اػطا زضآٲس ٦ٻ ثٻ زٮی٭ سٛییطار ٸؾیٕ ا٢شهبزی ٸ ؾیبؾی قبذم انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض قیٯی زض زٸضٺ

یٵ زٸضٺ ثبال ازض  زټس ٦ٻ ٶٹؾبٶبر ضقس ٸ سٹضٰ ٲی ٶكبٴټبی ثٗس زضثبضٺ ایٵ ٦كٹض  اَالٖبر ٢ج٭ اظ زٸضٺ انالحبر زض زؾشطؼ ٶیؿز اٲب اَالٖبر ؾب٬

 ثٗس اظ انالحبر، ٦ٳشط اظ سٹٮیس ؾطاٶٻ ٢ج٭ اظ انالحبر قسٺ اؾز. ؾبٮٻ ؾٻزٸضٺ  زضسٹٮیس ؾطاٶٻ  ٦ٻ ثیبٶ٫ط ایٵ اؾزقبذم زضآٲس ؾطاٶٻ ٶیع  اؾزثٹزٺ 

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬  زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬  زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬  زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

- 1.7 1.9 - 09 05.5 4630 5087 4607 

 

 

                                                 
 ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. « ا٢شهبز ؾیبؾی ثبظانالحبر ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض قیٯی ٸ آضغاٶشیٵ». ٲُبٮت ایٵ ثرف اظ ٲ٣بٮٻ 6
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 ی رفاّیّا شاخص

زضنس اظ  09.7زټس  ٶكبٴ ٲی 0987اَالٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ ټبی ضٞبټی زض قیٯی زض ظٲبٴ انالحبر ٸػٹز ٶساضز، اٲب  اَالٖبر ٦بٞی زضثبضٺ قبذم

ثٻ زٶجب٬ انالحبر ؾُح دٹقف ثیٳٻ ثبظٶكؿش٫ی زض قیٯی ٦بټف  ټبی ثٗس ٦بټف یبٞشٻ اؾز. اٶس ٦ٻ ایٵ ض٢ٱ زض ؾب٬ ػٳٗیز قیٯی ظیط ذٍ ٣ٞط ثٹزٺ

٦ٻ ؾُح دٹقف  زټس ٶكبٴ ٲیٶیع  0103  اَالٖبر ؾب٬ سسضیغ ثٽجٹز یبٞز. ا٪طچٻ ایٵ ٶؿجز ثٻ ؛زضنس ضؾیس 09زضنس ثٻ  64چكٳ٫یط زاقز ٸ اظ 

 .اؾززضنس  51ؾٽٱ ٲربضع ٖٳٹٲی اظ ٦٭ ٲربضع ثٽساقز ٦ٳشط اظ  ٸ ؾب٬ ثٻ زٸضاٴ ٢ج٭ اظ انالحبر ضؾیسٺ  31ثیٳٻ دؽ اظ 

 سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر

 )درصذ(

 0104 زض ؾب٬ انالحبر  0103 زض ؾب٬ انالحبر  0104 0987

09.4 3.3 64 64.8 - 49.4 

 کار تازار ّای شاخص

ٲكبض٦ز ٸ ٶطخ  ٶطخزټس  ټبی ثٗسی ٶكبٴ ٲی یٯی زض زٸضٺ انالحبر زض زؾشطؼ ٶیؿز اٲب اَالٖبر ؾب٬قټبی ثبظ ٦بض  اَالٖبر ٦بٞی زضثبضٺ قبذم

ٶیع  OECDثٹزٺ اؾز. زض حب٬ حبيط ٲكبض٦ز ؾبٮٳٷساٴ زض ثبظاض ٦بض قیٯی اظ ؾُح ٲشٹؾٍ  OECDثی٧بضی ټط زٸ زض ایٵ ٦كٹض ٦ٳشط اظ ٲشٹؾٍ 

 ثیكشط اؾز.

 ػٛطاٞیب

 64-55هشارکت افراد ًرخ 

 )درصذ( سال

 ًرخ تیکاری زًاى

 )درصذ(

 هرداى تیکاری ًرخ

 )درصذ(

 +55 ترای کار تازار در هشارکت ًرخ

 )درصذ(
 دستوسدهتَسط 

(PPP) 

 0106 0991 0106 0991 0106 0991 0106 انالحبر
زض ؾب٬  

 انالحبر

  60.0 53.8 6.3 5.0 7.3 5.8 66.5 - قیٯی

OECD 50.6 60 7.3 6.4 6.0 9.0 61.4 59.7  

 ّای حاکویتی شاخص

ثٻ اػطا زضآٲس  یبؾیٸ ح٣ٹ٠ ؾ یؾرز ٲسٶ ټبی یزثب ٲحسٸز ییزض ًٞبؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی قیٯی دؽ اظ ٦ٹزسب ٸ انالحبر َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس  ټٳبٴ

قسٺ  یٝسًٗ یبضثؿ یر ثبظٶكؿش٫بٲربٮٟز ثب انالح یثطا قبٴ یزټب ٸ ْطٞ آٴ یبؾیٲٷح٭ قسٺ ثٹزٶس ٸ ٢سضر ؾ ټب یٻٸ اسحبز یبؾیاحعاة ؾ آٴ٦ٻ زض 

ٸ٪ٹی اػشٳبٖی نٹضر ٶ٫طٞز ثٯ٧ٻ ًٞبی ثؿشٻ ؾیبؾی زض ایٵ ٦كٹض ثبٖض قس  ٹیت ٸ اػطای ایٵ انالحبر ٪ٟزر زی٫ط ٶٻ سٷٽب زض سهجبض. ثٻ ٖثٹز

ټبی ثٗس ٦ٻ سطسیجبر ؾیبؾی ایٵ  ی زض ثطاثط انالحبر ٶیع نٹضر ٶ٫یطز. ثب ایٵ حب٬ ٶبضيبیشی ٖٳٹٲی اظ ایٵ ؾیؿشٱ ثبٖض قس زض زٸضٺٲسٶټبی  ٲ٣بٸٲز

ټبی حب٦ٳیشی ٸ ٲبٮی زض ایٵ ٦كٹض اَالٖبر  زضثبضٺ زی٫ط قبذهٻ ټبی اٶشربثبسی ٶبٲعزټب ثبقس. ٖسٺكؿش٫ی ػعئی اظ ٸ٦كٹض سٛییط ٦طز انالح ٶٓبٰ ثبظٶ

ثسټی ثرف ٖٳٹٲی ٲؿبٖس  ٸ ثٹزػٻٲٷٓط ٦ؿطی  زٸ زټس ٸيٗیز زٸٮز قیٯی اظ ټبی ٲبٮی زض زٸضٺ حبيط ٶكبٴ ٲی ٦بٞی زض زؾشطؼ ٶیؿز. قبذم

 سط اؾز. ثؿیبض دبییٵ OECDاؾز ٸ ٶؿجز ٲربضع ثبظٶكؿش٫ی ثٻ سٹٮیس ٶبذبٮم زاذٯی زض ایٵ ٦كٹض ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٦كٹضټبی 

دٍلت  یسرئ

 اجراکٌٌذُ
 حسب

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال 

 (GDPاصالحات )درصذ از 

کسری تَدجِ )درصذ از 

GDP) 

 تِ تازًشستگیًسثت هخارج 

GDP )درصذ( 

 ٸػٹز ٶساقز ضاؾز دیٷٹقٻ
 0103 0991 0105 ؾب٬ انالحبر 0101 0997

 9.0  0.07 - 0.9 

 



 08  «ٶٽبز دػٸټكی نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٦كٹضی» ٲٹؾؿٻ ضاټجطزټبی ثبظٶكؿش٫ی نجب

 

 

 ای ّای تیوِ شاخص

زټس زض زٸضٺ انالحبر ٶطخ ٸاثؿش٫ی زض ایٵ ٦كٹض ثبال ثٹزٺ اؾز ثب ایٵ حب٬ ٲحبؾجٻ ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس اظ  آٲبض ٲطثٹٌ ثٻ ػٳٗیز قیٯی ٶكبٴ ٲی

ش٫ی ٸ ثبال ثٹزٴ ٶطخ ٸاثؿ زاقشٻقٹز ٞبنٯٻ  ٦ٷس ٦ٻ قیٯی زض زٸضٺ انالحبر ثب آٶچٻ زضثبضٺ ؾبٮٳٷسی ػبٲٗٻ ٪ٟشٻ ٲی ٦٭ ػٳٗیز ایٵ ٦كٹض ضٸقٵ ٲی

ټبی  ػبٲٗٻ ٸ ثحطاٴ ٶٓبٰ سط ٸٶس ؾبٮٳٷسقسٴضؾب٬ زض ایٵ ٦كٹض اؾز. زض ٸا٢ٕ انالحبر زض قیٯی ٶبقی اظ  04-1ٶبقی اظ ثبال ثٹزٴ ؾٽٱ ػٳٗیز 

 .ثبظٶكؿش٫ی اظ ایٵ ٲٷٓط ٶجٹزٺ ٸ ثیكشط اظ ٶٓبٰ ایسئٹٮٹغی٥ حب٦ٱ ثط ًٞبی ؾیبؾی ایٵ ٦كٹض ٶبقی قسٺ اؾز

 سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در  سي تازًشستگی جوعیت سالوٌذ )درصذ(ًسثت  )درصذ( ًرخ ٍاتستگی

زض ؾب٬  
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬  

 انالحبر
0106 

زض ؾب٬  
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬  

 انالحبر
0106 

63 45 5 01 
 ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

- - 61 65 04.4 07.0 09.4 01.0 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ا زض ایٵ ؾٵ ی ذٹز ضثبظٶكؿش٫سٹاٶٷس ٲعایبی  اؾز. اٞطاز ٲیؾب٬  61ٸ  65 یتٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثٻ سطس یثطا یٲشٗبضٜ ثبظٶكؿش٫ ؾٵزض حب٬ حبيط 

 . اقشٛب٬ ذٹز ضا ذبسٳٻ زټٷس حشٳبًبض الظٰ ٶیؿز ٦ایٵ ثطزاقز ٦ٷٷس ٸ ثطای 

ای  ی اؾز ٦ٻ ثٻ ټیچ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫یاٞطاز ثطای(، PBS) یٻدب ی٧ذبضچٻ یٯی ٶیع اؾز. ثبظٶكؿش٫یٸ س٧ٳ یٻدب ثبظٶكؿش٫ی َطحقیٯی زاضای زٸ 

حسا٢٭ ثٻ ٲسر  یٯیٲكطٸٌ ثٻ ا٢بٲز زض ق یبٲعا یبٞز. زضقٹز یاٞطاز ػبٲٗٻ دطزاذز ٲ یطسطیٵ% اظ 61٣ٞثٻ  یؾبٮ٫ 65اظ  ایٵ ٲؿشٳطی زؾشطؾی ٶساضٶس.

ثٻ ٶبٰ  یٯیس٧ٳ یضٞبټ یَطح ٲؿشٳط یٵ. ټٳچٷ٢بٲز زاقشٻ ثبقسكٹض ا٦ یٵزض ا یبف اظ ٲُبٮجٻ ٲعایؾب٬ د 5ؾب٬ اظ  4حسا٢٭  اؾز ٸ ٞطز ثبیس ؾب٬ 01

ی ٦ٻ ٲؿشٳطی ثبظٶكؿش٫ی زاضٶس اٲب ایٵ ٲؿشٳطی اظ ی٥ ٲیعاٴ حسا٢٭ ٦ٳشط اٞطازثطای  ٶیع زض ایٵ ؾیؿشٱ  (APS) یثبظٶكؿش٫ ی٧ذبضچٻدطزاذز 

 .، زضٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾزاؾز

 ټبی ٲبٮی اٞطاز اؾز. اٶجبقشٻ قسٺ زض حؿبة یٻؾطٲب یزٸٌ ثٻ ٦ٟبٲكط یٵ،اظ ٲٹٖس زض َطح ٲكبض٦ز ٲٗ یفد یثبظٶكؿش٫

 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(
 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی ترآٍردی دستوسدهتَسط 

58.7 

 (PPP) زالض دعٸ قیٯی (PPP) زالض دعٸ قیٯی (PPP) زالض دعٸ قیٯی

666666 0701 390330 530 
 )آظٲٹٴ ٸؾٕ( 93543

 )٦بض٪طاٴ( 314160
041 
779 
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 یکهکس

 سازی یٍ خصَص یساختار تغییرات

 5997اصالحات 

 

 

ؾبظی ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی زض قیٯی، اظ اٮ٫ٹی ایٵ ٦كٹض دیطٸی ٦طز ٸ ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ؾبث١  ٲ٧عی٥ اظ ػٳٯٻ ٦كٹضټبیی اؾز ٦ٻ دؽ اظ ذهٹنی

ټبی اٶٟطازی ثب ٲسیطیز ثرف  ثط ٲجٷبی حؿبة DCثٹز، ثٻ ی٥ ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی  PAYGٸ ؾیؿشٱ  (DB) ی ٲٗیٵذٹز ضا ٦ٻ ثط ٲجٷبی ٲعایب

 61اٞطاز ثطای زضیبٞز ٲؿشٳطی ثبظٶكؿش٫ی ثٹز. دیف اظ انالحبر اٞطاز زض  ذهٹنی سٛییط زاز. انالحبر ٲٽٱ زی٫ط ایٵ ٦كٹض سٛییط قطایٍ اؾشح٣ب٠

 61سٹاٶؿشٷس زضذٹاؾز ثبظٶكؿش٫ی ٦ٷٷس اٲب دؽ اظ انالحبر قطایٍ اؾشح٣ب٠ ثٻ  ( ٲیؾب٬ 01ټٟشٻ دطزاذز ح١ ثیٳٻ )٦ٳشط اظ  511ؾبٮ٫ی ٸ ثب ؾبث٣ٻ 

 ټٟشٻ دطزاذز ح١ ثیٳٻ سٛییط دیسا ٦طز. 0051ٸ ؾب٬ 

ی ٲحیٍ ٦بض ثٻ ٦بضٞطٲبیبٴ ثٹز. ثطای ایٵ ټسٜ ح١ ثیٳٻ اظ ٶباٲٷػبٮت ٦ٻ زض انالحبر ٲ٧عی٥ ثٻ آٴ سٹػٻ قس، اٶش٣ب٬ ضیؿ٥ ٶبقی  ٶ٧شٻ

ټطچٻ ظٲبٴ یبٞز. زض َٹ٬  ضٞز ح١ ثیٳٻ دطزاذشی ٦بضٞطٲبیبٴ اٞعایف ٲی ثبالسط ٲی نٷٗزثٷسی قس ٸ ټطچٻ ضیؿ٥  ؾُح َج٣ٻ ٦5بضٞطٲبیبٴ زض 

 ح١ ثیٳٻ ٦ٳشطی ثذطزاظز. سٹاٶس زټس، ٲی٦بضٞطٲب قطایٍ ایٳٷی ٦بض ضا ثٽجٹز 

 زضټبی اػشٳبٖی  ټبی ؾالٲز ٸ ثیٳٻ الحبر ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی انالحبسی ٶیع زض حٹظٺ ؾالٲز اٖٳب٬ قس. سب ٢ج٭ اظ انالحبر ثیٳٻټٳطاٺ ثب ان

دطزاذشٷس.  دعٸ ثٻ حؿبة ثیٳٻ ؾالٲز ټط ٞطز ٲی 84ٸ زٸٮز ٸ ٦بضٞطٲب ټط ٦ساٰ  ٶسایٵ زٸ ؾیؿشٱ اظ ټٱ ػسا قس 0997اٲب دؽ اظ ؾب٬  ،ټٱ ازٚبٰ ثٹزٶس

٦ٳشط اظ ؾٻ ثطاثط حسا٢٭ ح٣ٹ٠ زضآٲس زاقز اظ دطزاذز ح١ ثیٳٻ ؾالٲز ٲٗبٜ ثٹز اٲب زض ٚیط ایٵ نٹضر ی٥ زضنس اظ زضآٲسـ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ا٪ط ٦ؿی 

ثب ح١ ٸ سأؾیؽ قس ٦ٻ دیٹؾشٵ ثٻ آٴ اذشیبضی ثٹز  یټبی ٦طز. ثطای ٦ؿبٶی ٦ٻ سحز دٹقف ټیچ ثیٳٻ زضٲبٶی ٶجٹزٶس نٷسٸ٠ ح١ ثیٳٻ دطزاذز ٲی

 قس. ٸ ٦ٳ٥ زٸٮز سأٲیٵ ٲبٮی ٲی ٦بٴٲكشطثیٳٻ 

 ّای کالى شاخص

ای اٶؼبٰ قس ٦ٻ ا٢شهبز زض قطایٍ دبیساضی ٢طاض ٶساقز. ٶطخ سٹضٰ ثبال ثٹز ٸ سٷٽب زٸ ؾب٬ ٢ج٭ اظ انالحبر  زض ٲ٧عی٥ ٲبٶٷس قیٯی انالحبر زض زٸضٺ

اٲب ٲشٹؾٍ ضقس زض ایٵ ضٰ ٸ ضقس ا٢شهبزی ټط زٸ ٦بټف یبٞشٷس زض زٸضاٴ دؽ اظ انالحبر سٹ زضنسی ثطای ا٢شهبز ض٢ٱ ذٹضزٺ ثٹز. 5.7ٶطخ ضقس ٲٷٟی 

 زض ایٵ زٸضٺ اٞعایف زاقز. ؾطاٶٻسٹٮیس  ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ثٹززٸضٺ ٲظجز 

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

1.8 5.8 0.4 03.3 00.4 01 7609 7949 8498 

 ی رفاّیّا شاخص

 5.5زضآٲسی ٦ٳشط اظ  ،چٽبضٰ ػٳٗیز زټس زض زٸضٺ انالحبر ٣ٞط زض ایٵ ٦كٹض ٪ؿشطزٺ ثٹزٺ ٸ ثیف اظ ی٥ ټبی ضٞبټی زض ٲ٧عی٥ ٶكبٴ ٲی قبذم

ض٢ٱ ثبالیی اؾز. ټٳچٷیٵ زض زٸضٺ انالحبر  ټٳچٷبٴټبی ثٗس ٦بټف یبٞز اٲب  ٦طزٶس. ایٵ ٲیعاٴ ٣ٞط ا٪طچٻ زض ؾب٬ ( زضیبٞز ٲیPPPزالض زض ضٸظ )
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اؾز ٦ٻ زض ٦ٷبض سٛییطار ایٵ ٲٹيٹٔ قبیس ٖبٲ٭ آٴ ثٹزٺ  ؛قس ای ثٹز ٦ٻ ثرف ٖٳسٺ ټعیٷٻ سٹؾٍ ٲطزٰ دطزاذز ٲی ٪ٹٶٻ ټبی حٹظٺ ؾالٲز ثٻ ؾیبؾز

سط اظ ؾُح  ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی سٛییطاسی ٶیع زض حٹظٺ ؾالٲز اٖٳب٬ قس. زض حب٬ حبيط ٶیع ؾٽٱ زٸٮز زض سأٲیٵ ٲربضع ؾالٲز زض ٲ٧عی٥ دبییٵ

 اٶس. زضنس اٞطاز زض ایٵ ٦كٹض سحز دٹقف ثیٳٻ ٢طاض زاقشٻ ٦51ٳشط اظ  0100سب ؾب٬ ثٻ ٖالٸٺ، اؾز.  OECDٲشٹؾٍ 

 درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ عیت زیر خط فقردرصذ جو
 سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت

 )درصذ(
 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0100 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر

06.6 00.8 - 46.9 44.7 50.7 

 کار تازار ّای شاخص

 OECDسطی ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ ٦كٹضټبی  زټس ٲ٧عی٥ زض زٸضاٴ انالحبر ٶطخ ٲكبض٦ز ثبالسط ٸ ٶطخ ثی٧بضی دبییٵ ټبی ثبظاض ٦بض ٶكبٴ ٲی قبذم

اٲب اَالٖبر  اؾز ثٹزٺ OECDایٵ قبذم ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ  ٦ٻ زټس  ٶكبٴ ٲیزض زٸضٺ انالحبر زاقشٻ اؾز. ٶطخ ٲكبض٦ز ؾبٮٳٷساٴ زض ثبظاض ٦بض 

ایٵ زٸضٺ ؾٷی ٶؿجز ثٻ  طخ ٲكبض٦ز اٞعایف یبٞشٻ اٲب ٲیعاٴ آٴ اٶس٤ ثٹزٺ ٸ زض حب٬ حبيط ٶطخ ٲكبض٦ز زضا٪طچٻ ٶزټس  ټبی ثٗس ٶكبٴ ٲی ؾب٬

 ٦ٳشط اؾز. OECDٲشٹؾٍ 

 جغرافیا

-55 افراد هشارکت ًرخ

 سال 64
 هرداى یکاریت ًرخ زًاى یکاریت ًرخ

 یترا کار تازار در هشارکت ًرخ

55+ 

دستوسد  هتَسط

(PPP) 

 0105 انالحبر ؾب٬ زض
 ؾب٬ زض

 انالحبر
010
6 

 ؾب٬ زض
 انالحبر

010
6 

 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض

 0140 60.0 60.3 3.8 3 4 6.0 54.7 50.5 کیهکس

OECD 51.0 60 7.8 6.4 6.4 6.0 61.0 59.7  

 ّای حاکویتی شاخص

ایٵ حب٬ ٲٹايٕ زٸٮز ظزیٯٹ ٸ حعة  ثب آٴ انالحبر زض زٸضٺ ی٥ زٸٮز ؾٹؾیب٬ زٲٹ٦طار ض٢ٱ ذٹضزٲ٧عی٥ اظػٳٯٻ ٦كٹضټبیی اؾز ٦ٻ زض 

ټبی ثبظاض آظاز ضا زض دیف ٪طٞشٻ اؾز. زضثبضٺ ایٷ٧ٻ  ټبی ضاؾز ٲیبٶٻ ٸ زض حٹظٺ ا٢شهبز ؾیبؾز ایٵ حعة ٪طایف 0981زټس زض  ٦ٷٷسٺ اٸ ٶكبٴ ٲی حٳبیز

اٲب ٲطٸض ٲ٣بالر ایٵ حٹظٺ ٶكبٴ  ،ٓطؾٷؼی ٖٳٹٰ ٪صاقشٻ قس اَالٖبر ٦بٞی زض زؾشطؼ ٶیؿز٦كٹض ثٻ ٶؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی زض ایٵ آیب انالحبر 

ثٻ  یثبظٶكؿش٫ ٲربضع ٶؿجز قبذمټبی ٦بضقٷبؾی ٸػٹز زاقشٻ اؾز.  زضثبضٺ چ٫ٹٶ٫ی انالح ؾیؿشٱ زض ٲ٧عی٥ ثحض 0991زټس اظ اٸای٭ زټٻ  ٲی

GDP زی٫ط ٦كٹضټبی  ثٻ ٶؿجز دبییٷی ض٢ٱ ٶؿجز ایٵ حبيط حب٬ر ٸ ټٱ زض ټٱ زض زٸضٺ انالحب زټس، ٲی ٶكبٴ ی٥ٲ٧ع ثطایOECD  .اؾز 

دٍلت  رئیس

 اجراکٌٌذُ
 حسب

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال 

 (GDPاصالحات )درصذ از 

کسری تَدجِ )درصذ 

 (GDPاز 

 یًسثت هخارج تازًشستگ

 )درصذ( GDPتِ 

 ارنستو زدیلو

 

ؾٹؾیب٬ زٲٹ٦طار 
 )ٲیبٶٻ(

- 
 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 ؾب٬ انالحبر 0101 0997

03.5 53.5 - 1.88 1.68 0.83 

 ای ّای تیوِ شاخص

زټس ټطٰ ؾٷی ٲ٧عی٥  ا٪طچٻ ٶطخ ٸاثؿش٫ی زض زٸضٺ انالحبر زض ٲ٧عی٥ ثبالؾز اٲب ٶؿجز ػٳٗیز ؾبٮٳٷس ثٻ ٦٭ ػٳٗیز زض ایٵ ٦كٹض ٶكبٴ ٲی

ؾب٬ اٞعایف یبٞشٻ اؾز. ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی زض ٲ٧عی٥  04ٞبنٯٻ ظیبزی ثب ټطٰ ؾٷی ػبٲٗٻ ؾبٮٳٷس زاضز ٸ ٶطخ ٸاثؿش٫ی ثیكشط ثٻ زٮی٭ ػٳٗیز ٦ٳشط اظ 
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ټبی دطزاذز ثیٳٻ دبیساضی ٲبٮی ؾیؿشٱ ثٽجٹز یبٞشٻ اؾز. ثب سٹػٻ ثٻ اٲیس ثٻ ظٶس٪ی  اٲب ثٻ زٮی٭ اٞعایف حسا٢٭ ؾب٬ ،ٸضٺ انالحبر سٛییطی ٶ٧طززض ز

 ٦ٷٷس. ؾب٬ ح١ ثیٳٻ زضیبٞز ٲی 06ٸ  08ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثٻ سطسیت  ،سٹاٴ سرٳیٵ ظز ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٸضاص ؾبٮ٫ی ٲی 65زض 

 )درصذ( یٍاتستگ ًرخ
 کل تِ سالوٌذ تیجوع ًسثت

 )درصذ( تیجوع
 )درصذ( سالگی 65در  یتِ زًذگ ذیاه )سال( یتازًشستگ سي

 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 اصالحات سال در

67 51 5 6 
ټٟشٻ ٦بض  511ثب  61

 ٦طزٴ
 ټٟشٻ 0051 ثب 61

 ٦طزٴ ٦بض

 ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

06.4 08.3 06.8 08.6 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ٸ ؾٽٱ زضنس  5.051 یبٴؾٽٱ ٦بضٞطٲب زضنس، 0.005ؾٽٱ ٦بض٪طاٴ  ی،ثٻ حؿبة ٞطز یسارٖبزضنسی  6.5ٲؼٳٹٔ ؾٽٱ ٲكبض٦ز  زض حب٬ حبيط اظ

٦ٻ  قٹز ی( دطزاذز ٲINFONAVIT)َطح  یٲؿ٧ٵ ٞطز یؾٽٱ ٲكبض٦ز ٲبظاز سٹؾٍ ٦بضٞطٲب ثٻ حؿبة ٞطٖزضنس  5. اؾز زضنس 1.005زٸٮز 

 ثطاثط حسا٢٭ زؾشٳعز اؾز. 05ظ زضنس ا 6.5 ټب یٳٻث . ؾ٣ٝ ح١٪طزز ثطٲی یزض نٹضر ٖسٰ اؾشٟبزٺ ثٻ حؿبة ثبظٶكؿش٫

 .٦ٷس یدطزاذز ٲ یزض ټط ضٸظ اظ ٲكبض٦ز سحز ٖٷٹاٴ ح٣ٹ٠ اػشٳبٖ یٞطز یثبظٶكؿش٫ یټب ضا ثٻ حؿبة یٖالٸٺ، زٸٮز ٲجٯٙ سهبٖس ثٻ

 یز٦ٟب یاٶجبقشٻ زض حؿبة ٸ ټبی ییزاضا اٲبؾب٬( ٲكبض٦ز ٦طزٺ ثبقس  04ټٟشٻ )حسٸز  0051حسا٢٭  یا ؾبٮٻ 65چٷبٶچٻ ٦بض٪ط  ی،٫زض ثبظٶكؿش

 یحسا٢٭ )دطزاذش یثٻ زٸٮز ٲٷش٣٭ قسٺ ٸ ٦بض٪ط اظ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ اٶجبقشٻ ٞطز ټبی ییزاضا ٧ٷس،حسا٢٭ ضا ٶ یٲٗبز٬ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یحسا٢٭ ٲؿشٳط

 .قٹز یٲٷشٟٕ ٲ سٹؾٍ زٸٮز(

ضا ٶساضز ٸ نطٞبً ٲؼٳٹٔ ٲٷبثٕ اٶجبقشٻ زض حؿبة ذٹز  یٲؿشٳط یبٞزټٟشٻ، ٞطز اؾشح٣ب٠ زض 0051زضنٹضر ٲكبض٦ز ٦ٳشط اظ  یظٲبٴ ثبظٶكؿش٫ زض

زض  یاػشٳبٖ یٵٲؤؾؿبر سأٲ یؾبٮٻ ٞب٢س دٹقف ثبظٶكؿش٫ 65ؾبٮٳٷساٴ  یسٳبٲٶیع ثطای  (PAM) یؾبٮٳٷس یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠ .٦ٷٷس یٲ یبٞزضا زض

 ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.

 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(
 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط 

06.4 

 (PPP) زالض دعٸ (PPP) زالض دعٸ (PPP) زالض دعٸ

9410 0016 0480 090 
 )آظٲٹٴ ٸؾٕ( 581

 )دبیٻ( 0610
68 
316 
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 شاپي

 جسئی، ًتایج کالى تغییرات

 2222اصالحات 

 

 

انالحبر ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ضا زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض زاز. ټسٜ اظ ایٵ انالحبر حّٟ ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ٖٳٹٲی ثسٸٴ اٞعایف  0111غادٵ زض ؾب٬ 

ټب زٸ ثطاثط  ثیٳٻ ثبیس ح١ ٶبچبض ثٻا٪ط زٸٮز ثرٹاټس ؾُح ٲعایب ضا حّٟ ٦ٷس  0105زاز ثسٸٴ انالحبر، زض ؾب٬  ټب ٶكبٴ ٲی ټب ثٹز. دػٸټف ظیبز ح١ ثیٳٻ

 814ټعاض یٵ ثٻ  781زض ٪بٰ ٶرؿز ٲجٯٙ ٲعایبی ثبظٶكؿش٫ی ٦بٲ٭ زض ؾیؿشٱ ٲٯی اظ  ټبی ٲرشٯٟی دی٫یطی قس. انالحبر زض غادٵ زض ثرف س.ٶقٹ

بټف یبٞز. ػٳٕ ایٵ ٲعایب ٶطخ زضنس ٦ 5ټبی ثبظٶكؿش٫بٴ ٦بضٲٷساٴ ثٹز  ټبی ثیٳٻ ټعاض یٵ ضؾیس زض ٲ٣بث٭ ٲعایبی ٲطسجٍ ثب زضآٲس ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ َطح

اٞعایف ثط ٲجٷبی ٢یٳز ثبقس ٶٻ زؾشٳعز. ټٳچٷیٵ ثٷب ایٵ ضؾبٶس. ثطای سٗسی٭ اٞعایف ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی ثٷب ثط ایٵ قس ٦ٻ  زضنس 61ػبی٫عیٷی ضا ثٻ 

ٛییطاسی ٦طز ٸ ثٻ ٲٹػت آٴ ٶؿجز ؾب٬ ح١ ثیٳٻ ثسټٷس. ٖالٸٺ ثط ایٵ ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی س 69سب  ٦65بض٪طاٴ ثیٵ  0110قس اظ ؾب٬ 

٬ قس. دیف اظ ٲعایب ثٻ زضآٲس زض اٞطاز ثب زضآٲس ثبال ٦بټف دیسا ٦طز. اٮجشٻ انالحبسی زض ػٽز ٞكبض ٦ٳشط ثٻ ٢كط ػٹاٴ ثطای دطزاذز ح١ ثیٳٻ ٶیع اٖٳب

 آٲٹظاٴ اظ انالحبر سهٹیت قس ٦ٻ زاٶف ٦طزٶس اٲب دؽ ؾب٬ ٸ ثبالسط ثبیس ح١ ثیٳٻ دطزاذز ٲی 01 )زاٶكؼٹیبٴ( آٲٹظاٴ انالحبر سٳبٰ زاٶف

یٵ ثبقس  ٦0331111ٳشط اظ  ټب آٴزض نٹضسی ٦ٻ زضآٲس ؾبالٶٻ  .یٷساظٶسثاٮشحهیٯی دطزاذز ح١ ثیٳٻ ضا ثٻ سٗٹی١  سٹاٶٷس سب ظٲبٴ ٞبض٘ ٲی )زاٶكؼٹیبٴ(

 .دطزاذز ٶ٧ٷٷسسٹاٶٷس ح١ ثیٳٻ ثٻ ؾیؿشٱ ٲٯی  ٲی

 ّای کالى شاخص

ای ٦ٻ ا٢شهبز قطایٍ ثبطجبسی زاضز  سط اؾز. ایٵ انالحبر زض زٸضٺ ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٦كٹضټب ٲشأذطسط ٸ اٮجشٻ ػعئی انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض غادٵ

ی٧ی اظ دی٫یطی قس ثٻ َٹضی ٦ٻ زض ایٵ زٸضٺ ٶطخ ضقس ا٢شهبزی نٗٹزی ثٹزٺ ٸ سٹضٰ ضٸٶس ٦بټٷسٺ )ٲٷٟی( زاقشٻ اؾز. سٹٮیس ؾطاٶٻ زض ایٵ ٦كٹض ٶیع 

 ٦كٹضټبی زٶیبؾز ٦ٻ زض زٸضٺ انالحبر ٶیع اٞعایف زائٳی زاقشٻ اؾز.ثبالسطیٵ اض٢بٰ زض ثیٵ 

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬ زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬ زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 
 انالحبر

ؾب٬ زض 
 انالحبر

ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 
 انالحبر

0 1.9 0.0 1.8 1.5- 1.3 40550 40835 40868 

 ی رفاّیّا شاخص

یٵ قبذم ضٞبټی ٲٹضز ثطضؾی زض ایٵ دػٸټف یٗٷی ؾٽٱ سط ٲٽٱټبی ضٞبټی زض غادٵ اَالٖبر ٦بٞی زض زؾشطؼ ٶیؿز اٲب  ا٪طچٻ زضثبضٺ قبذم

سأٲیٵ ایٵ ٲربضع ضا ثٻ ٖٽسٺ ٪طٞشٻ اؾز ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ اطط ٲؿش٣یٱ ثط ضٞبٺ  زټس زٸٮز ثبض انٯی ٲربضع ٖٳٹٲی اظ ٦٭ ٲربضع ثٽساقز ٶكبٴ ٲی

 ټبی زاضای ؾبٮٳٷس زاضز. ؾبٮٳٷساٴ ٸ ذبٶٹازٺ
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 )درصذ( سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر

 0106 انالحبر زض ؾب٬ 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 انالحبر

- - - - 80 83.5 

 ّای تازار کار شاخص

سط اؾز. ٶ٧شٻ ٲٽٱ زضثبضٺ ثبظاض ٦بض غادٵ ؾٽٱ  ثبالسط ٸ ٶطخ ثی٧بضی دبییٵ OECDٶطخ ٲكبض٦ز زض ثبظاض ٦بض غادٵ ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ ٦كٹضټبی 
 زض ثبظاض ٦بض ٞٗب٬ ټؿشٷس. ټٳچٷبٴآٴ ؾب٬ ٸ ثبالسط  65زضنس ػٳٗیز  00 َٹضی٧ٻ ثٻثبالی ٲكبض٦ز ؾبٮٳٷساٴ ایٵ ٦كٹض زض ثبظاض اؾز 

 ػٛطاٞیب

-55ًرخ هشارکت افراد 

 سال )درصذ( 64

ًرخ تیکاری زًاى 

 )درصذ(

 ًرخ تیکاری هرداى

 )درصذ(

ًرخ هشارکت در تازار کار 

 )درصذ( +55ترای 
 دستوسدهتَسط 

(PPP) 

 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر

 3310 61.0 60.6 3.0 4.9 0.7 4.5 70 66.4 غادٵ

OECD 51.0 60 6.9 6.4 5.8 6.0 61 59.7  

 ّای حاکویتی ٍ هالی شاخص

 ٵی٦كٹضټب ا طیاٲب ٲبٶٷس ؾب ،ٶجٹز زؾشطؼ زض ی٦بٞ اَالٖبر ٦كٹض ٵیا زض یثبظٶكؿش٫ انالحبر یثطا غادٵ زض یاػشٳبٖ یٸ٪ٹ ٪ٟز ضٸٶس زضثبضٺ

ثب  ؛اؾز كشطیث یزاذٯ ٶبذبٮم سیسٹٮ اظ آٴ یٖٳٹٲ ثرف یثسټ ٦ٻ اؾز ییض٢ٱ ذٹضزٺ اؾز. غادٵ اظ ػٳٯٻ ٦كٹضټب جطا٬یٮ یټب انالحبر زض زٸضٺ زٸٮز

اظ  یطیػٯٹ٪ ،٪طٞشٻ ثبقس زض ٶٓطزٸٮز ضا  یاظ آٶ٧ٻ ٦بټف ثبض ٲبٮ كشطیث طارییسٛ ٵیا٦ٻ  زټس یٲ٦كٹض ٶكبٴ  ٵیحب٬ ٲطٸض ضٸٶس انالحبر زض ا ٵیا

غادٵ  یقبذم ضا ثطا ٵیا یثبال چٷساٴ ٶٻؾٽٱ  GDPثٻ  یٲربضع ثبظٶكؿش٫ ٦7.0طزٺ اؾز. ٶؿجز  ی٪صاض ټسٜضا  ټب ٳٻیح١ ث یثبال بضیثؿ فیاٞعا

 .زټس یٶكبٴ ٲ

دٍلت  سیرئ

 اجراکٌٌذُ
 شیگرا

 یٍگَ گفت

 یاجتواع

در سال  یتخش عوَه یتذّ

 (GDPاصالحات )درصذ از 

تَدجِ )درصذ از  یکسر

GDP) 

تِ  یهخارج تازًشستگ ًسثت

GDP )درصذ( 

 - زٲٹ٦طار جطا٬یٮ یمور رویوشی
 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ 0106 0111

041.5 034 - 3.5- 7.0 01.0 

 ای ّای تیوِ شاخص

 یټب ٦كٹض ػعٸ ٶطخ ٵیاؾبٮٳٷس  زیػٳٗ ؾٽٱاٲب  ،اؾز ٪عاضـ ٵیقسٺ زض ا یثطضؾ ی٦كٹضټب ٵیث ٵییدب یټب زض غادٵ اظػٳٯٻ ٶطخ یٸاثؿش٫ ٶطخ

 سیثب ٞطز ٸ اؾز ؾب٬ 65 ٦كٹض ٵیا زض ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ یؾب٬ ؾٵ زاضٶس. ٶطخ ثبظٶكؿش٫ 65 یٶٟط ثبال 06ٶٟط زض غادٵ  011ثبالؾز. زض حب٬ حبيط اظ ټط 

ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثٻ َٹض  ،ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٸضاص ،زټس یٲ ٶكبٴ عیٶ یؾبٮ٫ 65 زض یظٶس٪ ثٻ سیاٲ. ثبقس ٦طزٺ دطزاذز ٳٻیث ح١ ؾب٬ 05 ٦ٱ زؾز

 .٦ٷٷس یٲ بٞزیزض ٳٻیؾب٬ ح١ ث 09.5ٸ  04.3 تیٲشٹؾٍ ثٻ سطس

 یتازًشستگ زهاى در یزًذگ تِ ذیاه )سال( یتازًشستگ سي )درصذ( +65 تیجوع ًسثت )درصذ( یٍاتستگ ًرخ

 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض

43 65 07 06 
 ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

 09.5 04.3 07.5 00.4 ٳٻیؾب٬ ح١ ث 05ثب  65 ٳٻیؾب٬ ح١ ث 05ثب  65
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 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

٦بٲ٭  ٻیدب یحب٬ ٲؿشٳط ٵیا ثب ؛اؾز ٳٻیح١ ث دطزاذزؾب٬ ؾبث٣ٻ  05ؾب٬ ثب حسا٢٭  65 ٻیدب یؾبٮٳٷس ی٦ٻ ٪ٟشٻ قس ؾٵ ثبظٶكؿش٫ َٹض ټٳبٴ

 0اٮعحٳٻ ٸ َٹ٬ ٲسر ٲكبض٦ز زاضز. اظ  ثٻ ح١ یثؿش٫ ساریٲطسجٍ ثب ٖب یثبظٶكؿش٫ یبی. ٲعاسیآ یٲ زؾز ثٻ ؿشٱیؾب٬ ٲكبض٦ز زض ؾ 41نٹضر  زض

 .اؾزؾب٬ ٲكبض٦ز ٞطز  01ٲؿشٯعٰ حسا٢٭  عیٶ ٻیدب یؾبٮٳٷس یثبظٶكؿش٫ یبیٲعا بٞزیزض، 0107 ٭یآٸض

 یٶؿجز ثٻ ٲؿشٳط طیث٫ یٲؿشٳط ٦ٻ ٵیٲكطٸٌ ثٻ ا قٹز یدطزاذز ٲ ٻیدب یٸ ټٳطاٺ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یؾبٮ٫ ٦65بضٲٷساٴ اظ  یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠

ؾبٮٻ ؾب٦ٵ  69سب  61قرم  یثطا ی٦ٳ٥ اػشٳبٖ یبی، ٲعا0104. زض ؾب٬ ٦ٷس یٲ ٭یضا س٧ٳ یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ ع،یٶ یاػشٳبٖ ٦ٳ٥ٲح١ ثبقس.  ٻیدب

 .ثٹزٲطسجٍ  یبیٲعا ٫طیٸ ز یٲح٭ ظٶس٪ یبیٲعا یغادٵ زض ؾب٬ ثٻ اؾشظٷب ٵی 980061ثبٮٙ ثط  ٹیسٹ٦

 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط  ًرخ جایگسیٌی

34.6 

 (PPP) زالض یٵ (PPP) زالض یٵ (PPP) زالض یٵ

405833 4074 047338 0444 
 + ٲعایب ٲ٧ٳ٭ )آظٲٹٴ ٸؾٕ(81865

 + ٲعایب ٲطسجٍ ثب زضآٲس65118
790 
637 
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 لْستاى

 NDC ًظام حرکت تِ سوت

 5999اصالحات 

 
 

 0989ٲك٧الر زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ٮٽؿشبٴ ٶیع ٲبٶٷس ٲؼبضؾشبٴ سب حس ظیبزی ثط٪طٞشٻ اظ ٶٹؾبٶبر ثبظاض ٦بض ثٹز. ثبظاض ٦بض ایٵ ٦كٹض اظ ؾب٬ 

ثبظاض ٦بض  0998سٗسیالر اؾبؾی سؼطثٻ ٦طز. زض ایٵ ؾب٬ سٗسی٭ زض ثبظاض ٦بض ثبٖض ٦بټف قسیس اقشٛب٬ ٸ اٞعایف ثی٧بضی قس. دؽ اظ ایٵ ؾب٬ سب ؾب٬ 

یف دیسا ٦طز. ایٵ زضنس اٞعا 01سب حسی سطٲیٱ قس اٲب زض ایٵ ؾب٬ ٞبظ زٸٰ سؼسیس ؾبذشبض ثبظاض ٦بض ثٻ اػطا زضآٲس ٦ٻ زض ٶشیؼٻ آٴ ثی٧بضی سب حسٸز 

ټبیكبٴ ثب ثبظاض ٦بض ػسیس ټٳبټٷ٩ ٶجٹز ثیكشط اطط ٪صاقز ٸ اقشٛب٬ ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ٦بټف چكٳ٫یطی دیسا  سؼسیس ؾبذشبض ثط ػٳٗیز ؾبٮٳٷس ٦ٻ ٲٽبضر

چٷیٵ  ۀط ٪طٞشٷس. زض ٶشیؼثبظٶكؿش٫ی دیف اظ ٲٹٖس ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ اٲشیبظ ثطای ٶیطٸی ٦بض ٲؿٵ زضٶٓ ،٦طز. زض دبؾد ثٻ چٷیٵ ٸيٗیشی ٲ٣بٲبر ٲؿئٹ٬

 0999دطزاظاٴ ٦بټف یبٞشٻ ثٹز. ثٻ زٶجب٬ ایٵ ضٸٶس زض ؾب٬  یف یبٞز زض حبٮی ٦ٻ زض َطٜ ٲ٣بث٭ سٗساز ح١ ثیٳٻاٞعاث٫یطاٴ  ؾیبؾشی سٗساز ٲؿشٳطی

ټبیی ثطای سكٹی١ اٞطاز ثٻ  ؿٱانالحبر ٶٓبٰ ٲؿشٳطی زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض ٪طٞز. زض ٶشیؼٻ ایٵ انالحبر ثبظٶكؿش٫ی دیف اظ ٲٹٖس ٮٛٹ قس ٸ ٲ٧بٶی

 سط ٦بض زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس. زٸضٺ َٹالٶی

( ٸ اٶسٸذشٻ PAYGاؾز ٦ٻ اظ َطی١ زٸ حؿبة ٲؼبظی ) (DC) ثیٳٻ ٲٗیٵ زض حب٬ حبيط ؾیؿشٱ ػسیس ثبظٶكؿش٫ی زض ٮٽؿشبٴ ٲجشٷی ثط ح١

ای اؾز  ٪ٹٶٻ قٹز. ٲحبؾجٻ ٲعایب ثٻ ض ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی سٗییٵ ٲیقٹز. ٲیعاٴ ٲؿشٳطی ثب سٹػٻ ثٻ حؿبة ٞطزی ٸ اٲیس ثٻ ظٶس٪ی ز ٪صاضی سأٲیٵ ٲبٮی ٲی

ؾبٮ٫ی ثبظٶكؿشٻ قٹز ٲعایبی  ٦65ٷس اٲب ا٪ط ثٗس اظ  ؾبٮ٫ی ثبظٶكؿشٻ قٹز ثٻ ٶؿجز ؾیؿشٱ ٢جٯی ٲعایبی ٦ٳشطی زضیبٞز ٲی ٦65ٻ ا٪ط ٞطز ٢ج٭ اظ 

 .7زضیبٞشی ثیكشط اظ ؾیؿشٱ ٢جٯی اؾز

 ّای کالى شاخص

  َٹضی٧ٻ ؛ ثٻزض ٖیٵ حب٬ ٶطخ سٹضٰ ٶیع زض ټٳیٵ زٸضٺ ٦بټف زاقز ٸ ضٸ ثٹز بز ٮٽؿشبٴ ثب ٦بټف ضقس ا٢شهبزی ضٸثٻا٢شه ،زض زٸضٺ انالحبر

ثٹز. سٹٮیس ؾطاٶٻ ٶیع زض ایٵ زٸضٺ اٞعایف ٲؿشٳط  ، حب٦ٱ0991اظ ٶطخ ٲٷٟی ضقس زض زټٻ  دؽ یػٺٸ ثٻایٵ ٦كٹض، ا٢شهبز  ثطایٍ دبیساضی قط زضٲؼٳٹٔ

 زاقز.

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

 6.4 4.6 0 01.3 9.5 0 6947 8010 8861 

 

 

                                                 
 ، ٪طٞشٻ قسٺ اؾز«بثسی ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ٸ اقشٛب٬ ٦بض٪طاٴ ؾبٮٳٷس: چ٫ٹٶٻ ؾبذشبض اٶ٫یعقی سٛییط ٲی»ثرف اظ ٲ٣بٮٻ  ٲُبٮت ایٵ 7
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 رفاّیی ّا شاخص

زضنس اظ ػٳٗیز  0.0زض ؾب٬ انالحبر سٷٽب  .زټس ٸيٗیز ایٵ ٦كٹض اظ ٶٓط ٣ٞط ا٢شهبزی ٶبٲُٯٹة ٶیؿز ټبی ضٞبټی زض ٮٽؿشبٴ ٶكبٴ ٲی قبذم

ای اؾز ٦ٻ زٸٮز ثرف انٯی ٲربضع  ٪ٹٶٻ ټبی حٹظٺ ؾالٲز زض ایٵ ٦كٹض ثٻ ٦بټف زاقز. ټٳچٷیٵ ثطٶبٲٻ ٶیع ٦0106ٻ سب ؾب٬  ٶسظیط ذٍ ٣ٞط ثٹز

زضنس ٲطزٰ سحز  51زټس ٦ٳشط اظ  ٶٓبٰ ثٽساقز ٸ زضٲبٴ ضا ٲش٣ج٭ قسٺ اؾز. ثب ایٵ حب٬ سٹػٻ ثٻ قبذم زضنس ػٳٗیز سحز دٹقف ثیٳٻ ٶكبٴ ٲی

 دٹقف ایٵ ٶٓبٰ ټؿشٷس.

 )درصذ( سْن هخارج دٍلت در سالهت از کل هخارج سالهت درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر
 0104 زض ؾب٬ انالحبر 0100 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر

0.0 1.8 - 43.8 70.0 71.9 

 ّای تازار کار شاخص

ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز. ٶطخ ثی٧بضی زض ایٵ  OECDسطی ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ  ټبی يٗیٝ اظ قبذمثبظاض ٦بض ٮٽؿشبٴ زض زٸضٺ انالحبر ٸ دؽ اظ آٴ 

ؾب٬ زض ثبظاض ٦بض ایٵ ٦كٹض زض ؾُٹح دبییٵ  64سب  55اؾز. ټٳچٷیٵ ٲكبض٦ز اٞطاز  OECDٲكبض٦ز ٦ٳشط اظ ٲشٹؾٍ  ٶطخ٦كٹض ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ ٸ 

 اؾز، ټطچٷس دؽ اظ انالحبر ایٵ ٶؿجز ثٽجٹز زاقشٻ اؾز.  OECDثیٵ ٦كٹضټبی 

 جغرافیا
 64-55 افراد هشارکت ًرخ

 )درصذ( سال

 زًاى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 هرداى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 کار تازار در هشارکت ًرخ

 )درصذ( +55 یترا

هتَسط 

 دستوسد

(PPP) 
 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض

 56.5 55.6 5 00.6 5.0 03.0 48.0 35.0 لْستاى 0647

OECD 51.0 60 7.3 6.4 6.0 6.0 61.0 59.7 

 حاکویتی ٍ هالیّای  شاخص

ثبظٶكؿش٫ی ضا سأؾیؽ ٦طز  زٞشط انالحبر زٸٮزی ٖٳٹٲی زض ایٵ ظٲیٷٻ ټٳطاٺ ثٹز. زض ایٵ ضاؾشب ؾبظ یآ٪بټانالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض ٮٽؿشبٴ ثب 

یٵ زٞشط حٳبیز ای ٶیع اظ ا ای زاقز. ی٥ قط٦ز ضٸاثٍ ٖٳٹٲی حطٞٻ ټب ٸ ټٱ زض زٸضٺ اػطا ٞٗبٮیز ٪ؿشطزٺ ٦ٻ ایٵ زٞشط ټٱ زض زٸضٺ َطاحی ؾیبؾز

ټب اضسجبٌ ٢ٹی  اظ ضٸٶس دیف ضٸ ثٹز. ایٵ زٞشط ثب ضؾبٶٻ ټب آٴؾبذشٵ  ٦طزٴ ا٧ٞبض ٖٳٹٲی زضثبضٺ انالحبر ٸ آ٪بٺ ٦طز. ټسٜ انٯی اظ ایٵ ضٸٶس آٲبزٺ ٲی

ی ثسټټبی ٲبٮی،  اظ ٲٷٓط قبذماظ انالحبر ضا اظ ضٸٶس ٦بض ٲُٯٕ ٦ٷس.  ٲشبططزض ٦ٷبض ا٧ٞبضؾٷؼی ثب ثط٪عاضی ؾٳیٷبضټب اٞطاز  زاقز زاقز ٸ سالـ 

ٶؿجز ٲشٗبز٬  ٸيٗیز ثٻ GDPزضنسی ٶؿجز ثٻ  0.0ثٹز، ٦ؿطی ثٹزػٻ  OECDثرف ٖٳٹٲی زض ؾب٬ انالحبر زض ؾُح ٲشٹؾٍ ٦كٹضټبی 

 اؾز.  OECDٶیع زض ٮٽؿشبٴ زض ؾُح ٲشٹؾٍ ٦كٹضټبی  GDPثٻ  یثبظٶكؿش٫زټس. ٶؿجز ٲربضع  ٲربضع زٸٮز ٶؿجز ثٻ ٲٷبثٕ آٴ ضا ٶكبٴ ٲی

دٍلت  سیرئ

 اجراکٌٌذُ
 شیگرا

 یٍگَ گفت

 یاجتواع

در سال  یتخش عوَه یتذّ

 (GDPاصالحات )درصذ از 

تَدجِ )درصذ از  یکسر

GDP) 

 یهخارج تازًشستگ ًسثت

 )درصذ( GDP تِ

 الکساندر

 یوسکیکواشن
 زاقز ٸػٹز ٲؿش٣٭

 0106 انالحبر ؾب٬ 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0101 0999

46 69.3 0.0 0.47 9.3 01.3 

 ای ّای تیوِ شاخص

اؾز. دیف اظ انالحبر ؾٵ  OECDټبی ٲشٹؾٍ زض ثیٵ ٦كٹضټبی  ٶطخ ٸاثؿش٫ی ٸ ؾٽٱ ؾبٮٳٷساٴ زض ػٳٗیز ٮٽؿشبٴ ټط زٸ ػعٸ ٶطخ

ټبی ثبظٶكؿش٫ی دیف اظ ٲٹٖس ثب ټسٜ ٲ٣بثٯٻ ثب  ؾب٬ ثٹز ٦ٻ ی٧ی اظ زالی٭ آٴ اؾشٟبزٺ اظ ٪عیٷٻ 59ٸ  55ثبظٶكؿش٫ی ثطای ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثٻ سطسیت 
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سط اظ  ز ٦ٻ ا٪ط ٞطز زض ؾٷیٵ دبییٵای ثٹ ٪ٹٶٻ ثی٧بضی ثٹز. انالحبر ثبٖض اٞعایف ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی قس چطا ٦ٻ ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ٲؿشٳطی )ثطای ٲطزاٴ( ثٻ

 .8یبٞز اـ ثٻ ٲیعاٴ ٢بث٭ سٹػٽی ٦بټف ٲی ٦طز زضیبٞشی ؾب٬ زضذٹاؾز ثبظٶكؿش٫ی ٲی 65

 سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در  )سال( سي تازًشستگی )درصذ( 65ًسثت جوعیت + )درصذ( ًرخ ٍاتستگی
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 

47 44 00 06 
 ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ

55 59 61.3 65.3 07.0 03.3 01.0 05.7 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ثب  ی، ؾٵ ثبظٶكؿش0103٫ یٻ. اظ اٸ٬ غاٶٹقس ییٵؾب٬ ٸ ؾٻ ٲبٺ سٗ 61ظٶبٴ  یٸ ثطا ؾب٬ ٸ ؾٻ ٲبٺ 65ٲطزاٴ  یثطا ی، ؾٵ ثبظٶكؿش0104٫زض ؾب٬ 

ؾب٬  67 ثٻ( 0101( ٸ ٲطزاٴ )زض ؾب٬ 0141ټط زٸ ٪طٸٺ ظٶبٴ )زض ؾب٬  یسب ثطا یبثس یٲ یفٲٻ ٸ ؾذشبٲجط اٞعا یٻ،ٲبٺ زض غاٶٹ ی٥اٞعٸزٴ  یؼیضٸٶس سسض

ٸ  0101 یټب زض ؾب٬ یتٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثٻ سطس یؾٷٹار ٲكبض٦ز ثطا زض ثبظاض ٦بض اؾز،ؾب٬ ٲكبض٦ز  00حسا٢٭ ٲؿشٯعٰ  یثطؾس. ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫

  .یبٞزذٹاټس  یفؾب٬ اٞعا 05ثٻ  0100

زض َطح  قٹز. اٶؼبٰ ٲی، PAYG زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٮٽؿشبٴ حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی سٗییٵ قسٺ اؾز ٦ٻ دطزاذز آٴ زض ی٥ ؾیؿشٱ

سٹؾٍ ثٹزػٻ  ٺ ٸ ٲٷبثٕ آٴی سًٳیٵ قسثبقس، حسا٢٭ ثبظٶكؿش٫ سط ییٵاظ حسا٢٭ دب یاػجبض یؾبٮٳٷس یٲؼٳٹٔ ٲؿشٳط ٦ٻ یټٷ٫بٲ یس،ػس یثبظٶكؿش٫

 قٹز. یٲ یٵسأٲ یزٸٮش

 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(

 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط 

 (PPP) زالض ظٮٹسی (PPP) زالض ظٮٹسی (PPP) زالض ظٮٹسی 

30.6 3980 0340 0057 741 0111 588 
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 سَئذ

 NDCاستقرار ًظام 

 5999اصالحات 
 
 

نٹضر  ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٲجشٷی ثط زضآٲس زض ؾٹئس اػطایی قس. زض ایٵ َطح ټٳٻ قبٚالٴ ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ حٹظٺ اقشٛب٬ ثٻ َطح 0951زض اٸاذط زټٻ 

زض ؾب٬  ٦ٻیغ ٮعٸٰ انالحبر زض ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی ٲُطح قس. ٪عاضقی سسض ثٻ 0981اظ زټٻ  ٪طٞشٷس. یٳٻ ثبظٶكؿش٫ی ٢طاض ٲیثٲشٹاظٴ سحز دٹقف 

ټط ٞطز ثبیس سب ی٥ ؾٹٰ  0131ټبی ثبظٶكؿش٫ی( سب ؾب٬  زاز زض نٹضر سساٸٰ ٸيٗیز )ض٦ٹز ا٢شهبزی ٸ ٖسٰ سٛییط زض ؾیبؾز سٽیٻ قس ٶكبٴ ٲی 0980

ټبی  زاز نٷسٸ٠ سٽیٻ قس ٶكبٴ ٲی 0987زض ؾب٬  ٦ٻټب حّٟ قٹز. ٪عاضـ زی٫طی  ٖٷٹاٴ ح١ ثیٳٻ ثذطزاظز سب دبیساضی ٲبٮی نٷسٸ٠ ضا ثٻ ح٣ٹ٠ ذٹز

سٹاٶس ایٵ ٦ؿطی ضا ػجطاٴ ٦ٷس.  ټب ٸ سؿٽی٭ ٢ٹاٶیٵ ایٵ حٹظٺ ٶیع ٶٳی ٪صاضی زاضایی قٹٶس ٸ سٛییط زض قطایٍ ؾطٲبیٻ زچبض ٦ؿطی ٲی 0995ظٶكؿش٫ی اظ ثب

 0994ٶرؿشیٵ ٶؿرٻ اظ انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض ؾب٬  ټبی انالح ؾیؿشٱ زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض ٪یطز. ثطضؾی ضٸـ 0991ایٵ ٲٹاضز ثبٖض قس اظ زټٻ 

ٸ ثب ثطذی  0998ټب ثب ایٵ انالحبر، اػطایی قسٴ آٴ ثٻ سٗٹی١ اٞشبز. زض ٶٽبیز زض ؾب٬  سٽیٻ قس اٲب ثٻ زٮی٭ سٛییط زٸٮز ٸ ٲربٮٟز ثطذی اسحبزیٻ

 یٵ ٲٹاضز انالحبر ثٻ قطح ظیط ثٹز:سط ٲٽٱسٛییطار زض ثطٶبٲٻ ٢جٯی، انالحبر ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی اػطایی قس. 

 ٸ ټٳٻ اٞطاز ضا ثبیس دٹقف زټس. ؾیؿشٱ ػسیس اػجبضی اؾز 

 ټبی دطزاذشی ذٹاټس ثٹز. ثیٳٻ ټبی ٦٭ زٸضٺ اقشٛب٬ ٞطز ٸ ٲجشٷی ثط ح١ ټبی ػسیس ثط ٲجٷبی زضیبٞشی ٲؿشٳطی 

 قٹز. زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی ؾب٬ زض اٲشیبظار ثبظٶكؿش٫ی 4ټبی ٶ٫ٽساضی اظ ٦ٹز٦بٴ سب  ذسٲز ؾطثبظی ٸ ؾب٬ 

 اؾز. ٲؤططؾب٬ ثبظٶكؿشٻ قٹٶس اٲب ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ضٸی ٢ٹاٖس ٲحبؾجٻ ٲؿشٳطی  65سٹاٶٷس ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ  ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ٲٷُٗٝ اؾز ٸ اٞطاز ٲی 

 ا٢بٲز زاقشٻ ثبقٷس ٲؿشٳطی  ؾٹئسؾب٬ زض  41اٶس یب ح١ ثیٳٻ آٶٽب ٲجٯٙ ٲحسٸزی ثٹزٺ اؾز زض نٹضسی ٦ٻ  اٞطازی ٦ٻ ح١ ثیٳٻ دطزاذز ٶ٧طزٺ

 ٦ٷٷس. زضیبٞز ٲیحسا٢٭ 

 یبثس. یبثس، ا٪ط حبن٭ ٖٳٯیبر ٞٹ٠ ٲٷٟی قس ٲؿشٳطی اٞعایف ٶٳی اٞعایف ٲی 0.6ټب زض ټط ؾب٬ ثطاثط ثب ضقس ا٢شهبزی ٲٷٽبی  ٲؿشٳطی 

  9ضٸز ټبی ذهٹنی ٲی زضنس اؾز ٦ٻ ثٻ حؿبة نٷسٸ٠ 08.5ٶطخ ح١ ثیٳٻ. 

 ّای کالى شاخص

ټب ٲظجز ثٹزٺ ٸ سٹضٰ ٶیع زض ؾُح  َٹضی ٦ٻ ضقس ا٢شهبزی زض ٦٭ ایٵ ؾب٬ دكز ؾط ٪صاقز ثٻؾٹئس زض زٸضاٴ انالحبر ضٸٶس ثبطجبر ا٢شهبزی ضا 

 ټبی ثبالی ػٽبٶی اؾز ٦ٻ زض زٸضٺ انالحبر ضٸٶس اٞعایكی زاقز. . سٹٮیس ؾطاٶٻ زض ایٵ ٦كٹض ٶیع ػعٸ ضسجٻزاقزدبییٷی ٢طاض 

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬ زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

0.6 4.4 0.9 1.8 1.4 0.0 38389 40785 46014 
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 ی رفاّیّا شاخص

ټبیی ضا ثطای ٸی سأٲیٵ  س سٳبٰ قبٚالٴ ثبیس ظیط دٹقف ثیٳٻ اػشٳبٖی ثبقٷس ٸ ا٪ط زض قطایُی ٞطز سحز دٹقف ثیٳٻ ٶجٹز زٸٮز حسا٢٭ئزض ؾٹ

زاضز ٸ  ثٻ ٖٽسٺټب ضا  یٷٻټعٶیع زٸٮز ثبض انٯی  ثٽساقزقٹٶس. زض حٹظٺ  ػٳٗیز ایٵ ٦كٹض ٣ٞیط ٲحؿٹة ٲیزضنس  1.4زض حب٬ حبيط سٷٽب  .٦ٷس یٲ

 قٹز. ټبی ایٵ حٹظٺ سٹؾٍ زٸٮز دطزاذز ٲی زضنس ټعیٷٻ 85ثیكشط اظ 

 درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر
 سْن هخارج دٍلت در تْذاشت ًسثت تِ کل هخارج تْذاشت

 )درصذ(
 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0104 زض ؾب٬ انالحبر

 84 86 زضنس قبٚالٴ011 1.4 -

 ّای تازار کار شاخص

ا٦ٷٹٴ  ٲكبض٦ز ثبالیی زض ثبظاض ٦بض زاضٶس. ټٱآٴ ؾب٬  55حب٬ حبيط اٞطاز ثبالی  زضاؾز ٦ٻ ټٱ زض زٸضٺ انالحبر ٸ ټٱ  ؾٹئس اظ ػٳٯٻ ٦كٹضټبیی

اؾز ٸ ٶطخ  OECDؾب٬ زض ثبظاض ٦بض حًٹض زاضٶس. ٶطخ ثی٧بضی ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ زض ؾٹئس زض ؾُح ٲشٹؾٍ  64سب  55ػٳٗیز ثیٵ س نزض 81ٶعزی٥ ثٻ 

 .اؾز  OECDثی٧بضی ظٶبٴ اظ ٲطزاٴ ٶیع ٦ٳشط اؾز. ٶطخ ٲكبض٦ز زض ایٵ ٦كٹض ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ 

 جغرافیا

-55 افراد هشارکت ًرخ

 )درصذ( سال 64

 زًاى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 هرداى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 یترا کار تازار در هشارکت ًرخ

 )درصذ( +55

 دستوسد هتَسط

(PPP) 

 0106 انالحبر ؾب٬ زض
 ؾب٬ زض

 انالحبر
0106 

 ؾب٬ زض
 انالحبر

 انالحبر ؾب٬ زض 0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106

 64 60.9 7.5 8.3 6.8 6.9 79.7 68.5 ؾٹئس
0679 

OECD 51.5 60 7.3 6.4 6.0 6.0 61.0 59.7 

 ّای حاکویتی شاخص

یٟٻ آٴ ٲش٣بٖس ٦طزٴ ثبظی٫طاٴ ٲرشٯٝ ثطای انالحبر ثٹز. زض زٸضٺ ٸْای ثطای دیكجطز انالحبر ثبظٶكؿش٫ی سك٧ی٭ قس ٦ٻ  زض زٸضٺ انالحبر ٦ٳیشٻ

( ی٥ زٸٮز ٮیجطا٬ زض ایٵ ٦كٹض ضٸی ٦بض ثٹز ٦ٻ اٮجشٻ ٶب٪عیط ثٹز ثطای دیكجطز انالحبر احعاة چخ ضا ٶیع ٲش٣بٖس ٦ٷس. 0994سهٹیت انالحبر اٸٮیٻ )

 انالحبر ثٻ سٗٹی١ اٞشبز. سب سٛییط زٸٮز ٸ ضٸی ٦بض آٲسٴ زٸٮز ؾٹؾیب٬ ػسیآٲس اٲب ث ثٻ ٸػٹزیز ثیٵ زٸٮز ٸ احعاة ٲربٮٝ زضٶٽب ٶٓط اسٟب٠ایٵ 

ؾٟیس،  ټبی ٦بض٪طاٴ، ٦بضٲٷساٴ ی٣ٻ ٸ ثب ثطذی سٛییط زض ثطٶبٲٻ اٸٮیٻ اػطایی قس. زض سٳبٰ ایٵ ٲطاح٭ ټط زٸ زٸٮز ثب ٦ٳیشٻ 0998انالحبر زض ؾب٬ 

 ٲصا٦طار ػسی زاقشٷس. ٲشرههبٴ ٸ زاٶك٫بټیبٴ ٸ ٦بضٞطٲبیبٴ

دٍلت  رئیس

 اجراکٌٌذُ
 حسب

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال 

 (GDPاصالحات )درصذ از 

کسری تَدجِ )درصذ 

 (GDPاز 

 یهخارج تازًشستگ ًسثت

 )درصذ( GDPتِ 

 ٪ٹضاٴ دطؾٹٴ
ؾٹؾیب٬ 
 زٲٹ٦طار

 ٸػٹز زاقز
 0106 ؾب٬ انالحبر 0106 ؾب٬ انالحبر 0101 ؾب٬ انالحبر

73.0 60.7 1.76+ 0.0 7.0 7.6 

 ای ّای تیوِ شاخص

 011زاضز ٸ ؾٽٱ ػٳٗیز ؾبٮٳٷس ٶیع زض ایٵ ٦كٹض ثبالؾز. زض حب٬ حبيط اظ ټط  OECD ی ضا ثیٵ ٦كٹضټبیٸاثؿش٫ټبی  ؾٹئس ی٧ی اظ ثبالسطیٵ ٶطخ

ؾبٮ٫ی سرٳیٵ ظزٺ  65ؾب٬ ټؿشٷس. ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ثطای ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثطاثط اؾز ٸ ثب سٹػٻ ثٻ اٲیس ثٻ ظٶس٪ی زض  65ٶٟط ثبالی  01 ؾٹئسزض  ٶٟط

 ؾب٬ ٲؿشٳطی زضیبٞز ٦ٷٷس. 09ٸ  00َٹض ٲشٹؾٍ  ظٶبٴ ٸ ٲطزاٴ ثٻ ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲؿشٳطی ٸضاص، ،قٹز ٲی
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 سالگی 65اهیذ تِ زًذگی در  )سال( سي تازًشستگی + )درصذ(65ًسثت جوعیت  )درصذ( ًرخ ٍاتستگی
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

0106 

56 59 07 01 
 ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ

  65 65 01 06.5 00.5 08.9 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

ٲؿشٯعٰ ؾٻ ؾب٬ ا٢بٲز  یٷی،سًٳ یثبظٶكؿش٫ یز. احطاظ نالحثطزاقز ٦ٷٷس یؾبٮ٫ 60اظ  یسار ضاٲطسجٍ ثب ٖب یاؾٳ یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫سٹاٶٷس  اٞطاز ٲی

ؾب٬ ا٢بٲز ثٹزٺ ٸ زض  41ٲكطٸٌ ثٻ  یٷیسًٳ یثبظٶكؿش٫ یبیاؾز. حسا٦ظط ٲعا یطدص اٲ٧بٴ یؾبٮ٫ 65ٲطثٹٌ اظ  یبیٲعا یبٞزٸ زض زض ٦كٹض اؾز

 .٦ٷس یٲ ایسسط ثٻ سٷبؾت ٦بټف د ٦ٹسبٺ یټب زٸضٺ

 ث٫یط یػٽز ٲؿشٳط قسٺ یٵ٦بٲ٭ سًٳ یبی، ٲعا0104. زض ؾب٬ اؾز ییٵثط زضآٲس ثب ؾُٹح دب یٲجشٷ یثبظٶكؿش٫ یبیٲعا یٻ،دب "یٷیسًٳ یٲؿشٳط"

 ٶبذبٮم ثٹز. یسارٖب یبٶ٫یٵٲزضنس  04ثطاثط  0938)ٲؼطز( ٲشٹٮس دؽ اظ ؾب٬ 

ثٻ  یٷیسًٳ یٲؿشٳط یبٞززض یزنالح ،یسار ثیكشط ثبقسٖب یبٶ٫یٵاظ ٲ زضنس 35 س٣طیجبًاظ  یسارٲطسجٍ ثب ٖب یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ ٦ٻ ینطٞبً ټٷ٫بٲ 

 قٹز. ٲی ی٭سٗس یٳزثط اؾبؼ ٢ یٷیسًٳ ی. ؾُح ٲؿشٳطضؾس یٲ یبٴدب

ٲعایبی . زټس یٲؼطز دٹقف ٲ ث٫یط یٲؿشٳط ی٦طٸٴ ؾٹئس زض ٲبٺ ثطا 5111ٲؿ٧ٵ ضا سب حسا٦ظط  ټبی یٷٻټع زضنس 93 یبی ٲؿ٧ٵٲعاټٳچٷیٵ 

 ٶ٣ف ثؿعایی زاضز. ټب آٴیز ضٞبټی ٸيٗقٹز ٦ٻ زض ثٽجٹز  ی٫طی ٶیع قبٲ٭ حب٬ ذبٶٹاضټب ٲیز

 ًرخ جایگسیٌی

 )درصذ(
 حذاقل حقَق تازًشستگی هتَسط حقَق تازًشستگی )ترآٍردی( دستوسدهتَسط 

 (PPP) زالض ٦طٸٴ (PPP) زالض ٦طٸٴ (PPP) زالض ٦طٸٴ 

 887 ٸؾٕ()آظٲٹٴ  7899 0085 09670 3907 35055 55.8
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 فراًسِ

 حرکت تِ سوت ًظام هختلط

 2223ٍ  5993اصالحات 

 

 

 ٲك٧الر 0931 ٸ 0901 ثحطاٴ حب٬ ٵیا ثب قس یَطاح یاػجبض ی٪صاض اٶسٸذشٻ ٹٺیق ثٻ 09 ٢طٴ زض ؽیسأؾ ثسٸ زض ٞطاٶؿٻ یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ

 ثبثسٸٴ اق٧ب٬ ٶجٹز ٸ  عیٶ ؿشٱیؾ ٵیاقس.  یَطح ٢جٯ ٵی٫عیػب PAYG ٺٹیق 0945 ؾب٬ زض آٴ ؼٻیٶش زض ٦ٻ ٦طز ؼبزیا ؿشٱیؾ ٵیا یثطا یبضیثؿ

 آٚبظ 0981زټٻ  اٸاذطقس.  یٷیث فی٦بضقٷبؾبٴ د سٹؾٍ PAYG ؿشٱیزض ؾ انالحبر ٮعٸ٦ٰكٹض  ٵیا یشیزض ٶؿجز ػٳٗ طارییظٲبٴ ٸ ثب سٛ ٪صقز

 یثبظٶكؿش٫ ٶٓبٰ ٦ٻ یُیقطا زض زاز یٲ ٶكبٴ ثٹز قسٺ ٻیسٽ یشیػٳٗ ٶؿجز طییسٛ زضثبضٺ ٦ٻ ییټب ٪عاضـ زٸضٺ ٵیا زض. ثٹز ٷٻیظٲ ٵیا زض ٲصا٦طار

ٶكبٴ  عیٶ ی٫طیز یټب ٶٓبٰ حّٟ قٹز. ٪عاضـ سٹاظٴزاقشٻ ثبقس سب  فیزضنس اٞعا 071 سیدطزاظاٴ ثب ٳٻیث سٗساز ح١ 0105ؾب٬  سب ثبقس ٶساقشٻ یطییسٛ

 ذٹاټسٶٟط ثبظٶكؿشٻ ٸػٹز  ٶٟط ٦بض٦ٵ ټٟز 01ټط  یاظا ؾب٬ ذٹاټس ثٹز ٸ ثٻ 61 یٶٟط ثبال ٥یټط ؾٻ ٶٟط زض ٞطاٶؿٻ  یاظا ثٻ 0141سب ؾب٬  زاز یٲ

 یثطا ضا یثبظٶكؿش٫ یټب ٷٻیټع عیٶ ٲٹيٹٔ ٵیا ٦ٻ ثٹز ضٸ ضٸثٻ ػبٲٗٻ زض ٲؿٵ ٦بض یطٸیٶ ٲكبض٦ز ٦بټف ثب ٞطاٶؿٻ 0981 زټٻ زض ٵیا ثط ٖالٸٺ. زاقز

 ٸ 0993 یټب ؾب٬ زض. قٹز زٶجب٬ سط یػس َٹض ثٻ ٞطاٶؿٻ یثبظٶكؿش٫ ٶٓبٰ زض طییسٛ 0991 زټٻ یاثشسا اظ قس ثبٖض ٲٹاضز ٵیا سٳبٰ. زاز یٲ فیاٞعا زٸٮز

 زیٲكٳٹٮ زٸضٺ ٪ؿشطـ: قس یطی٫ید یانٯ حٹظٺ 4 زض انالحبر 0993 ؾب٬ زض. قس یاؾبؾ طارییسٛ زؾشرٹـ ٞطاٶؿٻ یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ 0113

 ٲحبؾجٻ ٖٷٹاٴ ثٻ ؾب٬ 05 ثٻ ؾب٬ 01 اظ یبٞشیزض ٵیثبالسط یټب ؾب٬ سٗساز فیؾب٬(؛ اٞعا 01 ی)َ ؾب٬ 41 ثٻ 37.5 اظ یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠ بٞزیزض یثطا

 یثطا یؾبٮٳٷس ٧ذبضچٻی نٷسٸ٠ ٥ی ؼبزیا زؾشٳعزټب؛ یػب ثٻ ټب ٳزی٢ ثط یٲجشٷ یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠ یثٷسؾب٬(؛ قبذم 05 ی)َ یثبظٶكؿش٫ یبیٲعا

 ٵی٢ٹاٶ آٴ یَ ٸ قس اٶؼبٰ 0113 ؾب٬ زض یثٗس انالحبر. اؾز آٴ ثٹزٴ یؼیسسض انالحبر ٵیا زض ٲٽٱ ٶ٧شٻ. یا ٳٻیث طح١یٚ بیٲعا دٹقف

 ٸ ٳٻیث ح١ دطزاذز یټب ؾب٬ سٗساز ٸ انالح زاقز، ٸػٹز یبزیظ یټب ٲ٣بٸٲز آٴ طییسٛ ٲ٣بث٭ زض سط فید ٦ٻ یٖٳٹٲ ثرف زض یثبظٶكؿش٫

 .قس ٧ؿبٴی یذهٹن یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ ثب یٖٳٹٲ ثرف زض ح٣ٹ٠ یثٷس قبذم

ٸ  یانٯ یثبظٶكؿش٫ ٻیثط زٸ ال ٻیثب س٧ یؾبظ یٖٳٹٲ ٵیټؿشٷس ٸ ا یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیسٳبٰ اٞطاز زض ٞطاٶؿٻ سحز دٹقف ؾ جبًیزض حب٬ حبيط س٣ط

 ٵیٲٗ یبیٲعا ؿشٱیؾ ٥یٸ اظ  زټس یضا دٹقف ٲ ٻیاٸٮ یبیاظ ٲعا یاؾز ٦ٻ ؾُح یاػجبض یٶرؿز َطح ثبظٶكؿش٫ ٻیقسٺ اؾز. ال طیدص ٲ٧ٳ٭ اٲ٧بٴ

(DB )ٹٺیٸ ثٻ ق زټس یٲرشٯٝ ضا دٹقف ٲ یټب اؾز ٦ٻ قبٚالٴ ثرف یٯیس٧ٳ یټب زٸٰ َطح ٻیٸ ال ٦ٷس یٲ یطٸید PAYG  ٸ ثٻ نٹضرDC 

 .٦01ٷس یٖٳ٭ ٲ

 کالى یّا شاخص

 ٸ ٢ج٭ زٸضٺ اظ ضقس ٲشٹؾٍ انالحبر زٸضٺ زض ٸ ثٹز قسٺ یٲٷٟ ٧ؿب٬ی یثطا یا٢شهبز ضقس ٦ٻ ضٞز فید یشیٸيٗ زض ٞطاٶؿٻ زض 0993 ؾب٬ انالحبر

 زض ؾطاٶٻ سیسٹٮ. ثٹز ٵییدب ٶؿجز ثٻ زٸضٺ زٸ ټط زض سٹضٰ ٶطخ. ضٞز فید یا٢شهبز سط ثبطجبر زیٸيٗ زض 0113 ؾب٬ انالحبر. ثٹز ٦ٳشط انالحبر اظ ثٗس

 .٪طٞز اض٢ط یكیاٞعا طیٲؿ زض زٸثبضٺ اٲب ززاق ٦بټف ی٦ٳ اٸ٬ انالحبر زٸضٺ

                                                 
 ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.« ثؿز اؾز آیب ػبٲٗٻ ټٷٹظ زض ثٵ»ٲُبٮت ایٵ ثرف اظ ٲ٣بٮٻ . 01
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 سال
 (2252)دالر  سراًِ ذیتَل )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ

 ٢ج٭ ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر

ؾب٬   زض
 انالحبر

 اظ ثٗس ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر

 ٢ج٭ ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر

ؾب٬   زض
 انالحبر

 ثٗس ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر اظ

 ٢ج٭ ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر

ؾب٬   زض
 انالحبر

 ثٗس ؾب٬ ؾٻ
 انالحبر اظ

5993 0.7 0.0 0.8 3.0 0 0.6 30750 33053 34617 

2223 0.9 0.3 0 0.0 0 0.6 38084 39434 40111 

 یرفاّ یّا شاخص

 اظ زیحٳب ٸ قبٚالٴ یټٳ٫بٶ دٹقف ٞطاٶؿٻ زض یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ یٷبجٲ اٲب ؿزیٶ یزؾشطؾ زض ی٦بٞ اَالٖبر ٞطاٶؿٻ زض ٣ٞط یټب قبذم زضثبضٺ

 .قٹز یٲ ٵیسٹؾٍ زٸٮز سأٲ ټب ٷٻیزضنس ټع 78ٸ حسٸز  زټس یاضائٻ ٲ یا زٸٮز ٞطاٶؿٻ ذسٲبر ٪ؿشطزٺ عیٶ ثٽساقز ٷٻیظٲ زض. اؾز ٳٻیث ثسٸٴ اٞطاز

 سال

 وِیت پَشش تحت تیجوع درصذ فقر خط ریز تیجوع درصذ
 تْذاشت هخارج کل تِ ًسثت تْذاشت در دٍلت هخارج سْن

 )درصذ(

زض ؾب٬  
 انالحبر

 0104 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106

5993 - 
 زضنس قبٚالٴ 011 -

79.6 
78.0 

2223 - 77.9 

 کار تازار یّا شاخص

ؾب٬ زض ثبظاض  64سب  55زضنس اٞطاز  41زٸضٺ انالحبر ٦ٳشط اظ  زض .اؾز سط ٵییدب OECD یثبظاض ٦بض زض ٞطاٶؿٻ ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ ٦كٹضټب یټب قبذم

ظٶبٴ ٸ  یټٱ ثطا ی٧بضی٦ٳشط اؾز. ٶطخ ث ٦OECDطزٺ اؾز اٲب ټٷٹظ اظ ٲشٹؾٍ  ساید فیٶطخ اٞعا ٵیا طیاذ یټب ٦بض ٲكبض٦ز زاقشٷس، ا٪طچٻ زض ؾب٬

حب٬ زؾشٳعز ٲشٹؾٍ زض ٞطاٶؿٻ ثٻ ٶؿجز  ٵیٸ ٶطخ ٲكبض٦ز ٦ٳشط اظ ٲشٹؾٍ اؾز. ثب ا OECD اظ ٲشٹؾٍ كشطی٦كٹض ث ٵیٲطزاٴ زض ا یټٱ ثطا

 اؾز. ییزؾشٳعز ثبال

 جغرافیا

 افراد هشارکت ًرخ

 )درصذ( سال 55-64

 زًاى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 هرداى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 تازار در هشارکت ًرخ

 +55 یترا کار

 )درصذ(

 هتَسط

دستوسد 
(PPP) 

 انالحبر زضؾب٬
0106 

 انالحبر زضؾب٬
0106 

 نالحبرا  زضؾب٬
0106 

 نالحبرا  زضؾب٬
0106 

زض ؾب٬  
 انالحبر

 فراًسِ
0993 0113 0993 0113 0993 0113 

099
3 

0113 0993 0113 

36.6 38.7 53.6 03.4 9.6 9.8 9.7 8.0 01.0 55.0 56.0 55.4 0794 3035 

OECD 48.9 50.5 60 8.0 7.0 6.4 7.3 6.8 6.0 59.9 59.6 59.8 - 

 یتیحاکو یّا شاخص

اٶشربة ٦طز ٸ ثبالزٸض  طیٸظ ٖٷٹاٴ ٶرؿز ثبالزٸض ضا ثٻ ازٸاضز یٸ. زاقز زؾز زض ضا زٸٮز ٞطاٶؿٻ ػٳٽٹض ؽییض ٖٷٹاٴ ثٻ شطاٴیٲ ٞطاٶؿٹا 0993 ؾب٬ زض

 ٵیټب زض ثطاثط انالحبر ٢ٹاٶ ٦بټف ٲ٣بٸٲز یثطا ثبالزٸض. ثطز فید ٞطاٶؿٻ زض ضا یذهٹن ثرف یثبظٶكؿش٫ ٵیزض ٢ٹاٶ یانالحبر اؾبؾ ٵیٶرؿش

 ی٪طٞز. ٸ فیزض د ټب ٻیزض ثطذٹضز ثب اسحبز سٺیؾٷؼ یبؾشیؾ عیٶ ی٪صاقز ٸ زض ثرف ذهٹن یثب٢ طییضا ثسٸٴ سٛ یزض ثرف ٖٳٹٲ یثبظٶكؿش٫
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 زٶجب٬ ضا ټب ٻیاسحبز ٸ بٴی٦بضٞطٲب زٸٮز، ٵیث ػبٶجٻ ؾٻ ٲصا٦طار زائٱ َٹض ثٻ ٸزٖٹر  یٲطثٹٌ ثٻ انالحبر ثبظٶكؿش٫ یټب ضا ثٻ ٦ٷٟطاٶؽ ټب ٻیاسحبز

 ثجطز. فید یثشٹاٶس انالحبر ضا ثب ٲ٣بٸٲز ٦ٳشط یاٲط ثبٖض قس ٸ ٵیټٳ ؛٦طز یٲ

 انالحبر غٸدٻ ټسٜ. ٦طز اٶشربة طیٸظ ٶرؿز ٖٷٹاٴ ثٻ ضا غٸدٻ آٮٵ یٸ ثٹز طا٤یق غا٤ زٸٮز زاز ٢طاض ٦بض زؾشٹض زض ضا انالحبر ٦ٻ یثٗس زٸٮز

ٸ اٖشهبثبر ٪ؿشطزٺ  ی٦بضٲٷساٴ ثرف ٖٳٹٲ ٻیٲ٣بٸٲز اسحبز ٭یاٲب ثٻ زٮ ؛ثٹز یٖٳٹٲ ثرف زض ټٱ ٸ یذهٹن ثرف زض ټٱ یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ زض

 .ذٹضز ثؿز ثٵ ثٻ انالحبر ٵیا( ظٲبٴ آٴ سب اٖشهبثبر ٵیسطثعض٨ثرف ) ٵیزض ا

 ضا یٖٳٹٲ ا٧ٞبض ٦ٻ ٪صاقز ٵیا ثط ضا ذٹز سٳط٦ع زٸٮز ٵیا. ٦ٷس ٖٳ٭ سط ٲحشبٌ بضیثؿ( ٵی)غٸؾذ یثٗس طیٸظ ٶرؿز قس ثبٖض غٸدٻ ق٧ؿز سؼطثٻ

 زض ٦ٻ یَٹض ثٻ قس ٲٷشكط یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیؾ زض انالحبر ٮعٸٰ طـیدص ټسٜ ثب یٲشٗسز یټب ٪عاضـ زٸضٺ ٵیا زض. ٦ٷس آٲبزٺ انالحبر طـیدص یثطا

اٶشربثبر ثٻ  یضا سب زٸضٺ ثٗس ؿشٱیانالحبر زض ؾ ٵیزاٶؿشٷس. غٸؾذ یحٹظٺ ضا يطٸض ٵیزضنس ٲطزٰ انالحبر زض ا 70ٶٟطٺ  0111 یٶٓطؾٷؼ ٥ی

 ټب ٸ اٖشهبثبر ٲؿ٧ٹر ٲبٶس. اٖشطاو ٭یثٻ زٮ یٖٳٹٲ یثبظٶكؿش٫ ؿشٱیاٶساذز اٲب ثبظټٱ انالحبر زض ؾ ١یسٗٹ

 ؿشٱیؾ زض طییسٛ ثط عیٶ زٸضٺ ٵیا زض انالحبر. ٦طز ٲٷهٹة طیٸظ ٶرؿز ٖٷٹاٴ ثٻ ضا ٵیضاٞبض یٸ ٦ٻ قس اٶشربة طا٤یق ټٱ ثبظ یثٗس اٶشربثبر زض

 ٸ ٪طٞز ق٧٭ انالحبر ٲ٣بث٭ زض یسیقس یټب ٲ٣بٸٲز عیٶ زٸضٺ ٵیا زض. ثٹز اؾشٹاض یذهٹن ثرف ؿشٱیؾ ثب آٴ ٦طزٴ ٧ؿبٴی ٸ یٖٳٹٲ یثبظٶكؿش٫

 زضثبضٺ ٵی٢ٹاٶ یثطذ ا٪طچٻ ثطز فید ضا انالحبر ٵیا طا٤یق زٸٮز حب٬ ٵیا ثب. ٦طزٶس اٖشهبة ٞطاٶؿٻ زض انالحبر ثٻ اٖشطاو زض ٶٟط ٹٴیٯیٲ 0 حسٸز

 .00قس ٭یسٗس ٲٗٯٳبٴ

 سال
دٍلت  سیرئ

 اجراکٌٌذُ
 شیگرا

 یٍگَ گفت

 یاجتواع

در  یتخش عوَه یتذّ

سال اصالحات )درصذ از 

GDP) 

تَدجِ  یکسر

 (GDP)درصذ از 

ًسثت هخارج 

 GDPتِ  یتازًشستگ

 )درصذ(

 0105 زض ؾب٬ انالحبر 
زض ؾب٬  

 انالحبر
010
6 

 0104 زض ؾب٬ انالحبر 

 66.5 زاقز ٸػٹز زیبٮیؾٹؾ شطاٴیٲ ٞطاٶؿٹا 5993

001.5 

6.3 

3.40 

00.4 

03.8 
 جطا٬یٮ طا٤یق غا٤ 2223

 اٲب زاقز ٸػٹز
زٸٮز زض  زیزضٶٽب

ٲ٣بث٭ اٖشطايبر 
 ؿشبزیا

78.5 3.8 00.7 

 یا وِیت یّا شاخص

 زضٶٟط  09اظ  فیثٶٟط  011ټط  یثٻ اظا جبیثبالسط اؾز. زض حب٬ حبيط س٣ط OECDؾبٮٳٷس زض ٞطاٶؿٻ ٶؿجز ثٻ ٲشٹؾٍ  زیٸ ؾٽٱ ػٳٗ یٸاثؿش٫ ٶطخ

 06 ظٶبٴ ٲشٹؾٍ َٹض ثٻ یؾبٮ٫ 65 زض یظٶس٪ ثٻ سیاٲ ثٻ سٹػٻ ثب ٸ اؾز ؾب٬ 65 اظ ٦ٳشط ٞطاٶؿٻ زض یثبظٶكؿش٫ ؾٵ. ٢طاض زاضٶس ؾب٬  65 یثبال ؾٵ 

 (ٸضاص ٪طٞشٵ ٶٓط زض)ثسٸٴ  ٦ٷٷس یٲ بٞزیزض یثبظٶكؿش٫ ح٣ٹ٠ ؾب٬ 03 ٲطزاٴ ٸ ؾب٬

 سال
 سالگی 65 در زًذگی تِ اهیذ تازًشستگی سي )درصذ( سالوٌذ جوعیت ًسثت )درصذ( ٍاتستگی ًرخ

 0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر 
 0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر 

 ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز ظٴ

5993 50 
61 

04.7 09.3 
 

- - 
60 60 

01.6 06 
03.5 09.4 

2223 53 06.3 - - 00.0 07 

                                                 
 ټٳبٴ. 00
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 یا وِیت یفعل یّا شاخص

اظ  ٵیټٳچٷ ؛اؾز بٞشٻی فیاٞعا 0107ؾب٬ ؾب٬ سب  60ؾب٬ ثٻ  61ثط اؾبؼ ؾب٬ سٹٮس اظ  یحسا٢٭ ؾٵ ثبظٶكؿش٫، 0101ٲُبث١ ثطٶبٲٻ انالحبر ؾب٬ 

 .بثسی یؾب٬ اضس٣بء ٲ 67ؾب٬ ثٻ  65ثب ٶطخ ٦بٲ٭ اظ  یؾٵ ثبظٶكؿش٫ 0100سب  0106ؾب٬ 

(. یٯیس٧ٳ بی ٻیدب یټب َطح طیاظ ؾب یبٞشیزض یٲؿشٳط ٲجٯٙ اظٶٓط  ٲطثٹٌ ٸػٹز زاضز )نطٜ یټب ٸ زض َطح یزض ٶٓبٰ ٖٳٹٲ یحسا٢٭ ټٳ٫بٶ یٲؿشٳط

ثٻ  فیؾب٬ ٸ زٸ ٲبٺ ٸ ثبالسط )اٞعا 66زاضا ثٹزٴ  بی(، 0953ؾب٬  ٵیٲشٹٮس یؾب٬ ٲكبض٦ز )ثطا 40.05ٲص٦ٹض ٲؿشٯعٰ  یبیٲعا بٞزیزض زیاحطاظ نالح

 . قٹز یٲ ٱیس٣ؿ ٶؿجز ثٻسط  ٦ٹسبٺ یټب زٸضٺ یحسا٢٭ ثطا ی. ٲؿشٳطاؾز( 0100ؾب٬ اظ  67

 یتازًشستگ حقَق حذاقل (ی)ترآٍرد یتازًشستگ حقَق هتَسط دستوسد هتَسط یٌیگسیجا ًرخ

6205 

 (PPP) زالض ٹضٸی (PPP) زالض ٹضٸی (PPP) زالض ٹضٸی

3071 3963 0908 0397 
 (ٸؾٕ)آظٲٹٴ  811

 زضآٲس ثب ٲطست یبیٲعا+ ٻیدب 609
0111 
786 
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 یيآرشاًت

 ًظام هختلطترقراری 

 5993اصالحات 
 

 

انالحبسی ضا زض حٹظٺ ثبظٶكؿش٫ی  یانٹ٬ اػٳبٔ ٸاقٷ٫شٷ یثط ٲجٷب یٵآضغاٶش یٯی،ق یاػشٳبٖ یٵٶٓبٰ سأٲ یزټٻ دؽ اظ انالحبر ثبظٶكؿش٫ ی٥

 یزٸٮش ټبی ثٷ٫بٺ ؾبظی یٸ ذهٹن یاظ ثبظاضټب ٸ ذسٲبر ٖٳٹٲ ییظزا ٲ٣طضار یٵټٳچٷ یی،ٸ ٦بال یٲبٮ یثبظاضټب یآظازؾبظ ی،طجبر ٲبٮ ذٹز اٖٳب٬ ٦طز.

اظ َطح  یجیقس ٦ٻ سط٦ ییاػطا یسػس یثبظٶكؿش٫ یؿشٱؾ ی٥ 0994دؽ اظ زٸ ؾب٬ ٲجبحظٻ، زض ؾب٬  .ثٹز یسػس یا٢شهبز یبؾزؾ ټبی یٻاظ دب

 ثٹز. یٯیدؽ اظ ٶٳٹٶٻ ق یثبظٶكؿش٫ یټب انالح قسٺ ثب حؿبة یٖٳٹٲ كؿش٫یثبظٶ

 یٵاٲ٧بٴ اٶشربة ث. 0 یٵ، زض َطح آضغاٶشPAYG یٳی٢س یؿشٱ٦طزٴ ؾ یىسٗٹ یثٻ ػب ؛ٲشٟبٸر ثٹز ی٭ثٻ چٷس زٮ یٯیٲرشٯٍ ثب ٶٳٹٶٻ ق ؾیؿشٱ

طبثز ٸ ػعء ٸاثؿشٻ ثٻ زضآٲس( ٸ  ای یٻدب یاظ ٶطخ ثبظٶكؿش٫ یجی)سط٦ -یٖٳٹٲ PAYG یؿشٱؾ ی١اظ َط یٲبٮ یٵثب سأٲ-( DB) یٵٲٗ یبیَطح ٲعا

 یبٴ٦بضٞطٲب یٳٻٲرشٯٍ ؾٽٱ ح١ ث یؿشٱ. ؾ0ثٹز  IFF یټب ( ثب حؿبةای یٻدب ی)ثبظٶكؿش٫ یٖٳٹٲ DBاظ  یجیٲرشٯٍ ٸػٹز زاقز ٦ٻ سط٦ یؿشٱؾ

 ینٹضر اػجبض ثٻ ټب ی. ذٹزاقشٛبٮ3اٶس، حّٟ ٦طز.  ٦طزٺ اذزدطز یٳٻؾب٬ ح١ ث ٦31ٱ  ٦ٻ زؾز یاٞطاز یضا ثطا ای یٻدب یثبظٶكؿش٫ یٲبٮ یٵػٽز سأٲ

 یؼبزا یثطا ٖییطاٶشٟبٸ ٚ یٖٳٹٲ ی. ٶٽبزټب4ٸ  قسٺ ثؿیبض دبییٵ ثٹز ثیٳٻ یټب زض نٹضسی ٦ٻ زض قیٯی ؾٽٱ ذٹز اقشٛب٬ ثٹزٶس یٳٻسحز دٹقف ث

 .زض نٹضسی ٦ٻ ایٵ ٦بض زض قیٯی ٲٳٷٹٔ ثٹز ( ٲؼبظ زاٶؿشٻ قسٶسAFJP) یثبظٶكؿش٫ یټب نٷسٸ٠ یطیزٸ ٲس یثبظٶكؿش٫ یٶٽبزټب

ټط زٸ ٦كٹض انالحبر  یٷ٧ٻزاقز. ٶرؿز ا یٯیثب ٲٹضز ق یبضیقجبټز ثؿ یٵزض آضغاٶش یټب، انالحبر ثبظٶكؿش٫ اذشالٜ یٵٸػٹز سٳبٰ ا ثب

 یثبظٶكؿش٫ یؿشٱؾ ؾبظی یاٶشٓبض زاقشٷس ذهٹن ٹضانالحبر زض ټط زٸ ٦ك یبٴحبٲ .٦طزٶس یتسط٦ یا٢شهبز ټبی یبؾزضا ثب اټساٜ ؾ یثبظٶكؿش٫

 یٵث سط ی)اضسجبٌ ٢ٹ یؿشٱٲؼسز ٦ٳشط زض ؾ یٕٸ سٹظ یذهٹن یزٲبٮ٧ ی٭ٸ ضقس زاقشٻ ثبقس ٸ ثٻ زٮ ٪صاضی یٻؾطٲب ی،اٶساظ ٲٯ اططار ٲظجز ثط ٶطخ دؽ

ٲبٶٷس - یٷٻزض ټع ییػٹ ضا ثب ټسٜ نطٞٻ ٥یدبضاٲشط برټط زٸ ٦كٹض انالح زٸٰ ایٷ٧ٻثبالسط ضٸز.  یاػشٳبٖ یٳٻٲكبض٦ز زض ث یعٺ(، اٶ٫یٳٻثٸ ح١  یبٲعا

ثب  -یبزض ٞطٲٹ٬ ٲحبؾجٻ ٲعا ییطؾب٬( ٸ سٛ 5 یف)اٞعا یؾب٬( ٸ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ 31ثٻ  01اظ  یٵ)زض آضغاٶش یزٸضٺ اؾشٟبزٺ اظ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یفاٞعا

قسٺ  ی٪صاض ټسٜ یطؾبٮٳٷساٴ ٣ٞ ی٦ٻ ثطا یٳٻح١ ث طزاذزثسٸٴ د یټط زٸ ٦كٹض ثبظٶكؿش٫ اٮجشٻ. ٶس٦طز یتسط٦ یاٶسٸذشٻ ذهٹن یټب حؿبة یٲٗطٞ

 ٪صاقشٷس.ثب٢ی  ییطثٹز ضا ثسٸٴ سٛ

 ّای کالى شاخص

ٶطخ سٹضٰ چٽبض ض٢ٳی ضا  0991ایٵ ٦كٹض زض ؾب٬ َٹضی ٦ٻ  ضٸ ثٹز ثٻ ضٸثٻ ر ا٢شهبزیجبط آضغاٶشیٵ ثب ٸيٗیز ثی 0991ٸ اٸی٭ زټٻ  0981زض زټٻ 

ټبیی  ٬ زضنس ثبال ضٞز ٸ زض ؾب 00ټبیی سب  سؼطثٻ ٦طز. زض زٸضٺ انالحبر ٶطخ سٹضٰ ٦بټف یبٞشٻ ثٹز اٲب ضقس ا٢شهبزی ٦ٳب٦بٴ ٶٹؾبٴ زاقز ٸ زض ؾب٬

 ٹٮیس ؾطاٶٻ ضٸٶس اٞعایكی زاقز.زضنس ضؾیس. زض ٦٭ اٲب ضقس ا٢شهبزی ٲیبٶ٫یٵ زض زٸضٺ انالحبر ٲظجز ثٹز ٸ س 4ثٻ ٲٷٟی 

 (2252)دالر  تَلیذ سراًِ )درصذ( تَرم )درصذ( رشذ
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ٢ج٭ 

 انالحبر
ؾب٬  زض 

 انالحبر
ؾٻ ؾب٬ ثٗس اظ 

 انالحبر

7 0.8 5.8 004 5.3 0.3 7065 7845 8503 
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 ی رفاّیّا شاخص

ټبی اثشسایی انالحبر ؾُح  َٹضی ٦ٻ زض ټٳبٴ ؾب٬ انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض ٶٓبٰ قیٯی ثبٖض ٦بټف ؾُح دٹقف ثیٳٻ زض ایٵ ٦كٹض قس. ثٻ

ٶٓبٰ ضٞبټی آضغاٶشیٵ زض  ټٳچٷبٴانالحبر ثٗسی سٹاٶؿز سب حسی ؾُح دٹقف ضا اٞعایف زټس اٲب  .زضنس ضؾیس 01اظ  دٹقف ػٳٗیز ٞٗب٬ ثٻ ٦ٳشط

زضنس ثٹزٺ اؾز ٦ٻ ایٵ ٲیعاٴ زض  61حسٸز  حٹظٺ زضای ایٵ  ایٵ ظٲیٷٻ قبذم دبییٷی ضا طجز ٦طزٺ اؾز. ٲیعاٴ ٲربضع ٖٳٹٲی ثٽساقز اظ ٦٭ ټعیٷٻ

 شٹؾٍ ػٽبٶی اؾز.٦بټف زاقشٻ اٲب ټٷٹظ زض ؾُح ٲ ٪صقشٻټبی  ؾب٬

 سْن هخارج دٍلت در تْذاشت از کل هخارج تْذاشت درصذ جوعیت تحت پَشش تیوِ درصذ جوعیت زیر خط فقر

 )درصذ(
 0104 زض ؾب٬ انالحبر  0100 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر 

5.7 4.4 05 09 59.7 55.4 

 ّای تازار کار شاخص

ؾب٬  64- 55اٲب ٶطخ ٲكبض٦ز زض ؾُح ٲشٹؾٍ ایٵ ٪طٸٺ اؾز. زضثبضٺ ٶطخ ٲكبض٦ز اٞطاز  00اؾز OECDٶطخ ثی٧بضی زض آضغاٶشیٵ ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ 
 اَالٖبر ایٵ ٦كٹض ٸػٹز ٶساضز.

 جغرافیا
 64-55 افراد هشارکت ًرخ

 )درصذ( سال

 زًاى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 هرداى یکاریت ًرخ

 )درصذ(

 یترا کار تازار رد هشارکت ًرخ

 +)درصذ(55

 0106 زض ؾب٬ انالحبر 
زض ؾب٬ 
 انالحبر

 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106 زض ؾب٬ انالحبر 0106

 59.8 61.5 9.4 01.7 7.0 04.6 -  آضغاٶشیٵ

OECD 48.7 60 8.3 6.4 7.6 6.0 61.0 59.8 

 ّای حاکویتی شاخص

 ټبی یٻ٪ؿشطزٺ اسحبز یزحٳباظ اٮٗبزٺ ٢سضسٳٷس ثٹز ٸ   آٸضز، زض زٸض اٸ٬ اٶشربثبر ٞٹ٠ یضأ ی٥نٹضر زٲٹ٦طاس ٦ٻ ثٻ یٵزٸٮز ٦بضٮٹؼ ٲِٷِٱ زض آضغاٶش

ټٳیٵ اٲط  زاقز. یبضضا زض اذش یی٢ًب یؿشٱ٦ٷشط٬ ؾزضٖیٵ حب٬ ٸ ثطذٹضزاض ثٹز ؾٷب ٸ ٦ٷ٫طٺ  یزا٦ظط ی،ذبضػ ٶیطٸی یٵٸ ٲكبٚ٭ ٸ ټٳچٷ یسؼبض

 ټب ٲُطح ٦طز. ضٸ قٹز ٸ زٸٮز ایٵ انالحبر ضا زض ؾُح ٲؼٯؽ ٸ اسحبزیٻ ثب ٲ٣بٸٲز ٦ٳشطی ضٸثٻ ثبٖض قس سٛییطار زض ؾیؿشٱ ثبظٶكؿش٫ی ایٵ ٦كٹض

 ټبی ٲبٮی آضغاٶشیٵ اَالٖبسی زض زؾشطؼ ٶیؿز. زضثبضٺ قبذم

دٍلت  رئیس

 اجراکٌٌذُ
 حسب

ٍگَی  گفت

 اجتواعی

تذّی تخش عوَهی در سال 

 (GDPاصالحات )درصذ از 

کسری تَدجِ )درصذ 

 (GDPاز 

 یخارج تازًشستگًسثت ه

 )درصذ( GDPتِ 

 ثٯٻ ضاؾز ٲیبٶٻ ٦بضٮٹؼ ٲِٷِٱ
 0100 زض ؾب٬ انالحبر  0106 ؾب٬ انالحبر 0101 0994

    - - 

 

 

                                                 
 ٢بٖسٺ حّٟ قسٺ اؾز یٵټٳ یعٶ یٷؼباٶس زض ا قسٺ یؿٻٲجٷب ٲ٣ب یٵثب ا٦كٹضټب  یطؾب یٷ٧ٻا ی٭اٲب ثٻ زٮ یؿزٶ OECD ی٦كٹض ػعٸ ٦كٹضټب یٵا 00
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 ای ّای تیوِ شاخص

 یسالگ 65 در یزًذگ تِ ذیاه یتازًشستگ سي سالوٌذ تیجوع ًسثت یًرخ ٍاتستگ

 0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 زض ؾب٬ انالحبر  0106 انالحبر ؾب٬ زض 0106 زض ؾب٬ انالحبر 

1.63 1.56 1.19 1.00 
     ظٴ ٲطز ظٴ ٲطز

61 55 65 61 - - - - 

 ای ّای فعلی تیوِ شاخص

 قسٺ یٳٻث یز،نالح یٍ. ثٻ ٲٷٓٹض احطاظ قطااؾزؾب٬ ؾبث٣ٻ ذسٲز  31ظٶبٴ ثب  یؾب٬ ثطا 61ٲطزاٴ ٸ  یؾب٬ ثطا 65 زض آضغاٶشیٵ، یؾٵ ثبظٶكؿش٫

 ثٻ ٦بض ذٹز ازاٲٻ زټس. یؾب٬ ٖسٰ ٲكبض٦ز، ٲٗبز٬ زٸ ؾب٬ دؽ اظ ؾٵ ثبظٶكؿش٫ ی٥ػٽز ػجطاٴ  سٹاٶس یٲ

( 0105)سب ٲبضؼ  یٵدعٸ آضغاٶش 3800.73( ثطاثط ثب یٲكبض٦ش یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یٻٲبټبٶٻ )ٲؼٳٹٔ ٦ٯ یجیسط٦ یؾبٮٳٷس یحسا٢٭ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫

( 0105)سب ٲبضؼ  یٵدعٸ آضغاٶش 07998.79( ٲٗبز٬ یاػشٳبٖ یٳٻٸ ث یٻدب ی)ٲؼٳٹٔ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ یسؾبٮٳٷ یح٣ٹ٠ ٲبټبٶٻ ثبظٶكؿش٫ حسا٦ظط اؾز.

زٸٰ دطزاذز  ی٥ یعاٴغٸئٵ ٸ زؾبٲجط( ټط ثبض ثٻ ٲ یټب زض زٸ ٶٹثز )ٲبٺ یعزټٱدطزاذز ؾ قٹز؛ ی٢ؿٍ دطزاذز ٲ 03ٲبټبٶٻ زض  یح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫اؾز. 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٳ٥ اػشٳبٖی ثٻ ؾبٮٳٷساٴ ٦ٱ زضاٲس سٗٯ١  یطٲكبض٦شیٚ یؾبٮٳٷس یثبظٶكؿش٫ ټٳچٷیٵ ح٣ٹ٠ .قٹز یٲ یعٸاضاٞطاز  ٲبټبٶٻ ٲٗٳٹ٬ ثٻ حؿبة

 زضنس حسا٢٭ ثبظٶكؿش٫ی اؾز. 71٪یطز ٦ٻ ض٢ٱ آٴ حسٸز  ٲی

 یتازًشستگ حقَق حذاقل یتازًشستگ حقَق هتَسط دستوسد هتَسط )درصذ( یٌیگسیجا ًرخ
 (PPP) زالض دعٸ (PPP) زالض دعٸ (PPP) زالض دعٸ 

70.6 03108 0509 06481 0800 
 (ٸؾٕ آظٲٹٴ) 0610

 (ٻی)دب 3800
075 
409 
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 هقایسِ ایراى تا کشَرّای هٌتخة

َٹض ذالنٻ ٸيٗیز ایطاٴ ضا ثب ٦كٹضټبی  ټبی ٲٽٱ ٲطسجٍ ثب ٶٓبٰ ثبظٶكؿش٫ی، زض ایٵ ثرف ثٻ ثطای زض٤ ثٽشط ٸيٗیز ایطاٴ اظ ٲٷٓط قبذم

ثب ٸيٗیز ٦كٹضټب زض زٸضٺ انالحبر ٸ ثبض زی٫ط  ثبض ی٥ټب  ، ٸيٗیز قبذمثطای ایٵ ٲٷٓٹض. ٦ٷیٱ ٲیٲٷشرجی ٦ٻ زض ایٵ ٪عاضـ ثطضؾی قسٶس ٲ٣بیؿٻ 

ایطاٴ اظ ٲٷٓط ضقس ا٢شهبزی ثب احشؿبة ٶٟز ټٱ زض زټس  ػسٸ٬ ٶكبٴ ٲی سٗییٵ قسٺ اؾز. ټط٦ساٰيٗیز ٞٗٯی ٦كٹضټب ٲ٣بیؿٻ ٸ ضسجٻ ایطاٴ زض ثب ٸ

ضٺ ٲ٣بیؿٻ ثب زٸضٺ انالحبر ٦كٹضټب ٸ ټٱ زض ظٲبٴ حبيط، زض ضسجٻ اٸ٬ ٢طاض زاضز. ا٪ط ضقس ا٢شهبزی ثسٸٴ ٶٟز ضا زض ٶٓط ث٫یطیٱ، ٶؿجز ثٻ زٸ

اٮجشٻ ثبیس سٹػٻ زاقز ٶٹؾبٶبر ضقس  ٸ زټس ٲی( اٲب زض ظٲبٴ حبيط ایٵ ٲیعاٴ ضقس ایطاٴ ضا زض ضسجٻ اٸ٬ ٢طاض 7حبر ٸيٗیز ٲُٯٹة ٶیؿز )ضسجٻ انال

ٲ٣بیؿٻ ثب  اظ ٲٷٓط سٹضٰ ٶیع چٻ زض٪یطی ثبقس.  ٲٗیبضی ثطای سهٳیٱ سٷٽبیی ثٻسٹاٶس  ٶٳی 0395ټبی ٪صقشٻ زض ایطاٴ ثبال ثٹزٺ ٸ ؾب٬  ا٢شهبزی َی ؾب٬

ٲٹضز ثطضؾی زض ٪عاضـ حبيط ٦كٹض  ٦00ٷس ٸ زض حب٬ حبيط ثیكشطیٵ سٹضٰ ضا زض ثیٵ  زٸضٺ انالحبر ٸ چٻ زض ظٲبٴ حبيط ایطاٴ سٹضٰ ثبال سؼطثٻ ٲی

ثؿیبض دبییٵ ٖٷٹاٴ قبذم ٲٽٱ ضٞبټی  ثیٵ ٦كٹضټبؾز. ؾٽٱ زٸٮز اظ ٲربضع ثٽساقز ثٻ ؾُح زضسطیٵ  حبيط دبییٵ حب٬ زضزاضز. زضآٲس ؾطاٶٻ ٶیع 

َٹض ٦ٻ زض اثشسای ثحض  ایٵ قبذم ټٳبٴ ٪یطز. ٲیانالحبر ٸ چٻ زض حب٬ حبيط ایطاٴ زض ضسجٻ آذط ایٵ قبذم ٢طاض  ظٲبٴچٻ زض ٲ٣بیؿٻ ثب  ؛اؾز

ټب  سٳبٰ ایٵ قبذمټبی ٲطسجٍ ثب ثبظاض ٦بض اؾز ٦ٻ زض  ٸيٗیز قبذم ،اقبضٺ قس اطط ٲؿش٣یٱ ثط ٸيٗیز ضٞبټی ؾبٮٳٷساٴ زاضز. ٲٹضز ٲٽٱ زضثبضٺ ایطاٴ

ٲكبض٦ز زض ثبظاض ٦بض ٶطخ ثی٧بضی زض ایطاٴ ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبی ثطضؾی قسٺ، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٸ ٶطخ . زاضزسطیٵ ٖٳٯ٧طز ضا  ایطاٴ زض ثیٵ ٦كٹضټب يٗیٝ

اظ ٲٷٓط ٦ؿطی ثٹزػٻ ایطاٴ زض ٲیبٶٻ ٦كٹضټبی ٦كٹض اؾز.  00ؾب٬ ٶیع ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ زض ثیٵ  64-55ٲكبض٦ز اٞطاز ثیٵ ٶطخ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ اؾز. 

ٲربضع  قبذمزض الظٰ ثٻ سٹيیح اؾز ٦ٻ ایٵ ٦ؿطی ثب ٲحبؾجٻ ٶٟز زض ثٹزػٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. زض ؾُح ٲشٹؾٍ ٢طاض زاضز. ثطضؾی  ٲٹضز

ثبالسط اظ ایطاٴ اؾز.  ض ؾبیط ٦كٹضټب ایٵ ؾٽٱسطی اظ ایطاٴ زاضٶس ٸ ز ی سٷٽب قیٯی ٸ ٲ٧عی٥ ٶؿجز دبییٵزاذٯ ٶبذبٮم سیسٹٮ ثٻ یثبظٶكؿش٫ ٲؿشٳطی

  .اؾز زاقشٻ طاٴیا ثٻ ٶؿجزسطی  ٸيٗیز دبییٵسط اظ ؾبیط ٦كٹضټبؾز ٸ سٷٽب سط٦یٻ زض زٸضٺ انالحبر  دبییٵ ثؿیبضؾٵ ثبظٶكؿش٫ی زض ایطاٴ 

ضؾی ٦ٳشطیٵ ٶطخ ٸاثؿش٫ی ٸ ٦ٳشطیٵ ٶؿجز قٷبذشی اؾز. ثط اؾبؼ آٲبض، ایطاٴ ثیٵ ٦كٹضټبی ٲٹضز ثط ټبی ػٳٗیز ٶ٧شٻ ٲٽٱ زی٫ط زضظٲیٷٻ قبذم

ټبی ثبظٶكؿش٫ی ثیكشط اظ آٶ٧ٻ سحز سأطیط سٛییطار ػٳٗیشی ثبقس اظ  ػٳٗیز ؾبٮٳٷس ضا زاضز. ثط ایٵ اؾبؼ قبیس ثشٹاٴ ٶشیؼٻ ٪طٞز ثحطاٴ نٷسٸ٠

٦كٹض زاضز اٲب زض ٲشٹؾٍ ح٣ٹ٠  00ضا ثیٵ  9٪طٞشٻ اؾز. اظ ٲٷٓط ٲشٹؾٍ ح٣ٹ٠ ثط ٲجٷبی ثطاثطی ٢سضر ذطیس ایطاٴ ضسجٻ  ٶكئزٖٹاٲ٭ زی٫ط 

ثبالؾز ٸ ضسجٻ ی٥ ضا زض ایٵ ثطضؾی  ای ٲب ٶیع زض ٶٓبٰ ثیٳٻثبظٶكؿش٫ی ٸيٗیز ثٽشط اؾز ٸ ایطاٴ زض ػبی٫بٺ دٷؼٱ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. ٶطخ ػبی٫عیٷی 

٦ٳشط سؿطی یبثس ٸ زض ایٵ ظٲیٷٻ ایطاٴ ٸيٗیز ثٽشطی  ؛ ثبال ثٹزٴ ٶطخ ػبی٫عیٷی ثبٖض قسٺ ؾُح دبییٵ زؾشٳعز زض ثبظاض ٦بض ثٻ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫یزاضز

اٶس یب ذیط  زاقشٻ ثبقس. ٶ٧شٻ ٲٽٱ زی٫ط ایٵ اؾز ٦ٻ زض ایطاٴ ٲؿشٳطی ٲجشٷی ثط آظٲٹٴ اؾشُبٖز ٦ٻ ثٻ ؾبٮٳٷساٴ ٞبض٘ اظ ایٷ٧ٻ ػعٸ ؾیؿشٱ ثیٳٻ ثٹزٺ

 ٵ ٶجٹز.ٸػٹز ٶساضز ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٲ٣بیؿٻ زض ایٵ ظٲیٷٻ ٲٳ٧ ،زټس ٦ٳ٧ی ضا اضائٻ ٲی
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 ّای هٌتخة هقایسِ ایراى تا کشَرّای هَرد تررسی ٍ رتثِ ایراى در شاخص

در سال  رتثِ در هقایسِ تا کشَرّا در  هقذار عٌَاى

 اصالحات

رتثِ در هقایسِ تا کشَرّا در حال 

 حاضر
 0 0 00.5 ثب ٶٟز 0ضقس ا٢شهبزی

 0 7 3.3 ثسٸٴ ٶٟز

 00 5 9 0سٹضٰ

 00 01 6733 01010زضآٲس ؾطاٶٻ ثٻ زالض 

 00 01اظ  01 40.0 0ؾٽٱ زٸٮز اظ ٲربضع ثٽساقز

 00 8اظ  7 08 3)زضنس( 64-55ٲكبض٦ز 

 0 0 08.7 0ظٶبٴ )زضنس( ی٧بضیث

 0 3 9.6 0ٲطزاٴ )زضنس( ی٧بضیث

 00 00 44.0 0+ )زضنس(05بض٦ز ٲك

GDPثٻ  ٦ؿطی ثٹزػٻ
4 0.0 6 4 

GDPٲؿشٳطی ثبظٶكؿش٫ی ثٻ 
 01 اظ 3 9اظ  3 4.9 5

 00 01 ٲشٹؾٍ 49 6ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ظٶبٴ

 00 01 51 6ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ٲطزاٴ

 00 00 1.41 0ٶطخ ٸاثؿش٫ی

 00 00 1.15 0+65ؾٽٱ ػٳٗیز 

 0 - 1.93 6ٶطخ ػبی٫عیٷی

 9 8اظ  7 0956 5(pppٲشٹؾٍ ح٣ٹ٠ ٲبټبٶٻ )

 7ٲبټبٶٻ ٲشٹؾٍ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی
(ppp) 

0801 - 5 

 .0395ٲط٦عی، ٶٳب٪طټبی ا٢شهبزی ثبٶ٥ -0
 ثبٶ٥ ػٽبٶی، آٲبض ؾطی ظٲبٶی -0
 0395ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ، ٶشبیغ آٲبض٪یطی ٶیطٸی ٦بض، -3
 ثبٶ٥ ٲط٦عی، ٪عیسٺ آٲبضټبی ا٢شهبزی، ثرف ٲبٮی ٸ ثٹزػٻ-4
 اؾز.ټبی دطزاذشی سأٲیٵ اػشٳبٖی ٸ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٦كٹضی اؾشٟبزٺ قسٺ  ثطای ثٻ زؾز آٸضزٴ ایٵ قبذم، اظ ػٳٕ ٲؿشٳطی-5
 )آٲبض ٲطثٹٌ ثٻ سأٲیٵ اػشٳبٖی زض زؾشطؼ ٶجٹز( 0396ٶكطیٻ آٲبضی نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٦كٹضی، دبییع -6
ثط ٲجٷبی ثطاثطی  (PPP) ، اض٢بٰ ٲطثٹٌ ثب اؾشٟبزٺ اظ يطیت سجسی٭ ٸاحس دٹٮی ٲٯی ثٻ زالض 0396ٶكطیٻ آٲبضی نٷسٸ٠ ثبظٶكؿش٫ی ٦كٹضی، دبییع  -7

  ٢سضر ذطیس ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز. 
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 گیری: ًتیجِ

سٹاٴ سٗٳیٱ زاز اٲب  ثٹزٴ ٶٳٹٶٻ ٶٳی  زټس. ا٪طچٻ ایٵ ٶشبیغ ضا ثٻ زٮی٭ ٦ٹچ٥ زؾز ٲی ٦كٹض ٲٷشرت اَالٖبر ٲٽٳی ثٻ 01انالحبر زض   ٲطٸض سؼطثٻ

 سٹاٴ زض ٲٹاضز ظیط ذالنٻ ٦طز: ټب ضا ٲی ای اظ ایٵ یبٞشٻ سٹاٴ ثطذی اٮ٫ٹټبی ٦ٯی ضا اظ آٴ ثطزاقز ٦طز. ذالنٻ ٲی

 

قیٯی ٸ آضغاٶشیٵ انالحبر ثبظٶكؿش٫ی زض قطایٍ ٖسٰ طجبر ا٢شهبزی ض٢ٱ ذٹضزٺ  ،: ا٪طچٻ ثطای ٦كٹضټبیی ٲبٶٷس سط٦یٻدر اقتصاد کالى ثثات

سٹاٶس ثٻ دیكجطز انالحبر ٦ٳ٥ ٦ٷس.  قٹز ٦ٻ ایٵ اٲط ٲی ټبی ضقس دبییٵ ٶیع قطایٍ ثبطجبر ا٢شهبزی زیسٺ ٲی زض ٶطخ اؾز اٲب ثطای ؾبیط ٦كٹضټب حشی

 ثٹزٺ اؾز. یٵٻ ٸ ٲ٧عی٥ ٶطخ سٹضٰ زض زٸضٺ انالحبر دبیػع سط٦ی ٸٺ ثط ایٵ زض ا٦ظط ٦كٹضټب ثٻٖال

ػع ٲٹضز قیٯی زض ؾبیط ٦كٹضټب انالحبر  ٶ٧شٻ ٲٽٱ زی٫ط زض سؼطثٻ انالحبر ٦كٹضټب سسضیؼی ثٹزٴ ایٵ انالحبر اؾز ثٻتذریجی تَدى: 

 سط ٦طزٺ اؾز. نٹضر سسضیؼی اٖٳب٬ قسٺ ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ دصیطـ انالحبر ضا ضاحز ٸیػٺ اٞعایف ؾٵ ثبظٶكؿش٫ی ثٻ ثٻ ٥دبضاٲشطی

ؾبظی ٖٳٹٰ ٲطزٰ اظ ٮعٸٰ  ٪یطی، آ٪بټی ٸ٪ٹی اػشٳبٖی، زذی٭ ٦طزٴ ٦بضٞطٲبیبٴ ٸ ٦بض٪طاٴ زض ٞطآیٷس سهٳیٱ ٪ٟز ٍگَی اجتواعی: گفت

ط ثبظی٫طاٴ ایٵ حٹظٺ ٖبٲٯی ٲٽٱ زض دیكجطز ا٢ساٲبر انالحی اؾز. ٲكبټسٺ قس ٦ٻ حشی زض ٦كٹضی ٲبٶٷس انالحبر ٸ سٗسی٭ ثطٶبٲٻ انالحبر ثب ٶٓ

قیٯی انالحبر سٹاٶؿز اظ ثبال ثٻ  زضثبضٺسٷٽب  ٶساضز ٸټب ػٯت ٶكٹز اٲ٧بٴ دیكجطز انالحبر ٸػٹز  ٞطاٶؿٻ ٸ ایشبٮیب ٶیع زض نٹضسی ٦ٻ ٶٓط ٲظجز اسحبزیٻ

انالحبر ثٹزٺ  ظٲبٴٶٓطار ٲربٮٝ دیف ثطزٺ قٹز ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٶیع ٶبقی اظ زٸضٺ ذبل ؾیبؾی حب٦ٱ ثط ایٵ ٦كٹض زض دبیی ٸ ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ 

 اؾز.

یبٞش٫ی ٶعزی٥ ثٻ ایطاٴ ٶیع حسا٢ٯی اظ زضآٲس  ٲكبټسٺ قس حشی زض ٦كٹضټبیی ثب ؾُح سٹؾٗٻ تازًشستگی پایِ در قالة کوک اجتواعی:

ټبی ؾبٮٳٷسی سٷٽب ٲحسٸز ثٻ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش٫ی  ٫ی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. زض ٸا٢ٕ ٶٓبٰ ضٞبټی زض ؾیبؾزثطای ؾبٮٳٷساٴ ٞب٢س ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿش

سط قٹز ٸ ثركی اظ اٞطاز ٦ٻ زض زٸضٺ اقشٛب٬ اظ  ضٶ٩ ټبی ٢ج٭ ٸػٹز زاقشٻ اؾز ٦ٱ ټب زض ثبظاض ٦بض ٦ٻ زض زٸضٺ قٹز ٶبثطاثطی ٶیؿز. ایٵ ٲٹيٹٔ ثبٖض ٲی

 زض ؾیؿشٱ ضٞبټی ایطاٴ ایٵ ثرف ٶبزیسٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.ٲٷس قٹٶس.  ثٽطٺ ٞبٺس زض ؾبٮٳٷسی ثشٹاٶٷس اظ حسا٢ٯی اظ ؾُح ضاٶ ذسٲبر ثیٳٻ ٲحطٸٰ ثٹزٺ

ټب ٶشٹاٶٷس ذسٲبر  ټبی حٹظٺ ثٽساقز ٸ زضٲبٴ زاضز. ا٪ط زٸٮز ټبی ضٞبټی زض حٹظٺ ؾبٮٳٷسی اضسجبٌ سٷ٫بسٷ٫ی ثب ؾیبؾز بؾزیؾ خذهات درهاًی:

ټبی ثبظٶكؿش٫ی ټؿشٷس ٦ٻ ثطای سأٲیٵ ؾُح حسا٢ٯی اظ  ایٵ نٷسٸ٠ اضائٻ زټٷس ٸ ؾٽٱ ثیكشط ټعیٷٻ ثٻ زٸـ اٞطاز ثبقس، سطی ثٽساقز ٢بث٭ ٢جٹ٬

ای ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبی زض  یبٞشٻ ؾٽٱ زٸٮز زض سأٲیٵ ایٵ ټعیٷٻ ثٻ ٲیعاٴ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ظٶس٪ی ثبیس ح٣ٹ٠ ثبالسطی دطزاذز ٦ٷٷس. زض ٦كٹضټبی سٹؾٗٻ

 ٸيٗیز ٲُٯٹثی ٶساضز ٸ قبذم آٴ ٲكبثٻ ثب ٦كٹضټب ثبزضآٲس دبییٵ اؾز ایطاٴ زض ایٵ ظٲیٷٻحب٬ سٹؾٗٻ ثبالؾز. 
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 هٌاتع

 ٲٷشرت یضٸٶس انالحبر زض ٦كٹضټب :(ISSA) یاػشٳبٖ یٵسأٲ اٮٳٯٯی یٵاٶؼٳٵ ث

ثط انالحبر ٶٓبٰ  یٲطٸض، اظ ٦شبة «ٲؼبضؾشبٴ ی: ٲُبٮٗٻ ٲٹضزی٦بټف اقشٛب٬ ٸ ٲؿشٳط»(، 0395) یبٶٹؼ،ٸ ٦ٹٮٹ،  یبٲبض آ٪ٹؾشیٷٹٸیچ،

 .نجب یثبظٶكؿش٫ یسٽطاٴ: ٲٹؾؿٻ ضاټجطزټب یحیٹی،، سطػٳٻ حؿٵ ٲٷشرت یزض ٦كٹضټب یثبظٶكؿش٫

03:یظٲبٶ-یؾط یټب زازٺ ی،ػٽبٶ ثبٶ٥
. 

 ٸ ثٹزػٻ یثرف ٲبٮ ی،ا٢شهبز یآٲبضټب یسٺ٪ع ی،ٲط٦ع ثبٶ٥

 0395 ی،ا٢شهبز یٶٳب٪طټب ی،ٲط٦ع ثبٶ٥

اظ ٦شبة  ،«سؼطثٻ ٮٽؿشبٴ یبثس؟ یٲ ییطسٛ یعقیٸ اقشٛب٬ ٦بض٪طاٴ ؾبٮٳٷس: چ٫ٹٶٻ ؾبذشبض اٶ٫ یثبظٶكؿش٫ یؿشٱؾ»(، 0395) یؿ٧ب،اٶ زاٲیٷچ٥،
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