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ديدگاه

اقتـصـاد
فـردا

تیمور رحمانی

عضو هیات علمیدانشکده
اقتصاد دانشگاه تهران

در یک تحلیل کلی براساس آموزههای اقتصاد کالن
هیچ دولت��ی نمیتواند با ترزیق پول چ��ه به صورت
دس��تور به بانکها در قالب ارائ��ه وام و چه به صورت
دخالت مستقیم ،در امر اشتغال زایی موفق شود زیرا
بحث اشتغال الزمه اش این است که فعالیت اقتصادی
توجیه داشته باشد و دولت با مساعدت مسیر را هموار
کن��د نه اینک��ه با تزریق وام ش��رایط ایج��اد فعالیت
اقتصادی فراهم شود.تصور من این است که بخشی از
ارائه این طرحهای شتابزده از سوی دولتها میتواند
از روی اس��تیصال باش��د .زیرا زمانی که آمار بیکاری
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بحران با پمپاژ پول
حل نمیشود
یداهلل دادگر

استاد دانشگاه شهید بهشتی

در م��ورد اصل بحث و اینک��ه آیا برنامه ها
و طرح ها توانس��ته اند مش��کل بیکاری را
ح��ل کنند باید گفت این ام��ر مورد تایید
اس��ت اما هر یک به صورت نسبی سهمی
خ��اص در حل این مش��کل داش��ته اند.
در برنام��ه اول و دوم ک��ه در زمان جنگ
اتفاق افتاد ب��ا توجه به ش��رایط دهه اول
انق�لاب و جن��گ به نح��و قاب��ل قبولی
کارک��رد توجیه��ی داش��تند .در دوره
سازندگی یک فرصت ش��غلی قابل توجه
ایجاد ش��د و حدود  3.5درصد رش��د را به
صورت میانگین رقم زد .اما دوره اصالحات
بنا بر یافته های بس��یاری از اقتصاددانان
ب��ه عنوان با انضب��اط تری��ن دوره بود که
ش��اخص های اقتصادی از جمله بیکاری
از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود که بر
این اصل می توان گفت دوره اصالحات به
صورت نس��بی قابل دفاع تر از دولت های
پیش��ین و بعدی اس��ت .دوره هشت ساله
بعدی را که ما از آن در تئوری های بخش
عمومی به عن��وان « دوره تخریب فعال»
یاد می کنی��م  ،ناکارآمدترین وضعیت را
در همه ش��اخص ها از جمل��ه بیکاری به
دنبال داشت .به گونه ای که ضمن شفاف
نبودن آمارها ،دس��تکاری زیادی در اعالم
شاخص ها انجام پذیرفت و تعریف بیکاری
در ای��ن دوره تغییر کرد و به عنوان یکی از
بی انضب��اط ترین دولت ه��ای اقتصادی
معرف��ی ش��د .در دوره اول دولت تدبیربه
طور میانگین س��االنه ح��دود  600هزار
فرصت ش��غلی ایجاد ش��د و ب��ا بهبودی
نس��بی ،رویک��رد دولت یازده��م در رفع
مشکل بیکاری نس��بت به دوره قبل قابل
دفاع بود اما در عین حال مشکل کماکان
باقی است .براین اساس برای حل مشکل
بیکاری و دیگر معضل های کالن از جمله
رش��د کم اقتصادی و تورم ،الزم است به
مبحث حلقه مفقوده اقتصاد ایران بپردازیم.
برخالف تئوری ها و تجربه های موفقی که
در اقتصاد برای ساماندهی مشکل بیکاری
یا س��ایر عناص��ر کالن وج��ود دارد ،هیچ
وقت توجه جدی به اص��ل موضوع یعنی
وجود حدود  9میلیون بیکارنکردیم .آنچه
که تجرب��ه دنیای موفق به م��ا می آموزد
آلمان و ژاپن نمونه های بسیار موفق حل
این مس��ئله کلیدی اس��ت .بنابراین برای
رسیدن به چنین وضعیتی اقتصاد ما نیاز
به رش��د قطعی دارد .اجماع اقتصادی ها
بر این موضوع ب��اور دارند که اگر  8درصد
رشد داش��ته باش��یم در مقابل می توانیم
 4درصد مش��کل بیکاری را ح��ل کنیم.
براین اصل بدون رش��د اقتص��ادی مولد
نمی توانیم کاری کنی��م که این امر خود
نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی
است.در شرایط موجود اقتصاد ما نیازمند
جدی س��رمایه گذاری خارجی است که
این یک ابزار عقالیی اس��ت که همه دنیا
از آن اس��تفاده میکنند .اما برای رسیدن
به این مهم باید بس��ترهای الزم از جمله
امنیت س��رمایهگذاری و بازدهی منطقی
مورد نیاز سرمایه گذاران ،حفظسرمایه و
بازگش��ت اصل سرمایه مهیا شود .در واقع
این حداقل ترین حقوق صاحبان سرمایه
اس��ت که در صورت تامین رشد اقتصادی
و تامین ابزار های الزم امکان پذیرخواهد
بود .اما متاسفانه با وجود شعارهای گروهی
از مقامات ما فضای الزم را برای اس��تقبال
از س��رمایه گذار خارجی نداریم .یعنی در
مرحلهای نیس��تیم که بتوانی��م ابزارهای
امنیتی  ،حقوق قراردادها و حقوق مالکیت
را تضمی��ن کنیم و به آنه��ا این اطمینان
را بدهی��م که اصل س��رمایه و بازدهی آن
براس��اس منطق اقتصادی برگشت پذیر
خواهد بود .به اعتق��اد اهالی اقتصاد ،این
بس��ترهای الزم فعال وجود ن��دارد و نکته
دیگ��ر اینکه برای حل مش��کل اساس��ی
بی��کاری باید یک نقش��ه راه اقتصادی رو
به پیشرفت ،یک بخش خصوصی توسعه
یافته و یک بخش عمومی نظارت گر قوی
داش��ته باش��یم .در اصل باید ب��ه این باور
برسیم که این مش��کل در حد یک بحران
عمومی و فراگی��ر وج��ود دارد و مقامات
ارش��د و موثر کلیه قوا و حت��ی مجموعه
دستگاه رهبری باید به این اجماع برسند
که بحران روبه رش��د بی��کاری به مرحله
هشدار رسیده است.

طرح هایی از سر استیصال

صاحبنظران اقتصادی ،حلقه های
مفقوده بحران بیکاری را تشریح میکنند

اشتغال
در بن بست

زیاد میش��ود و اقتصاد از رش��د قابل توجه برخوردار
نیست ،فشار افکار عمومیو انتقاد نمایندگان مجلس
دولتها را به سویی سوق میدهد که با ارائه طرحهای
غیر کارشناس��ی در صدد رفع معض��ل بیکاری اقدام
کنن��د.در واقع غلب��ه تفکری که فکر میکند رش��د
اقتصادی و اشتغال با زور و پول حل میشود متاسفانه
میتواند چنین عواقبی را به دنبال داش��ته و آزمون و
خطاهای مکرر را موجب شود.وقتی دولت بخواهد چتر
حمای��ت اش را در م��ورد تولی��د کننده ب��ا ارائه وام،
بخش��یدن معوقات ،تخفیف مالیاتی و  ...بگستراند و
با این تدابیر ام��کان افزایش تولید را فراهم کند و بعد
از سوی دیگر از طریق سیاس��تهای ارزی و تجاری
امکان ورود کاالهای ارزان خارجی را مهیا کند ،رقابت
برای تولید داخلی با مشکالت فراوانی روبه رو خواهد

شد.براین اساس حل پایدار مشکل بیکاری بستگی به
مجموعه سیاس��تهای اقتصادی دارد که رشد بلند
مدت را در برنامه داش��ته باشند و این روشی است که
تضمین میدهد تا رش��د اقتصادی افزایش پیدا کند.
سیاس��تهایی که به صورت مقطعی تحریک بازار را
به دنبال دارد بعد از مدتی اثر خود را از دست میدهد.
مانند طرح کمک ب��ه صنعت خودرو ک��ه به صورت
موقت کمک ب��ه ارزش افزوده در ای��ن صنعت کرد و
تعداد ش��اغلین آن را باال برد اما بع��د از مدتی دوباره
دچار رکود و تعدیل نیرو ش��د .البته الزم به ذکر است
در بهترین حالت و در شرایط مثبت سیاسی ،بیش از
یک دهه نیاز داریم تا بتوانیم در مسیری قرار بگیریم
که دیگر کش��ورها از آن به عنوان بی��کاری نرمال یاد
میکنند .پس برای رس��یدن به این نقطه یک بخش
سیاستهای اقتصادی اس��ت و بخش دیگر مسائلی
مانند ایج��اد امنیت ،دفاع از حقوق مالکیت و حقوقی
که ایجاد ترتیبات نهادی مناس��ب را برای توس��عه و

اقتصاد ایران طی  25سال گذشته اجرای سه طرح متفاوت را برای
ایجاد اش��تغال تجربه کرده اس��ت .به زعم کارشناسان اجرای این
طرحها بیشتر منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی
به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخشهایی
همچون مسکن و اقالم مصرفی افزوده است .از سوی دیگر هیچگاه
دولتها به این مقوله که اساسا بخش صنعت و اقتصاد ایران بر پایه
ش��رایط و الزامهای خاص خود است و نمیتواند پذیرای طرحهای
زودبازده و کوچک باشد ،توجهی نشان نداده اند؛ بر همین اصل در
شرایطی که بنگاههای متوس��ط و بزرگ با رکود و بحران کارآیی و

گفتوگو 2

اشتغال حلقه مفقوده اقتصاد
محمد قلی یوسفی

عضو هیات علمیدانشکده اقتصاد عالمه

پمپاژ بی رویه پول در قالب طرحهای زودبازده یا اش��تغالزا ،نه تنها مشکل
بخش صنعت را برطرف نمیکند بلکه با ایجاد رانت بحث خروج منابع بانکی
وافزایشمعوقاتبانکیرابهدنبالدارد.یعنیدولتهاموضوعاتمهمیمانند
تولید ،اشتغال ،پیش��رفت تکنولوژی ،اصالح ساختار اقتصادی ،رفع موانع
تولید ،بهبود فضای کسبوکار ،ایجاد نهادهای حامیتولید ،کنترل فساد و
رانت را نادیده گرفته اند و اهتمام خود را به طرحهای ناکارآمد اشتغال زا با
بودجههای میلیاردی اختصاص دادند که در نهایت نتیجه این شد که صنایع
بدهکار بانکها ش��دند و به دلیل عدم بازار فروش با خطر نابودی و حذف از
چرخه اقتصاد مواجه شدند .متاسفانه از چند جهت دولتها فضای مناسب
را برای این صنایع فراهم نکرده اند .صنایع ما نیاز به بازس��ازی ،نوس��ازی و
تجهیز ساختار دارند که هرسه را باید با هم انجام دهند .نکته دیگر این است
که دولتها با سیاستهای مداخله ای و دستوری غلط با تزریق پول در قالب
طرحهای اش��تغال زایی زودبازده بدون کار کارشناسی و زیربنایی ،بخش
وسیعی از نیروی کار را هم از بخش صنعت خارج میکنند  .بخش وسیعی از
بنگاههای ما یا تبدیل شدند یا در حال نیمه فعال شدن هستند که این نشان
میدهد سیاستهای اقتصادی به ش��دت بی ثبات ،نامعقول و ضد تولید و
اشتغال اس��ت.تکرار اش��تباهات دولتهای قبلی در این دوره درخصوص
طرحهای اشتغال زایی همچنان موجب اتالف منابع مالی و بودجه ای است
مثال اولویت سنجی نکته مهمیدر اجرای طرحهای تسهیالت دهی است.
تسهیالت باید براساس نیاز صنایع ،ظرفیتهای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده
گـــــــزارش

سودآوری مواجه اند ،توس��عه صنایع کوچک با تزریق وام هیچگاه
پایدار و پربازده نخواهند بود .براین اساس با توجه به افزایش معضل
بیکاری و عدم بازدهی سیاس��تهای دول��ت در اجرای طرحها ی
اشتغالزا سواالتی مشترک با کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران
مطرح شد .پرسشهایی که به پاسخهایی متفاوت ختم شد تا نشان
از مجموعه دالیلی باشد که دست به دست هم دادهاند تا بیکاری را
به بحران و برنامههای اشتغالزایی دولتها را به بن بست برسانند.
 -1چرا سرنوش�ت وامهای اشتغال زا به نامعادله رشد بدون
اشتغال منجر شد؟

 -2با وجود گذشت  6برنامه توسعه و  7طرح و بسته «ضربتی
اشتغال» و صرف بودجههای کالن ،چرا تالش سه دولت برای
مقابله با بحران بیکاری نتیجه مثبتی را به دنبال نداش�ت؟
آسیب شناسی شما در مورد این طرحها چیست؟
 -3تزریق پول به بازارهای مصرفی در قالب وامهای اشتغال
چقدر در افزایش تورم تاثیر داشته است؟
 -4وضعیت بانکهای عامل ارائه کننده این وامها در بخش
بودجه و افزایش معوقات را چگونه ارزیابی می کنید؟

گفتوگو 3

پرداخت شود .صنایع فرسوده از تسهیالت برای تعویض تکنولوژی استفاده
میکنند و این به هدررفت منابع منجر میشود.اعالم رشد اقتصادی چنین
معنیمیدهدکهدولتمردانازچنانقدرتیبرخوردارندکهمیتواننداقتصاد
را مدیریت کنند .دولت با هدف قراردادن رش��د ،مداخله خود در اقتصاد را
دنبال میکند .آنچه که نشان میدهد اقتصاد یک کشور رشد داشته است،
در ش��اخصها و عوامل دیگری اس��ت که در زندگی مردم جاری و س��اری
وقابلمشاهده است .مسئوالنی که رش��د اقتصادی  8درصدی را با نفت یا
بدون نفت اعالم کرده اند تا کنون از خود پرسیده اند که اعالم رشد اقتصادی
برایچهکسیمهماست؟آیاخانوادههاییکههمچنانبابیکاریفرزندانشان
روزگار میگذرانند با شنیدن چنین آمارهایی به اشتغال فرزندشان امیدوار
میشوند؟ آیا با اعالم رشد اقتصادی  7یا  8درصدی رفاه اجتماعی خانوارها
نیز افزایش یافته که از نزدیک آن را به صورت ملموس درزندگی خود حس
کنند؟آیاچنینآمارهاییبرایمردمیکهدرفقروتنگدستیزندگیمیکنند
اهمیتی دارد؟ همین که دولتها با طرحهای شتابزده و اتالف بودجههای
کالن به بیکاری مردم دامن نزنند جای امیدواری است زیرا تجربه ثابت کرده
اس��ت هیچ یک از این برنامهها و طرحهای ناپایدار مشکل بنیادی بیکاری
را رفع نخواهد کرد.متاسفانه مش��اهدات نشان میدهد فقرنسبی در حال
تبدیل شدن به فقر مطلق است .اقتصاد ایران با بحران جدی بیکاری رو به رو
است ،استنباط مردم از این آمارها تنها توجیه سیاستهای غلط اقتصادی
مسئوالن به جای اجرای سیاستهای پایدار و تاثیرگذار است .مسئله مهم
این است که آیا افزایش رشد اقتصادی و ارائه راهکارهای موقتی و انفجاری
طرحهای اش��تغالزا منجر به افزایش اشتغال در کشور شده است؟ به طور
کلی ،وقتی رکود وجود داشته باشد ،تولید کاهش پیدا میکند و به تبع آن
شاهد کاهش اش��تغال و افزایش بیکاری خواهیم بود .از طرف دیگر ،وقتی
بیکاری افزایش پی��دا کند ،قدرت خرید کم میش��ود .بنابراین حمایت از
بخشهای ضعیف جامعه و کمک به آنها با چنین تسهیالتی درمان مقطعی
کوتاه مدت و غیرکارشناسی است.

دولت معجزه گر نیست
زهرا کریمی موغاری

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

طرحهای اش��تغالزایی در دولتهای مختلف هر یک سهم خاصی را در
بحث رفع بحران اشتغال دنبال کرده اند .در دولت اصالحات طرح ضربتی
اشتغال با اعتبارهزار میلیارد تومان وام اجرایی شد .در دولت نهم و دهم
اعتبار اجرایی طرح بنگاه های زود بازده از  30هزار میلیارد تومان گذشت
و مقی��اس نجومی به خود گرفت .اما دولت یازدهم از آنجا که با یک تورم
کمر شکن و بدهی سنگین مواجه بود ،امکان اجرای طرحهای پرهزینه
برای اشتغالزایی نداشت .یعنی در دولت روحانی بحث پرداخت وامهای
سخاوتمندانه اصال مطرح نبود .فقط در مواردی خاص مانند خودرو سازان
که دچار مش��کل جدی بودند وام داده شد زیرا تنگناهای موجود در آن
زمان بس��یار بود .اما اکنون در دولت دوازدهم مجددا بحثهایی مطرح
استکهبهطرحهایاشتغالزادرقالببستههاییدرمناطقروستاییوبه
بنگاههای کوچک و متوسط وام داده شود ،اما همچنان در بین کارشناسان
و اقتصاددانان این بحث مطرح است که اگر دولت ابزار نظارتی کارآمدی
نداشته باش��د ضرورتا پرداخت این وامها به اشتغال زایی منجر نخواهد
شد .براین اساس مسئله کلیدی این است که برای ایجاد اشتغال پایدار
راهکار ساده وجود ندارد و به همین علت سیاستهای اتخاذ شده ای که
هدف شان ایجاد اشتغال است تا کنون موفق نشده است.
در دوران اصالحات که طرح ضربتی اشتغالی اجرا شد چون این وام با نرخ
سود پایین پرداخت شد خیلی از کارفرماها و دریافت کنندگان وام تمایل
داشتند که این پول را در فعالیتهای سودآور داللی و معامالت زمین و

مسکن که در آن زمان از رونق قابل توجهی برخوردار بود ،صرف کنند.
این امر نش��ان می دهد که چنانچه در بخشهایی س��ودآوری باالتر از
فعالیتهای مولد و اشتغال زا باش��د ،و در عین حال ابزار نظارتی جدی
وجود نداشته باشد ،دولت به هیچ عنوان نمی تواند فرد وام گیرنده را اجبار
کند که وام دریافتی را در فعالیت س��ودآور هزینه نکند هر چند که این
فعالیت اصال اشتغال زا نباشد وهمین امر نشان می دهد که در بسیاری
از موارد به بهانه گسترش ظرفیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال وام گرفته
می ش��ود ولی در مسیر فعالیتهای سود آوری هزینه می شود که رشد
اشتغال را در پی ندارد.
وامهای اش��تغال زا در عین حالی که ابزار ش��ناخته ش��دهای در جهت
تقویت ظرفیت تولید در بنگاهها و عامل افزایش سرمایهگذاری و ایجاد
فرصتهای شغلی هستند ،در فضای کس��ب و کار مساعد ،پیآمدهای
موفقیت آمیزی دارند اما ممکن اس��ت در شرایطی که ریسک سرمایه
گذاری باال است و نظارت جدی بر نحو ه مصرف وام وجود ندارد ،موفقیت
چندانی نداشته باشند .بنابراین مش��کل اصلی از جایی شروع می شود
که اقتصاد از ثبات الزم برخوردار نیس��ت و چش��م انداز آینده روش��ن
و اطمینان بخش نیس��ت ،در این زمان کمتر بخ��ش خصوصی راضی
می شود که ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد ،در نتیجه صاحبان سرمایه
به فعالیتهای بلند مدت و اشتغالزا گرایشی نشان نمی دهند.
پس به عن��وان راهکار می توان گفت که برای مقابله با بیکاری و افزایش
رشد تعداد ش��اغالن در مرحله اول باید فضای اقتصادی از آرامش الزم
برخوردار باشد تا در شرایط با ثبات انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری تقویت ش��ود .در چنین ش��رایطی دولت هم می تواند صاحبان
سرمایه را با پرداخت وام به سرمایه گذاری بیشتر تشویق کند .در شرایط
کنونی به دلیل عدم ثبات در بازار ،اعطای مشوقهای مالیاتی و پرداخت
وام در قالب بس��تهها و طرحهای حمایتی ممکن است که به نتایج مورد
انتظار منجر نشود.

ل پراکنی
دورباطل پو 
بدهکاری و بیکاری
مهناز اعتدالی
روزنامهنگار

آنچه از تجربه
طرح حمایت
از بنگاه های
زودبازده
باقی ماند
چیزی نبود
جز افزایش
معوقات بانکی
و عدم ایجاد
اشتغال پایدار

رش��د اقتصادی مهیا کند که ما در حال حاضر فاصله
زیادی با این چش��م انداز داریم .از س��وی دیگر نقش
سیاس��تهای ارزی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار
اس��ت .به جای تزریق وام و ایجاد الزام به بانکها برای
پرداخت ،بهتر است تالش شود مشکالت بخش بانکی
که به صورت نرخ س��ود نمایان شده کاهش پیدا کند.
نرخ س��ود به آن معنا که فعاالن اقتصادی تسهیالت
الزم را از بانکها با نرخ سود قابل قبول دریافت کنند.
این امر بیشتر راهگشا است تا برخوردهای تکلیفی و
دستوری به بانک برای وام دهی که دهههای متمادی
است که اقتصاد ما را دچار مشکل کرده است .در حالت
کلی تخصی��ص بودجه به طرحهای تکراری و تکلیف
ارائه وام ب��رای ایجاد مثال  10هزار ش��غل نمیتواند
تاثیر بس��زایی در اشتغال داش��ته باشد .حل مشکل
نظام بانکی و پرهیز از تکلیفی یا ش��به تکلیفی کردن
نرخهای تسهیالت و دادن منابع بانکی با فعالیتهایی
که توجیه اقتصادی ندارد فقط میزان معوقات بانکی را

افزایش میدهد و به تعطیلی بنگاههای اقتصادی ختم
میش��ود .بیکاری وقتی از حد تعریف شده فراتر برود
و افکار عمومیواکنش نش��ان بدهد ،سیاست مداران
برای برط��رف کردن فش��ار نظامهای سیاس��تگذار
و م��ردم ،تصمیمهای غی��ر کارشناس��ی میگیرند
و ب��ا ارائه طرحه��ای آزمون پ��س داده فق��ط منابع
بودجه ای را دچار اتالف میکنند.در نهایت به عنوان
راهکار موق��ت میتوان گفت که دولت باید هدف اش
این باشد که نرخ سود را کاهش دهد زیرا بنگاهی که
با کاهش س��رمایه و عدم فروش مواجه میش��ود در
ش��رایطی که نرخ سود باال باش��د با تقاضای منقبض
مواجه میشود .راه حل بلند مدت هم این است که به
گونه ای هدفگذاری ش��ود که اقتصاد باالی  6درصد
سودداشتهباشدواینامرحداقلبایدبهصورتمستمر
در طول یک دهه ادام��ه پیدا کند ،در غیر این صورت
فقدان رشد اقتصادی بعد از مدتی ایران را به طور نسبی
به یکی از کشورهای فقیر دنیا تبدیل میکند.

رشد بدون اشتغال پدیدهای است که اقتصاد ایران
را با شوک عظیمی مواجه کرده است .اولین بار علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از بروز این
پدیده خبر داد و گفت « :امروزه اشتغال در کشور
ما ناشی از سرمایهگذاری و رشد بهسرعت به دست
نمیآید و ما با پدیده رش��د بدون اش��تغال مواجه
هستیم» .براساس آمار جهانی نرخ بیکاری ایران
در بین  105کشور دنیا در اوایل سال  92رتبه 80
را داشت اما با گذش��ت چهار سال این رتبه به 90
کاهش پیدا کرده؛ یعن��ی وضعیت بیکاری در این
چهار سال  10رتبه رشد داشته است.
رشد اقتصادی در س��الهای اخیر از حالت منفی
خارج ش��ده اما همچنان نرخ بیکاری باال میرود.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد
اقتصادی در س��ال  ،1395رش��د تولید ناخالص
داخلی با نفت  12.5درصد و بدون نفت  3.3درصد
بوده اس��ت .اما از سوی دیگر نرخ بیکاری به 12.4
درصد افزایش یافت��ه و  26.6درصد از خانوارهای
ایرانی ب��دون فرد ش��اغل و  56.4درصد خانوارها
دارای یک فرد شاغل هستند .این اتفاق حاکی از آن
است که سیاستها و طرحهای اتخاذ شده با وجود
تاثیرگذاری روی روند تولید ،نتوانسته نرخ اشتغال
را باال ببرد واین امر موجب شده که نامعادله رشد
بدون اشتغال ایجاد شود .تحلیلهای کارشناسی
علت بروز ای��ن نامعادله را در پایین بودن نرخ بهره
وری نیروی کار ،سرمای ه بر بودن مشاغل ایجاد شده
و عدم تاثیر اعطای تسهیالت به بنگاههای تولیدی
روی افزایش نرخ اشتغال می دانند.
در بررس��ی  25س��ال تالش دولتها برای مقابله
با بح��ران بیکاری و م��روری بر نق��ش و عملکرد
برنامههای توس��عه بیانگر این اس��ت که در کل با
وجود گذش��ت  6برنامه توس��عه و  7طرح و بسته
«ضربتی اشتغال» آنچه که آمارها می گویند اجرای
این طرحها با وجود بودجههای کالن ،تاثیرگذاری
مقطعی روی روند تولید داشته و در مواردی نیز با
انحراف  60درصدی از برنام��ه (طرح وام دهی به
بنگاههای زودبازده) نتوانسته نرخ اشتغال پایدار را
باال ببرد و در حوزه اش��تغال زایی با وجود نقدهای

فراوان عملکرد موفقی نداشته اند .در حالی دولت
از سهم  58درصدی فارغ التحصیالن در میان افراد
جویای کارخبر می دهد که تنها امکان جذب 30
درصد آنها وج��ود دارد .اما همچنان دولت معتقد
اس��ت با وام بانکی م��ی توان��د فارغالتحصیالن را
شاغل کند.
به بی��ان دیگ��ر از  100فرصت ش��غلی دربخش
کشاورزی تنها  10درصد آنها با مهارتهای نیروی
فارغ التحصیل انطباق و قابلیت جذب دارد .این آمار
برای بخش صنعت  15درصد و در بخش خدمات
 20درصد است.
براساس آمار  18.2درصد از خانوارهای ایرانی در
بخش صنعت و معدن 12 ،درصد در بخش حمل
و نقل ،انب��ارداری و ارتباطات 13 ،درصد در بخش
ساختمان 21 ،درصد در بخش خدمات عمومی و
 7.5درصد در بخش خدمات مالی و تجاری مشغول
به کار هستند.
آخرین ط��رح در دولت دوازدهم با هدف توس��عه
اهداف کمی کالن بخشه��ای مختلف اقتصادی
از جمله نرخ بیکاری و اش��تغال را برای سالهای
 1396تا  1400هدف گذاری کرده اس��ت .برنامه
«ملی اشتغال » در راستای  3شاخص سیاستهای
اشتغال ،مهارتافزایی ،حمایت از مشاغل خانگی و
دانش بنیان که زمان اجرای آن  5سال است تعیین
شده است.
براین اس��اس نرخ بیکاری برای سال 95به میزان
 12.6درصد تعیین شده است .با توجه به آغاز این
برنامه از س��ال  96نرخ بیکاری تا پایان امسال 12
درصد پیش بینی ش��ده که دولت موظف است در
سال پایانی خود یعنی  1400این نرخ را تک رقمی
کرده و به  8.6درصد برساند .در این برنامه متوسط
رشد ساالنه اش��تغال در  8بخش اقتصادی پیش
بینی شده است.
برای اجرای این طرح دولت  30هزار میلیارد تومان
بودجه اختصاص داده که  25هزار میلیارد آن را باید
نظام بانکی کشور تامین مالی کند .عالوه بر این دو
طرح تس��هیالتی در قالب حمای��ت از بنگاههای
کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که برای این
منظور نیز میزان  30هزار میلیارد تومان بودجه در
نظر گرفته شده است یعنی دولت در نظر دارد 55
میلیارد تومان از منابع بانکی را به این امر اختصاص

عکس :مهدی رجبی

دهد .همچنین مقرر شده معادل 1.5میلیارد دالر
که در حدود  ۵هزار میلیارد تومان است پرداخت
شود و به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد
داش��ت که یکهزار و  500میلیارد تومان نیز بابت
پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص
داده می شود.
آنچه از تجربه طرح حمایت از بنگاههای زودبازده
باقی ماند چیزی نب��ود جز افزایش معوقات بانکی
و عدم ایجاد اش��تغال پایدار ،اما پرسش منتقدان
به این طرح این اس��ت که آیا مج��وز قانونی برای
برداش��ت از س��پردههای بانکی جهت اجرای این
طرحها که متعلق به سپردههای مردم است وجود
دارد؟ و اینک��ه از آنجایی که هدای��ت این طرح به
عهده مسئوالن اس��تانی و دولتی گذاشته شده آیا
متضمن این امر است که آنها از درایت و تجربه الزم
درخصوص چگونگی تخصیص این منابع برخوردار
باشند؟ این رقم نزدیک به متوسط ساالنه عملکرد
بودجه عمرانی کل کش��ور اس��ت و اگر به درستی
استفاده و نظارت نشود هزینه ای معادل یک سال
عقب افتادن چند هزار طرح عمرانی به اقتصاد ملی
خسارت وارد میکند.
از سوی دیگردولت در مورد آخرین طرح در دست
اجرای��ش اعالم کرده اس��ت که ب��ه خانوادههای
دریاف��ت کننده یارانه وامه��ای  5میلیون تومانی
پرداخت می کند .این سیس��تم حمایتی دولت با
این حجم تس��هیالت با در نظر گرفتن بیش از 75
میلیون یارانه بگی��ر رقمی حدود  70هزار میلیارد

تومان را در بر می گیرد که اگر منابع آن از س��وی
بانکها تامین نشود بانک مرکزی مجبور به تزریق
پول پرقدرت به بازار اس��ت که نتیجه آن از پیش
آشکار است یعنی جهش مجدد نقدینگی و شکست
تالشهای دولت در مهار تورم.
تنفس مصنوعی با پول فشانی تنها جامعه را
از شوک خارج می کند

بیکاری یک معلول چند عاملی اقتصاد و سیاست
اس��ت که نمی توان با ش��یوه پول فشانی با بحران
بی��کاری مقابله کرد .توس��عه بهره وری اش��تغال
عمومی هم نمی تواند در دراز مدت چاره ساز باشد
و بیشتر یک راه حل موقتی است برای حل گذر از
بحران بیکاری و قابل اتکا نیست .اینگونه طرحها که
اشتغال عمومی را هدف قرار می دهد ،حکم تنفس
مصنوعی را دارد که تنها جامعه را از ش��وک خارج
می کند و بیشتر نیروهای کم مهارت و پروژههای
زودبازده را هدف قرار می دهد.
به عقیده کارشناس��ان اجرای این طرحها با شیوه
تزریق مستقیم پول بیشتر منجر به ایجاد کانالهای
جدی��د برای ورود نقدینگی ب��ه بازارهای مصرفی
کشورشده و بر س��یر صعودی تورم افزوده ضمن
اینکه بانکها را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه
و افزایش معوقات مواجه کرده است.
از منظر دیگر باتوجه ب��ه اینکه میزان انحراف این
مدل طرحها از اهداف اشتغال زایی زیاد بوده زمانی
می توان ب��ه حصول توفیق در عرصه تس��هیالت

اعطایی امی��دوار بود که به م��وازات آن تمهیدات
دیگری همچون معافیته��ای مالیاتی در دوران
رکود نیز مد نظر قرار گیرد .یعنی کاهش نرخ سود
تسهیالت نیز ،متناسب با نرخ تورم ،تعریف و اجرایی
ش��ود ،در غیر این صورت اخذ س��ود  18درصدی
تسهیالت در نرخ رکو ِد  10درصد کمک چندانی به
دریافت کنندگان وام نمی کند.
ربع قرن آزمون و خطا در طرحهای وام دهی اشتغال
زا در س��ه دولت گذشته است نش��ان میدهد ،تا
مس��ائلی از جمله بهبود مناسبات سیاسی کشور
و رفع تحریمه��ا ،اصالح مقررات دس��ت و پاگیر،
تشویقهای مالیاتی و بیمه ای و پرداخت سهم یارانه
تولید ،جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،تحریک
بخش خصوصی به توس��عه فعالیتهای سرمایه
گذاری و توسعه صادرات ،واگذاری تصدی گریها
به بخش خصوصی ،حذف قوانینی که می تواند در
مسیر سرمایهگذاری و اشتغال زایی مانع ایجاد کند
و  ...اجرایی نش��ود ارائه وامهای اشتغالزایی تنها
اتالف منابع است .زیرا معضل بیکاری تنها زمانی
قابل حل است که فعالیتهای اقتصادی سوداگری
و غیرمولد به سمت فعالیتهای با محوریت دانش
و مولد حرکت کند.
قطعا وزیر کشور اولین کسی نیست که زنگهای
خطر را در این زمینه به صدا در می آورد ،وی اعالم
کرد در برخی از شهرها میزان بیکاری به  60درصد
رس��یده اس��ت! اما مرکز آمار میگوی��د میانگین
بیکاری  12درصد است.

