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سخن سردبیر
جمعيـت هـر كشـور به طور بالقـوه اصلي تريـن منبع عرضه نيـروي انسـاني در بازار 
كار اسـت. دولت هـا همـواره بـر اسـاس رشـد اين مؤلفـه از بـازار كار و تحـوالت آن 
بـه برنامه ريـزي نيـروي انسـاني و تـالش جهـت ايجـاد اشـتغال و ديگـر برنامه هاي 
مربـوط بـه تعـادل بـازار كار مي پردازند. البته بسـياری از كشـورهاي جهـان به ويژه 
كشـورهای شـرق آسـيا از طريق كنترل رشـد جمعيت به عنوان يک ابزار سياسـتي 
بـه نوعـي در كنتـرل عرضـه نيـروي كار بهـره می برنـد. هرچنـد بايـد يـادآور شـد 
ايـن كشـورها بـا اسـتفاده از جمعيت بسـيار زياد و بـه اصطالح »نعمـت جمعيتي« 
توانسـته اند فرصت مناسـبي را براي سـرعت بخشـيدن به رشـد اقتصادي و كاهش 
نـرخ بيـکاري فراهـم نماينـد، امـا اقتصاد ايران نتوانسـته فشـار جمعيتي خـود را به 
»نعمـت جمعيتـي« تبديـل كنـد. بر ايـن اسـاس، تحـوالت جمعيتي يـک موضوع 
مهـم سياسـت گذاري در اقتصـاد ايـران اسـت و تبديـل تهديدهـاي ناشـي از آن به 
فرصـت بـراي اقتصـاد مي تواند زمينه هاي رشـد توليد و تقاضاي كل را فراهم سـازد. 
طـی دهـه اخيـر، هـرم سـنی جمعيـت ايـران تغييراتـي داشـته بطوری كـه كاهش 
ميـزان مرگ وميـر، افزايـش اميـد بـه زندگـی و كاهش شـديد نـرخ بـاروری موجب 
شـده تـا جمعيت ايـران نيز همانند جمعيت بسـياری از كشـورهای جهـان روند رو 

به سالخوردگی داشته باشد.  
شـواهد آمـاري نشـان مي دهـد در سـال 1395، جوانـان در هـرم سـني جمعيـت 
كشـور از بيشـترين تعـداد برخـوردار هسـتند كـه ايـن مهم بـازاركار را تحـت تأثير 
قـرار می دهـد. بـر ايـن اسـاس، بـا توجـه بـه اينکـه يکـي از دغدغه هاي اصلـي اين 
قشـر از جامعه موضوع اشـتغال آنان اسـت، شـرايط حاضر را مي توان حسـاس ترين 
مقطـع زمانـي بـه لحـاظ برنامه ريـزي و توجه به امر اشـتغال كشـور دانسـت. از اين 
رو در برنامه ريـزي و سياسـت گذاري دولـت مي بايسـت بحـث اشـتغال بـه عنـوان 
محوري تريـن مسـئله كشـور مـورد توجـه قـرار گيـرد. بـر اسـاس سـاختار فعلـی 
جمعيتـی كشـور و نـرخ بـاروری، مواليـد و مرگ وميـر، پيش بينـی می شـود در 



4

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران

سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

دهه هـای آتـی ايـران از يـک كشـور دارای جمعيت جـوان به يک كشـور با جمعيت 
باالی سالمند تغيير جهت دهد.  

نگاهـي گـذرا بـر تحـوالت بـازار كار ايـران طـي دهه هـاي اخيـر نشـان از تغييـرات 
قابـل مالحظـه در سـاختار نيـروي انسـاني شـاغل دارد كـه ايـن تغييـرات متأثر از 
سياسـت ها و برنامه هـاي اعمـال شـده دولت هـا اسـت. بطوري كـه ايـن تحـوالت 
مجموعـه شـرايط اجتماعـي، فرهنگي و اقتصادي ايـران را تحت تأثير قـرار داده؛ لذا 
بررسـي تغييـر و تحـوالت بـازار كار و شناسـايي آن بـراي سـال هاي آتـي از اهميت 
ويـژه اي در سياسـت گذاري ها برخـوردار اسـت. توجـه بـه معضـل بيـکاري نه تنها از 
بعـد اقتصـادي، بلکـه از ابعـاد فرهنگـي و اجتماعـي نيز بسـيار حائز اهميت اسـت، 
بنابرايـن شـناخت تحـوالت سـاختاري و ويژگي هـاي بيـکاران و اتخاذ سياسـت ها و 

تصميم گيري هـاي صحيـح در جهـت رفـع ايـن معضـل حائـز اهميت اسـت.
همواره در بررسـي تغيير و تحوالت بازار كار ايران تمايل بيشـتر براي بررسـي عرضه 
و تقاضاي كار اسـت و كمتر به بررسـي سـاختار بيکاري پرداخته شـده است. بررسي 
ايـن موضـوع مي توانـد ويژگي هاي بيـکاري و بيـکاران را بـراي سياسـت گذاري بازار 
كار تبييـن نمايـد. هر چنـد بيکاري حاصل عدم تعـادل عرضه و تقاضـاي نيروي كار 
اسـت ولي تبيين اين سـاختار مي تواند بخشـي از زواياي بازار كار را روشـن سـازد. 

پـس از جنـگ تحميلـی به دليـل اجـرای برنامـه بازسـازی اقتصـاد كشـور و انجـام 
برخـی اصالحـات اقتصـادی، تقاضـا برای نيـروی كار افزايـش يافـت و در اويل دهه 
80 كـه بـه واسـطه افزايش ظرفيـت پذيرش دانشـجو در مقاطـع مختلف تحصيلي 
دانشـگاه ها، بخشـي از جمعيـت جـوان به دليل اشـتغال بـه تحصيل در دانشـگاه از 
شـمول جمعيـت فعـال خارج شـد، ايـن امر تا حـدودي بر نـرخ بيکاري تاثيـر گذار 

بـود به طوری كـه نـرخ بيـکاری رونـد كاهنـده ای را تجربه كرده  اسـت. 
به طوركلـی، نـرخ بيکاری دو رقمی چـه در دوران ركود اقتصادی و چـه در دوره های 
رونـق اقتصـادی گريبـان اقتصاد كشـور را گرفته اسـت. بر اين اسـاس می توان گفت 
سـاختار بيـکاری كشـور بـه نحـوی بـوده كـه انتظـار نرخ های پاييـن چنـدان قابل 

تصور نيست.  
نتايـج طـرح آمارگيـری نيـروی كار در تابسـتان سـال 1395 نشـان می دهـد نـرخ 
مشـاركت اقتصـادی در حـال افزايـش بـوده، بطوری كـه در تابسـتان 1395 بـا رقم 
40/3 درصـد بـه باالتريـن حـد طی سـال های اخير رسـيده اسـت و از ايـن حيث با 
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وجـود آنکـه بـه طـور خالـص تعـداد 628 هـزار فرصت جديد شـغلی در مقايسـه با 
تابسـتان سـال گذشـته ايجاد شـده، اما 603 هـزار نفر بر تعـداد بيکاران كشـور نيز 
افـزوده شـده و منجـر بـه افزايش نـرخ بيکاری بـه 12/7درصـد در تابسـتان 1396 
شـده اسـت. ايـن مسـئله نشـان می دهـد ادامـه اين رونـد رسـيدن به نـرخ بيکاری 
تک رقمـی و ايجـاد فرصت هـای شـغلی فراتر از آنچـه در حال حاضر به دسـت آمده 

را می طلبد. 
در حـال حاضـر 45 درصـد از بيـکاران كشـور را جوانان گروه سـنی 15 تا 29 سـال 
تشـکيل می دهنـد، بـه طوری كـه نـرخ بيـکاری گروه سـنی جـوان 29-15 سـاله با 
يـک رونـد افزايـش به نرخ 26/7 درصد در تابسـتان 1395 رسـيده كـه كماكان اين 
نـرخ دوبرابـر نرخ بيکاری متوسـط كشـور اسـت. حال بـا توجه به انباشـت جمعيت 
غيرفعالی كه عمدتاً به واسـطه تحصيل در مراكز آموزشـی كشـور )حدود 5 ميليون 
نفـر دانشـجو در كشـور( هنـوز وارد بـازار كار نشـده بـا فراغـت از تحصيـل بخـش 

عمـده ای از آنـان بـه عنـوان جمعيت فعـال وارد بازار كار خواهند شـد. 
بررسـی اشـتغال ايجـاد شـده در بخش هـای اقتصـادی نشـان می دهـد از 628 هزار 
فرصت شـغلی ايجاد شـده در تابسـتان سـال جاری نسـبت به تابسـتان سـال قبل، 
418 هـزار نفـر بـه طـور خالـص در بخـش خدمـات جـذب شـده اند )67 درصد( و 
سـهم شـاغلين بخـش خدمـات از 46/5 درصد در تابسـتان 1392 بـه 49/1 درصد 
در تابسـتان سـال جاری افزايش يافته و سـاالنه 331 هزار نفر به جمعيت شـاغلين 
ايـن بخـش طـی دوره ياد شـده افزوده شـده اسـت. لذا بـرای تحقق هدفگـذاری در 
ايجـاد اشـتغال و رسـيدن بـه نـرخ بيـکاری تک رقمـی به نظر می رسـد، می بايسـت 
سياسـت های معطـوف بـه اشـتغال بـا تمركـز بـر رسـته فعاليت هـای پراشـتغال به 

ويـژه فعاليت هـای خدماتی در دسـتور كار قـرار گيرد. 
همـواره  كار  بـازار  مي دهـد  نشـان  ايـران  اقتصـاد  در  بيـکاري  سـاختار  بررسـي 
از ناكارآمـدي نهادهـاي بـازار كار متضـرر مي شـود، به طـوري  كـه بـه  دليـل نبـود 
زمينه هـاي الزم بـراي تسـهيل در اشـتغال نيـروي كار داراي تحصيـالت عالـي، بـه 
تدريـج سـهم بيـکاران داراي تحصيـالت دانشـگاهي افزايـش يافتـه و ايـن در حالي 
اسـت كـه اين ويژگـي نيروي كار بايـد به عنوان يـک فرصت در افزايـش بهره-وري 
در فراينـد توليـد مـورد توجـه قـرار گيـرد. همچنيـن بـا توجه به سـهم بـاالي )40 
درصـد( بيـکاران با دوره طوالني )بلندمـدت(، اثر نااميد كنندگي بـراي نيروي كار به 
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وجـود آمـده اسـت، به ويـژه باال بودن سـهم بيـکاري بلندمـدت زنـان فارغ التحصيل 
دانشـگاهي، زمينـه اي بـراي قـرار گرفتـن زنـان در گـروه جمعيـت غيرفعـال فراهم 

كرده است. 
در طول دهه اخير نرخ بيکاري مناطق شـهري همواره با شـکاف قابل توجهي باالتر 
از مناطـق روسـتايي اسـت، امـا اين شـکاف به مـرور زمـان روندي كاهشـي به خود 
گرفتـه كـه البتـه اين رونـد با افزايـش نرخ بيـکاري در مناطـق روسـتايي و كاهش 
آن در مناطـق شـهري همـراه بـوده اسـت. داليل اين امر بــه شــرايط جمعيتــي، 
اجتمــاعي و اقتصادي متفاوت اين دو جامعــه ارتباط دارد و در ايـن ميـان، كاهش 
فرصت هاي شـغلي در روسـتاها ناشـي از كاهش سـهم بخش كشـاورزي از اشـتغال 
كل كشـور، تبديل روسـتاها به شهر و نيز مهــاجرت جمعيــت روسـتايي به شهرها 

نقش قابل توجهي دارند. 
در پايـان بايـد اذعان كرد مسـئله بيـکاری جـوان تحصيلکرده بـه بزرگترين معضل 
سـاختار بازار كشـور تبديل شـده و عواقب اجتماعی و سياسـی اين پديده، جامعه و 
نظـام را تهديـد می كنـد. لذا بـه نظر می رسـد اوالً، بـرای برنامه هـای دولت معطوف 
بـه صـادرات و واردات، سـرمايه گذاری خارجـی، توسـعه صنعتی، توسـعه منطقه ای، 
پولـی و ارزی و قيمت گـذاری بـا محوريت اشـتغال تدوين  گردد. ثانياً، برای تشـويق 
بخـش خصوصـی بـه جـذب و به كارگيـری نيـروی كار جـوان دانش آموختـه برخی 
قوانيـن و مقـررات موجـود را بـا اصالحاتـی منعطف تـر كـرده و مشـوق های الزم را 
فراهـم نمـود و بـه  منظور بهبـود كيفيت نيروی انسـانی، اجـرای برنامه های توسـعه 
و تقويـت مهارت آمـوزی، كارآفرينـی و دوره هـای كارآمـوزی و كارورزی، مشـاغل 

پاره وقـت و خانگـی بـا توجـه بـه مزيت های منطقـه ای مـورد حمايت قـرار گيرد.
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مطالعه رابطه تولید و اشتغال
و برآورد نرخ بهینه اشتغال

در بخش های اقتصادی
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

خالصه مدیریتی
بـازار كار يکـی از مهمتريـن بازارهـای اقتصـادی و همـواره مـورد توجـه دولـت و 
سياسـتگذاران اسـت. بـا توجـه به شـرايط اقتصادی و اجتماعی كشـور ايـران مبنی 
بـر جـوان بـودن جمعيـت و عـدم تعادل هـای بـازار كار از ابعـاد مختلـف، موضـوع 
ايجـاد اشـتغال و اشـتغالزايی در اقتصـاد از اهميـت دو چندانـی برخـوردار و حتـی 
در برنامه ريزی هـای كالن مـورد تاكيـد و توجـه اسـت. بـه طـوری كـه در سـند 
چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ايـران در افق 1404 وضعيت اشـتغال كامـل نيروی 
كار تصويـر شـده اسـت. رشـد قابل مالحظـه جمعيت كشـور در دهه های گذشـته، 
حجـم قابـل توجه جمعيـت جوان )كه در سـنين فعاليـت اقتصادی قـرار گرفته اند( 
و وضعيـت نامتناسـب ايجـاد اشـتغال در بخش های اقتصـادی، باعث گرديـده ايجاد 
اشـتغال متناسـب با عرضه نيـروی كار صورت نگيرد و پديده انبـوه بيکاری به وجود 
بيايـد. مسـاله بيـکاری در اقتصـاد ايران به دليـل انعطاف ناپذيـری بـازار كار، قوانين 
و مقـررات بازار كار و سـاير مشـکالت، بسـيار پيچيـده بوده و نيازمنـد يک مجموعه 
سياسـت های متنوعـی اسـت كـه بتوانـد زمينـه افزايـش حجـم سـرمايه گذاری و 
عرضـه و تقاضـای كل و بهبـود طـرف عرضه نيـروی كار را در برداشـته باشـد. يکی 
از محورهـای مـورد توجه در بحث سياسـتگذاری، ارتباط توليد و اشـتغال در سـطح 
كالن و بخش هـای اقتصـادی اسـت، به طوری كه در يک سـاختار اقتصـادی، ميزان 
درصـد افزايـش اشـتغال به ازای يک درصـد افزايش توليد چقدر می باشـد؟ از جانب 
ديگـر، شـرايطی كه اقتصـاد ايران بتواند مشـکالت بيـکاری را به صورت سـاختاری 

مساله بیكاری در 
اقتصاد ایران به دلیل 

انعطاف ناپذیری بازار کار، 
قوانین و مقررات بازار 
کار و سایر مشكالت، 
بسیار پیچیده بوده و 
نیازمند یک مجموعه 
سیاست های متنوعی 

است که بتواند 
زمینه افزایش حجم 

سرمایه گذاری و عرضه 
و تقاضای کل و بهبود 

طرف عرضه نیروی کار را 
در برداشته باشد
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مرتفع نمايد، وضعيت مطلوب رشـد اشـتغال در يک چارچوب كالن چگونه اسـت؟
برای پاسـخ به سـواالت در اين گزارش، كشـش اشـتغال در سطح كالن و بخش های 
اقتصادی و نرخ رشـد اشـتغال بهينه با اسـتفاده از منحنی الفر محاسـبه شده است. 
بـرای محاسـبه كشـش بلندمدت و كوتاه مدت اشـتغال نسـبت بـه متغيرهای كالن 
اقتصـادی از روش ARDL و نرم افـزار MICROFIT و بـرای محاسـبه نـرخ رشـد 
بهينـه اشـتغال و توليـد كل و بخش هـا از روش OLS و نرم افزار Eviews 9 اسـتفاده 

شـده است.
مطابـق برآوردهـای اين مطالعه، كشـش اشـتغال در سـطح كالن اقتصـادی،  0/48 
اسـت. بـه عبـارت ديگر، بـه ازای يک درصد رشـد توليـد در سـطح كالن اقتصادی، 
اشـتغال كشـور بـه ميـزان 0/48 درصـد رشـد خواهـد يافت. بديهی اسـت كـه اين 
ميـزان در بخش هـای اقتصادی به دليل تفـاوت در كاركردها و سـاختارهای توليد و 
اشـتغال بخـش متفـاوت می باشـد. همچنين بر اسـاس نتايج به دسـت آمده، رشـد 
اشـتغال بهينـه برابـر 3/7 درصد اسـت، لذا می توان فرصت شـغلی جديـد در برنامه 
ششـم و حتـی چشـم انداز بيسـت سـاله را برآورد كـرد. مطابـق نتايج طـرح نيروی 
كار، تعـداد جمعيـت شـاغل كشـور در سـال 1395، در حـدود 22 هـزار و 588 نفر 
برآورد شـده اسـت. بر اين اسـاس، می توان گفت كه در شـرايط مطلوب و مناسـب 
اقتصـادی )متناظـر بـا رشـد اقتصادی بهينـه 7/7 درصـدی( در يک افق پنج  سـاله، 
سـاالنه 899 هـزار نفر فرصت شـغلی جديد نيـاز خواهد بود. بدين ترتيب، بر اسـاس 
برآوردهـای انجـام شـده ظرفيـت ايجـاد اشـتغال در بخـش خدمات نزديـک به 55 
درصـد از كل ظرفيـت بـرآورد شـده اشـتغال )سـاالنه 899 هزار نفر فرصت شـغلی 
جديـد( خواهـد بـود. بخـش صنايع و معـادن و بخش كشـاورزی به ترتيـب 27/5 و 

17/5 درصـد از كل ظرفيـت يـاد شـده خواهـد بود )جدول شـماره 1(.
بنابرايـن قـرار گرفتـن اقتصـاد در شـرايط مطلوب هر چند دشـوار و پرهزينه اسـت 
ولی دسـت يافتنی خواهد بود. لذا تحقق رشـد اشـتغال بهينه و فرصت های شـغلی 
جديـد متناظـر آن نيازمنـد الزاماتی در سـطح كالن اقتصـادی و اصالح و بازسـازی 

كسـب و كارهای اقتصـادی اسـت كـه بايد مـورد توجه قـرار گيرد.
در شرایط مطلوب
و مناسب اقتصادی 
)متناظر با رشد اقتصادی 
بهینه 7/7 درصدی( 
در یک افق پنج  ساله، 
ساالنه 899 هزار نفر 
فرصت شغلی جدید نیاز 
خواهد بود.



جدول شماره 1، پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی
 در یک افق پنج  ساله
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3961160107369715330472391648780921972تعداد شاغالن در سال1394 )هزار نفر(

3/62/64/13/26/93/25/13/93/83/7رشد اشتغال بهينه )درصد(

4906186135445322736713215815975627364تعداد شاغالن سال 1400 )هزار نفر(

پيش بينی ظرفيت ايجاد اشتغال بخش در يک 
دوره پنج  ساله )به ازای هر سال(

157451261210410428326899

1574247491899

منبع: مركز آمار ايران و محاسبات مطالعه

1- مقدمه
بـازار كار بـه دليـل ارتبـاط با سـاير بازارهای اقتصـادی، به عنـوان بازارهـای مهم در 
اقتصـاد مطـرح اسـت. تجربـه بسـياری از كشـورها به ويژه كشـورهای توسـعه يافته 
نشـان می دهـد بـازار كار ايـن كشـورها از تعادل نسـبی ميـان عرضـه و تقاضای كار 
برخـوردار اسـت و در صـورت عـدم تعادل، با اتخاذ سياسـت های مناسـب بـازار كار 
و يـا اسـتراتژی اقتصـادی بـا رويکـرد ايجاد اشـتغال بيشـتر، ايـن عدم تعـادل را به 

پايين تريـن حـد خـود كاهـش داده اند.
موضـوع بـازار كار در اقتصـاد ايران بـه داليل مختلف اقتصـادی و اجتماعی، حکايت 
از عـدم تعـادل دارد، بديـن صـورت طـی دهه اخيـر، در دسـتمزدهای رايـج، مقدار 
عرضـه نيـروی كار بـر مقـدار تقاضـای آن فزونـی داشـته و ايـن شـکاف بـه تدريج 
افزايـش يافتـه كـه نتيجـه آن بحران بيـکاری و عـدم وجود اشـتغال مناسـب برای 
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نيـروی كار به ويـژه جوانـان و فارغ التحصيـالن دانشـگاهی اسـت.
بـا توجـه به تدوين چشـم انداز بيسـت سـاله جمهوری اسـالمی ايـران )به عنـوان يکی از 
برنامه هـای مهـم بلندمدت اقتصـاد ايران( و نيز با توجه به شـرايط بـازار كار اقتصاد ايران، 
اجـرای ايـن برنامه ها بـا محوريت ايجاد فرصت های شـغلی جديد در فضـای اقتصاد نوين 
بين الملـل و در نهايت دسـتيابی به اشـتغال كامل، نيازمند الزاماتی اسـت كـه می توان در 
قالـب اسـتراتژی و سياسـت های ايـن برنامـه مورد توجـه قـرار داد و اين الزامـات در واقع 
می توانـد زمينـه را بـرای رشـد اشـتغال در اقتصـاد ايـران به عنـوان يک برنامـه بلندمدت 
فراهـم سـازد؛ چـرا كـه ايجـاد اشـتغال پايدار، بـا توجه بـه روند موجـود و چشـم انداز آن 
ممکـن اسـت تاحـدی در مقايسـه بـا دهه هـای قبـل متفـاوت بـوده و چالش هـا بـرای 
دسـتيابی به اين اهداف را بيشـتر خواهد سـاخت. زيرا توسـعه و گسـترش دانشـگاه ها و 
موسسـات آمـوزش عالـی در دهه های اخير موجـب گرديد كيفيت نيـروی كار در اقتصاد 
ايـران تـا حـد زيـادی تغيير يابد و اين تغيير بـه نوعی نيروی كار را به سـمت فعاليت های 
»دانايی محـور« و با كارايی بيشـتر سـوق داده اسـت. همچنين به منظور تعـادل با اقتصاد 
جهانـی و چالش هـای پيش رو، نيازمند پذيرش الزامات و تحول در سـاختار اقتصاد كشـور 
به ويـژه تجـارت خارجـی و بهـره وری اسـت كـه در غيـر ايـن صورت بـا توجه بـه منفعل 
بـودن اقتصـاد ايران، ضربه پذيری اين سـاختار بيش از منافع آن اسـت كـه در اين صورت 
اسـتفاده صحيـح از چالش هـای موجـود در فضـای بين المللی، نقش موثـری در تحرک و 

شـتاب بخشـيدن به سـرمايه گذاری، رشـد توليد و اشـتغال خواهد داشت. 
بـا ايـن مقدمـه، بـرای دسـتيابی بـه رشـد اشـتغال و تحـول در بـازار كار، درک 
واقعيت هـای بـازار كار ايـران و اقتصـاد كشـور ضروری اسـت، اين مطالعه بـه رابطه 
بين اشـتغال و توليد در اقتصاد ايران در سـطح كالن و بخش های اقتصادی بپردازد. 
هـدف كلـی ايـن تحقيق »تبييـن رابطـه كمی بين اشـتغال و توليـد و بـرآورد نرخ 
اشـتغال بهينـه در بخش هـای اقتصادی ايـران در افق ميان مدت« اسـت كـه در پی 

آن اهـداف جزيـی ديگـری به شـرح ذيـل دنبال می شـود:
محاسبه كشش اشتغال در سطح كالن كشور  

محاسبه كشش اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد و مقايسه بين آنها  
محاسبه رشد اشتغال بهينه در سطح كالن و رشد اقتصادی متناظر با آن  

محاسبه رشد اشتغال بهينه بخش های اقتصادی و رشد توليد متناظر با آنها  
بررسـی ها و جوانب سياسـتگذاری كاربردی كشـش اشـتغال و رشـد بهينه،   

توسعه و گسترش 
دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی در دهه های 
اخیر موجب گردید 
کیفیت نیروی کار در 
اقتصاد ایران تا حد 
زیادی تغییر یابد و این 
تغییر به نوعی نیروی کار 
را به سمت فعالیت های 
»دانایی محور« و با کارایی 
بیشتر سوق داده است
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الزامـات و رهيافت هـای تحقـق رشـد اشـتغال و توليـد در سـطح كالن و 
بخش های اقتصادی

بـر ايـن  اسـاس، در ادامـه گـزارش ابتـدا به اهميت موضوع اشـاره شـده، سـپس به 
تحـوالت رشـد شـاخص های كالن اقتصـادی، مطالعـات تجربـی در ارتبـاط با رشـد 
اشـتغال و بـرآورد كشـش اشـتغال نسـبت بـه متغيرهای كليـدی اقتصـاد پرداخته 
خواهد شـد و در قسـمت دوم گزارش نرخ بهينه اشـتغال كل و بخش ها محاسـبه و 

در پايـان نتيجه گيـری و ارائـه پيشـنهادهايی ارائه خواهد شـد.

2- روند برخی شاخص های کالن اقتصادی با رشد تولید و اشتغال
در نمـودار شـماره 1، نرخ رشـد برخی از متغيرهـای كالن اقتصادی برای سـال های 
1365 الـی 1394 ترسـيم شـده اسـت. بـرای اين كـه بهتـر بتـوان نتايج را مقايسـه 
كـرد، سـال های 1365 الـی 1394 را به چهـار دوره 1365-1375، 1385 – 1375، 
1390-1385 و 1394 – 1390 تقسـيم و هـر كـدام از دوره هـا مـورد بررسـی قرار 
گرفته شـده اسـت. اين نمودار نشـان می دهد، ميزان رشـد اشـتغال بين سـال های 
1385-1375 نسـبت بـه دوره هـای زمانـی ديگـر، بيشـترين رشـد را تجربـه كرده 

اسـت. در هميـن دوره، رشـد اقتصادی نيز بيشـتر از سـاير دوره ها می باشـد.
بنابرايـن تحـرک اقتصـادی در ايـن دوره و بـه تبـع آن رشـد اقتصـادی باالتر منجر 
بـه افزايـش اشـتغال شـده كـه منجـر بـه كاهـش نـرخ بيـکاری در دوره ياد شـده، 
گرديـده اسـت. نـرخ تـورم نيز در ايـن دوره نسـبت به سـاير دوره ها كمتر بـوده كه 
نشـان دهنده ثبات اقتصادی در اين دوره اسـت. بنابراين رسـيدن به رشـد اشـتغال 
باالتـر نيازمنـد تحرک بخشـی  اقتصاد و مداخـالت هدفمند و وجود ثبات نيز اسـت. 
در دوران 1375-1365 كشـور شـاهد رشـد اشـتغال و توليد كمتری نسبت به دوره 
1385-1375 بـوده ولـی نرخ بيـکاری به انـدازه دوره 85-1375 اسـت. اين دوران، 
سـال های پـس از جنـگ تحميلـی اسـت. بيـن سـال های 1385 الـی 1390 رشـد 
اشـتغال نزديک به صفر )0/1( درصد رسـيد كه متناسـب با آن رشـد اقتصادی نيز 

در ايـن سـال ها نسـبت بـه دوره قبل كاهش داشـته اسـت.
نـرخ بيـکاری نيـز در ايـن دوره افزايـش يافتـه و بـه طـور متوسـط به حـدود 12/9 
درصـد رسـيد. نـرخ تـورم در ايـن دوره بـه طـور متوسـط بـه حـدود 17/4 درصـد 
افزايـش يافـت. افزايـش تـورم و بيکاری در اين دوره نشـان از بی ثباتـی اقتصادی در 

بین سال های 1385 
الی 1390 رشد اشتغال 

نزدیک به صفر )0/1( 
درصد رسید که متناسب 

با آن رشد اقتصادی نیز 
در این سال ها نسبت به 

دوره قبل کاهش
داشته است
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اين سـال ها اسـت. در دوره 94-1390 اشـتغال نسـبت بـه دوره قبـل افزايش يافته 
ولی همچنان از رشـد بااليی برخوردار نيسـت. رشـد اقتصادی منفی )1/9-( و عدم 
تحـرک اقتصـادی، نـرخ تورم بـاال، بی ثباتـی اقتصادی و نـرخ بيکاری بـاال اين گفته 

را بـه خوبـی تاييـد می كند.

نمودار 1: مقایسه برخی متغیرهای کالن اقتصادی

ماخذ: مركز آمار ايران و بانک مركزی ج. ا. ايران و محاسبات گزارش

3- مطالعات تجربی
موضـوع اشـتغال و ارتبـاط آن بـا توليـد و شناسـايی شـدت و ضعف اثـر متغيرهای 
كالن اقتصـادی بـر سـطح اشـتغال در مطالعـات تجربـی در برخـی از كشـورها و يا 
مقايسـه بيـن كشـوری و حتـی مطالعـات مرتبـط بـا آن از زوايـای مختلـف مـورد 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت كـه در ذيـل بـه برخـی از آنها اشـاره می شـود:
فرنانـدز و مننـدر )2002(1، در مقاله ای اثرات منطقه ای، بخشـی )كشـاورزی، صنعت، 
خدمـات و تركيـب ايـن فعاليت هـا( و رقابتـی اشـتغال را در كشـورهای اروپايـی طی 

1.. Fernandez, M.M and Menendez, A.J.L
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سـال های 2000-1980 مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتايـج نشـان می دهـد كه بخش 
كشـاورزی و صنعت دارای رشـدی كمتر از رشـد اشـتغال مورد انتظار اسـت. در حالی 
كه فعاليت های بخش خدمات دارای رشـد باالتری از رشـد اشـتغال مورد انتظار بوده 
و بيانگـر آن اسـت تركيـب فعاليـت بخش خدمات نسـبت بـه بخش های كشـاورزی 
و صنعـت مطلـوب اسـت و ايـن وضعيـت جهت گيـری منابـع و امکانـات بـه منظـور 
سـرمايه گذاری در بخـش خدمـات را در اقتصـاد ايـن كشـورها بيشـتر قابـل توجيـه 
خواهـد نمـود. اليـن و بريـچ )1997(1 نيز در مقالـه ای به تحليل تغييرات سـاختاری 
اشـتغال در كشـور اسـتراليا طی سـال های 95-1872 و همچنين اثرات سياست های 
اصالحـات اقتصـادی بـر تغييـرات اشـتغال پرداخته انـد. نتايـج نشـان می دهد رشـد 
اقتصـادی از جملـه منابـع مهـم رشـد اشـتغال در اقتصاد می باشـد و تغيير در رشـد 

اقتصـادی و اصالحـات سـاختاری آن منجر به رشـد بيشـتر اشـتغال گرديده اسـت.
بـراس )1998(2، نيـز در مطالعـه ای اشـاره بـر ايـن دارد كـه سـطح اشـتغال بخـش 
خدمات در يک كشـور ارتباط قوی با فرايند رشـد و توسـعه اقتصادی آن كشـور دارد 
و افزايـش سـهم اشـتغال بخش خدمـات به ميزان بيـش از 60 درصد در كشـورهای 
توسـعه يافته تاييدی بر اين مدعا اسـت. والتراسـکيرچين )1999(3 رابطه بين رشـد، 
اشـتغال و بيکاری در اتحاديه اروپا )EU(، روابط كالن بين رشـد اقتصادی و بازار كار 
را از دو منظـر شـامل ارتباط بين رشـد اقتصـادی و تغييرات در اشـتغال و رابطه بين 
تغييـرات اشـتغال و نـرخ بيکاری مورد بررسـی قـرار می دهـد. نتايج نشـان می دهد: 
اوال، رابطه بسـيار باال و در سـطح معناداری باال بين رشـد اقتصادی و اشـتغال وجود 
دارد. بـه طوری كه در تحليل بين كشـوری، كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليد 0/65 
و در تحليل سـری زمانی اين كشـش 0/8 اسـت. ضمن آن كه اين كشـش در مقايسه 
بـا برخی كشـورهای توسـعه يافته پايين تر اسـت. ثانيا، توان تقاضای داخلـی در ايجاد 
اشـتغال بيـش از صـادرات اسـت. بـه طـوری كـه اقتصـاد آلمـان )به عنـوان قهرمان 
صـادرات( از لحـاظ عملکـرد، ايجاد اشـتغال ضعيف بـوده، در حالی كـه اين وضعيت 
بـرای اقتصـاد آمريـکا بهتـر اسـت. ثالثـا، افزايـش اشـتغال نيمه وقـت4 ارتبـاط بيـن 
GDP و اشـتغال را مبهـم و دچـار ترديد سـاخته اسـت. توماس آلـن )1998(5 درجه 

1.. De LaIne, C.Lee, K.and Woodbridge, G. (1997)
2.. Beus, Dick (1998)
3.. Walterskirchen Ewald (1999)
4.  Part time
5.. Thomas Alen. H (1998)
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انعطاف پذيـری بـازار كار را در انگلسـتان بـا كشـور اروپايی )فرانسـه، آلمـان و ايتاليا( 
بـه ترتيـب بـرای دوره )92-1973( و )71-1965( مقايسـه می نمايـد. نتايـج نشـان 
می دهـد كـه طـی دوره مـورد مطالعه، دسـتمزد واقعـی، تاثير معناداری بر سـطح در 
اين سـه كشـور اروپايی و انگلسـتان نداشـته اسـت. ضمن اين كه رشـد اشـتغال در 
كشـورهای اروپايـی نسـبت بـه دوره گذشـته رابطه مثبت داشـته، در حالـی كه اين 
وضعيت برای انگلسـتان رابطه منفی بوده اسـت. در مطالعه اشـتغالزايی رشد در اروپا 
توسـط دوپـک )2001(1 تاكيـد اصلی اين اسـت چه سياسـت اقتصـادی ای می تواند 
فراتـر از رشـد معمـول، اشـتغال بيشـتری را بـرای اقتصاد اروپـا فراهـم نمايد؟ هدف 
ديگـر اين كـه آيـا سياسـت های اقتصـادی می توانـد و يا بايـد در افزايش اشـتغالزايی 
رشـد حركـت نمايـد يـا خيـر؟ نتايـج نشـان داد كـه اوال، در بسـياری از كشـورهای 
اروپايی ارتباط بين بيکاری و رشـد و يا به نوعی اشـتغال و رشـد هنوز معتبر اسـت. 
ثانيـا، بـا توجه بـه افزايش تعداد نفرات يا سـاعاتی كه پايين تر از نرخ رشـد الزم برای 
كاهش نرخ رسـمی بيکاری در مورد رشـد باالتر اسـت، بخشـی از افزايش در اشتغال 
از بيـکاری پنهـان ناشـی می شـود. ثالثـا، ارتبـاط نزديکـی بين اشـتغال )بيـکاری( و 
رشـد وجود دارد و اشـتغالزايی رشـد در دهه 1990 نسـبت به سـال های قبل از آن 
بيشـتر شـده اسـت. ضمن اين كه متغيرهای سـطح آسـتانه )نرخ رشـد برای افزايش 
اشـتغال( به شـدت به متغيرهای انتخاب شـده بازار كار بسـتگی دارد. يعنی اثر رشـد 
بـرای اشـتغال بـا توجـه بـه وضعيـت چرخـه تجـاری متفـاوت  اسـت. رابعـا، عوامل 
اشـتغالزايی رشـد در اروپـا شـامل باال بودن سـهم بخـش خدمـات از كل GDP، باال 
بـودن درجـه انعطاف پذيـری بـازار كار و نهادهای بـازار كار، هزينه هـای واقعی نيروی 
كار و ثبـات در نـرخ ارز می باشـند. بديـن ترتيـب عملکرد ضعيف اشـتغال در اروپا به 

واسـطه اشـتغالزايی پايين رشد است.
ديمووا )2003(2 در مقاله ای تاثير اصالحات سـاختاری بر رشـد اشـتغال و بهره وری 
نيروی كار در كشـورهای بلغارسـتان و رومانی را مورد بررسـی قرار داد. نتايج نشـان 
می دهـد كـه در هر دو كشـور، بنگاه های كوچکتر رشـد بيشـتری را در حجم نيروی 
كار خـود نسـبت بـه بنگاه هـای بزرگتـر تجربـه كردنـد. همچنيـن در بلغارسـتان 
افزايـش رقابـت داخلـی بـه رشـد اشـتغال باالتـری منتهـی می گـردد. در حالی كه 
افزايـش رقابـت خارجـی بـه كاهش رشـد اشـتغال منجـر می شـود و ايـن در حالی 
1.. JORGE Dopke (2001)
2.. Dimova, (2003)
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اسـت كـه در رومانـی ميـزان نفـوذ واردات هيـچ تاثيری بر رشـد اشـتغال يک بنگاه 
متوسـط نداشـت كه حاكی از قدم اساسـی اين بنگاه ها در بازارهای صادراتی اسـت. 
در نهايـت اين كـه رقابت تنها بر شـركت های خصوصی بلغارسـتان تاثيرگذار اسـت. 
در حالـی كـه رشـد اشـتغال در يـک بنگاه متوسـط رومانی بـا ميزان رقابـت داخلی 
رابطـه معکـوس داشـته و اين رابطه بـرای بنگاه های خصوصی بسـيار ضعيف تر بوده 
اسـت. از سـوی ديگـر، بـه نظر نمی رسـد كـه بنگاه های رومانی نسـبت بـه تغييرات 

مالکيـت و ميـزان رقابـت )داخلی و خارجی( واكنش نشـان داده باشـند.
ازوجی و عسـگری )1384( به  ارزيابی عوامل موثر بر رشـد اشـتغال در اتحاديه های تجاری 
و منطقـه ای و توصيه هـای سياسـتی برای بـازار كار ايران پرداختند. نتايج نشـان داد رشـد 
اقتصـادی، درجـه بـاز بودن تجاری، جريان سـرمايه بين المللـی و انعطاف پذيری بـازار كار، 
نقـش تعيين كننـده در ايجاد اشـتغال اتحاديه هـای تجـاری و منطقـه ای دارد و برعکس، 
فناوری اثر معکوس بر سـطح اشـتغال بر جا گذاشـته اسـت. با توجه به اهميت اشتغال در 
چشـم انداز جمهوری اسـالمی ايران و برنامه های توسـعه، اسـتفاده از تجارب ساير كشورها 
در حـل معضـل بيـکاری و افزايـش اشـتغال در فرايند رشـد اقتصادی سـريعتر و تعامل با 
اقتصـاد منطقه ای و جهانـی و در نهايت كاهش عدم تعادل های بازار كار ضروری اسـت. لذا 
به كارگيری و تنظيم سياست های اصولی كالن اقتصادی و سياست های مناسب بازار كار، 

زمينه برای سـطح اشـتغال باالتر و تعادل پايدار در بازار كار را فراهم سـاخت. 
بـا توجـه بـه مطالب فـوق و اهميـت موضـوع، در اين گـزارش نيز ارتباط بين رشـد 
توليـد و رشـد اشـتغال و نرخ رشـد بهينه اشـتغال و توليـد كل كشـور و همين طور 

بخش هـای مختلـف اقتصادی بررسـی خواهد شـد.

4- برآورد کشش اشتغال
از مهمتريـن پارامترهـای يک مدل كالن اقتصادی، اشـتغال اسـت. هرگونه تغيير در 
ايـن پارامتـر، اثـرات خـاص خـود را بر ديگـر پارامترهـای اقتصادی بر جـای خواهد 

گذاشـت و عکس آن نيز مصـداق دارد.
پرسـش های زيـادی در مـورد نيروی كار و اشـتغال در فرايند توليد مطرح اسـت: آيا 
رابطـه ای بيـن اشـتغال و توليـد وجـود دارد؟ تزريق سـرمايه چه تاثيری بر اشـتغال 
دارد؟ افزايـش هزينـه اسـتفاده از عامل سـرمايه چه تاثيری بر اشـتغال دارد و ميزان 
انعطاف پذيـری بـازار كار تـا چـه حـد می توانـد منجـر بـه ايجـاد اشـتغال گـردد؟ و 
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پرسـش هايی بـه ايـن صـورت. بنابرايـن بـرای پاسـخ بـه ايـن سـواالت در ادامـه با 
بـرآورد مدلی با اسـتفاده از روش ARDL، كشـش بلندمدت و كوتاه مدت اشـتغال 

نسـبت بـه متغيرهای كليدی محاسـبه خواهد شـد.

4-1- معرفی مدل
با الهام از مطالعات تجربی، مدل تقاضای اشتغال به صورت زير تعريف می شود:

Lt= f (Yt(́K/L) vCIt)

در اين تابع It يعنی اشـتغال تابعی از توليد، قيمت نسـبی عوامل و شـاخص ظرفيت 
)پاراكسـی بهره وری( می باشد.

بـرای پويايی بيشـتر مدل، متغير اشـتغال با يـک وقفه نيز اضافه شـده و متغيرهای 
وابسـته و مسـتقل در مـدل رگرسـيونی بـه صـورت زيـر در نظـر گرفتـه می شـوند. 
بـه طـوری كـه اشـتغال در يـک دوره زمانی تايعـی از توليـد، قيمت نسـبی عوامل، 
اشـتغال دوره قبل و شـاخص ظرفيت )پاراكسـی بهره وری( در نظر گرفته می شـود. 

بنابرايـن فـرم كلـی مدل بـه صورت زيـر ارائـه می گردد:
Lt= f (Yt(́K/L) vCItĹt-1)

الزم بـه ذكـر اسـت كـه مدل مـورد نظر را به صـورت لگاريتمـی برآورد می شـود، تا 
بتوان كشـش اشـتغال را نسـبت به متغيرهای كالن اقتصادی بررسـی نمود:

LEMt=C(1)* LEMt-1+C(2)*LYt+C(3)*L(K/K)t+C(4)*LCIt+εt

كه در اين مدل متغيرها به صورت زير تعريف می شوند:
LEMt: لگاريم اشتغال

LEMt-1: لگاريم اشتغال با يک وقفه

LY: لگاريتم توليد ناخالص داخلی

L(K/I): لگاريتم سرمايه سرانه )شاخص قيمت نسبی عوامل(

 )t-1 بـه موجـودی سـرمايه سـال t لگاريتـم ظرفيـت توليـد )نسـبت توليـد :LCi

به عنـوان پاراكسـی بهـره وری كل عوامـل توليـد
εt: باقيمانده جمالت خطا

آمـار و اطالعـات مـورد نيـاز از سـايت بانـک مركـزی ج. ا.  ايـران، سـازمان برنامه و 
بودجه كشـور و نتايج سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن و طرح نيروی كار مركز 

آمـار ايران برای دوره 94-1353 اسـتخراج شـده اسـت.
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4-2- بررسی مانایی و نامانایی متغیرها
بعـد از جمـع آوری اطالعـات مربوطـه، بايـد از مانايـی و نامانايـی آنهـا مطمئـن 
شـد تـا دچـار رگرسـيون جعلـی نشـد. روش بـرآورد حداقـل مربعـات معمولـی 
در كارهـای تجربـی بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه متغيرهـای سـری زمانـی 
مـورد اسـتفاده مانـا هسـتند. از طـرف ديگـر، بـاور غالب اين اسـت كه بسـياری 
از متغيرهـای كالن اقتصـادی، بـه علـت وجـود يک رونـد تصادفی مانا نيسـتند. 
بـه ديگـر سـخن، ميانگيـن و واريانـس متغيرهـای در طول زمـان ثابـت نبوده و 
واريانـس بيـن هـر دو مشـاهده سـری زمانـی به فاصلـه زمانـی بين آنها وابسـته 
نيسـت. بـه ايـن ترتيـب، در ادبيات سـری های زمانی بررسـی مانايـی متغيرهای 
مـورد اسـتفاده در مدل هـا الزم گرديده اسـت كـه در صورت اثبات وجود ريشـه 
واحـد يـا نامايـی متغيرهـا، الزم اسـت تـا روش هايـی غيـر از حداقـل مربعـات 
معمولـی – ماننـد روش هـای هم انباشـتگی و ... جهـت بـرآورد ضرايـب مـدل و 
مطالعـه رفتـار آن مـورد اسـتفاده قرار گيرنـد )گجراتـی دامـودار1 ترجمه حميد 
ابريشـمی ص 909(. بـرای ايـن منظـور در ايـن تحقيـق از آزمـون ريشـه واحـد 
ديکـی – فولـر تعميم يافتـه )ADF( جهـت آزمـون مانايـی متغيرهـا اسـتفاده 

می شـود. نتايـج ايـن آزمون هـا در جـدول )1( ارائـه شـده اسـت.
بـا توجـه بـه مباحـث فـوق، از آزمـون ديکـی فولـر )ADF( بـرای بررسـی مانايـی 
متغيرهـا اسـتفاده شـده و نتايـج مانايـی متغيرهـا در جدول شـماره 2 آمده اسـت.

)ADF( جدول 2، نتایج آزمون مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیكی فولر

متغیر
بدون نفتبا نفت

t احتمالآمارهt احتمالآماره
LEM-1/07443107162-1/07090607176

LY-3/8502480/0244-3 /4518240/3489
L (K/L)-0/5109460/4887-2 /1161800/5210

LCI-5/ 6263420/0002-5 /9051620/000

ماخذ: محاسبات گزارش 

بـا توجـه به اين كه متغيرهای اشـتغال و سـرمايه سـرانه نامانـا و متغيرهای ظرفيت 
1.. Gujarati Damodar, N
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و توليـد ناخالـص داخلـی مانـا هسـتند، می تـوان متغيرهـای نامانـا را با يـک مرتبه 
تفاضل گيـری وارد مـدل نمـود كـه در ايـن صورت رابطـه بلندمدت بيـن متغيرها از 
دسـت مـی رود. راه حـل ديگـر، اسـتفاده از مدلی اسـت كـه بتوان بـا اسـتفاده از آن 
متغيرهـای مانـا و نامانـا را در كنـار يکديگـر قـرار داد. بنابراين برای به دسـت رابطه 

بلندمـدت بيـن متغيرها از روش ARDL اسـتفاده می شـود.
ابتـدا بـرای بررسـی ارتباط بيـن متغيرها بـا اسـتفاده از روش ARDL وقفه بهينه را 

مشـخص نمـوده و سـپس به برآورد مـدل مورد نظـر پرداخته خواهد شـد.

4-3- تعیین وقفه بهینه با استفاده از معیارهای تعیین وقفه
تعـداد وقفه هـای بهينـه برای هـر يـک از متغيرهای توضيحـی را می تـوان با كمک 

يکـی از ضوابـط آكائيـکAIC( 1(، SC شـوارتز - بيزيـن2 )SBC(  تعيين كرد.

جدول 3، آزمون تعیین وقفه بهینه

LagLogLLRFPEAICSCHQ

1670 /5375NA1 /29 e-20*-34 /44934*-33 /75983*-34 /20402*

2676 /34329 /1668542/ 25 e-20-33 /91280-32 /53378-33 /42215

3686 /920414 /474133 /20 e-20-33 /62739-31 /55886-32 /89142

ماخذ: محاسبات گزارش

بـا توجـه بـه جـدول )3(، معيارهـای AIC و SC بيانگـر وقفه 1 می باشـند. لذا وقفه 
بهينـه 1 در نظـر گرفتـه می شـود و بـا در نظـر گرفتـن وقفه بهينـه يک، بـه برآورد 
مـدل بـا اسـتفاده از روش ARDL پرداختـه می شـود. بـا توجـه بـه نتايـج يکسـان 
بـرای تعييـن وقفـه بهينه برای مـدل بدون احتسـاب ارزش افزوده نفـت و مدل های 
مربـوط بـه بخش هـای اقتصـادی از ذكر جـداول مربوط بـه تعيين وقفـه بهينه آنها 

خودداری می شود. 

4-4- نتایج برآورد کشش اشتغال
در جـدول شـماره 3، نتايـج حاصل از برآورد كشـش اشـتغال نسـبت بـه متغيرهای 

كليـدی اقتصـاد در سـطح كالن و بخش هـا در كوتاه مـدت آمده اسـت.
1.. Akaike Criter
2.. Schwarz Criter
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جدول 4: نتایج حاصل از برآورد ارتباط بین اشتغال و متغیرهای کلیدی تاثیرگذاری بر آن 
در کوتاه مدت

کل اقتصاد
متغیرکل اقتصاد)بدون احتساب بخش نفت(

.95183.52370LEM(-1)

.42726.47934LY

-.15919-.52520L)K/L(

.029263.42089LCI

بـا توجـه بـه اين كـه متغيرها به صـورت لگاريتمی در مدل بـه كار برده شـده اند، لذا 
بـا اسـتفاده از ضرايـب ايـن متغيرها می توان به كشـش اشـتغال نسـبت بـه هر يک 
از متغيرهـا پـی برد. در برآورد رابطه بين اشـتغال و سـاير متغيرهـا را در نظر گرفته 
و سـپس بـدون احتسـاب ارزش افـزوده نفـت، توليد ناخالـص داخلـی را مدنظر قرار 

داده و مجـددا بـه برآورد مدل پرداخته شـده اسـت.

جدول 5: نتایج حاصل از برآورد ارتباط بین اشتغال و متغیرهای کلیدی تاثیرگذاری بر آن 
در کوتاه مدت
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LEM(-1).67631.48551.86240.70776.49124.56907.70021.20675.44120.52370.95183

LY0.537100.413020.433240.406280.699370.450880.532350.584240.69959.47934.42726

L(K/L)-.31898-.479220.19945-.36544-.766640.34832-.36165-.82392-.54336-.525200.15919

LCI.31737.462250.93839.22368.60420.30388.28036.88158.47530.420890.29263

مأخذ: محاسبات گزارش

نتايج برآوردها در قالب هر يک از متغيرهای مستقل به شرح ذيل بيان شده است:
● اشـتغال بـا وقفه: ضريـب متغيـر لگاريتم اشـتغال بـا وقفـه در مدل بـرآوردی 
كالن دارای اثر مثبت 0/52 بر اشـتغال دوره جاری و در مدل بدون احتسـاب ارزش 
افـزوده نفـت دارای اثـر مثبـت 0/95 بـر اشـتغال دوره جـاری اسـت. نقش اشـتغال 



20

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران

سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

بـا وقفـه بسـيار مهـم بـوده و درجـه انعطاف پذيـری بـازار كار را نشـان می دهـد. به 
عبارتـی اختـالف ضريب متغير از يک، درجه انعطاف پذيری بيشـتری داشـته و مدل 
بـرآوردی بـا احتسـاب ارزش افـزوده نفـت انعطاف كمتری نسـبت به اشـتغال دوره 
قبـل داشـته، لـذا تـا حدی چسـبندگی بيشـتر اسـت. می تـوان گفـت حمايت های 
مسـتقيم و غيرمسـتقيم از طريـق قوانيـن و مقـررات كار و تامين اجتماعـی موجـب 
گرديـده كـه درجـه انعطاف پذيـری بـازار كار در اين بخش ها كاهـش يابد. همچنين 
از بيـن بخش هـای اقتصادی صنعت، كشـاورزی و خدمات، بـه ترتيب بخش خدمات 
بـا درجـه انعطـاف 0/5، بخش كشـاورزی و صنعت بـا درجه انعطاف 0/3 می باشـند 
و بـه هميـن صـورت سـرعت تعديـل در بخـش خدمـات 2 دوره بـوده و در بخـش 
كشـاورزی و صنعت 3/3 دوره می باشـد. بنابراين شـکاف موجود بين اشـتغال واقعی 
و مطلـوب در بخـش خدمات زودتر از بخش های كشـاورزی و صنعت پر خواهد شـد 
و ايـن بخـش به اشـتغال مطلوب خـود خواهد رسـيد و اين در بحث سياسـتگذاری 

بسـيار حائز اهميت اسـت.
● تولیـد: لگاريتـم توليـد ناخالـص داخلـی دارای ضريـب 0/48 و0/43 بـه ترتيب 
در مـدل كل اقتصـاد و كل اقتصـاد بـدون احتسـاب ارزش افـزوده نفـت اسـت. لـذا 
بـا افزايـش يـک درصـد در توليـد ناخالص داخلـی، بـه ترتيـب 0/48 و 0/43 درصد 
اشـتغال افزايـش می يابـد. بـه عبـارت ديگـر در سـطح كالن اقتصـادی، كشـش 
اشـتغال نسـبت بـه توليد در سـطح 0/48 می باشـد و بيانگر اهميت توليـد در ايجاد 
فرصت هـای شـغلی اسـت. هر چنـد كه اين محاسـبات در كشـورهای توسـعه يافته 
باالتـر اسـت و بـه طوری كـه در مطالعـه اسـکيرچين در اتحاديـه اروپا، ايـن ميزان 
بيـش از 0/65 می باشـد. بـر اسـاس پيش بينـی برنامه ششـم توسـعه چنانچه رشـد 
توليـد ناخالـص داخلی 8 درصد باشـد، رشـد اشـتغال بـه ترتيـب 3/8 و 3/4 خواهد 
بـود. بـا افزايـش توليـد، اشـتغال نيـز افزايـش می يابـد. يکـی از عواملـی كـه باعث 
افزايـش اشـتغال می شـود، ايجـاد تحرک اقتصـادی در كشـور و به تبـع آن افزايش 
تقاضـا بـرای محصـوالت داخلـی اسـت. در واقع تقاضـای كل باعث افزايـش توليد و 
تحـرک اقتصـادی می شـود. چنانچـه اقتصـاد كشـور در ركـود به سـر بـرد، مصرف 
داخلـی دچـار صدمـه و آسـيب می شـود، لـذا می تـوان بخـش تجـارت خارجـی را 
هـدف قـرار داد. يعنـی صـادرات كاال و خدمـات توليـد داخـل بـه كشـورهای ديگر 
در اولويـت كار قـرار گيـرد. بـا توجـه بـه وضعيـت ركودی كشـور، می تـوان خدمات 

یكی از عواملی که باعث 
افزایش اشتغال می شود، 
ایجاد تحرک اقتصادی 
در کشور و به تبع آن 
افزایش تقاضا برای 
محصوالت داخلی است. 
در واقع تقاضای کل باعث 
افزایش تولید و تحرک 
اقتصادی می شود
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و از جملـه خدمـات نويـن )مثـل گردشـگری، ICT، واسـطه  های مالـی و ...( را بـه 
كشـورهای ديگـر صـادر و از ايـن طريـق ايجـاد اشـتغال نمـود. مشـروط بـر اين كه 
خدمـات افزايـش يابـد. خدمات نويـن می تواند باعث ايجاد اشـتغال شـده، اشـتغال 
كشـور را رسـمی تر نمايـد و سياسـتگذاری ها را بـه سـمت پراشـتغالی و توسـعه 
پايـدار جهـت دهـد. بنابراين سياسـتگذار می بايسـت به تسـهيل قوانيـن و مقررات 
كمـک كنـد. بـا توجـه بـه اين كـه بخـش رسـمی اشـتغال كشـور بيشـتر در بخش 
صنعت فعال بوده و اشـتغال غيررسـمی در بخش های كشـاورزی و خدمات بيشـتر 
می باشـند و ايـن گـروه از افـراد كه در بخش غيررسـمی مشـغول می باشـند، عمدتا 
فارغ التحصيالن دانشـگاهی هسـتند كه جذب اينگونه فعاليت ها می شـوند، بنابراين 
بـا تسـهيل قوانيـن و مقـررات در بخـش خدمات می تـوان كمک بزرگی به اشـتغال 
در ايـن بخـش نمـود. نتايج كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليـد در بخش كشـاوری 
0/5، بخـش صنعـت 0/4 و بخـش خدمـات 0/7 بـه خوبـی نمايان اسـت و اين خود 
بيانگـر حساسـيت اشـتغال در بخـش خدمـات به توليـد در اين بخش می باشـد. لذا 
بـا افزايـش توليـد در ايـن بخش اشـتغال نسـبت به دو بخـش كشـاورزی و صنعت 

بيشـتر افزايـش يافتـه و باعث اشـتغالزايی در كشـور خواهد شـد.
● سـرمایه سـرانه: سرمايه سـرانه )شـاخص قيمت نسـبی عوامل توليد( دارای اثر 
منفی بر اشـتغال اسـت. در دو مدل بررسـی شـده ضريب اين متغير منفی 0/52 و 
0/16 می باشـد كـه بـا اختـالف 0/36 درصد بيانگر اين مطلب اسـت كه سـطح كل 
اقتصـاد كشـور در دوره كوتاه مـدت اثـر منفـی قيمـت عامل كار به سـرمايه بيشـتر 
از زمانـی اسـت كـه در اقتصـاد كشـور نفـت وجـود نداشـته باشـد. به طـوری كه با 
افزايـش هزينـه نيـروی كار و رشـد دسـتمزد واقعـی، بنگاه هـای اقتصـادی ترجيـح 
می دهنـد كه كمتر اسـتخدام نمايند و عامل سـرمايه را جانشـين نيـروی كار كنند. 
قيمـت نسـبی عوامـل در بخـش كشـاورزی، صنعـت و خدمـات بـه ترتيـب 0/32، 
0/37- و 0/54- می باشـد. بنابرايـن چنانچـه در قيمت هـا نيز انعطافی وجود داشـته 
باشـد، ايـن انعطاف پذيـری در بخـش خدمات بيش از سـاير بخش هـای اقتصادی از 

جمله صنعت و كشـاورزی اسـت.
● شـاخص ظرفیـت: متغير ديگـری كه در اين بـرآورد در نظر گرفته شـده، متغير 
ظرفيـت اسـت. بـا افزايـش ظرفيت اقتصـاد، اشـتغال افزايـش می يابد. ايـن افزايش 
بـه ازای هـر يـک درصـد افزايـش در ظرفيـت معـادل 0/42 در مـدل كالن و 0/03 

 با توجه به این که 
بخش رسمی اشتغال 

کشور بیشتر در بخش 
صنعت فعال بوده و 

اشتغال غیررسمی در 
بخش های کشاورزی و 

خدمات بیشتر می باشند 
و این گروه از افراد که 

در بخش غیررسمی 
مشغول می باشند، 

عمدتا فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هستند که 

جذب اینگونه فعالیت ها 
می شوند، بنابراین با 

تسهیل قوانین و مقررات 
در بخش خدمات می توان 

کمک بزرگی به اشتغال 
در این بخش نمود
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درصـد در مـدل كل بـدون احتسـاب ارزش افـزوده نفت می باشـد. بـا افزايش توليد 
چنانچـه ظرفيـت جديد ايجاد شـود، اشـتغال افزايـش می يابد. حال به دنبال پاسـخ 
بـه اين سـوال هسـتيم كـه آيا بـدون ايجـاد ظرفيت جديـد و با وجـود ظرفيت های 
موجـود نيـز می تـوان اشـتغال در بخش هـای اقتصـادی ايجـاد كـرد؟ در بيـن سـه 
بخـش خدمات، كشـاورزی و صنعت ضريب ظرفيت به ترتيـب 0/47، 0/23 و 0/32 
می باشـد. بنابرايـن می تـوان بر اسـاس ظرفيت هـای موجـود انتظار افزايـش توليد و 
بـه تبـع آن اشـتغال جديـد در بخـش خدمات را نسـبت بـه دو بخش ديگر داشـت. 
اهميـت ايـن موضـوع زمانـی مشـخص می شـود كه شـوكی بر اقتصـاد كشـور وارد 
شـود. در چنيـن شـرايطی هماننـد شـرايط تحريم می تـوان بـا اسـتفاده از ظرفيت 

موجـود بـه ايجاد اشـتغال پرداخـت و در بخـش خدمات اشـتغالزايی نمود.
بنابرايـن در نهايـت می تـوان گفت بخش خدمات در مقايسـه بـا دو بخش صنعت و 
كشـاورزی دارای بيشـترين توان اشـتغالزايی اسـت. اين نتيجه را ضريب متغيرهای 
توليـد، ظرفيـت، قيمـت نسـبی عوامـل و اشـتغال دوره قبـل در ايـن بخـش تاييـد 
 ،ICT گردشـگری،  زيربخش هـای  در  می توانـد  اشـتغالزايی  ايـن  كـه  می نمايـد 
واسـطه های مالی و ... باشـد و در كوتاه مدت و بلندمدت منجر به اشـتغال بهينه در 

سطح كشور گردد. 
در ادامـه گـزارش، بـه بررسـی ارتبـاط بلندمـدت متغيرهـای اشـتغال و متغيرهای 

كليـدی تاثيرگـذاری بـر آن پرداخته شـده اسـت.

جدول 6: نتایج برآورد ارتباط بین اشتغال و متغیرهای تاثیرگذاری بر آن
در بلندمدت بخش های اقتصادی
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LY1.0102.99714.968311.0480.981541.04631.0085.988641.01931.0064.88700

L(K/L)-.98545-.93144-1.4495-1.2505-1.5069-.80828-1.2063-1.0387-.97237-1.1027-3.3049

LCI.98048.89847-.68198.799631.1876.70516.935181.1114.85057.88365.60751

مأخذ: محاسبات گزارش
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نتايـج بلندمـدت نيز نتايج پويای اشـتغال )كوتاه مـدت( را تاييد می كنـد. به طوری كه 
در بلندمـدت متغيـر توليد دارای اثر مثبت بر اشـتغال اسـت. لذا بـا افزايش يک درصد 
در توليـد ناخالـص داخلـی اشـتغال يـک درصـد افزايش خواهـد يافت. حـال چنانچه 
ارزش افـزوده نفـت را در نظـر نگيريم و توليـد ناخالص داخلی را بـدون در نظر گرفتن 

ارزش افـزوده نفـت در بـرآورد وارد نماييـم، تاثير آن به 0/88 كاهـش خواهد يافت.
با توجه به مطالب فوق و برای روشـن تر شـدن نتيجه می بايسـت رشـد اشـتغال را در 
شـرايط بهينـه به دسـت آورد و با توجـه به آن می توان سياسـتگذاری درسـت و الزم 
را انجـام داد. لـذا در ادامـه بـه برآورد نرخ رشـد اشـتغال پرداخته خواهد شـد. برای به 
دسـت آوردن نرخ بهينه اشـتغال از مدل رگرسـيون درجه دوم در قالب منحنی آرمی 

كـه نـوع خاصی از فرم كلی منحنی الفر اسـت، اسـتفاده خواهد شـد.1 

4-5- معرفی الگوی بهینه نرخ رشد اشتغال
در ايـن قسـمت، بـه اندازه گيـری ميزان بهينه اشـتغال با توجه به منحنـی آرمی كه 
بيانگـر وجـود يک رابطـه غيرخطی بين متغيرهـا پرداخته می شـود. مدل غيرخطی 

آرمـی بـه صورت زير در نظر گرفته شـده اسـت:
LEMt= β0+β1*LYt+β2*LYt ^2+β3*LKt+β4*LKt^2+β5*LCIt+β6*LCIt^2+εt

در ايـن مـدل غيرخطـی، LEMt لگاريتـم اشـتغال، LYt لگاريتـم توليـد ناخالـص 
̂ LYt لگاريتـم توليد ناخالـص داخلی با درجه دوم، LKt لگاريتم سـرمايه  داخلـی، 2
 LCIt^2 ،لگاريتم ظرفيت LCIt ،لگاريتم سـرمايه سـرانه با درجه دوم LKt^2 ،سـرانه

لگاريتـم ظرفيت بـا درجه دوم می باشـند.

4-6- نتایج برآورد نرخ اشتغال بهینه
ابتـدا بـه بـرآورد مـدل كل اقتصـاد پرداختـه می شـود و سـپس كل توليـد بـدون 
احتسـاب ارزش افـزوده نفـت، مجـددا مـدل بـرآورد خواهـد شـد. نتايـج حاصـل از 

برآورد نرخ اشتغال بهينه: 
LEMt=  0.429976*LYt+ 0.055755+0.256924*LYt^2 -0.70977*LKt0.26808-

*LKt^2+0.013958 *LCIt+0.003752 *LCIt^2
مأخذ: محاسبات گزارش

1. سـامتی و ديگـران )1383(. در مقالـه ای كـه نـرخ بهينـه بيکاری را محاسـبه نمودنـد از اين منحنی 
استفاده كرده اند. 

بخش خدمات در مقایسه 
با دو بخش صنعت و 

کشاورزی دارای بیشترین 
توان اشتغالزایی است. 

این نتیجه را ضریب 
متغیرهای تولید، ظرفیت، 

قیمت نسبی عوامل و 
اشتغال دوره قبل در این 

بخش تایید می نماید 
که این اشتغالزایی 

می تواند در زیربخش های 
 ،ICT ،گردشگری

واسطه های مالی و ... 
باشد و در کوتاه مدت 
و بلندمدت منجر به 

اشتغال بهینه در سطح 
کشور گردد



24

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران

سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

بـا توجـه بـه نتايج، مشـخص اسـت كـه رابطـه بيـن توليـد و اشـتغال و همين طور 
درجـه دوم توليـد و اشـتغال مثبت بوده و بـا افزايش توليد اشـتغال افزايش می يابد. 
ايـن افزايـش ابتدا چشـمگير نبـوده و به ميزان 0/05 اسـت. بنابراين بـا افزايش يک 
درصـد در توليـد اشـتغال 0/05 درصد افزايش خواهد داشـت. ولی بـا افزايش توليد 
در دوره هـای بعـد و بـر اسـاس منحنـی الفـر، ايـن افزايش در اشـتغال نيـز افزايش 
می يابـد. بنابرايـن برای آن كه بتوان افزايش پايداری در اشـتغال داشـت، می بايسـت 
توليـد بـه طور مسـتمر افزايش يابد و رشـد اقتصادی باالتری تجربه شـود. سـرمايه 
سـرانه كـه معـادل قيمـت نسـبی عوامـل اسـت، دارای اثر منفی بر اشـتغال اسـت. 
ايـن اثـر منفـی با افزايش قيمت نسـبی عوامـل در دوره هـای بعد كاهـش می يابد و 
بيانگـر افزايـش بهـره وری نيـروی كار و به تبع آن، افزايش دسـتمزد خواهد شـد كه 
نه تنهـا باعـث كاهش اشـتغال نمی شـود بلکه بـا افزايش بهـره وری و كارايـی، باعث 
افزايش تقاضا برای نيروی كار شـده و اشـتغال را افزايش می دهد. شـاخص ظرفيت 
در دوره هـای اوليـه دارای اثـر مثبت بيشـتری بر اشـتغال اسـت. با شـاخص افزايش 
ظرفيـت در دوره هـای بعـد اثـر مثبـت آن بر اشـتغال كاهـش يافته و چنانچـه دوره 
زمانـی افزايـش يابـد اثـر آن منفـی خواهـد شـد. در اين مرحلـه چنانچـه موجودی 
سـرمايه در دوره قبـل كاهـش يابـد و اين كاهش ادامه داشـته باشـد باعـث افزايش 
تعـداد عامـل نيـروی كار نسـبت به عامل سـرمايه شـده و توليـد نهايی نيـروی كار 
را كاهـش خواهـد داد. لـذا برای اين كـه بهـره وری و كارايی نيـروی كار افزايش يابد 
عامـل سـرمايه نيـز بايد افزايـش پيدا كند تا توليـد نيز افزايش و به تبع آن اشـتغال 

نيز افزايـش يابد.
بـر اسـاس نتايج به دسـت آمـده، نرخ بهينه اشـتغال برای كل اقتصاد 3/7 محاسـبه 
شـده اسـت. بـا توجه به بـرآورد رابطه كوتاه مـدت و نتايج جدول شـماره 4 و ضريب 
لگاريتـم توليـد كـه برابـر 0/48 اسـت، می تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـرای رسـيدن 
بـه ايـن نـرخ رشـد اشـتغال در كوتاه مـدت، می بايسـت رشـد اقتصـادی متناظـر با 
آن معـادل 7/7 درصـد افزايـش باشـد. بنابرايـن بـرای ايجـاد ظرفيت مناسـب برای 
اشـتغال بايـد بـه رشـد اقتصـادی بـاال رسـيد و در واقع در شـرايط بهينـه اقتصادی 
می تـوان بـه رشـد 3/7 درصدی اشـتغال رسـيد مشـروط بـه اين كه رشـد اقتصادی 

7/7 درصـد خواهد شـد.
در ادامـه بـرای كل اقتصـاد بـدون احتسـاب ارزش افـزوده نفـت، مجـددا نرخ رشـد 



25

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران
سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

بهينـه اشـتغال محاسـبه شـده و نتايـج ايـن بـرآورد به صـورت زير می باشـد.
نتايج حاصل از برآورد نرخ اشتغال بهينه بدون در نظر گرفتن بخش نفت

LEMt=0.539973 * LYt + 0.0024236 +  0.665155 * LYt^2 - 0.19133 * 

LKt0.04957 -* LKt^2+0.514048 * LCIt+0.0163273 *LCIt^2

مأخذ: محاسبات گزارش

نتايـج نشـان می دهـد كـه نـرخ بهينه اشـتغال در ايـن مدل 3/2 اسـت. بـا توجه به 
بـرآورد رابطـه كوتاه مـدت و نتايج جدول شـماره 4 و ضريب لگاريتـم توليد كه برابر 
0/43اسـت، می تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـرای رسـيدن بـه اين نرخ رشـد اشـتغال 
در كوتاه مـدت، می بايسـت رشـد اقتصـادی معـادل 7/4 درصـد افزايـش داشـته 
باشـد. بنابرايـن بـرای ايجـاد ظرفيـت مناسـب برای اشـتغال بـدون در نظـر گرفتن 
ارزش افـزوده نفـت بايـد به رشـد اقتصـادی باالتـر از 7 درصـد را تجربـه نمايد. اين 
نتيجه گيـری در سـطح كالن اقتصادی اسـت و برای دانسـتن اين كـه در بخش های 
اقتصـادی اشـتغال و توليـد بهينـه چـه ميـزان اسـت، می بايسـت بـرای هـر يک از 
بخش هـا بـه طـور جداگانـه مدل بهينـه را بر اسـاس منحنـی آرمی بـرآورد نموده و 
سـپس رشـد بهينه اشـتغال و توليد را به دسـت آورد. جدول شـماره 6، نرخ بهينه 

اشـتغال و توليـد در بخش هـای مختلـف اقتصـادی را نشـان می دهد.

جدول 7: نتایج حاصل از برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید
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83/7/ 93/ 13/ 25/ 3/62/64/13/29/63نرخ بهينه اشتغال

7/ 47/ 75/ 56/ 19/ 97/ 99/ 57/ 39/ 76/ 6نرخ بهينه توليد بخش

ماخذ: محاسبات گزارش

نتايـج نشـان می دهـد كـه در بخش هـای خدمـات، صنعت و كشـاورزی نـرخ بهينه 
اشـتغال بـه ترتيـب 3/8، 3/2 و 3/6 می باشـد. ايـن نتايج مويد نتايج قبـل در برآورد 
كشـش اشـتغال نسـبت به توليد اسـت. در بخش های خدمات، صنعت و كشـاورزی 
كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليـد  0/7، 0/41و 0/54 می باشـد كـه بيانگر كشـش 
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بيشـتر اشـتغال در بخـش خدمـات نسـبت به توليـد در اين بخـش اسـت. بنابراين 
چنانچـه توليـد در ايـن بخش يـک درصد افزايش يابد، اشـتغال بخـش 0/7 افزايش 
می يابـد. ايـن نتيجـه بيانگـر اين اسـت كه برای رسـيدن بـه اشـتغال 3/8 درصدی 
در بخش خدمات می بايسـت توليد بخش 5/4 درصد رشـد داشـته باشـد. در بخش 
كشـاورزی نرخ بهينه اشـتغال 3/6 درصد اسـت و با در نظر گرفتن كشـش اشـتغال 
نسـبت بـه توليـد در ايـن بخـش كـه معـادل 0/54 اسـت می تـوان نتيجـه گرفـت 
كـه توليـد نيـز می بايسـت 6/7 درصـد افزايش يابد. رشـد اشـتغال بهينـه در بخش 
صنعـت 3/2 درصـد اسـت و بيـان می كنـد كـه بـا توجه به كشـش اشـتغال در اين 
بخـش، رشـد توليـد بايـد 7/9 درصـد در نظـر گرفته شـود. بنابراين بخـش خدمات 
می توانـد بيشـترين رشـد اشـتغال نسـبت بـه توليـد را داشـته باشـد. ايـن نتايج به 
خوبـی نشـان می دهـد كـه برای رسـيدن به رشـد اشـتغال 3/2 درصـدی در بخش 
صنعت، توليد بيشـتری الزم اسـت و اين نتيجه به علت كشـش پايين اشـتغال اين 
بخـش نسـبت بـه توليـد بخش می باشـد، در حالـی كه در بخـش كشـاورزی با 6/7 
درصـد رشـد توليـد به 3/6 درصد رشـد اشـتغال و در بخـش خدمات بـا 5/4 درصد 
رشـد توليد به 3/8 درصد رشـد در اشـتغال خواهيم رسـيد. بنابراين با رشـد توليد 
كمتـری در بخـش خدمـات نسـبت بـه دو بخـش كشـاورزی و صنعت می تـوان به 
رشـد اشـتغال باالتـری رسـيد. اين نتايج مـوارد گفته شـده قبل را در مورد كشـش 

اشـتغال و نـرخ بهينـه اشـتغال را رد نمی كند.

5- نتیجه گیری و توصیه ها
5-1- نتیجه گیری

بـا توجه به شـرايط اقتصادی و اجتماعی كشـور ايران مبنی بـر جوان بودن جمعيت 
و عـدم تعادل هـای بـازار كار از ابعـاد مختلـف، موضوع ايجاد اشـتغال و اشـتغالزايی 
در اقتصـاد از اهميـت دوچندانـی برخـوردار اسـت و حتـی در برنامه ريزی های كالن 
مـورد تاكيـد و توجه می باشـد. به طوری كه در سـند چشـم انداز جمهوری اسـالمی 
ايـران در افـق 1404 وضعيـت اشـتغال كامـل نيـروی كار تصويـر شـده اسـت. در 
بحـث سياسـتگذاری يکـی از محورهـای مورد توجه، ارتباط توليد و اشـتغال اسـت، 
بـه طـوری كـه در يک سـاختار اقتصادی مشـخص درصد افزايش اشـتغال بـه ازای 
درصـد افزايـش توليد به چه ميزان اسـت و از جانب ديگر شـرايطی كه اقتصاد ايران 
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بتوانـد مشـکالت بيـکاری را به صورت سـاختاری مرتفـع نمايد، وضعيـت مطلوب و 
بهينـه رشـد اشـتغال در چارچـوب كالن چگونه اسـت. در اين گزارش به بررسـی و 
برآورد كشـش اشـتغال نسـبت به متغيرهای كليدی اقتصادی و نرخ رشـد اشـتغال 

بهينـه با اسـتفاده از منحنی الفر پرداخته شـده اسـت.
برای محاسـبه كشـش بلندمدت و كوتاه مدت اشـتغال نسـبت به متغيرهای كليدی 
اقتصـادی از روش ARDL و نرم افـزار MICROFIT و بـرای محاسـبه نـرخ رشـد 
بهينه اشـتغال و توليد كل و بخش ها از روش OLS و نرم افزار EVIEWS9 اسـتفاده 
شـده اسـت. نتايـج نشـان داد كه اشـتغال نسـبت به اشـتغال بـا وقفـه در مدل كل 
اقتصـاد پركشـش تر از حالـت كل اقتصـاد بـدون احتسـاب ارزش افزوده نفت اسـت. 
همچنيـن بيـن سـه بخش صنعت، كشـاورزی و خدمـات، به ترتيـب بخش خدمات 
بـا درجـه انعطـاف 0/5، بخش كشـاورزی و صنعت بـا درجه انعطاف 0/3 می باشـند 
و بـه هميـن صـورت سـرعت تعديـل در بخـش خدمـات 2 دوره بـوده و در بخـش 

كشـاورزی و صنعـت 3/3 دوره می باشـد.
بنابرايـن شـکاف موجـود بين اشـتغال واقعی و مطلـوب در بخش خدمـات زودتر از 
بخش هـای كشـاورزی و صنعـت پـر خواهـد شـد و ايـن بخش بـه اشـتغال مطلوب 
خـود خواهـد رسـيد. در مدل هـای كالن لگاريتـم توليـد ناخالـص داخلـی دارای 
ضريـب 0/48 و 0/43 بـه ترتيـب در مـدل بـا ارزش افـزوده نفـت و بدون احتسـاب 
ارزش افـزوده نفـت اسـت. يکی از عواملی كه باعث افزايش اشـتغال می شـود، ايجاد 
تحـرک اقتصـادی در كشـور و بـه تبـع آن افزايـش تقاضا بـرای محصـوالت داخلی 
اسـت. در واقـع تقاضـای كل باعـث افزايـش توليـد و تحـرک اقتصـادی می شـود. 
چنانچـه اقتصـاد كشـور در ركـود بـه سـر ببـرد و يـا در مرحلـه خـروج از ركـود 
می باشـد، مصـرف داخلـی دچـار صدمه و آسـيب می شـود و از اين طريـق نمی توان 
تقاضـا بـرای كاال و خدمـات توليـدی داخـل را افزايـش داد، لذا بـرای افزايش تقاضا 
می تـوان بخـش تجـارت خارجـی را هـدف قـرار داد. يعنـی صـادرات كاال و خدمات 

داخلـی به كشـورهای ديگـر در اولويـت كار قـرار گيرد.
بـا توجـه بـه وضعيـت ركـودی كشـور، می تـوان خدمـات از جملـه خدمـات نويـن 
)مثـل گردشـگری، ICT، واسـطه های مالـی و ...( را بـه كشـورهای ديگر صـادر كرد 
و از ايـن طريـق فرصت هـای جديـد كسـب وكار را خلـق و يـا ايجـاد نمـود و در پی 
آن فرصت هـای جديـد شـغلی نيـز ايجـاد كـرد. البتـه در ايـن راسـتا فرصت هـای 

چنانچه اقتصاد کشور 
در رکود به سر ببرد و یا 

در مرحله خروج از رکود 
می باشد، مصرف داخلی 

دچار صدمه و آسیب 
می شود و از این طریق 

نمی توان تقاضا برای کاال 
و خدمات تولیدی داخل 
را افزایش داد، لذا برای 
افزایش تقاضا می توان 
بخش تجارت خارجی 

را هدف قرار داد. یعنی 
صادرات کاال و خدمات 

داخلی به کشورهای 
دیگر در اولویت کار 

قرار گیرد
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گسـترده ای برای توسـعه بخـش خدمات به ويژه خدمـات نوين وجـود دارد. خدمات 
نويـن می توانـد باعـث ايجـاد اشـتغال شـده، اشـتغال كشـور را رسـمی تر نمايـد و 
سياسـتگذاری ها را بـه سـمت پراشـتغالی و توسـعه پايـدار جهـت دهـد. بنابرايـن 
سياسـتگذار می بايسـت بـه تسـهيل در قوانيـن و مقـررات به خصـوص قوانيـن و 

مقـررات ناظـر بـر بـازار كار و كسـب وكار كمـک كند.
بـا توجـه بـه اين كـه بخش رسـمی اشـتغال كشـور بيشـتر در بخش صنعـت فعال 
بـوده و اشـتغال غيررسـمی در بخش هـای كشـاورزی و خدمـات بيشـتر و اين گروه 
از افـراد كـه در بخـش غيررسـمی مشـغول می باشـند، عمدتـا فارغ التحصيـالن 
دانشـگاهی هسـتند كـه جـذب اينگونـه فعاليت هـا می شـوند، بنابرايـن با تسـهيل 
قوانيـن و مقـررات در بخـش خدمـات می تـوان كمـک بزرگـی بـه اشـتغال در ايـن 
بخـش نمـود. ايـن نتيجـه از برآورد مدل های كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليد در 
بخـش كشـاورزی 0/5، بحـش صنعـت 0/4 و بخش خدمـات 0/7 به خوبـی نمايان 
اسـت و ايـن خـود بيانگـر حساسـيت اشـتغال در بخـش خدمات بـه توليـد در اين 
بخـش اسـت. لـذا بـا افزايـش توليـد در ايـن بخـش اشـتغال نسـبت بـه دو بخـش 
كشـاورزی و صنعت بيشـتر افزايش يافته و باعث اشـتغالزايی در كشـور خواهد شـد. 
لگاريتـم سـرمايه سـرانه دارای اثـر منفی بر اشـتغال اسـت. به طوری كه بـا افزايش 
هزينـه نيـروی كار و رشـد دسـتمزد واقعـی، بنگاه هـای اقتصادی ترجيـح می دهند 

كـه كمتـر اسـتخدام نماينـد و عامل سـرمايه را جانشـين نيـروی كار كنند.
قيمـت نسـبی عوامـل در بخـش كشـاورزی، صنعت و خدمـات به ترتيـب 0/32-، 
0/37- و 0/54- می باشـد. بنابرايـن چنانچـه در قيمت هـا نيـز انعطافـی وجـود 
داشـته باشـد، ايـن انعطاف پذيـری در بخـش خدمـات بيشـتر از سـاير بخش های 
اقتصـادی از جمله صنعت و كشـاورزی اسـت. بـا افزايش ظرفيت اقتصاد، اشـتغال 
نيـز افزايـش می يابـد. ايـن افزايـش بـه ازای هـر يـک درصـد در ظرفيـت معـادل 
0/42 در مـدل كالن و 0.03 درصـد در مـدل بـدون احتسـاب ارزش افـزوده نفت 
اسـت. بـا افزايـش توليـد چنانچـه ظرفيـت جديـد ايجـاد شـود، اشـتغال افزايش 
می يابـد. در بيـن سـه بخش خدمـات، كشـاورزی و صنعت ضريب متغيـر ظرفيت 
بـه ترتيـب 0/47، 0/23 و 0/32 می باشـد. بنابرايـن می تـوان گفت بـا ظرفيت های 
موجـود و بـا افزايش توليد در بخش خدمات نسـبت به دو بخش ديگر اشـتغالزايی 

بيشـتری را ايجاد می شـود.

خدمات نوین می تواند 
باعث ایجاد اشتغال شده، 
اشتغال کشور را رسمی تر 
نماید و سیاستگذاری ها 
را به سمت پراشتغالی و 
توسعه پایدار جهت دهد
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همچنيـن بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده، رشـد اشـتغال بهينـه برابـر 3/7 درصد 
اسـت، لذا می توان فرصت شـغلی جديد در برنامه ششـم و حتی چشـم انداز بيسـت 
سـاله را بـرآورد نمـود. مطابق نتايـج طرح نيروی كار، تعداد جمعيت شـاغل كشـور 
در سـال 1395، در حـدود 22.588 هـزار نفـر بـرآورد شـده اسـت. بـر اين اسـاس، 
می توان گفت كه در شـرايط مطلوب و مناسـب اقتصادی )متناظر با رشـد اقتصادی 
بهينـه 7/7 درصـدی(  در يـک افق پنج سـاله، سـاالنه 899 هزار نفر فرصت شـغلی 
جديـد نيـاز خواهـد بـود كـه بـا محاسـبات اسـناد برنامـه ششـم توسـعه در حوزه 
بـازار كار چنـدان تفاوتـی نـدارد. از اين تعداد اشـتغال ايجاد شـده، بيشـترين تعداد 
شـاغالن متعلـق بـه بخـش خدمـات، كشـاورزی، حمل ونقـل و ارتباطـات و بخـش 
صنعـت می باشـد. بنابرايـن قرار گرفتـن اقتصاد در شـرايط مطلوب هر چند دشـوار 
و پرهزينـه ولـی دسـت يافتنی اسـت. لذا تحقق رشـد اشـتغال بهينـه و فرصت های 
شـغلی جديـد متناظـر آن نيازمنـد الزاماتـی اسـت كـه بايد مـورد توجه قـرار گيرد 
كـه عمـده ايـن الزامـات از نـگاه سـاختاری و نهادی اسـت. نتايـج نشـان داد كه در 
بخش هـای خدمـات، صنعـت و كشـاورزی نـرخ بهينه اشـتغال به ترتيـب 3/8، 3/2 

و 3/6 می باشـد.
ايـن نتايـج مويـد نتايـج قبل در برآورد كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليد اسـت. در 
بخش هـای خدمـات، صنعـت و كشـاورزی كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليـد 0/7، 
0/41 و 0/54 می باشـد كه بيانگر كشـش بيشـتر اشـتغال در بخش خدمات نسـبت 
بـه توليـد در ايـن بخش می باشـد. بنابراين چنانچـه توليد در اين بخـش يک درصد 
افزايـش يابـد، اشـتغال بخـش 0/7 افزايش می يابد. ايـن نتيجه بيانگر اين اسـت كه 
بـرای رسـيدن بـه اشـتغال 3/8 درصدی در بخـش خدمات می بايسـت توليد بخش 
5/4 درصد رشـد داشـته باشـد. در بخش كشاورزی نرخ بهينه اشـتغال 3/6 درصد و 
بـا در نظر گرفتن كشـش اشـتغال نسـبت بـه توليـد در اين بخش كه معـادل 0/54 

اسـت می تـوان نتيجـه گرفت كـه توليد نيـز می بايسـت 6/7 درصد افزايـش يابد.
رشـد اشـتغال بهينـه در بخش صنعت 3/2 درصد اسـت و بيان می كنـد كه با توجه 
به كشـش اشـتغال در اين بخش، رشـد توليد بايد 7/9 درصد در نظر گرفته شـود. 
بنابراين بخش خدمات می تواند بيشـترين رشـد اشـتغال نسـبت به توليد را داشـته 
باشـد. ايـن نتايـج بـه خوبی نشـان می دهد كه برای رسـيدن به رشـد اشـتغال 3/2 
درصـدی در بخـش صنعت، توليد بيشـتری الزم اسـت و اين نتيجه به علت كشـش 
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پاييـن اشـتغال ايـن بخش نسـبت به توليـد بخش می باشـد. بنابراين با رشـد توليد 
كمتـری در بخـش خدمـات نسـبت بـه دو بخـش كشـاورزی و صنعت می تـوان به 
رشـد اشـتغال باالتـری رسـيد. اين نتايج مـوارد گفته شـده قبل را در مورد كشـش 

اشـتغال و نـرخ بهينه اشـتغال را رد نمی كند.
مطابـق نتايـج طـرح نيـروی كار، تعـداد جمعيـت شـاغل كشـور در سـال 1395، 
حـدود 22 هـزار و 588 هـزار نفـر بـرآورد شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس، می تـوان 
گفـت كـه در شـرايط مطلـوب و مناسـب اقتصـادی )متناظـر بـا رشـد اقتصـادی 
بهينـه 7/7 درصـدی( در يک افق پنج  سـاله، سـاالنه 899 هزار نفر فرصت شـغلی 
جديـد نيـاز خواهـد بود )جـدول شـماره 8(. بديـن ترتيب، بـر اسـاس برآوردهای 
انجـام شـده ظرفيـت ايجـاد اشـتغال در بخـش خدمـات نزديـک بـه 55 درصد از 
كل ظرفيـت بـرآورد شـده اشـتغال )سـاالنه 899 هزار نفـر فرصت شـغلی جديد( 
خواهـد بـود. بخـش صنايـع و معـادن و بخش كشـاورزی به ترتيـب 27/5 و 17/5 

درصـد از كل ظرفيـت يـاد شـده خواهـد بود.

جدول شماره 8: پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی در یک افق پنج  ساله
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3/62/64/13/26/93/25/13/93/83/7)درصد(

تعداد شاغالن سال 
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پيش بينی ظرفيت ايجاد 
اشتغال بخش در يک دوره 
پنج  ساله )به ازای هر سال(

157451261210413728326899

1574247491899

منبع: مركز آمار ايران و محاسبات مطالعه

5-2- توصیه ها
● رشـد تولیـد: در مباحـث تجربـی بـه رابطه بيـن توليد و اشـتغال بسـيار تاكيد 
شـده اسـت. بـا توجه به نتايـج اين مطالعـه، وجود رابطـه توليد و اشـتغال نيز مورد 
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توجـه بـوده و نتايـج بـرآورد تابـع اشـتغال در سـطح كالن و بخش هـای اقتصـادی، 
تاثيرگـذاری رشـد توليـد بـر رشـد اشـتغال و به نوعـی سـازگاری ميان رشـد توليد 
و رشـد اشـتغال نيـز را تاييـد كنـد. بنابرايـن برای رسـيدن به رشـد اشـتغال باالتر 
و كاهـش عـدم تعـادل در بـازار كار، نيازمنـد رشـد باالتـر و توليد بيشـتر )به عنوان 
يکی از اجزای ارتقادهنده رشـد اشـتغال اسـت و اين مسـاله در برنامه ششـم توسعه 
نيـز بيان شـده اسـت و رشـد اقتصـادی مورد نيـاز برای رسـيدن به افق چشـم انداز 
بيسـت سـاله 8 درصـد در نظـر گرفته شـده، لذا بسترسـازی بـرای بهبود بـازار كار 
بخشـی از آن از طريـق سـطح باالتـر رشـد توليد ميسـر بـوده و می تواند مشـکالت 
و عـدم تعـادل در  ايـن بـازار را كاهـش دهـد. البتـه در اين مسـير توجه بـه الزامات 
رشـد توليـد مبنای اصلی برای حركت توليد در سـطح ملی و منطقـه ای خواهد بود 
و بـدون توجـه به پشـتوانه نيازهـای داخلی و خارجی ممکن اسـت توليد و اشـتغال 
از پايـداری الزم برخـوردار نباشـد، بنابرايـن توجه بـه زنجيره توليد ملـی، منطقه ای 
و بين المللـی می توانـد مسـير حركـت توليـد ملی را تبييـن نمايد. ضمـن اين كه در 
بيـن بخش هـای اقتصادی بخش خدمات بيشـترين پتانسـيل را برای ايجاد اشـتغال 
دارد. بـا رشـد توليـد بهينـه بـه ميـزان 5/4 درصـد در ايـن بخـش، اشـتغال بخش 
بـه 3/8 درصـد افزايـش می يابـد. افزايـش اشـتغال در ايـن بخـش نسـبت به سـاير 
بخش هـا قابـل توجـه بـوده و می توانـد بـرای رسـيدن به اهداف چشـم انداز بيسـت 

سـاله و توسـعه پايـدار مدنظر قـرار گيرد.
● قیمت نسـبی عوامل: قيمت نسـبی عوامل يـک عامل اثرگذار ديگر بر اشـتغال 
می باشـد. بـا توجـه بـه نتايـج بـرآورد مدل هـای گـزارش، می تـوان گفت كـه درجه 
انعطاف پذيـری دسـتمزدها در بخـش خدمـات نسـبت بـه سـاير بخش هـا بيشـتر 
بـوده و در ايـن بخـش می تـوان از دسـتمزدها جهت افزايـش انگيزه و بهـره وری در 
فراينـد توليـد بنگاه ها اسـتفاده نمود، لذا سياسـت های دسـتمزدی متعـادل با نقش 
تحريک كننـده می توانـد بـر سـطح اشـتغال در ايـن بخـش و در كل اقتصاد كشـور 
موثـر عمل نمايـد. قيمت های نسـبی عوامل توليد، نقش مهمـی در تخصيص منابع 
بنگاه هـای اقتصـادی الگـوی توليـد خواهد داشـت و اين موضوع می توانـد به صورت 
غيرمسـتقيم در كاربـری و سـرمايه بری عوامـل توليـد نقـش ايفـا نمايـد. آنچـه كه 
اقتصـاد ايـران در گذشـته تجربـه كـرده قيمـت نسـبی پايين تـر سـرمايه بـه جای 
نيـروی كار بـوده و موجب شـده بنگاه های اقتصادی در به كارگيری سـرمايه نسـبت 

 برای رسیدن به رشد 
اشتغال باالتر و کاهش 

عدم تعادل در بازار کار، 
نیازمند رشد باالتر و 

تولید بیشتر )به عنوان 
یكی از اجزای ارتقادهنده 

رشد اشتغال است و این 
مساله در برنامه ششم 

توسعه نیز بیان شده 
است و رشد اقتصادی 

مورد نیاز برای رسیدن 
به افق چشم انداز 

بیست ساله 8 درصد 
در نظر گرفته شده، لذا 
بسترسازی برای بهبود 

بازار کار بخشی از آن 
از طریق سطح باالتر 

رشد تولید میسر بوده و 
می تواند مشكالت و عدم 

تعادل در  این بازار را 
کاهش دهد
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بـه اسـتخدام نيـروی كار بيشـتر ترغيب شـوند، لذا اصـالح قيمت نسـبی عوامل در 
سياسـتگذاری ها می توانـد جهت گيری منابع كشـور در جذب بيشـتر نيـروی كار را 

فراهم سـازد.
● انعطاف پذیـری بازار کار: دسـتيابی به شـرايط بـازار كار منعطـف، نيازمند اصالح 
برخـی قوانيـن و مقررات ناظر بر بازار كار ايران اسـت. برای موفقيـت در زمينه جريان 
خـروج و ورود نيـروی كار، بايـد بـه كارگيـری نيـروی كار و تصميـم بنگاه هـا بـرای 
جذب يا اخراج با سياسـت های مناسـب نسـبت به سياسـت های دسـتوری و تثبيتی 
در اختيـار بـازار قـرار داده شـود تـا درجـه انعطاف پذيـری بـازار كار افزايش يابـد. اين 
شـرايط ارتباط مسـتقيم با اجرای سياسـت های مناسـب تنظيمی بازار كار )از جمله 
اصـالح قوانيـن كار و تامين اجتماعی متناسـب با سـاختار بازار كار(  شـرايط داخلی و 
بين المللـی و ...(، گسـترش نهادهـای بـازار كار، تقويـت نقش اتحاديه هـای كارگری و 
كارفرمايـی در عرصـه كار، توسـعه اطالع رسـانی و سـاماندهی بيـکاران و تقويت نظام 
بيمه ای و گسـترش ارتباطات و همکاری با سـازمان های بين المللی از جمله سـازمان 
بين المللی كار و اسـتفاده از تجربه و توان اين نهاد در برقرارسـازی و تسـهيل مقررات 
حاكـم بـر بـازار كار و غيـره دارد. نتايج نشـان داد در بين بخش هـای اقتصادی، بخش 

خدمـات دارای بيشـترين انعطاف در بازار كار می باشـد.
● ظرفیت: در بين سـه بخش خدمات، كشـاورزی و صنعـت ضريب متغير ظرفيت 
بـه ترتيـب0/47 ، 0/23و 0/32 می باشـد. بنابرايـن می تـوان گفـت بـا ظرفيت هـای 
موجـود و بـا افزايـش توليـد در بخش خدمات نسـبت به دو بخش ديگر اشـتغالزايی 
بيشـتری را ايجـاد می شـود. اهميـت ايـن موضـوع زمانـی مشـخص می شـود كـه 
شـوكی بـر اقتصـاد كشـور وارد شـود. در چنيـن شـرايطی هماننـد شـرايط تحريم 
می تـوان بـا اسـتفاده از ظرفيـت موجـود بـه ايجـاد اشـتغال پرداخـت و در بخـش 

خدمـات اشـتغالزايی نمود.
بـر اسـاس نتايـج و توصيه هـای چهار شـاخص ذكر شـده، می تـوان گفت كـه در نظر 
گرفتـن همـه ابعـاد اثرگذار بر اشـتغال در بهبود بازار كار بسـيار مهم اسـت. به طوری 
كـه در كنـار توجه اساسـی به رابطه توليد و اشـتغال، اصالحات اساسـی و سـاختاری 
برای توسـعه كسـب وكارهای نوين، انعطاف بيشـتر در بازار كار و اصالح قيمت نسـبی 
عوامـل توليـد بـا رويکرد شـدت كاربری بيشـتر و همچنيـن اسـتفاده از ظرفيت های 

موجـود بـا نگاه بهـره وری كل اقتصاد از اهميت بسـزايی برخوردار می باشـد.

در بین سه بخش 
خدمات، کشاورزی و 
صنعت ضریب متغیر 
ظرفیت به ترتیب 0/47، 
0/23 و 0/32 می باشد. 
بنابراین می توان گفت با 
ظرفیت های موجود و با 
افزایش تولید در بخش 
خدمات نسبت به دو 
بخش دیگر اشتغالزایی 
بیشتری را ایجاد می شود
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 اشتغال و رشد فراگیر:
چشم انداز توسعه ای

نویسنده: ایان اسالم

دیباچه 
تـالش بـراي بـاال بردن رشـد اقتصادي در سـال هاي اخيـر باعث افزايش چشـمگير 
ثـروت بـراي بخـش زيـادي از جمعيت جهان شــده اسـت. امـا اين رشـد اقتصادي 
در مــواردي حتــی باعـث افـزايش اخـتالف طبقـاتی در جامعـه بـوده و لزومـا بـه 
ايجــاد اشــتغال مولـد كمکـی نکرده اسـت.  لـذا در حـوزه سياسـتگذاري، چندي 
اسـت رويکـرد سياسـتگذاران در عرصـه بين المللی به سـمت رشـد فراگيـر متمايل 

گشـته اسـت. 
رشـد فراگيـر، در واقـع رشـدی اسـت پايـدار و مبتنی بـر تبـادالت و هماهنگی  های 
بين بخشـی نهادهـای اقتصـادی و اجتماعـی و مشـاركت تمامـی افـراد جامعـه كـه 

منجـر بـه كاهـش نابرابـری درآمـدی و ايجـاد اشـتغال مولـد و پايـدار می گردد.

اشتغال و رشد فراگیر: چشم انداز توسعه اي 
در اين بخش به بررسـی مسـاله شـدت اشـتغال پايين و كاهشـی رشـد در بسـياري از 
كشـورهاي در حـال توسـعه پرداختـه می شـود كه سـبب ايجـاد نگرانی در مورد رشـد 
بدون اشـتغال شـده اسـت. تعدادي از سـوال هاي مرتبط در اين بخش مطرح شـده اند. 
ــک  ــدون اشــتغال می باشــد. ي ــه اصطــالح رشــد ب ــوط ب ــی مرب ســواالت ابتداي
ــد  ــدون رش ــد ب ــد تولي ــا رش ــه آي ــت ك ــن اس ــورد اي ــن م ــم در اي ــوال مه س
ــا  ــد ب ــردن رش ــال ك ــا دنب ــت آي ــن اس ــوال دوم اي ــت؟ س ــن اس ــتغال ممک اش
شــدت اشــتغال بــاال بــا بهــره وري و كارآيــی ســازگار می باشــد يــا خيــر؟ ســوال 
ــا عواملــی اســت كــه در ارتبــاط بيــن رشــد و اشــتغال تفــاوت  ســوم مرتبــط ب
ــن و كاهشــی  ــتغال پايي ــدت اش ــده ش ــوان پدي ــه می ت ــد: چگون ــاد می كنن ايج

رشد فراگیر، در واقع 
رشدی است پایدار و 
مبتنی بر تبادالت و 

هماهنگی  های بین بخشی 
نهادهای اقتصادی و 

اجتماعی و مشارکت 
تمامی افراد جامعه که 

منجر به کاهش نابرابری 
درآمدی و ایجاد اشتغال 

مولد و پایدار می گردد.
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رشد را توضيح داد و محدوديت هاي واقعی رشد چيست؟  
ايـن بخـش در مورد سـوال هاي باال بـه بحث می پـردازد. اين بخش با طرح اشـتغال 
مولـد در بحـث رشـد فراگير و فقـرزدا1 آغاز می گـردد. براي نيل به اين هـدف، موارد 

زير فراهم آورده شـده اند: 
شفاف سازي مفهومی اصطالحات »فراگير« و »رشد بدون اشتغال« . 1
تحليل تجربی امکان توازن بين اشتغال و بهره وري . 2
شـواهد تجربی بر ارتباط بين رشـد توليد و رشـد اشـتغال در مجموعه بزرگی . 3

از كشـورهاي در حال توسـعه براي بررسـی بدون اشـتغال بودن رشد
بررسـی مولفه هايـی كـه می تواننـد تفـاوت در ارتباط بين رشـد توليد و رشـد . 4

اشـتغال توضيح دهند. 

مقدمه 
همچنـان كـه انتظـار مـی رود رشـد اقتصـادي منجر بـه رشـد اشـتغال و فقرزدايی 
می شـود تحليـل نـرخ و مولفه هـاي تعيين كننـده رشـد اقتصـادي و سياسـت هاي 
فزاينـده آن دغدغـه بزرگـی چـه در ادبيـات آكادميـک توسـعه اقتصـادي و چـه در 
مباحثـات توسـعه در حلقه هـاي سياسـی می باشـد. ايـن امـري اسـت كـه بـه طور 
مثـال در مطالعات اثرگذاري نظير معجزه شـرق آسـيا )بانک جهانـی، 1993( و گزارش 
كميسـيون رشـد اقتصـادي )بانـک جهانـی، 2008( مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 
بـا ايـن حـال هم اكنـون شـواهد تجربـی كافـی وجـود دارد كه ديـدگاه رايـج رابطه 
 a    ،خـودكار بيـن رشـد اقتصادي، اشـتغال و فقر  را مـورد ترديد قرار دهد )اسـالم
2006؛  b 2006؛ خـان، 2007(. هيچ كـدام از روابـط بيـن اشـتغال و رشـد اقتصادي و يا 

فقر و رشـد اقتصـادي ثابت نيسـتند. 
تفکـرات رشـد فقـرزدا و پـس از آن، رشـد فراگيـر بـه هنـگام درک ايـن امـر كه 
رشـد اقتصـادي لزومـا منجـر بـه فقرزدايی و رشـد اشـتغال در نرخ هاي متناسـب 
بـا نـرخ رشـد اقتصـادي نمی شـود، مـورد توجـه قـرار گرفتند. بـا اين حال، رشـد 
فراگيـر همچنـان از ضعـف صالبـت و شـفافيت چـه از بعـد مفهومـی و چـه از 
بعـد كاربـردي رنـج می بـرد. بـراي مثـال، اگرچـه رابطـه بيـن رشـد اقتصـادي و 
فقرزدايـی ثابـت نيسـت و شـواهدي مبنی بر اين كه شـدت اشـتغالزايی ناشـی از 

1. Pro- Poor
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رشـد توليـد نقش مهمـی در توضيح اين عدم ثبـات دارد )اسـالم، a 2006(، موجود 
اسـت، نقـش اشـتغال همچنـان در مباحث رشـد فراگيـر و فقرزدا به طور شـفاف 

مشخص نشده است.  
تحقيقات اخير]1[ همچنين نشـان داده اسـت كه شـدت اشـتغالزايی رشد اقتصادي 
در بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـعه در عين وجـود نيروي كار مـازاد پايين و 
نزولـی اسـت. ايـن امـر موجب بروز اين نگرانی شـده اسـت كه بسـياري از كشـورها 
در حـال تجربـه رشـد بدون اشـتغال هسـتند. اگرچه پژوهشـی كه در باال ذكر شـد 
توجهـات جامعـه تحقيقاتـی را به موضوع شـدت اشـتغالزايی رشـد اقتصـادي جلب 
كـرده اسـت، سـواالت مرتبطـی نيـز مطـرح می گـردد. نخسـتين سـوال مربـوط به 
خـود عبـارت »رشـد بـدون اشـتغال« اسـت. آيـا رشـد توليـد می تواند بدون رشـد 
اشـتغال رخ دهـد؟ سـوال دوم اين كـه آيـا پيگيري رشـد اقتصـادي اشـتغالزا منجر 
بـه تداخـل با بهـره وري و كارايـی نمی گردد؟ سـوم، مولفه هايـی كـه در ارتباط بين 
رشـد و اشـتغال تغييـر ايجـاد می كنند، چه هسـتند؟ چطـور می توان پديده شـدت 
اشـتغالزايی پايين و نزول رشـد اقتصادي را توضيح داد و قيود اصلی رشـد اشـتغال 

چيسـت؟ در ايـن فصـل به سـواالت فوق پاسـخ داده می شـود. 
هـدف اصلی بخش حاضر بررسـی اشـتغال مولد در قالب مباحثات رشـد فراگيـر و فقرزدا 
اسـت. در ايـن فصـل بـه فراهم كردن 1- شـفافيت مفهومی عبـارت فراگير و رشـد بدون 
اشـتغال، 2- شـواهد تجربی بر ارتباط بين رشـد توليد و رشـد اشـتغال در كشـورهاي در 
حال توسـعه براي بررسـی اشـتغال بودن رشـد و 3- آسيب شناسـی مولفه هايی كه قادر 

بـه توضيـح تفاوت در ارتباط بين رشـد توليد و اشـتغال هسـتند، پرداخته می شـود. 
سـاختاربندي ايـن بخش به شـرح زير اسـت. نخسـت، برخـی مسـائل مفهومی و 
تحليلـی به ويـژه عبـارات رشـد فراگير و رشـد بدون اشـتغال و امکان تـوازن1 بين 
اشـتغال و بهـره وري مـورد بحـث قـرار می گيرنـد. داده هـاي بين كشـوري رشـد 
اقتصـادي و رشـد اشـتغال بـراي بررسـی اين كـه آيـا رشـد واقعـا بـدون اشـتغال 
بـوده، مـورد بررسـی قـرار می گيرنـد. مسـاله امـکان توازن بيـن بهره وري و رشـد 
اشـتغال در ادامـه بحـث می شـود كـه بـه دنبـال آن بحثـی در مـورد قيود رشـد 
اشـتغال آورده شـده اسـت. در نهايـت نتايـج مشـاهده شـده پايـان ايـن بخـش 

خواهد بود.  

1. Trade -off
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مسائل مفهومی و تحلیلی 
تفسیر تفكرات رشد بدون اشتغال 

پيـش از آن كـه اقتصـاد جهانـی در سـال 2008 دچـار ركود شـود، رشـد سـالم براي 
چندين سـال محقق شـده و همچنان اوضاع اشـتغال در بسـياري از كشـورها به ويژه 
كشـورهاي در حـال توسـعه]2[ بهبود نيافتـه بود. در حقيقـت در برخی از آنها، رشـد 
اشـتغال نسـبت بـه رشـد كلـی اقتصـاد عقـب افتـاده بـود]3[. اين پديـده به ويـژه در 
بخش هاي رسـمی اقتصادها جالب توجه بود. اصطالح »رشـد بدون اشـتغال« در اين 
قالـب معنـی خود را بازيافت]4[. اما سـواالتی در اين مورد ايجاد شـد. نخسـت، منظور 
از اصطالح »رشـد بدون اشـتغال« چيسـت؟ به عبارت ديگر، آيا رشـد توليد می تواند 
صرفـا بدون رشـد اشـتغال وجود داشـته باشـد؟ يـا اين كه به زبـان سـاده تر، آيا توليد 
بـدون هيـچ گونه رشـدي در اقتصاد می تواند رشـد كنـد؟ دوم، از نقطه نظر حركت به 
سـوي هدف اشـتغال كامل، رشـد اشـتغال بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادي نتيجه 
دلخواهـی اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، هنگامی كـه در مـورد مطلوبيت رشـد اقتصادي 
اشـتغالزا صحبـت می شـود، منظـور دقيقـا چه می باشـد؟ شفاف سـازي در مـورد اين 

سـواالت پيـش از شـروع بحـث در اين زمينه مهـم می تواند مفيد باشـد. 
هنـگام جسـت وجو بـه دنبـال تعريفـی بـراي اصطـالح »رشـد بـدون اشـتغال«، 
مشـخص می گـردد كـه به رغـم اسـتفاده زيـاد از ايـن عبـارت، به ويـژه در سـطح 
سـازمان هاي بين المللـی، تعريـف و بيـان روان و روشـنی از آن وجود نـدارد. يکی از 
اوليـن نمونه هـاي اسـتفاده از ايـن عبـارت و برخی نشـانه ها از معنـی آن در گزارش 
توسـعه انسـانی سـال 1993 برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد1 به چشـم می خورد 
كـه بيـان مـی دارد: »بسـياري از بخش هـاي جهـان شـاهد پديده جديدي هسـتند؛ 
رشـد بدون اشـتغال. حتـی زمانی كه توليـد افزايش پيـدا می كند، افزايش اشـتغال 
ممکن اسـت بسـيار عقب تر باشـد« )برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد، 1993، ص.36(. از 
ايـن توضيح، روشـن اسـت كه بـراي برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد رشـد بدون 
اشـتغال بـه معنـی عقـب ماندن چشـمگير رشـد اشـتغال از رشـد توليد می باشـد. 
يـک گـزارش ديگـر برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد )برنامـه توسـعه سـازمان ملل 
متحـد،1996( از رشـد پاييـن اشـتغال نسـبت بـه رشـد توليـد بـه عنـوان نمايـی از 

رشـد بـدون اشـتغال اسـتفاده می كنـد. اين نـوع از توصيف ايـن مشـکل را دارد كه 

1. United Nations Development Programme (UNDP)
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هيچگونـه شـاخص كمـی بـراي آن وجود ندارد كه نشـان دهد اشـتغال چـه ميزان 
بايـد از رشـد توليـد عقـب بمانـد تا اين رشـد را بـدون اشـتغال ناميد. 

گـزارش جهانـی اشـتغال 2005-2004 سـازمان بين المللـی كار بـه رشـد بـدون 
اشـتغال بـه صـورت ويـژه در قالـب بهبـود اقتصـادي در اياالت متحده پـس از ركود 
سـال 2001 می پردازد و نه تنها به عقب افتادن رشـد اشـتغال از رشـد توليد اشـاره 
دارد بلکـه كنـدي رشـد اشـتغال تـا 2004 را نيـز مطـرح می كنـد. به نظر می رسـد 
كـه اصطـالح »رشـد بدون اشـتغال« بـا همان منظـور برنامه توسـعه سـازمان ملل 
متحد براي نشـان دادن شـرايطی مورد اسـتفاده قرار گرفته كه در آن رشـد اشتغال 
بسـيار كمتر از رشـد توليد می باشـد. البته اصطالح »رشـد بدون اشـتغال« می تواند 
بـه طـرق ديگـري نيـز مـورد تفسـير قـرار گيرد، بـراي مثـال با مقايسـه بين رشـد 
اشـتغال و رشـد نيروي كار و با نگريسـتن به نسـبت اشـتغال به بيکاري يک كشـور 

در مقايسـه رشـد اقتصادي آن. 
بـا بهره گيـري از ايـن رويکرد، بـورات و اوسـتويزن1 )2006( سـه آزمـون مختلف از 

رشـد بدون اشـتغال ارائـه دادند:
رشد اقتصادي مثبت همراه با رشد اشتغال صفر يا منفی  -1

رشـد اقتصـادي مثبـت همـراه بـا رشـد اشـتغال كمتـر از رشـد نيـروي كار و   -2
متعاقبـا افزايـش بيـکاري

رشد توليد مثبت همراه با رشد اشتغال كمتر از يک سطح رضايت بخش.   -3
مقايسـه بين رشـد اشـتغال و رشـد نيروي كار از نقطه نظر سياسـت ها و سنجه هاي 
معطـوف بـه اشـتغال كامل بسـيار بـا اهميت اسـت؛ اما انجام آزمون رشـد اشـتغال 
غيرصفـر و غيرمنفـی در حالـی كـه رشـد اشـتغال بسـيار كندتـر از رشـد اقتصادي 
اسـت، آسـان می باشـد. به عنوان دومين آزمون، رشـد اشـتغال حتی با وجود رشـد 
اقتصـادي مثبـت می توانـد كمتر از رشـد نيروي كار باشـد. اگرچه اين رشـد بسـيار 
كند باشـد و در چنين شـرايطی، تنها مشـکل رشـد اشـتغال نيسـت كه آزاردهنده 
اسـت، بلکـه رشـد اقتصادي كند مشـکل اصلـی اسـت. در صورت پايين بودن رشـد 
اقتصـادي، همـان مشـاهدات در مـورد آزمـون سـوم نيـز قابـل اعمـال اسـت؛ حتی 
بـا يـک سـطح رضايت بخـش رشـد اشـتغال، ممکن اسـت نرخ كلـی اشـتغال براي 
دسـتيابی بـه بهبـود چشـمگير شـرايط اشـتغال و يـا جلوگيـري از بدتـر شـدن آن 

1. Bhorat and Oosthuizen
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كافـی نباشـد. نتيجـه بحـث اين اسـت كه از نگاه دسـتيابی بـه اشـتغال كامل، مهم 
آن اسـت كـه بـه نرخ هاي باالي رشـد اقتصادي و رشـد اشـتغال به صـورت همزمان 
دسـت پيـدا كـرد. اين نکته با نگاه به شـکل 1 كـه انواع مختلف امـکان تركيب هاي 

توليد و رشـد اشـتغال نشـان داده شـده اسـت، روشـن می شود. 
چهـار بخـش ايـن شـکل، تركيب هاي مختلفی از رشـد توليد و رشـد اشـتغال را در 
يـک كشـورهاي در حـال توسـعه معمولی نشـان می دهـد. در حالی كـه بخش هاي 
3 و 4 نشـان دهنده نرخ هـاي بـاالي رشـد توليـد می باشـند، نواحـی 1 و 2 سـطوح 
پايينـی از رشـد توليـد را نمايـش می دهند. شـرايطی كه در آن رشـد توليـد ميزان 
بااليـی دارد اما رشـد اشـتغال پايين اسـت، توسـط بخـش 3 نمايش داده می شـود. 

 شكل  1- ترکیبات مختلف رشد تولید و اشتغال )منبع: شرح و بسط نویسنده(

بايـد توجه داشـت كه مشـاهدات در اين بخـش لزوما نبايد بـر روي محور افقی 
يعنـی اشـتغالزايی صفـر در كنـار رشـد اقتصادي مثبت باشـد. بلکه مشـاهدات 
داخـل بخـش نيـز نشـان دهنده شـرايطی هسـتند كـه كمکـی به دسـتيابی به 
اشـتغال كامـل نمی كننـد و احتمـاال بـه عنـوان رشـد بـدون اشـتغال بـه آنهـا 

اشاره می شود.  
از سـوي ديگـر ممکـن اسـت كشـورهايی يافـت شـوند كـه برخـالف رشـد توليد 
پاييـن، رشـد اشـتغال باال داشـته باشـند. اگـر چنانچه اشـتغال تحت فشـار عرضه 
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باشـد و مـردم مشـاغلی با بهـره وري پايين بيابنـد. چنين شـرايطی منعکس كننده 
شـرايط درماندگـی و به آخر خط رسـيدن اشـتغال اسـت كـه اتفـاق جايگزين آن 
بيـکاري و گرسـنگی )در غيـاب هرگونـه اقدامـات حمايـت اجتماعـی( می باشـد. 
بخـش 1 شـکل 1 می توانـد نشـان دهنده شـرايطی باشـد كـه بـه عنـوان مثـال 
سـازمان هاي بخـش عمومـی در حـال ايجـاد اشـتغال، بـدون توجه به رشـد توليد 
يـا حتـی انباشـت نيـروي كار1 در شـركت هاي بخـش خصوصی در يـک دوره افت 
اقتصادي به اميد بهبود آن باشـند. در يک بررسـی تجربی شـامل تخمين كشـش 
اشـتغال بـا توجـه بـه رشـد توليـد، مشـاهدات در بخـش 1 داراي مقاديـر بااليـی 
خواهند بود. در چنين شـرايطی، اگر تنها كشـش اشـتغال به عنوان تنها شـاخص 
بـراي تعيين اشـتغالزا بودن رشـد اقتصادي بـه كار رود و از نقطه نظر دسـتيابی به 
اشـتغال كامـل و فقرزدايـی، خـوب به نظـر برسـد، سـيگنال هاي منحرف كننده اي 

فراهم می آورد.  
بخش 4 نشـان دهنده شـرايطی اسـت كه رشـد اشـتغال باال در كنار رشد اقتصادي 
بـاال وجـود دارد. طبيعتـا اين امر نتيجه دلخواه رشـد اقتصادي در شـرايطی اسـت 
كـه انتظـار مـی رود، رشـد راهـی بـراي رسـيدن بـه اشـتغال كامـل و نـرخ بـاالي 
فقرزدايـی از مسـير ايجـاد اشـتغال باشـد. بنابرايـن از نقطـه نظـر سياسـتگذاري، 
هـدف بايد رسـاندن كشـور به بخـش 4 از هر كجا كه هم اكنون واقع اسـت، باشـد 
و هنگامـی كـه در مورد رشـد اشـتغالزا صحبت می شـود، بايد به عنوان سـناريوي 

رشـدي كه در بخش 4 موجود اسـت تفسـير شـود. 

Labor Hoarding .1: اشاره به مازاد نيروي انسانی در شركت ها دارد كه در حين استخدام از آنها استفاده 
نمی شود و می توانـد داليـل متفـاوتی داشـته باشـد ماننـد ذات فصلی بودن برخی كسب وكارها 
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مفهوم و شاخص هاي رشد فراگیر 
بررسی نقادانه توصیفات و تفسیرهاي مختلف اصطالح رشد »فراگیر« 

اصطالح رشـد فراگير توسـط سـازمان هايی كه حامی كشـورهاي در حال توسعه در 
سـطح بين المللـی و دوجانبـه بود ه انـد، براي اولين بار اسـتفاده شـد. اين سـازمان ها 
شـامل بانـک جهانـی، بانک هاي توسـعه اي منطقه اي )نظير بانک توسـعه آسـيايی( 
و برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد می باشـند. در ميـان سـازمان هاي دو جانبه، 
دپارتمـان توسـعه بين المللـی1 انگلسـتان در رواج اين اصطالح نقش داشـته اسـت. 
چـه چيـزي آنها را به اين كار رهنمون سـاخته اسـت؟ در پاسـخ به اين سـوال، نگاه 
به چگونگی تطور پارادايم توسـعه در طی 5 دهه گذشـته ممکن اسـت مفيد باشـد. 
بايـد توجـه داشـت كه به دنبـال محدوديت هاي اسـتراتژي هاي توسـعه در دهه هاي 
1960و 1970، تغييـر بزرگـی در پارادايـم در اول دهـه 1980رخ داد. بـا رهبـري 
بانـک جهانـی و صنـدوق بين المللـی پول )و حمايت كشـورهاي توسـعه يافته بزرگ 
جهـان(، مشـخصه هاي ذاتـی پارادايـم بـر اسـاس مركزيـت بـازار و رشـد اقتصادي 
كـه نتيجـه عمليـات بـدون مانـع نيروهـاي بـازار اسـت، تعييـن گرديد. بسـته اي از 
سياسـت ها حـول ايـن قالـب اساسـی تهيـه گرديـد كـه شـامل خصوصی سـازي و 
آزادسـازي بـود كـه بعدهـا از آن بـه عنـوان اجمـاع واشـنگتن نـام بـرده می شـد و 
تبديـل بـه بنيـاد سياسـت هاي پايدارسـازي وتعديـالت سـاختاري تجويـز شـده از 
سـوي نهادهـاي مالـی بين المللی توسـعه و اجرا شـده در بسـياري از كشـورهاي در 
حـال توسـعه در دهه هـاي 1980و 1990گرديـد. با ايـن حـال، محدوديت هاي اين 
تجويـز – حتـی در دسـتيابی بـه نرخ هـاي باالتر رشـد اقتصـادي و نه در دسـتيابی 
بـه اهـداف اقتصـادي توسـعه و فقرزدايـی واضح شـد و نياز بـراي راه هـاي جايگزين 
حتـی در سـازمان هايی كـه پارادايـم را رواج دادند، به روشـنی حس می شـد. نتيجه 
آن معرفـی اسـتراتژي فقرزدايـی و تفکرات رشـد فقرزدا در اواخر دهـه 1990و اوايل 

هـزاره 2000 می باشـد. 
در مجادالتـی كـه در مـورد رشـد فقـرزدا مطـرح گرديـد، دو رويکـرد و توصيـف كلـی 
شـکل گرفـت؛ مطلق و نسـبی. تحـت توصيف مطلق، رشـدي فقرزدا خواهد بـود كه در 
آن فقـرا بـر اسـاس برخـی از سـنجه هاي مـورد توافق فقر بـه طور مطلق منتفع شـوند 
)راواليـون و چـن2003،2(. در مقابـل در ديـدگاه نسـبی، رشـدي فقرزدا خواهـد بود اگر 
1. Department for International Development (DFID) 
2. Ravallion and Chen
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و تنهـا اگـر درآمـد فقـرا بيـش از درآمـد كل جمعيـت افزايـش يابـد، به طـور مثال 
نابرابـري كاهـش پيدا كند]5[ )كاكوانـی و پرنيا1، 2000؛ كاكوانـی، 2002(. بنابراين، تفاوت 
بنياديـن بيـن دو رويکـرد رشـد فقـرزدا در واقـع تاكيـد بـر نابرابـري داشـت و ايـن 
چيـزي اسـت كـه سـبب درجاتـی از دشـواري در مـورد ايـن تفکرات شـده اسـت. 
به رغـم اين كـه توصيـف مطلـق- كـه هرگونه رشـدي را كه بـه هر طريقـی منجر به 
فقرزدايـی شـود بـدون توجه به نتيجـه آن در مورد نابرابري، رشـد فقـرزدا می داند- 
مـورد پسـند بانک جهانی بـود، بيم آن می رفت كه اسـتراتژي هاي متمركز بر رشـد 
فقـرزدا ممکـن اسـت تنهـا براي مردمـان فقير تمركـز و از اثـر آنها بر افـرادي كه از 
نقطـه نظـر سـرمايه گذاري و رشـد اقتصـادي منتقـد هسـتند، صرف نظر شـود. اين 
بيـم در نهايـت سـبب جابه جايـی رشـد فقـرزدا بـا رشـد فراگير بـه عنـوان پارادايم 

مطلوب شد.  
رشـد فراگيـر چگونـه تعريـف می شـود؟ پاسـخ ايـن سـوال سـاده نيسـت؛ چـرا 
كـه تعريـف مـورد قبـول جهانـی از آن وجـود نـدارد. در حقيقـت، تفاوت هايـی در 
رويکردهـاي اتخـاذ شـده توسـط سـازمان هاي مختلـف نظيـر بانـک جهانـی، بانک 
توسـعه آسـيايی و برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد وجود دارد]6[. به عنوان مثال 

بانک جهانی بيان می دارد:  
فقرزدايـی سـريع و پايـدار نيازمند رشـد فراگير اسـت كه اجازه می دهـد افراد   ●

بـه رشـد اقتصـادي كمـک كننـد و از آن منتفـع شـوند. رشـد سـريع بـدون 
شـک بـراي فقرزدايـی چشـمگير ضروري اسـت امـا براي پايـدار بـودن آن در 
بلندمـدت، ايـن رشـد بايـد در تمـام بخش هـا رخ دهـد و بخـش اعظمـی از 
نيـروي كار كشـور را فراگيـرد. ايـن تعريـف از رشـد فراگيـر بـه طـور ضمنـی 
رابطـه مسـتقيمی بيـن مولفه هاي خرد و كالن رشـد بيـان می كند ]...[ رشـد 
فراگيـر همزمـان اشـاره بـه سـرعت و الگـوي رشـد دارد و لزوما بايـد همزمان 
مـورد بررسـی قـرار گيرنـد؛ چـرا كـه بين آنهـا يک پيوسـتگی درونـی در نظر 

گرفتـه می شـود )بانـک جهانـی، 2009، صـص 1 و2(. 
اين تنش در مورد مواجهه با نابرابري در عبارت زير عيان است: 

تعريـف رشـد فراگير به شـدت همراسـتا با تعريف رشـد فقـرزداي مطلق   ●

اسـت، امـا در مـورد رشـد فقـرزداي نسـبی اين گونـه نيسـت.

1. Kakwani nad Pernia
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خروجی هـاي  بـه  می توانـد  نسـبی  تعريـف  نابرابـري،  بـر  تمركـز  بـا   ●

غيربهينـه اي چـه براي خانوارهـاي فقير و چه خانوارهـاي غيرفقير منجر 
شـود. ]...[ رشـد فراگير بر اشـتغال مولـد تمركز می كند تـا توزيع درآمد 

)بانـک جهانـی، 2009، صـص 3 و4(. 

ابعاد خصوصی از رشد فراگير در تعريف بانک جهانی شايان توجه هستند:]7[ 
تاكيـد مجـددي بـر مركزيـت رشـد اقتصـادي يعنـی افزايـش حجـم اقتصاد   ●

و اهميـت سـرمايه گذاري وجـود دارد. در حالـی كـه رشـد شـرط الزم بـراي 
فقرزدايی اسـت و اقدامات در راسـتاي آن از اهميت برخوردارند، آنچه جالب 
توجـه اسـت اين امر اسـت كـه تنها دنبـال نمودن ايـن هدف براي بسـياري 
از كشـورهاي در حـال توسـعه پيشـنهاد شـده اسـت. بـه عبـارت زيـر توجه 
كنيـد: »هنـگام مواجهه با كشـوهاي فقير كه نرخ رشـد بسـيار پايينی دارند، 
تمركـز اصلـی رويکـرد رشـد فراگير بايد بر درسـت كردن زيرسـاخت ها براي 
رشـد فراگيـر باشـد« )بانـک جهانـی، 2010، ص 2(. بـا اين حال در مـورد اين كه 
چـه نوعـی از اسـتراتژي بايـد اتخـاذ شـود، بـه جـز اشـاره بـه مفيـد بـودن 
تحليـل تشـخيصی1 )برشـناختی( ارائه شـده توسـط هاوسـمن و همـکاران2 

)2005( صحبـت چندانی نشـده اسـت. 
مفهـوم رشـد فراگير ارائه شـده توسـط بانک جهانـی داراي برخـی تناقضات   ●

درونـی اسـت. بـراي مثـال، اهميـت هـر دو مشـخصه نـرخ و الگـوي رشـد 
بيـان شـده اسـت، در عيـن حـال زمانـی كه بـه جزييـات پرداخته می شـود، 
ايـن نکتـه ذكـر شـده كـه نيـازي بـه سياسـتگذاري بـراي ارتقـاي صنايع با 
محوريـت نيـروي كار نيسـت. بنابرايـن منظـور از الگوي رشـد كه بيان شـده 

است، چيست؟  
اهميـت اشـتغال مولـد بـه صراحـت ذكـر شـده امـا هيـچ شـاخصه اي از   ●

چگونگـی بهبـود رشـد اشـتغال مولد وجـود نـدارد. در مقابـل، همان طور كه 
پيـش از ايـن ذكـر شـد، امـکان انتخاب الگـوي رشـد متمركز بـر بخش هاي 
بـا محوريت نيروي كار كنار گذاشـته شـده اسـت )بانک جهانـی، 2009، ص. 11، 
پاورقـی 20(. تجربـه كشـورهاي موفـق در تركيـب نـرخ باالي رشـد اقتصادي 

بـا نـرخ بـاالي اشـتغال مولـد نشـان می دهـد الگـوي رشـد به شـدت مهم و 
1. Diagnostic
2. Hausmann et al
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بخش هـاي بـا محوريـت نيـروي كار نقـش مهمـی را در مراحل اوليه توسـعه 
آنهـا بـازي كـرده اسـت )اسـالم، 2010b ،2010a(. بـراي اين كه رشـد اقتصادي 
منجـر بـه كاهـش پايـدار فقـر در نـرخ بـاال شـود، دو شـرط ديگـر نيـز بايد 
برقـرار شـوند. در مـورد دسـتمزد افراد اسـتخدام شـده، همراسـتا بـا افزايش 
بهـره وري نيـروي كار دسـتمزد ايشـان بايد افزايـش پيدا كند. در مـورد افراد 
خـود اشـتغال، بهـره وري و عايـدي واقعی بايسـتی افزايش پيدا كنـد. در هر 
دو مـورد، بـه نظـر می رسـد تمركز اصلـی در تعريـف بانک جهانـی بر محيط 
كسـب وكار و اشـتغال پذيري بـوده تا بـر چگونگی افزايش تقاضا بـراي نيروي 

كار و چگونگـی انتفـاع فقـرا و افـراد خود اشـتغال از ايـن فرايند. 
انحـراف از توزيـع درآمـد در تعريف بانک جهانی از رشـد فراگير بسـيار واضح   ●

اسـت. در حقيقـت ديدگاهـی در تعريف بانک جهانی به صـورت ضمنی وجود 
دارد اين اسـت كه اسـتراتژي هاي بهبـود توزيع درآمد مخالف اسـتراتژي هاي 
افزايـش نـرخ رشـد اقتصادي می باشـد. بـراي مثال: »رشـد فراگير بـر تحليل 
پيش بينـی شـده1 منشـأ و محدوديت هـاي پايدار كردن رشـد بـاال و متمركز  

و نه تنهـا بـر يک گروه يعنـی فقرا« )بانـک جهانـی، 2009، ص3(. 
بانک توسـعه آسـيايی سـازمان ديگري اسـت كه بخـش قابل توجهـی از مباحثات 
در مـورد رشـد فراگيـر در آن صـورت پذيرفتـه اسـت. اما بـه نظر می رسـد تعريف 
واحدي از سـوي اين نهاد ارائه نشـده اسـت. گزارشـات بانک توسـعه آسـيايی خود 
ايـن موضـوع را بيـان می دارنـد. به طـور مثال كالسـن2 )2010، ص1( بيـان می دارد 
كه اسـناد مختلف بانک توسـعه آسـيايی حاكی از تعريف متناقض اسـت – برخی 
از آنهـا مبهـم هسـتند و بـه كمی سـازي نپرداخته انـد، در عيـن حـال كـه ديگـر 
اسـناد تخصصـی هسـتند و اسـاس مفهـوم را در برندارنـد. يـک سـند ديگـر بانک 
توسـعه آسـيايی )رائونيـار و كانبـور3، 2009( ايـن وضعيـت را به صـورت خالصه بيان 

كرده است]8[:  
بر اسـاس ادبيات بانک توسـعه آسـيايی... هيچ تعريف مشـترک مورد توافقی 
از توسـعه فراگيـر وجـود نـدارد. بـا اين حـال، مفهـوم آن به عنوان »رشـدي 
همـراه بـا فرصت هـاي برابـر« درک شـده كـه تمركز آن بـر ايجـاد فرصت ها 

1. ex-ante
2. Klasen
3. Rauniyar and Kanbur
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و در دسـترس همـه قـرار دادن آنهـا و نه تنهـا بـراي فقر اسـت. رشـد فراگير 
هنگامـی وجـود خواهـد داشـت كه همـه اعضاي جامعـه در كمک بـه فرايند 
رشـد بـه صورت مسـاوي و مسـتقل از عواقب شـخصی مشـاركت جويند. به 
هميـن ترتيـب، رشـد فراگيـر تاكيد بـر اين دارد كـه فرصت هاي ايجاد شـده 
ناشـی از رشـد در دسـترس همـه، به ويـژه فقـرا تـا بيشـترين حـد آن باشـد 

)رائونيار و كانبـور، 2009، ص3(. 

در هميـن پژوهـش بيـان می شـود تالش ها بـراي دسـتيابی به رشـد فراگير 
و توسـعه فراگيـر بايـد تركيبـی از اقدامـات تقويتـی شـامل موارد زير باشـد: 
1- ترويـج رشـد اقتصـادي مولـد و كارا، 2- ايجـاد موقعيـت يکسـان بـراي 

همـه، 3- تقويـت ظرفيت هـا 4- شـبکه ايمنـی اجتماعـی1. 
تعريفـی كـه در بـاال ذكر شـد، پيشـتر نيـز در پژوهش هـاي ديگـري از بانک 
توسـعه آسـيايی بيان شـده بـود )علی و سـان2، 2007، صـص. 1-2(. بـا اين حال، 
فهرسـت علـی و سـان از مولفه هـاي كليـدي رشـد فراگيـر متفـاوت مـوارد 
ذكـر شـده بـاال و شـامل ايـن مـوراد اسـت: 1- اشـتغال مولـد، 2- توسـعه 
ظرفيت هـاي انسـانی بـا سـرمايه گذاري كافـی در خدمات اساسـی اجتماعی 

نظيـر تحصيـالت و بهداشـت، 3- شـبکه ايمنـی اجتماعی. 
بر اسـاس مشـخصه هاي ذاتی رشـد فراگير در تعريف بانک توسـعه آسيايی )و پذيرفتن 

عدم ارائه يک تعريف واحد از اصطالح( موارد زير را بايد مورد توجه قرار داد:  

نخسـت اين كه، تعريف رسـمی بانک توسـعه آسـيايی از رشـد فراگير هر چه   ●

باشـد، تمركـز مجـدد بـر رشـد اقتصاد كامـال واضح اسـت. اين را می تـوان از 
مولفه هـاي فوق الذكـر رائونيـار و كانبـور كـه رشـد و ايجاد فرصت يکسـان را 

بـراي همـه را در ابتـدا نـام برده انـد، دريافت. 
كمرنـگ شـدن مسـاله توزيـع نيـز از ايجـاد فرصت هـا بـراي همـه و نه فقط   ●

بـراي فقـرا روشـن اسـت )بـه تعريـف كالسـن در بـاال نـگاه كنيـد(. 
بنابرايـن بـا توجـه بـه تاكيد بـر رشـد و دور شـدن از نابرابري، تعريـف بانک 
جهانـی و بانـک توسـعه آسـيايی شـباهت دارنـد. در عيـن حـال تفاوت هايی 

نيز وجـود دارد: 
بـه نظـر می رسـد كـه موضع بانک توسـعه آسـيايی در مورد تمركز بر شـبکه   ●
1. Social Safety Net
2. Ali and Son
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ايمنـی اجتماعـی بـا موضع بانـک جهانی متفاوت باشـد. اگرچـه تمركز بانک 
توسـعه آسـيايی بـر ايـن مولفـه، از حمايـت فقـرا فراتر نمـی رود، امـا همين 
امـر نشـان می دهـد كـه ايـن نهـاد به مسـاله حمايـت از فقـرا در دوره رشـد 
اقتصـادي اهميـت می دهـد. البتـه نحـوه اقـدام بانک توسـعه آسـيايی با اين 
موضـوع نتوانسـت حداقل هـاي مـورد نظـر حمايـت اجتماعـی اتخـاذ شـده 

توسـط سـازمان ملـل را بـرآورده كند. 
مطالعـات مسـتقل بانـک توسـعه آسـيايی نشـان می دهنـد كه تعريف رشـد   ●
فراگيـر در ايـن مطالعـات بـا تعريـف رسـمی اين سـازمان تفـاوت دارد. براي 
رائونيـار و كانبـور1 )2010(، رشـد فراگير را رشـدي می دانند كـه نابرابري را 
كاهـش دهـد]9[. ايـن تعريـف نسـبتا بـا تعريف نسـبی رشـد فقرزدا مشـابه 
اسـت. در يـک مطالعـه ديگـر كـه در بانـک توسـعه آسـيايی انجـام شـده 
اسـت )علـی و سـان2007،2( تعريـف بسـيار متفاوتـی از تعريـف اين نهـاد ارائه 
می دهنـد. ايـن پژوهـش بـر دسترسـی بـه اشـتغال و فرصت هـاي اجتماعی 
نظيـر آمـوزش و خدمـات بهداشـتی تمركـز دارد. تعريفـی كه ايـن محققان 
از رشـد فراگيـر ارائـه می دهـد بـه ايـن صـورت اسـت: »رشـدي كـه نه تنهـا 
فرصت هـاي جديـد ايجـاد می كنـد بلکه دسترسـی همـه بخش هـاي جامعه 
بـه ايـن فرصت هـا را تضميـن می كنـد« )علـی و سـان، 2007، صفحـه 1(. روش 
تحقيقـی كـه در ايـن پژوهش براي اندازه گيري رشـد فراگير اسـتفاده شـده، 

بـه روشـنی بـه بررسـی برابـر در توزيـع فرصت هـا می پـردازد. 
برنامـه توسـعه سـازمان ملل تعريف رسـمی از رشـد فراگيـر ارائه نمی دهـد. با اين 
حـال پايـگاه اينترنتی مركز سياسـتگذاري بين المللـی اين نهاد براي رشـد فراگير 

)IPC-IG(3 رشـد فراگيـر را اين گونـه معرفی می كند: 
رشـد فراگيـر هـم يـک فراينـد اسـت و هم يـک خروجـی. از يک سـو، همه 
افـراد بايـد در فراينـد رشـد هـم در مقـام تصميم گيـري و هـم در مقام عمل 
بايد مشـاركت داشـته باشـند. از سـوي ديگر همه افراد بايد به طور مسـاوي 
از منافع رشـد بهره مند شـود. در واقع رشـد فراگير به معنی مشـاركت رشـد 

و اشـتراک منافع است. 

1. Rauniyar and Kanbur
2. Ali and Son
3. International Policy Center for Inclusive Growth (IPC-IG) 
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كامال واضح اسـت رشـد فراگير در نظر برنامه توسـعه سـازمان ملل، هم مشـاركت 
در رشـد اسـت و هـم برابـري در اشـتراک خروجی هـاي آن. ايـن تعريـف از رشـد 
فراگيـر كـه بـا تعريـف بانـک جهانـی بسـيار متفـاوت اسـت، تا حـدودي به رشـد 
فراگيـر معنـی می بخشـد. اگـر در مورد مشـاركت در رشـد بحث شـود، بـه راحتی 
می تـوان گفـت كـه تقريبا تمـام افراد حاضـر در يک جامعـه به طريقـی در فرايند 
رشـد نقـش دارنـد. بنابرايـن براي معنـی دادن به فراگيـري بحث در مـورد برابري 
در توزيـع منافـع رشـد ضروري می باشـد و به نظر می رسـد رويکرد برنامه توسـعه 
سـازمان ملـل بـه ايـن مهم توجـه داشـته اسـت )هماننـد برخـی از پژوهش هـاي بانک 

توسـعه آسـيايی كه ذكر شـد(. 

رشد فراگیر: مولفه هاي چارچوب پیشنهادي 
كامـال روشـن اسـت كـه بـراي تعريف معنـادار مفهـوم رشـد فراگيـر، بايـد فراتر 
از رويکـردي متمركـز بـر فراينـد و مفهومـی نظيـر مشـاركت رفـت. مفهومی اين 
چنيـن را نمی تـوان كمی سـازي كـرد و تفاسـير مختلفـی از آن می تـوان ارائـه 
داد. ايـن يـک حقيقـت اسـت كـه در نگاه وسـيع، هر فـردي از نيـروي كار كه در 
فعاليت هـاي اقتصادي مشـاركت دارد، در رشـد اقتصادي نيز نقـش دارد. بنابراين 
بـراي معنـادار كـردن تعريـف، مهـم اسـت هـم بـر فراينـد و هـم بـر خروجی هـا 
متمركـز شـد. در حالـی كـه فراينـد فراگيـري را می توانـد به وسـيله سـنجه هاي 
مرتبـط بـا اشـتغال رصـد نمـود، خروجی هـا را می تـوان بـر اسـاس سـنجه هاي 
درآمـدي مرتبـط بـا برخـی معيارهـاي فقـر، نابرابـري و يـا ديگـر ابعـاد توسـعه 
انسـانی )نظيـر بهداشـت و آمـوزش( سـنجيد. مولفه مهـم ديگر فراگيـري، درجه 
حفاظـت اجتماعـی فراهم شـده توسـط جامعه اسـت. مولفه هاي زيـر از نقطه نظر 

فراگير كردن رشد مهم هستند]10[:  
رشد اقتصادي پايدار1 و با ثبات2   ●

كاهش فقر و نابرابري در توزيع درآمدها   ●

بهبود دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی   ●

فرصت هاي اشتغال مولد   ●

كمينه حمايت اجتماعی براي تمامی شهروندان   ●
1. Sustainable
2. Stable
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بـراي اين كـه رشـد اقتصـادي نقـش خـود را در فقرزدايـی ايفـا كند، بايـد در طی 
زمـان بـا توجـه بـه شـرايط اقتصاد كالن بـا ثبـات و پايدار باشـد. پايـداري اقتصاد 
كالن را می تـوان بـر اسـاس تـورم، شـرايط بودجه اي و شـرايط متغيرهـاي كالنی 

نظير بدهی، تسعير ارز و غيره بررسی نمود.  
در حالـی كـه رشـد اقتصـادي يـک شـرط الزم بـراي فقرزدايـی می باشـد، امـا 
پژوهش هايـی وجـود دارنـد كـه نشـان می دهد شـرط كافـی نيسـت. در حقيقت، 
 .)2006b ،2006a ،هيـچ رابطـه ثابتـی بيـن رشـد و فقرزدايـی وجـود نـدارد )اسـالم
بنابرايـن آن ميـزان از رشـد اقتصـادي كه منتج به فقرزدايی شـود نياز به بررسـی 
ويـژه دارد. حـال سـوالی كه مطرح می شـود اين اسـت: چه نرخـی از فقرزدايی )يا 
فقرزدايی نسـبت به رشـد اقتصادي( را بايد متناسـب با رشـد فراگير دانسـت؟ در 
حالـی كـه معيـار خاصـی در اين باره وجـود ندارد، يـک معيار مفيد توسـط برنامه 

توسـعه هـزاره بـا توجـه بـه كاهش فقر و گرسـنگی فراهم شـده اسـت. 
در عيـن حـال، مفهـوم نابرابـري در رشـد فراگيـر به صـورت ذاتی داراي دشـواري 
اسـت. در صورتـی كـه منحصـرا بـر فراينـد تمركـز شـود و بـه خروجی هـا توجـه 
نشـود، رشـد فراگيـر بـی اثـر خواهـد بـود. در صـورت توجـه بـه نتايج رشـد، اين 
نکتـه روشـن خواهد شـد كه براي دسـتيابی به فقرزدايـی مطلق، بايد بـه نابرابري 
توجـه داشـت؛ چـرا كـه ممکـن اسـت اثـر مثبـت رشـد اقتصـادي بر كاهـش فقر 
بـا افزايـش نابرابـري خنثـی شـود. بنابراين، كاهـش نابرابـري در توزيـع درآمد )يا 
حداقـل جلوگيـري از افزايـش آن( بايـد مولفه مهمی در تالش براي دسـتيابی به رشـد 

فراگير باشد.  
آمـوزش و بهداشـت از عناصـر حياتـی ايجاد و بهبود ظرفيت هاي انسـانی هسـتند 
كـه انتفـاع از مزايـاي رشـد را نشـان می دهنـد. در اهـداف توسـعه هـزاره، اهداف 
دقيقـی بـراي ايـن مولفه هـاي تعيين شـده اسـت كـه می توانند بـه عنـوان معيار 

براي سنجيدن بهبود هر كشور در اين زمينه ها به كار روند.  
اشـتغال مولـد يـک مولفه مهم بـراي تبديـل مزاياي رشـد اقتصادي بـه فقرزدايی 
می باشـد. در حقيقـت، پژوهش هايـی )نظيـر اسـالم، 2006b ،2006a( وجـود دارد كه 
نشـان می دهد شـدت اشـتغالزايی رشـد يـک مولفه مهـم موثر بر فقرزدايی ناشـی 
از رشـد اقتصـادي می باشـد. بنابرايـن ميـزان شـدت اشـتغالزايی می توانـد يـک 
نشـانگر مهم از رشـد فراگير باشـد. عالوه بر يک سـنجه كمی شـدت اشـتغالزايی 
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رشـد )كـه بهـره وري را نمی سـنجد(، مداقه در تغييرات سـاختار اشـتغال براي بررسـی 
حركـت اشـتغال بـه سـمت بخش هـاي مولـد و بـا مزايـاي بيشـتر اقتصـاد مفيـد 
اسـت. عـالوه بـر ايـن، اهدافـی در چارچوب اهداف توسـعه هـزاره وجـود دارد كه 

نشـانگرهايی بـراي بهبود اشـتغال فراهـم می آورد:
نرخ رشد بهره وري نيروي كار )GDP به ازاي هر فرد شاغل(؛  .1

نسبت اشتغال به جمعيت؛  .2
ميزان شاغالن فقير1 )نسبت افراد شاغلی كه زير خط فقر زندگی می كنند(؛  .3

ميـزان اشـتغال آسـيب پذير2 )نسـبت خـود اشـتغالی و مشـاغل خانوادگـی بـه كل   .4
اشـتغال(. 

تامين اجتماعـی حداقلـی از حقـوق انسـانی اسـت. بايـد يـادآور شـد كـه مـاده 
22 بيانيـه جهانـی حقـوق بشـر )سـازمان ملـل، 1948( بيـان مـی دارد: »همـه افراد، 
بـه عنـوان عضـوي از جامعـه، از حـق تامين اجتماعـی برخـوردار اسـت«. ايـده 
بسترسـازي تامين اجتماعـی بـا بـروز بحـران اقتصـادي 2009-2008 بـه عنـوان 
ابـزاري بـراي محفاظت در برابر ريسـک و انـواع ابهامات مورد اسـتفاده قرار گرفت 
)سـازمان بين المللـی كار، سـازمان بهداشـت جهانـی،2009(. اگـر هدف اين باشـد كه افراد 

به ويـژه فقـرا بـه دسـت نيروهاي بوالهـوس بازار سـپرده نشـوند، ايده رشـد فراگير 
بايـد بـا يـک بسـته حداقلـی از اقدامـات تامين اجتماعـی تركيـب شـود. در حالی 
كـه ايـن حداقـل در كشـورهاي مختلـف متناسـب بـا سـطح توسـعه و ظرفيت ها 
متفاوت اسـت، كمينه اي نيز توسـط سـازمان بين المللی كار پيشـنهاد شـده است:

دسترسی به خدمات حداقلی بهداشتی  -1
امنيت درآمد براي كودكان حداقل در سطح خط فقر  -2

حمايت هدفمند از فقرا و بيکاري؛  -3
امنيـت درآمـدي بـراي كهنسـاالن و معلـوالن- حداقل در سـطح خـط فقر-   -4
از طريـق مسـتمري بازنشسـتگی و مزايـاي از كارافتادگـی بـراي بازماندگان 

كار،2008(.  بين المللـی  )سـازمان 

1. Working Poor
2. Vulnerable Employment

مداقه در تغییرات 
ساختار اشتغال براي 
بررسی حرکت اشتغال به 
سمت بخش هاي مولد و 
با مزایاي بیشتر اقتصاد 
مفید است
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رشد اقتصادي اشتغالزا و بهره وري نیروي کار]11[ 
همان طـور كـه پيـش از ايـن ذكـر شـد، رابطه معکوسـی بين كشـش اشـتغال1 و 
بهـره وري نيـروي كار وجـود دارد كـه نشـان دهنده امـکان يـک تـوازن بين رشـد 
اشـتغال و بهـره وري نيـروي كار می باشـد. ايـن توازن شـايد چندان جدي نباشـد. 
در يـک نـگاه حسـابدارانه، هـر دو مولفه به رشـد توليـد كمک می كند. شـايد يک 
كشـور بـا توجـه به سياسـت هاي اتخـاذي قادر بـه ايجاد تـوازن بين ايـن مولفه ها 

بـراي رشـد توليـد باشـد. اين گزاره در ادامه شـرح داده شـده اسـت. 
بـراي يـک اقتصاد به عنـوان كل، توليد برابر با محصول نيروي كار شـاغل و بهره وري 

نيروي كار اسـت. اين را می تواند به وسـيله مفاهيم عينی زير تشـريح كرد: 
 (1) Y=L×Y/L 

كه Y و L به ترتيب نشان دهنده توليد و اشتغال می باشند. 
(2) ∆Y =∆ L ×∆(Y/L) : براي تغييرات كوچک، می توان معادله باال را به صورت زير نوشت 

كه ∆ نشان دهنده رشد است. 
معادلـه )2( نشـان می دهـد رشـد توليـد برابـر با مجموعه رشـد نيروي كار شـاغل 
و رشـد بهـره وري نيـروي كار اسـت. بنابرايـن، هـم اشـتغال از نظـر كمـی و هـم 
بهـره وري نيـروي كار می توانـد در رشـد توليـد موثـر باشـد. در حقيقت اگر رشـد 
توليـد بـه ميـزان چشـمگيري بـاال باشـد، می تـوان چشـم انداز خوبـی براي رشـد 
اشـتغال و بهـره وري متصـور شـد]12[. ايـن تجربـه اي اسـت كـه در كشـورهاي 
شـرق و جنوب شـرقی آسـيا نظيـر جمهوري كـره، تايـوان، چين، مالـزي و تا حد 
كمتـري اندونـزي و تايلنـد )به ويـژه پيـش از بحـران اقتصـادي شـرح آسـيا در  1997-98( 

رخ داده اسـت. 

رشد بدون اشتغال در کشورهاي در حال توسعه:
شواهد تجربی اشتغال و رشد تولید صنایع تولیدي در کشورهاي در حال توسعه

بايـد توجـه داشـت كـه اغلب مواقع رشـد اشـتغال در كشـورهاي در حال توسـعه 
را نمی تـوان بـه عنـوان منعکس كننـده تقاضـاي نيـروي كار دانسـت؛ چـرا كـه به 
داليـل زيـادي رشـد اشـتغال ممکن اسـت نشـان دهنده تقاضـا و يا عرضـه نيروي 

1. Employment Elasticity

ایده بسترسازي 
تامین اجتماعی با بروز 

بحران اقتصادي 2009-
2008 به عنوان ابزاري 
براي محفاظت در برابر 
ریسک و انواع ابهامات 

مورد استفاده قرار گرفت
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كار باشـد. بـا ايـن حال، بـراي بخش هاي سـازماندهی شـده نظير بخـش توليدي، 
اشـتغال احتمـاال بيشـتر طـرف تقاضا را نشـان می دهـد. بنابراين بـراي درک بهتر 
رابطـه بيـن اشـتغال و رشـد توليد مداقـه در اين بخش ها مناسـب تر و بهتر اسـت. 
شـکل الـف 2 و ب 2 داده هايـی از ايـن دسـت را براي كشـورهاي در حال توسـعه 
منتخـب در دهـه 1980و 1990نشـان می دهـد. ايـن كشـورها و دوره هـاي زمانی 
بـر اسـاس داده هـاي در دسـترس انتخـاب شـده اند. با اين حـال، در اين دو شـکل 

نـکات جالبـی پيرامـون ارتبـاط بين اشـتغال و رشـد توليد نهفته اسـت. 

شكل الف2 رشد ساالنه اشتغال و ارزش افزوده در تولید، 1980-89     

 :Mlwi كــره(؛( :Kor ؛)كنيـا( :Ken ؛)هنــد( :Ind ؛)بوتسـوانا( :Botw ؛)بــنگالدش( :Bgd ؛)آرژانتيـن( :Arg :يادداشــت
)مـاالوي(؛ Mlsy: )مالـزي(؛ Mtius: )مائوريتيـس(؛ Mex: )مکزيـک(؛ Nig: )نيجريـه(؛ Pkst: )پاكسـتان(؛ Phil: )فيليپين(؛ 

Sgal: )سـنگال(؛ Safr: )آفريقـاي جنوبـی(؛ Srlk: )سـريالنکا(؛ Thld: )تايلنـد(

شكل ب 2 رشد ساالنه اشتغال و ارزش افزوده در تولید، 1990-2002

 :Mlwi كــره(؛( :Kor ؛)كنيـا( :Ken ؛)هنــد( :Ind ؛)بوتسـوانا( :Botw ؛)بــنگالدش( :Bgd ؛)آرژانتيـن( :Arg :يادداشـت
)مـاالوي(؛ Mlsy: )مالـزي(؛ Mtius: )مائوريتيـس(؛ Mex: )مکزيـک(؛ Nig: )نيجريـه(؛ Pkst: )پاكسـتان(؛ Phil: )فيليپين(؛ 

Sgal: )سـنگال(؛ Safr: )آفريقـاي جنوبـی(؛ Srlk: )سـريالنکا(؛ Thld: )تايلنـد(

اغلب مواقع رشد اشتغال 
در کشورهاي در حال 
توسعه را نمی توان به 
عنوان منعكس کننده 
تقاضاي نیروي کار 
دانست؛ چرا که به دالیل 
زیادي رشد اشتغال 
ممكن است نشان دهنده 
تقاضا و یا عرضه نیروي 
کار باشد
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نخسـت اين كـه، بـه نظـر می آيـد بـا توجه بـه مفاهيـم اصطالحـات »رشـد بدون 
اشـتغال« و »رشـد اشـتغالزا«، نمی توان داده ها را متعلق به دسـته رشـد اشـتغالزا 
دانسـت. ايـن در صورتـی اسـت كه رشـد اقتصـادي 10 درصد يا بيشـتر همـراه با 
رشـد اشـتغال بيـش از 5 درصد را رشـد اشـتغالزا شـمرد. اگرچه اين امـر تصادفی 
اسـت، امـا برخـی كشـورها )نظيـر برخـی كشـورهاي شـرق و جنـوب شـرقی آسـيا( در 
دسـتيابی بـه رشـد اقتصادي همراه با رشـد اشـتغال موفـق عمل كرده انـد كه اين 
نشـان می دهـد رسـيدن به چنين رشـدي كامـال ممکن اسـت. نکتـه نگران كننده 
از ايـن اسـت كـه تعداد كشـورهايی كه به اين مهم دسـت پيـدا كرده انـد در دوره 
زمانـی دوم )دهـه 1990( كمتـر اسـت. دوم اين كه يک مقايسـه بين شـيب دو خط 
كـه نمايانگـر ارتبـاط بيـن اقتصـاد و توليـد اسـت بـه خوبـی نشـان می دهـد كـه 
ايـن ارتبـاط در دوره دوم بـه طـور واضحـی ضعيف شـده اسـت. از نظر آمـاري نيز 
وجـود ضريـب رگرسـيون كوچکتـر در دوره دوم اين امـر را ثابت می كنـد. اين امر 
نشـان دهنده آن اسـت كـه رشـد توليـد در دوره دوم بـراي اين كشـورها با شـدت 
اشـتغالزايی كمتـري همراه بوده اسـت. سـوم اين كـه تعداد كمی از مـواردي وجود 
دارد كـه در عيـن مثبـت بـودن رشـد اقتصادي، رشـد اشـتغال منفی بوده اسـت. 
تعـداد ايـن مـوارد در دوره دوم بيشـتر از دوره اول بـوده اسـت. ايـن امـر نيـز بـر 
اين كـه رشـد توليـد در دوره دوم كمتر اشـتغالزا بـوده، صحه می گـذارد. همچنين 
ثابـت می كنـد كه رشـد اقتصادي لزوما با رشـد اشـتغال همراه نيسـت. در چندين 
مـورد رشـد نه تنهـا بـدون اشـتغال بـوده بلکـه حتی با رشـد توليـد، اشـتغال افت 

كرده اسـت. 

کشش اشتغال با توجه به تولید
آسیا

جـول 1 تخمين هايـی از كشـش اشـتغال با توجه بـه توليد- براي بخـش توليد و كل 
اقتصـاد- در كشـورهاي منتخب آسـيا را نشـان می دهد. چند نتيجه مهـم را می توان 

از داده هاي موجود در جدول 1 دريافت.  
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جدول 1- کشش اشتغالی تولید در کشورهاي منتخب آسیا

کشور
کشش اشتغالی تولید )بخش تولید(کشش اشتغالی تولید )کل اقتصاد(

دهه 1990دهه 1980دهه 1990دهه 1980

0/5520/520/7610/722بنگالدش

0/56نا مشخص0/48نا مشخصکامبوج

0/3320/1320/50/252چین

0/40/150/370/29هند

0/4420/3820/3790/614اندونزی

0/550/480/6750/71مالزی
0/510/460/6550/45سریالنكا

0/560/10/640/47تایلند
0/550/53

)2006 a( ،1. اسالم
.2 بانک توسعه آسيايی )2005(

3. اين داده ها براساس داده هاي در سطح سه رقم هستند. داده هاي در سطح 4 رقم افت شديد تري 
را نشان می دهند - از  0/74بخش توليد 0/60 به فصل 5 در اسالم )b 2006( مراجعه شود.

4. داده ها برای 2002
5. داده ها برای 1980-84
6.  داده ها برای 1990-94

7. خان )2007(
8. كشش با توجه به ارزش افزوده

تمـام داده هـای بـاال بـه غيـر از مـواردی كـه بـه صـورت جداگانـه تصريح شـده اند، 
از مـورد كاوی هـای سـازمان بين المللـی كار – برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحد 

اسـتخراج شـده اند كـه در خـان )2007( قابـل مشـاهده هسـتند.
نخسـت اين كـه، به نظر می رسـد يک افت كلی در اشـتغالزايی رشـد در بخش 
توليـد كشـورهاي در حـال توسـعه آسـيا در دهه 1990 نسـبت بـه 1980رخ 
داده اسـت. در حالـی كـه ايـن افت را در كشـورهايی نظيـر مالـزي و تايلند را 
می تـوان ناشـی از انقبـاض بـازار نيـروي كار آنهـا دانسـت، اما ايـن موضوع در 
مـورد كشـورهايی كـه با مـازاد نيـروي كار روبه رو هسـتند صادق نيسـت. دوم 
اين كـه در طـی دهه 1980، سـطح اشـتغالزايی در توليد در برخی از كشـورها 
)نظيـر كامبـوج، چيـن و هند( نسـبت به برخـورداري از عوامل1 پايين اسـت. پايين 

1. Factor Endowment
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بـودن ايـن سـطح در مقايسـه با كشـورهايی نظيـر مالزي و كـره در اوايـل دوره 
صنعتی سـازي كـه بـا مـازاد نيـروي كار روبـه رو بوده اند، بـه روشـنی قابل درک 
اسـت. سـوم اين كه، به نظر می رسـد درجه اي از اشـتغالزايی بسـيار بيشتر از اين 
سـطوح كـم نـزول كرده اند. چهـارم اين كـه اگرچه بـه داليل فوق الذكـر ترجيح 
بـر مداقه در كشـش اشـتغال بـه طور كلـی در اقتصاد اسـت، اما داده هـاي ارائه 
شـده در جـدول 1 بيشـتر بـا واقعيت هاي بخش توليد سـازگاري دارنـد. اين امر 
بـه طور كلی نشـان دهنده اشـتغالزايی رشـد اقتصـادي به عنوان يک كل اسـت. 
داده هـاي مربـوط بـه كشـش اشـتغال در كل اقتصاد براي كشـورهاي بيشـتري 
در جدول 2 نشـان دهنده افت طی زمان در كشـورهاي در حال توسـعه شـامل 
آسـيا می باشـد. داده هـاي كشـوري رشـد توليـد و رشـد اشـتغال بـراي دوره 
كوچک تـر نشـان دهنده ابعـاد جذاب تـري از پديده رشـد بدون اشـتغال و رشـد 
اشـتغالزا می باشـد. ايـن داده بـراي كشـورهاي در شـکل 3 و جـدول 3 آورده 
شـده اند. مثالـی از چگونگـی تغييـر شـرايط داخلـی يک كشـور با بيـان تجارب 
اندونـزي در دوره هـاي 1996-1975 و  2003-2001 آورده شـده اسـت. طـی 
دوره هـاي قبل تـر، صنايـع توليـدي در ايـن كشـور قـادر بـه دسـتيابی به رشـد 
توليـد و رشـد اشـتغال بـوده اسـت. در حقيقـت، ايـن كشـور در آن دوره مثـال 

خوبـی بـراي بخش اول مشـخص شـده در نمودار شـکل  1 اسـت. 

شكل 3-2 رشد بخش تولید و اشتغال در کشورهای منتخب است

منبـع: داده هـای جزيـی مطالعات كشـوری مـورد ارجـاع در خـان )2007(. به جـز داده هـای بنـگالدش از احمد و 
همـکاران )2009(
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جدول 2- کشش اشتغال بر حسب تولید در مناطق  مختلف جهان 1984-2008

مناطق

کشش اشتغالرشد اشتغالرشد تولید

19
84

-9
8

19
99

-2
008

19
84

-9
8

19
99

-2
008

19
84

-9
8

19
99

-2
008

3/04/21/31/60/430/38تمام كشورها

2/92/71/11/60/430/59كشورهای توسعه يافته

4/34/42/32/10/530/48كشورهای در حال توسعه

5/55/72/11/80/380/32آسيا

3/23/52/62/40/810/69آمريکای التين و حوزه كاراييب

0/49نا مشخص2/2نا مشخص4/5نا مشخصخاورميانه و شمال آفريقا

0/29نا مشخص1/2نا مشخص4/1نا مشخصآفريقای سياه

مركز و جنوب شرقی 
اروپا و كشورهای مستقل 

مشترک المنافع
محاسبه 0/35/8-0/70/8-

0/14نشده

منبع: تخمين نويسندگان بر اساس داده های كوكرا و رونکوالتو )2012(

شـرايط بـه طور كامل پـس از بحـران اقتصـادي 1998-1997 تغيير نمود. بازگشـت 
كشـور بـه مسـير رشـد پايـدار چنديـن سـال بـه طـول انجاميـد و عکس العمـل بازار 
كار نيـز بـا تاخيـر بيشـتري همـراه بـود )اسـالم، a ،2003 2010(. بين سـال هاي 2000 
تـا 2003 رشـد اشـتغال در بخـش توليـد منفـی بـود در عيـن حـال كه رشـد توليد 
مثبـت بـود. بنابراين اندونزي از يک نمونه رشـد اشـتغالزا به يک رشـد بدون اشـتغال 

تبديل گشـت. 
در واقـع كشـش اشـتغال براي بخش توليـد در اندونزي از اويل دهـه 1980نزول خود 
را آغـاز نمـوده بــود )0/66 بــين ســال هاي 1986 و 1992 در مقايسـه بـا  0/76 بين سـال هاي 
1981و 1985(. بـراي صنايعی نظير نسـاجی، پوشـاک، مبلمان و مواد غــذايی كشـش 

اشـتغال بيـن سـال هاي 1993و 1997نسـبت بـه 1985تـا 1988كمتـر بـوده اسـت 
 .)2002 )اسالم، 
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جدول  3- رشد تولید و اشتغال تولید در کشورهاي منتخب آسیا

رشد ساالنه تولید )%( رشد ساالنه اشتغال  )%( کشور )دوره(

10/9 7/5 بنگالدش )1991-2002(

17/4 9/8 كامبوج )1994-2004(

9/2 3/1 چين )1985-90(

17/7 2/6 چين )1990-95(

10/3 4/6 چين )1995-99(

5/8 2/1 هند )1983-93(

7/1 2/1 هند )1993-99(

6/2 3/2 هند )2000-05(

13/0 9/4 اندونزی )1975-96(

2/8 -0/7 اندونزی )2000-03(

26/3 11/2 مالزی )1985-90(

14/7 10/8 مالزی )1990-95(

39/8 4/9 مالزی )1995-2000(

5/3 4/3 سريالنکا )دهه 1980(

8/0 2/9 سريالنکا )دهه 1990(

9/4 5/3 تايلند )1980-89(

11/2 6/8 تايلند )1990-96(

7/8 2/7 تايلند )2001-04(

منبع: داده هاي جزيی مطالعات كشوري مورد ارجاع در خان )2007(، به جز داده هاي بنگالدش از احمد و همکاران )2009(

بـه نظـر می رسـد كـه ايـن رونـد پـس از دوران بحـران نه تنهـا متوقـف نشـده بلکـه 
ممکـن اسـت شـتاب نيـز يافتـه باشـد. از نقطـه نظـر سياسـتگذاري درک مولفه هاي 
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چنيـن پديـده اي مهـم می باشـد كـه در بخش هاي بعـد بـه آن پرداخته خواهد شـد. 
در تايلنـد نيـز تغييري مشـابه تغييـر اندونزي )البته نه به آن شـدت( قابل توجه اسـت. 
در ايـن زمـان رشـد توليـد و رشـد اشـتغال در دوره 1990 تـا 1996 بيـش از دوره 
1980 تـا 1989 بـوده اسـت. بـا ايـن حـال، هـم رشـد توليـد و هم رشـد اشـتغال 
بيـن سـال هاي 2001 تـا 2004 كاهـش پيدا كرده اسـت. اگر تنها كشـش اشـتغال 
كاهـش پيـدا كند، می تـوان اين امـر را دريافت كه در شـرايط بـازار كار تغيير ايجاد 
شـده اسـت. اما افت همزمان رشـد توليد و رشـد اشـتغال عميق تر از تغييرات ساده 
در شـرايط عرضـه بـازار كار اسـت. تغييـر در چين با تغييـرات در اندونـزي و تايلند 
متفـاوت اسـت. كشـش اشـتغال در بخـش توليـد چيـن بيـن سـال هاي 1990 تـا 
1995 )هنـگام رشـد توليد سـريع( در مقايسـه با دوره 1985 تـا 1990 كاهش يافت اما 

مجـددا در دوره 1995 تـا 199 افزايـش پيـدا كرد. 

زیر صحراي آفریقا1 
داده هـاي كشـورهاي زيـر صحـراي آفريقايی )يـا ديگر كشـورهاي مناطق در حال توسـعه( 
همچـون داده هـاي كشـورهاي آسـيايی جدول 1 در دسـترس نيسـت. بـا اين حال، 
تالش هايـی براي تخمين كشـش اشـتغال نسـبت بـه ارزش افزوده بخـش توليد در 
كشـورهاي منتخب صورت گرفته اسـت )داده هاي ضروري از منابع سـازمان توسـعه صنعتی 

سـازمان ملل2 ذكر شـده در ضمايم اسـتخراج شـده اسـت(. 

نتايـج ايـن كاوش در جدول 4 آورده شـده اسـت. بـا اين حال به چنـد دليل بايد در 
تفسـير اين داده ها محتاطانـه عمل كرد. 

نخسـت اين كـه در برخـی مـوارد عالمـت جبـري ضريـب منفـی اسـت كـه اين به 
دليـل نـرخ رشـد منفـی در ارزش افزوده يا اشـتغال می باشـد. دوم اين كـه در برخی 

مـوارد ضريـب رگرسـيون بـا توجه بـه R 2 معادلـه از نظـر آماري معنـادار نبود. 
در چنـد مـورد، كشـش اشـتغال در دوره 1990 تا 2002 نسـبت بـه دوره 1980 تا 
1989 كاهش يافته بود كه شـامل كشـورهاي بوتسـوانا، ماالوي و موريس می شـد. 
رشـد اشـتغال در موريـس در دوره دوم منفـی بـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد كـه 

مشـکل كنيـا بيشـتر ناشـی از افـت ارزش افـزوده اسـت. 
نيجريه و سنگال كه از بهبود در رشد اشتغالزا بهره مند بوده اند. 

1. Sub Saharan Africa
2. United Nation Industrial Development Organization
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نيجريه نرخ رشـد اشـتغال منفی در دهه 1980 را به نرخ مثبت و با كشـش اشـتغال 
معقول تبديل كرد. سـنگال نيز همين مسـير را طی كرد و كشـش اشـتغال در دهه 
1990 در ايـن كشـور بسـيار بـاال می باشـد )در واقـع باالتـر از يـک كـه نشـان دهنده افـت 

بهره وري اسـت(. 

اين مقايسـه در كشـور آفريقاي جنوبی كمی دشـوار اسـت، زيرا رشـد ارزش افزوده 
بخـش توليـد در دهـه 1980 منفـی بـوده در حالـی كـه بيـن سـال هاي 1990 تـا 

2002 رشـد اشـتغال منفـی و رشـد ارزش افـزوده مثبت بوده اسـت. 
نتايـج ارائـه شـده در يـک پژوهـش قديمی تـر )خـان، 2006( در مـورد برخـی 
از كشـورهاي زيـر صحـراي آفريقـا نيـز متناقـض می باشـند. اتيوپـی و اوگاندا 
داراي رشـد اشـتغالزا در بخـش توليـد می باشـند، امـا وضعيـت هـر دو كشـور 
از ايـن نظـر در دهـه 1990 بهتـر از دهـه 1980 بـوده اسـت. ايـن افزايش در 
كشـورهاي غنـا، سـاحل عـاج، كنيا و نيجريه نيز مشـاهده شـده اسـت. اما در 
كشـورهاي بوركينافاسـو، آفريقـاي جنوبـی، زامبيـا و زيمبـاوه افـت مشـاهده 
شـده اسـت. بـه طـور كلی نتيجـه اين بود كه بيشـتر كشـورهاي زيـر صحراي 
آفريقـا قـادر بـه طـی مسـير صنعتی سـازي كـه نيـروي كار آنهـا از مشـاغل با 
بهـره وري پاييـن بـه سـمت مشـاغل بـا بهره وري بـاال حركـت و درآمـد آنها را 

افزايـش دهنـد، نبودند. 

جدول 4- کشش اشتغال بر حسب تولید براي کشورهاي در حال توسعه منتخب

کشور

اشتغال و ارزش افزودهاشتغال و تولید

19
80

-9
0

19
90

-2
002

19
80

-2
002

1

19
80

-9
0

19
90

-2
002

19
80

-2
002

1

0/380/190/180/49-0/030/02آرژانتين

0/700/710/860/620/640/86بنگالدش

0/180/200/150/150/160/10بوليوی

040/400/850/860/92/-0/080-بوتسوانا

نا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصبرزيل
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کشور

اشتغال و ارزش افزودهاشتغال و تولید

19
80

-9
0

19
90

-2
002

19
80

-2
002

1

19
80

-9
0

19
90

-2
002

19
80

-2
002

1

0/004-0/080/090/010/070/08غنا

0/080/080/160/080/080/15هند

0/620/630/710/640/640/66اندونزی

0/130/140/250/090/100/38كنيا

0/220/210/130/240/240/12جمهوری كره

0/250/010/010/04-0/34-0/35-ماالوی

0/410/420/580/400/410/58مالزی

1/521/511/171/011/000/77مائوريتوس

0/670/660/540/790/780/62مکزيک

0/02-0/490/470/130/150/14نيجريه

0/220/230/290/240/240/32پاكستان

0/810/800/680/390/380/36فيليپين

0/08-0/09-0/09-0/340/340/35سنگال

0/015-0/013-0/013-01/-0/010-0/02-آفريقای جنوبی

0/880/870/810/590/590/61سريالنکا

0/390/400/580/160/180/46تايلند

منبع: تخمين نويسندگان براساس داده های سازمان توسعه صنايع سازمان ملل متحد    
InE= InVAt,t =  1980.….2002 1. با استفاده از رگرسيون ساده

بـه طور كلی در كشـورهای زير صحرای آفريقای كشـش اشـتغال بـرای دوره 1999 
تـا 2008 كمتـر بـوده )جـدول 2( و البتـه نسـبت به ديگـر مناطق در حال توسـعه 

بسـيار پايين تر بوده اسـت. 
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خاورمیانه و شمال آفریقا 
داده هـاي كشـورهاي خاورميانـه و شـمال آفريقـا محـدود هسـتند و مقايسـه بيـن 
دوره هـاي مختلـف ممکـن نيسـت. با ايـن حـال، داده هاي در دسـترس براي 9 كشـور 
بيـن سـال هاي 1991 و 2033 در جـدول 5 آورده شـده اسـت كه نکاتـی در خود دارد. 
نخسـت اين كـه، ميزان كشـش اشـتغال رشـد در بخش توليـد اين كشـورها به طور 
قابـل توجهـی بـا يکديگـر تفـاوت دارد- از كمينـه 0/14 در مصـر تا بيشـينه 1/27 
در اردن. كشـورهاي معـدودي اعـم از مراكـش، تونس، سـوريه و يمن داراي كشـش 

اشـتغال مناسـب بيـن 0/5 و 0/8 بوده اند. 
دوم اين كـه در برخـی مـوارد، نـرخ پاييـن رشـد توليد يک مشـکل بنيادي تر اسـت. 
در 5 كشـور از 9 كشـور )الجزيـره، مصـر، ايـران، مراكـش و تونس( رشـد ارزش افـزوده در 
صنعـت كمتـر از 5 درصـد در سـال در دوره فوق الذكـر بـوده اسـت. رشـد سـاليانه 
توليـد ناخالـص ملی تنها در سـه كشـور باالتر از 5 درصد بوده اسـت )اردن، عربسـتان 
و يمـن(. بنابرايـن چالـش كشـورهاي ايـن منطقـه دسـتيابی به رشـد توليد و رشـد 

اشـتغال بيشـتر اسـت. با توجه به نمودار شـکل 1، بيشـتر كشـورهاي اين منطقه يا 
در ناحيـه 2 می باشـند و يـا در ناحيه 1؛ از ديدگاه رشـد اشـتغالزاي مناسـب بايد به 

سـمت نظامـی حركت كننـد كـه در ناحيه 4 نمودار تبيين شـده اسـت. 
اگـر بـه جاي ميانگين هاي سـاالنه به روندهاي واقعی توجه شـود، مسـاله رشـد و ثبات 
آن بيشـتر نمـود پيـدا می كنـد. به طور مثـال، اقتصاد كشـور سـوريه در 1999 ركود را 
تجربـه كـرده و رشـد توليـد ناخالص ملـی چندين سـال پـس از آن پايين باقـی مانده 
اسـت )اسـالم، 2005(. در مصـر، پـس از نرخ رشـد 5 و 6 درصد در نيمـه دوم دهه 1990 
اقتصـاد بيـن سـال هاي 2000 تـا 2003 دچـار ركـود شـد. پس از ايـن دوران رشـد 5 
درصـدي سـاالنه مجـددا محقـق گرديـد )ال اليتـی و ال اهوانـی1، 2006(. بنابرايـن در كنار 
رشـد پايين، عدم ثبات رشـد نيز يک مشـکل بزرگ براي كشـورهاي اين منطقه اسـت. 
كشـش اشـتغال نسـبت به مجموع توليد ناخالص ملی در منطقه خاورميانه و شـمال 
آفريقـا در سـال هاي 2000 تـا 2005، 1/0 بـوده اسـت )رادوان، 2006(. با اين حال اين 
كشـش اشـتغال كلـی گمراه كننـده اسـت، چـرا كه رشـد توليد و رشـد اشـتغال در 
بخش غيررسـمی اقتصاد بيشـتر از بخش رسـمی بوده اسـت. چنين رشـدي، چه در 
توليـد و چـه در اشـتغال از لحـاظ افزايش درآمـد يا فقرزدايی چندان مفيد نيسـت. 

1. El Laithy and El Ehwany 
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آمریكاي التین 
داده هـاي در دسـترس بـراي ايـن منطقه تخمين كشـش اشـتغال را تنها براي 
آرژانتيـن و مکزيـک ممکـن سـاخت. بـراي هـر دو كشـور، برآوردهـا حاكی از 
تغييـرات ناچيـز در كشـش اشـتغال رشـد بـوده اسـت. شـايان ذكر اسـت كه 
در يـک پژوهـش قديمی تر)خـان، 2006( بـا اسـتفاده از داده هـاي مربـوط بـه 
سـال 1998 و پيـش از آن دريافـت كـه كشـش اشـتغال در بخـش توليـد در 
كشـورهاي برزيـل و مکزيـک بيـن سـال هاي 1991 و 1998 كمتـر از دوره 
1981 تـا 1990 بـوده اسـت. بنابرايـن به نظر می رسـد كه ايـن روند معکوس 

رونـد ابتدايی اسـت. 

جدول 5-  رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، رشد تولید بخشی و کشش اشتغال
در کشورهاي منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا 1991-2003

رشد ارزش افزوده بخشی و کشش اشتغال )1991-2003(

کشور
رشد تولید ناخالص خدماتصنعتکشاورزی

داخلی کل
کششرشدکششرشدکششرشد

3/701/222/300/753/200/512/60الجزاير

3/100/273/800/144/600/814/40مصر

4/701/500/300/307/300/204/10ايران

0/300/563/200/522/901/062/50مراكش

90/300/535/700/373/300/105/60سودان

20/202/054/600/775/300/574/60تونس

0/601/616/001/274/601/285/10اردن

4/201/897/300/633/401/504/40سوريه

6/301/145/300/725/600/775/60يمن

منبع: اقتباس شده از مسکوب )2009( 
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بـه طـور كلی در اين منطقه، به نظر می رسـد كشـش اشـتغال به طـور قابل توجهی 
بـا مـرور زمـان افت كرده اسـت. طبـق داده هاي جـدول 2.2، اين مقـدار از 0/81 در 

دوره 1984 تا 1998 به ميزان 0/69 در دوره 1999 تا 2008 رسـيده اسـت. 

جمع بندي 
از مشاهدات ارائه شده در اين بخش می توان به چند نتيجه دست يافت. نخست اين كه 
روند نزولی اشتغالزايی رشد توليد واضح است، اگرچه استثنائاتی وجود دارد )كشورهاي 
مختلف در زمان هاي مختلف(. دوم اين كه، كشورهايی وجود دارند كه در آنها رشد اشتغالزا به 

رشد بدون اشتغال تبديل شده است. سوم اين كه حداقل در يک مورد )چين( تغييرات در 
جهت معکوس روي داده است. چهارم اين كه كشورهايی وجود دارند كه كشش اشتغال 
رشد توليد باال می باشد اما رشد بيشتر توسط بخش غيررسمی اقتصاد رقم می خورد. 
بنابراين دستيابی به كشش اشتغال باالتر نبايد تنها هدف سياستگذاران در رسيدن به 
اشتغال كامل باشد و نوع و كيفيت اشتغال نيز از اهميت بااليی برخوردار هستند. كشش 
اشتغال باال با يک رشد توليد پايين و بی ثبات قابل دستيابی است. در چنين مواردي، 

دستيابی به رشد توليد باال در كنار رشد اشتغال باال بايد هدف اصلی باشد. 

هم بخشی1 بهره وري نیروي کار و اشتغال در رشد تولید 
از نقطـه نظـر اثـر الگـوي رشـد بر اشـتغال و امـکان تـوازن بين بهـره وري و اشـتغال، 
شناسـايی اثـر نسـبی بهـره وري نيروي كار و كميـت مولفه نيروي كار بر رشـد توليد از 
اهميـت برخـوردار اسـت. در اين بخش، به اين موضوع در كشـورهاي منتخب آسـيا با 
تمركز بر شـرق و جنوب شـرقی آسـيا از يک سـو و كشـورهاي جنوب آسـيا از سـوي 
ديگـر پرداختـه می شـود. دليل اين مقايسـه اين اسـت كه دسـته اول در دسـتيابی به 

رشـد اشـتغالزا از دسـته دوم موفق تر عمـل نموده اند. 
الگوي رشـد اقتصادي كه در كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا رخ داده اسـت به 
طـور گسـترده مـورد بحـث بوده اسـت. اما تمركز اين بحث بيشـتر بر هم بخشـی نسـبی 
انباشـت سـرمايه و بهـره وري كل عوامـل در توضيح رشـد قابـل توجه اين كشـورها بوده 
اسـت. در حالـی كـه مطالعه شـناخته شـده بانـک جهانـی در سـال 1993 ايـن بحث را 
مطـرح می كنـد كـه عملکرد اقتصـادي برتر شـرق آسـيا عمدتا به دليـل بهبـود فناورانه 

1. Contribution
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بوده اسـت، بسـياري )به ويژه كيـم و الورنـس1، 1994؛ كروگمن2، 1994؛ يانـگ3، 1995( اين بحث 
را بـه چالـش می كشـند )بـر اسـاس تحليل هـاي تجربی بديل( كه هم بخشـی رشـد بهـره وري 
كل عوامل4 به رشـد بهره وري نيروي كار در شـرق آسـيا نسـبتا كوچک بوده اسـت]13[. 
اسـتورم و ناسـتپد5 )2005( رشـد توليد را در برخی از كشـورهاي شـرق و جنوب شرقی 
آسـيا به رشـد اشتغال و رشـد بهره وري تجزيه كردند و نتيجه گرفتند كه »رشد بهره وري 
نيروي كار منشـأ اصلی رشـد درآمد سـرانه شرق آسيا اسـت« )استورم و ناسـتپد، 2005، ص. 
1062(. بـا ايـن حـال در يک تحليـل تجربی رابطه بين رشـد بهره وري نيروي كار و رشـد 

اشـتغال )با اسـتفاده از داده هاي 28 كشـور در حال توسـعه(، آنها دريافتند كه داده هاي كشورهاي 
شـرق آسـيا، داده پرت اسـت. بر اين اسـاس آنها نتيجه گرفتند كه كشـورهاي شرق آسيا 
از تـوازن بيـن رشـد بهـره وري نيروي كار و رشـد اشـتغال گريخته اند. اين تناقض آشـکار 
بيـن ايـن دو دسـته از يافته هـا را می تـوان با بيشـتر بودن اثر اشـتغالزايی رشـد بهره وري 
نيـروي كار نسـبت بـه اثر بيـکاري اجباري توضيـح داد. اگر اين گونه باشـد، طبق مطالعه 
اسـتورم و ناسـتپد الگوي رشـد كشورهاي شـرق آسـيا به آنها امکان دستيابی همزمان به 
رشـد اشـتغال و بهره وري باال را داده اسـت. وضعيت كشـورهاي جنوب آسـيا از اين لحاظ 

در مقايسـه با كشـورهاي شـرق و جنوب شرقی آسـيا چگونه است؟ 
بـراي پاسـخ بـه سـوال بـاال، تجزيـه رشـد توليـد )هـم رشـد توليـد ناخالـص ملـی و هم رشـد 
محصوالت توليدي( به هم بخشـی رشـد اشـتغال و بهره وري با بهره گيري از روش شناسـی 

كـه پيـش از ايـن ذكر شـد در جـداول 6b ،6a و7 آورده شـده اسـت. 
چند نتيجه از اين جداول دريافت می گردد. 

مشـاهده نخسـت )و مهم از نظر توازن بين رشد اشـتغال و بهره وري نيروي كار( كه از دو جدول 
ابتدايـی دريافـت می شـود ايـن اسـت كه طـی دهه هـاي 1980 و 1990، هم بخشـی 
رشـد بهـره وري به رشـد توليـد ناخالص ملـی در كره، مالـزي، تايـوان و تايلند فضاي 
كافـی بـراي افزايـش رشـد اشـتغال را باقـی گذاشـت. اين اتفـاق در كنار رشـد باالي 
توليـد ناخالـص ملـی به اين معنا اسـت كه آنها قادر بودند نرخ باالي رشـد اشـتغال را 
بـا رشـد قابل توجـه در بهره وري به طور مناسـب تركيب كنند. به عبارت ديگر، رشـد 

اشـتغال و رشـد بهره وري به طور همزمان توسـط اين كشـورها محقق شـد. 

1. Kim and Lawrence
2. Krugman
3. Young
4. Total Factor Productivity (TFP)
5. Storm and naastepad



جدول الف 6- تجزیه تولید ناخالص داخلی به رشد  بهره وری و رشد اشتغال )جنوب آسیا(

کشور

رشد تولید ناخالص 
داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی
 ناشی از رشد اشتغال

رشد تولید ناخالص داخلی
 ناشی از رشد بهره وری

اثر رشد بهره وری در رشد 
تولید ناخالص داخلی )%(
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3/844/805/562/692/092/271/152/713/3729/9756/4059/77بنگالدش

5/595/467/352/601/872/523/003/594/8353/6065/8265/75هند

6/294/435/452/252/014/104/044/041/3564/1954/6424/82پاکستان

4/335/244/501/532/292/022/802/802/4864/6056/3955/15سریالنكا

منبع: محاسبات نويسندگان با استفاده از داده های در دسترس از: 
www.conference-board.org/economics/downloads/flat_file_081.xls

جدول ب 6 - تجزیه تولید ناخالص داخلی به رشد بهره وری و رشد اشتغال )شرق و جنوب شرقی آسیا(

کشور

رشد تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی
ناشی از رشد اشتغال

رشد تولید ناخالص داخلی 
ناشی از رشد بهره وری

اثر رشد بهره وری در رشد 
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7/398/7911/562/851/1114/547/6810/5661/4887/3791/35چين

5/047/834/863/972/090/971/075/743/8821/273/3479/94اندونزی

5/969/564/913/343/961/752/625/63/1643/9558/5564/34مالزی

22/6732/53-77/19-0/631/51-1/3-1/692/774/632/993/403/13فيليپين

9/057/684/632/882/441/536/175/233/168/1668/1966/99كره جنوبی

6/717/083/492/421/541/074/295/542/4263/9778/2769/42تايوان

7/858/165/092/940/562/244/97/62/8562/4893/1155/96تايلند

منبع: محاسبات نويسندگان با استفاده از داده های در دسترس از: 
www.conference-board.org/economics/downloads/flat_file_081.xls

www.ggdc.net :دسترسی از طريق
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جدول 7- تجزیه رشد اررزش افزوده تولید به رشد بهره وری و رشد اشتغال

کشور
 رشد ارزش افزودهرشد ارزش افزوده

ناشی از رشد اشتغال
 رشد ارش افزوده ناشی

از رشد بهره وری
 اثر رشد بهره وری بر

رشد اررش افزوده )%(

1980-901990-20021980-901990-20021980-901990-20021980-901990-2002

8/2114/575/519/382/705/1932/8835/59بنگالدش

0/090/577/195/79101/3291/00-7/106/36هند

16/574/1710/182/956/391/2138/5529/13اندونزی

1/624/688/7445/91122/81-10/207/125/52جمهوری كره

9/2310/001/964/587/275/4378/7954/24مالزی

1/106/413/3074/99149/81-8/542/202/14پاكستان

61/90113/23-0/610/745/26-1/95-1/204/64-فيليپين

5/456/051/805/273/650/7867/0112/95سريالنکا

8/6763/7264/95-0/131/928/543/38-5/30تايلند

منبع: محاسبه شده از سازمان توسعه صنايع سازمان ملل متحد )2005(

دوم اين كـه در مقايسـه بيـن كشـورهاي جنـوب آسـيا و كشـورهاي جنـوب شـرقی 
آسيا، تفــاوت سيسـتماتيکی بــه چشـم نمـی خــورد )اگرچه انتظار می رود كه هم بخشی 
رشـد بر نيروي كار در دسـته اول كمتر باشـد(. نتايج كشـور هند به ويژه در دوره هاي 1990 

تـا 1996 و 2000 تـا 2006 چنـدان تفاوتـی بـا نتايـج كـره نـدارد، اگرچه بـا در نظر 
گرفتن سطح توسعه و شرايط بــازار كــار در كــره انتظار می رود كه نتايج كره بسيار 
برتـر از هنـد باشـد. به همين ترتيب، طی دهه 1980، هم بخشـی رشـد بهـره وري در 
پاكســتان و سـريالنکا بيشـتر از كشـورهايی نظير مالزي و تايلند است. كامال طبيعی 

اسـت كه رشـد كشـورهاي دسته دوم بيشتر از دســته اول اشـتغالزا باشد. 
سـوم اين كـه بـا نـگاه بـه رونـد در طـول زمـان، بعضـی نتايـج با انتظـارات سـازگار 
نيسـت. بـه عنـوان مثـال، هم بخشـی رشـد بهـره وري نيـروي كار بـه رشـد توليـد 
ناخالـص ملـی در كشـورهاي بنـگالدش، چين، هنـد، اندونـزي و مالزي طـی زمان 
افزايـش پيـدا كـرده امـا در كـره اينگونه نيسـت. افزايش هم بخشـی رشـد بهره وري 
نيـروي كار در بنـگالدش، چيـن و هنـد با توجه به فاصلـه آنها از بـازار كار منقبض، 
غيرمنتظـره می باشـد. ايـن امر نشـان دهنده اين اسـت كـه الگوي رشـد صنعتی در 
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اين كشـورها شـرايط مسـاعدي را بـراي ايجاد اشـتغال مولد براي بخـش اعظمی از 
نيـروي كار مـازاد در ايـن كشـورها فراهـم نمی كند. 

محدودیت هاي رشد اشتغال و الگوي رشد 
عواملی که ممكن است رشد اشتغال را تحت تاثیر قرار دهند 

بـا مفهـوم رشـد اشـتغال ممکـن هماننـد ايجـاد اشـتغال رفتار شـود. اين اتفـاق به 
خصـوص توسـط دولـت و از طـرق برنامه هـاي ويـژه رخ می دهـد. در نتيجـه از آن 
دريافتـی مرتبـط بـا رفـاه صـورت می گيرد. بايد دانسـت كه رشـد اشـتغال می تواند 
نقـش مهـم در شـکل دهی الگـوي توزيـع درآمـد و تقاضـاي موثـر داشـته باشـد. 
تقاضـاي موثـر يـک عامل مهـم از نقطه نظـر رشـد اقتصادي پايـدار می باشـد]14[. 
بنابرايـن پژوهـش حاضـر رشـد اشـتغال را بـه عنوان يـک گزاره رفـاه و متـرادف با 
ايجـاد اشـتغال در نظـر نمی گيـرد، اگرچـه برنامه هـاي اشـتغال دولتی را بـه عنوان 

يـک ابـزار بهبود رشـد اشـتغال نبايـد كنار گذاشـت]15[. 
از نقطـه نظر اسـتفاده از اشـتغال به عنوان ابـزاري براي فقرزدايـی و مکانيزمی براي 
بهبـود )يـا جلوگيـري از بدتـر شـدن( توزيـع درآمـد، هدف اصلی دسـتيابی بـه نرخ هاي 
بـاالي رشـد توليـد و رشـد اشـتغال خواهد بـود. بـا اين حـال، تجربيات اخير رشـد 
اقتصـادي در بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـعه نشـان می دهد كه نـرخ باالي 
رشـد توليد ممکن اسـت با نرخ هاي متفاوت رشـد اشـتغال همراه باشـد. بنابراين از 
منظر سياسـتگذاري اشـتغال، شناسـايی مولفه هاي محدود كننده رشـد اشـتغال در 

زمـان رشـد توليـد باال مهم می باشـد. 
چارچوب رشـد اشـتغالی كه مرتبط با رشـد توليد باشد شامل شناسـايی مولفه هاي 
كليـدي می باشـد كـه عواقـب اشـتغالی مرتبـط بـا رشـد توليـد را تحت تاثيـر قرار 
می دهنـد يـا در آن تعيين كننده هسـتند. مولفه هاي اصلی به اين شـرح می باشـند: 
1- رشـد توليد؛ 2- سياسـت ها و نهادهاي بازار نيروي كار؛ 3- تركيب توليد بخش ها 
و زيـر بخش ها؛ 4- فناوري هاي مورد اسـتفاده. در شـرايط مختلـف، عوامل مختلفی 
می تواننـد مانع رشـد اشـتغال باشـند. ممکن اسـت دخالت هاي سياسـتگذاري قادر 
بـه تمركـز همزمـان بـر ايـن عوامل نباشـند. از ايـن لحاظ، ساده سـازي ايـن عوامل 
بـه تعـداد كمـی از محدوديت هـاي الزام آور1 ]16[ و تعيين سياسـت ها بـراي رفع اين 

1. Binding Constraint
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موانـع از تالش هـاي متفرقـه در جهات مختلف مفيدتـر خواهد بود. 
تاثيـر رشـد اشـتغال از رشـد توليد واضح می باشـد. تالش هـاي خوبی براي شناسـی 
عوامـل محدود كننـده رشـد توليـد صـورت گرفته اسـت. دسـته اي از ايـن كارها- كه 
بـا عنـوان تحليـل آسيب شناسـی رشـد از آنهـا يـاد می شـود نظيـر  هاوسـمن و همـکاران )2005(- 

در تـالش بـراي شناسـايی محدوديت هاي الـزام آور هسـتند. ايده اصلی ايـن رويکرد 
آسـيب شناسـانه توسط   هاوسـمن و همکاران شکل گرفته اسـت )شناسايی نواقصی 
كـه رفـع آنهـا بيشـترين مزايـاي رفاهی نهايـی1 را بـه دنبـال خواهد داشـت( كه در 
چارچوب شناسـايی عوامل محدود كننده رشـد توليد مفيد می باشـند. اما در بررسـی 
نقش مولفه رشـد در رشـد اشـتغال، كنار گذاشـتن فـرض بهره وري نيـروي كار ثابت 
مهـم اسـت. رشـد توليـد برابر با مجموع رشـد بهره وري و رشـد اشـتغال می باشـد. 

بنابرايـن از نقطه نظـر افزايـش رشـد اشـتغال، تقسـيم بندي رشـد توليـد بين رشـد 
بهـره وري و رشـد اشـتغال حياتـی اسـت. همچنيـن درک عواملـی كـه می توانند به 
دسـتيابی بـه تركيـب بهينه رشـد بهره وري و رشـد اشـتغال كمک كننـد، از اهميت 
برخـوردار می باشـد. شـايان توجـه اسـت كه فـرض ثابت بـودن بهره وري نيـروي كار 
بـراي اقتصادهايـی كه دچار بيـکاري يا كم كاري2 می باشـد، غيرواقعی اسـت. تجربه 
كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا نشـان می دهد كه نرخ باالي رشد اقتصادي 
می توانـد بـا تركيـب خوبی از بهره وري نيروي كار و رشـد اشـتغال همراه باشـد ]17[ 
)اگرچـه در مـورد سـهم افزايـش ورودي هـا و بهره وري كلی عوامل در رشـد مشـاجره وجـود دارد(. 

سیاست ها و نهادهاي بازار کار 
بـر اسـاس نظريـه نئوكالسـيک اسـتاندارد، رشـد توليـد بايد منجر به رشـد اشـتغال 
شـود و دخالـت در بـازار كار نظيـر قوانيـن كار، اتحاديه هـاي تجـاري و يـا حداقـل 
حقـوق و مزايـا بـازار كار را دچـار اختالل می نمايـد و مانع از شـکل گيري نتايج بهينه 
در حيطه اشـتغال خواهد شـد. اسـاس اين مباحثه اين امر اسـت كه رشـد اشـتغال، 
به ويـژه در كشـورهاي در حال توسـعه، بـا محدوديت هاي ناشـی از قوانين مقيد كننده 
و دخالت هـاي اتحاديه هـاي تجـاري روبـه رو می باشـد كـه بـازار كار را تـا حـد زيادي 
غيرقابـل انعطـاف كـرده اسـت. با اين حـال، مباحثات در ايـن زمينه راه بسـيار زيادي 
در پيـش دارنـد و شـواهد در دسـترس از ايـن فرضيه حمايـت نمی كنند. بـراي مثال 
1. marginal welfare benefit
2. underem ployment
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تـا كنون مشـخص نشـده اسـت كـه آيا انعطـاف در بـازار كار منجر به رشـد اشـتغال 
بيشـتر می شـود يـا خير. 

مطالعاتـی وجـود دارد كه نشـان می دهند نهادهاي بازار كار لزوما مانع رشـد اشـتغال 
نمی شـوند )بـراي مثـال، اويـر و اسـالم1، 2006؛ بيـن2، 1994؛ فرتـزا و رامـا3، 2002؛ كاپسـوس4، 
2005؛ نيـکل5، 1997(. در اروپـا، مقالـه محبـوب بين )1994( در ايـن باره بحث می كند 

كـه شـواهد در دسـترس ايـن امر را كـه مزاياي بيکاري سـخاوتمندانه سـبب بيکاري 
مـداوم می شـود، نشـان نمی دهنـد. نيـکل )1997( نيز نشـان می دهد كه تمـام انواع 

عـدم انعطاف هـاي بـازار كار اثر منفی بـر نرخ بيـکاري ندارند. 
وي نتيجه می گيرد: 

عـدم انعطـاف در بازار كار عواقب جدي بر سـطوح ميانگين بيـکاري ندارد. اين 
عـدم انعطاف ها شـامل اين موارد اسـت: 1- قوانين سـخت حمايت از اشـتغال 
و قوانيـن كلـی اسـتانداردهاي بـازار كار؛ 2- مزاياي بيکاري سـخاوتمندان، در 
صورتـی كـه بـا فشـار بر شـخص بيکار بـراي يافت شـغل همـراه باشـد، نظير 
تعييـن دوره زمانـی محدود براي ايـن مزايا و فراهم كردن منابـع براي افزايش 
توانايی هـا و تمايـل فـرد بيکار براي اشـتغال؛ و 3- سـطوح بـاالي فعاليت هاي 
اتحاديـه اي، تـا زمانـی كه اثر آنها با سـطوح باالي هماهنگـی در مورد چانه زنی 

حقـوق به ويژه ميـان كارفرمايان خنثی شـود.              
پژوهشـی توسـط فرتـزا و رامـا )2002( در مـورد 119 كشـور )توسـعه يافته و در حـال 
توسـعه( نشـان می دهـد كـه حداقل حقـوق و مزايـاي اجباري مانع از رشـد اشـتغال 

نمی شـود. آنهـاي بحـث می كننـد كـه محـدود كـردن مزايـاي امنيـت اجتماعـی 
چنـدان عملکـرد اقتصـادي كمـک نمی كند. 

بررسـی اقتصادسـنجی كاپسـوس )2005( نشـان می دهد كه عدم انعطـاف در بازار 
كار اثـر منفـی بر كشـش اشـتغال نـدارد. در تحليـل بين بخشـی بر داده هـاي 100 
كشـور، وي از شـاخص عـدم انعطـاف اشـتغال6 بانـک جهانـی )ميانگيـن سـه شـاخص 
دشـواري اسـتخدام، دشـواري اخراج و عدم انعطاف سـاعات كاري( اسـتفاده نمود و دريافت كه 

رابطه آماري معناداري بين كشـش اشـتغال و شـاخص عدم انعطاف اشـتغال وجود 
1. Auer and Islam
2. Bean
3. Forteza and Rama
4. Kapsos 
5. Nickel
6.Employment Rigidity Index
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نـدارد. عـالوه بـر اين، عالمـت ضريب در جهـت مورد انتظـار نبود. 

عوامل محدود کننده رشد اشتغال چیستند؟ 
فناوري

 در پاسـخ بـه سـوال بـاال، شـايد بتـوان فنـاوري را بـه عنـوان مولفـه اصلی دانسـت. در 
حقيقـت زمانـی كـه تركيب محصول يک كشـور تعيين گشـت، خروجی اشـتغال تا حد 
زيـادي وابسـته بـه فناوري هايی می باشـد كـه در توليد ايـن محصوالت بـه كار می روند. 
تعميـق سـرمايه1 پيـش از موعـد و انتخـاب فناوري هايـی كـه بـا وضعيـت كلـی عوامل 
توليد يک كشـور همراسـتا نيسـتند، می توانند موجب كاهش رشـد اشـتغال شـوند. اما 
ممکـن اسـت انتخـاب فناوري بـه داليلی محدود باشـد. نخسـت اين كـه فناوري هاي در 

دسـترس ممکن اسـت محدود باشـد. 
دوم اين كـه حتـی زمانـی كـه انتخـاب وجـود دارد، ممکـن اسـت تمايـل به اسـتفاده از 
مدرن تريـن فنـاوري باشـد )كـه معمـوال سـرمايه برتر از ديگـر گزينه هـا اسـت(. البته ايـن امر را 
می تـوان بـا تکيه بـر رقابت پذيري و بهـره وري كـه از مولفه هاي در جريان جهانی شـدن 
و آزادسـازي هسـتند، توجيـه كـرد. در چنين فضايـی، توليدكنندگان بايـد تالش كنند 
كـه از فنـاوري در دسـترس مسـتقل از عرضـه محصول بـه بـازار داخلی يا صـادرات آن 

اسـتفاده كنند. 
بـا ايـن حـال، حتی در چنيـن فضايـی ممکن اسـت گزينه هـاي مختلفی وجود داشـته 
باشـد. اين كـه انتخـاب انجام شـده به مرحله اجرا برسـد، به مولفه هاي مختلفی بسـتگی 
دارد، نظيـر مولفـه نسـبی قيمـت، دسترسـی بـه تمـام انـواع فناوري، سـطح مهـارت و 
مديريـت. بنابرايـن بررسـی دسترسـی فناوري هـاي جايگزيـن و عوامـل تاثيرگـذار بـر 

تصميم گيـري در مـورد فنـاوري از اهميـت برخوردار هسـتند. 

الگوي رشد 
در شـرايطی كه در باال ذكر شـد، جسـت وجو به دنبال عوامل مسـئول در رشـد اشـتغال 
كنـد، ممکـن اسـت بـه رشـد توليد ختـم شـود. همان طور كـه پيـش از اين بيان شـد، 
الگـوي يکسـان رشـد می توانـد حاصـل تركيب هايـی مختلفی از رشـد اشـتغال و رشـد 

بهـره وري نيروي كار باشـد. 

1. Capital Deepening
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يـک الگـوي خـاص كه در يک كشـور خاص نتيجـه می دهد به عوامل مختلفی بسـتگی 
دارد كـه تحـت تاثير اسـتراتژي توسـعه كشـور می باشـد. اگر يک كشـور با مـازاد نيروي 
كار اسـتراتژي توسـعه متمركـز بر بهـره وري بهينه عامل مـازاد )نيـروي كار( را دنبال كند، 
ايـن امـر می تواند بر هم بخشـی نسـبی رشـد اشـتغال و رشـد  بهـره وري نيـروي كار به 
رشـد توليـد منعکس شـود. ايـن امر از پيش بررسـی و اين نتيجه حاصل شـد كه الگوي 
رشـد از لحـاظ عواقـب اشـتغالی رشـد مهم می باشـد. يـک مولفه مهـم در الگوي رشـد 

تركيـب توليـد بخش و زيربخش می باشـد. 

ترکیب تولید بخش و زیربخش 
برخـی پژوهش هـا )نظيـر  هانتـز، 2006( در تالش براي شناسـايی محدوديت هـاي الزام آور 
بـر رشـد اشـتغال تنهـا در حيطـه ارتبـاط بيـن مجموع اشـتغال بـا مجموع توليـد باقی 
ماندنـد و امـکان تغيير در اشـتغال به دليل تغيير در تركيب محصـول را در نظر نگرفتند. 
تقاضـاي كل ممکـن اسـت محدوديـت مهمی بر رشـد توليد باشـد. اما الگـوي تقاضا در 
شـکل دادن مسـير رشـد از اهميـت برخـوردار اسـت كـه به نوبه خـود می تواند بر رشـد 
اشـتغال اثـر بگـذارد. در حقيقـت تركيب محصـول در يک اقتصـاد با تقاضا رابطـه دارد، 
امـا الگـوي تقاضـا و كشـش درآمـدي نقاضـا بـراي محصـوالت مختلـف در اينجـا مهم 

می باشـند. ايـن امـر منتج بـه اهميت تركيـب توليـد می گردد. 
همان طـور كـه پيـش از ايـن ذكر شـد، ارتبـاط اشـتغال كل بـا توليد كل تحـت تاثير 
آنچـه توليـد می شـود، می باشـد. پژوهش هـاي اخيـر )نظيـر اويـر و اسـالم، 2006؛ اسـالم، 
2010a  ،2006a( در ايـن مـورد بحـث می كننـد كه اشـتغالزا بودن رشـد توليد به تركيب 

توليـد هر بخش بسـتگی دارد. 
در يـک نـگاه وسـيع بـه يک اقتصـاد، بخش هـاي توليـد، سـاختمان و خدمـات معموال 
كشـش اشـتغال بيشـتري نسـبت بـه بخش هايـی نظيـر كشـاورزي، معـدن، نيروگاه ها 
نشـان می دهنـد. در چارچـوب كالدوريـان1 توليـد بايد به عنـوان موتور رشـد عمل كند 
كـه بـه اقتصـاد براي حركت به سـوي رشـد روزافـزون كمک می كنـد و شـرايط را براي 
انتقـال نيـروي كار بـا بهـره وري پاييـن بـه بخش هاي بـا بهره وري بـاال آمـاده می كند. 

بايـد توجـه داشـت كـه رشـد بخـش توليـدي به طـور خـودكار اقتصـاد را بـراي به 
كارگيـري مـازاد نيـروي كار از بخش هـاي صنعتـی قـادر نمی سـازد. تركيـب توليد 

1. Kaldorian
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زيربخش هـا نيـز از ايـن منظـر مهـم می باشـند. 
در مراحـل اوليه توسـعه، رشـد باالي صنايع بـا نيروي كار محور بـراي انتقال نيروي 
كار بـه فعاليت هـاي بـا بهره وري بيشـتر ضروري اسـت. نگاه به تجربه كشـورهاي در 

حال توسـعه آسـيايی در اين زمينه مفيد اسـت. 
داده هـاي ارائـه شـده در جـداول 8 و 9 براي روشـن شـدن تركيب رشـد بخش ها و 
زيـر بخش هـا مفيـد می باشـد. بـراي بررسـی مسـاله كالدوريـان نقش بخـش توليد 
در رشـد كل اقتصـاد، داده هـاي مربـوط به توليـد ناخالص ملی و بخـش توليد براي 

كشـورهاي منتخب آسـيا در جدول 8 آورده شـده اسـت. 

جدول 8 - نرخ رشد تولید ناخالص کل و تولید )نرخ مرکب ساالنه برحسب درصد(

منبع: بانک جهانی، شاخص های توسعه جهانی )1984،2004،2007(، گزارش های توسعه جهانی، قابل دسترسی در: 
http://data.worldbank.org/products/wdi

کشور
1960-701970-801980-901990-962000-05

کششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.د

2/35/12824/33/00/74/37/31/75/46/71/2نا مشخصنا مشخصنا مشخصبنگالدش

6/57/81/28/914/11/6نا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصكامبوج

5/510/81/9610/211/11/112/317/21/49/611/11/2نا مشخصنا مشخصنا مشخصچين

3/64/81/33/44/61/45/87/41/35/87/51/37/06/90/99هند

3/53/30/97/214/01/96/112/82/17/711/11/44/75/21/1اندونزی

8/517/22/0210/117/71/88/912/11/47/27/91/14/67/01/5جمهوری كره

7/911/71/55/39/31/88/713/21/54/85/21/1نا مشخصنا مشخص6/9مالزی

نا مشخص0/6-4/69/32/08/112/02/42/8نا مشخصنا مشخص2نا مشخصنا مشخصنا مشخصنپال

6/79/41/44/95/41/16/37/71/24/65/51/24/89/11/9پاكستان

5/16/71/36/06/11/01/00/20/22/92/60/94/74/30/9فيليپين

4/66/31/44/11/90/54/06/31/64/88/81/84/22/90/7سريالنکا

8/211/01/37/110/51/57/69/51/38/310/71/35/47/21/3تايلند

7/511/51/5نا مشخصنا مشخص8/5نا مشخصنا مشخص4/6نا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصويتنام
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ت.ن.د= توليد ناخالص داخلی
کشش: كشش رشد توليد برحسب رشد توليد ناخالص داخلی

کشور
1960-701970-801980-901990-962000-05

کششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.دکششتولیدت.ن.د

2/35/12824/33/00/74/37/31/75/46/71/2نا مشخصنا مشخصنا مشخصبنگالدش

6/57/81/28/914/11/6نا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصكامبوج

5/510/81/9610/211/11/112/317/21/49/611/11/2نا مشخصنا مشخصنا مشخصچين

3/64/81/33/44/61/45/87/41/35/87/51/37/06/90/99هند

3/53/30/97/214/01/96/112/82/17/711/11/44/75/21/1اندونزی

8/517/22/0210/117/71/88/912/11/47/27/91/14/67/01/5جمهوری كره

7/911/71/55/39/31/88/713/21/54/85/21/1نا مشخصنا مشخص6/9مالزی

نا مشخص0/6-4/69/32/08/112/02/42/8نا مشخصنا مشخص2نا مشخصنا مشخصنا مشخصنپال

6/79/41/44/95/41/16/37/71/24/65/51/24/89/11/9پاكستان

5/16/71/36/06/11/01/00/20/22/92/60/94/74/30/9فيليپين

4/66/31/44/11/90/54/06/31/64/88/81/84/22/90/7سريالنکا

8/211/01/37/110/51/57/69/51/38/310/71/35/47/21/3تايلند

7/511/51/5نا مشخصنا مشخص8/5نا مشخصنا مشخص4/6نا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصنا مشخصويتنام
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جدول 9- سهم 5 صنعت اول با محوریت نیروي کار و سرمایه بر
در ارزش افزوده تولید در آسیا 

کشور
سهم مبتنی بر سرمایهسهم مبتنی بر نیروی کار

198019902002198019902002

1/7812/3622/5423/098/7432/352بنگالدش

9/474/015/21421/7625/0126/484هند

30/9018/343/9114/6118/0217/21اندونزی

8/269/534/21422/6410/1028/184جمهوری كره

4/0912/215/2749/3718/2520/934مالزی

15/794/1413/62521/6911/61124/515پاكستان

7/208/807/89223/5821/5023/014فيليپين

22/994/4223/2535/2810/9612/573سريالنکا

17/0620/076نا مشخص4/7714/346نا مشخصتايلند

منبع: محاسبه شده از سازمان توسعه صنايع سازمان ملل متحد
1994 .6  1996 .5  2001 .4  2000 .3  1997 .2  1991 .1

نتيجـه اي كـه از ايـن جـدول می تـوان دريافـت اين اسـت كه رشـد بخش توليد نسـبت 
بـه رشـد توليـد ناخالـص ملـی در كشـورهاي شـرق و جنـوب شـرقی آسـيا نسـبت به 
كشـورهاي جنـوب آسـيا بيشـتر بوده اسـت. به عنـوان مثـال در جمهوري كره، كشـش 
اشـتغال بخـش توليـد بـا توجه بـه توليـد ناخالص ملـی در دهـه 1960 بـاالي 2 بوده و 
در دهـه 1970 بـه زيـر 2 رسـيده اسـت. ايـن عامـل در دهـه 1980 به زير 1/5 رسـيد. 
در مالـزي، بيـن سـال هاي 1970 تـا 1996 بيـن 1/5 و 2 بوده اسـت. تايلنـد و اندونزي 
نيـز تجربـه يکسـانی دارنـد. در نقطـه مقابل، ايـن عامل در كشـور هند در حـدود 1/3 و 
1/4 و در پاكسـتان كمتر می باشـد. در بنگالدش و سـريالنکا، نوسـانات بااليی در كشش 
اشـتغال بخـش توليـد بـا توجه بـه توليد ناخالـص ملی وجود داشـته اسـت. در يک نگاه 
كلـی، در عيـن حـال كه رشـد اقتصادي كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا )به جز 
فيليپيـن( بيـش از كشـورهاي جنـوب آسـيا بوده اسـت، بخـش توليد پيشـران اصلی اين 

رشـد در كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا می باشـد. بنابراين به روشـنی می توان 
دريافـت تنهـا ايـن كشـورها قـادر به دسـتيابی به الگوي ترسـيم شـده توسـط كالدور1و 
1. Kaldor
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ديگـران نظير كالرک1، فيشـر2 و كوزنتز3 هسـتند ]18[. كشـورهايی نيز وجـود دارند كه 
قـادر بـه دسـتيابی به رشـد با اشـتغالزايی بيشـتر و تحول از نـوع لويز4 در بـازار كار خود 

بوده انـد- هـر چند بـا سـرعت هاي متفاوت. 
همان طـور كـه پيـش از ذكـر شـد، رشـد در كشـورهاي شـرق و جنـوب شـرقی آسـيا 
نسـبت بـه كشـورهاي جنـوب آسـيا بيشـتر اشـتغالزا بـوده اسـت. در نتيجه نـرخ باالي 
رشـد بخـش توليـد و ماهيـت نيـروي كار محور بـودن اين صنايع در كشـورهاي دسـته 
اول، مـازاد نيـروي كار در بخـش كشـاورزي بـه سـرعت بـه بخـش مدرن توليـد منتقل 
شـدند. جمهـوري كـره قـادر بود كـه در اواسـط دهه 1970 بـه نقطه عطف خود برسـد 
و مالـزي طـی دهـه 1980 بـه ايـن مهم دسـت يافت. جـداي از كـره و تايـوان، مالزي و 
تايلند ديگر كشـورهايی هسـتند كه نيروي كار مازاد خود را در بخش كشـاورزي به كار 
می گرفته انـد. اندونـزي نيـز در حـال طی اين مسـير بـود، اما بحـران اقتصـادي 1998-
1997 آسـيا حركـت آن را مختـل كرد. كشـورهاي جنوب آسـيا )نظير بنـگالدش، هند، 

نپـال، پاكسـتان و سـريالنکا( از اين نقطـه فاصله بسـياري دارند]19[. 
بـراي درک بيشـتر الگـوي بخشـی رشـد اقتصـادي، مداقـه در تركيب توليـد بخش توليد 
مفيـد اسـت. جهـت رتبه بنـدي زيربخش هـاي بخش توليد كشـورهاي مختلف بر اسـاس 
نسـبت هاي سـرمايه- نيروي كار از داده هاي سـازمان توسعه صنعتی سازمان ملل )2005( 
]20[ اسـتفاده شـد. بـر اسـاس ايـن رتبه بنـدي، 5 صنعت اشـتغالزا و سـرمايه بر5 بـراي هر 

كشـور در سـال هاي 1980، 1990 و 2002 شناسـايی شـد. پس از آن سـهم اين صنايع 
در ارزش افزوده بخش توليد محاسـبه گرديد كه در جدول 9 آورده شـده اسـت]21[. ايده 

اين بررسـی مشـاهده تغيير سيسـتماتيک در تركيب بخش توليد بوده اسـت. 
داده هـاي ارائـه شـده در جـدول 9 نکات جالبی در مورد الگوي بخشـی صنعتی سـازي در 
كشـورهاي منتخـب آسـيا در خود دارد. نخسـت اين كـه، در هر دو كشـور جمهوري كره 
و مالـزي، سـهم صنايـع اشـتغالزا تـا سـال 1990 افزايش و پـس از آن كاهش پيـدا كرده 
اسـت. همچنين كره افت سـهم صنايع سـرمايه بر را تا سـال 1990 تجربه كرده كه پس 
از آن سـير صعـودي بـه خـود گرفته اسـت. از سـوي ديگـر در مالزي، سـهم ايـن صنايع 
در دهـه 1990 بيشـتر از 1980 بـوده، اگرچـه پـس از آن داراي يـک افـت كم می باشـد. 

1. Clark
2. Fisher
3. Kuznets
4. Lewis
6. Capital Intensive
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جـداول بـاال نشـان می دهنـد در حالـی كـه كـره يک مثـال كالسـيک از صنعتی سـازي 
بـا محوريـت نيـروي كار در فازهـاي ابتدايـی توسـعه خـود می باشـد، مالـزي نيـز به آن 
نزديـک شـده اسـت. تايلند نيز شـاهد افزايش سـهم صنايع بـا محوريت نيـروي كار بين 
سـال هاي 1990 و 2002 بـوده اسـت. در نقطـه مقابـل، هنـد تجربـه افـت سـهم صنايع 
بـا محوريـت نيروي و رشـد صنايع سـرمايه بر را دارد. پاكسـتان و سـريالنکا نيـز با وضوح 
كمتـري چنيـن روندي را نشـان می دهند.نتايج ارائه شـده براي بنـگالدش در جدول 9 را 
صنعـت برتر هر  بايـد بـا احتياط تفسـير نمـود. اين نتايـج حاكی از رشـد قابل توجه در 5 
دو دسـته اشـتغالزا و سـرمايه بر می باشـد. اين نتايج غيرمحتمل نيسـتند و ممکن اسـت 
نشـان دهنده رشـد در انتهاي هر دو طيف باشـد. در حقيقت، رشـد بسـيار سـريع در يک 
صنعـت بـا محوريـت نيـروي كار، نظيـر پوشـاک در رشـد 5 صنعـت برتر منعکس شـده 
اسـت. بايـد توجه داشـت كـه جـداي از اين، يک صنعـت در هيچ صنعـت ديگري چنين 
رشـدي نشـان نداده اسـت. در واقع عملکرد صنعت اشـتغالزاي بزرگ ديگر كشـور نظير 
چـرم و محصـوالت چرمـی نـا اميد كننـده بوده كـه منجر به كاهـش سـهم كل توليد در 
ارزش افزوده شـده اسـت )احمد و همکاران، 2009(. در مورد كشـور هند، داده هاي اسـتخراج 
شـده از منابع ملی )بررسـی سـاالنه صنايع1( نتايج يافته هاي سـازمان توسـعه صنايع سازمان 
ملـل متحـد را تأييـد می كنـد. پژوهشـی )پاليـت2، 2008( بر اسـاس داده هاي ASI نشـان 
می دهـد كـه سـهم كل صنايع با محوريـت نيـروي كار در كل توليد به طور چشـمگيري 
بيـن سـال هاي 91-1190 و 04-2003 كاهـش يافتـه اسـت. در دوره 1990-1991، 5 
صنعـت برتـر بـا محوريت نيـروي كار )غـذا و سـاير محصـوالت غذايی، تنباكـو، محصـوال چوبی و 
مبلمـان، نسـاجی، محصـوالت چرمـی( سـهم 41 درصـدي از خروجی بخـش توليـد دارند. در 

سـال 04-2003، سـهم 5 صنعـت برتر )نسـاجی، محصـوالت چرمـی، تنباكو، محصـوالت غذايی، 
ديگـر توليـدات( افت نمـود و به ميزان 28/32 درصد رسـيد )پاليت، 2008(. نتايج مشـاهدات 

در مـورد سـريالنکا در جـدول 9 چندين سـوال ايجـاد می كند. 
نخسـت اين كه سـهم 5 صنعت با محوريت نيروي كار با افت شـديدي طی دهه 1980 
روبـه رو بـود، امـا پـس از آن در سـال 2002 بـه سـطح سـال 1980 رسـيد. دوم اين كه 
سـهم صنايـع سـرمايه بر طـی دو دهـه به مرور زمـان افزايـش يافته اسـت. در حالی كه 
توضيـح كامـل پديده مشـاهده شـده بدون تحليل جزيی شـرايط و سياسـت هاي دنبال 
شـده در سـطح كشـور ممکن نيسـت، به چند نکته تجربی می توان اشـاره نمود. رشـد 
1. Annual Survey of Industries (ASI)
2. Palit
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توليـد كل داراي شـتاب فراوانـی در دهـه 1990 )نسـبت بـه 1980( بـوده اسـت. اقدامات 
ويـژه اي از سـوي دولـت براي ارتقاي رشـد صنايع اشـتغالزا نظير توليد پوشـاک صورت 
گرفتـه اسـت]22[. در نتيجـه چنين صنايعی به رشـد باالتري دسـت پيـدا كردند. براي 
مثـال، رشـد سـاالنه بخـش نسـاجی و بخـش چـرم و كفـش بيـن سـال هاي 1993 تا 
2001 بـه ترتيـب 9/8 درصـد و 5/9 درصـد بـوده اسـت. در آن سـوي طيـف، صنايـع 
سـرمايه بري نظيـر محصـوالت شـيميايی، پتروشـيمی، السـتيک و پالسـتيک )همـه به 
عنـوان يـک گـروه( و محصـوالت فلزي رشـد متوسـط 4/1 و 4/3 درصدي در سـال را طی 

همـان دوره تجربـه كـرده اسـت]23[. ايـن نکتـه ممکـن اسـت افزايـش بـا ثبات سـهم 
صنايـع سـرمايه بر را توضيـح دهد. 

 
پیامد ترکیب هاي جایگزین تولید براي اشتغال: 

روش شناسی و شواهد 
پـس از آن كـه ارتبـاط الگـوي رشـد اقتصـادي بـا اشـتغال شناسـايی شـد، بررسـی 
تركيب بخشـی و زيربخشـی در دوره هـاي مختلـف در سـطح كشـور ضروري اسـت. 
در سـطح بخـش كالن، شناسـايی بخش هـاي داراي رشـد اشـتغالزاي باالتـر مفيـد 
می باشـد. در يـک اقتصـاد در حـال توسـعه انتظـار مـی رود توليـد، تجـارت، حمل و 
نقـل، ساخت و سـاز و برخـی از بخش هـاي خدماتـی نسـبت بـه كشـاورزي، معدن و 
زيرسـاخت ها داراي رشـد اشـتغالزايی بيشـتري باشـند. اگـر ايـن امـر صادق باشـد، 
اسـتراتژي متمركـز بر اشـتغال شـامل برنامه هايـی براي دسـتيابی به رشـد باالتر در 
ايـن بخش هـا و انتقال نيروي كار از سـاير بخش هاي سـنتی نظير كشـاورزي به آنها 
باشـد. بـراي شناسـايی زيربخش هـاي با محوريت نيـروي كار بيشـتر در بخش توليد 
نيـز بايـد تـالش شـود. ايـن تحليـل بايـد در يـک سـطح تفکيک شـده انجام شـود. 
پـس از آن كـه زيربخش هـاي اشـتغالزاتر شناسـايی شـدند، عملکرد آنها بـه صورت 
منظـم پايـش خواهد شـد. عـالوه بر اين، فضاي سياسـتگذاري موثر بر رشـد نيز بايد 
تحليل شـود و اسـتراتژي ها و سياسـت ها بر اسـاس اين تحليل شـکل گيرند. تحليل 
فضـاي سياسـتگذاري در مـورد زيربخش هـاي بـا محوريت نيـروي كار بايـد از منظر 
عوامـل محدود كننـده رشـد آنها انجام شـود. پژوهـش اخيري كه در مـورد بنگالدش 
)احمـد و همـکاران، 2009( انجـام شـده می توانـد مثالـی از نوع تحليلی كه در باال شـرح 

داده شـد، باشـد. ايـن پژوهـش بـا بررسـی تجربـی عملکرد رشـد صنايـع توليدي با 
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محوريـت نيـروي كار آغـاز شـده اسـت و در نهايت به فضـاي سياسـتگذاري صنايع 
منتخـب می پـردازد. ايـن پژوهـش عـالوه بر ايـن كه بينـش خوبـی از تركيب بخش 
توليـد بنـگالدش بـه دسـت می دهد )نظيـر اين كه آيا ايـن تركيب براي الگوي رشـد 
اشـتغالزا مفيد اسـت يا خيـر(، براي شناسـايی محدوديت هايی كـه زيربخش ها با آن 
روبـه رو هسـتند نيز تـالش می كند. بر اسـاس اين تحليـل، اين پژوهـش راهکارهاي 
مفيـدي بـراي سياسـتگذاري در جهـت ارتقـاي رشـد ايـن زيربخـش ارائـه می دهد. 
پژوهشـی در مـورد صنايـع توليـدي هنـد )پاليـت، 2008( نشـان می دهد كـه بين دو 
دوره 1991-1990 و 2004-2003 سـاختار صنايـع توليـدي هيچ گونـه تغييري در 
راسـتاي حركـت بـه سـوي صنايع بـا محوريت بيشـتر نيـروي كار نکرده انـد. اين در 
حالـی اسـت كـه بـا آزادسـازي تجـاري و اقتصـادي صـورت گرفتـه از سـال 1991، 
ايـن حركـت مـورد انتظار اسـت. در واقـع پژوهش فوق نشـان می دهد سـهم صنايع 
اشـتغالزا در كل توليد بين دوره هاي 1991-1990 و 2004-2003 به شـدت كاهش 
يافتـه اسـت. در دوره 91-1990، 5 صنعـت برتـر بـا محوريـت نيروي كار )غذا و سـاير 
محصـوالت غذايـی، تنباكـو، محصـوال چوبـی و مبلمـان، نسـاجی، محصـوالت چرمـی( سـهم 41 

درصـدي از خروجـی بخـش توليـد دارنـد. در سـال 2004-2003، سـهم 5 صنعت 
برتـر )نسـاجی، محصـوالت چرمـی، تنباكـو، محصوالت غذايـی، ديگر توليـدات( افت نمـود و به 
ميـزان 28/32 درصـد رسـيد )پاليـت، 2008(. همان طـور كـه پيـش از اين ذكر شـده، 
اسـالم )a 2010( نشـان می دهـد كه تركيب رشـد بر اسـاس هم بخشـی بخش هاي 
مختلـف نقـش كليدي در رشـد بـا محوريت نيـروي كار دارد. براي يافتـن پيامدهاي 
عملياتـی ايـن ادعا، اشـتغالزايی نسـبی بخش هـا و زيربخش ها بايد در سـطح جزيی 
كـه متناسـب بـا سـطح عملياتـی اسـتراتژي ها و برنامه هـا مـورد ارزيابی قـرار گيرد. 
بـه عبـارت ديگـر، مقـدار اشـتغال ايجاد شـده بـر اثـر تزريـق منابـع در فعاليت هاي 
مختلـف بايـد از نظـر كمـی مشـخص شـود. در صورتـی كـه كمی سـازي در سـطح 
كالن انجام شـود، نمی توان سياسـت هاي مناسبی براي تسـهيل رشد در زيربخش ها 
اتخـاذ نمـود. بنابرايـن اولويت دهـی به بخش كشـاورزي بـراي ايجاد اشـتغال به طور 
ضمنـی تاكيـد بر زيربخش هاي اين شـاخه نظير باغبانی علمی، دامپروري و شـيالت 
می باشـد. در مـورد صنعت نيز ممکن اسـت تاكيـد ضمنی بر ارتقاي رشـد در صنايع 
اشـتغالزا بـه طـور كلـی و يا بـر صنايـع مختلف نظيـر نسـاجی، مهندسـی و صنايع 
وابسـته بـه كشـاورزي بـه طور ويـژه باشـد. بنابراين بررسـی اثر اشـتغالی در سـطح 



79

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران
سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

مناسـب براي تعيين سـاختار توليدي رشـد و سياستگذاري مناسـب براي تحقق اين 
رشـد ضروري اسـت. اين امر سـبب تمركز بر اشـتغال در اسـتراتژي رشـد می گردد.

تحليـل اثر اشـتغالی1 ]24[ عالوه بـر ارزيابی تغييرات عددي اشـتغال با افزايش توليد 
در يـک بخش/صنعـت، اثـر غيرمسـتقيم اشـتغالی ]25[ چنيـن افزايشـی را بر ديگر 
صنايـع و بخش هـا می سـنجد. تحليـل اثـر شـغلی شـامل چارچـوب تحليلـی براي 
ارزيابـی جهـت و بزرگـی اثرگـذاري تغييرات سياسـتگذاري در سـطح كالن يا بخش 
در اشـتغال و مسـيرهاي ايـن اثرگذاري اسـت. بـراي تحليل اثر شـغلی، ابزار متنوعی 
نظير سـري زمانی و تحليل بين بخشـی، تحليل ضريب مکانی2، تحليل تغيير سـهم3 
و مدلسـازي اقتصادي مورد اسـتفاده قرار می گيرد. مدلسـازي اقتصـادي رويکردهاي 
مختلفـی نظيـر تحليـل ورودي-خروجی و شبيه سـازي اقتصادي را شـامل می شـود. 
تحليـل ورودي- خروجـی ابزاري مسـتقيم و سـاده براي تحليل اثر شـغلی می باشـد. 
در كنـار اثـرات مسـتقيم، ايـن روش قابليت اندازه گيـري اثـرات ورودي ها )نظيـر مواد 
اوليـه( را نيـز دارد. بنابرايـن می توانـد سـنجه اي از كل اثـر فعاليت هـاي مدنظـر را بـه 

دسـت آورد. براي مثال، اشـتغال مسـتقيم در توليد محصول الف به عنوان نخسـتين 
حلقـه زنجيـره اثـر اشـتغالی در نظر گرفته می شـود. حلقه هـاي دوم اشـتغال مربوط 
بـه توليـد اجـزا و مـواد اوليـه بـه كار رفتـه در محصـول الف اسـت. نـرخ كل افزايش 
اشـتغال در تمـام بخش هاي مرتبط ناشـی از يک واحد سـرمايه يا يـک واحد افزايش 
در توليـد در بخـش مرجـع )كـه تحليـل از آن آغاز شـده اسـت( به عنوان ضريـب فزاينده 
اشـتغال4 بخـش مرجع شـناخته می شـود. آنچه كه بـراي تخمين اثر اشـتغالی كلی 

)يـا ضريـب اشـتغال( يـک بخش نياز اسـت، به اين شـرح می باشـد:

ميـزان توليـدات بخش هـاي ديگر كه بـه عنـوان ورودي براي توليـد يک واحد   -1
از وجـود در بخـش مدنظـر نياز اسـت و

ضريـب اشـتغال5 هـر بخش )تعـداد افـراد شـاغل در آن بخش بـه ازاي يک واحـد ارزش   -2
افـزوده يـا توليد(.

ضريـب تجمعـی اشـتغال6 در هـر بخش برابر اسـت بـا نرخ ايجاد اشـتغال مسـتقيم 
در همـان بخـش و ديگـر بخش هاي مرتبط ناشـی از يـک واحد افزايـش در توليد در 
1. Employment Impact Analysis
2. Location Quotient
3. Shift-Share Analysis
4. Employment Multiplier
5. Employment Coefficien
6. Aggregate Employment Coefficient
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بخـش مدنظـر و ميزان توليـدات بخش هاي ديگر بـه عنوان مواد اوليـه در اين بخش 
نيـاز اسـت. بايـد توجه داشـت كه ضريب اشـتغال يـا ضريـب فزاينده اشـتغال كه با 
اسـتفاده از تحليل ورودي و خروجی محاسـبه شـده اسـت، اثر اشـتغالی مسـتقيم و 
غيـر مسـتقيم را بـه درسـتی )انـدازه( محاسـبه می كنـد، امـا اثـر اشـتغالی القايی را 
محاسـبه نمی كنـد. همچنيـن بايـد توجه داشـت كـه ايـن تخمين هـا در يک بخش 
تنهـا اثـر اشـتغالی توليـد همـان بخش و حلقه هاي پيشـين آن را شـامل می شـود و 
حلقه هـاي پسـين )بخش هايـی كه از محصـوالت بخش مرجـع به عنوان مـواد اوليه 
اسـتفاده می كننـد( را مـد نظر قـرار نمی دهد. كاربرد روش شناسـی مشـروح در باالرا 
می تـوان در پژوهشـی كـه در مـورد داده هـاي 130 بخـش اقتصاد هند در سـال هاي 
2004-2003 مشـاهده كـرد. بـراي تخميـن ضريـب اشـتغال، داده هـاي اشـتغال از 
شـصت و يکمين بررسـی نمونه اي ملی1 دوره 2005-2004 اسـتفاده شـده اسـت. از 
آنجـا كه جـدول ورودي/خروجی و داده هاي اشـتغال بر اسـاس طبقه بنـدي متفاوتی 
از صنايـع بـوده اسـت، تعديـالت الزم بـراي تناظر يک بـه يک با دقت دو رقم اعشـار 
انجـام شـده اسـت. 130 بخـش در 19 بخش كالن تجميـع شـده اند]26[. جدول 10 
نشـان دهنده نتيجه اين بررسـی شـامل ضريب اشـتغال مسـتقيم )نفر بر ميليون روپيه 
ارزش افـزوده ناخالـص بخـش( و ضريـب اشـتغال غيرمسـتقيم برابـر بـا مجمـوع ضريب 

اشـتغال در همـه بخش هـا، می باشـد. براي نمونـه، يک ميليـون روپيـه ارزش افزوده 
در بخـش توليـد در حدود 15 فرصت شـغلی به طور مسـتقيم و 8 فرصت شـغلی به 
دليـل تغييـرات در توليد يا تقاضـاي ديگر بخش هاي مربوط به توليـد ايجاد می كند. 
بنابرايـن يـک ميليـون روپيـه ارزش افـزوده در بخش توليـد در مجمـوع 23 فرصت 
شـغلی در اقتصـاد ايجـاد می كنـد. در ايـن بخش، صنايـع مبتنی بر كشـاورزي نظير 
مواد غذايی و نسـاجی اثر اشـتغالی مسـتقيم و غيرمسـتقيم بيشـتري نسبت به سايز 
صنايـع مسـتقل از كشـاورزي داشـته اند. برخـالف بسـياري از زيربخش هـاي توليد، 
اثـر غيرمسـتقيم اشـتغال در بخش خدمات بسـيار پايين اسـت. در ميـان 19 بخش، 
محصـوالت غذايـی، نسـاجی و محصوالت چوبـی و كاغذ با ايجاد بيـش از 60 فرصت 
شـغلی بـه ازاي هـر يـک ميليون روپيـه ارزش افـزوده در باالي فهرسـت می باشـند. 
در حالـی كـه بخش مسـتغالت، بانـک و بيمه، معدن بـا كمتر از 5 فرصت شـغلی به 
ازاي همـان مقـدار ارزش افزوده در انتهاي فهرسـت هسـتند. بر اسـاس سـناريوهاي 

1. National Sample Survey (NSS)
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رشـد در آينده، اين ضرايب اشـتغال می توانند براي بررسـی رشـد اشـتغال براي كل 
اقتصـاد و بخش هاي مختلف اسـتفاده شـوند. ممکن اسـت ماتريس هاي حسـابداري 
اجتماعـی1 براي بررسـی اثر يـک اقدام بر اشـتغال نيز مفيد باشـد. بنابراين، می تواند 
بـراي شناسـايی بخش هـا و زيربخش هايـی كه بيشـترين اثـر را بر اشـتغال دارند، به 
كار رود. در حقيقـت، ماتريـس حسـابداري اجتماعـی ابـزاري قدرتمنـد براي تحقيق 
و بررسـی پيامدهـاي اشـتغال و توزيعـی سـاختارهاي معيـن توليد در يـک اقتصاد و 

چگونگـی تاثيرپذيـري آنها از دخالت هاي سياسـتگذارانه می باشـد]27[. 
نمونـه اسـتفاده از اين ابزار می توان پيامدهاي اشـتغالی رشـد در بخش هاي مختلف 
يک اقتصاد )محاسـبه اشـتغال مسـتقيم يک بخش و اشـتغال ايجاد شـده به دليل ارتباط با ديگر 
بخش ها( در يک پژوهش جديد توسـط كاپالدو2 )2007( در بررسـی آفريقاي جنوبی 

مشـاهده می شـود. در ايـن بررسـی اقتصادي بـه 26 بخش مختلف طبقه بندي شـد 
كـه شـامل كشـاورزي، معـدن، زيربخش هـاي بخش توليـد و تعـدادي از بخش هاي 
خدماتـی می باشـد. نتايـج بـه دسـت آمـده از ايـن بررسـی نشـان می دهـد كـه در 
بخـش توليـد، زيربخش هـاي محصـوالت غذايی، نسـاجی و كاغذ بيشـترين اثر را بر 
اشـتغال دارنـد در حالی كه تجهيـزات تجاري، تجهيزات حمل و نقل و ماشـين آالت 
اثـر اشـتغالی پايينـی دارنـد. بيـن سـاير بخش هـا، كشـاورزي، سـاختمان و اغلـب 

بخش هـاي خدمـات داراي اشـتغالزايی بااليی بودند. 

1. Social Accounting Matrix (SAM)
2. Capaldo
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جدول 10، هند: ضرایب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
 )اشتغال به ازاي هر یک میلیون روپیه ارزش افزوده( 

مجموع غیرمستقیم مستقیم توضیح بخش  ردیف

5 4 3 2 1

51/10 0/96 50/15 1 كشاورزي

6/76 0/49 6/27 جنگلداري 2

6/27 0/70 5/58 شيالت 3

51/43 5/18 46/25 كشاورزي و بخش هاي مرتبط )1 تا 3(

5/04 0/91 4/13 معدن 4

120/55 95/84 24/71 غذا، فرآوري غذا و نوشيدنی 5

60/44 20/93 39/51 نساجی و محصوالت آن 6

60/41 10/05 50/36 چوب، اثاثيه، كاغذ، چرم و محصوالت آنها 7

26/43 17/94 8/80 الستيک، پالستيک و محصوالت آنها 8

14/14 8/27 5/87  شيميايی، پتروشيمی و محصوالت معدنی
غيرفلزي 9

13/24 6/62 6/62 فلزات اساسی 10

13/51 7/03 6/47 ابزارآالت و ماشين آالت غير الکتريکی 11

9/54 6/80 2/73 ماشين آالت الکتريکی و ساير ابزار حمل و نقل 12

22/52 7/77 14/75 توليد ) 5 تا 12 (

22/59 6/00 16/59 ساخت و ساز 13

7/36 4/87 2/49 تأسيسات 14

13/07 4/22 8/85 15 حمل و نقل، انبار و ارتباطات

15/74 3/34 12/70 بازرگانی، هتلداري و رستوران 16

2/80 0/89 1/91 بانکداري و بيمه 17

1/09 0/30 0/79 مستغالت 18

10/43 0/67 9/75 آموزش، بهداشت و ساير خدمات 19

13/66 5/11 8/55 ) خدمات 15 تا 19(

منبع: سازمان بين المللی كار )2009( و پاپوال )2008(
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شناسایی محدودیت هاي رشد بخش و زیربخش هاي اشتغالزا 
محدوديت هاي رشد بخش ها و زيربخش هاي اشتغالزا ممکن است از هر دو طرف عرضه 
و تقاضا ناشی شود. در سمت تقاضا، هر دو تقاضاي داخلی و خارجی را بايد بررسی نمود، 
در حالی كه در طرف عرضه طيفی از مسائل وجود دارد كه از اهميت برخوردار است- از 

فضاي سياستگذاري تا مولفه هاي عملگر در سطح بخش و سازمانی. 

تقاضاي داخلی 
تقاضـاي داخلـی بر سـطح و توزيع درآمد بسـتگی دارد. با يک توزيـع نابرابر درآمد و 
افزايـش نابرابـري الگوي تقاضا به سـمت كاالي وارداتی و با محوريت سـرمايه تغيير 
می كنـد كـه اثـر منفـی بـر اشـتغال دارد. بنابرايـن تحليل كشـش درآمـدي تقاضا 
بـراي محصـوالت مختلف مولفه مهمی در شناسـايی محدوديت هاي رشـد اشـتغال 
می باشـد. بـا ايـن حال، جسـت وجو در ادبيـات نشـان می دهد چنيـن پژوهش هايی 
بـر اسـاس داده هـاي به روز در دسـترس نيسـتند. پژوهش هـاي قديمی دربـاره اين 
موضـوع )نظيـر پژوهـش سـازمان جهانی كار در مـورد كلمبيا، 1970؛ اسـالم در مـورد بنگالدش، 
1976؛ سـينها و همـکاران در مـورد هنـد، 1979( ديـد مناسـبی ارايـه می نماينـد]28[. بـه 

طـور مثـال پژوهـش مربوط به هند نشـان می دهد كه كشـش مصرفـی تقاضا براي 
محصـوالت بخش هـاي بـا محوريـت نيـروي كار نظير نسـاجی كتان و كفـش براي 

گروه هـاي درآمـدي متوسـط و پاييـن بيشـتر از گروه هاي بـا درآمد باالتر اسـت. 
مطالعات اخير در مورد هند حاكی از تغييرات چشمگير در الگوي مصرف در اين كشور 
می باشد. با اين حال، تفاوت بين الگوي مصرف بين فقرا و ثروتمندان به قوت خود 
باقی مانده است. براي مثال، تفاوت در ميانگين مصرف كاالي بادوام همچنان بيشتر 
از محصوالت غذايی و كاالهاي ضروري می باشد )شوكال و كاكار1، 2007(. همچنان اين 
نابرابري افزايش پيدا می كند، الگوي مصرف )متعاقبا الگوي تقاضاي داخلی( به سمت كاالي 

بادوام سوق پيدا می كند كه از نظر ذاتی با محوريت سرمايه هستند]29[. 
برخی تخمين هاي كشش درآمدي تقاضا براي كاالهاي مصرفی )در جدول 11( در 
بنگالدش نشان دهنده الگويی مشابه الگوي هند می باشد. براي مثال، برخی اقالم نظير 
هيزم به عنوان كاالهاي پست در سطوح باالي درآمدي )10 درصد خانوارها( شناخته شدند. 
با افزايش درآمد در آن سطح مصرف اينگونه كاالها كاهش می يابد، در حالی كه اين 

1. Shukar and Kakar
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كاالها نسبت به محصوالت مشابه بيشتر بر محوريت كار هستند. دوم، براي برخی از اقالم 
كه از تکنيک هاي با محوريت نيروي كار در توليد آنها استفاده می شود نظير مبلمان، 
البسه و كفش چرمی، كشش درآمدي تقاضا براي سطوح درآمدي باال كمتر از متوسط 
می باشد. اين بدان معنی است كه با افزايش درآمد در سطوح باال، تقاضاي اين كاالها را 
كمتر از مقداري كه با افزايش درآمد در سطوح متوسط رشد می كند، افزايش می يابد. 
سوم، برخی اقالم نظير يخچال )كه هم سرمايه بر و هم وارداتی هستند( كشش درآمدي تقاضا 
براي 10 درصد با درآمد باال نسبت به كل نمونه بسيار بيشتر است. بنابراين، افزايش 

تقاضا براي چنين كاالهايی چندان به اشتغال در يک كشور كمک نمی كند. 

جدول 11 کشش درآمدي کاالهاي مصرفی منتخب در بنگالدش )2005-06( 

آیتم مصرفی
مستقیم

همه خانوارهادهک اول
0/3270/498شير

0/3000/363پودر شير
0/3160/456چای

0/1910/325نوشيدنی بطری
0/1710/408شکر
0/0310/179-هيزم

0/3130/398الکتريسته
0/3530/616پيراهن و شلوار

0/1490/306لباس دوخته شده توسط دستگاه
1/4530/338لباس دوخته شده دستی

0/3280/516كفش چرمی
0/2160/184كفش پالستيکی
0/5020/438اقالم آشپزخانه

1/1690/566يخچال
0/6230/743مبلمان

1/1801/080-اقالم مصرفی بادوام

منبـع: تخميـن نويسـندگان بر اسـاس داده هاي دسـته اول آمارگيري مخـارج و درآمد خانوار توسـط سـازمان آمار 
بنگالدش و در دسـترس در موسسـه مطالعات توسـعه بنگالدش

1. ضرايب تخمين زده شده توسط رگرسيون هاي لگاريتمی مضاعف
2. بـه جـز هيـزم و لبـاس دوخته شـده توسـط دسـتگاه بـراي دهـک اول، تمام ضرايـب از نظـر آماري در سـطح 1 

درصـد يا 5 درصـد معنادار هسـتند.
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الگـوي تقاضـاي مصـرف )كـه در توزيع درآمـد ريشـه دارد( كه در باال ذكر شـد پيامدهايی 
بـراي رشـد بخش هـاي مختلف كـه اشـتغالزا هسـتند، دارد. يک پژوهـش قديمی در 
مـورد )گوپتـا1، 1977( نشـان می دهـد كـه تجديـد توزيـع مصرف بخـش خصوصی به 
سـود طبقه هـاي فقيـر جامعه به تغييـر در تركيب محصوالت منجر شـده اسـت. اين 
تغييـر رشـد ميانگيـن 11 درصـدي براي اشـتغال به ارمغان داشـته اسـت. پژوهشـی 
در مـورد بنـگالدش )اسـالم، 1976( يافتنـد كه تجديد توزيـع درآمد بـراي گروه هاي با 
درآمـد پاييـن اثر مثبتی بر اشـتغال دارد، اگرچه بزرگی آن چندان قابل توجه نيسـت. 
بنابرايـن می تـوان نتيجـه گرفـت كـه توزيع درآمـد نابرابـر و افزايـش نابرابـري باعث 
محدوديت در رشـد بخش هاي اشـتغالزا می شـود. اثـر توزيع درآمد بـر الگوي تقاضاي 
مصـرف بـا تزريـق اعتبار و يارانه تشـديد می شـود. در حقيقت، اسـتفاده از اين عوامل 
انگيزشـی براي تحريک شـديد تقاضا در كشـورهاي در حال توسـعه معمول است. اما 
معمـوال تقاضـاي كاالي بـا دوام با چنين اقداماتی حمايت می شـود و اشـتغال ناشـی 
از رشـد تقاضـاي ايـن محصـوالت لزوما بسـيار مثبت نيسـت. رشـد تقاضـاي داخلی 
بـا تکيـه بـر اعتبـار در هند و چيـن مثال هاي خوبـی از اين الگوي رشـد هسـتند. در 
چيـن، برنامـه تحريک دولتـی براي مقابلـه با بحـران اقتصـادي 2009-2008 كمک 
مالـی )يارانـه( 13 درصـدي در مناطـق شـهري بـراي خريـد لوازمی چـون تلويزيون، 
يخچال، ماشـين لباسشـويی، خودرو، سيسـتم تهويـه مطبوع و كامپيوتـر تزريق كرد. 
در هنـد نيـز همچـون چين اعطـاي اعتبار بـراي تحريـک تقاضاي چنيـن اقالمی در 

دوره رشـد باال مشـاهده می شـود )چاندراسـخار و قوش2، 2008(. 

تقاضاي خارجی 
در اقتصاد هـاي بـاز تقاضـاي خارجـی نقش عمده را بـازي می كند. مطابـق با نظريه 
متـداول تجـارت، كشـورهاي داراي نيـروي كار زيـاد در توليد و صـادرات كاالهاي با 
محوريـت نيـروي كار مزيـت رقابتـی دارنـد. بنابرايـن، اسـتراتژي توسـعه با نـگاه به 
بيـرون و مبتنـی بـر صـادرات می توانـد منتج به رشـد بااليـی در چنيـن بخش ها و 
رشـد باالي اشـتغال شـود. سـوال مهم اين اسـت كه آيا اسـتراتژي رشـد به صورت 
خـودكار منجـر بـه تغييـر در سـاختار توليـد به سـمت بخش هاي اشـتغالزا و رشـد 

اشـتغال باال می شـود. 
1. Gupta
2. Chanrasekhar and Ghosh
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بـراي فهـم كمک صادرات به كشـورهاي در حال توسـعه براي حركت به سـمت ارتقاي 
رشـد توليـدات اشـتغالزا، تخميـن كشـش اشـتغال تقاضـاي صادراتی براي دسـته هاي 
مختلـف محصـوالت ضروري اسـت. متأسـفانه، جسـت وجو بـراي پژوهش هايـی از اين 
دسـت نتايـج كمـی را به دسـت داد. بنابرايـن ضرورتا بايد به شـواهد بديـل )و به نوعی 

غيرمسـتقيم( در مورد تقاضاي صادراتی متوسـل شـد. 
بـر اسـاس نظريـه اسـتاندارد مزيـت رقابتی، انتظـار می رود كشـورهاي در حال توسـعه 
برخـوردار از نيـروي كار مـازاد در توليـد و صـادرات كاالهايـی تخصـص پيـدا كنند كه 
توليدشـان نياز بيشـتري به نيروي كار نسـبت به سـاير منابع محدود دارد. اما داده هايی 
كـه در بـاال ارائـه شـد )جدول 8( بـه اسـتثنائاتی در اين مورد اشـاره می كنـد. در حالی 
كـه آزادي تجـارت بـا تخصص گرايـی در صـادرات توليـدات بـا محوريت نيـروي كار در 
برخی كشـورها همراه بوده اسـت، اسـتثنائاتی نظير هند نيز وجود دارد. در اين كشـور، 
صـادرات در هـر دو طيـف توليدات بـا محوريت نيـروي كار و توليدات سـرمايه بر وجود 

داشـته اسـت. چگونـه می توان ايـن امر را توضيـح داد؟ 
در مـورد سـوال بـاال بايـد توجـه داشـت كـه كشـورهاي در حال توسـعه ممکن اسـت 
كاالهـاي خـود را هـم بـه كشـورهاي در حال توسـعه و هم به كشـورهاي توسـعه يافته 
صـادر كننـد. در حالی كه پيش بينی اسـتاندارد بر اسـاس نظريه مزيت رقابتـی را بتوان 
در مـورد نمونـه اول صادق دانسـت، امـا لزوما قابل اعمال در مورد نمونه دوم نيسـت. در 
حقيقت، شـواهدي وجود دارند كه نشـان می دهد دسـته دوم صادرات شـامل كاالهايی 
نظيـر محصـوالت فلزي، ماشـين آالت، مواد شـيميايی، تجهيزات حمل و نقل می باشـد 
)موراكامـی1، 1968( كـه در تعريـف رايج اقالم با محوريت نيـروي كار نمی گنجند. اهميت 

چنين كاالهايی در صادرات وابسـته به سـطح توسـعه و اسـتراتژي صنعتی سازي كشور 
می باشـد. امـا در واقعيـت، ممکـن اسـت وزن چنين كاالهايـی در كل صـادرات و توليد 
چشـمگير باشـد و سـهم آنهـا در زمـان اعمـال نظـام تجـارت آزاد چندان تغييـر نکند. 
در نتيجـه، ممکـن اسـت الگـوي صنعتی سـازي در حال ظهور چندان اشـتغالزا نباشـد. 

هماننـد الگـوي هند، پاكسـتان نيز از الگوي يکسـانی پيـروي می كند. 
در هند، سهم توليدات با محوريت نيروي كار نظير پوشاک و چرم از صادرات پس از 
اصالحات و آزادسازي اقتصادي در سال 1991 افزايش چشمگيري نداشت. براي مثال، 
سهم پوشاک آماده در دوره 1991-1990، 12/3 درصد بوده كه در دوره  1997-1998 

1. Murakami

بر اساس نظریه استاندارد 
مزیت رقابتی، انتظار 
می رود کشورهاي در 
حال توسعه برخوردار 
از نیروي کار مازاد در 
تولید و صادرات کاالهایی 
تخصص پیدا کنند که 
تولیدشان نیاز بیشتري 
به نیروي کار نسبت به 
سایر منابع محدود دارد
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به 11/1 درصد افت كرده و مجددا پس از آن به 12/5 درصد يعنی همان مقدار دوره 
1991-1990رشد نموده است )بانک ذخيره هند، 2008(. سهم چرم و محصوالت چرمی 
در همان دوره ها به طور چشمگيري از 7/9 به 4/7 افت كرده است. از سوي ديگر، سهم 
محصوالت شيمی و مشتقات و محصوالت مهندسی به ترتيب از 7/2 درصد به 9 درصد 
و 12/4درصد به 15/2 درصد افزايش پيدا كرده است )شارما1، 2000(. يافته هاي پژوهشی 
رقابتی در صادرات  از مزيت  )بورانج و چادها2، 2008( نشان می دهد كه هند  جديدتر 
كاالهاي با محوريت نيروي كار نظير نساجی و محصوالت سرمايه بر نظير مواد شيميايی، 

آهن و فوالد منتفع شده است. 
پژوهشـی در پاكسـتان )انصـاري3، 2007( كـه براي سـازمان حمايت از صادرات تهيه شـده 
بـود، نشـان می دهد نرخ رشـد صـادرات محصوالت بـا محوريت نيروي كار نظير پوشـاک 
و چـرم در دوره 2005-1999 نسـبت بـه 1998-1993 از 2/66 و 1/74- بـه 11/19 و 
10/45رشـد داشـته اسـت. اما از لحاظ سـاختار صادرات، سـهم صنايع مواد شـيميايی و 
دارويـی، پتروشـيمی و محصوالت مهندسـی به ترتيـب از مقاديـر 0/56، 0/82 و 0/41 به 

1/33، 1/83 و 1/65 در همـان دوره هـاي فوق الذكـر افزايـش يافته اسـت. 
ايـن امر نشـان دهنده رشـد در صادرات هـر دو طيف محصوالت با محوريـت نيروي كار 
و محصوالت سـرمايه بر می باشـد. در واقع رشـد ميانگين دسـته دوم از دسـته اول يعنی 

محصوالت با محوريت نيروي كار بيشـتر اسـت. 
نتيجـه ايـن يافته هـا را می تـوان بـه صـورت زيـر خالصـه نمـود. آزادي تجاري بيشـتر 
ممکـن اسـت بـه كشـورهاي داراي نيـروي كار زيـاد بـراي دسـتيابی به رشـد باالتر در 
صنايـع بـا محوريـت نيـروي كار كمـک كنـد. اما خـالف اين پيش بينـی اسـتاندارد نيز 
ممکـن اسـت رخ دهـد و صادرات برخی كشـورها در شـامل كاالهاي سـرمايه بر باشـد. 

چنيـن واگرايـی ممکن اسـت مسـبب محدوديت بر رشـد شـود. 

محدودیت هاي سمت عرضه 
محدوديت هـاي سـمت عرضـه می توانـد منشـا  مختلفی داشـته باشـد نظيـر عرضه 
مـواد اوليـه و دسترسـی بـه مهارت هـاي مـورد نيـاز. سـاختار قيمتـی ورودي ها در 
رابطـه بـا توليـدات نيـز بـر سـوددهی صنايـع موثـر اسـت و متعاقبـا بـه عنوان 

1. Sharma
2. Burange and Chaddha
3. Ansari
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عامـل محدود كننـده رشـد عمـل كنـد. پژوهشـی در مـورد بنـگالدش )احمـد و 
همـکاران، 2009( ايـن محدوديت هـا را در قالـب صنايـع بـا محوريـت نيـروي كار به 

خصوصـی نظيـر مواد غذايی، مبلمـان و محصوالت چرمی بيان می كنـد. براي مثال، 
در زمينـه توليـد مـواد غذايـی، ضعـف فناوري سـبب عدم تطابـق با اسـتانداردهاي 
بهداشـتی و سـالمت بازارهـاي صادراتـی می گردد و يـک عامـل محدود كننده مهم 
در ايـن صنعـت می باشـد. در مورد چرم و محصوالت چرمی، سـطح پاييـن فناوري، 
سـطح مهارتـی پايين، كمبـود مواد اوليه، سـطح پايين مهـارت سـازمانی و مواردي 
از ايـن دسـت بـه عنـوان محدوديت هـاي مهـم رشـد ايـن بخش بيان شـده اسـت. 
بـه هميـن ترتيـب در مـورد صنايـع مبلمـان، محدوديـت مـواد اوليـه، تعرفه هـاي 
گمركـی بـاال و كمبـود مهـارت محدوديت هاي عمده هسـتند. تغييـرات متناوب در 
سياسـتگذاري كه منجر به يک فضاي كسـب وكار مبهم می شـود نيز مشـکل ديگر 
اسـت. ايـن نـوع از پژوهش هـاي متمركز بر بخـش كه در باال شـرح داده شـد، براي 

شناسـايی محدوديت هـاي ويـژه هـر صنعـت از اهميت برخودار اسـت. 

فضاي سیاستگذاري 
فضـاي سياسـتگذاري در يـک اقتصـاد ممکـن اسـت بـر رشـد يـک بـازار از هـر دو 
سـوي عرضـه و تقاضـا تاثيـر بگـذارد. بـراي مثـال، ممکـن اسـت الگـوي تقاضـاي 
خانگـی منتـج از توزيـع درآمـد باشـد كـه خود وابسـته به اسـتراتژي توسـعه كالن 
و سياسـتگذاري هاي كشـور اسـت. به همين ترتيب، سياسـتگذاري اقتصادي كالن 
و بخشـی در تعييـن قيمـت نسـبی عوامـل و ديگـر ورودي هـاي مهـم توليـد كاال و 
ارائـه خدمـات حياتـی اسـت. سـوال مهمـی كـه بايـد بـه آن پاسـخ داده شـود اين 
اسـت كـه آيـا قيمـت عوامـل كليدي توليـد )نظيـر سـرمايه و نيـروي كار( نشـان دهنده 
كميابـی حقيقی آنها اسـت؟ سـوال كليدي ديگر اين اسـت كه آيا عاملـی در فضاي 
سياسـتگذاري )نظيـر ماليـات و تعرفه هاي گمركی، ورودي هـا و واردات رقيـب( وجود دارد كه 
بـر خـالف سـوددهی و رقابت پذيـري بخش هـا و زيربخش هـاي با محوريـت نيروي 

كار عمـل كند؟
بـراي مثـال، پژوهش هايـی كـه در مـورد هنـد انجام شـده اسـت )نظيـر چاندراسـخار، 
2008؛ پاليـت، 2008( نشـان از وجـود مولفه هايـی در چارچوب سياسـتگذاري كشـور 

دارد كـه موجـب ارزان شـدن سـرمايه بـه عنـوان يـک منبـع محـدود توليـد شـده 
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اسـت. از سـوي ديگـر، هيچ عامل انگيزشـی بـراي اسـتفاده از نيـروي كار در فضاي 
سياسـتگذاري وجـود نـدارد. در نتيجـه، قيمت نسـبی عوامل، نشـان دهنده كميابی 
آنهـا نيسـت و رشـد اشـتغال كمتـر از آن مقـدار درخور يک كشـور با مـازاد نيروي 
كار اسـت. ايـن امـر بـا يافته هاي پژوهشـی كه پيـش از اين ذكر شـد )پاليـت، 2008( 
در مـورد الگوي بخشـی رشـد مبنی بر رشـد سـهم بخش هـاي سـرمايه بر و كاهش 
سـهم بخش هـاي با محوريـت نيروي كار همراسـتا اسـت. اين امـر می تواند موضوع 

تحقيـق و بررسـی و دخالت هاي سياسـتگذارانه باشـد. 

نتیجه گیري
بخـش حاضـر با شفاف سـازي مفهـوم و اصطالح رشـد بدون اشـتغال آغاز شـد. اين 
اصطالح زمانی به كار می رود كه رشـد اشـتغال نسـبت به رشـد توليد در كشورهاي 
داراي مـازاد نيـروي كار، كـم باشـد. بـه ايـن نکته اشـاره شـد كه رشـد اشـتغالزا به 
معنـاي ايجـاد اشـتغال بـدون رشـد توليـد نيسـت. در حقيقـت اين اصطـالح براي 
نشـان دادن شـرايطی بـه كار مـی رود كـه رشـد توليـد با رشـد اشـتغال بـاال همراه 
باشـد. همچنيـن اشـاره شـد كـه در يـک اقتصـاد رو به رشـد، بايـد فضا براي رشـد 

اشـتغال و رشـد بهـره وري نيـروي كار بـه طور همزمان وجود داشـته باشـد. 
بحـث در مورد مفهوم رشـد اشـتغال بـا مرور نقادانه تفاسـير مختلف اصطالح رشـد 
فراگيـر دنبـال شـد. همچنيـن پـس از اشـاره به تعاريـف چندگانـه از رشـد فراگير، 
مشـخصه ذاتـی آن يعنـی كاهـش در نابرابري، رشـد توليـد مولـد و حداقل حمايت 

اجتماعـی بـراي تمامی شـهروندان بيان شـد. 
با اسـتفاده از داده هاي بين كشـوري صنايع توليدي در كشـورهاي در حال توسـعه 
نشـان داده كـه رابطـه بيـن رشـد اشـتغال و رشـد توليـد در دهه 1990 نسـبت به 
1980 كاهـش يافتـه اسـت. عـالوه بـر اين كشـورهايی وجـود دارند كه رشـد توليد 
مثبـت همـراه با رشـد اشـتغال منفـی يا منفی تـر بوده كه نشـان دهنده رشـد بدون 
اشـتغال اسـت. نتايـج بررسـی تعـدادي از كشـورهاي آسـيايی كـه تخمين كشـش 
اشـتغال نسـبت به رشـد توليـد در بخـش توليد بـراي دهه هـاي 1990 و 1980 در 
دسـترس بـود، نشـان می دهـد كشـش اشـتغال در دهـه 1990 كاهش پيـدا كرده 
اسـت. اين امر نشـان دهنده افت در رشـد اشـتغالزا در بخش توليد اسـت. در مواردي 
كـه داده هـا در دسـترس بوده انـد، افـت در شـدت اشـتغالزايی رشـد پـس از سـال 

رشد اشتغالزا به معناي 
ایجاد اشتغال بدون رشد 
تولید نیست. در حقیقت 
این اصطالح براي نشان 

دادن شرایطی به کار 
می رود که رشد تولید با 

رشد اشتغال باال 
همراه باشد
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2000 ادامـه داشـته اسـت. ايـن اتفـاق در كشـورهايی رخ داده كه نيـروي كار مازاد 
بـوده، لـذا افـت در شـدت اشـتغالزايی رشـد را نمی توان ناشـی از بازار كار دانسـت. 
در ايـن بخـش بـا نـگاه بـه نتايـج واقعی رشـد توليـد و اشـتغال اين نتيجـه حاصل 
شـد كـه كشـورهايی )در خاورميانـه و شـمال آفريقـا( وجود دارند كه مشـکل تنها رشـد 
اشـتغال پاييـن نيسـت، بلکه مشـکل رشـد توليـد پايين نيـز وجـود دارد. در چنين 
شـرايطی، دغدغه سياسـتگذاري رشـد توليد و اشـتغال اسـت. اما كشـورهايی )نظير 
چيـن، هنـد و ديگـر كشـورهاي شـرق آسـيا( نيـز وجـود دارند كه رشـد اشـتغال برخالف 

رشـد توليـد متوسـط يا بـاال، كم بوده اسـت. 
تجزيـه رشـد توليد به رشـد اشـتغال و بهـره وري در ايـن بخش نشـان داد كه توازن 

بيـن ايـن مولفه اجتناب ناپذير اسـت. 
كشـورهايی نظيـر جمهـوري كـره، مالـزي، اندونـزي و تايلند قـادر به تركيب رشـد 
توليد و رشـد بهره وري بوده اند. از سـوي ديگر، در كشـوهايی نظير بنگالدش، چين 
و هنـد هم بخـش بهـره وري نيـروي كار به رشـد توليد كل بـاال و همچنـان در حال 
افزايـش اسـت. ايـن يافته هـا به الگويـی براي رشـد در اين كشـورها اشـاره می كند 

كـه با رشـد اشـتغال همراسـتا نبوده اند. 
در بخـش حاضـر در مـورد الگـوي رشـد اقتصـادي بـر اسـاس تركيـب توليـد بخـش و 
زيربخـش و اهميت آن در مورد نتايج مرتبط با اشـتغال رشـد بحث گرديـد. در اين قالب، 
رشـد بـاالي توليـد نسـبت به رشـد توليـد ناخالص ملـی مهم می باشـد، چرا كـه چنين 
الگـوي رشـدي بـه صورت بالقوه براي رشـد اشـتغال باال مسـاعد اسـت. نرخ رشـد توليد 
بـاال در مراحـل اوليـه توسـعه براي ايجـاد شـرايط انتقال نيـروي كار مازاد بـه بخش هاي 
بـا بهـره وري باالتـر ضـروري اسـت. بـا اين حـال، بـراي موفقيت ايـن فرايند، رشـد باالتر 
بخش هـاي بـا محوريـت نيـروي كار توليـد حداقـل در مراحل اوليه توسـعه مهم اسـت. 

بر همگان آشـکار اسـت كه كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا به ويژه جمهوري 
كـره، مالـزي، اندونـزي و تايلند تا حدودي قادر به دسـتيابی به الگوي رشـد فوق الذكر 
بودنـد. بـه طـور كلی كشـورهاي شـرق و جنوب شـرقی آسـيا عـالوه بر دسـتيابی به 
رشـد بـاالي توليد نسـب بـه توليد ناخالص ملـی، موفق بـه تركيب بندي اين رشـد با 
تمركـز بـر بخش هاي بـا محوريت نيـروي كار )حداقـل در ابتداي دوره رشـد( شـدند و در 
اين امر بهتر از كشـورهاي جنوب آسـيا عمل كردند. در نتيجه شـدت اشـتغال رشـد 

آنها در مراحل ابتدايی توسـعه بيشـتر از كشـورهاي جنوب آسـيا بوده اسـت. 
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در اين بخش در مورد روش شناسـی هاي ارزيابی اثر اشـتغالی مسـتقيم و كل الگوهاي 
رشـد بخشـی بديـل بحـث می كنـد. اسـتفاده از ايـن روش شناسـی ها بـا مثال هايـی 
از هنـد و آفريقـاي جنوبـی بـه عنـوان نمونـه شـرح داده شـد. محدوديت هـاي رشـد 
بخش هـاي اشـتغالزا می توانـد ناشـی از طـرف عرضـه يـا تقاضا باشـد. الگـوي توزيع 
درآمـد اثر چشـمگيري بر تقاضـاي داخلی انواع محصوالت و متعاقبا بر الگوي بخشـی 
رشـد توليـد دارد. يـک نکتـه مهم اين اسـت كه آزادي تجاري بيشـتر لزومـا منتج به 
تخصص گرايـی و صـادرات كاالهاي با محوريت نيروي كار در كشـورهاي با نيروي كار 
كافی نمی شـود. بسـته به سـطح توسـعه و اسـتراتژي صنعتی سـازي دنبال شده، يک 
كشـور در حـال توسـعه می تواند محصـوالت از هـر دو طيف با محوريت نيـروي كار و 
سـرمايه بر را در سـبد صادراتـی خود داشـته باشـد. الگـوي تقاضاي خارجـی می تواند 

عامل مهمی در توضيح شـدت اشـتغالزايی پايين رشـد توليد باشـد. 
مشـاهدات و تحليـل پژوهش حاضـر، يافته هاي مهمـی براي كشـورهاي نيازمند به 
رشـد بـا اشـتغالزايی در خـود دارد. در صورتـی كـه الگـوي بخش رشـد بـه گونه اي 
باشـد كه فضا براي رشـد بيشـتر صنايع با محوريت نيروي كار و توليدات بيشـتر با 
محوريت نيروي كار وجود داشـته باشـد، بايد عوامل الگوي مشـاهده شـده بررسـی 
شـوند. يکـی از پژوهش هـاي مذكور )پاليت، 2008( نشـان می دهد كـه تركيب بخش 
توليـد هنـد به سـمت توليـدات سـرمايه بر حركت كرده اسـت. همان طـور كه پيش 
از ايـن ذكـر شـد تركيب بخشـی ممکن اسـت نشـان دهنده الگـوي تقاضـا كه خود 
متأثـر از سـطح و توزيـع درآمد اسـت، باشـد. از سـوي ديگـر، می تواند نشـان دهنده 
انحرافات ناشـی از سـاختار انگيزشـی ناشـی از دخالت سياسـتگذاري باشـد. در اين 
صـورت شناسـايی اصالحات مناسـب در سياسـت هايی كـه فضاي سياسـتگذاري را 
بـراي رشـد بيشـتر بخش هـاي با محوريت نيـروي كار مناسـب می سـازد، بايد مورد 

توجه قرار گيرد.  
انحـراف در سـاختار انگيزشـی می توانـد طـی برنامه هـاي تحريکـی دولـت در زمان 
بحران هـاي اقتصـادي ايجـاد شـود. بـراي مثـال در اندونزي، بسـته تحريکی شـامل 
يارانـه بـراي خريد ماشـين آالت تحت نـام برنامه احياي ماشـين آالت )هايلـو1، 2009( 
گفتـه شـده اسـت. در چيـن، صنايعی كـه از حمايت دولـت بهره مند بوده اند شـامل 
فوالد، خودروسـازي، ماشـين آالت، كشتی سـازي، نسـاجی، الکترونيک و پتروشيمی 

1. Hailu
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می باشـند )ريسـکين1، 2010(. كامـال واضـح اسـت كـه بـه جـز نسـاجی و الکترونيک 
سـاير صنايع اين فهرسـت سـرمايه بر هسـتند. 

اگرچه سـرمايه در حال ارزان تر شـدن اسـت، در هيچ كدام از كشـورهاي ذكر شـده 
در بـاال )چيـن، هنـد و اندونـزي( اقدام تشـويقی براي اسـتفاده از نيـروي كار در صنايع 
وجود ندارد. بنابراين، قيمت نسـبی عوامل اغلب ممکن اسـت نشـان دهنده كميابی 

عوامل توليد و براي رشـد اشـتغالزا مناسـب نباشد. 
تحليـل انجـام شـده در اين بخش همچنين به گسسـتگی ادبيات مرتبـط با تركيب 
توليـد و آسيب شناسـی اشـتغال در كشـورهاي مختلـف اشـاره دارد. نقطـه شـروع 
ايـن بررسـی، ارزيابـی اثر اشـتغال مسـتقيم و كل سـناريوهاي بديل رشـد بخشـی 
اسـت. ايـن بررسـی نياز بـه يک جـدول ورودي- خروجـی و يا ماتريس حسـابداري 
اجتماعـی بـر اسـاس داده هاي بـه روز و در سـطح جزييـات مناسـب دارد. در حالی 
كـه در ايـن زمينه بهبـود خوبی در اغلب كشـورهاي در حال توسـعه صورت گرفته، 
دسترسـی داده هـاي بـه روز در سـطح جزيی مناسـب در اغلب مواقع دچار مشـکل 
اسـت. پـس از ارزيابـی اثـر شـغلی، تحليل الگـوي تقاضا- داخلـی و صادراتـی  براي 
محصـوالت بخش هـاي مختلـف قـدم بعدي خواهـد بود. گسسـتگی داده هـا در اين 
نقطـه خـود را نشـان می دهـد. اين مسـاله از اهميت برخوردار اسـت، چـرا كه تقاضا 
يکـی از عوامـل عمـده اي اسـت كـه الگوي بخشـی رشـد توليـد را تحت تاثيـر قرار 
می دهـد. پـس از شناسـايی الگـوي تقاضـا، بررسـی فضـاي سياسـتگذاري كالن و 
بخشـی و زيربخشـی در كشـور مـورد مطالعـه و اصالحـات الزم بـراي ارتقاي رشـد 
بخش هـا و زيربخش هـا، ترويـج محصـوالت بـا كشـش قيمت/درآمـد بـاال و عوامـل 

محدودكننـده رشـد در سياسـتگذاري ها قـدم بعدي اسـت. 

ضمیمه: شرح مختصري از داده هاي مورد استفاده
 1. داده هاي سازمان توسعه صنایع سازمان ملل متحد 

ايـن سـازمان داده هـاي آمـاري را بـه صـورت آمـاري منتشـر می كنـد. ويرايـش 
»داده هـاي آمـاري3«2 سـال 2005 منتشـر شـده و آخريـن نسـخه در دسـترس 
می باشـد. داده هـاي مربـوط بـه صنايـع توليـدي بر اسـاس ISIC بر اسـاس كشـور، 
صنعـت و سـال ذكـر شـده اند. ايـن مـوارد در داده هـا آمده انـد: تعـداد موسسـات، 
1. Riskin
2. Indstat 3 rev2
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اشـتغال، دسـتمزدها، توليـد، ارزش افـزوده، تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالـص، تعداد 
شـاغلين زن و اعـداد شـاخص توليـد صنعتـی. 

داده هـا 28 صنعـت را پوشـش می دهد. آخرين سـالی كه داده ها پوشـش می دهند، 
سـال 2003 اسـت امـا اكثـر داده ها متعلق به سـال 2002 می باشـد. عـالوه بر اين، 
پوشـش داده هـا بيـن كشـورها و متغيرهـاي مختلـف، متفاوت اسـت و شـکاف هاي 

مهمـی بـراي داده هاي تعدادي از كشـورها وجـود دارد. 
در حالی كه داده هاي كشـورهاي سـازمان توسـعه و همکاري هاي اقتصادي توسـط 
ايـن سـازمان جمـع آوري شـده، داده هاي كشـورهاي غيرعضو اين سـازمان توسـط 
سـازمان توسـعه صنايـع سـازمان ملـل متحـد از مراكز آمار اين كشـورها به دسـت 

آمده اسـت. 
داده هـا در ابتـدا بـه واحـد پولی هـر كشـور در قيمت هاي جـاري ثبت شـدند. پس 
از آن بـا اسـتفاده نرخ هـاي تسـعير ميانگيـن ارائه شـده توسـط سـازمان آمـار مالی 
ايـن مقاديـر بـه دالر آمريکا تبديل شـدند. براي فصـل حاضر، تمـام ارزش ها )ارزش 
افـزوده و ارزش دارايی هـاي ثابـت( بـه قيمت هـاي ثابـت بـا اسـتفاده از داده هاي در 

دسـترس از شـاخص هاي بانـک جهانـی تعديل شـده اند. 

2. داده هاي مورد استفاده براي تجزیه تولید ناخالص داخلی 
داده هـاي مـورد اسـتفاده در جداول الف6  و ب 6 بـراي تجزيه توليد ناخالص داخلی 

به رشـد بهره وري و اشـتغال از پايگاه داده های
Development Center، Groningen Growth و Conference Board فراهم شـده اسـت. 

 www.ggdc.net ايـن پايگاه هـاي داده كـه 125 كشـور را فراهـم می آورنـد در آدرس
در دسـترس اسـت. داده هـاي موجـود از منابع جهانی معتبر اسـتخراج شـده اند نظير 
بانک جهانی، بانک هاي توسـعه اي منطقه اي )نظير بانک توسـعه آسـيايی( و سـازمان 

بين المللی كار.  
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نكته ها 
بـراي مثـال به خان )2007( و مطالعات كشـوري گزارش شـده در آن و بانک   ]1[

توسـعه آسـيايی )2005( مراجعه شود. 
خالصه روندهاي اشـتغال جهانی سـازمان بين المللی كار 2006 بيان می دارد   ]2[
كـه در سـال 2005 بـه نسـبت 2001 بيـکاري افزايـش پيـدا كـرده، اگرچـه 
اقتصاد جهانی به رشـد 4/3 درصدي دسـت يافته اسـت. بـه همين ترتيب در 
سـال 2006 نيز رشـد اقتصادي باثبات نتوانسـت به كاهش چشمگير بيکاري 
منجـر شـود و نـرخ بيـکاري جهانـی بيشـتر از سـال 2005 بـود. به سـازمان 

بين المللـی كار )2006، 2008( مراجعه شـود. 
مربوط به اين بخش در قسمت بعدي ارائه شده است.   ]3[

مشـخص نمـودن شـروع و چگونگی مورد اسـتفاده قرار گرفتـن اين اصطالح   ]4[
در ادبيـات توسـعه و رشـد دشـوار اسـت. بـا ايـن حـال، بـه نظـر می رسـد 
اصـالح »رشـد بـدون اشـتغال« در اوايـل دهـه 1990 در آمريکا براي اشـاره 
بـه شـرايطی بـه كار می رفتـه كـه اقتصـاد در حـال بهبـوده بـوده اسـت و 
هنـوز مشـاغل زيـادي در بـازار كار ايجاد نشـده اسـت. ريفکيـن1 )1996( به 
شـرايطی اشـاره می كنـد كـه نيروي كار انسـانی بـه صورت سيسـتماتيک از 

فرايند اقتصاد حذف شده است.  
بايـد توجه داشـت كه تعريف كاكوانـی اجتناب از افزايـش نابرابري را تضمين   ]5[
نمی كنـد. تنهـا چيـزي كـه تضميـن می كنـد ايـن اسـت كـه توزيع بيـن دو 
گـروه عمـده – فقير و غيرفقير- بهتر می شـود. ممکن اسـت حتـی با افزايش 

سـهم درآمدي فقـرا افزايش پيـدا كند. 
اين اصطالح در سـطح كشـوري توسـط دولت نيـز به كار مـی رود، نظير هند.   ]6[
عنوان اسـتراتژي برنامه پنج سـاله اين يازده كشـور »به سـوي رشـد سريع تر 
و فراگير تـر« بـود. اگرچـه دولت هند تعريف رسـمی بـراي اين اصطـالح ارائه 
نکـرده اسـت. در مـورد ايجـاد يک سـنجه براي رشـد فراگير و اسـتفاده از آن 
بـراي هنـد می تـوان بـه سـوريانارايانا2 مراجعـه نمـود. سـنجه وي اساسـا بـر 
توزيـع مصـرف تمركز و ضريـب فراگيري را براي گروه هـاي مختلف اجتماعی 

و مناطق روسـتايی و شـهري محاسـبه می كند. 
1. Rifkin
2. Suryanarayana
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بـراي شـرحی از تطـور مفهـوم رشـد فراگيـر و نـگاه نقادانـه از تعريـف بانک   ]7[
جهانـی بـه سـعد-فيلهو1 )2010( مراجعـه شـود. 

بايـد توجـه داشـت كـه ايـن پژوهـش شـامل بررسـی تعـدادي از مطالعـات   ]8[
بانـک توسـعه آسـيايی، سـخنرانی هاي مقامـات رده باال در جلسـات مختلف، 
مباحثـات جلسـات گفتمـان منطقه اي رشـد فراگير و فقرزدايی بانک توسـعه 

آسـيايی در سـال 2007، و گـزارش )در 2007( می باشـد. 
در اين گزارش رشد فراگير و توسعه فراگير به جاي هم استفاده شده اند.   ]9[

بايـد توجـه داشـت كـه در ايـن قالـب، يـک كشـور در يـک يا چند شـاخص   ]10[
می توانـد خـوب كار كنـد امـا در باقـی شـاخص ها خيـر. در چنين شـرايطی، 
مسـاله اين اسـت كه چگونگی افزايش رشـد در آن كشـور اسـت. براي پاسـخ 
كامل به اين سـوال، اسـتفاده از سـنجه هاي تركيبی رشـد فراگير مفيد است. 
امـا مسـاله بعـدي آن اسـت كـه چگونـه كـه ايـن سـنجه را ايجـاد كنيـم؟ با 

دانـش كنونـی ايـن كار قابل انجام نيسـت. 
اصطـالح »بهـره وري نيـروي كار« توسـط خـان )2002( از »توليـد بـه ازاي   ]11[
كارگـر« تميز داده شـده اسـت. در ايـن بخش، اين اصطالح بـا معناي نزديک 

بـه »توليـد به ازاي كارگر« اسـتفاده شـده اسـت. 
معادلـه 2 كـه می تواند براي بررسـی تجزيه اي اسـتفاده شـود، يـک چارچوب   ]12[
حسـابداري فراهـم می كنـد و بـه معناي وجـود يا عـدم وجود ارتبـاط درونی 

بيـن دو طرف معادله نيسـت. 
خـان )2002( بـر اين ديدگاه تحول سـاختاري كه بهـره وري كل عوامل منبع   ]13[
مهـم رشـد كشـورهاي شـرق آسـيا می باشـد. هلپمـن )2004( به ايـن نکته 
اشـاره می كند كه مشـکل تفسـير عليت در بهـره وري كل عوامل وجـود دارد، 
زيـرا نرخ سـرمايه گذاري بـاال حداقل تا حـدودي عکس العملی به رشـد باالي 

بهـره وري می باشـد، لـذا موضع كروگـر و ديگران تضعيـف می گردد. 
در حقيقـت، اشـتغال يـک متغيـر مهـم كالن اقتصـادي به ويـژه در چارچوب   ]14[

كينـزي می باشـد. 
پايـدار در  موثـر  تقاضـاي  در  نقـش مهمـی  برنامه هايـی می توانـد  چنيـن   ]15[

كشـورهاي بـا درآمـد پاييـن بـازي كنـد. 

1. Filho - Saad
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عبارت محدوديت ها توسـط   هاوسـمن و همکاران )2005( در قالب شناسايی   ]16[
محدوديت هاي رشـد توليد به كار گرفته شـده اسـت. 

بخش حاضر يک بررسی تجزيه اي مقايسه اي را ارائه كرده است كه اثر رشد   ]17[
بهره وري و رشد اشتغال را بر رشد كل در برخی از كشورها نشان می دهد. 

براي اين بحث به اسالم )a2010( مراجعه شود.   ]18[
به اسالم )2008( براي تحليل اين جنبه مراجعه شود.   ]19[

نام صنايع كه در جدول 9-2 براي حفظ سادگی آن ذكر نشده است.   ]20[
بـراي مثالـی از اين دسـت می توان به برنامـه 200 كارخانه پوشـاک دولت در   ]21[
اوايـل 1990 اشـاره كرد كه به رشـد صادرات پوشـاک و افزايـش ظرفيت اين 

صنعت منجر شـد. 
داده هاي اين پاراگرف از تيالكاراتنا1 و همکاران )2006( استخراج شده است.   ]22[

روش شناسـی شـرح داده شده بر اسـاس پاپوال2 )2008( و سازمان بين المللی   ]23[
كار )2009( می باشد. 

اثر مسـتقيم نشـان دهنده نخسـتين دور تغييـرات در توليد، اشـتغال و ارزش   ]24[
افـزوده بـراي يـک صنعـت مشـخص می باشـد، نظيـر پيامدهـاي تغييـر در 
تقاضـاي نهايـی. اثر غيرمسـتقيم تغييـرات توليد، اشـتغال و ارزش افـزوده در 
خريدهـاي درون صنعتـی اسـت كـه در پـی اثـرات مسـتقيم پديـده آمده اند. 
بـراي جزييات بيشـتر بـه سـازمان بين المللـی كار )2009( و پاپـوال )2008(   ]25[

مراجعه شـود. 
مدل هـاي ماتريـس حسـابداري اجتماعـی بيـش از 3 دهـه پيـش توسـط   ]26[

پيـات و رونـد4 )1979( معرفـی شـدند.  اسـتون3 )1978( و 
در واقـع پژوهش هـاي انجام شـده در دهـه 1970 نشـان دهنده اهميت توزيع   ]27[
درآمـد در تاثيـر بـر تركيـب محصـوالت توليد شـده در يک كشـور بـه دليل 

تفـاوت در كشـش درآمدي محصـوالت مختلف می باشـد. 
چانراسخار و قش5 )2008( متوجه چنين تغيير در الگوي تقاضاي مصرف شد.   ]28[

1. Tilakaratna
2. Pspola
3. Stone
4. Pyatt and Round
5. Chnadrasekhar and Ghosh
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واکاوي افزایش اشتغال
در سال هاي 1394 و 1395 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
معاونت پژوهش هاي اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي

چكیده
شـواهد نشـان مي دهد كه بـا وجود تاييد آمارهاي رسـمي و افزايـش 1/3 ميليون نفر 
شـاغل طـي سـال هاي 1394 و 1395، افـکار عمومـي به ايـن موضوع با ديـده ترديد 
مي نگـرد. بخشـي از ايـن ترديد به افزايش همزمان 700 هـزار نفري در جمعيت بيکار 
كشـور طـي ايـن دو سـال بازمي گـردد، امـا در مجموع بين برداشـت ذهنـي جامعه و 
آنچـه در داده هـاي اقتصادي نمايان شـده، شـکافي موجود اسـت كه سـبب مي شـود 
برداشـت عمومـي قائـل به اتفاقاتي نباشـد كه طي دو سـال اخير در بـازار كار رخ داده 
اسـت. بـه نظر مي رسـد مهمتريـن عوامل ايجاد اين شـکاف، شـامل موارد زير اسـت: 
عـدم همسـویي تحوالت جمعیتي بـا اشـتغالزایي: افزايش تعداد شـاغالن و   .1

همزمانـي آن بـا مـوج جمعيـت جـوان و تحصيلکـرده كشـور. 
ترکیب جمعیت جوان بیكار و باال بودن حساسیت هاي جامعه به سرنوشت این قشر  .2

افزایش جمعیت غیرفعال: حضور 61 درصدي جمعيت غيرفعال در جمعيت، در   .3
سن كار طي سال های 1384 تا 1395 و به تبع آن كاهش نرخ مشاركت. 

پایین بودن سهم اشتغالزایي عمومي: 82 درصد مشاغل ايجاد شده در سال   .4
1394 در بخش خصوصي، 8 درصد مشاغل ايجاد شده در بخش دولتي. 

افزایش اشـتغال غیررسـمي: افزايش 668 هزار نفر به جمعيت شـاغل كشـور   .5
سـال 1394 )53 درصـد فاقـد بيمـه و 47 درصـد بيمه(، افزايـش 615 هزار نفر 

بـه شـاغالن در سـال 1395 )29 درصـد بيمـه و 71 درصـد فاقد بيمه(. 
باال بودن سهم اشتغالزایي بنگاه هاي خرد: در سال هاي 1394 و 1395 به ترتيب   .6
82 و 100 درصد از شاغالن اضافه شده، مربوط به بنگاه هاي زير 10 نفر كاركن. 
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پایین بودن سطح دستمزد شاغالن: دريافت دستمزدي كمتر از 500 هزار تومان   .7
در ماه براي كارگران در 522 بنگاه صنعتي در سال 1392، وجود كارگران شاغل زير 
خط فقر و با دستمزد پايين و عدم كفايت سطح حداقل دستمزد براي خروج از فقر. 
توزیـع نامتـوازن منطقـه اي اشـتغال: تاثير تحـوالت منطقـه اي بـر ذهنيت   .8
مـردم، پراكندگي نامتوازن اشـتغال و بيکاري بين مناطق، دسترسـي نامتعادل 
مناطـق بـه نهادهـاي ارتباطـي و رسـانه اي، عدم تقـارن ميان حساسـيت هاي 
اجتماعـي و حساسـيت زيـاد جامعـه بـه خبرهـاي منفـي تا خبرهـاي مثبت. 

ایرادهاي تعریف رسمي شاغل   .9
 

مقدمه
شـواهد نشـان مي دهد كـه از نيمه دهه 1380 تا سـال هاي ابتدايي دهـه 1390، خالص 
اشـتغالزايي اقتصـاد ايـران تقريبـا صفر بـوده و با آن كـه در هميـن دوره، جمعيت جوان 
كشـور به بيشـترين ميزان خود طي چند دهه اخير رسـيده، نرخ بيکاري به تناسـب آن 
افزايش نيافته كه علت آن افزايش جمعيت غيرفعال در كشـور اسـت. همين امر سـبب 
شـده كـه نرخ مشـاركت طي سـال های 1384 تـا 1390 همـواره رو به كاهش باشـد. از 
سـال 1391 تا 1393 نرخ مشـاركت تقريبا ثابت مانده و روند كاهشـي آن متوقف شـده 
و در سـال هاي 1394 و 1395 تاكنـون پيوسـته نـرخ مشـاركت در حال افزايـش بوده و 

برخـالف رونـد يـک دهه قبـل از آن، جمعيت غيرفعال كاهش يافته اسـت. 
 

نمودار 1. نرخ مشارکت سال هاي 1384-1395

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف. 
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رونـد نـرخ بيـکاري طـي اين سـال ها نشـان مي دهد كـه از سـال 1384 تـا 1389، 
نرخ بيکاري روندي افزايشـي داشـته و از سـال 1390 تا 1392 نرخ بيکاري روندي 

كاهشـي داشـته و تا سـال 1395 دوباره افزايش نرخ بيکاري مشـاهده مي شـود. 
  

نمودار 2. نرخ بیكاري سال هاي 1384-1395

مأخذ: همان. 

 
تعـداد شـاغالن نيـز نشـان مي دهـد كـه طـي سـال های 1384 تـا 1393 تعـداد 
شـاغالن بـا 686 هـزار نفر افزايـش از 20/6 ميليون نفر به 21/3 ميليون نفر رسـيده 
اسـت. عـالوه بـر ايـن، آمـار و اطالعـات نشـان مي دهـد كـه طـي سـال هاي 1394 
و 1395 نزديـک بـه يـک ميليـون و300 هـزار نفـر بـه تعداد شـاغالن اضافه شـده 
اسـت. در هميـن دوره تعـداد بيـکاران نيز در حـال افزايش بوده اسـت. به طوري كه 
جمعيـت بيـکار از 2/5 ميليـون نفـر در سـال 1393 بـه 3/2 ميليـون نفـر در سـال 

1395 رسـيده است. 
در ايـن ميـان، بـا وجودي كه آمارهاي رسـمي، حکايـت از افزايش تعـداد قابل توجه 
شـاغالن دارد، بـه نظـر مي رسـد كـه افـکار عمومـي به ايـن موضـوع با ديـده ترديد 
مي نگـرد. بـه عبـارت ديگـر، به نظـر مي رسـد كه بيـن برداشـت ذهني مـردم و آنچه 
در اقتصـاد رخ داده و در داده هـاي اقتصـادي نمايان شـده، شـکافي موجود اسـت كه 
سـبب مي شـود برداشـت عمومـي جامعـه قائل بـه اتفاقاتي نباشـد كه طي دو سـال 
اخيـر در بـازار كار رخ داده اسـت. حـال سـوال ايـن اسـت: اوال چقدر آمار اشـتغال با 
سـاير نماگرهاي اقتصاد ايران سـازگاري دارد؟ ثانيا اگر واقعيت با آمار سـازگار اسـت، 
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چـرا بـا شـکاف تلقـي عمومـي از وخامـت بيـکاري مواجه هسـتيم؟ در اين بررسـي 
تـالش مي شـود در حـد امـکان بـه علت هاي ايجـاد اين شـکاف پرداخته شـود. 

بـه هميـن منظـور ابتدا براسـاس آمارهـاي موجـود در مركز آمار ايـران، رونـد آمار و 
اطالعات شـاغالن و بيکاران طي سـال هاي 1394 تا 1395 بررسـي مي شـود. سپس 
ميـزان اشـتغالزايي طـي اين دوره، بر حسـب مردان و زنان شـاغل محاسـبه شـده و 
در ادامـه، سـهم بخش هـاي مختلـف اقتصـادي )كشـاورزي، صنعـت و خدمـات( در 
اشـتغالزايي طي دوره مدنظر محاسـبه مي گردد. در اين مرحله صحت و سـقم ايجاد 
700 هـزار فرصت شـغلي براسـاس داده هاي رسـمي مركز آمار مشـخص مي شـود. 

در ادامـه بررسـي مي شـود آيـا اشـتغال ايجـاد شـده طـي سـال هاي اخيـر، حاصل 
رشـد اقتصـادي بـوده اسـت يا خير؟ بـه اين منظور ابتـدا منبع اصلي ايجاد اشـتغال 
طـي سـال هاي اخير معرفي شـده و سـهم اين منبـع در ايجاد ارزش  افـزوده تحليل 
مي شـود و در پايـان داليـل ايجـاد شـکاف بيـن برداشـت هاي عمومـي و داده هـاي 

اقتصـادي ارائـه مي گردد. 

1. محاسبه اشتغالزایی بر اساس داده های مرکز آمار ایران
طی سال های 1394 و 1395

جـدول 1 نشـان مي دهـد كـه تعـداد شـاغالن سـال 1384 از 20/6 ميليـون نفر به 
21/1 ميليـون نفـر در سـال 1386 رسـيده و ايـن رقـم در سـال 1387 بـه 20/5 
ميليـون نفـر كاهـش داشـته و در سـال 1388 بـا كمـي افزايش بـه 21 ميليون نفر 
رسـيده اسـت. دوباره اين رقم تا سـال 1391 روند كاهشـي داشـته و در سال 1392 

بـه 21/3 ميليـون نفر افزايش داشـته اسـت. 
تعـداد شـاغالن در سـال 1393، 21/3 ميليـون نفـر بـوده و بـه 21/9 ميليـون نفـر 
در سـال 1394 افزايـش يافتـه و هميـن رقـم در سـال 1395 بـه 22/5 ميليون نفر 

رسـيده است. 
همچنيـن ايـن جـدول نشـان مي دهـد كـه جمعيـت بيـکار در سـال 1384 از 2/7 
ميليـون نفـر بـه 2/4 ميليـون نفر در سـال 1387 كاهش يافته و بـا افزايش اين رقم 
طـي سـال های 1388 و 1389 بـه 3/2 ميليـون نفر رسـيده و دوباره تا سـال 1392 
جمعيـت بيـکاران رو بـه كاهش بـوده و از سـال 1394 تا 1395، جمعيـت بيکاران 

دوبـاره افزايـش يافتـه و از 24/8 ميليـون نفر به 3/2 ميليون نفر رسـيده اسـت. 
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جدول 1. وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در سال هاي 1384 تا 1395  )نفر(

جمعیت بیكار تعداد شاغالن کل عنوان سال
2674866 20614667 كل

13841855768 16654277 مرد
819098 3960390 زن
2642648 20836263 كل

13851877931 16867851 مرد
764716 3968411 زن

2486238 21088897 كل
13861764118 17226623 مرد

722119 3862272 زن
2392179 20483245 كل

13871715321 17105765 مرد
676858 3377479 زن

2839973 21000709 كل
13882098193 17334089 مرد

741778 3666620 زن
3218329 20656621 كل

13892325976 17199612 مرد
892353 3457007 زن
2877608 20509946 كل

13902046612 17372105 مرد
830996 3137919 زن

2848237 20627782 كل
13912004328 17181105 مرد

843908 3447120 زن
2488372 21337478 كل

13921713543 18193544 مرد
774828 3143932 زن
2514166 21301316 كل

13931754638 18202151 مرد
759527 3099162 زن
2729092 21968700 كل

13941894122 18508190 مرد
834970 3460509 زن
3203398 22584107 كل

13952191568 18703896 مرد
1011830 3880208 زن

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف. 
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جـدول 2 نشـان مي دهـد كـه در سـال 1385 نسـبت بـه سـال 1384، 221596 نفـر به 
تعـداد شـاغالن اضافه شـده كـه از اين ميـان 213574 نفر آن مـرد و 8021 نفـر آن زنان 
بوده انـد. در سـال 1386، تعـداد 252634 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده كـه در اين بين 
358772 نفـر آن مـردان بود ه انـد و زنان به تعداد 106139 نفر كاهش اشـتغال داشـته اند. 
همچنين در سال 1388، تعداد 517464 نفر اشتغالزايي وجود داشته كه 228324 
نفـر آن مـردان و 289141 نفـر آن زنـان بوده انـد و به ترتيب طي سـال هاي 1391 
و 1392، تعـداد 117836 و 709696 نفـر بـه تعداد شـاغالن اضافه شـده اسـت. در 
سـال 1394، تعـداد 667782 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده كـه از اين بيـن تعداد 
306263 نفـر مـردان و تعداد 361519 نفر زنان بوده اند. همچنين در سـال 1395، 
نسـبت بـه سـال 1394، تعداد 615968 نفر به شـاغالن اضافه شـده كـه 195983 

نفـر آن مـردان و 419984 نفـر از آنان زنـان بوده اند. 
شـواهد نشـان مي دهد که طي سـال هاي 1394 و 1395 افزایش تعداد شـاغالن 
در زنـان نسـبت به مردان بیشـتر بـوده و این خود یكـي از تحوالت ویـژه در دو 
سـال اخیر اسـت. چرا کـه طي سـال هاي 1384 تـا 1393 خالص ایجاد اشـتغال 
بـراي زنـان منفـي بوده و در هر سـال نسـبت به سـال قبـل از تعداد شـاغالن 
زن کشـور کاسـته و بـه تعداد شـاغالن مرد افزوده شـده اسـت. به طـوري که 
خالـص افزایش یا کاهش اشـتغال مـردان و زنان طي یک دوره ده سـاله بسـیار 
کـم مي باشـد. اما طـي دو سـال اخیر نه تنهـا خالص اشـتغال براي هـر دو گروه 

افزایـش یافتـه، بلكه سـهم زنـان در این خصوص بیشـتر نیز بوده اسـت. 
همچنيـن جـدول 2 نشـان مي دهـد كـه در سـال 1388، 447794 نفـر بـه تعـداد 
بيـکاران اضافـه شـده كـه 382872 نفـر آن مـردان و 64920 نفر آن زنـان بوده اند. 
در سـال 1389، 378356 نفـر بـه جمعيـت بيـکاران اضافـه شـده كـه از ايـن بين 

227783 نفـر آن مـردان و 150575 نفـر آن زنـان بوده انـد. 
در سـال 1393، جمعيـت بيـکاران 25794 نفـر افزايش داشـته كه عامـل اصلي آن 

افزايـش تعـداد بيکاران مـرد ) 41095 نفر( بوده اسـت. 
 در سـال 1394 نسـبت به 1393، تعداد بيکاران 214926 نفر اضافه شـده و از اين 
بيـن تعـداد 139484 نفـر مـردان و تعـداد 75443 نفر زنـان بوده انـد. همچنين در 
سـال 1395، ايـن رقـم نسـبت به سـال قبـل، 474306 نفـر افزايش يافتـه و از اين 

بيـن، تعـداد 297446 نفـر آن مـردان و 176860 نفـر از آنان زنـان بوده اند. 
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جدول 2. تعداد شاغالن اضافه شده در سال هاي 1384-1395   )نفر(

افزایش بیكاران افزایش شاغالن عنوان سال
-32218 221596 كل

138522163 213574 مرد
-54382 8021 زن
-156410 252634 كل

1386-113813 358772 مرد
-42597 -106139 زن
-94059 -605652 كل

1387-48797 -120858 مرد
-45261 -484793 زن
447794 517464 كل

1388382872 228324 مرد
64920 289141 زن
378356 -344088 كل

1389227783 -134477 مرد
150575 -209613 زن
-340721 -146675 كل

1390-279364 172493 مرد
-61357 -319088 زن
-29371 117836 كل

1391-42284 -1910000 مرد
12912 309201 زن

-359865 709696 كل
1392-290785 1012439 مرد

-69080 -303188 زن
25794 -36162 كل

139341095 8607 مرد
-15301 -44770 زن
214926 667384 كل

1394139484 306039 مرد
75443 361347 زن
474306 615407 كل

1395297446 195706 مرد
176860 419699 زن

مأخذ: محاسبات محقق. 

جدول 3 نيز تعداد شاغالن بخش هاي مختلف اقتصادي را نشان مي دهد. جدول زير نشان 
مي دهد كه طي سال هاي 1384 تا 1395 سهم بخش خدمات از اشتغال، رو به افزايش 
بوده و از 44 درصد به 50 درصد رسيده و باالترين سهم را در بخش هاي اقتصادي به خود 
اختصاص داده است. سهم بخش كشاورزي در طي اين سال ها از 24 درصد به 18 درصد 
كاهش داشته و سهم بخش صنعت نيز طي سال هاي 1384 تا 1395 ابتدا از 30 درصد به 
34 درصد در سال 1393 افزايش و سپس به 31 درصد در سال 1395 كاهش داشته است. 
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جدول 3. اشتغال برحسب نوع فعالیت  )نفر(

اشتغال درسهمسال
 اشتغال درسهمبخش کشاورزی

 اشتغال درسهمبخش صنعت
سهمبخش خدمات

1384
509996624/7625708930/3925761244/9كل
376995422/6513409330/8775023046/5مرد
133001233/6112299628/3150738238زن

1385
482718823/2660490931/7940416645/1كل
360154221/1534470031/7792160947مرد
122564630/9126020931/7148255637/3زن

1386
480955222/8675951432951983145/1كل
353209020/5563425832/7806027546/8مرد
127746133/1112525529/1145955637/8زن

1387
434438021/2661065732/2952820846/5كل
330800819/3568690233/2811085547/4مرد
103637230/692375527/3141735241/9زن

1388
438011220/9667504831/8994554947/4كل
326198318/8574041533/1833169148/1مرد
111812930/593463325/5161385844زن

1389
396991519/2665218932/21003451748/6كل
300342017/5580771333/8838847948/8مرد
9664942884447524/4164603847/6زن

1390
380993318684684633/4985316748/0كل
298479917/2611543335/1827119547/6مرد
82513426/373141323/3158137250/4زن

1391
399841719/4689760133/4973176447/2كل
309964018/0602625835/1805476346/9مرد
89877626/187134225/387134248/6زن

1392
391341217/2731366934/31011039747/4كل
317645317/5652847935/9848861246/6مرد
73695823/478519025162178451/6زن

1393
381214517/9719166133/81029751048/3كل
313546617/2643734135/4862934447/4مرد
67667821/875431924/3166816553/8زن

1394
396129718714701132/51086039249/4كل
317145817/1632330634/2901342648/7مرد
78983922/882370423/8184696653/4زن

1395
406050618720038731/91132321450/1كل
320782617/1622371833/3927235249/6مرد
8526792297666825/2205086152/8زن

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف. 
توضیح: سهم شاغالن نسبت جمعيت شاغل به كل شاغالن در سال. 

جـدول 4 نشـان مي دهـد كـه از تعـداد 221596 نفـر شـاغالن اضافه شـده در سـال 
1385، 347820 نفـر آن در بخـش صنعت و 146554 نفر آن در بخش خدمات بوده 
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و بخش كشـاورزي 272 هزار نفر كارشـناس شـاغل داشـته اسـت. از تعداد 347820 
نفـر شـاغالن اضافه شـده بخش صنعت، 210607 نفـر آن مـردان و 137213 نفر آن 
زنـان بوده  و از تعداد 146554 نفر به شـاغالن اضافه شـده بخش خدمـات، 171379 

نفـر آن مـردان بـوده  و زنان در اين بخش، كاهش اشـتغال داشـته اند. 
در سـال 1386، تعـداد 252634 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده كـه در ايـن ميـان 
154605 نفـر آن در بخـش صنعـت و 289558 نفـر آن در بخـش خدمـات بـوده 
و از شـاغالن اضافـه شـده در بخـش صنعـت 289558 نفـر مـردان بـوده و زنـان 
كاهـش اشـتغال داشـته اند. در بخـش خدمـات نيـز تعـداد اضافه شـده بر شـاغالن 

مـرد 138666 نفـر بـوده، ولـي زنـان كاهـش اشـتغال داشـته اند. 
در سـال 1388 تعـداد 517464 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده كـه در ايـن ميـان 
35732 نفـر به شـاغالن بخش كشـاورزي اضافه شـده كه در اين بيـن 81757 نفر 
آن زنـان بـوده و مـردان كاهـش اشـتغال داشـته اند. در هميـن سـال بخش صنعت 
64391 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده كـه 53513 نفـر آن مـردان و 10878 نفـر 
آن زنـان بـوده  و در بخـش خدمـات نيـز 417341 نفـر بـه شـاغالن اضافـه شـده و 

220836 نفـر آن مـردان و 196506 نفـر آن زنـان بوده انـد. 
در سال 1391 نيز به شاغالن بخش كشاورزي و صنعت به ترتيب 188484 )114841 
نفر مرد و 73642 نفر زن( و 50755 نفر )139929 نفر زن و كاهش 89175 نفر 

مرد( اضافه شده و شاغالن بخش خدمات 121403 نفر كاهش داشته است. 
در سال 1392 در بخش صنعت و خدمات به ترتيب 416068 )502221 نفر مرد 
و كاهش 86152 نفر زن( و 378633 نفر )433849 نفر مرد و كاهش 55216 نفر 
زن( به شاغالن اضافه شده، اما بخش كشاورزي با كاهش شاغالن مواجه بوده است. 

از 668 هـزار فرصت شـغلي در سـال 1394، بخـش كشـاورزي 149152 نفر افزايش 
شـاغالن داشـته كـه 35992 نفـر آن مـردان و 113161 نفـر آن زنـان بوده اند. بخش 
صنعـت در ايـن سـال كاهش اشـتغال در مردان داشـته، اما زنـان 69385 نفر افزايش 
شـاغالن داشـته اند. بخش خدمات در اين سـال 562882نفر افزايش شـاغالن داشته، 

كـه در ايـن بين 384082 نفـر آن مـردان و 178801 نفر آن زنـان بوده اند. 
از 611 هزار فرصت شغلي در سال 1395 نيز، تعداد 99209 نفر به شاغالن بخش 
كشاورزي اضافه شده است و در اين ميان 36368 نفر آن مردان و 62840 نفر آن 
زنان بوده اند. در بخش صنعت 53376 نفر به شاغالن اضافه شده و 152964 نفر آن 
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زنان بوده  و مردان كاهش اشتغال داشته اند. در بخش خدمات، تعداد 462822 نفر به 
تعداد شاغالن اضافه شده و 258926 نفر آن مردان و 203895 نفر آن زنان بوده اند. 
نکتـه قابـل توجـه اينکـه طـي سـال هاي 1391 تـا 1395، فقـط در سـال 1392 
اشـتغال مردان در بخش صنعت افزايش داشـته و در سـاير سـال ها همراه با كاهش 

بـوده كـه در تغيير رونـد، قابل تامل اسـت. 
جدول 4. افزایش تعداد شاغالن بخش هاي مختلف )نفر(  

 اشتغال در بخشافزایش شاغالنسهمسال
کشاورزی

 اشتغال در بخش
صنعت

 اشتغالزایی در
بخش خدمات

1385
272778347820146554-221596كل
168412210607171379-213574مرد
24826-104366137213-8021زن

1386
17636154605115665-252634كل
69452289558138666-358772مرد
23000-134954-10613951815-زن

1387
1488578377-465172-605652-كل
2240825264450580-120858-مرد
42204-201500-241089-484793-زن

1388
5174643573264391417341كل
4602553513220836-228324مرد
2891418175710878196506زن

1389
2285988968-410197-344088-كل
2585636729856788-134477-مرد
9015832180-151635-209613-زن

1390
181350-159982194657-146675-كل
116684-18621307720-172493مرد
64666-113062-141360-319088-زن

1391
121403-11783618848450755كل
89175217032-191000114841-مرد
3092017364213992995628زن

1392
85005416068378633-709696كل
101243976813502221433849مرد
55216-86152-161818-303188-زن

1393
122008187113-101267-36162-كل
91138140732-40987-8607مرد
3087146381-60280-44770-زن

1394
44650562882-667384149152كل
114035384082-30603935992مرد
36134711316169385178801زن

1395
6154079920953376462822كل
99588258926-19570636368مرد
41969962840152964203895زن

مأخذ: محاسبات محقق. 
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2. بررسي رابطه رشد اقتصادي و اشتغالزایي در ایران
بررسـي نـرخ رشـد اقتصـادي و ميـزان اشـتغال ايجاد شـده، طـي دهه اخير نشـان 
مي دهـد همبسـتگي مثبتـي بيـن ايـن دو شـاخص وجـود نـدارد. به عبـارت ديگر، 
بعضـا مشـاهده شـده، در سـال هايي كـه رشـد اقتصـادي منفـي بـوده، اشـتغالزايي 
وجـود داشـته و در سـال هايي كه رشـد اقتصـادي بااليي وجود داشـته، اشـتغالزايي 
اتفـاق نيفتـاده اسـت. بـه عنـوان مثـال، در سـال هاي 1391، 1392 و 1394، نـرخ 
رشـد اقتصـادي بـه ترتيـب 6/8-، 1/9- و 1/6- درصـد بـوده اسـت. درحالـي كه در 
هميـن سـال ها به ترتيـب 118 هزار نفـر، 700 هزار نفر و 670 هـزار نفر به جمعيت 
شـاغالن اضافـه شـده و در سـال 1389، نرخ رشـد اقتصـادي به 6/5 درصد رسـيده  
درحالـي كـه نـرخ بيکاري در اين سـال افزايش داشـته و بـه 13/5 درصد رسـيده و 

اشـتغالزايي در ايـن سـال صفر بوده اسـت. 
امـا اين كـه چـرا رشـد اقتصـادي، توضيـح دهنـده اشـتغالزايي نيسـت؟ آيـا عامـل 

ديگـري به جـز رشـد اقتصـادي منجـر بـه ايجـاد اشـتغال مي شـود؟ 
در پاسـخ به سـواالت فوق، مي بايسـت منبع ايجاد اشـتغال 1/8- در سـال هاي مورد 

بررسـي استخراج گردد. 

1-2. منبع ایجاد اشتغال در سال هاي بدون رشد 
محاسـبات نشـان مي دهـد1 در سـال هاي 1385، 1386، 1388، 1391، 1392، 
1394 و 1395 كـه تعـداد شـاغالن افزايـش داشـته به طـور متوسـط، حـدود 70 
درصـد از افزايـش تعـداد شـاغالن مربـوط بـه بنگاه هاي زيـر 5 نفر كاركـن و به طور 
متوسـط، حـدود 80 درصـد مربـوط بـه بنگاه هـاي زيـر 10 نفـر كاركن مي باشـد. 

 بـه عنـوان مثـال در سـال 1385، از تعـداد 221596 نفـر شـاغالن اضافـه شـده، 
تعـداد 335394 نفـر )151درصـد( به شـاغالن زير 5 نفر كاركن اضافه شـده اسـت 
و بنگاه هـاي زيـر 9 نفـر كاركـن در حدود 41 درصـد )90824 نفر( كاهش اشـتغال 
داشـته اند. بـه عبـارت ديگـر 110 درصد شـاغالن مربوط بـه بنگاه هاي زيـر 10 نفر 

كاركن بوده است.  
در ايـن سـال در كارگاه هـاي زير 5 نفر كاركن، مردان 130 درصـد و زنان 21 درصد 
افزايـش اشـتغال داشـته  و در بنگاه هـاي زير 9 نفـر كاركن مـردان 23 درصد و زنان 

1. محاسبات اين قسمت براساس داده هاي خام پرسشنامه خانوار و نرم افزار stata انجام شده است. 
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18 درصـد كاهش اشـتغال را تجربه كرده اند. 
در سـال 1386، از تعـداد 252634 نفـر شـاغالن اضافه شـده، بنگاه هـاي زير 5 نفر 
كاركـن، 82081 نفـر )7 درصـد( كاهـش اشـتغال داشـته اند و بنگاه هـاي زير 5 نفر 
كاركـن تعـداد 209107 نفـر )88 درصد( افزايش اشـتغال داشـته اسـت. به عبارتي 

حـدود 81 درصـد شـاغالن مربـوط به بنگاه هـاي زيـر 10 نفر كاركن بوده اسـت. 
در سـال 1386، در بنگاه هـاي زيـر 5 نفـر كاركن، مردان 25 درصد افزايش اشـتغال 

داشـته ، امـا زنان 32 درصد كاهش اشـتغال را تجربـه كرده اند. 
در همـان سـال در بنگاه هـاي زيـر 10 نفر كاركـن، 71 درصد افزايش اشـتغال براي 

مـردان و 11 درصـد بـراي زنان اتفاق افتاده اسـت. 
 از 500 هـزار نفـر تعداد شـاغالن اضافه شـده در سـال 1388 حـدود 325 هزار نفر 
آن )65 درصـد( مربـوط بـه بنگاه هـاي زيـر 5 نفـر كاركـن اسـت كـه در ايـن ميان 

مـردان 31 درصـد و زنـان 34 درصد افزايش اشـتغال داشـته اند. 
در سـال 1392 در حـدود 75 درصد شـاغالن اضافه شـده در بنگاه هـاي زير 10 نفر 
كاركـن بوده اسـت. بـه عبارت ديگر، از 700 هزار نفر شـاغل اضافه شـده، 380 هزار 
نفـر )53 درصـد( از آن در بنگاه هـاي زير 5 نفر كاركن بوده اسـت كـه 82 درصد آن 

مـردان بوده انـد و زنان در اين سـال 30 درصد كاهش اشـتغال داشـته اند. 
افزايـش اشـتغال در بنگاه هـاي زيـر 9 نفر كاركن 160 هـزار نفر بـوده و در اين بين 

مـردان 18 درصـد كاهش اشـتغال و زنان 51 درصد افزايش اشـتغال داشـته اند. 
بـه هميـن ترتيـب در سـال هاي 1394 و 1395 بـه ترتيـب 82 و 106 درصـد1 از 

شـاغالن اضافـه شـده، مربـوط بـه بنگاه هـاي زيـر 10 نفـر كاركـن بوده اسـت. 
در سـال 1394 از 59 درصـد شـاغالن اضافـه شـده در بنگاه هـاي زيـر 5 نفـر 
كاركـن، 23 درصـد آن مـردان و 36 درصـد آن زنان بوده و از 23 درصد شـاغالن 
اضافـه شـده در بنگاه هـاي زيـر 9 نفـر كاركـن، 18 درصـد آن مـردان و 5 درصد 

آن زنـان بوده انـد. 
در سـال 1395، شـاغالن اضافـه شـده در بنگاه هـاي زيـر 5 نفر كاركـن، 63 درصد 
مـردان و 49 درصـد آن زنـان بوده انـد و در بنگاه هـاي زير 9 نفر كاركن، اشـتغالزايي 

مـردان 10 درصـد كاهـش و بـراي زنان 4 درصـد افزايش را نشـان مي دهد. 

1.. سـهم بـاالي 100 درصـد بنگاه هـاي زيـر 10 نفـر كاركن در سـال 1395 به معناي كاهش شـاغالن 
بنگاه هـاي بـا 10 نفر كاركن و بيشـتر در اين سـال اسـت.
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جدول 5. تعداد شاغالن اضافه شده در بنگاه هاي زیر 10 نفر کارکن
طي سال هاي 1384 تا 1395 )نفر(

 
اشتغالزایی

  بنگاه زیر 10 نفر
کارکن )زنان(

اشتغالزایی
 بنگاه زیر 10 نفر
کارکن )مردان(

 اشتغالزایی
 بنگاه زیر 5 نفر
کارکن )زنان(

اشتغالزایی
 بنگاه زیر 5 نفر
کارکن )مردان(

 اشتغالزایي
کل

کل شاغالن سال

20614667 1384

-40298 -50526 47333 288062 221596 20836263 1385

28515 180592 -82081 63568 252634 21088897 1386

-182724 -314037 -410471 34705 -588587 20500310 1387

25324 -51687 170827 154744 500394 21000704 1388

5184 -92874 -197295 61504 -344011 20656693 1389

-67475 -60465 -258782 -100643 -769396 20509946 1390

47674 132126 235821 220032 118280 20628226 1391

363632 -125670 -212368 592136 717954 21346180 1392

-371279 347115 -103140 -186076 -41877 21304303 1393

34454 119559 238284 154508 667782 21972085 1394

25865 -62336 302369 386396 615968 22588053 1395

مأخذ: محاسبات محقق براساس پرسشنامه خانوار. 

2-2. سهم ناچیز بنگاه هاي خرد و کوچک در رشد اقتصادي 
ــن،  ــر كارك ــر 10 نف ــرد و زي ــاي خ ــه بنگاه ه ــد ك ــان مي ده ــوق نش ــب ف مطال
عامــل اصلــي اشــتغالزايي طــي ســال هاي مــورد نظــر بــوده اســت. امــا رابطــه ايــن 
ــا در رشــد اقتصــادي  ــن بنگاه ه ــه و ســهم اي ــا رشــد اقتصــادي چگون ــا ب بنگاه ه

چقدر است؟  
پاســخ بــه ايــن ســوال در جــدول 6 آمــده اســت. جــدول زيــر نشــان مي دهــد 
ــال هاي  ــي س ــزوده ط ــن از ارزش  اف ــر كارك ــر 10 نف ــاي زي ــهم بنگاه ه ــه س ك
1388 تــا 1393 در باالتريــن حــد خــود بــه 25 درصــد رســيده درحالــي كــه 
ــد از ارزش   ــدود 75 درص ــه ح ــن ب ــر كارك ــش از 10 نف ــاي بي ــهم بنگاه ه س

افزوده مي رسد.  
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جدول 6. ارزش  افزوده کارگاه هاي صنعتي 

138813891390139113921393میلیارد ریال

 ارزش افزوده بخش
490847602706887670113034515509641813460صنعت به قيمت جاری

 ارزش افزوده كارگاه های
 صنعتی 10 نفر كاركن
به باال به قيمت جاری

42076249463062433284822311638591360839

 ارزش افزوده كارگاه های
 صنعتی 1-9 نفر كاركن

به قيمت جاری
70085108077263337282123387105452621

 نسبت ارزش افزوده 10
 كاركن و بيشتر به كل
ارزش افزوده )درصد(

85/782/170/375/075/075/0

 نسبت ارزش افزوده
 1-9 نفر كاركن به كل
ارزش افزوده )درصد(

14/317/929/725/025/025/0

مأخذ: حساب هاي ملي مركز آمار ايران و طرح كارگاه هاي صـنعتي10 نفر كاركن و بيشتر در سال هاي مختلف. 

 
جـداول 5 و 6 بیانگـر ایـن نكتـه اسـت کـه بنگاه هـاي خـرد و کوچـک به رغم 
این که در اشـتغالزایي سـهم بسـیار باالیي دارند، اما در رشـد اقتصادي از سـهم 
ناچیـزي برخوردارنـد، لـذا ایـن امر منجر به گسسـتگي بین دو شـاخص رشـد 

اقتصادي و اشـتغالزایي مي شـود. 
از آنجايـي كـه ايـن بنگاه هـا بـه طـور پراكنـده و در تعـداد بسـيار زيـادي در حـال 
فعاليـت هسـتند، در سرشـماري هاي مربـوط بـه محاسـبه ارزش  افـزوده غالبـا بـه 
حسـاب نمي آينـد، لـذا سـهم كمي در محاسـبه ارزش  افـزوده دارند. در عمل سـهم 
ايـن نـوع واحدهاي توليدي براسـاس نسـبت هايي كـه از قبل موجود اسـت )آخرين 
طـرح آمـاري مربـوط بـه اين نـوع بنگاه هـا مربوط به سـال 1383 اسـت( محاسـبه 
و در حسـاب هاي ملـي لحـاظ مي شـود. بـا ايـن حـال، در پرسشـنامه هاي طـرح 
آمارگيـري نيـروي كار، اطالعـات مربوط به افراد شـاغل در بنگاه هـاي كوچک مورد 
پرسـش قـرار گرفتـه و ثبـت مي گـردد. بنابرايـن يکـي از علت هاي گسسـتگي بين 



111

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران
سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

دو مقولـه رشـد و ايجـاد اشـتغال در ايران مي تواند ناشـي از همين نحـوه آمارگيري 
مربـوط بـه محاسـبه ارزش  افـزوده )حسـاب هاي ملي( و شـاغالن )طـرح آمارگيري 

نيروي كار( باشـد. 
علـت ديگـر مي توانـد مربـوط به تفـاوت نوع واكنـش بنگاه هـاي اقتصـادي كوچک 
و متوسـط و بنگاه هـاي بـزرگ بـه وضعيت هـاي اقتصادي مختلف باشـد. بـه عنوان 
مثـال، احتمـاال بنگاه هاي كوچک و متوسـط در شـرايط باثبات اقتصـاد كالن امکان 
ايجـاد و پايداري بيشـتري دارند. از طرفي بنگاه هاي بزرگ بيشـتر از محدوديت هاي 

بين المللـي )بـه عنـوان مثـال ناشـي از تحريم بانکـي بين المللي( متاثر مي شـوند. 

3. شكاف بین برداشت عمومي و داده هاي اقتصادي 
جمعيـت، خانوارهـا و عرضـه نيـروي كار، به عنـوان بازيگـران اجتماعـي و اصلي در 
عرصـه اقتصـادي بـازار كار به شـمار مي آينـد. بالطبع فرهنـگ، عقايد يـا طرز تفکر 
حاكـم بـر جامعه و همچنيـن ذهنيت هاي مـردم، بر كنـش و واكنش هاي بـازار كار 

موثر خواهد بود.  
بنابرايـن اگـر ذهنيـت و درک جامعـه )نيروي انسـاني( به عنـوان بازيگر اصلـي بازار 
كار از تعامـالت موجـود در بـازار كار بـه دور از واقـع و آنچه رخ مي دهد باشـد و بين 
داده هـاي ذهنـي مـردم و آنچـه در اقتصاد رخ مي دهد، شـکاف وجود داشـته باشـد، 
ادراک يـا ذهنيـت جامعـه، در پذيرش سياسـت ها مقاومـت نشـان داده و اثرگذاري 

آن را كاهـش مي دهـد. 
 در حـال حاضـر و در فضاي کنوني کشـور، شـكافي بیـن ادراک عمومي جامعه 
و داده هـاي اقتصـادي در زمینه افزایش اشـتغال قابل مشـاهده اسـت. به طوري 
کـه به رغـم شـواهد آمـاري مبنـي بـر افزایـش تعـداد شـاغالن طي دو سـال 
اخیـر در کشـور، همچنـان در اذهان عمومي بـر پذیرش آن مقاومت احسـاس و 
دیـده مي شـود کـه ادراک عمومي بـا افزایش نـرخ بیـكاري به ویـژه در جوانان 

سـازگارتر اسـت تا افزایش شـاغالن. 
از آنجايـي كـه معضـل بيـکاري، موضوعـي بلندمدت و سـاختاري اسـت، لذا شـکاف 
مذكـور نيـز نشـأت گرفتـه از شـرايط و سـاختارهاي چنديـن سـال هاي اسـت كه بر 
ذهنيت اكثر جامعه قالب شـده اسـت. به همين سـادگي قابل رفع نيسـت و از سـوي 
ديگـر در صـورت اسـتمرار و پايداري مي تواند اثر سياسـت هاي موفـق را كاهش دهد. 
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از مهمتريـن عوامـل ايجـاد شـکاف بين برداشـت عمومـي و داده هاي اقتصـادي در 
زمينـه بـازار كار مي تـوان بـه مـوارد زير اشـاره كرد: 

1-3. عدم همسویي تحوالت جمعیتي با افزایش اشتغال 
جـدول شـماره 7 تعـداد شـاغالن كشـور در سـال هاي 1384 تـا 1395 را نشـان 
مي دهـد. تعـداد شـاغالن در طـي ايـن سـال ها بيـن 19/9 تـا 22 ميليون نفـر بوده 
و بيشـترين مقـدار آن مربـوط به سـال 1395 اسـت. از سـال 1390 تـا 1395 روند 
تعداد شـاغالن كشـور افزايشـي، اما همچنـان تفاوت تعداد شـاغالن طي سـال هاي 
1384 تـا 1395 در حـدود 2 ميليـون نفـر اسـت كـه در مقايسـه بـا افزايـش بيش 
از 5 ميليـون نفـري تعـداد شـاغالن بين سـال هاي 1375 تـا 1384 افزايـش تعداد 
شـاغالن بسـيار محـدود بوده اسـت. به خصـوص آن كه افزايـش حـدود 1/3 ميليون 

نفـري تعـداد شـاغالن طـي سـال هاي 1394 و 1395 رقـم خورده اسـت. 
در مجمـوع سـال هاي 1384 تـا 1393 اقتصـاد ايـران از نظـر اشـتغالزايي عملکـرد 
مطلوبـي نداشـته و ايـن عملکرد در شـرايطي رقم خورده كه دقيقـا طي همين دوره 
سـهم جمعيـت جـوان از كل جمعيـت بـه بيـش از 40 درصـد رسـيده اسـت )طي 
سـال هاي 1384 تـا 1393 بيـش از 40 درصـد جمعيـت كشـور را گروه هاي سـني 
15 تـا 34 سـال تشـکيل داده انـد كـه نسـبت به سـهم اين گـروه سـني از جمعيت 
در دوره هـاي گذشـته بيسـابقه بـوده اسـت(. ايـن عـدم افزايـش تعـداد شـاغالن و 
همزمانـي آن بـا مـوج جمعيت جـوان كشـور و تحصيلکرده كشـور به خـودي خود 
بيانگـر نيـاز اقتصـاد ايـران بـراي اشـتغالزايي قابـل توجه طي سـال هاي آتي اسـت. 
بـه گونـه اي كـه نه تنهـا براي جوانـان جديد شـغل ايجـاد نمايد، بلکـه عقب ماندگي 
سـال هاي گذشـته نيـز جبران شـود. بنابرايـن افزايش اشـتغال در دو سـال اخير در 
پس زمينـه ای از عـدم افزايـش اشـتغال در يـک بـازه 10 سـاله و افزايش بيـش از 6 
ميليـون نفـري جمعيـت غيرفعـال بـا سـهم بـاالي جوانـان داراي تحصيـالت عالي 
اتفـاق افتـاده اسـت. لـذا ايـن افزايـش اشـتغال 1/3 ميليون نفـري در شـرايطي رخ 
داده كـه انباشـتي از جمعيتـي غيرفعـال در اقتصـاد شـکل گرفتـه و طـي دو سـال 
اخيـر همـراه با بهبود نسـبي شـرايط بازار كار بخشـي از آنها )حـدود 2 ميليون نفر( 
تصميـم بـه ورود به بـازار كار گرفته انـد. از اين رو، افزايش اشـتغال همـراه با افزايش 
تعـداد بيـکاران و افزايـش نـرخ بيـکاري بـوده اسـت. از طرفـي همچنـان جمعيـت 
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غيرفعـال بزرگـي در كشـور وجود دارد كه شـرايط را بـراي ورود به بازار كار مسـاعد 
نمي داننـد. بنابرايـن آنچـه طي دو سـال اخير اتفاق افتاده مسـير مثبتي بـوده كه تا 
رسـيدن بـه نقطه مطلـوب يعني كاهش تعداد بيـکاران و كاهـش جمعيت غيرفعال 
فاصلـه زيـادي دارد. بر اين اسـاس اسـت كـه ادراک عمومي جامعه قائـل به افزايش 
1/3 ميليـون نفـري تعداد شـاغالن نيسـت، زيرا مشـاهده مي كند همچنـان جوانان 
تحصيلکـرده زيـادي ناراضي از شـرايط بـازار كار در خانواده ها حضـور دارند كه يا در 
جسـتجوي شـغل نيسـتند )جمعيت غيرفعال( يا در جستجوي شـغل هستند، ولي 

شـغل مطلـوب خـود را نمي يابند. 
همچنيـن مشـاهده مي شـود كه طـي دوره 1385 تا 1392 )به جز سـال هاي 1388 
و 1389( در بيشـتر سـال ها تعـداد بيکاران يـا ثابت مانده و يا كاهش داشـته، اما در 
سـال هاي 1395-1394 تعداد شـاغالن و بيکاران هر دو افزايش داشـته و از آنجايي 
كـه جامعـه بـه سـيگنال هاي منفـي و نقـاط ضعـف حسـاس تر اسـت، لـذا افزايش 
تعداد بيکاران طي دو سـال اخير نسـبت به افزايش تعداد شـاغالن مشـهودتر اسـت. 

 
جدول 7. تعداد شاغالن   )ميليون نفر( 

تعداد شاغالن سال
20/6 1384
20/8 1385
21/1 1386
20/5 1387
21 1388

20/7 1389
20/5 1390
20/6 1391
21/3 1392
21/3 1393
22 1394

22/6 1395

مأخذ: داده هاي طرح آمارگيري از نيروي كار، مركز آمار ايران. 
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2-3. ترکیـب جمعیـت جـوان بیـكار و باال بـودن حساسـیت هاي جامعه به 
این قشـر آمـار و اطالعات نشـان مي دهـد نرخ بیـكاري در جوانان شـهري 
تحصیلكرده بسـیار بیشـتر از سـایر اقشـار جامعه مي باشـد. به طور معمول 
جامعه نسـبت به سرنوشـت ایـن افراد حسـاس تر اسـت. همچنیـن میزان 
تاثیرگـذاري ایـن گروه بـر رسـانه هاي جمعي و اذهـان عمومـي قابل توجه 
اسـت. بـه عنـوان مثـال مي تـوان گفـت در سـال 1395، از هـر سـه جـوان يـک 
نفـر بيـکار اسـت. بنابرايـن با وجود تـداوم نرخ بيـکاري بـاال در اين گـروه، پذيرش 

افزايـش تعداد شـاغالن بـراي اذهان عمومي دشـوار اسـت. 
 

جدول 8. نرخ بیكاري در گروه هاي مختلف 

 نرخ بیكاریبیكاری کلسال
جوانان 15-24

 نرخ بیكاری
جوانان شهری

 نرخ بیكاری جمعیت
تحصیالت عالی )درصد(

138411/523/329/415/5

138511/323/529/215/7

138610/522/327/615/9

138710/420/423/416/5

138811/924/729/418/4

138913/528/73420/3

139012/326/53019/4

139112/126/831/420/9

139210/42428/518/5

139310/625/228/518/5

13941126/1132/318/5

139512/429/229/3

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف. 

 

ترکیب جمعیت جوان 
بیكار و باال بودن 
حساسیت هاي جامعه 
به این قشر آمار و 
اطالعات نشان مي دهد 
نرخ بیكاري در جوانان 
شهري تحصیلكرده 
بسیار بیشتر از سایر 
اقشار جامعه مي باشد. به 
طور معمول جامعه نسبت 
به سرنوشت این افراد 
حساس تر است. همچنین 
میزان تاثیرگذاري این 
گروه بر رسانه هاي جمعي 
و اذهان عمومي قابل 
توجه است
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3-3. افزایش جمعیت غیرفعال 
يکـي از مهمتريـن معضـالت كنونـي بـازار كار، افزايـش تعـداد جمعيـت غيرفعال 
اسـت. ايـن افراد نه جزئي از شـاغالن محسـوب مي شـوند و نه بيـکاران. از آنجايي 
كـه آمـار و ارقـام نشـان مي دهـد كـه بخـش عمـده جمعيـت غيرفعـال را جوانان 
و نيـروي تحصيلکـرده تشـکيل مي دهـد، يکـي از داليـل بـروز شـکاف بيـن آنچه 
داده هـاي اقتصـادي نشـان مي دهنـد و آنچـه جامعه برداشـت مي كنـد مي تواند به 
ايـن موضـوع مربـوط شـود. اين پديـده در جـاي خود هشـداري جدي بـراي بروز 
انـواع مختلفـي از نابسـاماني هاي اجتماعـي بـوده و تحريک ها و حساسـيت جامعه 

بردارد.  در  را 
جـدول ذيـل نشـان مي دهـد كـه طي سـال 1384 تـا 1395، بـه طور متوسـط 61 
درصـد از جمعيـت در سـن كار جـزء جمعيـت غيرفعـال بوده انـد و 39 درصـد از 

جمعيـت در سـن كار جمعيـت فعـال بوده اسـت. 

 جدول 9. ترکیب جمعیت 10 ساله و بیشتر در سن کار طي سال هاي 1384-1395 )نفر( 

جمعیتسال
در سن کار

 درصد از جمعیتجمعیت فعال
در سن کار

 جمعیت
غیرفعال

 درصد از جمعیت
در سن کار

13845676310623293446413346966059
13855814235523484068403465828760
13865925463823578715403567592360
13876030017522892489383740768662
13886134571523840675393750504061
13896239125423875023383851623162
13906343679223387633374004915963
13916271187823476462373923541663
13926335588523834552383952133362
13936401668923818469374019822063
13946469246924701177383999129262
13956546053325791450393966908361

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف و محاسبات محقق. 
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در جـدول زيـر مشـاهده مي شـود كـه طـي سـال هاي 1384 تـا 1394 بـه طـور 
متوسـط 28 درصـد از جمعيـت غيرفعـال را جوانـان تشـکيل مي دهنـد و جمعيت 
شـهري غيرفعـال در حـدود 73 درصـد از جمعيـت غيرفعـال را شـامل مي شـود و 
جمعيـت فارغ التحصيـل دوره هـاي عالـي غيرفعـال بـه طـور متوسـط 11 درصـد 

جمعيـت غيرفعـال را تشـکيل مي دهنـد. 
 

جدول 10. ترکیب جمعیت غیرفعال  )نفر(

 جمعیتسال
غیرفعال

 جمعیت جوان
غیرفعال

 درصد از
 جمعیت

غیرفعال جوان

 جمعیت
 شهری

غیرفعال

 درصد از
 جمعیت
 غیرفعال
شهری

 جمعیت
 فارغ التحصیل

 دوره عالی
غیرفعال

 درصد از جمعیت
 غیرفعال

 فارغ التحصیل
دوره عالی

1384334696601087188232/48282362368670/5823921158566/321713

1385346582871119245332/293732458432770/9334726293187/586405

1386356759231140727531/974722562619571/830531070038/708963

1387374076861169719731/26952710941672/47018386177710/32349

138837505401126403930/03342741127773/08692427592511/40093

1389385162311097594828/496942835315773/61353458686811/90892

1390400491591083426127/052412983774374/5028536805813/40367

139139235416998230025/442062890588073/67293531144513/53737

139239521333957803024/235092915589773/77255573501814/5112

139340198220926608523/050982976785274/05266581332214/46164

139439991292874741221/873292973657374/35762569773514/24744

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف. 

4-3. پایین بودن سهم اشتغالزایي عمومي 
بـا توجـه به حجم نسـبتا زيـاد بخش عمومي اقتصـاد ايران و حجم گسـتره مداخالت 
دولـت در اقتصـاد، ذهنيت عموم مردم از اشـتغالزايي، اشـتغال عمومي و اسـتخدام در 
يـک ارگان دولتـي اسـت. حال آن كه آمـار و اطالعات جدول 11 نشـان مي دهد كه به 
طـور متوسـط طـي دوره 1384 تا 1394، شـاغالن بخش خصوصـي 82 درصد از كل 
شـاغالن را شـامل مي شـوند و بخش عمومي 18 درصد از شـاغالن كل را در بر دارد. 
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جدول 11. شاغالن 10  ساله و بیشتر برحسب وضعیت شغلي  )نفر(    
شاغالن بخش عمومی شاغالن بخش خصوصی تعداد شاغالن کل عنوان سال

3944583 16590939 20614667 كل
13843043122 13558782 16654277 مرد

901460 3032156 3960390 زن
3855847 16904691 20836263 كل

13852972282 13852949 16867851 مرد
883564 3051742 3968411 زن

3898914 17125045 21088897 كل
13863036270 14153908 17226623 مرد

862643 2971137 3862272 زن
3726964 16688301 20483245 كل

13872908313 14159458 17105765 مرد
818650 2528843 3377479 زن
3826699 17174004 21000709 كل

13882956144 14377940 17334089 مرد
870555 2796064 3666620 زن
3501209 17155483 20656621 كل

13892684781 14514903 17199612 مرد
816428 2640580 3457007 زن
3563821 16946203 20509946 كل

13902709675 14662429 17372105 مرد
854146 2283773 3137919 زن

3512177 17116048 20627782 كل
13912649315 14531790 17181105 مرد

862861 2584258 3447120 زن
3642327 17703852 21337478 كل

13922812981 15387904 18193544 مرد
829346 2315947 3143932 زن
3606131 17698171 21301316 كل

13932752056 15452944 18202151 مرد
854074 2245227 3099162 زن
3659354 18312729 21968700 كل

13942765178 15746085 18508190 مرد
894176 2566644 3460509 زن

مأخذ: همان. 
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همچنيـن جـدول زيـر نشـان مي دهد كـه از 221596 نفر شـاغالن اضافه شـده در 
سـال 1385 در حـدود 142 درصـد آن )313752 نفـر( مربـوط به بخش خصوصي 

بوده اسـت و بخش عمومي در اين سـال كاهش اشـتغال داشـته اسـت. 
در سـال 1386 نيز 87 درصد شـاغالن اضافه شـده مربوط به بخش خصوصي بوده 

و 17 درصـد آن در بخش عمومي اتفاق افتاده اسـت. 
در سـال 1388 نيـز 94 درصـد مشـاغل ايجاد شـده در بخش خصوصي بوده اسـت 

و 19 درصـد آن مربـوط بـه بخش عمومي اسـت. 
در سـال 1391 و 1392 نيـز بـه ترتيـب 144 و 83 درصـد از مشـاغل ايجـاد شـده 
مربوط به بخش خصوصي بوده اسـت و در سـال 1392، 18 درصد از مشـاغل ايجاد 

شـده در بخـش عمومي بوده اسـت. 
 از 667782 نفر افزايش تعداد شـاغالن در سـال 1394، 614558 نفر آن مربوط 
بـه بخـش خصوصـي و تنهـا 53223 نفـر در بخـش دولتي بوده اسـت. بـه عبارت 
ديگـر، 92 درصـد مشـاغل ايجـاد شـده در سـال 1394 در بخش خصوصـي بوده 
اسـت و تنهـا 8 درصـد مشـاغل ايجـاد شـده در بخش دولتي مي باشـد. لـذا عمده 
افزايـش اشـتغال در بخـش خصوصي اتفاق افتـاده و بخش عمومـي و دولتي نقش 
كمـي در افزايـش اشـتغال ايـن سـال داشـته و روندهـا حاكـي از تضعيـف نسـبي 
نقـش بخـش عمومـي در جذب و ايجاد اشـتغال اسـت و انتظارات آتـي از دولت را 

كاهش مي دهد.  
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جدول 12. وضعیت مشاغل ایجاد شده  )نفر( 

سهم بخش
 عمومی در ایجاد

اشتغال

 اشتغالزایی
 بخش

عمومی

 سهم بخش
 خصوصی در
ایجاد اشتغال

 اشتغالزایی
بخش

خصوصی

 اشتغالزایی
کل

 تعداد
 شاغالن

کل
عنوان سال

-40 -88736 142 313752 221596 كل
1385-33 -70840 138 294167 213574 مرد

-223 -17896 244 19586 8021 زن
17 43067 87 220354 252634 كل

138618 63988 84 300959 35872 مرد
20 -20921 76 -80605 -106139 زن

-171950 -436744 -605652 كل
1387-127957 5550 -120858 مرد

-43993 -442294 -484793 زن
19 99735 94 485703 517464 كل

138821 47831 96 218482 228324 مرد
18 51905 92 267221 289141 زن

-325490 -18521 -344088 كل
1389-271363 136963 -134477 مرد

-54127 -155484 -209613 زن
62612 -209280 -146675 كل 1390
24894 147526 172493 مرد
37718 -356807 -319088 زن

-44 -51644 144 169845 117836 كل
139132 -60360 68 -130639 -191000 مرد

3 8715 97 300485 309201 زن
18 130150 83 587804 709696 كل

139216 163666 85 856114 1012439 مرد
11 -33515 88 -268311 -303188 زن

-36196 -5681 -36162 كل
1393-60925 65040 8607 مرد

24728 -70720 -44770 زن
8 53223 92 614558 667384 كل

13944 13122 96 293141 306039 مرد
11 40102 89 321417 361347 زن

مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال هاي مختلف و محاسبات محقق. 
تعریف سهم: تعداد شاغالن اضافه شده در بخش به كل شاغالن اضافه شده. 
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5-3. باال بودن سهم اشتغال غیررسمي 
وجـود مشـاغل غيررسـمي در كشـور، يکي ديگـر از عواملي اسـت كه بـر جهتدهي 
اذهـان عمومـي موثر بـوده و ناخـودآگاه پذيرش بهبود شـرايط را مشـکل مي نمايد. 
بخـش مهمـي از جامعـه اشـتغال رسـمي را بـه معنـاي تحـت حمايت قانـون كار و 
نهادهـاي بيمـه اي و اجتماعـي قـرار گرفتن در نظـر مي گيرد. اين درحالي اسـت كه 
طـرح آمارگيـري نيـروي كار هـر دو گـروه شـاغالن رسـمي و غيررسـمي را در نظر 

مي گيـرد. 
 

جدول13. برآورد1 تعداد شاغالن بیمه شده طي سال هاي 1384 تا 1395 

 درصد شاغالنشاغالنبیمه شده هاسال
بیمه شده

 نسبت اضافه شدگان بیمهاشتغالزاییاضافه بیمه
به اضافه شدگان شاغل

138463469532061466731
13856567287208362633222033422159699
13866708297210888973214101025263456
138769277832050031034219486-588587-37
13887403010210007043547522850039495
13897487363206566933684353-344011-25
139074486062050994636-38757-14674726
139178501312062822638401525118280339
139286834262134618041833294717954116
139389926732130430342309247-41877-738
13949304352219720854231167966778247
13959483952225880534217960061596829

مأخذ: طرح آمارگيري از نيروي كار، پرسشنامه خانوار و محاسبات محقق. 
 

جـدول فـوق نشـان مي دهـد كـه طـي سـال هاي 1384 تـا 1395 درصد شـاغالن 
بيمـه شـده از 31 درصـد بـه 41 درصـد افزايـش يافته و بـه طور متوسـط طي اين 

دوره، 37 درصـد از شـاغالن بيمـه بوده انـد. 
در سـال 1385، 99 درصـد از شـاغالن اضافه شـده بيمـه بوده اند و در سـال 1386 

ايـن رقم بـه 95 درصد كاهش داشـته اسـت. 

1.. محاسبات اين قسمت براساس داده های خام پرسشنامه خانوار و نرم افزار stata انجام شده است.
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در سال هاي 1391 و 1392 به ترتيب 339 و 116 درصد از شاغالن اضافه شده بيمه بوده اند.
به عبارت ديگر، در اين سـال ها بخشـي از شـاغالن غيررسـمي به ليسـت شـاغالن 

رسـمي اضافه شـده اند. 
همچنين در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 668 هزار نفر به جمعيت شاغل 
كشور اضافه شده است كه از اين تعداد حدود 53 درصد معادل 354 هزار نفر به 
شاغالن غيررسمي )شاغالني كه به واسطه شغل خود داراي هيچ نوع بيمه اي نيستند 

)و 47 درصد معادل 312 هزار نفر به شاغالن رسمي اضافه شده است.1 
در سـال 1395 نيز از 615 هزار نفر شـاغالن اضافه شـده، در حدود 29 درصد آن( 

179 هـزار نفر) داراي بيمه مي باشـند. 

6-3. باال بودن سهم اشتغالزایي بنگاه هاي خرد 
در اذهـان عمومـي مـردم، اشـتغالزايي حاصـل تحـرک بنگاه هـاي بسـيار بـزرگ و 
براسـاس مشـاهده تحوالتـي بـزرگ در نظـام بانکـي يـا سـرمايه گذاري هاي عظيـم 
دولتـي و غيردولتـي اسـت. ایـن در حالـي اسـت کـه بیـش از 82 درصـد از 
افزایـش اشـتغال در سـال 1394 نسـبت بـه سـال 1393 مربوط بـه بنگاه هاي 
خـرد اقتصـادي )داراي کمتـر از 10 نفـر کارکـن( بـوده اسـت. بنگاه هایـي که با 
توجـه بـه تعداد بسـیار زیـاد و پراکندگي قابل توجه آنها در کشـور و در رشـته 
فعالیت هـاي مختلف اقتصـادي )به خصوص در بخـش خدمات( تحـوالت آنها به 

سـختي قابـل ادراک توسـط برداشـت عمومي افراد اسـت.2 
بـه عبـارت ديگـر از 668 هـزار نفـر افزوده شـده بـه جمعيت شـاغل در سـال 1394، 
حداقـل 392 هـزار نفـر بـه جمعيـت شـاغل در بنگاه هـاي داراي 1 تا 4 نفـر كاركن و 
حداقـل 156 هـزار نفر به جمعيت شـاغالن بنگاه هـاي داراي 5 تا 9 نفـر كاركن اضافه 
شـده اسـت. لذا بيش از 82 درصد از افزايش اشـتغال در سـال 1394 نسـبت به سـال 
1393 مربـوط بـه بنگاه هـاي خرد اقتصادي )داراي كمتر از 10 نفر كاركن( بوده اسـت. 
همچنيـن در سـال 1395 بيـش از 100 درصـد افزايش اشـتغال مربوط بـه بنگاه هاي 
داراي 1 تـا 4 نفـر كاركـن بوده كه اتفاقي بسـيار مهم و قابل توجه در اين سـال اسـت. 
تعـداد بسـيار زيـاد ايـن بنگاه هـا و پراكندگـي آنهـا سـبب مي شـود يـک تحـرک 
كوچـک در شـرايط اقتصـادي ايـن بنگاه هـا سـبب تحولـي بـزرگ در جمعيت كل 

1.. مركز آمار ايران، نتايج طرح كارگاه های صنعتی 10 نفر كاركن و بيشتر.
2.. همان
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شـاغالن كشـور شـود. بـه عنـوان مثـال قابل ذكر اسـت كـه فقط در بخـش صنعت 
سـاخت بيـش از 500 هـزار كارگاه صنعتـي داراي كمتر از 10 نفر كاركن در كشـور 
وجـود دارد كـه متوسـط بُعد كاركـن در آنها كمتر از 3 نفر اسـت. لذا ايـن كارگاه ها 
عمدتـا مشـاغل مسـتقلي هسـتند كـه توسـط خـود افـراد و بـا تأميـن مالـي خرد 
)خـارج از بازارهـاي مالـي( ايجاد شـده و بـه فعاليـت مي پردازند. تعداد ايـن بنگاه ها 
در همـه بخش هـاي اقتصـادي اعـم از بخش هـاي خدمـات، كشـاورزي، سـاختمان 
و... بسـيار زيـاد اسـت و يـک تحـرک مثبـت يا شـرايط مسـاعد اقتصـادي مي تواند 
سـبب تحولـي بزرگ در تعداد بسـيار زيادي از اين بنگاه ها شـده كـه برايند افزايش 
چشـمگير تعـداد شـاغالن كشـور اسـت. بنابراين يکـي از داليـل ديگر عـدم ادراک 
عمومـي افزايـش اشـتغال در سـال هاي 1394 و 1395 نقش غالـب بنگاه هاي خرد 

اقتصـادي در ايـن افزايش اشـتغال بوده اسـت. 

7-3. پایین بودن سطح دستمزد دریافتي شاغالن 
از سـوي ديگـر، پاييـن بـودن سـطح دسـتمزد دريافتـي شـاغالن از داليـل ديگـر 
ناملمـوس بودن اشـتغالزايي در سـطح جامعه، مي تواند باشـد به نحـوي كه مي توان 

بـه برخـي از آنهـا عنوان شـاغالن فقيـر را اطـالق كرد. 
 

جدول 14. کارگاه هاي صـنعتي 10 نفر کارکن و بیشتر برحسب متوسط جبران خدمات 
ماهیانه مزد و حقوق بگیران و فعالیت 

7000 هزار ریال
و بیشتر

 5000-700
هزار ریال

 3500-5000
هزار ریال

 2500-3500
هزار ریال

 1500-2500
هزار ریال

کمتر از 
1500 هزار ریال جمع سال

3181 6325 4752 441 158 105 14962 1392

6238 6751 1450 168 90 90 14787 1393

10893 3281 370 67 52 33 1469790 1394

مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح كارگاه هاي صـنعتي10 نفر كاركن و بيشتر. 
جـدول فـوق نشـان مي دهـد كـه در سـال 1392، كارگـران در 522 بنـگاه صنعتـي 
كمتـر از 500 هـزار تومـان در مـاه دسـتمزد دريافت مي كنند. هر چند كه نسـبت به 
سـال 1390 و 1391، تعـداد بنگاه هـاي بـا دسـتمزد پايين رو به كاهـش و بنگاه هاي 
بـا دسـتمزد بـاال رو به افزايش اسـت. با اين حال، وضعيت نشـان مي دهد كه بخشـي 
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از كارگـران شـاغل در كارگاه هـاي صنعتـي زير خط فقر و با دسـتمزد پايين مشـغول 
بـه كار مي باشـند و به لحـاظ ميزان درآمد، تفـاوت قابل توجهي با بيـکاران ندارند. در 
حـال حاضـر آمـاري از سـال هاي 1393 تـا 1395 در ايـن زمينه در دسـترس محقق 
نيسـت، امـا محتمـل اسـت كـه در ايـن سـال ها نيز بخشـي از شـاغالن اين سـال ها 

)ازجملـه شـاغالن جديد( در دسـته شـاغالن با دريافتـي پايين و فقير قـرار گيرند. 
اگرچه احتماال شـاغالن غيررسـمي با شـاغالن فقير همپوشـاني قابل توجهـي دارند، 
نمي تـوان ايـن دو را دقيقـا يکـي در نظـر گرفـت؛ چراكـه اوال برخـالف رسـمي يـا 
غيررسـمي، فقر يک مفهوم نسـبي اسـت و ثانيا ممکن اسـت سـطح حداقل دستمزد 
و مزايـاي مترتـب بـر اشـتغال رسـمي لزوما به معنـاي خروج شـاغل از فقر نباشـد. 

8-3. توزیع نامتوازن منطقه اي اشتغال 
ذهنيـت افـراد بيـش از آن كه متاثر از تحوالت ملي باشـد، متاثـر از تحوالت منطقه اي 
اسـت كـه از نزديـک بـا آن مواجه اند. عـالوه بر اين، تاثيـر وضعيت هر يـک از مناطق 
از نظـر اشـتغال و بيـکاري )و سـاير متغيرهـا( بـر ذهنيـت عمومي جامعه بـه عواملي 
نظيـر ميزان پراكندگي اشـتغال و بيـکاري بين مناطق )به عنوان مثـال تعداد مناطق 
بـا وضعيـت نامطلـوب در مقايسـه بـا مناطق بـا وضعيت مطلـوب(، ميزان دسترسـي 
مناطـق مختلـف به نهادهاي ارتباطي و رسـانه اي و حتي ميزان شـکاف ميان وضعيت 
بيـن مناطـق از نظـر ميزان وخامت يا مناسـب بودن اوضاع بسـتگي دارد. به طور كلي 
انتظـار مـي رود نوعـي عدم تقارن ميان حساسـيت هاي اجتماعي وجود داشـته باشـد 
بـه نحـوي كـه جامعه بـه خبرهاي منفي بيشـتر حسـاس اسـت تا خبرهـاي مثبت. 
بنابرايـن نـرخ بسـيار بـاالي بيـکاري در برخي مناطق ممکن اسـت تاثير بيشـتري بر 

ذهنيت عمومي داشـته باشـد تا نرخ بسـيار پاييـن بيـکاري در مناطق ديگر. 
از سـوي ديگـر آمـار و اطالعـات رسـمي مركـز آمـار ايـران، نشـان مي دهـد كـه در 
بيـن اسـتان هاي كشـور بيشـترين نرخ بيـکاري كل اسـتاني در سـال 1394 برابر با 
17/7 درصـد مربـوط بـه اسـتان هاي كهگيلويه و بويراحمـد، كرمانشـاه 17/6 درصد، 
چهارمحال و بختيـاري 16/4 درصـد و كمتريـن ايـن نرخ با مقـدار 7/3 درصد مربوط 
بـه اسـتان آذربايجـان شـرقي و كرمـان و اسـتان مركـزي بـا 7/9 درصـد مي باشـد. 
شـکاف نـرخ بيـکاري بيـن اسـتان ها حـدود 10 درصـد يعنـي كمـي كمتـر از نرخ 
بيـکاري متوسـط كشـور اسـت. همچنيـن در سـال 1395 اسـتان مركـزي بـا 7/3 
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و سـمنان بـا 8/6 درصـد كمتريـن نـرخ بيکاري و اسـتان كرمانشـاه بـا 22 درصد و 
چهارمحال و بختيـاري بـا 20/2 درصـد بيشـترين نـرخ بيـکاري را دارند. 

 
9-3. ایرادات تعریف رسمي شاغل 

یكـي دیگـر از دالیـل ناملموس بـودن افزایـش تعداد شـاغالن در جامعـه، نوع 
تعریف شـاغل در محاسـبات مرکز آمـار ایران مي باشـد. بنا به تعریف سـازمان 

جهانـي کار )ILO( جمعیـت شـاغل این گونه تعریف مي شـود:
»جمعيت شـاغل: تمام افراد 10 سـاله و بيشـتر )يا 15 سـاله و بيشـتر( كه در طول 
هفتـه مرجـع، طبـق تعريف كار، حداقل يک سـاعت كار كـرده و يا بنابـه داليلي به 

طور موقت كار را ترک كرده باشـند، شـاغل محسـوب مي شـوند«. 
»همچنيـن افـراد زيـر نيـز به لحاظ اهميتـي كه در فعاليـت اقتصادي كشـور دارند، 

شـاغل محسـوب مي شوند: 
افـرادي كـه بـدون دريافـت مزد بـراي يکـي از اعضاي خانـوار خود كـه با وي   -
نسـبت خويشـاوندي دارنـد كار مي كننـد )كاركنـان فاميلـي بـدون مـزد(. 

كارآموزانـي كـه در دوره كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت موسسـه محل   -
كارآمـوزي انجـام مي دهنـد.  يعنـي به طور مسـتقيم در توليـد كاال يا خدمات 

سـهيم هسـتند و فعاليت آنها »كار« محسـوب مي شـود. 
محصالني كه در هفته مرجع داراي كار بوده اند.   -

تمـام افـرادي كـه در نيروهـاي مسـلح بـه صـورت كادر دائم يـا موقت خدمت   -
مي كننـد )نيروهـاي مسـلح پرسـنل كادر و سـربازان، درجـه داران، افسـران 

وظيفـه نيروهـاي نظامـي و انتظامـي(«. 
اين اسـتاندارد از سـال 1982 توسط سـازمان جهاني كار )ILO( تعيين و اعالم شده و 
با شـروع طرح جديد آمارگيري از نيروي كار از سـال 1384 اين تعريف مبناي شـاغل 
بـودن قـرار گرفته اسـت. بـا توجه به اولويت بيشـتري كه بـه نرخ بيکاري )نسـبت به 
نـرخ اشـتغال( داده مي شـود، تغيير تعريف سـبب مي شـود افرادي بيکار تلقي شـوند 
كـه در هفته مرجع حتي يک سـاعت هم نتوانسـته اند كار كنند. لذا مي تـوان اين نوع 
بيکاري را بيکاري مطلق ناميد. بنابراين شـاغالني هسـتند كه در هفته تعداد سـاعات 
كمي )حتي كمتر از 10 سـاعت( كار مي كنند كه طبق اين تعريف شـاغل محسـوب 
مي شـوند، امـا خـود از كيفيـت شـغلي كـه دارند راضـي نيسـتند و خود را شـاغل به 
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حسـاب نمي آورنـد. البتـه در مقابل افرادي هسـتند كه تعداد سـاعات كمـي در هفته 
كار مي كننـد و بـه انتخـاب خود چنين شـغلي را برگزيده اند. در مجموع ممکن اسـت 
بخشـي از ايـن شـکاف ذكر شـده ناشـي از تعريف آماري شـاغل باشـد. امـا از آنجايي 
كـه مي بايسـت وضعيت بازار كار كشـور را با سـاير كشـورها در چارچـوب يک تعريف 
واحـد مـورد بررسـي و مقايسـه قرار دارد، الزم اسـت بـه همان تعريـف بين المللي آن 
ارجـاع داده شـود كـه اين مهـم در طرح آمارگيري از نيروي كار رعايت شـده اسـت. 

 
نتیجه گیري و جمع بندي 

شـواهد نشـان مي دهد در حال حاضر و در فضاي كنوني كشـور، شـکافي بين ادراک 
عمومـي جامعـه و داده هاي اقتصادي در زمينه افزايش اشـتغال قابل مشـاهده اسـت. 
بـه عبـارت ديگـر، به نظر مي رسـد بين برداشـت ذهنـي جامعـه و آنچـه در داده هاي 
اقتصـادي نمايـان شـده اسـت، شـکافي موجـود اسـت كه سـبب مي شـود برداشـت 
عمومـي قائـل بـه اتفاقاتي نباشـد كه طـي دو سـال اخير در بـازار كار رخ داده اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، آمـار و اطالعات رسـمي مركـز آمار ايران نشـان مي دهـد كه طي 
سـال هاي 1394 و 1395 بـه ترتيـب تعـداد 615968 و 667782 نفـر به شـاغالن 
اضافـه شـده و بـه عبـارت ديگـر در مجمـوع يـک ميليـون و 300 هزار نفـر فرصت 
شـغلي ايجـاد شـده اسـت. از اين تعـداد نزديک بـه 500 هـزار نفر به شـاغالن مرد 
و 800 هـزار نفـر به شـاغالن زن اضافه شـده اسـت. همچنيـن به تعداد بيـکاران در 
سـال هاي 1394 و 1395 بـه ترتيـب 474306 و 214926 نفـر اضافه شـده اسـت. 
از كل 1300 هزار نفر شـاغل اضافه شـده در كشـور طي سـال هاي 1394 و 1395، بخش 
خدمات حدود يک ميليون و 300 هزار نفر افزايش اشـتغال داشـته كه 600 هزار نفر آن 
مـردان و 400 هـزار نفـر از آن زنان بوده اند و خالص افزايش تعداد شـاغالن بخش صنعت 
طـي ايـن سـال ها، حدود 7 هـزار نفر بوده اسـت. به عبارت ديگـر تعداد 214 هـزار نفر از 

شـاغالن مرد كاسـته شـده و 220 هزار نفر به شـاغالن زن اضافه شده است. 
بخش كشـاورزي طي سـال هاي 1394 و 1395، تعداد 250 هزار نفر افزايش شـاغالن 

داشـته كـه در حـدود 70 هزار نفر آن مردان و 180 هزار نفـر از آن زنان بوده اند. 
بنابرايـن به رغـم اين كـه آمارهـاي رسـمي حکايـت از افزايـش تعـداد قابـل توجـه 
شـاغالن دارد، بـه نظـر مي رسـد كـه افـکار عمومـي بـه اين موضـوع با ديـده ترديد 
مي نگـرد. حـال سـوال ايـن اسـت كـه علـل بـه وجـود آمدن اين شـکاف چيسـت؟ 
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از مهمتريـن عوامـل ايجـاد شـکاف بين برداشـت عمومـي و داده هاي اقتصـادي در 
زمينـه بـازار كار را مي تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كرد: 

1-  عـدم همسـویي تحـوالت جمعیتي بـا اشـتغالزایي: افزايش سـهم جمعيت 
جـوان از كل جمعيـت بـه بيـش از 40 درصد طـي سـال هاي 1384 تا 1393 
و افزايـش بيـش از 6 ميليـون نفـري جمعيت غيرفعال با سـهم بـاالي جوانان 
داراي تحصيـالت عالـي در كنـار عملکـرد نامطلـوب اقتصـاد ايـران از نظـر 
اشـتغالزايي طـي هميـن دوره يکـي از عواملـي اسـت كـه بـر دشـواري ذهني 
پذيـرش افزايـش اشـتغال 1/3 ميليـون نفـر طـي سـال هاي 1394 و 1395 
موثـر اسـت. به خصـوص آن كه بـا وجود جمعيت قابـل توجه غيرفعـال و بيکار 

همچنـان شـکاف زيـادي بـا وضع مطلـوب وجـود دارد. 
ترکیـب جمعیت جوان بیكار و باال بودن حساسـیت هاي جامعه به سرنوشـت    -2
ایـن قشـر: آمـار و اطالعات نشـان مي دهد كـه نرخ بيـکاري در جوانان شـهري 
تحصيلکرده بسـيار بيشـتر از ساير اقشار جامعه مي باشـد. به طور معمول جامعه 
نسـبت به سرنوشـت اين افراد حساس تر اسـت. همچنين ميزان تاثيرگذاري اين 
گـروه بر رسـانه هاي جمعـي و اذهان عمومي قابل توجه اسـت. بنابرايـن با وجود 
تـداوم نـرخ بيکاري بـاال در اين گـروه، پذيرش افزايـش تعداد شـاغالن در اذهان 
عمومي دشـوار اسـت. در واقع با وجود ايجاد شـغل هاي جديد، جامعه مشـاهده 
مي كنـد كـه همچنـان جوانـان تحصيلکـرده زيـادي در خانواده هـا و ناراضـي از 
شـرايط بـازار كار، حضـور دارنـد كـه يا در جسـتجوي شـغل نيسـتند )جمعيت 
غيرفعال( يا در جسـتجوي شـغل هسـتند، ولي شـغل مطلوب خود را نمي يابند. 
افزایـش جمعیت غیرفعال: سـهم بـاالي جمعيت غيرفعال از جمعيت در سـن    -3
كار طـي سـال 1392 تـا 1395 حـدود 62 درصـد اسـت و به هميـن دليل نرخ 
مشـاركت طـي ايـن دوره كاهـش داشـته اسـت. اين افـراد نه جزئي از شـاغالن 
محسـوب مي شـوند و نـه بيـکاران. از آنجايي كه آمـار و ارقام نشـان مي دهد كه 
بخـش عمده جمعيت غيرفعال را جوانان و نيروي تحصيلکرده تشـکيل مي دهد 
يکـي از داليـل بـروز شـکاف بيـن آنچـه داده هـاي اقتصـادي نشـان مي دهند و 

آنچـه جامعـه برداشـت مي كنـد مي توانـد به ايـن موضع مربوط شـود. 
پاییـن بـودن سـهم اشـتغالزایي عمومي: بـا توجـه به حجـم نسـبتا بزرگ    -4
بخـش دولتـي اقتصـاد ايـران و حجـم گسـترده مداخـالت دولـت در اقتصاد، 
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ذهنيت عموم مردم از اشـتغالزايي، اشـتغال عمومي و اسـتخدام در يک ارگان 
دولتـي اسـت. حـال آن كه آمـار و اطالعـات جدول فوق نشـان مي دهـد كه از 
كل 21 ميليون شـاغل در سـال 1393، 17/7 ميليون نفر در بخش خصوصي 
و 3/6 ميليـون نفـر در بخش دولتي شـاغل بوده اند و در سـال 1394 نيز از 22 
ميليـون شـاغل، 18/3 ميليون نفـر در بخش خصوصـي و 3/66 ميليون نفر در 

بخش دولتـي فعاليت داشـته اند. 
افزایش اشـتغال غیررسـمي: آمار و اطالعات نشـان مي دهد كـه از افزايش 668    -5
هـزار نفـر جمعيـت شـاغل كشـور در سـال 1394 حـدود 53 درصد يعنـي 354 
هزار نفر شـاغالن غيررسـمي )شـاغالني كه به واسطه شـغل خود داراي هيچ نوع 
بيمه اي نيسـتند( و 47 درصد معادل 314 هزار نفر شـاغالن رسـمي مي باشـند. 
وجود مشـاغل غيررسـمي در كشـور، يکي ديگر از عواملي است كه بر جهت دهي 

اذهـان عمومـي موثر بـوده و پذيرش بهبود شـرايط را مشـکل مي كند. 
باال بودن سـهم اشـتغالزایي بنگاه هاي خرد: آمـار و اطالعات نشـان مي دهد    -6
كـه 82 درصـد از افزايـش اشـتغال در سـال 1394 مربـوط بـه بنگاه هاي خرد 
اقتصـادي )داراي كمتـر از 10 نفـر كاركـن( اسـت و از 668 هـزار نفـر افـزوده 
شـده بـه جمعيت شـاغل در سـال 1394، حداقـل 392 هزار نفـر به جمعيت 
شـاغل در بنگاه هـاي داراي 1 تـا 4 نفـر كاركـن و حداقـل 156 هـزار نفـر بـه 
جمعيـت شـاغالن بنگاه هـاي داراي 5 تـا 9 نفـر كاركن اسـت. اما عـدم ادراک 
تحـوالت بنگاه هـاي خـرد توسـط اذهـان عمومي بـه علت تعـداد بسـيار زياد، 
پراكندگـي رشـته فعاليت هاي آنها در كشـور )به خصـوص در بخش خدمات( و 
سـهم بسـيار ناچيز ايـن بنگاه ها در رشـد اقتصـادي، مي توانـد از جمله عوامل 

ايجـاد شـکاف در اذهـان عمومـي و واقعيت بازار كار باشـد. 
پایین بودن سـطح دسـتمزد شـاغالن: پايين بودن سطح دسـتمزد دريافتي    -7
شـاغالن )بـه عنـوان مثـال دسـتمزد كمتـر از 500 هـزار تومـان در مـاه براي 
كارگـران در 522 بنـگاه صنعتـي در سـال 1392( وجـود كارگران شـاغل زير 
خـط فقـر و با دسـتمزد پاييـن، عدم كفايت سـطح حداقل دسـتمزد در خروج 
از فقـر كارگـران شـاغل، باعـث شـده تـا به لحـاظ ميـزان درآمـد، تفاوتي بين 
بيـکاران و برخـي شـاغالن نباشـد و هميـن امـر مي توانـد بـر ميـزان پذيرش 

اشـتغال در اذهـان عمومي موثر باشـد. 
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توزیـع نامتـوازن منطقه اي اشـتغال: شـواهد نشـان مي دهد كه اسـتان هاي    -8
كشـور از نظر شـاخص هاي بـازار كار توزيع نامتوازني دارنـد و از اين حيث بين 

اسـتان ها شـکاف بااليـي وجـود دارد. به عنـوان مثال: 
بيشـترين نـرخ بيـکاري كل اسـتاني در سـال 1394 مربـوط بـه اسـتان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد 17/7 درصد، كرمانشاه 17/6 درصد و چهارمحال و بختياري 
16/4 درصـد و كمتريـن ايـن نـرخ بـا مقـدار 7/3 درصـد مربـوط بـه اسـتان 
آذربايجـان شـرقي و كرمـان و اسـتان مركـزي بـا 7/9 درصـد اسـت. در سـال 
1395 نيـز اسـتان هاي مركـزي بـا 7/3 و سـمنان بـا 8/6 درصـد كمتريـن 
نـرخ بيـکاري و اسـتان هاي كرمانشـاه بـا 22 درصـد و چهارمحال و بختيـاري 
بـا 20/2 درصـد بيشـترين نـرخ بيـکاري را داشـته اند. از سـوي ديگـر، اذهـان 
عمومـي نسـبت بـه تحوالت منطقـه اي حسـاس و اثرپذير اسـت و در اين بين 
پراكندگـي نامتـوازن اشـتغال و بيـکاري بين مناطق، دسترسـي نامتعـادل به 
نهادهـاي ارتباطـي و رسـانه اي، عـدم تقارن ميـان حساسـيت هاي اجتماعي و 
حساسـيت زيـاد جامعـه بـه خبرهاي منفـي و خبرهـاي مثبت مزيـد بر علت 

شـده و پذيـرش بهبود شـرايط را دشـوار مي سـازد. 
9-  ایرادات تعریف رسـمي شـاغل: يکي ديگـر از داليـل ناملموس بـودن افزايش 
تعـداد شـاغالن در جامعـه، نـوع تعريـف شـاغل در محاسـبات مركز آمـار ايران 
اسـت كه بنابه تعريف سـازمان جهاني كار، تمام افراد 10 سـاله و بيشـتر )يا 15 
سـاله و بيشـتر( كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يک سـاعت 
كار كـرده و يـا بنابـه داليلـي به طـور موقت كار را ترک كرده باشـند، شـاغل به 
حسـاب مـي آورد. ايـن تعريف عمال طيـف قابل توجهـي از شـاغالن پاره وقت را 
همرديـف شـاغالن تمـام وقت قـرار مي دهد كـه لزوما با ذهنيـت جامعه و حتي 

برداشـت بخشـي از افراد شـاغل پاره وقت از اشـتغال متفاوت اسـت. 
 

منابع: 
مركز آمار ايران، نتايج طرح كارگاه هاي صنعتي10 نفر كاركن و بيشتر در سال هاي مختلف.   -

مركز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار سال هاي مختلف.    -
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مروری بر دارایی های
صندوق های بازنشستگی

در سال 2016
دکتر کیانا کریمی،  مشاور معاونت و معاون مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی

پیش گفتار
سيسـتم های بازنشسـتگی در هر كشـور براسـاس ماهيت خـود، از موثرترين عوامل 
پيشـبرد اهـداف تامين اجتماعـی و رفـاه اجتماعـی می باشـند. در اغلب كشـورهای 
توسـعه يافته، بزرگترين بنيادهای اقتصادی غيربانکی از منابع نظام های بازنشسـتگی 
ناشـی می شـوند. در حقيقت منابع و دارايی های صندوق های بازنشسـتگی بسـياری 
از كشـورهای توسـعه يافته نيـروی محركـه اقتصاد آن كشـورها محسـوب می شـود. 
بـه عنـوان مثـال دارايی های صندوق بازنشسـتگی هلنـد در حـدود 183/6 درصد از 
توليـد ناخالـص داخلـی )GDP( آن كشـور در سـال 2016 بوده اسـت؛ حـال آن كه 
در ايـران چالش هـای صندوق هـای بازنشسـتگی بـه حدی حاد شـده كه بـه عنوان 

يکـی از 5 معضـل اساسـی كشـور در اولويت قرار گرفته اسـت.
يکـی از مسـائل و موضعات كليـدی صندوق ها تركيب و سـاختار دارايی ها و فعاليت  

اقتصادی آنها اسـت.
برای دسـتيابی به فهم روشـنی از اين مهم و انجام يک بازخوانی تطبيقی، به بررسـی 
دارايی های صندوق بازنشسـتگی برتر جهان در سـال 2016 پرداخته شـده اسـت. در 
ايـن بررسـی، جايـگاه صندوق های بازنشسـتگی در اقتصـاد كالن و سـهم دارايی های 
صندوق هـای بازنشسـتگی از GDP آن كشـورها، روند مديريت دارايی و سـاختارهای 
دارايی هـا، حجـم  تخصيـص  الگـوی  اسـتراتژی های سـرمايه گذاری،  بازنشسـتگی، 
دارايی ها، نسـبت دارايی به GDP مورد توجه بوده اسـت. همچنين كشـورها از منظر 
حجـم دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی رتبه بنـدی شـده اند و رونـد تغييـرات 
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در توسـعه صندوق هـای بازنشسـتگی مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. نهايتا بـه وضعيت 
دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی در ايـران پرداخته و صندوق های بازنشسـتگی 

در ايـران مـورد آسيب شناسـی قـرار گرفته و راهکارهايی پيشـنهاد گرديده اسـت.
اميد است اين كه، مورد استفاده برنامه ريزان، تصميم گيرندگان، ذينفعان و فعاالن در 
صنعت بيمه و بازنشستگی كشور، دانش پژوهان و صاحب نظران انديشمند كشور قرار 
گيرد تا از طريق ارتقای سطح دانش، عمليات و تصميم سازی در حوزه صندوق های 
بازنشستگی، دستيابی بهينه به يکی از اصلی ترين آرمان های انقالب اسالمی ايران 
خروج  برنامه های  شاهد  و  يافته  تحقق  جامعه  ضعيف  اقشار  از  حمايت  بر  مبنی 
صندوق های بازنشستگی از بحران و حركت به سمت و سوی رشد و تعالی اقتصاد 

كالن جامعه باشيم.

مقدمه
نظـام تامين اجتماعی اساسـی ترين پيش نياز توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی 
بـوده و بـه عنوان مهمتريـن اهرم برقـراری عدالت اجتماعی در جوامـع مدنی جهان 
تلقـی می گـردد، لـذا همـواره از جايگاهی ويژه و پوششـی گسـترده برخـوردار بوده 
اسـت. بـه بيـان ديگر نظـام تامين اجتماعی ابـزار اسـتقرار امنيت، عدالـت اجتماعی 
و رفـاه و ثبـات اجتماعـی اسـت زيـرا توسـعه پايـدار هر كشـور با كميـت و كيفيت 

خدمـات نظـام تامين اجتماعی رابطه ای مسـتقيم دارد.
از آنجايـی كـه نظام هـای بازنشسـتگی بـر اسـاس ماهيـت خـود در هـر كشـور 
موثرتريـن عامـل پيشـبرد اهـداف تامين اجتماعـی و رفـاه اجتماعـی می باشـند، در 
اغلـب كشـورهای توسـعه يافته، بزرگتريـن بنيادهـای اقتصـادی غيربانکـی از منابع 
نظام هـای بازنشسـتگی ناشـی می شـوند. در حقيقـت نظـام تامين اجتماعـی سـهم 
عمـده ای از اعتبـارات بودجـه ای دولت هـا و نسـبت قابـل توجهی از توليـد ناخالص 

داخلـی هـر كشـور را بـه خـود اختصـاص می دهـد.
در بسـياری از كشـورهای توسـعه يافته منابع و دارايی های صندوق های بازنشسـتگی 
نيروی محركه اقتصاد آن محسـوب می شـود. به عنوان مثـال دارايی های صندوق های 
بازنشسـتگی هلنـد و اياالت متحده آمريکا به ترتيب در حـدود 183/6 درصد و 121/2 

درصد توليد ناخالص داخلی )GDP( آن كشـورها در سـال 2016 بوده اسـت.
در اين گزارش در نظر است ضمن مروری بر دارايی های صندوق های بازنشستگی جهان در 

از آنجایی که نظام های 
بازنشستگی بر اساس 
ماهیت خود در هر کشور 
موثرترین عامل پیشبرد 
اهداف تامین اجتماعی و 
رفاه اجتماعی می باشند، 
در اغلب کشورهای 
توسعه یافته، بزرگترین 
بنیادهای اقتصادی 
غیربانكی از منابع 
نظام های بازنشستگی 
ناشی می شوند
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سال 2016، وضع موجود صندوق های بازنشستگی در ايران را مورد بررسی قرار داده و برای 
رفع بحران و اصالح نظام بازنشستگی در ايران راهکارهايی پيشنهاد گردد. 

در ايـن مطالعـه ابتـدا 19 بـازار مهـم صنـدوق بازنشسـتگی جهـان كـه بـا عالمـت 
اختصـاری P19 نشـان داده می شـود، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و سـپس تجزيه و 
تحليـل عميق تـری بر روی هفت بازار شـامل اسـتراليا، كانادا، ژاپن، هلند، سـوييس، 

بريتانيـا و آمريـکا بـا عالمـت اختصاری P7 انجام داده شـده اسـت.
دارايی های كشورهای P7 حدود 92/9% از كل دارايی های P19 را تشکيل می دهند.

 P19 و P7 ترکیب کشورهای

 P7 کشورهای P19 کشورهای 

استراليااستراليا
برزيلكانادا
كاناداژاپن
شيلیهلند

فرانسهسوئيس
آلمانانگلستان

هنداياالت متحده آمريکا
ايرلند

ژاپن

مالزی

مکزيک

هلند

آفريقای جنوبی

كره جنوبی

اسپانيا

سوئيس

انگلستان

اياالت متحده آمريکا

در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته منابع و 

دارایی های صندوق های 
بازنشستگی نیروی 
محرکه اقتصاد آن 
محسوب می شود
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مجمـوع دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی P19 برابر بـا 35316 ميليـارد دالر 
آمريـکا و حـدود 80% توليـد ناخالـص داخلـی اقتصـاد آنها را تشـکيل می دهد.

تجزيـه و تحليـل دارايی های صندوق های بازنشسـتگی بزرگ جهـان در چهار بخش 
زير خالصه شـده است:

انـدازه دارايی ها شـامل آمار رشـد و مقايسـه انـدازه دارايی ها بـا GDP )مربوط   .1
)P19 به كشـورهای

)P7 تخصيص دارايی ها )مربوط به كشورهای  .2
)P7 دارايی های صندوق بازنشستگی )مربوط به كشورهای DC و DB سهم  .3

روند تغييرات  .4

روش شناسی
 GDP 1. اندازه دارایی ها شامل آمار رشد و مقایسه اندازه دارایی ها با

)P19 مربوط به كشورهای(

1. 1. برآورد دارایی 
در ايـن تحليـل بـرآوردی از دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی ارائـه می شـود 
كـه منظـور دارايی هايـی اسـت كـه هـدف اوليـه رسـمی آنهـا ايجـاد درآمـد بـرای 

صندوق هـای بازنشسـتگی اسـت. داده هـا شـامل دو بخـش زيـر اسـت:
داده های مربوط به پايان سـال 2014 )به جز اسـتراليا و برزيل كه از ژوئن سـال   -
2015 و بريتانيـا كـه بخشـی از داده های آن به دسـامبر 2010 مربوط می شـود( 
توسـط شـركت تاورز واتسـون ويلسـون و منابع ثانويه ديگر گردآوری شـده اسـت.

برآوردها در پايان سال 2015 براساس حركات شاخص هستند.  -
قبل از سـال 2006، تنها بر دارايی های صندوق های بازنشسـتگی موسسـه ای تمركز 
می شـد، كـه دارايی هـای رده دوم )صندوق هـای حرفـه ای( محسـوب می شـدند. 
از سـال 2006، تحليل هـا توسـعه يافتنـد و دارايی هـای DC در كل دارايی هـای 

صندوق هـای بازنشسـتگی در نظـر گرفته شـد.
هـدف شناسـايی بهتـر دارايی هـای بازنشسـتگی در جهـان و توسـعه تحليل هـا بـه 
دارايی هـای سـطح سـوم )حسـاب های انفرادی( اسـت كه بـرای اهداف بيمـه ای در 
همـه بازارها اسـتفاده می شـوند. عـالوه بر ايـن، اين نوآوری مـا را قادر می سـازد كه 



133

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران
سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

تقسـيم دارايی هـای DC و DB را در سـطح جهـان بررسـی كنيـم. روش بريتانيا در 
سـال 2012 تغييـر كـرد. منابـع داده هـا تغييـر كـرد تا بر اسـاس اطالعات منتشـر 

شـده توسـط دفتـر آمارهـای ملی و ديگـر منابع ثانويه باشـد.

GDP 2-1. مقایسه با
ايـن بخـش كل دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی هـر بـازار را بـا GDP آن 

مقايسـه می كنـد كـه اطالعـات آن از IMF گـردآوری شـده اسـت.

3-1. یافته های کلیدی
1-3-1- دارایی های صندوق های بازنشستگی در پایان سال 2015

در پايـان سـال 2015، دارايی هـای كل صنـدوق بازنشسـتگی برابـر 35316   -
ميليـارد دالر آمريـکا بـود كـه در مقايسـه بـا 35620 ميليـارد دالر آمريکا در 

انتهـای سـال 2014 بـا 9% كاهـش روبـه رو بـوده اسـت.
دارايی های صندوق بازنشستگی نسبت به GDP در سال 2015 به 80% رسيد   -
كه نشان دهنده كاهش 4/2% در مقايسه با نسبت 84/2% در سال 2014 است.

بزرگتريـن بازارهـای صنـدوق بازنشسـتگی شـامل آمریـكا، بریتانیا و ژاپن   -
هستند و به ترتيب حدود 61/5% 9% و 7/7% از كل دارايی های صندوق های 
بازنشسـتگی را كـه در ايـن مطالعـه مـورد بررسـی قـرار می گيرند، تشـکيل 

می دهند. 
بـه صـورت دالری، دارايی هـای صنـدوق بازنشسـتگی ايـن سـه بازار در سـال   -

2015 نسـبت بـه سـال 2014، 3% 2/1%- و 2% رشـد داشـته اسـت.
صنـدوق  دارايی هـای  رشـد  اندازه گيـری  هنـگام  را  ارز  نـرخ  تاثيـر  بايـد   -
بازنشسـتگی بـه صـورت دالری در نظر بگيريم، زيرا در بسـياری موارد، ارائه 
نتايـج بـا واحـد پـول محلـی تفـاوت زيـادی با نتايـج ارائه شـده بـر مبنای 

دالر دارد. 

2-3-1- ترکیب دارایی های صندوق های بازنشستگی 7P در پایان سال 2015
در پايـان سـال 2015، متوسـط تركيـب دارايی هـای جهانـی هفـت بازار بـزرگ به 

شـرح جـدول زيـر بود:
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تخصییص دارایی های صندوق های بازنشستگی P7 پایان 2015

وجه نقدسایر دارایی ها شامل امالکاوراق قرضهسهام

%44%29%24%3

الگـوی تركيـب دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی از سـال 1996 تغييـر   -
كـرده اسـت. سـرمايه گذاری در سـرفصل سـایر دارایی هـا افزايـش يافتـه در 
حالـی كـه سـرمايه گذاری در سـهام و اوراق قرضـه نسـبت بـه سـاير دارايی ها 

كاهش داشـته اسـت.

کشورسرمایه گذارینوع سرمایه گذاری

بريتانيا، استراليا و آمريکاسهامسرمايه گذاری مخاطره پذير و متهورانه

سويئس، ژاپن و هلنداوراق قرضهسرمايه گذاری محافظه كارانه

3-3-1- تخصیص دارایی های صندوق های بازنشستگی  P7DB/DC پایان سال 2015
طـی 10 سـال اخيـر، دارايی هـای صندوق هـای DC بـا نـرخ بيشـتری نسـبت بـه 
 %7/1 DC رشـد داشـته اند؛ دارايی های صندوق هـای DB دارايی هـای صندوق هـای
رشـد داشـته اند در حالـی كـه دارايی هـای صندوق های DB با سـرعت كمتـری و با 

نرخ 3/4% رشـد داشـته اند.
دارايی هـای DC حـدود 48/4% كل دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی   -
 DC را تشـکيل می دهنـد. يافته ها حاكی از آن اسـت كـه برنامه های P7 گـروه

رونـد رو بـه رشـد دارند

کشورطرح بازنشستگی

DC غالب است طرح DB بر طرح DC استراليا و آمريکا طرح

DB داشته اند و در حال حاضر طرح DB ژاپن و كانادا هر دو از قبل فقط
نشانه هايی از تغيير به DC مشاهده می شود.
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4-1. یافته های کلیدی – ارقام
1-4-1- دارایی های صندوق های بازنشستگی در سال 2016

نسبت دارایی به GDP )درصد(جمع دارایی ها 2015 )ميليارد دالر(کشور

1/484119/6استرالیا

18010برزيل

1/52597/0کانادا

15966/4شيلی

1516/2فرانسه

42712/7آلمان

12339/9هنگ كنگ

944/3هند

12856/1ايرلند

2/74666/7ژاپن

19060/6مالزی

17715/2مکزيک

1/378183/6هلند

18157/2آفريقای جنوبی

54539/1كره جنوبی

413/3اسپانيا

804118/7سوئیس

3/204111/9انگلستان

21/779121/2ایاالت متحده

35/43880/0جمع

منبع: ويليس تاور واتسون و منابع ثانويه ديگر
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300 صندوق بازنشستگی جهان
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تحليـل سـاالنه  بيمه هـا و سـرمايه گذاری / تاورز واتسـون، 300 شـركت بزرگ   -
صنـدوق سـرمايه گذاری بازنشسـتگی را از نظـر دارايی هـای مديريـت شـده 

رتبه بندی كرده است. 
كل  درصـد   43/1 جهـان،  برتـر  بازنشسـتگی  صنـدوق   300 دارايی هـای   -

دارايی های صندوق های بازنشستگی در سال 2015 بوده است. 
20 صنـدوق بازنشسـتگی برتر جهان حـدود 17% كل دارايی های صندوق های   -

بازنشستگی را در سراسر جهان در سال 2015 تشکيل می دهند. 

2-4-1- 300 صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی برتر بر اساس سهم بازار

در حالی كـه 10 صنـدوق بازنشسـتگی برتـر آمريـکا نشـان دهنده 8/5% كل   -
دارايی هـا هسـتند، 10 صنـدوق برتـر بازنشسـتگی ژاپـن حـدود 63/4% كل 
دارايی هـا را تشـکيل می دهند. اين مسـاله بـه دليل صندوق های بازنشسـتگی 
را  ژاپـن  بازنشسـتگی  صندوق هـای  دارايی هـای   %42/5 كـه  اسـت  دولتـی 

تشکيل می دهد. 
در بريتانيــا 10 صنــدوق بازنشســتگی 14/3% كل دارايی هــای بازنشســتگی   -
صندوق هــای   %11/3 آنهــا،  بيــن  از  می دهنــد.  تشــکيل  را  بريتانيــا 
بازنشســتگی خصوصــی و 3% باقــی مانــده مربــوط بــه صندوق هــای 

بازنشستگی دولتی هستند. 
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5-1. دارایی های صندوق های بازنشستگی جهانی
1-5-1- ارزیابی بر اساس سال های 2005 تا 2015 به میلیارد دالر آمریكا

جمع دارایی ها 2015 )ميليارد دالر(جمع دارایی ها 2015 )ميليارد دالر(کشور

6181/484استرالیا

138180برزيل

8701/525کانادا

75159شيلی
132151فرانسه
278427آلمان

53123هنگ كنگ
94-هند

92128ايرلند
3/0252/746ژاپن
190-مالزی
73177مکزيک

7401/378هلند

155181آفريقای جنوبی
545-كره جنوبی

3341اسپانيا
502804سوئيس
1/9173/204انگلستان

12/39621/779اياالت متحده

21/09835/438جمع

آمریـكا همچنـان بزرگتريـن بـازار از نظـر دارايی هـای صنـدوق بازنشسـتگی   -
اسـت و بعـد از آن بریتانیـا و ژاپـن قـرار دارنـد كـه در مجمـوع دارايی هـای 
دارايی هـای  كل   %78/2 حـدود  كشـور   3 ايـن  بازنشسـتگی  صندوق هـای 

می دهنـد. تشـکيل  را  جهـان  بازنشسـتگی  صندوق هـای 
كوچکترين بازارها شامل هنگ كنگ، هند و اسپانيا هستند.  -
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2-5-1- وزن نسبی دارایی های صندوق های بازنشستگی جهانی

20052015کشور

4/2%2/9%استرالیا

0/5%0/7%برزيل

4/3%4/1%کانادا

0/5%0/4%شيلی
0/4%0/6%فرانسه
1/2%0/3%آلمان

0/3%0/3%هنگ كنگ
0/3%-هند

0/4%0/4%ايرلند
7/7%14/3%ژاپن
0/5%-مالزی
0/5%0/3%مکزيک

3/9%3/5%هلند

0/5%0/7%آفريقای جنوبی
1/5%-كره جنوبی
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20052015کشور
0/1%0/2%اسپانيا

2/3%2/4%سوئیس

9/0%9/1%انگلستان

61/5%58/8%ایاالت متحده

100/0%100/0%جمع

در دهـه گذشـته وزن برزيل، فرانسـه، آلمـان و ژاپن، آفريقای جنوبی، اسـپانيا   -
و سـوئيس نسـبت بـه ديگـر كشـورهای مـورد مطالعـه، كاهش داشـته اسـت.
در سـال 2015 دارايی هـای صندوق هـای سـرمايه گذاری بازنشسـتگی به طور   -

متوسـط بـا كاهـش 5/3% روبه رو شـده اسـت.
در ده سـال گذشـته، بيشـترين رشـد بازار متعلق به مکزيک )9/2%(، اسـتراليا   -

)9/1%( و هنگ كنـگ )8/8%( بـر اسـاس دالر آمريـکا اسـت.
ژاپن و فرانسه كمترين نرخ رشد را از سال 2005 داشتند )0/4%- و %1/3(.  -

تغييـر در روش محاسـباتی فرانسـه و كانـادا در سـال 2008 و 2009 و بـرای   -
بريتانيـا در سـال 2012 اجـرا شـد.

نرخ هـای كنونـی و ايـن حقيقت كه بازنشسـتگان می توانند همـه مزايای خود   -
را نقـد كننـد )يعنی هيچ طـرح يا مزايای سـاالنه غيرقابل نقدی وجـود ندارد( 
می توانـد تاثيـر قابـل توجهـی بر نرخ رشـد مورد انتظار اسـتراليا داشـته باشـد.

6-1. تاثیر واحد پولی
در سـال 2015، همـه واحدهـای پولـی بـه جـز دالر هنگ كنـگ در برابر دالر   -

آمريـکا بـا كاهـش روبـه رو شـدند.
واحدهای پولی كه بيشترين كاهش رادر برابر دالر آمريکا تجربه كردند، شامل   -
ريال برزيل )31/1%-(، روند آفريقای جنوبی )24/7%-(، رينگيت مالزی )%18/5(، 

دالر كانادا )16/1%-(، پزو مکزيک )14/6%-( و پزو شيلی )14/5%-( است.
طـی ده سـال، تنهـا واحـد پولی كـه در برابر دالر آمريکا رشـد داشـت، فرانک   -
سـوييس )2/9%( بود، و در دوره 5 سـاله تنها واحد پولی كه رشـد داشـت، دالر 

هنگ كنـگ بـود )%0/1(.
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1-6-1- دارایی های صندوق های بازنشستگی نسبت به GDP به واحد پول محلی

تغییر20052015کشور
12036%84%استراليا
5-10%15%برزيل
9722%75%كانادا
665%61%شيلی
60%6%فرانسه
133%10%آلمان

4011%29%هنگ كنگ
-4%-هند

5612%44%ايرلند
674%63%ژاپن
-61%-مالزی
157%8%مکزيک
18475%109%هلند

3-57%60%آفريقای جنوبی
-39%-كره جنوبی

30%3%اسپانيا
4-119%123%سوئيس
11232%79%انگلستان

12127%95%اياالت متحده

2-6-1- دارایی های صندوق های بازنشستگی نسبت به GDP به دالر
● نسبت دارايی های صندوق های بازنشستگی به GDP در سال 2015 به 80% رسيد.

● هلند باالترين نسبت دارايی های صندوق بازنشستگی را به GDP دارد )184%( و بعد 
از آن آمریكا )121%(، استرالیا  )120%(، سوییس )119%( و بریتانیا )112%( قرار دارند.

● در 10 سـال گذشـته، نسـبت دارايی هـای صنـدوق بـه GDP در هلند، اسـتراليا، 
بريتانيـا و آمريـکا بيشـترين افزايـش را داشـتند )75، 35، 32 و 27 درصـد(. ايـن 

نسـبت در برزيـل، آفريقـای جنوبـی و سـوييس در هميـن دوره كاهش داشـت.
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7-1. ضریب جینی، دارایی های صندوق بازنشستگی جهانی در سال 2005 در برابر سال 2015
Lorenz curve for pension assets in 2005          Lorenz curve for pension assets in 2015

ضريـب جينـی دارايی هـای صنـدوق بازنشسـتگی بين المللی در سـال 2015   -
بازنشسـتگی  دارايی هـای صنـدوق  می دهـد  نشـان  كـه  بـود  برابـر %72/1 

همچنـان در چنـد كشـور محـدود متمركـز شـده اسـت.
بـازار جهانـی صندوق بازنشسـتگی در 10 سـال گذشـته تغيير نکرده اسـت و   -

ضريـب جينـی باالتـری در سـال 2005 )72/4%( داشـته اسـت.

GDP 8-1. ضریب جینی، دارایی های صندوق بازنشستگی نسبت به

                        

ضريـب جينـی كمتـر بـرای GDP )56/8%( نسـبت بـه انـدازه بـازار صنـدوق   -
بازنشسـتگی )73/8%( نشـان می دهـد كـه دارايی هـای تجميعـی صنـدوق 
بازنشسـتگی در جهان بسـيار متمركزتر از سـطوح GDP اسـت. اين مسـاله را 
می توان با عوامل مختلفی مانند بازارهای سـرمايه پيشـرفته تر و سيسـتم های 
تکامل يافته تـر بيمه های بازنشسـتگی در كشـورهای بزرگتر توجيـه كرد. البته 

داليـل، بيشـتر از ايـن دو مورد اسـت.

Lorenz curve for pension assets in 2015Lorenz curve for GDP in 2005
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2- تخصیص تجمعی دارایی های صندوق بازنشستگی 7P از سال 1996 تا 2015
از سـال 1996، سـرمايه گذاری در سـهام وجوه نقد تا حد زيادی كاهش يافته   -
اسـت در حالـی كـه تخصيـص به سـاير دارايی ها )امـالک و ديگـر گزينه ها( از 

7% به 24% افزايش داشـته اسـت.
دارايی هـای صندوق هـای بازنشسـتگی كـه توسـط 100 مديـر دارايـی، اداره   -
می شـوند حـدود 1425/3 ميليـارد دالر آمريـکا در سـال 2015 اسـت. ايـن 
رقـم برگرفتـه از تحقيـق گزينه های مختلف، كه توسـط شـركت واتسـون تاور 

ويلسـون انجـام شـده اسـت، می باشـد.

نقدسایراوراق قرضهسهامسال

1996%52%36%7%5
2002%50%38%9%3
2008%48%32%19%1
2015%44%29%24%3

در سال 2015، بریتانیا و آمریكا باالتر از ميانگين در سهام سرمايه گذاری كرده اند.  -
هلند و ژاپن بيشـتر از اوراق قرضه اسـتفاده كرده اند، اما سـوییس بيشـترين   -

تخصيـص برابـر را بيـن سـهام، اوراق قرضـه و ديگـر دارايی هـا دارد.
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1-2- ترکیب دارایی های صندوق بازنشستگی تجمیعی – انتهای سال 2005 در 
برابر انتهای سال 2010 و انتهای سال 2015

استرالیا

200520102015ترکیب دارایی
565248سهام

191614اوراق قرضه
162321ساير

7917پول نقد

کانادا

200520102015ترکیب دارایی
514439سهام

323431اوراق قرضه
142027ساير

222پول نقد

ژاپن

200520102015ترکیب دارایی
493531سهام

445557اوراق قرضه
366ساير

343پول نقد

هلند

200520102015ترکیب دارایی
383123سهام

475252اوراق قرضه
131715ساير

210پول نقد
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سوئیس

200520102015ترکیب دارایی
343029سهام

413535اوراق قرضه
182829ساير

777پول نقد

انگلیس

200520102015ترکیب دارایی
665043سهام

253437اوراق قرضه
71418ساير

223پول نقد

ایاالت متحده آمریكا

200520102015ترکیب دارایی
614847سهام

232623اوراق قرضه
172627ساير

002پول نقد

2-2- تخصیص دارایی های صندوق بازنشستگی سهام داخلی



146

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران

سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

بـه خوبی مشـخص اسـت كه ميـزان سـرمايه گذاری در سـهام در حال كاهش   -
اسـت و وزن سـهام داخلـی بـه طـور متوسـط از 64/7% در سـال 1998 بـه 

42/9% در سـال 2015 رسـيده اسـت.
در 10 سـال گذشـته، صندوق هـای بازنشسـتگی آمریكا بيشـترين تخصيص   -
دارايـی به سـهام داخلـی را دارنـد در حالی كه صندوق های بازنشسـتگی کانادا 

دارای كمتريـن تخصيـص دارايـی به سـهام داخلی هسـتند.

3-2- تخصیص دارایی های صندوق بازنشستگی اوراق قرضه داخلی

تخصيـص دارايی هـا بـه اوراق قرضـه داخلـی در سـطح بـاال باقی مانده اسـت.   -
بـه طـور متوسـط، تخصيص بـه اوراق قرضه داخلی بـه عنوان درصـدی از كل 
اوراق، در سـال 1998 برابـر 88/2% و در سـال 2015 برابـر 76/3% بـوده اسـت.

کانـادا و آمریـكا باالترين تخصيـص را به اوراق قرضه داخلی داشـته اسـت،   -
در حالی كـه سـوییس بيشـترين تخصيـص اوراق قرضـه خارجـی را دارد.

DB/DC 3- تخصیص
1-3- تغییر در سال های گذشته

كشـورهايی كه در سـال 2015 دارايی بيشـتری در رده دارايی های DC دارند،   -
شـامل اسـترالیا بـا 86/6% و آمریـكا با 59/7% هسـتند.

ژاپـن و کانـادا و هلنـد تنهـا 3/8% 4/5% و 5% در دارايی هـای DC در سـال   -
كردنـد. سـرمايه گذاری   2015

دارایی هـای DC صندوق هـای بازنشسـتگی از 39/9% در سـال 2005 بـه   -
48/4% در سـال 2015 رسـید.

در 10 سال گذشته، دارايی های DC با نرخ 7/1% رشد داشته اند در حالی كه   -
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دارايی های DB با نرخ رشد كمتر 3/4% رشد داشته اند.

2-3- تخصیص DB/DC در 10 سال گذشته

نكتـه: در سـوييس، DC بـه عنـوان وجـه نقـد در نظـر گرفتـه می شـود امـا ناظـر 
طرح، ريسـک سـرمايه گذاری را تقسـيم می كند و همه دارايی ها تجميع می شـوند. 
تقريبـا هيـچ دارايـی خالص DC وجود نـدارد كه اعضا در آن انتخاب سـرمايه گذاری 
داشـته باشـند و بتواننـد برای آن بازده كسـب كننـد. بنابراين سـوييس از تحليل ها 

حذف شـده است.

3-3- تخصیص دارایی های DB/DC برای هر یک از بازارهای 7P در سال 2015
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نكتـه: در سـوييس، DC بـه عنـوان وجـه نقـد در نظـر گرفتـه می شـود امـا ناظـر 
طرح، ريسـک سـرمايه گذاری را تقسـيم می كند و همه دارايی ها تجميع می شـوند. 
تقريبـا هيـچ دارايـی خالص DC وجود نـدارد كه اعضا در آن انتخاب سـرمايه گذاری 
داشـته باشـند و بتواننـد برای آن بازده كسـب كننـد. بنابراين سـوييس از تحليل ها 

حذف شـده است.

4-3- تخصیص دارایی های DB/DC برای هر یک از بازارها انتهای سال 2005 
در برابر انتهای سال 2010 و انتهای سال 2015

نكتـه: در سـوييس، DC بـه عنـوان وجـه نقـد در نظـر گرفتـه می شـود امـا ناظـر 
طرح، ريسـک سـرمايه گذاری را تقسـيم می كند و همه دارايی ها تجميع می شـوند. 
تقريبـا هيـچ دارايـی خالص DC وجود نـدارد كه اعضا در آن انتخاب سـرمايه گذاری 
داشـته باشـند و بتواننـد برای آن بازده كسـب كننـد. بنابراين سـوييس از تحليل ها 

حذف شـده است.

4- روند تغییرات در توسعه صندوق های بازنشستگی جهان
مطالعه روند تغييرات در صندوق های بازنشستگی در سال 2016 حاكی از آن است 
كه هفت عامل ميان مدت زير، موجب نفوذ در توسعه صندوق های بازنشستگی شدند.
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- بهبود حاکمیت
بهبـود شـناخت تاثيـر حاكميت بـا افزايـش توجه و تمركـز بر عملکرد همـه منابع، 

جذب اسـتعدادهای بيشـتر بـرای نقـش مدير ارشـد سـرمايه گذاری صندوق ها

- تمرکز بر مدیریت ریسک
تمركـز صندوق هـا بر ريسـک، به كمـک دو گروه جداگانـه: افرادی كه ريسـک گريز 
بودنـد از سـطوح قبلـی بركنار شـدند و افـرادی كه ريسـک پذير بودند بـه جای آنها 

به كار گرفته شـدند.

DC طراحی بیمه های بازنشستگی، به کمک مدل -
DC تبديـل بـه يکـی از مدل هـای متـداول جهانی شـد و شـيوه انتقال ريسـک آن 

موجـب شـد كـه تنش هايـی در تـوازن مالکيـت و كنترل ايجاد شـود.

- جذب نیروهای مستعد
رقابـت شـديد بـرای جذب نيروهای مسـتعد بيـن صندوق ها به خصوص در سـطوح 
رهبـری ايجـاد شـد و همزمـان تقاضـای كوتاه مـدت در نتيجـه بحران هـای مالـی 

كاهـش يافت.

- زنجیره ارزش جدید
زنجيـره ارش جديـد ايجـاد شـد، و هزينـه فعاليت هـای مختلـف نسـبت بـه امروز، 
ارزش بيشـتری ايجاد می كردند. اسـتفاده از رويکردهای منفعالنه و هوشـمند منجر 

بـه حق الزحمه هـای متوسـط تری شـد.

ESG دارایی های استاندارد و -
حركـت به سـمت رويکردهـای يکپارچه تر بـرای مديريت عوامـل ESG )محيط، 
اجتمـاع و حاكميـت( و اجـرای بهتـر رويه هـای مالکيـت، سـرعت يافتـه اسـت. 
ايـن مسـاله نيازمنـد حمايـت از افشـا بيشـتر، اندازه گيـری و تحليـل عوامـل 

اسـت. فرامالی 
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- ذخایر و انتشار آالینده ها1 افزایش مالحظات داده های پایداری
صندوق های بازنشسـتگی به عنوان نهادهای بلندمدت با مسـئوليت های مربوط   -
بـه نسـل های مختلـف كـه در وظايـف روزمره آنها ابراز شـده اسـت، بـه دنبال 
پايـداری هسـتند. بيانـه  ماموريـت تعميم يافتـه صندوق هـای سـرمايه گذاری، 

شـامل اجـرای تعهـدات خـود بـا ايمنی، صحـت و پايداری اسـت.
اين مسـاله موجب اطمينان آنها نسـبت به اين مساله می شـود كه استراتژی های   -

كنونـی آنهـا موجب تخريـب نتايج آتی نمی شـود
ايـن رونـد جديـد شـامل ارزيابـی چيزهايـی اسـت كـه در اندازه گيـری ناچيز   -
بـه نظـر می رسـد امـا اهميـت آن بسـيار زيـاد اسـت، عوامـل ESG بـه ندرت 

داده هـای دقيـق ارائـه می كننـد، امـا می تواننـد بـرآورد و تفسـير شـوند.

انتشار آالینده ها
داده های جديد مطالعه در سال جاری انتشار آالينده های صندوق های بازنشستگی   -

را به طور كلی بررسی می كند كه می توان آنها را در افشا شركت ها ارائه كرد.
همـراه با شـركت های خصوصـی، نهادهای دولتـی و ملی وجود دارنـد كه حدود   -

60% انتشـار آالينده هـای جهانـی را تشـکيل می دهنـد.

ذخایر سوخت های فسیلی
تـالش سياسـی بـرای تغييـر دما بـه 2 درجه سلسـيوس در بودجـه آالينده ها   -
مطـرح شـده اسـت كـه اجـازه سـوخت تنها يک سـوم سـوخت های فسـيلی 

كنونـی را تـا سـال 2050 می دهـد.
ايـن نتايـج در باقی مانـده ذخايـر سـوخت فسـلی همچنـان بی تاثيـر بوده انـد   -
و هرگـز بـرای سـرمايه گذاران و شـركت هايی كـه آنهـا را رعايـت می كننـد، 

ارزشـی ايجـاد نکرده انـد.

مالحظات
تاورز واتسون اين ارائه را با هدف اطالعات عمومی تهيه كرده است.  -

ــزار  ــروه 19P=3/1 ه ــای گ ــتگی، كل آالينده ه ــای بازنشس ــای صندوق ه ــا در دارايی ه 1.. آاْلينده ه
ميليــون دالر آمريــکا در تــن

MSCI ،منبع: گزارش تاورز واتسون ويليس
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ايـن گـزارش براسـاس اطالعـات در دسـترس تـاورز واتسـون در تاريـخ تهيـه   -
گزارش اسـت و داده های ارائه شـده بعد از اين تاريخ را در محاسـبات خود در 

نظـر نمی گيـرد.

5- وضعیت دارایی های صندوق های بازنشستگی در ایران
1-5- اطالعات حاصل از تحلیل صورت های مالی صندوق های بازنشستگی تابعه

بـر اسـاس صورت هـای مالـی تجميع شـده سـبد دارايـی صندوق های بازنشسـتگی 
در پايـان سـال 1392، مجمـوع سـرمايه گذاری های 4 صنـدوق فـوق در سـهام 
شـركت های بورسـی و غيربورسـی كشـور شـامل سـرمايه گذاری در بيـش از 542 
شـركت اسـت كـه ايـن تعـداد شـركت ها بـه وسـيله 20 شـركت سـرمايه گذری 

چندوجهـی و هلدينگ هـای تخصصـی تابعـه آنهـا اداره می شـود.
مجمـوع ارزش روز بـرآوردی سـبد دارايـی صندوق های بازنشسـتگی تابعه در سـال 

مـورد بررسـی در حـدود 98 ميليـارد تومان بوده اسـت.
دارايی هـای صندوق هـای  انجـام گرديـده سـهم خالـص  برآوردهـای  بـر مبنـای 
بازنشسـتگی تابعـه از توليـد ناخالص داخلی كشـور طی بـازه زمانـی 92-1391 در 
حـدود 0/9 درصـد افزايـش يافتـه و از 12/8 درصد در سـال 1391 بـه 13/7 درصد 

در سـال 1392 رسـيده اسـت.
از منظـر ميزان اشـتغال ايجاد شـده در حوزه سـرمايه گذاری صندوق هـا، در مجموع 
حـدود 135 هـزار نفـر شـغل ايجاد شـده كه به صـورت تقريبـی 0/67 درصد از كل 

اشـتغال كشور را تشـکيل می داده است.
سـهم صندوق هـای بازنشسـتگی تابعه از بازار سـيمان معادل 16/49 درصـد، از بازار 
فـوالد معـادل 32/94 درصد از بازار سـنگ آهن 20/82 درصـد، از محصوالت دارويی 
معـادل 40/05 درصـد، پتروشـيمی 9/98 درصـد و از بـازار خـودرو معـادل 17/73 

درصد بوده اسـت.
سـهم ارزش افـزوده ناشـی از صندوق هـای بازنشسـتگی در كل اقتصـاد كشـور در 

حـدود d; درصـد بوده اسـت.

2-5- اطالعات حاصل از تحلیل صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی
مطالبـات سـازمان تامين اجتماعـی از دولـت در سـرفصل سـاير حسـاب ها و اسـناد 
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دريافتنـی طبقه بنـدی و رقـم مطالبـات از دولـت همـواره بيـش از 98 درصـد از ايـن 
سـرفصل را شـامل می شـود. از طـرف ديگر مقايسـه اقـالم ترازنامه ای ايـن صندوق با 
خالـص دارايی هـای طرح بيانگر اين اسـت كـه مهمترين ركن تشـکيل دهنده خالص 
دارايی هـای طـرح در سـازمان تامين اجتماعـی سـرفصل سـاير حسـاب ها و اسـناد 
دريافتـی اسـت كـه در سـال 1392 سـهمی 74/5 درصـدی داشـته اسـت. بنابرايـن 
همان گونـه كـه قابـل مشـاهده اسـت مطالبـات سـازمان تامين اجتماعـی از دولـت 
بيشـترين سـهم از خالـص دارايی هـا را در اين صنـدوق به خود اختصاص داده اسـت.

نگاهـی بـه صورت های مالی سـازمان تامين اجتماعی طی سـنوات 92-1383 بيانگر 
ايـن مهـم اسـت كه طی ايـن بازه زمانـی مطالبـات صنـدوق از دولـت از 28 درصد 
بـه حـدود 70 درصـد رسـيده در حالی كه سـهم منابع حاصـل از سـرمايه گذاری از 

حـدود 30 درصـد به حدود 16 درصد رسـيده اسـت.

مقایسه روند سرفصل سرمایه گذاری ها و حساب ها و اسناد دریافتنی
در سازمان تامین اجتماعی )میلیون ریال(

نگاهـی بـه صورت هـای مالی اين سـازمان بيانگر اين اسـت كه سـهم درآمد حاصل 
از سـرمايه گذاری ها در كل منابـع درآمـدی سـازمان بـه صـورت متوسـط معـادل 
11 درصـد بـوده و 86/5 درصـد از منابـع ايـن صنـدوق از طريـق درآمـد ناشـی از 
حـق بيمه هـا تاميـن می گردد. بر مبنـای صورت هـای مالی سـازمان تامين اجتماعی 
درآمـد حاصـل از بخش سـرمايه گذاری به صورت متوسـط 17 درصـد از هزينه های 
ايـن صنـدوق را پوشـش داده اسـت. شـايان ذكـر اسـت كـه ايـن سـهم از پوشـش 
هزينه هـا بـرای بـازه زمانی 1384 الـی 1388 معادل 15 درصد بـوده و علت افزايش 
مـازاد درآمـد بـر هزينـه )درآمدهـای شـركت ها( از سـال 1389 و سـال های بعد از 
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آن بـه بهره برداری رسـيدن سـرمايه گذاری های شسـتا در شـركت های پتروشـيمی 
و راه انـدازی طرح هـای سـرمايه گذاری بـوده كـه سـبب افزايـش فـروش و درآمد در 

شـركت های تابعـه شسـتا و هلدينگ های آن شـده اسـت.

3-5- اطالعات حاصل از تحلیل صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری
جمـع سـرمايه گذاری های صنـدوق بازنشسـتگی كشـوری از رقـم حـدود 2600 
ميليـارد تومـان در سـال 1386 بـه بيـش از 6200 ميليـارد تومـان در سـال 1392 
رسـيده اسـت كـه بـه صـورت متوسـط سـاليانه 19 درصـد رشـد داشـته اسـت. 
مهمتريـن سـرفصل سـرمايه گذاری های اين صندوق سـرمايه گذاری در سـهام بوده 

كـه بـه صـورت متوسـط سـاليانه 18/6 درصـد رشـد را تجزيـه نموده اسـت.
حجـم بدهی هـای دولـت بـه صنـدوق  بازنشسـتگی كشـوری معـادل 29 درصـد از 
خالـص دارايی هـای طـرح در ايـن صنـدوق می باشـد. امـا در ارتبـاط بـا صنـدوق 
بازنشسـتگی كشـوری بايسـتی ايـن موضـوع را مدنظـر قـرار داد كـه بـه دليل عدم 
ثبـت بدهـی دولـت بـه اين صنـدوق از زمـان تاسـيس )سـال 1354( مبلـغ واقعی 
بدهـی دولـت در صورت هـای مالـی صندوق بازنشسـتگی كشـور منعکـس نگرديده 
اسـت و تنهـا در سـنوات اخيـر صندوق بازنشسـتگی كشـوری اقدام به ثبـت به روز 

مطالبـات آن صنـدوق از دولـت نموده اسـت.
تسـهيالت مالی دريافتنی بخش مهمی از ترازنامه صندوق بازنشسـتگی كشـوری را 
بـه خـود اختصـاص داده كـه از سـال 1389 به بعد همواره روندی افزايشـی داشـته 
و اين افزايش عمدتا ناشـی از رشـد تسـهيالت دريافتنی شـركت های تابعه به علت 

كمبـود نقدينگی و سـرمايه در گـردش مورد نياز آنها بوده اسـت.
نگاهـی به صورت های مالی صندوق بازنشسـتگی كشـوری در سـال 1392 نمايانگر 
افزايـش چشـمگير مـازاد درآمد بـر هزينه در اين صنـدوق بوده كه ايـن مهم عمدتا 
ناشـی از افزايـش مبلـغ و مقـدار فـروش در شـركت های تابعـه و وابسـته صنـدوق 
و همچنيـن افزايـش سـهم سـود دريافتـی توسـط شـركت سـرمايه گذاری صندوق 
بازنشسـتگی و عالوه بر آن سـود ناشـی از تسـعير دارايی های ارزی در شـركت های 
نفتکش/ كشـتيرانی و آلومينيوم پارس بوده اسـت. در واقع در صندوق بازنشسـتگی 
كشـوری نيـز مشـابه سـازمان تامين اجتماعـی بـه بهره بـرداری رسـيدن طرح هـای 
مزيت هـای  جـزء  كـه  شـركت هايی  و  صنايـع  در  سـرمايه گذاری  و  پتروشـيمی 
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نسـبی اقتصاد كشـور محسـوب می شـوند و باعث شـده اسـت كه سـهم اين بخش 
از كل درآمدهـای صنـدوق در سـال های اخيـر افزايـش قابـل توجهـی پيـدا كنـد. 
ضمـن اين كـه تغييـرات مديريتـی و تجديـد سـاختار سـرمايه گذاری ها و تمركـز بر 
فرايندهـای نظارتـی و كنترلـی شـركت ها نيز تاثير قابـل توجهـی در افزايش فروش 

و درآمد شـركت ها داشـته اسـت.

4-5- اطالعـات حاصـل از تحلیل صورت هـای مالی صنـدوق  بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر 

در ارتبـاط بـا صنـدوق بيمـه اجتماعـی كشـاورزان، روسـتاييان و عشـاير، رشـد 
سـرمايه گذاری ها به خصوص در بخش سـهام شـركت ها از رشـد سـاير اقالم بيشـتر 
بـوده اسـت. بـه طـوری كـه خالـص دارايی های طـرح به طور متوسـط سـاليانه 83 
درصـد رشـد داشـته در حالی  كـه جمع سـرمايه گذاری ها به طور متوسـط سـاليانه 
141 درصـد رشـد داشـته اسـت. اگرچه عمده محل تشـکيل سـرمايه ايـن صندوق 
در سـنوات اوليـه آن متمركـز در سـپرده های بانکـی بـوده اسـت امـا به مـرور زمان 
تركيـب سـرمايه گذاری ها تغييـر يافتـه و سـهم سـرمايه گذاری در سـهام بـه بيـش 
از 76/7 درصـد رسـيده و ايـن در حالـی اسـت كه سـهم سـپرده های بانکـی و اوراق 
مشـاركت نيـز بـه حـدود 18/1 درصد از كل سـرمايه گذاری ها كاهـش يافته كه اين 

بـه معنـای افزايـش ريسـک سـبد دارايی های ايـن صندوق می باشـد.

6- آسیب شناسـی وضـع موجـود حـوزه سـرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی تابعه 

به رغـم آنچه در خصوص صندوق های بازنشسـتگی كشـورهای توسـعه يافته و نقش 
برجسـته آنها در اقتصاد كالن آن كشـورها گفته شـد متاسـفانه در ايران چالش های 
صندوق هـای بازنشسـتگی بـه حـدی حـاد شـده كـه بـا توجه بـه اهميـت موضوع 
بحـران صندوق هـای بازشسـتگی بـه ويژه پـس از معرفـی آن به عنوان يکی از سـه 
بحـران اساسـی در كنـار بحـران آب و محيط زيسـت، در برنامـه توسـعه ششـم، بـر 
ضـرورت مديريـت بحـران صندوق هـای بازنشسـتگی روز به روز افزوده شـده اسـت.

امـروزه درآمدهـای در دسـترس صندوق هـای بازنشسـتگی در ايـران بـه واسـطه 
افزايـش سـهم بازنشسـتگان، كاهـش جمعيـت در سـن كار، افزايـش طـول عمـر و 
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اميـد به زندگی، نسـبت سـالمندی جمعيت، نرخ اشـتغال و بيکاری، نـرخ تورم، نرخ 
سـود و بازدهـی سـرمايه گذاری و موارد متعـدد ديگر در حال كاهش بـوده و لذا اين 
صندوق هـا بـا چالش هـای جـدی مواجـه شـده اند و نگرانی هـای اساسـی را نه تنهـا 
بـرای صنـدوق بلکـه برای مشـتركين آنها كه امنيـت اقتصادی و آرامش خاطرشـان 
در دوران سـالمندی و بازنشسـتگی وابسـته بـه عملکـرد درسـت صنـدوق و ايفـای 
صحيـح تعهداتـش اسـت، ايجـاد می كنـد. از ميان تمامـی چالش هـای صندوق های 
بازنشسـتگی، سـه چالـش تحميـل قوانيـن، بازنشسـتگی های زودهنـگام و بدهـی 
دولـت مهمتريـن عواملـی هسـتند كه ايـن صندوق هـا را در ايـران با بحـران مواجه 

نموده اسـت.

7- جمع بندی و نتیجه گیری
هزينه هـای صندوق هـای بازنشسـتگی بـه عنـوان سـهمی از توليد ناخالـص داخلی 
بـه طـور روزافزونـی افزايش می يابـد و عدم چاره جويـی و اعمال اصالحـات به موقع 
شـانس بـروز بحران هـای جدی تـر را در آينـده افزايـش می دهـد. هر چنـد دولت ها 
در تالش انـد بـا اعمـال اصالحـات پارامتريک مورد نظـر، پايداری مالـی صندوق های 
بازنشسـتگی را تقويـت نمايند ولـی اين گونه اصالحـات عموما مورد اسـتقبال مردم 
نبـوده و خبر خوشـايندی برای آنها نيسـت. دولتمـردان و قانونگـذاران از بيم عواقب 
ناشـی از چنين تصميماتی مسـئوليت  انجـام اين گونه اصالحـات را معموال بر دوش 
دولت هـای بعـدی گذاشـته و بـا ايـن تدبيـر بـا شـتاب بيشـتری بـه سـوی بحـران 

نقدينگـی و ... گام برمی دارنـد.
صندوق هـای بازنشسـتگی بايـد سـاختارهای سـازمانی خـود را برای شـرايط جديد 
تنظيـم و تعديـل نماينـد. مشـاركت بيشـتر بازيگـران عرصـه بيمه هـای اجتماعـی 
در شـفافيت پاسـخگويی صندوق هـا زيربنـای موفقيـت ايـن اصالحات اسـت و اين 
شـفافيت موجب آسـان تر شـدن درک اصالحات و انطبـاق آنها با واقعيات می شـود.

8- پیشنهاد و راهكار
بـا توجـه به اين كه آمـار و اطلعات موجـود درباره وضعيت فعلـی صندوق هايی مانند 
صندوق بازنشسـتگی نيروهای مسـلح و صندوق بازنشسـتگی كشـوری نشان دهنده 
وابسـتگی شـديد آنهـا بـه منابـع عمومـی و دولـت اسـت و در بزرگتريـن صنـدوق 
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بازنشسـتگی يعنـی سـازمان تامين اجتماعـی نيـز شـاخص ها حاكـی از وضعيـت 
بحرانـی صنـدوق اسـت. بـا توجه بـه شـرايط بحرانی صندوق هـای بازنشسـتگی در 
ايـران و از آنجايـی كـه اين صندوق ها بين النسـلی هسـتند می بايسـت اقـدام عاجل 
بـرای خـروج از بحران صـورت پذيرد. راهکارهايی به شـرح ذيل پيشـنهاد می گردد:

اسـتقرار نظام حاكميت شـركتی در صندوق های بازنشستگی و تثبيت جايگاه مقام   -
ناظـر بـر صندوق های بازنشسـتگی در راسـتای ايجاد شـفافيت و پاسـخگويی.

در برنامـه زمانـی ميان مـدت اصالحات پارامتريـک و در كوتاه مـدت اصالحات   -
سـاختاری صندوق ها به منظـور اصالح فرايندها و روش های خدمت رسـانی در 
دسـتور كار بررسـی و اجرا قرار گيرد )اصالحات سـاختاری به داليل عديده ای 
در اولويـت قـرار دارنـد، به خصـوص كـه ايـن نـوع اصالحـات در كوتاه مـدت 
قابـل انجـام اسـت(. در حـال حاضر بـا توجه به شـرايط اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی ايـران پيش نيازهـای الزم بـرای اصالحات سيسـتمی فراهـم نبوده و 

پيامدهـای سياسـی و اجتماعی سـنگينی در برخواهد داشـت.
بـا اسـتقرار نظـام تامين اجتماعی چند اليه، نظـام تامين مالـی اندوخته گذاری   -
كامـل در قالـب حسـاب های انفـرادی بـرای اليه هـای تکميلـی قابـل انجـام 
خواهـد بـود و در اليـه اول نيـز حمايـت از بيمـه تفکيـک می گردد. پيشـنهاد 
می شـود در سـطح پايه سيسـتم به صـورت DB و با تضميـن و مديريت دولت 
بـرای اقشـار خـاص باشـد و در اليه هـای تکميلی از سيسـتم DC اسـتفاده شـود.
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شاخص توسعه انسانی1

1- مقدمه
با جهانی شـدن اقتصاد و گسـترش پيوندهای اقتصادی كشـورها با يکديگر، آمارها، 
داده هـا و شـاخص های مقايسـه های بيـن كشـوری اهميتـی بيـش از پيـش يافتـه 
اسـت. بـر همين اسـاس برخی سـازمان های معتبر بين المللـی اقدام به گـردآوری و 

انتشـار آمارهـا و شـاخص های مقايسـه های بين كشـوری می نمايند.
اطـالع از آخريـن وضعيت كشـورمان در اين شـاخص ها می تواند نقشـی بسـزا در 
تصميم گيری های سـرمايه گذاران و فعاالن تجاری و ديگر ذی نفعان داشـته باشـد، 
اميـد اسـت ايـن سـری گزارش هـا زمينـه بهبـود تصميم هـا و سياسـتگذاری های 

مرتبـط با فضای كسـب وكار را فراهم سـازد. 

2- معرفی شاخص  توسعه انسانی2
برنامه توسـعه سـازمان ملل گزارش های توسـعه انسـانی را از سـال 1990 منتشـر 
می نمايـد. ايـن شـاخص روشـی را بـرای رتبه بنـدی كشـورها ارائـه می دهـد كـه 
گسـترده تر از دسـته بندی صرفا بر اسـاس درآمد می باشـد. دسـتيابی يک كشـور 
به سـه بعد اساسـی در توسـعه انسـانی، توسـط شـاخص HDI مـورد ارزيابـی قرار 

می گيـرد. ايـن سـه بعـد عبارتند از:
طـول عمـر و سـالمتی كـه از طريـق اميـد بـه زندگـی در هنـگام تولـد   -1

اندازه گيری می شود. 
آمـوزش كـه از طريـق ميزان سـواد بزرگسـاالن و ميـزان ثبت نـام در مقاطع   -2

اول، دوم و سـوم دوره آموزشـی اندازه گيـری می شـود.
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولي ــق س ــه از طري ــوب ك ــی مطل ــتاندارد زندگ اس  -3

اندازه گيری می گردد. 
1. گزارش شماره 34، معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

2. Higher education and training
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در واقـع »توسـعه انسـانی« توسـط چهـار شـاخص فـوق شـامل اميـد بـه زندگی، 
ميـزان سـواد بزرگسـاالن، ثبت نـام در مقاطـع اول، دوم و سـوم دوره آموزشـی و 

سـرانه توليـد ناخالـص داخلـی سـنجيده می شـود.
25 سـال پيـش )سـال 1990( اوليـن گـزارش توسـعه انسـانی بـا اين ديـدگاه كه 
توسـعه، وسـعت يافتـن انتخاب هـای افـراد می باشـد، شـروع و به طور گسـترده ای 
روی ايـن موضـوع متمركـز شـده بـود كه كيفيـت زندگی انسـان ها فراتـر از قدرت 

اقتصادی اسـت.
كار، زيربنـای اصلـی غنـای اقتصـادی و زندگـی انسـانی اسـت لکـن ايـن مفهـوم 
بيشـتر در بخـش اقتصـاد نهادينه شـده تـا در اصطالحات توسـعه انسـانی. آخرين 
گـزارش توسـعه انسـانی كـه در سـال 2015 و بـر اسـاس اطالعـات سـال 2014 
منتشـر شـده، فراتـر از عرف معمـول، »كار« را مسـتقيما با كيفيت زندگی انسـان 

پيوند زده است. 
ايـن گـزارش بـا يک سـوال زيربنايـی آغاز می شـود، »چگونـه كار می تواند توسـعه 

انسـانی را ارتقا بخشـد؟«
در ايـن گـزارش تصويـر بارزتـری از كار ترسـيم شـده و فراتـر از شـغل بـه مواردی 
ماننـد كار بـدون مـزد، كار خـالق و كار داوطلبانـه كه همـه اينها در غنـای زندگی 

انسـانی سـهم دارنـد اشـاره می نمايد.
ايـن گـزارش در دو بخش تهيه شـده اسـت. بخش اول بـه ارائه آمارهـای مربوط به 
شـاخص های توسـعه انسـانی می پردازد كه هر سـاله توسـط سـازمان ملل منتشـر 
می گـردد و سـری زمانـی ايـن شـاخص ها را برای كشـورهای منطقـه و منتخب در 

اختيـار خواننده قـرار می دهد.
در بخـش دوم زيرشـاخص های »كار« از نـگاه توسـعه انسـانی كه به طـور خاص در 

سـال 2014 تهيه شـده، مورد بررسـی قـرار می گيرد.
الزم بـه ذكـر اسـت كـه رتبـه برخـی از كشـورها بـه دليـل برابر بـودن امتيـاز آنها 

يکسـان اسـت و بعضـا چنـد كشـور يـک رتبـه را كسـب نموده اند.
در جدول شماره 1 و 2 تعاريف مربوط به اجزای اين دو شاخص ارائه می شود.
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جدول 1- اجزای شاخص »توسعه انسانی«

توضیح شاخصعنوان شاخصردیف

اميد به زندگی از بدو تولد1
Life expectancy at birth

سال هايی كه فرد در بدو تولد انتظار 
می رود عمر كند با فرض ثابت 

بودن الگوی مرگ ومير در سراسر 
زندگی او

سنوات تحصيلی مورد انتظار2
Expected years of Schooling

سال های تحصيلی كه انتظار می رود 
يک كودک از سن ورود به مدرسه 
داشته باشد، البته در صورت ثابت 
بودن الگوهای غالب نرخ ثبت نام در 

طول دوره تحصيل آن فرد

ميانگين سنوات تحصيلی3
Mean years of schooling

متوسط سال هايی كه توسط 
جمعيت واقع در سنين 25 سال و 

باالتر صرف تحصيل می شود و مدت 
زمانی كه فرد برای انتقال از يک 

سطح تحصيلی به سطح ديگر صرف 
می نمايد

 درآمد سرانه ناخالص ملی 4
)برابری قدرت خريد – دالر در سال 2011(
Gross national income )GNI( per capita

كل درآمدی كه از توليد و مالکيت 
بر عوامل توليد به دست می آيد، 
منهای درآمدهای پرداخت شده 

برای مصرف عوامل توليد )با تبديل 
به قيمت دالر و بر اساس نرخ 
برابری قدرت خريد( تقسيم بر 

جمعيت در اواسط سال



جدول 2- اجزای شاخص »کار«

توضیح شاخصعنوان شاخصردیف

نسبت اشتغال به جمعيت1
Employment to population ratio

درصد جمعيت واقع در سنين 15 و باالتر كه شاغل هستند

ميزان مشاركت نيروی كار2
Labor force participation rate

درصد جمعيت واقع در سن كار كه در بازار كار مشغول به 
كار می باشند، )اعم از شاغل و جويای كار(. اين شاخص اندازه 
نيروی كار موجود برای فعال شدن در توليد كاال و خدمات را 

نشان می دهد

سهم اشتغال در بخش كشاورزی3
Employment in agriculture

سهم كل شاغالنی كه در بخش كشاورزی اشتغال دارند

سهم اشتغال در بخش خدمات4
Employment in services

سهم كل شاغالنی كه در بخش خدمات اشتغال دارند

نيروی كار در سطح آموزش عالی5
Labor force with tertiary education

درصد نيروی كاری كه با توجه به استانداردهای جهانی 
تحصيالت عالی دارند

اشتغال آسيب پذير6
Vulnerable employment

درصد شاغالنی كه درگير مشاغل بدون مزد خانوادگی و 
خويش فرما می باشند

نرخ بيکاری7
Unemployment rate

درصد نيروی كار واقع در سن 15 و باالتر كه فاقد شغل دارای 
درآمد بوده و يا خوداشتغال باشند، اما آماده به كار يا در 

جست وجوی كار با درآمد و يا خوداشتغال باشند

نرخ بيکاری طوالنی مدت8
Long – term unemployment rate

درصد نيروی كار واقع در سن 15 و باالتر كه به مدت حداقل 
12 ماه در جست وجوی كار بوده ولی نتوانسته اند شغلی را كه 

درآمد داشته يا خوداشتغال باشد را پيدا نمايد

نرخ بيکاری جوانان9
Youth unemployment rate

درصد نيروی كار واقع در سن 24-15 كه فاقد شغلی هستند 
كه درآمد داشته يا خوداشتغال باشند اما آماده به كار و يا در 

جست وجوی كار با درآمد و يا خوداشتغال باشند

افراد جوان بيکار يا غيرشاغل به تحصيل10
Youth not in schooo or employment

درصد نيروی كار واقع در سن 24-15 كه شاغل يا در حال 
تحصيل نمی باشند

بازدهی نيروی كار11
Output per worker

خروجی هر واحد از نيروی كار، به عنوان سرانه توليد ناخالص 
داخلی، به نرخ ثابت دالر در سال مرجع و با نرخ برابری قدرت 

خريد

ساعت كاری هفتگی12
Hours worked per week

تعداد ساعتی كه افراد شاغل )حقوق بگير و خوداشتغال( در 
هفته كار می كنند
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3- معرفی مرجع
آمارهـای مـورد اسـتفاده در ايـن گـزارش، توسـط UNDP1 تهيـه و بـه صـورت 
سـاليانه منتشـر می شـود. كليـه جـداول ايـن گـزارش از سـايت ايـن سـازمان به 
آدرس www.undp.org  اسـتخراج شـده و دسترسـی به اطالعات از طريق مراجعه 

بـه سـايت بـرای عمـوم امکان پذير اسـت.

4- جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی
در اين گزارش جايگاه ايران در توسـعه انسـانی به تنهايی و در قياس با كشـورهای 
منطقـه و منتخـب ديـده می شـود. طی سـال های 2010 لغايـت 2014 رتبه ايران 
بيـن 69 تـا 88 در نوسـان بـوده كه رتبـه 69 مربوط به سـال 2014 و رتبه 88 در 

سـال 2011 به دسـت آمده است.
قابـل ذكـر اسـت كـه رتبه هر كشـور بر اسـاس امتياز كسـب شـده در اجـزای هر 
يـک از شـاخص های تعييـن می گـردد و هـر چـه امتيـاز يـک كشـور بـه عـدد 1 
نزديک تـر باشـد رتبـه آن بهتـر خواهد بود. از سـال 2010 اندازه و امتياز شـاخص 
توسـعه انسـانی ايران بهبود داشـته و در بهترين شـرايط برابر 0/766 بوده اسـت.
در بيـن 23 كشـور منطقـه، ايـران بر پايه اطالعـات سـال 2014 در رديف دهمين 
كشـور قـرار گرفته و در طی سـال های مورد بررسـی توانسـته اسـت جايـگاه خود 

را در بيـن كشـورهای منطقـه حفظ نمايد.
رتبـه ايـران در مقايسـه بـا كشـورهای منتخب نيـز حکايـت از روند بهبـود پايدار 
در طـی سـال های مـورد بررسـی دارد. در حالـی كه بيشـتر كشـورهای منتخب با 
افـت رتبـه مواجـه بوده اند، كشـورهای آلمان و روسـيه بهبود مناسـبی در توسـعه 

داشـته اند. انسانی 

1.. United Nations Development Program
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جدول 3- وضعیت ایران در توسعه انسانی طی دوره 2010 لغایت 2014

ف
ردی

 شاخص توسعه انسانی
و زیرشاخص های آن

سال 2010
)از 169 کشور(

سال 2011
)از 187 کشور(

سال 2012
)از 186 کشور(

سال 2013
)187 کشور(

سال 2014
)از 188 کشور(

 رتبه ايران در شاخص
7088767569توسعه انسانی

امتياز شاخص
0/7020/7070/7420/7490/766توسعه انسانی

1
اميد به زندگی

71/97373/27475/4از بدو تولد

1412/714/415/215/1سنوات تحصيلی مدنظر2

3
نگين ميا

7/27/37/87/88/2سنوات تحصيلی

4
درآمد سرانه
ناخالص ملی

11764
 )برابری قدرت
 خريد دالر در
سال 2008(

10164
 )برابری قدرت
 خريد دالر در
سال 2005(

10695
 )برابری قدرت
 خريد دالر در
سال 2005(

13451
 )برابری قدرت
 خريد دالر در
سال 2011(

15440
 )برابری قدرت
 خريد دالر در
سال 2011(

1-4- وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای منطقه

جدول 4- رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص توسعه انسانی طی دوره 2010 لغایت 2014

ف
سال 2010کشورهای منطقهردی

)169 کشور(
سال 2011

)از 187 کشور(
سال 2012
)186 کشور(

سال 2013
)از 187 کشور(

سال 2014
)از 188 کشور(

1517161918فلسطين اشغالی1
3837363132قطر2
5556573439عربستان3
3230414041امارات4
3942484445بحرين5
4763544648كويت6
89845652-عمان7
6668697056قزاقستان8
71726567-لبنان9
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ف
سال 2010کشورهای منطقهردی

)169 کشور(
سال 2011

)از 187 کشور(
سال 2012
)186 کشور(

سال 2013
)از 187 کشور(

سال 2014
)از 188 کشور(

7088767569ايران10
8392906972تركيه11
7475727976گرجستان12
6791827678آذربايجان13
82951007780اردن14
7686878785ارمنستان15
101113112110108مصر16
102115114116114ازبکستان17
109126125125120قرقيزستان18
132131120121-عراق19
112127125133129تاجيکستان20
125145146146147پاكستان21
133154160154160 يمن22
155172175169171افغانستان23

جدول 5- وضعیت ایران و کشورهای منطقه در زیر شاخص های توسعه انسانی در سال 2014

ف
 کشورهایردی

منطقه
 امتیاز شاخص
توسعه انسانی

 امید به زندگی
 از بدو تولد

)سال(

 سنوات
تحصیلی

 مورد انتظار
)سال(

 میانگین
 سنوات

تحصیلی
 )سال(

 درآمد سرانه
 ناخالص ملی

 )برابری قدرت خريد
دالر در سال 2011(

0/89482/41612/530676فلسطين اشغالی1
0/85078/213/89/1123124قطر2
0/83774/316/38/752821عربستان3
0/8357713/39/560868امارات4
0/82476/614/49/438599بحرين5
0/81674/414/77/283961كويت6
0/79376/813/6834858عمان7
0/78869/41511/420867قزاقستان8
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ف
 کشورهایردی

منطقه
 امتیاز شاخص
توسعه انسانی

 امید به زندگی
 از بدو تولد

)سال(

 سنوات
تحصیلی

 مورد انتظار
)سال(

 میانگین
 سنوات

تحصیلی
 )سال(

 درآمد سرانه
 ناخالص ملی

 )برابری قدرت خريد
دالر در سال 2011(

0/76979/313/87/916509لبنان9
0/76675/415/18/215440ايران10
0/76175/314/57/618677تركيه11
0/75474/913/812/17164گرجستان12
0/75170/811/911/216428آذربايجان13
0/7487413/59/911365اردن14
0/73374/712/310/98124ارمنستان15
0/69071/113/56/610512مصر16
0/67568/411/510/95567ازبکستان17
0/65570/612/510/63044قرقيزستان18
0/65469/410/16/414003عراق19
0/62469/411/210/42517تاجيکستان20
0/53866/27/84/74866پاكستان21
0/49863/89/22/63519 يمن22
0/46560/49/33/21885افغانستان23

2-4- وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای منتخب
بـرای ارائـه تصويـری دقيق تـر از جايگاه كشـورمان در شـاخص توسـعه انسـانی در 
جداول 6 و 7 رتبه كشـورمان در اين شـاخص با برخی كشـورهای پيشرفته صنعتی 

و كشـورهای تـازه صنعتی شـده مورد مقايسـه قرار گرفته اسـت.
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جدول 6- رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص توسعه انسانی طی دوره 2010 لغایت 2014

ف
 کشورهایردی

منتخب
سال 2010 
)از 169 کشور(

سال 2011
)از 187 کشور(

سال 2012 
)از 186 کشور(

سال 2013 
)187 کشور(

سال 2014 
)از 188 کشور(

109566آلمان1
44358آمريکا2
1215121517كره جنوبی3
1112101720ژاپن4
1420202022فرانسه5
2324252627ايتاليا6
6566555750روسيه7
5761646262مالزی8
7088767569ايران9
891011019190چين10
119134136135130هندوستان11

ضمنـا طـی سـال های 2010 تـا 2014 كشـور نروژ رتبه يک را در شـاخص توسـعه 
انسـانی كسـب نموده است.

جدول 7- وضعیت  ایران و کشورهای منتخب در زیر شاخص های توسعه انسانی در سال 2014

ف
 کشورهایردی

منتخب
 امتیاز شاخص
توسعه انسانی

 امید به زندگی
 از بدو تولد

)سال(

 سنوات
تحصیلی

 مورد انتظار
)سال(

میانگین 
سنوات 

تحصیلی 
)سال(

 درآمد سرانه
ناخالص ملی

 )برابری قدرت خريد
دالر در سال 2011(

0/91680/916/513/143919آلمان1
0/91579/116/512/952947آمريکا2
0/89881/916/911/933890كره جنوبی3
89183/515/311/536927/ژاپن4
0/88882/21611/138056فرانسه5
0/87383/11610/133030ايتاليا6
0/79870/114/71222352روسيه7
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ف
 کشورهایردی

منتخب
 امتیاز شاخص
توسعه انسانی

 امید به زندگی
 از بدو تولد

)سال(

 سنوات
تحصیلی

 مورد انتظار
)سال(

میانگین 
سنوات 

تحصیلی 
)سال(

 درآمد سرانه
ناخالص ملی

 )برابری قدرت خريد
دالر در سال 2011(

0/77974/712/71022762مالزی8
0/76675/415/18/215440ايران9
0/72775/813/17/512547چين10
0/6096811/75/45497هندوستان11

5- جایگاه ایران در شاخص کار در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب
در گزارش سـال 2015 شـاخص »كار« به عنوان عاملی اثرگذار در توسـعه انسـانی 
مـورد مطالعـه قرار گرفته اسـت. وضعيـت ايران در 12 زيرشـاخص مرتبط بـا كار با 

كشـورهای منطقه و منتخب مقايسـه شـده است.
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جدول 8- وضعیت ایران و کشورهای منطقه در زیرشاخص های کار
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59/463/41/777/1517/2فلسطين اشغالی1
0/2-86/286/71/446/8قطر2
--51/854/94/770/7عربستان3
76/979/93/873/119/51امارات4
2-6570/21/162/4بحرين5
66/368/42/77618/42/2كويت6
--59/965/15/257/9عمان7
28/6-68/772/525/555/1قزاقستان8
22/527/8--44/447/6لبنان9
42-39/245/121/246/5ايران10
44/549/423/650/419/231/3تركيه11
60/6-55/86553/436/2گرجستان12
62/566/137/74814/556/4آذربايجان13
9/7-36/341/6280/5اردن14
53/263/438/944/422/929/8ارمنستان15
26/4-42/949/129/247/1مصر16
----55/161/6ازبکستان17
6267/53445/31/547/3قرقيزستان18
--35/542/323/458/3عراق19
47/1-60/767/955/526/2تاجيکستان20
51/654/444/735/224/663/1پاكستان21
40/348/824/756/211/329/6يمن22
----4447/9افغانستان23
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جدول 8 )ادامه(- وضعیت ایران و کشورهای منطقه در زیرشاخص های کار

ف
 کشورهایردی

منطقه

ص
اخ

ر ش
زي

کل
ی 

كار
بی

ی 
كار

بی
ت

مد
نی 

وال
ط

اد 
فر

ی ا
كار

بی
ان

جو

كار
ن بی

جوا
اد 

فر
ا

 به
غل

شا
یر

ا غ
ی

هی
زد

با
کار

ی 
رو

نی

ی 
کار

ت 
اع

س
گی

فت
ه

ش
نج

د س
واح

كل
 از 

صد
)در

ار(
ی ك

يرو
ن

20
08

-2
01

3

كل
 از 

صد
)در

ار(
ی ك

يرو
ن

20
08

-2
01

3

)2
4-

15
ی 

سن
صد 

)در
20

08
-2

01
4

)2
4-

15
ی 

سن
صد 

)در
20

08
-2

01
3

ريد
ت خ

در
ی ق

رابر
)ب

 )2
00

ل 5
 سا

 در
الر

د
20

05
-2

01
2

ت(
ساع

فر 
هر ن

(
20

03
-2

01
2

6/90/810/515/765/70536/7 فلسطين1
-0/30/11/19/496/237قطر2
-5/61/129/518/678/918عربستان3
55/56756/8-12/1-4/2امارات4
-41/315-1/220/35/3بحرين5
-80/172-14/6-3/6كويت6
------عمان7
-24/289-3/9-5/2قزاقستان8
-35/544-22/1-9لبنان9
-28/734/435/432-10/4ايران10
9/71/918/725/541/35335/7تركيه11
-11/630-35/6-14/6گرجستان12
-18/958-13/8-5آذربايجان13
-20/007-12/24/329/3اردن14
14/10935/4-18/49/736ارمنستان15
-13/211/734/327/919/525مصر16
------ازبکستان17
-13/421/24/938-8/3قرقيزستان18
-17/067---15/3عراق19
---16/7-11/5تاجيکستان20
7/36733/1-51/17/7پاكستان21
-29/617/8433/79/057يمن22
-5/417---8/2افغانستان23
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جدول 9- وضعیت ایران و کشورهای منتخب در زیرشاخص های کار
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56/759/91/570/230/86/5آلمان1
-57/862/51/681/261/9آمريکا2
59/1616/676/43124/8كره جنوبی3
56/859/23/769/737/510/5ژاپن4
50/155/92/974/934/97فرانسه5
43/149/13/768/518/917/9ايتاليا6
60/163/79/762/354/95/7روسيه7
57/559/412/65918/922/2مالزی8
42-39/245/121/246/5ايران9
--6871/334/835/7چين10
80/8-52/254/247/228/1هندوستان11
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جدول 9 )ادامه(- وضعیت ایران و کشورهای منتخب در زیرشاخص های کار
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5/32/37/96/370/03026/9آلمان1
8/11/913/416/591/71034/4آمريکا2
57/27140/2-3/209/3كره جنوبی3
4/31/66/93/964/38333/6ژاپن4
9/9423/911/274/11428/4فرانسه5
12/26/94022/269/98933/7ايتاليا6
5/51/713/81229/97438/1روسيه7
35/03643/2-10/4-3مالزی8
-28/734/435/432-10/4ايران9
-----2/9چين10
-8/821-3/61/410/7هندوستان11
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طرح اجرایي هر شهرستان؛
یک روستاي بدون بیكار
محمدرضا جهانگیري1 - مجید مالمحمدي راوري2

مقدمه
از چنـد سـده اخيـر و با رشـد پرشـتاب صنعـت و فنـاوري در جهـان، عقب ماندگي 
مناطـق روسـتايي بيشـتر عيـان گرديـده اسـت. از آن  جايي كـه عموما روسـتاييان 
نسـبت بـه شهرنشـينان داراي درآمـد كمتـر و از خدمـات اجتماعـي پايين تـری 
برخوردار هسـتند، اقشـار روسـتايي فقيرتر و آسـيب پذيرتر محسـوب مي شـوند كه 
بعضـا منجـر بـه مهاجـرت آنـان به سـمت شـهرها نيز مي شـود. علـت اين امـر نيز 
پراكندگـي جغرافيايي روسـتاها، نبـود صرفه اقتصادي براي ارائـه خدمات اجتماعي، 
حرفـه اي و تخصصي نبودن كار كشـاورزي )پايين  بودن بهـره وري(، محدوديت منابع 

ارضـي )در مقابل رشـد جمعيـت( و ... بوده اسـت.
بـه هميـن جهـت، بـراي رفـع فقـر در مناطـق روسـتايي، ارتقـاي سـطح و كيفيت 
زندگـي روسـتاييان، ايجـاد اشـتغال و افزايـش بهـره وري آنـان، تمهيـد »توسـعه 
روسـتايي« متولـد گرديـد. بنابـر تعريـف، برنامه هـاي توسـعه روسـتايي، جزيـي از 
برنامه هاي توسـعه هر كشـور محسـوب مي شـوند كه براي دگرگون سـازي سـاخت 

اجتماعـي- اقتصـادي جامعـه روسـتايي بـه كار مي رونـد.
ايـن گونـه برنامه هـا را كـه دولت هـا و يـا عامـالن آنـان در مناطـق روسـتايي پياده 
مي كننـد، دگرگونـي اجتماعـي بـر اسـاس طرح و نقشـه نيـز معرفي مي كننـد. اين 
امـر در ميـان كشـورهاي جهان سـوم كه دولت ها نقش اساسـي در تجديد سـاختار 
جامعـه بـه منظـور هماهنگي با اهداف سياسـي و اقتصـادي خاصي به عهـده دارند، 
بيشـتر بـه چشـم مي خـورد. از سـوي ديگر توسـعه روسـتايي را مي تـوان عاملي در 

1. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تحول 
2. دانشجوي دكترا مديريت منابع انساني

برنامه هاي توسعه 
روستایي، جزیي از 

برنامه هاي توسعه هر 
کشور محسوب مي شوند 

که براي دگرگون سازي 
ساخت اجتماعي- 

اقتصادي جامعه روستایي 
به کار مي روند
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بهبود شـرايط زندگي  افراد متعلق به قشـر كم درآمد سـاكن روسـتا و خودكفاسازي 
آنان در روند توسـعه كالن كشـور دانسـت.

در گذشـته بعضي مديران و سياسـتگذاران امر توسـعه، صرفا بر »توسـعه كشـاورزي« 
متمركـز مي شـدند كـه امـروزه نتايـج نشـان داده اسـت كـه توسـعه روسـتايي صرفا 
از ايـن طريـق محقـق نمي شـود. روسـتا جامعـه اي اسـت كـه داراي ابعـاد اجتماعـي 
مختلـف و نيازمنـد توسـعه همه جانبه اسـت، نـه صرفا توسـعه كسـب وكار در نظامي 
بـه نـام كشـاورزي و بايد گفت كه از طريق توسـعه كشـاورزي موفق نيز الزاما توسـعه 
روسـتايي محقـق نمي شـود. زيـرا اوال فوايد توسـعه كشـاورزي عايد همه روسـتاييان 
نمي شـود )بيشـتر عايـد زميـن داران، به خصـوص مالـکان بـزرگ، مي شـود(، ثانيـا 
افزايـش بهـره وري كشـاورزي باعـث كاهش نيـاز به نيروي انسـاني مي شـود )حداقل 
در درازمـدت( و ايـن خـود باعـث كاهش اشـتغال روسـتاييان و فقـر روزافـزون آنان و 
مهاجرت بيشـتر به سـمت شـهرها مي شـود. سـازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور 
بـا توجـه به رسـالت سـازماني و در راسـتاي توانمندسـازي گروه هاي هدف خـود و به 
منظـور اسـتفاده از تمامـي ظرفيت هـا و ارائـه آموزش هـاي منجـر بـه اشـتغال اقدام 
بـه برنامه ريـزي آموزشـي ويـژه روسـتاييان و عشـاير نموده اسـت كه بديـن منظور از 
مدل هـاي متفاوتـي بهره بـرداري مي نمايد تا تمركز روسـتاييان را از اسـتفاده صرف از 
منابـع طبيعـي روسـتا خارج نمـوده و بـه حوزه هاي ديگر اشـتغال به واسـطه افزايش 

مهـارت ايشـان نيز معطـوف نمايد.
ايـن مهـم كـه بسـياري از توليـدات روسـتا اقـالم مطلـوب و مورد نياز سـاير اقشـار 
جامعـه مي باشـد و چنانچـه بـا مکانيزم هايي روسـتاييان بتوانند سـريع تر بـه درآمد 
حاصـل فـروش توليدات خود دسـت پيدا كننـد، يک مدل آموزش محـور با همکاري 
سـاير دسـتگاه هاي اجرايـي ذي ربـط را مي طلبد كـه زمينه سـاز امر باشـد، بنابراين 
اداره كل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان كرمـان در راسـتاي راهکارهـاي اجرايـي 
بخـش آمـوزش فنـي و حرفـه اي و در اجراي شـيوه هاي آمـوزش توأم بـا كار عملي 
و مسـتند بـه مـاده 3 تصويب نامـه هيات وزيـران بـه شـماره 162733/ت 47334 
هــ مـورخ 90/8/15 مبنـي بـر فراگيـري دوره مهارتـي در محيـط كار واقعـي و يـا 
شبيه سـازي شـده، بـا بهره گيـري از ظرفيـت بخش هـاي مختلـف كشـور اعـم از 
دولتـي، عمومـي، تعاونـي و غيردولتـي و بـه منظـور خدمت رسـاني هـر چـه بهتـر 
بـه ايـن قشـر مهـم جامعـه اقـدام بـه تدويـن و تصويـب طرح هـر شهرسـتان يک 

در گذشته بعضي
مدیران و سیاستگذاران 
امر توسعه، صرفا بر 
»توسعه کشاورزي« 
متمرکز مي شدند که 
امروزه نتایج نشان

داده است که توسعه 
روستایي صرفا از این 
طریق محقق 
نمي شود
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روسـتاي بـدون بيکار در شـوراي اشـتغال اسـتان نمود تـا از اين رهگـذر در گام اول 
يـک روسـتاي محـروم شهرسـتان بـا نظـر مقامـات محلـي انتخـاب و آموزش هـاي 
الزم بـا توجـه بـه نيازسـنجي و نيـاز بازار به سـاكنين ارائه شـود كه در نتيجـه افراد 
توانمنـد شـده طـرح، قـادر بـه توليد و كسـب درآمد مناسـب شـوند و در گام بعد با 
تسـري الگـو به سـاير روسـتا هاي شهرسـتان بتوان زمينه سـازي مهاجـرت معکوس 
بـه روسـتا ها را فراهـم آورد. ايـن مهـم با كار مطالعاتـي ويژه و عملياتـي كردن طرح 

همـراه بـود كـه در ادامـه اهـم مباني نظـري طرح ارائه شـده اسـت. 

استراتژي هاي توسعه روستایي 
كشـورها و مناطـق مختلـف جهـان، متناسـب بـا شـرايط و اولويت هـا، رويکردهـا و 
اسـتراتژي هاي توسـعه روسـتايي متفاوتـي را در پيـش گرفته انـد. قطعـا نمي تـوان 
بـدون درنظـر گرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صرف بر اشـتغالزايي 
در روسـتاها )بـدون درنظر گرفتن اسـتراتژي توسـعه روسـتايي( توفيـق چنداني به 
دسـت آورد كه پايدار و ماندگار نيز باشـد. چون اشـتغالزايي و كارآفريني در فضايي 
مسـتعد رخ مي دهـد و بـدون وجـود آن فضـا عمـال نمي تـوان متوقـع موفقيتـي 
پايـدار بـود. اهـم رويکردها و اسـتراتژي هاي توسـعه روسـتايي را اين گونـه مي توان 

تقسيم بندي نمود:  

رویكردهاي فیزیكي-کالبدي 
استراتژي توسعه و بهبود زیرساخت هاي روستایي 

زيرسـاخت هاي روسـتايي را مي تـوان سـرمايه هاي عمومـي و اجتماعـي روسـتاها 
دانسـت كـه بديـن جهت توسـعه اين زيرسـاخت هاي اجتماعـي، فيزيکـي و نهادي 
باعـث بهبـود شـرايط و كيفيـت زندگي و معيشـت مـردم محلـي و ارتقـاي كارايي 
زندگـي اجتماعـي و اقتصـادي آنان خواهد شـد. منظور از ايجاد، توسـعه و نگهداري 
زيرسـاخت هاي روسـتايي، صرفـا تزريـق نهاده هـاي سـرمايه اي بـه يـک جامعـه بـا 
توليد سـنتي نيسـت، بلکه هدف ايجاد سـازوكارها، نهادها و مديريت جديدي اسـت 
كـه در عمـل نيازمند مشـاركت وسـيع روسـتاييان اسـت. در واقع اين اسـتراتژي، با 
همـکاري مـردم مي تواند بـه طـور آگاهانـه، ارادي و موفقيت آميـز از دوران طراحي، 
برنامه ريـزي و سـرمايه گذاري گـذر كـرده و بـه شـرايط مطلـوب پايـدار وارد گردد. 
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استراتژي تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادي
اكثـر كشـورهاي جهـان، بـراي گـذار از يـک سـاخت ارضـي بـه سـاختي ديگـر، 
اصالحاتـي را در برنامه ريزي هـاي توسـعه روسـتايي خـود گنجانده انـد. بـه عبـارت 
ديگـر، تجديـد سـاختار توليـد و توزيـع مجـدد منابـع اقتصـادي را از اهـداف عمده 
برنامه هـاي توسـعه روسـتايي خويش قلمـداد نموده اند. البته در بعضي مـواردي نيز، 
بـه دليل سـاماندهي نامناسـب خدمات پشـتيباني و تخصيـص اعتبـارات موردنياز، 

چيـزي بـه درآمـد زارعـان خرده پا افـزوده نمي شـود.

استراتژي صنعتي نمودن روستاها 
اگرچـه در ايـن اسـتراتژي، توسـعه كشـاورزي در فراينـد توسـعه روسـتايي حايـز 
اهميـت اسـت امـا در عيـن حـال بايد بـا توسـعه فعاليت هـاي صنعتي همراه شـود. 
در بسـياري از كشـورها )به خصـوص آسـيايي ها( صرفـا زراعـت نمي توانـد اشـتغال 
كافـي و بهـره ور ايجـاد نمايـد )ظرفيت زميـن نيز محدود اسـت(، بديـن جهت بايد 
بـه ايجـاد اشـتغال سـودآور غيرزراعي نيـز پرداخت تا تفـاوت درآمد شهرنشـينان و 
روستانشـينان افزايـش نيافتـه و مهاجـرت روسـتاييان به شـهر كاهش يابـد. در اين 

راسـتا بايـد اقدامـات ذيل صـورت پذيرد:
ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت هاي درآمدزا  الف( 

رواج مراكز روستايي دست پايين  ب( 
اهـداف عمـده ايـن اسـتراتژي را مي تـوان ايـن گونـه برشـمرد: ايجـاد اشـتغال 
غيركشـاورزي بـراي روسـتاييان بيـکار يـا نيمه بيـکار در يـک منطقه، هميـاري در 
جلوگيـري از جريـان مهاجـرت بـه مراكـز شـهري، تقويـت پايه هـاي اقتصـادي در 
مراكـز روسـتايي، اسـتفاده كامـل )بيشـتر( از مهارت هـاي موجـود در يـک ناحيـه، 
فـرآوري توليـدات كشـاورزي محلـي، تهيـه نهاده هـاي اساسـي و كاالهـاي مصرفي 
بـراي كشـاورزان و ديگـر افـراد محلـي. بيشـتر ايـن گونـه صنايـع روسـتايي در 
بخـش  مي توانـد  كـه  مي گيرنـد  شـکل  )كوچک مقيـاس(  خـرد  كسـب وكارهاي 
عمـده اي از آن را صنايـع دسـتي تشـکيل دهـد. ايـن صنايـع دسـتي مي تواننـد از 
ابزارهـاي پيشـرفته تر بـراي كار خـود بهـره بـرده و بـه دليـل سـادگي و مقبوليـت 
بيشـتر در جوامع روسـتايي و امکانات اشـتغالزايي بيشـتر، كمک بيشـتري به بهبود 

وضعيـت روسـتاييان انجـام دهـند.
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استراتژي رفع نیازهاي اساسي 
ايـن اسـتراتژي در جسـت وجوي اتخـاذ شـيوه اي اسـت تـا بـر اسـاس آن، نيازهاي 
اساسـي فقيرتريـن بخـش از جمعيـت روسـتايي را بـه درآمـد و خدمـات در طـول 
يـک نسـل، برطرف نمايد. نيازهاي اساسـي شـامل درآمد )كار مولـد( و هم خدمات 

موردنيـاز زندگي مي شـود.
محورهاي اصلي این استراتژي عبارتند از: 

تغييـر معيـار برنامه هـاي اجرايـي از »رشـد« بـه سـمت »نيازهـاي اساسـي« كـه 
از طريـق اشـتغال و توزيـع مجـدد صـورت مي گيـرد )بـه عبـارت ديگـر از »رشـد 
اقتصـادي« بـه »توسـعه اقتصـادي«( چرخـش از اهـداف ذهنـي بـه سـمت اهداف 
عيني و واقعي، كاهش بيکاري. از اين رو رفع نيازهاي اساسـي تهيدسـتان، در كانون 
مركـزي ايـن اسـتراتژي قـرار مي گيرد و اهداف رشـدمحور جـاي خود را بـه اهداف 
مصرفـي مي دهنـد كـه در مناطق روسـتايي با سـرمايه و واردات كمتري )نسـبت به 

بخش شـهري( قابـل انجام هسـتند.
 

رویكردهاي اجتماعي-فرهنگي: 
استراتژي توسعه اجتماعي 

اسـتراتژي توسـعه اجتماعي محلي )جامعه اي(، اهداف توسـعه اقتصادي- اجتماعي 
را توأمـان شـامل مي شـود و نويـد مي دهد كه هـم پايه هاي نهادهـاي دموكراتيک را 

بنـا نهـد و هم در تامين رفاه مادي روسـتاييان مشـاركت نمايد.

استراتژي مشارکت مردمي 
از ايـن ديـدگاه، مردم هم وسـيله توسـعه هسـتند و هم هدف آن. طرح هاي توسـعه 
روسـتايي چـه به لحـاظ ماهيت طرح ها و چه بـه خاطر محدوديت امکانـات و منابع 
دولتـي، نيازمنـد مشـاركت مـردم در ابعاد وسـيع هسـتند. در اين اسـتراتژي بايد با 
تلفيـق مناسـب رويکردهاي بـاال به پايين و پايين به باال، امکان مشـاركت گسـترده 

مردم را در فرايند توسـعه روسـتايي فراهم آورد. 
محورهاي اصلي این استراتژي عبارتند از: 

تاكيـد بيشـتر بـر نيازهاي مردم، تشـويق و افزايش مشـاركت مردم در هـر مرحله از 
فراينـد برنامه ريـزي، بسـط و ترويـج سـرمايه گذاري هاي كوچـک، كه مـردم قادر به 
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اجـراي آن باشـند، كاهـش هزينه هـاي مـردم و در مقابـل افزايش درآمدهـاي آنان، 
تشـويق مـردم در جهت تـداوم و نگهـداري پروژه هاي توسـعه )افزايـش آگاهي هاي 
مردم و كاهش زمان و هزينه طرح ها و پروژه ها(، مشـاركت در حکم وسـيله اي براي 
گسـترش و توزيـع دوبـاره فرصت ها با هـدف اتخاذ تصميم هاي جمعـي، همياري در 
توسـعه و بهره منـدي همگانـي از ثمرات آن اسـت. اين مشـاركت مي تواند در تمامي 
مراحـل مختلـف تصميم گيـري، اجـرا )عمليـات، مديريت و اطالع رسـاني(، تقسـيم 

منافع، و ارزيابي وجود داشـته باشـد.
 

رویكردهاي فضایي، منطقه اي و ناحیه اي: 
استراتژي هاي تحلیل مكاني 

والتـر كريسـتالر )1933( برمبنـاي نظريـات جي.اچ.فـون تونن و آلفرد وبـر )1909( 
نظريـه »مـکان مركـزي« را ارائه نمود كه بر اسـاس ميزان جمعيـت، نقش و كاركرد 
فاصلـه پراكندگـي سـکونتگاه هاي انسـاني بـه شـرح و تبييـن سـاختار )چارچـوب( 
فضايـي سـکونتگاه ها و حـوزه نفـوذ آنان )و بالتبع سروسـاماندهي به نحـوه چيدمان 
نقاط شـهري و روسـتايي( مي پـردازد. متخصصان اين زمينه بـا پذيرش علم جغرافيا 
)به عنـوان تحليلگـر فضاي زيسـت(، به اسـتفاده از نظريات برجسـته ديگـر در رابطه 
بـا تقسـيم بندي فضايـي- مکاني و سـاماندهي فضا نيز مبـادرت نمودند. سـه نظريه 

مطـرح در ايـن زمينـه را مي تـوان بـه طور خالصـه اين گونه معرفـي نمود: 
نظریـه زمین هـاي کشـاورزي )جـي. اچ. فـون تونـن(: ايـن نظريـه بـه تحليـل 
چگونگـي اسـتفاده و سروسـاماندهي بـه زمين هاي كشـاورزي مي پردازد. بر اسـاس 
ايـن نظريـه فعاليت هـاي كشـاورزي و ارزش زمين ها متناسـب با فاصله آنهـا از بازار 

)شـهري( تعريـف مي شـود )دوايـر متحدالمركـزي حول شـهرها(
نظریـه مكان یابـي صنایـع )آلفـرد وبـر(: بر اسـاس ايـن نظريـه صاحبـان صنايع 
مي كوشـند مکانـي را جهـت اسـتقرار كارخانه هـاي خـود برگزيننـد كـه بـا حداقل 
هزينـه توليـد محصـول و توزيع آنـان )هزينه هـاي حمل ونقل( همراه باشـد. در واقع 
زنجيـره اي از جريـان كاال، خدمـات و اطالعـات )وزن و نحـوه تعامل آنها( مـا را قادر 

بـه مکان يابـي صحيـح صنايـع مي كند. 
نظریـه مـكان مرکـزي )والتـر کریسـتالر(: بر اسـاس ايـن نظريـه هـر مکاني كه 
توليـد و توزيـع هرچه بيشـتر كاال و خدمـات در  بـا  موقعيـت مركـزي مي يابـد 
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حوزه هـاي اطـراف )يـا منطقـه نفوذ( بـه تحکيم موقعيـت مركزي خود مي پـردازد، 
بـه همين خاطـر، چنين مکان هـاي مركزي، خدمات بيشـتري را در خـود متمركز 
مي سـازند. برمبنـاي ايـن نظريـه، نقـاط مركـزي در قالـب نظامـي سلسـله مراتبي 
)مبتنـي بـر جمعيـت، فاصلـه، نقـش يـا كاركـرد( عمـل مي نماينـد. طبـق ايـن 
نظريـه، خريـداران، كاالهـا و خدمـات موردنياز خـود را از نزديک ترين بـازار فروش 

دردسترس تهيه مي كنند. 

طرح آموزش بازار محور اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان کرمان
سـازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور در شـرايط حاضر بر آموزش نيروي انسـاني 
بـه منظـور تربيـت نيـروي كار ماهـر و در واقـع بـر كيفيـت ارائـه ايـن خدمـات كه 
بايـد منجـر بـه اشـتغال گردنـد متمركـز اسـت، اين سـازمان يکـي از سـازمان هاي 
تاثيرگـذار در جامعـه اسـت كه به ارائه خدمات آموزشـي در حوزه مهـارت و فناوري 
مي پـردازد، لـذا بررسـي كيفيـت ارائـه ايـن خدمات بـا توجه به آثـار آن در رشـد و 
توسـعه بسـيار حائز اهميت اسـت . يکي از الگوهاي آموزشـي مورد تاكيد سازمان در 
تربيـت نيـروي ماهـر و خودباور و در راسـتاي تحقق سياسـت هاي اقتصـاد مقاومتي 
»مـدل آموزشـي بـازار محـور« مي باشـد كـه ايـن مـدل مبتني بـر آمـوزش، توليد، 
بازاريابـي و فـروش بـوده و باعـث ارتقای بهـره وري فرايند آمـوزش مهارتي و موجب 
توسـعه اشـتغال پايـدار مي شـود. در ايـن فراينـد آموزشـي كارآمـوزان همزمـان بـا 
آمـوزش يـا پـس از آن اقـدام به توليـد محصوالتي در قالـب كارگاه هـاي متمركز يا 
غيرمتمركـز خوشـه اي مي كننـد كـه قابليـت فروش داشـته باشـد. آمـوزش در اين 
مـدل از ابتـداي خريـد مـواد اوليـه از بـازار تا عرضه محصوالت توليد شـده، توسـط 

كارآمـوزان در بـازار مصـرف ادامـه مي يابد.
از جملـه اهـداف اجـراي ايـن مـدل آموزشـي عبارتنـد از: اجـراي عدالت آموزشـي 
به ويـژه آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي، همـگام شـدن بـا تمهيـدات سـازمان در 
وضعيـت اقتصـاد مقاومتـي، ايجـاد اشـتغال پايـدار، كاهـش بيـکاري پنهـان، حفظ 
اشـتغال روسـتاييان و رشـد و توسعه مشـاغل خانگي، ارائه آموزش مبتني بر شرايط 
محيـط واقعـي كار. بنابرايـن، ايـن گونـه آموزش هـاي مبتني بـا محيـط كار از يک 
سـو باعـث افزايـش اعتمـاد به نفس كارآمـوزان به دليل مواجه شـدن بـا محيط كار 
واقعـي خواهـد شـد و از سـويي ديگر با زمينه سـازي ايجاد اشـتغال پايـدار، افزايش 
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انگيـزه كارآمـوزان را بـه دليـل كسـب درآمد حيـن آمـوزش، موجب خواهد شـد . 
از آنجـا كـه اداره كل آمـوزش فنـي و حرفه اي اسـتان كرمان نيز در راسـتاي تحقق 
اهـداف راهبـردي نظـام آمـوزش مهارتـي يکـي از مجريان ايـن مدل مي باشـد و در 
شـرايط حاضـر بـر آموزش نيـروي انسـاني و به ويـژه آموزش هاي مهارتـي بازارمحور 
و در واقـع كيفيـت ارائـه ايـن خدمات آموزشـي متمركز اسـت و اين مدل آموزشـي 
بـه منظـور توسـعه آموزش هـاي فني و حرفه اي متناسـب بـا نيازهاي بـازار كار و در 
راسـتاي راهکارهـاي اجرايي بخـش آموزش فنـي و حرفه اي و در اجراي شـيوه هاي 
آمـوزش تـوأم بـا كار عملـي و مسـتند بـه مـاده 3 تصويـب نامـه هيـات وزيـران به 
شـماره 162733/ت 47334 هــ مـورخ 90/8/15 مبنـي بر فراگيـري دوره مهارتي 
در محيـط كار واقعـي و يـا شبيه سـازي شـده، بـا بهره گيـري از ظرفيـت بخش هاي 
مختلـف كشـور اعـم از دولتـي، عمومـي، تعاونـي و غيردولتـي و اجـراي آيين نامـه 
بندهـاي )الـف( تا )هــ( ماده 80 قانون پنج سـاله پنجم توسـعه جمهوري اسـالمي 
ايـران و مسـتند بـه مـاده 15 و 16 تصويـب نامه هيات وزيـران به شـماره 31616/

ت47436 هــ مـورخ 91/2/20 مبني بر »تسـهيل اسـتفاده متقاضيـان غيردولتي از 
امکانـات و تجهيـزات دولتـي« و »بازنگـري و اصـالح و ارائه خدمات آموزشـي مورد 
نيـاز از طريـق واگـذاري يـا خريـد خدمـات از مراكـز غيردولتـي فنـي و حرفـه اي« 
تدويـن شـده كـه اجراي آزمايش ايـن مدل در 10 اسـتان ايران حاكي از اثربخشـي 

و خروجـي مناسـب ايـن طرح بوده اسـت.

برنامه اجرایي
با توجه به اينکه اشـتغال يک متغير وابسـته اسـت كه به متغيرهاي مسـتقل زيادي 
ارتبـاط دارد، قطعـا حركت هـاي جزيره اي و بـدون برنامه جامع نمي تواند اثربخشـي 
الزم را به دنبال داشـته باشـد. بنابراين اسـتفاده از ظرفيت هاي دسـتگاه هاي اجرايي 
مختلـف و همچنيـن ظرفيـت مردمي و بخش خصوصـي در اجراي ايـن طرح امري 

بديهي است. 
اسـتفاده از يـک مـدل كارا نيـز الگـوي راه اجـراي درسـت برنامـه را زمينه سـازي 
مي كندكـه بـا توجـه بـه تجربيـات و مطالعـات مختلـف مـدل بـازار محور سـازمان 
امـوزش فنـي و حرفـه اي بـا توجـه به در نظـر گرفتن حلقه هـاي اصلي خلـق ارزش 

مي تواند مثمرثمر باشد. 
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 آموزش تولید  فروش بازاریابی

در اجـراي ايـن طـرح هريـک از دسـتگاه هاي اجرايي بايسـتي وظيفه ذاتـي خود را 
بـه صـورت هماهنـگ انجـام دهنـد تـا گروه هـدف طـرح بتوانـد به صورت شـفاف 
و بـا سـرعت بيشـتر از مزايـاي طـرح بهره منـد گردنـد. بـه عنـوان مثـال اداره كل 
آمـوزش فنـي و حرفه اي بايسـتي پس از اينکه از طريق دسـتگاه هاي مربوطه )مانند 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت( مشـخص شـد چـه محصوالتي داراي بـازار فروش 
مناسـب هسـتند، اقـدام به تدويـن برنامه آموزشـي براي توانمند سـازي روسـتاييان 
نمايـد و افـراد بگونـه اي آموزش مهارتي داشـته باشـند كه بتوانند به بهترين شـيوه 

در فرايند توليد محصوالت يا ارائه خدمات وارد گردند.  

برنامه زمان بندي
اجـراي ايـن طـرح بـا توجـه بـه هـدف واالي آن قطعـا در يـک دوره كوتاه مـدت به 
نتيجـه نمي رسـد، لذا دو بـازه زماني كوتاه مـدت و بلند مدت بـراي آن در نظر گرفته 

شـده است.
برنامـه كوتاه مـدت در بـازه زمانـي يـک سـاله از زمـان تصويب طـرح خواهـد بود و 

برنامـه بلند مـدت تـا 5 سـال ادامـه خواهد داشـت.

برنامه ریزي منابع مالي 
منابـع مالـي مـورد نيـاز اجـراي طـرح از محـل اعتبـارات دسـتگاه هاي اجرايـي 
و فرمانداري هـاي اسـتان خواهـد بـود، همچنيـن از طريـق اعتبـارات صنـدوق 
كارآفرينـي اميـد و سـاير بانک هـا نيـز تسـهيالت الزم بـه متقاضيـان گـروه هدف 

تعلق خواهد گرفت. 

نظارت بر روند اجرایي طرح
نظـارت بـر چگونگـي اجـراي طـرح در روسـتا ها بـه عهـده نماينـدگان اسـتانداري 
اسـتان خواهـد بـود كه به وسـيله فرمانـداران هـر شهرسـتان گزارش هـای مربوطه 

تهيه و اعالم خواهد شد. 
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هماهنگي دستگاه هاي اجرایي
بـه منظـور هماهنگي بين دسـتگاهي به صـورت ماهيانه جلسـاتي در فرمانـداري  و 
اسـتانداري اسـتان تشـکيل مي گـردد و هـر يـک از دسـتگاه هاي اجرايـي موظفنـد 
نماينـده خـود را جهـت ارائـه گزارش هـا و پاسـخ بـه سـواالت مربوطه اعـزام نمايد.

ارزشیابي و بازخورد اجرایي طرح
در پايـان برنامـه زمانـي كوتاه مـدت جلسـه بررسـي نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت ها 
و تهديـدات مربـوط بـه اجـراي طرح برگـزار خواهد شـد تـا از نتايج حاصلـه برنامه 

اجرايي بلند مدت به صورت كاراتر اجرا گردد. 

منابع اطالعاتي و آماري طرح
اطالعـات الزم بـراي برنامه ريـزي اجرايـي دسـتگاه هاي مختلـف از طريـق آمـار 
سرشـماري و اطالعـات حاصله طـرح تکاپو و گزارشـات آماري دسـتگاه هاي اجرايي 

خواهد بود. 

نمونه برنامه اجرایي طرح در شهرستان قلعه گنج
بـه عنـوان نمونـه برنامـه اجرايـي طـرح در شهرسـتان قلعه گنـج با همـکاري بنياد 
علـوي )زيـر مجموعـه بنيـاد مسـتضعفان انقالب اسـالمي( بـه صورت گسـترده در 
حـال انجـام اسـت كـه اين مهم بـا نيازسـنجي صـورت گرفته توسـط كارشناسـان 
سـازمان آموزش فني و حرفه اي )سـند پيوسـت( و همکاري دانشـگاه تهـران همراه 
بـود كـه در فاز اول با شناسـايي اولويت هاي توانمند سـازي مردم منطقـه 2123 نفر 
در برنامه ريـزي آموزشـي مـد نظـر قرار گرفته انـد. ايـن آموزش ها در راسـتاي پروژه 

توان افزايـي جوامـع محلـي بـا چشـم انداز زير در حـال انجام مي باشـد:

چشم انداز پروژه توان افزایي جوامع محلي در مناطق روستایي شهرستان قلعه گنج:
تقويـت سـرمايه و توانمنـدي اجتماعي روسـتاييان و جلب اعتماد و مشـاركت    -

آنهـا در تصميم گيـري و اجـراي كليـه امـور مرتبـط بـا آبادانـي روسـتا
تقويت سـرمايه اقتصادي و سـطح درآمد روسـتاييان با راه اندازي صندوق هاي    -
آبادانـي روسـتايي و بسـيج سـرمايه مالي افـراد و حمايت از مشـاغل موجود و 
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راه انـدازي مشـاغل جايگزيـن و جديـد سـازگار با محيط زيسـت 
تقويـت سـرمايه انسـاني و ارتقـای مهـارت، آمـوزش و خالقيت در روسـتاهاي    -
تحـت پوشـش پـروژه بـا تاكيـد بـر فراگيـري آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي 

اهداف عملیاتي پروژه توان افزایي جوامع محلي
انجـام فعاليت هـاي ارزيابي مشـاركتي روسـتا و فرايند بسـيج جوامع محلي در    -

روسـتاهاي مربوطـه )شـناخت محيـط اجتماعـي و طبيعي روسـتا(
راه انـدازي و تشـکيل 20 صنـدوق آبادانـي روسـتا در راسـتاي بسـيج سـرمايه    -

مالـي روسـتا )هـر صنـدوق يـک سـازمان اجتماعـي و اقتصـادي( 
برگـزاري نشسـت هاي ماهانـه صنـدوق روسـتا بـراي جمـع آوري پس انـداز و    -

اعطـاي وام بـه افـراد در روسـتاها 
مديريـت و نظـارت بـر عضويـت افـراد تحـت پوشـش صنـدوق آبادانـي در    -
مربوطـه  دهسـتان  ملـي  فراگيـر  تعاونـي  شـركت  در  مربوطـه  روسـتاهاي 

شرح مختصري از روند تفاهمنامه همكاري با بنیاد علوي
موضـوع: امـر توانمندسـازي گروه هاي هدف روسـتايي مسـتقر در مراكز دهسـتاني 

شهرسـتان قلعـه گنج بـه تعـداد 2123 نفـر- دوره در مرحله اول
مبلـغ قـرارداد: اين قـرارداد قريـب 10 ميليارد ريـال بـرآورد گرديد كه بـه منظور 
تقويـت بخـش خصوصـي قسـمت اعظـم آن توسـط آموزشـگاه هاي آزاد فنـي و 

حرفـه اي شهرسـتان انجـام پذيرفته اسـت.
برنامه ریـزي دوره هاي آموزشـي: برنامـه آموزشـي در دو رديف تدويـن گرديد كه 
در سـطح اول بحـث آمـوزش در حـد مربيگـري براي افـراد منتخب شهرسـتان بود 
تـا در آينـده ايـن افـراد بومی منطقـه بتوانند امـر آمـوزش مهارتی را دنبـال نمايند 
و در سـطح دوم بـه منظـور آموزش هـاي مهارتـي كـه منجـر به اشـتغال مـورد نياز 

عامه مردم شـود.
رونـد اجرایـي دوره هـا: در فـاز اول تعـداد 38 نفـر از داوطلبـان و معرفي شـدگان 
توسـط بنيـاد و مشـاور و ناظـر طرح )دانشـگاه تهـران( با اسـتفاده از كليـه امکانات 
رفاهـي )خوابـگاه و پذيرايـي( در كرمـان از بهمـن مـاه سـال گذشـته در حرفه هاي 
مختلـف مشـغول به آموزش شـدند كه تـا ابتداي ارديبهشـت ماه امسـال اين امر به 
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پايـان رسـيد. در فـاز دوم و بـه صـورت همزمان دوره هاي آموزشـي مـورد نياز مردم 
منطقـه در محـل نمايندگـي ثابت شهرسـتان با تحويل سـاختماني از دانشـگاه پيام 
نـور كليـد خـورد و تعـدادي از دوره هـا نيز در روسـتا ها توسـط بخش دولتـي انجام 
گرديـد و تـا پايـان مـدت قـرارداد نيـز برنامه ريزي های الزم انجام شـده اسـت. اما با 
همکاري آموزشـگاه هاي آزاد شهرسـتان نيز تعداد قابل توجهي دوره در روسـتا هاي 
مختلـف شهرسـتان انجام شـده كـه نتايج حاصل از نظرسـنجي ها حاكـي از رضايت 
مخاطبـان بـوده اسـت. كليـه افـرادي كـه در آزمون هـاي پايـان دوره موفـق به اخذ 

گواهينامـه شـوند مي توانند از تسـهيالت خوداشـتغالي بنياد اسـتفاده نمايند.
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تصاویر برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای
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بررسی ارتباط بین تمایل به راه اندازی 
کسب و کار با ضرورت تاسیس صندوق 

خوداشتغالی و کارآفرینی روستایی
)مطالعه  موردی: روستاییان بخش آب گرم شهرستان آوج استان قزوین(1

سعداله دارابی2، پیمان پوررجب میاندوآب3، شهرام آزادمنش4

چكیده 
نظـام اعتبـارات ُخـرد به عنوان يکـی از مهم تريـن راهکارهـای توانمندسـازی جامعه  
روسـتايی مطرح اسـت و در صورتی كه اعتبارات ُخرد به خوداشـتغالی و فعاليت های 
كارآفرينـی اختصـاص يابـد می تواند در رفع بيـکاری، افزايش درآمـد خانوارها، كاهش 
نابرابری هـای اجتماعی- اقتصـادی و رفع موانع ازدواج و كاهش آسـيب های اجتماعی 
بسـيار موثـر باشـد. هـدف اصلـی ايـن تحقيـق، سـنجش نظـرات روسـتاييان بخش 
آب گـرم- قزويـن در زمينـه  تشـکيل صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتايی 
اسـت. بـا اسـتفاده از پيمايش و پرسشـنامه  محقق سـاخته، تعـداد 8 روسـتا به صورت 
نمونه گيـری در دسـترس انتخاب شـدند و با 200 پرسشـنامه  نمونه اطالعـات الزم از 
بيـکاران و عالقمنـدان به كارآفرينی كسـب گرديد. نتايج نشـان داد ميانگين ضرورت 
تشـکيل صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتايی با ميانگين 4/74، سپرده گذاری 
در صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا جهت دريافت وام كارآفرينی با ميانگين 
4/15، واريـز يارانـه  نقـدی به صنـدوق برای سـپرده گذاری با ميانگين 3/71، تشـويق 

1.* ايـن مقالـه مسـتخرج از طـرح پژوهشـی با عنوان »بررسـی زمينه هـا، موانع، فرصت ها و چشـم انداز 
كارآفرينـی و خوداشـتغالی در روسـتا« اسـت كـه در سـال 1394 در موسسـه  كار و تامين اجتماعـی به 
مديريـت پيمـان پوررجـب ميانـدوآب، با همـکاری سـعداله  دارابی و شـهرام آزادمنش و با نظـارت دكتر 

محمدرضا سـپهری انجام شـد. 
1.2. دانشجوی دكترای جمعيت شناسی دانشگاه تهران- نويسنده  مسئول

2.3. كارشناس ارشد علوم اجتماعی گرايش توسعه  روستايی- دانشگاه تهران
3.4. كارشناس ارشد علوم اجتماعی گرايش توسعه روستايی- دانشگاه تهران



186

ماهنامه
مدیریت بازار کار ایران

سال دوم، شماره 13
خرداد 1396

ديگـران بـه سـپرده گذاری در صنـدوق بـا ميانگيـن 4/27، شـركت در دوره هـای 
كارآفرينـی جهـت اخـذ وام از صنـدوق بـا ميانگيـن 4/07 و همـکاری بـا دهيـاری و 
اعضـای شـورای اسـالمی جهت تاسـيس صنـدوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا 
بـا ميانگيـن 4/25 باالتـر از حـد متوسـط هـر پرسـش )3( اسـت كـه نشـان از وجود 
ضرورت تاسـيس صندوق خوداشـتغالی و كارآفرينی روسـتا است. همچنين در آزمون 
فرضيه هـا بيـن تمايل بـه راه اندازی كسـب و كار به صورت فـردی و گروهـی- تعاونی با 
تشـکيل صندوق خوداشـتغالی و كارآفرينی روسـتايی رابطه  معنا داری مشـاهده شـد. 
واژگان کلیـدی: اعتبـارات ُخرد، كارآفرينی، صندوق كارآفرينـی، تمايل به راه اندازی 

آب گرم. كسب و كار، 

مقدمه و طرح مساله
نظـام اعتبـارات ُخـرد1، يکـی از راهکارهای مطرح  شـده در چند دهه  اخيـر به منظور 
تسـريع در فرايند سـرمايه گذاری و تقويت بنياد مالی و پس انداز در مناطق روسـتايی 
و نهايتـا توانمندسـازی جوامـع روسـتايی و فقرزدايـی از طريـق ارتقاء بهـره وری بوده 
اسـت )مافـی، 1386(. اعتبـارات ُخـرد بـرای تاميـن مالی به كسـانی اسـت كـه به طور 
معمول نمی توانند از خدمات نهادهای رسـمی متداول اسـتفاده نمايند و هدف اصلی 
آن گـردآوری ظرفيت هـا و توانايـی بـرای توليـد ثـروت در ميـان كارآفرينـان فقيـر و 
تامين منابع پايدار امرار معاش برای سـاكنان روسـتايی اسـت )نورايی و سـعدی، 1393(. 
يکـی از تجـارب موفـق در خصوص پرداخت تسـهيالت مالی )اعتبارات ُخـرد( به زنان 
فقيـر مربـوط به كشـور بنـگالدش با تاسـيس گرامين بانک اسـت. اين بانک در سـال 
1976 بـا هـدف كمـک بـه تـوده  فقيـر جامعـه به ويژه زنان روسـتايی تاسـيس شـد. 
مجمـوع مطالعاتی كـه درخصوص گرامين بانک انجام شـده اسـت، حاكی از موفقيت 
آن در ايجـاد اشـتغال و فقرزدايـی و روحيه  اعتماد به نفـس و خوداتکايی در زنان فقير 
و سرپرسـت خانوار روسـتايی اسـت. تاسـيس بانک آمنا اختيار مالزی در سـال 1987 
در ايـن كشـور بـا هـدف ارائـه  تسـهيالت اعتباری بـه توده های فقيـر و ايجـاد روحيه  
خوداتکايـی در روسـتاييان به ويـژه سرپرسـت خانـوار، يکی ديگـر از مـوارد حمايت از 
زنان خانوار اسـت. بررسـی و ارزشـيابی انجام شـده، حاكی از نقش برجسـته  تسهيالت 
اعطايـی آمنـا اختيار در ايجاد اشـتغال اسـت. اجرای طـرح اعتبارات ُخـرد با تمركز بر 

1. Micro Credit
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صنايـع كوچـک توسـط »بانک توسـعه  صنايع كوچـک هندوسـتان« از جمله تجارب 
موفـق در حمايـت از زنـان سرپرسـت خانوار در اين كشـور اسـت. در قالـب اين طرح، 
تسـهيالت ُخـرد به ويـژه در اختيار زنـان قرار گرفتـه و موفقيت های زيـادی در زمينه  

اشـتغال حاصل شـده اسـت )صرامی فروشـان، همايون فرهاديان، شـعبانعلی  فمی، 1393(. 
بعـد از انقـالب اسـالمی ايران نيز برنامه هـا و سياسـت های فقرزدايی در روسـتاها به اجرا 
درآمـد و نهادهايـی نظيـر جهـاد سـازندگی و كميتـه  امـداد امام، در توسـعه  روسـتايی و 
توانمندسـازی جامعه  روسـتايی كوشـيدند و نتايج مثبت زيادی نيز به دسـت آمد؛ ليکن 
تامين منابع مالی روسـتاييان به ويژه در زمينه  اشـتغال و كارآفرينی، فاقد برنامه ای جامع 
و رويکردی محلی بود. برخی از موسسـات تامين مالی روسـتاييان در ايران بعد از انقالب 
عبارتنـد از: صندوق هـای قرض الحسـنه  در حـوزه  عمـل شـركت های تعاونـی روسـتايی 
شـباهنگ يـا ايرانيـان، صنـدوق تعـاون كشـور، بانـک توسـعه  تعـاون، صندوق مهـر امام 
رضـا، سـازمان فنـی و حرفـه ای، بانک كشـاورزی، طرح زينب كبری، سـازمان بهزيسـتی 
و... )فرضـی زاده، 1393(. موسسـات و صندوق هـای ذكـر شـده، اغلـب نهادهايـی حاكميتی 
بـوده كـه سـاختاری بوروكراتيـک داشـته و عمال مسـائل زيـادی در اعطای اعتبـارات به 
وام گيرنـدگان تحميل می كنند. انحراف بسـياری از وام های دريافتـی از توليد به مصرف و 
كارهای داللی، به رسـميت  نشـناخته  شـدن طرح كسـب و كار متقاضيان از سوی بانک ها 
بـرای اعطـای وام، زمان بـر بـودن فراينـد اعطـای وام و درخواسـت وثيقه های سـنگين يا 
ضامن معتبر، عمال تامين مالی طرح های اشـتغالزايی روسـتايی را با مشـکالت عديده ای 
روبـرو نمـوده اسـت؛ در حالـی كه در چين، دولت اين كشـور با تاسـيس موسسـات مالی 
و اعتبـاری روسـتايی نقـش مهمـی در راه اندازی شـركت های كوچک توليـدی و صنعتی 
در روسـتاها و شـهرک ها ايفـا نمـوده اسـت. مديريت اين شـركت ها نيمه دولتی بـوده و با 
پشـتيبانی دولت و توسـط جمعی از روستانشـينان، تحت قوانين محلی و منطقه ای اداره 
مـی شـود )پوررجـب ميانـدوآب، 1389(. بنظـر می رسـد اگـر اقدام جـدی در زمينه  اشـتغال 
روسـتايی با منابع محلی روسـتاييان صورت نگيرد، نه تنها افزايش مهاجرت به شـهرها و 
تخليه  جمعيتی روسـتاها، بلکه تشديد مسـائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
در شـهرها را شـاهد خواهيـم بـود. در واقـع سـوال اصلـی ايـن اسـت كـه چرا با گذشـت 
بيـش از 70 سـال از تشـکيل عمـر صندوق هـای روسـتايی، طـرح جامعـی از اعتبـارات 
ُخرد با مديريت محلی روسـتاييان تشـکيل نشـده اسـت؟ بـه عبارت بهتر، چـرا نهادهای 
تشکيل شـده  اعتبـاری روسـتايی در ايران همگـی دارای صبغه  دولتـی و بوركراتيک )يا با 
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نظـارت دولتـی( بـوده و عمـال مديريت روسـتايی و جوانان بيکار روسـتايی و مردم محلی 
در تشـکيل، مديريـت و نظـارت بـر وام هـای اعطايی ناديـده گرفته شـده اند؟ هدف اصلی 
ايـن تحقيـق در مرحله  اول و اساسـا ضرورت تشـکيل صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی 
روسـتايی در ايـران )بـه عنوان يک طرح پيشـنهادی بومی و محلی روسـتايی( اسـت. در 
مرحلـه  دوم، ارتباطـی اسـت كـه تمايـالت راه انـدازی كسـب و كار روسـتاييان بـا ضرورت 

تشـکيل صندوق خوداشـتغالی و كارآفرينی روستايی دارد. 

پیشینه  تحقیق
زهـرا فرضـی زاده )1393( در تحقيقی با عنوان »بررسـی آثار اعتبارات ُخرد بر رشـد 
توانمنـدی زنـان روسـتايی« كـه بـا روش كيفـی بـا اعضای عضـو صنـدوق اعتباری 
روسـتايی ُچکوچه پشـت شهرسـتان رضوانشـهر اسـتان گيالن صورت گرفته، نشان 
داد: عـدم انجـام بررسـی اوليه بـرای آگاهی از موانع رشـد توانمندی زنان روسـتايی، 
صرفـا تاكيـد بـر پرداخـت اعتبار، اطالع رسـانی بـه عده ای محـدود، عدم شناسـايی 
فقـرای واقعـی، عـدم تطابـق رويـه  صنـدوق بـا عرف و شـرايط بومـی روسـتا و ديد 

مقطعـی  داشـتن از جملـه  كاسـتی های صندوق اعتباری اسـت.
حشـمت اله سـعدی، سـميه آزمند و احمد يعقوبی فرانی )1393( در تحقيقی با عنوان 
»بررسـی علـل توقـف فعاليت برخـی از صندوق هـای اعتبـاری ُخرد زنان روسـتايی« 
كـه بـر روی زنان روسـتايی صندوق های اعتباری ُخرد منحل  شـده در اسـتان همدان 
اسـت، نتيجه گرفتند: ضعف روابط انسـانی و عدم توانايی هيات مديره، ضعف سيسـتم 
وام دهـی و مقررات مالی، عدم مشـاركت و اعتماد اعضای صندوق هـای اعتبارات ُخرد، 
عـدم تجهيز پس اندازها توسـط هيات مديره، مهم ترين مشـکالت اين صندوق  اسـت. 
فرامـرز بريمانـی و سـميه اكبـری در تحقيقی بـا عنوان »بررسـی اثرهـای اعتبارات 
ُخـرد در توانمندسـازی زنـان روسـتايی. مطالعه  مـوردی: روسـتاهای دارای صندوق 
در سيسـتان« نتيجـه گرفتنـد، اعتبارات ُخرد نتوانسـته موجب افزايـش درآمد زنان 
روسـتايی عضـو صندوق هـا گـردد. ليکـن با مقايسـه  ميانگيـن دو جامعـه، وضعيت 
درآمـدی زنـان عضـو، از زنـان غيرعضو بهتر بـوده اسـت. از اين منظر می تـوان ادعا 

كـرد ايـن طـرح در توانمندسـازی زنـان روسـتايی بی تاثير نبوده اسـت. 
مهـدی طالـب، محمدرضا محمـدی و پيمان پوررجـب ميانـدوآب )1390( در تحقيقی 
بـا عنـوان »پيامدهـای تـداوم حضـور واسـطه های خريـدار شـير در نواحـی روسـتايی. 
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مطالعه  موردی: روسـتای شيشـه، شهرسـتان اهر« كه به روش نظريـه  زمينه ای صورت 
گرفتـه، نتيجـه گرفتنـد، به علـت نبود صنـدوق اعتبـارات ُخرد محلـی، توليدكنندگان 
شـير در روسـتای شيشـه اغلب بـه علت كمبود نقدينگـی و محروميت مالـی، در نوعی 
رابطـه  نابرابـر مبادلـه ای با واسـطه ها و دالالن خريداران شـير قرار گرفته اند و گسـترش 
ارتباطـات ايـن دو گـروه از حـوزه  اقتصـادی بـه حوزه  روابـط اجتماعی، موجب تشـديد 
وابسـتگی توليدكننـدگان بـه دالالن و خريداران، كاهش همـکاری بين توليدكنندگان، 
فقـدان خودبـاوری و عموميت و فراگيری و تک روی بين توليدكنندگان انجاميده اسـت.
تحقيقات متعدد نشـان داده اسـت، موسسـات مالی اعتبارات ُخرد، نياز به تدوين مقررات 
و سـاز و كارهای مناسـب بـرای پرداخت های خود و همچنين بازپرداخـت به موقع وام ها 
از سـوی دريافت كننـدگان دارنـد و تنهـا در صـورت وجود قوانين روشـن و درسـت برای 
آنهـا می تـوان بقـا و پايـداری را انتظـار داشـت. برخی مطالعـات نيز گويای آن اسـت كه 
فقرا با اخذ وام های ُخرد، بيشـترفقير شـده اند كه ناشـی از بدهی و بازپرداخت وام هاست. 
در واقـع عـدم هدايت وام ها بـه كارهای توليدی، نبـود آموزش های كارآفرينـی برای اين 
گـروه و نبـود برنامه هـای توانمندسـازی صندوق های اعتبـاری از جمله  ايـن عوامل بوده 
اسـت. ضعـف ديگر برنامه های اعتبارات ُخرد موسسـات مذكـور، زمـان بازپرداخت وام ها 
اسـت. كوتاهـی دوره  بازپرداخت، اختصـاص وام ها به حوزه  مصرف و مستثنی شـدن عده  
زيـادی از متقاضيـان از دريافـت وام ها از ديگـر ضعف های اعتبارات ُخرد اسـت. علی رغم 
ضعف هـای نظـام اعتبارات ُخـرد تحقيقـات صورت گرفتـه در نمونه های موفـق از قبيل: 
بانک همبسـتگی بوليوی، بانک ركيت اندونزه، براک نشـان داد وام هايی كه توسـط بانک 
همبسـتگی بوليوی داده شـده اثر مثبتی بر افزايش درآمد و اشـتغالزايی داشـته اسـت. 
بانـک ركيـت اندونـزی هم در زمينـه  افزايش درآمـد و ايجاد اشـتغال موفق بوده اسـت. 
در بـراک، وام هـا صـرف فعاليت هـای خانوار شـده و سـبب افزايـش درآمد خانوار گشـته 
ولی تاثير چندانی در اشـتغالزايی نداشـته اسـت. گزارش سـازمان جهانی كار هم نشـان 
می دهـد، وام هـای ُخرد پرداخت شـده به افـراد زيرخط فقر، اثر چندانی بر ايجاد اشـتغال 
نداشـته اسـت. در يافتـه  ای ديگر نيز واترفيلـد و دوال معتقدند برنامه هـای اعتبارات ُخرد 
كـه بـر فعاليت هـای درآمدزا متمركز شـده اند باعـث افزايـش درآمد و امنيـت اقتصادی 
خانـوار می گردنـد، امـا اگـر برنامـه ای بخواهد اثـر مثبتی بر ايجاد اشـتغال پايدار داشـته 
باشـد الزم اسـت بجـای هدف گيری افـرادی كه فعاليت هـای درآمدزا انجـام می دهند به 
سـمت جمعيتـی هدف گيری داشـته باشـد كه كسـب و كارهای ُخـرد و كوچـک را اداره 
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می كنند )صرامی فروشـان، همايـون فرهاديان، شـعبانعلی فمی، 1393(.  
در مجمـوع می تـوان نتيجـه گرفـت اعتبـارات ُخرد زمانـی می توانند موفق شـوند كه مبتنی 
بـر سـاختارهای محلـی، مديريت محلـی و منابع درآمدی بومی باشـد و تشـکيل، مديريت و 
نظـارت بـر اعطـای وام هـا بـه خود روسـتاييان يـا افراد بومی سـپرده شـود. اما موضـوع مهم 
اين كـه تشـکيل چنيـن صندوق هايـی در جامعـه  روسـتايی بايـد بـا هـدف توانمندسـازی و 
ايجـاد كارآفرينـی و اشـتغال صـورت گيـرد نه اعطـای صرف اعتبـار. بنابراين مقتضی اسـت 
صندوق های اعتباری ُخرد ابتدا برنامه های جامعی جهت توانمندسـازی جامعه  محلی داشـته 
باشـند كـه اين برنامه هـا از ارائه  آموزش هـای كارآفرينی، مهارت  آموزی و آگاهی سـازی گرفته 
تـا شناسـايی فرصت هـای جديـد اشـتغال غيركشـاورزی و كشـاورزی. با توجه به گسـترش 
فرهنگ مصرف در جامعه  روسـتايی به نظر می رسـد بهتر اسـت اعطای تسـهيالت اعتباری 
فقـط بـا هدف اشـتغال و كارآفرينی صورت گيرد، طبيعی اسـت نبود شـغل و كارآفرينی های 
پايـدار، موجـب مهاجرت هـای روسـتا بـه شـهرها شـده و براسـاس آخريـن آمـار، جمعيـت 
روستانشـين كشـورمان به حدود كمتر از يک سـوم رسـيده كه موضوعی نگران كننده اسـت. 

ادبیات نظری تحقیق
برنامه هـای اعتبـارات ُخـرد بـا هـدف بهبـود وضعيـت اقتصـادی، كاهـش بيـکاری و 
به وجـود آوردن اشـتغال به صـورت خوداشـتغالی و كارآفرينی، محـو نابرابری های اجتماعی 
و كاهـش فقـر در مناطق شـهری و روسـتايی و همچنين افزايش مشـاركت زنـان در بازار 
كار در بسـياری از كشـورهای دنيـا اتخـاذ شـده اسـت. فقرزدايی، كاهش آسـيب پذيری و 
توانمندسـازی، از مهم تريـن آثـار عرضـه  خدمـات مالی به اقشـار آسـيب پذير روسـتايی و 
شـهری اسـت )عالء الدينی و جاللی موسـوی، 1389(. با توجه به شکست استراتژی های مختلف 
توسـعه  روسـتايی در ريشـه كنی فقر و توانمندسازی جوامع روسـتايی، نظام اعتبارات ُخرد 

در صـورت تشـکيل سـازوكارهای مناسـب می تواند بـه اهداف زير برسـد:
جلوگيری از كاهش ميزان توليد روستاييان  -

عدم وابستگی آنان به سلف خران و دالالن محصوالت كشاورزی  -
كاهش مهاجرت روستا به شهر  -

تامين فرصت های شغلی مناسب  -
توانمندسازی اقشار آسيب پذير به ويژه زنان  -

تجميع منابع روستاييان و تشويق آنان به سرمايه گذاری در مشاغل توليدی )رستمی، 1385(.  -
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امـا تحقيقـات نشـان می دهـد تاميـن مالـی در كشـورهای در حال توسـعه از جمله 
كشـور ما دارای مشـکالت خاصی اسـت كه عموما به سـاختار ناقص بازارهای مالی 

آن كشـورها ارتبـاط می يابـد. عمده تريـن اين مشـکالت به شـرح زير اسـت:
وجود بازارهای ناقص و ناكارآمد  -

ساختار دوگانه  بازارهای مالی رسمی و غيررسمی  -
عملکرد ضعيف نهادهای مالی دولتی  -

ساختار ناقص اطالعات در جوامع روستايی و فقير  -
عدم كارايی در تجهيز پس اندازهای خصوصی  -

هزينه  مبادله  باال و عدم وجود وثايق معتبر )بختياری، 1389(   -
در راسـتای رويکـرد جديـد تاميـن مالـی در مناطق روسـتايی و فقيـر و تامين مالی 
ُخـرد، شـيوه ای نويـن اسـت كـه همـواره از آن به صـورت ابـزاری بـرای مبـارزه بـا 
فقـر و كاهـش نابرابری هـای منطقـه ای نـام برده می شـود. در اين شـيوه افـراد فقير 
تاميـن مالـی می شـوند تـا بتواننـد درآمـد مختصـر خـود را افزايـش داده و امنيـت 
مالـی بيشـتری بـرای خانواده هايشـان فراهـم سـازند. واژه  تامين مالی ُخـرد، مفهوم 
وسـيعی را در بـر می گيـرد و شـامل طيـف وسـيعی از پس اندازهـا، وام هـا، خدمات 
پرداخـت، انتقـال وجـه و بيمـه بـرای فقـرا و خانواده هـای كـم در آمـد و كسـب و 

كارهـای كوچکشـان می شـود )حسـن زاده و همـکاران، 1385(. 
در ايـران بـا توجه به درآمد كم كشـاورزان كوچک كه بخش اصلی كشـاورزان ايران را 
تشـکيل می دهند، نمی توان انتظار داشـت كه نيازهای مالی و كمبود سـرمايه را خود 
آنـان برطـرف كننـد. در عيـن حال، موسسـات مالی روسـتايی به دليل سياسـت های 
ناكارآمـد، تنهـا بـه بخش كوچکـی از بازار هدف دسـت يافته اند. ثروتمندان و كسـانی 
كـه ارتباطـات سياسـی دارند، بهره بـرداران اصلـی اكثر برنامه هـای اعتباری انـد و نرخ 
بهـره  يارانـه ای، رانت جويـی را تشـويق می كنـد، در نتيجه مزايـای سـرمايه های ارزان 
بـه نـدرت به مشـتريان فقيـر می رسـد )حسـن زاده و قويـدل، 1384(. برخـی از مهم ترين 
ضرورت هـای ايجـاد موسسـات مالی ُخرد در روسـتاها را می توان به شـرح زير نام برد:
نبود تشکل ها و نهادهای تعاونی در زمينه  اخذ و ارائه  وام و ساير منابع اعتباری  -
ارائه نکردن خدمات آموزشی به روستاييان در زمينه  نحوه  استفاده از سرمايه و اعتبار  -

بی توجهی به تامين اعتبارات ُخرد و سرمايه های اندک روستايی  -
نبود موسسات مختلف مالی در زمينه  تامين اعتبار و سرمايه  در نواحی روستايی  -
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دسترسی نداشتن زنان روستايی به منابع مالی و اعتباری  -
پيچيدگی سازوكارهای اخذ اعتباری در نواحی روستايی  -

مشکل تامين وثيقه و ضامن برای روستاييان  -
عدم مشاركت بانک ها در تامين اعتبار پروژه های روستايی  -

انعطاف ناپذيری نظام های بانکی در نحوه  تخصيص و توزيع اعتبارات روستايی )همان منبع(  -
اگـر مهم تريـن هـدف اعتبـارات ُخـرد را توانمندسـازی1 جامعـه  روسـتايی در قالـب 
كارآفرينی های روسـتايی بدانيم، اهميت اعتبارات ُخـرد در كارآفرينی زمانی دو چندان 
اسـت. دنبـال كـردن يک طـرح كارآفرينی در يـک محيط كوچک روسـتايی باالخص 
زمانـی كـه منابع مالی محدود باشـد، موجـب رقابت های اقتصادی بيـن متقاضيان وام 
می شـود. در روسـتاهای ايران، سيستم مشخصی برای دسترسـی كارآفرينان روستايی 
بـه منابـع مالـی به صـورت سـهل و آسـان و با تاكيد بـر منابع مالـی خود آن روسـتا يا 
تجميـع چندين روسـتا وجود نـدارد. در اين ميان چندين موسسـه اعتباری رسـمی و 

غيررسـمی تهيـه ايـن منابـع را بر عهـده دارند كه در ذيل آن اشـاره می شـود:
الـف- در كشـورهای در حال توسـعه به ويژه در ايران از يک سـو بانک هـا برای پرداخت 
وام، وثيقه هـای سـنگينی ) البتـه بـا سـودهای سـنگين( را طلـب می نمايند كـه برای 
راه اندازی كسـب و كارهای كوچک2 در محيط روسـتايی مشـکل بزرگی اسـت. از سوی 
ديگـر بانـک در صـورت توجيـه اقتصـادی طرح خـود را در منافـع و مضار آن شـريک 
نمی دانـد، بلکه صرفا به سـود برگشـتی حاصـل از اعطای آن منبـع توجه می نمايد كه 

عمـال ريسـک پذيری 3 كارآفرينی را پايين مـی آورد )اندرسـون، 2001(.
اين منابع شـامل دو دسـته سـپرده گيران و ربا خواران می باشـند. در سـپرده گيران، 
پـس انداز كننـدگان معمـوال از طريـق نـرخ بهـره منفـی وجوهـی كـه می پردازنـد، 
خدمـات را بـه دسـت می آورنـد. رباخـواران نـرخ بهـره ای سـنگين همـراه و معموال 
بـا يـک وثيقـه از وام گيرنـده طلـب می   كننـد. معمـوال كارآفرينـان كمتـر تمايل به 
دريافـت ايـن گونـه وام هـا به علـت بهره های سـنگين دارنـد. و به عـالوه، ايـن منابع 
بيشـتر در جهـت ارائـه خدمـات بـرای رفـع نيازهـای معيشـتی كشـاورزان اسـت و 
بـه  وام  بـه دادن  تمايـل  نوآورانـه، كمتـر  بـودن طرح هـای  به علـت ريسـک پذير  

كارآفرينـان روسـتايی وجـود دارد )جانسـون، روگالـی، 1384(. 

1. Empowerment
2.  Small Business
3. Risk-taking
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تحقيقـات صـورت گرفتـه نشـان می دهـد كارآفرينان شـهری در مقايسـه بـا كارآفرينان 
روسـتايی به موسسـات اعتباری تخصصی بيشـتری برای دريافت اعتبار دسترسـی دارند 
)وسـتد و همـکاران، 2001(. در ايـران به جـز بانـک كشـاورزی كـه مهم ترين منبـع پرداخت 

اعتبـارات خرد در زمينه توسـعه  فعاليت های كشـاورزی اسـت موسسـه مالـی و اعتباری 
مختـص روسـتاييان بـرای كارآفرينـی وجود نـدارد. در حالـی كه دولت چين با تاسـيس 
موسسـات مالـی و اعتبـاری روسـتايی، نقـش مهمـی در راه انـدازی شـركت های كوچک 
توليـدی و صنعتـی در روسـتاها و شـهرک ها نمـوده اسـت، مديريـت ايـن شـركت ها 
نيمه دولتـی بـوده و بـا پشـتيبانی دولت و توسـط جمعی از روستانشـينان تحـت قوانين 
محلـی و منطقـه ای اداره می شـود )انديشـگاه شـريف، 1384(. در ايـران به رغـم تاسـيس 
شـركت های تعاونـی، از زمان اصالحات ارضی1 شـركت های تعاونی اعتبـاری، چندان مورد 
توجـه قرار نگرفتند. تاسـيس تعاونی هـای اعتباری می تواند از يک سـو منابـع اعتباری را 
بين كارآفرينان روسـتايی با شـرايط سـهل و آسـان تری توزيع نمايند و از سـوی ديگر در 
زمـان اختصـاص وام نوعـی خرد جمعی برای چگونگی تخصيص آن وجود داشـته باشـد، 
كـه بـه هر متقاضی در بهينـه مصرف كردن اعتبـار كمک كند ) پوررجـب ميانـدوآب، 1389(. 
بنابرايـن می تـوان گفـت بهتريـن، مهم تريـن و كاربردی ترين مسـير انتقـال اعتبارات 
ُخـرد در محيـط روسـتا بـه فعاليت هـای كارآفرينـی اسـت. كارآفرينـی بهتريـن ابزار 
توانمندسـازی اسـت و تـا زمانـی كـه صندوق، بانک، موسسـه يـا موسسـات اعتباری 
بـا مديريـت محلی روسـتاييان تشـکيل نشـود، نه تنها نيازهای روسـتاييان شـناخته 
نمی شـود بلکـه ترغيب افـراد به كارآفرينی نيز بـه كندی صورت خواهـد گرفت. يکی 
از منابعـی كـه می تواند تشـکيل صندوق های كارآفرينی روسـتاييان را تسـريع نمايد، 
يارانه هـای پرداختـی به خانوارها اسـت. خانوارها اكثرا اين يارانه هـا را صرف امور جاری 
و مصرفـی خـود می كنند. پرداخـت بيـش از 50 دوره يارانه  نقدی بـه خانوارها نه تنها 
موجـب تـورم، افزايـش توقعـات خانوارها، كاهـش انگيزه هـای كار و افزايـش كارهای 
واسـطه گيری شـده و خواهد شـد، بلکه تاثيری در اشـتغال شـهر و روسـتا نيز نداشته 
اسـت. آمارهـای بيـکاری جامعـه  ايـران بحرانی اسـت. آيا نمی شـد به جـای پرداخت 
نقـدی يارانه ها به شـهريان و روسـتاييان، روی آموزش های كارآفرينی سـرمايه گذاری 
كـرد؟ آيـا نمی توان بـا اين يارانه هـا، صندوق های كارآفرينی محلی بـا مديريت بومی-

محلـی تشـکيل داد؟ بـه نظر می رسـد اين فرهنگ كـه ايرانيان ابتـدا عمل می كنند و 

1. Land Reform
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بعـد بـه پيامدهـای اعمـال خود فکر می كننـد، از مردم محلـی تا سياسـتگذاران را در 
بر گرفته، و فرهنگ غالب اسـت. غفلت از پتانسـيل های طبيعی، گردشـگری و نيروی 
انسـانی روسـتايی، موجـب وابسـتگی هـر چه بيشـتر جامعـه  ايـران به دنيـای خارج 
می شـود. هميـن غفلت سـبب شـده تا بـه رغم دارابـودن اين همه پتانسـيل، شـاهد 
ورود محصـوالت كشـاورزی كشـورهای مختلـف در بازار ميوه و تره بار كشـور باشـيم. 
بـه نظر می رسـد جامعه  شـهری و باالخص روسـتايی چـاره ای جز كارآفرينـی ندارند. 
پژوهـش حاضـر با دغدغـه  نبود صنـدوق محلی كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتايی 
تدويـن شـده اسـت. در ايـن پژوهـش بـا پرهيـز از نظريه پردازی هـای صـرف و كپـی 
 نمودن پرسشـنامه های محققان خارجـی، نيازها و نظرات جامعه  بيکاران روسـتايی را 
بـرای تشـکيل صندوق كارآفرينی روسـتايی مورد پرسـش قرار داده ايـم. محققان اين 
پژوهـش، همـه  ظرفيت های كارآفرينی روسـتايی را داخل جامعه  روسـتايی می بينند. 
بـر هميـن مبنـا اين پرسشـنامه، بـا توجه به ضـرورت تشـکيل صنـدوق كارآفرينی و 
خوداشـتغالی روسـتايی و با تکيه بر منابع محلی، واريز يارانه های روسـتاييان بيکار و 

مديريت دهيار، بر اسـاس مشـاهدات ميدانی تنظيم شـده اسـت. 

روش تحقیق
ايـن تحقيـق از لحـاظ ماهيـت و روش، توصيفـی و از لحاظ هـدف به علت قابـل اجرابودن، 
كاربـردی اسـت. محـدوده  مکانی ايـن تحقيق، روسـتاهای بخـش آب گرم شهرسـتان آوج 
اسـتان قزويـن می باشـد. جامعه  آمـاری اين تحقيق، كليه  روسـتاييان بيـکار و عالقمند به 
كارآفرينی می باشـد. اين تحقيق در سـال 1394 اجرا شـده اسـت. بر طبق سرشماری سال 
1390، بخش آب گرم، دارای 54 روسـتا بوده كه براسـاس نمونه گيری در دسـترس )به علت 
محدوديـت منابـع مالـی و رونـد رفـت و برگشـت توزيع و جمـع آوری پرسشـنامه ها( 8 روسـتا به عنوان 

نمونه انتخاب شـد و مجموعا 200 پرسشـنامه  توزيع  شده، برگشـت. روش تجزيه و تحليل 
داده  هـا به صـورت توصيفـی و بـا آمار هايی نظير ميانگيـن، انحراف معيار و ميانگيـن رتبه ای 
و ارتبـاط بيـن متغيرهـا )در آزمـون فرضيه هـا( بـود. هـدف اصلـی ايـن توصيف هـا، سـنجش 
نظرات روسـتاييان بيکار در زمينه  تاسـيس صندوق خوداشـتغالی و كارآفرينی روسـتايی و 
رابطه  تمايالت كارآفرينی روسـتاييان با ضرورت تشـکيل چنين صندوق اسـت. پرسشنامه  
تنظيم شـده براسـاس مشـاهدات ميدانی جامعه  روسـتايی، نقش و كاركرد دهيار در روسـتا 

و نيـز بررسـی زمينه های مشـاركتی روسـتاييان و برنامـه  هدفمندی يارانه ها بوده اسـت. 
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جدول 1. روستاهای نمونه  تحقیق و تعداد پرسشنامه های توزیع شده و دریافت شده در آب گرم 1

 تعداد پرسشنامه روستاردیفشهرستان/بخش
توزیع شده

 تعداد پرسشنامه 
برگشتی

آب گرم

3023نجف آباد1
3030يمق2
2525مصرآباد3
2520َرَزک4
2523شاخدار5
3026ساغران ُعليا6
3530عباس آباد7
2523قره بالغ )چهل چشمه(8

225200جمع کل

معرفی محدوده  جغرافیایی مورد مطالعه 
اسـتان قزويـن از 6 شهرسـتان، 15 بخـش، 25 شـهر، 46 دهسـتان و 1038 آبادی 
تشـکيل شـده اسـت. شهرسـتان آوج به مركزيت شـهر آوج، يکی از شهرسـتان های 
بـه شهرسـتان تبديـل شـده اسـت.  اسـتان قزويـن اسـت كـه در سـال 1391 
ايـن شهرسـتان دارای مسـاحتی در حـدود 2776 كيلومترمربـع می باشـد و بـا 
و مركـزی  زنجـان، همـدان  اسـتان های  و  بويين زهـرا  تاكسـتان،  شهرسـتان های 

هم مـرز اسـت. ايـن شهرسـتان دارای بخش هـا و دهسـتان  های زيـر اسـت:
بخش هـا: آبگـرم- مركـزی. شـهرها: آبگـرم- آوج. دهسـتان ها: آبگـرم- حصـار 

وليعصـر- خرقـان شـرقی- خرقـان غربـی- شـهيدآباد.
آب گـرم دارای آبگـرم طبيعـی اسـت و يکـی از سـايت های معـروف آب معدنـی اسـتان 
بـه نـام حمام ارشـيا در اين شـهر قـرار دارد كـه پذيرای مسـافران و توريسـت ها در تمام 
فصـول سـال مخصوصـا تابسـتان و تعطيالت عيد كه يکـی از نواحی خـوش آب و هوای 
اسـتان می باشـد. محلـی به نام چشـمه علی )علی بالغـی( و محلی به نام چهل چشـمه 
)قـرخ بـالغ( و غـاری بنام مغار كه در حاشـيه شـهر آب گرم می باشـد. اين بخـش دارای 
1. الزم بـه ذكـر اسـت مبنـای توزيع پرسشـنامه  ما اطالعـات حاصل از دهيـاران بود كه براسـاس وجود 
تعـداد بيـکاران هـر روسـتا توزيع شـده اسـت. در واقع ابتـدا دهيـاران تعداد بيـکاران هر روسـتا را بيان 

می نمودنـد، سـپس پرسشـنامه با همـکاری دهيـاران محترم توزيع می شـد. 
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54 روسـتا كه 45 روسـتا دارای سـکنه و 9 روستا فاقد سـکنه است، می باشد. اين بخش 
دارای 3469 خانوار با جمعيت 10938 نفر اسـت )سرشـماری عمومی نفوس و مسکن، 1390(. 

یافته های تحقیق
جنس: 41/5 درصد )83 نفر( از پاسخگويان زن و 58/5 درصد )117 نفر( مرد هستند.

سن: ميانگين سنی پاسخگويان 26 سال می باشد.
تحصیـالت: 48/5 درصـد )97 نفر( دارای تحصيالت زيرديپلـم، 46 درصد )92 نفر( 

ديپلـم، 4 درصـد كاردانی )8 نفر( و 1/5 درصد)3 نفر( ليسـانس هسـتند.
وضعیت تاهل: 60/5 درصد )121 نفر( مجرد و 39/5 درصد )79 نفر( متاهل هستند.

وضعیـت شـغلی: 11 درصد )22 نفر( دارای شـغل دولتی، 52/5 درصـد )105 نفر( 
دارای شـغل آزاد و 36/5 درصد )73 نفر( بيکار هسـتند.

تجربـه  قبلـی راه انـدازی کسـب و کار: 39 درصـد )78 نفـر( دارای تجربـه  قبلـی 
كسـب و كار و 61 درصـد )122 نفـر( فاقـد تجربـه  قبلـی كسـب و كار می باشـند.

دارابـودن مـدارک مهارتی: 56/5 درصـد )113 نفر( دارای مدرک فنـی و حرفه ای، 
8 درصـد )16 نفـر( دارای مـدرک شـركت در دوره های كارآفرينـی و 38 درصد )76 

نفـر( فاقد هـر گونه مدرک مهارتی هسـتند. 
تمایل به راه اندازی کسب و کار: 97 درصد )194 نفر( تمايل به راه اندازی كسب و كار 

دارند در حالی كه تنها 3 درصد يا 6 نفر تمايلی به راه اندازی كسب و كار ندارند. 
تمایل به راه اندازی کسب و کار به صورت فردی: 96 درصد )192 نفر( تمايل به راه اندازی 
كسب و كار به صورت فردی هستند در حالی كه 4 درصد )8 نفر( فاقد چنين تمايلی هستند.

تمایـل به راه انـدازی کسـب و کار به صـورت گروهی/شـراکتی/تعاونی: 80 درصد 
)160 نفـر( تمايـل بـه راه انـدازی كسـب و كار به صـورت گروهـی يا جمعـی دارند در 

حالـی كـه 20 درصـد )40 نفـر( فاقد چنيـن تمايلی می باشـند.
دسترسـی بـه اعتبـارات ُخـرد: از پاسـخگويان پرسـيده شـد در صورتـی كـه بخواهيـد 
كسـب و كاری را شـروع كنيـد و بـه پـول نيـاز داشـته باشـيد بـه كـدام يکـی از منابـع زيـر 
مراجعـه می كنيـد؟ نتايج نشـان داد: 95 درصـد )190 نفر( معتقدند پس انداز شخصی شـان 
می توانـد در زمينـه  راه اندازی كسـب و كار آنها را ياری نمايد. وام گرفتـن از بانک نيز از نظر 87 
درصـد )174 نفـر( به عنـوان يکی از گزينه های دسترسـی به اعتبارات ُخرد اسـت. همچنين 
82 درصـد )164 نفـر( قـرض گرفتـن از اعضـای خانـواده را بـه عنـوان تاميـن منابـع مالی 
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ذكـر كردنـد. 70 درصـد )140 نفـر( همياری هـای خانوادگـی و صندوق های قرض الحسـنه  
همسـايگی يـا خانوادگی را منبع تامين مالی كسـب و كار خود می داننـد. 43 درصد )86 نفر( 

از دوسـتان و 40/5 درصـد )بسـتگان، قـوم و خويـش( را ذكـر كرده اند )جـدول 2(. 

جدول 2. منابع دسترسی به اعتبارات ُخرد در صورت راه اندازی کسب و کار

آب گرمدسترسی به اعتبارات ُخرد

N%

119095. پس انداز شخصی

216482. اعضای خانواده

38643. دوستان

48140/5. بستگان، قوم و خويش

517487. بانک

614070. همياری های خانوادگی؛ صندوق قرض الحسنه

تاسیس صندوق کارآفرینی و خوداشتغالی روستایی: 
جهـت سـنجش ايـن نکتـه كـه آيـا واقعـا احسـاس می كنيـد كـه روسـتای شـما 
نيـاز بـه يک صنـدوق خوداشـتغالی و كارآفرينـی در آينده  نزديک داشـته باشـد؟ 
نتايـج زيـر به دسـت آمد: ضـرورت تاسـيس صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی 
روسـتا بـا ميانگيـن 4/74 كـه بزرگتـر از حدمتوسـط سـوال اسـت )3( نشـان از 
اهميـت تشـکيل ايـن صنـدوق در نـزد پاسـخگويان اسـت. البتـه كه پاسـخگويان 
بـا پاسـخ مثبـت بـه اين مولفـه، خالء وجـود چنيـن صندوقـی را تاييـد نموده اند، 
و شـايد كاركـرد ناقـص سـاير موسسـات را. در مولفـه  دوم، پاسـخگويان آمادگـی 
خـود را بـرای سـپرده گذاری در صنـدوق مذكـور اعـالم كرده انـد به طـوری كـه 
آمادگـی بـرای سـپرده گذاری در صنـدوق خوداشـتغالی و كارآفرينـی روسـتايی 
دارای ميانگيـن باالتـر از حد متوسـط اسـت )4/15<3(. اما مولفه  سـوم كه تمايل 
بـه واريـز يارانه  خانوارها-پاسـخگويان در صندوق كارآفرينی روسـتا را می سـنجد، 
تنهـا كمـی باالتر از حد متوسـط سـوال مربوطه اسـت ليکن مجموعا پاسـخگويان 
آماده انـد تـا يارانـه ی خود را به صنـدوق كارآفرينی روسـتا واريز نماينـد. بنابراين 
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واريـز يارانـه  نقـدی در صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتايی بـا ميانگين 
3/71 باالتر از حد متوسـط سـوال )3( اسـت. به نظر می رسـد تغيير سياسـت هايی 
كـه موجب وابسـتگی بيشـتر خانوارها به دولت می شـود سـخت تر صـورت خواهد 
گرفـت. از جملـه پرداخـت نقـدی يارانـه. تشـويق ديگران بـرای سـپرده گذاری در 
صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتايی نيز بـا ميانگين 4/26 بيشـتر از حد 
متوسـط اسـت. در مولفـه  پنجم، ميانگين اين سـوال كه جهت اخـذ وام از صندوق 
كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتا در دوره هـای كارآفرينـی شـركت كنـم دارای 
ميانگيـن باالتـر از حـد متوسـط می باشـد )4/26<3( كه نشـان از آمادگـی باالی 
پاسـخگويان بـرای شـركت در دوره هـای كارآفرينـی اسـت. در مولفـه  ششـم، نيز 
كـه ميـزان همـکاری پاسـخگويان مديريـت محلی روسـتا بـرای تشـکيل صندوق 
كارآفرينی روسـتا را نشـان می دهد نيز دارای ميانگين باالتر از حدمتوسـط سـوال 
اسـت )4/25<3(. )جـدول 3(. سـواالت اول و دوم همانطـور كـه در جـدول 3 
مشـاهده می شـود پراكندگـی پاسـخ پاسـخگويان كـم اسـت و عمال پاسـخگويان، 
نظراتشـان حـول ميانگيـن تمركز دارد اما در سـوال های 3، 4، 5 و 6 پاسـخگويان 

ميانگين هايشـان پراكندگـی بيشـتری دارد. 

جدول3. میانگین، میانه و انحراف معیار ضرورت تاسیس صندوق خوداشتغالی و کارآفرینی 

تاسیس صندوق خوداشتغالی و کارآفرینی
آب گرم

انحراف  معیارمیانهمیانگین
14/7450/86. تاسيس صندوق كارآفرينی و خوداشتغالی برای روستای من ضروری است.1

 2. آمـاده ام در صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتايی جهـت دريافـت وام
4/1540/94كارآفرينـی سـپرده گذاری نمايـم.

 3. مايلـم يارانـه  نقـدی خـودم را در صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتايی
3/7141/10پس انـداز نمـوده تا صندوق تشـکيل شـود.

 4. آماده ام در صورت تشـکيل صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا، ديگران
4/2650/88را برای سـپرده گذاری تشـويق نمايم.

 5. آمـاده ام جهـت اخـذ وام از صنـدوق كارآفرينـی و خوداشـتغالی روسـتا در
4/0751/12دوره هـای كارآفرينـی شـركت كنـم.

ــت ــتا جه ــالمی روس ــورای اس ــای ش ــاری و اعض ــا دهي ــاد ه ام ب  6. آم
ــی و خوداشــتغالی روســتا همــکاری الزم را ــدوق كارآفرين  تشــکيل صن

ــم. انجــام ده
4/2551/05
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1. فرضیـه  اول: بیـن تمایل بـه راه اندازی کسـب و کار به صورت فردی با تاسـیس 
صندوق خوداشـتغالی و کارآفرینی روسـتا رابطه  معنـا داری وجود دارد.

نتايـج حاصـل از آمـار  ضريب همبسـتگی پيرسـون بيـن دو متغير نشـان می دهد: 
ضريـب همبسـتگی برابر با 0/880 و سـطح معنـا داری آن مطلوب می باشـد. رابطه 
بيـن ايـن دو متغيـر معنـا دار و بسـيار قـوی اسـت و جهـت آن مثبت و مسـتقيم؛، 
پـس می تـوان نتيجـه گرفـت، هر چـه تمايـل بـه راه اندازی كسـب و كار بـه صورت 
فـردی افزايـش می يابد، ضـرورت تاسـيس صنـدوق خوداشـتغالی و كارآفرينی نيز 

افزايـش می يابد )جـدول 4(. 

جدول 4. ضریب همبستگی بین تمایل به راه اندازی کسب و کار به صورت فردی با تاسیس 
صندوق خوداشتغالی و کارآفرینی روستا 

Sig به sigمتغیر وابستهمتغیر مستقل
دست آمده

ضریب پیرسون
r

 تمايل به راه اندازی كسب و
كار به صورت فردی

 تاسيس صندوق خوداشتغالی
و كارآفرينی روستا

0/050/0120/880

2. فرضیـه  دوم: بیـن تمایـل به راه انـدازی کسـب و کار به صورت تعاونـی یا گروهی 
با تاسـیس صندوق خوداشـتغالی و کارآفرینی روسـتا رابطه  معنا داری وجود دارد.
نتايج حاصل از آمار  ضريب همبسـتگی پيرسـون بين دو متغير نشـان می دهد: ضريب 
همبسـتگی برابر با 0/712 و سـطح معنا داری آن مطلوب می باشـد. رابطه بين اين دو 
متغير معنا دار و قوی اسـت و جهت آن مثبت و مسـتقيم؛ پس می توان نتيجه گرفت، 
هـر چـه تمايـل بـه راه اندازی كسـب و كار به صـورت گروهـی - تعاونی افزايـش می يابد 
ضـرورت تاسـيس صندوق خوداشـتغالی و كارآفرينی نيز افزايش می يابـد )جدول 5(. 

جدول 5. ضریب همبستگی بین تمایل به راه اندازی کسب و کار به صورت گروهی با تاسیس 
صندوق خوداشتغالی و کارآفرینی روستا 

sig به دست sigمتغير وابستهمتغير مستقل
آمده

ضريب پيرسون 
r

 تمايل به راه اندازی كسب و كار
به صورت تعاونی و گروهی

 تاسيس صندوق خوداشتغالی
0/050/0030/712و كارآفرينی روستا
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نتیجه گیری و ارائه  پیشنهادها
منابـع مالـی ماننـد خـون در حيـات يـک بنـگاه اقتصـادی، اهميـت دارد. خيلی از 
كارآفرينـان روسـتايی به خاطر نبود امنيـت ]مالی[ و اعتبار در بـازار، از گرفتن منابع 
مالـی بيرونـی محروم هسـتند. عالوه بر اين، بهره مند شـدن از تسـهيالت وام، چنان 

زمانبر اسـت كـه كارآفرينـان روسـتايی را نااميد می كند.
يـک كارآفريـن بـرای راه انـدازی يک كسـب و كار جديد نياز بـه منابع مالـی دارد. در 
واقـع تهيـه  منابـع مالـی به ويـژه در مراحـل اوليـه يک چالش مهـم بـرای كارآفرين 
بـه حسـاب می آيـد. تاميـن مالـی ممکـن اسـت ماه هـا بـه طـول انجامـد كـه ايـن 
زمـان ممکـن اسـت باعث شـود كارآفريـن از ايجاد كسـب و كار منصرف شـود. بدون 
داشـتن منابـع مالـی موردنياز، كسـب و كار نوپـا به موفقيـت نخواهد رسـيد. كمبود 
سـرمايه گذاری عاملی موثر در شکسـت بسـياری از فعاليت های كارآفرينی می باشد.

تشـکيل صندوق هـای كارآفرينـی روسـتايی بـا منابـع مالـی روسـتاييان و برخـی 
حمايت هـای دولتـی، راه حـل كليدی رفـع نيازهای مالـی عالقمندان بـه كارآفرينی 
يـا كارآفرينـان اسـت. صندوق هايـی كـه تشـکيل، مديريـت و نظـارت بـر اعطـای 
وام، در اختيـار مـردم روسـتا باشـد. مردمانـی كه خودشـان دردشـان را بهتـر از هر 
سياسـتمدار، دانشـگاهی ای يـا عالمـی می داننـد. و چه بسـياری از راه حل هـا نيز در 
محيط خودشـان نهفته اسـت. نتايج تحقيق نشـان داد، در 6 مولفه  ضرورت تشـکيل 
صنـدوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا، پاسـخگويان با رغبت تمـام تمايل خود 
را بـرای تشـکيل، راه انـدازی، سـپرده گذاری و دعوت از سـايرين برای سـپرده گذاری 
اعـالم نموده انـد و در نتايجـی ديگر اكثريت مطلق پاسـخگويان تمايل بـه راه اندازی 
كسـب و كارهای فـردی يا گروهـی دارنـد. همچنين تمايل بـه راه اندازی كسـب و كار 
به صـورت فـردی يـا گروهی با تاسـيس صنـدوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا 
ارتبـاط معنـا داری دارد. شـايد بتـوان گفـت با چنين زمينه هـای آماده ای چـرا نبايد 
سياسـت های حمايتـی و تسـهيل گرانه بـا هزينه  هـای بـه مراتب كمتر از سياسـتی 
نظيـر پرداخـت يارانـه نقدی اجرا نشـود؟ در واقـع يافته های اين تحقيـق در صورتی 
كه عملياتی شـود و چنين صندوقی تشـکيل شـود، می تواند موفقيت های بسـياری 
بـه ارمغـان آورد. امـا مسـاله  ای اساسـی در ايـن بيـن وجـود دارد، پرداخـت يارانـه  
نقدی در چندسـال اخيـر، ركود اقتصادی، ورود انواع محصوالت كشـاورزی خارجی، 
نبـود سيسـتم توزيع مناسـب محصـوالت كشـاورزی و گرانی  مناسـبتی محصوالت 
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كشـاورزی و يـا دور ريختـن برخـی محصـوالت به علـت مديريت ناصحيـح، موجب 
كاهـش اعتمـاد برخی از روسـتاييان به سياسـت های دولتی شـده اسـت. 

اگـر بخواهيـم كارآفرينی روسـتايی را پُربارتر نماييم بايد آموزش و اعتبـارات ُخرد را 
جـدی بگيريـم. امـروزه آمـوزش كارآفرينـی در ايـران در حد يک حـرف باقی مانده 
اسـت و عمـال ايـن آموزش ها نتوانسـته به شـهرها نفوذ كند چه برسـد به روسـتاها. 
نظـام آموزشـی كشـور بايـد بـا تدويـن كتاب هـای كارآفرينـی در مقاطـع مختلـف 
تحصيلـی گامـی مهـم در اين راسـتا بـردارد و بعـد از آن اقـدام به ارائـه  آموزش های 
عملـی نمايـد. نظـام اعتبـارات ُخـرد روسـتايی ايـران بايـد رونـدی صحيـح را طـی 
نمايـد. به جـای تشـکيل صندوق هايـی با ريشـه  دولتی، تعاونـی، كشـاورزی و غيره، 
صندوق هايی در روسـتاها تشـکيل شـود كه ابتدا كاركردی كارآفرينانه داشـته باشد 
سـپس، از پس اندازهـا و درآمدهـای روسـتاييان و كارآفرينـان، كاركردهای كمک و 
تسـهيل ازدواج، خريـد جهيزيـه، و غيـره را بـر عهده بگيرنـد. به جـای درگيركردن 
مردم روسـتا با ده ها نهاد دولتی، دهيار روسـتا و نهاد دهياری از سـوی سـازمان های 
مختلف به رسـميت شـناخته شـود تا مديريت روسـتايی قوی تر عمل نمايد. همين 
دهيـاری، اعضـای شـورای اسـالمی روسـتا و مردم روسـتا بـا همفکـری و همکاری 
هـم در حـوزه  اشـتغال و اعتبارات ُخـرد، كارهای بزرگـی می توانند انجـام دهند، در 
صورتـی كـه دولتمـردان اعتماد الزم را به روسـتاييان بکنند به رغم اين كه هميشـه 
روسـتاييان بـه دولتمـردان اعتماد داشـته اند. كار مردم را به خود مردم بسـپاريم. در 

هميـن راسـتا پيشـنهاداتی به شـرح زير ارائـه می گردد:
تشـکيل صندوق كارآفرينی و خوداشـتغالی روسـتا يا دهسـتان بـا همکاری   -
و  روسـتايی  بيـکاران  اسـالمی،  شـورای  اعضـای  دهيـاری،  بخشـداری، 

حمايت ها دولتی 
ارائـه  آموزش هـای كارآفرينـی بـا همـکاری بخشـداری و دهيـاران بـا جـذب   -

مربيان باتجربه در محدوده  دهستان ها 
انتشـار نشـريات كارآفرينـی روسـتايی بـا زبـان سـاده جهت تهييج انگيزشـی   -
عالقمنـدان به كارآفرينی روسـتايی و شناسـاندن انواع كسـب و كارهای نوين و 

تجارب موفق 
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موانع اصلی ساختاری
در اقتصاد ایران

شرکت گروه مشاوران مدیریت
و مطالعات راهبردی تدبیر

مقدمه
مطالعـات اقتصـادي نشـان می دهـد كشـورهاي جهان، بـدون اصالحات سـاختاری 
نتوانسـته اند بـه رشـد پويـا و مسـتمر اقتصـادي، تعامـل فعاالنه بـا اقتصـاد جهانی، 
صـادرات كاال و بهبـود درآمـد سـرانه دسـت يابند. در ايـن مقاله، به تبييـن تعدادي 

از موانـع سـاختاری در ج. ا. ايـران پرداختـه می شـود. 

1- عدم توازن منابع و مصارف بودجه در ابعاد کمی و کیفی
بودجـه مهمتريـن ابـزار اجراي سياسـت مالی در همه كشـورها اسـت. بودجـه، بايد 
متضمـن رشـد، ثبـات اقتصـادي و همچنيـن عدالت اجتماعی باشـد. بـراي اين امر، 
بودجـه بايـد نشـان دهد كـه منابـع را از چه طريق تاميـن می كند )ماليـات، فروش 
نفـت يـا اسـتقراض( و چه هزينه هايی را انجـام می دهد )آموزش، بهداشـت و درمان، 
امنيت( )قاسـمی 1396( و همچنين چه تناسـبی بين منابع و مصارف برقرار اسـت. 
در ابعـاد كمـی بيـن منابـع و هزينه هـاي دولت، تـوازن و تناسـب الزم وجـود ندارد. 
جـدول ذيـل نشـان می دهـد در بودجه سـال 1396، هزينه هـاي جاري حـدود 94 
درصـد تمامـی منابـع كـه شـامل ماليـات و در آمدهـاي نفـت )ثـروت بين نسـلی( 

می شـود را مصـرف می نمايـد. 

بودجه مهمترین ابزار 
اجراي سیاست مالی 

در همه کشورها است. 
بودجه، باید متضمن 

رشد، ثبات اقتصادي و 
همچنین عدالت اجتماعی 

باشد
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 )ارقام به هزار ميليارد تومان( 

جمع میزان محل  

293
174/1 درآمدهای مالياتی

منابع
118/9 درآمدهای نفتی

275/3

253/8 هزينه جاری
مصارف

21/5 تملک دارايی های مالی

در ابعـاد کیفـی نيـز وضعيـت خدمات دهـی دولـت مناسـب نمی باشـد. همچنين 
بايـد افـزود كه بخـش قابل توجهـی از بودجه عمرانـی، از طريق اوراق مشـاركت و... 

تاميـن می شـود كـه آثـار گرانبـاري را براي كشـور خواهد داشـت. 
 بـا توجـه بـه چالش هـاي كمـی و كيفی ای كـه بودجـه كشـور وجـود دارد، بودجه 
فاقـد ظرفيت مورد انتظار براي اعمال سياسـتگذاري هاي مناسـب در كشـور اسـت. 
ايـن امـر موجـب شـده كه رشـد اقتصادي باال و مسـتمر در كشـور حاصل نشـود. 

2- وابستگی باالی بودجه دولت به نفت
وابستگی بودجه ساالنه به نفت همواره موجب شده كه با افزايش قيمت هاي نفت، 
هزينه هاي دولت افزايش يابد. اما با كاهش قيمت نفت، دولت ها نمی توانند هزينه ها 
را كاهش دهند، لذا آنها براي جبران كمبود در آمدها، به سياست هايی از جمله تغيير 
قيمت ارز با هدف درآمدزايی اقدام می نمايند. به اين ترتيب قيمت ارز به عامل تعادل 

بخشی بين مخارج و درآمدهاي ريالی دولت تبديل شده است. 
در بودجه هـاي ايـران، يـک عامـل از طريـق افزايـش قيمـت ارز محاسـباتی بودجـه 
صـورت می گيـرد. ايـن معادلـه عبـارت اسـت از اينکـه درآمدهـاي نفتـی دولـت در 
بودجـه معـادل اسـت با قيمت نفـت ضرب در مقـدار صـادرات آن، ضـرب در قيمت 
ارز. اين معادله ريشـه مشـکالت بسـياري از مسائل اقتصادي ما است )قاسـمی، 1396(. 

3- کاهش مستمر ارزش پول ملی
در پی كاهش درآمدهاي نفتی و افزايش قيمت ارز، كاهش ارزش پول ملی شکل می گيرد. 
لذا زنجيره وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی، افزايش نرخ ارز و سپس كاهش ارزش پول 
ملی، بی ثباتی اقتصادي را در بر دارد كه موجب ايجاد ابهام در روند سرمايه گذاري ها )داخلی و 

وابستگی
بودجه ساالنه به نفت 
همواره موجب شده
که با افزایش قیمت هاي 
نفت، هزینه هاي دولت 
افزایش یابد
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خارجی( می شود. كاهش سرمايه گذاري ها نيز به كاهش رشد اقتصادي می انجامد. 

4- انتشار اوراق بدهی
اسـتفاده از اوراق بدهـی در زمان هـاي كاهـش درآمدهـاي نفتـی در سـال هاي اخير 
رواج پيـدا كـرده اسـت. ماهيـت كسـري بودجـه دولـت كه قبـال با پول نفـت )مثل 
برداشـت از حسـاب ذخيـره ارزي( يـا بـا فـروش سـهام شـركت هاي دولتـی جبران 
می شـد، اكنـون از طريـق درآمـد ريالـی نفتـی و فـروش انـواع اوراق تعهـدزا )مثـل 
اوراق مشـاركت، صکوک و... ( پوشـش داده می شـود، لذا ماهيت كسـري بودجه در 
ايـران در حال تغيير اسـت و به سـمت تامين كسـري از محـل اوراق تعهدزا حركت 
می كنـد. اكنـون از مـردم قـرض گرفته می شـود، تـا پول خريـد گندم از كشـاورز را 
بدهيـم و يـا بدهـی به بيمارسـتان ها پرداخت شـود. در سـال هاي اخيـر نه تنها براي 
هزينه هـا و طرح هـاي عمرانـی، بلکـه حتـی بـراي انجـام تعهدات جـاري نيـز اوراق 
منتشـر می شـود. )خريـد گندم، طـرح سـالمت و... ( اين نحوه تامين مالـی از طريق 

فـروش اوراق، تاثيـرات نامطلوبی در اقتصاد كشـور دارد )قاسـمی، 1396(.
زمانی كه گفته شد دولت و شركت هاي دولتی و شهرداري ها می توانند براي طرح هاي 
انتفاعی، اوراق منتشر كنند، فرض بر اين بود كه اين طرح ها بازدهی دارند؛ بنابراين 
اگر 15 درصد سود داده شود، اين سود با بازدهی طرح ها پوشش داده می شود و اصل 
بدهی ها هم پرداخت می شود. اما آيا طی دو دهه اخير، گزارش مستدل و مستند راجع 
به يکی از طرح هايی كه اوراق براي آن منتشر شده، ارائه گرديده كه داللت كند از 

محل بازدهی طرح هاي انجام شده، اصل و سود پرداخت شده است؟ 
 ممکن است گفته شود ژاپن و آمريکا نيز اوراق منتشر می كنند و بخش مهمی از 
مخارج دولت در اين كشورها، مبتنی بر ايجاد بدهی است. اما در اين كشورها، از 
يکسو نرخ هاي سود بسيار پايين است و از سوي ديگر نيز هزينه ها به شدت كنترل 
می شود. اگر نرخ سود در اين كشورها حتی سه درصد هم باشد، بيش از 20 سال طول 
می كشد كه بدهی دو برابر شود ولی در ايران هم نرخ بهره بسيار باال است و هم نسبت 
به كنترل هزينه ها اقدام مناسب صورت نمی گيرد. به عنوان نمونه بايد گفت كه نرخ 
بهره اوراقی كه در حيطه بهداشت و درمان منتشر می شود، با هزينه كارمزد در حدود 
25 درصد است. به اين ترتيب در مدت كوتاهی حجم انبوهی از بدهی ها براي دولت 
به بار می آورد. اين بدهی ها در سه سال می تواند حتی دو برابر شود و پايداري مالی 
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دولت را به خطر بيندازد. همچنين در خصوص عدم كنترل هزينه ها نيز بايد گفت كه 
درآمدهاي مالياتی طی سال هاي اخير افزايش يافته؛ اما رشد هزينه هاي دولت بيشتر 
از درآمدهاي مالياتی و نفتی بوده است. بنابراين بايد به جاي افزايش منابع از طريق 

استقراض، درپی اصالحات ساختاري در اقتصاد كشور بود )قاسمی، 1396(. 

5- فساد
متاسـفانه فسـاد در اليه هـاي مختلـف دسـتگاه هاي حاكميتـی و اجرايـی كشـور، 
رسـوخ پيدا كرده اسـت. مطالعات راهبردي داللت بر رابطه معنادار بين»شـفافيت« 
و »كاهـش فسـاد« بـا » افزايش قـدرت اقتصادي« و »صـادرات كاال« دركشـورهاي 

جهـان دارد. جـدول ذيـل اين رابطـه را نشـان می دهد. 

رابطه شاخص شفافیت با قدرت اقتصادي

شاخص شفافیت صادرات کاال تولید ناخالص داخلی
کشور ف

ردی
رتبه میزان

)میلیارد دالر( رتبه میزان
)میلیارد دالر( رتبه

16 1510 2 18037 1 آمريکا 1

18 622 4 4383 3 ژاپن 2

10 1306 3 3363 4 آلمان 3

12 439 10 2681 5 بريتانيا 4

23 511 6 2419 6 فرانسه 5

9 411 11 1553 10 كانادا 6

13 188 24 1/339 13 استراليا 7

8 474 8 750 17 هلند 8

5 303 15 671 19 سوئيس 9

4 152 27 495/6944 22 سوئد 10

15 255 18 455/0859 25 بلژيک 11

ماخذ: بانک جهانی - موسسه جهانی ادراک فساد، 2016
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همان طـور كه مشـاهده می شـود، 11 كشـور از 25 كشـور اول دنيـا )از لحاظ توليد 
ناخالص داخلی و صادرات كاال )داراي رتبه باال در شـاخص شـفافيت هسـتند )داراي 
رتبـه 4 تـا 23(. ايـن امر همبسـتگی باال ميان متغيرهـاي مزبور را نمايان می سـازد. 

6- تعارض در سیاستگذاری ها
در سياسـتگذاري هاي كالن كشـور، انسـجام الزم وجود ندارد و حتی تعارض ميان 
آنهـا برقـرار اسـت. به عنـوان نمونـه بايـد گفـت، سياسـت مالـی دولت با سياسـت 
پولـی تعـارض دارد. بديـن معنـی كـه دولـت از يـک سـو در بـازار پولـی، خواهـان 
كاهـش درصـد نـرخ سـود بانکـی اسـت، اما از سـوي ديگـر در بـازار مالـی اوراق با 
نـرخ بـاال منتشـر می شـود. از يکسـو دولـت بـراي خريـد اوراق، سـود 25 درصدي 
را تعييـن كـرده و از سـوي ديگـر می گويـد نرخ سـود بانکـی 18 درصد بايد باشـد؛ 
بايـد پرسـيد سـپرده گذار كـدام يـک را انتخـاب می كنـد؟ 18 درصد سـود بانک را 
يـا 25 درصـد سـود اوراق را؟ پـس بانک ها ترغيب می شـوند كه بـراي جلوگيري از 
خـروج پـول از بانـک، نرخ سـود خود را بـاال نگه دارنـد و اين امر زمينه سـاز بحران 

در بانک هـا می شـود. 
آيـا اساسـا تاكنـون بررسـی شـده كـه منابـع خريـد اوراق دولتـی از كجـا تاميـن 
می شـود؟ آمارهـا می گويـد بانک هـا )بـا واسـطه يـا بی واسـطه( بخـش اعظـم اوراق 

را خريـداري می كننـد. 

ارزیابی
يکـی از داليـل عـدم تحقق اهـداف كالن نظام همچون رشـد 8 درصـدی اقتصادي، 
تک رقمـی سـاختن بيـکاري بـه موانع شـش گانه سـاختاری مزبـور، بازگشـت دارد. 
همچنيـن بايـد افزود كه ايـن موانع نبود رقابت پذيـري، اتالف منابع، از دسـت دادن 
فرصت هـا و عقب ماندگـی از رونـد تحـوالت فنـاوري جهانـی را بـراي اقتصـاد ايران 
در بـر داشـته اسـت. بنابرايـن بايـد تمامی همت، عـزم، تـالش، برنامه هـا و اقدامات 
نخبـگان سياسـی معطوف به رفع موانع سـاختاري در اقتصاد شـود، تـا ظرفيت هاي 

اقتصـاد ملـی شـکوفا و زمينه تعامـل فعاالنه با اقتصـاد جهانی فراهـم گردد. 
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