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سرنوشت طرحهای اشتغال زا در کشور

بسمه تعالی

مقدمه:
يکی از بزرگترين معضالت اقتصاد ايران که سطح رفاه (سطح درآمد و مصرف) ،آرامش اجتماعی و ثبات سياسی
را رقم میزند ،موضوع اشتغال است .اين موضوع يکی از اصلی ترين مسائل استراتژيک ج.ا.ايران طی پنچ سال
آتی محسوب می شود .در اين مقاله به تبيين الزامات اشتغال پايدار و همچنين مروری به تجربه شکست
پروژههای اشتغال زا که منابع فراوانی را به هدر داده است ،پرداخته می شود.

 -1الزامات اشتغال پایدار
هر گاه رشد اقتصادی درون زا باشد ،اشتغال زايی مناسب و پايدار را بدست می دهد .اما اين امر محتاج اتخاذ
تدابیر ورعايت الزامات ذيل است:
* بازشناسی مزیتهای ملی.
* تمرکز بر چند مزیت اصلی وتعیین صنایع پیشران.
* ساماندهی زنجیره ارزش و حمایت از شکلگیری بنگاههای بزرگ حول مزیتهای اصلی کشور.
* برقراری پیوند شبکه ای میان بنگاههای بزرگ با بنگاههای متوسط و کوچک.
الزم بذکر است که برای افزايش رشد اقتصادی و بهبود اشتغال ،تمامی الزامات مطروحه بايد همراه ،هماهنگ و
همسو با يکديگر مد نظر نخبگان سياسی قرار گيرد .هر گاه تنها به يکی از محورهای مذکور توجه و تاکيد
گردد ،راهگشا نخواهد بود .متاسفانه طی چند دهه گذشته ،مشاهده شده است که نخبگان سياسی کشور بدون
توجه به الزامات مزبور و تنها با تاکيد بر توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و يا بنگاههای زودبازده ،موضوع
اشتغال را پیگيریکردهاند .اين امر برغم آنکه تخصيص منابع فراوان داشته است ،اما دارای کارکردها و اثر
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بخشی ها بسيار محدود ضعيت بوده است.
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تاسف ديگر اينستکه نخبگان سياسی رفع مشکل بيکاری را عمدتاً از طريق تامين سرمايه جستجو میکنند.
بدون ترديد شرط الزم برای ايجاد اشتغال وجود سرمايه است ،اما شرط کافی آن به الزامات چهارگانه ،خصوصاً
نحوه ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ بازگشت دارد .با مروری به سرنوشت طرحهايی
که بدون توجه به الزامات مربوطه ،در دستور کار قرار گرفته است ،الزم و ضروری می باشد.

 -2بررسی 3طرح ناکام گذشته:
اقتصاد ايران طی سه دهه گذشته ،سه طرح مشابه(والبته با مراتب مختلف) را برای ايجاد اشتغال تجربه کرده
است .اين طرحها نه تنها منجر به اشتغال پايدار نشده که حتی منجر به ايجاد راههای جديد برای ورود نقدينگی
به بازار و افزايش نرخ تورم در بخشهايی همچون مسکن و ...گرديده است.
 -1-2وام خوداشتغالی :برای پاسخ به ورود خيل جمعيت فعال به بازار کار کشور در دهه  1370طرح اعطای
وام خوداشتغالی به اجرا درآمد .هدف اين طرح ايجاد اشتغال خويشفرما برای توسعه فعاليتهای اقتصادی
کوچک و زودبازده بود .بر پايه اين طرح به هر فرد متقاضی تا سقف  3ميليون تومان وام کم بهره اختصاص
میيافت .در طول اجرای اين طرح حداکثر  200هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانکها شدند.
بررسیهای صورت گرفته نشان از عدم تحقق اهداف مورد نظر طراحان داشت .بدين معنی که اکثر قريب به
اتفاق وامها صرف امور غير از اشتغالزايی شده بود .لذا با انتشار اين گزارشها ،روند اعطای وام خوداشتغالی
متوقف شد.
 -2-2طرح ضربتی اشتغال :در سال  ،1381دولت با هدف ايجاد سريع فرصتهای شغلی ،طرح ضربتی
اشتغال را ارائه نمود .بر پايه اين طرح کارفرمايان با ارائه جواز کارگاهها و فهرست کارگران تحت پوشش
میتوانستند به ازای جذب يک نيروی کار جديد تا سقف  3ميليون تومان وام با بهره  4درصد دريافت کنند و در
ضمن از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف شوند .اين طرح با بودجه  900ميليارد تومانی با هدف ايجاد 300
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هزار شغل ضربتی به اجرا درآمد .گزارش عملکرد اين طرح نيز نشان میداد که حداکثر تخصيص اعتبارات اين
طرح در بخش صنعت  30درصد بوده و حدود  60درصد به بخش خدمات تخصيص يافته بود .اين طرح نيز بر
اساس گزارشهای نظارتی ،ناموفق ارزيابی شده است.
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 -3-2طرح بنگاههای زودبازده :در سال  1384نيز با هدف ايجاد اشتغال در کشور ،طرح توسعه بنگاههای
زودبازده از طريق اعطای وامهای ارزان قيمت در دستور کار قرار گرفت .بودجه اين طرح بالغ بر  35هزار
ميليارد تومان بود و برای ايجاد يک ميليون و  200هزار فرصت شغلی جديد در دستور کار قرار گرفت .در طول
 3سال نخست اجرای اين طرح ،معادل  22هزار ميليارد تومان از سوی بانکها پرداخت شد .گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،طرح بنگاههای زودبازده را طرحی ناموفق معرفی کرد که بيش از  60درصد منابع به
انحراف رفته است .جمله آسيبهای مهم طرح ارائه شده ،رشد نقدينگی و ناپايداری شغلهای ايجاد شده در اين
بنگاهها بود.
 -4-2طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی :دولت يازدهم اليحه
يک و نيم ميليون دالری را با شعار حمايت از روستا و ايجاد اشتغال و کارآفرينی در آذرماه  95به مجلس تقديم
نمود که اين اليحه در ارديبهشت  96مورد تصويب مجلس واقع شده و به صورت قانون برای اجرا به دولت ابالغ
شد .در اين طرح ،صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تخصيص اعتبار معرفی شده که مورد انتقاد تعدادی از
کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است .در اين طرح ،عدم ارائه برنامه دقيق برای برداشت اعتبارات و تبديل ارز به
ريال مواردی هستند که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض میکنند .همچنين اين طرح فاقد برنامهريزی در
رابطه با فراهم کردن زيرساختهای اشتغال است و مواردی از قبل نحوه هزينه کرد ،جامعه هدف ،بازار الزم برای
اشتغال و اينکه به چه نوع از فعاليتها اختصاص خواهد يافت و چه دستگاههايی بايد پاسخگو باشند؛ موضوعاتی
هستند که در اين طرح مغفول ماندهاند .و بنظر میرسد اين موارد و بسياری ايرادات ديگر باعث خواهد شد اين
طرح نيز به سرنوشت طرح های قبلی دچار شود و به نتيجه مطلوب منجر نگردد.

ارزیابی:
همانطور که مشاهده می شود ،در اين قبيل طرحها به مزيت ها و ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط توجهی
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نشده است .لذا بعد از مدتی تمامی طرحها به شکست انجاميدند .همچنين بانکهای کشور نيز با کمبود اعتبار و
کسری بودجه مواجه گرديدند.
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طی سه دهه گذشته هزاران ميليارد ريال سرمايهگذاری برای ايجاد اشتغال صورت پذيرفته ،اما دارای بازدهی
مورد انتظار نبوده است .از آنجا که نسبت به آسيب شناسی روندهای پيشين ،اقدام مناسب صورت نمی پذيرد،
همواره نسخههای شکست خورده پيشين تجويز میشود.

چه باید کرد؟
با توجه روند متقاضيان جديد به بازارکار و افزايش نرخ بيکاری ،دولت در پی اشتغالزايی  800-950هزار نفری
در هريک از سالهای آتی است.
* با توجه به ماهيت بيکاری در ايران ،اتکا به طرحهای اشتغال ضربتی و زود بازده ،اشتباه است .بلکه بايد به
پایداری اشتغال بيش از انجام طرحها توجه نموده تحقق اشتغال پايدار نيز تنها با رعايت الزامات چهارگانه
ظهور و بروز پيدا می کند.
* تعدادی از بنگاههای بزرگ دارای کمبود سرمايه در گردش هستند و ظرفيت های خالی دارند .عدم توجه به
چالشهای آنان موجب تعطيلی آنها و افزايش نيروهای بيکار می شود .بنابراين حفظ اشتغال در اين بنگاهها با
بهرهگيری از منابع موجود ،بمراتب دارای اولويت بيشتر نسبت به انجام طرحهای زود بازده و ضربتی به اميد
اشتغال در آينده است.
* کارکرد بنگاههای کوچک و متوسط در جهان دارای کارکردهای متفاوت نسبت به ايران هستند .ريشه اصلی
اين تفاوت ،به نحوه ساماندهی بنگاههابازگشت دارد .بدين معنی که بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای
پيشرفته عمدتاً در ذيل بنگاههای بزرگ و حول مزيت های اصلی کشور فعاليت میکنند .بعنوان نمونه کشور کره
جنوبی مزيت های اصلی خود را حول فوالد ،خودرو سازی ،پتروشيمی  ،ماشين آالت صنعتی ،کشتی سازی،
الکترونيک و ارتباطات تعريف کرده و بنگاههای بزرگ ذيل آنها فعاليت میکنند .بنگاههای کوچک و متوسط نيز
در ذيل بنگاههای بزرگ فعاليت می نمايند .نکته بسيار مهم در کره اينستکه حدود 75درصد بنگاههای کوچک
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و متوسط ،حول فعاليتهای مزيت دار کشور و در پيوند شبکهای با بنگاههای بزرگ فعاليت می کنند .اين امر به
پایداری بنگاههای مزبور و اشتغال منجر شده و ضريب مقاوم سازی اقتصاد ملی را بهبود بخشيده است.

