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آیا بانک های ایرانی به محدوده خطر نزدیک شده اند؟واکاوی طرح اتاق ایران برای تحول در خدمت سربازی
آژیر قرمز بانکی

خودرو آلمانی بخریم یا نخریم؟
اصل جنس سرباز صنعتی

آن که گفت آری
آن که گفت نه

دو هفته پیش در کشور سوئیس یک همه پرسی برگزار شد که در آن از مردم 
خواسته شده بود نظر خود را درباره دریافت حقوق ماهانه 2500دالری اعالم 
کنند. 77 درصد مردم این کشور در این همه پرسی رای منفی دادند. ما تالش 
کرده ایم به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا مردم سوئیس به حقوق ماهانه 
دولتی »نه« گفتند. در مقابل، رفتار مردم ایران را نیز واکاوی کرده ایم که دو سال 
 پیش به تبلیغات انصراف از دریافت یارانه وقعی ننهادند و برای دریافت مقرری 
45 هزارتومانی از دولت، دوباره ثبت نام کردند. واقعاً »نه« مردم سوئیس با »آری« 

مردم ایران چه تفاوت هایی دارد؟

واکاوی تصمیم متفاوت مردم ایران و سوئیس درباره یارانه نقدی

سال چهـارم  شنبه 29 خرداد 95
148 صفـحه  8000 تومان



تلفن آگهی ها: 1- 87762370
ناظر چاپ: علی زارع

تدارکات: مهدی غالمپور

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی
ضلع شمالی مید    ان شعاع، پالک 108

تلفن: 42710201 – تلفکس:  42710202 
روابط  عمومی: 7 – 88860145

توزیع : د    نیای اقتصاد    
تلفن : 3 – 42710442  – فکس: 42710447

امور شهرستان ها: 8 – 42710446

امور مشترکین: 2 – 42710450
فکس: 42710449

چاپ: امید     ایرانیان   تلفن: 55275771      

w w w . t e j a r a t e f a r d a . i r

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مد    یرمسوول : علیرضا بختیاری      

سرد    بیر : محمد     طاهری
شـورای سـیـاسـتگـذاری  :

یحیی آل اسحاق، عباس آخوند    ی
محمد     مهد    ی بهکیش، محسن جالل پور  
د    اود     د    انش جعفری، احمد دوست حسینی

علی اصغرسعیدی،  محمد     طبیبیان
پرویز عقیلی کرمانی، موسی غنی نژاد
غالمعلی فرجاد    ی، مسعود کرباسیان

علی میرزاخانی، محمد     نهاوند    یان
مسعود     نیلی،  فرهاد     نیلی

د    بـیـران تـحـریـریـه :
رضا طهماسبی، هادی چاوشی 

مشاور سردبیر: مهدی نوروزیان 
مد    یر اجرایی: فرهاد     حسین پور

مـتـرجـمـان  :
جواد     طهماسبی،  مولود پاکروان،  ایما موسی زاد    ه

  الهام شیرمحمدی، مینا جوشقانی،  عباس شهرابی 
محمدامین طباطبایی،  محمد علی نژاد

تـحـریـریـه  :
سید     حمید     متقی،  علیرضا بهد    اد،   ابراهیم علیزاده،  ند    اگنجی 
ســایه فتحی، میالد     محمد    ی، امیلی امرایی، معصومه ستود    ه
علی طهماسبی،   رامین فروزند    ه، فاطمه شیرزادی، فریبا رسولی
شادی معرفتی، امین آزاد، ســاناز اهلل بداشتی، عرفان مردانی 
 مرضیه محمودی، امیرحسین لواســانی، ساره سیدناصری
آیسان تنها، سپیده معظمی، محبوبه فکوری، مجید  منصورخاکی

دولت فربه
بررسی راه های حذف نیروهای مازاد دولتی در 

گفت وگو با علینقی مشایخی

صفحات 28 تا 31

مسکن مهر
آیا پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم

 بسته می شود؟

صفحات 82 تا 85

هفته نامه اقتصاد    ی
تجارت فرد    ا

سال چهارم . شماره 181
شنبه 29 خرداد 1395

هـنـری و فـنـی :
مد    یر آتلیه : آرش الجورد    

 صفحه آرایی : جمال د    ید    گر، محمدرضا فریدونی
حسین احمدی، علیرضا تاجیک    

اینفوگرافیک:  ارشین میرسعید    ی
حروفچینی : علی ایزدی، مجتبی پورحبیبی

ویراستاران : نیلوفر نیاورانی، زهرا زارعی ، محبوبه شریفی

عـکس : 
سعید     عامری، مسعود زارعی، علی شایگان 

طرح: آزاده پاک نژاد

آگــهی هــا :
مدیر: داریوش عباسی

گروه بنگاه های اقتصاد    ی: حمید    رضا  اسالمی)د    بیر(
ابراهیمی،زهرا مجتهد  لیال اکبرپور،آزاد    ه حسینی، ملیحه 
فاطمه بهاد    ری، فاطمه حاجعلی،  زهرا مسافر،  مهتاب رحمتعلی

صفحات 44 تا 47

رقیب روحانی
وضعیت رقبای حسن روحانی در انتخابات 96 

در گفت وگو با صادق زیباکالم
صفحات 94   تا 97

بررسی تبعات کاهش سرمایه گذاری در بخش 
صنعت در گفت وگو با منصور معظمی

صفحات 114  تا 117

عباس کاظمی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی از 
آرمان های کوچک دهه 80 می گوید

شماره 181
شنبه 29 خرداد 1395

کسب و کار غول های  نفتی
بین الملل

133 132

پرونـده دوم .  کسب و کار غول های  نفتی

فصل هفتم. بین الملل

اگزون موبیل
ExxonMobil

ارزش بازار 
میلیارد دالر

رتبه 
بزرگ ترین 
شرکت های

 عمومی فوربس

357/1

7

شورون
Chevron

ارزش بازار 
میلیارد دالر

رتبه 
بزرگ ترین 
شرکت های

 عمومی فوربس

201

16

شل
Shell

ارزش بازار 
میلیارد دالر

رتبه 
بزرگ ترین 
شرکت های

 عمومی فوربس

195/4

13

بی پی
BP

ارزش بازار 
میلیارد دالر

رتبه 
بزرگ ترین 
شرکت های

 عمومی فوربس

120/8

35

توتال
Total

ارزش بازار 
میلیارد دالر

رتبه 
بزرگ ترین 
شرکت های

 عمومی فوربس

120/2

41

پایان غول ها
مرگ مدل قدیمی کسب و کار شرکت های 
بین المللی نفتی

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

آینده شرکت های نفتی بزرگ بین المللی )IOC ها(، شامل 
بی پی، شورون، اگزون موبیل، شل و توتال، در هاله ای از 
تردید قرار دارد. مدل کســب و کار که طی قرن بیستم 
موجب بقای آنها شــد، اکنون دیگر برای دســتیابی به 
اهداف مناسب به نظر نمی رسد. در نتیجه این شرکت ها 
با دو انتخاب مواجه هستند: مدیریت نزولی آرام از طریق 
کوچک سازی؛ یا ریسک ســقوطی سریع با تالش برای 

تداوم استفاده از مدل قبلی.
اغلب تحلیلگران در زمینه مشکالت IOC ها، بر سقوط 
اخیر قیمت نفت و تعهدهای رو به فزونی در سطح جهان 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی متمرکز شــده اند. این در 
حالی اســت که طالع آنها پیش از این دو مورد تاریک به 
نظر می رسید. آخرین تکرار مدل کسب و کار IOC ها طی 
دهه 1990 ظهور کرد و بر سه ستون استوار بود: افزایش 
ارزش دارایی سهامداران، حداکثرسازی ذخایر قابل ثبت و 
حداقل کردن هزینه. با تغییر شرایط عملیاتی، این مدل 
با چالش های جدی روبه رو شد. شرکت های یادشده طی 
25 ســال پایانی قرن گذشته توانستند نجات یابند، اما 
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ضعف مدل کسب 

و کار آنها در حال نمایان شدن است.
تشریح مدل قدیمی کسب و کار

مدل کسب و کار IOC ها که در اوایل دهه 1990 ظهور 
کرد بر بیشینه سازی ارزش شرکت استوار است. استراتژی 
دســتیابی به این مهم، افزایش ذخایر قابل ثبت و تالش 

برای کاهش هزینه ها بوده است.
مدیریت ارزش محور و حداکثرسازی ارزش شرکت

استراتژی مالی »مدیریت ارزش محور« در دهه 1990 
به شکل فزاینده ای محبوبیت یافت و با مدل قیمت گذاری 

دارایی های سرمایه ای )CAPM( به کار گرفته شد. حداقل از دهه 1970، 
IOC ها استراتژی خود را بر بیشینه سازی ارزش شرکت بنا کرده بودند. 

اما این موضوع بیشتر مفهومی مبهم، با تحلیل های پشتیبانی کننده 
ناچیز به نظر می رسید. اســتفاده از مدیریت ارزش محور و CAPM به 
دلیل ارائه مبنایی ظاهراً علمی برای اندازه گیری اینکه بازده ســرمایه 
چقدر باید باشد، به ســرعت در صنعت گسترش یافت. این دو مورد، 
معیــاری را برای بازده پروژه ارائه می کردند که پایین تر از آن، پول باید 
بیش از اینکه صرف سرمایه گذاری شود، به سهامداران بازمی گشت. در 
کوتاه مدت، به نظر می رسید که جایگاهی علمی برای آنچه بعضاً عنصری 
کلیدی در استراتژی کسب و کار IOC ها به شمار می رود، به وجود آمده 
است. همچنین روشــی کمی برای تعیین هزینه سرمایه و در نتیجه 
نرخ تنزیل مفروض برای جریان نقدی پروژه به منظور محاسبه ارزش 
خالص فعلی )NPV(، به دســت آمد. با در نظر گرفتن اینکه قبالً نرخ 
تنزیل مورد استفاده برای محاسبه NPV تحت تاثیر عوامل گمراه کننده 
از جمله تمایالت فردی قرار داشت که در حال محاسبه تنزیل جریان 
نقدی بود، این مدل بسیار کارا به نظر می رسید. فرصتی برای قهرمانان 
محصول )کسانی که ارزش را در خلق محصول می بینند( به وجود آمد 
که به دنبال تبلیغ پروژه های مورد عالقه شان در شرکت ها بودند. در این 
زمان تعداد زیادی از مسووالن اجرایی جوان و باهوش IOC ها به تازگی 
دوره MBA خود را در بهترین مدارس کســب و کار به پایان برده و در 
حال طی نردبان ترقی بودند. توسعه چیزی که اساساً یک مدل ریسک 
مبتنی بر ریاضیات بود به آنها در مقابل بســیاری از مدیران مســن تر 
مزیت بخشید؛ مدیرانی که فاقد توانایی فنی بودند و امکان داشت مقهور 

ریاضیات شوند.
تمامی این ایده ها در قالب تالش برای افزایش عایدی سهامداران با 
تشویق قیمت های باالتر سهام به وسیله کارایی مناسب و پرداخت سود 
تقسیمی باال و پایدار متبلور شد. در حالی که تمامی بنگاه های بزرگ 
پیشنهاد سهام به مدیران ارشد را به عنوان بخشی از بسته انگیزش برای 

 پل استیونس پژوهشگر چتهام هاوس 
ترجمه: رامین فروزنده

بهبود عملکرد آغاز کرده بودند، هدف افزایش ارزش شرکت در IOC ها 
مجدداً در دهه 1980 تقویت شد. بخش نفت از این قاعده مستثنی نبود 
و در نتیجه مدیران ارشــد IOC ها منافع قابل توجهی در افزایش قیمت 

سهام داشتند.
افزایش ذخایر قابل ثبت

یکی از استراتژی های کلیدی مدل کسب و کار IOC ها بیشینه سازی 
ذخایر اثبات شــده قابل ثبت بود. این امر می توانست به دو روش صورت 
گیرد: حفاری و ارزیابی اکتشــافی که با احتمال متفاوتی مواجه است 
و حجم نفت قابل برداشــت یک مخزن را با تکنولوژی شناخته شده و 
در قیمت های فعلی نفت نشــان می دهد؛ یا خرید شرکت هایی که در 
صورت های مالی خود ذخایر اثبات شده درج کرده اند. در تئوری، ذخایر 
اثبات شده بیشــتر، واجد دو معناست. نخست اینکه انتظار درآمدهای 
آتــی از آن می رود و دوم اینکه به شــرکت ها اجازه می دهد هزینه های 
سرمایه ای )شامل هزینه های سرمایه ای اکتشاف( را به ترازنامه مالی خود 
اضافه کنند. بر اســاس قوانین کمیسیون بورس و اوراق قرضه آمریکا و 
طبق فرمولی، ارزش ذخایر نفت و گاز به عنوان اطالعات تکمیلی اعالم 

می شود؛ اما به عنوان دارایی در ترازنامه شرکت نمی آید.
طی دهه های 1960 و 1970، بازارهای مالی بر اســاس مدل آنگلو-

آمریکایی پیچیده تر شــدند. به طور مشخص سرمایه گذاران، که درآمد 
و دریافت های اضافی شــان به صورت های مالی سه ماهه وابسته بود، در 
جست وجوی مواردی برآمدند که می شد به عنوان شاخص های به موقع 
و قابل اتکا برای قضاوت درباره عملکرد شرکت ها در نظر گرفت. تغییرات 
خالص در ذخایر ثبت شده یا نسبت جایگزینی ذخیره، به عنوان نماگری 
کلیدی از آینده شرکت درآمدند. در نتیجه فشار عظیمی بر IOC ها وارد 
شد تا ذخایر قابل ثبت خود را افزایش دهند. ضمناً برای مدیران ارشد، 
رشد تولید )با در نظر گرفتن جایگزینی ذخایر به عنوان یک نماگر اصلی( 
به وسواسی فکری تبدیل شد که تقریباً هر چیز دیگر را نادیده می گرفت. 
این یعنی مدیران اجازه یافته بودند با کمترین نیاز به مالحظه جدی دیگر 

مدل های کسب و کار، در ناحیه امن خود باقی بمانند.
تالش برای کاهش هزینه

آخرین الیه مدل کســب و کار IOC ها را تالش برای کاهش هزینه 
تشــکیل می داد. در این زمینه تقریباً هیچ چیــز جدیدی برای گفتن 
وجود ندارد. »مطالعات حرکت و زمان« برای مدتی طوالنی بخشــی از 
زرادخانه شرکت هایی بوده است که در جست وجوی کارایی بیشتر بودند. 
تفاوت این بود که چهره های دانشــگاهی در دهه 1970 معتقد بودند 
که اقدام موثر برای کاهش هزینه برون ســپاری حداکثر تعداد ممکن از 
خدمات مورد نیاز شــرکت است. اســتدالل این بود که رقابت در میان 
تامین کنندگان خدمات می تواند به کاهش هزینه بینجامد. IOC ها باور 
داشتند که برون سپاری حوزه گسترده ای را شامل می شود و فعالیت های 
متنوع و متعــددی را دربر می گیرد که در شــرکت های با یکپارچگی 

عمودی به چشم می خورد.
نشانه های ناکارآمدی مدل سابق

با توجه به اینکه فرآیند زوال شرکت های بین المللی نفت تدریجی 
بوده و آنهــا به طور ناگهانی درگیر یک بحران مرگ بار نشــده اند، ارائه 
شــواهدی قطعی درباره مرگ مدل قدیمی کسب و کار این شرکت ها 
دشوار است. یکی از نشانه ها، شکست IOC ها در افزایش مداوم ذخایرشان 
بوده است؛ هدفی که در مرکز مدل کسب و کار آنها قرار دارد. به عنوان 
مثال در سال 2014، افزایش ذخایر این شرکت ها کمترین رقم را از سال 

2010 تاکنون تجربه کرد.
عملکرد نسبتاً ضعیف IOC ها در بازار سهام، از دیگر نشانه های افول 
آنهاست. بر اساس یافته های یک بررسی، »رتبه بندی سهام IOC ها در 
میانه سال 2012 نشان می دهد که سرمایه گذاران به چشم انداز نرخ رشد 

تزاید بوده است. این شکست ها در سه دسته بندی کلی جای می گیرند: 
نقایص بنیادین، مشکالت باالدستی و پایین دستی، و مصائب فاینانس. 
عالوه بر موارد مذکور، دو چالش جدیدتر ناشی از مسائل مرتبط با »کربن 

ناسوختنی« و کاهش قیمت نفت از ژوئن 2014 نیز وجود دارند.
عیوب بنیادین

وفاق در صنعت: یکی از ریشه های بارز مشکالت IOC ها که پیش از 
دهه 1990 وجود داشــته؛ تمایل آنها به پیروی از یک وفاق بوده است. 
آنها برای مدت طوالنی تمایل داشته اند که به دنبال استراتژی های مشابه 
بروند و تصمیم های مشابه بگیرند. در اوایل دهه 1990، تصمیم صنعت 
بر این بود که در آینده هر بشکه فرآورده نفتی سبک تر خواهد بود و نفت 
خام مورد اســتفاده پاالیشگاه ها سنگین تر. صنعت پاالیش در سنگاپور 
میلیاردهــا دالر برای ارتقای ظرفیت خود هزینــه کرد. به هر حال، در 
حالی که هر بشــکه فرآورده های تولیدی ســبک تر می شد، نفت خام 
مصرفی پاالیشگاه ها نیز سبک تر می شد و اختالف قیمت نفت خام سبک 
کاهش پیدا می کرد که سود سرمایه گذاری در ارتقای ظرفیت را از میان 
برد. بخشــی از سبک تر شدن نفت خام مصرفی به این بازمی گشت که 
سهمیه بندی اوپک، IOC ها را واداشت که تولید خود را کاهش دهند و 
دولت ها نیز تولید انواع سنگین تر )و در نتیجه کم ارزش تر( نفت را کاهش 

دادند و بیشتر به تولید نفت سبک و گران بهاتر پرداختند.
دلیل دیگر تفاوت کم حاشیه سود در مقایسه با میزان مورد انتظار، 
ناشــی از »خطای ترکیب« اســت که می تواند بــه درک این موضوع 
یاری رساند که چرا تفکر مبتنی بر اجماع می تواند به شکل خطرناکی 
آسیب زننده باشد. اگر بازیگران صنعت همگی به شیوه ای مشابه رفتار 
کنند، این امکان وجود دارد که نتیجه ای متفاوت با انتظارات حاصل شود. 
مثال کالسیک این موضوع را می توان در محصوالت کشاورزی مشاهده 
کرد. به عنوان مثال قیمت باالی گندم، زارعان را تشــویق می کند که 
گندم بیشتری بکارند؛ اما آنها در نهایت با مازاد عرضه و در نتیجه کاهش 
قیمت مواجه می شوند. در سنگاپور طی دهه 1990 ارتقای ظرفیت برای 
استفاده از نفت سنگین در دستور کار بسیاری از شرکت ها قرار گرفت 
و در نتیجه تقاضا و قیمت نفت سنگین افزایش، و حاشیه سود پاالیش 
کاهش یافت. به شیوه ای مشابه، هم اکنون در آسیا هشت میلیون بشکه 
در روز ظرفیت پاالیش در حال ساخت است؛ با این فرض که نفت سبک 
کمتری در جهان وجود خواهد داشــت. این در حالی است که انقالب 
فناوری شیل در آمریکا عرضه نفت سبک را افزایش داده است و در نتیجه 

احتماالً سرمایه گذاران IOC ها متضرر خواهند شد.
نمونه دیگر به اوایل دهه 1980 بازمی گردد. در آن زمان این اجماع 
رو به گســترش بود که نفت به عنوان یک صنعــت بالغ، دیگر قادر به 
معرفی مداوم فرصت های سرمایه گذاری نیست و آینده در گرو استراتژی 
یکپارچگــی ناهمگون )میان صنایع مختلف( اســت. در نتیجه خرید 
شرکت های خارج از صنعت نفت شروع شد. در ابتدا، شرکت های بخش 
گاز، زغال سنگ و انرژی هسته ای خریداری شدند و سپس دامنه خرید به 

جذاب یا تغییرات مثبتی در شرکت های 
پذیرنده سرمایه شان باور ندارند.« عالوه بر 
این، از آنجا که IOC ها تالش کرده اند به 
وسیله بازخرید، سود تقسیمی و قیمت 
ســهام را متورم سازند تا مانع نارضایتی 
فزاینــده ســهامداران شــوند، ارزیابی 
تمایل های ســهامداران به لحاظ ارزش 

سهم دشوار است.
عملکرد ضعیف IOC ها در بازار سهام 
با سقوط قیمت نفت از ژوئن 2014 بدتر 
هم شــده و »ارزش سهام اگزون موبیل، 
شورون، شــل، کونوکوفیلیپس و بی پی 
طی هشــت ماه نخست 2015 به میزان 
یک سوم کاهش یافته اســت.« از این رو 
این ســوال مطرح می شود که آیا IOC ها 
قادر خواهند بود پرداخت ســود سهام را 
تداوم بخشــند؟ و اگر این طور نیســت، 
سهامداران با چه سرعتی آنها را به حال 

خود واخواهند گذاشت؟
شاهد دیگر ضعف مدل کسب و کار 
این شرکت ها به سودآوری و نرخ بازگشت 
سرمایه مربوط می شــود. حتی پیش از 
سقوط اخیر قیمت های نفت، سود بخش 
باالدستی در مقایسه با بخش »ساخت« 
در حال تنزل بود. در ســال 2014، که 
سود سهامداران شــرکت های انرژی در 
کمترین رقم خود از سال 2007 تاکنون 
به هشت درصد رسید،  این سود در بخش 
ساخت 15 درصد بود. عالوه بر این، طی 
ســال های 2011 و 2014، شرکت های 
انرژی مجبور شــدند دارایی های خود را 
به فروش رسانند و بدهی شان را افزایش 
دهند تا سود تقسیمی و بازخرید سهام 
را تداوم بخشــند. بر اساس یک گزارش، 
»میانگین بازگشــت سرمایه بزرگ ترین 
شــرکت های نفتی آمریکا و اروپا از 21 
درصد در ســال 2000 به 11 درصد در 
ســال 2013 کاهش یافت؛ در حالی که 
میانگین قیمت نفــت برنت طی همین 
زمــان از 29 دالر به 109 دالر رســید. 
حتی زمانی که نفت خام در آن ســطوح 
باال قرار داشت، عملکرد مالی شرکت های 
بین المللی نفتی چندان هم چشــمگیر 
نبود.« به طور کلی، شــک اندکی وجود 
دارد که از دید سرمایه گذاران، IOC ها در 
دستیابی به اهداف عملکردی خود ناموفق 

بوده اند.
دلیل شکست مدل قدیمی

بسیاری از شکست های ذاتاً متفاوت و 
اغلب بی ارتباط با مدل قدیمی کســب و 
کار IOC ها، که به نظر می رسد شاهدی بر 
مرگ آنها باشد، از اوایل دهه 1990 رو به 

 کنترل IOC ها بر نفت جهانی در سال 2013

تولید سوخت های مایعذخایرظرفیت پاالیشفروش فرآورده ها
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صفحات 132  تا  137

مرگ مدل قدیمی کسب و کار شرکت های 
بین المللی نفتی

صفحات 24   تا 27

مقام معظم رهبری از »شرمندگی نظام« 
در برابر بیکاری جوانان سخن گفتند
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واکاوی طرح اتاق ایران برای تحول در خدمت سربازی

آیا بانک های ایرانی به محدوده خطر نزدیک شده اند؟
آژیر قرمز بانکی

خودرو آلمانی بخریم یا نخریم؟
اصل جنس سرباز صنعتی

آن که گفت آری
آن که گفت نه

دو هفته پیش در کشور سوئیس یک همه پرسی برگزار شد که در آن از مردم 

خواسته شده بود نظر خود را درباره دریافت حقوق ماهانه 2500دالری اعالم 

کنند. 77 درصد مردم این کشور در این همه پرسی رای منفی دادند. ما تالش 

کرده ایم به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا مردم سوئیس به حقوق ماهانه 

دولتی »نه« گفتند. در مقابل، رفتار مردم ایران را نیز واکاوی کرده ایم که دو سال 

پیش به تبلیغات انصراف از دریافت یارانه وقعی ننهادند و برای دریافت مقرری 

 
45 هزارتومانی از دولت، دوباره ثبت نام کردند. واقعاً »نه« مردم سوئیس با »آری« 

مردم ایران چه تفاوت هایی دارد؟

واکاوی تصمیم متفاوت مردم ایران و سوئیس درباره یارانه نقدی

سال چهـارم  شنبه 29 خرداد 95
148 صفـحه  8000 تومان

تجارت فردا در این شماره در پرونده ای به بررسی  رای 
منفی مردم سوئیس به طرح تخصیص »درآمد پایه« و 

مقایسه آن با تمایل مردم ایران به دریافت »یارانه نقدی«  
پرداخته است.

صفحات 48 تا 67 را بخوانید.

95/03/22- شماره 95/03/08180- شماره 178 95/03/16- شماره 179

متغیرهای اثر گذار بر افزایش نرخ اجاره کدام ها هستند؟

چرا مصرف مواد مخدر در ایران نگران کننده است؟
درد دود

178
سال چهـارم  شنبه 8 خرداد 95

148 صفـحه  8000 تومـان

بیم امید

چرا فروش رنو در ایران افزایش یافته است؟
راز رنو دو راهی رهن و اجاره

نو
 بر

مد
مح

س: 
عک

باقی مانده عمر دولت

برای تحرک بخشی به اقتصاد کفایت می کند؟

آیا حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره ای است؟

  مسعود نیلی: برجام یک توافق خارجی در مورد یک موضوع مشخص 

یعنی مساله  هسته ای است که بر روی یک زیر ساخت محکم توافق داخلی 

گذاشته نشده و مساله  اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است

  محمد هاشم پسران: در شرایط کنونی ایران نیازمند یک نوع راهبری 

اجرای  برای  بتواند  اسـت کـه  اقتصـادی-سیاسی   )Leadership(

سیاست های اصالحی اجماع ایجاد کند

180
سال چهـارم  شنبه 22 خرداد 95

148 صفـحه  8000 تومان

نگاه اکونومیست به ایران پس از تحریم

چرا طبقه متوسط در ایران حال خوبی ندارد؟
بی طبقه 

باال و پایین نرخ سودزمان دستکاری نرخ ها در بازار پول فرا رسیده است؟ جشنواره ریسک و فرصت ردا
ت ف

جار
، ت

اد
نژ

ک 
 پا

ده
آزا

ح: 
طر

سفر
ساکس

حضور اقتصاددان

سرشناس آمریکایی در تهران 

چرا حاشیه ساز شد؟

جفری ساکس در باره فقر

محیط زیست و بحران آب
در ایران هشدار داد 

179
سال چهـارم  یکشنبه 16 خرداد 95

148 صفـحه  8000 تومـان

چرا مصرف الکل در ایران زیاد شده است؟

زمان بازنگری در قوانین سربازی کی می رسد؟
جبر و اختیار اجباری

خودرو ایتالیایی بخریم یا نخریم؟
مرکب رومی بامداد خمار ردا

ت ف
جار

، ت
اد

نژ
ک 

 پا
ده

آزا
ح: 

طر

پایان زمین
عباس آخوندی: توسعه فیزیکی شهرهای بزرگ متوقف می شود

اقتصاد سیاسی واگذاری اراضی شهری

جناب آقای حسین احمدی
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی 

تسلیت  می گوییم.
همکاران شما در هفته نامه تجارت فردا

صفحات 10 تا 19
صفحات 36 تا 39
صفحات 86 تا 89

صفحات 132 تا 137

همراه با بخش های
خبرنامه

نظام بانکی
خودرو

سرباز صنعت
مقاالت  

صفحات 110 تا 113

درس رفراندوم
 آیا پرداخت حقوق ماهانه 

طرحی سوسیالیستی بود؟

توماس مور
)1478-1535(

جیمز توبین
دانیل پاتریک )1967-1972(

موینیهان
جان کنث )1969(

گالبرایت
)1966(

روبرت تئوبالد
)1963(

میلتون فریدمن
)1962(

برتراند راسل
)1918(

ادوارد بالمی
)1887( هنری جورج

)1879(
ابراهام لینکلن

)1862(

جان استوارت میل
)1849(

شارل فوریه
)1836(

تضمین درآمد  راه حل کاهش دزدی
 یک تقاضای الهیاتی عمل گرایانه 

برای کمک رسانی عمومی
طرح کمک به خانوار ساالنه 1600 

دالر برای خانواده  چهارنفری 

جامعه برخوردار: حداقل درآمد تضمین شده   50 جریب زمین عمومی به هر نفر برای کشاورزی

انسان های آزاد و بازارهای آزاد: تفکیک شغل و درآمد   ایده بیمه اجتماعی

از تخصیص زمین کشاورزی تا اعطای سهام عدالت و سیاست مالیات منفی و ...

سرمایه داری و آزادی: مالیات منفی بر درآمد  

راه پیشنهادی به آزادی: درآمدی اندک   بهبود وضع فقرا، حق معیشت

نگاه به عقب: سال 2000   اصول اقتصاد سیاسی

 قانون مزرعه:
 160 جریب زمین

 پیشرفت و فقر:
 نه به مالیات!

توماس جفرسون
)1776(

خوان لویس 
)1492-1540(

مارکی دو کندورسه 
)1795(

توماس پین
)1795(

تاریخچه مختصر »درآمد پایه«

صفحات 60 تا 63

جناب آقای دکتر بهروز بنیادی
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی 

تسلیت  می گوییم.
محمد طاهری، جواد طهماسبی، رضا طهماسبی، سعید عامری

علی طهماسبی،  حامدصاحبی

جناب آقای مهدی محمدپناه
جناب آقای محسن محمدپناه

درگذشت پدر بزرگوارتان را  به شما و خانواده 
محترم تسلیت  عرض می کنیم.

محمد طاهری، جواد طهماسبی، رضا طهماسبی، سعید عامری
علی طهماسبی،  حامدصاحبی
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غم کار
 هر یک از مسووالن به نوعی از بیکاری 
گالیه می کنند

پرونـده اول .  بیکاری

فصل دوم. اقتصاد سیاسی

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از »شرمندگی نظام« در برابر بیکاری جوانان سخن گفتند./ عکس: پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری

»افزایــش قابل توجه جمعیت فعــال و بهبود نرخ 
مشارکت اقتصادی به بهای رشد اندک نرخ بیکاری 
و تعداد بیکاران از ویژگی های بازار کار دولت یازدهم 
در دو سال نخست فعالیتش بوده است.« این جمله 
نتیجه گیری بررسی اخیر هفته نامه تجارت فردا از بازار 
کار در دولت یازدهم بود. در واقع در ســال های 92 
تاکنون هرچند امید به یافتن شغل در بازار افزایش 
یافته و جمعیت فعال و متقاضیان بازار کار افزایش 
یافته اند اما همه آنها نتوانستند به شغل دست پیدا 
کنند و به همین دلیل با وجود افزایش نرخ مشارکت 
اقتصــادی اما نرخ بیکاری و تعــداد بیکاران بهبود 
چندانی نیافته اســت. همین موضوع در چند وقت 
اخیر آنقدر حساسیت برانگیز شــده که هرکدام از 
مقامات به نوعی نسبت به آن واکنش نشان داده  اند.

»هر پنج دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور 
افزوده می شــود و باید هر سال برای 800 هزار نفر 
شغل ایجاد کرد«، این تنها یک جمله از سخنان علی 
ربیعی از زمان به صدارت رسیدن در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســت. وی این جمله را پاییز 
سال گذشته بیان کرده بود و شاید برای چندمین 
مرتبه بود که وی از مساله بیکاری سخن می گفت. 
ربیعی از همان زمان که به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی رفت گالیه از وضعیت بیکاری را شــروع 
کرده بود. در پاییز سال 92 خبرگزاری مهر گزارش 
داده بود که ربیعی می گوید درباره خطر ســونامی 
بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس جمهور 
داده شــده و به نوعــی در این بخش آژیر قرمز هم 
به صدا درآمده اســت. پس از آن، 18 شــهریور ماه 
ســال 93 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بار 

در گزارشی به مجلس تعداد بیکاران کشور را شش میلیون نفر 
اعالم کرد و هشدار داد: اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 
1400 به 10 میلیون نفر خواهد رسید. در کنار او، وزرای اقتصاد 
و کشور و حتی رئیس جمهور هم از این بحران سخن گفته اند. 
علی طیب نیا در همان شــهریور ماه ســال 92 چند روز پس از 
پذیرفتن مسوولیت وزارت اقتصاد گفته بود: »پنج میلیون نفر 
یا از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و 
به زودی وارد بازار کار می شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. 
3/5 میلیون نفر هم بیکار هســت که اگر به پنج میلیون اضافه 
کنیم 8/5 میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل هستند.« اما 
وزیر کشور معموالً لحن متفاوت تری درباره بیان وضعیت بیکاری 
کشور داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی اولین بار که نسبت 
به رشــد بیکاری در کشور هشدار داد 21 فروردین ماه سال 93 
بود. وی در نشست با مدیران کمیته امداد بیان کرده بود: »طبق 
محاســبات صورت گرفته ما در سال 1400 معادل 10/5 تا 11 
میلیون نفر بیکار خواهیم داشت که این میزان افراد بیکار برای 
متزلزل کردن هر نظامی کفایت می کنــد.« وی 17 خرداد ماه 
امســال نیز با حضور در جلســه علنی مجلــس گفت: »مردم 
امروز در خانه بیکارانی دارند؛ خود من ســه بیکار فوق لیسانس 
در خانه دارم« جدای از این هشدارهای وزرای اقتصادی دولت، 
27 اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهور هم در همایش »برجام 
و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و ظرفیت ها« رفع بیکاری و اشتغال 
جوانان را مهم تریــن اولویت در برنامه های اقتصادی ذکر کرده 
بود. با این حال به نظر می رسد وضعیت همچنان رضایت بخش 
نیست. مقام معظم رهبری 16 خرداد ماه امسال در دیدار رئیس 
و نمایندگان مجلس دهم گفتند: »خجلت و شرمندگی نظام از 
بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده 
خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات 

جدی انجام شود.« 

 ابراهیم علیزاده
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برای تمرکز بر معضل بیکاری در ایران الزم اســت تحوالت جمعیتی که 
محرک بازار کار در کشــور اســت مورد بررســی قرار گیرد. سیاست های 
جمعیتی اعمال شده تا پیش از انقالب به تبع توصیه های سازمان های جهانی 
بر کنترل نرخ رشد جمعیت متمرکز بود اما بعد از آن، افزایش جمعیت کشور 
به سیاستی جدی در سال های اولیه پس از انقالب تبدیل شد. در نتیجه، نرخ 
رشد جمعیت در مدت کوتاهی به سرعت افزایش یافت و به رقم غیرمنتظره 
3/9 رســید )که یکی از باالترین نرخ های جمعیتی در میان کشــورهای 
جهان بود(. با این وصف، تبعات منفی این سیاست خیلی زود مورد توجه 
تصمیم گیران کشــور قرار گرفت و کاهش شدید نرخ رشد جمعیت از رقم 
3/9 به رقم 1/2 نیز در فاصله زمانی نه چندان زیادی محقق شد، به طوری 
که توجه ســازمان های بین المللی را به خود جلب کــرد. با این وصف، در 
همان زمان نسبتاً کوتاه تعداد قابل توجهی به جمعیت کشور افزوده شد و 
موج جمعیتی ایجاد شده در همه مقاطع گذشته تاکنون تمام سیاست های 
اقتصادی اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع، سیاستگذاران 
کشور که از آن موج جمعیت غافلگیر شده بودند در تمام دوره ها با نیازها و 
خواست های جمعیت جدید منفعالنه برخورد می کردند. این روند تا به امروز 
که نیازهای موج اولیه جمعیت از اشــتغال فراتر رفته و سیاستگذاران را با 
چالش های جدی مواجه کرده است، ادامه دارد. امروز کشور نه تنها با بیکاری 
گسترده به طور اعم مواجه است بلکه بیکاری های سه گانه: »فارغ التحصیالن، 

جوانان و زنان« نمود برجسته تری به خود گرفته است.
ظهور بیکاری فارغ التحصیالن

اولین موج جمعیت از سال 1376 به بعد وارد بازار کار شد و از آن تاریخ 
تاکنون بیکاری روزافزون کشور با چالش جدی مواجه بوده است. در آن تاریخ 
پیش بینی می شــد که ســاالنه قریب به نیم میلیون متقاضی وارد بازار کار 
خواهد شد در حالی که اقتصاد کشور در بهترین شرایط کمتر از 300 شغل 
می توانست ایجاد کند. لذا، ایجاد اشتغال به دغدغه اصلی دولت در این دوره 
تبدیل شد. یکی از سیاست های خوش بینانه ای که حتی پیش از پدیدار شدن 
بیکاری در کشور به کار گرفته شد تا ورود متقاضیان کار را به تعویق اندازد و از 
این طریق سیاستگذاران فرصت تدبیر برای ایجاد ظرفیت های اشتغال داشته 
باشند، گسترش وسیع و بعضاً نامتناسب مراکز آموزش عالی بود. با این وصف، 
از آنجا که سیاستگذاری های اقتصادی پویایی الزم برای ایجاد ظرفیت های 
جدید شغلی را نداشت و تحت تاثیر بی تدبیری های فراوان بود، این سیاست به 
ضد خود تبدیل شد و خیلی زود معضلی جدید به نام بیکاری فارغ التحصیالن 
به مشــکل عمومی بیکاری نیز اضافه شد. در دوره سازندگی تالش شد تا با 
بهره گیری از امکانات موجود کشــور و نیز سرمایه های خارجی ظرفیت های 
شغلی متناسب با نیاز جامعه فراهم شود و تا اندازه ای هم موفق بود. در دوره 
اصالحات، اگر چه در ابتدای دوره قیمت نفت با کاهش شــدید مواجه شد 
اما با افزایش نسبی آن در ســال های بعد، اقدامات مناسبی در جهت رونق 
اقتصادی و در نتیجه ایجاد فرصت های شغلی در کشور فراهم شد. بر اساس 
آمارهای موجود، بیشترین رونق اقتصادی بین سال های 1378 تا 1384 در 
کشور ایجاد شد و بنابراین رونق را به بازار کار وارد کرد. با این وصف، در دوره 
دولت های نهم و دهم به رغم وجود بهترین فرصت های اقتصادی و سیاسی )با 
توجه به حمایت همه جانبه همه اجزای نظام( به دلیل اعمال سیاســت های 
عمدتاً غیرعلمی، شتاب زده، احساسی و با انگیزه سیاسی، فرصت سوزی های 
فراوانی صورت گرفت. نتیجه آنکه، با وجود بهبود نسبی برخی شاخص های 
اقتصادی اعالم شده توسط دولت در ســال های اولیه، اصرار رئیس دولت بر 

که ظاهراً منافع گروهی و حزبی شــان بر منافع ملی و حتی مذهبی کشور 
اولویــت دارد، ناباورانه اقداماتی را انجام می دهند که برای ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی عالمت منفی تلقی شده و خوش بینی اولیه را به بدبینی 
تبدیل کرده اســت. از آنجا که اقتصاد کشــور تحت تاثیر شدید تحوالت 
سیاسی داخلی و روابط سیاسی خارجی قرار دارد، تحوالت آتی در ساختار 
سیاسی داخلی )انتخابات ریاست جمهوری در داخل( و نیز تحوالت سیاسی 
عمدتاً حاکم بر آمریکا )بدبینی نسبت به پیروزی جمهوریخواهان مخالف 
برجام(، فضایی توام با تردید و حتی بدبینی پیش روی سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی ایجاد کرده اســت. بنابراین، به رغم گشایش های بالقوه و بالفعل 
پیش آمده بعد از برجام، رونق تولید و اقتصاد و در نتیجه رونق بازار کار کشور 
با دو چالش جدی هم در فضای سیاسی هم در تصمیم گیری های اقتصادی 

کشور در یک سال آینده مواجه است:
اول، تردید سرمایه گذاران خارجی به آینده سیاسی اقتصادی کشور به 
خصوص انتخابات ریاســت جمهوری در سال 1396 و نیز آینده برجام در 
صورت پیروزی مخالفان برجــام در انتخابات آتی آمریکا. این تردید باعث 
شده فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی در عملیاتی کردن توافقات 
وسیعی که بالفاصله بعد از توافق برجام با ایران انجام دادند، احتیاط بیشتری 

انجام دهند.
دوم، سیاست های غلط احتمالی که در بازار کار در داخل صورت می گیرد. 
هنوز عده قابل توجهی از متخصصان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی الزاماً 
به افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری منجر می شــود، در حالی که امروزه 
سرمایه گذاری به هر شکل، اگر چه منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد 
اقتصادی خواهد شد اما الزاماً به ایجاد اشتغال و رونق بازار کار منجر نخواهد 
شــد. پیشرفت های تکنولوژیک باعث شده بســیاری از سرمایه گذاری ها با 
بهره گیری از تکنیک های پیشرفته و خودکار، نیاز به نیروی کار را به حداقل 
ممکن برساند. به عبارت دیگر، اشتغال ناشی از این گونه سرمایه گذاری ها الزاماً 
متناسب با حجم آنها نخواهد بود. به خصوص آنکه قیمت سرمایه در کشور 
به طور نسبی ارزان تر از قیمت نیروی کار است و این وضعیت سرمایه گذاران 
را به استفاده بیشتر از تکنولوژی های سرمایه بر و کاراندوز )استفاده کمتر از 
نیروی کار( ترغیب می کند. به عالوه، وجود دوگانگی حاکم بر ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی کشور )بخش سنتی و بخش مدرن و پیشرفته(، ایجاب 
می کند تا برای این دو بخش کامالً متمایز، سیاست های جداگانه و متناسب 
با ویژگی های مهارتی و تحصیلی حاکم بر متقاضیان کار صورت پذیرد در غیر 
این صورت ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایجاد شده اگر چه ممکن 
است موجب رشد اقتصادی شود اما الزاماً به همان نسبت فرصت شغلی ایجاد 
نخواهد کرد. لذا، می توان ادعا کرد که نیل به رشد هشت درصد برای غلبه بر 
نرخ بیکاری موجود الزم است اما قطعاً کافی نیست و شرط کافی آن است 
که سرمایه گذاری ها هدفدار و اشتغال زا باشند، در غیر این صورت به رشدهای 
باال بدون دستیابی به هدف کاهش بیکاری خواهیم رسید. در واقع، خطری 
که بر سیاســت های مرتبط با بحث اشتغال مترتب است برخورد عوامانه با 
مساله بسیار پیچیده بیکاری در جامعه ای بسیار متنوع )از حیث ویژگی های 
جمعیتی در ارتباط با مهارت ها و تحصیالت و بینش ها و نگرش های سنتی و 
فرهنگی و...( است. لذا، اگر چه بعد از برجام خوش بینی نسبت به رفع رکود 
و کاهش بیکاری ایجاد شــده اما تحوالت داخلی و خارجی و برخوردهای 
غیرواقع بینانه با ســاختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازار را 

حداقل تا یک سال آینده با ابهام مواجه کرده است. 

تداوم سیاســت های غلط نه تنها مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی کشــور را کاهش نداد 
بلکه به ظرفیت های ایجاد شده در دوره های 
پیشــین نیز لطمات جدی وارد کرد. ضربه 
جدی و اساســی به تولید و اشتغال کشور 
اما وقتی وارد شــد که طــرح به اصطالح 
هدفمندی یارانه ها آن هم در بدترین زمان 
ممکن در کشور اجرا شد. در واقع اجرای این 
طرح غیرعلمی و غیرکارشناسی همزمان با 
تشدید تحریم ها چنان ضربه ای به تولید و 
اشــتغال وارد کرد که هنوز اقتصاد کشور از 
آثار این سیاست و سایر سیاست های غلط 

دوره پیشین رهایی پیدا نکرده است.
بحران در حوزه اشتغال

نتیجه آنکه، اگرچه مرکز آمار کشــور 
آمار بیکاران را حدود سه میلیون نفر و نرخ 
بیکاری را حدود 12 درصد اعالم کرده است 
اما شواهد موجود آماری به مراتب بیش از 
این ارقام را نشان می دهد. تعطیلی انبوهی 
از واحدهای تولیدی در بخش های اقتصادی 
بعد از اعمال طرح به اصطالح هدفمندی 
یارانه ها و تشدید تحریم ها، و به دنبال آن 
کاهش شدید ســرمایه گذاری های داخلی 
در دوره دولت پیشــین باعث شده برخی 
برآوردهــا، آمار بیکاری امروز را بین پنج تا 
هشت میلیون اعالم کنند. شواهد موجود 
برآوردهای غیررسمی را به واقعیت نزدیک تر 
نشان می دهند و این یعنی در حوزه اشتغال 

اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه است.
دولــت یازدهــم بــه درســتی اولین 
اولویت را حل مناقشــه اتمی با کشورهای 
قدرتمند غربی قرار داد تا با برچیده شدن 
تهدیدهای متعدد و به خصوص تحریم ها و 
محدودیت ها و بازگشت خوش بینی نسبت 
به آینده، زمینه سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی فراهم شو د. اکنون بعد از گذشت 
حدود پنج ماه از توافق با کشورهای درگیر 
در مناقشه اتمی و مسابقه اغلب کشورهای 
اروپایــی بــرای مشــارکت در طرح های 
اقتصادی کشــور و ایجاد خوش بینی های 
اولیه، موانع متعددی در حوزه های مختلف، 
روند رونق اقتصادی را با چالش مواجه کرده 
است.  از یک طرف، پیش نیازهای الزم برای 
برچیده شدن کامل آثار تحریم قدری بیش 
از زمان مورد انتظار طوالنی شــده است و 
از طرف دیگر، بازی مخرب گروه های تندرو 

سه گانه بیکاری: فارغ التحصیالن، جوانان و زنان
تحوالتجمعیتی،بازارکارکشوررابهکدامسومیبرد؟

   مرتضی افقه/اقتصاددان
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چهار راه گریز از بیکاری
وحیدمحمودیازراههایعبورازبحرانبیکاریمیگوید

Á   ما اخیراً شاهد بودیم وزیر کشــور بیان کرد او هم سه
فرزند بیکار فوق لیسانس در خانه دارد، پیش از این هم درباره 
بیکاری فارغ التحصالن دانشگاهی ما هشدارها و گالیه هایی را 
شنیده بودیم اما به نظر می رسد دولت نتوانسته بستر را برای 
بازار کار این قشر فراهم کند. به نظر شما ریشه های بیکاری 

این قشر فارغ التحصیل کشور به چه مسائلی برمی گردد؟
همان طور که می دانید بیکاری یکی از مهم ترین معضالت 
اقتصادی و شاید مهم ترین آنهاست. شما در مکاتب اقتصادی 
می بینید در مدل هایی که ارائه می دهند وعده آنها این است که 
اشتغال الزم در اقتصاد فراهم خواهد شد. ریشه های بیکاری 

افراد تحصیل کرده و دانشگاهی نیز جدا از معضل عمومی بیکاری نیست. طبیعی است که وقتی 
پویایی الزم در اقتصاد وجود نداشته باشد و رکود حاکم باشد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. 
بیکاری افراد دانشگاهی علل دیگری نیز دارد؛ از جمله عدم تطابق آموزش عالی با نیازهای اقتصادی 
و اجتماعی کشور، به گونه ای که تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها عمالً مطابق برنامه نیازهای 
توسعه ای ما با منابع انسانی نیست. به همین علت نرخ بیکاری اگر به تفکیک رشته های تحصیلی 
دیده شود، ادعای فوق ثابت می شود. مثالً طبق آخرین آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیالن حدود 19 
درصد است، اما این نرخ برای فارغ التحصیالن حوزه محیط زیست به 50 درصد، حوزه مثالً علوم 
کامپیوتر 40 درصد و در حوزه بهداشت هشت درصد است. عالوه بر این، کیفیت نیروی تربیت شده 
نیز مدنظر است. ظاهراً ارتباط تنگاتنگی میان دانشگاه و صنعت و تجارت برقرار نیست و نهادهای 
مرتبط با این امر عمالً توفیق زیادی نداشته اند. سومین نکته کارآفرینی است. انتظار می رود که با 
تربیت نیروی انسانی به دلیل توسعه قابلیت ها عمالً کارآفرینی نیز اتفاق بیفتد. متاسفانه این افراد 
نه تنها کارآفرین نشــده اند تا مشکالت بیکاری را حل کنند بلکه خود نیز به خیل بیکاران اضافه 
شده اند! بسیاری از آنها حتی دیگر جویای کار هم نیستند، پس این همه هزینه برای تحصیل چه 

بوده و برای چه پرداخت شده است!؟
دلیل دیگری که باید به این موارد مورد اشاره اضافه کنیم، مساله نقش زنان تحصیل کرده است. 
آمار فارغ التحصیالن زن تقریباً مساوی مردان است. اما ضوابط و فضای عمومی کشور به گونه ای 
است که جذب زنان به مشاغل بسیار محدودتر است. مثالً در بسیاری از استخدام ها برای درصد 
جذب زنان محدودیت وضع می شــود و صرف زن بودن باعث شــده آنها برای بسیاری از مشاغل 
انتخاب نشوند یا از درون خانواده با محدودیت های جدی برای انتخاب شغل روبه رو باشند. در این 
مورد می توان اشــاره کرد نرخ مشارکت زنان در سال 1394 حدود 13 درصد و مردان 63 درصد 
توسط مرکز آمار ایران محاسبه و اعالم شده است. این آمار نشان می دهد بسیاری از زنان ما دنبال 
شغل نیستند و ناامید شده اند. مساله »زنان گمشده« که آمارتیاسن، اقتصاددان نوبلیست مطرح 
می کند، در اینجا به گونه ای قابل طرح است. ما نرخ بیکاری زنان را مثالً برای سال 1394 حدود 
19/5 درصد اعالم می کنیم اما این نرخ زنان جویای کار را شــامل می شــود و زنانی را که دیگر 

خانه نشین شــده اند و در پی کار نیستند، در نظر نمی گیرد، 
وگرنه نرخ بیکاری این قشر در بازار کار کشورمان بسیار باالتر 

می شد.
Á   به گفته مقاماتی چون دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه

اجتماعی و همچنین دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
قرار است حدود هفت میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها 
تا پایان سال 1400 به بازار کار کشور اضافه شوند. به نظر شما 
این افراد دارای چه ویژگی هایی هستند و بازار کار کشور برای 

پاسخ به چنین حجمی از تقاضا چه تغییراتی باید کند؟
همین االن هم بیش از 5/8 میلیون تحصیل کرده داریم که 
حدود 40 درصد آنها شاغل و 10 درصد بیکار هستند و حدود 50 درصد عمالً حتی جویای کار 
نیستند که احتماالً عمده آنها زنان تحصیل کرده ای هستند که در خانه مانده اند و جزو جمعیت 
جویای کار به حســاب نمی آیند. طبق آمار موجود کمی بیشــتر از این افراد )معادل 53 درصد( 
مرد هستند که نرخ بیکاری آنها 13 درصد محاسبه شده است )البته با در نظر گرفتن 38 درصد 
جمعیت غیرفعال( و در بخش زنان نیز بیش از 65 درصد آنها غیرفعال هستند و از میان آن 35 
درصد جمعیت فعال نیز 30 درصد بیکار محسوب می شوند. حال اگر قرار باشد هفت میلیون نفر 
هم تا سال 1400 اضافه شوند، ببینید که ما با چه معضل مهم و بزرگی روبه رو هستیم. برای حل 

این مشکل باید در حوزه های مختلف چاره اندیشیده شود.
Á  شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید و به نظر شما چاره کار چیست؟

در این مورد اولین مســاله واردات گســترده کاال )آن هم بی کیفیت و ارزان( اســت که عماًل 
کارخانجات و صنایع تولیدی ما را فلج کرده است. حتی بسیاری از برندهای داخلی ما سفارش های 
خود را به شرکت های چینی می دهند و از این طریق عمالً صادرات اشتغال اتفاق می افتد. مورد دوم 
سرمایه گذاری است. به خصوص در صنایع کوچک و متوسط که بتوانند با حواشی کمتر و چاالک تر 
و چابک تر حرکت کنند و تحرکی در اشــتغال ایجاد شود. سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه های 
نوین نیز اهمیت بســزایی دارد که می تواند موجب اشتغال های گسترده در زمان های کوتاه شود. 
به طور کلی در تاریخچه اکثر اقتصادها می بینیم که اشتغال در بخش کشاورزی همواره اندک و رو به 
کاهش است و در بخش صنعت نیز تا حدی نقش اشتغال زایی دارد. اما این بخش خدمات است که 
باید جور اصلی را بکشد. توسعه صنعت توریسم یکی از این موارد است که می توان روی آن حساب 
کرد. عالوه بر اینها به کارگیری زنان دانشگاهی در بخش خدمات با توجه به سهم آنها در باال ماندن 
نرخ بیکاری موجب کاهش نرخ بیکاری می شود. مشاغل خدماتی می تواند بسیار مناسب و با کارایی 
باالتری توسط زنان انجام شود. شاید مجبور باشیم تبعیض مثبت قائل شویم، یعنی در بسیاری از 
حوزه ها فقط زن استخدام کنیم. به عبارت دیگر ساختار بازار کار می تواند کمی به سمت افزایش 
حضور زنان و نرخ مشارکت آنها بچرخد. شما اگر نرخ مشارکت زنان ما )معادل 13/5 درصد( را با 
نرخ مشارکت در کشورهایی چون ترکیه )معادل 29 درصد(، مالزی )معادل 44 درصد( و امارات 

در تابستان سال 90، حسن طایی، از پژوهشگران باسابقه بازار کار، در قامت معاون توسعه اشتغال وزیر کار سه پدیده دهه 90 بازار کار کشور را افزایش بیکاری زنان، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و جوانان ذکر کرده بود. در واقع به زعم او و دیگر کارشناسان بازار کار دهه 90 اقتصاد ایران دارای ویژگی ها و پدیده های جدیدی است، 
پدیده هایی که به گفته وحید محمودی، کارشناس بازار کار نیز باید آنها را بحران آفرین قلمداد کرد. اما برای مواجهه با این اتفاق های جدید در بازار کار ایران چه 
باید کرد؟ عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مواجه شدن با این اتفاق ها چهار توصیه دارد. سرمایه گذاری در صنایع کوچک و در نظر گرفتن سیاست های تامین 
مالی خرد یعنی همان تجربه چین و هند اولین توصیه اوست که در کنار آن، می توان به جذب سرمایه های خارجی برای تامین مالی هم فکر کرد. توانمندسازی و 
کارآفرینی، دومین توصیه؛ توجه به اشتغال زنان به خصوص در بخش های خدماتی، سومین راهکار و توسعه بخش خدمات به طور استراتژیک نیز چهارمین توصیه 
محمودی است. این توصیه ها در حالی است که بازار کار ایران روز به روز با حجم بیشتری از متقاضیان شغل مواجه می شود. از نگاه خیلی از کارشناسان آنها تا پیش از 
این به بخش آموزشی و دانشگاه های کشور پناه برده بودند و حال کم کم وارد بازار کار خواهند شد. اما چه تصویری پیش روی آنهاست؟ محمودی می گوید: »می دانیم 
که وقفه پیش آمده در دوران تحصیل باالخره تمام می شود. افراد به دنبال تحصیالت دانشگاهی هستند تا شغل و کار مناسب پیدا کنند. می پندارند که با تحصیالت 
عالی راحت تر کار پیدا می شود. بنابراین وقتی به تدریج وارد بازار کار می شوند به جمعیت فعال عمالً اضافه خواهند شد. اما اگر قرار باشد که از این جمعیت عمالً خارج 
شوند، می توان گفت سرمایه های فیزیکی و انسانی کشور به باد رفته است. به نظر می رسد ورود به بخش غیررسمی و کارهای پراکنده و شغل های فصلی و غیرمولد 

از نتایج این باشد اما فکر مهاجرت به خارج برای دست یافتن به زندگی بهتر از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.«
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 یک مشکل اساسی این است که فکر می کنیم دولت و نهادهای وابسته به آن باید شغل ایجاد کنند! این پارادایم فکری باید تغییر کند. اشتغال باید در فرآیند اقتصادی 
و حرکت فعاالن اقتصادی در بستر سیاست های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.

)43 درصد( مقایسه کنید، به عمق این مساله پی می برید.
Á   اصالً نقش دولت در بیکاری این افراد چیست؟ می توان صرفاً دولت را مقصر بیکاری این قشر

دانست؟ از نگاه شما به عنوان یک کارشناس بازار کار مقصر بیکاری این اقشار چه کسی یا نهادی 
است؟

اساســاً یک مشکل اساسی این اســت که فکر می کنیم دولت و نهادهای وابسته به آن باید 
شــغل ایجاد کنند! این پارادایم فکری باید تغییر کند. اشتغال باید در فرآیند اقتصادی و حرکت 
فعاالن اقتصادی در بستر سیاست های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد. همان طور که اشاره کردم 
بحث خالقیت و کارآفرینی مساله بسیار جدی است. باید نظام آموزشی ما در راستای ایجاد شغل 
متحول شــود و به شکل هرمی برگردد و ظرفیت های کشــور به طور عمده در خدمت دوره های 
کاردانی و حرفه ای قرار بگیرد. قرار نیســت همه کارشــناس و ارشــد و دکترا بگیرند. نیازی هم 
نیســت بسیاری از دانشــگاه ها، اعم از پیام نور و علمی-کاربردی محدود شوند. اینها فقط انتظار 
بی مورد فارغ التحصیال ن شان را افزایش می دهند. البته بسترسازی برای تحقق و تبلور خالقیت ها و 

کارآفرینی با دولت و نهادهای دولتی مرتبط است.
Á   در تابستان سال 90، دکتر حسن طایی در قامت معاون توسعه اشتغال وزیر کار سه پدیده دهه

90 بازار کار کشور را افزایش بیکاری زنان، فارغ التحصیالن دانشگاهی و جوانان ذکر کرده بود و 
به نظر می رسد بازار کار ما هنوز هم با این سه پدیده درگیر است. به نظر شما کدام یک از این سه 

پدیده ممکن است در آینده وضعیت بحرانی تری پیدا کند؟
اگرچه این سه طبقه مورد اشاره گاه با هم هم پوشانی دارند اما درست است و قابل پیش بینی. 
واقعیت این است که براساس آمارهایی که اشاره کردم و افزایش تعداد دانشجویان که برای مثال 
از سال 1384 تا 1392 بیش از 101 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر نیز میلیون ها 
فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و نیز دانشجویان در راه تا سال 1400، بدیهی است که مشکل 
بیکاری فارغ التحصیالن بسیار آزاردهنده خواهد بود. همچنین طبق آمار، متوسط نرخ بیکاری 
جوانان ما 2/5 برابر نرخ بیکاری عمومی است. برای مثال در برخی استان ها مثالً کهگیلویه و 
بویراحمد و کرمانشاه این نسبت حدود 4/5 برابر است. یعنی حدود نیمی از جوانان استان های 
محروم بیکار هستند. نهایتاً در مورد زنان نیز بیکاری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد در 
سن 15 تا 29 سال بالغ بر 60 درصد است. این نرخ در مازندران به 55/5 درصد می رسد. عالوه 
بر اینها درصد زیادی از فارغ التحصیالن دانشگاهی با آنهایی که در مسیر فارغ التحصیل شدن 
هستند، زنانند و شاید بیش از 80 درصد آنها جوان باشند. به نظر من، هر سه پدیده بحران آفرین 

است. به خصوص بیکاری جوانان که عمالً وارد چرخه زندگی کاری خود شده اند.
Á   بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار طی تابستان سال 92 تا تابستان سال

گذشته نشان می دهد افزایش قابل توجه جمعیت فعال و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی به بهای 
رشد اندک نرخ بیکاری و تعداد بیکاران از ویژگی های بازار کار دولت یازدهم در دو سال نخست 
فعالیتش بوده است. به نظر شما افزایش جمعیت فعال و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی به هزینه 

رشد تعداد بیکاران و افزایش نرخ بیکاری می ارزد؟ آیا این ریسک، هزینه سیاسی ندارد؟
نرخ مشارکت براساس نسبت جمعیت فعال به کل افراد باالی 15 سال حساب می شود. 
بدیهی است افزایش در جمعیت فعال )15 تا 65 سال( موجب رشد این نرخ می شود. اما 
معضل بیکاری را نشان نمی دهد. تعداد بیکاران در مجموعه جمعیت فعال تعیین کننده نرخ 
بیکاری است. اما باید توجه داشته باشیم که اوالً، طبق تعاریف کسی که هنگام پرسش گری 
در هفته تنها یک ســاعت کار کرده باشد، شاغل محســوب می شود! و ثانیاً این شاخص 
بیکارانی را که از یافتن کار ناامید شده و دیگر جویای کار نیستند، نادیده می گیرد. این مساله 
به خصوص در مورد زنان همان طور که اشاره شد مصداق دارد. شاخص بیکاری قادر نیست 
به طور واقعی تصویری از بیکاری زنان را نشان دهد. زیرا از میان بیکاران احتماالً درصد زنانی 
که از جست وجوی کار مایوس می شوند باالتر از مردان است. در واقع اینها عمالً از جمعیت 
فعال خارج می شوند و به عبارتی نرخ مشارکت را هم کاهش می دهند. سیاست هایی که 
امید اشتغال ایجاد کند یا آموزش های دانشگاهی که امید کاریابی را افزایش می دهند عماًل 
باعث افزایش نرخ مشارکت می شوند. اما اگر شغل کافی نباشد، نرخ بیکاری را هم افزایش 

می دهند.
Á   آیا ممکن است به دلیل بیکار ماندن تعدادی از متقاضیان تازه ای که وارد بازار کار شده اند ما در

آینده دوباره شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نیافتن جمعیت فعال اقتصادی باشیم؟
مساله اصلی در این خصوص جویای کار بودن است. آنهایی که وارد بازار کار می شوند تا در 
جست وجوی کار باشند جزو جمعیت فعال اند و بنابراین نرخ مشارکت باال می رود. اما اگر ناامید 
شوند و جویای کار نباشند، مجدداً نرخ پایین می آید. جواب سوال مثبت است، یعنی اگر نتوانیم 

فرصت های شغلی کافی ایجاد کنیم این افراد یا ناامید می شوند یا به فکر مهاجرت به خارج از 
کشور می افتند.

Á   تا پیش از این علت افزایش نیافتن جمعیت فعال به متقاضیان شغل در بازار کار کشور
مواردی مانند ورود آنها به دانشــگاه ها عنوان می شــد اما در آینده اگر قرار باشد آنها در 
آمارهای رســمی جمعیت فعال کشور حضوری نداشته باشند چه پناهگاه هایی در انتظار 
آنهاست؟ آیا مشاغل غیررسمی می تواند یکی از این گزینه ها باشد؟ در حال حاضر نیز به 
گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از هفت میلیون نفر در بخش غیررسمی بازار کار 

ما مشغول به کار هستند.
دقیقاً همین طور اســت. اما می دانیم که وقفه پیش آمــده در دوران تحصیل باالخره تمام 
می شود. افراد به دنبال تحصیالت دانشگاهی هستند تا شغل و کار مناسب پیدا کنند. می پندارند 
که با تحصیالت عالی راحت تر کار پیدا می شود. بنابراین وقتی به تدریج وارد بازار کار می شوند 
به جمعیت فعال عمالً اضافه خواهند شد. اما اگر قرار باشد که از این جمعیت عمالً خارج شوند، 
می توان گفت سرمایه های فیزیکی و انسانی کشور به باد رفته است. به نظر می رسد که ورود 
به بخش غیررسمی و کارهای پراکنده و شغل های فصلی و غیرمولد از نتایج این باشد، اما فکر 

مهاجرت به خارج برای دست یافتن به زندگی بهتر از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.
Á   27 اردیبهشــت ماه امسال رئیس جمهور در همایش »برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و

ظرفیت ها« رفع بیکاری و اشتغال جوانان را مهم ترین اولویت در برنامه های اقتصادی ذکر کرده 
بود. به نظر شما در اولویت قرار گرفتن رفع بیکاری در برنامه های دولت چگونه باید در بخش های 

مختلف تبلور پیدا کند؟ کدام بخش های دیگر باید با این موضوع درگیر شوند؟
به نظر می رسد در این خصوص نیازمند تفکرمحوری و دیدگاه استراتژیک هستیم. بانک جهانی 
پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه از طریق حداکثرسازی رشد درآمد فقیرترین اقشار را تا پایان 
ســال 2030 در دستور کار خود دارد. بنابراین اولین دیدگاه باید حرکت در بستر رشد اقتصادی 
با توجه به اقشــار کم درآمد و فقیرترین افراد باشــد. بنابراین سیاست های اقتصادی و مالی و نیز 
سیاست های توسعه صنعتی باید به  گونه ای باشد که ایجاد اشتغال و رفع بیکاری  )که اصلی ترین 
دلیل فقر است( را محقق کند. بنابراین در این راستا توصیه بنده این است که ما باید در صنایع 
کوچک و متوسط سرمایه گذاری کرده و از سیاست های تامین مالی خرد به صورت منطقه ای و حتی 
استانی و محلی به شدت دفاع کنیم. فرصت های زیادی وجود دارد که از طریق این تامین مالی خرد 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی و تولیدی را به محالت و حتی خانه ها ببریم. تکنولوژی های امروز 
به ما اجازه می دهد بسیاری از تولیداتی که در گذشته در مقیاس بزرگ و با ماشین آالت سنگین 
انجام می شــود اکنون در کارگاه های کوچک شکل بگیرد. صنعت چاپ را به عنوان مثال در نظر 
بگیرید. اکنون با یک دستگاه کوچک انواع خدمات چاپ در مقیاس کوچک و حتی با کیفیت باالتر 
قابل ارائه است. امروزه محصوالت زیادی قابلیت تولید در واحدهای با مقیاس کوچک را دارا هستند. 
ما باید این موارد را شناسایی و جهت سرمایه گذاری ها و اعطای اعتبارات در حد خرد به آن سمت 
ببریم. مساله دوم توانمندسازی و کارآفرینی است. به گونه ای که فعاالن اقتصادی بتوانند اشتغال 
ولو در حد محدود هم ایجاد کنند، ما در مقیاسی ملی نتایجش را خواهیم دید. مساله سوم توجه به 
اشتغال زنان است، به خصوص در بخش های خدماتی. با توجه به حضور شدید زنان تحصیل کرده 
در دو دهه اخیر و باال بودن نرخ بیکاری آنان نسبت به مردان، به کارگیری زنان در بسیاری از مشاغل 
خدماتی از جمله توریسم، خدمات مالی مثل بانک ها و موسسه های بیمه و اعتباری و موارد مشابه 
دیگر موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت آنان خواهد شد. توسعه بخش خدمات به طور 
استراتژیک نیز باید در دستور کار باشد، ما در بخش کشاورزی نمی توانیم اشتغال گسترده ایجاد 
کنیم و اساساً این بخش کشش الزم را ندارد. عالوه بر اینها جذب سرمایه های خارجی برای تامین 
مالی بســیار مهم است. فرصت های فراوانی در عرصه بین الملل از نظر منابع مالی وجود دارد که 
می توان از آنها استفاده کرد. بنابراین به طور کلی برنامه های رشد اقتصادی با هدف گیری جمعیت 
کم درآمد مشارکت آنها را در اقتصاد افزایش می دهد. همان طور که اشاره شد مدل تامین مالی خرد 
و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس استعدادهای هر منطقه با تکیه بر تکنولوژی های 
نوین که امکان تولید در مقیاس کوچک اما کیفیت باال را ایجاد می کند بســیار موثر خواهد بود. 

می توان شواهد زیادی از این مورد را در کشورهای چین و هند نشان داد.
Á   به جز دولت به عنوان قوه مجریه، قوای دیگر چگونه می توانند به حل مشکل بیکاری در کشور

کمک کنند؟
یکی از مهم ترین نهادها در فرآیند توسعه، قوانین و مقررات است. ایجاد فضای مناسب و سالم 
کسب وکار، جلوگیری از فساد، قوانین کار و تامین اجتماعی مناسب و نیز مقررات مالیاتی و حتی 

معافیت های مالیاتی بجا می تواند بسیار نقش آفرین باشد. 
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