موسسه عالی آموزش و ژپوهش مدرییت و ربانهم رزیی
عنوان :ارزیابی اثرات سیاست های اقتصاد کالن بر اشتغال
سخنران :دکتر علیرضا امینی

چکیده:
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران نرخ بیکاری باال (بویژه برای جوانان ،زنان و دانشآموختگان دانشگاهی)
همراه با نسبت پایین اشتغال به جمعیت واقع در سن کار است .این مساله هرچند در برنامهریزیهای سطح کالن و
سایر اسناد باالدستی همواره مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است ،اما بررسی عملکرد بازار
کار نشان میدهد که چندان توفیقی در این عرصه ایجاد نشده است .این وضعیت به عدم بهرهمندی کامل از
ظرفیتها و یا توانمندیهای نیروی کار شاغل منجر شده است و اقتصاد ایران نه تنها قادر نبوده است از ظرفیتهای
انسانی خود در راستای تسریع فرایند رشد و توسعهی اقتصادی بهرهمند شود ،بلکه ادامه چنین روند بیکاری همراه
با عدم تطابق بین مهارت و شغل نیروی کار ،پیامدهای نامطلوبی را در عرصه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی
بدنبال دارد که جبران اثرات این پیامدها پر هزینهتر و پیچیدهتر از ایجاد اشتغال در جامعه است .بر همین اساس،
ضرورت دارد با بررسی و مطالعه دقیق ،سیاستها و شیوههای موثری در راستای ایجاد اشتغال در سطح جامعه به
برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد شود تا با بکارگیری سیاستهای معرفی شده ،حداقل در میان مدت
بتوان بر بخشی از معضل بیکاری فائق آمد .با توجه به ضرورت مذکور ،در این مطالعه وضعیت بازار کار در ایران و
سیاستهای اقتصاد کالن اتخاذ شده و اثرات آنها بر اشتغال ارزیابی و تحلیل خواهد شد .در ادامه ،ابتدا تجربیات
سایر کشورها در ارتباط با سیاستهای اقتصاد کالن و اثرات آنها بر اشتغال بررسی خواهد شد و سپس سیاستهای
اقتصاد کالن سازگار با توسعه اشتغال در ایران معرفی میگردد .در نهایت ،با توجه به تجربیات سایر کشورها،
یافتههای تحقیق حاضر در مورد ایران و همچنین سیاستهای اتخاذ شده در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی،
سیاستهای اقتصاد کالن مناسب در راستای بهبود همزمان وضعیت اشتغال و تولید در کشور ارائه میشود .به
عبارت دیگر ،این سیاستها شامل سیاستهای اقتصاد کالن سازگار با توسعه اشتغال خواهد بود .در راستای پیگیری
این اهداف ،از رویکرد بررسیهای اسنادی-کتابخانهای و همچنین مدلسازیهای اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.
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