قلمرورفاه

مقاالت

حسن طایی

الزامات
سیاستملیاشتغال
انسجام سیاستی ،پیششرط پویایی بازار کار است

اقتصاددان

سیاست ملی اشتغال یک چارچوب منسجم سیاستی برای حل مشکل بیکاری ،ایجاد کار شایسته،
افزایش رفاه و کاهش فقر و نابرابری است .تدوین این بســته سیاستی توصیه شده توسط سازمان
بینالمللی کار دارای الزامات و شرایطی اســت و مطلب حاضر تالش دارد به مهمترین موضوعات
مرتبط با تدوین چنین بسته سیاستی بپردازد.
اشتغال به تبع تولید ایجاد میشود و نهتنها یک متغیر سیستمی
بلکه برایند عملکرد یا کارکرد یک سیستم نیز به شمار میآید .در
بررسی مساله اشتغال باید به جنبههای انسانی ،فرهنگی ،آموزشی،
علمی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی نیز توجه داشــت .کار در
نقطه تالقی دو نگاه یکی در انسان و در دعوت به عمل و دیگری در
طبیعت و در دعوت به اتمام قرار گرفته که به انسان ،معنویت ارزانی
میدارد و به طبیعت کمال میبخشد .اشتغال نیازمند شکلگیری
بسترهای نهادی اســت و یکی از این بسترهای نهادی ،به رسمیت
شناختن حقوق مالکیت است .یعنی تمام کسانی که میخواهند
در بازار کار حضور پیدا کنند باید توانایی استیفای حقوق اقتصادی
خود را داشته باشند .بســیاری از کسانی که صاحب ایده هستند و
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وارد بازار کار میشــوند ،نرخ بازدهی داخلی پروژههایشان  6الی
 7درصد است .یعنی تمام پروژههای بزرگ در ابتدا نرخ بازدهی 25
درصد نداشتهو همه این پروژهها در ابتدا نرخ بازدهی  5و  6درصد
داشتهاند .کارآفرینان و صاحبان ایدههای نوپا در ابتدای کار ،صاحب
قدرت نیستند و باید از طریق بسترهای نهادی ،حق مالکیت آنها به
رسمیت شناخته شود.
بازار کار در بخش عرضه و تقاضا یکسری عوامل تعیینکننده دارد.
یکی از عوامل تعیینکننده اشتغال ،فرایندهای جمعیتی است که
به عنوان کلید درک تغییرات اقتصادی و بازار کار به شمار میآید.
فرایندهای جمعیتی همچون این پدیدهای که امروز کشــور ما با
آن روبهرو است موسوم به پنجره جمعیتی است .کمتر کشوری در

