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بررسي الیحه بودجه سال  1398كل كشور
 .62تبصره « ،»18بند «الف»
(اشتغال)
چكيده

در حال حاضر نرخ باالي بيكاري جوانان ،نرخ باالي بيكاري فارغالتحصيالن ،پايين بودن نرخ
مشاركت و افزايش جمعيت غيرفعال ،افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل ،عدم توازن
منطقهاي بيكاري و روند فزاينده اشتغال ناقص از مهمترين مسائل بازار كار كشور است .اين
موارد در حالي است كه به نظر ميرسد با اعمال تحريمهاي خصمانه آمريكا عليه كشورمان
اين مسائل در ماههاي آتي تشديد شود ،بنابراين اعمال سياستهايي در جهت صيانت از
اشتغال موجود و حل مسائل فوق بايستي از مهمترين اولويتهاي دولت باشد.
در تبصره « »18اليحه بودجه سال  1398هرچند به طور كلي به ايجاد اشتغال مولد،
تثبيت اشتغال موجود ،اجراي سياستهاي فعال بازار كار اشاره شده است ،اما در محتوا و
مفاد آن راهكارهاي مشخصي براي اين نوع اهداف تعريف نشده است.
همچنين چالشهاي موجود در بازار كار ايران مغفول مانده و راهبرد خاصي براي
رفع اين چالشها ديده نميشود و ماهيت سياستهاي بازار كار ،دستگاههاي متولي آن،
ميزان همپوشاني و هماهنگي سياستهاي اشتغالزايي اليحه بودجه با برنامه اشتغال
فراگير و قانون «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» مشخص نيست .همچنين فقدان راهكار مشخص
در خصوص مقابله با تحريم و حفظ اشتغال از نواقص مهم اليحه به شمار ميرود.

 ________________________________________ 2مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
عالوه بر اين ،نااطميناني از عملكرد تبصره « »18و تحقق منابع پيشبيني شده در
آن طبق تجربيات سالهاي قبل به موارد فوق اضافه ميگردد .لذا پيشنهاد ميشود تا در
تبصره « »18اليحه بودجه ،ابهامات مربوط به نحوه توزيع اعتبارات با اعمال اصالحات
ذيل برطرف گردد.
 ميزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهيالت ،سهم اعتبارات بودجه براي
تلفيق با منابع تسهيالتي و ساير طرحهايي كه ماهيت هزينهاي داشته ،به طور شفاف
تصريح گردد.
 با توجه به تجربه اجراي «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشاير از محل منابع صندوق توسعه ملي» در كشور ،ميبايست در تبصره اليحه
بودجه سال  ،1398الزامات اجراي صحيح اين قانون و برنامههاي مرتبط با آن ،در اولويت
قرار گيرد.
 با توجه به شرايط تحريم اقتصادي و افزايش هزينههاي بنگاههاي اشتغالزا ،الزم
است پيشنهادهاي مربوط يه صيانت از وضع موجود ،تثبيت اشتغال و حمايت از بنگاههاي
مشكلدار لحاظ گردد.
 ضروري است جهت رفع ابهامات متعدد در كيفيت اجراي اين تبصره و ارتباط آن
با ساير برنامههاي اشتغال در كشور ،آييننامه اجرايي براي اين تبصره پيشبيني گردد.
 همانند سالهاي قبل به نوعي دوگانگي بين نظام بودجهاي و نظام تصميمگيري
و سياستگذاري اشتغال و بازار كار وجود دارد و تمامي تكاليف اشتغالزايي بودجه با
محوريت سازمان برنامه و بودجه تنظيم شده است و از نقش وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي به عنوان متولي اشتغالزايي كشور و شوراي عالي اشتغال به عنوان نهاد قانوني
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سياستگذار در بازار كار و اشتغال غفلت شده است .لذا پيشنهاد ميشود در تنظيم و اجراي
مفاد اين تبصره ،مسئوليت و پاسخگويي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان نهاد
متولي اشتغال در چارچوب سياستهاي بازار كار و مصوبات شوراي عالي اشتغال مورد
توجه قرار گيرد.
مقدمه
بررسي وضعيت بازار كار نشان ميدهد مهمترين چالشهاي اين بازار به شرح زير است:
ـ نرخ باالي بيكاري جوانان :نرخ بيكاري جوانان  15تا  24ساله در سال 28/4 ،1396
درصد بوده است و در پاييز سال  1397به  27درصد رسيده است كه نسبت به فصل مشابه در
سال قبل  1/3درصد كاهش داشته است .همچنين نرخ بيكاري جوانان شهري در سال ،1396
 31/9درصد بوده است .اين نرخ در پاييز سال  1397به  31/1درصد رسيده است .به عبارت
ديگر از هر سه نفر جوان شهري جوياي كار تقريباً يک نفر بيكار است.
ـ نرخ باالي بيكاري فارغالتحصيالن :نرخ بيكاري جمعيت داراي تحصيالت عالي
در سال  1396در حدود  19/4درصد بوده است .اين نرخ در پاييز سال  1397به 18/3
درصد رسيده و نسبت به فصل مشابه در سال قبل تغييري نكرده است.
ـ پایين بودن نرخ مشاركت و افزایش جمعيت غيرفعال :نرخ مشاركت در پاييز
سال  40/5 ،1397درصد بوده كه نسبت به پاييز سال  0/6 )39/9( ،1396درصد افزايش
داشته است و نرخ مشاركت مردان و زنان به ترتيب طي اين دوره  0/4و  0/8درصد افزايش
داشته و به ترتيب به  64/4و  16/4درصد رسيده است.
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ـ افزایش ميانگين سني جمعيت شاغل :شواهد نشان ميدهند ميانگين سني
جمعيت شاغل افزايش يافته و تمركز سني جمعيت شاغل به سمت گروههاي سني باالتر
سوق يافته است .اين موضوع ميتواند در سالهاي آتي و با نزديک شدن گروههاي سني
 30تا  39سال فعلي به سنين بازنشستگي مسئلهآفرين باشد.
ـ عدم توازن منطقهاي بيكاري :بررسي نرخ بيكاري در استانهاي مختلف كشور
نشان ميدهد كه در پاييز سال  1397نسبت به پاييز سال  ،1396استانهاي هرمزگان،
خراسان رضوي ،ايالم و اصفهان در نرخ بيكاري افزايش محسوسي داشتهاند و استانهاي
خراسان شمالي ،چهارمحال و بختياري ،مركزي و قم بيشترين كاهش را در نرخ بيكاري
داشتهاند .همچنين استانهاي خراسان رضوي ( 42/7درصد) ،خراسان شمالي (39/8
درصد) و اردبيل ( 39/6درصد) ،بيشترين نرخ مشاركت را در بين استانهاي كشور دارند.
ـ روند فزاینده اشتغال ناقص :افراد داراي اشتغال ناقص ،تمام شاغالني هستند
كه در هفته مرجع ،حاضر در سر كار يا غايب موقت از محل كار بوده ،به داليل اقتصادي
نظير ركود كاري ،پيـدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر ،قرار داشتن در فصل غير كاري و...
كمتر از  44ساعت كار كرده ،خواهان و آمـاده براي انجام كار اضـافي در هفته مرجع
بودهاند .نرخ اشتغال ناقص در پاييز سال  1397به  11/7درصد رسيده است.
با اين حال از پاييز سال  1397با اعمال تحريمهاي خصمانه آمريكا عليه كشورمان
به نظر ميرسد شرايط فوق تا حد زيادي تشديد شود .به خصوص صيانت از اشتغال موجود
به دليل موج احتمالي تعطيلي كسبوكارها در نتيجه تحريمها يكي از مهمترين
اولويتهاي كشور است .در اين راستا انتظار بر اين است كه در بودجه به عنوان مهمترين
سند مالي و اقتصادي دولت ،رفع چالشهاي بازار كار و حفظ و صيانت از اشتغال موجود
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در اولويت تصميمگيري قرار گيرد .مهمترين رويكرد بودجه نسبت به اشتغالزايي در تبصره
« »18اليحه بودجه آورده شده است كه نسبت به تبصره مذكور در قانون بودجه سال
 1397تفاوت چنداني ندارد .در گزارش حاضر ابتدا به بررسي عملكرد سياستهاي
اشتغالزايي دولت در سال  1397و عملكرد تبصره « »18قانون بودجه سال 1397
پرداخته شده و در ادامه ابهامات و اشكاالت موجود در تبصره « »18اليحه بودجه سال
 1398به طور مبسوط مورد بررسي قرار ميگيرد .در انتها پيشنهادهاي تكميلي در
خصوص اين تبصره ارائه ميشود.
 .1مروري بر عملكرد سياستهاي اشتغالزایي در سال 1397
مهمترين برنامههاي دولت در حوزه بازار كار در سال  ،1397اجراي برنامه «اشتغال فراگير» و
«قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري» بوده است .در
ادامه به ارزيابي عملكرد اين سياستها و موانع و چالشهاي آن اشاره ميشود.
 .1-1برنامه اشتغال فراگير
«برنامه اشتغال فراگير» با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور ،در كارگروه منتخب «ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي» مورخ  1396/2/18تصويب شد و در آن ايجاد  970هزار
فرصت شغلي از طريق تزريق  215هزار ميليارد ريال منابع مالي ( 200هزار ميليارد ريال
منابع بانكي 5 ،هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي و  10هزار ميليارد ريال منابع صندوق
توسعه ملي) پيشبيني گرديد.

 ________________________________________ 6مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اهداف كلي برنامه در چهار محور؛ ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ،ارتقاي
اشتغالپذيري و مهارتآموزي نيروي كار ،كاهش عدم تعادلهاي بازار كار و حفظ و صيانت
از اشتغال موجود كشور ،اهداف كمّي متناسب با اهداف مندرج در برنامه ششم در چهار
محور؛ كاهش  0/8درصد نرخ بيكاري در سال  ،1396ايجاد  970هزار فرصت شغلي جديد،
صيانت از اشتغال حدود  80درصد از شاغالن موجود كشور و ارتقاي مهارتآموزي و
اشتغالپذيري براي بيش از  3ميليون بيكار و  950هزار نفر تازهواردين به بازار كار
پيشبيني شد.
مروري اجمالي بر عملكرد برنامه اشتغال فراگير نشان ميدهد كه هر چند در اجراي
اين برنامه تالشهاي بسيار ارزشمندي در جهت تقويت فرهنگ كار و كارآفريني از طريق
مداخالت سياستي ،نهادي و آموزشي ،بهرهگيري از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي و
استقرار نظام ارزيابي ،پايش و ارزشيابي طرحهاي اشتغالزا ،توسعه نهادي و مالي نظير
طرح كاج (طرحهاي كارانه اشتغال جوانان) ،طرحهاي ظرفيتسازي ،توسعه نهادي و
كارآفريني به عنوان ايجاد زيرساخت و نهادسازي براي اشتغالزايي كشور مدنظر قرار
گرفت ،اما اجراي اين برنامه به دليل عدم تأمين ناكافي منابع ،گستردگي رويكرد واممحور
عمده دستگاههاي اجرايي كشور در ايجاد اشتغال ،تأكيد زياد بر مداخالت دولتي در برنامه
و فقدان رويكرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصي ،عدم لحاظ شرايط ثبات اقتصاد
كالن و محيط كسبوكار كه دو پيششرط اصلي توفيق سياستهاي فعال بازار كار در
افزايش اشتغال است و عدم همكاري الزم دستگاههاي اجرايي با موانع و چالشهاي
متعددي روبهرو شد.
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 .1-2قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایي و
عشایري
قانون « حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملي» در تاريخ  1396/5/31به تصويب مجلس شوراي اسالمي
رسيد و در تاريخ  1396/6/14ابالغ شد.
بر اساس اين قانون ،معادل ريالي  1/5ميليارد دالر (حدود  6هزار ميليارد تومان) از
محل صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات عامل (بانکهاي كشاورزي ،پست بانک ،توسعه
تعاون ،صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش
كشاورزي) سپردهگذاري شده و با تلفيق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه در
مجموع حدود  12هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي اختصاص
يافته است.
آييننامه اجرايي اين قانون در تاريخ  1396/8/22ابالغ شد ،كه در آن وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي اجراي اين قانون معرفي و سهم بخشها و استانهاي
مختلف از منابع اين قانون مشخص شد.
بر اساس اعالم وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،اقدامات انجام شده در راستاي
اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي تا آذرماه 1397
به شرح ذيل است:
بيش از  63هزار طرح (به ارزش  75هزار ميليارد ريال) مورد تصويب بانکهاي عامل
قرار گرفته است و در نهايت  59هزار طرح از مجموع طرحهاي ارسالي به بانک (به ارزش
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حدود  62هزار ميليارد ريال) به عقد قرارداد در بانکهاي عامل منجر شده است و حدود
 154هزار شغل جديد با اجراي طرحهاي قرارداد منعقد شده ،ايجاد و يا با اتمام دوره
ساخت طرح (با به بهرهبرداري رسيدن طرح) ايجاد ميشود.
ـ حدود  4950روستاي كانوني براي نهادسازي جهت توسعه فعاليتهاي روستاها
شناسايي شده است.
جدول  .1گزارش عملكرد اجراي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
در مناطق روستایي و عشایري تا اواسط آذرماه 1397
طرحهاي مصوب شده در بانک طرحهاي منعقد شده در بانک
بانک عامل

تعداد

مبلغ مصوب

اشتغال

(ميليون ریال) جدید

مبلغ مصوب
تعداد

(ميليون
ریال)

اشتغال
جدید

بانک توسعه تعاون
بانک كشاورزي
پست بانک
صندوق كارآفريني اميد
مجموع
مأخذ :گزارش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي.

البته در اجراي اين قانون نيز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزايي در روستا
و اعطاي تسهيالت به اين منظور ،دوگانگي رويكرد بين سازمان برنامه (صرف اعطاي
تسهيالت جهت اشتغالزايي) و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي (تأكيد بر
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زيرساختسازي و همراستاسازي اين قانون با برنامه اشتغال فراگير) ،اعمال نفوذ و برخورد
گزينشي در تخصيص منابع تسهيالتي ،پيچيدگي مكانيسم ثبت نام در سامانه براي
روستاييان و عشاير ،عدم نظارت مؤثر دستگاههاي اجرايي بر طرحهاي مصوب و تسهيالت
پرداخت شده ،تهديد تغيير در بافت و كاركرد اقتصادي روستاها و كمبود محصوالت
كشاورزي (زراعي و باغي) به دليل برخي طرحهاي غيرمتناسب با بافت و توليد روستاها،
عدم پيشبيني تأمين اعتبار براي نظارت در اجراي آن با چالش و موانع بيشماري برخورد
كرده است .همچنين در شرايط كنوني و با وقوع شوك ارزي و تورم شديد شروع كسبوكار
با منابع قبلي پيشبيني شده بسيار مشكل خواهد بود هرچند در مرحله دوم تخصيص
اعتبارات اين قانون ،قرار است كه نرخ تبديل ارز  8000تومان محاسبه شده و با اين
حساب منابع  12هزار ميليارد تومان صندوق توسعه ملي در مجموع به  18هزار ميليارد
تومان افزايش يابد.
با اين حال با توجه به تجربه اجراي اين قانون و برنامه اشتغال فراگير در سطح كشور
و تالش براي بسترسازي و نهادينه كردن مؤلفههايي نظير شناخت مزيتها ،احصاي
گلوگاه هاي توليد و اشتغال و اتصال به زنجيره ارزش ،ايجاد رهيافت نوين اشتغالزايي بر
مبناي توسعه انساني و اجتماعي ،توجه به ارتقاي آموزش و مهارت نيروي انساني و توجه
به آمايش سرزمين ،لذا انتظار ميرود در هرگونه سياستگذاري حوزه اشتغال تجربيات
مفيد اين دو برنامه در نظر گرفته شود.
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 .1-3اقدامات و عملكرد بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال 1397
رويكرد دولت و مجلس شوراي اسالمي مبني بر تلفيق منابع اشتغالزا در بودجه سنواتي
موجب شد كه تقريباً تمامي منابع اعتباري (بودجهاي و تسهيالتي) مورد نياز براي اجراي
برنامههاي اشتغالزا و توليد در قالب بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال  1397لحاظ
شده است.
در بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال  1397آمده است كه «با هدف اجراي
برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان ،دانشآموختگان دانشگاهي ،زنان و
اشتغال حمايتي ،به دولت اجازه داده ميشود عالوه بر اعتبار رديف 550000-61جدول  9اين
قانون ،بيست درصد ( )% 20از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي اين قانون از طريق رديف
 550000در قالب كمکهاي فني و اعتباري ،يارانه سود تسهيالت و كمکهاي بالعوض با
تركيب منابع موضوع ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت ( )2و همچنين تسهيالت بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغالزا با
اولويت بازسازي و نوسازي صنايع ،تكميل و راهاندازي طرحهاي كشاورزي ،صنعتي و معدني
نيمهتمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي باالي شصت درصد ( ،)% 60اجراي طرح
(پروژه)هاي صنايع كوچک و حمايت از خوشههاي صنعتي ،بافتهاي فرسوده و طرحهاي
حملونقل عمومي و ريلي ،كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغالزايي مناطق مرزي نظير
كولهبران ،گردشگري ،صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد».
در ماده ( )2آييننامه اجرايي تبصره ياد شده آمده ،اعتبارات به شرح جدول زير در
تبصره مذكور پيشبيني شده و به استناد مفاد آييننامه ياد شده با سازوكار مشخص
ميبايست عملياتي و اجرايي گردد.
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جدول  .2اعتبارات تبصره « »18قانون بودجه سال 1397
اعتبارات بودجهاي
رديف

 20درصد اعتبارات تملک

550000 - 54

دارايي سرمايهاي

30/000

124/000

منابع صندوق تسهيالت شبكه
توسعه ملي

بانكي

150/000

150/000

(ميليارد ريال)

جمع
454/000

با آنكه در تاريخ  1397/4/30آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره « »18به تصويب
هيئت وزيران رسيده است ،اما تاكنون از سوي سازمان برنامه و بودجه ،هيچگونه عملكردي
از منابع اعتباري (بودجهاي و تسهيالتي) از محل اين تبصره اعالم نشده است و پيشبيني
موفقي از دستاوردها با توجه به مدت زمان اندك باقيمانده تا پايان سال وجود ندارد.
 .2بررسي اعتبارات اشتغالزایي در الیحه بودجه سال 1398
در اليحه بودجه سال  1398موضوعات مربوط به اشتغال و تكاليفي كه در قانون برنامه ششم
توسعه مربوط به اشتغال ذكر شده تقريباً در تبصره « »18اليحه بودجه سال  1398آورده
شده است و حتي مواردي از جمله تبصرههاي « »14و « »16كه اعتبارات و تسهيالت
قرضالحسنه براي اشتغال پيشبيني كرده ،مجدداً در تبصره « »18نيز آورده شده است .بر
اين اساس ميتوان گفت تمامي موارد در تبصره « »18خالصه و مورد تأكيد قرار گرفته است.
تبصره « »18اليحه بودجه با موضوع ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال موجود،
اجراي سياستهاي فعال بازار كار و تكميل برنامههاي بند «الف» تبصره « »18قانون
بودجه سال  1397تنظيم شده است.
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در متن تبصره « »18آمده است:
الف)
 .1به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات رديف  550000-28جدول شماره ( )9اين قانون،
بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره « »14اين قانون را در قالب وجوه اداره شده،
يارانه سود ،كمک بالعوض با منابع موضوع ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2در چارچوب مصوبات هيئت امنا ،ضوابط ،مقررات
و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيالت بانكي تركيب و براي اجراي
برنامههاي ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال موجود ،اجراي سياستهاي بازار كار و
تكميل اجراي برنامههاي بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال  1397كل كشور
هزينه نمايد.
 .2پنجاه درصد ( )% 50اعتبارات موضوع تبصره « »4ماده ( )94قانون برنامه ششم توسعه
بر اساس برنامههاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان ميتواند
با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه گردد.
 .3تسهيالت بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و
سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره « »16اين قانون) بر اساس برنامههاي پيشنهادي
دستگاههاي ذيربط ميتواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه گردد.
 .4به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامههاي موضوع اين حكم ،بخشي از منابع
عمومي جزء « »1اين بند ميتواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش
سرمايه صندوقهاي ضمانت سرمايهگذاري مورد استفاده قرار گيرد.
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 .5ده درصد ( )%10از عوارض موضوع جزء « »1بند «ب» ماده ( )6قانون برنامه ششم
توسعه كه در اختيار دهياريها و فرمانداريها (در روستاهاي فاقد دهياري) است ،ميتواند
صرف پروژههاي اشتغالزايي روستايي ،مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استان شود.
 .6عبارت «يک درصد ( »)% 1مندرج در تبصره « »2ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2مذكور به عبارت «يک واحد درصد»
اصالح شود .برنامههاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هريک از دستگاههاي اجرايي
و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد.
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري
وزارتخانههاي تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،صنعت ،معدن و تجارت ،فناوري اطالعات و
ارتباطات ،جهاد كشاورزي ،كشور ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 .3اشكاالت و ابهامات تبصره «»18
براي اجراي بند «الف» تبصره « »18اليحه ،مبلغ  30000ميليارد ريال اعتبار از محل رديف
 550000 -28جداول اعتبارات متفرقه با موضوع ايجاد اشتغال مولد و گسترده و همچنين
مبلغ  21160ميليارد ريال از محل اعتبارات يارانهها موضوع تبصره « »14اليحه در نظر گرفته
شده است .به عبارت ديگر سرجمع در حدود  51160ميليارد ريال براي اجراي برنامههاي
ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال موجود ،اجراي سياستهاي بازار كار و تكميل اجراي
برنامههاي بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال  1397در نظر گرفته شده است.
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جدول .3اعتبارات بند «الف» تبصره «»18

(ميليارد ريال)

موضوع

محل اعتبار

ميزان

موضوع ايجاد اشتغال مولد و گسترده

رديف  550000 -28جداول اعتبارات
متفرقه

30000

اجراي ساير اهداف مندرج در ماده ()39
اعتبارات يارانههاي موضوع تبصره «»14
قانون برنامه ششم ،بند «الف» تبصره « »18و
اليحه
ماده ( )8قانون هدفمند كردن يارانهها

21160

جمع

51160

 .3-1اظهارنظر پيرامون كليات بند «الف» تبصره «»18
 هرچند پراكندگي و تنوع در منابع اشتغالزا كه در سنوات قبل وجود داشت در اين
اليحه رفع شده است ،لكن هدف از تجميع و تمركز اين منابع ،جهت هماهنگي مناسبتر
در اعمال سياستهاي اشتغالزايي و تأمين اعتبار مورد نياز برنامههاي مصوب و از قبل
تعيين شده دولت چه در قالب برنامههاي توسعهاي (برنامه ششم توسعه) ،ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي و يا تصميمات شوراهاي عالي (شوراي عالي اشتغال) 1طراحي شده است
كه متن تبصره اين هدف را پوشش نميدهد.
 با وجود آنكه براي بحث اشتغال ،شوراي عالي اشتغال به عنوان نهاد قانوني سياستگذار
در امر بازار كار و اشتغال از سال  1377به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است و
مصوبات اين شورا و نحوه تخصيص منابع مورد نياز ميبايست با محوريت نهاد ياد شده انجام
 .1به استناد ماده ( )3قانون تشکیل شورای عالی اشتغال وظایف این شورا شامل :ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها
و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال ،ـ تعیین
سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوط ،ـ برنامهریزی و تعیین راهکارهای
عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ،شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین ـ زنان و جوانان)
با رعایت مقررات مربوطه ،ـ ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایهگذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با
رعایت مقررات مربوطه و ـ اتخاذ تدابیر الزم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار میباشد
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پذيرد ،وليكن متأسفانه اين موضوع در تبصره « »18اليحه مغفول مانده است و عمالً در متن
تبصره تمامي برنامهها و طرحهاي اشتغالزايي منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور
شده است ،در حالي كه اين سازمان عضوي از شوراي عالي اشتغال محسوب ميشود و اگر
مثال بارزتر براي اين موضوع زده شود ،آن سازمان و يا بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران
نيز عضوي از اعضاي شوراي پول و اعتبار ميباشد .بدين ترتيب با اين وضعيت ارتباط منطقي
بين نظام بودجهاي با نظام تصميمگيري و سياستگذاري اشتغال و بازار كار وجود ندارد .ضمن
آنكه آنچه اين ارتباط را تا حدود زيادي غيرشفاف و گسسته كرده ،واگذار نمودن تنظيم
آييننامه مربوطه به سازمان برنامه و بودجه است .در حالي كه آن سازمان تنها مسئول
تخصيص به موقع اعتبار پيشبيني شده بر اساس سياستهاي مصوب شورا بوده و قاعدتاً
تنظيم آييننامه ميبايست از سوي دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با همكاري سازمان مذكور
و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط انجام پذيرد .در اين خصوص شايان ذكر است شايد پيشنهاد
تنظيم آييننامه به آن سازمان ،با توجه به سوابق گذشته به واسطه استقرار دبيرخانه شورا در
سازمان مديريت و برنامهريزي سابق ،محول شده كه بهترين حالت جهت ارتباط بين نظام
بودجهريزي و برنامهريزي در امر اشتغال ميتوانست باشد.
 با توجه به چالشهاي موجود در بازار كار ايران از جمله عدم تطابق شغلي ،افزايش
جمعيت غيرفعال ،نرخ مشاركت پايين ،نرخ باالي بيكاري زنان و جوانان و عدم توازن
منطقهاي در بين استانهاي كشور باالخص شرايط بحراني استانهاي مرزي ،متأسفانه در
اليحه رويكرد و رويه خاصي نسبت به رفع اين موارد ديده نميشود.
 با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كشور (عدم ثبات اقتصادي) و شرايط تحريم و ابعاد
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اثرگذار آن بر بازار كار كشور ،راهكار يا بند مشخصي در خصوص مقابله با تحريم و حفظ
اشتغال در اين شرايط پيشنهاد نشده است.
 .3-2اظهارنظر پيرامون جزئيات تبصره «»18
 در بند «الف» تبصره « »18به اجراي برنامههاي ايجاد اشتغال مولد و اجراي
سياستهاي بازار كار اشاره شده است ،حال آنكه ماهيت اين برنامهها و سياستها و
دستگاههاي متولي آن مشخص نيست و ميزان همپوشاني و هماهنگي اين برنامه و
سياستها با برنامه اشتغال فراگير و قانون «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» مشخص نميباشد.
 اعتبار پيشبيني شده در رديف  550000-28در جدول شماره ( )9اين اليحه مربوط
به اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي ذكر شده است ،در حالي كه نحوه هزينهكرد اكثر
طرحهاي ياد شده در تبصره در قالب وجوه اداره شده ،يارانه سود ،و كمک بالعوض ميباشد
و ماهيت آنها هزينهاي است و ميبايست در قالب اعتبارات هزينهاي آورده شود.
 اعتبار پيشبيني شده در جدول تبصره « »14اين اليحه بر خالف تبصره مربوط به
سال  1397شفاف بيان نشده است و مشخص نيست چه سهمي از  21165ميليارد ريال
درآمد حاصل از هدفمندسازي صرف اين تبصره خواهد شد .تجربه عملكرد سال 1397
در عدم تخصيص اعتبار از محل ياد شده نشان ميدهد كه اميدي براي تأمين اعتبار در
سال آينده از اين محل براي اجراي برنامههاي تثبيت و ايجاد اشتغال وجود ندارد.
 تركيب سه منبع اعتباري مختلف (بودجه ،صندوق توسعه ملي و بانک) ،عالوه بر آنكه
پيچيدگي در سازوكارهاي اجرايي را به همراه دارد ،به لحاظ ميزان منابع صندوق و بانک
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و نرخ سود تسهيالت ،سهم اعتبارات بودجه براي تلفيق با منابع تسهيالتي و ساير
طرحهايي كه ماهيت هزينهاي داشته ،از شفافيت الزم برخوردار نيست و تجربه تبصره
« »18سال جاري ( )1397كه مشابه تبصره اليحه بودجه سال  1398است نشان ميدهد
كه با گذشت بيش از  10ماه از سال ابهامات ياد شده كماكان برقرار بوده و عملكرد اين
تبصره در سال  1397نامشخص است.
 هرچند كه موضوع تبصره « »16اليحه (موضوع تكليف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
شبكه بانكي به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي كميته امداد و
بهزيستي) نيز به عنوان بندي از تبصره « »18اليحه اشاره شده تا در نهايت بتوان مديريت،
سياستگذاري و ارزيابي اعتبارات و منابع بودجهاي را در قالب يک تبصره تجميع شده
انجام داد ،اما هيچگونه اشارهاي براي مديريت و سياستگذاري واحدي بر اين بند از تبصره
اضافه نكرده است و عمل آوردن و نياوردن بند ياد شده خنثي ميباشد.
 بهرغم تذكرات قبلي در گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،مبني
بر تأكيد بر متولي بودن وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در امر اشتغال ،اما متأسفانه در
بندهاي « »2و « »3اين تبصره ،اعتبارات اشتغالزايي براي وزارت ورزش و جوانان و
اشتغال مددجويان كميته امداد و بهزيستي با تأييد سازمان برنامه و بودجه منظور شده
است و نحوه ارائه گزارش عملكرد و پاسخگويي در هزينهكرد با محوريت وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي مغفول مانده است.
 در خصوص تخصيص اعتبارات تبصره « »18نيز دولت به نحوي عمل مينمايد كه
درصد اندكي از اعتبار مورد نياز آن هم در خوشبينانهترين حالت در ماههاي آخر سال به
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دستگاه متولي برنامه تخصيص داده ميشود ،از طرفي هزينههاي بنگاههاي اشتغالزا از
زمان بهكارگيري نيروي كار افزايش مييابد و به همين دليل فعاالن بخش خصوصي و
تعاوني ترجيح ميدهند جذب نيروي كار را به زماني بعد از تحقق وعدههاي قانوني دولت
موكول نمايند كه اين امر موجب عدم تحقق اهداف اشتغالزايي برنامههاي فعال ميگردد.
 متأسفانه عملكرد سالهاي اخير و سال  1397نشان از اين واقعيت دارد كه بهرغم
پيشبيني اعتبار بودجهاي چه در قالب تبصره و چه در قالب رديفهاي متفرقه براي
موضوع اشتغال ،گزارش عملكردي از سوي سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص ارائه
نشده است و اين امر ميتواند نگراني و نااطميناني بابت عدم اجراي تبصره « »18اليحه
بودجه سال  1398را ايجاد نمايد.
 با توجه به اهميت و در مرحله اجرا بودن «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال
پايدار در مناطق روستايي و عشاير از محل منابع صندوق توسعه ملي» و فراگير بودن اين
برنامه در سراسر كشور ،لذا ميبايست بجاي تعريف برنامه اشتغالزايي متعدد و پراكنده
در تبصره اليحه بودجه سال  ،1398الزامات اجراي صحيح اين قانون و برنامههاي مرتبط
با آن ،در اولويت قرار ميگرفت.
جمعبندي و پيشنهاد
تجربه اجراي تبصره « »18قانون بودجه سال  1397نشان ميدهد كه با آنكه  10ماه از
اجراي اين تبصره ميگذرد و با وجود اقدامات انجام شده ،ابهام در نحوه توزيع اعتبارات
كماكان برقرار است و به همين دليل تاكنون عملكردي به لحاظ نتايج حاصل از اجراي
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طرحها و برنامههاي مصوب شده اعالم نشده است .لذا پيشنهاد ميشود تا در تبصره اين
اليحه ،ابهامات مربوط به نحوه توزيع اعتبارات برطرف گردد .به همين منظور پيشنهاد
ميگردد:
 ميزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهيالت ،سهم اعتبارات بودجه براي تلفيق
با منابع تسهيالتي و ساير طرحهايي كه ماهيت هزينهاي داشته ،به طور شفاف تصريح
گردد.
 با توجه به تجربه اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشاير از محل منابع صندوق توسعه ملي و برنامه اشتغال فراگير در كشور،
ميبايست در تبصره اليحه بودجه سال  ،1398الزامات اجراي صحيح اين قانون و
برنامههاي مرتبط با آن ،در اولويت قرار گيرد.
 با توجه به شرايط تحريم اقتصادي ،و افزايش هزينههاي بنگاههاي اشتغالزا ،الزم است
پيشنهادهاي مربوط به صيانت از وضع موجود و تثبيت اشتغال لحاظ گردد.
 همانند سالهاي قبل به نوعي دوگانگي بين نظام بودجهاي و نظام تصميمگيري و
سياستگذاري اشتغال و بازار كار وجود دارد و تمامي تكاليف اشتغالزايي بودجه با محوريت
سازمان برنامه و بودجه تنظيم شده است و از نقش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به
عنوان متولي اشتغالزايي كشور و شوراي عالي اشتغال به عنوان نهاد قانوني سياستگذار
در بازار كار و اشتغال غفلت شده است .لذا پيشنهاد ميشود در تعريف برنامههاي اشتغالزا،
در كنار سازمان برنامه و بودجه ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نيز مورد توجه قرار
گيرد.
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 با توجه به مغفول ماندن اجراي برنامههاي توسعه كارآفريني در تبصره ياد شده،
پيشنهاد ميگردد عبارت «طرحهاي توسعه كارآفريني» بعد از عبارت اجراي سياستهاي
بازار كار در جزء « »1بند «الف» تبصره « »18اضافه گردد.
 عبارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در بندهاي « »3و « »2اضافه گردد.
تبصره پيشنهادي
الف)
 .1به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات رديف  550000-28جدول شماره ( )9اين
قانون ،بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره « »14اين قانون را در قالب وجوه اداره
شده ،يارانه سود ،كمک بالعوض با منابع موضوع ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد به
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2در چارچوب مصوبات هيئت امنا ،ضوابط،
مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيالت بانكي تركيب و براي اجراي
برنامههاي ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال موجود ،اجراي سياستهاي بازار كار،
طرحهاي توسعه كارآفريني و تكميل اجراي برنامههاي بند «الف» تبصره « »18قانون
بودجه سال  1397كل كشور هزينه نمايد.
 .2پنجاه درصد ( )% 50اعتبارات موضوع تبصره « »4ماده ( )94قانون برنامه ششم توسعه
بر اساس برنامههاي پيشنهادي مشترك وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي به منظور اشتغال و توسعه كارآفريني جوانان ميتواند با تأييد سازمان برنامه و
بودجه كشور هزينه گردد.
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 .3تسهيالت بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و
سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره « »16اين قانون) بر اساس برنامههاي
پيشنهادي مشترك دستگاههاي ذيربط و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ميتواند با
تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه گردد.
 .4به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامههاي موضوع اين حكم ،بخشي از منابع
عمومي جزء « »1اين بند ميتواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش
سرمايه صندوقهاي ضمانت سرمايهگذاري مورد استفاده قرار گيرد.
 .5ده درصد ( )% 10از عوارض موضوع جزء « »1بند «ب» ماده ( )6قانون برنامه ششم
توسعه كه در اختيار دهياريها و فرمانداريها (در روستاهاي فاقد دهياري) است ،ميتواند
صرف پروژههاي اشتغالزايي روستايي ،مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استان شود.
 .6عبارت «يک درصد ( »)% 1مندرج در تبصره « »2ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2مذكور به عبارت «يک واحد درصد»
اصالح شود .برنامههاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هر يک از دستگاههاي
اجرايي و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد
رسيد.
آييننامه اجرايي اين بند مشتمل بر برنامههاي ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال
موجود ،سياستهاي بازار كار و سازوكار تصويب و تأمين مالي طرحها به پيشنهاد وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور ،وزارتخانههاي صنعت،
معدن و تجارت ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،جهاد كشاورزي ،كشور ،بانک مركزي
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جمهوري اسالمي ايران و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري حداكثر
ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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