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 :خالصه مدیریتی -1

، بررسی 1382تا  1379هاي زایی اعطا شده در سالبررسی و ارزیابی عملکرد اعتبارات اشتغالمطالعه حاضر به دنبال 
هدف نهایی از این . باشدکننده اعتبارات میهاي دریافتنحوه توزیع و پرداخت اعتبارات و همچنین چگونگی انتخاب طرح

از آنجا که به دلیل باال بودن نرخ . زایی استاشتغالها، ارائه راهکارهایی مناسب براي استفاده مطلوب از اعتبارات بررسی
بیکاري در ایران و توجه و تمرکز دولت و مجلس بر بازار کار، حجم زیادي از اعتبارات بانکی به منظور تشویق مشارکت 

شناسی هاي تولیدي تخصیص یافته است، این طرح به ارزیابی و آسیبگذاري در فعالیتبخش خصوصی براي سرمایه
 .زایی پرداخته استملکرد اعطاي اعتبارات اشتغالع

گذاري و اشتغال پرداخته است و دیدگاه به همین منظور این طرح ابتدا به بررسی مبانی نظري ارتباط میان سرمایه
گذاري بر اشتغال بررسی نموده است و پس از آن نیز مبانی نظري ارتباط مکاتب مختلف را در خصوص اثرات مثبت سرمایه

از آنجا که براساس مبانی نظري، افزایش اعتبارات بانکی . یان اشتغال و بازار پول و اعتبارات مورد بررسی قرار گرفته استم
رود که گسترش اعتبارات بانکی موجب افزایش شود، لذا انتظار میگذاري میموجب افزایش وجوه در دسترس سرمایه

ها، نرخ بهره، امنیت، نحوه میزان گسترش اشتغال با نرخ سودآوري طرحدهد که البته مطالعات نشان می. اشتغال گردد
 .تخصیص اعتبارات، شرایط دریافت اعتبارات و میزان تقاضاي محصول نیز ارتباط دارد

هاي اعطاي تسهیالت اعتباري در ایران مورد بررسی قرار گرفته و با تجارب دیگر پس از بررسی مبانی نظري، سیستم
هاي طوالنی تصویب و دریافت اعتبارات در ایران، دهد که پروسهها نشان مینتایج این بررسی. گردیده است کشورها مقایسه

هاي تولیدي است و نرخ بهره در این میان اثر بسیار کمتري بر میزان یکی از نقاط پرهزینه استفاده از وام براي شرکت
گیري، وجود سقف ها در تصمیمتعداد کافی، عدم استقالل بانکهاي خصوصی به عدم وجود بانک. اعتبارات دریافتی دارد

گذاري وثیقه از دیگر اعتبارات، تثبیت نرخ بهره، کوچک بودن بخش بانکی در مقایسه با اندازه اقتصاد و مشکالت مرتبط با وا
 .مشکالت بخش بانکی براي اعطاي تسهیالت تولیدي است

مورد بررسی و  70و  60هاي اعطاي اعتبارات دولت در طی دو دهه سیاست بعد از بررسی مسائل و مشکالت نظام مالی،
دهد که هاي مختلف صورت گرفته است و نشان میها و بخشها به تفکیک استاناین بررسی. تحلیل قرار گرفته است

اي بخش عمده. انداعتبارات اشتغالزایی به اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف در قالب بودجه سنواتی کشور لحاظ شده
-ها تکلیف میدر این تبصره از طرف دولت به بانک. شودقانون بودجه اعطا می 3از اعتبارات در چارچوب تسهیالت تبصره 

در عین حال دولت در قانون برنامه سوم . گردد که بخشی از منابع خود را در راستاي اهداف مدنظر دولت اختصاص دهند
. زایی نهاده استهاي اشتغالهاي عامل در اختیار طرحاي نیز با کمک برخی بانکرات جداگانهعالوه بر این منابع، اعتبا

بایست برخی از منابع خود را جهت توسعه خوداشتغالی در -ها میهمچنین به موجب برخی بندهاي قانون برنامه سوم، بانک
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 .اختیار افراد قرار دهند

زایی در ایران را مورد بررسی قرار داده، اثرگذاري این اي اعتبارات اشتغالمطالعه پس از آنکه شرایط و میزان اعطاین 
 70و  60به این منظور ابتدا تابع تقاضاي نیروي کار ایران براي دو دهه . اعتبارات بر میزان اشتغال را نیز تحلیل نموده است

عواملی مانند دستمزد، میزان سرمایه و تولید دهد که در کنار در قالب یک مدل رگرسیون برآورد شده و نتایج نشان می
براي اطمینان از وجود یک رابطه بلندمدت، . ناخالص داخلی، میزان تسهیالت اعطایی نیز بر اشتغال اثر مثبتی داشته است

 پس از این. نیز بررسی شده که این مدل نیز وجود رابطه را تایید نموده است VARانباشتگی در چارچوب مدل رابطه هم
برآوردها اطالعات میدانی حاصل از تکمیل پرسشنامه در هشت استان آذربایجان غربی، اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، 

دهد که روند اعطاي ها نشان میاین تحلیل. اندهاي آماري پردازش شدهخراسان، گیالن و هرمزگان با استفاده از روش
ها بیش از یک سال به طول انجامیده درصد از طرح 15بررسی و تصویب  اي بوده که بازهها به گونهتسهیالت در استان

ترکیب میزان تسهیالت اعطایی . اندها داشتهومعدن بیشترین تاخیر را در اعطاي وامهاي تجارت، ملت و صنعتبانک. است
فته و بخش کشاورزي دهد که بیشترین تسهیالت کالن در اختیار بخش خدمات قرار گرهاي مختلف نیز نشان میبه بخش

هاي دهد که بانکهاي عامل نیز نشان میها و بانکبررسی میان وضعیت طرح. نیز بیشترین سهم از تسهیالت خُرد را دارد
برداري را دارند و در مقابل بانک صنعت و معدن با هاي در حال بهرهمسکن، کشاورزي، صادرات و ملت بیشترین طرح

گذاري و بانک عامل نیز بررسی ارتباط میان حجم سرمایه. ترین جایگاه را داراستها، پایینحدرصد از طر 10غیرفعال بودن 
را دارد و بانک ملت نیز ) میلیون ریال 500کمتر از (دهد که بانک کشاورزي بیشترین سهم از تسهیالت خرد نشان می

دهد نشان می هاگذاريهمچنین تحلیل نوع سرمایه. را داراست) میلیارد ریال 2بیش از (بیشترین سهم از تسهیالت کالن 
گذارياند و در مقابل سرمایهگذاري جدید صورت گرفته، بیشترین رشد اشتغال را داشتهها سرمایههایی که در آنکه استان

 .اي و تکمیلی اثر زیادي بر اشتغال استانی نداشته استهاي توسعه
 
 

 
 


