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 :عنوان طرح پژوهشی -1-1

 زاگذاري اشتغالارزیابی سیاست اعطاي تسهیالت براي سرمایه

 :مدیر طرح پژوهش -1-2
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 28/12/1382 : تاریخ پایان پروژه                                 15/08/1381 :تاریخ شروع پروژه -1-3
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 )word(نسخه دیجیتال 

 )PDF(نسخه دیجیتال                    

 مقاله              
 )word(نسخه دیجیتال 

 )PDF(نسخه دیجیتال                    

 :کلیات طرح پژوهش -3

 زاگذاري اشتغالارزیابی سیاست اعطاي تسهیالت براي سرمایه: عنوان 

 اعتبارات بانکی به منظور تشویق حجم زیادي از تخصیص کار، توجه و تمرکز دولت و مجلس بر بازار : تحقیق لهمسا
هدف طرح حاضر بررسی . را موجب گردیده است هاي تولیديگذاري در فعالیتخصوصی براي سرمایهمشارکت بخش 

 .باشدزایی میعملکرد اعتبارات اشتغال
 زایی، بررسی نحوه توزیع و پرداخت اعتبارات و مطالعه حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی عملکرد اعتبارات اشتغال: دفه

ها، ارائه راهکارهایی هدف نهایی از این بررسی. باشدکننده اعتبارات میهاي دریافتهمچنین چگونگی انتخاب طرح
 .زایی استمناسب براي استفاده مطلوب از اعتبارات اشتغال

 1382تا  1363 سال :قلمرو زمانی 
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 کشور هاياستان :قلمرو مکانی 

 تحلیل اقتصادسنجی :روش تحقیق 

  مدل حداقل مربعات معمولی  :مورد استفادهمدل)OLS(  و مدل خودرگرسیو برداري)VAR( 
 خالصه فصول: 

گذاري و تقاضاي نیروي کار و ارتباط این دو ، ابتدا مبانی تئوریک سرمایه»مبانی نظري«در فصل اول با عنوان  -
 .اندارائه شدهها نهاده تولید بررسی شده و سپس مبانی نظري بازارهاي تامین کننده منابع مالی بنگاه

-ابتدا سیستم» هاي تسهیالت اعتباري، مطالعات انجام شده و تجارب سایر کشورهاسیستم«فصل دوم با عنوان  -

هاي اعتباري برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن نیز برخی مطالعات انجام شده در خصوص 
-کره(در نهایت نیز تجارب سه کشور منتخب . ده استگذاري و ارتباط آن با اشتغال ارائه شاعتبارات و سرمایه

 .گذاري بیان شده استدر خصوص اعطاي تسهیالت سرمایه) جنوبی، مالزي و ترکیه
موضوع نظارت و اهمیت آن در فرایند » نظارت و نقش آن در اثربخشی اعتبارات«فصل سوم نیز تحت عنوان -

این فصل پس از بیان . گیردد بحث و بررسی قرار میگذاري مورهاي سرمایهاعطاي تسهیالت و اجراي پروژه
 .کندهاي نظارت و ارزیابی پروژه را ارائه میمفاهیم و ضرورت نظارت، روش

هاي دولت طی دو دهه زایی در چارچوب سیاستبررسی تسهیالت و اعتبارات اشتغال«فصل چهارم با عنوان  -
گذاري بخش خصوصی در بازه زمانی یالت به سرمایههاي دولت در زمینه اعطاي تسهبه بررسی سیاست» اخیر

قانون بودجه ) 3(ها عمدتا مربوط به تسهیالت تکلیفی تبصره این سیاست. پرداخته است 1370تا  1360
 .باشندسنواتی می

زا در قالب الگوي اقتصادسنجی و تحلیل و ارزیابی سیاست اعطاي تسهیالت اشتغال«فصل پنجم تحت عنوان  -
هاي اعتباري بر اشتغال و ارزیابی میزان اشتغال ناشی از اجراي چنین به بررسی اثرات سیاست» میدانیمطالعه 

به این منظور میزان . پردازدهاي اقتصادسنجی و تحلیل آماري میسیاستی از جانب دولت با استفاده از مدل
تولید ناخالص داخلی و تسهیالت اشتغال در قالب یک مدل رگرسیون تابع متغیرهاي دستمزد، میزان سرمایه، 

دهد که به غیر از متغیر دستمزد، بقیه متغیرها اثر مثبتی بر گرفته شده است و نتایج نشان می در نظراعطایی 
براي اطمینان از وجود رابطه میان اشتغال و اعتبارات اعطایی از مدل خودرگرسیو برداري . میزان اشتغال دارند

 . دهدن مدل اثر مثبت اعتبارات با یک دوره وقفه بر میزان اشتغال را نشان مینیز استفاده شده است که ای

در این فصل براساس نتایج حاصل . اختصاص یافته است» هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه«فصل ششم نیز به  -
گذاري یههاي سرماهاي اقتصادسنجی، راهکارهایی به منظور اثربخشی بیشتر تسهیالت اعطایی براي طرحاز مدل
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 .زا ارائه شده استاشتغال

 باشدهاي این طرح به شرح زیر میخالصه یافته :نتایج: 
 .میان رشد اعتبارات و رشد اشتغال یک رابطه بلندمدت وجود دارد -
 .زایی استگذاري خصوصی از اعتبارات اشتغالنتایج مطالعات میدانی حاکی از تاثیرپذیري اشتغال و سرمایه -
هایی است کنند، بهتر از طرحها عبور میگذاري استانکه از مجراي کارگروه اشتغال و سرمایه هاییعملکرد طرح -

 .کنندمینکه از این مجرا عبور 
هاي تري نسبت به بانکهاي صادرات، مسکن و کشاورزي در امر اعطاي تسهیالت داراي عملکرد مناسببانک -

 .باشنددیگر می

 :واژگان کلیدي -4

 زا، اعتبارات بانکی، نظارت بانکیاشتغالگذاري سرمایه

Employment Investment, Bank credit, Bank Monitoring 

 :هاي سیاستی قابل استخراج از طرح توصیه -5

هاي هاي کشور و بخشپس از بررسی، تحلیل و ارزیابی اعتبارات اعطایی به منظور افزایش اشتغال به تفکیک استان
 :هاي پیشنهادي زیر را ارائه نمودتوان سیاستحاضر صورت گرفته است، می اقتصادي مختلف که در طرح

به دلیل عدم کارایی بازارهاي مالی و سرمایه در تامین وجوه مورد نیاز بخش تولید و همچنین فرایندهاي  -
 .نمایدطوالنی اعطاي تسهیالت، دخالت دولت در این بازار و همچنین تسهیل شرایط اعطاي وام ضروري می

شود حجم اعتبارات شواهد نشان دهنده اثربخشی مناسب وجوه اداره شده بر میزان اشتغال است لذا توصیه می -
 .اشتغالزایی افزایش یافته و فرایند نظارتی نیز تقویت شود

 
 

 
 


