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    زایی تأثیر تسهیالت بانکی بر اشتغال

  هاي اقتصادي ایران بخش

  

  دکتر سیدکمیل طیبی

  یعمهسا ساط

  پریسا صمیمی

  

  26/11/1389 :تاریخ پذیرش مقاله             24/7/1389 :تاریخ دریافت مقاله     

  چکیده

نـین افـزایش   همچي اخیـر و  هـا  سـال ه گسـترش سیسـتم بـانکی کشـور در     با توجه ب

در خـالص اشـتغال    عملکرد سیستم بانکی بر تأثیر، بررسی ها بانکتسهیالت و خدمات 

ن نـوع  آنچه مهم است کارآمدي ایـ . کرده استاهمیت زیادي پیدا هاي اقتصادي  بخش

  
 یار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاندانش.  

 يمدرس و کارشناس ارشد علوم اقتصاد. 

 مدرس و کارشناس ارشد علوم اقتصادي.  
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بررسـی  بدین منظور، ایـن مقالـه بـه    . هاي شغلی جدید است تسهیالت در ایجاد فرصت

کشاورزي، صنعت و خدمات هاي  بانکی کشور به بخشتسهیالت تخصیص آثار ناشی از 

در ایـن  . پرداختـه اسـت   1385ــ 1352آنها در دوره  زایی در گیري روند اشتغال و اندازه

در قالب ایجاد شـغل  زایی خالص  هاي اشتغال اخصسازي ش ، با معرفی و فرمولهخصوص

هـاي اقتصـادي    بخـش در  تسـهیالت بـانکی  خالص زایی  و تخریب شغل، میزان اشتغال

  . کشور در دوره مذکور محاسبه شده است

هـاي صـنعت و معـدن،     در مجموع به واسطه اختصاص تسهیالت بانکی بـه بخـش  

شـغل ایجـاد شـده و      گین سـاالنه کشاورزي و خدمات، بخش کشاورزي از باالترین میان

بـا   .برخوردار بـوده اسـت   ،ترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده بخش خدمات از پایین

ـ      دست بهنتایج این حال،  ه آمده گویاي نوسان در عملکرد نظـام بـانکی کشـور نسـبت ب

ایـن نـوع   طـوري کـه    بـه  ،خدمات بوده استویژه  هاي اقتصادي به زایی در بخش اشتغال

  . مذکور به تخریب شغل منجر شده است  یی از دورهها سالدر ت تسهیال

  

هـاي   ، ایجـاد شـغل، تخریـب شـغل، بخـش     تسـهیالت بـانکی   :هاي کلیـدي  واژه

  .اقتصادي، ایران

  . JEL :E50 ،J21 بندي  طبقه
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 مقدمه .1

هویت و ابـزار   أتوان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منش اشتغال را می

شناسـی و   در ابعـاد فلسـفی، مـذهبی، روان   . شـمار آورد  به سعادت نوع بشر بـه  رسیدن

ي هـا  سـال طـورکلی، طـی    بـه . مفید و ثمربخش داراي اهمیت فراوان است سیاسی کار

هـاي اقتصـادي و    رخ بیکاري، در قالـب یکـی از دغدغـه   اشتغال و کاهش ن تأمیناخیر، 

سـطح   ابتـدا در  ،هاي اقتصادي نامهن هدف براي مدیریت کشور و برتری عنوان ضروري به

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مـدنظر قـرار    اماندهی کشور و همچنین در برنامهس

  .گرفته است

سـاختن نیازهــا و   بـرآورده  منظــور بـه منـابع و امکانــات موجـود    اسـتفاده بهینـه از  

همتـرین  رفـاه جامعـه از م   و اشـتغال شر، از جمله افزایش تولیـد، درآمـد،   هاي ب خواسته

شـود تـا    سعی می براي این منظور معموالً. شود هاي توسعه هر کشور محسوب می هدف

هاي توسعه به ایـن هـدف    گون در برنامهها و ابزارهاي اجرایی گونا با استفاده از سیاست

  .دست یافت

اي در نظام اقتصادي کشورها دارند و در ادبیـات   بازارهاي پولی و مالی اهمیت ویژه

اي  شوند، بـه گونـه   ادي از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب میتوسعه اقتص

که محققین گسترش بهینه و مناسب بازارهاي  پولی و مالی را از ابزارهاي مهم توسـعه  

هـاي مختلـف    فعالیت اعتبار براي تأمینمنابع ، و مالی پولی در واقع بازارهاي. دانند می

حدهاي تولیدي چه از دیـدگاه سـرمایه در گـردش و    مالی وا تأمین .باشند می اقتصادي

هاي جدید از مهمترین مباحث مـدیریت   گذاري ها و سرمایه چه از دیدگاه توسعه فعالیت

دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد . یک نظام است

اعتبـار و  . ف اقتصادي داردهاي مختل اعتبار فعالیت تأمینبه نهاد دیگر نقش اساسی در 

هـاي شـغلی    مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحـدهاي تولیـدي و فرصـت    طور بهوام 

تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سـرمایه در گـردش   . گذارد می تأثیرجدید 

امـا در   ،شـود  بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال مـی  به دلیل ثابت مدت کوتاهدر 

تغییـرات تکنولـوژیکی    ،شود دت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت میبلندم

مانـد و   در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی مـی . را به همراه دارد

شود، از  بنابراین چنانچه مشاهده می. شود در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می
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توانـد   مـی  کارگیري صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار بت بهبعد نظري، از جمله آثار مث

کـارآیی  البتـه  . دنبـال داشـته باشـد    گذاري، تولید، درآمد و اشتغال را به افزایش سرمایه

نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهاي اقتصادي موجود شرط الزم 

در  کـارآیی ست که در صـورت نبـود   و کافی براي دستیابی به این آثار مثبت اقتصادي ا

یند چه در بخش اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات ممکن اسـت  آاین فر

بنـابراین در مطالعـه حاضـر ایـن     . اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد

قیم و غیرمسـت  مسـتقیم  طور گیرد که آیا اعتبارات بانکی به مورد ارزیابی قرار می مسئله

ثرنـد؟ و  ؤم) خدمات صنعت و کشاورزي،(هاي مختلف اقتصادي  خالص اشتغال بخش بر

هـاي مختلـف    هـاي شـغلی در بخـش    تا چه میزانی این نوع تغییرات بـر ایجـاد فرصـت   

ایـن تغییـرات     گذار است؟ آیا امکان تخریب شغلی به واسطهتأثیر) فرادست و فرودست(

  هاي دیگر وجود دارد؟ در سایر فعالیت

هـاي   بر ارزیابی آثار اعتبارات بـر سـطح اشـتغال بخـش     تحقیقر مجموع، اهداف د

ي کـه  طـور  بـه شـوند،   خدمات متمرکز می صنعت و ،کشاورزيمختلف اقتصادي اعم از 

هاي ایجاد شغل و تخریب شغل در  گیري شاخص ها از طریق اندازهزایی خالص آن اشتغال

 . اهد بودپذیر خو امکان) 1385ـ1352(ي مورد نظر ها سال

                           22تخریب شغل 11،ابعاد نظري ایجاد شغل. 2

به سبب وجود نرخ باالي بیکاري در سـطح جامعـه، ایجـاد شـغل یکـی از منشـورهاي       

ی تخریـب شـغل در هـر    اهمیت ایجاد شغل و حت. سیاسی دولت و جامعه گردیده است

آفرینی  ها از طریق فرآیند شغل بنگاهن نیروي کار مابی. توان نادیده گرفت اقتصاد را نمی

یابد تا ثروت و درآمد ایجاد کنـد، امـا    یو یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد م

بـراي بسـیاري از اقشـار جامعـه،     . ننـد ک اي در توزیع درآمد ایفا مـی  مشاغل نقش عمده

وزیـع  و نحـوه ت  اسـت کند پایـه و اسـاس درآمدشـان     تغال ایجاد میهایی که اش دریافت

وانـد بـه   ت عالوه تخریب شـغل مـی   به. هاستدرآمد آنها نشانه اهمیت شرایط اقتصادي آن

در ادامـه، بـه    .گـردد  منجـر  اي براي آنهـا  شده هاي تعدیل سرگردانی نیروي کار و هزینه

شود که ممکن اسـت تحـت تـأثیر     ابعاد مختلف ایجاد شغل و تخریب شغل پرداخته می

  
1- Job Creation 
2- Job Destruction 
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  .                         یکرد نظام بانکی قرار داشته باشندمتغیرهاي متعددي از جمله رو

تغال تغییر خالص اشتغال به این معناست کـه واحـدهاي اقتصـادي از افـزایش اشـ     

هـایی را در طـول زمـان از دسـت      و یا شغل اند مند گشته مستقیم و یا غیرمستقیم بهره

در  1988تـا   1973ي هـا  لسـا اي بـین   مثال اشتغال صنایع کارخانه عنوان به. دهند می

بـه عبـارتی صـنایع در کـل بـا      . درصد کاهش یافـت  1/1متوسط  طور بهآمریکا سالیانه 

متوسـط سـالیانه،    طـور  بـه در واقـع  . گردیدنـد  مواجه کاهش اشتغال در طول این دوره

اي کـه   گونـه  درصد شغل ایجاد شـده اسـت، بـه    1/9درصد شغل از دست رفته و  3/10

دیـویس و  (یت اقتصادي برخی دیگر کاهش داشـت  ه یافته و ظرفبرخی از صنایع توسع

  1).1997همکاران، 

هـاي   یی و یا تخریب آن در طـول نوسـان  زا در برخی موارد پیامدهاي کالن اشتغال

زایـی   هاي خرد اشتغال وند، اما تمرکز اغلب بر روي جنبهش اقتصادي مورد توجه واقع می

در سطح واحـدهاي منفـرد اقتصـادي    ب شغل اصلی ایجاد و یا تخری مسئلهیعنی . است

 طـور  بـه هـم   ، آنتأثیرات الزم را در ایجاد اشـتغال البته استقرار واحدهاي جنبی  .است

هـاي رکـود یـا رونـق      رهمهم دیگر این است کـه دو  مسئله. غیرمستقیم خواهد گذاشت

ران و یـا  حـ در عمل وجود ب. واقع شود مؤثرزایی نیز  تواند بر پویایی اشتغال اقتصادي می

گرچـه در  . گـردد  افزایش سریع در تخریب شـغل مـی   اي باعث رکود در صنایع کارخانه

 2تخصـیص مجـدد   ها ممکن است ایجاد شغل مالحظه گـردد ولـی عمومـاً    برخی بخش

جه تخریـب شـغل در   یابد که خود نتی ها در خالل بحران افزایش می شغل در بین بنگاه

هـاي   ه نیاز است تا درك بهتري از سیکلالبت. است ها در آن دوره بوده بسیاري از بنگاه

اقتصادي وجود داشته باشد تا بتوان یک بازسـازي مناسـب در تخصـیص مجـدد شـغل      

مل هاي اقتصـادي، شـا   سیکل یند تخصیص مجدد توسطآبدین ترتیب فر. مالحظه نمود

  .یابد بحران و رونق اقتصادي تحقق می

مهمی روي تغییرات ساختاري این منـاطق در  ها اثرات  خروج بنگاه و عالوه، ورود به

 منظـور  بـه  خـود  تحقیـق  در) 1990( 3مثال بالـدوین و گـورکی   طور به. طول زمان دارد

گیري نمودند کـه   یند تبدیل اشتغال در کشور کانادا نتیجهآبررسی تغییر ساختاري و فر

ا و نـه  هـ  هـاي سـاالنه ورود بنگـاه    اشتغال خالص به علـت تفـاوت در نـرخ   تغییرات نرخ 

  
1- Davis et al. (1997). 
2- Job Re – Allocation. 
3- Baldwin and Gorecki (1990). 
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وت در اي در رشـد شـغل هـم بـه علـت تفـا       منطقه تغییر درون. هاستهاي خروج آن نرخ

مشـاهده گردیـده    )هـا  نه تفاوت در تخریب و خروج بنگاه و(ها  ایجاد شغل و ورود بنگاه

  .است

هـاي   یی کـه روي ایجـاد شـرکت   ها سیاستکنند  گیري می ها نتیجهآن بدین ترتیب،

هـاي منـافع    منظور کسب بهـره  بهفزایش تغییر ساختاري شوند و در ا جدید متمرکز می

هـاي   ه ناگفته نماند که از دیگر یافتهالبت. کنند تأثیرگذارند، بسیار مولد عمل میاشتغال 

هـاي ایجـاد اشـتغال در صـنایع      اي بین اندازه بنگاه و نـرخ  یچ رابطهآنها این است که ه

 . اي وجود ندارد کارخانه

هـاي بـزرگ از    بنگاه. مؤثر هستندزایی  در اشتغال هر دوهاي کوچک و بزرگ  بنگاه

اد هاي ناشی از مقیـاس و جابجـایی نیـروي کـار در ایجـ      وري بیشتر و صرفه طریق بهره

و تولیـد شـغل    کارگیري نیـروي کـار   ههاي کوچک در ب شغل مؤثرند، در حالی که بنگاه

هاي جدیـد   خلق شغل آفرینی بابا این حال چون روح کار. کنند تر عمل می جدید سریع

ه بر روي خلـق شـغل جدیـد متمرکـز     یی کها سیاستاري بیشتري دارد، بنابراین سازگ

  .شوند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند می

بـدین معنـا    هاي کوچک لزومـاً  قابل بحث است که حمایت از بنگاه اما این موضوع

زیـرا برخـی    ،جیحی به سمت آنهـا معطـوف گـردد   ي ترها سیاستتوجه  نیست که همه

زدهاي ناپایداري شغل یا دستم دلیل بههاي کوچک  هاي ایجاد شده در بنگاه شغل مواقع

هـا در   هـاي دسـتمزدي بـین شـغل     سد و حتی شکافر نظر نمی کمتر چندان مطلوب به

همچنین اگر یک بخش خاص رشـد  . باشد هاي کوچک و بزرگ رو به گسترش می بنگاه

جیحـی و یـا   ي ترهـا  سیاستتوان آثار  ا نیست که میا نشان دهد، بدین معنتري ر سریع

  .روي آن بخش حداکثر نمود مخارج دولت را صرفاً

هـاي   ییـر در انـدازه بنگـاه در طـول سـیکل     وسیله تغ هتالش در جهت ایجاد شغل ب

و  هـاي توسـعه یابنـده    وسط مشاغل ایجـاد شـده مـابین بنگـاه    تجاري اشاره شده به مت

ایجـاد   هـاي زیـادي   توانند شغل هاي کوچک نیز نمی اهمتوسط تخریب شغلی مابین بنگ

ب که اغلب تغییر کمی در اشتغال در هر سال دارنـد و حتـی ایـن مطلـ     طوري هب ،کنند

نکته دیگر اینکه بحـث تخصـیص مجـدد شـغل     . هاي بزرگ نیز مصداق دارد براي بنگاه

. شـود  ز میالملل و تغییرات مصرف متمرک اغلب روي تغییر ساختار صنعتی، تجارت بین
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چنین بازسازي در تخصیص مجدد نیروي کار بر صنایع در حال گسترش اثرات مثبـت  

 .دارد اما روي بقیه صنایع اثرات منفی دارد

هاي باالي ایجاد و تخریب شـغل اهمیـت    ی اشتغال، نرختهاي سیاس اساس جنبه بر

حسب نیازهاي سازد که قادر است بر یروي کار قابل انعطاف را بیان میبرخورداري یک ن

براي مثال در برخی کشورها یـک پـنجم نیـروي    . مهارتی و مکانی تعدیل و تطبیق یابد

دهنـد، بـه عبـارتی در آن کشـورها تحـرك       هاي خود را تغییر مـی  کار، هر سال شرکت

فرآینـد   یی کـه کـارگران را در ایـن   هـا  سیاسـت . نیروي کار بسیار زیاد استبخشی  بین

 طـور  بـه هاي پویا مهم هستند، چون جامعه نند در اقتصادک تعدیل، ترغیب و تشویق می

در عمل ایـن  . شود دد نیروي کار منتفع میپذیري و تخصیص مج کلی از چنین انعطاف

قرار هـاي ایجـاد شـده، اسـت     بتوان پیوندي بین عـواملی مثـل شـغل   نیاز وجود دارد که 

ي مـزد، سـاعات   هـا  ثـل نـرخ  هاي کـارگران م  ها و مشخصه تکنولوژي، تولد و مرگ بنگاه

آل آن است که یـک مجموعـه اطالعـات در     ایده. مودسرمایه انسانی ایجاد ن انجام کار و

هـاي جـانبی در هـر دو     مل فوق را براي یک بنگـاه و بنگـاه  سطح خرد تهیه شود تا عوا

بـدین ترتیـب، متغیرهـاي    . سمت عوامل عرضه و تقاضا در ارتباط با یکدیگر قـرار دهـد  

 شـوند  هاي نیروي کـار بررسـی مـی    ها و فعالیت بر اساس مشخصهایجاد و تخریب شغل 

  .)1997دیویس و همکاران، (

 هایی از اقتصاد خرد در جهـت تـالش بـراي ایجـاد شـغل نسـبتاً       ، جنبهکلی طور به

عـالوه  . توجه کمتري را به خود اختصاص داده است و بسیار کمتر هم درك شده اسـت 

فهـم  . تخریـب شـغل وجـود دارد   ) آنـاتومی (بر این اطالعات اندکی در خصوص ماهیت 

 موضـوع  اوالً. روسـت  همرتبط با تحقیقات روب مسئلهبا دو » ایجاد شغل«اندك از مفهوم 

هـا   اما جمـع ناخـالص شـغل   . شود ها عموماً مشاهده می خالص از بنگاه» تخریب شغل«

 معمـول بسـیار مشـکل    طـور  بـه ي عمومی ها سیاستها از طریق  نسبت به توسعه بنگاه

ایجـاد و تخریـب شـغل در     ، با فرض ماهیت غیرمتعارفثانیاً. است تا خود را نشان دهد

سیاسـت اشـتغال قویـاً     ها، دیدگاه صحیح افـزایش ایجـاد شـغل بـه عملکـرد      بین بنگاه

چشمگیري شناسایی آثار اشتغال بستگی به انـواع متفـاوت    طور بهشود و  ساز می مسئله

 1).1994رن، (د گاه و طبیعت باز بودن آن دارها از نظر اندازه و عمر بن بنگاه

  
1- Wren (1994). 
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  منابع تغییر در اشتغال. 2ـ1

هاي بخش  کننده آثار اشتغال از ناحیه کمک در نظر گرفت که تعیین توان می عواملی را

هـاي مـالی    گذاري کمـک  هاي سرمایه ا مالحظه اینکه تعدادي از پروژهب. عمومی هستند

نند و اینکه نیروي کـار و سـرمایه یـک پـروژه     ک دریافت می tبخش عمومی را در زمان 

چنانچه نسبت سرمایه به نیروي کار به  ،شوند در یک نسبت ثابتی ترکیب میمورد نظر 

هـاي واحـد کاالهـاي     شـود کـه قیمـت    همچنین فـرض مـی  . قابل تعریف است فرم 

ایجـاد  عـالوه،   بـه  .ف اسـت قابل تعریـ  wو  qاي و نیروي کار به ترتیب به صورت  سرمایه

 1tهـاي توزیـع شـده     در طـول زمـان و در ارتبـاط بـا وقفـه     شغل توسـط آن پـروژه   

،2t،3t  و ... وjt اي که در آن روابط زیر گونه افتد، به اتفاق می: 

  

0,...,, 21  jttt   

  و 

 
j

ji 1       

رغـم   با استقرار پروژه علیفیزیکی و تکنیکی مرتبط  هاي کننده محدودیت منعکس 

الك سرمایه باعـث  سپس با فرض اینکه محدودیت و استه. هاي مالی هستند محدودیت

تخریـب   هـا در یـک دوره زمـانی بـا نـرخ ثابـت       شـوند و شـغل   هاي شغلی می نوسان

یعنـی  tتوان تغییر انباشت خالص در اشتغال بنگاه در زمـان   شوند، می می tE 

یعنـی   tاز زمـان   iاي نشان داد که ناشی از کمک دریافت شده تحـت برنامـه    گونه را به

itA یعنیباشد ،:   

)1(              itititit
j

jit
j

t AAd
qw

E 


 


 




 )1()1(
1

1

  

را براي یک بنگاه  iناشی از برنامه  اثر اشتغال انباشت خالص دوره  که در آن 

معادله فـوق نشـانگر   . دهد اي براي ضرایب رگرسیونی نشان می هاي پایه مورد نظر و فرم

کـاربري  و  (q,w) هـا  متر نهادهضریب، هزینه واحد ک تر بزرگاین موضوع است که اندازه 

بیشتر تابع تولیـد پـروژه   










1
ـ   دنبـال دارد، اثـر ایجـاد سـریعتر ناشـی از کمـک        هرا ب

   jitتر ناشی از نوسان شغل از هر بنگاه در هر دوره  ، نرخ کوچک    را در پـی
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وقتی مثبت است، وجوه بخـش   کهباشد  می 1»جایگزینوجوه « نشانگر پارامتر itd.دارد

ــه مــی  ــدون یاران 01اگــر . باشــد خصوصــی در شــرایط ب  itd  ،برخــی از باشــد

اسـت،   1itdزمـانی کـه   . آیـد  وجود مـی  براي وجوه بخش خصوصی به ها ایگزینج

خصوصی ایجاد خواهد شـد و دیـده    براي وجوه بخش کامل طور بههاي کمک  جایگزین

0، )1(معادله شود که در  می tE   خواهد شد که به منزله صفر بودن اثر اشـتغال

  .است

کلی، بنگـاه تولیـدي چنـدین طـرح مشـتمل بـر اسـتفاده از وجـوه بخـش           طور به

کارگیري ایـن وجـوه در    هخصوصی را به مرحله عمل خواهد آورد، اما مالك بنگاه براي ب

منظـور ترغیـب    یـت بـه  ایـن موقع  .سطح باال یا پایین شرایط بدون سوبسید خواهد بـود 

 براي بخـش خصوصـی   گذاري بوده و یا به جایگزینی وجوه بخش عمومی انگیزه سرمایه

 پیامدي براي اثـر اشـتغال ناشـی از کمـک مـالی اسـت       خواهد شد، که به وضوح منجر

2).2002فلی، (
   

ها ها و طبیعت بازبودن آن مختلف مثل اندازه، عمر بنگاه عواملخالصه، نقش  ورط به

هـاي اشـتغال و    به یک رویکرد تجربی در برنامهتواند  نظام مالی می هاي در کنار حمایت

داري  معنـی  طـور  بـه  itکه مقدار ضریب  يطور بهشود،  منجر زایی آنها شرایط اشتغال

 .یابد ها تغییر می هاي انتخاب شده بنگاه هدر بین گرو

  زایی هاي ناهمگنی در اشتغال نظریه .2ـ2

گیـري   بر حسب ایجاد و تخریـب شـغل انـدازه    توان می تغییرات اشتغال را در ناهمگنی

ایـن   .یابند ها تخصیص مجدد می ها در بین بنگاه مود و همچنین نرخی که در آن شغلن

سازد تا ارتباط بین تخصیص مجدد شغل و تخصیص مجدد  یها ما را قادر م گیري اندازه

هاي اشتغال را ارزشیابی کنـد   هاي ناهمگنی در پویایی نظریه. نماییمی نیروي کار را کم

انـدازه تخصـیص مجـدد    . نمایدتبیین و نتایج جدید مربوط به رفتار سیکلی بازار کار را 

عوامـل نـاهمگنی در   ي گیـر رهشغل و ارتباط آن با تخصـیص مجـدد نیـروي کـار بـه      

بین شدت تخصـیص مجـدد شـغل و     البته روابط قوي. گردد تغییرات اشتغال منجر می

همچنین چندین . هاي قابل مشاهده مثل سن، اندازه و نوع مالکیت وجود دارد مشخصه

  
1- Fund – Substitution Parameter. 
2- Foley (2002). 
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هـاي تعریـف    د و تخریب همزمان شغل مابین بخشناهمگنی دالیلی را براي ایجا نظریه

 عوامـل توان مشـارکت انـواع    ها، می نظریهدهی این  با جهت. نمایند ئه میشده اقتصاد ارا

ناهمگنی را به تخصیص مجدد کل شغل و به تغییر در تخصیص مجدد شـغل برحسـب   

ی نمودصنعت، منطقه، جنس و نوع مالکیت خصوصی کم.  

دربـاره   1انفعـالی  تعلیم مربوط بهبنگاه  یک ناهمگنی در اشتغال هاي نظریهیکی از 

نظریه اطالعـات روي توزیـع اشـتغال،     2).1982جوانویچ، ( است اشتغال ابتداییشرایط 

فـرض اصـلی   . کند فروض ساده و قابل قبولی ترکیب مینرخ تخصیص مجدد شغل را با 

ک سوم تـا یـک دوم   ی درباره شرایط ابتدایی براي تقریباًتعلیم این تئوري این است که 

 شوند ها مالحظه می هاي بنگاه بین گروههاي تخصیص مجدد شغل در  اختالفات در نرخ

دیـویس و  ( گردنـد  زه، منطقـه و نـوع مالکیـت تعریـف مـی     صـنعت، انـدا   که بر حسـب 

  3).1992هالتیوانگر، 

ناهمگنی اشتغال بنگاه براي تشـخیص نیروهـاي بـالقوه     هاي نظریهدر عمل ترسیم 

هـا بـا    بنگـاه ،  ریـه نظدر ایـن نـوع   . رود کار می زمانی ایجاد و تخریب شغل بهدر هم مؤثر

. ه هسـتند یی متفـاوت مواجـ  آاطمینانی از آینده درباره پارامترهاي هزینه با سطح کارنا

ه در طول زمان کقابل مشاهده باشد، بجز این تواند مستقیماً سطح کارآیی یک واحد نمی

بنگاهی که اطالعات مناسـبی را درخصـوص   . یندهاي تولید آموخته شودآو در خالل فر

ماند، در حالی که یک بنگاه که بـا   کند، توسعه یافته و زنده می ه مید انباشتیی خوآکار

پـاکس و اریکسـون،   (گـردد   کار دارد، از دور فعالیت خارج مـی اطالعات نامناسب سر و 

1990.(4  

وسیله واحدهاي جدید و برتـر از   هجایگزینی واحدهاي قدیمی و از دور خارج شده ب

ود همزمـان ایجـاد و تخریـب شـغل اسـت      ري بـر وجـ  لحاظ تکنولوژیکی نیز دلیل دیگ

تولیـدي کـه بـا    گـذاري یـک واحـد     نتایج احتمـالی سـرمایه   5).1990برساهان و رف، (

ر طـول شـرایط   گذاري رقبا ممزوج شده است، توزیع احتمالی را د دستاوردهاي سرمایه

ا ن رگـذاري یـک بنگـاه امکـان توسـعه جایگـاه آ       سرمایه. سازد سودآوري آتی معین می

با یک افت نسبی  یا احتماالً منجر شده سازد که به توسعه نسبت به سایر رقبا فراهم می

  
1- Passive Learning 
2- Jovanovic (1982). 
3- Davis and Haltiwanger (1992). 
4- Pakes and Ericson (1990). 
5- Bresahan and Raff (1990). 
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اریکسـون   ـهایی مثل مدل پـاکس    گذاري در مدل بنابراین نقش سرمایه. شود مواجه می

 تعلیمهاي گزینش و  رغم مدل علی. است 1فعال تعلیمگزینش و  زگیرنده عناصري اردرب

هاي آموزشی فعال ورود و خروج دائم بنگاه و سـایر   ، مدل)1982(انفعالی مثل جوانویچ 

ها بـر پایـه    دهند، نتیجه آنکه این مدل متداد مسیر کارآیی آنها توضیح میصنایع را در ا

ـ سـطح بنگـاه   تغییر تکنیکی قرار دارند و به یـک مـدل قـوي از گـزینش و نـاهمگنی       

  .رسند می

ره ها دربا در شرایط اولیه یا نااطمینانی اختالف کننده ها بیان طبقه دیگري از تئوري

فاوت در شـدت عوامـل تولیـد و    ها داراي ت شود بنگاه شرایط آینده هستند که باعث می

این عوامل مرکـز ثقـل تغییـرات شـغلی در      2.)1991 لمسان،(ي تولید باشند ها تکنیک

  .گیرند تاي ایجاد و یا تخریب آن قرار میراس

را بـا تکنولـوژي همسـان تولیـد      محصـوالت یکسـانی   هـایی کـه   نهایتاً، حتی بنگاه

هـاي   عنوان مثـال، هزینـه   به. واجه شوندتوانند با اختالالت هزینه خاصی م نند، میک می

ایـن نـوع   . شـوند  سط شـرایط محلـی تحـت تـأثیر واقـع مـی      ها اغلب تو انرژي و مالیات

مزمـان توسـعه   طور ه بهتواند به کوچک شدن در برخی صنایع و  اي می اختالالت هزینه

بنگـاه و   سپس موج تغییرات اشتغال 3.)1989هوپن هاین، (در برخی دیگر منجر شوند 

  .شود کشانده می یا یک صنعت به ایجاد و یا تخریب شغل واحدهاي مرتبط نیز

ثباتی اشـتغال بـا انـدازه و     هاي شدید در بی توان گفت که کاهش طور خالصه می به

براي ایجـاد و تخریـب شـغل بـه صـورت همزمـان،        یقتحقدر . ارتباط دارندعمر بنگاه 

هـاي مبتنـی بـر گـزینش و      تئوريتوسط رابطه بین تخصیص مجدد شغل و عمر بنگاه 

 ها انـدازه  توان با کمی ساختن این نوع تئوري بنابراین می. شوند می تعلیم انفعالی تفسیر

نایع، جـدد شـغل را در بـین صـ    هـاي تخصـیص م   تخصیص مجدد شغل و تغییر در نرخ

در اشتغال مستقیم ناشـی از  و انواع مالکیت بنگاه توضیح داد و یا هر نوع تغییر مناطق 

در زیر بـه اجمـال بـه    . هاي یک واحد را بر واحدهاي دیگر تعیین و تفسیر نمود فعالیت

  .شود قالب فرموله کردن آنها اشاره می ها در نحوه تجربی کردن تئوري

ل زمان درباره یک پـارامتر هزینـه ناشـناخته، امـا از     ها اطالعات را در طو اگر بنگاه

ار واقعـی  لحاظ زمانی ثابت، انباشته سازند، پس توزیع پسین با احتمال به سـمت مقـد  

  
1- Active Learning 

2- Lambson (1991). 
3- Hopenhayn (1989).  
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سال پس از تأسیس  nیند همگرایی در ظرف آشود که فر حال فرض می. شود همگرا می

  .شود بنگاه کامل می

عوامـل  ، مهـارت  ییر آهنگ تکنولوژي ولی مبتنی بر تغانفعا تعلیم عالوه بر سازوکار

. تصـاد دخیـل هسـتند   هاي اق تخریب شغل مابین صنایع و یا بخش بسیاري در ایجاد و

هاي تخصیص مجدد شـغل   نرخ برتوان فرض کرد که این عوامل اثراتی  بدین ترتیب، می

تخصیص مجدد شغل  این فرض بدین مفهوم است که سایر عوامل مبناي یکسان. دارند

پس دومین فرض مبتنی بر . نمایند تر ایجاد می تر و یا قدیمی هاي جوان ي کارخانهرا برا

  .ماند می اي که نسبت به سن بدون تغییر گونه است به» پایه«خ تخصیص مجدد نر

رابطه تخصیص مجـدد  ) 1992(حال با ترکیب دو فرض فوق، دیویس و هالتیوانگر 

  :سازند زیر کمی میتعلیم انفعالی را به صورت شغل شکل گرفته از 

)2(           rnagerar
X

ax
rXnageraraxP

nana

/)()(
)(

/()()( 
















 



                                                  

نـرخ تخصـیص    r(a)امین سهم گروه سنی اشـتغال بخـش اسـت،     x(a)/X ،aکه در آن 

. بخشـی اسـت   معرف نـرخ تخصـیص مجـدد شـغل     r است و aمجدد شغلی گروه سنی 

)(عبارت  nager       بـین   شـده  گیـري  که معادل نـرخ تخصـیص مجـدد شـغل انـدازه

نیـز  سایر عوامـل  . نرخ پایه تخصیص مجدد شغل است  دهنده هاي بالغ است، نشان بنگاه

. توانند به اثرات بدون خنثاي سـن روي نـرخ تخصـیص مجـدد شـغل منجـر شـوند        می

یص هـاي تخصـ   ي سـن را در نـرخ  خصوص، رشد خالص بلندمدت اثرات بـدون خنثـا   هب

  :شود ظاهر می به صورت زیرتعدیل  رابطه براي این حالت،. کنند مجدد شغل ایجاد می

)3(                                 
 

  rgnagerar
X

ax
p

na

/)()(
)(









 



 

کننـده همـه    تعیـین  رابطه فوق. نرخ رشد اشتغال بخشی است دهنده نشان gه در آن ک

                                   .نیاز استقدار پایه و مقدار مورد تخصیص مجدد شغل در مازاد م

پـس  . شـود  د خالص بلندمـدت اشـتغال تفسـیر مـی    نرخ رش عنوان به gطور کلی  به

وزش ها از طریـق آمـ   گیري کسب مهارت سنی و یا ثابت بودن آن، که در شکلتغییرات 

  .کنند توانند رشد خالص اشتغال را توجیه در حین فعالیت نقش دارند، می

هـاي   هـا و بنگـاه   یر سازمانی از اشتغال به این بخـش هایی که باعث یک تغی اختالل
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  13  هاي اقتصادي ایران زایی بخش تأثیر تسهیالت بانکی بر اشتغال

  

ضـوع دو  این مو. دنبال دارند همزمان به طور بهشوند، تخریب و ایجاد شغل را  مختلف می

نسـبتی از تخصـیص مجـدد مـازاد شـغل      چه ) 1: سازد سؤال زیر را به ذهن متبادر می

هـاي قابـل    هـا برحسـب مشخصـه    گـروه  تواند توسط تغییر سازمانی اشـتغال مـابین   می

ي قابـل مشـاهده در تعیـین و    هـا  کدام یک از مشخصـه ) 2ده توضیح داده شود؟ مشاه

  ؟یري تخصیص مجدد مازاد شغل مفیدتر استگ اندازه

ــالتیوانگر  ــویس و ه ــراي صــنایع   )1992(دی ــازاد شــغل را ب ، تخصــیص مجــدد م

  دهنده یک جزء نشان. دنکن میرقمی به دو جزء تجزیه اي و براي یک صنعت دو کارخانه

هاست و جزء دیگر سهم تخصـیص مجـدد    تغییر سازمانی اشتغال مابین بخش مشارکت

ص مجدد مازاد شغل نسبت بـه  جزء تخصی. دهد ها نشان می بخشمازاد شغل را در بین 

  :گردد مابین بخش به صورت زیر ارائه می هاي اشتغال انتقال

s│تغییر اشتغال خالص در │-│تغییر اشتغال خالص به صورت کلی│


s

s 1

  

تخصـیص مجـدد مـازاد    ی که در ارتبـاط بـا   ئجز. دهد ها را نشان می بخش sکه در آن 

          :گردد است نیز به صورت زیر معرفی می ها شغل در بین بخش

s│تخصیص مجدد شغل در │-│sتغییر اشتغال خالص در │


s

s 1

  

هـایی کـه بـر     ق تخصیص مجدد مازاد شـغل را بـراي بخـش   رتیب روابط فوبدین ت

شـوند، بـر تغییـرات شـغلی      طقه، نوع و نحوه فعالیت تعریـف مـی  اساس عمر، اندازه، من

  .دهند بخشی نشان می هاي شغلی بین ستقیم و غیرمستقیم و انتقالم

  متدولوژي . 3

جداگانه و یـا بـه    طور بهها  بخشهاي  بر اساس نحوه فعالیت توان می تغییرات اشتغال را

شوند و یا برعکس، به  هایی ایجاد می اي که شغل صورت مشترك مالحظه نمود، به گونه

هـایی از بـین    هاي وابسته شغل هاي یک بخش و نوسان در بخش واسطه کاهش فعالیت

هـاي تغییـر    بنابراین در این بخش ابتدا مباحث ایجاد و تخریـب شـغل و نـرخ   . روند می

زایی تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به  فرموله شده و سپس بر اساس آن اشتغالشغل 

) بخـش صـنعت و معـدن، کشـاورزي و خـدمات     (هاي مختلـف اقتصـادي کشـور     بخش
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  .شود گیري می اندازه

هـاي اقتصـادي از    زمانی که طرح )2001( 1به زعم پژوهشگرانی مثل بارنز و هسکل

اشـتغال را توسـعه    ،شـوند  الی و غیرمالی فعال میمنابع م تأمینگذاري و  طریق سرمایه

عالوه بر این، زمانی که یک طرح جدید یا بنگـاه جدیـد وارد صـحنه فعالیـت     . دهند می

بدین ترتیـب ایجـاد شـغل در    . شوند هاي جدیدي ایجاد می شود، شغل مرتبط با آنها می

شـامل خـالص مجموعـه     ،شـود  می نشان دادهItJC که با  tدر زمان  Iبخش اقتصادي 

هـاي جدیـد بـه آن بخـش اسـت       هاي موجود در یـک بخـش اقتصـادي و ورودي    طرح

  :ي کهطور به

)4(    )()( )1( 






II Ei

itti
Si

itIt LLLJC                                      

هاي مرتبط در  مجموعه طرح ISاقتصادي دارد، ) فعالیت(اشاره به طرح  iه در آن ک

بدین ترتیب اولین جمله . هاي جدید در آن بخش است مجموعه ورودي IEو   Iبخش 

هاي موجود و دومین جمله مربوط  سمت راست مربوط به خالص اشتغال مجموعه طرح

  .هاي جدید است به اشتغال ناشی از ورودي

  :ستگیري ا از طرف دیگر تخریب شغل نیز به روش مشابه قابل اندازه

)5(                                     )()( )1()1( 





 
II Xi

ti
Si

tiitIt LLLJD  

هاي موجود دارد که مواجه با کاهش اشتغال  که در آن اولین عبارت اشاره به طرح

ها  همچنین دومین جمله اشاره به مجموعه خروجی ،بوده است IX  از زمانt-1  تا

  .دارد tزمان 

. نسبت به یک سـال پایـه قابـل محاسـبه هسـتند      د شغل هم معموالًهاي ایجا نرخ

هـاي فعـال و    هـاي طـرح   بـر اسـاس نـرخ    Iبدین ترتیب نرخ ایجاد شـغل بـراي بخـش    

  :ي کهطور بهشود  گیري می هاي جدید به آن بخش اندازه ورودي

)6  (          iIt
Si tIIt

tiit

It g
LL

LL
JCR

I


 








))(2/1(

))(2/1(

)1(

)1(                   IEi     

  
1-Barones and Haskel. 
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در . اســت tدر زمـان   Iدر بخـش   iنـرخ رشـد اشـتغال بـراي طـرح       iItgکـه در آن،    

هـاي جدیـد بـه     هاي فعال و ورودي حقیقت، رابطه باال متوسط وزنی رشد اشتغال طرح

 دسـت  بـه به همین طریق نرخ تخریب شغل نیـز  . شود یک بخش اقتصادي محسوب می

  :ي کهطور به، آید  می

    )7(iIt
Si tIIt

tiit

It g
LL

LL
JDR

I


 








))(2/1(

))(2/1(

)1(

)1(                             IXi   

که بیانگر تفاوت بین  tو در زمان  Iهمچنین نرخ رشد اشتغال خالص در بخش 

  :هاي رشد ایجاد شغل و تخریب شغل است، به صورت زیر قابل تعریف است نرخ

)8                                (                    ItItIt JDRJCRNEG                                                                                                     

شود که  نتیجه می JDRو  JCR  نیز از مجموع 1نرخ تخصیص مجدد ناخالص شغل

در یـک زمـان خـاص    ناشی از کل تغییرات ایجاد شده در اشتغال یک بخش اقتصـادي  

  :)2001بارنز و هسکل (است 

)9(                                                        ItItIt JDRJCRJRA                                                                                                       

اتخاذ هر گونه تصمیم یـا سیاسـت اقتصـادي در     کلی، با توجه به روابط فوق طور به

یک بنگاه، یک بخش یا یک سیستم اقتصادي کـه بـه افـزایش ظرفیـت بـراي فعالیـت       

هـاي موجـود    هاي جدید شغل را در ارتباط مکملی با فعالیـت  شود، فرصت منجر بیشتر

ش کند و یا ممکن است جایگزین شغل را ایجاد نماید و نرخ خالص آن را کاه ایجاد می

مـالی   تـأمین سـاز   بنـابراین اسـتفاده از تسـهیالت و اعتبـارات بـانکی کـه زمینـه       . دهد

هـاي   هاي جدید در یـک بخـش اقتصـادي اسـت، تحـوالت شـغلی را در بخـش        فعالیت

  . کند اقتصادي ایجاد می

ی سیسـتم  یزایـی تسـهیالت اعطـا    در ادامه با توجه به این رهیافت، میزان اشـتغال 

ي صـنعت و معـدن، کشـاورزي و خـدمات در یـک بـازه زمـانی        ها بانکی ایران به بخش

  .شود تدوین می

از نسـبت   هـا  بانـک ی یاساس تسـهیالت اعطـا  ر زایی باشتغال گیري اندازه منظور به

شاخصـی بـراي    عنـوان  بـه هـاي مختلـف اقتصـادي     اشتغال بـه ارزش تولیـدات بخـش   
  

1- Gross Job Reallocation Rate. 
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بخـش   نـد از ا عبـارت  در این تحقیـق هاي مورد نظر  بخش .شود زایی استفاده می اشتغال

زایی مربـوط بـه هـر بخـش بـا       شاخص اشتغالو خدمات که  کشاورزي ،و معدن صنعت

ي مـورد  هـا  سـال در طـول   بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران   استفاده از آمارهاي 

  :گردد مطالعه محاسبه می

)10 (          
it

it
it

Q

TL
l                                             Tt ,...,3,2,1                                                

. اســت tسـال   ام در iدهنــده شـاخص اشــتغال بـراي بخــش    شـان ن itlکـه در آن  

ــین  ــل  itTLهمچن ــش  ک ــده در بخ ــاد ش ــتغال ایج ــدا  itQام و   iاش  اترزش تولی

  .است tدر زمان  ام iبخش  )افزوده ارزش(

بـه هـر بخـش،     هـا  بانکی یضرب شاخص محاسبه شده در تسهیالت اعطا از حاصل

 .آید می دست بهام  iبه بخش  ها بانکی یاعطا کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت

  :روش محاسبه این شاخص به صورت زیر است

)11(                                                                   ititit lCRL 
  

  بخـش   بـه  ها بانکی یاعطا اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت نشانگرitL  آنکه در 

i  ام در زمانt ،itCR بـه بخـش    هـا  بانـک ی یتسهیالت اعطاi در زمـان   امt  وitl  م هـ

هاسـت   اشتغال کل در همه بخـش  tL .است t زمان ام در iشاخص اشتغال براي بخش 

شـود و بـه    که از مجموع اشتغال ناشی از تسهیالت بانکی در هر سه بخش حاصـل مـی  

  :صورت زیر قابل محاسبه است

)12                                     (                



3

1

3

1 i
itit

i
itt lCRLL                                                                                              

  :شود همچنین خالص اشتغال در هر بخش از طریق رابطه زیر محاسبه می

)13                                                                  ()1(  tiitit LLNL  

ی یایجاد شده از ناحیه تسهیالت اعطا اشتغالitL ام ، iخالص شغل در بخش  itNLن آدر  که

)1(و   tزمـان م در ا iبه بخش  ها بانک tiL  ی یایجـاد شـده از ناحیـه تسـهیالت اعطـا      اشـتغال

دهنده ایجاد شغل و  باشد نشان 0itNL است، که اگر )t-1( زمان ام در iبخش به  ها بانک

ص لمجمـوع خـا   بنـابراین از . بیانگر تخریب شغل خواهد بود) 0itNL(در غیر این صورت 
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ام در طول ایـن    iشدر بخ زایی کل اشتغال ي مورد مطالعه،ها سالهمه  اشتغال ایجاد شده در

 :یعنی ،گردد به میمحاس ها سال

     
)14(   

  

اسـت کـه از ناحیـه     ما iاشـتغال ایجـاد شـده در بخـش      خـالص  کـل  itNL که در آن

کل خالص اشتغال در هر سه بخش صنعت و . آید می دست به ها بانکتسهیالت اعطایی 

لص در هر سه بخش براي جمع اشتغال خا از حاصل NL)(معدن، کشاورزي و خدمات 

  :آید می دست بهکل دوره 

     )15                                                                         (



3

1i
iNLNL                                                                                                           

همچنین براي تحلیـل رونـد نـرخ رشـد اشـتغال خـالص، میـانگین اشـتغال خـالص و          

  :شود معیار اشتغال خالص از روابط زیر استفاده می انحراف

  

 

 

 
1

1
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NLNL
rNL

iit
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iti
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به ترتیب بیانگر نرخ رشد اشـتغال خـالص، میـانگین     iNLو itrNL ،iNLه در آن ک

  .معیار اشتغال خالص است اشتغال خالص و انحراف

هـاي شـغلی    گیـري فرصـت   توان در انـدازه  الذکر می هاي فوق کلی از شاخص طور به

گانه اقتصادي در  هاي سه ی به بخشایجاد شده توسط اعطاي تسهیالت و اعتبارات بانک

بنـابراین در  . استفاده نمـود ) 1385ـ1352(ایران در یک بازه زمانی در نظر گرفته شده 





T

t
iti NLNL

1
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شود و سپس نتایج  ها و تحلیل روند آنها پرداخته می دو بخش بعدي ابتدا به منابع داده

ر ارائـه و  زمـانی مـذکو    زایـی در دوره  هاي اشـتغال  گیري شاخص تجربی حاصل از اندازه

  .شوند تجزیه و تحلیل می

   ها منابع داده .4

زایـی و   هـاي اشـتغال   گیري شـاخص  هاي متغیرهایی که در این تحقیق براي اندازه داده

ـ  کـار رفتـه اسـت، از منـابع مختلـف مثـل بانـک مرکـزي و          هاستفاده در مدل اشتغال ب

متغیـر تسـهیالت    بـر ایـن اسـاس، بـراي    . هاي مرکز آمار ایران تهیه شده اسـت  سالنامه

هاي صنعت و معدن، کشـاورزي و خـدمات از گـزارش عملکـرد نظـام       ی به بخشیاعطا

. ي مختلف و همچنین سایت بانک مرکزي اسـتفاده شـده اسـت   ها سالبانکی کشور در 

ي مختلـف  ها سالهاي مرکز آمار ایران در  ها از گزارش اطالعات مربوط به اشتغال بخش

  .حاصل شده است

مختلـف   هاي زایی تسهیالت بانکی در بخش ري میزان اشتغالگی اندازه. 5

  اقتصادي

  صنعت و معدن   زایی تسهیالت بانکی در بخش اشتغال. 5ـ1

 ییزایـی تسـهیالت اعطـا    گیـري اشـتغال   انـدازه  منظـور  بهطور که قبالً اشاره شد،  همان

عـدن  در بخـش صـنعت و م  ) افـزوده  ارزش(از نسبت اشتغال به ارزش تولیـدات   ها بانک

در ایـن بخـش   ) تخریب شغل ـ  ایجاد شغل(ی یزا ضریبی براي محاسبه اشتغال عنوان به

در ) اشـتغال (نکته قابل ذکر در اینجا آن است که کل جمعیت شـاغل  . شود استفاده می

بخش صنعت و معدن از جمع جمعیت شاغل در بخـش صـنعت و جمعیـت شـاغل در     

  .آمده است دست به) 1385ـ1352(ي مورد مطالعه ها سالبخش معدن طی 

بـه   هـا  بانـک ی یضرب ضریب محاسبه شده در تسـهیالت اعطـا   همچنین از حاصل

، کل اشـتغال ایجـاد شـده از    )ItCR( 1376بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت سال 

غال سـپس از تفاضـل کـل اشـت    . گردد محاسبه می) ItL(ناحیه تسهیالت به این بخش 

خالص اشتغال در بخـش صـنعت و    (t-1)و  tایجاد شده از ناحیه تسهیالت در دو زمان 

همچنین نـرخ رشـد اشـتغال    . نشان داده شده است ItNLآید، که با  می دست بهمعدن 
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محاسـبه  ) INL(ر آن معیا و انحراف) INL(، میانگین اشتغال خالص )ItrNL(خالص

  .نشان داده شده است 1شده که در جدول 

ضریب اشتغال، کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت، خالص اشتغال، نرخ رشد  ـ1جدول 

  اشتغال خالص، میانگین اشتغال خالص و انحراف در ایجاد شغل در بخش صنعت و معدن

2)( ItIt NLNL   

د نرخ رش

اشتغال 

  خالص

ItrNL  

  خالص اشتغال

ItNL  

  کل اشتغال

ItL  

ضریب 

  اشتغال

Itl
  

  سال

na  na na  22/5554  52/79  1352  

62/473870 na 61/1247 83/6801  85/70  1353  

54/10531173 11/160 18/3245 00/10047  40/65  1354  

15/192889 53/113- 19/439- 81/9607  48/49  1355  

23/42767 09/147- 80/206 61/9814  41/52  1356  

51/1227 06/83- 04/35 65/9849  13/49  1357  

07/2329020 87/4255 11/1526 76/11375  15/57  1358  

55/5341303 44/251- 13/2311 - 64/9064  73/53  1359  

16/569531 35/67- 67/754- 96/8309  49/55  1360  

56/1258193 63/48 69/1121- 27/7188  62/53  1361  

84/348400 38/47 - 25/590- 02/6598  61/45  1362  

54/64966 82/56- 89/254- 13/6343  80/45  1363  

61/15875 43/149- 00/126 13/6469  82/46  1364  

99/863472 50/837- 23/929- 90/5539  42/46  1365  

25/986528 89/6 24/993- 66/4546  73/47  1366  

78/975541 44/199- 70/987 35/5534  77/56  1367  

78/1808033 14/36 63/1344 98/6878  01/58  1368  

51/2405366 34/15 92/1550 91/8429  91/50  1369  

24/1054743 78/33 - 01/1027 91/9456  77/43  1370  

49/2343826 07/49 96/1530 87/10987  89/43  1371  

40/1000884 65/34- 44/1000 31/11988  83/44  1372  

08/460620 84/167- 69/678- 62/11309  76/46  1373  

04/3515438 26/176 95/1874 - 67/9434  02/50  1374  
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2)( ItIt NLNL   

د نرخ رش

اشتغال 

  خالص

ItrNL  

  خالص اشتغال

ItNL  

  کل اشتغال

ItL  

ضریب 

  اشتغال

Itl
  

  سال

25/93117 28/116- 15/305 82/9739  83/46  1375  

88/1156525 42/452- 42/1075 - 40/8664  30/45  1376  

77/499005 69/165- 40/706 81/9370  53/47  1377  

63/94065 58/56- 70/306 51/9677  35/45  1378  

07/1501694 55/299 44/1225 95/10902  62/43  1379  

08/6114871 79/101 83/2472 77/13375  89/40  1380  

29/2181165 28/40 - 88/1476 65/14852  56/37  1381  

24/8688739 59/99 67/2947 32/17800  96/34  1382  

39/9465754 38/4 65/3076 96/20876  19/33  1383  

86/2948438 19/44 - 10/1717 06/22594  46/30  1384  

13/2000998 62/17- 57/1414 63/24008  81/28  1385  

2)(
IIt NLNL 

  
51/71328050 

 




33

1t
ItI NLNL

41/18454 

      

INL
  

79/1114500 

 



33

133

1

t
ItI NLNL

  

22/559 

      

   محاسبات محققین: خذمأ

  

هاي معرفـی شـده در جـدول فـوق بـه صـورت زیـر تعریـف شـده و           کلیه شاخص

  :شوند گیري می اندازه

Itl =زایی در بخش صنعت و معـدن اسـت کـه از رابطـه      ضریب اشتغال
It

It
It

Q

TL
l  

در ایـن رابطـه    .شـود  محاسـبه مـی   tبراي زمان
ItTL  و

ItQ      بـه ترتیـب کـل اشـتغال و

  .است tافزوده این بخش در زمان  ارزش

ItL =     کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت بانکی اختصـاص یافتـه بـه بخـش

است که به وسیله رابطه  tدر زمان صنعت و معدن 
ItItIt lCRL   شـود،   محاسبه مـی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
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به بخش صـنعت و معـدن بـه قیمـت ثابـت       ها بانکی یتسهیالت اعطا ItCRکه در آن 

  .است tدر زمان  1376سال 

ItNL =در زمان  لص در بخش صنعت و معدناشتغال خاt    است که از طریـق رابطـه

)1(  tIItIt LLNL 1(در این رابطـه  . آمده است دست به( tIL     کـل اشـتغال ایجـاد

)1(شده از ناحیه تسهیالت به بخش صنعت و معدن در زمان  t مقـدار مثبـت   . است

  .شغل و مقدار منفی آن به منزله تخریب شغل استاین شاخص به منزله ایجاد 

INL =زایی در بخش صنعت و معدن در کل دوره است مجموع همه اشتغال.  

ItrNL = نرخ رشد اشتغال خالص در بخش صنعت و معدن در زمانt    اسـت، کـه از

طریق رابطه 
)1(

)1(






tI

tIIt

It
NL

NLNL
rNL 1(طبـق تعریـف   . شـود  گیري می اندازه( tINL 

)1(اشتغال خالص در بخش صنعت و معدن در زمان  t      اسـت کـه از ناحیـه اعطـاي

  .اعتبارات بانکی به این بخش ایجاد شده است

INL =    سـب رابطـه   میانگین اشتغال خالص در بخش صـنعت و معـدن کـه بـر ح





T

t
ItI NL

T
NL

1

  . محاسبه شده است 1

INL =       انحراف در ایجاد شغل در بخش صنعت و معدن است که از طریـق رابطـه

1

)( 2







T

NLNL
NL

IIt

I محاسبه شده است.  

 دهنده ایجاد شغل در بخـش صـنعت و در غیـر    باشد نشان 0ItNLحال چنانچه 

این صورت  0ItNL بنـابراین بـا توجـه بـه محاسـبات      . کند تخریب شغل را بیان می

ـ 1360ـ 1359ـ 1355ي ها الـسعت و معدن در ـانجام شده در جدول فوق بخش صن

بـا تخریـب شـغل و در     1376و  1374 ـ1373ـ 1366ـ 1365ـ 1363ـ 1362ـ 1361

ه است که از ناحیه تسهیالت بـانکی اعطاشـده بـه    با ایجاد شغل مواجه بود ها سالبقیه 

روند تغییرات نرخ رشد اشـتغال خـالص در    1همچنین در نمودار . این بخش بوده است

بخش صنعت و معدن از ناحیه اختصاص تسهیالت بانکی به این بخش نشان داده شـده  

  .است
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  روند تغییرات نرخ رشد اشتغال خالص در بخش صنعت و معدن ـ1 نمودار

  
  محاسبات محققین: خذأم      

  

دهنده آن است که نرخ رشد اشـتغال خـالص در بخـش صـنعت و      نمودار باال نشان

ــ  1354ــ  1353ــ  1352ي هـا  سـال منفـی بـوده و تنهـا در     هـا  سـال معدن در اکثـر  

 1383و 1381 ــ 1380ـ 1379ـ 1374ـ 1371ـ1369ـ 1368 ـ 1366 ـ1361ـ1358

مربوط به حوادث انقـالب و جنـگ و     بودن این نرخمنفی  دلیل عمده. مثبت بوده است

طـور کـه در نمـودار نشـان داده      همـان  .بوده است 1376افت درآمدهاي نفتی در سال 

به حداکثر مقدار خود  1358نرخ رشد اشتغال خالص در این بخش در سال  ،شده است

و  1 نتایج گزارش شده در جـدول . به کمترین مقدار خود رسیده است 1365و در سال 

گویـاي ایـن واقعیـت اسـت کـه سیسـتم بـانکی کشـور در طـی ایـن دوران،            1نمودار 

استراتژي رشد پایدار در اشتغال کشور را دنبال نکرده است، زیرا تسهیالت اعطـایی بـه   

شـده اسـت    منجـر  هـا  سـال زایـی در بسـیاري از    تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغال

با این حـال متوسـط   ). االیی برخوردار بوده استمعیار اشتغال خالص از مقدار ب انحراف(

شـغل بـوده    560زایی تسهیالت بانکی در بخش صنعت و معـدن حـدود    ساالنه اشتغال

  .است

  زایی تسهیالت بانکی در بخش کشاورزي اشتغال .5ـ2

ی یزایی بر اسـاس تسـهیالت اعطـا    برآورد اشتغال منظور بهاشاره شد،  طور که قبالً همان

 عنـوان  بـه در بخش کشاورزي ) افزوده ارزش(بت اشتغال به ارزش تولیدات از نس ها بانک
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شـود کـه ایـن شـاخص      زایی در این بخش اسـتفاده مـی   شاخصی براي محاسبه اشتغال

)Atl ( طالعه ـورد مـي مها سالبا استفاده از آمارهاي بانک مرکزي طی)1385ـ1352 (

  .محاسبه گردیده است

بـه   هـا  بانـک  اعطـایی ضرب شاخص محاسبه شده در تسهیالت  حاصلهمچنین از 

کل اشـتغال ایجـاد شـده از ناحیـه     ) tCR( 1376بخش کشاورزي به قیمت ثابت سال 

گردد و سپس از تفاضل کـل اشـتغال ایجـاد     محاسبه می) AtL(تسهیالت به این بخش 

 دسـت  بـه ) AtNL(خـالص اشـتغال در بخـش کشـاورزي      (t-1)و  t هاي  شده در زمان

، )AtrNL(هـاي مـذکور نـرخ رشـد اشـتغال خـالص        پس از محاسـبه شـاخص  . آید می

) ANL(زایی در ایـن بخـش    معیار اشتغال و انحراف)  ANL(میانگین اشتغال خالص 

  .گزارش شده است 2محاسبه شده است که در جدول  نیز

زایی، کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت، خالص اشتغال،  شاخص اشتغال ـ2 جدول

  نرخ رشد اشتغال خالص، میانگین اشتغال خالص و انحراف در ایجاد شغل در بخش کشاورزي

2)( AtAt NLNL   

نرخ رشد 

اشتغال 

  خالص

AtrNL  

  خالص اشتغال

AtNL  

  کل اشتغال

AtL  

ضریب 

  اشتغال

Atl  

  سال

na  na na  95/6459  15/225  1352  

27/3333223 na 76/2450 70/8910  52/213  1353  

18/4940975 30/9 - 83/2222 53/11133  51/189  1354  

18/90979 43/86- 63/301 16/11435  73/165  1355  

83/1346757 75/284 50/1160 66/12595  64/172  1356  

62/14958 46/89- 31/122 97/12717  49/162  1357  

37/3279038 57/1380 81/1810 78/14528  96/154  1358  

46/438513 57/136- 20/662- 57/13866  45/150  1359  

88/4880980 63/233 29/2209- 28/11657  20/148  1360  

36/8211773 71/29 62/2865- 66/8791  01/140  1361  

74/3335925 74/163- 45/1826 11/10618  89/134  1362  

78/1995509 34/177- 63/1412- 49/9205  88/126  1363  

18/748742 25/161- 30/865 79/10070  36/118  1364  

50/2876653 01/296- 07/1696- 72/8374  28/113  1365  

91/196401 13/126- 17/443 89/8817  65/110  1366  

25/313087 26/26 54/559 43/9377  33/111  1367  

10/1426850 48/113 51/1194 94/10571  89/106  1368  
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2)( AtAt NLNL   

نرخ رشد 

اشتغال 

  خالص

AtrNL  

  خالص اشتغال

AtNL  

  کل اشتغال

AtL  

ضریب 

  اشتغال

Atl  

  سال

87/264142 97/56- 95/513 89/11085  63/96  1369  

09/988342 43/93 15/994 04/12080  75/91  1370  

14/1262330 01/213- 53/1123- 51/10956  59/83  1371  

35/705288 75/174- 81/839 32/11796  20/83  1372  

53/1186004 68/229- 04/1089- 28/10707  06/82  1373  

97/4931546 91/103 71/2220- 57/8486  60/80  1374  

35/123652 83/115- 64/351 22/8838  55/78  1375  

88/323068 64/61 39/568 61/9406  96/77  1376  

73/48134 60/138- 40/219- 21/9187  58/71  1377  

72/9343419 23/1493- 
70/3056 

91/12243  75/76  1378  

15/1416854 06/61- 
32/1190 

23/13434  74/74  1379  

14/7065684 31/123 
14/2658 

36/16092  41/76  1380  

82/939457 54/63- 
26/969 

62/17061  95/69  1381  

34/202291 60/53- 
77/449 

39/17511  24/66  1382  

25/4915597 95/392 
11/2217 

50/19728  43/65  1383  

55/6061596 05/11 
03/2462 

53/22190  83/60  1384  

18/23970131 86/98 
93/4895 

46/27086  10/59  1385  

2)(
AAt NLNL 

  
66/101177913 

 




33

1t
AtA NLNL

52/20626 

      

ANL
  

90/1580904 

 




33

133

1

t
AtA NLNL

05/625  

      

  محاسبات محققین      : خذأم  

  

مشخص شده است،  2گونه که در جدول  همان
At

At
At

Q

TL
l    زایـی   شـاخص اشـتغال

ــاورزي،  در بخـــش کشـ
AtAtAt lCRL    ــه ــده از ناحیـ ــاد شـ ــتغال ایجـ   کـــل اشـ

تســـهیالت بــــه بخـــش کشــــاورزي،    
)1(  tAAtAt LLNL   ،خـــالص اشــــتغال
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100
)1(

)1(









tA

tAAt

At
NL

NLNL
rNL   ،نرخ رشد اشتغال خـالص




T

t
AtA NL

T
NL

1

میـانگین   1

اشتغال خالص و
 

 
1

2







T

NLNL
NL

AAt

A    انحراف در ایجاد شغل در بخـش کشـاورزي

  :ي که در آنطور بهاست 

Atl =زایی در بخش کشاورزي شاخص اشتغال  

AtTL =اشتغال در بخش کشاورزي  

AtQ =افزوده در بخش کشاورزي ارزش  

AtL =کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت به بخش کشاورزي در زمانt 

AtCR = 1376ثابت سال  به بخش کشاورزي به قیمت ها بانک اعطاییتسهیالت  

AtNL = خالص اشتغال در بخش کشاورزي در زمانt  

)1( tAL =    کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت به بخـش کشـاورزي در زمـان

)1( t  

ANL =يزایی در بخش کشاورز کل اشتغال  

AtrNL =نرخ رشد اشتغال خالص در بخش کشاورزي  

)1( tANL = 1(خالص اشتغال در بخش کشاورزي در زمان( t  

ANL =  میانگین اشتغال خالص در بخش کشاورزي  

ANL =بخش کشاورزي است معیار در ایجاد شغل در انحراف.  

ــ  1360ــ  1359ي هـا  سـال با توجه به محاسبات انجام شده بخش کشـاورزي در  

بـا تخریـب شـغل و در بقیـه      1377و  1374 ــ 1373ــ  1371ـ 1365ـ 1363ـ 1361

بیشـترین شـغل ایجـاد شـده مربـوط بـه سـال        . با ایجاد شغل مواجه بوده است ها سال

در مجمـوع  . اتفـاق افتـاده اسـت    1361و حداکثر شغل تخریـب شـده در سـال     1385

بـه   ها بانک اعطاییمیانگین شغل ایجاد شده در بخش کشاورزي که ناشی از تسهیالت 

  .  شغل در سال بوده است 625در حدود  ،این بخش بوده است

روند تغییرات نرخ رشد اشتغال خالص در بخـش کشـاورزي    2همچنین در نمودار 

  .نشان داده شده است
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  د تغییرات نرخ رشد اشتغال خالص در بخش کشاورزيـ رون2نمودار 

  
   محاسبات محققین: خذأم

  

شود که نرخ رشد اشتغال خالص در بخش کشـاورزي   در نمودار باال نیز مالحظه می

ــ  1366ــ  1365ــ  1364ـ 1363ـ 1362ـ 1359ـ 1357ـ 1355ـ 1354ي ها سالدر 

منفـی   1382و  1381 ـ1379ـ 1378ـ 1377ـ 1375ـ 1373ـ 1372ـ 1371ـ 1369

نرخ رشـد اشـتغال خـالص در ایـن بخـش در سـال       . مثبت بوده است ها سالو در بقیه 

به بـاالترین مقـدار    1358و در سال   -23/1493ترین مقدار خود یعنی  به پایین 1378

  .رسیده است 57/1380خود یعنی 

آمده حـاکی از عملکـرد پـر نوسـان نظـام بـانکی کشـور نسـبت بـه           دست بهنتایج 

زایی رقـم   معیار خالص اشتغال انحراف(زایی پایدار در بخش کشاورزي بوده است  شتغالا

دهنـد عرضـه    طور که منابع نشان می زیرا همان ،)بزرگی را به خود اختصاص داده است

بلکـه   ،هاي شغلی ایجاد نکرده اسـت  تسهیالت بانکی به بخش کشاورزي نه تنها فرصت

نوسـان در ارائـه تسـهیالت بـه      دلیـل  بـه تواند  یشده است، که م منجر به تخریب شغل

بـا ایـن حـال عملکـرد نظـام      . بخش کشاورزي با توجه به شرایط اقتصادي کشور باشـد 

بیشـتري را نسـبت بـه بخـش صـنعت و معـدن        تأثیربانکی کشور در بخش کشاورزي 

  . داشته است
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  زایی تسهیالت بانکی در بخش خدمات اشتغال. 5ـ3

زایـی بـر اسـاس تسـهیالت      برآورد اشـتغال  منظور بهدمات نیز مشابه در بخش خ طور به

در بخـش خـدمات   ) افـزوده  ارزش(از نسبت اشتغال به ارزش تولیـدات   ها بانک اعطایی

)Stl (زایی در این بخـش اسـتفاده شـده اسـت     شاخصی براي محاسبه اشتغال عنوان به .

ازرگـانی، رسـتوران و هتلـداري،    هـاي ب  جمعیت شاغل در بخش خدمات شـامل بخـش  

اي و تخصصـی،   سسات پولی و مالی، خدمات حرفهؤونقل و انبارداري، ارتباطات، م حمل

خدمات امالك و مستغالت و خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی اسـت کـه از   

هاي مذکور، میزان اشتغال در کـل بخـش خـدمات     جمع جمعیت شاغل در همه بخش

  .آمده است دست به) 1385ـ1352(العه ي مورد مطها سالطی 

زایی، کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت، خالص اشتغال،  شاخص اشتغال ـ3جدول 

  نرخ رشد اشتغال خالص، میانگین اشتغال خالص و انحراف در ایجاد شغل در بخش خدمات

2)( StSt NLNL   

نرخ رشد 

اشتغال 

  خالص

StrNL  

  ص اشتغالخال

StNL  

  کل اشتغال

StL  

ضریب 

  اشتغال

Stl  

  سال

na  na na  59/5756  91/33  1352  

30/261456 na 04/127- 55/5629  41/27  1353  

89/1215151 70/967- 34/1102 89/6731  16/24  1354  

83/27551 06/115- 99/165- 90/6565  04/23  1355  

04/3589 09/136- 91/59 81/6625  09/24  1356  

47/125170 56/690- 79/353- 02/6272  95/24  1357  

00/1066413 89/191 67/1032- 35/5239  80/26  1358  

49/1328250 60/11 50/1152- 85/4086  12/29  1359  

29/61828 42/78- 65/248- 20/3838  57/33  1360  

79/3107 42/122- 75/55 94/3893  80/35  1361  

23/127945 63/741- 69/357- 25/3536  51/34  1362  

32/9838 27/72- 19/99- 06/3437  58/34  1363  

57/1839881 52/1467- 42/1356 48/4793  72/35  1364  

32/279915 00/139- 07/529- 41/4264  95/41  1365  

97/433079 39/24 09/658- 32/3606  78/46  1366  

80/552427 94/12 25/743- 07/2863  50/52  1367  

31/8837026 96/499- 71/2972 78/5835  61/50  1368  

59/788916 12/70- 21/888 99/6723  89/48  1369  
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2)( StSt NLNL   

نرخ رشد 

اشتغال 

  خالص

StrNL  

  ص اشتغالخال

StNL  

  کل اشتغال

StL  

ضریب 

  اشتغال

Stl  

  سال

31/155 40/101- 46/12- 53/6711  48/46  1370  

77/41987 21/1544 91/204- 62/6506  57/45  1371  

80/77477 84/235- 35/278 97/6784  55/45  1372  

89/239239 72/275- 12/489- 85/6295  58/45  1373  

13/3628436 44/289 85/1904- 00/4391  11/45  1374  

01/73932 27/114- 90/271 91/4662  44/44  1375  

65/264734 23/289- 52/514- 38/4148  97/43  1376  

82/387106 92/220- 18/622 56/4770  22/44  1377  

31/221714 32/24- 
87/470 

43/5241  85/44  1378  

96/2299095 02/222 
28/1516 

71/6757  84/45  1379  

14/2773824 84/9 
48/1665 

19/8423  20/45  1380  

34/5991861 97/46 
83/2447 

01/10871  57/44  1381  

71/495691 24/71- 
05/704 

07/11575  78/43  1382  

56/1187214 76/54 
59/1089 

66/12664  00/42  1383  

35/5279364 88/110 
69/2297 

35/14962  02/41  1384  

15/12080533 27/51 
71/3475 

05/18438  23/40  1385  

2)(
SSt NLNL 

  
13/52003920 

 




33

1t
StA NLNL

46/12681 

      

ANL
  

25/812561 

 




33

133

1

t
StA NLNL

29/384  

      

  محاسبات محققین     : خذأم 

  

بـه   هـا  بانـک  اعطـایی ضرب شاخص محاسبه شده در تسهیالت  همچنین از حاصل 

کـل اشـتغال ایجـاد شـده از ناحیـه       1376به قیمت ثابت سال ) StCR(بخش خدمات 

تغال ایجـاد  سپس از تفاضل کل اشـ . محاسبه شده است) StL(تسهیالت به این بخش 

پـس  . آمده اسـت  دست بهخالص اشتغال در بخش خدمات  )t-1(و  t هاي شده در زمان

( هاي مذکور نـرخ رشـد اشـتغال خـالص     از محاسبه شاخص
StrNL(   میـانگین اشـتغال ،
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(خالص 
SNL ( زایی این بخش اشتغال معیار انحرافو )

SNL (  شـود کـه در    محاسبه مـی

  .گزارش شده است) 1385ـ1352(هاي  اطالعات مربوطه براي دوره 3جدول 

گونه که در جدول فوق مشخص شده است،  همان
St

St
St

Q

TL
l   زایـی   شاخص اشـتغال

ــدمات،  ــش خـ StStStدر بخـ lCRL     ــه ــده از ناحیـ ــاد شـ ــتغال ایجـ ــل اشـ   کـ

)1(بـــه بخـــش خـــدمات ،     تســـهیالت  tSStSt LLNL   ،خـــالص اشـــتغال

100
)1(

)1(









tS

tSSt

St
NL

NLNL
rNL  ،نرخ رشد اشتغال خالص




T

t
StS NL

T
NL

1

میانگین  1

اشتغال خالص و  
1

2







T

NLNL
NL

SSt

S      انحراف در ایجـاد شـغل در بخـش خـدمات

  :است، که در آن

  

Stl =زایی در بخش خدمات شاخص اشتغال  

StTL =اشتغال در بخش خدمات  

StQ =افزوده در بخش خدمات ارزش  

StL =کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسهیالت به بخش خدمات در زمانt 

StCR = 1376یمت ثابت سال به بخش خدمات به ق ها بانک اعطاییتسهیالت  

StNL = خالص اشتغال در بخش خدمات در زمانt  

)1( tSL =      کل اشتغال ایجاد شده از ناحیه تسـهیالت بـه بخـش خـدمات در زمـان

)1( t  

SNL =زایی در بخش خدمات کل اشتغال  

StrNL =نرخ رشد اشتغال خالص در بخش خدمات  

)1( tSNL = 1(خالص اشتغال در بخش خدمات در زمان( t  

SNL =  میانگین اشتغال خالص در بخش خدمات  

SNL =انحراف در ایجاد شغل در بخش خدمات است.  

 
دریافـت   يکلی با توجه به محاسبات انجام شده، بخـش خـدمات بـه ازا    طور به     

ــ  1359ــ  1358ــ  1357ــ  1355ـ 1353 يها سالتسهیالت از نظام بانکی کشور در 

و  1374 ــ 1373ــ  1371ــ  1370 ــ 1367ــ  1366ــ  1365ــ  1363ـ 1362ـ 1360
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در مجمـوع  . بـوده اسـت  با ایجاد شـغل مواجـه    ها سالبا تخریب شغل و در بقیه  1376

میانگین ساالنه شغل ایجاد شده به واسطه اختصاص تسهیالت بانکی به بخش خـدمات  

هـاي صـنعت و    شغل بوده است، که از رقم کوچکتري در مقایسه بـا بخـش   384حدود 

  .معدن و کشاورزي برخوردار بوده است

  روند تغییرات نرخ رشد اشتغال خالص در بخش خدمات ـ3 نمودار

  

   محاسبات محققین: خذأم

  

دهنده آن است کـه نـرخ رشـد اشـتغال خـالص در کـل بخـش         هم نشان 3نمودار 

طـور کـه    همان. مثبت و در نیم دیگر منفی بوده است ها سالخدمات تقریباً در نیمی از 

بـه   1371شود، نرخ رشد اشتغال خالص در کـل بخـش خـدمات در سـال      مالحظه می

بـه مقـدار حـداقل خـود یعنـی       1364و در سـال   21/1544مقدار حداکثر خود یعنـی  

این نتایج هم گویاي نوسـان در عملکـرد نظـام بـانکی کشـور      . رسیده است -52/1467

ي که نظام بانکی کشور قـادر  طور بهزایی در بخش خدمات بوده است،  نسبت به اشتغال

و هـاي مـالی    هاي خدماتی شـامل فعالیـت   زایی زیربخش در اشتغال مؤثربه ایفاي نقش 

  .اي و سایر نبوده است بیمه

  يگیر نتیجه. 6

ي هـا  سـال نظام بانکی کشور طـی  ) 1(و نمودار ) 1(طبق نتایج گزارش شده در جدول 

در بخش صنعت و معدن اسـتراتژي رشـد پایـدار در اشـتغال را دنبـال      ) 1385ـ1352(
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در  به بخش مذکور به تخریب شغل و نوسان ها بانکزیرا تسهیالت اعطایی  ؛نکرده است

  .شده است منجر ها سالزایی در بسیاري از  نرخ اشتغال

نیز حاکی از عملکـرد پـر نوسـان نظـام      2و نمودار  2آمده از جدول  دست بهنتایج 

طـور   زیرا همان ،زایی پایدار در بخش کشاورزي بوده است بانکی کشور نسبت به اشتغال

هـاي   زي نه تنها فرصـت دهند عرضه تسهیالت بانکی به بخش کشاور که نتایج نشان می

 دلیـل  بـه توانـد   شده است که مـی  منجر بلکه به تخریب شغل ،شغلی ایجاد نکرده است

بـا  . تسهیالت به بخش کشاورزي با توجه به شرایط اقتصادي کشور باشد  نوسان در ارائه

بیشـتري را نسـبت بـه     تـأثیر این حال عملکرد نظام بانکی کشور در بخـش کشـاورزي   

  .استبخش صنعت داشته 

هم گویاي نوسـان در عملکـرد    3و نمودار  3آمده از جدول  دست بههمچنین نتایج 

ي که نظـام  طور به ،زایی در بخش خدمات بوده است نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال

  .هاي خدماتی نبوده است زایی زیربخش در اشتغال مؤثربانکی کشور قادر به ایفاي نقش 

هـاي صـنعت و معـدن،     سهیالت بانکی بـه بخـش  اختصاص ت  در مجموع به واسطه

شـغل ایجـاد شـده و      کشاورزي و خدمات، بخش کشاورزي از باالترین میانگین سـاالنه 

  .ترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده برخوردار بوده است بخش خدمات از پایین
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