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 چکیده
ن یتراز مهم یکیتسهیالت اعتباري  يارند و اعطایسطح اشتغال بس ياجتماعی بر رو -تأثیر عوامل اقتصادي

 آن معطوف نموده است. يریکارگه ب یرا به چگونگ يگذاران اقتصاداستیاست که نظر سآنه
ده زودباز يهابنگاه يالت اعتباریتسه و يو اعتبار یالت خدمات فنیهدف از این مطالعه، بررسی اثر تسه     

ی ثابت د با کشش جانشینیاین منظور، از تابع تول يهاي صنعتی کشور است. بران بر اشتغال تعاونییآفرو کار
استان  30ی هاي صنعتو تحلیل رگرسیون پانل دیتا براي بررسی رابطه بین تسهیالت اعتباري و اشتغال تعاونی

 استفاده شد. 1389الی  1385هاي سال یکشور ط
بر  ياثر معنادار ،دوره مورد مطالعه یط يالت اعتباریتسه ياست اعطایس ینتایج نشان داد که به طور کل     

و نسبت  1/0برابر  يو اعتبار یالت خدمات فنیب کشش اشتغال نسبت به تسهیاشتغال داشته است. البته ضر
شتر یانگر اثر بیسه بیمد که در مقادست آه ب 05/0ن برابر یزودبازده و کارآفر يهابنگاه يالت اعتباریبه تسه

 التیتسه يکشور نسبت به اعطا یصنعت يهایاشتغال در تعاون يبر رو يو اعتبار یالت خدمات فنیتسه
 دوره مورد مطالعه است. ین طیزودبازده و کارآفر يهابنگاه ياعتبار

 
 اشتغال، تعاون، تسهیالت اعتباري، صنعت :يدیواژگان کل

JEL: E24, E62 يبندطبقه

 سینا بوعلی دانشگاه اجتماعی علوم و اقتصاد دانشکده اقتصاد گروه علمی تاهی عضو و اریدانش. 1
 hamidbasu1340@gmail.com                                                                               )مسئول نویسنده( 
 zamanisaber@gmail.com       سینا بوعلی دانشگاه اجتماعی علوم و اقتصاد دانشکده اقتصاد ارشد کارشناس. 2
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 مقدمه -1
له بیکاري در بین جمعیت ا، مس1370خصوص جمعیت شهري کشور در دهه با افزایش نرخ رشد جمعیت ب

ر شد. بل یاجتماعی آن تبد –در ابعاد اقتصادي عمدهجوان و فعال کشور به یکی از مسائل و مشکالت 
کند یرا تجربه م یدو رقم يکاریکشور نرخ ب 1355ران، از سال یاساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ا

ت ی). با توجه به رشد جمع1389ران،یده است (مرکز آمار ایرس درصد 5/13به  1389ن رقم در سال یو ا
 و اشتغال ده است، تأمینیرس ون نفریلیم 75به  باً یش از دو برابر شده و تقریسه دهه گذشته ب یکه ط

 ت توسعهیل شده و محوریاقتصادي تبد زانیربرنامه يهان دغدغهیتراز مهم یکیبیکاري، به  نرخ کاهش
  .)1389و همکاران،  یبیرا به خود اختصاص داده است (ط اجتماعی -اقتصادي هايبرنامه
اد جهت ین نوبنیاقتصادي موجود و همچنهاي م به تقویت بنگاهیدر این راستا چنانچه بخواه     
وام و تسهیالت اعتباري به عنوان  يم، دخالت دولت در اعطایبپرداز ییزااشتغال يهات از برنامهیحما

 يراکه امروزه اجيرسد. به طورینظر مبه يهاي اقتصادي ضرورسیاست مالی به بنگاه يیکی از ابزارها
 در سرمایه دیدگاه از چه زود بازده يهاو بنگاه تولیدي موجود واحدهاي مالی تأمین يهااستیس

مدیریت نظام  مباحث مهمترین از جدید هايگذاريسرمایه و هافعالیت توسعه دیدگاه از و چه گردش
 کشور مالی و پولی کارآیی نظام ). البته1383گردد (بختیاري و پاسبان، یکشور محسوب م ياقتصاد

 مثبت آثار به دستیابی براي کافیالزم و  شرط موجود، اقتصادي واحدهاي مالی مدیریت نحوه و
 و مستقیم طور به را تسهیالت اعتباريیمصرف آن است، ز و اعتبارات اعطاي بخش در اقتصادي

 گذارد و نقشمی تأثیر شغلی جدید هايفرصت جادیتولیدي و ا واحدهاي تیفعال بر غیرمستقیم
 ). 1389و همکاران،  یبیکند (طیفاء میا هایخصوص تعاوناقتصادي ب يهابنگاه مالی تأمین در اساسی

ها وجود دارد. به ن مفهوم در کتب و نوشتهیاز ا ياریف بسیاست و تعار يهمکار يتعاون به معنا 
ان نمود یب 1942ها در سال یعملکرد تعاون یپس از بررس 1انفینه، املین زمین محقق در ایعنوان اول

بنگاه  کیتوانند یان هستند، لذا نمیا زینبوده و فاقد سود  یک واحد انتفاعیها یکه تعاون ییآنجااز 
نمود  فیتعر يژه اقتصادیآن تابع هدف و رفتار و يتوان براین نمیند و بنابرایبه شمار آ ياقتصاد

 ). 1380، یی(آماده و کوهپا
 به اقتصادي خدمات ارائه براي مؤسساتی تعاونی هايمعتقد است که شرکت 2نیربارین فایهمچن     

 مشارکت طریق از و افراد توسط و دارند نیازبی و مستقل ساختاري ها،ن شرکتیهستند؛ ا خود اعضاي
دست گیرند  در را خاصی بازار یا و شوند رو به رو اجتماعی مشکالت با تا شوندمی ایجاد گروهی و کار

 ). 1388ن، یرباری(فا

1. Emelianoff 
2. Fairbarin 
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 عضو نفر 7 حداقل با که است شرکتی یک تعاونیز، ی) ن1390( ف وزارت تعاونیاساس تعربر      
 اجتماعی و اقتصادي وضع بهبود و هاي مشتركنیازمندي رفع منظور به دولتی غیر حقوقی یا حقیقی

  چند یا یک انجام براي تعاون بخش اساس قانون بر آنان متقابل کمک و خودیاري طریق از اعضا
د هستن ییهایتعاون یصنعت يهایف، تعاونین تعریبر اساس ا .شودمی ثبت و تشکیل اقتصادي فعالیت

ه ت مندرج در اساسنامیکار و تخصص اعضا بر اساس موضوع فعال يرویه و نیاز سرما يریگکه با بهره
 ). 1389ران، یکنند (مرکز آمار ایت میمختلف صنعت فعال يها، در رشتهییاجرا
رابرت  و 1کینگ ویلیام  نظیر افرادي تالش با آن رسمی شکل به )، تعاون1349ره (یه اوندگایاز د     
به  واکنش در آلمان از 5رایفایزن نیهمچن و فرانسه از  4سیمون سن و 3فوریر از انگلستان، چارلز 2اون

ا هتالشن ینخستگردد که یان مین گونه بیا یگرفت. از طرف شکل يدارهیسرما نظام هاينابسامانی
 مل دهه دوم قرن نوزدهیدر اواکه  ي؛ به طورا انجام گرفتیمدرن در استرال يهایل تعاونیتشک يبرا

موج  نی، مشابه اولید و خرده فروشیگوناگون تول يهایا، تعاونیبا ورود مهاجران آزاد به کشور استرال
 ). 1390شدند (وزارت تعاون،  يا، راه اندازیتانیها در بریتعاون

 قانون تجارت، دهم فصل از 107 ماده در و شمسی 1304 خرداد در نخستین بار براي زیایران ن در     
 هدف قانون، تعریف، همین 112 تا 108 مواد در و شد برده نام مصرف و تولید تعاونی هايشرکت از
گاه یدلیل جاشد. در حال حاضر بخش تعاون به  داده شرح تعاونی هايشرکت اداره و ایجاد چگونگی و

 ها در کناری) و تأکید برنامه پنجم توسعه بر نقش توسعه تعاون44(اصل  آن در قانون اساسی یقانون
که با توجه به  يزایی و کاهش فقر دارد؛ به طوردر اشتغال ینقش مهم یو دولت یبخش خصوص

ا یکی از هتعاونی اقتصادي در راستاي سند چشم انداز کشور، تقویت انواع يرویکرد فعلی سیاستگذار
، اشتغال و رشد اقتصادي است (نجفی، جاد ارزش افزودهیهاي خرد در جهت اراه هاي جذب سرمایه

1388.( 
، ياقتصاد ير بخشهایسه با سایالبته بخش تعاون هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد و در مقا     

است که  ین در حالی). ا1384دهد (رستم نژاد، یرا به خود اختصاص م یتیسهم ناچیزي از گستره فعال
ق موجب ین طریاز ا و بوده تجاري يها صحنهدر  خدمات ارائهمنشأ  کشورها، از ها در بسیاريتعاونی
 ). 2005، یو عاقل یاست (صباغ کرمان شده اقتصادي هايفعالیت در جدید افراد مشارکت جذب
ریزي تجاري خود، عالوه بر ها و برنامهها از طریق فعالیتتعاونیآنچه مسلم است، انواع گوناگون      

1. William King 
2. Robert Owen 
3. Charles Fourier 
4. Saint Simon 
5. Raiffeisen 
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ل یتبد تیز قابلین یکارآفرین و درآمدزا هستند، در سطح کالن و صنعت یآنکه در سطح خرد و بنگاه
ل ین دلیبه هم بر بازار در امر تولید، توزیع و خدمات را دارند. یهاي بزرگ اقتصادي متکشدن به بنگاه

 يو اجرا شده مطرح در اقتصاد کشور یتیفعال یبخش اصل سه از یکی به عنوان تعاون است که بخش
 نظر به ضروري الت اعتباريیتسه ير اعطاینظ نوپا  الت عمدتاًین تشکیاز ا یحمایت يهااستیس

 پذیرفته اصول مبناي بر باید اعطاي تسهیالت یا کمک نوع هر ارائه که داشت توجه باید اما رسد.می
 را تولیدي هاي تعاونی بخصوص تعاونی، هايتا شرکت شود اجرا و طراحی ها،تعاونی از حمایت شده

نماید  کمک خارج و داخل رقابتی بازارهاي در حضور قدرتمندتر براي رقابتی هايمزیت به دستیابی در
الت یدر ارتباط با اثر تسه ياریبس یو تجرب ياگرچه مطالعات نظر .)1388(ناظمی و همکاران، 

نه منابع یص بهیرفته، اما در ارتباط با تخصیاشتغال صورت پذ يبر رو ياقتصاد يهادر بخش ياعتبار
 يترکشور، مطالعات کم یصنعت يهایالت بر اشتغال در بخش تعاونیتسه ين اثر اعطایو هچن ياعتبار

 انجام شده است. 
 يبر اساس سند چشم انداز اقتصادنه منابع و توسعه بخش تعاون یص بهیضرورت تخص يدر راستا     

یاست س يالت اعتباري به عنوان یکی از ابزارهاینقش تسه یکشور، هدف از این مطالعه در ابتدا بررس
الت یشامل تسه يالت اعتباریر انواع تسهیتاث سهیو سپس مقا ییزازان اشتغالیمالی دولت در م

هاي اشتغال تعاونی ين بر رویدبازده و کارآفرزو يهاو تسهیالت اعتباري بنگاه يو اعتبار یخدمات فن
 است.  1389 یال 1385 يهاسال یصنعتی کشور ط

 
 ينظر یمبان -2

اهر و مه میهاي تولید شامل نیروي کار ماهر و ننه نهادهیب بهیند تولید کاال و خدمات، از ترکیدر فرا
عامل  ن دویشود. ایاستفاده م يورزات و فنایتجه ن آالت وی، ماشینگین سرمایه به صورت نقدیهمچن

مکمل هم بوده و از درجه  يادیگر دارند و در عمده موارد تا حد زیکدیبه  يادیز ید وابستگیمهم تول
برخوردارند. هرگونه افزایش و یا کاهش میزان اشتغال در نتیجه تغیرات در  ینییکامل پا ینیجانش

 يهار جانشینی و اثر مکملی بستگی دارد و بنگاهحجم سرمایه به برآیند این دو نیروي متضاد، یعنی اث
، يریپذش قدرت رقابتیافزا يهمواره از اتخاذ راهبرد امکان جانشینی این دو نهاده در راستا ياقتصاد

 برند. ید بهره میتول يهانهیمحصول و کاهش در هز یفیو ک یش کمیافزا
، ياهیو سرما یانبوه کاال و خدمات مصرفد یتول يهایژگیبر بازار با و یمتک یدر جوامع صنعت     

ل در یجاد تسهیبه عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ا یانسان يرویه در کنار نیوجود عامل سرما
 Dudley and( گرددید محسوب مید کسب و کار جدیو تول یانسان يرویعملکرد اقتصاد، اشتغال ن

Hubbard, 2004(. ه ین انواع متفاوت نهاده به وجود سرماید و در بیات اقتصاد تولین در ادبیهمچن
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 هايتأمین نهاده براي د از اعتباراتیند تولیکه در فراییشود. از آنجایاز نوع تسهیالت اعتباري اشاره م
 د،یاز دانش تولید امتیآالت، خرنیزات و ماشید تجهیکار، خر نیروي مانند استخدام تولیدي مختلف

هاي فعالیت توسعه و ن در طرف تقاضا و رشدیشود، بنابرامی غات استفادهیو تبل مواد اولیه خرید
 برخوردار است.  ايویژه اهمیت گذاري از سرمایه

هاي مهم هر بانک و مؤسسه د اشاره نمود که اعطاي تسهیالت از فعالیتیز بایدر طرف عرضه ن     
و اعطاي وام و اعتبارات،  یمال -ین گونه مؤسسات با انجام مبادالت پولیشود. امالی محسوب می

ت موجب تسهیل در یامکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را فراهم آورده و در نها
وند شگذاري و تولید و فروش کاال و خدمات مین منابع، افزایش سرمایهیهاي اقتصادي، تأمفعالیت

 ). 1388(سعیدي، 
 يروین يکار بر اشتغال، الزم است به تابع تقاضا يرویمتوسط ن دیر تولیتأث یدر ارتباط با چگونگ     

دو گروه کارگران بالقوه وجود ن مدل یادر  توجه شود. گود خارج -گود داخل کارگران يکار و الگو
د با بنگاه ارتباط دارنم یبه طور مستقهستند که در زمان چانه زنی  ییهاآندارند. کارگران داخل گود 

به طور که  ندسته ییهاآنشود. کارگران خارج گود در قرارداد در نظر گرفته میو لذا منافع آنان 
  د.نشوند یا بشوناستخدام بنگاه و ممکن است  ارتباطی با بنگاه نداشتهم یمستق
د یدر بازار عوامل تول ياقتصاد يهابنگاه معتقد است که )Oswald, 1993( اسوالد ن رابطهیدر ا     

 استخدام مورد در گیريتصمیم مربوط به ،چالش اول :مهم مواجه هستند چالش در طرف تقاضا، با دو
 ،چالش دوم. هستند استخدام همواره ن گروه از کارگرانیا زیرا است گود داخل گارگران کار و نیروي

 خارج از گود است که مستقل کارگران به پرداختی دستمزدهاي سطح مورد در گیريتصمیم مربوط به
طوح شود. بنابراین سبه کارگران داخل گود تعیین می پرداختی دستمزدهاي توجه به سطحنبوده و با 

قابل مالحظه برخوردار  یدو گروه کارگران داخل و خارج از گود از چسبندگ يمتفاوت دستمزدها برا
  ها تفاوت ناچیزي با یکدیگر دارند.آن يزان هزینه بر رویبوده و از نظر م

 گود، خارج -گود  داخل کارگران الگوي ده دارد که دریعق )Gottfries, 1992( گاتفرایز نیهمچن     
 رایشود، ز برابر پرداختی مزد با کار نیروي نهایی بازده که شودمی انتخاب ايگونه به کار تقاضاي
، اقتصادي بنگاه و جهت حداکثر کردن سود نداشته دخالتی اولیه زنی چانه در گود از خارج کارگران

ش یزارود که با افین انتظار میبنابرا .شود برابر کار نیروي نهایی با بازده پرداختی است که مزد الزم
وري نیروي کار کارگران داخل گود و با توجه به چسبندگی دستمزد و تفاوت اندك مزد کارگران بهره

از گود کاهش  استخدام نیروي کار کارگران خارج يداخل و خارج از گود، تمایل بنگاه اقتصادي برا
 د.یزان اشتغال به شکل معکوس درآیکار و م يروید متوسط نین تولیارتباط ب یعنیابد. ی
 يارکساز و  ،گر عوامل مؤثر بر سطح اشتغال کارکنانیاز جمله د یدستمزد پرداخت ،ن راستایدر ا 
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ل یبه دل يریپذد که در صورت عدم انعطافیآیجاد تعادل در بازار کار به شمار میمناسب جهت ا
ازار وارد شده بر ب يهابه دنبال شوك يکاریش بیها موجبات افزامتیق یا چسبندگیاطالعات ناقص و 

 ). 1387، ینیو ام یآورد (ازوجیرا فراهم م
ر ر دییشود تا با تغی، باعث میک، فرض وجود اطالعات کامل و عدم توهم پولیدر مکتب کالس     

، یافراط ينزیکه در مکتب ک یدر حال ،دیایدر اشتغال در بازار کار به وجود ن يریی، تغیقیدستمزد حق
، سطح یقیر دستمزد حقییگردد که تغیدستمزدها باعث م یو چسبندگ یفرض وجود توهم کامل پول

رد، انتظار یمد نظر قرار نگ یکیکالس یافراط ن اگر مدلیاشتغال را از سطح بالقوه آن خارج سازد. بنابرا
از طریق  بزرگ هاي ن بنگاهین بیباشد. در ا ین دستمزد و اشتغال به شکل منفیود که رابطه بریم

 کوچک يهاو بنگاه مقیاس از ناشی هاياز صرفه يکار و برخوردار نیروي جاییهجاب وري،ارتقاء بهره
 کهییآنجا از د مؤثرند.یایجاد شغل جد ، درینیمه ماهر و کارآفریکار ن نیروي کارگیريبه ق یاز طر
 یتیحما هايسیاست يبنابراین اجرا دارد، بیشتري جدید سازگاري هايشغل خلق با کارآفرینی روح

است  اهمیت يع مناسب تر درآمد دارایو توز ییزازود بازده با اهداف اشتغال يهابنگاه تیاز فعال
 ). 1389و همکاران،  یبی(ط

-فرصت جادیو ا يدیتول يواحدها بر اشتغال میمستق ریغ و میمستق طور ز بهین وام و اعتبار ياعطا 
 در گردش در هیسرما صورت اعتبار به و وام قیتزر مدتگذارند. در کوتاهیم ریتأث دیجد یشغل يها

بلند  ش سطح اشتغال و دریافزا باعث ه،یسرما حجم بودن ثابت لیدل کاال و خدمات به دیتول انیجر
 که یدر صورت د.یآید میپد یکیتکنولوژ راتییتغ ثابت هیسرما به اعتبار و وام انیجر لیبا تبد مدت

 جاد نشود،یا يرییتغ کار به هیسرما نهاده نسبت در نکهیا یعنی باشد، یخنث یکیتکنولوژ راتییتغ
 به کار هیسرما نهاده نسبت در رییتغ باشد، یخنث ریغ يفناور اگر برعکس و ماندیم یباق ثابت اشتغال

نه یو به حیصح يریکارگ به آثار مثبت جمله از ،ينظر بعد در نیشود. بنابرایم اشتغال در رییتغ باعث
 اشتغال باشد. و درآمد د،یتول ،يگذارهیسرما ش دریافزا تواندیاعتبار، م و وام انیجر

 الزم شرط موجود ياقتصاد يواحدها یمال تیریمد نحوه و کشور یمال و یپول نظام ییآکار البته     
 چه ند،یفرا نیا در ییآنبود کار صورت در که است ياقتصاد مثبت آثار نیا به یابیدست يبرا یکاف و

 مورد و مطلوب است نه تنها اثرات ممکن اعتبارات مصارف، بخش در چه و اعتبارات ياعطا بخش در
 ). 1383و پاسبان،  ياریز به دنبال داشته باشد (بختین یآثار منف اورد بلکهین همراه به را انتظار

ی از توان تابعرا می يک بخش اقتصادیاشتغال در  یذکر شده، به طور کل ينظر یبر اساس مبان     
 ) در نظر گرفت. 1عوامل مؤثر به صورت رابطه (

)1(               L = F ( K , W, APL , CR )     
  APLانگر دستمزد،یب W ،ازید نبیانگر حجم سرمایه مور Kزان اشتغال، یبیانگر م L ،که در آن 
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 يهانهیر هزین منابع و سایتأم يمقدار تسهیالت اعتباري الزم برا CRکار و  يروینشانگر تولید متوسط ن
 از متغیرهاي مهم اثر گذار بر اشتغال اشاره دارد. ي) فقط به تعداد1است. البته رابطه ( یبنگاه

 یمطالعات تجرب -3
و نقش قابل توجه تسهیالت اعتباري به عنوان یکی از مهمترین ابزار  ل اهمیت موضوع اشتغالیبه دل

د، مطالعات فراوانی در داخل و خارج از کشور صورت یعوامل تول ییزاسیاست مالی دولت در اشتغال
 پذیرفته است. 

رابطه  بررسی ، به1379 تا 1349 زمانی سري يهاداده از ) با استفاده1383بختیاري و پاسبان (     
 کشاورزي بانک اعتبارات ند کهه اجه گرفتیپرداخته و نت هاي شغلیبین اعتبارات بانکی و توسعه فرصت

در  نابراینب دارد. مثبت تأثیر گذاريسرمایه زانیبر م دراز مدت در و اشتغال بر سطح در کوتاه مدت
 نمود.جاد یا شغلی هايفرصت مناسب، اعتباري نظام کارگیري به با توانمی کوتاه مدت

و  1382الی  1380هاي سال) با استفاده از روش پانل دیتا براي 1385( زاده و همکارانحسن     
یالت تسه ياستان کشور، نشان دادند که به شرط شناسایی طبقات گوناگون فقر، اعطا 28 اطالعات
 هد بود. ثر در ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش فقر و نابرابري درآمدي خواؤعاملی م ،اعتباري

گی ت، ضمن تحلیل همبسک مطالعه پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامهی) در 1384یعقوبی (     
-هاي دریافتی تأثیر بسیاري بر ایجاد فرصتنشان داد که میزان وام بین اشتغال و چند متغیر مستقل،
اي عرضه پول، نرخ ر متغیرهیتأث ی) در مطالعه خود به بررس1384هاي شغلی دارد. شیرین بخش (

پرداخت.  ۱گذاري و اشتغال با استفاده از الگوي خود بازگشت برداريارز و اعتبارات بانکی بر سرمایه
رها، اعتبارات اعطایی و نرخ ارز ارتباط یر متغیسه با سایپس از برآورد الگو مشخص شد که در مقا

 گذاري دارند. با متغیرهاي اشتغال و سرمایه يکمتر
کنند یمهم اشاره م يریگجهین نتی)، در مطالعه خود به ا1388ن فیض آبادي و همکاران (یهمچن     

 نقش ملی و گسترش ناخالص تولید در تعاونی سهم اقتصاد ارتقاي پایدار، اشتغال ایجاد منظور که به
 رسد. یم به نظر حیاتی بسیار کشور گیري اقتصاديتصمیم عالی سطوح در بخش تعاون مؤثر
 95ل یو تکم يادو مرحله یتصادف يریگز با استفاده از روش نمونهی) ن1390و همکاران ( يموسو     

 يهایبه تعاون ییاعطا يهاران، نشان دادند که وامیپرسشنامه توسط مد 12پرسشنامه توسط اعضاء و 
 ن بخش دارد. یدر ا يدیبر اشتغال و تنوع تول ياریر بسیثأدامداران ت

 ) اثرBurgess and Pande.2002پاند ( و مرتبط با موضوع، برگس یخارجن مطالعات یدر ب 
 سطح اشتغال در مناطق يمرکزي بر رو بانک توسط شعبه) هزار 50( تأسیس هاي تازهشعبه افزایش

 داد که نشان آنها مطالعه کردند. نتایج بررسی را  2000الی  1961هاي سال یهند ط روستایی

1. Vector autoregressive model 
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بهبود  تولید، ساختار دنبال آن افزایش میزان اعتبارات اعطایی موجب تغییرو به  هاشعبه تأسیس این
 است.  شده روستایی نابرابري در مناطق و کاهش فقر نهایت در و اشتغال وضعیت

بنگاه اقتصادي خصوصی  297هاي ) با استفاده از دادهBrown et al., 2005براون و همکاران (     
و با به کارگیري روش پانل دیتا،  2001الی  1994 يهاسال یتازه تأسیس در کشور رومانی ط

هاي کوچک بوده و نقش قابل دریافتند که اعتبارات مهمترین عامل در تشویق و راه اندازي بنگاه
 ها دارد. توجهی در اشتغال و میزان فروش این بنگاه

تا  1999هاي ل دیتا طی سال) با استفاده از روش پانPaniko et al., 2008پانیکو و همکاران (     
هاي ن اعتبارات بانکی و اشتغال و رشد ارزش افزوده تعداد زیادي از بنگاهیرابطه ب یبه بررس 2005
الت یتسه يزان اعطاین میب يداریچین پرداخته و نتیجه گرفتند که رابطه مثبت و معن ياقتصاد
 یزان دسترسین مین نشان دادند که بوجود دارد. همچنی يهاي اقتصادو اشتغال در بنگاه ياعتبار
 دد.گریدار مشاهده میمعن یهمبستگ يهاي وام دهنده و رشد سریع بنگاه اقتصادها به بانکبنگاه

-بازار مالی توسعه یافته و رشد بنگاه"خود با عنوان  ) در مطالعهGogliardi, 2009گاگلیاردي (     
 ياهم آورها و فریافته عاملی تعیین کننده در رشد بنگاهنشان داد که بانکداري توسعه  "هاي تولیدي

الی  1995هاي تا براي کشور ایتالیا طی سالیاست. این تحقیق با روش پانل د یشغل يهافرصت
د که بازارهاي اعتباري توسعه یافته، باعث افزایش یانجام شده است. همچنین مشخص گرد 2005

اي مالی توسعه یافته برروي بخش تعاونی بیشتر از اثر آن بر روي شود و اثر بازارهها مینرخ رشد بنگاه
 هاي غیر تعاونی است. بنگاه
پیشنهاد شده  پروژه 2790) با مطالعه بر رويSantamaria et al., 2010سانتاماریا و همکاران (     

 :ند کهافتیهاي تحقیق و توسعه در اسپانیا درو در قالب تعاونی 2003الی  2000هاي سال یط
 الست. اهایی در اولویت انتخاب هستند که احتمال تأمین مالی آنها از طریق اعطاي اعتبارات یا یارانه بپروژه -1
هاي خود متفاوت کدام از ابزارهاي تأمین مالی با توجه به اهداف و ویژگیها در انتخاب هربنگاه -2

 هاي مدرن بیشتر از اعتبارات استفادهبخش بخشهاي سنتی تعاونی بیشتر از یارانه و -3کنند. عمل می
اعطاي  ی، چگونگيبه اهداف کالن اقتصاد یابیشنهاد شده است جهت دستین مطالعه پیکنند. در امی

 رد. یقرار گ ياعتبارات مورد بازنگر
با  "لندیها و کاهش فقر در تایتعاون "با عنوان يا ) در مقالهThuvachote, 2011( تواچوت     

خش ب لند نشان داد که توسعهیتا یو صنعت يسال مربوط به دو بخش کشاورز 40 يهااستفاده از داده
 یخصوص زمانشود؛ ب يدرآمد يتواند منجر به کاهش فقر و نابرابریجاد اشتغال میق ایتعاون از طر

 ياهو داده یمانز ين مطالعه با استفاده از روش سریمند گردد. ابهره یین بخش از اعتبارات اعطایکه ا
 انجام شده است.  2009 یال 1970 يهاسال
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اثرات اعتبارات خرد بر  ی)  به بررسGubert and Roubaud, 2011ن گابرت و روباد (یهمچن     
 يریپرداختند و با به کارگ 2004 یال 2001 يهاسال یدر ماداگاسکار ط يکوچک اقتصاد يهابنگاه

شور در ک يکوچک اقتصاد يهاخرد بر اشتغال بنگاه ییاعتبارات اعطاتا نشان دادند که یروش پانل د
ر قابل یها در بازار تأثن بنگاهیمت سهام ایش قیو افزا يداشته و بر سودآور يزیر ناچیماداگاسکار تأث

 داشته است.  یتوجه
، طالعهج گوناگون، هدف از این میبا توجه به مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع و کسب نتا     

ت و تسهیال يو اعتبار یالت خدمات فنیاعتباري و انواع آن شامل تسه تسهیالت يبررسی اثر اعطا
ن یکشور بر اشتغال در ا یصنعت يهاین تحت پوشش تعاونیزودبازده و کارآفر يهااعتباري بنگاه

 است. 1389الی  1385هاي سال یبخش ط
 

 روش تحقیق -4
الت یهتس یعنی، يالت اعتباریاعطا شده، دو نوع تسه يالت اعتباریتسهن انواع یحاضر از ب در مطالعه
 يهاین تحت پوشش تعاونیزودبازده و کارآفر يهابنگاه يالت اعتباریو تسه يو اعتبار یخدمات فن

ن یموع امج ند.ثرؤم یصنعت یبر اشتغال بخش تعاون ينظر یانتخاب شدند که از لحاظ مبان یصنعت
 يهانگاهالت بیر تسهینظ یالتیل داده است. تسهیرا تشک يالت اعتباریسهالت، کل تیدو نوع تسه

اعطاء  ینگامالت هین نوع تسهیرا ایگذار است زریم بر اشتغال تأثیمستق ین به شکلیزودبازده و کارآفر
ود دارد. کار وج يرویو ن یاز به منابع مالیشروع ن يشکل گرفته و برا ینیده کارآفریک ایشود که یم

در  يک بنگاه اقتصادیش توان یجاد اشتغال و افزایالت این نوع تسهیا ياز اعطا یدر واقع هدف اصل
 ن مطالعهیکه در ا يالت اعتباریگر تسهید و گسترش آن است. نوع دیجاد کسب و کار جدیجهت ا

رگذار یأثبر اشتغال تم یر مستقیغ یاست که به شکل يو اعتبار یالت خدمات فنیشود، تسهیم یبررس
 ياست و از شروط اعطیجاد اشتغال نیا يم و فوریالت به طور مستقین نوع تسهیاز ا یاست. هدف اصل

ن یر ماشیا تعمید و یخر ين نوع اعتبارات برایباشد، بلکه اید نمیجاد اشتغال جدیالت، این نوع تسهیا
 ياهبنگاه يالت اعتباریاس با تسهیق الت درین نوع تسهیزان ایشود. میاز پرداخت میآالت مورد ن

 ار محدود است. ین بسیزودبازده و کارآفر
بین تسهیالت اعتباري و انواع آن بر  تحلیلی جهت نشان دادن رابطه -توصیفی ن مطالعهیدر ا 

استفاده شد.  1385-89هاي سال یاستان کشور ط 30هاي هاي صنعتی از دادهاشتغال تعاونی يرو
م گذار، کلیه وجوهی است که از طریق سیستاري به عنوان متغیر اصلی و تأثیرمنظور از تسهیالت اعتب

بانکی، صندوق توسعه تعاون و یا از هر طریق ممکن دیگر، توسط بخش تعاون دریافت شده و شامل 
ت ن تحیزده و کارآفرزودبا يهابنگاه يالت اعتباریو تسه يو اعتبار یالت خدمات فنیدو نوع تسه
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 شود. یم یصنعت يهایپوشش تعاون
سایر متغیرهاي مستقل شامل حجم سرمایه، دستمزد و تولید متوسط نیروي کار است که ایده      

-کارگران داخل گود  ير الگویهاي اقتصادي مطرح شده نظانتخاب این متغیرها برگرفته از تئوري
 ,.Paniko et al( )، پانیکو و همکارانBrown et al., 2005خارج گود توسط براون و همکاران (

 و همکاران یبی)، ط1383( و پاسبان ياری، بخت)Burgess and Pande.2002( ، برگس و پاند)2008
 ح داده شد. یتوض یمطالعات نهیشیو پ ينظر ی) است که در مبان1389(

از  یکیکل تسهیالت اعتباري، به عنوان  ،در مدل اول :ح شده استیدو مدل تصر ،ن مطالعهیدر ا     
 يارو اعتب یالت خدمات فنیتسه یعنی، يالت اعتباریدو نوع تسه ،مستقل و در مدل دوم يمتغیرها

د. انمستقل وارد مدل شده ين به عنوان متغیرهایزودبازده و کارآفر يهاو تسهیالت اعتباري بنگاه
 از متغیرهاي مستقل یهاي مورد نظر به عنوان تابعسالمتغیر وابسته در هر دو مدل، میزان اشتغال طی 

 يریآن از طرح آمارگ ياقتصاد يهاباشد. آمار و اطالعات مربوط به بخش تعاون و حساباعالم شده می
عات ریزي و مطالران گرفته شده که توسط معاونت برنامهیکشور توسط مرکز آمار ا یصنعت يهاکارگاه

  ).1390افته است (وزارت تعاون،یاطالعات وزارت تعاون انتشار  فناوري و آمار اقتصادي، دفتر
ل یتبد یاسم يرهایکه توسط آن شاخصها متغ یمتیق ين اطالعات مربوط به شاخص هایهمچن     

 يآمار يهاران در قالب سالنامهیشده اند، از آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ا یقیحق يرهایبه متغ
 ).1389ران،ی(مرکز آمار ا است استخراج شده یدوره مورد بررس

شکل  )CES(۱کار رفته در این تحقیق بر اساس تابع تولید کشش جانشینی ثابت هر دو مدل به 
ر همگن بودن با درجات یهاي کم این تابع تولید نظدلیل انتخاب تابع مذکور، محدودیت وگرفته 

ابتدا تابع هزینه از تابع  ،در این مطالعهد است. یعوامل تول ینیمختلف جانش يهامختلف و کشش
تابع تقاضاي نیروي کار  )1388(نیکلسون و اشنایدر، استخراج شده و سپس از روش لم شفارد  ،تولید

 ) است. 2ی ثابت به شکل رابطه (د. تابع تولید باکشش جانشینیاستخراج گرد
حجم سرمایه،  نشان دهنده Kنیروي کار،  نشان دهنده Lتولید،  نشان دهنده Q ن رابطه،یدر ا     

H 1 درجه همگنی تابع و  نشان دهنده
1+β

 باشد.کشش جانشینی عوامل تولید می نشان دهنده 

)2      (                                                                 [αL−β + (1− α)K−β]
−H

β Q = A 
کل  )، تابع هزینه2از تابع تولید و سپس جایگذاري آن دو متغیر در رابطه ( Kو  Lبا استخراج  

 (همان). آیددست میه ) ب3طبق رابطه (

)3    (                                   C = W[ Q
−β
H

αA
−β
H
− (1−α)K−β

α
]
−1
β  + R [ Q

−β
H

A
−β
H (1−α)

− αL−β

(1−α)
]
−1
β 

1. Constant elasticity substitution 
                                                                                                                   



 1394فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره اول ـ بهار  

 
11 

کل استفاده نمود. در این  ن از تابع هزینهتوادست آوردن تابع تقاضاي نیروي کار میه براي ب 
دارد که مشتق جزئی مرتبه اول تابع راستا باید از لم شفارد استفاده گردد. تئوري شفارد بیان می

اشد (امامی بهزینه نسبت به قیمت هر کدام از عوامل تولید بیانگر توابع تقاضاي مقید عوامل تولید می
 ده از لم شفارد خواهیم داشت:). بنابراین با استفا1384میبدي، 

)4 (                                                                           Ld : ∂C
∂W

= [ Q
−β
H

A
−β
H α
− (1−α)K−β

α
]
−1
β 

توان از روش حداقل مربعات این مدل را نمی ،یک رابطه غیر خطی است )4از آنجا که رابطه ( 
 به یک رابطه خطی با استفاده از لگاریتم خواهیم داشت:  )4( تخمین زد،  لذا براي تبدیل رابطه

)5(                                         ln L = −1
β

[− β
H

ln Q + β
H

ln A − ln (1−α)
α

− β ln K]  

)6               (                                     ln L = 1
H

 ln Q − 1
H

 ln A + 1
β

ln (1−α)
α

+  ln K 
 دانیم که:می 
)7               (                                                                                         Q ≡ APL. L 
 م داشت:یبنابراین خواه 
)8(                                   Ln L = 1

H
 ln APL + 1

H
ln L − 1

H
 ln A + 1

β
ln (1−α)

α
+  ln K 

)9         (                            LnL − 1
H

ln L = 1
H

 ln APL + 1
H

 ln A + 1
β

ln (1−α)
α

+ ln K 

)10(                   Ln L =  1
H−1

 ln APL + 1
(H−1)

 ln A + + H
β(H−1)

ln (1−α)
α

+ H
1−H

 ln K 
 آید. دست میه ) ب14) تابع تقاضاي نیروي کار طبق معادله (13) و (12)، (11با توجه به روابط ( 
)11         (                                                        β0 = 1

(H−1)
 ln A + + H

β(H−1)
ln (1−α)

α
 

)12               (                                                                                     β1  = 1
H−1

  
)13                    (                                                                                   β2=

H
1−H

  
)14                   (                                                ln L = β0 + β1 ln APL + β2 ln K  
 انیجر به اعتبار و وام قیدهد و تزربنگاه نوعی را تشکیل می تسهیالت اعتباري، بخشی از سرمایه 

از عوامل مؤثر و مهم  یکین یشود. همچنیم اشتغال شیافزا باعث گردش، در هیسرما صورت به دیتول
د. داشته باش معکوس با اشتغال رود رابطهیر دستمزد است که انتظار میکار، متغ يروین يدر تقاضا

نگر اشتغال، اینما Lکه در آن  ؛) تشکیل داد15اول را به شکل رابطه ( یبیتوان مدل ترکبنابراین می
APL ،تولید متوسط نیروي کارCR  ،تسهیالت اعتباريW  دستمزد وK .حجم سرمایه است  

)15(      it)+μitLn (W 4) + βitLn (CR 3) + βitLn (K 2) + βitLn (APL 1+ β 0) =βitLn (L 
) و Qد (ی)، حجم تولW)، دستمزد (K( )، حجم سرمایهLزان اشتغال (یم يرهایمتغ يمأخذ آمار 
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 يریگبخش تعاون، طرح آمار ياقتصاد يسالها از حسابها یتمام ي) براCRو انواع آن ( يتسهیالت اعتبار
)، از نسبت APLکار ( يرویمحاسبه تولید متوسط ن يباشد. برایران میمرکز آمار ا یصنعت يهاکارگاه

 یکاال و خدمات مصرف يمربوط به بها یمتیها از شاخص قداده يساز یقیحق يد به اشتغال و برایتول
 استفاده شد. يآمار يهاو مندرج در سالنامه 1383ه یسال پا يبر مبنا يدر نقاط شهر

وري کشش اشتغال به بهره به ترتیب نشان دهنده β2و  β1 ن ضرایب ی) همچن15در رابطه ( 
مت انتظار عالنیروي کار با انتظار عالمت منفی براي آن و کشش اشتغال نسبت به حجم سرمایه با 

 ز به عنوان مهمترین ضریب با انتظار عالمت مثبت، نشان دهندهین  β3ب یمثبت براي آن هستند. ضر
نشانگر کشش اشتغال نسبت  4β بیکشش اشتغال نسبت به تسهیالت اعتباري در مدل اول است. ضر

به  ياعتبار التیر تسهیک متغیباشد. پس از تفکیآن م يبرا یعالمت منف ینیش بیبه دستمزد با پ
انگر یب CRENر یگردد، که در آن متغیان می) ب16ق به صورت رابطه (یآن، مدل دوم تحق ياجزا
  CRTEر یو متغ یصنعت يهاین تحت پوشش تعاونیزودبازده و کارآفر يهابنگاه يالت اعتباریتسه

 است. يو اعتبار یالت خدمات فنیانگر تسهیب
Ln (Lit) =β0 + β1 Ln (APLit) + β2 Ln (Kit) + β3 Ln (CRENit) + β4 Ln (CRTEit) + β5 
Ln (Wit)+μit                                                                                                  (16) 

 يهاکشور، طرح کمک به بنگاه یاجتماع يالزم به اشاره است که در برنامه چهارم توسعه اقتصاد 
الت یتسه نیا ياعطاد. یب رسیبه تصو يو اعتبار یالت خدمات فنیکشور در قالب تسه یصنعت یتعاون

 ردیپذیصورت م ياتوسعهو  یلیتکم يها طرح ياجرادرگردش جهت  هیثابت و سرما هیدر قالب سرما
  .استارانه یدرصد  5 يثابت دارا هیسرما در بخش که

از  ين شامل آن سریزودبازده و کارآفر يهاتسهیالت اعتباري بنگاهر ین مطالعه، متغیدر ا     
 يهانگاهبه ب نیزود بازده و کارآفر يهاگسترش بنگاه یین نامه اجرایآئاست که بر اساس  یالتیتسه
 النهعاد عینه منابع، توزیص بهی، با هدف تخصیتعاون يهادر قالب شرکت ینیکارآفر يهاطرح يدارا

ص یصتخ دیجد یشغل يهافرصت جادیا و ییزااشتغال ،یر نفتید و صادرات غیتولتوان ش یافزادرآمد، 
زودبازده  يهار تسهیالت اعتباري بنگاهی). آمار و اطالعات مربوط به متغ1391ابد (وزارت تعاون، ییم

کشور، بخش تعاون، منتشر شده توسط معاونت  یصنعت يهاکارگاه يرین از طرح آمارگیو کارآفر
شده است.  ياطالعات وزارت تعاون جمع آور فناوري و آمار ریزي و مطالعات اقتصادي، دفتربرنامه

هاي صنعتی کشور اعتبار دارد و جهت بخش تعاونی ن مطالعه صرفاًیج حاصل از ایاست که نتا یهیبد
ز به ایکشور ن ياقتصاد ير بخشهایآن به سا يریذم پیت تعمیزان اعتبار و قابلیش میجهت افزا

 باشد. یتر ماطالعات گسترده يآورجمع
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 جیها و نتاافتهی -5
به کار  يرهایمتغ یفیآمار توص ن مطالعه،یمورد استفاده در ا يها و نمادهاداده یدر ابتدا جهت معرف

 يهایتعاون به مربوطهاي بررسی روند شاخص) خالصه شده است. 1( مدل در جدول تخمینرفته در 
اد برداري و ایجکه تغییرات چشمگیر و مستمري در زمینه تعداد پروانه بهره نشان دادبخش صنعت 

هاي سال یطاي که گونهبه رخ داده است،هاي زودبازده اشتغال صنعتی در دوره اجراي طرح بنگاه
 برخوردار بوده است. ینسبکاهش از نرخ بیکاري  مورد مطالعه

 
  یصنعت يهایمربوط به تعاون يرهایمتغ یو استان یفیآمار توص .1جدول

 ال)یون ریلی(ارقام به م

 ریمتغ
 اشتغال

 )نفر( 
حجم 

 هیسرما
 د متوسطیتول
 کار يروین

دستمزد 
 متوسط

کل 
 اعتبارات

 و یفن يکمکها
خدمات 

 یاعتبارات

نگاه اعتبارات ب
بازده و زود 

 نیکارآفر
 L K APL W CR CRTE CREN نماد

 29/54 08/34 37/88 36/76 14/367 89/1185 14/633 نیانگیم
 78/37 15/20 04/42 05/50 63/97 26/46 58/491 اریانحراف مع

 150 150 150 150 150 150 150 تعداد مشاهدات

 قیتحق يهاافتهیو  )1390( وزارت تعاون یاستان يهامنبع: گزارش
 اند.شده یقیجدول حقتوجه: ارقام در 

 
ن روش یهمگن بودن یا همگن نبودن مقاطع و انتخاب ب یژگین مطالعه جهت تعیین ویدر ا 

) انعکاس 2لیمر استفاده شد و نتایج آزمون در جدول ( Fا پانل، از آزمون ی 1حداقل مربعات معمولی
طع رد شده و لذا الزم ن آزمون فرض صفر مبنی بر همگنی مقایگردد که در اییافته است. مشاهده م
ص یتشخ ين هر دو مدل استفاده شود. سپس از آزمون هاسمن برایتخم ياست از روش پانل برا
) 2آن در جدول ( ن مدل با روش پانل استفاده و نتیجهیا تصادفی در تخمیکاربرد اثرات ثابت و 
 منعکس شده است. 

هر دو مدل از مقدار بحرانی آن در سطح اطمینان  يدست آمده براه که آماره آزمون بییاز آنجا     
 یعنین فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد شده و فرض مقابل یبیشتر است، بنابرا درصد95

ب دست آوردن نتایج کاذه شود. در مرحله بعد جهت پرهیز از بلزوم استفاده از اثرات ثابت پذیرفته می
) با توزیع کاي 2LR(ییواریانس، از آزمون نسبت حداکثر راستنماو به منظور بررسی وجود ناهمسانی 

1. Pooling 
2. Log likelihood ratio test 
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است که نادیده گرفتن نقض فرض همسانی واریانس در روند تخمین ممکن  یهیدو استفاده شد. بد
 از ،مورد بررسی پنج سال است ن از آنجایی که طول دورهیاست منجر به نتیجه کاذب شود. همچن

ایی نامان زمانی، نگرانی درباره شود زیرا هنگام کوتاه بودن دورهمانایی صرف نظر می لهابررسی مس
 ). 1389 (اشرف زاده و مهرگان، متغیرها وجود ندارد

حاکی از رد فرض صفر مبنی  ) منعکس شده،2( نتایج به دست آمده از این آزمون که در جدول     
مناسب،  يهاتا با استفاده از روش ن الزم استیهر دو مدل است. بنابرا يها برابر همسانی واریانس

ز تر مدل ا براي رفع این مشکل و تخمین مناسب ،ن مطالعهیناهمسانی واریانس را برطرف نمود. در ا
 شد.جهت برآورد مدل استفاده  GLS(۱روش حداقل مربعات تعمیم یافته (

 
 LRلیمر، آزمون هاسمن و آزمون   F نتایج آزمون .2جدول

 نوع آزمون مدل اول مدل دوم

2604/332 
)00/0( 

24/329 
)00/0( 

 مریل  F آماره

95/15 
)00/0( 

04/17 
)00/0( 

 آماره هاسمن

13/122 
)00/0( 

55/92 
)00/0( 

 LRآماره 

 یتا، اثرات ثابت و ناهمسانیپانل د
 انسیوار

 یتا، اثرات ثابت و ناهمسانیپانل د
 انسیوار

 ت برآوردیوضع

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 است.  %5احتمال در سطح معنی داري  اعداد داخل پرانتز نشان دهنده :توجه

شوند جزو متغیرهایی اسمی که تمامی متغیرهایی که به شکل واحدهاي پولی بیان میییاز آنجا 
 مستقل روي متغیر وابسته وجود يج کاذب درباره تأثیر متغیرهایدست آوردن نتاه هستند و احتمال ب

و بر  يدر نقاط شهر یکاال و خدمات مصرف يمربوط به بها یمتیاستفاده از شاخص قن با یدارد، بنابرا
 یقیحق يرهایل به متغیو تبد یین تورم زدایمدل تخم یاسم يرهای، متغ1383ه یاساس سال پا

 ).1389ران، یشدند (مرکز آمار ا
 
 

1 Generalized least Squared 
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 برآورد مدل اول -1-5
) آمده، ضریب 3خالصه آن در جدول () که 15ن مدل (رابطه یدست آمده از تخمه براساس نتایج ب

دار است. در واقع ضریب معنی درصد 5متغیر کل تسهیالت اعتباري به لحاظ آماري در سطح احتمال 
 تأثیر مثبت و معنی دار تسهیالت اعتباري بر سطح اشتغال در  دست آمده نشان دهندهه ب

ه بررسی است. با توجه به شکل لگاریتمی مدل، ضرایب مورد ب دوره یهاي صنعتی کشور طتعاونی
مستقل در مدل است.  يرهایزان اشتغال نسبت به هر کدام از متغیکشش مدهنده آمده نشان  دست

توان گفت که یک درصد افزایش در میزان تسهیالت اعتباري توانسته است اشتغال را به میزان لذا می
 د. افزایش ده یبررس دوره یدرصد ط 07/0

همچنین متغیرهاي حجم سرمایه و تولید متوسط نیروي کار به ترتیب با اثر مثبت و منفی بر      
) به 71/0دار هستند. ضریب لگاریتم حجم سرمایه (معنی درصد 5میزان اشتغال در سطح احتمال 

ل اهاي صنعتی کشور، اشتغدهد که یک درصد افزایش در حجم سرمایه تعاونینشان می ،دست آمده
 افزایش داده است.  یدوره بررس یدرصد ط 1/0را به میزان 

دهد که یک درصد افزایش در نشان می نیز) -07/0ضریب لگاریتم تولید متوسط نیروي کار (     
 یدر اشتغال ط يدرصد 07/0هاي صنعتی کشور منجر به کاهش تولید متوسط نیروي کار تعاونی

 شده است.  یبررس دوره
دهد که یک درصد افزایش در دستمزد ر دستمزد، نشان مییمتغ يآمده برا دست بهب یضر     

ن یدورب و) R-Squaredن (ییب تعیدهد. آماره ضریدرصد کاهش م –15/0، اشتغال را یپرداخت
دهنده آمدند که نشان  به دست 8/1و  97/0ن مدل اول به ترتیب برابر با یدر تخم )D.W( واتسون

آمده  به دست Fن آماره یاالي مدل و عدم وجود خودهمبستگی است. همچنقدرت توضیح دهندگی ب
 دهد.یون را نشان میکل رگرس ياست، معنادار 15/122که معادل 

 
 برآورد مدل دوم -5-2

ازده زودب يهاو تسهیالت اعتباري بنگاه يو اعتبار یفن يهاکمک يالت اعتبارین مدل اثر تسهیدر ا
 ه دستبج یقرار گرفت. با توجه به نتا یران مورد بررسیا یصنعت يهایتعاونن بر اشتغال یو کارآفر

ه با یتم حجم سرمایر لگاری، متغدرصد 5 يدارید که در سطح معنیآمده از برآورد مدل مشخص گرد
بر اشتغال  یاثر منف  -06/0ب یکار با ضر يروید متوسط نیتم تولیر لگاریاثر مثبت و متغ 78/0ب یضر

مدل،  یتمین با توجه به شکل لگاریداشته است. همچن یبررس دوره یکشور ط یصنعت يهایتعاون
و نسبت به  78/0ه برابر یر حجم سرمایکشور نسبت به متغ یصنعت يهایکشش اشتغال در تعاون

 آمد.  به دست -06/0کار برابر  يروید متوسط نیر تولیمتغ
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 يالت اعتباریو تسه يو اعتبار یالت خدمات فنیبه تسه ن نشان دادند که کشش اشتغال نسبتیج همچنینتا     
ر دستمزد، یمتغ يآمده برا به دستب یهستند. ضر 05/0و  1/0ب برابر ین، به ترتیزودبازده و کارآفر يهابنگاه

 دهد. یدرصد کاهش م –17/0، اشتغال را یدهد که یک درصد افزایش در دستمزد پرداختز نشان میین
 97/0ب برابر ین مدل دوم به ترتیدر تخم )D.W( ن واتسونیدورب و) R-Squaredن (ییب تعیآماره ضر     

قدرت توضیح دهندگی باالي مدل و عدم وجود خودهمبستگی است. دهنده آمدند که نشان  به دست 82/1و 
 دهد.یون را نشان میکل رگرس ياست، معنادار 71/135آمده که معادل  به دست Fن آماره یهمچن

 

 يریگاندازه يهان مدلینتایج برآورد و تخم .3جدول
 متغیر مدل اول مدل دوم

77/0  
)34/0( 

54/1  
)65/0( C 

 ٭  78/0
)47/2( 

 ٭  71/0
)14/2( LN(K) 

 ٭ - 06/0
)49/4 -( 

 ٭-07/0
)83/4-( LN (APL) 

 ٭ - 17/0
)59/2 -( 

 ٭ -15/0
)38/2 -( LN (W) 

- 
 ٭07/0

)34/2( LN (CR) 

 ٭1/0
)28/3( 

- LN (CRTE) 

 ٭05/0
)93/2( - LN (CREN) 

 تعداد مشاهدات 150 150
97/0 97/0 R-squared 
96/0 96/0 Adjusted R-squared 
82/1 80/1 D.W 

 ٭15/122 ٭71/135
F- Ststistic 00/0    Prob : 00/0    Prob : 

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 باشند.می tاعداد داخل پرانتز آماره  :توجه
 است. %5داري در سطح  به مفهوم معنی ٭
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 گیري بحث و نتیجه -6
اقتصادي و  هاي اقتصادي، تأمین اشتغال یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعهبر اساس نظریه

گذاران اقتصادي هر کشوري قرار دارد. امروزه وده و در زمره اهداف اساسی سیاستاجتماعی جامعه ب
به یک معضل بسیار جدي  ییزاله اشتغالاران، مسیدر حال توسعه از جمله ا يهااز کشور ياریدر بس

براي اقتصاد جوامع تبدیل شده و دولتمردان را نه تنها در بعد اقتصادي بلکه در ابعاد اجتماعی و 
 مواجه ساخته است.  یسیاسی بیکاري با چالش مهم

ر اقتصاد که رشد و شکوفایی اقتصاد پس از مطرح شدن نظریات اقتصادي کینز و دخالت دولت د     
 يهاي اقتصادي در راستارود، حمایت دولت از بنگاهجوامع اروپایی از ثمرات آن به شمار می

اي ههاي حمایت از بنگاهترین راهزا اهمیت فراوانی پیدا کرده است. یکی از متداولاشتغال يهاتیفعال
ها در جهت یهاي اقتصادي از جمله تعاونگاهاقتصادي، ارائه تسهیالت اعتباري به صاحبان بن

 هاي موجود است. آوري اشتغال پایدار و جلوگیري از تخریب شغلفراهم
 يهاگاهبن يالت اعتباریتسه و يو اعتبار یالت خدمات فنیحاضر با هدف بررسی اثر تسه مطالعه - 

ز یرفت. نتایج حاصل از مطالعه نیهاي صنعتی کشور صورت پذن بر اشتغال تعاونییزودبازده و کارآفر
سه بوده و در رابطه با نقش تسهیالت یمربوط به مطالعات انجام شده در قبل قابل مقا يهاافتهیبا 

)، 1383بختیاري و پاسبان( ،)2002( ج گرفته شده از مطالعه برگس و پاندیاعتباري بر اشتغال، با نتا
 طبق است. من )1384( یعقوبی) و 1385حسن زاده و همکاران (

ار ر تولید متوسط نیروي کیثیر مثبت و متغأت ير حجم سرمایه دارایکه متغ ن مطالعه نشان دادیا     
لعه مورد مطا دوره یهاي صنعتی ایران طتأثیر منفی و به لحاظ آماري معنادار بر اشتغال تعاونی يدارا

و انتظار ن ریشتر است. از ایعوامل ب ینیجانشد از اثر یعوامل تول یاست. در اکثر موارد اثر مکملداشته 
ع یدر بخش صنا يکه نقش محور يدیک عامل تولیه به عنوان یش حجم سرماین است که افزایبر ا

ه در هر دو مدل یر حجم سرمایمتغ يآمده برا به دستب یش دهد. ضریزان اشتغال را افزایرا دارد، م
در  رین متغیا يآمده برا به دستب یاشتغال است. ضره بر یش حجم سرمایاز اثر مثبت افزا یحاک

 بوده است. 78/0و  71/0ب برابر یمدل اول و دوم به ترت
د ین تولیب یک رابطه منفیرفت که یخارج گود، انتظار م –کارگران داخل گود  يطبق الگو - 

 يروش بهرهیاکشور برقرار باشد، چراکه با افز یصنعت يهایکار و اشتغال در تعاون يرویمتوسط ن
 يرورون گود با بهرهیکار ب يرویجذب ن يبرا يل کمتریها تماکار کارگران داخل گود، بنگاه يروین

ر یب برابر با مقادیر در مدل اول و دوم که به ترتین متغیا يآمده برا به دستب یکمتر دارند. ضر
 باشد.یه مین فرضید کننده اییأت که هستند  -06/0و  -07/0

ش ین رو با افزایگر نمود. از ایکدین ید را جانشیتوان عوامل تولیم يد، تا حدودیند تولیدر فرا - 
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استخدام  شترین بیدا کرده و عامل جانشید کاهش پیآن عامل تول ي، تقاضا برايدیک عامل تولیمت یق
مدل شود و کار، کنار گذاشته  يروین يعرضه و تقاضا یافراط يهاکه اگر مدل يخواهد شد. به طور

تغال و اش یقین دستمزد حقیک رابطه معکوس بیتوان انتظار داشت که یرد، میمد نظر قرار گ یعموم
 آن)  -17/0) و در مدل دوم ( -15/0ر در مدل اول (ین متغیا يآمده برا به دستب یبرقرار باشد. ضرا

  ت.ر دستمزد بر اشتغال در هر دو مدل اسیاز اثر معکوس متغ ید نموده و حاکییرا تأ
نشان داد که به طور کلی سیاست اعطاي تسهیالت اعتباري طی دوره مورد  نینتایج همچن - 

مطالعه، اثر معناداري بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیالت خدمات 
 به 05/0هاي زودبازده و کارآفرین برابر و نسبت به تسهیالت اعتباري بنگاه 1/0فنی و اعتباري برابر 

 بر روي اشتغال در ،بیانگر اثر بیشتر تسهیالت خدمات فنی و اعتباري ،در مقایسهدست آمد که 
 یط کارآفرین و زودبازده هايبنگاه اعتباري تسهیالت اعطاي به نسبت کشور صنعتی هاي تعاونی

 و وام اعطاي شکل به کشور، اقتصادي هاي بنگاه از مالی هايحمایت لذا. است مطالعه مورد دوره
. گرددمی محسوب صنعتی هاي عامل مهمی در ایجاد اشتغال در بخش تعاونی ،تسهیالت اعتباري

 زودبازده هايبنگاه اعتباري تسهیالت به نسبت اعتباري و فنی خدمات تسهیالت سهم افزایش البته
 .شود واقع مؤثرتر تواندمی کشور صنعتی هاي تعاونی در زاییاشتغال جهت در کارآفرین، و
ز بر اشتغال و استفاده ا يالت اعتباریاثر تسه ین مطالعه با هدف بررسیالزم به ذکر است که ا - 

ر یسا م بهیت تعمیج آن قابلینتا صورت گرفته و الزاماً یصنعت يهایمربوط به بخش تعاون يهاداده
  ها را ندارد.  بخش
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 .86ماهنامه تعاون، شماره 
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