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 زایی یکی از باشد. اعطای تسهیالت اشتغال ثیر تسهیالت بانکی بر ایجاد اشتغال میأتبررسی هدف از این پژوهش 

این تحقیق  .تعه برای رفع بیکاری در ایران اسهای اول تا پنجم توس های معمول دولت در طول برنامه شیوه
 زودبازدهو های کوچک  تحت عنوان بنگاه ها ی بانکیاز نوع کاربردی است و جامعه آماری آن تسهیالت اعطا

درصد از کل جمعیت  70شده است بیش از  تالشها  در انتخاب این استانباشد.  استان کشور می 13در 
 باشد که با استفاده از ، علمی و تخصصی مییا صورت کتابخانه ها به آوری داده کشور را شامل شود. ابزار جمع

روش پنل دیتا  استفاده از باهای کوچک و زودبازده  بنگاهالت تسهی توضیحی ها اشتغال به کمک متغیر این داده
، بن کریج، ویلیام جکسون و از تحقیق کریج آرمسترانگ این مطالعه مدلاست.  قرار گرفته مورد بررسی

های تضمینی و  ، مطالعه ارتباط بین واماهمیت توسعه بازارهای مالی"وان عن تحت) 2010جیمزتامسون (
 دهد که ن مینشا دست آمده بهنتایج  .اقتباس شده است "های کوچک اقتصادی زودبازده و نرخ اشتغال بنگاه

  .ثیر مثبت دارندأتولید ناخالص داخلی در ایجاد اشتغال تهای کوچک زودبازده و  بنگاهتسهیالت 
  

  JEL: .E240, E430, E510, E520, E580 ندیب طبقه

  .، اشتغالهددباهای کوچک و زو ، بنگاهتسهیالت های کلیدی: واژه

 

                                                            
  22/8/1393تاریخ پذیرش:               5/5/1393تاریخ دریافت: * 
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  مقدمه. 1
گسیخته جمعیت که  روی اقتصاد ایران مسئله بیکاری است. رشد لجام های پیش از جمله چالش
ان داد و نتیجه این امر های بعد نش منفی خود را در دهه آثارهای جنگ اتفاق افتاد  در حین سال

 دهد که آمار نشان میبنابراین میلیونی کشور است،  23ل میلیون نفر از جمعیت فعا 5/3بیکاری بیش از 
های اول تا پنجم  درصد در نوسان است. دولت پس از جنگ در قالب برنامه 16تا  13نرخ بیکاری بین 

 ین اقدامات در قالب اعطای تسهیالت بانکیا اغلبنموده است.  کار و عه سعی در رونق بازار کسبتوس
 ها بوده است. از جمله این برنامه های کوچک و بزرگ، صنوف و کشاورزی برای گسترش بنگاه

و ساماندهی و  )SMEs(های کوچک و متوسط زودبازده  توان به طرح گسترش بنگاه می
رزی و خدمات که حمایت از مشاغل خانگی، برنامه حمایت از مشاغل مربوط به صنوف، کشاو

اشاره نمود. اجرای  های اجرایی کشور محول گردید در قالب تسهیالت تکلیفی به دستگاه
در ایران شامل  سسات مالیؤم به روش اعطای تسهیالت بانکی بوده است. اغلبهای فوق  طرح
ی باشند. و ... م انداز، صندوق بازنشستگی الحسنه پس های قرض سسات بیمه، صندوقؤتجاری، م یها بانک
گیرندگان  وام اندازکنندگان به اندازها را از پس های مالی امکان انتقال پس عنوان واسطه سسات بهؤاین م

سسات مالی ؤمها و  از طریق بانکاندازهای جامعه  بنابراین بخش مهمی از پس ،سازند فراهم می
 دهند سسات و دولت قرار میؤها، مسسات مالی در اختیار خانوارؤها و م هایی که بانک شوند. وام هدایت می

ها،  شامل ساختن سد، بزرگراه یگذار سرمایه مین مالی جامعه برای خرید کاالهایأترین منبع ت مهم
وری منابع جامعه و  گذاری نیز بهره باشند. سرمایه آالت و ابزارها و ... می ها و خرید ماشین پل

دهد. به استناد قانون  جامعه را افزایش می کشور را افزایش داده و با ایجاد اشتغال سطح رفاه
منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیت  توانند به ها می عملیات بانکی بدون ربا بانک

ها  از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش بخشیهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی  بخش
 مین نمایند.أصورت مشارکت ت را به

شویم تعداد  برنامه چهارم نزدیک می انتهایهای  دهد هرچه به سال نشان مینتیجه تحقیق 
 هزار 10سال به کمتر از که در طوریبه  ،شده است تسهیالت بانکی کمتر از طریقاشتغال ایجاد شده 
 های اقتصادی نامه اجرایی گسترش بنگاه ارزیابی عملکرد آیین .)1389 (فرجادی، شغل رسیده است
های مجلس  پژوهش رآفرین که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکززودبازده و کا
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 93    های کوچک و زودبازده... هبررسی تأثیر طرح توسعه بنگا

ای از  شورای اسالمی منتشر شد حاوی ارزیابی نهادهای مختلف سیاستگذاری است که خالصه
هاست. بر اساس گزارش بانک مرکزی در  زایی این طرح گردد. هدف این گزارش نتایج اشتغال آن ارائه می

 های عامل مجموع سهمیه ابالغی بانک مرکزی به بانک 1389اقتصادی کشور در سال  ای از تحوالت خالصه
 1388در مقایسه با سال  1389های اقتصادی کوچک و کارآفرین تا پایان  برای اعطای تسهیالت به بنگاه

های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیالت دریافتی برای  تغییری نداشت. اعمال سیاست
ها به  ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک د در برخی طرحموضوع قراردا
 علل عدم افزایش سهمیه مذکور است. پیش ازهای  و معوق شدن برخی تسهیالت در سال بانک مرکزی

پراکندگی اعطای تسهیالت در مناطق مختلف کشور انحراف در برنامه  در این گزارش با توجه به
 1387است. بر اساس گزارش سازمان بارزسی کل کشور در سال  ننوسادر  درصد 42تا  2بین 
 ،به عبارت دیگر .های تعهد شده در برنامه محقق شده است از اشتغالدرصد  40طور میانگین  به

 1391ساله برنامه چهارم توسعه در سال  6باشد. گزارش عملکرد  انحراف میدرصد  60برنامه دارای 
های مجلس  در اهداف برنامه بوده است. در نهایت مرکز پژوهش صددر 60انحراف  از حاکینیز 
های کوچک اقتصادی با  بنگاهاعالم نموده است که برنامه اعطای تسهیالت به  صورت رسمی هب

ها را  رسانی دولت انحراف این طرح شکست مواجه شده است و این در حالی است که پایگاه اطالع
انحراف بیش از  نیزهمچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ،اعالم نموده است درصد 3کمتر از 

  .)1391های مجلس،  (مرکز پژوهش نپذیرفتدر برنامه را  درصد 5

زایی از سوی  های اشتغال شود اختالف بین موفقیت یا شکست طرح چنانچه مالحظه می
تواند ریشه در  یخورد. این اختالفات م چشم می های سیاستگذار و نظارتی فراوان به ارگان

تواند ما را از حقیقت موجود دور سازد. این تحقیق  های سیاسی باشد که می بندی سالیق و حزب
زایی  شده در باب اشتغال های اعمال تری از نتایج سیاست تواند نتیجه دقیق صورت جامع می به

 نتیجه پرداخت تسهیالت شود تالش میدر این تحقیق  های سیاسی است. بندی که فارغ از جناح دهد ارائه
اشاره شد نیز پیش این برای اشتغال که طی برنامه چهارم اجرا گردید مشخص شود. البته چنانچه 

 اند که شاید بررسی صرف اثر تسهیالت بانکی وابسته یکدیگرهای اقتصادی چنان به  لفهؤم
 کنار توان در می اما ،ایدنظر نی هزایی بر نرخ بیکاری یا نرخ مشارکت اقتصادی چندان دقیق ب اشتغال

خود نرخ اشتغال ایجاد شده از سایر مباحث اقتصادی که در نتیجه ایجاد اشتغال از  نرخ بیکاری و
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 7 شماره  های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست    94

 گذاری توان به افزایش خالص سرمایه ها می لفهؤدهند نیز کمک گرفت. از جمله این م العمل نشان می عکس
 نمود،اشاره های بانکی  ار یا افزایش سپردههای مصرفی خانو یا افزایش تولید یا باال رفتن هزینه

مطالعه  و خدمات)و  (صنعت، کشاورزی های های عمده فعالیت توان با تفکیک گروه همچنین می
  روند رشد آنها به این هدف رسید. 

افزایش نقدینگی در جریان آزادسازی اعتبارات بانکی در جامعه نیز ممکن است  سوییاز 
مستقیم این افزایش تورم است. تورم به کاهش  آثارصاد بگذارد. یکی از تبعات ناگواری را بر اقت

ارزش واقعی ریال خواهد انجامید و با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات محصوالت اولیه 
در اینجا  نوپای کشور شود. اغلبساز آسیب رساندن به صنایع  تواند زمینه صنعتی و کشاورزی می

 اثرآن بر اشتغال ایجاد شده دور از انتظار نیست. اما ،یالت بانکی بر تورم را نداریمقصد مطالعه اثر تسه
های عامل به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا می گردد شامل  اعتباراتی که از طریق بانک

... وزایی  ای، اشتغال اعتبارات مسکن، خودرو، ضروری، جعاله، مضاربه، تسهیالت ارزی، تبصره
 اثر تسهیالت شود تالش میثر باشند. در این تحقیق ؤگذاری م ند برای تولید و سرمایهتوان نوعی می به

شود به میزان  در این تحقیق سعی می های کوچک و زودبازده را بر اشتغال سنجش نماییم. بنگاه
 )1384-1389(های  های منتخب طی سال زایی در مهار بیکاری برخی استان های اشتغال اثرگذاری طرح

 1385و  1390های  شده از سرشماری سال ها با مطالعه آمارهای منتج ته شود. در انتخاب استانپرداخ
صنایع و خدمات  اضی کشاورزی،ار، جمعیت درصد 60ای عمل خواهد شد که بیش از  گونهه ب

غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوی،  شرقی و (آذربایجان ها در آن استان کشور
جای گیرد. با این کار با قاطعیت  )هرمزگان و گیالن، مازندران، مرکزیکرمان،  خوزستان، فارس،

د یآ میای که از این مقاله بر یجهدست آمده را به کل کشور تعمیم داد. نت هتوان نتایج ب بیشتری می
 .شده یاری رساند به اهداف از پیش تعیین دستیابیهای کلی اشتغال را در  تواند تدوینگران سیاست می

 های کوچک بنگاه تسهیالت اثر شود تالش میدیتا)  ل(پن های ترکیبی دهدر این تحقیق با استفاده از روش دا
  .نماییمگیری  اندازهرا بر اشتغال  زودبازده
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 مبانی نظری و تجربی. 2
  های کوچک و زودبازده اقتصادی  تسهیالت بنگاه. 2-1

 های بنگاه پدیده این است. شده اجتماعی روابط و کار حقوق ادبیات وارد جدیدی پدیدهاخیراً 
 1زودبازده و کوچک های بنگاهمعروف  بحث دهند. می تشکیل را کشوری هر صنعت واساس  که است زودبازده

 که زمانی یعنی متوسط و کوچک های بنگاه عنوان تحت 60 دهه اوایل و 50 دهه اواخر به
 فرانسه و آلمان ژاپن، التین، آمریکای مانند شورهاکبرخی  گردد. میباز شد می مطرح توسعه های بحث
 و جدید های فناوری ظهور با اخیر دهه دو در .داشتند توجه ها بنگاه این به خاص مقطع یک در

 های روش صنعتی، واحدهای های توانایی در تحوالتی اینترنت ارتباطی شبکه به همگان دستیابی
 بازرگانی و صنعتی و کوچک واحدهای که طوریه ب است؛ شده هافزود کشور صنعتی ساختار و توزیع و تولید

 از بسیاری در واحدها این. اند شده شناخته کشور هر اقتصاد اساسی و مکمل بخش عنوان هب
 فقر، نمودن کن ریشه اشتغال، ایجاد همچون بنیادین اهداف به دستیابی ضمن توسعه حال در کشورهای

 کاظمی (رافع، دارند مؤثری نقش توسعه حال در کشورهای اساسی هاینیاز برآوردن و درآمد توزیع بهبود
  .)1391 بیوکی، حیدریو 

 .است وابسته متوسط و کوچک های شرکت موفقیت به زیادی حد تا کشور هر اقتصادی توسعه
 راه متوسط و کوچک های بنگاه اجتماعی بعد در .است مطرح بعد چند در ها شرکت این فعالیت
 و کنند می اصالح را سیاسی ساختار ها بنگاه این سیاسی بعد در گذارند. می باز را افراد پیشرفت

 های بنگاه اقتصاد لحاظ از آورند. می عمل هب جلوگیری بزرگ شهرهای در قدرت تمرکز از
 های بنگاه نیز فردی نظر از شوند. می محسوب اشتغال ایجاد عوامل عمده از متوسط و کوچک
 آورند. می فراهم ای حرفه روشن های افق ایجاد و تخصصی و فردی توسعه برای ار زمینه متوسط و کوچک
 بر مبتنی پویا رقابتی، اقتصاد به اقتصاد رساندن در بسزایی سهم ها بنگاه از گروه این ترتیببه این 
 دولت ،راستا این در دارند. را انسجام تحکیم و شغل ایجاد مداو، رشد توانایی نیز و دانش

 غیرنفتی صادرات و تولید افزایش جامعه، محروم مناطق و اقشار بین منابع عادالنه توزیع منظور به
 مسیرهای از منابع این نمودن خارج و بانکی تسهیالت کارایی افزایش و نیز اقتصادی تحرک و

 در را کارآفرین و زودبازده اقتصادی کوچک های بنگاه گسترش نامه ینیآ اشتغال، در غیرمولد

                                                            
1. Small and Medium Enterprises (SMEs) 
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 که بود گردیده تدوین اقتصادی چهارم ساله پنج برنامه قالب در برنامه این نمود. تدوین 1384 سال
  .)1387، مرزناکی بود (علیزاده اشتغال نرخ افزایش و گذاری سرمایه بردن باال آن هدف

  

  های کوچک و زودبازه اقتصادی طرح بنگاه. 2-2
نامه چهارم توسعه با هدف ساماندهی زایی دولت که بر اساس قانون بر های اشتغال یکی از طرح

اجرایی گردید طرح اجرای  1384ها و حمایت دولت از گسترش این واحدها در سال  فعالیت
نامه اجرایی این طرح اهداف  ینیهای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین بود. در آ بنگاه

  دولت از ایجاد آن چنین آمده است:
 بنا گردید تشکیل جنوبی خراسان استان مرکز در که 19/8/1384 مورخ جلسه وزیران در هیئت

 و ایران مرکزی بانک ،یاجتماع امور و کار وزارت کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به
ایران  اسالمی جمهوری اساسی قانون 138 اصل به استناد و دارایی و اقتصادی امور وزارت

 )،95ماده ( "ط"و  "د")، بندهای 39ماده ( "الف")، بند 21ه (ماد "ج") و بند 27( و )11)، (10مواد (
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی چهارم توسعه) برنامه 102ماده ( "الف") و بند 101ماده ( "و"بند 

 اقتصادی کوچک های بنگاه گسترش اجرایی نامه آیین -1383مصوب - ایران اسالمی جمهوری
  نمود: صویبت زیر شرح به را کارآفرین و زودبازده

های دولت در زمینه گسترش  ها و حمایت نامه ساماندهی فعالیت ینیهدف از این آ ):1(ماده 
منظور دستیابی به مقاصدی شامل توزیع عادالنه منابع در  های کوچک اقتصادی زودبازده به بنگاه

 تر، ژه مردم محروموی ویژه در مناطق محروم، توزیع عادالنه منابع بین اقشار مختلف مردم به مناطق به
افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیالت بانکی، 

 های زودبازده). نامه اجرایی بنگاه ینی(آ های شغلی جدید زایی و افزایش فرصت تقویت کارآفرینی، اشتغال
 و 1385در سال  صددر 14، 1384در سال  درصد 16این تسهیالت با سود مصوب بانک مرکزی (

 به متقاضیان جهت خرید مواد اولیه، تجهیزات مکان کارگاه اعطا گردید. )1386درصد در سال  12
نامه و  ینیهای موضوع این آ منظور تشویق و حمایت از فعالیت نامه به ینیاین آ )5(بر اساس ماده 
و کارمزد تسهیالت شده، یارانه سود  بینی برداری از طرح و تحقق اهداف پیش پس از بهره

 ای و زمانی به ایجادکننده طرح های موضوعی، منطقه ها مطابق دستورالعملی متضمن اولویت طرح
در  1385های زودبازده که از اوایل سال  های بنگاه گردید. اعطای تسهیالت به طرح پرداخت می
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 1388 ی گرفت و در سالبه اوج خود رسید و پس از آن سیر نزول 1386ها اجرایی گردید در سال  استان
  .به کمترین مقدار خود رسید

   
  های زودبازده در سطح کشور آمار عملکرد اجرای طرح بنگاه .1جدول 

تعداد   سال
های  طرح

انعقاد 
قرارداد 
  شده

مبلغ 
قراردادهای 
  منعقد شده

تعداد 
اشتغال 

های  طرح
قرارداد 

 منغقد شده 

مبلغ 
پرداخت 
شده به 
  متقاضیان

تعداد 
های  طرح

برداری  هرهب
  شده 

عملکرد 
تعداد 
های  طرح

اجرا شده 
  (درصد)

تعداد 
اشتغال در 

های  طرح
برداری  بهره

  شده 

عملکرد 
  اشتغال 

1385  277480 11/99770 664338 93/80343 165957 60  426712  64  
1386  299551  72/105766  749555  67/92939  274904  92  434275  58  
1387  43606 58/26805 71506 29/29714 50445 -  85145  -  
1388  3829  127/9254  32630  2/6062  -  -  -  -  
1389  8324  915/14516  65639  69/15726  1626  5/19  14067  4/21  
  -  -  -  -  04/224787  1583658  45/256113  632790  جمع

  .گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مار و اطالعات معاونت اشتغال و سرمایهآخذ: أم
  

های مختلف بررسی گردید و  های زودباده از سوی ارگان یج حاصل از اجرای بنگاهنتا
های مجلس و سازمان بازرسی  دست آمده است. مرکز پژوهش ها به از این بررسی متضادینظرات 

 و بیان داشتند که طرح فوق شکست خورده است. نمودندکل کشور نتایج را ناامیدکننده توصیف 
رسانی دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی  طالعمرکز ا ،از سوی دیگر
 آمیز توصیف نمودند و اظهار داشتند که انحراف ناچیزی در اجرای طرح مشاهده شده است. طرح را موفقیت

در گزارش سازمان بازرسی کل گردد.  های فوق ارائه می های ارگان ای از گزارش در این باب نمونه
  استان به شرح ذیل است: 23نمونه در  4665اساس تعداد  ) بر1387ه کشور (اسفندما

شده در قانون برنامه چهارم توسعه  پرداخت این تسهیالت در برخی موارد با اهداف تعیین -
و  نمایدتبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک  مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به

  است. نمودهبازی را فراهم  های سفته فعالیتی در اقتصاد و موجبات افزایش نقدینگ
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درصد و  44/17ها صوری بوده (میانگین ساده  درصد طرح 16طور میانگین حدود  به -
اقدام به  های زودبازده اساساً درصد) و متقاضیان تسهیالت بنگاه 66/15میانگین هندسی موزون 

 .نمودندهزینه  ایجاد طرح نکرده و تسهیالت را در محل دیگری

 .است یافتهها تحقق  درصد از اشتغال اسمی تعهدشده در طرح 40طور میانگین حدود  به -
 زایی وجود داشته است. درصد انحراف در اشتغال 60حدود  ،به عبارت دیگر

درصد انحراف  92/16درصد و میانگین هندسی موزون  95/21اساس میانگین حساب موزون  بر -
کنندگان تسهیالت منابع  برخی دریافت ،پرداختی وجود داشته است. به عبارت دیگرتسهیالت  در خصوص

) 2های صوری (بند  اند و این مورد با موضوع طرح هنمودطور کامل در محل دیگری هزینه  یا به را بعضاً
یا  تسهیالت دریافتی برای توسعه طرح امادر این مورد اخیر طرح وجود خارجی دارد،  زیرامتفاوت است؛ 

 .)1388 ،های مجلس (مرکز پژوهش سرمایه در گردش مصرف نشده است

های اخیر بر نتایج حاصل از بررسی  رسد اختالفات سیاسی مجلس و دولت در سال نظر می به
های نظارتی در  که گروه در حالی ،های زودبازده سایه افکنده است آثار عملی طرح بنگاه

های  اند از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه اعزام گردیده های مختلف ها که از سوی ارگان استان
ی از موفقیت این ت... گزارشاو جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن

  .دارند (سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) طرح عنوان می
  

  سسات مالی و اعتباری در ایران ؤاشتغال، بیکاری و م. 2-3
 از انقالب  پسهای پنج ساله اول تا پنجم  یگاه اشتغال و سیستم بانکی در برنامهجا. 1- 2-3

 در تحول های زمینه سو یک از اسالمی انقالب دوم هده آغاز و تحمیلی جنگ یافتن پایان با
 زمینه ایجاد و کشور شکسته درهم اقتصاد بازسازی ضرورت دیگر سوی از و کشور اقتصاد
 با ای مرحله برخورد قالب در ایران شرایط این در شد. تر نمایان ردمم زندگی وضع بهبود برای

 ونمود  انتخاب را مدت میان ریزی برنامه ابزار کشور توسعه ضرورت و جامعه توسعه نیازهای
 ساله پنج برنامه .شد آغاز 1368 سال از ساله پنج های برنامه قالب در کشور توسعه برنامه عمالً
 توسعه اول برنامه از پس .شد آغاز اقتصادی آزادسازی راهبرد انتخاب با )1368-1371( دوره در اول

 مطابق کشور توسعه دوم برنامه تهیه شد.) 1374-1378( ساله پنج دوره برای توسعه دوم برنامه
 سازی خصوصی و اقتصادی آزادسازی بر مبتنی آن اسناد در شده اعالم های سیاست و اهداف
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 اقتصادی مسائل به اجتماعی نگاه توسعه، دوم و اول برنامه گیر دو گریبان یساختار مشکالت .شد تهیه

 طرح ارائه و اوپک در روابط بهبود و الملل بین روابط در زدایی تنش سیاست و داخل در
 با اقتصادی ساختار اصالح سرمشق گیری شکل به منجر 1377 سال در اقتصاد سازماندهی

 اقتصادی اصالحات راهبرد با برنامه این .شد )1378-1383( اقتصاد هتوسع سوم برنامه در داخلی رویکرد
 همراه اقتصادی نظام آزادسازی سمت به حرکت طریق از رقابتی اقتصاد توسعه رویکرد بر مبتنی

 برای انحصارات لغو و نهادی و قانونی اصالحات و اجتماعی تأمین جامع نظام گیری شکل با
 اما ،گردید تدوین و طراحی دولت گری تصدی کاهش و خصوصی شبخ مشارکت های زمینه شدن فراهم
 جهانی رویکرد و دانایی محور بر مبتنی اقتصادی پایدار رشد سرمشق با چهارم برنامه تدوین و تهیه
  بود. متفاوت ها برنامه سایر با بعد این از که شد تهیه اقتصادی بلندمدت انداز چشم قالب در

 اشتغال قات خارجی و داخلی که به ارتباط تسهیالت بانکی و ایجاددر اینجا به تعدادی از تحقی
  انتخاب گردیده است. رو در پژوهش پیشعنوان مقاله پایه  کنیم. یکی از این مقاالت به اند اشاره می پرداخته

 مالی، بازارهای توسعه اهمیت"عنوان  تحت در تحقیقی )2010آرمسترانگ، بن کریج، جکسون و تامسون (
 اعتباری توسعه ثیرأت "متوسط و کوچک اقتصادی های بنگاه و تضمینی های وام بین ارتباط مطالعه
 صورت اعطای تسهیالت تضمینی به آمریکا دولت مداخله با که را متوسط و کوچک کار و کسب های بنگاه
. در اند کردهو ارتقای عملکرد اقتصادی بررسی روی اشتغال  گردد بر اجرا می SBA1 عنوان به
 مقاله این است. هشد ارزیابی مثبت اقتصاد عملکرد بر SBA های تضمینی ثیر اعطای وامأتمطالعه  نآ

 و که باعث رشد نمودهاز اعطای تسهیالت در کانادا را چشمگیر توصیف  دست آمده به نتایج
نرخ ساالنه اشتغال  که صورت طراحی شده استاین   مدل این تحقیق بهرفاه اقتصادی گردیده است. 

های تضمینی، متوسط  اعطای وام های بانکی، سرانه تابعی از سپرده )1991-2001در طول دوره (
 های کوچک اقتصادی که با استفاده از اشتغال در بنگاهسهم  و گذاری سرمایه های مد سرانه، هزینهآدر

  تحلیل گردیده است.  و های ترکیبی تجزیه روش داده
 "ثیر اقتصاد بانکی و غیربانکی در مکزیکأت"عنوان  تحت ای در مقاله) 2009و (میریم و اینساال

های  استان اغلبدر  2زایی که با ایجاد بانک آزتکا تجربه مکزیک در اعطای تسهیالت اشتغال به
هایی که  ای بین استان  صورت مقایسه همکزیک صورت پذیرفته پرداخته است. نتایج این تحقیق که ب

                                                            
1. Small Business Administration Loan Guarantee Programs 
2. Azteca 
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 باعث زایی اشتغال تسهیالت اعطای که دهد ها نشان می ا در آنها ایجاد شده بود با سایر استانبانک آزتک
 درصد افزایش یابد.  4/1حدود  نیز اشتغال و گیرد رونق خوداشتغالی کارهای و کسب گردید

 درآمده است با توجه به تحریر رشته به )2011( کریستنسون و ویلکینسون توسط که دیگری مقاله در
 های اقتصادی بنگاه های آیا وام"ثیر قرار داد با عنوان أاقتصاد آمریکا را تحت ت 2008رکود جهانی که از سال 
 محرک موتور عنوان به را متوسط و کوچک کارهای و کسب "تواند افزایش یابد؟ کوچک و متوسط می

 برای آنها از توانند می سیاستگذاران که استراتژی دو به مقاله این در کند. می تلقی اشتغال رشد
 و ها افزایش سرمایه بانک کنند اشاره شده است. استفاده متوسط و کوچک های بنگاه به وام گسترش
کارهای کوچک از طریق  و عواملی هستند که به رونق کسب جامعه نقدینگی مشکالت کاهش

میلیون شغل در  9 به از دست رفتن فوق . مقالهنمودهای اقتصادی کمک خواهد  به بنگاه اعطای وام
 استخدام کارگر و کارمند اتفاق افتاده است.) 2008-2010( های سال طیکند که  اثر رکود اشاره می

د که نده ها نشان می دادهزمان  ایندر  .درصد کاهش یافته است 6کارهای کوچک  و در کسب
 درصد 8متوسط  وکارهای کوچک و درصد و به کسب 22وکارها  کسب تماماعطای تسهیالت بانکی به 

 ها مشخص گردید های اعطاکننده وام گیری از تعدادی بانک مقاله با گزارش آنکاهش یافته است. در 
کنند. مدلی  ها عنوان می آن را فروش ضعیف این بنگاه دلیلو  یافتهتقاضای اخذ وام نیز کاهش 

عی از سرمایه، های کوچک را تاب دهی به بنگاه تحقیق ترسیم شده است میزان وام آنکه در 
 داند. های جامعه، میزان اشتغال و تولید ناخالص داخلی می های بانکی، دارایی سپرده

های تازه  ثیر افزایش شعبهأ) در تحقیق خود در کشور هند به بررسی ت2002( برگس و پاند
) 1969-1992(های  (که در زمان آزادسازی طی سال سیس توسط بانک مرکزی این کشورأت

اند.  پرداخته شده در مناطق روستایی بوده است) بر توسعه روستایی سیسأت ار شعبه عمدتاًهز 50حدود
 ها منجر به تغییر ساختار تولید و اشتغال و در نهایت شعبهسیس أتدهد که  نتایج مطالعه آنها نشان می

 کاهش فقر و نابرابری شده است.

در  ر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادیثیأبه بررسی تکه ) 1388مطالعه اکبریان و حیدرپور ( در
بازارهای مالی در  هاهمیت توسع که پرداخته است عنوان شد )1345-1386(های  ایران طی سال

رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر 
است.  )1345-1386(دمدت طی دوره زمانی مدت و بلن بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه هتوسع
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بر  مدت های مالی در کوتاه دهد که در هر دو الگو شاخص نتایج حاصل از برآورد معادالت نشان می
و  مالی ههای توسع خصمیان شا ای اما در بلندمدت با کمی اغماض رابطه ،رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند

 .تسهیالت اعطایی است بر نظارت دقیق در سیستم بانکیاز نبود  وجود دارد که حاکی رشد اقتصادی

های خرد بر اشتغال  ثیر وامأبررسی ت"عنوان  تحت) 1390و خارقانی (فعالیت در تحقیق 
شود که اعتبارات خرد بر ایجاد اشتغال با حقوق و  گیری می چنین نتیجه "(مطالعه موردی ایران)

گذارد. نتیجه  حقوق و دستمزد بسیار اندک اثر می ثیر است و بر ایجاد اشتغال بدونأت دستمزد بی
که اگر مفهوم محدودتر اشتغال را در نظر بگیریم تأمین  نمودتوان چنین بیان  این مطالعات را می

 .در نظر بگیریم اثر مثبت بر تقاضای نیروی کار دارد تر اشتغال را اعتبار خرد اثر منفی و اگر مفهوم وسیع
 اعطایی که در آن از درآمد ماهانه و تسهیالت استکار گرفته  هبرا یت مدل پروب 1فوق در تحقیق

 .عنوان متغیرهای توضیحی جهت بررسی رفتار اشتغال استفاده شده است به

 "مالیه خرد راهکاری برای تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر"عنوان  تحتدر مطالعه دیگری 
 و خرد اعتبارات بلندمدت ارتباط بررسی ورمنظ ) صورت پذیرفته است به1389که توسط بختیاری (

 )1365-1384(های سال به مربوط زمانی دوره اطالعات و آمار از کشاورزی بخش افزوده ارزش
 کشاورزی، بخش به خرد اعطایی اعتبارات حجم متغیرهای از تحقیق این در است. شده استفاده
 افزوده ارزش و کشاورزی بخش اشتغال کشاورزی، بخش در دولتی و خصوصی گذاری سرمایه حجم
 است. شده استفاده 1361 سال قیمت ثابت به کشاورزی بخش

 )1383که توسط کاظمی ( "بررسی رابطه نرخ سود بانکی و اشتغال" تحت عنواندر تحقیقی 
 های اقتصادی نظریات اقتصادی یکی از موجبات تحرک بخش تمامکه در  شود انجام شده است عنوان می

 گذاری افزایش اشتغال و کاهش نرخ سود تسهیالت در حد بازدهی واقعی است. و افزایش سرمایهدر حالت رکود 
گذاران بخش خصوصی است. در این تحقیق از  گیری سرمایه تصمیم براینرخ سود تسهیالت معیاری 
تغییر در مانده  نیزخدمات به تفکیک و  و های کشاورزی، صنعت افزوده بخش متغیرهای توضیحی، ارزش

  .استفاده شده است ها تسهیالت این بخش
  
  

                                                            
های کوچک و زود بازده بر  ثیر بنگاهأت"نور با عنوان  مالی دانشگاه پیام . این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت1

  به تصویب رسیده است. "های منتخب کشور روند اشتغال در استان
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  متدلوژی. 3
  معرفی الگوی تجربی. 3-1

عنوان مقاله پایه انتخاب نمودیم  ) را به2010( تامسون و کریج، جکسون ، بنتحقیق آرمسترانگ
الزم بود تا مدل  قرار دهیم، اماسنجش مورد زایی را بر اشتغال ایران  ثیر تسهیالت اشتغالأتا ت

شده به متقاضیان از طریق  اطالعات مربوط به تسهیالت پرداخت سازی نماییم. ه را بومیمقاله پای
 استان کشور تهیه گردید. این تسهیالت 13معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 

مقررات صورت تسهیالت فروش اقساطی اعطا گردیدند که  های عامل دولتی به از طریق بانک
در مقاله  درصد آورده متقاضیان این تسهیالت بود. با توجه به اینکه 20درصد وام و  80آنها مربوط به 

 در این مقاله اماپایه متغیرهای دیگری نیز غیر از تسهیالت تضمینی برای اشتغال لحاظ گردیده بود، 
 حقیقتمدل  ، بنابراینیمهای زودبازده و اشتغال را سنجش نمای هبررسی رابطه بین تسهیالت بنگا تنها داریم قصد

  طراحی گردید.  صورت زیر اله اصلی بهمق کار رفته در همدل ببا کمی تغییرات در
 زودبازدهو  های کوچک بنگاه) تابعی است از تسهیالت 1384-1389دوره ( طینیروی کار شاغل 

  وتحلیل گردید. که با استفاده از روش پنل دیتا تجزیهاقتصادی 
  

LEMPit = αit+βjit LSMEit + βjit εit )1   (                                                                             
  

ن آم. دلیل عنوان جامعه آماری انتخاب نمودی استان کشور را به 13در مطالعات خود 
 ،وتحلیل آماری بود های کشور و گستردگی تجزیه استان تماممحدودیت دستیابی به اطالعات 

 دهد. یت کشور را در خود جاجمعی درصد 70ه بیش از ک شدای انتخاب  استان به گونه 13این  اما
  ) انتخاب گردید.1384-1389ز دوره (ماری نیآنمونه 

  

 معرفی متغیرها. 3-2

 ،1375های  های سال ها با استفاده از سرشماری استان در نیروی شاغللگاریتم LEMP  متغیر
  های برآورد آماری استخراج شده است. و فرمول 1390و  1385

سود  این نوع تسهیالت با نرخزودبازده  های کوچک و بنگاه تسهیالتلگاریتم LSME  متغیر
آالت یا مسکن  از کل قیمت مواد اولیه، ماشین و معموالً گردید درصد به مشتریان اعطا می 12
  .بود ها سهم اعطای وام بانک نیز درصد 80درصد آورده مشتریان و  20
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  ها دادهآوری  جمع. 4
 آوری شد و ای و اینترنت مبانی نظری جمع در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه

و  های سری زمانی مرکز آمار ایران، آمار و اطالعات بانک مرکزی آمار و اطالعات برای تخمین از داده
دفتر آمار استانداری  و و رفاه اجتماعیمعاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 

. باشد از نوع تحقیقات کاربردی می این مطالعه به لحاظ استفاده استفاده گردید. شرقی نآذربایجا
های الزم از مقاالت و نشریات خارجی و داخلی مدل موردنظر  پس از انجام مطالعات و بررسی

 های اقتصادسنجی استفاده از روش استخراج شد و پس از بررسی تجربی روابط مشخص شده با
 الزم به ذکر است که از کل جامعه آماری ته شد.ها پرداخ به تحلیل داده Stata & Eviwes افزار و نرم
برخی از  تنهاهای کشور) با توجه به گستردگی آمار و محدودیت دسترسی به اطالعات  (استان
 شده مدل معرفی .دیممطالعه نمومنتخب ای ه استانعنوان  بهرا ن) استا 13د های کشور (حدو استان

  ده است.زده شتخمین ) 1384-1389(و بازه زمانی های ترکیبی) (داده1دیتا صورت پانل هب
  

  برآورد الگو و تحلیل نتایج. 5
 ها از لحاظ دادهبررسی برای جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب  از تخمین مدل پیش

توان از آزمون  تابلویی می ها دادهوجود ریشه واحد در یا  اناییآزمون ممی است. برای پایایی الزا
  صورت خالصه عرضه گردید: چو استفاده نمود که نتایج آن به و ن، لینیول

  
  ن، لین و چو ویآماره ل. 2جدول 

  احتمال آماره متغیر  #
1  LEMP 1853/15- 0  
2  LSME  61183/4- 0  

  .تحقیق نتایجخذ: أم
  

گیری از احتمال آماره  ین نتیجهمتغیرهای این تحقیق مانا هستند. ا تمامآید  ینتایج برمچنانچه از 
همچنین قدر مطلق آماره  ،باشد می درصد 5آید که دارای احتمال زیر  دست می هب چو و ن، لینیول

تلفیقی بودن یا  بایست میدر گام بعدی  .دهد مانایی را تا سطح اهمیت یک درصد نشان میمذکور 
کننده  لیمر مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه صفر در این آزمون بیان Fها از طریق آزمون  دن دادهی بویتابلو

                                                            
1. Panel Data 
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 بنابراین ،داردمعناداری اثرات ثابت دست آمده (صفر) نشان از  لیمر به Fهاست. احتمال  تابلویی بودن داده
  :شود با این نتیجه فرضیه صفر رد می

 

{H0=Pooled model and H1=Panel Model} )2                                          (                      
 

  لیمر –نتایج آزمون اف  .3جدول 
آماره آزمون درجه آزادی احتمال

Cross-Section F 843/2885 64/12 0 

Cross-Section Chi-Square 044/491 12 0 

   .تحقیق نتایجخذ: أم
  

 .گرددخطاهای ناشی از تخمین نیز تعیین  أمنش بایست مییید شد أینکه وجود ناهمگنی در مقاطع تاز ا پس
ناشی از تخمین طی زمان اتفاق افتاده یا اینکه عالوه بر اینکه  یدیگر، باید مشخص شود که خطا عبارتبه 

و اثر ثابت و تصادفی مواجه با د در نتیجه چنین خطاهایی ،وده استدلیل تغییر مقاطع نیز ب طی زمان بوده به
  صورت زیر است: هخواهیم بود. نتیجه آزمون هاسمن برای مدل ب

  
 نتایج آزمون هاسمن .4جدول 

Test Summary Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-Section Random 6353/20  1 0 

  .تحقیق نتایجخذ: أم
  

 دهد که مدل برآورد شده هاسمن نشان مینتیجه آزمون  درصد 5دست آمده زیر  با توجه احتمال به
 ،با استفاده از الگوی تابلویی با اثرات ثابت دارای ضرایب کاراتری نسبت به الگوی تابلویی با اثرات تصادفی هستند

  .دهد مقاطع را به وضوح نشان میتفاوت در )5(جدول  شود. در نتیجه الگوی اثرات ثابت انتخاب می
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  مقاطعتفاوت در . 5جدول 
خراسان 
  رضوی

 بایجانآذر اصفهان بوشهر تهران
 غربی

 بایجانآذر
  شرقی

  استان

866267/0 470864/1 145183/1- 422549/0 072217/0-  مقطع 22557/0

 استان خوزستان فارس کرمان گیالن مازندران مرکزی هرمزگان

873986/0- 821984/0- 007139/0 198944/0- 239111/0- 2868879/0  مفطع 07186/0

   .تحقیق نتایجخذ: أم
  

   ) حاصل شد.6( ج جدولبررسی فروض کالسیک نتای های ترکیبی و های مربوط به داده پس ازانجام آزمون
 

  نتایج تخمین نهایی مدل .6جدول 
 متغیر آماره انحراف معیار آماره T احتمال

0 5455/128  105408/0  54976/13  C 

0 224925/8  000588/0  004834/0  LSME 

0 45785/16  062258/0  04629/17  Ar(1) 

R-Squared 
998/0  

Durbin-
Watson Stat 

95/1  

F-Statistic 
 58/17936  

prob F 
0  

  .تحقیق نتایجخذ: أم
  

توضیحی این پژوهش در سطح  ی فصل چهارم تمام ضرایب متغیربا توجه به جداول آمار
 998/0. ضریب تعیین بسیار باالی مدل استید یأمورد ت ثیر مثبت آنأفته است و تداری قرار گرامعن

ست اعلمی  اشتغال کامال منطقی و شده برای توضیح متغیر توضیحی انتخاب متغیردهد که  نشان می
 واتسون نیز -د. آماره دوربیندرصد متغیر وابسته را توضیح ده 100نزدیک به  ستو توانسته ا

 دهد که نیز نشان می F رار گرفته است. آمارهدر منطقه عدم وجود همبستگی ق 4طبق محاسبات فصل 
  گردد: صورت زیر تعریف می معادله آن به باشد. رگرسیون تخمین زده شده در حد قابل قبول می

 

LEMP = 13.54 + 0.0048 * LSME )3                                                                                (  
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  های نظری  ا تئوریبررسی نتایج ب. 6
 کریج، جکسون و تامسون که مدل اجرا شده آرمسترانگ، بنشده توسط  با توجه به نتایج تحقیق انجام

بر اشتغال  SBEهای تضمینی  مثبت وام آثارعنوان الگوی پایه این پژوهش تعیین شده است  توسط آنها به
نتایج تحقیقی که توسط  است.نیز مثبت ان ایر های زودبازده بنگاهتسهیالت در یید شده است. این اثر أت

ر را بر ایجاد اشتغال د ) صورت گرفته است اثر تسهیالت بانکی2009( میریم بروب و اینسا الو
مطالعه این نسبت به در ایران اثر تسهیالت در اشتغال  نموده است کهمکزیک بسیار باال توصیف 

 گیری شده است ) نتیجه1390( خارقانی همچنین در تحقیق فعالیت و ،است شدهگزارش  تر ضعیف
ثیر است و بر ایجاد اشتغال با دستمزد أت که اعتبارات خرد بر ایجاد اشتغال با حقوق و دستمزد بی

 بر اساس گرفته در تحقیق حاضر است. گیری صورت ثیر اندکی دارد. این نتیجه موافق با نتیجهأپایین ت
  گردد.  یید میأبراشتغال ت های زودبازده بنگاهتسهیالت شده در فصل دوم اثر مثبت  های مطرح تئوری

  

  پیشنهادارائه و گیری  نتیجه. 7
 نشتغال مثبت بوده و باعث باال رفتهای زودبازده بر ا های این تحقیق اثر تسهیالت بنگاه بر اساس داده

   .نرخ اشتغال در جامعه آماری گشته است
درصد جمعیت کشور را  70شده است که بیش از  تالشب های منتخ با توجه به اینکه در انتخاب استان

 دنبال فرضیه ذیل بودیم: در این پژوهش بهتواند به کل کشور تعمیم یابد.  شامل شود نتایج این تحقیق می

  :ثیر داردأزایی کشور ت بر میزان اشتغالهای کوچک و زودبازده اقتصادی  بنگاهتسهیالت  -

بر  های زودبازده تسهیالت بنگاهدست آمده مشخص است  ایج بهفرضیه چنانچه از نت این در مورد
دار و مثبت است و اها دارای ضرایب معن زایی اثر مثبت دارند. تسهیالت پرداختی بانک اشتغال

 ثیرگذار در افزایش نرخ اشتغالأش مهم و تقدارای نباشد. تسهیالت بانکی  مطابق انتظارات تئوریک می
شود.  های مجلس گزارش می گیری مرکز پژوهش یق برخالف نتیجهنتیجه این تحقکشور دارد. 
های زودبازده باعث باال رفتن دقت  تر به اعطای تسهیالت بنگاه ها و نگاهی جزئی تفکیک استان

تحقیق شده است و این امر باعث مثبت شدن اثر تسهیالت بر ایجاد اشتغال گردیده است. گرچه 
های زودبازده ممکن است به باال رفتن  طرح توسعه بنگاه اجرای دلیل افزایش حجم نقدینگی به

در خصوص  نرخ تورم کمک کرده باشد که این خود نیاز به مطالعه و بررسی دیگری دارد.
  :دنگرد میارائه  ات ذیلادامه روند اعطای تسهیالت پیشنهاد
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به  ای تسهیالت هنگفتهای بانکی در اعط جلوگیری از رانتشرط ه ادامه دادن اعطای تسهیالت بانکی ب -
 اشخاص حقیقی و حقوقی 

  همراه کنترل نقدینگی جامعه برای جلوگیری از باال رفتن تورم  اعطای تسهیالت به -
  گیری شغل جدید از اخذ وام و اطمینان از شکل پسگیرندگان  های دولت به تسهیالت حمایت -
  
  
 

 منابع 
 های ثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالأی تبررس" ،)1388پور ( حیدریسیدمحسن اکبریان، رضا و 

  .43، ص 3، شماره 9، سال پژوهشنامه اقتصادی، ")1386-1345(
های شغلی (مطالعه موردی  نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت" ،)1383پاسبان ( فاطمه بختیاری، صادق و

 .73 ص ،46، شماره توسعهفصلنامه اقتصاد کشاورزی و ، "بانک کشاورزی ایران)

، "مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی" ،)1389( بختیاری، صادق
 .1 ص ،30 ه، شمار17سال ، پژوهشی)–دانش و توسعه (علمی همجل

، "تولید و اشتغال روی بر ازدهزودب و کوچک های بنگاه ثیرأت" ،)1391( علی حیدری بیوکیطاهره کاظمی، شهاب و  ،رافع، فاطمه
 ای، دانشگاه آزاد اسالمی سنندج. ریزی منطقه دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه

 ارشد مدیریت صنعتی، نامه کارشناسی ، پایانهای زودبازده در اقتصاد کشور ثیر بنگاهأت ،)1387( مرزناکی، امیر علیزاده
 ی واحد سمنان.دانشگاه آزاد اسالم

 .11 ، ص1، شماره ماهنامه صنعت و توسعه، "یک بررسی از روند توسعه اشتغال در ایران" ،)1385( فرجادی، غالمعلی

 ماهنامه کار و جامعه،، "های خرد بر اشتغال (مطالعه موردی ایران) ثیر وامأبررسی ت" ،)1390( خاقانیندا  و فعالیت، وحید
 .22 ص، 141شماره 

 .امه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورقانون برن

 .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 .قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 .قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

  .قانون پولی و ملی کشور، سایت بانک مرکزی

 .انون تشکیل شورای عالی اشتغالق

  .56 ، ص4، سال اول، شماره الملل ماهنامه بازار بین ،)1388( های مجلس مرکز پژوهش
  دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن. ،)1391( های مجلس مرکز پژوهش
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 7 شماره  های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست    108

 .74 و 72ص ، ص9، فصل 1382نشریات بانک مرکزی، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال 
Burges, Robin & Rohini Pande (2002), "Do Rural Banks Matter?", Evidence 
from the Indian Social Banking Experiment, March, Internet. 
Monge, Naranjo, Alexander & Luis J. Hall (2003), "Access to Credit and the 
Effect of Credit Constraints on Costa Rican Manufacturing Firms", February, 
Working Paper 471. 
Miriam, Brubn & Inessa Love (2009), "The Economic Impact of Bank and 
Unbanked (Evidence from Mexico)", The World Bank Development Research 
Group Finance and Private Sector Team, June. 
Khandker, S. (2001), "Micro–Finance and Poverty: Evidence Using Panel Data from 
Bangladesh", World Bank Policy Research Paper 2945, World Bank Washington.   
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