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   چكيده
مقاله به بررسي نقش عدم رعايت اخالق شغلي در عدم تحقق اهداف اجراي طرح هايي از جمله  دراين

صندوق توسعه ملي كه تسهيالت ارزان قيمتي به صورت تكليفي در اختيار اجرا  بنگاه هاي زود بازده و
يند، در اجراي اين طرح ها سه گروه ايفاي نقش مي نما .كنندگان آن قرار گرفته، پرداخته مي شود

كه در سطح كالن بايد با در نظر گرفتن اهداف برنامه هاي توسعه كشوري،  ناتصويب كنندگنخست 
امكانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به تصويب و تخصيص اعتبار به شهر يا استان مورد نظر اقدام 

و مصرف  در سطح خرد پرداخت كنندگان بايد با پرداخت و نظارت بر اجراي طرحسپس نمايند، 
كنندگان با دريافت و مصرف آن در طرح مورد نظر عالوه براشتغالزايي و كسب درآمد، موجب افزايش 

  . توليد شوند
به مصرف مورد نظر نرسيده و با افزايش نقدينگي و  بر اساس نتايج مطالعه اين تسهيالت اكثراً

علت اين امر  كه حميل كرده استتورم فزاينده اي را به جامعه ت مصرف آن در فعاليت هاي سوداگري ،
تشخيص نادرست تصويب  :را مي توان در عدم رعايت اخالق شغلي توسط اين سه گروه عنوان كرد

كنندگان طرح ها از وجود منابع و امكانات در منطقه براي اجراي طرح باعث افزايش قيمت تمام شده 
جراي طرح باعث ركود طرح و محصول و تورم منطقه اي شده، همچنين عدم بازاريابي قبل از ا

عدم رعايت اخالق شغلي در مصرف اين از طرفي ورشكستگي طرح و عدم وصول اين تسهيالت گرديده، 
تسهيالت در طرح مورد نظر توسط دريافت كنندگان آن و عدم نظارت بر اجراي صحيح آن توسط 

ر افزايش توليد ملي مي پرداخت كنندگان از مهمترين عوامل به نتيجه نرسيدن كامل اين طرح ها د
  .باشد
  

 اخالق شغلي، تسهيالت تكليفي، تورم: واژگان كليدي

 JEL: E51, J89, Z12 بندي طبقه

                                                                                                               
 Jmzonouzi@yahoo.com ....)نويسنده مسئول(عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه  ∗

 solmazsadegpoor@yahoo.com      دانشجوي دكتري اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه ∗∗
∗∗∗

 mdehgandorost@yahoo.com         اروميه كارشناسي ارشد اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه 
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  مقدمه

دستيابي به رشد و توسعه در هر كشوري از جمله مهمترين اهداف و برنامه هاي دولتمردان و 

اهداف و تحقق آنها نياز بالطبع براي دستيابي به اين . سياستگذاران آن كشور محسوب مي شود

تضمين كند، اجرايي شدن  به برنامه ريزي است و آنچه كه موفقيت اين برنامه ها را مي تواند

اما متاسفانه در اين زمينه مشكالتي مطرح . درست و به موقع آنها توسط متصديان امر مي باشد

بيشتر . گرفته مي شودهاي انجام مي شود كه باعث عدم حصول نتايج موردنظر، از سياستگذاري

موقع آنها و همچنين اين مشكالت از عدم تعهد مجريان طرح ها نسبت به اجراي دقيق و به

در اين راستا و به منظور . برنامه هاي مذكور ناشي مي شودضعف در نظارت و كنترل بر اجراي 

تسهيالت بررسي بهتر، در مقاله حاضر به نقش عدم رعايت اخالق شغلي در عدم تحقق اهداف 

  .پرداخته مي شود بانكي

امروزه نقشي كه مؤسسات مالي و بانكها در وضعيت اقتصادي كشور و بالطبع در زندگي 

اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا اين . مردم دارند بر كسي پوشيده نيست

دولت ها در  هاي پولي وماليمؤسسات در كنار وظيفه اي كه در جهت اجرايي سازي سياست

فرايند دستيابي به رشد و توسعه عهده دار مي باشند، به عنوان يك عامل اصلي در افزايش 

فرضي كه مي ؟ نقدينگي و بروز مشكالتي همچون تورم ناخواسته در جامعه نيز شناخته شده اند

متي توان در اينجا مطرح نمود اين است كه مؤسسات مالي و بانكها در قبال تسهيالت ارزان قي

اشتغالزايي و در كل، تحقق اهداف برنامه هاي توسعه در اختيار كه به منظور رشد توليد، صنعت، 

نظارت و كنترل الزم را بر اجراي طرح هاي ارائه شده عهده دار نمي  ،متقاضيان قرار مي دهند

  . شوند

عه به به عنوان مثال در طرح بنگاه هاي زودبازده كه در جهت تحقق بخشي به برنامه توس

- اجرا گذاشته شد و توفيق چنداني از آن حاصل نشد، بسياري از دريافت كنندگان تسهيالت به

جاي ايجاد بنگاه و در نتيجه اشتغالزايي براي تعدادي از افراد كه از اهداف اجراي اين طرح 

 شد، اين نقدينگي را صرف مخارج مصرفي نموده و به اين ترتيب با تزريق اين مبالغمحسوب مي

وضوح آنچه كه در اين مثال موردي به. به جامعه، عامل اصلي در به وجود آمدن تورم گرديدند

عدم تعهد حرفه اي متصديان  خورد،به عنوان دليلي بر چرايي شكست طرح مذكور به چشم مي

د، البته اين امر در داشتن نظارت و كنترل دقيق بر چگونگي مصرف تسهيالت اعطايي مي باش

خالقي از سوي دريافت كنندگان تسهيالت بانكي نيز مطرح مي باشد، چرا كه اين عدم تعهد ا

افراد بايستي در قبال دريافت تسهيالت، خود را ملزم به اجراي طرح ارائه داده شده به بانك يا 
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ساير نهادها ومؤسسات پرداخت كننده تسهيالت بدانند در صورتي كه در عمل بسياري از افراد 

اينجاست كه جاي خالي اخالق در جامعه و در بين افراد به پايبند نيستند، و به تعهد مذكور 

كشور اسالمي مدعي رعايت اصول اخالقي نبايد يك مساله اي كه متاسفانه در  ،خوردچشم مي

با اين مثال مي توان به اهميت رعايت اخالق اسالمي در رشد و شكوفايي . وجود داشته باشد

  . رد، مساله مهمي كه شايد بدان كمتر توجه شده باشدهرچه بيشتر يك كشور پي ب

در ادامه براي درك بهتر موضوع ابتدا تعاريفي از اخالق و لزوم رعايت آن از ديد قرآن و 

بر نقش عدم رعايت اخالق شغلي در عدم روايات ارائه مي شود و سپس بحث با دقيق تر شدن 

  . راه رشد و توسعه كشور ادامه مي يابد به عنوان مانعي بر سر تحقق اهداف تسهيالت بانكي

الزم به ذكر است كه اين مقاله جزو اولين كارهاي انجام شده در داخل كشور محسوب مي 

چرا كه بيشتر مطالعات انجام شده قبلي، صرفاً در زمينه اخالق، مانند مطالعات آمارتياسن . شود

ر زمينه بررسي اخالق كار و عوامل يا د) 1386- 87(و ايسام تلمساني و رايين ماتيوس ) 1386(

و اميري ) 1388(، تواليي )1386(تأثيرگذار بر رفتار اخالقي كاركنان سازماني مانند مطالعات كاويان 

البته مطالعاتي در زمينه اخالق حرفه اي در آموزه هاي اسالمي نيز . بوده است) 1389(و همكاران 

و ) 1385(، دادگر )1379(، داود )1378(عه موثقي انجام شده است از جمله آنها مي توان به مطال

  . اشاره كرد) 1390(حسيني 

نيز به بررسي تسهيالت تكليفي و اثرات آن بر سيستم بانكي كشور ) 1390(ميربهاداري 

نقش عدم رعايت اخالق شغلي در عدم اما مطالعه اي كه منحصراً به بررسي . پرداخته است

لذا اين امر مي تواند نقطه . ته باشد به چشم نمي خوردپرداخ تحقق اهداف تسهيالت بانكي

اميد است كه مطالعه حاضر بتواند گامي مفيد در اين راه . شمار آيدقوتي براي اين تحقيق به

  .بردارد

  

  قرآندر اخالق . 1

بديهي است آنچه كه انسان را از حيوان متمايز مي سازد، تنها توانايي تفكر و اختيار در او نيست 

ويژگي باالتري نيز مطرح است كه او را شايسته به سجده درآمدن فرشتگان در برابرش مي  بلكه

سازد و آن اخالق و روحيه انساني است؛ چيزي كه در نبودش عدالت و ظلم مفهومي نداشته و 

براى رسيدن به منافع نامشروع انسان منهاي اخالق  .فقط نفع و سودجويي مطرح مي گردد

پاشد، و  كند، و براى فروش جنگ افزارهاى ويرانگر تخم تفرقه و نفاق مى مادى جنگ به پا مى

  ! كشد گناهان را به خاك و خون مى بى
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در آيات زير دقت  ;شنويم رويم و اين حقيقت را از زبان قرآن مى با اين اشاره به سراغ قرآن مى

  : كنيد

زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و ي هو الذى بعث فى - 1

   :)2 سوره جمعه، آيه(و ان كانوا من قبل لفى ضالل مبين 

رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر  ،او كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده

هرچند پيش از آن در  ،آموزد كند و به آنان كتاب و حكمت مى خواند و آنها را تزكيه مى آنها مى

  ! ى آشكارى بودندگمراه

لقد من اهللا على المؤمنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و  - 2

   :)164سوره آل عمران، (يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضالل مبين 

پيامبرى از هنگامى كه در ميان آنها ) بزرگى بخشيد و نعمت(خداوند بر مؤمنان منت نهاد 

به آنها   خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنان را پاك كند و كتاب و حكمت

  . بياموزد، هرچند پيش از آن، در گمراهى آشكارى بودند

و  هكما ارسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكم - 3

   :)151 سوره بقره، آيه(علمون يعلمكم ما لم تكونوا ت

رسولى از خودتان در ميانتان ) خود را بر شما ارزانى داشتيم كه با تغيير قبله نعمت(گونه  همان

بياموزد، و آنچه را  فرستاديم، تا آيات ما را بر شما بخواند، و شما را پاك كند و كتاب و حكمت

  . دانستيد، به شما ياد دهد نمى

و يزكيهم انك  هرسوال منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكم ربنا وابعث فيهم - 4

   :)129 سوره بقره، آيه(انت العزيز الحكيم 

تا آيات تو را بر آنان بخواند، و آنها را كتاب ! در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز! پروردگارا

  .)و بر اين كار قادرى( بياموزد و پاكيزه كند، زيرا تو توانا و حكيمى  و حكمت

   :)10و  9  سوره شمس، آيات(قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها  -  5

هركس نفس خود را پاك و تزكيه كرد، رستگار شد  و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و 

  ! گناه آلوده ساخت، نوميد و محروم گشت

   :)15و  14يات سوره اعلى، آ(فصلى  هقد افلح من تزكى و ذكر اسم رب - 6

نام پروردگارش را ) آن كس(رستگار شد و ) و خود را تزكيه كرد(به يقين كسى كه پاكى جست 

  !ياد كرد، سپس نماز خواند

   :)12 سوره لقمان، آيه(ان اشكر هللا  هو لقد آتينا لقمان الحكم -  7
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  ! آور يجا شكر خدا را به) و به او گفتيم(آموختيم ) ايمان و اخالق(ما به لقمان حكمت 

كند، و آن اينكه يكى از اهداف اصلى  نخستين در واقع يك حقيقت را دنبال مى  چهار آيه

حتى  ;ها و پرورش اخالق حسنه بوده استتزكيه نفوس و تربيت انسان )ص(بعثت پيامبراسالم 

اى  توان گفت تالوت آيات الهى و تعليم كتاب و حكمت كه در نخستين آيه آمده، مقدمه مى

همان چيزى كه هدف اصلى علم اخالق را  ;هابراى مساله تزكيه نفوس و تربيت انسان  است

كه قرآن پس از ذكر آن است  ،كند در پنجمين آيه جلب توجه مى اي كهنكته  . دهد تشكيل مى

اى از يازده سوگند مهم به خالق و مخلوق و زمين و آسمان و  ترين سوگندها كه مجموعه طوالنى

رستگار  ،آن كس كه نفس خويش را تزكيه كند«: گويد شيد و نفوس انسانى است، مىماه و خور

اين تأكيدهاى پى در پى و  !مايوس و نااميد گشته است ،شده، و آن كس كه آن را آلوده سازد

بر اهميتى كه قرآن مجيد براى پرورش اخالق و تزكيه نفوس قائل   نظير دليل روشنى است بى

همين  .كند همه ارزشها را در اين ارزش بزرگ خالصه مىو  رستگارى و فالحاست، و گويى 

در آن مقدم بر نماز و »  تزكيه اخالق«ششم آمده و جالب اينكه   معنى با مختصر تفاوتى در آيه

ياد خدا ذكر شده كه اگر تزكيه نفس و پاكى دل و صفاى روح در پرتو فضائل اخالقى نباشد، نه 

و باالخره در آخرين آيه، از معلم  آورد نه نماز روحانيتى به بار مى رسد و مى ييجا ذكر خدا به

: گويد كند و مى تعبير مى»  حكمت«گويد و از علم اخالق به  بزرگ اخالق يعنى لقمان سخن مى

حكمت را به لقمان داديم، سپس به او دستور داديم كه شكر خدا را در برابر ) بزرگ موهبت(ما «

  . »وردبزرگ به جا آ اين نعمت

آنچه كه از آيات و مطالب باال مي توان نتيجه گرفت، توجه عظيم قرآن به عنوان اصلي 

ترين منبع دين مبين اسالم، به اخالق است؛ به گونه اي كه اهميت آن بر تمام احكام و قوانين 

هاي مذكور نيز بايستي اخالق حرفي براي گفتن اسالمي سايه افكنده، پس در سياستگذاري

  .باشدداشته 

  

  اهميت اخالق در روايات اسالمي. 2

با اهميت   ، موضوعرسيده است )ع(و ساير پيشوايان معصوم  )ص(در احاديثى كه از پيامبراكرم 

  : دگذر نمونه چند حديث پرمعناى زير از نظر مىراي تعقيب شده، كه ب بسياري

  : خوانيم مى) ص(در حديث معروفى از پيامبراكرم  -1

  .»ام اخالقى مبعوث شدهفضائل من تنها براى تكميل ;االخالقالتمم مكارمانما بعثت «
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 هلو كنا النرجو جن«: خوانيم كه فرمود مى )ع(در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على  -2

والنخشى نارا والثوابا والعقابا لكان ينبغى لنا ان نطالب بمكارم االخالق فانها مما تدل على 

ميد و ايمانى به بهشت و ترس و وحشتى از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابى اگر ما ا ;سبيل النجاح

داشتيم، شايسته بود به سراغ فضائل اخالقى برويم، چرا كه آنها راهنماى نجات و پيروزى و  نمى

  .»موفقيت هستند

اين حديث بيان مي كند كه فضائل اخالقي سبب نجات انسانها هم در زندگي اخروي و هم در 

  .يوي مي باشدزندگي دن

جعل اهللا سبحانه مكارم «: آمده است كه فرمود) ص(خدا   در حديث ديگرى از رسول -3

خداوند سبحان  ;بينه وبين عباده فحسب احدكم ان يتمسك بخلق متصل باهللا هاالخالق صل

فضائل اخالقى را وسيله ارتباط ميان خودش و بندگانش قرار داده، همين بس كه هر يك از 

  .»به اخالقى بزند كه او را به خدا مربوط سازد  شما دست

براساس اين حديث نبوي نيز هر فضيلت اخالقي ارتباطي ميان انسان و خدا ايجاد مي كند كه 

  .او را به ذات مقدسش نزديكتر مي گرداند

  .در ادامه توضيحاتي در مورد اخالق شغلي ارائه مي شود

  

  اي مفهوم اخالق حرفه. 3

  .رفت اي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به كار مي اخالق حرفهدر ابتدا مفهوم 

اي، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن  اي از نويسندگان اخالق حرفه امروزه نيز عده

معادل اخالق كاري يا  professional ethicsيا  work ethicsاصطالحاتي مثل . كنند استفاده مي

اي ارائه شده است كه  هاي مختلفي از اخالق حرفه تعريف. فارسي استاي در زبان  اخالق حرفه

  :ما در اينجا به سه مورد اكتفا مي نماييم

اخالق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است ) الف

  ).Cadozier, 2002(در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو 

كوشد به مسائل اخالقي  هاي جديد اخالق است كه مي اي يكي از شعبه اخالق حرفه) ب

  ).Hartog, 2007(هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است  حرفه

،  ، صرفاً به منزله يك فرد انساني  پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود ، مسؤوليت  اخالق فردي) ج

، به مثابه صاحب   اي و شغلي خود پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه ، مسؤوليت اخالق شغلي و

  ).Moberg, 2006(  يك حرفه يا پست سازماني
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در حال حاضر، متأسفانه در . اي يكي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است اخالق حرفه

در حالي كه در غرب سكوالر، . مي شوداي توجه  جامعه ما در محيط كار كمتر به اخالق حرفه

اي وجود دارد، ولي در  اي با عنوان اخالق حرفه هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه در دانش

جامعه ما ). 1383قراملكي، (جامعه ديني ما در مديريت، به اخالق توجه كافي نشده است 

به كار، روحيه مشاركت، اعتماد و اي مانند دلبستگي  هاي اخالق حرفه نيازمند آن است تا ويژگي

  .سازي شود  ايجاد تعامل با يكديگر تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ

  

  رابطه زندگى مادى با مسائل اخالقى در روايات اسالمى. 4

روايات اسالمي بر تأثير عميق صفات اخالقي بر زندگي فردي و اجتماعي انسانها تأكيد دارند كه 

  :اشاره شده استدر ذيل به برخي از آنها 

 ;االخالق كنوز االرزاق هفى سع«: خوانيم در حديثى از اميرمؤمنان على عليه السالم مى -1

  ) 1(» !گنجهاى روزي، در اخالق خوب و گسترده، نهفته شده است

حسن  ;الرزق حسن الخلق يزيد فى«: خوانيم در حديث ديگر از امام صادق عليه السالم مى -2

  ) 2(» !كند ىخلق، روزى را زياد م

در جلب و جذب مردم به  خلقعلى عليه السالم درباره تأثير حسن امام در حديث ديگرى از  -3

  : استحكام رابطه دوستى در ميان آنها چنين آمده است

كسى كه اخالقش نيكو باشد، دوستانش فراوان  ;من حسن خلقه كثر محبوه وآنست النفوس به«

  ) 3( .»گيرند مىشوند و مردم به او انس  مى

بيشترى   باز در حديث ديگرى از امام ششم، امام صادق عليه السالم اين معنى با صراحت -4

  : فرمايد آمده، مى

و (ها  نيكوكارى و حسن اخالق، خانه ;يزيدان فى االعمار حسن الخلق يعمران الديار و ان البر و«

  ) 4(» !كند را آباد و عمرها را زياد مى) شهرها

ت كه عمران و آبادى در سايه اتحاد و صميميت و همكارى در ميان قشرهاى شك نيس

آيد، و آنچه باعث تحكيم اين امور شود، از عوامل مهم عمران و آبادى خواهد  جامعه به وجود مى

طول عمر نيز مولود آرامش فكر و آسودگى خيال و جلوگيرى از فقر و همكارى و  .بود

  . آيد ور در سايه اخالق به دست مىهمبستگى اجتماعى است و اين ام

: در همين رابطه، در حديثى از پيامبر گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده است كه فرمود -5

  ) 5( .»كند اخالق خوب پيوند محبت و دوستى را محكم مى ;هحسن الخلق يثبت المود«
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تماعى و پراكندگى مردم، و و نيز در احاديث متعددى درباره تأثير سوء خلق در ايجاد نفرت اج

  : از جمله ;تنگى معيشت و سلب آرامش و آسايش مطالب فراوانى آمده است

 كسى كه اخالقش بد ;من ساء خلقه ضاق رزقه«: خوانيم در حديثى از على عليه السالم مى - 6

  ) 6(» !شود باشد، روزى او تنگ مى

كسى  ;الرفيق ه اعوزه الصديق ومن ساء خلق«: و نيز از همان حضرت آمده است كه فرمود -7

  ) 7( .»كنند شوند و او را رها مى كه بد اخالق باشد دوستان و رفيقان او پراكنده مى

اخالق بد موجب  ;عذاب النفس سوء الخلق نكد العيش و«: باز از همان حضرت آمده است -8

  ) 8( .»شود سختى و تنگى زندگى و ناراحتى روح و وجدان مى

چه كسى غم و اندوهش از  ;من ادوم الناس غما«: ن على عليه السالم پرسيدنداز اميرمؤمنا -9

كسى كه از همه اخالقش بدتر : فرمود! اسوئهم خلقا«: قال عليه السالم» همه بيشتر است؟

  ) 9(» !است

اياك «: كرد خوانيم كه لقمان حكيم به فرزندش چنين نصيحت مى و باالخره در حديثى مى -10

حوصلگى و سوء  از بى ;الصبر فاليستقيم على هذه الخصال صاحب هقل لخلق وسوء  الضجر و و

  )10(» !ماند خلق و كم صبرى بپرهيز كه با داشتن اين صفات بد، دوستى براى تو باقى نمى

حال با توجه به تعاريف ارائه شده به نقش عدم رعايت اخالق شغلي در عدم تحقق اهداف 

طور موردي طرح مشمول تسهيالت تكليفي را مورد توجه قرار تسهيالت بانكي مي پردازيم و به 

  .مي دهيم

  

  تسهيالت تكليفي. 5

  تسهيالت تكليفي به تسهيالتي گفته مي شود كه دقيقاً با ضوابط پرداخت تسهيالت بانك

دليل مصوباتي خارج از سيستم بانكي مثل مصوبات هيات دولت يا   تطبيق ندارد ولي بانك به

طور كلي بايد گفت يكي از ضوابط   به .اجبار اين تسهيالت را پرداخت مي كندبانك مركزي به 

بانكي براي پرداخت تسهيالت به متقاضيان، داشتن توجيه اقتصادي طرحي است كه به منظور 

ترين اصولي است كه براي بانك  اين ضابطه يكي از مهم .آن تسهيالت از بانك گرفته مي شود

 ،ليل اهميت آن اين است كه اگر طرحي توجيه اقتصادي نداشته باشدد. العاده اهميت دارد فوق

بنابراين طرح . معلوم نيست متقاضي قادر باشد اقساط تسهيالت را در آينده بازپرداخت كند

دليل   به. خوب طرحي است كه بازگشت سرمايه داشته باشد و بانك را دچار معوقات بانكي نكند

ها براي پرداخت تسهيالت بانكي  كه هرگاه دولت به بانكهمين نگراني، از گذشته رسم بود 
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در جمهوري  .شد همراه آن به بانك ارائه مي كرد، تضمين بازپرداخت دولت نيز به تكليف مي

اسالمي ايران تسهيالت تكليفي با توجه به نرخ سود و كارمزد بسيار پايين آن نسبت به ساير 

وليه و عدم اجبار دريافت كنندگان تسهيالت به تسهيالت اعطايي بانكي و عدم رسيدگي هاي ا

پرداخت سودي معادل سود معمول و رايج سيستم بانكي و نيز عدم نظارت الزم، براي كاهش 

بدهي هاي معوق معموالً باعث مي شود كه بدهي بخش دولتي به بانك مركزي همواره متورم 

 .ولي و تورم مي گردداين فرايند در نهايت منجر به افزايش نقدينگي، پايه پ. شود

  

    بنگاه هاي زودبازده. 6

اگر بخواهيم يكي از طرح هاي ناموفق و چالش برانگيز دولت نهم و دهم، در حوزه  كار و توليد 

. را مورد بحث و بررسي قرار دهيم، به طور قطع اين طرح بنگاه هاي كوچك زودبازده خواهد بود

گسترش بنگاه هاي كوچك "مه اي تحت عنوان طرحي كه در آغاز دولت نهم با تصويب آيين نا

و با هدف توزيع عادالنه منابع بانكي در مناطق محروم و افزايش  "اقتصادي و زودبازده كارآفرين

شروع شد تا  ،و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، با محوريت وزارت كار و امور اجتماعي وقت

برنامه چهارم توسعه را تحقق  مشكل بيكاري را كاهش و ميزان اشتغال مورد پيش بيني در

دامنه شمول آن را هم در كليه بخش هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و فرهنگ و . بخشد

نام ه البته بعد موضوع ديگري ب. آموزش اعم از ايجادي، نيمه تمام و توسعه اي تعريف نمودند

ه دجو كه ببدان اضافه گرديد كه همين موضوع راه را براي فرصت طلبان سو ،تثبيت اشتغال

  .باز كرد و شكست طرح را تسريع نمود ،دنبال منابع بانكي ارزان قيمت بودند

 85فرصت شغلي از سال  هزار 100ميليون و 3مجريان طرح هدف اشتغالزايي آن را ايجاد 

اعالم نمودند، كه در همان سال اول  84و حداقل ثابت نگهداشتن نرخ بيكاري سال  89تا 

نفر نيروي كار و سقف  50اسي آن شامل بنگاه هاي كوچك با كمتر ازاجراي طرح، دو شرط اس

) ميليارد ريال افزايش داده شده بود 30كه در الحاقيه اي به (ميليارد ريالي   10تسهيالت 

از طرفي  حمايت هاي غير كارشناسي از متقاضيان . دستخوش تغيير و در نهايت نقض گرديد

در محل مورد نظر  ،تم نظارت بانك ها بر تسهيالتتوسط تصميم گيران اصلي در سيس ،خاص

موجب چالش بين بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي و در نهايت موجب بركناري رييس 

ولذا اصرار به تداوم اجراي طرح با همان شرايط مد نظر مجريان موجب . بانك مركزي گرديد

اسالمي، عملكرد و ميزان تحقق شد تا بازرسي كل كشور و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
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درصد اعالم نمودند و  60انحراف طرح را  ،اهداف آن را مورد بررسي قرار داده و پس از بررسي

  . حتي تأثير منفي اجراي طرح در افزايش حجم نقدينگي را متذكر گرديدند

ان متاسفانه تداوم اجراي طرح با اصرار عجيب مجري ،اما علي رغم نظر اين مراكز ذيصالح

و عجيب تر آنكه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دهم، در  و رييس دولت دنبال شد

هزار ميليارد تومان تسهيالت و  32نتيجه پاياني طرح را، اعطاي  92گزارشي در اواخر سال 

كه شاخص هاي  در صورتي .هزار فرصت شغلي اعالم نمود 434ميليون و  2ايجاد قطعي 

اقتصادي منفي، روند افزايش نرخ بيكاري و تعداد بيكاران و افزايش حجم  اقتصادي مانند رشد

 70ست كه حدود ا اين در حالي. تأكيدي بر غير واقعي بودن آمارهاي داده شده بود ،نقدينگي

هزار فرصت شغلي در بنگاه هاي كوچك و زودبازده مورد ادعاي  434 ميليون و 2درصد اين 

درصد تحقق يافته نيز به غير از  30روي كاغذ پيدا كرد و از  دولت دهم را تنها مي توان بر

نيمه تمام در برخي از شهرك  تعدادي فرصت شغلي مقطعي و غيرپايدار و واحدهاي كوچك و

، چيزي نصيب )كه البته بايد به تكميل و بهره برداري رسيدن آنها  كمك شود( هاي صنعتي

 يانهسودجو يفرصت طلب ايافته به اين طرح بكشور نگرديد و بخش عمده منابع بانكي تخصيص 

  ).حاتم شاكرمي: ك. ر( دشدر بخش خريد مسكن، زمين و ساير واسطه گري ها هزينه 
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به  84نفر در سال  866هزار و  674ميليون و  2طبق گزارش مركز آمار ايران تعداد بيكاران از 

به عبارتي در فاصله سال هاي . ته استافزايش ياف 91نفر در سال  158هزار و  944ميليون و  2

نه تنها از تعداد بيكاران كشور طبق گزارش مركز آمار ايران كم نشده است، بلكه به  91تا  84

اين آمار نشان مي دهد كه طرح بنگاه . نفر نيز افزوده شده است 292هزار و  269تعداد بيكاران 

فقيت آميز نبوده و به نتيجه نرسيده هاي زود بازده با هدف اشتغالزايي و كاهش بيكاري مو

  .است
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و  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت كار 1386در اسفند ماه سال 

طرح  ،امور اجتماعي تصميم گرفتند كه با انتخاب يك مشاور مستقل از بخش خصوصي

 .د اجرا قرار دهندمشتركي را براي ارزيابي تسهيالت بانكي پرداخت شده به متقاضيان به مور

 38بررسي هاي انجام شده توسط بخش نظارت بانك مركزي، حاكي از آن است كه حدود 

از نظر تعداد و مبلغ اجرا نگرديده و منابع آن صرف  ،درصد از طرح هاي زودبازده مورد بررسي

  :اهم موارد مالحظه شده به شرح زير مي باشد. ساير امور، توسط متقاضيان شده است

اكثر موارد مالحظه گرديد، علي رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش  در -1

در نهايت با رديابي چك ... كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك هاي تسهيالتي و 

صادر كننده (هاي صادره تسهيالت مشخص گرديد مبلغ تسهيالت با همكاري فروشنده كاال 

سهيالت گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيالت به حساب ت) پيش فاكتور

  .رسيده است.... از قبيل خريد زمين، آپارتمان سازي و 

وجود تسهيالت پرداختي در قالب طرح هاي زودبازده به بانك هاي خصوصي و دولتي  -2

  .استمنتقل و به مصرف خريد اوراق مشاركت و يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار شده 
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در بازديدهاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح ها مشخص گرديد علي رغم  -3

تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده هاي تسهيالتي، يا طرح كامالً ايجاد نگرديده 

است و يا اينكه پيشرفت قابل مالحظه اي با توجه به تسهيالت پرداختي نداشته است ويا به 

كاره و بالتكليف رها شده و وجوه تسهيالت به مصرف تصفيه بدهي تسهيالت  صورت نيمه

  .متقاضاي در ساير بانك ها رسيده است

در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيالت طرح هاي زودبازده، به حساب هاي سپرده قرض  -4

جهت شركت در قرعه كشي حساب ) علي الخصوص ويژه كشاورزي(الحسنه پس انداز متقاضي 

  .قرض الحسنه واريز شده است

) صادر كننده فاكتور(در برخي موارد چك تسهيالت فروش اقساطي كه به نام فروشنده  -5

صادر شده پس از تست نويسي مجدداً به حساب متقاضي تسهيالت واريز شده و نامبرده وجه را 

  .نقداً دريافت نموده است

تسهيالت اعطايي به بنگاه هاي زودبازده  اهم داليل عدم مصرف از ديد كارشناسان بانك مركزي

  :در محل طرح به قرار ذيل است

اصرار مقامات محلي غير بانكي در تصويب طرح ها در قالب فرايندي كه بررسي توجيه فني،  -1

  .اقتصادي و مالي طرح ها از سوي بانك ها را تضعيف كرده است

  .اهضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيالت توسط بانك  -2

ضعف بانك ها در ارزيابي اوليه طرح ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به  -3

انبوه طرح هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيالت به طرح هاي 

  .بازده زود

  . عدم نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهيالت اعطايي توسط بانك ها -4

عاليت هاي نظام بانكي به داليلي از قبيل غير تعادلي بودن نرخ هاي سود وجود رانت ها در ف -5

  .تسهيالت بانكي

  .جويان از تسهيالت بانكي ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سود - 6

ضعف سازمان دهي بانك ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيالتي كه در موضوع  -7

  .خود صرف نشده است

عدم امكان تأمين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض الحسنه  -8

  .و نبود ابرازهاي مالي مؤثر جهت تأمين مالي اين نيازها
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اگر در هريك از داليلي كه توسط كارشناسان مربوطه در خصوص عدم تحقق اهداف طرح بنگاه 

رد پاي عدم رعايت يا عدم پايبندي به اصول  هاي زودبازده ارائه شده اند، دقيق شويم مي توانيم

اخالق فردي و حرفه اي را مالحظه نماييم كه به عنوان جزئي از اخالق اسالمي مي تواند مطرح 

اين عدم توجه به مسايل اخالقي در يك جامعه اسالمي با توجه با تأكيد فراواني كه قرآن . شود

ف قابل مالحظه در ترويج يا به بيان بهتر تعليم و روايات بر آن داشته اند، نشان از وجود يك ضع

حال آنكه وجود چنين ضعفي مي تواند در تمام زمينه. و تربيت اصول ديني در ميان مردم دارد

مساله اي كه كمتر بدان توجه شده است و اين . هاي اقتصادي نيز اثرگذار باشدها حتي زمينه

سطح كالن، پرداخت كنندگان تسهيالت  در صورتي است كه اگر تصويب كنندگان طرح ها در

مسؤوليت نموده و خود اعطايي و دريافت كنندگان اين تسهيالت هر كدام به نوبه خود احساس 

بدانند و در تمام اقدامات خود،  را در تمامي زمينه ها متعهد و پايبند به اخالق اسالمي و حرفه اي

نتيجه كار خويش را مدنظر داشته باشند، اين اميد مي رود كه بسياري از مشكالتي كه ريشه در 

عدم توجه به مسائل اخالقي دارد رفع گردد و رشد و توسعه مدنظر جوامع با سرعت هرچه 

يل ناموفق بودن طرح هاي مزبور نتيجه گيري نمي توان تمامي دالالبته در اين . بيشتر اتفاق بيافتد

را فقط به مسايل اخالقي ربط داد اما هدف از اين تحقيق برجسته كردن قسمتي بوده كه علي رغم 

  .دارا بودن نقشي پررنگ در تعاليم ديني و حرفه اي در عمل چندان مورد توجه قرار نگرفته است

زود  جراي طرح هاي بنگاه هاياگر رشد اقتصادي را نيز در دو دولت نهم و دهم يعني زمان ا

بازده مورد توجه قرار دهيم، متوجه مي شويم كه رشد توليد ناخالص داخلي  منفي بوده است 

  .كه اين نيز نشاني ديگر از ناموفق بودن يا به بيان بهتر اجراي ناموفق طرح مذكور مي باشد
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  صندوق توسعه ملي. 7

دولت ايران ذخيره ارزي براي انباشت ساب بانكي ح) زيحساب ذخيره ار(صندوق توسعه ملي 

و پس از پشت سر گذاردن شوك ناشي از كاهش  دولت هشتمتوسط  1379است كه در سال 
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ذخيره درآمد مازاد نفت از آنچه  رسالت اصلي اين صندوق. اندازي شد شديد درآمدهاي نفتي راه

اضطرار همچون كاهش درآمد ارزش  به منظور استفاده در موارد ؛تعريف شده استبودجه دولت  در

  .كشور در زمان افت قيمت نفت و موارد مشابه

ها  با وجود تدابير محدودي كه براي جداسازي بخشي از درآمد نفت از بودجه جاري دولت

هر گونه برداشت دولت و شركت هاي دولتي  اگرچه و شده، اين تدابير تاكنون موفق نبوده تخاذا

براي پرداخت عيدانه،  نهم و دهم، اما برداشت هاي دولت بوده استاز اين صندوق كامالً ممنوع 

بر پايه آن . تنخواه اجراي هدفمندي يارانه ها و موارد ديگر راه دولت به اين صندوق را باز كرد

م آمده بود، قرار بر اين بود در صورتي كه منابع ساله سوچيزي كه در ماده يك قانون برنامه پنج

 50درآمدي پيش بيني شده دولت از محل صادرات نفت محقق نشود، دولت حق دارد تا سقف 

درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را براي مخارج خود استفاده كند، اما با وجود اينكه دولت 

د و توانست حتي بيشتر از درآمدهاي اصالحات در تأمين منابع مالي مورد نياز خود موفق بو

نفتي پيش بيني شده در بودجه عمومي كشور كسب درآمد كند، ولي طبق اطالعاتي كه وجود 

درصد را  18درصد از منابع مالي موجود در صندوق را برداشت و فقط  82دارد باز هم دولت 

ين به آن معنا بود ا. كرد براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي، شبه دولتي و تعاوني پرداخت

چنين رفتاري باعث شد منابع . حساب ذخيره ارزي تبديل به حياط خلوت دولت شد كه عمالً

در نهايت تا پايان . تأمين نشود و كشور از قطار توسعه باز بماند ارزي پروژه هاي بسيار مهم

اقتصادي و  ميليارد دالر از محل حساب ذخيره ارزي به فعاليت هاي مولد 9.7فقط   86شهريور 

در دولت نهم و دهم نيز اين . و مابقي در اختيار دولت قرار گرفت يافتسرمايه گذاري اختصاص 

مساله تشديد شد و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي افزايش پيدا كرد تا اينكه حساب 

  . )1392آرمان، ( ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي تبديل شد

نماييم كه تصويب كنندگان طرح خود از اجراي صحيح آن تا اينجاي كار مشاهده مي 

) بجز مواقع ضروري(امتناع ورزيده و علي رغم اينكه هرگونه برداشتي از صندوق توسعه ملي 

توسط دولت و شركتهاي دولتي ممنوع بوده، باز هم اين عمل انجام گرفته كه عالوه بر نقض 

اخالقي نيز مي باشد، مساله اي كه در طي قانون به وضوح نشان دهنده زير پا گذاشتن اصول 

از طرف ديگر بخش خصوصي به عنوان دريافت . اين تحقيق به اهميت آن اشاره شده است

كننده وام ها و سرمايه هايي از حساب ذخيره ارزي به منظور سرمايه گذاري، از بازپرداخت به 

سرمايه مشكالتي فراهم گردد  موقع آنها سر باز زده و موجب شده اند كه براي تأمين مجدد اين

  .و به اين ترتيب صندوق توسعه ملي نتواند به وظايف تعريف شده خود به خوبي عمل نمايد
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  نتيجه گيريجمع بندي و 

دريك نگاه كلي تر با در نظر گرفتن تصويب كنندگان، پرداخت كنندگان و در نهايت دريافت 

  :ازيمكنندگان تسهيالت تكليفي به جمع بندي بحث مي پرد

تصويب كنندگان طرح هايي مانند بنگاه هاي زود بازده و ارائه تسهيالت از صندوق توسعه 

ملي در سطح كالن به دنبال افزايش سرمايه گذاري و اشتغالزايي و در نتيجه تسريع فرايند رشد 

ه و توسعه كشور مي باشند، اما آيا در قبال هدفي كه براي خود تعريف نموده اند نبايستي وظيف

تحقيق و بررسي به منظور ارائه درست تسهيالت مذكور از بعد زماني و مكاني را نيز برعهده 

بگيرند؟ به عنوان مثال آيا ارائه تسهيالتي با سقف مشخص در زمان وجود تحريم هاي شديد 

اقتصادي و شرايط ركود تورمي و نبود امكان واردات براي كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي كه 

راستي مي تواند سبب شكل گيري مشاغل ن نقش را در توليدات ما دارا مي باشند، بهمهمتري

  مدنظر و در نتيجه پويايي توليد و اشتغالزايي قابل توجه گردد؟ 

دليل اين در صورتي است كه ما شاهد اين بوده ايم كه دريافت كنندگان تسهيالت به 

نگرديده و كار  هاقادر به عملياتي سازي طرحمكفي نبودن تسهيالت پرداختي براي طرح ارائه شده 

را نيمه كاره رها ساخته يا بعد از مدت كوتاهي فعاليت مجبور به تعطيلي مشاغل مذكور گرديده 

يا به عنوان مثال از نظر بعد مكاني آيا تخصيص اعتبار توسط صندوق توسعه ملي براي . اند

را در  كاشت برنج در استان آذربايجان غربي ضروري به نظر مي رسد؟ سؤاالت مشابه زيادي

ها براي صرف ذخاير ملي مي توان بيان نمود كه همگي نشان از خصوص نحوه سياستگذاري

چرا كه اگر آن . ناديده گرفتن اخالق فردي و حرفه اي در سطوح مختلف مديريت مي باشند

سياستگذار يا آن تصويب كننده طرح و يا در سطوح پايين تر مديران اجرايي هر كدام خود و 

را در قبال بيت المالي كه توسط ايشان هزينه مي گردد، متعهد حس كنند، وجدان خويش 

شايد كمي بيشتر در خصوص زمينه هاي الزم و ضروري براي تخصيص اعتبار مزبور و نحوه 

تخصيص وجوه مربوطه و همين طور اجراي دقيق و مسؤوالنه طرح ها حساس تر شده و همين 

  .شود، گرددطرح ها و برنامه ها مدنظر قرار داده مي امر نيز موجب تحقق اهداف وااليي كه در

پرداخت كنندگان تسهيالت تكليفي اگرچه به نظر مي رسد كه در بيشتر مواقع علي رغم 

خواست قلبي خود مجبور به پذيرش وظيفه محوله مي گردند اما اين دليلي براي ضعف و 

رداده شده و انجام متعهدانه و كاستي آنها در تخصيص درست و بجاي اعتبارات در اختيار قرا

اعتبارات را به طرح هايي كه كنندگان بايستي اين پرداخت. مسؤوالنه وظيفه مذكور نمي گردد

توسعه نيز هماهنگي داشته باشد و در  هايعالوه بر سودآور بودن با نيازهاي جامعه و اهداف برنامه
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اشته باشند، اختصاص دهند كه عين حال از نظر بازپرداخت تسهيالت اعطايي نيز مشكلي ند

اما آيا واقعاً چنين . اين نيازمند كار كارشناسانه و تالش شبانه روزي متصديان امور مي باشد

اتفاقي در سيستم اداري ما افتاده است؟ بنگاه هايي كه بعد از  فعاليت  كوتاه مدت ورشكسته 

، طرح هايي كه از ابتدا گامي شده و قادر به بازپرداخت بدهي خود به سيستم بانكي نمي باشند

هايي كه نفس هاي آخر خود را مي كشند، براي اجرايي سازي آنها برنداشته شده است، كارگاه

نقدينگي هايي كه بي هدف به جامعه تزريق شده اند، عدم كاهش بيكاري در جامعه، افزايش 

كور توسط مسؤوالن همگي مي توانند داليلي براي عدم تخصيص بهينه اعتبارات مذ... تورم و 

مربوطه باشند كه اين نيز نشاني از بي توجهي به مسائل اخالقي، هم از بعد فردي و هم، از بعد 

حرفه اي است؛ مساله اي كه در يك جامعه اسالمي علي رغم تأكيدات فراوان قرآن و روايات، بر 

  .رعايت آن،  جاي بسي تامل دارد

، كه در واقع براي دريافت تسهيالت مذكور با و در نهايت دريافت كنندگان اين تسهيالت

ارائه طرحي خود را متعهد به اجراي آن طرح در قبال دريافت اعتبار از سوي سيستم بانكي مي 

اما در عمل ما شاهد افزايش بيكاري در جامعه مي باشيم، اين در صورتي است كه طرح . نمايند

از آن داشت كه بيكاري كاهش يافته و هاي ارائه شده براي دريافت تسهيالت اعطايي نشان 

اهدافي كه به دليل عدم رعايت تعهد داده شده توسط دريافت . توليد رونق خواهد يافت

اين واقعيت در جامعه اي اتفاق . كنندگان تسهيالت تكليفي هرگز رنگ واقعيت به خود نگرفت

يك توافق دو طرفه  مي افتد كه اصول اساسي شكل گيري آن بر اين مساله استوار است كه در

هر دو طرف موظف به رعايت تعهد داده شده مي شوند و نقض اين تعهد از سوي هر يك از 

حال آنكه اگر تمامي افراد كار خود . طرفين با اصول ديني و اخالقي ناسازگار دانسته شده است

ود بر سر راه را به درستي و با رعايت اخالق فردي و حرفه اي انجام دهند، بسياري از موانع موج

  . شكوفايي جامعه در تمامي زمينه ها من جمله زمينه هاي اقتصادي برطرف مي گردد
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