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١

هادي جهت نيل به اهداف  پيشنساختار و معيارهايمعرفي 
 ي حمايتيها هاي كوچك و متوسط با نگاهي به طرحوكار كسب

 
 
 
 
 
 

 چكيده
 

هاي اساسي نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسالمي همواره مسئله بيكاري              يكي از دغدغه  
هفـتم و هشـتم از      هـاي     بر اين اساس طـي دوره     . ن بوده است   مواجهه با آ   ي براي راهكارهاييافتن  و  

قـانون عـدم الـزام      «و  » رفع برخي از موانع توليـد      «ي مختلفي نظير طرح   ها طريق مجلس محترم طرح   
 و گذاري  تسهيل امر سرمايه  منظور  به »ي دولتي ها   و شركت  ها  دستگاه،  ها  بانكسپرده وثيقه بانكي به     

بـراي   دولـت نيـز      البتـه ي توليدي و صادراتي به تصـويب رسـيده و           ها  ايجاد اشتغال بيشتر در طرح    
ي ها  بنگاه موسوم به اعطاي تسهيالت به       نامه  آييندر همين حال     .استا تالش كرده    ه  اين طرح اجراي  

 دولت نهـم در راسـتاي رفـع دغدغـه دلسـوزان نظـام در مواجهـه بـا           ازسويزودبازده و كارآفرين    
ي هـا   فعاليـت اين گزارش در پـي آن نيسـت كـه           . و به مرحله اجرا رسيد    شد  معضل اشتغال تصويب    

ارد يا بر ماهيت يا كاركرد هر يك از اقدامات خدشـه وارد كنـد بلكـه  هـدف ايـن       مذكور را ناديده انگ 
 و هـا   گرفته شده است تا از اين طريق بتواند به ضعف      كار  بهي  ها  سياستمطالعه بازكاوي اقدامات و     

ي هـا  سياسـت  بـه بهبـود فرآينـد    نگـر  هاي مترتب بر اقدامات گذشته دست يافته و با نگاهي آينده     خأل
ي اتخـاذ شـده    هـا   سياسـت به همين منظور اشاره مختصري به اهم اقـدامات و           . كمك كند ده  اتخاذ ش 

طرح رفع برخي از مشكالت و موانـع       «ي زودبازده و    ها  بنگاهمرتبط با موضوع اشتغال از جمله طرح        
 داشـته و  » و حمايـت از توليـد  ها بانكطرح افزايش توان اعتباري « و » صنعتيگذاري توليد و سرمايه  

هاي كوچـك و متوسـط موسـوم بـه          وكار  كسبدامه با يك نگاه تطبيقي به بيان الگوي حمايت از           در ا 
 ، از حيث اهداف، مزايا، معايـب و سـاختار مترتـب بـر آن              انگليسدر  » گذاري  الگوي ضمانت سرمايه  «

 داراي اهـداف غـايي      هـا  و الگو  هـا   نتايج اين مقايسه حاكي از آن است كه هر سه اين طرح           . پردازد مي
در انتهاي گزارش نيز بـا عنايـت        . شتركي از جمله حمايت از توليد، اشتغالزايي و كارآفريني هستند         م

، انگلـيس ي كوچـك و متوسـط در ايـران و           هـا   وكار  كسبي حمايت از    ها  به ارزيابي هر يك از برنامه     
ت نگـر جهـ     بـا در نظـر داشـتن يـك سـاختار كـل             ها  بنگاه مالي   تأمينالگوي جامع و پيشنهادي براي      

 . شود  مي ارائهها بنگاهجلوگيري از انحراف در نيل به اهداف طرح حمايت از 
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٢

 مقدمه
 

هاي مـرتبط بـا اشـتغال و كـارآفريني             برنامه كشورهاي جهان، اقتصاد  شواهد مربوط به    امروزه در   
 و نقشي كه در پيشبرد توسعه اقتصـادي و ايجـاد اشـتغال پايـدار                 اجتماعي ،دليل اهميت اقتصادي    به
ريزان بر مباحث بازار كـار در ميـان انبـوهي از             كنند، بيانگر جلب نظر سياستگذاران و برنامه        مي فااي

ي منفعل  ها  سياستي فعال بازار كار بيش از       ها  سياست آنكه   ويژه  بهي كالن اقتصادي است     ها  برنامه
  .مورد توجه قرار گرفته است

هـاي كوچـك و متوسـط، توسـعه           روكـا   كسـب  ايجـاد مشـاغل از طريـق         يهـا    برنامـه  طور خـاص   هب
ي فعال مسـتقيم    ها  سياستها و     هاي كوچك، اعطاي تسهيالت جهت خوداشتغالي از جمله برنامه        وكار  كسب

ريـزي جـامع و       در دهه اخير در كشور ما ثابت شـده اسـت كـه بـا اتخـاذ برنامـه                   ١.شود  محسوب مي 
ويژه از طريق حمايـت       به(سط  ي كوچك و متو   ها  بنگاهي اثربخش براي تقويت     ها  سياستكارگيري    به
ي اقتصـادي كشـور را   هـا  فعاليـت هـاي بـالقوه    توان ظرفيـت  مي) آفرين و كار ٢بازده ي زود ها  بنگاهاز  

مشروط بر آنكه  (شكوفا كرده و به تبع آن ارتقاي توليد، اشتغالزايي، رشد صادرات و ارزش افزوده               
 .را محقق ساخت) احي شده باشد با منطق اقتصادي طرها فعاليتپيوندهاي ساختاري سامانه 

هاي كوچك و متوسط كه توسط دولـت نهـم در راسـتاي اهـدافي چـون                 وكار  كسبطرح  نظر به اينكه    
 كـارآيي اشتغالزايي و كارآفريني، افزايش توليد و صادرات غيرنفتـي، تقويـت تحـرك اقتصـادي و افـزايش                   

 اقدامات اساسي دولت در راستاي تحول در        ين و مهمترين  تر  يكي از پرهزينه  تسهيالت بانكي به اجرا درآمد،      
به بيـان تعريـف،   لذا، اين گزارش در ابتدا  ٣،شود  ميساختار اقتصاد و ايجاد اشتغال پايدار تاكنون محسوب  

 هاي كوچك و متوسط از حيث نقشي كه در ايجاد اشتغال و توسعه پايدار ايفاوكار كسبمزايا و معايب كلي 
ضـمن اشـاره بـه    و سـپس  ده كري كوچك را ارائه ها بنگاه طرح   ابي عملكرد ارزيكنند، پرداخته و سپس      مي
 » و حمايت از توليدها بانكطرح افزايش توان اعتباري  «هاي كوچك ديگر نظير     وكار  كسبي مرتبط با    ها  طرح

در راستاي جلوگيري از هـدررفت       » صنعتي گذاري  طرح رفع برخي از مشكالت و موانع توليد و سرمايه         «و  
ي زودبازده در ادامه راه اجراي اين طرح تخصيص خواهد يافـت، بـه بررسـي                ها  بنگاهبع كه به طرح     اين منا 

 بـه اجـرا درآمـده اسـت،         »گـذاري   الگوي ضمانت سرمايه  « تحت عنوان    انگليسهي كه در    اب مش الگوي تقريباً 
بين اين الگـو و      اي  ، انجام مقايسه  انگليس در   گذاري  هدف از بررسي الگوي ضمانت سرمايه     . خواهد پرداخت 

                                                 
جليلي، فاطمـه و حيـدرپور، افشـين، ارزيـابي بـازار              مير «:ي بازار كار مراجعه شود به     ها  سياستها و ساير       جهت اطالع از مشخصه    .1

 .۸۰۰۱هاي مجلس، شماره مسلسل  ، مركز پژوهش»كار
ريـزي،    سـازمان مـديريت و برنامـه      ( مـاه باشـد      ۲۴بـر   تر يا برا  رحي است كه مدت زمان اجراي آن كم       بازده بودن، ط    منظور از زود   .2

 .)بازده ي كوچك اقتصادي و زودها بنگاهنامه اجرايي  آيين) ۵(دستورالعمل موضوع ماده 
شود، داراي معايبي نيز بود كه انحرافات صـورت گرفتـه            مي عليرغم مزايايي كه داشت و در اين گزارش نيز به آنها اشاره            اين طرح    .3

 .س ايرادات وارد بر اجراي اين طرح قرار داردأ در رها بنگاهيس اين سأاز اهداف ت
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 اين مقايسه راهكار سياستي جهت جلـوگيري از هـدررفت           بطني زودبازه در ايران است تا از        ها  بنگاهطرح  
و محقق شدن هر چه بيشتر اهداف از پـيش تعيـين شـده ايـن                ي زودبازه   ها  بنگاهمنابع تخصيصي به طرح     

 .  ارائه شودطرح 
 »ي كوچك اقتصادي زودبـازده و كـارآفرين       ها  نگاهب«الزم به تذكر است كه در متن اين گزارش بجاي           

 . ي زودبازده استفاده شده استها بنگاهبه اختصار از 
 

 ، مزايا و مشكالتوكارهاي كوچك و متوسط كسب تعريف .۱
 

 وكارهاي كوچك و متوسط كسب تعريف .۱-۱
 و انـدازه    ١(SMES)وكارهاي كوچك و متوسـط        نگاهي بر مطالعات انجام يافته درباره تعريف كسب       

 دو معيار كمـي و كيفـي را مـدنظر قـرار             ٢ لوچر .سازد  آنها، تنوع و تعدد مفهوم را به ذهن متبادر مي         
هـاي اقتصـادي اطـالق        هايي در بخش    ي كوچك و متوسط به شركت     ها  بنگاهاز جنبه كمي    . داده است 

د، ميزان گردش   هايي نظير سو     در اين باره اقتصاددانان شاخص     ٣.شوند  شود كه بزرگ، تلقي نمي      مي
مالي، سرمايه در گردش، تراز نقدينگي، درآمد، جايگاه بازار، ميزان توليد و فروش، تعداد نيروي كار           

تعـداد نيـروي    «نگـري دو معيـار        سازي و جـامع     منظور ساده   دهند كه به      و بازدهي را مدنظر قرار مي     
 ازسـوي . شـوند   سـوب مـي   ترين معيارهاي كمي براي تعريـف مـذكور مح          از مناسب » درآمد«و  » كار

درواقـع تفـاوت ميـان    . دهد وكارها مدنظر قرار مي ديگر، جنبه كيفي، اطالعاتي را درباره ماهيت كسب    
وحـدت  «بـا  » شـركت «و » مالـك «وكارهاي كوچك و متوسـط روابـط ميـان     ي بزرگ و كسبها  بنگاه

ي تعيـين انـدازه     هـا   خالصه اينكه، شاخص  . است كه جزء معيارهاي كيفي هستند     » راهبري و سرمايه  
بـراي مثـال اتحاديـه      . ي كوچك و متوسط از كشوري به كشور ديگر كـامالً متفـاوت هسـتند              ها  بنگاه

 ٤.هايي را به اين منظور ارائه كرده است  شاخص١٩٩٦اروپا در 

                                                 
1. Small & Medium Enterprises  
2. Loecher (2000) in Ghanatabadi (2005)- p3. 

 وجـود نـدارد و هـر    SMEs ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مطالعات يونيدو تعريف واحدي از انـدازه كوچـك و متوسـط       .3
اي كـه مطـابق بـا تعريـف مركـز آمـار ايـران         گونـه   بـه . دهـد   ارائه مـي  ها  بنگاهوجه به شرايط ساختاري خود تعريفي از اين         كشور با ت  

شوند در حالي كه براساس تعريف بانك مركزي در        هاي بزرگ صنعتي محسوب مي       نفر كاركن و بيشتر جزء كارگاه      ۱۰هاي با       كارگاه
 اين در حالي اسـت كـه در تعريـف وزارت    .اند فرض شده» ي كوچكها بنگاه« نفر كاركن ۱۰ر از يي با كمتها بنگاه* )۱۳۷۰ (۱۹۹۱سال 

 نفر داشـته    ۵۰كه ميزان اشتغال كمتر از      ) كاال و خدمات  (ي زودبازده واحدهاي توليدي     ها  بنگاهنامه    كار و امور اجتماعي در قالب آيين      
 نفر كـاركن را متوسـط و بـر ايـن            ۵۰-۱۰وكارهاي با     ك فرض قراردادي كسب   توان با ي    بنابراين مي . شوند  باشد بنگاه كوچك تلقي مي    

 . نفر كاركن را كوچك تلقي كرد۱۰-۱هاي وكار كسباساس 
* Ghanatabadi, Firouzeh (2005)-p8. 

بنگاهي در مالكيت هاي   درصد دارايي۷۵انه، تا ي ميليون يورو ترازنامه سال۲۷ ميليون يورو گردش مالي، تا  ۴۰ نفر شاغل، تا     ۲۵۰ تا   .4
 : رجوع كنيد به... مديريت بنگاه و 

 Ghanatabadi, Firouzeh (2005)- p3. 
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 وكارهاي كوچك و متوسط كسب محاسن .۲-۱
ريزان اقتصادي هر كشور  برنامه سياستگذاران و ازسويي مذكور ها بنگاهداليل فراواني براي حمايت از 

  ١:توان به داليل ذيل اشاره كرد وجود دارد كه از جمله مي
بـازده    زود ي كوچـك و متوسـط  هـا  بنگـاه  از طريق توسعه و حمايت از      : مؤثر بر كاهش فقر    .۱

 افـزايش  شاندرآمدتبع آن  بهكنند و   افراد مهارت كسب مي    هاواسطه آن    كه به  ندشو  مشاغلي ايجاد مي  
 . ابدي مي

در عين حـال    (بخش خصوصي از درجه كوچك و پايين        :  مؤثر در توسعه بخش خصوصي     .۲
ل يـ وكار نا   كند تا زماني كه به درجه باالتري از كسب          فعاليت خود را آغاز مي    ) با تسلط و اقتدار الزم    

 . شود
 .عامل ارزش افزوده و تنوع در توليدات  .۳
 .عامل توسعه صادرات .۴
 .مولدهاي شغلي  عامل ايجاد فرصت .۵
ي هـا   فعاليـت ي كوچك با ايجاد روحيه در       ها  بنگاه: عامل رشد نوآوري و توسعه كارآفريني      .۶

 . كنند كارآفرينانه و ايفاي نقش عامل تغيير در اقتصاد مدرن، به رشد اقتصادي كمك مي
ي كوچك و زودبازده در صورت گسترش مطلوب، محيط رقـابتي           ها  بنگاه : اقتصادي كارآيي .۷

ي هـا   بنگـاه .  اقتصادي كشور نقـش بسـزايي خواهـد داشـت          كارآييآورند كه در      وجود مي   سالمي به 
تواننـد سـهم      ي بزرگ اقتصادي، ايفاي نقش كنند مي      ها  بنگاهعنوان اقمار     كوچك و متوسط چنانچه به    

صـورت    وجود پيونـدهاي محكـم و مسـتمر اقتصـادي بـه             ي اقتصادي و    ها  فعاليتبسزايي در تحول    
 .داشته باشندها  خوشه

خـوبي    اهميت اين موضوع به   . امروزه اشتغال يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد است       : شتغالزاييا .۸
 خسران فردي بـه     بر  عالوهگيران درك شده است كه تبعات اشتغال پايين           توسط سياستگذاران و تصميم   

در رشـد   ي كوچك و زودبازده     ها  بنگاهدر اين ميان اقتصاددانان بر نقش       . كند  بدنه جامعه نيز سرايت مي    
بـه بيـان ديگـر مقولـه رشـد پايـدار،            . اقتصادي و درجه اشتغالزايي باالي آن اشتراك نظر و تأكيد دارند          

ي اقتصـادي كوچـك و متوسـط    هـا  بنگاهاشتغال مولد و توسعه كارآفريني از طريق نهادهاي موسوم به       
 بـا تجميـع     هـا   بنگـاه ايـن    ايـن در     بر  عالوه ٢.زودبازده، در دهه اخير يك نظريه پذيرفته شده جهاني است         

 .شود  توسط سهامداران، سطح اشتغال قابل توجهي ايجاد ميتأمينهاي قابل  سرمايه

                                                 
 هـاي كوچـك و زودبـازده اقتصـادي و كـارآفرين      بنگـاه  :توسعه اقتصادي و اشـتغال از طريـق    «: براي جزئيات بيشتر مراجعه شود به      .1
 .١٣٨٦، مرداد ماه ٨٣٢٤هاي مجلس، شماره مسلسل  پژوهش، مركز )ويرايش دوم(» )ها و عملكرد آن در دولت نهم برنامه(

 .۱۳۸۵، ۱، ص ۸۲۳۲پور، شماره مسلسل  حيدرافشين  .2
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 هاي كوچك و متوسطوكار كسب مشكالت و معايب .۳-۱
، داراي يكسـري    بـه آنهـا اشـاره شـده        و در ادامـه      دنـ ي زودبازده عليـرغم مزايـايي كـه دار        ها  بنگاه

  ١:شود  ميكه در زير به آنها اشاره هستندها و معايبي نيز  محدوديت
 نداشتن دانش فني الزم و توليدات با كيفيـت پـايين،            دليل  بهبخش زيادي از اين واحدهاي كوچك        . ۱

نــد و فقــط واحــدهاي ادغــام شــده در ا هامكــان رقابــت را از دســت داده و در نتيجــه ورشكســت شــد
كــرده و بــا برخــورداري از هــايي بــا مقيــاس بــزرگ ايجــاد  انــد شــركت هــاي ديگــر، توانســته شــركت
و دسـتيابي بـه     ) R&D( واحـدهاي تحقيـق و توسـعه          انـدازي   هاي ناشي از مقيـاس و راه        جويي  صرفه

 .بازارهاي داخل و خارج از كشور و استفاده از اصول علمي بازاريابي راه پيشرفت و ترقي را طي كنند
توان   وچك و زودبازده مي   دهد كه هر چند با ايجاد واحدهاي ك         تجربه ساير كشورها نشان مي     . ۲

اندازي اين واحدها الزاماً بـه        هاي شغلي جديد دست پيدا كرد؛ اما چون راه          موقتاً به اشتغال و ظرفيت    
رونق توليد پايدار منجر نخواهد شد؛ بنابراين، پس از چند سال، عمر مفيد اين واحدها بسر رسيده و                  

 عـدم رونـق توليـد در بلندمـدت،     دليل به و  تمامي امكانات و تسهيالت صرف شده به باد خواهد رفت         
بنابراين، پس از طي مدت زماني خاص، اين واحدها را نبايد به حال خـود               . تورم افزايش خواهد يافت   

هاي صـنعتي و اتصـال ايـن خوشـه بـه واحـدهاي                رها كرد؛ بلكه بايد با اتخاذ سياست ايجاد خوشه        
گيري دانش فني و كار بههاي ناشي از مقياس با      جويي   دارا بودن صرفه   دليل  بهبزرگ صنعتي مرتبط،    

 .شد آنها ، باعث تداوم رشد، رونق و كارآفريني آنها٢واحدهاي تحقيق و توسعه

مهمترين اشكال واحدهاي كوچك و متوسط در اقتصـاد ايـران، وجـود قـوانين بازدارنـده در                   . ۳
 اين قوانين، قـانون كـار   براساس مطالعات انجام شده، مهمترين   . عرصه روابط كار و بازار كار است      

كه موضوع شمول قانون كار، فسخ قرارداد كار، مالكيت واحدها           طوري هب. هاي اجتماعي است    و بيمه 
هـاي اساسـي پـيش روي واحـدهاي           هاي كارگري مسـتقل در كشـور از چـالش           و عدم وجود تشكل   

رمـا كـه بـا      خصوص واحدهاي كوچك و متوسط است؛ همچنين باال بودن سهم بيمه كارف            صنعتي به 
شـود و بـا احتسـاب          درصـد مـزد و حقـوق كـارگر را شـامل مـي              ۲۳احتساب بيمه بيكـاري حـدود       

هاي ايـن      درصد خواهد شد؛ از ديگر چالش      ۳۰هاي تبعي ناشي از اجراي قانون مذكور بالغ بر            هزينه
اي    بيمـه  هاي مبادالتي باال در هـر دو قـانون كـار و نظـام                وجود هزينه  دليل  بهبنابراين،  . واحدهاست

بنـابراين بـدون    . شـود   كشور، رشد و كارآفريني واحدهاي كوچك و زودبازده با مشكل روبرو مـي            
پـذير    نامه، امكـا    ي مذكور در اين آيين    ها  سياستاصالح اين قوانين و مقررات بازدارنده، امكان تحقق         

 .نيست
                                                 

 ي كوچـك و زودبـازده اقتصـادي و كـارآفرين       ها  بنگاه :توسعه اقتصادي و اشتغال از طريق      «: براي جزئيات بيشتر مراجعه شود به      .1
 .١٣٨٦، مرداد ماه ٨٣٢٤ي مجلس، شماره مسلسل ها ، مركز پژوهش) دومويرايش(» )ها و عملكرد آن در دولت نهم برنامه(

2. Research and Development 
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مشـروط بـه    ي كوچك بايد    ها  بنگاهها و تسهيالت خاص براي گسترش          يارانه اعطايموضوع   . ۴
هاي علمي باشد؛ زيرا پرداخـت يارانـه، نـه تنهـا باعـث                يك دامنه زماني، مقياس توليد و ديگر ضابطه       

شود؛ بلكه باعث غيررقابتي شدن و انحصـاري شـدن            مد مي آايجاد واحدهاي توليدي كوچك غيركار    
 برخـوردار   طوري كه تا زماني كه از حمايت و يارانـه دولـت            هب. اين واحدها توسط دولت خواهد شد     

توانند به توليد ادامه دهند و در غير اين صورت تعطيل و ورشكست خواهنـد شـد؛ كـه در             باشند؛ مي 
 .  خواهد شد١هاي فرصت حقيقت منجر به اتالف منابع و تخصيص ندادن بهينه منابع و افزايش هزينه

 
 ي زودبازده و ارزيابي عملكرد آنهاها بنگاه .۲

 

جزئيـاتي از طـرح     ه پرداخته و سپس به بيـان        ديان تعريفي از بنگاه زودباز    در اين بخش در ابتدا به ب      
 . پردازيم  ميدنبال اجراي اين طرح وجود داشته است همزاياي اجراي اين طرح و معايبي كه بهمراه با 

 
 ي زودبازدهها بنگاه هدف طرح .۱-۲

 ١٩/٨/١٣٨٤ن كه در تاريخ ي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفريها بنگاه اجرايي گسترش نامه آيين
ي دولـت در زمينـه      ها  حمايت و   ها  فعاليتدر جلسه هيئت دولت به تصويب رسيد، با هدف ساماندهي           

  : دستيابي به مقاصد زير استمنظور بهي كوچك اقتصادي زودبازده ها بنگاهگسترش 
 ، در مناطق محرومويژه بهتوزيع عادالنه منابع در مناطق  . ۱

 ،تر  مردم محرومويژه بهبين اقشار مختلف مردم توزيع عادالنه منابع  . ۲

 ،افزايش توليد و صادرات غيرنفتي . ۳

 ،تقويت تحريك اقتصادي . ۴

 ، تسهيالت بانكيكارآييافزايش  . ۵

 .هاي شغلي جديد تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت . ۶

 
 ي زودبازدهها بنگاه ساختار طرح .۲-۲

فرين آي كوچـك اقتصـادي و كـار   هـا  بنگـاه  و هـا  بانـك در اين طرح سه عامل اقتصادي يعني دولـت،         
 . آفرين وجود دارند نقش

 تعيين و ابالغ سهميه اعتبـاري هـر اسـتان           .١ :نقش دولت، بيشتر جنبه حمايتي و نظارتي شامل       
هـاي اقتصـادي، اسـتعدادها و ميـزان عـدم برخـورداري و بيكـاري                 براي سال بعد با توجه به مزيت      

                                                 
1. Opportunity Cost 
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ائـه گـزارش از ميـزان اشـتغال ايجـاد           ر ا .٣ ،ي اجرايي توزيع تسهيالت   ها  نامه  آيين تنظيم   .٢ ،ها استان
 . برداري شده و مواردي از اين دست است ي بهرهها شده مربوط به طرح

ي تـوجيهي   ها   تسهيالت براي متقاضيان داراي طرح     تأمين در اين طرح بيشتر جنبه       ها  بانكنقش  
را  تخصيص تمامي منابع خود كه قابليت اعطـاي آن           .١ :مواردي از قبيل  . اقتصادي، مالي و فني است    

بـا توجـه بـه      ( .هـاي تعـاوني و خصوصـي در قالـب تسـهيالت اعتبـاري دارنـد                ي بخـش  هـا   بنگاهبه  
ي كوچـك اقتصـادي     هـا   بنگـاه  اجرايـي گسـترش      نامـه   آيـين درصدهاي در نظر گرفته شده در مـتن         

گ صـنعتي از محـل باقيمانـده تسـهيالت          ي بـزر  هـا    منابع مالي طرح   تأمين .٢) زودبازده و كارآفرين  
 .ي كوچكها بنگاهبانكي پس از كسر تسهيالت براي 

يي هستند كه با ارائه طرح توجيهي اقتصادي، مالي و          ها  بنگاهي موجود در اين طرح نيز،       ها  بنگاه
ت هـ  خود را در ج  گذاري   جديد يا گسترش سطح سرمايه     گذاري   تقاضاي تسهيالت جهت سرمايه    ١فني

 .  هداف اين طرح دارندنيل به ا
 

 ي اقتصادي زودبازدهها بنگاهنامه تشكيل   ارزيابي عملكرد آيين.۳-۲
ي كوچـك و زودبـازده      هـا   بنگـاه نامه تشكيل    ارزيابي ارائه شده در اين قسمت در مورد عملكرد آيين         

اسـت كـه توسـط جهـاد دانشـگاهي          » ي زودبـازده  ها  بنگاهطرح آمارگيري ارزيابي    «برگرفته شده از    
در ضمن در مطالب ارائه شـده در        .  به اجرا درآمده است    ١٣٨٧ي در تابستان    يدانشگاه عالمه طباطبا  

 .  نيز استفاده شده است٢هاي مجلس اين قسمت از گزارش مركز پژوهش
 ١٠ي از   هـا    طرح كه در برگيرنده طـرح      ٤٠٠٥شده در اين طرح آماري شامل       گيري    جامعه نمونه 
 ۱جزئيـات بيشـتر در جـدول      .  ميليون تومان به باال است     ٥٠تومان و از     ميليون   ٥٠ميليون تومان تا    
 .آورده شده است

 

                                                 
هـاي    هـاي زودبـازده در كـارگروه        وكارهـا و بنگـاه      ذكر اين نكته ضروري است كه ساختار و قالب واحد و مشخصي بـراي كسـب                .1

 .وكارها نام برد عنوان مالك و معيار پرداخت به كسب كه براساس آن بتوان از آن بهگذاري وجود نداشته است  اشتغال و سرمايه

مجلـس، شـماره    هاي   ، مركز پژوهش  »ي اقتصادي زودبازده  ها  بنگاهنامه   خالصه گزارش بررسي طرح آماري ارزيابي عملكرد آيين       « .2
 .۱۳۸۸ماه ، مرداد۹۷۳۵-۱مسلسل 
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 گيري  ي زودبازده با جامعه نمونهها بنگاهمقايسه سيماي آماري جامعه كالن . ١ جدول
 ٣١/٥/١٣٨٧ و حجم تسهيالت تا ها شده برحسب تعداد طرح

 شدهگيري  نهجامعه نمو جامعه آماري كالن
 تسهيالت دريافتي ها طرح تسهيالت ها طرح

 
 معيار

 بندي  طبقه
 طرح

تعداد 
 ها طرح

سهم 
 )درصد(

ميليارد 
 ريال

سهم 
 )درصد(

تعداد 
 ها طرح

سهم 
 )درصد(

ميليارد 
 ريال

سهم 
 )درصد(

 - - - - ٤/٩ ١٧٦١٣ ٦٩ ٣٢١٤٨٠  ميليون تومان١٠كمتر از 
 ميليون تومـان    ١٠از  
 ٧/٣ ٢/٢٤٥ ٦٦ ٢٦٤٢ ٢/١١ ٢٠٩٨٦ ٢٢ ١٠٢٥٠١  ميليون تومان٥٠تا 

 ميليون تومـان    ٥٠از  
 ٣/٩٦ ٨/٦٣٩١ ٣٤ ١٣٦٣ ٤/٧٩ ١٤٨٧٧٦ ٩ ٤١٩٣٣ به باال

 ١٠٠ ٦٦٣٧ ١٠٠ ٤٠٠٥ ١٠٠ ١٨٧٣٧٥ ١٠٠ ٤٦٥٩١٤ جمع
 .٣١/٥/١٣٨٧ پرتال آماري وزارت كار و امور اجتماعي تا :مأخذ

 
مـاري كـالن بـراي ارائـه      طـرح جامعـه آ     ٤٦٥٩١٤دهـد، بـه مجمـوع         مـي   نشان ۱ طور كه جدول   همان

در جامعـه آمـاري     .  ميليـارد ريـال تسـهيالت اعطـا شـده اسـت            ١٨٧٣٧٥ مبلغي برابر با     تسهيالت، مجموعاً 
 ميليارد ريال تسهيالت اعطا شده      ٦٦٣٧ طرح متقاضي وام مبلغي برابر با        ٤٠٠٥شده، به مجموع    گيري    نمونه

 ١همچنين جدول  .  هستند ها  بندي طرح  مان در طبقه   ميليون تو  ١٠ي باالي   ها  ، طرح ها  است، كه همگي اين طرح    
 . اند  ميليون تومان اعطا شده٥٠ي باالي ها دهنده اين است كه قسمت اعظم تسهيالت به طرح نشان

عد تعـداد   ُ  بازده را از ب     ي زود ها  بنگاهگيري    ها در جامعه آماري مورد نمونه       ، توزيع طرح  ٢جدول  
 .دهد سهيالت دريافتي نشان ميبنگاه، حجم تسهيالت مصوب و ميزان ت

 
 )١٣٨٧تابستان (بازده در زمان مراجعه  ي زودها بنگاهگيري  هاي مورد نمونه توزيع طرح. ٢جدول 

 تسهيالت دريافتي تسهيالت مصوب بنگاه
 وضعيت بنگاه

سهم از كل  تعداد
 تعداد

ميليون 
 ريال

سهم از كل 
 تسهيالت

ميليون 
 ريال

سهم از كل 
 تسهيالت

 ٥,٦٨١,٠٠٠٦/٨٥ ٦,٠٨٨,٧٧٠٣/٧٧ ٧/٧٩ ٣١٩٢ فعال
 ٤/١٢ ٨٢٣,٣٤٠ ١,٤٧١,٣٠١٧/١٨ ٣/١٥ ٦١٤ فعال غير

 ٠/٢ ١٣٣,٢٧١ ٨/١ ١٤٠,٧٩٣ ٥/٢ ١٠٠ وساز مسكن ساخت
 ـــ ـــ ٢/٢ ٣٤٦,٣٢٣ ٥/٢ ٩٩ اند يي كه تسهيالت نگرفتهها بنگاه

 ٦,٦٣٧,٦١١١٠٠ ٨,٠٥٠,١٨٧١٠٠ ١٠٠ ٤٠٠٥ جمع
 ).مجري طرح جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي (١٣٨٧آفرين در سال  بازده و كار ي اقتصادي زودها نگاهبطرح ارزيابي : مأخذ

 
 ٧/٧٩ بنگاه مورد بررسي در زمـان مراجعـه،   ٤٠٠٥شود از كل   مالحظه مي  ٢طوري كه از جدول       به



____________________________________________________________ 
 

 

٩

د بررسـي را بنگـاه       طـرح مـور    ٤٠٠٥ درصد از    ٣/١٥در عين حال    . اند  شده  تلقي   ١درصد آنها، بنگاه فعال   
   :اند كه منظور از مشاهده بنگاه غيرفعال، تركيبي از حاالت مشروحه زير است فعال تشكيل داده غير

 ،اند برداري نرسيده يي كه تكميل شده اما به مرحله بهرهها بنگاهـ 
 ،برداري شده، اما فعاليت اقتصادي در زمان مراجعه نداشته است بنگاهي كه بهرهـ 
 ،ر حال ساختبنگاه د ـ
 ،تكميل نشده و راكد ـ
 .اجرا نشده ـ

 ميليارد ريال تسهيالت دريـافتي را بـه         ١٣٣،  ) طرح ١٠٠به تعداد   (ها     درصد از طرح   ٥/٢همچنين  
 را انحراف از اهداف مـورد نظـر از           توان آن   اند كه به تعبيري مي      وساز مسكن اختصاص داده     ساخت

است كه بنا بـه داليـل گونـاگون، نبايـد انحـراف از اهـداف                شايان اشاره   .  تلقي نمود  ها  بنگاهتأسيس  
فعال، بالغ  ي غيرها بنگاه كل ٣/١٥بلكه از .  درصد مزبور محدود كرد٥/٢مورد نظر را صرفاً در قالب      

 . شوند ي مشاهده نشده تلقي ميها بنگاه درصد آنها از زمره ٨/٥بر 

يي هـا   بنگـاه )  طـرح  ٩٩بـه تعـداد     (ا  هـ    درصد ديگر از طرح    ٥/٢هاي مورد بررسي،      در ميان طرح  
بودند كه برخالف اطالعات موجود در سامانه وزارت كار و امور اجتماعي كه تسهيالت مصوبي بـه                 

گونه تسهيالتي را  الوصف بنا به اظهار مديران بنگاه، هيچ داد، مع  ميليارد ريال را نشان مي٣٤٦ميزان 
ي مزبـور از دريافـت تسـهيالت مـورد تقاضـاي            ها  اهبنگرود احتماالً     ده بودند، تصور مي   نكردريافت  

 . خود انصراف داده باشند

 : بنگاه نمونه آورده شده است٤٠٠٥ ميزان انحراف از اهداف توجيهي براي ٣حال در جدول 
 

  نفري٤٠٠٥هاي زودبازده در يك نمونه  تصوير آماري انحراف از اهداف توجيهي طرح. ٣جدول 
 نحراف منابع از اهداف توجيهيا

مشاهده غيرفعال فعال وضعيت بنگاه
 ∗نشده

وساز  ساخت
 مسكن

 جمع

يي ها بنگاه
كه تسهيالت 

 اند نگرفته
 جمع

 ٤٠٠٥ ٩٩ ٣٣٤ ١٠٠ ٢٣٤ ٣٨٠ ٣١٩٢ از نظر تعداد بنگاه 
 ١٠٠ ٥/٢ ٣/٨ ٥/٢ ٨/٥ ٥/٩ ٧/٧٩  ها بنگاهدرصد 

ــهيالت    ــم تس ــر حج از نظ
٦,٦٣٧,٦١١ -٤٤٦,٩٨١ ١٣٣,٢٧١ ٥٠٩,٥٤٠٣١٣,٧١٠ ٥,٦٨١,٠٠٠ )ميليون ريال(دريافتي 

 ١٠٠ - ٧/٦ ٢ ٧/٤ ٧/٧ ٦/٨٥ درصد حجم تسهيالت دريافتي 
 .١٣٨٧ي زودبازده اقتصادي، تابستان ها بنگاههاي طرح آماري ارزيابي عملكرد  استخراج و محاسبه از يافته: مأخذ

اي، بنگاه با مشخصات ثبت شده، يافت نشد و يـا         رج در سامانه رايانه    مشاهده نشد، حالتي است كه با توجه به آدرس مند            منظور از بنگاه   ∗
  .گيرد در آن آدرس، فعاليت اقتصادي مندرج در طرح پيشنهادي صورت نمي

                                                 
 .برداري شده و مشغول فعاليت اقتصادي باشد  بنگاه، مورد بهرهشود كه بنگاه فعال به حالتي گفته مي .1
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 ٤٠٠٥ از مجمـوع     ۳ مطـابق جـدول   . شود  مي  حاوي نكات جالبي است كه به آنها اشاره        ٣جدول  
درصـد از    ٧/٧٩ بوده است كه يعنـي       ٣١٩٢ فعال   يها  بنگاه، تعداد   اند  بنگاه كه تسهيالت دريافت كرده    

 درصد از كل تسـهيالت      ٦/٨٥ي فعال   ها  بنگاه در ضمن . اند  فعال بوده گيري    ي مورد نمونه  ها  بنگاهكل  
شود كه    مي از نظر انحراف منابع از اهداف توجيهي نيز مالحظه        . اند خود اختصاص داده   اعطايي را به  

 كـه از نظـر درصـدي    اند داراي انحراف بودهگيري  جود در نمونهي موها بنگاه بنگاه از كل ٣٣٤تعداد  
ي هـا  بنگاه درصد ٣/٨ درصد از تسهيالت اعطايي در اختيار اين         ٧/٦ضمن اينكه   .  است ٣/٨در حدود   

 . داراي انحراف بوده است
دهنده ميزان تعهد اشتغال، تعهد تثبيت اشتغال، سرانه اشتغال و درصد تحقق اين              نشان ٤ جدول

 . د استموار
 

 ي فعالها بنگاهاشتغال و درصد تحقق آن براي . ٤جدول 
 ٣١٩٢ ي فعالها بنگاهتعداد 

 ٥٦٨١٠٠٠ )ميليون ريال( تسهيالت دريافتي
 ٢٣٢٦٤ )نفر(تعهد اشتغال جديد 
 ١١٢٢٧ )نفر( نشده  شده و بيمه  اشتغال اعم از بيمه

 ٢/٤٨ درصد تحقق اشتغال
 ١٦٤٢١ )نفر(تعهد تثبيت اشتغال 

 ١٢١٠٨ )نفر(شده    تثبيت∗اشتغال
 ٧/٧٣ )نفر) (تثبيت شده(تحقق اشتغال 
 ٢٣٣٣٥  *)نفر(شده   نشده و تثبيت  شده و بيمه  اشتغال بيمه

 ٤/٢٤٣ **شده  نشده و تثبيت  شده و بيمه  سرانه اشتغال بيمه
 ٥/٢٧٣ شده  شده و تثبيت  سرانه اشتغال بيمه

 همان :مأخذ
انـد كـه دريافـت     هايي است كه دچار مشكل نقـدينگي بـوده         ال تثبيت شده، مربوط به طرح     منظور از اشتغ   *

 .شود هاي شغلي موجود بنگاه مي تسهيالت منجر به حفظ و تثبيت اشتغال و فرصت
گيـري، ميـانگين سـرانه       شود در ايـن طـرح آمـاري نمونـه           طوري كه مالحظه مي      طبق اظهار كارفرما به    **

 ميليون ريال است كـه برحسـب        ٢٧٣-٢٤٣ در دامنه بين     ١٣شرح جدول    زودبازده به ي  ها  بنگاهاشتغال در   
ازاي هـر   گذاري بـه   اما در مجموع از هزينه سرمايه،هاي كشاورزي، صنعتي و خدمات، متفاوت است       بخش

 .كمتر است)  ميليون ريال است٩/٤٧٤كه (شغل جديد در برنامه چهارم 
 

 بنگاه فعال   ٣١٩٢به  تسهيالت   ميليون ريال    ٥٦٨١٠٠٠بلغ  دهد، م   مي  نشان ٤طور كه جدول     همان
در  كـه    انـد    شـغل ايجـاد كـرده      ١١٢٢٧ نفر تنها    ٢٣٢٦٤ از تعهد اشتغال     ها  بنگاهاعطا شده بود كه اين      

ي فعال متعهد به تثبيت شغل      ها  بنگاههمچنين اين   . اند   درصد از تعهد خود را عملي كرده       ٢/٤٨ حقيقت
 ٧/٧٣يعني چيـزي حـدود      ( اند   نفر شغل را محقق كرده     ١٢١٠٨ كه تثبيت    اند  نفر بوده  ١٦٤٢١به ميزان   

ي فعال، هر كدام به شكل سـرانه،        ها  بنگاهشود كه اين      مي از نظر سرانه اشتغال نيز مشاهده     ). درصد
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 به شـكل    ها  بنگاه و همچنين همين     اند   اشتغال بيمه شده و بيمه نشده و تثبيت شده ايجاد كرده           ٤/٢٤٣
 . اند  اشتغال بيمه شده و تثبيت شده ايجاد كرده٥/٢٧٣سرانه، 

تـوان بـه      مـي  ي زودبـازده داشـته باشـيم،      ها  بنگاهبندي از ارزيابي طرح       حال اگر بخواهيم جمع   
 :موارد زير اشاره كرد

 و  نداشتهوساز   ساختعمليات   درصد   ۵/۲ درصد غيرفعال،    ۳/۱۵ فعال،   ها  بنگاه درصد   ۷/۷۹ . ۱
 . اند ته درصد نيز تسهيالت نگرف۵/۲

عنـوان انحـراف منـابع        بـه )  بنگـاه  ۴۰۰۵ بنگاه از كل     ۳۳۴مشتمل بر    (ها  بنگاه درصد از كل     ۳/۸ . ۲
 ۸/۵اند و     وساز مسكن كرده     درصد آنها تسهيالت دريافتي را صرف ساخت       ۵/۲شوند كه     مالي تلقي مي  

 . اند اند و وجود خارجي نداشته اند كه اصوالً مشاهده نشده يي بودهها بنگاهدرصد نيز 
 درصد و درصد تحقق اشتغال تثبيـت        ۲/۴۸اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده،          . ۳
 .دست آمده است  درصد به۴/۷۲به تعهد تثبيت اشتغال، ) بيمه شده(شده 

طور  هي زودبازده و ارزيابي اين طرح، در ادامه گزارش ب         ها  بنگاهدنبال ارائه جزئياتي از طرح       هب
طرح رفع برخي از مشكالت     « و   » و حمايت از توليد    ها  بانك افزايش توان اعتباري     طرح«خالصه به دو طرح     

ي زودبازده هسـتند،    ها  بنگاهي تا حدودي مرتبط با طرح       ها   كه طرح  » صنعتي گذاري  و موانع توليد و سرمايه    
 .  شود  ميپرداخته شده و ارتباط بين آنها بيان

 
  حمايتي مرتبطمصوبهنگاهي به چند . ۳

 

شود كه بـه نـوعي در         حمايتي اشاره مي   و مصوبات    ها  طرحآن دسته از    ها و     ن بخش به برنامه   در اي 
طـور خـاص در       بـه . ندكن وكارهاي كوچك و متوسط نقش ايفا مي        جهت حمايت و توانمندسازي كسب    

وكارهاي كوچك و متوسط به نوعي تأثير گذارنـد بـه قـانون      هايي كه بر كسب     اينجا از مجموعه طرح   
ها و حمايـت      طرح افزايش توان اعتباري بانك     «،»گذاري صنعتي   خي از موانع توليد و سرمايه     رفع بر «

 ١.شود اشاره مي» شاغل خانگيمساماندهي «و نيز طرح » از توليد
 
 گذاري صنعتي قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه. ۱-۳

خـش صـنعت، مسـتلزم دفـع        ، از جملـه در ب     گـذاري   رفع موانع و مشكالت اساسـي توليـد و سـرمايه          
كشـور بـه منـابع مـالي        اي     رشد اقتصادي و بودجه    ياتكا. ي ساختاري اقتصادي كشور است    ها  آفت

                                                 
اي را طالب است و البته ذكر اين نكتـه نيـز              هاي مورد اشاره و بررسي آنها خود تحقيق جداگانه          بديهي است ارزيابي هر يك از طرح      . 1

طرح ديگر در دستور كـار بررسـي مجلـس          گذاري صنعتي، دو       كه به غير از قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه             است ضروري
 .اند شوراي اسالمي قرار دارد و هنوز به تصويب نرسيده
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ناشي از صدور نفت خام، درونگرا بودن اقتصاد، عدم شـفافيت روابـط اقتصـاد و اطالعـات مـالي و             
اما با وجـود  . ستها  آفتو تجاري از جمله ايناي  ي مالياتي و بيمهها  روز نبودن ساختارها و نظام     به

تـر هماننـد مشـكالت       ، ضرورت پرداختن و حـل مشـكالت كوچـك         ها  نياز به پرداختن به اين موضوع     
 گـذاري  طرح رفع برخي از مشكالت و موانع توليد و سرمايه     «در اين راستا    . عرصه توليد نيز وجود دارد    

از مهمتـرين مـوادي   . ويب رسـيد  توسط تعدادي از نمايندگان مجلس طرح و به تص      ١٣٨٤ در سال    »صنعتي
پرهيز از دريافت عوارض مضاعف از توليـدات صـنعتي و در            ) الف: توان به   مي كه در اين طرح وجود دارد     

در نظـر گـرفتن جـايزه بـراي حمايـت از            ) نظر گرفتن زمان منطقي براي پرداخت عوارض تعيـين شـده، ب           
 .   دتوليد داخل اشاره كراي  صادرات كاالهاي مصرفي و سرمايه

 
  و حمايت از توليدها بانك طرح افزايش توان اعتباري .۲-۳

 و  » و حمايـت از توليـد      هـا   بانـك طرح افزايش توان اعتباري     «از  اي    در اين قسمت ضمن ارائه خالصه     
 .ي زودبازده خواهيم داشتها بنگاهبين اين طرح با طرح اي  بيان هدف و نتايج آن، مقايسه

  و حمايت از توليد ها بانكفزايش توان اعتباري ضرورت و نتايج طرح ا. ۱-۲-۳
 و حمايت از توليد با اين توجيه كه در حـال حاضـر نظـام بـانكي                  ها  بانكطرح افزايش توان اعتباري     

ثير ركود اقتصاد ملي، دچار بحران منابع و افزايش رو بـه رشـد مطالبـات غيرجـاري                  أتحت ت  كشور
 . شتريان ارائه شده استاست، جهت پاسخگويي به نيازهاي تسهيالتي م

  وي دولتي حـذف ها بانك از ترازنامه ١ي به اصطالح سميها با اجراي اين طرح اوالً اقالم دارايي     
ثانياً با مشـاركت دولـت و بخـش خصوصـي، شـركت غيردولتـي بـا هـدف خريـد مطالبـات معـوق                         

هاي   بر شركت  هاي حاكم  گونه محدوديت رالوصول تاسيس و با اختيارات كامل و عاري از ه          مشكوك
 اجرايـي   نامـه   آيـين ثالثاً منابع اعتباري حاصل از اجراي اين طرح در چارچوب           . كند  مي دولتي فعاليت 

  ايـن طـرح بـه واحـدهاي توليـدي حـائز شـرايط              )١(ي موضـوع مـاده      هـا   بانـك اين قـانون، توسـط      
   ٢.يابد  ميتخصيص...) وري، جايگزيني واردات و  اشتغالزايي، بهره(

 توليد   و حمايت ازها بانكي زودبازده با طرح افزايش توان اعتباري ها بنگاهسه طرح مقاي .٣-٢-٢
طـرح افـزايش تـوان اعتبـاري        « بيان شد، يكي از نتـايجي كـه از اجـراي             ۴-۱طور كه در بخش      همان
شود، ايجاد منابع اعتباري جهت تخصيص به واحدهاي توليدي   مي حاصل» و حمايت از توليدها بانك

وري،   اشـتغالزايي، بهـره    :از جملـه شـرايطي كـه قابـل اشـاره اسـت عبارتنـد از               . ايط اسـت  حائز شر 
                                                 

 .شود ولي در اصل دارايي واقعي نيست عنوان دارايي محسوب مي منظور از دارايي سمي، مطالباتي است كه در ترازنامه به. 1
، مركـز   » و حمايت از توليـد     ها  بانكطرح افزايش توان اعتباري     : اظهارنظر كارشناسي درباره  «: براي جزئيات بيشتر مراجعه شود به      .2

 .۱۳۸۸، آذرماه ۹۹۴۴ل هاي مجلس، شماره مسلس پژوهش
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شود كه ايـن اهـداف بـا اهـداف اشـاره شـده بـراي طـرح                    مي لذا مالحظه . جايگزيني واردات و غيره   
ي زودبـازده ارائـه تسـهيالت       هـا   بنگـاه ي زودبازده داراي همخواني است، چرا كه هدف طرح          ها  بنگاه

يي بود كه داراي توجيه اقتصـادي بـوده و اهـدافي از قبيـل اشـتغالزايي و كـارآفريني،                    براي واحدها 
 . كنند  ميافزايش توليد و صادرات غيرنفتي را دنبال

 
 طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي. ۳-۳

 از هاي توليد، افزايش درآمد و مهار بيكاري، استفاده بهينه         يكي از تجارب موفق دنيا در كاهش هزينه       
با توجه بـه هـرم سـني جمعيـت          .  خانوار، ايجاد و توسعه مشاغل خانگي است       هاي مسكوني   سرمايه

كشــور و نــرخ بيكــاري جوانــان، طــرح ســاماندهي و حمايــت از مشــاغل خــانگي بــه اســتناد اصــل  
 سـاله و تـأمين      ۲۰انداز توسعه كشـور در افـق           قانون اساسي در راستاي تحقق چشم      هشتم  و  بيست

 .لت اجتماعي و فراهم آوردن امكانات شغلي براي افراد جامعه ارائه شده استامنيت و عدا

 داللت و ضرورت طرح. ۱-۳-۳
هاي صنعتي و تنوع مشاغل موجود به همراه شرايط رقابت انحصـاري در               گسترش چشمگير فعاليت  

قتصـادي،  هـاي ا    المللي، لزوم دخالت دولتي از حيث حمايـت         بازارهاي گسترده و پيچيده داخلي و بين      
وكارهـاي خـانگي      در ايـران كسـب    . وكار را موجـه سـاخته اسـت         هاي توليد و كسب     اجتماعي عرصه 

وكـار خـانگي بـه آن         كسـب . هاي ايراني بوده اسـت      صورت سنتي مركز توجه بسياري از خانواده        به
شود كـه ممكـن اسـت لزومـاً مشـاركت همـه اعضـاي            وكارهاي خانوادگي اطالق مي      از كسب  يبخش

 را دربرنداشته و صرفاً يك يا چند نفر از اعضاي خانواده به آن فعاليت اقتصـادي مشـغول                   خانواده
 .باشند

 وكارهاي كوچك با طرح كسب» ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي«مقايسه طرح . ۲-۳-۳
، فـراهم آوردن امكانـات شـغلي        »ساماندهي و حمايت از مشـاغل خـانگي       «يكي از اهداف اصلي طرح      

ويژه زنان سرپرست خـانوار در راسـتاي تـأمين عـدالت              درآمد و به    هاي كم    جامعه، گروه  براي افراد 
واسطه اجراي اين طرح، توسعه اشـتغال و فـراهم كـردن زمينـه كـار و فعاليـت        لذا به. اجتماعي است 

اش ايجاد اشـتغال و   وكار كوچك كه آن نيز هدف اصلي هاي كسب براي اين گروه با هدف ايجاد طرح      
 برطـرف كـردن يكـي از مشـكالت          ه دنبـال  ايي پايدار است، داراي اشتراك بوده و هـر دو بـ           اشتغالز

لذا از اين ديد دو طرح اشاره شده داراي اشتراك هـدف            . اساسي اقتصاد كشور يعني بيكاري هستند     
 .هستند
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 سيانگل مالي بنگاه تأمينو گذاري  الگوي ضمانت سرمايه. ۴
 

دنبال بـروز بحـران مـالي        ه كه ب  EFG١ مالي بنگاه موسوم به      ينتأم و   گذاري  الگوي ضمانت سرمايه  
هايي اسـت كـه شـايد بتـوان بـه نـوعي               به اجرا درآمد، داراي يكسري ويژگي      انگليس در   ٢٠٠٨سال  

لذا به همين منظور در اين قسمت . ي زودبازده در ايران پيدا كردها بنگاهتشابهي بين اين الگو و طرح  
 .پردازيم  ميشرح مختصري از اين الگو و هدف از ايجاد آن و مزايا و معايب آن به

 
 يگذار هي ضمانت سرمايجاد الگوي علل ا.۱-۴

در  کوچـک در اخـذ وام        يهـا    موجب شدند تا شرکت    ٢٠٠٨سال   يبحران مال از جمله    يعوامل مختلف 
 :اشاره كردوارد زير متوان به   مياز داليل اين امر. دچار مشکل شوندس يانگل

  بپردازند که قـبالً يد پولي باي به خاطر مسائلها  آنکه شرکتدليل  به ينه پول ي هز يشيروند افزا  . ۱
 . يده  سازمانيها نهيهز پرداختند مثل ي نمي آنها پوليازا به

 يهـا   شـود از شـرکت      مـي   کشـانده  ي آتـ  يها  گذاري  هيا سرما ي ها   به وام  دليل اول امد  ي پ يوقت . ۲
ن يـ  قـادر بـه ارائـه ا      غالبـاً   آنهـا  شـود کـه     مـي   مطالبـه  ي شخص يها  ني تضم  از يکوچک سطح باالتر  

 .ستندي نها ضمانت

 يکند تا سهام  ميداي فرصت پي شرکتي روند معامالت زمان برتر شده و لذا وقتيساز شفاف . ۳
 کـه چنـدان     يزيـ ع است؛ چ  ي سر يريگ ميازمند تصم يکنند و شرکت ن     مي  افت ها  هي کند، سرما  يداريخر

 . ستيساده ن

 باعـث شـده تـا       هـا   ن شـرکت  يـ  وام دادن بـه ا     ي بـرا  ها  ط بانک يل، رکود و شرا   ين دال ي ا بر  عالوه
 . شوند  خارج يز روند تجاراافت وام هستند ي که مستحق دري کوچکيها  از شرکتياريبس

 ي کـه دارا   ييهـا    کوچک مسئول اسـت، شـرکت      يها   شرکت ويژه  به يدولت در قبال بخش شرکت    
 ي که آنان را قـادر سـازد در برابـر فشـارها            ي به اعتبارات مال   يابي دست يول بوده   ي مناسب يدورنما

، هـا   ن شـرکت  يـ  ا يبـرا .  اسـت  يک معضـل واقعـ    يشان  يرکود و خالص شدن از آن مقاومت کنند برا        
تـوان    مـي  يطور کلـ   ن به يبنابرا. ن معضل در رکود است    يتر  و پول نقد بزرگ    ي به منابع مال   يدسترس

 در  هـا   ط بانـک  ي کوچـک و شـرا     يهـا    شـرکت  يها  نهيش هز ي، افزا يران مال  همانند بح  يگفت که عوامل  
 ين اسـاس دولـت بـرا      يبر ا . ابدي به اعتبارات کاهش     ها   شرکت ين شد تا دسترس   ي منجر به ا   يده وام
 .شنهاد دادي کوچک را پيها  در شرکتگذاري هي ضمانت سرماي کوچک الگويها ت از شرکتيحما

 

                                                 
1. The Enterprise Finance Guarantee Scheme 
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 يگذار هيت سرما ضمانيجاد الگوي هدف از ا.۲-۴
 کـه  ي در زمـان  يش دسترسي بـه اعتبـارات مـال       يمنظور افزا   به ي شرکت گذاري  هي ضمانت سرما  يالگو
. ديـ  گرد يکننـد، طراحـ    يسک نم ي از ر  يکنند و استقبال    مي  اعمال يده  را در وام   يط سخت ي شرا ها  بانک

 و بـه    رده عمـل کـ    ١هـا SMEهـا بـه       وام بانـک   ي اعطا ي عاد يها  فعاليت يها  التفاوت ن الگو در مابه   يا
 يهـا  خواهـد بـه شـرکت     مـي ن الگـو يـ ا.  پرداخت کننـد يشتري بيها دهد تا وام    مي دهندگان اجازه  وام

گروه . رند، کمک کنديگ  مي محدود قراريط اعتباريشرااز اي    نشده ينيب شيک دوره پ  ي که در    يمعتبر
ط ي در شـرا   ي دارنـد ولـ    ينـده بلندمـدت خـوب     ي هستند که آ   ييها  ن الگو شرکت  ي هدف در ا   يها  شرکت
ن يـ ابـه   دهنـده تـن      و وام  بـوده    سک باال يرهمراه با    معمول به آنها     ي تجار يده ، وام ي کنون ياقتصاد

 . دهد يسک باال نمير
 
 گذاري هي ضمانت سرماي ساختار الگو.۳-۴

 يک دارايـ  کوچک وجود دارنـد کـه هـر    يها شرکتو  ها   دولت، بانک  ين الگو سه عامل اقتصاد    يدر ا 
 .ن الگو هستندي در ايفي وظانقش و

 دولت )الف
 ضـمانت اعتبـار     ي الگوها ي و معرف  يمجدد بانک سازي      تيق برنامه ظرف  يحوزه تمرکز دولت که از طر     

 ۳/۱ن ضـمانت    يـ مبلـغ ا  ( ين ضـمانت مـال    يـ شود، اوالً ارائه ا     مي ييه، اجرا ي و محافظت از سرما    يمال
 يه کـاف  ي از سـرما   هـا   بـوده کـه بانـک     ) ه اسـت  ات اخـذ شـد    يـ ارد پوند بوده است که منبع آن مال       يليم

ه در ينکــه آنهــا از ســرماي ااًيــه آنهــا مناســب اســت و ثانيان ســرمايــبرخوردارنــد و گــردش و جر
 را بـه شـکل   يدهـ  دولت رونـد وام   . کنند ي استفاده م  ها   وام به افراد و شرکت     ي اعطا يارشان برا ياخت

ران کـرده   ي و وز  ي اصل يها  ن بانک ي در ب  ٢»يده مزگرد وا يم«ک  يجاد  يکند و اقدام به ا      مي منظم کنترل 
ش ي که ضـرورت دارد افـزا  يي وام در جاي را کنترل کند تا روند اعطا     ها   وام و کنش   يان اعطا يجر تا
 .ز داردي ني، نقش نظارتيارد پونديلي م۳/۱ ضمانت تأمين بر عالوهن الگو دولت يدرواقع در ا. ابدي

 يهـا    وام ي کـه دولـت بـرا      يس اجرا شد، ضمانت   ي در انگل   که گذاري  هي ضمانت سرما  يبراساس الگو 
 هـا  واماين  درباره يدرصد ٧٥ن يک تضميدهنده   هدف تعهد کرد، باعث شد تا وام    يها   به شرکت  يياعطا

ک اضـافه   يرنده  يگ  که از وام   داردن  ياز به ا  يدرصد هر وام، دولت ن     ٧٥ ين باال ي تضم يبرا. دست آورد  هب
 يدهـ  ن الگـو وام   يـ  کـه تحـت ا     ييهـا   ن نرخ با مشارکت بانـک     يا. فته شود  در سال گر   يدرصد ٢پرداخت  

 که ي لذا نرخ؛ داده شديدرصد ٢٥ف يک تخفين نرخ در ادامه اجرا يالبته به ا. ده استين گردييکنند، تع مي

                                                 
1. Small and Medium Enterprises  
2. Lending panel  



_____________________________________________________________ 
 

 

١٦

 يي بهـا  ر راسـتاي  ن اضافه پرداخت، د   يا. درصد بوده است   ٥/١ شد   يآور ت جمع ي با موفق  ٢٠٠٩در سال   
 .کنند  مينيي خود تعي وام تجاريدهندگان در اقدامات معمول اعطا د که وامريگ  ميقرار

نه تـدارکات کـه     يز پرداخت هز  يه معمول و سود و ن     ي پرداخت سرما  بر  عالوهرنده  يگ ن وام يبنابرا
دهنده کنار بگذارد که اضـافه پرداخـت           وام يک اضافه پرداخت هم برا    يد  يممکن است مطالبه شود با    

ش ي و پـ   ي آن به شکل فصـل     يآور   توازن وام است که محاسبه و جمع       ي سال برا   درصد در  ٢معادل  
 . رديگ ي شدن وام صورت مياز عمل

 ها   بانک)ب
از مستحق  نان  ياطمها داشته باشد، جهت      در مورد شركت   يتواند قضاوت تجار   ياز آنجا که دولت نم    

 گذاري  هي سرما يها  د از ضمانت  ي با ها  ن باره که کدام شرکت    يدر ا گيري    مي تصم گير، بودن شركت وام  
شـوند    مـي   انتخـاب  ها   که از طرف بانک    ييها  البته شرکت .  گذاشته است  ها  بهره ببرند را برعهده بانک    

ن ي با استفاده از ا    ها  بانک. ون پوند باشند  يلي م ٢٥  از  کمتر ي گردش مال  يد دارا يبراساس نظر دولت با   
 بـر   عالوه. کنند  مي  را دارند، انتخاب   گذاري  هيت پوشش ضمانت سرما   ي که صالح  ييها  ارها شرکت يمع
در . ت کننـد  يـ رنـده را رعا   يگ افت ضمانت از وام   ي از جمله در   يد قواعد اصل  ي با يده  در وام  ها  ن بانک يا

، قبـول   يافت کند، با توجه بـه بحـران مـال         يرنده در يگ د از وام  ي که بانک با   ي شخص يها  مورد ضمانت 
 بـه  ي اعطـاي يهـا   تمـام وام تقريبـاً . انـد  ول اين طرح خـارج  ضمانت از شمعنوان بهي شخصي ها  خانه

اگر ضـمانت   . ي كوچك چه تحت الگوي ضمانت باشند چه نه، نوعي ضمانت خواهند داشت            ها  شركت
ي شخصـي   ها  توان تضمين  نظر نرسد آنگاه مي    وس نباشد يا در لحظه اعطاي وام كافي به        مموجود مل 

 اجازه داد طبـق شـرايط   ها  پذيرفت و به سرمايه ـ ي شخصيها غير از خانه  البته به ـ حمايت نشده را
ي شخصي مطالبه شوند، ريسك موجود بين بانك و شركت          ها  وقتي ضمانت .  تداوم يابند  ها  اوليه وام 

ان ذکـر اسـت     يشا.  ديگر تقسيم خواهد شد    ازسوي ضمانت دولتي    هواسط دهنده به  از يكسو و ماليات   
کنند و   ي نم يده  وام گذاري  هي ضمانت سرما  يس با استفاده از الگو    ي انگل يها  ن الگو تمام بانک   يکه در ا  

  .کنند  مي اعطاها ن الگو اعتبارات را به بانکيتحت امنتخب  بانک ٢٦تنها 

 :ر هستندي مشخصات زي دارايي اعطايها س اجرا شد، وامي که در انگلييدر الگو
  EFG ارائه وام ٢٦٦٨ان ي از م،ي برحسب گردش مالها  ارائه شده به شرکتيها وام •

 ون پوند يليم ١ کمتر از ي گردش مالي دارايها درصد به شرکت ٧٠
 ون پوند  يليم ١٠ون تا يليم ١ن ي بي گردش مالي دارايها درصد به شرکت ٢٨
 ون پونديليم ٢٥ون تا يليم ١٠ن ي بي گردش مالي دارايها درصد به شرکت ٢
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 ي حجم وام پرداخت برحسبها  ارائه شده به شرکتيها تعداد وام •
 

 تعداد مبلغ وام پرداختي
 ٥٢٠  پوند٢٥٠٠٠كمتر از 

 ٧٤٥  پوند٥٠٠٠٠ تا ٢٥٠٠١از 
 ٦٨٩  پوند١٠٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠١از 
 ٥٤٤  پوند٢٥٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠١از 
 ١٢٣ پوند ٥٠٠٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠١از 
 ٤٧ پوند ١٠٠٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠١از 

 ٢٦٦٨ كل
Source: Report of Enterprise Finance Guarantee Scheme (2009)1  

 
 ط ي واجد شرايها  وام به شرکتير در اعطايزان تأخيم •

 درصد خيرأروز ت
 ٤١ همان روز

٤٤ ٧-١ 
٧ ١٤-٨ 
٣ ٢١-١٥ 
٢ ٢٨-٢٢ 
١ ٣٥-٢٩ 
١ ٤٢-٣٦ 

١ +٤٣ 
Source: Report of Enterprise Finance Guarantee Scheme (2009)  

 
ط يواجد شـرا  «ت  يافت وام از موقع   ي، روند در  ها   اکثر وام  يد که برا  ده  مي ارقام جدول باال نشان   

.  است ي معمول يک وام بانک  ي يد شده برا  ييأک هفته است که منطبق با زمان ت       ي» ارائه شده «به  » شدن
 ي وام عادهمانند EFG از وام با پشتوانه يد در برخورداري نبايچ شرکتيالبته براساس نظر دولت ه

ا چهـار پرسـش     يـ ن است که شـرکت بـه سـه          يازمند ا يافت وام تنها ن   يد چون در  ر مواجه شو  يخأبا ت 
 . معمول وام جواب دهديها  از درخواستيعنوان بخش به

  کوچکيها شرکت )ج
 باشند که   ي مناسب ي دورنما ي هستند که دارا   ييها  رند، شرکت يگ  مي ين الگو جا  ي که در ا   ييها  شرکت
 داشـته باشـند، در      ي دسترسـ  يد به اعتبارات مال   نتوان يم وام ن  يط سخت اعطا  يل رکود و شرا   يبه دال 
رنـد کـه    يگ  مـي  ن الگـو قـرار    يـ  تحت پوشش ا   ييها  شرکت. افت وام را دارند   ي که استحقاق در   يصورت

                                                 
1. Enterprise Finance Guarantee Scheme, House of Commons Business and Enterprise Committee, Tenth 
Report of Session 2008-09, 2009. 
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١٨

شتر ين الگو بيدهد که ا  مين شرط نشانيدرواقع ا. ون پوند باشنديلي م٢٥ کمتر از ي گردش ماليدارا
تـر از    نيي پا ساليانه ي گردش مال  ي دارا يها  ، شرکت ي کل طور  به. رديگ  مي  کوچک را در بر    يها  شرکت

ک دوره  يـ ون پونـد بدهنـد کـه در         يـ ليم ١پوند تـا     ١٠٠٠توانند درخواست وام از       مي ون پوند يليم ٢٥
 .ساله قابل بازپرداخت است يك سه ماهه تا يزمان

 

 گذاري هي ضمانت سرماي نحوه کار الگو.۴-۴
ط ي کوچک واجد شرا   يها  ر به شرکت  يد بدون تأخ  ي با ها  شده است، بانک  ان  ي که در باال ب    يبا ساختار 

از خـود را از بانـک       يـ ن الگـو بتوانـد وام مـورد ن        يـ  در ا  ينکه شـرکت  ي ا يبرا.  اعطا کنند  ياعتبارات مال 
 . کندي را طيد مراحليافت کند بايدر

  )کننده دهنده مشارکت  توسط واميابيارز(شنهاد وام گرفتن يل پي تحل ـ اولگام
 کـه شـرکت     ييها  ر وام يات درباره سا  يات هدف وام گرفتن و جزئ     ي شامل جزئ  وكار  كسبطرح  ـ  

 . گرفته است

 يهـا    و پـروژه   يتيري مـد  يهـا  ، حسـاب  ينه ارقـام تجـار    يشـ ي شـامل پ   يمجموعه اطالعات مال  ـ  
 .يگذار هيسرما

 گذشـته   سه سالي که شرکت در ط   ي دولت يگذار  هي از سرما  يت ناش ي درباره هر حما   ياتيجزئـ  
 . مند شده است از آن بهره

 :)دهنده  توسط واميابيارز (EFGافت ي دريستگيکنترل مالک شا  ـگام دوم
 .ون پونديلي م٢٥ کمتر از ساليانه يا با گردش ماليتاني کوچک در بريها شرکتـ 

 .ون پونديلي م١ تا ١٠٠٠ن ي بيريگ الزام وامـ 

 .ست سال ا١٠موعد وام حداقل سه ماه و حداکثر ـ 

 .دهنده وجود ندارد  به وامين اضافيچ تضميامکان ارائه هـ 

 ا نه؟ ي دارد EFGا هدف از وام گرفتن مطابقت با اهداف مناسب ينکه آين اييتعـ 

تـان    ا شـرکت  يـ رنـده خواهـد گفـت کـه آ        يگ  به وام  گام اشاره شده،   دو   يابيدهنده پس از ارز     وام
 يدهنـدگان ممکـن اسـت بـرا         ذکـر اسـت کـه وام      ان  يشـا . ا نه ي هست   EFGک وام   يافت  يمستحق در 

 . ن افزوده مطالبه کنندي، تضمEFGضمانت وام 
 

 يگذار هي ضمانت سرماالگويب يا و معايمزا .۵-۴
 اي مزا)الف
افـت  ي در يي توانـا  ي بودند ول  ي موفق خوب  ي دورنما ي که دارا  ي کوچک يها  ن الگو شرکت  يبا ارائه ا  . ۱



____________________________________________________________ 
 

 

١٩

 .افت کنندي الزم را دريها  نداشتند، توانستند واميلي را به هر دلي مالتأمين يوام برا

ن الگو توانسته است بـه      يت کرده است، ا   ي کوچک حما  يها  ن الگو از شرکت   ي ا ينکه اجرا ي ا بر  عالوه. ۲
 . کوچک حتماً برگشت خواهد کرديها  به شرکتييدهد که وام اعطابن ضمانت را ي اها بانک

 .د و اشتغال کمک کندي توانسته به رشد تول کوچکيها ت از شرکتين الگو با حمايا. ۳

 بي معا)ب
ن يـ رد ا يـ  صورت نگ  يدرست  به يرسان ن است که اگر اطالع    ين الگو ا  يب در ا  ين معا يتر  ي از اصل  يکي . ١

 يهـا    قرار دارد را وام    گذاري  هيت ضمانت سرما  ي که تحت حما   ييها  رنده وام يگ رود که وام    مي احتمال
 .ت انجام نشودين الگو با موفقيشود ا  مين موجبي کند که ايبالعوض تلق

ن الگـو برعهـده     ي تحت پوشش قرار گرفتن در ا      يط برا ين شرکت واجدالشرا  يينکه تع يبا توجه به ا    . ٢
.  را اعطـا کننـد  ها ن وامي اي خاص يها   فقط به شرکت   ها  د بانک يرود که شا    مي ن احتمال يا. ستها  بانک
 . انجام دهديخوب ن الگو بهينجام ا خود را در روند ايد نقش نظارتينجا دولت بايدر ا

 
 گذاري ي زودبازده با الگوي ضمانت سرمايهها بنگاهمقايسه طرح . ۵

 

س را از ابعاد زير مورد توجه       ي انگل گذاري  ي زودبازده با الگوي ضمانت سرمايه     ها  بنگاهمقايسه طرح   
 :دهيم  ميقرار

 

 دبازدهي زوها بنگاه مقايسه علل طراحي الگوي ضمانت با طرح .۱-۵
ي زودبازده بنـا بـه ضـرورت جامعـه در جهـت رسـيدن بـه اهـدافي چـون                     ها  بنگاه اجرايي   نامه  آيين

 كـارآيي اشتغالزايي و كارآفريني، افزايش توليد و صادرات غيرنفتـي، تقويـت تحـرك اقتصـادي و افـزايش                   
 س مالحظـه  يانگلـ  گـذاري   از طرف ديگر با نگاه به الگـوي ضـمانت سـرمايه           .  به اجرا درآمد   تسهيالت بانكي 

خاطر بحـران مـالي و در جهـت رفـع موانـع موجـود بـر سـر راه دسترسـي                       ه ب كه اين الگو عمدتاً    شود مي
 بـه اعتبـاراتي كـه اليـق آن هسـتند، در      )ون پونديلي م٢٥  از کمتري گردش مال يدارا( هاي كوچك  شركت

ه اصلي ايجـاد ايـن دو طـرح و          لذا ريش . جهت برآورده كردن اهدافي از جمله افزايش اشتغال طراحي گرديد         
 .  اما در اهداف غايي شباهت زيادي با هم دارند،الگو با هم متفاوت بوده

 
 ي زودبازده ها بنگاه مقايسه ساختار الگوي ضمانت با طرح .۲-۵

ـاه س و طـرح     ي انگل گذاري  هاي قبلي براي الگوي ضمانت سرمايه      با نگاه به ساختار ارائه شده در قسمت        ـا   بنگ ي ه
 :ي كوچك از سه عامل اقتصاديها بنگاهشود كه، هر دو الگوي ضمانت و طرح   ميزده مالحظهزودبا
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٢٠

 ،كننده كننده و نظارت عنوان عاملي حمايت ه دولت، ب)الف
 ، مالي تسهيالت در قبال دريافت طرح توجيهي اقتصادي، مالي و فنيتأمينعنوان عامل  ه، بها بانك )ب
مل اقتصادي كه با ارائـه طـرح تـوجيهي خواسـتار دريافـت              عنوان عوا  ههاي كوچك، ب    شركت )ج

 . هستند، تشكيل شده استمدنظرتسهيالت براي رسيدن به اهداف 
ي زودبازده، الگـوي ضـمانت      ها  بنگاههاي قبلي به بيان جزئيات طرح        با توجه به اينكه در قسمت     

داختيم، لذا با اين نگـاه، در       بين اين دو پر   اي    س پرداخته و سپس به انجام مقايسه      ي انگل گذاري  سرمايه
ي زودبازده و ارائه ساختاري در حمايت از        ها  بنگاهي پرداخت به    ها  ادامه به ارائه معيارها و شاخص     

 .پردازيم  ميي زودبازده و توسعه آنهاها بنگاه
 

 وكارهاي كوچك و متوسط كسبهاي پرداخت به   و شاخصها مالك. ۶
 

 كوچـك و  وكـار  كسـب خصـوص    بـه وكـار  كسـب زيابي يـك  هاي متعددي براي ار مالكها و     شاخص
 :عبارتند از آنها كارآفرين وجود دارد، كه مهمترين

 كــاربردي  ـ  ميــزان مهــارت و تجربــه علمــي:وكــار كســبدرجــه موفقيــت در اجــراي ) الــف
 ).رساند  توفيق طرح را ميهاين معيار درج(پيشنهاددهنده طرح 

اندازي و تأسيس چقدر اسـت         مورد نياز جهت راه     درواقع، دوره زماني   :زمان بازدهي طرح  ) ب
 تا طرح مذكور به ثمر نشيند؟

 دهد؟  چه نيازي از جامعه را پاسخ مي:ضرورت و ميزان اهميت انجام طرح) ج
 مربوطـه بـزرگ اسـت و چـه ميـزان از مخاطبـان و                وكار  كسب تا چه حد بازار      : بازار هانداز) د

 .  دهد مشتريان را پوشش مي
 براين اساس سهم هزينه نيروي كار از كل هزينـه و مخـارج بـرآورد شـده                  :شتغالميزان ا ) هـ
 اينكـه تـا چـه حـد از نيـروي داراي تحصـيالت عـالي در                  ويـژه   بهباشد؟     به چه ميزان مي    وكار  كسب
 .بايست مورد توجه قرار گيرد شود، مي  استفاده ميوكار كسب
 گرفته شـده در طـرح و اسـتفاده از           كار  هب ميزان ابداع و نوآوري      :وكار  كسبميزان فناوري   ) و

توان سهم هزينـه فنـاوري از كـل            به چه ميزان است؟ طبق اين معيار مي        وكار  كسبعامل فناوري در    
 .هزينه طرح را محاسبه نمود

 تا چه حد    وكار  كسب محصوالت و يا خدمات ارائه شده توسط         :پتانسيل و قابليت صادرات   ) ز
تـوان بـا مراجعـه بـه تحليـل بـازار ارائـه شـده در طـرح از                      اساس مي براين  . قابليت صادراتي دارند  

هاي صادراتي نمونه توليد يا خدمات مـذكور مطلـع گرديـد ضـمن آنكـه در برنامـه اجرايـي                       پتانسيل
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 ،عنـوان مثـال    تا چه حـد بـه آن توجـه گرديـده اسـت؟ بـه           وكار  كسبصادرات خدمات يا محصوالت     
 رسد؟ ح تا چه حد قوي و مستدل به نظر مياستراتژي بازاريابي ارائه شده در طر

 وكـار   كسـب تـوان ارزيـابي نمـود كـه            براسـاس ايـن معيـار مـي        :انـدازي   سرمايه اوليه راه  ) ح
توان چنـين در نظـر گرفـت كـه در             عبارت ديگر مي    زيادي نياز دارد يا خير؟ به      هپيشنهادي به سرماي  

 ريـال برخـوردار     ٥٠,٠٠٠,٠٠٠دازي،  انـ    موجود از حـداقل سـرمايه اوليـه راه         وكار  كسبصورتي كه   
 .بر است  سرمايهوكار كسبباشد، يك 
نگـري    دهنـده طـرح از طريـق آينـده          ميزان درك و بينش استراتژيك ارائه      :نگري طرح   آينده) ط

ريزي ارائه شده توسط وي براي پيمودن مسير رشد     و برنامه  وكار  كسببازار محصوالت و خدمات     
 خـدمات يكـي از   ـ اسـتراتژي قيمتگـذاري و رونـد فـروش محصـول       ،لعنوان مثـا  به. آيد دست مي به

 .كند نگري را بيان مي هاي آينده جنبه
 تا چه حد از ريسـك       وكار  كسبكننده     اينكه فرد يا گروه اداره     :وكار  كسبميزان خطرپذيري   ) ي

هايي   ائه جنبه اندازي يا فعاليت و ارائه توليد يا خدمات مطلع هستند؟ براين اساس، ار              موجود براي راه  
 .  ضروري استوكار كسب هاز ريسك با توجه به وضعيت و روند موجود آيند

 
 وكارهاي كوچك و متوسط معرفي معيار و ساختار پيشنهادي حمايت از كسب. ۷

 

ي كوچـك و    هـا   بنگـاه هاي پرداخت به       كلي مطابق با آنچه در باال با عنوان معيارها و شاخص           طور  به
عنـوان معيـار جـامع ارزيـابي و تخصـيص طـرح               را به  ١وكار  كسبتوان طرح     يزودبازده ارائه شد م   

اي و كامل ارائـه    به تفكيك يك صفحهوكار كسبهاي طرح  به همين منظور در ذيل قالب   . دكرپيشنهاد  
 .شود مي

 
 اي  يك صفحهوكار كسب طرح .۱-۷

وكـار   فـي اوليـه كسـب    و ارائـه معر وكـار  كسب براي توضيح كلي طرح      ٢اي   يك صفحه  BPمعموالً از   
 :باشد شرح ذيل مي شود كه اجزاي آن به استفاده مي

 ٣انداز چشم) الف
انـداز    توسط ارائه كلمه تا طرح وجود دارد؟ درواقـع بيـان چشـم   وكار  كسب هاندازي از آيند    چه چشم 

 .دنماي خواهد انجام دهد ارائه  ل بوده و تصوير واضحي از كاري كه فرد ميئابايست جامع و ايد مي
                                                 

1. Business Plan (BP) 
2. One page Bp 
3. Vision 
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 ١ رسالت طرح مأموريت،) ب
 به تبـع  وكار  كسبدرواقع اهداف و داليل وجود      . نمايد   پيشنهادي چه نيازي را برطرف مي      وكار  كسب

درواقع پاسخ به اين سؤال است كه چـه نيـازي از            . كند  نوع خدمات يا محصول ارائه شده را بيان مي        
 شود؟ مي ارائه شده پاسخ داده وكار كسبجامعه و مخاطبان از طريق 

 ٢اهداف) ج
 ديگـر   عبـارت   بـه .  مورد نظر به چه نقاطي در يك سال آينده بايـد برسـد تـا موفـق باشـد                   وكار  كسب

بـه همـين منظـور      . شـود    از موفقيت در عرصه توليد يا خدمت در اينجا ارائـه مـي             وكار  كسبتعريف  
بنابراين از اين طريـق يـك   . لئاگيري باشند و نه آرماني و ايد      بايست قابل اندازه    مي اهداف ارائه شده  

 .هدف مؤثر ارائه خواهد شد

  و راهبردها٣ها استراتژي) د
انـدازي شـده و چگونـه اداره شـده و يـا خواهـد شـد؟ رونـد رشـد                   مورد نظر چگونه راه    وكار  كسب
لوژي وهـا و متـد       چگونه بوده يا خواهد بود؟ به بيان ديگر راهبردها، جهت، فلسفه، ارزش            وكار  كسب

هاي مهم شـركت      گيري  راهنماها و مرزهاي تصميم    آنها   .نمايد  ره شركت را مشخص مي    تأسيس و ادا  
 .كنند را مشخص مي

 ٤ها برنامه) هـ
 مشخص در طي يك سال آينـده بـراي رسـيدن بـه اهـداف انجـام                  طور  بههايي كه     ها و پروژه    برنامه

وكـار   د كه كسـب    كارهايي مشخص وجود دار    ، ديگر عبارت  به. خواهد شد در اين قسمت مدنظر است      
 مشـخص و مسـتقيم بـه يـك          طـور   بـه هر برنامه بايد    . بايد آنها را انجام دهد تا به اهداف خود برسد         

بايست عملگرا بـوده و وظـايف مشخصـي را            ها مي   برنامه. هدف و راهبرد مختص خود اشاره نمايد      
 مـالي     و با چـه هزينـه      چگونه، كجا   زمان نهايي براي انجام داشته باشند و اينكه چه كسي،           . بيان كنند 

 .اين كارها را انجام خواهد داد را مشخص نمايد
 
 
 
 

                                                 
1. Mission 
2. Goals 
3. Strategies 
4. Plan 
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  كاملوكار كسب طرح .۲-۷
 

 ١هاي كوچك و متوسطوكار كسبپيشنهاد معيار ارزيابي طرح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وكار در جشنواره كارآفريني شيخ بهـايي         هاي كسب    ضروري است كه از اين قالب پيشنهادي محقق براي داوري طرح           ذكر اين نكته  . 1

 . نيز استفاده شده است۱۳۸۶-۱۳۸۳هاي  طي سال
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تـوان يكسـري      يارهـا مـي   هـا و مع     البته ذكر اين نكته ضروري است كـه جهـت تعيـين شـاخص             
هـاي    هاي مـذكور نيازهـا و اولويـت         اي كه شاخص    گونه هاي تركيبي تعيين و معرفي نمود به        شاخص

 .نامه را بيش از قالب مذكور پاسخگو باشد سياستگذاري و اهداف آيين
، يـك معيـار جـامع و كامـل بـراي ارزيـابي و تعيـين                 وكـار   كسـب طرح   توان گفت كه    در مجموع مي  

گردد اين قالب     عبارت ديگر پيشنهاد مي    به. باشد  هاي مذكور مي    كنندگان طرح   اي پرداخت به ارائه   ه  اولويت
مضافاً آنكه بدنه كارشناسي بانـك الزم اسـت         .  شود ها  بانكهاي توجيهي، فني موجود در        جايگزين طرح 
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 . ي مجهز نمايند از طريق اين الگوي پيشنهادها بيش از پيش خود را به فنون ارزيابي و كارشناسي طرح
ديده است كه با مفهـوم طـرح    ها، نياز به افراد داراي تخصص و آموزش   مسلماً در ارزيابي طرح   

هاي مختلف آن اطالعـات كـافي داشـته           ها و فنون موجود در بخش        آشنا بوده و از روش     وكار  كسب
پيشـنهادي حمايـت و   ساختار « با عنوان ارائه شده ١توان با توجه به نمودار  براين اساس مي  . باشند

اي و ترويجي را به سازمان و  هاي مشاوره نقش »هاي كوچك و متوسط در كشوروكار كسبتوسعه 
 .مند گردد تري بهره مؤسسات قيد شده در آن سپرد تا با اقدام در اين باره از نتايج مطلوب

 
 هاي كوچك و متوسط در كشوروكار كسبساختار پيشنهادي حمايت و توسعه . ١نمودار 
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٢٦

 بندي جمع
 

هاي كوچك داراي مزايـا     وكار  كسبكه اعطاي تسهيالت به     توان گفت     ميبا توجه به مباحث مطرح شده       
تـوان بـه اشـتغالزايي،        مي هاي كوچك ذكر شد   وكار  كسباز مهمترين مزايايي كه براي      . و معايبي است  

 هـاي كوچـك نيـز     وكار  كسـب در مورد معايب    .  كرد توسعه صادرات، كارآفريني و تنوع توليدات اشاره      
وجود قوانين بازدارنده در     دانش فني پايين و      دليل  بهتوان مواردي همچون عدم توانايي براي رقابت         مي

 . را نام بردو عدم ارتباط با صنايع باالدستي  عرصه روابط كار و بازار كار
ي زودبازده مشاهده شد كـه      ها  بنگاهرد   مربوط به ارزيابي عملك    بخشدر  عنوان مطالعه موردي      به

ايـن  از ميـان     بـه مرحلـه فعاليـت رسـيده و           ها   درصد طرح  ٧/٧٩گيري،   ي مورد نمونه  ها  از مجموع طرح  
بر تثبيت    درصد از تعهد خود مبني     ٧/٧٣اشتغالزايي و    بر  درصد از تعهد خود مبني     ٢/٤٨ي فعال   ها  طرح

البته انحرافاتي نيز در    . اند  ده بوده، عملي كرده   زي زودبا اه  بنگاهاشتغال را كه يكي از اهداف اصلي طرح         
را   ، آن اند  يي كه تسهيالت دريافت كرده    ها   درصد از طرح   ٣/٨كه   طوري هشود، ب   مي اجراي طرح مشاهده  

شـود كـه در       مـي  لـذا مالحظـه   . انـد   وسـاز مسـكن هزينـه كـرده        در جاهايي غير از توليد همانند ساخت      
 اما با اين حال انحرافاتي نيـز        ؛حقق يافتن تعهدات تا حدودي رضايتبخش است      انجام شده، ت  گيري    نمونه

 . وجود دارد
افـزايش تـوان اعتبـاري    «، طرح »هاي كوچكوكار  كسب«با نگاهي تطبيقي به طرح      ديگر  از سوي   

 كه هر سه ايـن  شد مالحظه » ماليتأمين گذاري ضمانت سرمايه« و الگوي   » و حمايت از توليد    ها  بانك
 داراي اهداف غايي مشـتركي از جملـه حمايـت از توليـد، اشـتغالزايي و كـارآفريني                   ها و الگو  ها  طرح

  .هستند
وكارهاي كوچـك     كسبلذا در راستاي كاهش هر چه بيشتر اين انحرافات و تحقق بيشتر اهداف              

توان   ميس،  ي انگل گذاري  همچون اشتغالزايي و همچنين با نگاهي به الگوي ضمانت سرمايه         و متوسط   
و همچنـين   وكارهـاي كوچـك و متوسـط          كسبي پرداخت به    ها  معيارها و شاخص  با در نظر داشتن     

كـارايي و   ارتقـاي    انحرافـات و     تقليلي پيشنهادي دريافت تسهيالت، جهت      ها  معيارهاي ارزيابي طرح  
مذكور، ساختار پيشنهادي حمايتي را ارائه نمود كه در آخـر           ي  ها  بنگاهاعطاي تسهيالت به    اثربخشي  

وكارهاي كوچك و متوسـط در كشـور ارائـه         ساختار پيشنهادي اين حمايت و توسعه كسب      زارش،  گ
 .شده است
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