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به ناز مقدســی| اگر متقاضی گرفتن وام 
تا ســقف صد میلیــون تومان هســتید باید 
20ضامن با گواهی کســر از حقوق شــما را 
حمایت کنند! این شرایطی است که در جهت 

حمایت مالی به کارآفرینان داده می شود.
واقعیت این است که خیلی از مردم در طول 
زندگی شــان به فکر گرفتــن وام از بانک ها و 
موسســات افتاده اند اما شــرایط سختی که 
پیــش روی متقاضیــان وام قــرار می گیرد، 
معموال آنها را از به دردسر افتادن باز می دارد، 
چراکه پیداکــردن ضامن بــرای گرفتن وام 
ســخت ترین مرحله کار اســت. البته ناگفته 

نماند کــه بدقولی برخی از 
وام گیرنده ها در بازپرداخت 
و  قوانیــن  اقساط شــان 
شرایط اخذ وام را نسبت به 
سخت تر  گذشته  سال های 

کرده است.
علیرضــا یکــی از همان 
کسانی اســت که از شرایط 
اخــذ وام دل پــری دارد و 
هر بــار شــرایط بانک ها و 
موسسات مختلف را بررسی 
کرده بــه بن بســت ضامن 

خورده است. »نمیشه به هرکسی رو انداخت. 
بعدش هم مگر چقدر کارمند رسمی با گواهی 
کسر از حقوق تو اقوام و اطرافیان یک نفر پیدا 
میشــن که تازه اگر هم پیدا بشن حاضر باشن 
ضمانتت رو بکنن. بــرای گرفتن وام به خیلی 
از بانک ها و موسسات ســر زدم و دیگه کامال 
ناامید شــدم. فکر می کنم باید برم سراغ این 
بازاری های پولداری که نزول میدن به مردم و 
قید این مدل وام گرفتن پرپیچ وخم رو بزنم.«

بدون شــک برای زهره هم که می خواهم در 
رابطه با ایــن موضوع با او صحبــت کنم، وام 
گرفتن مثل شاخ غول را شکستن است. روایت 
زهره هم مثل همه کسانی که پشت صف های 
طوالنــی گرفتــن وام ایســتاده اند، همانقدر 
سخت است: »همه شرایط گرفتن وام رو دارم 
و االن فقط یک ضامن کم دارم. میگن ضامن 
نداری می تونی سند خونه بزاری. این راه حل 
سخت تر از پیداکردن ضامنه. اگه خونه داشتم 

و ســندی در کار بود، اصال نیاز به وام نداشتم. 
همه این بدبختی ها بــرای این که خونه ندارم 
 و بــرای جورکــردن پــول اجاره خونــه باید 

کار کنم.«
شــیما هم 24ســاله اســت و دیگر نای به 
بن بســت خوردن وام و ضامن هــا را ندارد و 
به کل قید وام را زده: »خیلــی از همکارهای 
من وام گرفتن از وام خریــد خونه، تعمیرات 
و ماشــین بگیر تا وام های خوداشــتغالی ولی 
نمی دونم چــرا من نمی تونم شــرایط گرفتن 
وام رو داشــته باشــم. هر چیزی هم که جور 
بشه باز یک چیزی تو پرونده ام کمه. االنم گیر 
اینم که ضامنم حاضر نیست 
از حقوقش رو  گواهی کســر 
بیاره برای بانک. گواهی کسر 
از حقوق هم واجبه چون مثال 
قسط هاش رو  وام گیرنده  اگه 
پرداخــت نکنــه، وام دهنده 
با این گواهی اجــازه داره از 
حقوق ضامن کــم کنه و پول 
کنه .« جبــران  قســط ها رو 
سه روایت از کسانی که پشت 
صف هــای طوالنــی گرفتن 
تنها  ریزو درشــت  وام هــای 
زمان شان را از دســت داده اند نشان می دهد 
شرایط گرفتن وام برای خیلی ها سخت است. 
وامی که هرکسی برای گرفتن آن درخواست 
می دهــد، قطعا زخمــی در زندگی اش دارد و 
به قــول معروف می خواهد پولــش را به زخم 

زندگی اش بزند. 
با این حال بــا روی کار آمدن دولت یازدهم 
یکــی از برنامه هایی که به صــورت جدی در 
دســتور کار مســئوالن قرار گرفــت کاهش 
بیــکاری، رونــق اقتصــادی و بهبــود وضع 
صندوقی با نام صندوق کارآفرینی امید برای 
حمایت مالی قرض الحسنه از کسب وکارهای 
کارآفرینــان بــود تــا نقــش خــود را برای 

اشتغال زایی ایفا کند. 
با این تفاســیر شــرایط گرفتن این وام دو 
روی یک ســکه اســت؛ یــک روی آن همان 
شــرایط و مراحلی اســت که تعداد زیادی از 
مردم را پشت درهای بســته اش نگه می دارد 

و روی دیگرش از ســهولت گرفتن این وام از 
زبان مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی امید، 
خبر می دهد.  سال گذشــته اصغر نوراهلل زاده 
در گفت وگو بــا تســنیم گفته بــود: »برای 
وام تا ســقف صدمیلیون تومــان یک ضامن 
رســمی یا قراردادی یا دارای جواز کســب، 
برای فعالیت هــای کارآفرینــی و کارفرمایی 
درنظر گرفته شــده اســت. متقاضی می تواند 
با ســندی معادل 120 درصد کل تسهیالت را 
جایگزین ضامن کنــد.« در ادامه نیز نوراللهی 
خاطرنشان کرده بود عمده تسهیالت صندوق 
کارآفرینی امید در حوزه اشتغال به سه بخش 
خویش فرمایی کــه ســقف آن 300 میلیون 
ریــال، خانگی کــه ســقف آن 100 میلیون 
ریــال و بخــش کارآفرینــی که ســقف آن 
یک میلیارد ریال اســت، تقســیم می شــود .
در ادامه این موضوع در ســایت این صندوق 
شــرایط وام گیرنده ها به تفکیک و با جزییات 
نوشــته شــده اســت. در بخــش تضمینات 
موردقبول برای پرداخت تســهیالت صندوق 
نوشــته شــده اســت؛ به ازای هر 50 میلیون 
ریال یک نفــر ضامن کارمند رســمی دارای 
گواهی کســر از حقوق یا معــادل آن مطابق 
دســتورالعمل صنــدوق اخذ چک و ســفته 
معادل 150 درصد تسهیالت اعطایی که ظهر 
چک ها و ســفته ها نیز باید توســط ضامن ها 

امضا شود، نیاز است.
برای گرفتــن جواب بــا واحــد ارتباطات 
مردمــی صنــدوق کارآفرینی امیــد تماس 
گرفتــم و در جواب ســواالتم برای شــرایط 
گرفتــن وام 300 میلیون ریالــی دریافتم که 
باید سرپرست خانوار باشــم و چون برای هر 
5 میلیون ریال 6 ضامن نیــاز دارم، پرونده ام 
بررسی می شود و اگر حقوق چند ضامن کفاف 
ایــن وام را بدهد در تعــداد ضامن ها تخفیف 

داده خواهد شد.
این درحالی اســت که  سال گذشته چندین 
نماینده مجلــس از ناکارآمد بــودن این نوع 
وام گالیــه کرده بودنــد. آنها معتقــد بودند 
برای اشــتغال زایی و تأمین هزینه ها نیازمند 
منابع هســتیم که این منابع باید متناسب با 

میلیون ها بیکار در کشور باشد.

حمایت های مالی که تحت عنوان وام به کارآفرینان داده می شود، چقدر اجرایی می شود؟

بن بست ضامن برای کارآفرینان

متاســفانه اقتصاد حال حاضر با رکودی روبه رو اســت که بازتاب 
خیلی از مســائل اســت؛ مســائلی که نمی توان به یک عامل آن را 
مرتبط دید، البته یکی از مشکالت مشــهود اقتصاد، قوانین بسیار 
پیچیده، یک طرفه و منقبضی در قانــون کار، در قانون بیمه تامین 
اجتماعی، ســازمان های مالیاتی و... اســت؛ قوانینی که رحمی به 
کارآفرین نمی کنند. کارآفرینی نیازمند حمایت است تا بتواند جان 
تازه ای بگیرد. اگر تسهیالتی برای کارآفرینی درنظر گرفته می شود 
باید راهکارهای موثری برای بازپرداخت آن درنظر گرفته شــود تا  
مشــکل کارآفرین چندبرابر نشــود. در اکثر جوامع این حمایت ها 
و تســهیالت درنظر گرفته شــده اســت و توانســته اند به توسعه 
برســند. البته باید گفت کارآفرینی نیاز به سرمایه گذاری بیشتری 
دارد و به نظر نمی رســد بــا وام صدمیلیونی بتوان جــان تازه ای به 
کسب وکاری داد، چون شرایط فعلی اقتصاد این اجازه را نمی دهد. 
در زمینه تسهیالت باید بروکراســی ها کاهش بیابند و بهره بردن از 
آن برای همه ســهل باشد. برای رســیدن به نتیجه مطلوب در این 
نوع از ســرمایه گذاری ها باید با برنامه و حساب شده پیش رفت. به 
اعتقاد من باید ســامانه ای راه اندازی شود، از کارآفرینان عرصه های 
مختلف ثبت نام صورت بگیرد و بی هیــچ تبعیضی افرادی که حایز 
شــروط درنظر گرفته شــده اند بودند بتوانند از تسهیالت استفاده 
کنند. صنعت، خدمات، تولید الفبای کارآفرینی هســتند؛ هرجایی 

که بتواند ایجاد اشــتغال کند. صنعت گردشگری، صنعت، صنعت 
خدمات اینها الفبای کارآفرینی هســتند و با قوانین اصالح شــده 
ســهل دولت به حمایت آنها بیاید. گاها اختالف نظرهایی به وجود 
می آید که تســهیالت اشــتغال در اختیار کارآفرینــان جدید قرار 
بگیرد یا در اختیار کســب وکارهایی که چندسالی از پا گرفتن شان 
گذشته است. به اعتقاد من هر دو اینها درنهایت یک خروجی دارند 
و فرقی نمی کند تســهیالت به کدام یک تعلق بگیرد. کسب وکاری 
که در مسیر فعالیت به مشکالتی برخورده با این تسهیالت می تواند 
نیروهای جدیدی را وارد چرخه کند. کارآفرین جدید نیز می تواند با 
انگیزه بیشتری وارد چرخه اقتصاد شود و تاثیرگذاری خود را داشته 
باشد. درواقع هرکدام به نوبه خود می توانند اثرگذاری خود را داشته 
باشــند. اگرچه برخی اوقات مبالغ این تســهیالت چشمگیر نیست 
اما همین مبالغ پایین هم می توانند در صنایع خانگی و دســتی که 
به هزینه کمتری نیازمند هســتند، جوابگو باشــد، البته در همین 
حدواندازه نیز می تواند در اشــتغال مفیدفایده باشد. دولت نهم در 
زمینه اشتغال، طرح بنگاه های زودبازده را اجرایی کرد که به تناسب 
طرح هایی که در راستای اشــتغال اجرایی می شوند، از گستردگی 
بیشــتری برخوردار بــود، البته ماننــد اکثر طرح هــا نقاط ضعفی 
نیز داشــت. ما در حیطه اشــتغال نیازمند طرح های گســترده با 

برنامه ریزی دقیق تر هستیم. ما نیازمند اشتغال مولد هستیم. 

یکی از مشــکالتی کــه در دریافــت اکثر 
وام هــا صدق می کند این اســت کــه وام  به 
دست کســی که نیازمند اســت نمی رسد، 
بلکه نصیب کســی می شــود که شرایط وام 
را دارد. ما 80-70 عضو داریــم که برخی از 
آنها به وام 10میلیــون تومانی با بهره باال نیز 
راضی هستند تا بتوانند از  رکود خارج شوند. 
اکثر وام ها شــرایط ضمانتی سختی دارند یا  
بایدهای پرداختی مشکلی دارند، برای همین 
افرادی که چنین شــرایطی دارند می توانند 
از آنها بهره مند شــوند. به اعتقاد من یکی از 
نکاتی که باید در آن، وام ها درنظر گرفت این 
است که کســب و کار با کسب و کار متفاوت 
اســت؛ یک کارآفرین می تواند با صدمیلیون 
شــروع به کار کند و برای کارآفرین دیگری 
این مبلغ کارگشــا نباشــد. خود من صاحب 
کسب وکار هستم، یک ســالی در پی گرفتن 
وام دوندگی کردم و درنهایــت نیز منصرف 

شــدم. شــاید در نظــر گرفتــن وام  برای 
کارآفرینی در جهت توسعه اشتغال باشد که 
البته مسیر درســتی است، چون با حمایت از 
کارآفرینان می توان به این مقصود دست پیدا 
کرد. زمانی که کارآفرینی چرخه تولید خود 
را گســترش می دهد، خواه ناخواه به نیروی 
کار بیشــتری نیاز پیدا می کند. اما متاسفانه 
چیزی که ما در میــان کارآفرینان می بینیم 
این است که درحال تعدیل نیرو هستند. یکی 
از مشکالت این است که نیرو فارغ التحصیل 
شــده اما آموزش الزم را ندیده است. هزینه  
و زمانی صرف آموزش این نیروها می شــود 
برای همین بیشــتر افرادی که در این عرصه 
فعالیت می کنند از نیروی دورکار اســتفاده 
می کنند تا بتوانند هزینه های شان را سربه سر 
کنند. وام های اشــتغال بی شک برای افرادی 
که ابتدای راه هســتند یا افرادی که به دلیل 
مســائل اقتصــادی تولید خــود را کاهش 

داده اند، می تواند مفیدفایده باشد، البته نباید 
از نظر دور داشــت که بهتر است شاخصه  یا 
فاکتوری برای افــرادی کــه می خواهند از 
این مزایا بهره ببرند، در نظر گرفته شــود تا 
این ســرمایه گذاری ها نتیجه بخش باشــند. 
به اعتقاد من این تســهیالت اگــر در اختیار  
بنگاه هایی که درحال بسته شــدن هستند، 
قــرار بگیــرد می توانــد نتیجــه مثبت تر و 
عمیق تری بگذارد، چون این بنگاه ها  مرحله 
اولیه را پشت ســر گذاشــته  و به بــازده ای 
رســیده اند، البته اگر بحران اقتصادی وجود 
نداشت، این تســهیالت بهتر بود در اختیار 
بنگاه هــای نوپا قرار می گرفــت. در حوزه ای 
که مــن فعالیت می کنــم بیشــتر زنان در 
حوزه خدمــات، کارآفرینــی می کنند، البته 
بایــد تأکید کنم کــه در آمارهــای جهانی 
نیــز کارآفرینــی در حوزه صنعــت و تولید 
رقم کمتری نســبت به خدمــات را به خود 

اختصاص داده اند. واقعیت دنیای کسب وکار 
در سطح جهانی مشهود این مسأله است که 
محوریت کســب وکار روی خدمات، توسعه 
می یابد. مســأله ای که در چرخــه اقتصادی 
باید مورد توجــه قرار بدهیم این اســت که 
همه قســمت های اقتصادی باید پویا باشند 
و اگر مشکلی در بخشــی از آن وجود داشته 
باشد حتما بخش های دیگر را نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد، برای همین یکی از راهکارهای 
رسیدن به توسعه پایدار این است که تنها به 
ترمیم بخشی از این چرخه نپردازیم و توجه 
ویژه به همه بخش ها داشته باشیم. به عنوان 
نمونه اگر من کارآفرین  در کســب وکار خود 
به موفقیت هایی برســم و بتوانم تولید خود 
را توســعه بدهــم، در کدام بــازار باید آن را 
به فروش برسانم؟ آیا بازار موجود پاسخگوی 
عرضه من اســت و تقاضا نیز به همان اندازه 

افزایش می یابد؟    

بخشی از رشد اقتصادی در هر جامعه ای به میزان ارزش افزوده ای 
که در تولید ایجاد می شــود، ارتباط دارد. در بســیاری از کشورها 
سهم قابل توجهی از این رشــد به میزان بهره وری نیروی کار ربط 
دارد، درحال حاضر بهره وری نیروی کار در ایران منفی اســت. اگر 
به برنامه چهارم رجوع کنید، مشاهده می کنید پیش بینی شده بود 
3درصد از رشــد اقتصادی از محل بهره وری باشــد که باید با رشد 
بهره وری این ارزش افزوده ایجاد می شــد، حــال این که تا چه حد 
توانسته اند این موضوع را عملیاتی کنند، از دید من صفر است. هیچ 
بستر مناسبی برای رشد بهره وری به وجود نیامده است، وقتی سهم 
قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار دولت و شبه دولتی هاست، 
مکانیسم های انگیزشــی الزم، کمتر فراهم می شود. کمااین که در 
سال های ۹2-1384 که کشور مطلقا مشکل ارزی نداشت، مشکل 
تولیــد و ارتقاي بهره وری در ایران حل نشــد. درحالی که رشــد و 
میزان بهره وری نیروی انســانی یکــی از پارامترهای تعیین کننده 
در اقتصاد اکثر کشــورهای دنیاســت که کارآفرینی و حمایت از 
آن بی شــک می تواند اقتصاد را در رســیدن به این بهره وری یاری 
کند. همیشه صحبت از ارایه تسهیالت به کارآفرینان برای اشتغال 
وجود داشته و هر دولت با توجه به برنامه های خود مبالغی را برای 
این تســهیالت در نظر گرفته اســت، البته باید گفت این بخش از 
اقتصاد نیازمند تســهیالت گســترده و برنامه ریزی شده است و با 

مبالغ صدمیلیون و خرد نمی توان به چشــم انداز مدنظر رسید. به 
اعتقاد من سرمایه گذاری های کوتاه مدت یعنی هدررفت سرمایه. 
هر بخش از چرخه اقتصاد را که در نظر بگیرید تنها سرمایه گذاری 
بلندمدت جوابگو اســت. تنها در فعالیت های بلندمدت اســت که 
اشــتغال به وجود می آید. منابــع اختصاص یافتــه زمانی کارایی 
دارد و به اصطالح عامه به درد بخور اســت کــه بتوانید آن را صرف 
ســرمایه گذاری کنید و از طریق آن ارزش افزوده ایجاد شود، یعنی 
شــغل به وجود بیاید و نیروی کار جذب کند. این که مبلغی در نظر 
گرفته شــود که به عنوان مثال تنها کفاف خرید یک چرخ  تراش را 
بدهد، کارگشــا نیســت، چون در بازده این مبلغ نیز مشکالتی به 
وجود خواهد آمد، همچنین در تأمین هزینه های جاری کسب وکار 
نیز چالش هایی به وجود خواهد آمد. به اعتقاد من تجمع تسهیالت 
ارایه شده گرهگشاتر است، چون مبلغ درشتی به وجود می آید که 
می توان آن را در  کســب وکارهایی قرار داد که  مدتی است فعالیت  
می کنند و به دلیل شــرایط اقتصادی با مشکالتی روبه رو شده اند، 
تعدیل نیرو داشــته اند و نیازمند نقدینگی هســتند. تسهیالت با 
مبالغ کم ظاهر زیبایی دارند و دنباله رو طرح های پیشین می شوند 
که نتیجه دلخواه را نداشــتند. یکی از نمونه هــای طرح بنگاه های 
زودبازده دولــت نهم که درنهایت 25هــزار میلیاردتومان از جیب 

بانک ها رفت؛ طرحی برای اشتغال، بود.     
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توسعه کارآفرینی بازاری برای اشتغال 

ارزش افزوده بیافرینیمالفبای  کارآفرینی را دریابیم 

یکی از برنامه هایی که 
به صورت جدی در دستور 

کار دولت یازدهم قرار گرفت 
کاهش بیکاری، رونق اقتصادی 

و بهبود وضع صندوقی با نام 
صندوق کارآفرینی امید برای 
حمایت مالی قرض الحسنه از 
کسب وکارهای کارآفرینان 

بود تا نقش خود را برای 
اشتغال زایی ایفا کند
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