کشاورزی در دولت تدبیر و امید
کردند .بعد از اين مرحله ،کارشناسان
کارگروههاي استاني تسهيل تأمين مالي،
تقاضاها را بررسي و براي تأمين مالي به
بانک معرفيکردند .البته تنها طرحها و
بنگاههايي معرفيشدند که واجد دريافت
تسهيالت طرح حمايت از بنگاههاي خرد،
کوچک و متوسط بودند .به عبارتي اين
مرحله اول غربالگري بود که بنگاهها از
ميان هزاران تقاضا جدا شده و براي تأمين
منابع به بانک عامل و بانکي که مشتري
انتخاب کرده بود ،ارجاع داده شدند .در
مرحله بعد کارشناسان بانک کشاورزي
در شعب وارد عمل شدند و با دعوت از
مشتريان ،صالحيت آنها را براي دريافت
منابع بررسي کردند .در مرحله غربالگري،
مشترياني که شرايط دريافت منابع را
دارند ،از منابع تسهيالت بنگاههاي خرد،
کوچک و متوسط برخوردار میشوند.
لحاظ نکردن بدهي معوق بنگاهها
مزيت بزرگ طرح
بزرگترين مزيتي که تسهيالت بنگاههاي
خرد ،کوچک و متوسط نسبت به طرحهاي
حمايتي ديگر دارد ،لحاظ نشدن بدهيهاي
معوق ،چکهاي برگشتي و نسبت مالکانه
است .بسياري از تسهيالتي که تحت عنوان
تسهيالت حمايتي و رونق توليد پرداخته
شد ،به افرادي که چکهاي برگشتي و
بدهيهاي معوق داشتند ،تعلق نگرفت.
در نتيجه تنها طرحهاي نوپا و کمتجربه
تسهيالت دريافت کردند که عموماً
موفقيتي در کار نداشتند؛ بنابراين در اين
طرح فاکتور توليدکننده واقعيبودن مورد
توجه قرار گرفت تا منابع و اعتبارات اين
طرح به واقع رونق توليد و توسعه اشتغال
و ارزشافزوده براي توليدکننده را به همراه
داشته باشد.

نکات برجسته آماري طرح
در مجموع از زمان آغاز طرح حمايت از
بنگاههاي خرد ،کوچک و متوسط  79هزار
و  690ميليارد ريال تسهيالت از سوي
سيستم بانکي به اين طرحها پرداخت شده
است .از اين مبلغ  26هزار ميليارد ريال
را بانک کشاورزي پرداخت کرده است.
بعد از بانک کشاورزي بانک ملي با 11
هزار و  600ميليارد ريال ،بانک ملت با 9
هزار ميليارد ريال و بانک تجارت با  8هزار
ميليارد ريال در رتبههاي بعدي پرداخت
تسهيالت دارند .نکته مهمي که در رابطه
با اين طرح وجود دارد اين است که برنامه
دولت بر اين اساس بود که اين تسهيالت
در قالب طرح رونق توليد و از طريق سايت
بهينياب پرداخت شود؛ اما تنها  17هزار
ميليارد ريال از تسهيالت به طرحهايي
تعلق گرفت که از طريق سايت بهينياب
اقدام کردند و اين  17هزار ميليارد هم از
سوي بانک کشاورزي پرداخت شده است.
بيشترين پرداختي در اصفهان،
تهران و مازندران
مديريتها و شعب بانک کشاورزي يک کار

بزرگترين مزيتي که تسهيالت
بنگاههاي خرد ،کوچک و متوسط
نسبت به طرحهاي حمايتي ديگر
دارد ،لحاظ نشدن بدهيهاي
معوق ،چکهاي برگشتي و نسبت
مالکانهاست

پرتراکم ششماهه را پشت سر گذاشتند تا
بانک کشاورزي ،بانکي باشد که بيشترين
تسهيالت را به بنگاههاي خرد ،کوچک
و متوسط پرداخت کرده و بيشترين
پرداختها در تهران با ،767 ,752 ,1
اصفهان با  ،678 ,598 ,1و مازندران با
 856 ,499 ,1هزار ميليارد ريال بوده است.
پراکندگي ابزارهاي حمايت
از بنگاههاي کوچک در جهان
افزايش تسهيالت داراي ضمانت از طرف
دولت ،تضمينهاي ويژه و وام براي شروع
فعاليت ،تضمينهاي دولتي براي صادرات،
اعطاي وام از طرف دولت ،پرداخت يارانه
نرخ بهره ،سرمايهگذاري ،پشتيباني از
کسبوکار و تأمين مالي مشترک ،ايجاد
بانکهاي مختص بنگاههاي کوچک و
متوسط ،توصيههاي کسبوکار و مشاوره،
و واسطهگري اعتباري بين بنگاه و بانک
ابزارهاي حمايت از بنگاههاي کوچک
در جهان هستند که در اين بين افزايش
تسهيالت داراي ضمانت داراي بيشترين
ميزان پراکندگي در جهان است.
تجربه آلمان
در بنگاههاي کوچک و متوسط
در آلمان بيش از  ۹۹درصد بنگاهها (از نظر
تعداد) در قالب کوچک و متوسط فعاليت
ميکنند که  ۶۰درصد از اشتغال اين کشور
و  ۴۷درصد از ارزشافزوده اقتصاد به آنها
اختصاص دارد .اين بنگاهها جزو نوآورترين
بنگاهها در سطح اروپا هستند ،بهطوري که
طی سالهای  ،2010-2008در حدود ۵۴
درصد آنها موفق به ارائه محصوالت جديد
به بازار شدند.
اين بنگاهها بهراحتي نيروي کار ماهر و
فارغالتحصيالن را جذب ميکنند و تحت
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