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در راستای اجرای سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی با عنوان توسعه اشتغال پایدار منطقهه ای ،بها رویکهرد مردمهی
کردن اقتصاد ،حداکثرسازی مشارکت اقتصادی ،فعالیت بیشهتر زنهان ،جوانهان و دانهو آمونتگهان ،برهرر بهرداری از
ظرفیت های نالی و بربود فضای کسب و کار ،بسته حمایتی از توسعه اشتغال پایدار در  2۲مادر بهه عنهوان مصهوبه
این ستاد در تاریخ  ۳۱/۲۰/۵۱تدوین و منتشر گردیدر است .در این اینجا ،ضهمن مهرور و بررسهی ماتهوایی بسهته،
نظرات و پیشنرادات کارشناسی در راستای دستیابی درست و سریع به اهداف کلی آن ارائه می گردد.

مقدمه
در این بسته ضمن توجه به آسیب شناسی و عملکرد طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای گذشته ،با
اشارر به ضرورت ها و الزامات تاقق بسته ،ارکان هماهنگی در دو سطح ملی و استانی تعریف گردیدر
است .بر طبق وظایف و انتیارات ماوله به کارگرور استانی ،هماهنگی و انسجام بین دستگار های
اجرایی ،حمایت ها و مشوق های مالی ،توسعه دولت الکترونیک ،کاهو زمان و مراحل صدور مجوز ها
مورد تأکید قرار گرفته است.
حضور پررنگ صندوق های حمایتی و مالی در استان ها ،نشر و اطالع رسانی دامنه فعالیت صندوق ها
به افراد جامعه و ارائه ندمات مالی حمایتی همه جانبه از سوی صندوق ها به انواع پروژر ها و طرح
های سرمایه گذاری اشتغال زا ،ظرور بانک های سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور بر اساس
توزیع نسبی برابر ،بانک توسعه کسب و کار ،آژانس تشویقی صنایع ،رویکردی جدید و مؤثر در توسعه
اشتغال کشور نواهد بود.
بر اساس تجربه کشورهای موفق و پیشرفته جران ،فعالیت صندوق های مالی و حمایتی ،آژانس های
پشتیبان صنایع ،آژانس های مشاورر ای ،بانک های سرمایه گذاری در ادامه فعالیت های وزارت امور
اقتصادی بودر و در جرت ایجاد ،حفظ و توسعه اشتغال ندمات گستردر ای ارائه می نمایند.
بنگار های کوچک و متوسط نقو قابل توجری در اشتغال زایی ،نوآوری ،توسعه صادرات و در نرایت
رشد اقتصادی کشورها دارند .در شرایط کنونی اقتصاد جرانی ،بسیاری از کشور ها با اقدامات مختلف
حمایتی ،سیاست تقویت و توسعه بنگار ها را دنبال می کنند .قسمت اعظمی از اقتصاد کشور توسط
بنگار های کوچک و متوسط ادارر شدر و ارزش افزودر اقتصادی باالیی را به نود انتصاص می دهند.
4

تح
مرکز قیقات و ربرسی اهی اقتصادی
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد اشتغال از
طریق توسعه و حمایت از بنگار های کوچک و متوسط که غالباً سرم عمدر ای در ایجاد اشتغال
کشورها دارند ،کاوش برنامه های حمایتی در این زمینه می تواند در تغییر نگرش در ایران مؤثر باشد.
با اتخاذ الگوهای حمایتی و تشویقی و در شرایطی که آموزش های فنی و حرفه ای در کشور توسط
همین بنگار ها ارائه گردد ،می توان به راحتی نیروی کار ماهر و فارغ التاصیالن را جذب نمود و
تات آموزش های فنی و حرفه ای از حداکثر ظرفیت افراد بررر مند گردید.
وزارت امور اقتصادی  ،وزارت تعاون کار و رفار اجتماعی و بانک های سرمایه گذار به عنوان سه نراد
اصلی حمایتی بنگار های کوچک و متوسط شنانته شدر که انواع ندمات آموزشی ،مشاورر ای و
تأمین مالی را میتوان از ایشان انتظار داشت.
سانتار مناسب تأمین سرمایه ،تشکیالت صنفی گستردر و متنوع ،دیدگار مدیریتی آیندر نگر و مبتنی
بر مشتری ،حمایت از نوآوری و فعالیت های تاقیق و توسعه و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای
قوی از دالیل اصلی موفقیت برنامه های حمایتی از اشتغال نواهد بود.
همچنین حمایت ها صرفأ مادود به برنامه های مالی نبودر بلکه ندمات مشاورر ای گستردر در
زمینه های متعدد ،برنامه های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات از سوی نراد های بخو
نصوصی به عنوان ویژگی دیگر برنامه های حمایتی از مشاغل ،ایجاد و توسعه اشتغال در کشور باید
منظور گردد.
استفادر از مدل های صایح تأمین مالی و انذ تسریالت ،حمایت های دولتی در زمینه های تاقیق و
توسعه ،تأمین نیروی کار ماهر و متخصص ،کار آفرینی و نقل و انتقال شرکت ها که بر اساس تجارب
بیشتر کشورهای اروپایی از جمله آلمان که در این زمینه موفق عمل کردر اند عمدتاً از طریق
اتاق های بازرگانی و صنایع به بنگار های عضو اعطا می شود.
مؤلفه کلیدی دیگر در حفظ و توسعه اشتغال پایدار در مناطق ،همکاری گستردر صنایع و بنگار های
اقتصادی با تشکل های صنفی مانند اتاق های بازرگانی و انجمن هایی است که حافظ منافع شان بودر
و با برنی نراد های دولتی در ارتباط هستند.
وزارت تعاون کار و رفار اجتماعی به عنوان مرم ترین نراد سیاست گذار بازار کار می بایست جرت
تأمین فضای آموزش های شغلی و حرفه ای ،مشاورر شغلی ،اعطای کمک هزینه آموزش شغلی،
تشویق اشتغال معلولین ،اقدام ویژر ای در قالب بسته مورد نظر نماید.
بانک کسب و کار به عنوان یک نراد تشویقی با هدف تسریل گری ورود به بازار ،کاهو و از بین بردن
نابرابری های منطقه ای ،تقویت اقتصاد منطقه گزینه ای مناسب در تاقق اهداف بسته مورد نیاز
نواهد بود.
آژانو تشویقی صنایع به عنوان نراد مشترک بین اتاق های بازرگانی ،اتاادیه های صنفی و انجمن
های صنایع ،با هدف برنامه ریزی برای اعطای مشوق های بخشی تشکیالت صنعتی و کمک در رار
پیادر سازی این مشوق ها و همچنین هماهنگی فعالیت های صورت گرفته می توان ایجاد گردد.
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همچنین این آژانس برای اجرای برنامه های مختلف نود از منابع تأمین شدر از صندوق های مالی
می توان بررر مند گردد.
برنامه های حمایتی و تشویقی به صورت یک برنامه کلی شامل چندین زیرمجموعه اساسی از قبیل
حمایت از برنامه های کار آفرینی بنگار های صنعتی ،حمایت از آموزش های شغلی (برای حفظ
موفقیت ها و افزایو توان رقابت پذیری  ،توسعه اشتغال) ،کمک های مالی بالعوض (اشتغال
متمرکز) ،ندمات مشاورر ،پردانت وام و حمایت های سرمایه ای (حمایت از ایجاد اشتغال ،تشویق
کار آفرینی) می باشد.
نتیجه گیری
در پایان می توان بیان کرد متنوع بودن حمایت ها تنرا به برنامه های کمک مالی و یا وام مادود
نیست .از ندمات مشاورر ای بسیار گستردر که توسط شبکه تشکیالت صنفی و حرفه ای می توان
ارائه نمود تا برنامه حمایت از آموزش های شغلی و حرفه ای ،تضمین وام و اعتبارات ،سبد حمایتی
متنوعی را می توان برای تاقق و توسعه اشتغال پایدار در کشور فراهم نمود .اما برای تقویت توان
رقابت پذیری میزان و زمان استفادر از این حمایت ها مادود است .به بیان دیگر ،حمایت در شرایطی
معنا و مفروم دارد که مادود به زمان و مدت باشد .با کمک تشکیالت صنفی مثل اتاق های بازرگانی،
اتاادیه های کارگری ،صندوق های سرمایه گذاری ،مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای و نراد های
منطقه ای می توان توزیع مناسبی از حمایت ها به صورت منطقه ای داشت.
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