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صنــدوق پولهایــش را در بانــک گذاشــته و ســود
میگیــرد .در مقابل چنین ســخنی بایــد بگوییم که تا
به حــال حتی یک شــرکت هــم به صنــدوق مراجعه
نداشــته کــه در صندوق به آن شــرکت گفته شــود پول
نداریم .ما پول داریم علتش هم این اســت که پولها
را مدیریت شــده هزینه میکنیم برای خوشــایند این
و آن پولهــا را پخــش نمیکنیــم مــا طبق اساســنامه
مصوب مقید به قانون هستیم.
در توضیــح ایــن مطلــب عــرض میکنــم کــه مــا
برخــاف بانکهــا تســهیالت را یکجــا بــه شــرکتها
پرداخت نمیکنیم .مثال اگر مبلغ مصوب تســهیالت
برای یک شــرکت پنج میلیارد تومان باشــد یک و نیم
میلیــارد تومــان را در مرحله اول پرداخــت میکنیم،
اگــر پــروژه آن شــرکت در حال پیشــرفت بود و قســط
اول را در جــای خودش هزینه کرده بود قســط بعدی
را پرداخــت میکنیم .در واقع اقســاط بعــدی که باید
به شــرکتها پرداخــت کنیم را در یــک جای مطمئن
نگــه میداریــم و آن را هزینه نمیکنیم ،زیــرا آن پول
تعهــدات صنــدوق بــه شرکتهاســت .جمــع مبلغ
تعهــدات صنــدوق 850میلیــارد تومــان اســت .اگــر
ســایر دســتگاهها نیــز تعهــد شــرکتها را نگــه دارند
دیگر هیچــگاه نگران بدهــی بخش دولتــی به بخش
خصوصــی نخواهیــم بــود .از آن طــرف فهــم و درک
همین موضوع برای خیلی ها ســخت و دشوار هست
و همچنــان میگویند صندوق بایــد این  850میلیارد
تومان را خرج کند.
چالــش دیگر صنــدوق این اســت که طبــق قانون
میبایســتی همه ســاله نیم درصد از بودجه کل کشور
بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اختصــاص یابــد.
متأسفانه در طول پنج ســال گذشته از این بابت هیچ
مبلغی به صندوق پرداخت نشده است .این پول اگر
پرداختشوددستصندوقدربخشسرمایهگذاری
خطر پذیــر باز میشــود .صندوق میتوانــد مثال روی
 100پــروژه پــر خطــر ســرمایهگذاری کنــد و اگــر از آن
100پــروژه 90 ،پروژه شکســت خورد و 10پــروژه موفق
شد ارزش افزوده همان ده پروژه ضرر نود پروژه دیگر

را جبران میکند و عالوه بر آن به توسعه نوآوری کشور
بسیار کمک میشــود .قانونگذاری این نیم درصد را
تصویــب کرد که متوجــه اهمیــت و ارزش نیم درصد
بــرای ارتقــای اقتصــاد دانشبنیــان هســت .در واقع
قانونگذار میدانــد مبالغی که بر اســاس قانون باید
در اختیــار صندوق قرار گیرد از جنس ســرمایهگذاری
است و هزینهای نیست.
اگربخواهیدبرنامههایتانرااولویتبندی
کنید مهمترین برنامهای که در اولویت هست
چیست؟
مهمتریــن اولویــت مــا تشــویق و ترغیــب دانــش
آموختگان دانشگاهها به تأسیس شرکت دانشبنیان
اســت .ایــن تجربــه اســاس موفقیــت اقتصادهــای
پیشــرفته در جهــان امروز اســت در کشــورهایی نظیر
سوئد ،چین ،نیوزلند ،فرانسه و . . .جوانان پس از پایان
دوره تحصیــات متوســطه بــه فکر تأســیس شــرکت

هســتند .آنها بــه خوبــی میدانند پایــان تحصیالت
بــه معنــای اســتخدام آنهــا در یــک بخــش دولتــی
نیســت .امروزه در ایــران اگر دولــت بخواهد این همه
دانشآموخته دانشگاهی را استخدام کند باید تعداد
پرســنل خود را به سه برابر و ســاختمانهای دولتی را
نیز به ســه برابر افزایش دهد .ما در حال حاضر حدود
ســه هزار و پانصد شــرکت دانشبنیان در ایران داریم
و جمعیت کشــورمان حدود هشتاد میلیون نفر است
ولی در کشور فرانسه که جمعیت آن کمتر از ما هست
بیش از شــصت هزار شرکت دانشبنیان دارد .یکی از
مسئوالن فرانسوی صندوق مشابه صندوق نوآوری و
شکوفایی که میهمان ما بود میگفت :رئیس جمهور
فرانســه بــه درســتی معتقــد اســت در صنایــع بزرگ
نمیتــوان با کشــور آلمــان رقابت کرد ولــی در صنایع
کوچک فرانســه میتواند پیشــرفت ســریعی داشــته
باشد و االن با وجود شــصت هزار شرکت دانشبنیان
زمینه موثر این پیشرفت فراهم شده است.

ما برخالف بانکها تسهیالت را یکجا به شرکتها پرداخت نمیکنیم.مثال اگرمبلغ
مصوب تسهیالت برای یک شرکت پنج میلیارد تومان باشد یک و نیم میلیارد تومان
را در مرحله اول پرداخت میکنیم ،اگر پروژه آن شرکت در حال پیشرفت بود و قسط
اول را در جای خودش هزینه کرده بود قسط بعدی را پرداخت میکنیم .در واقع اقساط
بعدی که باید به شرکتها پرداخت کنیم را در یک جای مطمئن نگه میداریم و آن را
هزینهنمیکنیم،زیراآنپولتعهداتصندوقبهشرکتهاست.جمعمبلغتعهدات
صندوق 850میلیارد تومان است .اگر سایر دستگاهها نیز تعهد شرکتها را نگه دارند
دیگر هیچگاه نگران بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی نخواهیم بود .از آن طرف
فهم و درک همین موضوع برای خیلی ها سخت و دشوار هست و همچنان میگویند
صندوق باید این 850میلیارد تومان را خرج کند

