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مسئله ای بنام صنعت خودرو
تجربه صنعت خودرو در اقتصاد ایران باید به عنوان یک
تجربه بسیار مهم و یک درس عبرت ،مورد تحلیل قرار گیرد.
در سالهای دور ،صنعت خودروسازی در کشور با حمایتهای
مستقیم دولت پایهگذاری شد .دولت با هدف تبدیل کردن
ایران به یک تولیدکننده خودرو و با هدف جایگزینی واردات،
این صنعت نوپا را مورد حمایتهای بیدریغ خود قرار داد.
طی چند دهه گذشته ،این صنعت بزرگ و گسترده ،از یک طرف همواره از
انواع امتیازات ویژه دولتی برخوردار بوده و از طرف دیگر با برقراری موانع
تجاری و تعرفههای بسیار باال ،از یک بازار انحصاری و بیرقیب داخلی
نفع برده است .برغم آن حمایت ها ،در مقایسه با تحوالت و پیشرفتهای
چشمگیر در صنعت خودروی جهان ،محصوالت داخلی همچنان از
فناوریهای قدیمی و سطح استاندارد ایمنی بسیار پایین و مصرف سوخت
باالتر برخوردار هستند .هزینه تمام شده محصوالت داخلی بسیار باال است
و در صورت کاهش تعرفهها ،توان رقابت با محصوالت وارداتی را نخواهند
داشت .اغلب شرکتهای خودرو سازی داخلی ،زیان ده هستند و در واقع
هزینه به کل اقتصاد تحمیل می کنند.
سوال این است که صنعت خودرو با وجود جذب منابع گسترده مالی و
برخورداری از انواع امتیازات ،چرا اغلب زیان ده بوده و هنوز محصوالتی
تولید میکند که به لحاظ قیمت و فناوری فاصله بسیاری با رقبای خارجی
دارد؟ چرا صنعت خودروی ایران نتوانسته است به یکی از پیشرانهای رشد
اقتصادی تبدیل شود و چرا زیانها و عوارض منفی این صنعت بیش از
منافع اقتصادی آن است؟
پاسخ این سوالها را میتوان در این قاعده یافت که ایجاد یک بازار
انحصاری و فاصله گرفتن از زنجیره ارزش جهانی و بیتوجهی به اصل
رقابت و کارایی ،هر صنعتی را به سوی عقبماندگی و زیاندهی خواهد برد.

تمامی بنگاهها و برندهای پیشرو در جهان ،در محیطی رقابتی و از طریق
نوآوری و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از صرفههای ناشی
از مقیاس و بهبود شیوههای مدیریت و بازاریابی ،توانستهاند سهم خود را در
بازارها گسترش دهند و بقای خود را تضمین کنند.
هیچ گاه حمایتهای دولتی ،در بلندمدت نمیتواند به توسعه و بقای یک
صنعت کمک کند و اصرار دولت به حفظ و حمایت از بنگاههای ناکارآمد،
زیان بنگاهها را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
تجربه صنعت خودروسازی در ایران از آن جهت واجد اهمیت است که
نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت و انحصارات موجود در اقتصاد،
مانعی برای رقابتپذیری و رشد بنگاههای اقتصادی است .در اقتصاد ایران
دولت به جای برطرف کردن موانع کسب و کار و افزایش کارایی نظام
تامین مالی و توسعه زیرساختها و نظایر آن ،تالش می کند با سیاستهای
حمایتی و ایجاد بازارهای انحصاری از بنگاههای داخلی حمایت کند .به
عنوان مثال دولت سعی میکند از طریق افزایش تعرفههای گمرکی ،توزیع
تسهیالت بانکی ارزان ،پرداخت یارانه به نهادهها و توزیع انواع رانتها ،مانع
زیاندهی و ورشکستگی بنگاههای صنعتی شود.
این گونه حمایتها ممکن است که بتواند بنگاههای ناکارآمد را از
ورشکستگی نجات دهد ولی در مقابل انگیزه هرگونه تالش برای نوآوری
و افزایش بهرهوری را از بین خواهد برد .بنابراین در یک فضای غیررقابتی
و با وجود حمایتهای مستقیم دولتی ،به تدریج بنگاههای صنعتی کشور
به بنگاههایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل میشوند .این
مساله در نهایت توان رقابتپذیری کل صنعت را کاهش داده و مانع از رشد
اقتصادی کشور خواهد شد.
از این جهت ،شاید صنعت خودروسازی کشور را آینهای تمامنما برای به
تصویر کشیدن نتیجه انحصار و حمایت مستقیم دولت از صنایع دانست.
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تصمیمات اقتصادی دولتها همواره یکی از پر مخاطره ترین و پرهزینه
ترین تصمیمات بوده است .کشورما نیز از این گذر بی نصیب نمی باشد،
طی سالهای پس از انقالب ،بویژه سالهای دهه  90شاهد تصمیمات
اقتصادی از سوی دولتها هستیم که هزینه های زیادی را به آحاد مردم
بویژه اقشار آسیب پذیر وارد نموده است.
مطالبی را که در این نوشتار خدمت شما تقدیم می کنم اگر شماره های
 10سال اخیر مجله را مرور کنید همه و همه در قالب هشدارهای جدی
مطرح شده است و حتی در سخنرانی های خود به آنها اشاره نموده ام.
پرخطاترین تصمیم دولت پرداخت یارانه به کلیه ایرانیان بود که جز عده
معدود حدود  3میلیون نفر که خود انصراف داده بودند به همه پرداخت
شد و فقیر و غنی ،دارا و نادار ،ثروتمند و آسیب پذیر و حتی خارج نشینان
کشور همه از آن برخوردار شدند و این در شرایطی بود که آنروز شاید
 30درصد مردم استحقاق دریافت آن را داشتند و از محل  70درصد
صرفه جویی می شد بسیاری از پروژه های عمرانی و طرحهای نوسازی
را اجرا نمود .سالهاست قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و یا به قیمتهای
بسیار نازل عرضه می کنیم و زمینه را برای قاچاق سوخت و خروج
میلیاردها دالر ارز از کشور از طریق غیر قانونی فراهم نموده ایم .برای
بنزین بهترین راهکار اختصاص سهمیه از طریق کارت ملی است چون
افزایش قیمت بنزین ممکن است تبعات تورمی شدید داشته باشد ولی با
این راهکار افرادی که خودرو ندارند و یا مصرف کمتری دارند می توانند
سهمیه سوخت خود را به افراد دیگر واگذار نموده و از این طریق یارانه
غیر مرئی بین اقشار ضعیف تر توزیع گردد.
سالهاست قیمت ارزهای خارجی را با دخالت در بازار و کنترل عرضه و
تقاضا پایئنتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می کنیم و ثروت ملی ناشی
از درامد نفتی صرف واردات کاالهای بی کیفیت چینی و هندی شده و
بگونه ای قیمتهای داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و تولید و ساخت در
کشور مقرون به صرفه نمی گردد و افزون بر کاهش ده ها هزار موقعیت

شغلی ،کارخانجات را با ورشکستگی و تعطیلی مواجه ساخته است واردات
بی رویه نتیجه پائین بودن قیمت ارز و کمبود صادرات نیز متاثر از همین
موضوع است.
در دوران گذشته حوزه های علمیه مخارج خود را از طریق وجوهات شرعی
و مردمی تامین می نموده اند ولی سالهاست که بودجه هنگفتی از محل
درآمدهای دولت به این امر اختصاص داده می شود و که گاه با بودجه
های وزارتی برابری می کند .سازمانهای موازی مانند تعزیرات حکومتی،
حمایت از مصرف کننده ،شواراهای مختلف اقتصادی ،دبیرخانه های متعدد
که تا کنون اثربخشی نداشته اند باید منحل شوند .فرایندهای انجام امور در
وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی و عمومی باید مهندسی مجدد شده و
ساالنه حداقل  10درصد از نیروهای شاغل در این بخشها کاهش یابند و
دولتها متعهد شوند جایگزین افراد بازنشسته و باز خرید شده استخدام نکنند
و امور دولتی برون سپاری شود و هزینه های ثابت دولت کاهش یابد.
دولتها باید بازار و عرضه و تقاضا را باور داشته باشند ،اقتصاد علم است ،علم
را باور کنیم ،اقتصاد دستوری نمی شود .اقتصاد دستوری همواره با رانت
خواری همراه است .اختالسها و سو استفاده های چند میلیاردی سالهای
گذشته ناشی از همین خال های قانونی و رانت خوری هاست .سود جویی
در ذات انسانهاست و نمی توان آنرا در قالب یک توجه فرهنگی انتظار
داشت ،هر جا قانون خال داشته باشد آنها که رانت اطالعاتی یا امضای
طالیی دارند از این فرصتها استفاده می کنند .دولتمردان همواره نشان داده
اند به آمار ساختگی و واهی دلخوش باشند و بتوانند دوره های چهار ساله را
به سرانجام برسانند و از اهداف دراز مدت و ریسکهای بزرگ پرهیز نموده
اند.اقتصاد جراحی می خواهد .دیگر مسکن ها برای اقتصاد کشور پاسخگو
نیست .مدیران باید شجاعت این تصمیم را داشته باشند.

مدیریت ارشد و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی پارت الستیک
عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
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گذری از دیروز تا امروز صنایع چینی ایران
در گفتوگو بـا عباسعلـی قصـاعـی

کاروتولید۱۴۰ساله
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کمی از تاریخچه کسب وکارتان و همین طور راز ماندگاری
و تداوم آن برایمان بگویید؟
سابقه کار و تولید خانواده ما حدود  ۱۴۰سال سابقه دارد .حرفه پدربزرگ
من در زمینه تولید سفالینهها ،ظروف و سرامیکها در شهر نطنز بود ،پدرم
هم همین کار را ادامه داد و خودم از سال  ۱۳۵۰که تحصیالتم در آلمان
تمام شد ،این کار را ادامه دادم .تداوم این کار از پدربزرگ به پدرم و بعد
هم به من ،به این دلیل بود که در آن زمان معموال فرزندان حرفه پدران
خود را ادامه میدادند .من برای این وارد این کار شدم که میخواستم به
خانواده و پدرم خدمتی کرده باشم .انگیزه اصلی من این موضوع بود .برای
همین از سال  ۱۳۵۰بعد از تمام شدن دانشگاه از آلمان برگشتم و بهطور
جدی کار را پیگیری کردم و کارگاه کوچکمان در شهر نطنز را گسترش
دادم .از سال  ۱۳۵۵شرایط بهگونهای بود که دیگر در آن کارگاه امکان
توسعه وجود نداشت ،چون در بافت قدیمی شهر بود،از سوی دیگر برای
گسترش تولید صنعت چینی بیش از هر چیز نیاز به انرژی پاک بود ،در
ایران هم انرژی مناسب انرژی گازطبیعی است .من برای توسعه تولید به
اصفهان رفتم و مقدمات کار را فراهم کردم اما این روند به دوران انقالب
در سال  ۱۳۵۷خورد و کار متوقف شد .بعد از انقالب در سال  ۱۳۶۲مجددا
ت را شروع کردم و در سال  ۱۳۶۶فاز اول کارخانه در اصفهان را
فعالی 
راهاندازی کردیم ،از آن سال تا به امروز هم از نظر کمیت و هم به لحاظ
کیفیت بهطور مرتب کار را گسترش دادیم.
اصول کارتان چه بود ،چه شعار یا مبانی باعث تداوم
کارتان شد؟
به دلیل اینکه زحمات پدرم را دیده بودم برای خدمت به او وارد عرصه
شدم ،پدرم به دلیل مشکالت اقتصادی تحت فشار بود و به دلیل شغلش
هم بیمار شده بود .آن زمان وقتی از دبیرستان البرز دیپلم گرفتم ،پدرم
انتظار زیادی داشت که من به او در این حرفه کمک کنم و آن را ادامه
دهم ،بعد از دیپلم در سال  ۱۳۴۵با اولین امکانی که فراهم شد از طریق
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داستان کسبوکارش شبیه به کتب و نوشتارهای تاریخی است.
سفالینه و کاشیکاری در میان گذشتگانش قدمتی  ۱۴۰ساله دارد .از

همان دوران کودکی و نوجوانی مرارتها و رنجهای پدرش در ساخت
ظروف و سرامیک را از نزدیک لمس کرد ،دیدن این مصائب زمینهساز
آن شد تا قدم در مسیری بگذارد که بتواند به پدرش خدمت کند و
صنعت خانوادگیشان را متحول کند .او برای رسیدن به این هدف
تنها به تجربه و مهارتها اکتفا نکرد .برای آنکه این حرفه را به اوج
ببرد راه علمی و آکادمیک را برگزید و در ایام جوانی به آلمان رفت.
کشوری که بهعنوان مهد چینیسازی و سرامیکسازی دنیا شناخته
میشود .آنجا در رشته «سرامیک صنعتی» تحصیل کرد و پیچیدگیها
و ظرافتهای این صنعت را به شیوه علمی فرا گرفت .اما این تازه
آغاز راهی بود برای کارخانهای که بعدها در سطحی وسیع به تولید
انبوه ظروف چینی رسید ،محصوالتش از مرزهای داخلی فراتر رفت
و استانداردهای جدیدی را در این صنعت به جامعه عرضه کرد .اینها
بخشی از سرگذشت «عباسعلی قصاعی ،بنیانگذار کارخانه چینی زرین
ایران» است .او متولد شهر نظنز در سال  ۱۳۲۶است .کسی که نامش
با صنعت چینی ایران گِره خورده است .وقتی که در سال  ۱۳۵۰پس
از پایان تحصیالتش به ایران بازگشت ،بهتدریج اولین گامها را برای
مدرنسازی تولید چینی در ایران برداشت و کارخانه چینی زرین ایران
را در دهه  ۶۰با بهرهگیری از دانش بینالمللی آن روز پایه گذاشت .او
تا دو دهه بعد هم فرآیند توسعه تولیدهای کارخانه را تحت تاثیر نظم و
مبانی صنعت آلمانی پیش برد .صنعت او امروز هم با وجود مشکالت
متعددی که برای تولیدهای چینی ایرانی به وجود آمده ،همچنان
پابرجاست و راهش را ادامه میدهد« .تداوم و استمرار» واژگانی دقیق
بوکار این کارآفرین است .تداومی که میتواند
برای توصیف کس 
حاصل دو چیز باشد ،اول آشنایی او با «تاریخ این حرفه در ایران»
و دوم «بهرهمندی از علم روز در ابعاد بینالمللی» .داستان عباسعلی
بوکاری است که نسلهای
قصاعی داستان احترام و ادای دین به کس 
گ بنای آن را گذاشتند و او توانست این سنگ بنا را با
گذشته سن 
احساس مسوولیت تبدیل به یک بنای زیبا و صنعتی نوین در ایران کند.
معموال گفته میشود در جامعه ما بنا به دالیل مختلف وقتی حرفهای
بوکار شما از
به موفقیت میرسد چندان تداوم پیدا نمیکند ،اما کس 
چند نسل پیش یعنی بیش از  ۱۰۰سال پیش شروع شده و تاکنون
هم ادامه پیدا کرده است.

اعزام دانشجویی که به وسیله وزارت علوم آن زمان انجام میشد به
آلمان رفتم و مهندسی همین حرفه را در قلب صنایع چینی آلمان که
بهترین دنیا در این صنعت محسوب میشود ،در رشته «سرامیک
ِ
صنعتی» خواندم .در سال  ۱۳۵۰وقتی درسم به اتمام رسید به ایران
برگشتم و توسعه کارگاه را انجام دادم و به  ۵۰کارگر رساندم .انگیزه
اصلیام در ورود به این حرفه ،خدمت به پدر و خانواده بود که فکر
میکنم تا حدودی این کار را انجام دادم .البته صنعت سرامیک و چینی
صنعت بسیار مشکل و پیچیدهای است و سود آنچنانی ندارد .علت
اصلی آن هم این است که زادگاه این صنعت کشور چین است و چین
هم در هر رشتهای قوی باشد نمیتوان با آن رقابت کرد .چین ساالنه
چندین میلیون تُن تولید ظروف چینی دارد و ایران حدود  ۵۰هزار تن
تولید دارد .فاصله بسیار زیاد است ،حتی کشوری مثل آلمان در زمانی
که من آنجا درس میخواندم حدود  ۹۰هزار تن در سال تولید داشت
و در حال حاضر به دلیل فشاری که چینیها آوردهاند ،این رقم به ۲۰
هزار تن رسیده است ،تولید چینی صنعتی است که بسیار به کارگر نیاز
دارد و پروسه تولید آن در دمای باال آن هم با مواد طبیعی (معدنی)
انجام میشود .بهطور کلی ،روند تولید چینی پیچیدگی خاص خود را
دارد ،چون دهها نوع مواد اولیه در صنعت چینی بهکار میرود و طی ۳
پخت تا  ۱۴۰۰درجه سانتیگراد انجام میشود .کشور چین دو عنصر
اصلی این کار یعنی مواد اولیه و کارگر ارزان را دارد و برای همین این
صنعت برایشان صرفه اقتصادی دارد .در ایران سفالینهسازی حدود
 ۸هزار و آبگینهسازی حدود  ۶هزار سال قدمت دارد ،ولی چینیها در
صنعت چینی  ۴هزار سال سابقه دارند .اما خوشبختانه ما در چینی
زرین با وجود مشکالت ،توانستیم از نظر کمیت و کیفیت کارمان را
گسترش دهیم .ما با حدود  ۱۰۰نفر در اصفهان و  ۸۰۰تن تولید طی
یک سال تولیدمان را شروع کردیم و امروز بیش از  ۱۲هزار تن در
سال تولید داریم.
از نظر کیفیت هم جزو دو ،سه برند برتر دنیا هستیم و به همین دلیل
به بسیاری از کشورهای منطقه و اروپایی صادرات داریم ،این در حالی
است که پیش از انقالب مصنوعات چینی به کشور وارد میشد؛ البته
واردات از خود چین انجام نمیشد ،چون آن زمان چین کمونیستی بود
و اصال صادراتی نداشت.
در واقع ورود شما به این صنعت ناشی از عِرق و تعصب به کار
خانوادهتان بود ،جدا ازخانواده ،عالقه خودتان به صنعت چینی و
سرامیک چقدر بود؟ احیانا اگر پدربزرگ شما حرفه دیگری غیر از چینی
و سرامیک را دنبال میکرد مسیر شما هم احتماال عوض میشد.
درست است ،میتوانست مسیر من به گون ه دیگری رقم بخورد .من
خواستم به دلیل فشار اقتصادی که به پدرم وارد شده بود ،خدمتی
به ایشان کرده باشم ،البته آن زمان پیشبینی نمیکردم که چقدر
میتوانستم موفق باشم یا نباشم ولی با پایه مناسبی که با تحصیل در
آلمان بهدست آمد توانستم این کار را ادامه دهم .البته مقداری کسب

تجربه و آشنایی با زندگی جوامع دیگر هم در آلمان رفتن من دخیل بود.
در واقع بسیار هدفمند رشته و کشور محل تحصیلتان را انتخاب کردید.
بله دقیقا همین طور بود ،چون میخواستم در این رشته و صنعت ،یک
تحول مثبت و کاری اساسی انجام دهم .البته بعد از چینی زرین یعنی
از سال  ۶۸به بعد حدود  ۲۰کارخانه دیگر در زمینه چینیسازی شکل
گرفت ،ولی متاسفانه  ۱۸مورد از آنها تعطیل شدند .واحدهایی هم که
باقی ماندند با گرفتاریهای زیادی روبهرو هستند چون سودآوری کمی
دارند و همین مساله باعث شده است که به سمت تعطیلی بروند ولی
خوشبختانه چینی زرین اینگونه نبود و روند توسعه آن از سال  ۶۸تا
 ۸۸ادامه پیدا کرد ،ما توانستیم مدرنترین کارخانه چینی را تاسیس
کنیم ،برای این کار پیشرفتهترین تکنولوژیها و کورههای بزرگ را وارد
کردیم و با روباتهای بسیار دقیق انواع ظروف را با کیفیت باال تولید
کردیم .البته این روزها بسیار تحت فشار هستیم ،به دلیل دو ،سه برابر
شدن قیمتارز در تامین مواد اولیه مشکل داریم ،صنایع چینی عمده مواد
مرغوب مورد نیاز کارشان را از خارج وارد میکنند ،چون ایران هیچ زمان
مواد اولیه با کیفیت مورد نیاز این صنعت را نداشته است .در واقع به دلیل
همین مساله ایرانیها از گذشتههای دور به جای آنکه ظروف چینی تولید
کنند ،سفالینه و آبگینه تولید کردند.
حتی امروز هم مواد اولیه تولید محصوالت چینی را در کشور نداریم.
بله ،امروز هم مواد مناسب و کاملی در داخل برای تولید چینی نداریم و
همچنان گرفتار تامین مواد اولیه هستیم.البته کارخانه ما برای تولیداتش
تا حدود  ۶ماه یا یک سال آینده مواد اولیه دارد ،ولی فشار و گرفتاریها
باعث شده است که خودم این روزها بیشتر از گذشته به کارخانه بروم .از
طرفی هم فشارهای ارزی ،عدم امکان واردات و تحریمها به شدت در
صنعت چینی اثر گذاشته است .شرکتهای کوچک و بزرگی که تامین
مواد اولیه و قطعات یدکی ما را انجام میدادند امروز به دلیل ترسی که از
آمریکا دارند جوابایمیل ما را نمیدهند ،چون نگران هستند که با جریمه
روبهرو شوند.
در دهه  ۶۰یعنی در دورانی که نگاه چندان مثبتی به سرمایه و
سرمایهدار وجود نداشت ،خط تولید برخی کارخانهها راهاندازی میشود و
برخی صنایع پا میگیرند از جمله چینی زرین ،در آن فضا چطور کارخانه
را راهاندازی کردید؟ با چه موانعی مواجه بودید؟
فکر میکنم بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران در آن دوره کم و بیش
مثل من فکر میکردند ،من درس این رشته را خوانده بودم و بعد همزمان
با توسعه کارگاه قدیمیمان انقالب رخ داد .به هر حال این سوال
برایمان مطرح بود که چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ از سال ۶۲
تا  ۶۶موفق شدیم فاز اول کارخانه را در اصفهان بسازیم و کارشناسان
آلمانی ماشینآالت کارخانه را نصب میکردند آن هم در شرایطی که
جنگ بود .البته در همین زمان نگاه چپ در جامعه خیلی شدید بود و
کمونیستها بسیار فعال بودند .تا سال  ۱۳۶۸برای دولت زمان جنگ
موضوعی بهعنوان توسعه صنعتی مطرح نبود چون گرایشهای چپ در
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جامعه غالب بود ،ولی به هر حال با حداقلها
ساختیم و صنعتمان را پیش بردیم و بدون
هیچ حمایتی از طرف دولت توانستیم به شکل
مناسبی کارخانه را پایهگذاری کنیم.
یعنی از هیچ حمایتی برخوردار نبودید؟
حمایتی نداشتیم ،البته اینگونه نبود که تمام
نگاههایی در آن زمان وجود داشت نگاه چپ
باشد ،کسانی هم بودند که با صنعتگران و
تولیدکنندگان همراهی میکردند .من در
آن زمان به یکی از بانکها مراجعه کردم و
برای تهیه ماشینآالت درخواست وام دادم که
با اعطای آن موافقت شد ،البته کمی زمانبر
بود ،ولی توانستیم این وام را که در قالب
عقود اسالمی بود ،دریافت کنیم .ما فاز اول
کارخانهمان را با ۵میلیون مارک تامین کردیم،
ماشینآالت را وارد و کار را در همان فضا
شروع کردیم .وامی را هم که دریافت کردیم
تا قسط آخر و به موقع بازگرداندیم ،بعد هم به
دلیل نگاه مثبتی که به کارخان ه مان به وجود
آمده بود توانستیم وام دیگری هم دریافت
کنیم .در مجموع با کارخانه ما خیلی همراهی
شد چون خودشان میآمدند و میدیدند که کار
مثبتی در حال انجام شدن است ،یادم هست
که آیت اهلل طاهری اصفهانی که آن زمان امام
جمعه اصفهان بودند زمانی که کارخانه ما تازه
راه افتاده بود برای بازدید آمده بودند ،ایشان
کسالت داشتند اما وقتی بازدیدشان تمام شد
گفتند که خستگی از تنششان در رفت.
پس جزو وامگیرندههای خوشحساب بودید؟
بله ،وامگیرندههایی که خوش حساب باشند
و اقساطشان را به موقع بدهند زیاد نبود و
البته امروز هم زیاد نیست ،این مساله خیلی
جدی است .یکی از مشکالت بزرگ اقتصاد ما
معوقات بانکی است،اینکه عدهای وامهایی که
میگیرند را پس نمیدهند .شرکت ما بهطور
کامل وامهای اولیه و ثانویه را بازگرداند و حتی
تفاوت نرخ ارزی را که بانک مرکزی مطالبه
میکرد ،بهطور کامل پرداخت کرد .بعد از آن
هم روی پای خود ایستادیم و به تدریج کارمان
را توسعه دادیم .امروز چینی زرین در بیش از
۱۰۰هزار مترمربع سالنهای تولید محصول
تولید میکند و آخرین فاز کارخانهمان هم که

چینی زرین  ۳است ،در سالنی جدید به مساحت
 ۲۰هزار متر مربع گسترش پیدا کرده است.
البته برای ظروف دکور شده چینی نیروی کار
بسیار ماهری الزم است که هنوز تولید این نوع
از چینی را در فاز سوم کارخانه اجرا نکردهایم،
ولی قصد داریم این پروژه را هم عملی کنیم
چون ظرفیتهای کافی برای آن وجود دارد.
واحد دیگری هم در نطنز است که در آنجا
«سنگ گرانیت» بسیار با کیفیت تولید میکنیم
و این واحد به کار چینیسازی ارتباطی ندارد.
در دهه  ۶۰که کارخانه شما پایهگذاری شد،
ظروف مالمین خیلی طرفدار داشت ،از طرفی
هم خیلیها به تولید چینی بهعنوان یک کاالی
لوکس نگاه میکردند ،تلقی خودتان چطور بود؟
اینگونه فکر میکردید که چینی یک کاالی
لوکس است؟
من به تولیدات چینی ،بهعنوان یک محصول
اصیل نگاه میکردم و تلقیام این بود که یک
محصول بهداشتی و خوب برای فرهنگ
غذاخوری تولید میکنیم .بهترین ظروف
غذاخوری ظروف چینی هستند به دلیل اینکه
تمامی مواد تشکیل دهنده آن طبیعی است
و هیچ ماده مضری در آن وجود ندارد ،اما
مواد اولیه ظروف مالمین از نفت بود و حتی
شائبه سرطانزایی آن وجود داشت ،از طرفی
هم این ظروف به لحاظ ظاهر زیبا نبودند.
بهداشتیترین ظروف برای سرو غذا ظروف
چینی هستند و سایر ظروف هیچ کدام چنین
ویژگیای نداشتند و امروز هم ندارند .البته
چینی در آن زمان مقداری لوکس بود چون
اساسا چینی در ایران وارداتی بود و دو ،سه
واحدی هم که فعال بودند بسیار کوچک بودند
که دولتی شدند و نتوانستند رشد کنند.
در رقابت با ظروف مالمین چگونه سعی
کردید جای خودتان را در بازار مصرف پیدا کنید؟
ظروف مالمین پیش از انقالب زیاد استفاده
میشد و ویژگی مهمش این بود که شکستنی
نبود ،البته نه همه انواع مالمین ،برخی
مالمینهای خاص .ولی جامعه به مرور متوجه
شد که مالمین مناسب مصرف غذاخوری
نیست ،بعد هم که ظروف چینی فراوان شد،
قیمتشان از مالمین هم ارزانتر شد و دیگر

دلیلی وجود نداشت که کسی مالمین بخرد و
ظروف چینی جای آن را گرفت.
شما دوران دانشگاه را در آلمان گذراندید
و این طور که از صحبتهایتان میتوان
برداشت کرد ،به نوعی از صنایع آلمانی در
کارتان الگو برداری کردید ،چه مؤلفههایی در
صنایع آلمانی برایتان قابل توجه بود؟
من کامال با هدف آلمان را برای تحصیل
انتخاب کردم ،چون در زمینه صنعت سرامیک
و چینی پیشرفتهترین کشور بود و امروز هم
به لحاظ کیفیت پیشرفتهترین است .حدود
 ۳۰۰سال پیش محققی در آلمان با روش
«سنتتیک» چینی درست کرد و از آن زمان
تا به امروز این صنعت بهطور مداوم در آلمان
رشد کرد .آلمانیها بسیارعالقهمند هستند که
از صنایع ایران حمایت کنند ،در اروپا هم هیچ
کشوری به لحاظ صنعتی بهتر از آلمان نیست
و حتی آمریکا هم نظم آلمانی را ندارد .در مورد
اینکه چرا از صنایع آلمان الگوبرداری کردم ،به
دلیل نظم ،انضباط ،دقت و وسواسشان در کار
بود .این ویژگیها برای من خیلی مهم بود و
سعی کردم آنها را در صنعت خودمان پیاده
کنم .امروز هم کارخانه چینی زرین به معنی
واقعی یک کارخانه منظم است و با ظرافتهای
زیادی که دارد مثل ساعت کار میکند .ما در
همین شرایط طرح توسعه کارخانه را اجرا
کردیم که بسیار کمنظیر است .نمایشگاه
بزرگی هم در فرانکفورت آلمان برقرار است که
یکی از بزرگترین نمایشگاههای لوازم خانگی
غیربرقی در دنیا است و ما از حدود  ۲۵سال
پیش در این نمایشگاه حضور فعال داریم.
چقدر این احساس را دارید که دیگر باید
بازنشسته شوید ،یا فکر میکنید همچنان
میتوانید مانند گذشته فعالیت کنید؟ برنامهیتان
برای آینده چیست؟
فکر میکنم باید مقداری کارم را کم کنم
ولی برای کسی که سالها در کار صنعت بوده
و اثراتی هم داشته است ،بازنشستگی به معنای
اینکه بهطور کلی کنار برود احساس خوبی
نیست .برای همین دوست دارم همچنان کار
کنم ،فرزندانم هستند و خیلی در کار کمک
میکنند .البته بعضی وقتها به لحاظ جسمی و

روحی خسته میشوم ،به خصوص که امروز با مسائل اقتصادی
که پیش آمده گرفتاریها چند برابر شده است .مشکالت ارزی،
تحریمهای خارجی و بدتر از همه اینها ،بوروکراسی داخلی
است که فشار را زیاد کرده است .تحریمهای خارجی مشکالتی
ی داخل به جای آنکه منظم شوند
را ایجاد کرده است ،اما نیروها 
و در مقابل تحریمها دفاع کنند ،سردرگم شدهاند .امیدوارم این
بینظمی به تدریج رفع و تعادل برقرار شود .البته از طرف دیگر
به شرایط پیش آمده ،بهعنوان یک فرصت هم نگاه میکنم
چون میتواند باعث جان گرفتن صادرات شود ،برای همین
باید از همین شرایط هم استفاده کرد .ما باید قوانین ،روش
و منش اقتصادیمان را اصالح کنیم .اقتصاد در کنار سیاستی
مناسب است که به خوبی رشد کند .اقتصادی که سیاست بر آن
سوار باشد کمرش خم میشود .اقتصاد باید روی بال سیاست به
پرواز دربیاید .در مورد واحد خودمان نگرانی ندارم ،چون با وجود
مشکالت ارزی ،بانکی و تحریمها کار خود را پیش برده است و
از پا نمیافتد اما خیلی از واحدها تعطیل شدند و تعطیل خواهند
شد .ما نسبت به تحریمهای قبلی شکنندهتر شدهایم و دنیا هم
تجربه تحریمهای قبلی را دارد .شرکتهای کوچکی که هر
ساله از آنها خرید میکردیم میگویند دیگر نمیتوانیم جواب
شما را بدهیم چون سهامدار اصلیشان یک شرکت آمریکایی
است .تعامالت ما با شرکتهای کوچک دنیا است که در حال
حاضر چندان مایل به همکاری نیستند ،چون به دلیل تجربه
تحریمهای قبلی نمیخواهند دیگر جریمه شوند .البته هنوز
فرصت هست و میتوانیم مشکالت امروز را به فرصت تبدیل
کنیم.
بوکارهای خانوادگی
جایگاه کس 
آقای مهندس قصاعی ،کاری که شما دنبال کردید
بوکار خانوادگی شروع شده است که
در واقع از یک کس 
نمونههای این شکل از کار در ایران وجود دارد ،اصوال فضای
بوکارهای خانوادگی چطور است و چه ویژگیهایی دارد؟
کس 
در دنیا بیشتر کسب وکارهای موفق ،خانوادگی هستند .مثال
در آلمان تمامی چینیسازیها خانوادگی هستند ،البته همیشه
یک فرد بوده است که واحد را تاسیس میکرده و در مراحل
بعد ممکن بوده به شرکت سهامی خاص یا سهامی عام تبدیل

شود .صنایع آلمانی عمدتا به نام موسسان آنها است .کمتر
شرکتی است که اسم آن برگرفته از محل آن شرکت
باشد .اقتصاد آلمان از نظر تکنیک و تکنولوژی در صنایع
مختلف عمدتا در دنیا برتر است .چون آلمانها دارای یک
روحیه خاص بودند ،اینکه در هر صنعتی وارد میشدند آن
را بهینه میکردند ،همین روحیه امروز هم در میان آلمانیها
وجود دارد .در رشتههایی مثل شیمی ،پتروشیمی یا همین
صنعت چینیسازی این الگو کامال در این کشور مشخص
بوکارهای خانوادگی در آلمان ریشه دارد ،مثال
است .کس 
شرکت بنز کامال به شکل خانوادگی کار خود را شروع
کرده است .شرکتهای خانوادگی ویژگیهای مثبتی دارند،
میتوانند موفق شوند ،گسترش پیدا کنند و سهامی شوند.
در ایران هم شرکتهای خانوادگی از گذشته وجود داشته
است ،مثال هنرهای دستی در ایران از زمان صفویه و قاجاریه
یا قبل از آن سفالینهها و آبگینهها ،اینگونه بودند ،اما تبدیل به
صنعت نشدند ،تفاوت ما با آلمانیها همین است ،آنها در هر
رشته وارد میشدند ،آن را تبدیل به یک صنعت میکردند،
اما در ایران به دلیل اینکه نیاز چندانی به صنایع داخلی به
خاطر داشتن صنعت نفت ،احساس نمیشد این اتفاق نیفتاد،
برای همین بسیاری از صنایعی که در ایران قدمت داشتند
یکی بعد از دیگری از بین رفتند و نتوانستند رشد کنند .در
حدود  ۶۰سال پیش ایران صنایع نساجی بسیار خوبی داشت
مثل صنایع نساجی کازرون در اصفهان یا کارخانه مخمل و
ابریشم کاشان ،همه این کارخانهها تعطیل شدند .بنابراین
میتوان گفت ریشه مشکالت تولیدی در ایران به بیش از
 ۱۰۰سال پیش باز میگردد .در دوران پیش از انقالب هم
مشکالت برای تولید بسیار بود ،من فضای قبل از انقالب را
تجربه کردم ،قوانین ما ضدتولید بود .در بعد از انقالب همه
چیز مردمی شد البته با برخی تنگنظریها و چپگراییها.
از زمان دولت آقایهاشمی رفسنجانی و بعد در زمان دولت
اصالحات رشد خوبی پیدا کردیم و نگاه توسعه صنعتی به
وجود آمد .امروز هم ایران بهصورت نسبی یک کشور صنعتی
است البته نه مانند آنچه در ژاپن ،کره جنوبی یا بعضی
کشورهای اروپاییها وجود دارد.

7

 4اشـتباه بزرگی که شرکتها
در هنـگام ارتقـای کارکنـان
مـرتکــب مـیشـونــد
برخـی شـرکتها گاهـی در انتصاب مدیـران  -اعم از ارشـد ،میانی
یـا عملیاتـی -اشـتباهات بزرگی مرتکب میشـوند کـه نتیجهای جز
افزایـش تنـش ،افزایـش تنـش و تیره شـدن روابط بیـن کارکنان،
عملکـرد ضعیـف و کاهش بهـرهوری ندارند.
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گذاشـت و مدیـر بـه او جـواب داد:
ً
«اصلا نگـران نبـاش ،مـن مطمئنـم
کـه تـو کارت را بـه بهترین نحـو انجام
خواهـی داد» .ظـرف تنهـا دو هفتـه
افـکار منفـی بـر آقـای توانا غلبـه کرده
و ایـن تردیـد در وی به وجـود آمده بود
کـه مبادا مدیـران شـرکت در انتصابش
بـه آن سـمت اشـتباه کـرده باشـند .او
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آقـای توانـا یکـی از بهتریـن کارمنـدان بخـش خدمـات مشـتریان بود و همـه او را
یـک فوق سـتاره میدانسـتند .همـکاران ،مشـتریان و مدیران شـرکت از کار کردن
بـا آقـای توانـا لـذت میبردنـد و او بـرای خـودش بـرو و بیایی در شـرکت داشـت.
وقتـی مدیـر آن بخـش بـه سـمتی دیگر منصـوب شـد ،مدیرعامل شـرکت تصمیم
گرفـت کـه آقـای توانـا را جایگزیـن او کنـد .آقـای توانـا خیلـی ناگهانی ارتقـا پیدا
کـرد و  16نفـر زیردسـت او شـدند .او از اینکـه مدیـران شـرکت تواناییهایـش
را دیـده و جایگاهـش را ارتقـا دادهانـد ،بسـیار خوشـحال بـود ،امـا درعینحـال بـه
دلیـل نداشـتن هیچگونـه تجربـه مدیریتـی احسـاس نگرانـی و اضطـراب میکـرد.
آقـای توانـا در همـان روزهـای اول ایـن نگرانـی را بـا مدیرعامل شـرکت در میان

بسـیار عصبـی نشـان مـیداد و گویـی
اعتمادبهنفـس خود را از دسـت داده بود.
ماجـرای فـوق تنهـا یـک سـناریوی
فرضی بـود اما چنین سـناریوهایی را ما
بارهـا در واقعیـت دیدهایـم و متأسـفانه
بایـد گفـت کـه ایـن یـک اشـتباه رایج
در دنیـای کسـبوکار اسـت .برخـی
شـرکتها گاهـی در انتصـاب مدیـران
اعـم از ارشـد ،میانـی یـا عملیاتـی-
اشـتباهات بزرگـی مرتکـب میشـوند
کـه نتیجـهای جـز افزایـش تنـش،
افزایـش تنـش و تیـره شـدن روابـط
بیـن کارکنـان ،عملکـرد ضعیـف و
کاهـش بهـرهوری ندارند .اما بهراسـتی
چـرا بعضـ ًا مدیـران جدیـد نمیتواننـد
عملکـرد مناسـبی کـه در جایـگاه قبلی
از خود نشـان دادهاند را در سـمت باالتر
نیـز تکـرار کننـد؟
 .1ارتقای افراد بدون در نظر
گرفتن قابلیتهـای مدیریتی آنها
در بسـیاری از شـرکتها افـراد به دلیل
برخـورداری از قابلیتهـای فنـی بـاال
ارتقـا پیـدا میکننـد و بـه سـمتهای
مدیریتـی میرسـند ،در حالـی که دانش
فنـی لزومـ ًا نمیتوانـد موفقیـت آنهـا را
در امـر مدیریـت تضمیـن نمایـد .اینکه
یـک نفـر در بخـش فـروش عملکـرد
بسـیار ممتـازی دارد ،لزومـ ًا بدیـن معنا
نیسـت کـه او میتوانـد یـک مدیـر
فـروش موفـق نیـز باشـد .نبایـد انتظار
داشـته باشـیم کـه یـک متخصـص
خبـره در حـوزه فنـاوری اطالعـات
حتمـ ًا در آینـده بـه یـک مدیـر بـزرگ
در ایـن حـوزه بـدل شـود؛ همانطـور
کـه فوتبالیسـتهای بـزرگ همیشـه
مربیـان بزرگـی نمیشـوند .اگـر در
هنـگام ارتقـای کارکنان به سـمتهای
مدیریتـی مرتکـب چنیـن خطایـی
شـویم ،در حـق آنهـا جفا کردهایـم زیرا
در واقـع آنهـا را بـدون آمـوزش شـنا به

درون یـک اسـتخر بـزرگ و عمیـق انداختهایـم.
 .2بیتوجهی به پرورش افراد مسـتعد برای پسـتهای مدیریتی
اگـر مدیران ارشـد شـرکت متوجه شـوند که برخـی کارکنان آنها اسـتعداد مناسـبی
در زمینـه مدیریـت دارنـد ،نبایـد صرفـ ًا بـه دنبـال ایـن باشـند که دیـر یـا زود آنها
را بـه سـمتهای مدیریتـی بگمارنـد ،بلکـه بایـد برنامههایـی را بـرای پـرورش
اسـتعدادهای مدیریتـی ایـن افـراد در نظـر بگیرنـد و یـا از مربیـان متخصـص در
ایـن زمینـه بهمنظـور آمادهسـازی آنهـا جهـت تصـدی مشـاغل مدیریتـی اسـتفاده
کننـد .شـرکتها بایـد برای شناسـایی ،هدایـت و آمـوزش چنین افـرادی ،برنامهای
منسـجم تدویـن کننـد تا بتواننـد از این طریـق ذخیره مناسـبی از مدیـران بالقوه را
بـرای آینـده خـود فراهـم سـازند .مدیران ارشـد بایـد در ایـن زمینه با بخـش منابع
انسـانی و نیـز بخشهـای عملیاتـی و آموزشـی شـرکت همـکاری نزدیکی داشـته
با شند .
 .3صحبت نکردن با کارکنان در مورد نقشهای آینده
سـوای مسـائل مرتبـط بـا ارزیابـی عملکـرد ،مدیـران بایـد بـا کارکنـان تیمهـای
تخصصـی شـرکت جلسـاتی داشـته باشـند و بـا آنها در خصـوص آینده شغلیشـان
صحبـت کننـد .مدیـران میتواننـد در خلال ایـن جلسـات –کـه بایـد در فضایـی
دوسـتانه و دوطرفـه برگـزار شـوند -بهنوعـی تشـخیص دهند کـه از بیـن کارکنان
آنهـا چـه کسـانی بـه مدیریـت عالقـه دارنـد و چـه کسـانی میخواهند تنهـا نقش
فنـی و تخصصـی داشـته باشـند .بحـث و گفتگـو در مـورد آینـده شـغلی کارکنـان
نبایـد فرآینـدی معماگونـه و محرمانـه تلقـی شـود .کارکنـان بایـد بتواننـد در زمینه
چشـمانداز کوتاهمـدت ،میانمـدت و بلندمـدت خـود ،صادقانـه و صریـح بـا مدیران
گفتگـو کننـد و مدیـران نیـز بایـد خـود را متعهـد بـه حمایـت از آرمانهای شـغلی
کارکنـان بداننـد؛ تعهـدی کـه میتوانـد در قالـب ارائـه آموزشهـای مدیریتـی یـا
فراهـم نمـودن شـرایطی مسـاعد جهـت کسـب تجربیـات الزم بـه انجام برسـد.
 .4اجبـاری نکـردن حضـور فعـال مدیـران فعلـی در فرآینـد
شناسـایی و پـرورش مدیـران آتـی
بسـیاری از مدیـران بـه دلیـل مشـغله کاری ،در اختیـار نداشـتن زمان کافـی و البته
احسـاس تهدیـد از جانـب کارکنانـی که ممکن اسـت جای آنهـا را بگیرنـد ،تمایلی
بـه مشـارکت در امـر شناسـایی و پرورش افراد مسـتعد بـرای حضور در پسـتهای
مدیریتـی ندارنـد .در چنیـن شـرایطی شـاید چارهای جـز اجباری شـدن حضور فعال
مدیـران در ایـن فرآیند دوراندیشـانه وجود نداشـته باشـد .اما چه تعداد از شـرکتها
چنیـن وظیفـهای را بـه مدیران فعلـی خود محـول میکنند؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد اذعـان داشـت کـه تقریبـ ًا هیـچ شـرکتی از مدیران
فعلـی خـود نمیخواهـد کـه در تربیـت مدیـران آتـی نقشآفرینـی کننـد .مدیـران
ارشـد شـرکتها در حالـی بهسـادگی از کنـار ایـن مسـئله عبـور میکننـد کـه خود
بهخوبـی میداننـد کـه آینـده شرکتشـان در گرو این اسـت کـه همـواره از مدیرانی
توانمنـد در بخشهـای مختلـف برخـوردار باشـند.
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه یـک کارمند عـادی صرفـ ًا وظیفـه دارد کـه تواناییهای
خـودش را تقویـت کنـد ،امـا یـک مدیر فقـط زمانـی میتوانـد ادعا کند یـک مدیر
موفـق و وظیفهشـناس اسـت که قابلیتهای زیردسـتانش را بهبود بخشـیده باشـد.
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مقاله مجله Entrepreneur

 5راهکار مؤثر در جذب بهترین نیروها برای استارتآپها
یــافتن مناسـبترین نیــروها
بـرای یـک اسـتارتآپ میتواند
فرآیندی بسـیار اسـترسزا باشد؛
درعینحـال شـیوههایی وجــود
دارنـد کـه بهرهگیـری از آنهـا
میتوانـد به آسـانتر شـدن این
فرآینـد کمـک کند.
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سخـن آخـــر
بهرهگیــری از یــک اســتراتژی
اســتخدامی قــوی و قابلاطمینــان،
اهمیــت بهســزایی در موفقیــت
اســتارتآپها دارد .اگــر مدیــران
اســتارتآپها بــا اصــول و شــیوههای
طراحــی چنیــن اســتراتژیهایی
آشــنا باشــند و آنهــا را رعایــت کننــد،
قــادر خواهنــد بــود مناســبترین
اســتراتژیهای اســتخدامی را تدویــن
نمــوده و بهتریــن نیروهــا را بــا توجــه
بــه امکانــات و اهــداف اســتارتآپ خــود
جــذب و اســتخدام نماینــد.
فرآینــد جــذب و اســتخدام نیــرو بــرای
اســتارتآپها اگرچــه فرآینــدی دشــوار
و اســترسزا اســت امــا بــا اتخــاذ
اســتراتژیهای صحیــح ،ایــن فرآینــد
بــرای شــما لزومــ ًا طاقتفرســا و
خردکننــده نخواهــد بــود.
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امــروزه کارکنــان نقــش بســیاری
مهمــی در موفقیــت یــا شکســت
شــرکتها دارنــد ،بهطوریکــه حتــی
میتــوان گفــت کیفیــت عملکــرد
شــرکتها همــان کیفیــت عملکــرد
کارکنــان آنهاســت.
اگــر شــرکتی بهتریــن مدیرعامــل را از
لحــاظ خالقیــت و نــوآوری در اختیــار
داشــته باشــد امــا کارکنانــی کــه در
کنــار ایــن مدیرعامــل کار میکننــد،
افــرادی از خــود گذشــته ،مصمــم و
ســختکوش نباشــند ،آنــگاه بســیار
بعیــد اســت کــه رؤیــای موفقیــت
بــرای آن شــرکت بــه واقعیــت بپیونــدد.
وقتــی شــما ماجراجوییهــای خــود
در عرصــه کارآفرینــی را بــا راهانــدازی

یــک اســتارتآپ آغــاز میکنیــد،
اســتخدام کارکنــان باکیفیــت و متعهــد
قطعــ ًا یکــی از دغدغههــای اصلــی
شــما خواهــد بــود .بــه یکبــاره دههــا
ســؤال کوچــک و بــزرگ از ذهــن شــما
خواهــد گذشــت :چگونــه بهتریــن نیروها
را پیــدا کنــم؟ چگونــه تشــخیص دهــم
کــه کدامیــک از داوطلبــان اســتخدام
شایســتگی بیشــتری دارنــد؟ اگــر در
تشــخیص بهترینهــا دچــار اشــتباه
شــوم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ و . ...
بایــد اذعــان کــرد کــه یافتــن
مناســبترین نیروهــا بــرای یــک
اســتارتآپ میتوانــد فرآینــدی
بســیار اســترسزا باشــد؛ درعینحــال
شــیوههایی وجــود دارنــد کــه
بهرهگیــری از آنهــا میتوانــد بــه
آســانتر شــدن ایــن فرآینــد کمــک
کنــد.
 .1ابتــدا فرهنــگ ســازمانی
اســتارتآپ خــود را شــکل دهید
اشــتباهی کــه بســیاری از اســتارتآپها
در هنــگام اســتخدام نیروهــای جدیــد
مرتکــب میشــوند ایــن اســت کــه
بــه انــدازه کافــی بــه خودشــان توجــه

نمیکننــد و در عــوض بیشــتر بــر روی
ابعــاد شــخصیتی و حرفــهای داوطلبــان
اســتخدام متمرکــز میشــوند .وقتــی
هنــوز فرهنــگ ســازمانی اســتارتآپ
خــود را شــکل ندادهایــد و ایــدهای
بــرای آن نداریــد ،چگونــه میتوانیــد
کارکنانــی را اســتخدام کنیــد کــه بــرای
شــرکت شــما مناســب باشــند؟ معیارتــان
بــرای ایــن تناســب چــه خواهــد بــود؟
اگرچــه نمیتــوان اهمیــت قابلیتهــا،
اســتعدادها و تجربیــات داوطلبانــی کــه
بــرای اســتخدام بــه شــما مراجعــه
میکننــد را انــکار نمــود امــا بهتــر اســت
ابتــدا فرهنــگ ســازمانی اســتارتآپ
شــما شــکل کاملــی بــه خــود بگیــرد تــا
بتوانیــد بــر اســاس آن افــراد مــورد نظــر
را انتخــاب کنیــد.
پروفســور دانیــل دنیســون ،اســتاد
مؤسســه بینالمللــی توســعه مدیریــت
در لــوزان ســوئیس ،فرهنــگ ســازمانی را
اینگونــه تعریــف میکنــد« :مجموعــه
ارزشهــا ،باورهــا و اصولــی کــه شــالوده
نظــام مدیریتــی یــک ســازمان را
تشــکیل میدهــد و نیــز شــیوهها و
رفتارهایــی کــه از ایــن ارزشهــا ،باورهــا

و اصــول ،الگــو میگیرنــد و آنهــا را
تقویــت میکننــد را فرهنــگ ســازمانی
میگوینــد» .شــما بایــد قبــل از آغــاز
فرآینــد اســتخدام ،ارزشهــا و اصــول
اســتارتآپ خــود را کامــ ً
ا شــکل
دهیــد تــا بتوانیــد افــراد را نهتنهــا
بــر اســاس قابلیتهایشــان ،بلکــه
بــر اســاس میــزان همخوانــی آنهــا بــا
فرهنــگ ســازمانی رتبهبنــدی نمــوده و
بهترینهــا را اســتخدام کنیــد.
 .2پیشنیازهایی را برای استخدام
تعریف کنید و به آنها پایبند باشید
مواجــه شــدن بــا خیــل عظیمــی از
درخواســتهای اســتخدام در فاصلــه
اندکــی پــس از انتشــار آگهــی،
اصــ ً
ا اتفــاق عجیبــی نیســت .در
چنیــن شــرایطی شــما بایــد از قبــل
پیشنیازهایــی را بــرای اســتخدام
تعریــف کــرده باشــید تــا بتوانیــد
بهراحتــی داوطلبــان را غربــال نماییــد.
ایــن پیشنیازهــا در واقــع همــان
قابلیتهــای اساســی و اولیــهای
هســتند کــه شــما از کارکنــان آینــده
خــود انتظــار داریــد .اگــر داوطلبــی از
حداقــل قابلیتهــای مــد نظــر شــما
برخــوردار نباشــد ،آنــگاه ســابقه کاری یــا
مهارتهــای خــاص وی نبایــد شــما را
در تصمیمگیــری ســردرگم کنــد.
 .3ســوابق اســتخدامی داوطلبان
را بررســی کنیــد
بررســی ســوابق اســتخدامی داوطلبــان
بیتردیــد یکــی از مهمتریــن گامهــای
شــما در اســتخدام نیــرو برای کسـبوکار
جدیدتــان محســوب میشــود .اگــر
داوطلبــی در ایــن زمینــه بــا شــما صــادق
نباشــد ،آنــگاه اســتعدادها و تجربیــات
کاری ارزنــده او نبایــد بــرای شــما
اهمیتــی داشــته باشــد .هــر کارفرمایــی
بایــد قبــل از اســتخدام نیروهــای جدیــد،
بررســیهای الزم را در مــورد ســوابق
اســتخدامی آنهــا بــه عمــل بیــاورد .البتــه
عــاوه بــر بررســی ســوابق اســتخدامی

بایــد ســوابق کیفــری و ســایر مــوارد
مربوطــه نیــز بهدقــت بررســی شــده و
در تصمیمگیــری لحــاظ گــردد .بــا طــی
کــردن همــه ایــن مراحــل میتوانیــد
تــا حــد زیــادی مطمئــن باشــید کــه
نیروهــای جدیــد شــما عــاوه بــر دارا
بــودن قابلیتهــای فنــی مناســب،
صــادق و قابلاعتمــاد نیــز هســتند.
 .4در مصاحبههــای اســتخدامی از
روشهــای ابتــکاری اســتفاده کنیــد
مصاحبههــای اســتخدامی جــزو
رویههــای معمــول و محبــوب
فرآینــد اســتخدام بــه شــمار میرونــد
و اهمیتــی حیاتــی در اســتراتژی
اســتخدامی اســتارتآپها دارنــد.
بااینوجــود بایــد توجــه داشــت کــه
مصاحبههــای اســتاندارد رو در رو –
بدیــن صــورت کــه کارفرمــا در یــک
ســمت میــز مینشــیند و در ســمت
دیگــر داوطلبــی عصبــی و پــر از
اســترس در مقابــل او قــرار میگیــرد تــا
بــه ســؤاالتی خســتهکننده و کلیشــهای
پاســخ دهــد -همیشــه بــه بهتریــن
نتایــج ختــم نمیشــوند .بنابرایــن بهتــر
اســت کمــی از چهارچــوب رایــج خــارج
شــوید تــا بتوانیــد بهتــر تشــخیص دهیــد
کــه کــدام داوطلبــان بیشــتر بــا کارکنــان
فعلــی و فرهنــگ ســازمانی شــما تناســب
دارنــد .مثــ ً
ا میتوانیــد ترتیبــی اتخــاذ
کنیــد تــا تعــدادی از داوطلبــان اســتخدام
بهطــور همزمــان بــا تعــدادی از
کارکنــان فعلــی شــما گفتگــو کننــد
و شــما ضمــن نظــارت بــر تعامــات
آنهــا ،مناســبترین داوطلبــان را بــرای
اســتخدام برگزینیــد.
 .5استعداد در برابر تجربه
بســیاری از مدیــران بــرای اســتخدام
نیروهــای جدیــد ،رویکــردی چندوجهــی
را در دســتور کار خــود قــرار میدهنــد.
معمــو ًال اولیــن قــدم ایــن اســت کــه
داوطلبــان بــر اســاس میــزان تجربــه
و ســوابق کاری غربــال میشــوند؛

امــا ایــن اســتراتژی بهویــژه بــرای
اســتارتآپها ممکــن اســت نتیجــه
عکــس بدهــد .البتــه شــکی نیســت کــه
اســتارتآپها نیــز بــه افــراد باتجربــه
نیــاز دارنــد امــا بایــد توجــه داشــت
کــه اســتارتآپها اغلــب در ابتــدای
کارشــان از شــهرت و اعتبــار کافــی
برخــوردار نیســتند و بــه همیــن دلیــل
داوطلبانــی کــه همزمــان از تجربــه
و خالقیــت کافــی بهرهمنــد باشــند،
بهنــدرت بــرای اســتخدام بــه آنهــا
مراجعــه میکننــد .در چنیــن شــرایطی
بهتــر اســت مدیــران اســتارتآپها
در دوراهــی بیــن خالقیــت و تجربــه،
خالقیــت را انتخــاب کننــد زیــرا بــرای
کسـبوکار جدیــد آنهــا افــراد بااســتعداد
و خــاق میتواننــد در قیــاس بــا افــراد
باتجربــه امــا فاقــد اســتعداد کافــی،
کارآیــی بســیار باالتــری داشــته باشــند.
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 ۵عامـل ناکارآمـدی بنگاههـای کوچک و متوسـط
آرمان خالقي

بیـش از  ۸۰هـزار واحـد صنعتـی در کل
کشـور وجـود دارد کـه  ۴۱هـزار واحـد از
ایـن واحدهـا یعنـی تقریبـا  ۵۰درصـد آن
در شـهرکهای صنعتی مسـتقر اسـت۸۰ .
درصـد از ایـن صنایـع را نیـز شـرکتهای
کوچـک و متوسـط تشـکیل میدهنـد
کـه در شـهرکهای صنعتـی بسـترها و
ظرفیتهـای مناسـبی بـرای رشـد آنها در
نظر گرفته شـده اسـت ،اما چه میشـود که
یک کسـبوکار کوچک بـا تعطیلی مواجه
شـده یـا چـرا برخـی از آمارهـا از تعطیلـی
ایـن واحدهـا در شـهرکهای صنعتی خبر
میدهـد؟ بایـد دانسـت کـه برخـی از ایـن
صنایـع در شـهرکهای صنعتـی هنـوز در
مرحلـه تاسـیس هسـتند و ممکـن اسـت
مجـوز تاسـیس یـا شـرایط راهانـدازی بـه
آنهـا تعلق نگیـرد .بنابراین محاسـبه آمارها
بایـد بـا در نظـر گرفتـن ایـن دسـته از
صنایـع باشـد .در شـرایط فعلـی برخی هم
البتـه تعطیـل هسـتند و برخـی بـا ظرفیت
پاییـن فعالیـت میکننـد .نهایـت آنکـه در
مجمـوع تعـداد انـدک واحدهـای فعـال
ایـن شـهرکها برآینـد خوبـی از وضعیـت
شـرکتهای کوچک و متوسـط در کشـور
به دسـت نمیدهـد .اینکـه چـرا واحدهای
کوچـک کارآمد نیسـتند ،به دالیل مختلفی
بـر میگـردد که به طـور کلی میتـوان آن
را بـه  ۵عامـل تاثیرگـذار تقسـیم کرد.
 ۱انتخاب اشتباه طرح و استراتژی
بنـگاه :گاها فـرد سـرمایهگذار در شـروع
یـک کسـبوکار کوچـک یا انتخـاب طرح

ابزارهـای نویـن مدیریتـی و توسـعه
بنـگاه :یک واحـد کوچک ضعیف قـادر به

رشـد هماهنـگ بخشهـای مختلـف خود
نیسـت؛ از بخش مدیریتـی گرفته تا نیروی
انسـانی ایـن ضعـف نمـودار اسـت .خلأ
نیـروی انسـانی ،ناتوانـی در جـذب نیروی
انسـانی موفـق و عـدم توسـعه فیزیکـی
همزمـان بنـگاه با توسـعه فرهنگـی و…
از پیامدهـای ایـن مـورد اسـت .بنابراین در
ایـن بخـش آموزشهـای حیـن خدمت به
نیروی انسـانی جـزو وظایف اساسـی بنگاه
خواهـد بود.

حسـین سلاح ورزى ،نایب رئیس اتاق ایران یادداشـتی
دربـاره داشـتههای ایـران و ایرانیـان و امیدهـای گـذر از
روزهای سـخت نوشـته است.
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این درسـت اسـت کـه جامعـه ایرانی این
روزهـا در کلیـت خـود بـا دشـواریهای
قابـل اعتنایـی مواجـه شـده  ،امـا باید به
ایـن مهـم هـم توجه داشـت کـه نهادی
بـه نـام ایران یـا سـرزمینی به نـام ایران،
ثابـت کـرده اسـت کـه همـواره ایـن
توانایـی را دارد کـه از میـان دود و آتـش
بـه سلامت عبورکنـد.
ایـران از نشـیبهایی کـه در تاریـخ
معاصـر بـه ویـژه درسـالهای پـس از
جنگهـای تاسـف بار با روسـیه تـزاری در
هنگامـه جنگهـای جهانـی اول و دوم
جهانـی سـربلند بیـرون آمـده و تمامیـت
ارضیاش را صیانت کرده اسـت .مرزهای
بینالمللـی ایـران درایـن دورههـای اخیر
دسـت نخـورده باقـی مانـده و ایـران بـا
داشـتن یک سرزمین پهناور و شهروندانی
کـه در پنهـان خـود دارای سرشـتی
یگانهانـد همـواره سـرپا مانـده اسـت.
درایـن روزهـای سـخت تابسـتان داغ
 1397که به دالیل گوناگون ،شـهروندان
ایرانـی حـال و روز خوشـی ندارنـد نیـز
در انتهـای تونـل نـوری میدرخشـد و
ایرانیـان را بـه سـوی روشـنی و روزهای
خوش می کشـاند .ایرانیان نشـان دادهاند
دربدترین شـرایط نیزامید خود را از دسـت
نمىدهنـد و بـا تکیـه بـر تاریـخ دور و
دراز و سـرزمین پهنـاور و اقلیـم و جغرافیا
و داشـتههای طبیعـی و ثروتهـای پیـدا و
پنهـان از پیچ های مهلـک عبورمیکنند.
آیـا ایـن امیدواریهـا را بایـد سرسـری
گرفـت و از کنـار آن عبورکـرد یـا بـا

تمرکـز بـرروی داشـتههایمان و کنار زدن
ابرهـای ناامیدی و سـایه سـنگین رخوت
بـه روزهـای روشـن رسـید؟ چـرا بایـد
امیـدوار بـود؟ ایـران هنـوز دارای دومیـن
ذخایـر گاز طبیعـی جهـان اسـت و ارزش
ایـن ثـروت خـدادادی میلیاردهـا دالر
اسـت که میتـوان در یک فراینـد و روند
سـازگار با دنیای امـروز آن را به کاالهای
اسـتراتژیک تبدیـل کـرد و بـه دنیـا
فروخـت .ایـران هنوز در میان کشـورهای
اصلـی دارنـده منابـع و میدان هـای نفت
خـام اسـت کـه دردنیا مشـتری قـرص و
محکـم دارد و مـی تـوان بـا تبدیـل ایـن
ثـروت بـه درآمـد دریـک دوره مناسـب
و بـا سیاسـتگذاری کارآمـد پایـه هـای
محکـم توسـعه مـادی و افزایـش درآمـد
سـرانه و رشـدهای پایـدار را بنـا نهـاد.
ایـران از سـوی دیگـر بـا داشـتن 60
نـوع محصـول معدنـی متفـاوت در بیـن
کشـورهای جهان در رتبه  15کشـورهای
دارای منابـع معدنـی غنـی قـراردارد .این
منابـع شـامل کـروم ،زغال سـنگ ،مس،
سـنگ آهن ،سـرب ،منگنز ،وروی اسـت.
ایـران بـه لحاظ اینکـه در جغرافیای حمل
و نقـل در یـک منطقـه ممتـاز قـرار دارد
میتوانـد تنهـا بـا اتـکای بـه ایـن مزیت
یکـی از کشـورهای قدرتمنـد اقتصـادی
باشـد .برخـورداری از نزدیـک بـه  30مرز
جـادهای بینالمللـی ،مرزهـای ریلـی،
بندرهـای تجـاری کوچک و بـزرگ ،قرار
گرفتـن در مسـیر کریدورهـای ترانزیتـی
بینالمللـی ،قـرار گرفتـن در مسـیر

تاریخـی جاه ابریشـم ،و ...اسـتعداد باالیی
بـرای تولیـد ثـروت به ایـران داده اسـت.
یکـی از منابـع دسـت نخـورده ثـروت
ایـران بـدون تردیـد تواناییهای شـگفت
انگیـر گردشـگری اسـت .در حالـی کـه
ایـران مسـاحتی بـه اندازه مجموع شـمار
قابـل اعتنایـی از کشـورهای اروپایـی و
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس اسـت
و بـا تاریـخ دور و دراز و مراکـز دیدنـی
پرشـمار میتواند سـاالنه به انـدازه درآمد
نفـت درامـد ارزی کسـب کنـد ،هنـوز از
ایـن گنچ ناشـناس بهره و اسـتفاده کافی
نشـده است.
ایـران بـا وجـود اینکـه صنعتـی بسـیار
نیرومنـد نـدارد امـا نسـبت بـه بسـیاری
از کشـورها در توسـعه صنعتـی پیشـتاز
بـوده و هسـت .ایـران زیـر سـاختهای
صنعتـی مناسـبى دارد کـه در زمـان الزم
بـه محل تولیـد ثـروت منجرخواهد شـد.
ازهمـه اینهـا باارزشتـر و مهمتـر امـا
داشـتن مردمـی بـا انگیزههـای بـاالی
پیشـرفت و رفـاه مـادی اسـت .ایرانیـان
اکنـون درهمـه سـرزمینهای جهـان
حضـور دارنـد و نشـان دادهانـد توانایـی
فوقالعـاده ای بـرای پیشـرفت دارنـد.
ایران با داشـتن ایـن همه ثروت اسـتفاده
نشـده و ایـن مردمان بـا انگیزه و داشـتن
روحـی نیرومنـد درال بلای ایـن آب و
خـاک هرگـز از پـا درنمیآیـد .بـه ایـن
گزارهایمـان داشـته باشـیم و راه را بـر دیو
ناامیـدی و یـاس ناهمـوار سـازیم.
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و ایـده به خطـا میرود .بـرای مثال طرحی
را بـر میگزیند کـه به لحاظ تولیـد ،توجیه
اقتصـادی نـدارد یـا آن طـرح بـرای آن
شـرایط و آن فضـا مناسـب نیسـت .بعضی
از طرحهـا هـم بـه طـور کلـی در یـک
کشـور جوابگو نیسـت .گاهی هـم محدوده
تعیینشـده بـرای آن بخش کوچک اسـت
یـا فـرد کارآفریـن صنعـت کوچکـی را بـا
ظرفیـت بـاال تولیـد میکنـد کـه بـه دلیل
هزینههـای سـربار قادر بـه رقابت با سـایر
محصوالت مشـابه نیسـت .همین انتخاب
اشـتباه موجب زیان یا ورشکسـتگی صنایع
کوچک میشـود .بنابرایـن اهمیت انتخاب
و اسـتراتژی سـرمایهگذار در پیشـبرد
برنامههـای تولیـدی واحـد صنعتی بسـیار
حائز اهمیت اسـت .اطالعات گنجاندهشـده
در اسـتراتژی فـرد مـورد نظر بایـد دقیق و
عملیاتی باشـد.
 ۲بیتوجهـی به اتفاقـات منتظره
در فضـای اقتصاد کالن :سـرمایهگذار
یـا مدیرعامـل بنـگاه کوچک باید شـرایط
تحریمـی موجـود را در نظـر داشـته و خود
را بـرای اتفاقـات غیرمنتظـره آماده سـازد.
بعضـی مواقع بنگاه درگیر رکودی میشـود
کـه پیـش از ایـن وجـود نداشـته و همیـن
باعـث بر هم زدن محاسـبات وی و تجهیز
امکانـات الزم بـرای مقابلـه با این شـرایط
شـده است.
 ۳ضعف در تامین سـرمایه :مشـکل
عمـدهای کـه اکثر سـرمایهگذاران بـه ویژه
فعـاالن بنگاههـای کوچـک بـا آن درگیـر

هسـتند ،تامین مالی و ضعف در دسترسـی
به منابع اسـت .عـدم دسترسـی بهموقع به
منابع مالی باعث شـده بسـیاری برنامههای
پیـش رو در ایـن صنایـع بالتکلیـف باقـی
بمانـد و بنـگاه نتوانـد اختیـار کافـی بـرای
انجـام پروژههـای جدید داشـته باشـد.
 ۴وجـود رقابتهـای ناسـالم:
بنگاههـای کوچـک و متوسـط علاوه بـر
صدمـهای کـه از شـرایط رکـودی و تورمـی
میبیننـد گاهـا بـه واسـطه فعالیتهای ناسـالم
بنـگاه رقیب دچار زیان میشـوند .این مسـاله به
ویـژه در بازارهای صادراتـی و بازاری که طرفین
بـه فروش و عرضـه محصول میپردازنـد ،دیده
میشـود .اصـل هـر کسـبوکاری داشـتن بازار
فـروش اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن مسـاله
میتـوان دریافـت بنگاههای کوچـک از ناتوانی
در دسـتیابی بـه چنین بـازاری یا از دسـت دادن
آن چقـدر زیـان میبیننـد.
 ۵عقبماندگـی بنـگاه در به کارگیری
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  5نکتهای کـه کارآفرینـان بایـد

توصیههای مجله Entrepreneur

در مورد ریسکپذیری بدانند

ریسک کردن ،بهویژه برای کارآفرینان نوپا ،ذات ًا یک امر ترسناک
محسوب میشود ،چراکه ریسک معمو ًال چیزی پیچیدهتر از
«انجام کاری که خطرناک به نظر میرسد» است.
ریسک کردن ،خواه در چهارچوب یک مسابقه ورزشی باشد و
یا بهصورت ترک کردن یک شغل دائمی بهمنظور صرف وقت
برای راهاندازی کسبوکار جدید ،همواره با ترس و تردید همراه
است و بسیاری از افراد تا حد امکان از ریسک اجتناب میکند.
منفعل و قانع بودن معمو ًال در قیاس با تالش برای پیشرفت
کردن ،ریسک کمتری به افراد تحمیل میکند اما وقتی
سرگذشت افراد موفق در عرصه کسبوکار را مرور میکنیم،
درمییابیم که آنها ریسکهایی را پذیرفتهاند که شاید هیچکس
مایل به پذیرش آنها نبوده است؛ مث ً
ال محصوالتی را توسعه
دادهاند که کسی امیدوار به موفقیت آنها در بازار نبوده است و
یا سرمایهگذاریهایی انجام دادهاند که از نظر دیگران مصداق
دیوانگی بوده است.
بااینوجود ،باید اذعان کنیم که ریسک کردن ،بهویژه برای
کارآفرینان نوپا ،ذات ًا یک امر ترسناک محسوب میشود ،چراکه
ریسک معمو ًال چیزی پیچیدهتر از «انجام کاری که خطرناک به
نظر میرسد» است .برای اینکه راحتتر بتوانیم دست به ریسک
بزنیم و تصمیمات همراه با ریسک را آگاهانهتر اتخاذ کنیم ،باید
چند نکته کلی را در مورد ریسک و ریسکپذیری در ذهن داشته
باشیم:
 .1ریسک کردن جزو ذات کارآفرینی است
اگر برای پذیرفتن ریسکهای گوناگون آمادگی ندارید ،بهتر است
رؤیای کارآفرین شدن را از سرتان بیرون کنید زیرا کارآفرینی با
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ریسک عجین شده است .برای کارآفرین شدن باید بپذیرید که بخشی
از سرمایه شخصی خود را در مراحل اولیه راهاندازی کسبوکار هزینه
کنید و اعتبارتان را برای ایدهای خرج نمایید که سرنوشتش معلوم
نیست .حتی در بسیاری از موارد ممکن است مجبور شوید شغل دائمی
خود را ترک کنید ،از درآمد ثابت چشم بپوشید و برای چندین ماه ،از
پساندازتان برای امرار معاش استفاده کنید.
پس از گذراندن مراحل اولیه نیز کار شما همچنان مملو از ریسکهای
کوچک و بزرگ خواهد بود .ممکن است تعدادی از کارکنان شرکت
نوپای شما ظرف مدت کوتاهی تصمیم به خروج از شرکت بگیرند یا
استراتژی کسبوکار شما شکست بخورد و یا رویکرد تازه شما در یک
حوزه خاص به نارضایتی مشتریان منجر شود و  . ...پس قبل از تصمیم
گرفتن برای ورود به عرصه کسبوکار بهعنوان یک کارآفرین نوپا باید
خود را برای پذیرفتن ریسکهای گوناگون آماده کنید.
 .2ریسکها انواع مختلفی دارند
اگرچه میتوانیم بهسادگی ریسکها
را به دو دسته «ریسکهای بزرگ و
تأثیرگذار» و «ریسکهای کوچک و
کم اثر» تقسیم کنیم اما بهتر است
با یک دستهبندی دیگر نیز در این
زمینه آشنا شویم .ریسکها از لحاظ
پیشبینی پذیری به سه دسته تقسیم
میشوند :ریسکهای قابل برآورد،
ریسکهای مبهم و ریسکهای کام ً
ال
ناشناخته.
اگر ریسک قابل برآورد باشد معنایش
این است که شما اطالعات کافی در

مورد تصمیمی که میخواهید اتخاذ کنید ،دارید و قادرید با استفاده
از این اطالعات ،احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید .مث ً
ال شما
میتوانید با در اختیار داشتن اطالعات تاریخی به این نتیجه برسید
که  30درصد احتمال دارد حضور شما در نمایشگاههای تجاری
موجب بهبود کسبوکارتان شود.
ریسکهای مبهم اما عالوه بر اطالعات قابلدسترس ،عوامل
ناشناخته را نیز در برمیگیرند و این مسئله به پیچیدهتر شدن
فرآیند تصمیمگیری میانجامد .ریسکهای مرتبط با بنگاههای
اقتصادی اغلب در این دسته جای میگیرند؛ مث ً
ال برخی ابعاد رفتار
مصرفکننده یا تحوالت اقتصادی را میتوان شناسایی کرد اما
برخی ابعاد آنها نیز ناشناخته هستند و ریسک بیشتری را به بنگاه
تحمیلمیکنند.
ریسکهای کام ً
ال ناشناخته وقتی رخ میدهند که پای نوآوری
به معنای واقعی کلمه در میان باشد؛ وقتی شما یک محصول
ال ناشناخته را وارد بازار میکنید ،عم ً
منحصربهفرد و کام ً
ال
نمیتوانید هیچ برآوردی از میزان موفقیت آن داشته باشید.
دانستنتفاوتبینانواعریسکبهشماکمکمیکندکهبدانیدهریک
از تصمیماتی که در زمانهای مختلف اتخاذ میکنید ،تا چه حد توأم با
ریسک واقعی هستند .بدین ترتیب شما میتوانید با توجه به ریسک
نهفته در هر تصمیم ،خود را برای مواجهه با اثرات آن آماده کنید.
 .3برخی ریسکها بازدهی قابلقبولی ایجاد نمیکنند
افراد ریسکپذیر ،به ریسکهای  50-50با دیده خوشبینی نگاه
میکنند و ریسکهایی با احتمال موفقیت  75درصد را در حد
موفقیت قطعی به حساب میآورند .این تفکر در بین عموم وجود
دارد که ریسک همیشه با پاداش همراه است ،اما باید بدانید که
لزوم ًا چنین نیست! برخی ریسکها حتی در صورت موفقیت،
بازدهی متناسبی را نصیب فرد ریسکپذیر نمیکنند.
برای ریسک کردن همیشه باید اصل هزینه-فایده را در نظر بگیرید
یعنی باید برآورد کنید که اگر شکست بخورید ،چه چیزی را از دست
خواهید داد و اگر موفق شوید ،چه چیزی را به دست خواهید آورد.
فراموش نکنید که تصمیمات ریسکی -حتی آنهایی که با حداکثر
دقت اتخاذ شده باشند -بعض ًا به شکست منجر میشوند و این

واقعیتی است که نباید به آسانی از آن عبور کنید .در عین حال
شکست با وجود تلخی ذاتی آن میتواند یک تجربه مفید باشد و به
شما کمک کند که در آینده تصمیم بهتری بگیرید.
.4انسانهاذاتاًدرپیشبینیهایخودبهبدبینیتمایلدارند
انسانها بهطور ذاتی ریسک را باالتر از میزان واقعی آن برآورد
میکنند و حتی افراد ریسکپذیر نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
چنین رویکردی حتی در برآوردهای اولیه که با دادههای عددی
محدودی انجام میشود -نیز مشهود است و این مسئله ارتباطی
با میزان ریسکپذیری افراد ندارد؛ تفاوت افراد ریسکپذیر با افراد
عادی در این است که آنها حاضرند همان ریسکی را که باالتر از حد
واقعی برآورد نمودهاند ،بپذیرند .از طرفی ما اغلب در زمینه پیامدهای
احتمالی شکست اغراق نموده و بدترین سناریوی ممکن را تصور
میکنیم .بنابراین در هنگام محاسبه ریسک و بازده باید این نکته
را در نظر بگیرید که ریسک برآورد شده احتما ًال باالتر از ریسک
واقعی است.
 .5ریسک ،تفاوت را رقم میزند
برخی ریسکها به سودها یا زیانهای هنگفت منجر میشوند و
برخی ریسکها پیامدهای بالقوه نسبت ًا کماهمیتی دارند .برخی
ریسکها کسبوکار شما را به اوج میرسانند و برخی ممکن
است شما را کام ً
ال ورشکسته کنند .در هر صورت همه ریسکها
یک وجه مشترک دارند :آنها تفاوتها را رقم میزنند .از آنجا که
اغلب مردم تمایلی به پذیرفتن ریسک ندارند ،افراد ریسکپذیر
طبیعت ًا افرادی متمایز از دیگران خواهند بود و همه ما میدانیم
که کارآفرینان ممتاز آنهایی هستند که در ریسکهای متعدد
خود به موفقیتهای بیشتری دست یافتهاند.
کارآفرینان برای رسیدن به یک شناخت صحیح از ماهیت
ریسک و پیچیدگیهای آن باید زمان زیادی صرف کنند و
تجربیات گوناگونی بیاموزند .راحت کنار آمدن با ریسک و تبدیل
شدن آن به جزئی از ذات کارآفرینان نیازمند گذر زمان است و
البته در این میان کارآفرینان نوپا باید بدانند که شکست هرگز
به معنی پایان نیست.
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بازگشت دشـوار تعادل به اقتصاد
مسعود دانشمند /دبیرکل خانه اقتصاد ایران

محسن خلیلی عراقی ،پدر صنعت ایران.

کارآفرینی اینترنتی نیاز کشور است

خلیلی عراقی در خصوص عملکرد دولت در حوزه کارآفرینی
کشور میگوید«:اوضاع بخش خصوصی هم بهطرف بهتر شدن
حرکت کرده است .هنوز زمان الزم دارد .ولی مسئله برجام و
تحریمها و مشکالتی در این حوزه هنوز هم باقیمانده است.
امیدواریم که با انتخابات آمریکا و آمدن ترامپ مسئلهای در
زمینه برجام پیش نیاید که به نظام کارآفرینی ما ضربه بزند».
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مسعود دانشمند؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات :اقتصاد
کشورمان دچار تالطم شده ،نرخ ارز دچار تغییرات جدی شده و امروز
باید تالش جدی کنیم تا تعادل و ثبات را به اقتصاد کشور نزدیک
کنیم .بازگشت تعادل به اقتصاد کشور اما کار دشواری است .یکی
از دالیل اصلی این دشواری نیز آن است که واحدهای کوچک و
متوسط نقدینگی کافی برای خرید ندارند و موضوع نبود نقدینگی
کافی بحران را چند برابر کرده است .بدیهی است که واحدهای بزرگ
از آنجا که حمایت گسترده دولت را پشتوانه خود دارند مانند واحدهای
کوچک و متوسط با بحران مواجه نخواهند شد و روند پیشفروش
خود کمک جدی به ادامه حیات این واحدهاست.
مثال ملموس این موضوع کاهش توان خرید واحدهای کوچک و
متوسط به نصف است .در همین راستا مهمترین راهکار ،ایجاد السی
برای خریدهای داخلی است .بر این اساس واحد تولیدی این امکان
را پیدا میکند تا با پرداخت  10درصد نقدینگی به بانک و دریافت
نقدینگی به بانک طی  180روز طی دوره تحویل مواد اولیه که پیش
از این از دستیابی به آن محروم بود مشکل مواد اولیه خود را حل کند.
این واحد طی این پروسه همزمان با فروش کاالی تولیدشده خود
امکان بازپرداخت را نیز به سادگی به دست خواهد آورد.
در همین مرحله اما مساله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد
چگونگی فروش کاال توسط واحد تولیدی است .این مشکل زمانی
که توان خرید مصرفکننده نیز کاهش پیدا کرده با دشواری مواجه
خواهد شد .همانگونه که روشن است بازار داخلی با رکود مواجه است
و باید خود را با شرایط دشوار تطبیق دهد .حال دولت باید فعالیت
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محسن خلیلی عراقی برای اولین بار شعلههای گاز را در خانههای ایرانی
روشن کرد.گازی که در فرآیند استخراج نفت در میادین به آتش کشیده
ی شدن صنعتنفت برای اولین بار توسط شرکت بوتان که
میشد ،پس از مل 
برگرفته از نام شیمیایی همان گاز بود ،به سیلندر یا کپسول منتقل شد تا برای
مصرف خانگی مهیا شود.
خلیلی عراقی ،خود چنین از شروع فعالیتهای صنعتیاش روایت کرده
بود«:وقتی درسم تمام شد مرحوم پدرم عنوان کرد ،آیا حاضری دست به
دست هم بدهیم و استفاده گاز را در مملکت شروع کنیم؟ از آنجایی که در
پاالیشگاه آبادان کارآموزی سپری کرده بودم و در حد یک جوان مهندس
صنعت نفت را می شناختم و شعله های عظیم آتش را که از چاه های نفت
به آسمان می رفت ،دیده بودم و می دانستم که ثروت ملی در قالب گاز های
همراه نفت و گاز طبیعی می سوزد و محیط را آلوده می کند ،با امکانات صفر
به پدرم جواب مثبت دادم .جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که پدرم در
اواخر دولت مرحوم مصدق اجازه های مقدماتی استفاده از گاز مایع را گرفته
بود .به اتفاق پدرم در سال  1954روانه اروپا و آمریکا شدیم .به اروپا رفتیم و
مطالعاتی انجام دادیم و پس از آن هم به آمریکا سفر کردیم که در آنجا هم
مطالعاتی داشتیم .برادرم مهندس سعید خلیلی در آمریکا مشغول تحصیل بود
و ایشان در حد توان محدود خودش راهنمای ما بود که در نتیجه مرحوم پدرم
و بنده صنعت گاز مایع را بسیار جدی در آمریکا با مطالعات دانشگاهی روز
بررسی کردیم .با سفارش های مقدماتی به سازندگان آمریکایی و اطالعات
الزم به میهن بازگشتیم .کار را در قالب شرکت بوتان شروع کردیم .همانطور
که می دانید بوتان نام همان گازی است که قرار بود ما از آن اسفاده کنیم و
فرمول آن کربن اشباع شده  C4H10بود» .

خلیلی عراقی با  86سال سن ،موسپیدی در عرصه کارآفرینی کشور است و
به پاس بیش از  6دهه فعالیت ،همصنفهایش عنوان «پدر صنعت ایران» را
برایش برگزیدهاند .لبخند از چهره او محو نمیشود و با خوشرویی همیشگی
پای گفتوگویی کوتاه با «پایگاه خبری اتاق ایران» نشسته است.
شما از نسل کارآفرینان اصیل و قدیمی هستید ،طی چند دههای که فعالیت
کردهاید ،خیلی از مسائل تغییر کردهاند .در حال حاضر فضای کارآفرینی کشور
را چطور ارزیابی میکنید؟
من مدت  68سال است که در فضای تشکلها کار میکنم .در مجموع در طول
این مدت تشکلها توسعه پیدا کردهاند .ما هر قدر به سمت جلو میرویم ،مردم و
دولت برای کارآفرین ارزش بیشتری قائل میشوند .کارآفرین در جامعه و اقتصاد
ایران محترم است ،به وجود آن احترام گذاشته میشود و اسباب توسعه کشور است.
در حال حاضر با رشد نفوذ اینترنت ،کارآفرینیهای اینترنتی زیادی نیز اتفاق
افتاده است و شاید بتوان گفت فضای کارآفرینی متحول شده است .دیدگاه شما
در مورد این تحول چیست؟
علم ،مسیر خودش را طی میکند و تکامل قابل جلوگیری نیست .بسیار طبیعی
است که آیتی آمده تا کار بشریت را خاصه در زمینههای اقتصادی تسهیل کند.
لذا نظا م آیتی باید در همه وجوه اقتصاد حاکم شود و چارهای جز به تبعیت از
آن نداریم .همانطور که میگوییم باید دولت الکترونیک داشته باشیم ،بخش
خصوصی هم باید کامپیوتریزه شود .بر همین اساس وجود اینترنت در اقتصاد
کشور مثبت است و به کارآفرینی اینترنتی نیز نیاز داریم.
خیلی از فعاالن اقتصادی به دولت اعتراض دارند ،مثال قوانین و بروکراسیهای
زائد را مانعی بر سر راه کارآفرینی میدانند .شما رویکرد دولت را نسبت به
کارآفرینان و کارآفرینی چطور میبینید؟
این دولت منتخب مردم میهن است .مسلما کارآفرینان زیادی هم در میان
آنها بودهاند و به این دولت رای دادهاند .حاال هم کارآفرینان عملکرد دولت
را تایید میکنند .اوضاع بخش خصوصی هم بهطرف بهتر شدن حرکت کرده
است .هنوز زمان الزم است .ولی مسئله برجام و تحریمها و مشکالتی در این
حوزه هنوز هم باقیمانده است .امیدواریم که با انتخابات آمریکا و آمدن ترامپ
مسئلهای در زمینه برجام پیش نیاید که به نظام کارآفرینی ما ضربه بزند.

اقتصاد کشورمان دچار تالطم شده ،نرخ ارز دچار تغییرات
جدی شده و امروز باید تالش جدی کنیم تا تعادل و
ثبات را به اقتصاد کشور نزدیک کنیم .بازگشت تعادل
به اقتصاد کشور اما کار دشواری است .یکی از دالیل
اصلی این دشواری نیز آن است که واحدهای کوچک
و متوسط نقدینگی کافی برای خرید ندارند و موضوع
نبود نقدینگی کافی بحران را چند برابر کرده است.

خود را برای کنترل و بهبود شرایط بهطور جدی آغاز کند و آن،
چیزی نیست مگر فراهم کردن شرایط مناسب در راستای فروش
محصوالت تولیدی واحدها به صورت اقساط.
در چنین شرایطی تولیدکننده و مصرفکننده هر دو امکان بهره بردن
از شرایط بهتر را خواهند داشت .همچنین با افزایش تولید نهتنها چرخ
تولید متوقف نخواهد شد بلکه شرایط صادرات و همچنین به دست
آوردن نقدینگی برای تولیدکنندگان فراهم خواهد شد .راهکار دوم
نیز پیشفروش بخشی از محصول و دریافت  30تا  40درصد از
هزینههاست.
این روند با وجود ضرورت و غیر قابل انکار بودن آن اما از حیث
دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم عدم تزریق نقدینگی
داغ و ایجاد تورم دوباره به بازار است .بر همین اساس اعتبار بانکی باید
بهگونهای فراهم شود که با توجه به آن امکان پرداخت هزینههای
دولتی از جمله بیمه کارکنان ،هزینههای جاری مانند قبوض آب،
برق ،گاز ،مالیات و چنین مخارجی فراهم شود .این برنامهریزی خود
منجر به آن خواهد شد که واحدهای کوچک و متوسط دچار رکود
نشوند و به حیات خود نیز ادامه دهند.
حال اما باید به نکته تطبیق شرایط مصرفکننده نیز توجه شود.
دولت نباید همه مشکالت اقتصادی را بر دوش خود حمل کند و
البته همین موضوع منجر به گرفتاری و مشکالت بیشتر برای آن
خواهد شد .بدیهی است که سنگین شدن مسوولیت دولت به معنی
افزایش گرفتاریهای حاشیهای آن خواهد بود .از همین رو باید توان
ادامه حیات جامعه را نیز با اختصاص یارانه غیرنقدی به کاالهای
اساسی افزایش داد.
دولت هیچ چارهای ندارد مگر آنکه یارانههای خاص را به اشکال
هوشمندانه به بخشهای مختلف اختصاص دهد تا در همین راستا
ادامه حیات جامعه میسر شود .فراموش نکنید دولت در حال حاضر
 60تا  70درصد درآمد اضافه به دلیل افزایش نرخ ارز به دست آورده
است که نباید نسبت به آن بیتوجه باشیم .دولت باید این درآمد
پیشبینی نشده را در محل مناسب سرمایهگذاری کند و حجم قابل
توجهی از آسیبهای اقتصاد کشور را با همین روش بهبود دهد.
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 6وجـه تمایـز کارآفرینـان و
مردم عـادی در زمینه حل مسـئله
مقالهای از مجله Entrepreneur

فـارغ از اینکـه مهارت حـل مسـئله در کارآفرینان
یـک مهارت ذاتی اسـت یا اکتسـابی ،بایـد اذعان
کنیـم کـه رویکـرد کارآفرینـان بـه فرآینـد حـل
مسـئله ،بـا رویکـرد اغلب افـراد متفاوت اسـت.
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شـد و پـس از آن نیـز به یک شـرکت مطـرح درزمینـهٔ تجهیزات
مخابراتـی و تلفـن همراه بدل شـد.
نوکیـا در طـول حیـات بیـش از  150سـاله خـود چندین بـار با در
نظـر گرفتن منابع در دسـترس خود ،تقاضای بـازار و وضعیت رقبا،
خـود را بازطراحـی کرده اسـت .این شـرکت به جـای راکد ماندن
و تعییـن خـط قرمزهـای متعصبانـه برای حل مسـائل ،خـود را با
نیازهـای بـازار وفـق داده و حیـات خـود را در بحرانهای مختلف
تضمین کرده اسـت.
 .5کارآفرینـان حـل مسـئله را به متخصصـان محول
میکننـد
اغلـب کارآفرینـان میپذیرنـد که آنها همیشـه بهترین فـرد برای
حـل مسـائل نیسـتند؛ آنها ترجیـح میدهنـد کار حل بسـیاری از
مسـائل مهـم را بـه متخصصانـی کـه درک بهتری از آن مسـائل
دارنـد ،محـول نماینـد .وقتی یک کارآفرین با مسـئلهای دشـوار یا
شـرایطی سـخت مواجه میشـود ،معمو ًال تصمیمگیـری در مورد
آن مسـئله را بـه یک فـرد خبره محـول نمـوده و از کارکنان خود
میخواهـد که از هیچ تالشـی برای اجرای راهکار پیشـنهادی آن
فـرد خبره فروگـذار نکنند.
کارآفرینـان هرگـز از اعطـای اختیارات به کارکنـان تحت امر خود

هـراس ندارنـد و در صـورت لـزوم حاضرند برای حل سـریعتر و
کارآمدتر مسـائل به شـرکتهای مشـاور متوسل شـوند و به آنها
هزینه بپردازند.
 .6کارآفرینـان نتایـج را ارزیابـی میکننـد و از آنهـا
درس میگیرنـد
کارآفرینـان موفـق همیشـه کاری بیـش از حـل مسـئله انجـام
میدهنـد .آنهـا پـس از اجـرای راهـکار موردنظـر بـرای حـل
مسـئله ،بـا اسـتفاده از ابزارهـای تحلیلـی نتایج اقدامـات صورت
گرفتـه را ارزیابـی میکننـد و از نتایـج حاصلـه درس میگیرنـد.
تجربهاندوزی از موفقیتها و شکسـتهای گذشته به کارآفرینان
کمـک میکنـد تـا در آینـده تصمیمـات بهتـری اتخـاذ کننـد.
تغییـر شـیوه تفکـر ،بهکارگیـری سـبکهای جدیـد رهبـری
و اسـتقبال کـردن از نگرشهـای نـو بـه حـل مسـئله میتوانـد
بـه شـما کمـک کند تـا مسـائل را بهتـر حلوفصـل کنیـد و در
بلندمـدت دسـتاوردهای بهتـری داشـته باشـید.
حتـی اگر شـما خـود یـک کارآفرین نباشـید ،بـاز هـم میتوانید
تاکتیکهایـی کـه کارآفرینـان برای حل مسـئله بـه کار میبرند
را فـرا بگیریـد و از آنها اسـتفاده کنید.
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حل مسئله یکی از مهمترین ابعاد کارآفرینی است .شما بهعنوان
مؤسـس یـک سـازمان و رهبر تیمـی که خودتان آن را شـکل
دادهاید ،مسـئول شناسـایی و حل مسـائل مرتبط با مشـتریان،
شـرکا ،کارکنـان و بهطورکلـی مسـائل سـازمان خود هسـتید.
اکنون این سـؤال ممکن اسـت مطرح شـود که آیا کارآفرینان
موفـق بهطـور ذاتـی از مهـارت حـل مسـئله برخوردارنـد یـا
اینکـه بـر اثـر سـالها تجربـه بـه ایـن مهـارت رسـیدهاند .در
هـر صـورت فـارغ از اینکه مهارت حـل مسـئله در کارآفرینان
یـک مهـارت ذاتی اسـت یـا اکتسـابی ،بایـد اذعـان کنیم که
رویکـرد کارآفرینـان بـه فرآینـد حل مسـئله ،با رویکـرد اغلب
افـراد متفاوت اسـت.
امـا بـه راسـتی شـیوههای کارآفرینـان بـرای حل مسـئله چه
تفاوتـی بـا شـیوههای دیگـران دارد و چـه ویژگیهایـی آنهـا
را از افـراد عـادی متمایـز سـاخته اسـت؟ وقتـی صحبـت از
حل مسـئله میشـود ،بـه طورکلـی میتـوان کارآفرینـان را با
ویژگیهـای زیـر از دیگـران متمایـز کـرد:
 .1کارآفرینان ابتدا مسئله را شناسایی میکنند
برخـی افـراد گمـان میکننـد کارآفرینان بـه حدی از نـوآوری
رسـیدهاند کـه میتواننـد بـا در اختیـار داشـتن یـک بـوم
نقاشـی ،محصولـی بیافریننـد کـه همـه آن را دوسـت داشـته
باشـند .واقعیـت اما بسـیار متفـاوت از ایـن اسـت؛ موفقترین
کارآفرینـان کسـانی هسـتند که ابتـدا یک مشـکل کلیدی در
بازار را شناسـایی میکنند و سـپس برای حل آن مشـکل وارد
عمـل میشـوند.
مث ً
ال برایان ِچسـکی و جو گِبیا ،مؤسسـان کسـبوکار اینترنتی
ایـر بیانبـی ( )Airbnbکـه بـه مـردم کمک میکنـد منازل
شـخصی خود را به گردشـگران اجاره دهند ،پیش از راهاندازی
کسـبوکار خود دو مشکل مهم را در شهر نیویورک تشخیص
داده بودنـد :یکـی اینکـه بسـیاری از افـراد (ازجمله خـود آنها)
قـادر بـه پرداخـت اجارههـای سـنگین نبودنـد و دیگـر اینکـه
بسـیاری از هتلهـای شـهر جای خالـی برای پذیرش مسـافر
نداشـتند .در چنیـن شـرایطی بود که آنها با تشـخیص صحیح
ایـن مسـئله ،راهـکاری مؤثر برای حـل آن پیشـنهاد دادند و از
ایـن راه میلیونهـا دالر درآمد کسـب کردند.

 .2کارآفرینـان در مواجهـه بـا مشـکالت آرامـش خود را
حفـظ میکنند
نتایـج مطالعـات مؤسسـه  Talent Smartنشـان میدهـد کـه 90
درصـد از کارآفرینـان موفـق قادرنـد در زمانهایی که اسـترس شـدید
بـه آنهـا وارد میشـود ،احساسـات خـود را بهخوبی مدیریـت کنند .اگر
بـه مشـکالت اجـازه دهیـد کـه بـر شـما غلبه کننـد ،بخـش منطقی
ذهـن شـما در معـرض تهدید قـرار میگیـرد و شـما در تصمیمگیری
دچـار انفعـال خواهیـد شـد .در ایـن صـورت شـما احتمـا ًال تصمیمات
ضعیفتـری اتخـاذ خواهیـد کـرد و در چشـم کارکنـان خـود ،مدیری
ناالیـق به نظـر خواهید رسـید.
البتـه حفـظ آرامـش در هنـگام مواجهه با مشـکالت ،خـود امری بس
دشـوار اسـت .سـالها تجربـه و تربیـت نفـس الزم اسـت تا شـما یاد
بگیریـد کـه چگونـه اجازه ندهید احساسـات بر شـما غلبـه کند.
 .3کارآفرینـان از کلیـات شـروع میکننـد و درنهایـت به
جزئیات میرسـند
بسـیاری از افـراد وقتـی شـروع به پـردازش یک مسـئله میکننـد ،در
همـان ابتـدای کار در دام جزئیـات گرفتـار شـده و پیـش نمیروند؛ اما
کارآفرینـان و استراتژیسـتهای موفـق قبـل از اینکـه وارد جزئیـات
شـوند ،مسـئله را بهصـورت کلـی بررسـی میکنند.
بهعنـوان مثـال ،وقتی خودروی یـک کارآفرین در جاده دچار مشـکل
میشـود ،احتمـا ًال او قبـل از آنکـه وقت خـود را صرف بررسـی اجزای
ناشـناخته موتـور خـودرو کنـد و درنهایـت پـس از چند سـاعت به این
نتیجه برسـد که کاری از دسـتش ساخته نیسـت ،در همان ابتدا با یک
بررسـی کلـی متوجـه میشـود که خـودرو دچار مشـکل جدی اسـت
و بایـد تلاش کنـد کـه تا قبـل از تاریـک شـدن هـوا آن را به کمک
خودروهـای یدککـش به یـک تعمیرگاه یـا محل امن برسـاند.
ایـن رویکـرد بـه کارآفرینـان کمـک میکنـد که مسـائل پیـش رو و
پیامدهـای آنهـا را از باال نگاه کنند و شـرایط بهتری برای حل مسـئله
داشـته باشند.
 .4کارآفرینـان خـود را بـا نیازهـا و مقتضیـات زمان وفق
میدهنـد
کارآفرینـان موفـق قادرنـد بـرای حل یک مسـئله ،خـود را بـا نیازها و
مقتضیـات زمـان وفق دهند .آنهـا خود را به ایدههـا ،فرآیندها و خطوط
فکـری خاصی محـدود نمیکنند.
ً
مثلا شـرکت نوکیـا که از سـال  1998تا سـال  2012سـلطان مطلق
بـازار گوشـیهای تلفـن همـراه بـود ،در ابتدای تأسـیس خـود (1865
میلادی) درزمینهٔ تولید کاغذ فعالیت داشـت و سـپس به دلیل تغییر
نیازهـای بـازار بـه تولیـد السـتیک و کابلهـای بـرق روی آورد و در
ادامـه وارد حوزههـای دیگـری ماننـد تولیـد تلفنهای بیسـیم نظامی
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استراتژی برای کنار آمدن با شکست در دنیای کسبوکار

بـرای تشـخیص موفقتریـن کارآفرینان
نمیتـوان از راه مقایسـه کمیـت و کیفیت
شکسـتهای آنهـا وارد شـد ،بلکـه باید
بـه نحـوه مواجهـه آنهـا با شکسـتهای
کوچـک و بـزرگ نـگاه کرد.
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شکسـت را میتـوان تجربـهای
اجتنابناپذیر بـرای کارآفرینان دانسـت؛
تجربهای بـه کوچکی از دسـت دادن یک
قـرارداد تجـاری یا بـه بزرگـی ناتوانی در
پرداخـت حقـوق کارکنـان شـرکت.
بـرای تشـخیص موفقتریـن کارآفرینان
نمیتـوان از راه مقایسـه کمیـت و کیفیت
شکسـتهای آنهـا وارد شـد ،بلکـه باید
بـه نحـوه مواجهـه آنهـا با شکسـتهای
کوچـک و بـزرگ نـگاه کـرد .واکنـش
صحیـح بـه موقعیتهـای دشـوار جـزو
مهمتریـن ویژگیهـای کارآفرینـان
موفق اسـت .اگـر میخواهیـد در مواجهه
دشـواریها و شکسـتها بازنده نباشـید،
بایـد بـه چنـد نکتـه مهـم توجه داشـته
با شید :
 .1آماده باشید
آمـاده کـردن ذهـن بـرای شکسـت و
شـرایط دشوار در کسـبوکار امری بسیار
حیاتی اسـت؛ هرچنـد الزم نیسـت برای
مواجهـه با هر شکسـتی اقدام بـه تدوین
برنامههـای رسـمی کنیـد .اگـر انتظـار
داشـته باشـید همهچیـز دقیقـاً مطابـق
برنامههـای شـما پیـش بـرود ،آنـگاه
در صـورت وقـوع اتفاقـات غیرمنتظـره،
شـرایط بسـیار دشـوارتر از آنچـه شـما
انتظـار داریـد خواهـد بود.
 .2هـر آنچـه میتواند انرژی شـما را پس
از شکسـت بازیابی کند ،شناسایی کنید
هرگـز نبایـد از تلاش بـرای درک بهتـر
روحیـات خـود و راهکارهایی کـه میتواند
شـما را از ناامیدی شکسـت برهاند ،غافل
شـوید .افـرادی کـه میدانند بـرای بهتر
شـدن بـه چـه چیزهایـی احتیـاج دارند،

توانایـی بیشـتری بـرای احیـای خود پـس از شکسـت دارند .بسـته به روحیات شـما،
فعالیتهایـی ماننـد ورزش روزانـه ،دیـدار با دوسـتان نزدیک و یا سـفر به نقـاط دنج و
روحیهبخـش و  ...میتوانند برای پشـت سـر گذاشـتن شکسـت به شـما کمـک کنند.
 .3تصمیمات احساسی نگیرید
راحتتریـن کار پـس از شکسـت این اسـت کـه تصمیمات احساسـی بگیریـد اما باید
بدانیـد کـه اینگونـه تصمیمـات اغلـب زیانبـار بوده و بـر وخامـت اوضـاع میافزایند.
بهتـر اسـت قبـل از تصمیمگیـری ابتـدا خودتـان را پیـدا کنیـد؛ بـرای ایـن کار وقـت
بگذاریـد ،حتـی اگر تنها پنج دقیقه باشـد .اتخـاذ تصمیمات عقالیی از پیچیدهتر شـدن
مسـائل جلوگیـری میکند.
 .4یک شبکه حمایتی قوی داشته باشید
اطـراف خـود را از افـرادی کـه میتواننـد شـما را در مواقـع سـختی مورد حمایـت قرار
دهنـد ،پـر کنیـد تـا در هنـگام شکسـت تنهـا و منـزوی نمانید .ممکن اسـت شـما در
کسـبوکار خود احسـاس تنهـا کنید اما دوسـتان ،اعضای خانـواده ،مشـاوران و مربیان
میتواننـد در خـارج از محیـط کار به شـما احسـاس محبـت و مهم بودن ببخشـند و به
حفـظ روحیـه شـما کمک کنند .آنهـا حتی میتوانند به شـما مشـاوره دهند و شـما را در
اتخـاذ تصمیمـات مهم همراهـی کنند.
 .5موقعیت خود را دوباره ارزیابی کنید
شکسـت فرصت خوبی اسـت که شـما را به ارزیابی مجـدد موقعیتتـان ترغیب میکند.
شـما بایـد از خود بپرسـید کـه چرا شکسـت خوردیـد ،چه احساسـی از این شکسـت
داریـد و گام بعدیتـان چـه خواهـد بـود .اگـر شـرکت شـما عملکـرد بسـیار ضعیفی
داشـته اسـت ،میتوانیـد وضعیـت آن را دوبـاره بررسـی کنیـد و متوجـه شـوید که چه
کاسـتیهایی موجب شکسـت شـما و شـرکت تحت امرتان شـده اسـت .اگر شکست
شـما بـه دلیـل اهمال شـما در اتخاذ تدابیر الزم بوده اسـت بایـد دوباره از خود بپرسـید
کـه تا چـه حـد در قبـال کارهایتان احسـاس مسـئولیت میکنید.
ایسـتادگی در هنـگام شکسـت امـری بسـیار مهم و حیاتی اسـت امـا این لزومـاً بدان
معنـا نیسـت کـه شـما بایـد اغلب شکسـت
بخوریـد تا در زندگی خود دسـتاوردی کسـب
کنیـد .شکسـت میتوانـد نشـانهای باشـد از
اینکـه کاری که انجام میدهید ،مناسـب شـما

نیسـت .اگـر در ایـن زمینه بـا خودتان صـادق باشـید ،انـرژی و شـادی قابلتوجهی را
بـرای خـود حفـظ خواهید کـرد .بهتر اسـت دیگـر زمـان زیادی کـه در گذشـته صرف
کردهایـد را فرامـوش نماییـد و بـا ارزیابـی موقعیـت فعلـی خود بـه این بیاندیشـید که
بـرای آینـده چـه تصمیمی بایـد بگیرید.
 .6زیاد به خودتان سخت نگیرید
گاهـی شکسـت باعث میشـود کـه فکـر کنیم دنیـا برایمـان به پایان رسـیده اسـت.
برخـی شکسـتها واقعـاً شـدید و ناامیدکننـده هسـتند امـا نبایـد فرامـوش کـرد که
شکسـت جزئی از زندگی اسـت؛ شکسـت اگرچـه در لحظه وقوع بسـیار تلخ و دشـوار
اسـت امـا درنهایـت همهچیـز بـه روال عادی بـاز خواهد گشـت.
 .7شکست را با شخص خودتان پیوند نزنید
وقتی شـرکت شـما شکسـت میخورد ،سـادهترین رویکرد این اسـت کـه  100درصد
مسـئولیت شکسـت را به گـردن خودتان بیاندازیـد و مدتها خودتان را سـرزنش کنید.
بـه یاد داشـته باشـید که هرکسـی در زندگی شکسـت را تجربـه میکند؛ آیـا میتوانید
جهانـی را تصـور کنیـد کـه در آن افراد دقیقـاً هرچه را کـه میخواهند بهسـادگی به
دست بیاورند؟
اگـر شکسـت را بـا خودتـان پیونـد بزنیـد یعنی فکـر کنید فقط شـما
شکسـت میخوریـد و فقـط شـما عامل شکسـت هسـتید ،آنگاه
تحمل شکسـت برایتان بسـیار دشـوارتر خواهد شـد .باید
در عیـن حالـی کـه شکسـت را میپذیریـد و درک
میکنیـد ،بـه زندگـی ادامـه دهیـد و از آنچـه
برایش تلاش میکنید خشـنود باشـید.
 .8در شکست متوقف نشوید
بـه گواهـی تاریـخ هرکسـی

کـه بـه موفقیـت عظیمـی دسـت یافتـه،
در ابتـدا شکسـت را تجربـه کرده اسـت.
جـوآن رولینـگ بـرای چـاپ مجموعـه
رمانهـای هـری پاتـر ،از دههـا ناشـر
جـواب رد شـنیده بـود؛ پروفسـور آلبرت
انیشـتین در دوران مدرسـه خـود فـردی
کندذهـن تصـور میشـد و . ...
شکسـت بـرای هرکسـی پیـش میآید و
متوقـف شـدن در آن نمیتواند دسـتاورد
مفیـدی بـرای شـما بـه همـراه داشـته
باشـد .در مقابـل ،تفکر رو به جلو به شـما
کمـک میکنـد کـه مشـکالت را پشـت
سـر بگذارید و برای رسـیدن بـه آیندهای
روشـنتر تلاش نماییـد.
 .9از شکست درس بگیرید
اگرچـه شـما بایـد پـس از شکسـت بـه
مسـیر خـود ادامه دهیـد امـا در عین حال
یافتـن دالیـل شکسـت نیـز از اهمیـت
بهسـزایی برخوردار اسـت .بسیار احمقانه
اسـت کـه فکـر کنیـد در صـورت تکـرار
اشـتباهات گذشـته ،بـه نتایـج متفاوتـی
دسـت خواهید یافـت .یکـی از مهمترین
و البتـه سـختترین ابعـاد شکسـت این
اسـت که از اشـتباهات خود درس بگیرید
و بتوانیـد در آینده عملکرد بهتـری از خود
به نمایش بگذارید .بسـیار دشـوار اسـت
کـه از خـود دربـاره شکسـت بپرسـید و
سـپس به سـؤال خـود پاسـخ دهیـد اما
چنیـن کاری باعـث میشـود کـه شـما
اشـتباهات گذشـته را تکـرار نکنید.
 .10دشـواریهای ناشـی از ورود بـه
دنیـای کسـبوکار را درک کنیـد
شـما بـه عنـوان یـک کارآفریـن بـا
شکسـتهای متعـددی در زندگـی کاری
خـود مواجـه خواهیـد شـد .اگر بـه دنبال
یـک زندگـی بیدغدغـه و بـدون بـاال
و پاییـن هسـتید ،یـا اگـر بهسـختی بـا
شکسـت کنـار میآییـد ،بایـد بدانیـد که
راهانـدازی یک شـرکت نمیتوانـد گزینه
مناسبی برای شـما باشد .مشخص کردن
انتظـارات و نیز شـناخت صحیح از ماهیت
دنیای کسـبوکار به شـما کمـک میکند
تـا راحتتـر بـا چالشهـا مواجه شـوید.
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آیایککارآفرینموفـقمیتوانـد

مدیــــرعامل خوبـی باشــد؟

بـر اسـاس پژوهـش میدانـی پروفسـور نـوام
واسـرمن ،اسـتاد کارآفرینـی دانشـگاه کالیفرنیای
جنوبی ،در حال حاضر کمتر از  25درصد شـرکتها
را مؤسسـان آنهـا (کارآفرینـان) اداره میکننـد.
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بسـیاری از کارآفرینـان بـه ایدههـای نابـی کـه آنهـا را بـرای
راهانـدازی یـک کسـبوکار جدیـد وسوسـه کردهانـد ،چنـان
عشـق میورزنـد کـه نمیتوانند بهراحتـی بپذیرند کـه هدایت
ایـن ایدههـا را بـه یـک مدیرعامـل حرفـهای محـول نمایند؛
آنهـا ترجیـح میدهنـد که مدیریت کسبوکارشـان را شـخص ًا
بـر عهـده بگیرند.
امـا در دنیـای امـروز بـرای اداره موفقیتآمیز امـورات روزمره
یـک بنـگاه اقتصـادی ،حضـور یـک مدیرعامل خبـره بیش از
یـک کارآفریـن مبتکـر میتواند مثمر ثمر باشـد .شـاید بگویید
چـه ایـرادی دارد کـه یـک کارآفریـن خـود سـکان هدایـت
کسـبوکاری کـه بـرای راهانـدازی آن متحمـل سـختیهای
زیـادی شـده اسـت را در اختیـار بگیـرد ،اما آیا یـک کارآفرین
موفـق لزومـ ًا یـک مدیرعامـل موفـق نیز خواهـد بود؟
تفاوت بین واژهها
چهـار واژه کارآفریـن ،مدیرعامـل ،فعـال اقتصـادی و مدیـر
اغلـب بـه جـای یکدیگـر مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد و
دلیـل چنیـن اشـتباهی ایـن اسـت کـه بسـیاری از نقشهـا و
مسـئولیتهایی کـه بـا ایـن واژههـا عجیـن شـدهاند ،بهنوعی
بـا یکدیگـر همپوشـانی دارند.
کارآفریـن درواقـع کسـی اسـت که یک کسـبوکار جـدی را
راهانـدازی میکنـد ،امـا مدیرعامـل مسـئولیت اداره بنگاهی را
بـر عهـده میگیـرد کـه توسـط کارآفریـن –که ممکن اسـت
خود او باشـد -تأسـیس شـده اسـت .فعاالن اقتصادی افرادی
هسـتند کـه ممکـن اسـت در هـر نقشـی فعالیـت کننـد؛ آنها
همـواره در جسـتجوی فرصتها هسـتند و برای کسـب سـود
تلاش میکننـد .عنـوان «مدیر» نیـز به همه کسـانی اطالق
میشـود کـه بـر عملکـرد دیگران نظـارت دارنـد و آنهـا را در
یـک مسـیر مشـخص هدایـت میکنند.
خلـق ایدههـای بدیـع ،جلب کردن نظـر سـرمایهگذاران بالقوه
و راهانـدازی اولیـه یک کسـبوکار جدید ،ازجملـه قابلیتهای
رایـج کارآفرینـان بـه شـمار مـیرود .مدیـران عامـل امـا بـا
مهارتهایشـان در زمینـه حفـظ و ارتقـای جایـگاه یـک بنگاه
اقتصادی شـناخته میشـوند.
هـم کارآفرینـان و هـم مدیـران عامـل بایـد بتواننـد در نقش
رهبر سـازمان خود ظاهر شـوند و هر دو باید قادر باشـند افراد

را مدیریـت نموده و سـود کسـب کننـد .بااینوجـود ،تفاوتهای
مهمـی نیـز در زمینـه تواناییهـا و تجربیـات موردنیـاز آنها دیده
میشـود .اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن تفاوتهـا چگونـه
تأثیـر خـود را در اداره یـک بنگاه اقتصادی توسـط یک کارآفرین
یا یـک مدیرعامـل نشـان میدهند؟
دیدگاه اول :کارآفرینان میتواند مدیران عامل خوبی باشند
مـا امـروز کارآفرینـان زیـادی را میشناسـیم کـه توانسـتهاند
مدیـران عامـل موفقـی برای کسـبوکار خـود باشـند .مث ً
ال جف
بـزوس کـه امـروز ثروتمندتریـن مـرد جهـان به شـمار مـیرود،
هنوز هم شـخص ًا سـمت مدیرعاملی شـرکت آمـازون را بر عهده
دارد و امـورات یـک غـول تجـاری با بیـش از  560هـزار نیروی
کار را رتقوفتـق میکنـد .یـک مثـال بـارز دیگـر در ایـن زمینه،
لری الیسـون  73سـاله و خسـتگیناپذیر اسـت که طی  40سـال
اخیـر بهجـز در یـک دوره کوتـاه -در نقـش مدیرعامل شـرکت
خـود یعنـی اوراکل فعالیت کرده اسـت.
بـرآورد میشـود کـه بـرای تبدیـل شـدن یـک اسـتارتآپ بـه
یـک بنـگاه اقتصـادی واقعـی (بـا سـاختار متعـارف) حداقـل 4
سـال زمـان نیـاز اسـت و پـس از آن معمـو ًال بین  3الی  6سـال
دیگـر نیـز بایـد سـپری شـود تـا این بنـگاه اقتصـادی نوپـا خود
را بهعنـوان یـک کسـبوکار موفـق بـه بـازار ثابـت کند .شـاید
در سـالهای نخسـت فعالیـت یـک اسـتارتآپ ،مؤسـس آن
بهتـر بتوانـد امـورات آن را مدیریـت کنـد زیـرا ابعـاد گوناگـون
کسـبوکار خـود را بهخوبـی میشناسـند .در مقابـل ،ممکـن
اسـت یـک مدیرعامـل حرفـهای کـه مدتـی پـس از راهانـدازی
یـک اسـتارتآپ ،کار خـود را در آنجـا شـروع میکنـد ،شـناخت
الزم را از تاریخچـه و فلسـفه آن نداشـته باشـد و مدتـی طـول
بکشـد تـا بـه ایـن شـناخت دسـت پیـدا کنـد .از طرفـی گاهـی
یـک مدیرعامـل حرفـهای از جزئیاتـی غافـل میشـود کـه خود
کارآفریـن هرگـز از کنـار آنها راحـت عبور نمیکنـد؛ جزئیاتی که
نقشـی کلیـدی در توسـعه یـک اسـتارتآپ دارنـد.
علاوه بـر ایـن ،کارآفرینـان معمـو ًال مـدت زیـادی را در
کسـبوکاری که خودشـان راهانـدازی کردهاند ،باقـی میمانند و
بـه موفقیـت آن در بلندمـدت متعهد هسـتند ،درحالیکـه مدیران
حرفـهای معمـو ًال ترجیـح میدهند کـه در شـرکتهای موفقتر
بـه مدیریـت بپردازنـد .امـا کارآفرینان بـه دنبال این نیسـتند که
در هـر شـرکتی کـه بـه آنهـا پیشـنهاد مالی بهتـری ارائـه بدهد
یـا شـرایط بهتری داشـته باشـد ،مدیریـت کنند؛ آنهـا میخواهند
مدیریـت شـرکتی که خودشـان بنا نهادهانـد را بر عهـده بگیرند.
دیـدگاه دوم :کارآفرینـان نمیتواننـد لزومـ ًا مدیـران عامـل
خوبی باشـند

کارآفرینـان اغلـب از دانش کافی یا تحصیالت دانشـگاهی در
زمینـه فنـون مدیریت کسـبوکار برخـوردار نیسـتند و تجربه
چندانـی نیـز در ایـن زمینـه ندارنـد .یـک کارآفریـن معمـو ًال
قـادر اسـت بـا بهرهگیـری از یـک ایـده مناسـب و جلـب نظر
سـرمایهگذاران ،کسـبوکار جدیـد خـود را راهانـدازی نمایـد
امـا بـرای حفـظ و بهبـود جایـگاه آن نیازمنـد تواناییهـای
مدیریتـی اسـت .اگرچـه همـواره اسـتثنائاتی دیـده میشـود،
امـا بهطورکلـی کارآفرینـان در قیـاس بـا مدیـران عامـل
حرفـهای ،مهـارت و تجربـه کمتـری دارنـد و به همیـن دلیل
طبیعتـ ًا اثربخشـی کمتـری در جایـگاه مدیریتی از خود نشـان
میدهنـد.
از طرفـی اشـتیاق و عالقـه شـدید کارآفرینـان به کسـبوکار
خـود اگرچـه ویژگـی مثبتی تلقـی میشـود اما گاهـی ممکن
ً
مثلا برخـی از
اسـت پیامدهـای منفـی نیـز داشـته باشـد؛
کارآفرینـان بهگونـهای تعصبآمیـز از دیدگاههـای اولیـه
یـا تیـم تخصصـی کـه در ابتـدای کارشـان تشـکیل دادهانـد،
حمایـت میکننـد و این مسـئله باعث میشـود کـه آنها اغلب
در برابـر تغییـر مقاومـت زیـادی از خـود نشـان بدهنـد .غلبـه
احساسـات بـر منطق موجب میشـود کـه کارآفرینـان نتوانند
در شـرایط دشـوار ،تصمیمـات درسـتی اتخـاذ کننـد.
البتـه همانطـور که گفته شـد ،موارد اسـتثنائی همـواره وجود

دارنـد امـا اسـتثناء را نبایـد قاعده تلقی کـرد .بر اسـاس پژوهش
میدانـی پروفسـور نـوام واسـرمن ،اسـتاد کارآفرینـی دانشـگاه
کالیفرنیـای جنوبـی ،در حـال حاضر کمتر از  25درصد شـرکتها
را مؤسسـان آنهـا (کارآفرینـان) اداره میکننـد .این نسـبت برای
شـرکتهایی کـه کمتـر از  3سـال از تأسیسشـان میگـذرد،
حـدود  50درصـد و بـرای شـرکتهایی کـه بیـن  3الی  4سـال
قدمـت دارنـد ،تقریبـ ًا  40درصد اسـت .به عبارتی هرچه شـرکت
بالغتـر میشـود ،کارآفرینـان بیشـتر به ایـن نتیجه میرسـند که
بایـد اداره آن را بـه یـک مدیرعامـل حرفهای بسـپارند.
اینکـه یـک کارآفرین توانسـته اسـت یک ایـده خـوب ارائه دهد
و بهخوبـی آن را عملیاتـی کنـد ،لزومـ ًا بدین معنا نیسـت که وی
میتوانـد یـک مدیرعامـل موفـق بـرای کسـبوکار خود باشـد.
بسـیاری از کارآفرینـان نهتنهـا فاقـد آموزشهـا ،مهارتهـا و
تجربیـات الزم در زمینه مدیریت کسـبوکار هسـتند ،بلکه حتی
برداشـت درسـتی نیـز از ایـن مقوله مهـم ندارند.
چیـزی کـه بیشـتر از تمایـل مـا بـرای پذیرفتـن یکـی از ایـن
دو دیـدگاه اهمیـت دارد ،ایـن اسـت کـه بتوانیـم بیـن مجموعه
مهارتهـای مـورد نیـاز بـرای قرار گرفتـن در نقـش کارآفرین و
مدیرعامـل ،تفکیـک قائل شـویم؛ مهارتهایی کـه در مقاالت و
کتـب مربـوط بـه کارآفرینی یـا مدیریت کسـبوکار ،بـه تفصیل
مـورد بحـث قـرار گرفتهاند.
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روزهــای ســخت کاری بــرای
بنگاههــای درســتکار اقتصــادی

بنگاههــای ایرانــی در معـرض
انـواع ریسکهای سیستماتیـک
و غیرسیستماتیک قرار گرفتهانـد،
بیثباتی ،نااطمینانی و عدمقطعیت
چشمانداز فعالیتشان را تیـره و تار
کرده،فضای غیررقابتی و انحصـار
راه تنفسشان را بسته و نامساعـد
بودن فضــای کسبوکار تــداوم
حیاتشان را به خطر انداخته است.
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محسن جاللپور
1روایــت بنــگاهداری در ایــران
امــروز ،مثنــوی غمانگیــزی اســت
کــه هفتادمــن کاغــذ میخواهــد.
بنگاههــای مــا هیــچ زمــان بــه
انــدازه امــروز گرفتــار چنــد بحــران
در هــم تنیــده نبودهانــد .از یمیــن و
یســار بــر آنهــا فشــار وارد میشــود.
اگرچــه تولیــد و تجــارت در ایــران بــه
شــدت آلــوده بــه رانــت و فســاد شــده
امــا همچنــان بنگاههایــی هســتند کــه
در ایــن زمانــه آلــوده تــاش میکننــد
ســالم بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد.
چنیــن بنگاههایــی تعدادشــان زیــاد
نیســت ،امــا تنفــس در فضــای آلــوده
باعــث میشــود همیــن انــدک
بنگاههــای درســتکار نیــز در مســیر
آلودگــی و بیمــاری قــرار گیرنــد.
بنگاههــای ایرانــی دردهــای
مشــترک بســیاری دارنــد .در معــرض
انــواع ریســکهای سیســتماتیک و
غیرسیســتماتیک قــرار گرفتهانــد،
بیثباتــی در کشــور آزارشــان
میدهــد ،نااطمینانــی و عدمقطعیــت
چشــمانداز فعالیتشــان را تیــره و تــار

کرده،فضــای غیررقابتــی و انحصــار
راه تنفسشــان را بســته و نامســاعد
بــودن فضــای کســبوکار تــداوم
حیاتشــان را بــه خطــر انداختــه اســت.
امــا شــرایط جدیــد داخلــی و خارجــی
بنگاههــای مــا را بــا هشــت تهدیــد
جدیــد مواجــه کــردهاســت.
 - ۱خطای سیاستگذاری:
اشــتباهات سیاســتگذار در چنــد
مــاه گذشــته آثــار منفــی زیــادی بــر
فعالیــت بنگاههــای مــا داشــته اســت.
مثــا سیاســتگذاری نادرســت نــرخ
ارز فاحشتریــن خطایــی بــوده کــه
سیاســتگذار در ایــن مــدت مرتکــب
شــده و هزینههــای غیرقابــل جبرانــی
بــه بنگاههــا تحمیــل کــرده اســت.
 - ۲ناامــن شــدن محیــط اقتصاد کالن:
مهمتریــن دســتاورد دولــت یازدهــم،
ثباتبخشــی بــه محیــط اقتصــاد
کالن بــوده اســت .ایــن دســتاورد
امــا بــه دالیــل مختلــف در دولــت
دوازدهــم در حــال از دســت رفتــن
اســت .تنهــا بازگشــت تــورم دورقمــی
بــرای بیثبــات کــردن اقتصــاد
ایــران کافــی اســت .در اثــر ناامــن

شــدن محیــط اقتصــاد کالن ،انگیــزه ســوداگری در
بازارهــا تشــدید شــده کــه نتیجـهاش کاهــش انگیــزه
بــرای ســرمایهگذاری بلندمــدت اســت .در حــال
حاضــر حاشــیه ســود تولیــد بــه شــدت پاییــن آمــده
و در مقابــل بــر جذابیــت ســوداگری و واســطهگری
افــزوده شــده در نتیجــه انگیــزه ســرمایهگذاری در
تولیــد از بیــن رفتــه اســت.
 - ۳نااطمینانــی و عدمقطعیــت :در حــال حاضــر
فضــای کشــور مملــو از نااطمینانــی اســت.
نااطمینانــی از بیاعتمــادی و کاهــش امیــد درجامعــه
بــه وجــود میآیــد و منجــر بــه عدمقطعیــت در
اقتصــاد میشــود .نااطمینانــی باعــث خــروج ســرمایه
از کشــور و توقــف ســرمایهگذاری شــده و آینــده
بنگاههــا را تحتتاثیــر قــرار میدهــد.
 - ۴قیمتگــذاری و فشــارهای تعزیراتــی :کســری
بودجــه و فشــار بــاالی نقدینگــی باعــث افزایــش
تــورم شــده اســت .دولــت بــه جــای اینکــه فکــری
بــه حــال کســری بودجــه کنــد و مکانیزمــی بــرای
حــل مشــکل نقدینگــی بیابــد ،ســرکوب بــازار را در
دســتور کار داده و سیاســت کنتــرل قیمتهــا را
کلیــد زده اســت .در حالــی کــه تــورم باعــث افزایــش
همهجانبــه هزینههــای بنگاههــا شــده ،دولــت
اجــازه افزایــش قیمــت کاال را بــه بنــگاه نمیدهــد.
نتیجــه اینکــه فعالیــت بنگاههــای مــا غیراقتصــادی
و غیرعقالنــی شــده اســت.
 - ۵تشــدید بوروکراســی :سیاســتهای جدیــد کــه
دخالــت بیشــتر دولــت در اقتصــاد را بهدنبــال داشــته،
منجــر بــه تشــدید بوروکراســی و افزایــش تشــریفات
اداری شــده اســت .بوروکراســی باعــث شــده واردات
ماشــینآالت و مــواد اولیــه مــورد نیــاز بنگاههــا در
پیــچ و خمهــای اداری گیــر کنــد .در ایــن شــرایط
بنگاههــا بــرای اینکــه بتواننــد از تلــه پیچیدگیهــای
زمانبــر اداری عبــور کننــد ،نیــاز بــه ایجــاد روابــط
غیررســمی غیــراداری پیــدا میکننــد .بــه ایــن
ترتیــب پیچیدگــی اداری از یــک طــرف باعــث
تحمیــل هزینــه بــه بنــگاه شــده و از طــرف دیگــر
فســاد را در دســتگاههای اداری تشــدید میکنــد.
 - ۶فســاد اداری :فســاد ،زد و بنــد و رشــوه همچــون
موریانــه در حــال خــوردن پایههــای نظــام اداری
کشــور اســت .تخصیــص رانتهــای ارزی و یاران ـهای
باعــث شــده بنگاههــا بهجــای تــاش بــرای
بازاریابــی و افزایــش بهــرهوری بــه مشــاوران بانفــوذ
سیاســی رو بیاورنــد تــا در چانهزنــی بــا دولــت دســت
بــاال را داشــته باشــند .دلیــل بــه کارگیــری رســمی و

غیررســمی سیاســتمداران و دالالن سیاســی و افــراد ذینفــوذ
توســط برخــی بنگاههــای ایرانــی ایــن اســت کــه میخواهنــد
در چانهزنــی بــرای دریافــت رانــت از قافلــه عقــب نماننــد.
مســاله فســاد در نظــام اداری باعــث شــده بنگاههــای ســالم
نیــز بــه بیمــاری دچــار شــوند.
 - ۷تحریــم :تجربــه گذشــته بــه مــا میگویــد در شــرایط
تحریمــی ،اقتصــاد غیررســمی بزرگتــر شــده و از ایــن
ناحیــه بــه کســبوکارهای رســمی فشــار وارد میشــود.
محدودیتهــای بینالمللــی همیــن طــور باعــث تحمیــل
هزینــه گــزاف نقلوانتقالهــای پولــی و واردات و صــادرات کاال
بــه بنگاههــای مــا میشــود .تحریمهــا و محدودیتهــای
بینالمللــی همچنیــن باعــث میشــود واحدهــای بینالملــل
در خیلــی از بنگاههــای مــا محــدود شــود و مدیــران بــرای دور
زدن محدودیتهــا بــه قاچاقچیهــا رو بیاورنــد.
 - ۸فضــای غیررقابتــی :در چنــد مــاه گذشــته ،سیاسـتگذاری
بــا توزیــع بیســابقه رانــت و تشــدید بوروکراســی و رویههــای
اداری همــراه بــوده اســت .ایــن سیاســتگذاری بــه زیــان
بنگاههــای بخشخصوصــی و بــه ســود بنگاههــای دولتــی
و شــبه دولتــی تمــام شــده و در نتیجــه در حــال حاضــر فضــای
غیررقابتــی و غیرمنصفانــهای بــر اقتصــاد کشــور حاکــم
اســت .چــون بنگاههــای دولتــی وشــبه دولتــی دستشــان در
جیــب دولــت و نهادهــای حاکمیتــی اســت امــا بنگاههــای
خصوصــی بایــد از جیــب خــود هزینــه کننــد؛ بنابرایــن قــادر
بــه رقابــت نیســتند.
در ســالهای نهچنــدان دور بســیاری از بنگاههــای مــا بــا
تکیــه بــر هنــر مدیــران و در ســایه تقویــت بنیانهــای داخلــی
بــه موفقیــت دســت پیــدا میکردنــد .یعنــی اگــر بنگاهــی
مدیــران خوبــی داشــت کــه ایــن مدیــران از دانــش و تجربــه
کافــی برخــوردار بودنــد و تــا حــدودی میتوانســتند بهــرهوری
را در شــرکت خــود پیــاده کننــد ،میتوانســتند در بازارهــای
داخلــی موفــق عمــل کننــد و تبدیــل بــه بنگاههــای موفقــی
شــوند ،امــا در حــال حاضــر کــه زمی ـن بــازی بنگاههــا تغییــر
کــرده و بــر حجــم مشــکالت بیرونــی بنگاههــا اضافــه شــده،
اگــر بنگاهــی کارچاقکــن ،واســطه سیاســی ،واســطه بانکــی
و نفــوذ اداری نداشــته باشــد صرفــا بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی
خــود نمیتوانــد تامیــن مالــی کــرده یــا بــه رانتهایــی کــه
بنگاههــای رقیــب دسترســی دارنــد ،دسترســی داشــته باشــد.
آنچــه در حــال حاضــر نگرانکننــده بــه نظــر میرســد ،ایــن
اســت کــه بنگاههــای ســالم و باســابقه ،اصیــل و ریشــهدار
نمیتواننــد ادامــه حیــات بدهنــد و بــرای ادامــه حیــات
ناچارنــد بــه واســطههای سیاســی متوســل شــوند .برخــی
ابعــاد تکاندهنــدهاش را متاســفانه روز اســتیضاح آقــای ربیعــی
در مجلــس دیدیــم و شــنیدیم.
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پــازل حمـایــت از

“تولید داخـل”
چگونه باید چیده شـود؟

بدون شـک در برهه حسـاس کنونی کـه اقتصاد ایران
بـا مسـائل مختلفـی همراه شـده اسـت و فشـارهای
بیرونی بر آن تحمیل میشـود ،حمایـت از تولید داخلی
صرفـا با شـعار محقق نخواهد شـد و نیازمنـد آرایش
درسـت تکههـای پازلـی اسـت کـه تولیدکننـدگان،
مصرفکننـدگان و مسـئوالن را در بـر میگیـرد.
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ایـن هـدف نقـش موثـری دارد .در خصـوص مصرفکنندگان
الزم اسـت برنامههـا بـا رویکرد متفاوتی نسـبت به مسـئوالن
و تولیدکننـدگان تدویـن شـود زیرا نمیتـوان آنهـا را موظف
بـه مصـرف کاالی ایرانـی کرد اما میتوان با شـناخت نسـبت
بـه سلایق و نیازهـای آنـان وجلـب اطمینـان در زمینـهی
کیفیـت قابل قبـول ،قیمت مناسـب و رعایت مسـائل حقوقی
مصرفکننـدگان ،آنان را بـه خرید کاالی ایرانـی ترغیب کرد.
بایـد خاطرنشـان کرد که منظور از مسـئوالن ،تمـام نهادهایی
هسـتند کـه در نقشهـای مدیریتـی ،قانونگـذاری و نظارتی
فعـال هسـتند .مهمتریـن نهـاد در ایـن زمینه دولت اسـت که
هدایـت تولیـد و مصـرف کشـور را بـه عهـده دارد و در ایـن
بیـن نقـش وزارت صنعت ،معـدن و تجارت از بقیه دسـتگاهها
پررنگتـر اسـت و از دولـت انتظـار مـیرود کـه در حـوزه
پژوهـش و برنامهریـزی ،تدویـن برنامههـای تشـویقی بـرای
تولیدکننـدگان موفق و موثر در بـازار ،بازاریابی ،توزیع و فروش،
فرهنگسـازی ،حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان
فعالیـت کند.
تدویـن برنامههـای تشـویقی بـرای تولیـد
کننـدگان موفـق و موثـر در بـازار
ایـن مشـوقها میتواننـد به صـورت ارائـ ه خدمات آموزشـی،
مشـاورهای و یـا تامیـن برخـی از هزینههـا مثال هزینـه اجاره
مراکـز عرضـه محصـوالت و یـا ارائـهی خدمـات بازاریابـی
مشـروط به کسـب امتیـازات الزم باشـد .در عین حـال تدوین
برنامههـای نظارتـی و تنبیهی برای عرضهکننـدگان کاالهای
بیکیفیـت (بـه خصـوص در مـورد کاالهـای مشـمول برنامه
حمایـت) ،حمایـت از مطالعـات کاربـردی به منظور شناسـایی
رفتـار مصرفکننـدگان و حمایـت از انجام مطالعـات بازاریابی

و قومشناسـی در جهـت شـناخت نیـاز و سـلیقه مصرفکنندگان
و نحـوه ترغیـب آنها بـه خرید کاالهـای ایرانی از دیگـر مواردی
اسـت کـه باید بـه آن اشـاره کرد.
بازاریابی ،توزیع و فروش
نوینسـازی شـبکههای توزیـع بـا تمرکـز بـر تقویـت ارتبـاط
تولیدکننـده و توزیعکننده و کاهش هزینههـای عرضه محصول،
شناسـایی کاالهـای داخلـی کـه بتواننـد بـا محصـوالت خارجی
رقابـت کننـد و میتوانند مشـمول حمایت باشـند ،طراحی نشـان
کیفیـت و صدور مجوز بـرای الصاق آن بـر روی کاالهای کیفی،
نظـارت بـر توزیـع الکترونیکـی کاالهـای داخلی و جلوگیـری از
ورود کاالهـای بیهویـت بـه بازار مـواردی به شـمار میروند که
در حـوزه بازاریابـی ،توزیـع و فروش جهت حمایـت از کاال مطرح
هستند .
حمایت از تولیدکنندگان
تولیدکننـدگان در کنـار مصرفکننـدگان ،مهمتریـن بخشهای
ایـن پـازل اقتصـادی را تشـکیل میدهنـد .حمایتهـای مالی از
تولیدکننـدگان در زمینههـای تامیـن منابـع مالـی ،معافیتهـای
مالیاتی تولید کاالهای مناسـب و با کیفیـت ،حمایتهای بیمهای
از کسـبوکارهای نوظهـور و همسـو کردن تمامی سیاسـتهای
پولـی ،بانکـی ،ارزی در جهـت تولیـد ملـی ،حمایتهـای تجاری
از تولیدکننـدگان از طریـق مدیریـت صحیـح واردات ،افزایـش
تعرفههـای وارداتـی بـا هـدف مدیریـت واردات ،مبـارزه جدی با
قاچـاق کاالهـای ورودی و خروجـی و مبـارزه جـدی و شـفاف با
فسـاد اقتصـادی ،کاهش تعـداد و زمـان انجام فرآیندهـای اداری
جهـت تسـهیل در راهانـدازی و فعالیـت بنگاههـای اقتصـادی،
حمایـت از کارآفرینان و سـرمایهگذاران ،حمایـت از تولیدکنندگان
در جهـت بهبـود کیفیـت تولیـدات از طریق ارتقاء سـطح فناوری
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ایـران بـه عنـوان یک کشـور مسـتقل در آسـیای غربی بـا بیش از
 ۸۱میلیـون نفـر جمعیـت ،هجدهمین کشـور پرجمعیـت جهان به
شـمار مـیرود و از نظـر برابـری قـدرت خرید رتبـه هجدهم جهان
را دارد و از نظـر تولیـد ناخالـص داخلی بیسـتوهفتمین کشـور دنیا
اسـت .حمایـت از کاالهـای سـاخت داخـل و الـزام و یـا تشـویق
مصرفکننـدگان بـه اسـتفاده از کاالهـای داخلـی موضوعی اسـت
که حداقل در سـه دهه گذشـته همواره از سیاسـتها و دغدغههای
مسـئولین بـوده و بـرای تحقـق آن نیز اقداماتی انجام شـده اسـت،
هرچنـد کـه هیچگاه اثربخشـی این اقدامـات اندازهگیری نشـده اما
نتایـج نشـان میدهد تمایل بـه خرید کاالی خارجـی افزایش یافته
اسـت .عـدم یکپارچگی اقدامـات ،نبود مطالعـات بازاریابـی و اصرار
بـر خریـد کاالی داخلی بـدون در نظر گرفتن نیاز مشـتری و بهبود
کیفیـت محصـوالت در برخی مواقـع مانعی بوده که به واسـطه آن
عمـوم مردم از دسـتیابی بـه کاالهای با کیفیت و با قیمت مناسـب
بـاز ماندهانـد که نتیجـه آن در برخی محصوالت (مانند پوشـاک) به
رشـد معضالتـی همچون قاچـاق کمک کرده اسـت.
بـا توجـه بـه تجـارب دیگـر کشـورها و سـوابق ایـران در زمینهی
حمایـت از کاالی داخلـی مـوارد پیـشرو در جهـت کمـک بـه
برنامهریـزی پیشـنهاد شـده و بـرای تدویـن برنامـه الزم اسـت تـا
برخی سـواالت به صورت شـفاف پاسخ داده شـود .منظور از کاالی
ایرانـی چیسـت؟ کاالهـای هـدف کـدام هسـتند؟ برای شناسـایی
کاالهـای مـورد حمایـت در وهلـهی اول باید مشـخص گـردد که
منظـور از کاالی ایرانـی چیسـت؟ آیا کاالهایی که در کشـور مونتاژ
میگـردد بـه عنـوان کاالی ایرانـی تلقـی میشـوند؟ آیـا کاالهای
تولیـد شـده در مناطـق ویـژه و مناطـق آزاد تجـاری بـه عنـوان
کاالی داخلـی محسـوب میشـوند؟ منظـور از حمایت چیسـت؟ آیا
حمایتهـا صرفـا بـرای بازارهای داخل کشـور اسـت و یـا حمایت
بـرای حضـور موفـق در بازارهای بینالمللـی را نیز در بـر میگیرد؟
مخاطبـان اصلی برنامهها چه کسـانی هسـتند؟ نهادهـای درگیر در
اجـرای برنامههـا چـه ارگانهایی هسـتند؟ پاسـخ به این سـواالت

میتواننـد جامعـه تولیـد کننـدگان و نیـز سـبد کاالهـای تحت
حمایـت را مشـخص نماید چراکـه این امر به اجـراء موفق برنامه
و جلوگیـری از هدررفتـن زمان ،هزینـه و امکانات کمک میکند.
هدف؛ حمایت از کاالی ایرانی
اسـتراتژی پیشـنهادی ترجیحا حمایـت از کاالی ایرانی با فراهم
کـردن بسـتر رقابتـی و ممانعـت از انحصـار ،فرهنگسـازی در
زمینـه اسـتفاده از کاالی ایرانـی ،ارتقاء کیفیت کاالهـای ایرانی،
شناسـایی نیازها و سـلیقه مشـتریان ،بهبـود نحوه ارائـه و عرضه
محصـوالت و بهبـود کیفیـت خدمـات پس از فروش اسـت.
فرصتها و نقاط قوت
در شـاخصهای بینالمللـی انـدازه بـازار ایـران بـزرگ نشـان
داده میشـود (رتبـه ایـران در سـال  ۲۰۱۷در رکـن انـدازه بـازار
در شـاخص رقابتپذیـری ۱۹ ،بـوده اسـت) و افزایـش قیمـت
ارزهـای خارجـی سـبب ایجاد مزیـت بـرای کاالی ایرانی شـده
اسـت .این درحالی اسـت که سـطح آگاهی و احسـاس مسئولیت
اجتماعـی در جهـت ضرورت حمایت از تولید کشـور باال اسـت و
زیرسـاختهای مناسـب تولیـد میتوانـد در جهت بهبـود کمی و
کیفی تولیدات موثر باشـد (در سـال  ۲۰۱۷رتبه زیرسـاخت ایران
در شـاخص رقابتپذیـری  ۵۷بـوده اسـت).
تهدیدها و نقاط ضعف
عـدم اسـتفاده درسـت از نقدینگـی جامعـه در فعالیتهـای
تولیـدی ،رقابتپذیـر نبـودن تولیـدات داخلـی بـا کاالی خارجی
از نظـر قیمـت ،کیفیت ،سـلیقه مشـتری ،تبلیغات و غیـره ،وجود
معضـل قاچـاق در کشـور و ضعـف سیسـتمهای نظارتـی برای
کنترل آن ،سـیر صعـودی هزینه تولید کاال بـه دالیل مختلف از
جملـه نرخ سـود باالی تسـهیالت بانکـی ،مالیات ،بیمـه ،تامین
اجتماعـی ،قاچـاق ،واردات بیرویه و موارد مشـابه ،ضعف قوانین
و آییننامههـای مربـوط بـه حمایـت از تولیـد ،ضعـف همکاری
میـان بخشهـا و نهادهـا ،عـدم مسـاوات سـرمایهگذاران در
برخورداری از امکانات کشـور ،آگاهـی پایین تولیدکنندگان از نیاز
و سـلیقه مصرفکنندگان ،ضعـف مراجع نظارتی در حفظ کیفیت
و اسـتانداردهای تولیـد و حمایـت از حقـوق مصرفکننـدگان از
جملـه نقـاط ضعـف و تهدیدهایی هسـتند که رسـالت حمایت از
کاالی ایرانـی را بـه خطـر میاندازنـد.
ارکان موثر در پیشبرد هدف “حمایت از تولید داخل”
در موضـوع حمایـت از کاالی ایرانـی پنج مخاطـب اصلی وجود
دارد .مسـئوالن ،تشـکلهای کارفرمایـی و اصنـاف ،بخشهـای
عمومـی ،تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان کـه هریـک وظیفه
خطیـری بـر عهـده دارنـد .یکـی از آسـیبهای اصلـی در ایـن
زمینـه ،عـدم توجـه به نقـش تمامی عناصـر و تمرکـز صرف بر
نقـش عمـوم مـردم اسـت .باید توجه داشـت کـه بازیگـر اصلی
در موضـوع حمایـت از کاالی ایرانـی ابتـدا مسـئوالن و سـپس
تولیدکننـدگان و تشـکلهای کارفرمایـی و اصنـاف هسـتند.
بخـش عمومـی نیـز از طریـق فرهنگسـازی در دسـتیابی بـه

27

نشریـه خبـری ،آموزشی و تحلیلی شماره 95

نیما علیپور

تنها خالقیت است که کارآفرین میسازد
شاهرخ ظهیری

شـاهرخ ظهیـری معتقـد اسـت
برداشـتهای اشـتباه در کشـور
شـکل گرفته اسـت؛ کارآفرین کسـی
نیسـت کـه کارخانـهای درسـت کند
و چنـد کارگـر در آن سـر کار بگـذارد
و تصـور کنـد کـه کار ایجـاد کـرده
اسـت .کارآفرینـی خالقیـت اسـت.

شـاهرخ ظهیـری -عضو هیئـت نمایندگان
اتـاق ایـران و بنیانگـذار برنـد مهرام
شـاهرخ ظهیـری ،کارآفرینـی از نسـل
اصیلتریـن فعـاالن اقتصـادی اسـت کـه
هنـوز هم در سـن  86سـالگی ،فعالیتهای
ق ایـران
مدنـیاش متوقـف نشـده ،در اتـا 
حضـور پیـدا میکنـد و همچنیـن در
دانشـگاهها ،رمـوز کارآفرینـی را بـرای
جوانهـا شـرح میدهـد .ظهیـری ،در ۱۸
سـالگی پـدرش را بـر اثـر بیمـاری سـل
از دسـت داد و بهعنـوان فرزنـد بـزرگ،
سرپرسـتی مادر ،خواهـران و برادرانش را به
عهـده گرفـت .او ابتـدا با مـدرک تحصیلی
دبیرسـتان در اداره فرهنـگ قم اسـتخدام و
بهعنـوان معلـم دبسـتان مشـغول تدریـس
شـد .بعد از مدتـی به قلهـک انتقالی گرفت
و در آنجـا همزمـان بـا ادامـه تحصیـل در
رشـته حقـوق در مقطـع کارشناسـی ،در
دبسـتان تدریـس کـرد و همچنیـن در یک
فروشـگاه منسـوجات مشـغول به کار شـد.
او پـس از مدتـی وارد گروهـی از کارخانهها
وابسـته بـه دولـت شـد و در اواخـر دهـه
 40نیـز کسـبوکار شـخصی خـودش را
راهانداخـت و گـروه صنایع غذایـی «مهرام»
را بنیـان گذاشـت .ظهیـری بـا روی خوش،
گفتوگویـی کوتـاه بـا «پایـگاه خبـری
اتـاق ایـران» داشـته و از خالقیتـی کـه بـه
کارآفرینـی میرسـد ،روایـت کـرده اسـت.
رئیسجمهـوری چنـد وقـت پیـش گفـت
مهمتریـن کار خیـر ایجاد اشـتغال اسـت .از
نظر شـما چقـدر ایـن صحبتها بـه مرحله
اجرا رسـیده اسـت؟
مسـئله اشـتغال را باید در آمارهایـی دید که

خـود دولـت منتشـر میکند .باکمال تأسـف
نهتنهـا بیکاری کـم نشـده ،بلکـه روزبهروز
هـم بیشـتر میشـود .دلیلش هم این اسـت
کـه تـا زمانی که اقتصاد کشـور رشـد نکند،
صنایـع در رکـود فعـال نشـوند ،تـا زمانـی
کـه سـرمایه به ایـران نیایـد ،اشـتغال ایجاد
نمیشـود .در چنیـن بحرانـی کشـورهای
دیگـر هـم بودهانـد و وقتـی سـرمایهگذار
خارجـی بـه آنجـا رسـیده ،چـرخ اقتصـاد را
بهکارانداخته اسـت .امـا در ایران هیئتهایی
کـه آمدهانـد و رفتهاند ،به نتیجهای نرسـیده
اسـت .بنابرایـن معضـل اصلـی مـا امـروز
همان بیکاری اسـت .بهخصوص هرسـال،
با بیشـتر شـدن تعداد فارغالتحصیلان ،این
نگرانی بیشـتر میشـود.
در نسـل فعـاالن اقتصادی اصیـل و قدیمی
ماننـد شـما ،روحیـه کارآفرینـی و ایجـاد
شـغل بسـیار پررنـگ بـود .در دوران کنونی
بـه نظرتـان اوضـاع چطـور اسـت و در کل
وضعیـت کارآفرینـی را چطـور میبینیـد؟
کمی برداشـتهای اشـتباه در کشـور شکل
گرفتـه اسـت.کارآفرین کسـی نیسـت کـه
کارخانهای درسـت کند و چنـد کارگر در آن
سـر کار بگـذارد و تصـور کند کـه کار ایجاد
کـرده اسـت .کارآفرینـی خالقیـت اسـت.
همیـن موبایـل را فردی اختراع کرده اسـت،
حسـاب کنیـد در تمـام دنیـا چـه تحولی به
وجود آورده و چه اشـتغالی ایجاد کرده است.
همـه کسـانی کـه در مملکـت کارآفریـن
هسـتند ،در حقیقـت درجـه اول خالقانـد.
یـک کاری را خلـق کردهانـد و از ق َِبـل آن
هـم عـدهای بـه شـغل رسـیدهاند .مـا هـم
همیشـه در دانشـگاهها و سـمینارهایی کـه

میرویـم ،ایـن مسـئله را مطـرح میکنیـم.
فکـر کنید و چیـزی را به وجـود آورید که از
قِبـل آن صدهـا و هـزاران نفر منتفع شـوند.
بنابرایـن کارآفرینی ایـران هم باید در همین
سـطح فعال باشـد.
شـما به دانشـگاه اشـاره کردیـد .حضورتان
میـان جوانـان چطـور اسـت؟ بـه نظرتـان
در حـال حاضـر نسـل جـوان مـا کـه در
دانشـگاه آموزش دیده ،توانایـی الزم را برای
کارآفرینـی دارد؟
بلـه ،حتمـا دارنـد .در دانشـگاهها بیشـتر
زندگـی مـن را بهعنوان کسـی که در سـال
 1349مهـرام را با  13تـا کارگر راه انداختهام
و بعـد ایـن واحـد بـه یـک واحـد بـزرگ با
 5هـزار نیـرو تبدیـل شـده اسـت ،بررسـی
میکننـد .جوانهـا عالقهمنـد هسـتند کـه
ببیننـد ایـن روند چطور طی شـده اسـت .ما
هـم همه مشـکالتی را که سـر راه بـوده یا
اینکـه چطور فکـر کردهایم و چطور بـازار را
بـه وجود آوردهایم ،برایشـان بیـان میکنیم.
روزی کـه مـا سـس را بـه ایـران آوردیـم،
اصلا کسـی نمیدانسـت مـورد مصـرف
ایـن کاال چیسـت و آن را چطـور باید خورد.
آنوقـت ایـن بهجایـی میرسـد کـه یـک
کارخانه 5 ،کارخانه میشـود و مردم باعالقه
بسـیار زیـادی آن را تهیـه میکنند .مسـائل
و مشـکالت زیادی سـر ایـن راه اسـت ،که
ایـن مشـکالت را کارآفریـن رفـع میکند و
بـه موفقیت میرسـد .وقتـی این مسـائل را
برای دانشـجویان توضیح میدهیـم ،امیدوار
میشـوند .بهخصـوص در زمـان حاضـر که
نیـاز بـه امیـد در اقتصاد بیشـتر از هـر زمان
دیگری وجـود دارد.
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و کیفیـت ،تامیـن مـواد اولیه مرغـوب و تجهیزات مـورد نیاز و
جهتدهـی بـه خریدهای دولتی و منع خریـد کاالی خارجی از
محـل بودجههای دولتـی ،از الزامات حمایـت از تولیدکنندگان
هستند .
تولیدکنندگان چه باید بکنند؟
در ایـن بیـن امـا ارتقـای کیفیـت ،به حداقـل رسـاندن هزینه
تمـام شـده تولید ،گسـترش خدمات پـس از فـروش و الزام به
فرآینـد تولید تا پس از مصرف ،ذائقهشناسـی مصرفکنندگان،
نیازسـنجی بـازار و نـگاه بـه مزیتهـای داخلـی ،توجـه
تولیدکنندگان به بحث نوآوری ،خالقیت ،بسـتهبندی مناسـب،
بازاریابـی کارآمد ،تبلیغات موثر ،برندسـازی و ارتقای بهرهوری،
ارتقاء سـطح تکنولوژی و مهارت نیروی کار و توسـعه تولیدات
دانـش بنیـان در جهـت بهبـود کیفیـت تولیـدات و افزایـش
بهـرهوری ،توسـعه فروشـگاههای عرضـه مسـتقیم کاال و یـا
سـاماندهی عرضـه محصـوالت به منظـور کمک بـه مصرف
کننـدگان بـرای شناسـایی محصـوالت داخلـی بـا کیفیـت،
تقویـت بخـش طراحـی در
تولیـد محصوالت (بـه ویژه
در مـورد محصوالتـی نظیر
پوشـاک ،کفـش و غیـره)،
اسـتفاده از روشهـای نوین
تبلیغـات ،ارائـ ه آموزشهای
الزم بـه نماینـدگان و
کارکنـان بخش فـروش که
مسـتقیم با مصرفکنندگان
در ارتبـاط هسـتند،
برندسـازی و ایجـاد هویـت
بـرای کاالهـای تولیـدی،
کاهـش هزینـه قیمت تمام شـده و گسـترش خدمـات پس از
فـروش و الـزام بـه فرآینـد تولیـد تـا پـس از مصـرف همگی
مـواردی هسـتند که در صـورت توجه و رعایت آنها از سـوی
تولیدکننـدگان امـکان تولید محصول با کیفیـت و قابل رقابت
در بـازار فرآهـم میکنـد.
حمایت از مصرفکنندگان
در راسـتای حمایـت از مصرفکننـدگان نیـز کنتـرل قیمـت
کاالهـا و خدمـات و نظـارت بـر حقـوق مصرفکننـدگان و
پرداخـت یارانـه بـه مصرفکننـدگان کاالهـای رقابتـی ایران
مهمتریـن مسـائلی هسـتند کـه بایـد بـه آن توجه داشـت.
تشکلهای کارفرمایی و اصناف
تشـکلهای کارفرمایی و اصناف که شـامل اتاقهای بازرگانی
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ،اتحادیهها و انجمنها میشـود،
میتواننـد در نقـش واسـطه میـان دولت و بنگاه عمـل کنند تا
ضمـن انتقال انتظـارات بنگاهها به دسـتگاههای سیاسـتگذار
در اجـرای برنامههـا در صحنـه تولید همکاری کننـد ،بنابراین
در تمـام حوزههـای مسـئوالن و بخشهـای عمومـی،

تولیدکننـدگان تشـکلهای کارفرمایـی مشـارکت خواهنـد داشـت.
پژوهش و برنامهریزی
تدویـن برنامـه جامـع بـرای تمامـی ذی نفعـان بـا تمرکـز بـر
تولیدکننـدگان ،تدوین شـاخصهای ارزیابی تولیدکننـدگان توانمند و
تولیدکنندگانـی کـه ظرفیـت توانمنـد شـدن در کوتـاه مدت یـا میان
مـدت را دارنـد ،شناسـایی بنگاههایی بـا عملکرد تولیـدی و صادراتی
برجسـته و بهـرهور در رشـته فعالیتهـای مزیـتدار یـا راهبـردی و
شناسـایی تولیدکنندگانی که ظرفیت توانمند شـدن را دارا هسـتند به
منظـور رفـع مشـکالت آنها بـرای حضـور موثر و پایـدار در بـازار از
جمله مسـائلی اسـت کـه دولت باید در حـوزه پژوهـش و برنامهریزی
بـه آن توجـه کند.
بخشهای عمومی
فرهنگسـازی در جهـت ترغیـب مـردم بـه مصـرف اجنـاس
داخلـی ،تبلیغـات رسـانهای در حمایـت از کاالی ایرانـی ،انجـام
پژوهشهـای کاربـردی از سـوی دانشـگاهها و موسسـات پژوهشـی
در زمینـهی بازاریابـی و قومشناسـی در جهـت شـناخت نیاز و سـلیقه
مصرفکننـدگان و نحـوهی ترغیـب
آنهـا بـه خریـد کاالهـای ایرانـی،
تهیه برنامههای جذاب و غیرشـعاری
از سـوی صداوسـیما بـرای ترغیـب
مـردم بـه خریـد کاالهـای داخلـی
بـه منظـور کمـک بـه اشـتغالزایی و
توسـعه کشـور ،حضور تولیدکنندگان
در برنامههـای صداوسـیما در جهـت
ارتقـاء آگاهـی مصرفکننـدگان از
فرآینـد تولیـد اطمینانبخـش ،ایجاد
غرفههـای دائمی و موقت از تولیدات
برتـر بـا نشـان کیفیـت کاال توسـط
شـهرداریها در مکانهـای عمومـی ماننـد پارکهـا ،ایسـتگاههای
متـرو و غیـره ،مشـارکت وزارت آمـوزش و پـرورش در تهیه محتوای
درسـی و برنامههـای گروهـی در جهـت ترغیـب دانشآمـوزان بـه
اسـتفاده از کاالهـای سـاخت داخـل و برگـزاری جشـنوارههای ملـی
بـرای ترویـج فرهنگ خریـد کاالهـای ایرانـی در زمـره پارامترهایی
قـرار میگیرنـد که بایـد در بخشهای عمومـی به آن هـا توجه کرد.
فرهنگسازی
امـا یکـی از مهمتریـن مسـائل که همـواره مغفـول مانـده“ ،فرهنگ
سـازی” اسـت کـه به نوبـه خـود میتواند نـگاه بـه حمایـت از تولید
داخـل را تغییـر دهـد .حمایـت از فعالیتهـا و برنامههـای فرهنگـی،
ایجـاد کمپینهـای تبلیغاتی و ایجاد یک شـعار ملی همـراه با لوگوی
متحـد و انتشـار همهجانبـه آن در رسـانهها ،مـدارس ،سـطح شـهر و
غیره ،ارائه خدمات آموزشـی و مشـاورهای به تولیدکنندگان و توسـعه
تفکـر از تولیـد تا پـس از مصـرف در تولیدکنندگان ،از مواردی اسـت
کـه دسـتیابی به آنهـا در بخش فرهنگسـازی میتوانـد توجه عامه
مـردم را بـه حمایـت از تولیـد داخـل جلب کند.
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گفتوگو با علیاکبر رفوگران ،موسس کارخانه بیک در ایران

بیـکاری جوانـان و انفعـال مسـئوالن؛
دغدغههای این روزهای خالق «خودکار»

علیاکبـر رفوگـران کارآفرین با سـابقه ایران و موسـس کارخانه بیک ،در 87
سـالگی همچنان به اداره واحد صنعتی عطر بیک مشـغول اسـت و از مسـئوالن
میخواهـد کـه اجـازه ندهند دغدغـه تولید ملی در کشـور از بین بـرود .رفوگران
شـعری از سـعدی را بـرای نکوهـش واردات و سـتایش تولیـد دائـم زمزمـه
میکنـد« :کهـن جامـه خویـش پیراسـتن ،بـه از جامـه عاریـت خواسـتن».
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پیرمـرد پشـت میـزی چوبـی و سـاده ،در
میـان اتاقـی سـادهتر نشسـته و میگوید
سـرگرمی ایـن روزهایـش بـه جـز تولید
عطـر ،شدهاسـت نوشـیدن چـای و
نوشـتن؛ “آبجـی جمیلـه” ،جدیدتریـن
رمانـش را بـه تازگـی چـاپ کـرده و بـا
هیجانـی دلنشـین میگوید داسـتان انقدر
جذاب اسـت که اگر آن را دسـت بگیری،
دیگـر نمیتوانـی کنـارش بگـذاری؛ و
موقـع گفتـن ایـن جملـه چشـمانش از
شـوق میدرخشـد ،درخششـی کـه بارها
و بارهـا در حیـن گفتگـو در چشـمانش
دیدیـم ،وقتـی از سـفرش بـه اروپـا
تعریـف کـرد ،از عشـقش بـه تولیـد ،و
از لحظـه خلـق واژه “خـودکار” گفـت،
حتـی وقتـی از دلشکسـتگی و افسـردگی
پـس از دسـتگیریاش گفـت ،ایـنیکی
اما شـاید از درخشـش شـوق نبود ،شـاید
بـرق قطـره اشـکی بـود کـه زیـر لرزش
دسـتهایش پنهـان شـد.
علیاکبـر رفوگـران ،کارآفریـن باانگیـزه
و موفـق ایرانـی و موسـس کارخانههـای
خـودکار و عطـر بیـک در ایران ،در سـن
 87سـالگی هنـوز و هـرروز بـه کارخانـه
عطـرش در جاجـرود مـیرود وحتـی در
شـرایط متالطـم اقتصـادی ایـن روزهـا،
رویـای توسـعه کسـب و کارش را در
سـر میپرورانـد ،بـه ایـن عشـق کـه کار
بیشـتری بـرای جوانـان کشـورش ایجاد
کنـد .میگویـد اوضـاع کسـب و کارش
مشـمول همـه مشـکالتی اسـت کـه
دیگـران هـم گرفتـار آننـد ،بخـش تولید
هنـوز سرپاسـت و تعدیـل نیـرو نداشـته،
امـا بخـش واردات بـه واسـطه افزایـش

ارزش دالر متوقـف شدهاسـت .کار تولیـد
امـا همچنـان ادامـه دارد و شـوق او نیـز
همیـن اسـت ،تولیـد.
حـرف از دسـت دادن کارخانـه خـودکار
بیـک کـه میشـود ،مکثهایـش
طوالنیتـر میشـوند :داسـتانش طوالنی
اسـت ،از دسـتم رفـت امـا در سـن 68
سـالگی تولیـد عطـر را شـروع کـردم.
مـن را بـه جـرم اختلاس و گرانفروشـی
گرفتنـد ،نمـی دانـم آخـر آدم چطـور می
توانـد از مـال خـودش اختلاس کنـد؟
کسـی کـه حتـی از بانکهـا یـک ریـال
هـم وام نگرفتـه؟ تمامـی دفاتـر مـا را به
سـرعت زیـر و رو کردنـد .ایـن را همـه
میداننـد کـه مـن معتقـدم آدم نبایـد
دسـت در جیـب مـردم کنـد ،برکـت در
ایـن اسـت ،و همینطـور هـم بـود ،برکت
داشـت .مـن فـروش همیـن عطـر را بـا
قیمـت  200تومـان شـروع کـردم واگـر
االن  15000تومـان شـده ،دلیلـش ایـن
اسـت کـه همـه چیـز گـران شـده .گران
فروشـی سیاسـت مـا نیسـت .بعدهـا بـه
خاطـر اتهامـی کـه بـه مـن زدنـد از من
دلجویـی شـد؛ و االن از اینکـه چنیـن
تجربـهای را در زندگـی داشـتم ناراحـت
نیسـتم .مـن خاطراتـم را مینویسـم و
وجـود این تجربـه در میـان خاطراتم آنها
را رنگینتـر کردهاسـت.
او حرکـت ایـران بـه سـوی صنعتـی
شـدن در دوران پیـش از انقلاب و یـک
خاطـره شـخصی را عامـل ایجـاد دغدغه
تولیـد در خـود میدانـد :آن زمانهـا
مـن جـوان بـودم و پایـم بـه اروپـا هـم
بـاز شـده بـود .نمایندگـی خودنویسـی به

نـام “لوکسـور” را داشـتم کـه آلمانی بود
و هنـوز خـودکار را نمیشـناختم .مـن و
بـرادرم بـه هایدلبـرگ آلمـان رفتیـم تا با
رئیـس شـرکت لوکسـور که رئیـس اتاق
بازرگانـی هایدلبـرگ هم بود بـرای تولید
خودنویـس در ایـران صحبـت کنیم .به او
گفتـم میخواهم بـا کمک شـما در ایران
کارخانـه تولیـد خودنویس بنـا کنم .وقتی
ایـن را شـنید خودنویـس بزرگـی کـه در
دسـت داشـت را محکـم روی زمیـن
کوبیـد و گفـت شـما مـواد اولیـه داریـد،
تولیدگـر هـم کـه بشـوید پـس مـا چـه
کنیـم؟ بعد بلند شـد و اتـاق را ترک کرد.
ایـن برخـورد بـد ،انگیـزهای شـد که من
را بـرای تولیـد جدیتـر کـرد .البتـه تنها
ایـن نبود .همیشـه باور داشـتم کـه ثواب
در مسجدسـازی نیسـت ،از نظرم بهترین
ثـواب ایـن بـود کـه بـرای عـدهای کار
ایجـاد کنـم و هنـوز هم بـر سـر اعتقادم
هسـتم .مجمـوع ایـن انگیزههـا ،تبدیـل
شـد بـه کارخانـه خـودکار بیک.
تولـد واژه “خـودکار” نیـز داسـتان جالبی
دارد ،بـا همـان شـوق دائمـیاش ادامـه
میدهـد :در همـان دورانـی کـه بـه اروپا
رفـت و آمد داشـتم دیدهبـودم که خودکار
در اروپـا درحـال محبوب شـدن اسـت از
ایـن رو تصمیـم گرفتـم بر تولیـد خودکار
متمرکـز شـوم .آقـای کلیمـیای بـود که
نمایندگـی خـودکار بیـک (واردات) را در
ایـران داشـت و بـه ما مـی فروخـت .روز
اولـی کـه فروشـندهاش به حجـره ما آمد
تـا نمونه جنـس بیـاورد ،پدرم بـرای نهار
و نمـاز رفتـه بـود و مـن در حجـره بودم
و جنـس را بـه مـن تحویـل داد و دیـدم

همـان وسـیلهای اسـت کـه در اروپا دیده
بـودم .وقتـی آن را بـه پـدرم نشـان دادم
پرسـید ایـن چـی هسـت؟ گفتـم ابـزار
نوشـتن جدیـد .پرسـید از کجـا جوهـر
داخلـش می ریزنـد؟ گفتم جوهـر ریختن
نمـی خواهـد ،خود کار اسـت؛ ایـن کلمه
را خودجـوش گفتـم ،و تـا به امـروز روی
آن مانـده اسـت .ایـن خـودکار زمانی که
وارد مـی شـد  9ریـال بـود ،وقتـی مـا
تولیـدش کردیـم شـد  5ریـال کـه ایـن
قیمـت تـا زمان انقلاب و بعـد از انقالب
ثابـت مانـد .تولید مـا پیـش از انقالب به
سـالی  200میلیـون خـودکار رسـیده بود.
او جـدا از ایـن انگیزههـا ،عشـق بـه
کارش را اصلیتریـن عامـل شـکلگیری
روحیـه کارآفرینـی در وجـودش میدانـد.
عشـقی کـه مشـکالت و مصائـب خاص
خـودش را دارد ،امـا یـک تـار مویـش را
بـا مشـاغل پرسـود و کم هزینـهای مانند
واسـطهگری عـوض نمیکنـد :بارهـا بـه
مـن گفتنـد کارت را جمـع کـن و بیا سـر
فلان کار دیگـر که سـود بیشـتری دارد،
مثلا بسـاز بفروشـی ،امـا قبـول نکـردم
و نخواهمکـرد چـون مـن عاشـق کار
تولیـدم  .االن  87سـال سـن دارم امـا
هـرروز بـه کارخانـه مـیروم .حـاال یـک
بـار کارم را از مـن گرفتنـد ،مهـم نیسـت
عطـر را جایگزیـن آن کـردم ،اگـر روزی
اینیکـی را هـم بگیرنـد ،کار دیگـری
جایگزینـش مـی کنـم .تا نفـس دارم این
کار را ادامـه مـی دهم چون عشـق آن را
دارم .ایـن عشـق متکی بر نـوع دیدگاهم
از زندگی اسـت .عشـق یعنی چـه؟ وقتی
مـی بینـم چهار نفـر برایم کار مـی کنند،
یـا وقت نهـار می بینـم  100نفـر درحال

نهـار خـوردن هسـتند و یـا پای دسـتگاه
هـا مشـغول بـه بسـته بندیانـد ،ایـن
یعنی عشـق ،نه سـود آخر سـال .این کار
معشـوق من اسـت.
و در ادامه ،همین عشـق بود که رفوگران
را در ایـران نگـه داشـت ،او ایـن فرصت
را داشـت تـا ایـران را تـرک کنـد و در
آمریـکا یـا هـر کشـور دیگری کـه بهای
بیشـتری بـه تالشهایـش میدادنـد ،به
زندگـی و فعالیتـش ادامه دهـد .او پس از
دسـتگیری و آزاد شـدن دچـار افسـردگی
شـدید شـد و بـرای معالجـه بـه آمریـکا
رفـت و زمانـی کـه برگشـت ،کارخانـه از
دسـتش رفتـه بـود .پـس از آن در سـال
 ،82نیمـی از پـول حاصـل از فروش خانه
زعفرانیـهاش را بـه کار بسـت و کارخانـه
عطـر بیـک را راهانـدازی کرد .پرسـیدیم
چـرا وقتـی میتوانسـتی ،ایـران را تـرک
نکـردی؟ گفـت به خاطـر همان عشـقی
کـه گفتم.
رفوگـران دربـاره قانـع کـردن بـارون
بیـک ،مالـک کارخانـه بیـک در فرانسـه
بـرای فروش کسـب و کار عطـرش به او
نیز داسـتان جذاب دیگـری در چنته دارد:
کسـب و کار عطـر بـارون بیک شکسـته
خـورده بـود و او میخواسـت آن را بـه
یـک مالزیایـی بفروشـد .به فرانسـه رفتم
و از او خواسـتم کسـب و کارش را بـه
مـن بدهـد .مـن را دوسـت داشـت ،یکی
از مشـتریان خوبـش بـودم چـون خـود
آنهـا هـم نتوانسـته بودنـد در یـک سـال
 200میلیـون خـودکار بفرشـند .وقتـی
درخواسـتم را شـنید گفت این کار را نکن،
مـن بیکم ،بـارون بیک .نتوانسـتم در این
کار موفـق شـوم ،تو برای چـه میخواهی

کاری شکسـت خورده را بـه ایران ببری؟
آنهـم االن که یکی پیدا شـده تـا آن را از
مـن بخـرد ،بگـذار بخـرد .گفتم نـه آقای
بارون ،کشـور من کشـوری جوان اسـت،
ایـن جوانهـا تحصیلات عالـی دارنـد و
جنـس خـوب را از بـد میشناسـند .مـن
اگـر جنـس خـوب را بـا قیمـت مناسـب
تولیـد کنـم آنهـا میفهمنـد و مـی خرند.
بیـک معتقد بـود عطر کاالیی پرسـتیژی
اسـت و مـردم آن را بـرای پـز دادن مـی
خرنـد امـا مـن گفتم نـه ،عطر در کشـور
من یـک ضـرورت اسـت و جوانهای ما
بـه آن نیـاز دارنـد .اعتقـاد مـن ایـن بود
کـه محصولـی بـا کیفیـت بـاال و نزدیک
بـه کیفیـت عطرهـای گران قیمـت تولید
کنـم و بـا قیمتـی مناسـب بـه فـروش
برسـانم ،مشـتری از مـن راضـی خواهـد
بـود و موفـق هم شـدم.
کارخانـه عطـر بیـک اکنـون یکـی از
کارخانههـای پرمصـرف عطـر در ایـران
اسـت که بـه جز اسـانس که از سـوئیس
وارد میشـود و پمـپ عطرها کـه کیفیت
مرغـوب داخلـی آن یافـت نشدهاسـت،
مابقـی محصـول تولیـد ایـران اسـت.
رفوگـران هنـوز رویـای توسـعه کارش را
در سـر دارد ،میگویـد انگیـزهاش را دارد
چـون عشـقش را دارد و اگر روزی برسـد
کـه دوبـاره هزار نفر کارگر داشـته باشـد،
بـه خـدا مـی گویـد االن دیگـر راضیام.
میخواهـی مـن را ببـر.
پیرمـرد گالیههایـی هـم دارد ،از
مصرفگرایـی مـردم شـاکی اسـت و
میگویـد شـما رسـانهها بایـد فرهنـگ
سـازی کنیـد تـا جلـوی مصرفگرایـی
و تجملگرایـی ،اسـتفاده دیوانـهوار از
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محصـوالت یکبـار مصـرف و گرایـش
بـه فرهنـگ برندپوشـی گرفتـه شـود .با
تعجـب میگویـد چـه معنـی میدهـد
یـک دسـت کـت و شـلوار  25میلیـون
تومان قیمت داشـته باشـد ،یـا یک پرس
غـذا  500هـزار تومن باشـد؟ دغدغههای
ایـن روزهایـش وضعیت بیـکاری جوانان
اسـت ،و بیتوجهـی مسـئوالن بـه
تجربیـات او و امثـال او .بـه مـا میگویـد
شـما نسـل سـوختهاید و مقصـرش هـم
مـا هسـتیم .بـاور دارد صنعتگرایـی در
کشـور مشـکل بیـکاری را حـل میکنـد
و معضالتـی ماننـد مهـار قاچـاق راهحلی
بسـیار سـاده دارد :رشـد صنعت در کشور
کار سـختی نیسـت .دسـت کـم میتوان
ماننـد ژاپن عمل کـرد .جلـوی واردات را
گرفـت تـا مـردم خـود دسـت بـه تولیـد
بزننـد .شـاید در ابتـدا کیفیت پایین باشـد
امـا در نهایـت کشـور بـه سـمت صنعتی
شـدن مـی رود .بـه قـول سـعدی کهـن
جامـه خویـش پیراسـتن ،بـه از جامـه
عاریـت خواسـتن .مسـاله قاچـاق هـم به
سـادگی قابـل حـل اسـت 30 .قلم جنس
کـه در داخـل کشـور نمونـه مشـابه آن
تولیـد می شـود را معرفی کنیـد و بگویید
تـا  6مـاه فرصـت داریـد نمونـه خارجـی
آنهـا را بفروشـید ،بعـد از ایـن مـدت
اگـر ایـن اقلام را در مغـازه ای ببینیـم،
پلیـس آن را ضبـط میکنـد .مغـازه دار
یکبـار کـه بـا پلیـس مواجـه شـود دیگر
جنـس خارجـی نمـی آورد .یـا شـاید آن
جنـس هنـوز در ایران تولید نشـده باشـد،
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بچه باحالها را فراموش کنید؛ آدمها
عجیبوغریب محصوالت و خدمات
جدید را شکل میدهند
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پنج سال پیش بود که زاک سیمز 21ساله با
دنیای از شور و انرژی آکادمی کد را به عنوان
یک استارتاپ معرفی کرد .این آکادمی به صورت
آنالین دورههای برنامههای نرمافزاری را برگزار
میکرد .او به خاطر میآورد که ایدهاش را برای
چندین سرمایهگذار مطرح کرد و همه یکصدا
پاسخ «خیر» به او دادند .در آن زمان کسانی
که سرود «نه» سر میدادند تصور میکردند
کدنویسی و برنامهنویسی کار عجیبوغریبی
است که به غیر از بیعرضهها کسی به دنبال آن
نیست .اما آنها اشتباه میکردند .از سال 2011
تا کنون بیش از 25میلیون نفر برای آکادمی
کد ثبتنام کردهاند .در این بین ،دورههایی که
برنامهنویسی کامپیوتری را به افراد آموزش
میدهند با استقبالی جهانی مواجه شدهاند .هر روز
تعداد بیشتری از افراد تقاضای یادگیری آنالین
میکنند چرا که آنها نیز میخواهند استارتاپ
خودشان را راه بیندازند .امسال در امریکا به
تنهایی شهریه این کالسها و دورههای آنالین
به 200میلیون دالر خواهد رسید.
چارلز سایکس نویسنده کتاب «50قانون که
کودکان در مدرسه یاد نمیگیرند» است که
نخستین بار کتاب خود را در سال  2007روانه
بازار کرد .او میگوید« :با بیعرضهها مهربان
باشید .احتمال اینکه مجبور شوید با آنها کار
کنید خیلی زیاد است ».امروز دالیل بسیار زیادی
وجود دارد که نشان میدهد باید با این افرادی
که تصور میکنید بیعرضه هستند ،رفتاری از
سر احترام داشته باشید .این روزها همین افراد
هستند که بازار را شکل میدهند و کاالها و
خدمات جدید را روانه بازار میکنند.
استفان آگردی که در مرکز مشاوره توسعه کار
میکند میگوید« :این افراد پادشاهان جدید

هستند .آنها هستند که جرقه تکنولوژیهای
جدید را میزنند ».این افراد فناوریهایی را
معرفی میکنند که کسی حتی به امکانپذیر
بودن آنها فکر هم نمیکند .از کامپیوترهای
ِ
شخصی گرفته تا شبکههای اجتماعی بزرگ مثل
توئیتر و فیسبوک همگی از جایی ساده و افرادی
کنجکاو و عجیبوغریب آغاز به کار کردند.
اما دامنه نفوذ این افراد عجیبوغریب امروز از
حوزه فناوری فراتر رفتهاست .آنها راهی در
فرهنگ برای خود باز کردهاند .کانال اچبیاو به
زودی فیلمی به نام «سیلیکنولی» را معرفی
خواهد کرد که همین فرهنگ را نشان میدهد؛
آنها در این فیلم به خوبی نشان میدهند چه
اتفاقی پشت درهای بسته میافتد .بسیاری از آنها
از دانشگاه اخراج شدهاند ،راهی به سوی صندلی
بیل گیتس یا مارک زاکربرگ پیدا میکنند.
این رتبه آدمهای عجیبوغریب است که
افزایش پیدا کردهاست .افراد عجیبوغریبی که
تنها با بازیهای رایانهای سرگرم بودند حاال در
استارتاپها حرف اول را میزنند .یکی از آنها
با همین بازیهای آنالین 70میلیون نفر را دور
خود جمع کردهاست و با بازیهای ویدئویی مثل
بسکتبال و تنیس آنها را سرگرم کردهاست.
اقتصاد بیعرضهها
پس شاید بهتر باشد شرکتها به «اقتصاد
بیعرضهها» توجه بیشتری نشان بدهند چرا
که این افراد نیازهای فناورانه را خیلی بهتر از
دیگران میشناسند .کاپیتالیستها نخستین
کسانی بودند که با ماجراجویی این افراد را
کشف کردند .یکی از این افراد در حال بررسی
این مسئله است که «افراد باهوش آخر هفته
خود را چطور میگذرانند» چرا که از این طریق
میتواند دریابد بقیه افراد اوقات خود را معمو ًال
چطور سپری میکنند .او با همین منطق روی
ابزارها و چیزهای بسیار جالبی سرمایهگذاری
کردهاست .برای مثال یکی از آنها شربتی است

که مخصوص مهندسهای پرکار است؛ آنها
که فرصت نمیکنند خودشان را تقویت کنند
میتوانند از این شربت استفاده کنند .یکی دیگر
از آنها روی قهوههای جویدنی سرمایهگذاری
است که برای افراد تنبل در نظر گرفته شدهاست.
نه تنها غذاهایی که آدمهای عجیبوغریب
معرفی کردهاند مورد توجه سرمایهگذاران قرار
گرفته بلکه سلیقه آنها نیز مورد استقبال واقع
شدهاست .یکی از شرکتهای خیلی معروف
در امریکا استارتاپی را راهاندازی کرده که
نوع خاصی از جوراب را طراحی میکند .این
جورابها با استقبال 200میلیون دالری روبهرو
شدهاند .یکی دیگر از چیزهایی که آدمهای
عجیبوغریب کشف کردهاند این است که
معمو ًال چیزهای کرایهای بیشتر مورد استقبال
قرار میگیرند و افراد کمتر به خرید تمایل دارند
چرا که از این طریق میتوانند آن را امتحان
کنند .همین مسئله دوباره باعث شکلگیری نوع
دیگری از سرمایهگذاریها شدهاست.
بازی پوکمونگو یکی از مواردی بود که نشان
میداد افراد عجیبوغریب چطور میتوانند
بازار استارتاپها را در دست بگیرند .این بازی
سودهای کالنی برای طراحان خود داشت .البته
هر چیزی که این افراد تولید یا معرفی کنند
مورد استقبال عموم مردم واقع نخواهد شد.
اما امروز افراد عجیبوغریب منبع مهمی برای
الهام گرفتن به شمار میآیند .آنها برای آغاز
فعالیتهای تجاری بسیار قدرتمند هستند چرا که
به راحتی ایده میدهند .شاید بهتر باشد شرکتها
شانس خود را با این افراد امتحان کنند .آنها
میتوانند این را همانند یک مسابقه ببینند .البته
که خیلی از آنها با شکست مواجه میشوند اما
آنها که موفق میشوند ،در واقع به موفقیتی
اساسی دست پیدا میکنند.
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امـا وقتـی فـرد بدانـد کـه بعـد از مدتـی
دیگـر ایـن جنـس در بـازار وجود نـدارد،
بـه سـمت تولید مـی رود .چـرا وقتی می
تـوان بـه همین سـادگی کار ایجـاد کرد،
کاری نمیکنیـد .تنهـا بسـته بندی همین
عطر سـاده خـرج  30خانـواده را میدهد.
چـرا دیگـران بـه ایـن موضوعـات فکـر
نمـی کنند؟ چـرا مقامـات بـرای بیکاری
جوانـان کاری نمـی کننـد؟
او میگویـد کارآفرینـی تنهـا جنبـه
اقتصـادی ندارد ،بعـد فرهنگی و اجتماعی
آن را نیـز نبایـد نادیـده گرفـت .اگر برای
جوانهـا کار ایجـاد شـود جلـوی فسـاد
گرفتـه میشـود .بیـکاری افسـردگی
مـیآورد و افسـردگی بـه هزار نوع فسـاد
منجر میشـود .جـرم و جنایـت وقتی رخ
میدهـد کـه جایـی ،اخالقیـات از فـرد
گرفتـه شـده باشـد ،و بیـکاری عامـل از
بیـن رفتـن اخالقیـات اسـت .و همیـن
موضوع،بعـد فرهنگـی کارآفرینـی اسـت.
رفوگـران بـا ایـن نظـر کـه روح مولـد
بودن در کشـور مردهاسـت موافق اسـت،
و یکـی از دالیـل آن را تعریف نادرسـتی
میدانـد کـه از سـرمایه دار و پولـدار در
جامعـه جا افتاده اسـت :سـرمایه ابزار کار
اسـت ،آچـار مهنـدس و تکنسـین اسـت.
پـول چیـز دیگـری اسـت ،ممکن اسـت
بـرای کار خیـر یـا شـر یا نـزول اسـتفاده
شـود .امـا سـرمایه ابـزار کار اسـت .ایـن
دو بـا هـم قاطـی شـدهاند ،مـی گوینـد
مرفـه بـی درد ،هـم کارخانـهدار مرفـه
بـیدرد اسـت و هـم نزولخـور .اگـر

قـرار بـر فرهنگسـازی روی کارفرماهـا
اسـت ،بایـد جـدا از مادیـات ،جایـزهای
معنـوی هـم بـرای تولیدکننـده در نظـر
گرفتـه شـود .بایـد جامعـه بـرای کارفرما
احترامـی خـاص قائـل شـود نـه اینکـه
تلویزیـون کـه یکـی از قدرتمندتریـن
ابزارهای فرهنگسـازی در جهان اسـت،
روز و شـب علیـه کارفرماهـا شـعار دهد.
تلویزیـون مـا هیـچ چیز مفیدی بـه مردم
یـاد نمیدهـد .جامعـه بایـد طـرز تفکـر
خـود را نسـبت بـه کارفرماهـا تغییر دهد.
اینگونـه کارفرما به دنبال پـاداش معنوی
هـم خواهد بـود و نه فقط مادیـات ،یعنی
میگویـد فلان کار را میکنـم دو قـران
سـود گیـرم میآیـد و کمـی هـم احترام.
بیاعتمـادی مـردم بـه تولیـدات داخلـی
نیـز موضـوع دیگـری اسـت کـه از
نظـر او تولیدکننـده و مـردم هـردو در
آن تقصیـر دارنـد ،میگویـد بخشـی از
ایـن بیاعتمـادی بـه خاطـر کوتاهـی
تولیدکننـده اسـت و بخشـی بـه خاطـر
عـادت کردن مـردم به اسـتفاده از جنس
هـای خارجـی .مـن معتقـدم مـردم بایـد
از محصـوالت داخلـی اسـتفاده کننـد،
حتـی اگـر کیفیـت نـدارد .مثلا همیـن
پرایـد ،ماشـین بـی کیفیتـی اسـت ،امـا
بایـد همـان را سـوار شـویم و در عـوض
در زمـان رانندگـی احتیـاط کنیـم و در
جادههـا بـا سـرعت نرانیـم .چه اشـکالی
دارد؟ بـه قـول سـعدی کهـن جامـه
خویـش پیراسـتن بـه از جامـه عاریـت
خواسـتن.
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گزارش مرکز آمار وزارت کار بررسی شد

جوانمرگی شغلی در بـازار کـار
بررسـی گـزارش مرکـز آمار نشـان میدهـد حدود
 ۵۶درصـد از بیـکاران فعلـی قبلا سـابقه اشـتغال
داشـته و به دالیـل مختلف جبری و اختیـاری مجبور
بـه تـرک کار شـدهاند .از طرفـی در بیـن عوامـل
۱۲گانـه علـت تـرک کار ،عوامـل جبـری در قیاس
بـا عوامـل اختیـاری تـرک کار سـهم قابلتوجهـی
داشـتهاند؛ بهطوریکـه سـه علـت «موقتـی بـودن
کار»« ،پاییـن بـودن درآمـد» و «اخـراج یـا تعدیـل
نیـروی کار» کـه در زمـره اصطکاکهـای سـمت
تقاضـای بـازار کار قـرار میگیرنـد ،درمجمـوع
بیـش از  ۵۰درصـد علل تـرک کار بیـکاران فعلی را
توضیـح میدهنـد.
بررسـی گـزارش مرکـز آمـار وزارت کار نشـان میدهـد حـدود
 ۵۶درصـد از بیـکاران فعلـی نیـروی کاریانـد کـه قبال سـابقه
اشـتغال داشـته اسـت و به دالیل مختلف جبری و اختیاری کار
خـود را تـرک کردهانـد .از طرفـی ایـن گـزارش نشـان میدهد
در بیـن عوامـل  ۱۲گانـه «علـت تـرک کار بیـکاران فعلـی»،
عوامـل جبـری ترک کار ،در قیـاس با ترک کار اختیاری سـهم
قابلتوجهـی داشـته اسـت؛ بهطوریکـه سـه علـت «موقتـی
بـودن کار»« ،پاییـن بـودن درآمـد» و «اخراج یـا تعدیل نیروی
کار» کـه در زمـره اصطکاکهـای سـمت تقاضـای بـازار کار
قـرار میگیرنـد در مجمـوع بیـش از  ۵۰درصـد علل تـرک کار
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بیـکاران فعلـی را توضیـح میدهنـد .بنابرایـن ایـن شـرایط
نشـان میدهـد بـازار کار در ایـران یـک چشـمانداز بلندمدت
را بـرای نیـروی کار و از طرفـی بـرای رابطـه موثـر بلندمدت
بیـن بنگاه-نیـروی کار ایجـاد نکـرده اسـت .بـه بیانـی دیگر،
بخـش قابلتوجهـی از نیـروی کار ،هنـگام یافتن شـغل خود،
نمیتواننـد افـق بلندمدتـی در خصـوص پایـداری شـغلی خود
تصـور کنند .بـر مبنای گـزارش مذکور در مجمـوع حدود یک
میلیـون و  ۸۰۰هـزار نفـر از بیـکاران فعلـی قبال شـاغل بوده
و بـه دالیـل مختلف شـغل خـود را تـرک کردهاند .حـدود ۹۰
درصـد از ایـن تعـداد مـردان و تنهـا  ۱۰درصـد زنـان بودهاند؛
ایـن نسـبت نامتقـارن نشـان میدهـد در مجموع مردانبیشـتر
در معـرض تعدیـل یـا تغییـر جبـری و اختیـاری شـغل قـرار
میگیرنـد.
تقسیم بازار کار
مرکـز آمار وزارت کار در گزارشـی علت ترک شـغل «بیکاران
قبلا شـاغل» را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .در یـک
دسـتهبندی بیـکاران فعلی در بـازار کار را میتـوان به  ۲گروه
«بیکارانی که تاکنون سـابقه اشـتغال نداشـتهاند» و «بیکارانی
کـه قبال سـابقه اشـتغال داشـتند و به دالیل مختلـف کار خود
را تـرک کردهانـد» تقسـیم کـرد .هـر کـدام از دسـته بیکاران
مذکـور اثـرات متفاوتـی بر بازار کار داشـته و از طرفی سـاختار
بـازار کار را منعکـس میکننـد .بـه طـور خالصـه میتـوان
گفـت ترکیـب ایـن نـوع از بیـکاری «پایـداری اشـتغال» در

یـک اقتصـادرا نمایندگـی میکنـد؛ بهطوریکـه اگـر در
اقتصـادی سـهم قابلتوجهـی از بیـکاران فعلـی «نیـروی
کاری باشـد کـه قبلا سـابقه اشتغالداشـتهاند» به ایـن معنی
اسـت کـه بـازار کار پایـداری الزم را بـرای نیـروی کار ایجاد
نکـرده اسـت .بهعبـارت دیگـر ،در چنیـن حالتـی بـه دالیـل
مختلـف از جملـه اشـتغالهای فصلـی یـا تعدیـل نیـرو ،بازار
کار چشـمانداز بلندمدتـی بـرای نیـروی کار مهیـا نمیکند .در
طـرف مقابـل ،در صورتـی کـه وزن بیکارانـی که قبال سـابقه
اشـتغال داشـتهاند در بیـکاری جاری کـم باشـد(بیکاران فعلی
عمدتا کسـانی باشـند که سـابقه ورود به بازار کار نداشـتهاند)
بـه ایـن معنی اسـت کـه افرادی کـه شـغل پیـدا میکنند در
بلندمـدت در شـغل و صنعـت خـود باقی میمانند .بـه تعبیری
دیگـر ،در چنیـن سـناریویی رابطـه بیـن صنعـت و نیـروی
کار بیشـتر شـده و بـازار نیـروی کار از خدمـات کار اسـتفاده
بلندمدتتـر و کارآتـری خواهـد بـرد .گـزارش مرکـز آمـار
وزارت کار در یـک دسـتهبندی علـت تـرک شـغل بیـکاران
فعلـی را بـه  ۱۲گـروه تقسـیم کـرده اسـت .بـر مبنـای ایـن
گـزارش  ۴علـت «موقتی بـودن کار»« ،پایین بـودن درآمد»،
«اخـراج یـا تعدیـل نیـرو» و «به پایـان رسـیدن دوره خدمت
وظیفـه» سـهم قابلتوجهـی در علـل تـرک شـغل بیـکاران
فعلـی داشـتهاند.
پایداری پایین اشتغال
براسـاس گـزارش ایـن مرکـز در مجمـوع در میـان بیکاران
موجـود در اقتصـاد ،حـدود یـک میلیـون و  ۸۰۰هـزار نفـر از
آنهـا قبلا سـابقه اشـتغال داشـتهاند و بـه دالیـل مختلـف
شـغل خـود را تـرک کردهانـد .از طرفـی بررسـی گـزارش
مذکـور نشـان میدهـد که سـهم مـردان در بین ایـن گروه از
بیـکاران بـه میـزان قابلتوجهـی بیشـتر از زنـان بوده اسـت.
بهطوریکـه از تعـداد بیـکاران مذکـور ،حـدود یکمیلیـون و
 ۶۰۰هـزار نفـر مـرد و تنهـا  ۲۰۰هـزار نفـر آنهـا زن بودهاند.
بـه بیانـی دیگـر ،حـدود  ۹۰درصـد از بیـکاران فعلـی کـه
قبلا سـابقه کار داشـتند مـرد بودهانـد .ایـن نسـبت متفـاوت
نشـان میدهـد مـردان بیشـتر از زنـان در معـرض «تعدیـل
و تغییـر کار» جبـری یـا اختیـاری قـرار میگیرنـد .بررسـی
گزارشهـای سـابق مرکـز آمـار نشـان میدهـد تعـداد کل
بیـکاران در اقتصـاد ایـران حـدود  ۳میلیـون و  ۲۰۰هـزار نفر
اسـت ،بنابرایـن تعداد یـک میلیـون و  ۸۰۰هزار نفـر بیکاری
کـه قبلا سـابقه کار داشـتهاند در دوره فعلـی نشـان میدهد
کـه حـدود  ۵۶درصـد از بیکاران فعلی قبال شـغل داشـتهاند و
تنهـا حـدود  ۴۴درصـد از بیکاران فعلـی هرگز موفـق به پیدا
کـردن کار نشـدهاند .درخصـوص ریشـهیابی علل تـرک کار،
بررسـیها نشـان میدهـد کـه در سـال گذشـته بیـش از ۵۰
درصـد از بیـکاران دارای سـابقه کار بـه علـت اصطکاکهای
ناشـی از بازار کار شـغل خـود را ترک کردهاند .سـهم بیکاران
فعلـی کـه بـه علـت «موقتـی بـودن کار» قبلا کار خـود را
تـرک کردهانـد حـدود  ۲۵درصـد بـوده و بیشـترین سـهم را
در بیـن علـت تـرک کار بیـکاران داشـته اسـت .بعـد از آن
«پاییـن بـودن درآمـد» بـا ثبـت حـدود  ۱۶درصـد بیشـترین

سـهم را در علـل تـرک کار بیـکاران فعلـی داشـته اسـت .علت
«اخـراج یـا تعدیل نیـروی کار» نیز در جایگاه سـوم قـرار گرفته
و سـهم حـدود  ۱۴درصـدی بیـن ریشـه تـرک شـغل بیـکاران
داشـته اسـت .بنابراین سـه گـروه «موقتـی بـودن کار»« ،پایین
بـودن درآمـد»« ،اخـراج یـا تعدیـل نیـروی کار» کـه اصطکاک
موجـود در سـمت تقاضـا بـازار کار را نمایندگـی میکننـد ،بـه
ترتیـب در صـدر جـدول علـل ترک شـغل بیـکاران قـرار دارند،
ایـن در حالـی اسـت کـه علـل و انگیزههای سـمت تقاضای کار
سـهم بسـیار پایینتـری در تـرک شـغل بیـکاران فعلـی داشـته
اسـت .ایـن نسـبتهای متفـاوت حاکـی از فشـار سـمت تقاضـا
در بـازار کار اسـت.
دو سناریوی تغییرات ساالنه
بررسـیها نشـان میدهـد در سـال گذشـته نسـبت بـه سـال
 ،۱۳۹۵سـهم علـت ترک شـغل به دلیـل «پایین بـودن درآمد»
افزایـش یافتـه اسـت؛ در حالـی کـه در سـال  ۱۳۹۵حـدود /۸
 ۱۴درصـد از بیـکاران فعلـی کـه قبلا شـغل داشـتهاند بـه
علـت «پاییـن بـودن درآمـد» کار خـود را تـرک کردهانـد کـه
ایـن نسـبت در سـال  ۱۳۹۶بـه  ۱۶ /۳درصـد افزایـش یافتـه
اسـت .در خصـوص این تغییـر میتـوان دو سـناریوی «افزایش
درآمدسـرانه» و «انتظـارات تورمـی» را طراحـی کرد .سـناریوی
اول ثبات اقتصادی نسـبی در سـالهای گذشته و رشد اقتصادی
مطلـوب در سـال  ۱۳۹۵را نشـانه میگیـرد .بهطوریکـه بعـد از
ثبـات اقتصـادی ناشـی از برجـام ،درآمد سـرانه خانوارها که قبال
بـه میـزان قابلتوجهـی کاهـش یافتـه بـود ،در سـال  ۱۳۹۵تـا
حـدودی بهبـود یافـت .ایـن بهبود درآمد سـرانه و افزایش رشـد
اقتصـادی تـا حـدودی روی ذهنیـت نیـروی کار در خصـوص
چانهزنـی بـا بنگاههـا تاثیـر گذاشـت .بهعبارتـی دیگـر ،نیـروی
کار ممکـن اسـت در سـال گذشـته انتظارات عقب نگـر را لحاظ
کـرده و بـه دسـتمزدهای این سـال و حداقـل افزایش دسـتمزد
در ایـن سـال بسـنده نکـرد و بـه همیـن دلیـل ممکن اسـت به
فکـر جابهجایـی شـغلی افتاده باشـد.
دومیـن سـناریو کـه عمدتا بـرای نیمه دوم سـال گذشـته صدق
میکنـد ،انتظـارات تورمـی آحاد اقتصـادی را نشـانه میگیرد .از
نیمـه دوم سـال گذشـته روند رشـد نقدینگی و التهابـات در بازار
داراییهـا انتظـارات تورمـی را در اذهـان نیروی کار شـکل داده
بـود .اگرچـه تـورم از ماههای ابتدایی سـالجاری رونـد صعودی
را آغـاز کـرد؛ امـا انتظـار افزایـش آن از نیمه دوم سـال گذشـته
شـکل گرفته بـود .در چنین حالتـی ،نیروی کار حداقل دسـتمزد
خـود را در ابتـدای سـال تعییـن کـرده امـا کاهش رفاه ناشـی از
افزایـش تـورم را در طـول دوره پیشبینی کرده اسـت .به همین
دلیـل در تلاش اسـت تـا بهمنظـور حفـظ قـدرت خریـد خـود
بـه چانهزنـی بیشـتر و یافتن شـغل بـا درآمـد بیشـتر روی آورد.
البتـه اثـر ایـن انتظـارات تورمـی در سـمت تقاضای نیـروی کار
نیـز قابلتوضیـح اسـت .بهطوریکـه در مواقعـی کـه بنگاههـا
شـرایط اقتصـادی آینـده را رکـودی پیشبینی کنند سـعی دارند
تـا ایـن تغییـرات رکـود اقتصـادی را در قالب ریاضت بـه نیروی
کار خـود انتقـال دهند.
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اندیشکده بروکینگز
پـاســـخ میدهـد
چرا آفریقا برای سرمایهگذاران «سرزمین فرصتها» است؟
آفریقـا جدیدتریـن بـازار نوظهور جهان محسـوب
میشـود و همانطـور کـه چیـن بهرهبـرداری از
ایـن بـازار را آغـاز کـرده اسـت ،دیگـر کشـورها
نیـز باید بـرای ورود بـه بـازار آفریقا و اسـتفاده از
ظرفیتهـای فوقالعـاده آن دسـتبهکار شـوند.

نشریـه خبـری ،آموزشی و تحلیلی شماره 95

نشریـه خبـری ،آموزشی و تحلیلی شماره 95

36

از سـال  2000تاکنـون دسـتکم نیمـی از کشـورهایی کـه
باالتریـن نـرخ رشـد اقتصادی سـاالنه در جهـان را داشـتهاند،
جـزو کشـورهای آفریقایـی بودهانـد و در سـال  2018نیـز 6
کشـور از  10کشـوری کـه طبـق پیشبینیهـا باالتریـن نـرخ
رشـد اقتصـادی در جهـان را خواهنـد داشـت ،از قـاره آفریقـا
خواهنـد بود.
هفـت سـال قبـل مجلـه کسـبوکار هـاروارد در مقالـهای بـه
ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه بسـیاری از فرصتهـای بـزرگ و
کشفنشـده جهـان را بایـد در آفریقـا جسـتجو نمـود؛ قـارهای
که بـا وجود ظرفیتهـای فوقالعـادهاش برای سـرمایهگذاری،
هنـوز هـم در اولویـت برنامههـای کشـورهای غربـی قـرار
نگرفته اسـت.
از سـال  2014تـا  2016صـادرات آمریـکا بـه کشـورهای
آفریقایـی ،از  38میلیارد دالر بـه  22میلیارد دالر کاهش یافت.
انگلیـس امـا بـه فرصتهـای موجـود در آفریقا توجه بیشـتری
نشـان داده اسـت ،بهطوریکـه ارزش سـرمایهگذاریهای این
کشـور در آفریقـا ،در فاصلـه سـالهای  2005تـا  2014بیـش
از دو برابـر شـده و بـه رقـم  42.5میلیـارد پونـد ( 57.6میلیـارد
دالر) رسـیده اسـت؛ هرچنـد در سـال  2017ارزش صـادرات
انگلیـس بـه آفریقـا تنهـا  2.5درصـد ارزش کل صـادرات این
کشـور بوده اسـت.
ً
عملا بـازار آفریقـا را بـه چیـن باختهانـد؛
کشـورهای غربـی

کشـوری کـه صادراتـش بـه آفریقا طـی دوره  10سـاله 2005
تـا  ،2012بـا بیـش از  7برابـر افزایـش بـه  103میلیـارد دالر
رسـیده اسـت .سـایر اقتصادهای بـزرگ جهان اگـر میخواهند
در آفریقـا بـا چیـن رقابـت کننـد ،باید بـا کشـورهای آفریقایی
و بخشهـای اقتصـادی مسـتعدی کـه ظرفیتهـای بیشـتری
بـرای رشـد دارنـد ،ارتبـاط نزدیکتـری برقـرار نمایند.
در سـال  2030جمعیـت آفریقـا بـه  1.7میلیـارد نفـر خواهـد
رسـید کـه بیش از نیمـی از این جمعیت در کشـورهای نیجریه،
اتیوپـی ،جمهـوری دموکراتیـک کنگـو ،مصـر ،تانزانیـا ،کنیا و
آفریقـای جنوبـی سـاکن خواهنـد بود .نکتـه مهمتر این اسـت
کـه در افـق  2030حـدود  43درصـد آفریقاییهـا جـزو طبقـه
متوسـط خواهنـد بـود ،درحالیکـه ایـن رقـم در سـال 2013
کمتـر از  40درصـد بـوده اسـت .افزایش جمعیت و رشـد طبقه
متوسـط باعث خواهد شـد که مصـرف خانوارهـای آفریقایی از
 1.1تریلیون دالر در سـال  2015به  2.5تریلیون دالر در سـال
 2030برسـد؛ تقریبـ ًا نیمی از این مصـرف  2.5تریلیون دالری،
توسـط خانوارهای سـه کشـور نیجریـه ( 20درصـد) ،مصر (17
درصـد) و آفریقـای جنوبـی ( 11درصـد) انجـام خواهـد شـد.
البتـه مصـرف خانوارهـای کشـورهای دیگـری ماننـد الجزایر،
آنگـوال ،اتیوپـی ،غنـا ،کنیـا ،مراکـش ،سـودان و تونـس نیـز
رشـد قابلتوجهـی خواهـد داشـت و هـر یـک از این کشـورها
میتواننـد بـرای شـرکتهایی کـه بـه دنبـال یافتـن بازارهای

جدید برای محصوالت خود هسـتند ،گزینه مناسـبی باشـند.
پیشبینـی میشـود کـه در سـال  2030ارزش بـازار
محصـوالت غذایـی در آفریقـا بـه  740میلیـارد دالر و
ارزش بـازار آمـوزش و حملونقـل بـه  397میلیـارد دالر
برسـد .البتـه بازارهـای دیگری ماننـد مسـکن ( 390میلیارد
دالر) ،کاالهـای بـیدوام ( 370میلیـارد دالر) ،گردشـگری و
تفریحـات ( 260میلیـارد دالر) ،بهداشـت و سلامت (175
میلیـارد دالر) ،خدمـات مالـی ( 85میلیـارد دالر) و مخابرات
( 65میلیـارد دالر) نیـز میتواننـد نظـر سـرمایهگذاران را بـه
خـود جلـب کنند.
البتـه بخش زیادی از این رشـد اندازه بـازار به اجرای صحیح
طـرح منطقـه آزاد تجـاری آفریقـا بسـتگی دارد؛ طرحـی که
 44کشـور از  54کشـور آفریقایـی در آن مشـارکت دارنـد و
میتوانـد بـا یکپارچـه کـردن بـازار آفریقـا ،مبـادی متعددی
را بـرای ورود بـه ایـن بـازار فراهـم کنـد .از طرفـی طـرح
منطقـه آزاد تجـاری آفریقا ضـرورت تقویت زیرسـاختهای
ارتباطـی بیـن کشـورهای مشـارکتکننده را بیـش از پیـش
نمایـان میسـازد و بدیـن ترتیـب فرصتهـای متعـددی را
بـرای سـرمایهگذاری در حوزههـای زیربنایـی ،از حملونقل
و انـرژی گرفتـه تـا ارتباطـات و اطالعـات ( )ICTو حتـی
منابـع آب ،فراهـم میکنـد .سـرمایهگذاران میتواننـد برای
تشـخیص فرصتهـای سـرمایهگذاری و یافتـن پروژههـای
سـودآور ،از بانـک توسـعه آفریقـا کمـک بگیرنـد؛ بانکی که
در همیـن راسـتا «طـرح توسـعه زیرسـاختها در آفریقا» را
کلید زده اسـت.
حـوزه تجـارت بیـن بنگاهـی ( )B2Bآفریقـا نیـز دیگـر
حـوزهای اسـت کـه انتظـار مـیرود در افـق  2030شـاهد
تحـوالت عظیمـی باشـد ،بهطوریکـه پیشبینـی میشـود
ارزش تجـارت بیـن بنگاهـی در آفریقـا از  1.6تریلیـون
دالر در سـال  2015بـه  4.2تریلیـون دالر در سـال 2030
افزایـش یابـد .در ایـن میـان بخشهایـی ماننـد کشـاورزی
و فرآوردههـای غذایـی ( 915میلیـارد دالر) ،ساختوسـاز،
انـرژی و حملونقـل ( 784میلیـارد دالر) ،تولید ( 666میلیارد
دالر) ،عمدهفروشـی و خردهفروشـی ( 665میلیـارد دالر)،
منابـع ( 357میلیـارد دالر) ،بانکـداری و بیمـه ( 249میلیـارد
دالر) و مخابـرات و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات (79.5
میلیـارد دالر) ،بـه ترتیـب بیشـترین سـهم را از تجـارت بین
بنگاهـی در آفریقـای  2030بـه خود اختصـاص خواهند داد.
پیشبینـی رشـد قابلتوجـه بخـش کشـاورزی و
فرآوردههـای غذایـی نشـاندهنده ایـن واقعیـت اسـت کـه
مـواد غذایـی همچنـان بیشـترین سـهم را در سـبد مصرفی

خانوارهـای آفریقایـی خواهنـد داشـت .از طرفـی  60درصـد از
زمینهـای قابلکشـت امـا کشتنشـده جهـان در آفریقـا واقـع
شـده اسـت و عـدم اسـتفاده از ایـن ظرفیـت عظیـم باعـث شـده
اسـت کـه آفریقـا سـهم اندکـی از بـازار جهانـی محصـوالت و
فرآوردههـای غذایـی داشـته باشـد .سـرمایهگذاران خارجـی
میتواننـد بـا سـرمایهگذاری در تولیـد انـواع کـود ،ماشـینآالت
کشـاورزی ،سیسـتمهای آبیـاری و سـایر حوزههـای مرتبـط
بـا بخـش کشـاورزی آفریقـا ،ضمـن فعـال کـردن ظرفیتهـای
استفادهنشـده در ایـن بخـش و کسـب درآمـدی مناسـب ،گامـی
بسـیار مؤثـر در راسـتای رفـع معضـل گرسـنگی کـه بسـیاری از
کشـورهای آفریقایـی بـا آن دسـتبهگریبان هسـتند ،بردارنـد.
در سـال  2012کشـورهای بورکینافاسـو ،اتیوپـی ،نیجریـه ،مالـی،
موزامبیـک ،روآنـدا و تانزانیـا ،برترین کشـورهای آفریقایی از لحاظ
نـرخ رشـد ارزش افـزوده در بخش کشـاورزی بودهاند .کشـورهای
آنگـوال ،مراکـش و آفریقـای جنوبـی نیـز بازارهـای بزرگـی برای
محصـوالت کشـاورزی هسـتند و در راه توسـعه بخش کشـاورزی
خـود گام برمیدارنـد.
علاوه بـر ایـن ،آفریقا ایـن پتانسـیل را دارد کـه در دهههای آتی
بـه مهمتریـن تولیدکننـده محصـوالت صنعتـی در جهـان تبدیـل
شـود .بـا توجـه باال رفتـن سـطح دسـتمزدها در چین ،این کشـور
تـا سـال  2030بیـن  85تـا  100میلیون شـغل را در صنایـع کاربر
(صنایعـی کـه بـه نیـروی کار زیـاد و طبیعتـ ًا ارزان نیـاز دارنـد) از
دسـت خواهـد داد و آفریقـا مترصـد آن اسـت که جای چیـن را در
ایـن صنایـع بگیرد.
آفریقـا حتـی در حـوزه صنایع بـزرگ و رقابتی مانند خودروسـازی،
حملونقـل ،پاالیـش و پتروشـیمی ،رایانـه و ماشـینآالت اداری و
صنعتـی نیـز فضای مسـاعدی بـرای پیشـرفت دارد و کشـورهای
آفریقـای جنوبـی ،مصـر و نیجریـه نشـان دادهانـد کـه محلهـای
مناسـبی بـرای سـرمایهگذاری در ایـن حوزههـا هسـتند .محیـط
کسـبوکار در اتیوپـی ،مراکـش و روآنـدا نیـز اکنـون بهگونـهای
اسـت کـه سـرمایهگذاران بالقـوه میتوانند بـه کسـب بازدهی باال
از سـرمایهگذاری در ایـن کشـورها امیـدوار باشـند.
آفریقـا جدیدتریـن بـازار نوظهـور جهـان محسـوب میشـود و
همانطـور کـه چین بهرهبـرداری از این بـازار را آغاز کرده اسـت،
دیگـر کشـورها نیـز بایـد بـرای ورود بـه بـازار آفریقا و اسـتفاده از
ظرفیتهـای فوقالعـاده آن دسـتبهکار شـوند .سـرمایهگذاری
در آفریقـا نهتنهـا بازدهـی بسـیار خوبـی را نصیب سـرمایهگذاران
خواهـد کـرد ،بلکـه بـا ایجـاد مشـاغل پایـدار در راسـتای اهـداف
سـازمان ملـل بـرای دسـتیابی به توسـعه پایـدار ،ریشهکنسـازی
فقـر و گرسـنگی را در آفریقـا تسـهیل خواهـد نمـود.
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چگونه ایدههـای نوآورانـه سـاده را
به کسبوکارهای پایدار بدل کنیم؟
ترجمه :محمد اشرفی

بهترین راه برای عبور دادن یک
استارتآپ از مراحل دشوار اولیه،
اعتماد به روشهایی است که از
سوی دیگر کارآفرینان مورد استفاده
قرار گرفتهاند؛ روشهایی که امتحان
خود را پس داده و اثربخشیشان به
اثبات رسیده است.

95
شماره95
تحلیلی شماره
آموزشیووتحلیلی
خبـری،آموزشی
نشریـهخبـری،
نشریـه

میتواند عملکرد شما را بهبود بخشد .بیخوابی
میتواند هزینههای قابلتوجهی داشته باشد؛
هزینههایی از قبیل افسردگی ،ضعف سیستم
ایمنی بدن ،ضعف حافظه ،چاقی و . ...
هزینههای خستگی مفرط وقتی بیشتر خواهد
شد که شما بر اثر آن از پا بیفتید و برای مدت
زیادی نتوانید کار کنید؛ بنابراین پیش از آنکه
خود را به این نقطه برسانید ،به هزینههای آن
بیاندیشید.
کارهایتان را اولویتبندی کنید
شما نمیتوانید همه کارها را یکروزه انجام
دهید .همه ما مشغلههای خاص خود را داریم
و البته هیچکس بیش از  24ساعت در یک
شبانهروز وقت ندارد .به هر چیزی و هر کاری
«بله» نگویید زیرا درنهایت متوجه میشوید
که نخواهید توانست آن کار را بهطور کامل
انجام دهید .اگر کاری شما را به وجد نمیآورد،
انجامش ندهید.
ِد ِرک سی ِورز ،مؤسس فروشگاه آنالین سیدی
بیبی ( )CD Babyکه در حوزه فروش
آلبومهای موسیقی فعالیت دارد ،میگوید
فلسفه «بله» یا «نه» اساس زندگی او را
تشکیل میدهد .او معتقد است که نه گفتن به
بسیاری از چیزها میتواند فضا را برای رسیدن

به اهداف اندکی که شما را به هیجان میآورند،
فراهم کند .سیورز پیشنهاد میکند که اگر بین
نه گفتن یا بله گفتن مردد هستید ،نه گفتن را
انتخاب کنید؛ فقط به فرصتهایی بله بگویید
که نمیتوانید راحت از کنارشان بگذرید.
سخن پایانی
فرآیند گذار از یک استارتآپ ساده به یک
کسبوکار پایدار ،فرآیندی زمانبر است؛
بنابراین عجوالنه رفتار نکنید .وقتی همه
قطعات پازل بهدرستی در کنار هم قرار بگیرند،
شما قادر خواهید شد که بهآرامی مراحل را
پشت سر بگذارید .اگر بخواهید کارها را به زور
پیش ببرید ،ممکن است نتیجه عکس بگیرید
و مشکالتتان دوچندان شود.
اگر در کارتان دچار تردید شدهاید ،برگردید و به
اهداف اولیه خود نگاه کنید .برای اولویتبندی
کارهایتان وقت بگذارید .تکالیف و فعالیتهایی
که هیچ کمکی به موفقیت کسبوکار جدید
شما نمیکنند را حذف نمایید .اگر سرتان خیلی
شلوغ است ،از دیگران کمک بخواهید یا کارها
را برونسپاری کنید؛ و مهمتر از همه اینکه
بیشازحد به خودتان فشار نیاورید.
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شماره 95
تحلیلی شماره
آموزشی وو تحلیلی
خبـری ،آموزشی
نشریـه خبـری،
نشریـه
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اگر واژههایی همچون کارآفرینی و استارتآپ
را در گوگل جستجو کنید ،بدون شک با خیل
عظیمی از داستانهای مربوط به موفقیت
استارتآپهایی که درنهایت به بنگاههایی
پایدار بدل گشتهاند ،مواجه خواهید شد.
بااینوجود ،در اغلب موارد شما پاسخ موردنظر
خود را نخواهید یافت و مجبور خواهید شد
همچنان به جستجو برای یافتن مطالعات
موردی مرتبط با مدل کسبوکار خود و نیز
صنعتی که در آن فعالیت میکنید ،ادامه دهید.
میتوان گفت تنها راه قابلاتکا برای عبور دادن
استارتآپ شما از مراحل دشوار اولیه این است
که به روشهایی که سایر کارآفرینان برای
گذر از این مراحل به کار گرفتهاند ،اعتماد
کنید .درواقع این روشها امتحان خود را پس
دادهاند و اثربخشی آنها به اثبات رسیده است.
توجه خود را به بهرهوری معطوف
کنید نه به امورات روزمره
در ابتدای کارتان اغلب نیاز است امورات
زیادی را رتقوفتق کنید و متأسفانه رسیدگی
به این امورات میتواند شما را از مسائل مهمتر
غافل کند؛ پس سعی کنید در این دام اسیر
نشوید .همواره از خود بپرسید که ظرف امروز،
دو هفته آینده ،ماه آینده 90 ،روز آینده ،سال
آینده و حتی پنج سال آینده باید بر چه مسائل
تأثیرگذاری تمرکز کنید .پیشاپیش برای
کارهایتان برنامهریزی کنید تا دقیق ًا بدانید که
در آینده چه گامهایی باید بردارید.
لیه والتشیک ،متخصص و مربی رهبری

سازمانی ،میگوید وقتی مدیران شرکتها خود
را صرف ًا با امورات روزمرهای مانند ایمیلها،
درخواستهای مالقات و  ...مشغول میکنند،
این احساس در زیردستان نیز شکل میگیرد
که آنها نیز باید همین رویه را دنبال نمایند.
تداوم چنین روندی به کاهش خالقیت
کارکنان منجر خواهد شد و از طرف دیگر
خود شما نیز به عنوان یک مدیر قادر نخواهید
بود برای گسترش کسبوکار خود تصمیمات
استراتژیک بگیرید .ازاینرو هرگز به خودتان
اجازه ندهید که به چنین نقطهای برسید.
بهترین استعدادهای ممکن را جذب کنید
شما از کسانی که در اطرافتان هستند الهام
میگیرید .حال ترجیح میدهید چه کسانی در
اطرافتان باشند؟ کارکنانی در کالس جهانی
که میتوانند ایدههایی ارزشمند را برایتان
به ارمغان بیاورند ،یا کارکنان سطح پایینی
که باید تحت فشار قرارشان دهید تا شاید از
تواناییهای اندکشان فایدهای به شما برسد؟
آیسلینمالژچکی،استراتژیستآژانسحمایتاز
کارآفرینی «مارس» ،اقدامات زیر را برای جذب
بهترین استعدادهای ممکن پیشنهاد میکند:
از استخدامهای بدون منطق بپرهیزید:
پایهگذاران استارتآپها اغلب ناامیدانه خود را
نیازمند کمک میدانند و ممکن است بدون
توجه به مهارتها و تناسب افراد ،دست به
استخدام آنها بزنند.
برای معرفی کسبوکارتان همهمه به راه
بیاندازید (بازاریابی همهمهای) :از ارتباطات
شخصی و اعتبارتان بهخوبی بهره بگیرید تا
افراد مناسب را جذب شرکت خود کنید.
از شبکههای ارتباطی کمک بگیرید :عالوه
بر انتشار آگهیهای استخدام در وبسایت
خود و یا صفحه شخصیتان در لینکدین
( ،)LinkedInارتباطات خود و نیز کارکنان
شرکتتان را توسعه دهید تا بتوانید افرادی که با
اهداف شما همراستا هستند را بیابید.

تیمسازی مسئلهای نیست که بتوانید بهراحتی
از کنارش عبور کنید .تفاوتها وقتی رقم
خواهند خود که افراد توانمند و متناسب
با کارتان ،شما را احاطه کنند؛ و این یعنی
پیشرفت به جای رکود .پس با افرادی کار کنید
که الهامبخش شما باشند.
یک آژانس مشاوره کسبوکار را
به همکاری بطلبید
اگر بخواهید همه کارها را خودتان انجام دهید،
هزینه فرصتتان بهسرعت افزایش خواهد
یافت .بنابراین بهتر است از یک آژانس مشاوره
کسبوکار کمک بگیرید و مطمئن باشید که
هزینهبرونسپاریکارهادرنهایتکمترازهزینه
فرصت انجام آنها توسط خود شما خواهد بود.
پاتریک وودز ،مدیر بخش مشتریان آژانس
کسبوکار کین آی او ( )Keen IOدر
مقالهای ضمن اشاره به مشکالتی که ممکن
است در زمان همکاری با آژانسهای مشاوره
کسبوکار بروز کند ،راهکارهایی برای غلبه بر
این مشکالت پیشنهاد کرده است:
ارتباط نزدیکی با آژانس طرف همکاری خود
برقرار کنید :برای شناخت کسانی که با آنها
کار میکنید ،وقت بگذارید .انتظارات خود را
برای آنها مشخص کنید و هماهنگیهای الزم
را انجام دهید.
همیشه با آژانس در تماس باشید :ازآنجاکه
استارتآپها اغلب پیشرفت سریعی دارند،
مسائل را بهطور مستمر و روشن با آژانس در
میان بگذارید تا مطمئن شوید که در یک مسیر
گام برمیدارید.
بدانید که آژانس چه کارهایی را میتواند برای
شما انجام دهد :ظرفیتها و نقاط قوت کارکنان
آن را بشناسید؛ و برای خود مشخص کنید که
چه وظایفی را میخواهید به آنها محول کنید
و چه وظایفی را خودتان انجام خواهید داد.
از بدبینی و منفینگری بپرهیزید
منفینگری میتواند فضای شرکت شما را

بهکلی مسموم کند .اگر شما به آینده بدبین
باشید ،خیلی زود متوجه خواهید شد که کل
اعضای تیمتان ،اعتماد و باور خود به موفقیت
کسبوکار را از دست خواهند داد .در مقابل،
اگر شما به کارتان اطمینان داشته باشید ،این
اطمینان به کارکنان شما نیز منتقل خواهند شد
و آنها با اشتیاق بیشتری پشت سر شما حرکت
خواهند کرد.
جان گوردون ،نویسنده چندین کتاب
معروف در زمینه رهبری سازمانی ،معتقد
است منفینگری میتواند روحیه ،عملکرد و
بهرهوری تیم تحت رهبری شما را تحت تأثیر
قرار دهد و همچنین موجب کاهش انرژی و
افزایش استرس در سازمان شود.
وقتی صحبت از ایجاد یک فضای کاری مثبت
به میان میآید ،مسئولیت اصلی بر عهده رهبر
سازمان است .شما باید این فضا را برای تیمتان
فراهم کنید تا بتوانید از ظرفیتهای اعضای
تیم به نحو احسن بهره بگیرید.
خودتان را بیشازحد خسته نکنید
وقتی یک کسبوکار جدید را آغاز میکنید ،در
ابتدا بسیار هیجانزده هستید و دوست دارید
هر کاری از دستتان برمیآید انجام دهید تا این
کسبوکار جدید رونق بگیرد و پابرجا بماند.
باید بدانید که  16ساعت کار روزانه باالخره
تأثیرش را بر شما خواهد گذاشت و اگر به
همین روال ادامه دهید ،دچار خستگی مفرط
خواهید شد .پس یاد بگیرید که برای رشد
کسبوکارتان ،میتوانید روی اعضای تیمتان
نیز حساب کنید.
جیمز اسکرامکو از آژانس مشاوره
کسبوکارهای آنالین سوپرفست بیزنس
( )Super-Fast Businessجزو طرفداران
استراحت و خواب بیشتر است .اگرچه بسیاری از
کارآفرینان پرتکاپوی امروز نظر متفاوتی دارند،
اما اسکرامکو تأکید میکند که استراحت کافی
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برنده نوبل اقتصاد توضیح میدهد

چگونهبدونوضعتعرفههایتجاریازکارگرانحمایتکنیم؟
بــا تســریع رونــد جهانیشــدن و افزایــش
شــکاف درآمــدی در درون کشــورها ،جایگاه
اقتصــادی افــراد بســیار متزلــزل تــر از
گذشــته شــده اســت .در ایــن شــرایط
بایــد راهــکاری را یافــت کــه بتــوان بــه
کمــک آن بــدون تحقیــر کارگــران ،آنهــا
را در برابــر ریســکهای ناشــی از جهانــی
شــدن بیمــه نمــود.

سخـن آخـر
اینکــه اگرچــه جنــگ تجــاری مــورد
نظــر ترامــپ یــک تــراژدی بینالمللــی
اســت امــا میتوانــد بــه یــک پایــان
خــوش ختــم شــود؛ مشــروط بــه اینکــه
ریسـکهای کــه تجــارت آزاد و جهانــی
شــدن بــه کارگــران تحمیــل میکنــد را
بــه مــا یــادآوری نمایــد و باعــث شــود
کــه مــا مکانیســمهای حمایتــی خــود
بــرای مقابلــه بــا ایــن ریســکها را
بهبــود بخشــیم.
برگرفتــه از مقالــه رابــرت شــیلر ،اســتاد
دانشــگاه ییــل آمریــکا و برنــده جایــزه
نوبــل اقتصــاد در ســال  ،2013در پایــگاه
تحلیلــی پراجکــت ســیندیکیت
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آدام اســمیت کــه از او بهعنــوان پــدر
علــم اقتصــاد نــام بــرده میشــود ،در
کتــاب معــروف خــود یعنــی «ثــروت
ملــل» بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
کــه تجــارت آزاد موجــب افزایــش رفــاه
کشــورها میشــود زیــرا ایــن امــکان
را فراهــم مــیآورد کــه هــر کشــوری،
کاالیــی را کــه در تولیــد آن تخصــص
دارد تولیــد کنــد و بــا قیمتــی بهینــه بــه
بــازار جهانــی عرضــه نمایــد تــا همــه
کشــورها از تجــارت بــا یکدیگــر منتفــع
شــوند.
نظریــات آدام اســمیت در مــورد
تجــارت آزاد ،از همــان ابتــدا در مجامــع

دانشــگاهی و غیردانشــگاهی مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در
مــدت بیــش از دو قرنــی کــه از انتشــار
ایــن نظریــات میگــذرد ،تحقیقــات
زیــادی در مــورد درســتی آنهــا صــورت
گرفتــه اســت .اقتصاددانــان سرشناســی
ماننــد جفــری فرانــکل و دیویــد رومــر در
مطالعــات خــود بــا تکیــه بــر دادههــای
تجربــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
کشــورهایی کــه گرایــش بیشــتری بــه
تجــارت آزاد دارنــد ،نــرخ رشــد باالتــری
را در قیــاس بــا ســایر کشــورهای
هــمرده خــود تجربــه میکننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه نتایــج
مثبــت تجــارت آزاد بیــش از گذشــته
آشــکار شــده اســت ،ایــن ســؤال پیــش
میآیــد کــه چــرا حتــی در آمریــکا کــه
خــود را پرچ ـمدار تجــارت آزاد میدانــد،
بخــش قابلتوجهــی از شــهروندان بــا
سیاســتهای اخیــر ترامــپ مبنــی
بــر وضــع تعرفههــای ســنگین بــر
کاالهــای وارداتــی موافــق هســتند؟
یکــی از دالیــل مهــم ایــن مســئله

میتوانــد کاهــش امنیــت شــغلی
کارگــران کــه گاهــی بــر اثــر تجــارت
آزاد رخ میدهــد ،باشــد .بســیاری
از افــراد دوســت ندارنــد کســی بــه
آنهــا اعانــه بدهــد ،بلکــه میخواهنــد
کار کننــد و از ایــن راه زندگــی خــود را
بگذراننــد .شــاید بــه همیــن دلیــل بــوده
اســت کــه آمریکاییهــا روی خوشــی
بــه سیاس ـتهای توزیــع ثــروت دولــت
اوبامــا و دموکراتهــا روی خــوش
نشــان ندادنــد و درنهایــت ایــن ترامــپ
بــود کــه بــا شــعار «عظمــت را بــه
آمریــکا بازمیگردانیــم» توانســت بــه
کاخ ســفید راه پیــدا کنــد.
جــان روگــی ،دانشــمند علــوم سیاســی،
طــی مقالـهای پژوهشــی در ســال 1982
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه رشــد
تجــارت آزاد و چندجانبهگرایــی پــس
از جنــگ جهانــی دوم ،مرهــون یــک
مصالحــه نهفته بر ســر لیبرالیســم اســت.
بــه گفتــه وی ،اجــرای نظــام تجــارت
آزاد و تعرفههــای تجــاری پاییــن تنهــا
زمانــی از لحــاظ سیاســی امکانپذیــر

اســت کــه دولتهــا بتواننــد در مواقــع
لــزوم بــرای ایجــاد ثبــات در زندگــی
اقتصــادی شــهروندان وارد عمــل شــوند.
اقتصاددانــی بــه نــام دنــی رودریــک،
شــواهد بیشــتری را در حمایــت از نظریــه
جــان روگــی ارائــه کــرده اســت .وی بــا
اســتفاده از دادههــای  125کشــور ،رابطــه
مثبتــی را بیــن بــاز بــودن اقتصــاد یــک
کشــور و ســهم مخــارج دولــت از تولیــد
ناخالــص داخلــی آن کشــور کشــف
کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در
کشــورهایی کــه اقتصــاد بازتــری دارنــد
(بیشــتر بــه تجــارت آزاد میپردازنــد)،
دولــت هزینههــای بیشــتری را صــرف
ارائــه کاالهــا و خدمــات عمومــی
بــه شــهروندان میکنــد .بــر خــاف
انتظــار ،کشــورهایی کــه ســهم تجــارت
از تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا رقمــی
بــاال اســت ،دولــت کوچکــی ندارنــد.
رقــم کل مخــارج مصرفــی دولــت بســیار
بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه صــرف
بیمــه موقــت بیــکاری یــا برنامههایــی
ماننــد تعدیــل اثــرات تجــارت آزاد
میشــود .برنامــه تعدیــل اثــرات
تجــارت آزاد در آمریــکا بــه ایــن صــورت
اســت کــه کارگرانــی کــه شــغل خــود
را بــر اثــر عوامــل مرتبــط بــا تجــارت
آزاد از دســت دادهانــد ،میتواننــد تــا
زمــان پیــدا کــردن شــغل جدیــد ،از
کمکهــای موقــت دولــت بهرهمنــد
شــوند .اوبامــا قصــد داشــت دامنــه ایــن
کمکهــا را کــه بــه موجــب قانــون
توســعه تجــارت ســال  1962برقــرار
شــدهاند را گســترش دهــد ،امــا در
نهایــت کاری در ایــن زمینــه انجام نشــد.
نگارنــده (رابــرت شــیلر) در کتــاب «نظم
نویــن مالــی» کــه در ســال 2003
منتشــر شــد در خصــوص بیمــه معیشــت
صحبــت کــرده اســت .بیمــه معیشــت
میتوانــد افــراد را در صــورت از دســت
دادن شــغل و درآمدشــان ،بهصــورت
بلندمــدت حمایــت کنــد و هزینــه آن
(حــق بیمــه) نیــز بــر پایــه نــوع شــغل
و میــزان مهــارت فــرد تعییــن میشــود.
بــا وجــود اینکــه چنیــن برنامههایــی

میتواننــد ریســکپذیری نیــروی کار
را تقویــت نمــوده و رشــد اقتصــادی را
تســهیل کننــد ،دولتهــا تمایلــی بــه
اجــرای آنهــا از خــود نشــان نمیدهنــد.
یکــی از دالیلــی کــه باعــث میشــود
اجــرای سیاس ـتهای بیم ـهای (ازجملــه
بیمــه معیشــت) در برابــر ریســک ناشــی
از تجــارت خارجــی ،بــرای دولتهــا
دشــوار بــه نظــر برســد ایــن اســت کــه
چنیــن سیاســتهایی تــا حــد زیــادی
بــه سیاســتهای بازتوزیــع درآمــد
شــباهت دارنــد .همانطــور کــه مســئله
نابرابــری و نیــاز بــه بازتوزیــع درآمــد
بــرای کاهــش اثــرات آن یــک مســئله
بلندمــدت اســت ،ریســکهای ناشــی
از تجــارت آزاد بــا تعرفههــای پاییــن
نیــز در بلندمــدت پابرجــا هســتند .مث ـ ً
ا
وقتــی یــک کارخانــه فــوالد بــه دلیــل
ناتوانــی در رقابــت بــا همتایــان خارجــی
خــود تعطیــل میشــود و کارگــران آن
شــغل خــود را از دســت میدهنــد،
ایــن تعطیلــی بــه احتمــال بســیار زیــاد
بلندمــدت یــا حتــی دائمــی خواهــد
بــود .در چنیــن شــرایطی تصــور اینکــه
دولتهــا بــه مــدت چنــد دهــه از
کارگــران بیــکار شــده حمایــت کننــد،
بســیار دشــوار اســت.
بــا تســریع رونــد جهانیشــدن و افزایــش
شــکاف درآمــدی در درون کشــورها،
اغلــب افــراد احســاس میکننــد جایــگاه
اقتصــادی بلندمــدت آنهــا پرریســکتر
از گذشــته شــده اســت .در ایــن شــرایط
بایــد راهــکاری را پیــدا کــرد کــه بتــوان
بــه کمــک آن بــدون تحقیــر افــراد،
آنهــا را در برابــر ریســکهای ناشــی از
جهانــی شــدن بیمــه نمــود.
خوشــبختانه راههــای زیــادی بــرای
دولتهــا وجــود دارد کــه بتواننــد از افــراد
شکســتخورده جامعــه حمایــت کننــد،
بــدون اینکــه حمایتهــای آنهــا شــبیه
اعانــه دادن باشــد .مثــ ً
ا وقتــی دولــت
بخــش قابلتوجهــی از مالیاتهــا را
صــرف آمــوزش همگانــی و بهداشــت و
ســامت عمومــی میکنــد ،دیگــر ایــن
تصــور بــه وجــود نمیآیــد کــه دولــت

در حــال اعانــه دادن اســت زیــرا همــه
افــراد فــارغ از ســطح درآمدیشــان،
از ایــن خدمــات بهرهمنــد میشــوند.
تــا زمانــی کــه همــه افــراد – فــارغ از
ســطح درآمدیشــان -از مــدارس و
بیمارســتانهای دولتــی اســتفاده کننــد،
دیگــر بازتوزیــع درآمــد ،شــبیه اعانــه
دادن بــه نظــر نخواهــد رســید.
یــک راه دیگــر ایــن اســت کــه دولــت
بــه بیمههــای خصوصــی یارانــه بدهــد
تــا آنهــا بــه بیمــه کــردن افــراد شــاغل
در برابــر ریس ـکهای ناشــی از جهانــی
شــدن بپردازنــد .منــوط بــه نظــارت و
وضــع مقــررات مناســب ،بیمههــای
خصوصــی بــه دلیــل رقابــت بــا یکدیگــر
و تــاش بــرای نــوآوری میتواننــد
بــه خوبــی نقــش خــود را در پوشــش
ریســکهای ناشــی از تجــارت آزاد و
جهانــی شــدن ایفــا کننــد.
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چینیها چطور از کپیبرداری به نوآوری رسیدند؟
پیشـرفتهای شـگفتآور برخی شـرکتهای
چینی در تولید محصوالت جدید نشـان میدهد
کـه آنهـا دیگـر صرفـاً کپیکننـده محصوالت
غربـی نیسـتند و قـدم در راه نـوآوری بهویـژه
در حـوزه فناوریهـای پیشـرفته گذاشـتهاند.
در سال  2006یک دانشجوی  26ساله چینی به نام وانگ تائو
(فرانک وانگ) که ساکن یکی از خوابگاههای دانشگاه علوم و فناوری
هنگکنگ بود ،در اتاق خود استارتآپی را پایهگذاری کرد که امروز
بزرگترین شرکت تولیدکننده هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی در
جهان به شمار میرود.
گفته میشود این مبتکر چینی در آن زمان به دلیل عملکرد خوبش در
دانشگاه ،یک بالگرد کنترلی از پدر خود جایزه گرفته بود ،اما خراب شدن
آن بالگرد ظرف مدتی کوتاه باعث شد که وی در صدد ساخت یک
بالگرد بهتر برآید .در همین راستا او تصمیم گرفت بهعنوان بخشی از تز
پایانی خود در دانشگاه علوم و فناوری هنگکنگ ،روی بهبود سیستم
کنترل الکترونیکی هواپیماهای بدون سرنشین کار کند؛ تصمیم بزرگی
که درنهایت به تأسیس شرکت دیجیآی ( )DJIمنجر شد .شرکت
دیجیآی در حال حاضر  70درصد از بازار جهانی هواپیماهای بدون
سرنشین غیرنظامی را در اختیار دارد و نشان داده است که چینیها از چه
قابلیتهایی برای رقابت در عرصه فناوری برخوردارند.
رسانههای غربی معمو ًال معجزه اقتصادی را چین با دید انتقادی مینگرند
و بر این باورند که بهرغم پیشرفتهای غیرقابلانکار چین در دهههای
اخیر ،همچنان شکاف تکنولوژیکی بزرگی بین این کشور و کشورهای
غربی وجود دارد و چین برای رسیدن به سطح کشورهای غربی باید راه
درازی را بپیماید .در این میان ظهور شرکتهایی مانند دیجیآی گویای
این واقعیت است که چینیها دیگر صرف ًا کپیکننده محصوالت غربی
نیستند و قدم در راه نوآوری در حوزه فناوریهای پیشرفته گذاشتهاند.
در سال  2017فروش شرکت دیجیآی به  2.7میلیارد دالر رسیده و
این شرکت توانسته است نرخ رشد فروش ساالنه باالتر از  100درصد را

در فاصله سالهای  2013تا  2017به ثبت برساند که رشدی خارقالعاده
در عرصه کسبوکار به شمار میرود .این شرکت حضور قابلتوجهی در
بازارهای آمریکا ،اروپا و آمریکای التین دارد و ارزش آن بیش از 10
میلیارد دالر برآورد میشود .فرانک وانگ  45درصد از سهام شرکت
دیجیآی را در اختیار دارد و از این رو باید وی را نخستین میلیاردر فعال
در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی بدانیم.
تاکنون چندین شرکت فعال در منطقه معروف سیلیکون ولی آمریکا
با پشتوانه مالی مناسب وارد رقابت با شرکت دیجیای در حوزه تولید
هواپیماهای بدون سرنشین شدهاند اما نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ
ویژگیهای فنی و کیفی نتوانستهاند با این شرکت چینی برابری کنند؛
شرکتی که با بهرهگیری از اکوسیستم صنعتی منطقه شنژن قادر است
محصوالت خود را با قیمتی اندک تولید و عرضه نماید .در سال 2016
بیش از  1500نفر از  4000نیروی فعال در شرکت دیجیآی را کارکنان
بخش تحقیق و توسعه آن تشکیل میدادهاند که این رقم برای شرکتی
در ابعاد دیجیآی واقع ًا فوقالعاده است .دیجیآی در سال  2013اولین
محصول جهانی خود را به نام فانتوم معرفی کرد و پس از آن محصوالت
متعددی را یکی پس از دیگری به بازار ارائه نموده است.
شرکت  DJIتنها نمونهای از شرکتهای چینی بهسرعت در حال رشدی
است که با تکیه بر سه مزیت ارزشمند و شاید غیرقابل دسترس برای
بسیاری از رقبای خارجی آنها ،در حوزههای مختلف دست به نوآوری
میزنند و حتی گاهی شرکتهای غربی را نیز پشت سر میگذارند .این
سه مزیت مهم عبارتند از:
اکوسیستم تولیدی مناسب برای صنایع نسل جدید
منطقه دلتای رود پرل که شهرهای صنعتی برجستهای مانند شنژن و
گوانگژو در آن واقع شدهاند ،یک اکوسیستم تولیدی مناسب و در کالس
جهانی دارد و از زیرساختهای فیزیکی ،لجستیکی و صنعتی بسیار خوبی
برای شرکتهای فعال در حوزه قطعات الکترونیکی برخوردار است؛
مزیتی که در سایر شهرهای صنعتی چین نیز کموبیش دیده میشود.
برخورداری از یک اکوسیستم تولیدی قابلقبول ،مزایای فرعی دیگری را
نیز در پی دارد .یکی از این مزایا ،کاهش زمان مورد نیاز برای نمونهسازی

و توسعه محصوالت جدید است .نمونهای که ساخت آن در سیلیکون
ولی آمریکا دو هفته زمان میبرد ،در شنژن چین تنها ظرف یک
روز آماده میشود .توسعه محصوالت جدید اغلب مستلزم ساخت
دهها نمونه است (مث ً
ال در جریان تولید یک مدل جدید از جاروبرقی
دایسون 5000 ،نمونه ساخته شد) و به همین دلیل سرعت گرفتن
فرآیند نمونهسازی از اهمیت بسزایی در معرفی سریعتر محصوالت
به بازار برخوردار است .از طرفی اکوسیستم تولیدی شهرهای صنعتی
چین به تولیدکنندگان امکان میدهد که با بهرهگیری از مزیت
صرفههای ناشی از مقیاس ،ضمن کاهش چشمگیر هزینههای تولید
خود ،کیفیت محصوالتشان را نیز در حد قابلقبولی حفظ کنند.
خیل عظیم نیروی کار ماهر و نیمهماهر
تقریب ًا همه میدانند که در سالهای اخیر دستمزدها در چین رشد
فزایندهای داشته است و به همین دلیل صنایع نیازمند به نیروی کار
بسیار ارزان ،به کشورهایی مانند ویتنام و بنگالدش منتقل شدهاند.
بااینوجود چین هنوز هم به لحاظ برخورداری از نیروی کار ارزان در دو
حوزه تحقیق و توسعه ( )R&Dو بازاریابی و فروش ،جذابیت ویژهای
برای سرمایهگذاران دارد .مهندسان چینی محصوالتی با کارکردها
و ویژگیهای جدید طراحی میکنند و فارغالتحصیالن رشتههای
بازرگانی و مدیریت این کشور نیز سیاستهای فروش را بهگونهای
تنظیم میکنند که محصوالت جدید با کمترین هزینه ممکن به دست
مصرفکنندگان برسد؛ آنها همچنین در زمینه تدوین مدلهای جدید
کسبوکار و نوآوریهای تجاری نیز توانمندیهای خاص خود را
دارند .مهندسان و مدیران چینی عالوه بر دستمزد اسمی اندکشان ،از
لحاظ سختکوشی نیز نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها برتری
محسوسی دارند .بر اساس گزارشی که اخیراً از سوی شرکت آلمانی
زیمنس منتشر شده است ،مهندسان شرکت چینی هوآوی بزرگترین
شرکت مخابراتی چین و سومین تولیدکننده بزرگ گوشیهای تلفن
همراه در جهان -ساالنه  2750ساعت کار میکنند که این رقم
دو برابر متوسط ساعات کاری مهندسان شرکتهای غربی است.
البته در آمریکا نیز ساالنه مهندسان و مدیران زیادی تربیت میشوند،
اما هزینههای تحصیل در آمریکا بسیار سنگین است؛ در حالی که دولت

چین با سرمایهگذاری چشمگیر در دانشگاههای این کشور ،مهندسان و
مدیران مورد نیاز صنایع مختلف را با هزینهای بسیار کمتر در اختیار آنها
قرار میدهد .توجه ویژه دولت چین به دانشگاهها همچنین باعث شده
است که تعداد زیادی از نخبگان چینی تحصیلکرده در کشورهای غربی
نیز برای بازگشت به کشورشان انگیزه مضاعفی پیدا کنند.
بازار داخلی بزرگ
چین جمعیتی در حدود  1.4میلیارد نفر دارد که تقریب ًا یک میلیارد نفر از
آنها به زبان رسمی چین (چینی ماندرین) صحبت میکنند .رشد چشمگیر
اقتصاد چین و شکوفایی طبقه متوسط در این کشور باعث ایجاد یک
بازار بسیار بزرگ در منطقه شده است؛ بازاری که به تولیدکنندگان چینی
امکان میدهد که محصوالت خود را بهراحتی در بازار داخلی بیازمایند
و ره صدساله را یکشبه بپیمایند .شرکتهای چینی ابتدا مدلهای
کسبوکار خود را در بازار داخلی آزمون میکنند و سپس با اطمینان
خاطر بسیار زیادی پای به بازارهای بینالمللی میگذارند .مث ً
ال شرکت
هایر ابتدا در چین شهرت زیادی در زمینه تولید لوازمخانگی ارزانقیمت
و باکیفیت به دست آورد و سپس با بهرهگیری از تجربیات داخلی خود
توانست در بازارهای جهانی نیز به یک قدرت مهم تبدیل شود.
عالوه بر این مزیتها ،تولیدکنندگان چینی از مزیتهای حاصل از
پیشرفتهای جهانی در حوزه فناوری نیز به نحو احسن استفاده میکنند.
نوآوریهای متعدد جهانی در بسیاری از حوزههای سختافزاریازجمله
تجهیزات تصویربرداری ،قطعات نیمههادی ،باتریها و  ...و نیز
پیشرفتهای چشمگیر در زمینه هوش مصنوعی و پردازش اطالعات
به چینیها کمک کرده است تا راحتتر از گذشته دست به نوآوری بزنند.
بهطور کلی میتوان گفت چین با بهرهگیری از مزایایی که به آنها اشاره
شد ،از شرایط بسیار مساعدی برای تولید محصوالت پیشرفته با قیمت
و کیفیت مناسب برخوردار است و آمریکا و دیگر کشورهای توسعهیافته
کار بسیار دشواری برای رقابت با چین در حوزه فناوری دارند.
شاید یکی از دالیل تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین ،نگرانی
آمریکاییها از تسخیر بازار فناوری توسط شرکتهای چینی باشد؛ اما
این نگرانی نباید باعث شود که مزایای بلندمدت رابطه تجاری با چین
مورد غفلت قرار گیرد.
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نتایج یک پژوهش دانشگاهی
کارآفرینان میانسال از جوانترها موفقترند

اخیرا ً تنی چند از اساتید دانشگاهی
در آمریکا رابطه بین سن کارآفرینان
و عملکرد شرکتهای آنها طی
چند سال گذشته را مورد بررسی
قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند
که کارآفرینان مسنتر در قیاس
با رقبای جوان خود بسیار موفقتر
عمل کردهاند.
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با توجه به اینکه برخی از کارآفرینان
معروف جهان که برای سایر کارآفرینان و
افراد عالقهمند به کارآفرینی الگو محسوب
میشوند ،کار خود را در سنین جوانی آغاز
کردهاند ،ممکن است این شائبه در ذهن
بسیاری از ما به وجود بیاید که کارآفرینی
باید از سنین پایین آغاز شود؛ اما واقعیت این
است که سرمایهگذاری بر روی کارآفرینان
مسنتر میتواند نتایجی فراتر از تصور ما به
دنبال داشته باشد.
اخیراً تعدادی از اساتید دانشگاهی در آمریکا
رابطه بین سن کارآفرینان و عملکرد
شرکتهای آنها طی چند سال گذشته
را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیدهاند که کارآفرینان مسنتر در قیاس
با رقبای جوان خود بسیار موفقتر عمل
کردهاند .نتایج این پژوهش دانشگاهی در
پایگاه اینترنتی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی
آمریکا ( )NBERمنتشر شده است.
البته کارآفرینان جوان در برخی جنبهها
معمو ًال بر مسنترها برتری دارند مث ً
ال آنها
توانایی بیشتری در کار کردن با فناوریهای
جدید از خود نشان میدهند ،قابلیت
انعطافپذیری بیشتری دارند و نیز به دلیل
نداشتن همسر و فرزند ،با تعهدات خانوادگی
کمتری مواجه هستند و بهتر میتوانند دست
به ریسک بزنند .مث ً
ال بیل گیتس ،استیو جابز
و زاکربرگ که در عرصه کسبوکار شهره
خاص و عام هستند ،هر سه کار در عنفوان
جوانی و در دهه سوم زندگی خود وارد این
عرصه شدهاند.

با این حال نتایج پژوهش پروفسور آزوالی
و همکاران حاکی از این است که افراد
مسنتر (مشخص ًا در سنین میانسالی) در
عرصه کسبوکار عملکرد بهتری در قیاس
با جوانترها دارند .طبق یافتههای این
پژوهش ،کارآفرینان زیر  25سال معمو ًال
عملکرد ضعیفتری نسبت به سایرین
دارند ،اما در بازه سنی  25تا  35سال تفاوت
معناداری بین عملکرد کارآفرینان مشاهده
نمیشود .با عبور از سن  35سال ،عملکرد
کارآفرینان رشد چشمگیری نشان میدهد و
در  45سالگی به اوج میرسد .پس از این

نقطه شاهد یک روند نزولی در عملکرد
کارآفرینان خواهیم بود ،اما همچنان تا مرز
 60سالگی میتوان گفت عملکرد کارآفرینان
مسنتر از جوانترها بهتر است.
به بزرگترها احترام بگذارید
یک کارآفرین برای موفقیت در کسبوکار به
مجموعهای از قابلیتها شامل تحصیالت،
تجربه ،دانش و مهارت نیاز دارد؛ مجموعهای
که اقتصاددانان به آن سرمایه انسانی
میگویند .سرمایه انسانی از اهمیت ویژهای
در کشف فرصتهای پنهان و بهرهبرداری از
فرصتهای موجود برخوردار است.
شاید کارآفرینان جوان از خالقیت و
توانمندیهای بیشتری در زمینه فناوری
برخوردار باشند اما کمبود تجربه و عدم
دسترسی به منابع مالی کافی موجب
کاهش شانس موفقیت آنها خواهد شد.
ما دانش و مهارتهای خود را یا از راه

تحصیل و یا در محیط کار به دست
میآوریم و به همین دلیل اص ً
ال جای تعجب
نیست که کارآفرینان مسنتر با توجه به
تجربیات ارزشمندشان در حوزه صنعت
و فناوری ،دانش و مهارتهای بیشتری
نسبت به همتایان جوان خود داشته باشند.
پژوهش پروفسور آزوالی و همکاران
حاوی نکات مهمی در مورد نحوه آموزش
دانش و مهارتهای کسبوکار در مراکز
دانشگاهی است .امروزه در دانشگاهها
دروس متعدد و محبوبی در حوزه کسبوکار
تدریس میشوند و اغلب دروس بر پایه
این تفکر شکل گرفتهاند که کارآفرینی
باید از جوانی آغاز شود .دانشگاهها سعی
دارند از طریق اقداماتی مانند فراهم ساختن
محیطی مناسب برای کارهای مشارکتی،
ایجاد قطبهای کارآفرینی و نیز کمک به
دانشجویان برای کسب ویزای کارآفرینی،

در راه تربیت کارآفرینان جوان گام بردارند؛
اما به نظر میرسد آنها نقش تجربه را چندان
جدی نگرفتهاند.
با توجه به شواهد آشکاری که در زمینه
عملکرد بهتر کارآفرینان باتجربه در قیاس
با کارآفرینان جوان وجود دارد ،دانشگاهها
نباید به دنبال این باشند که فارغالتحصیالن
جوان خود –که اغلب تجربه و منابع مالی
کافی ندارند -را به راهاندازی کسبوکار
جدید در اسرع وقت تشویق کنند .بسیاری
از دانشکدههای کسبوکار به متقاضیان
پذیرش وعده میدهند که بهمحض
پایان تحصیالتشان قادر به راهاندازی
یک استارتآپ خواهند بود .با توجه به
اینکه دانشکدههای کسبوکار موفقیت
فارغالتحصیالنشان در راهاندازی و حفظ
استارتآپها را ناشی از کیفیت باالی
برنامههای خود قلمداد میکنند ،بسیاری از

آنها در این زمینه دست به اغراق میزنند.
موفقیت نصیب کسانی میشود
که صبور باشند
مطمئن ًا هیچ مانعی بر سر راه افرادی که
میخواهند بهمحض اتمام تحصیالتشان
(بهویژه در رشتههای کسبوکار) اقدام به
راهاندازی یک استارتآپ کنند ،وجود ندارد.
اما این سؤال هنوز باقی میماند که آیا آنها
کارآفرینان موفقی خواهند شد؟ آیا بهتر
نیست این افراد ابتدا جذب شرکتهای دیگر
شوند و با افزایش تجربیات خود پیش از
راهاندازی کسبوکار جدید ،شانس موفقیت
خود را دوچندان کنند؟
برخالف دانشجویان رشتههای علوم و
مهندسی که بهگونهای تربیت میشوند که
بتوانند بهمحض فارغالتحصیلی از دانشگاه،
بهعنوان مهندس یا کارشناس مشغول کار
شوند ،دانشجویان رشتههای کارآفرینی و
کسبوکار باید بپذیرند که مدتی را برای
راهاندازی استارتآپ خود صبر کنند و
تجربه بیشتری به دست آورند .شاید آنها
بر این باور باشند که اگر چند سال طول
بکشد تا کسبوکار خودشان را راهاندازی
کنند ،زمان را از دست خواهند داد و افرادی
شکستخورده خواهند بود؛ اما واقعیت این
است که حتی بسیاری از کارآفرینانی که در
جوانی کسبوکار خود را راهاندازی کردهاند،
در سنین بسیار باالتری به موفقیتهای
بزرگ دست یافتهاند .یک مثال بارز در این
زمینه استیو جابز است که کار خود را در 21
سالگی شروع کرد ،اما بزرگترین موفقیتش
یعنی معرفی آیفون به بازار ،در سن 52
سالگی او اتفاق افتاد.
چنانکه گفته شد ،کارآفرینان میانسال به
دلیل تجارب ارزندهای که کسب کردهاند ،از
شانس زیادی برای موفقیت در کسبوکار
برخوردارند .شاید بهتر باشد دانشکدههای
کسبوکار و نیز برنامههای حمایت مالی که
بیشتر تأکیدشان روی جوانان است ،از این
پس توجه بیشتری به کارآفرینان میانسال
نشان دهند و شرایطی را فراهم کنند که
ظرفیتهای این کارآفرینان در خدمت
پیشرفت جامعه قرار گیرد.
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به گفته یکی از فعاالن این بخش در حالحاضر

کوچک و متوسط در رشد اقتصادی میدانند
به نوسانات نرخ ارز بازمیگردد ،تغییراتی که
امکان برنامهریزی از تولیدکنندگان را میگیرد
و با این شرایط باید راهکاری برای عبور از
این چالش نیز در نظر گرفت .تورم یکی
دیگر از عواملی است که فعاالن این بخش
از آن بهعنوان زنجیری یاد میکنند که در
سالهای اخیر دست و پای واحدهای کوچک
و متوسط را بسته تا نتوانند عملکرد مطلوبی
داشته باشند.
در اینبـاره یکـی از نمونههایـی کـه تاکنـون
توانسـته اسـت در ایجاد و توسـعه شـهرکها
و مناطـق صنعتـی موفق عمل کنـد ،میتوان
بـه ترکیهاشـاره کـرد؛ هـر چنـد ایـن کشـور
سـابقه طوالنـی در این زمینـه دارد و این امر
موجـب شـده تـا صنایـع کوچـک و متوسـط
بتواننـد بـه حداکثـر اثرگـذاری در اقتصاد این
کشـور دسـت پیـدا کننـد ،امـا در ایـن میـان
نمیتـوان فضـای کسـب و کار این کشـور را
نیـز در توسـعه صنایع کوچک و متوسـط این
کشـور نادیـده گرفت.

در بیشتر کشورها صنایع کوچک و متوسط از
جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،تولید
صنعتی و ارائه خدمات نقشآفرینی میکنند .در
کشورهای در حال توسعه نیز این صنایع عامل
راهبردی برای توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی و
رقابتپذیری صنایع محسوب میشوند .این
در حالی است که در کشور ما با وجودی که
بیش از  ۹۰درصد واحدهای تولیدی در گروه
صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند ،بهدلیل
نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای
موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک
تولیدی به حال خود ،این بنگاهها نتوانستهاند
سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد
ارزشافزوده داشته باشند .از کمبودهای شدید در
این بخش میتوان به «فقدان مقیاسهای الزم
از جنبههای مختلف سرمایه،تولید و بازار ،فقدان
محیطهای مناسب رشد کسب و کار از جنبههای
مختلف حقوقی ،قانونی و ،...فقدان زیرساختهای
نرمافزاری و تشکیالتی ،تولید با فناوریهای
قدیمی و عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید،
فقدان ارتباط منسجم با شبکههای بانکی و مالی

کشور ،فقدان شبکههای همکاری میان بنگاهی
و عدم شناخت از بازارهای هدف» اشاره کرد.
با این شرایط خوشههای کسب و کار یکی از
الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و
متوسط محسوب میشوند که کاستیهای صنایع
را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک ،چون
انعطافپذیری و تنوع را تقویت میکنند.
عدم استقبال فعاالن صنعتی برای راهاندازی
واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی در
ابتدا موجب شد تا سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان متولی این

اما ارزیابیهای صورت گرفته درخصوص ترکیه
که در زمینه راهاندازی شهرکهای صنعتی
سابقه طوالنی دارد و میتواند الگویی برای ایجاد
شهرکهای صنعتی در سایر کشورها باشد ،نشان
میدهد که در دهههای گذشته اقتصاد ترکیه
شاهد شکوفایی بازارها و دسترسی بیسابقه
به قطبهای تجاری اصلی جهان بوده است.
ارزیابی گروه اقتصاد بینالملل روزنامه
«دنیایاقتصاد» نشاندهنده آن است که

بخش مشوقهایی را برای راهاندازی واحدهای
صنعتی در شهرکهای صنعتی درنظر
گیرد .در اینخصوص میتوان به «در نظر
گرفتن مباحث آموزشی ،واگذاری زمین،
پیشپرداخت برای خرید زمین ،حمایت
در بازارهای بینالمللی و نمایشگاههای
داخلی ،ایجاد کنسرسیوم و مدیریت
صادرات ،حمایت از خوشهها و »...اشاره
کرد .مشوقهایی که موجب شد تا بسیاری
از صنایع برای راهاندازی خطوط تولید خود،
به این شهرکها مراجعه کنند تا بتوانند از
بسیاری از حمایتهای دولتی برخوردار
شوند .عالوه بر حمایت مذکور طی دو سال
اخیر وامهای تحتعنوان رونق تولید نیز به
صنایع کوچک و متوسط پرداخت شد که
بخش اعظمی از این وام به صنایع مستقر
در شهرکهای صنعتی اختصاص یافت.
مشوقهایی که موجب شده صنایع کوچک
و متوسط به واسطه آن ،دو سال گذشته را به
خوبی سپری کنند و عالوه بر رشد تولید ،رشد
قابلقبولی در بخش صادرات نیز داشته باشد.

شهرکهای صنعتی در این کشور که به
اصطالح «مناطق صنعتی سازماندهیشده»
نامیده میشوند ،توانستهاند نقشی تعیینکننده
و اثرگذار در تقویت شاخصهای اقتصادی این
کشور داشته باشند .تاریخچه تاسیس مناطق
صنعتی ترکیه به دهه  ۱۹۶۰میالدی برمیگردد.
در آن زمان بخش صنعتی بهعنوان بخشی
پیشگام در اقتصاد ترکیه معرفی و طراحی
سیاستهای اقتصادی حول تحقق اهداف
بلندمدت در یک اقتصاد باثبات متمرکز شد .چنین
فضایی در نهایت در سال  ۱۹۶۲منجر به ایجاد
اولین شهرک صنعتی در استان بورسا ترکیه شد،
اتفاقی که با کمک وام «بانکجهانی» صورت
گرفت .پس از ایجاد اولین شهرک صنعتی در
سال « ،۱۹۶۲مناطق صنعتی سازماندهیشده»
ترکیه برای  ۲۰سال بدون قانون مشخصی
ت میکردند و اولین قانونگذاریها در این
فعالی 
حوزه در سال  ۱۹۸۲صورت گرفت .در حالحاضر
«مناطق صنعتی سازماندهی شده» تحت این
مجموعه قوانین فعالیت میکنند« :قانون مناطق
ی سازماندهیشده»« ،قانون مناطق
صنعت 
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بنگاههای کوچک و متوسط امروزه یکی از
نهادهای اصلی اقتصاد محسوب میشوند؛
صنایعی که به لحاظ نقشی که در هدایت
سرمایهها از بخش غیرمولد به مولد اقتصاد و
افزایش رقابتپذیری کاال در بازار جهانی بازی
میکنند ،توانستهاند موتور محرک رشد اقتصادی
در اکثر کشورها نیز محسوب شوند .اما آنچه
مسلم است رسیدن به این اثرگذاری در اقتصاد
نیازمند در نظر گرفتن مشوقهای الزم برای
توسعه صنایع کوچک و متوسط است تا به این
طریق شرایط برای رشد این صنایع و در نتیجه
شرایط برای رشد اقتصاد فراهم شود.
شهرکهای صنعتی با افزایش بهرهوری و
سودآوری ،کاهش هزینهها و بهبود کیفیت
تولیدات ،به بهبود و توسعه صنایع و مدرنسازی
تولید کمک میکند ،امری که نتیجه آن
صنعتیشدن مطلوب جوامع را دربر خواهد
داشت .شرکتهایی که در شهرکهای صنعتی
فعالیت میکنند از مزیت تمرکز کسبوکارها
برای افزایش قدرت رقابتی خود نیز بهره
میبرند؛ در واقع طراحی شهرکهای صنعتی
به گونهای است که شرکتها این امکان را
دارند تا در محیطی مطلوب برای سرمایهگذاران
و دارای زیرساختهای آماده برای استفاده و
امکانات اجتماعی فعالیت کنند .ایران در سال
 ۱۳۸۴ایجاد شهرکهای صنعتی را در دستور
کار قرار داد ،تا به این طریق بتواند از قابلیت
این صنایع در رشد اقتصادی از یکسو و توسعه
بخش صنعت استفاده کند؛ اما با این وجود ،ایجاد
این شهرکها و استارت کار در این شهرکها از
سال  ۱۳۹۰زده شده یعنی تدوین دستورالعمل
و پیشبینی زیربناهای موردنیاز برای راهاندازی
شهرکهای صنعتی حدود  ۶سال زمان برد .به
گفته یکی از متولیان این بخش فضای کسب و
کار نامساعد در کشور موجب شده تا در ایران در
مقایسه با سایر کشورها که به ایجاد شهرکهای
صنعتی روی آوردند SMEها نتوانند چندان
در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشند و با این
شرایط میتوان گفت رسیدن به شرایط پایدار در
فضای کسب و کار یکی از الزمههای رشد این

صنایع محسوب میشود و باید چنین شرایطی
را در کشور ایجاد کرد؛ دومین عاملی که
متولیان این بخش آن را عامل کماثری صنایع

وضعیت ایران

وضعیت ترکیه

صنعتی»« ،مقررات اجرای مناطق صنعتی
سازماندهیشده»« ،مقررات تخصیص نقشه
مناطق صنعتی سازماندهیشده» و «مقررات
انتخاب مکان مناطق صنعتی سازماندهیشده».
از سوی دیگر در ترکیه  ۶نوع مناطق صنعتی
سازماندهی شده وجود دارد که در اینخصوص
میتوان به «شهرکهایی که بدون حمایت
مالی وزارت علم ،صنعت و تکنولوژی ایجاد
میشوند ،شهرکهای خصوصی که بر اساس
داراییهای شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد
میشوند ،شهرکهای ترکیبی که از همکارهای
کسبوکارهایی از حوزههای مختلف ایجاد
میشوند ،شهرکهای ویژهای که از همکاری
کسبوکارهایی که در یک بخش مشابه یا
زیربخش بهخصوص فعالیت میکنند ایجاد
میشوند ،شهرکهایی احیایی که در مناطقی
ت طوالنی ،تجهیزات صنعتی
که برای مد 
در آن بال استفاده مانده شکل میگیرند و
شهرکهای کشاورزی که تحتنظر وزارت
غذا ،کشاورزی و دام فعالیت میکنند» اشاره
کرد .بر اساس قانون تنها متولی قانونی تاسیس
«مناطق صنعتی سازماندهی شده» ،وزارت علم،
صنعت و تکنولوژی است .همچنین شهرکهای
صنعتی با دارا بودن زیرساختهای حیاتی نظیر
جادهها ،آب ،گازطبیعی ،برق ،سیستم ارتباطات،
سیستم بازیافت و سایر خدمات ،مشوقی مهم
ت کسبوکارها و سرمایهگذاران
برای فعالی 
هستند .در حالحاضر « ۳۳۳منطقه صنعتی
سازماندهیشده » در  ۸۰استان ترکیه وجود دارد
که  ۲۵۵مورد از آنها فعال و  ۶۷منطقه دیگر
در دست ساخت هستند .در کنار برنامههای
تشویقی سرمایهگذاری که در اقتصاد ترکیه
مانند مشوقهای سرمایهگذاری عمومی،
مشوقهای سرمایهگذاری منطقهای ،مشوقهای
سرمایهگذاری مقیاس بزرگ ،مشوقهای
سرمایهگذاری استراتژیک ،مشوقهای اشتغال،
حمایتهای تحقیق و توسعه و ...وجود دارد،
کسبوکارهایی که در «مناطق صنعتی
سازماندهیشده » فعالیت میکنند ،از برخی
مزایای ویژه بهرهمند میشوند .در اینخصوص
میتوان به «معافیت از مالیات ارزش افزوده در
تملک زمین ،معافیت از عوارض مستغالت برای
 ۵سال که از تاریخ تکمیل ساخت ساختمان
شرکت آغاز میشود ،هزینه پایین آب ،برق و گاز
طبیعی ،معافیت از مالیات در هنگام جداسازی
یا ادغام ،معافیت از معافیتهای محلی برای
ساختوساز و استفاده از زمین و معافیت از مالیات
محلی برای مواد زائد و »...اشاره کرد.
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گامی در راستای بهره وری  شناخت شغل و شاغل
رویای شغلی موضوعی است که در همه افراد به صورت هوشیار یا
ناهشیار وجود داشته و دارد .انتظارات و خواسته ها از شغل با گذر زمان
و رشد سنی افراد تغییر می کند و گاهی این تغییرات در مسیر توسعه
و غنی سازی شغل قرار می گیرد و گاهی هم باعث دگرگونی های
منفی نظیر مسخ شخصیت و بی هویتی شاغل می گردد و زمینه بروز
بسیاری از رفتارهای مخرب را در سازمان مهیا می کند .از آنجایی که
یکی از مهمترین اهداف در انتخاب شغل ،کسب هویت و شخصیت
اجتماعی است ،الزم است سازمانها و شاغلین نسبت به مشاغل و
شغل خود اطالعات کافی داشته و قادر به تجزیه و تحلیل عمیق آن
باشند .خشنودی از شغل با سطح سالمت ارتباط مستقیمی دارد و هر
چقدر سطح رضایت افراد از شغل بیشتر باشد ،بهره وری سازمان و
سالمت کارکنان نیز بیشتر خواهد بود .به همین دلیل خشنودی شغلی
یکی از پرطرفدارترین موضوعات در روانشناسی صنعتی و سازمانی
است که مطالعات بسیاری در مورد آن صورت گرفته است.
خشنودی شغلی به ارزیابی کلی کارکنان از شغل خود به عنوان پدیده
ای خوشایند و یا ناخوشایند گفته می شود ،به عبارتی خشنودی شغلی
اساس ًا به نگرش یک فرد به شغل خود اطالق میشود و مانند تمام
نگرش های دیگر ،خشنودی شغلی دربردارنده احساسات ،تفکرات و
رفتارهای افرادی است که به شغلی می پردازند .در خشنودی شغلی
به ابعاد عاطفی ،شناختی ،و رفتاری شغل تاکید می گردد.
بُعد عاطفی شغل بیانگر میزان دوست داشتن شغل توسط شاغل
است؛ یعنی اینکه چقدر فرد شغل را دوست دارد؟
بُعد شناختی خشنودی شغلی بیانگر باورهای فرد در مورد موقعیت
شغلی خود است که بر مبنای آن یک فرد به این باور می-رسد که
شغل وی جذاب ،برانگیزاننده ،مالل آور ،و یا محدود کننده است.
بُعد رفتاری خشنودی شغلی بیانگر رفتارهای کارکنان و یا در اغلب
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موارد گرایش های رفتاری آن ها نسبت به شغل خویش است .سطح
خشنودی شغلی یک فرد می تواند به واسطه تالش های او به برقراری
نظم در کار ،تالش و کوشش سخت و تمایل به ماندن در سازمان
برای طوالنی مدت مشخص شود .الزمه خشنودی و لذت شغلی
کسب آگاهی و دانش از موارد زیر است:
 - 1خود شناسی :شناخت خویش از جنبه های مختلف روانی،
جسمانی و رفتاری.
 - 2شغل شناسی :شناخت و تعریف دقیق از کلیات و جزئیات
شغل انتخابی
 - 3سازمان شناسی :شناخت دقیقی از سازمان و محلی که می
بایست شغل در آن ارائه و انجام شود.
 - 4سرپرست شناسی :مدیر و یا سرپرستی که شاغل می
بایست زیر نظر آن کار کند
 - 5تطبیق پذیری :تعیین میزان تطبیق پذیری شغل با ویژگی های
فردی ،قابلیت ها ،مهارتها و دانش های موجود و متغیرهای سازمان
انتخابی ،همراستا بودن مسیر شغلی با مسیر سازمانی و در نهایت میزان
مصمم بودن فرد جهت کسب دانش و مهارتهای الزم به منظور رشد
و بالندگی می باشد.
نتایج چنین تحلیلی از شغل و شاغل می تواند به ارتقاء سطح بهره وری
کارکنان و تعهد شغلی ،توسعه رفتارهای شهروندی ،کاهش تاخیرات
و غیبت های کاری ،تعیین دقیق نیازهای آموزشی ،تعیین معیارهای
ارزیابی عملکرد ،انتخاب درست کارکنان در بدو استخدام ،معیارهای
مهم تصمیم گیری برای ارتقاء ،اخراج ،تعلیق ،تشویق ،تنبیه ،تعیین
میزان حقوق و مزایا ،برنامه ریزی نیروی انسانی ،کاهش حوادث
شغلی ،ارتقاء دارایی های نامشهود سازمان و  ..کمک نماید.
بر همین اساس انجمن مدیران صنایع خراسان در نظر دارد در راستای
رسالت خود و کمک به صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی و
همچنین شاغلین و کارکنان در این بخش ،طی برنامه ای مدون،
جلسات منظمی را تحت عنوان “تجزیه و تحلیل مشاغل “برگزار نماید.
در این جلسات تجزیه و تحلیل هر شغل با حضور متصدیان مشاغل؛
مدیران ،سرپرستان مستقیم مشاغل؛ همچنین روانشناس صنعتی و
سازمانی برگزار خواهد شد .برنامه زمان بندی برای هر شغل دو الی
سه جلسه  3ساعته می باشد که موارد زیر مورد بررسی و پایش قرار
خواهد گرفت:
معنی داری شغل ،هدف از ایجاد شغل،تعریف شغل ،شرح وظائف،
تکالیف ،مسئولیتها ،اختیارات ،تیپ /های شخصیتی تطبیق پذیر،
شرایط محیطی موثر ،دانش و مهارت های بدو استخدام و درحین
انجام کار ،سنجه های عملکردی ،مسیر شغلی ،پیوندهای درونی
و بیرونی ،شایستگی های رفتاری ،شاستگی های جسمانی و فنی
کسب تجربه و دانش متصدیان شغل؛ از دیگر اهداف جلسات می باشد
که می تواند از طریق فرآیند تلفیق و تفکیک ،نتایج خوبی را برای
صاحبان شغل و بنگاه های تولیدی به همراه داشته باشد.

