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پیشران های توسعه
سالهاســت که دراقتصاد کشــور با اما و اگرهای زیادی مواجهیم و 
متاسفانه برنامه های توسعه ای نیز نتوانسته ما را به سرمنزل مقصود 
برساند. این مسیر پرفراز و نشیب اقتصاد کشورمان سالهاست که 
متاثر از عوامل داخلی و خارجی بوده بطوریکه امروز بســیاری از 
صنایع داخلی با وضعیت بحرانی دســت و پنجه نرم می کنند و با 
چشــم انداز مبهمی مواجه اند. این چشــم انداز مبهم باعث شده که 
در داخل کشور ریسک پذیری کاهش پیدا کرده و کمتر کسی به 
فکر ایجاد فضای کســب و کار جدید باشــد و با تولید محصوالت 
بــا کیفیت گوی ســبقت را از رقبای جهانــی برباید. یکی از پیش 

شــرط های رقابت امنیت ســرمایه گذاری حاکم براقتصاد اســت هر چند که آرامش 
بازار و عدم نوســانات بطور موازی با امنیت ســرمایه گذار در حرکت اســت و طی 5 
ســال اخیر این آرامش تا حدودی به فضای اقتصادی کشــور بازگشته است اما نباید 
فراموش کرد که رکود حاکم بر فضای کســب و کار به طور محســوس در تقابل با 

این آرامش در حرکت است.
تصمیم گیران و تصمیم ســازان باید به این نکته توجه داشــته باشــند که برای به 
حرکت درآمدن چرخ های صنایع و تولید کنندگان کشور باید عزم جدی برای خروج 
از تصدی گری اســتوار وجود داشــته باشــد بطوریکه مردم و بنگاه های خصوصی و 
تعاونی به عنوان پیشــرانان توســعه کشــور بتوانند توان رقابت پذیری با بازارهای 
جهانی را داشــته باشــند. الزمه این پیش شرط بها دادن به بخش خصوصی و ایجاد 
امنیت ســرمایه گذاران داخلی و خارجی اســت. متاســفانه تا زمانی که ریل گذاری 
جدید اقتصاد ایران با محوریت بخش خصوصی محقق نشــود و دیوان ســاالری 

اقتصادی در کشــور وجود داشــته باشد نمی توان به سرمنزل مقصود رسید.
در این راستا مسئوالن باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به پایداری و هماهنگی 
سیاســت های اقتصادی رویکرد علمی در تحلیل و تصمیم گیری باید اتخاذ گردد. 
توجه به تجربیات تلخ گذشــته و همراهی کنشــگران اقتصادی و نظام برنامه ریزی 
مناســب و هدفمند که معطوف به کوتاه مدت نباشــد باید ســرلوحه عملکرد تصمیم 
گیران قرار گیرد. تجربیات موفق کشــورهای توســعه یافته نشــان می دهد که آنها 
با ســالها برنامه ریزی و تالش و حتی بهادادن به بخش خصوصی برای رقابت در 
بازار های جهانی مســیر توســعه را پیموده اند. متاسفانه طی سالهای گذشته بسیاری 
از سرمایه گذاران پدیده داللیسم را به سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ترجیج 
داده اند بطوریکه به دلیل نبود امنیت کافی و وافی ســرمایه گذاری، ســرمایه ها به 
ســمت داللی ســوق پیدا کرده است چرا که ریسک ســرمایه گذاری در این پدیده 

بســیار کمتر و پرمنفعت تر از ســرمایه گذاری درصنعت و تولید کشور است.
محدودیت منابع برای ســرمایه گذاری نیز از جمله موارد مهمی اســت که به عنوان 
یکی از پیشــران های اقتصاد کشــور نباید از آن غافل شــد. دولتمردان و مسئوالن 
باید فضایی را فراهم ســازند که ســرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی بتوانند وارد 

میدان عمل شوند. 
امید است که دولت دوازدهم با تجربیاتی که طی 4 سال گذشته بدست آورده است 

به بهبود فضای کســب و کار و شــکوفایی صنعت بیاندیشد.
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لطفــا بفرمایید بانکــداری بدون ربا چه   �
تفاوتی با بانکداری اسالمی دارد؟

تفاوتــی کــه در خصوص بانکــداری ربوی و 
بانکــداری بدون ربــا می توان بیــان کرد؛در 
چگونگــی بازدهی طرح ها،پروژه ها و چگونگی 
اعطای تسهیالت و تعیین نرخ سود آن است. در 
بانکداری ربوی سود بانکی یا بهره بانکی در بازار 
آزاد و بازار رقابتی حوزه بازار پول تعیین می شود و 
همان نرخ بر نظام بانکی جاری می شود و گیرنده 
تســهیالت از قبل می داند که چه نرخی را باید 
در پایان مدت زمان تسهیالت به بانک بپردازد. 
بانک هم براین اساس می تواند پیش بینی درآمد 
هزینــه خودش را به عمــل آورد. بنابراین نرخ 
بهره از قبل تعیین شده است. عمدتا تفاوتی بین 
حوزه های مختلف بخش های اقتصادی ندارد. 
یعنــی در حــوزه صنعت و معدن، کشــاورزی، 
خدمات و بازرگانی نرخ ها یکســان اســت این 
معــادالت نظــام بانکی در کشــورهای غربی 
جاری و ســاری اســت. اما در بانکداری بدون 
ربا نرخ ســود بانکی براســاس بازدهی و سود و 
زیان طرح ها و پروژه هایی که اجرا می شــود در 
پایان مدت تعیین می گردد.  به عبارت دیگر در 
بانکداری  بدون ربا، سود در پایان مدت قرارداد 
تعیین و نهایی می شود اما در بانکداری ربوی در 
همان ابتدا و آغاز کار میزان سود کامال معلوم و 
مشخص است. بنابراین این تفاوت روی بحث 
نرخ ســود اســت. تفاوت دیگری که وجود دارد 
در بانکــداری بــدون ربا؛ اصل بر انعقاد قرار داد 
است. یعنی موضوع اعطای تسهیالت بر اساس 
یک چارچوب فعالیتی انجام می شود.  این فعالیت 
می تواند صنعتی،کشاورزی، خدماتی یا در قالب 
قرض الحسنه و امثال اینها باشد. اما در بانکداری 
ربوی موضوع فعالیت برای آن نظام بانکی مهم 
نیست.تفاوت دیگری که بین این دو بانکداری 
وجود دارد؛ این اســت که در بانکداری بدون ربا 
اصل بر نظارت است. یعنی بانکها که تسهیالت 
اعطا می کنند؛ باید بر فرایند اعطای تسهیالت و 
نتیجه کار نظارت کنند و براین اساس است که 
تســهیالت داده می شود. اما در بانکداری ربوی 
اصال کاری با نظارت ندارند و اینگونه نیســت 
کــه بر فرایند اعطای تســهیالت نظارت کنند 
که گیرنده تســهیالت وجوهش را کجا برده و 

چگونه هزینه کرده اســت.بنابراین یک بخشی 
از بانکداری بدون ربا سازماندهی به نام نظارت 
است که اصل قضیه است.اما در بانکداری ربوی 
ما این حوزه را نداریم.بانک، تسهیالتی که داده 
اســت فقط این شــرط را می گذارد که  سر وقت 
اقساط پرداخت شود لذا دیگر کاری بااین مساله 
که این وجوه در کجا خرج شــده است، ندارد.به 
همین دلیل اســت که در بانکــداری بدون ربا 
اگــر وجوهی را بانک بابت یک فعالیتی می دهد 
بایــد نظارت کند که آیــا آن وجوه دریافتی در 
راســتای فعالیت مورد نظر خرج شده یا در جای 
دیگری هزینه شده است اگر اینگونه باشد تخلف 
محســوب می شود و مجازات خاص خودش را 
بــه دنبال دارد که تصــرف در مال غیر یکی از 
اصطالحاتی اســت کــه در دادگاهها برای این 
افراد متخلف مطرح است. این نظارت برای آن 
اســت که نقش و نوع فعالیت تسهیالت گیرنده 
در جهت صحیح خودش در حوزه اقتصاد و رشد 
اقتصادی مشــخص و معلوم شود.این چارچوب 
کار است. بنابراین در بانکداری غیر ربوی حوزه 
و پایه کار انعقاد قرار دادهای اسالمی اســت که 
تحت عنوان قراردادهای مبادله ای، مشــارکت 
و یا قرض الحســنه تقســیم بندی می شود. این 
امر مختص بانکداری غیر ربوی اســت. اما در 
نقطــه مقابــل آن ما چنیــن قراردادهایی را در 
بانکــداری ربوی نداریــم.  تحت یک قرار داد 
عام،تســهیالت که وام نامیده می شود پرداخت 
می گردد و متقاضی و دریافت کننده وام اقساط 
آن را پرداخت می کند. اما در بانکداری غیرربوی 
بانک شریک تسهیالت گیرنده می شود و در سود 
و زیان آن شریک است.یعنی اگر پروژه گیرنده 
تســهیالت به ثمر نرســید و زیان کرد بانک در 
زیان آن سهیم است. چراکه بانک موظف است 
پس از ارزیابی و بررســی پروژه، تســهیالت را 
پرداخــت کنــد و در دوره های مختلف که رقم 
پرداخت می شــود بر اجــرای طرح نظارت کند 
حال خروجی کار محصول صنعتی است یا اتمام 
یک خدمات اســت و یا در حوزه های کشاورزی 
در قالب قراردادهای مختلفی اســت که منعقد 
می شود.بانک باید ببیند که آیا خروجی کار همان 
چیــزی بــوده که از ابتدا در قرارداد ذکر شــده 
یــا خیر.بنابراین در توضیح بانکداری غیرربوی 

که قانون مصوب 1362اســت دو موضوع باید 
مــورد توجه قرار گیــرد:1- بحث انعقاد قرارداد 
2-بحث نظارت اســت که در قالب قراردادهای 
عقود اســالمی جاری و ســاری می شود. مثال 
در قراردادهــای مشارکتی؛مشــارکت مدنی،  
حقوقی یا ســرمایه گذاری مســتقیم داریم و یا 
در عقــود مبادله ای عقدهایــی مثل مضاربه، 
مزارعه، مســاقات،جعاله، لیزینــگ و یا اجاره 
نامه هــای تملیک داریــم و در عقودهایی مثل 
قرض الحســنه یا بحث های تعهدات یا صدور 
ضمانــت نامه نظارت وجود دارد. اینها هرکدام 
یک چارچوبی دارد که براســاس آن تسهیالت 
پرداخــت و بر آن نظارت می شــود. بانکداری 
غیــر ربوی و بانکــداری بدون ربا این تفاوت را 

بایکدیگر دارند.
نظام بانکداری بدون ربا همان بانکداری   �

اسالمی است؟
بانکــداری بــدون ربــا در چارچــوب موازین 
اسالمی است. اما ما نباید تحت عنوان بانکداری 
اسالمی آن را بیان کنیم. بین بانکداری اسالمی و 
بانکــداری بــدون ربا فاصله ای وجــود دارد.
در بانکــداری بدون ربــا بحث ما روی اعطای 
تســهیالت و نرخ سود آن است و بحث نظارت 
و چگونگی فعالیتهایی اســت که تســهیالت 
دریافت می کند. اما بانکداری اســالمی فراتر از 
بانکداری بدون رباســت. یعنی بانکداری بدون 
ربا یک بخشــی از بانکداری اسالمی است.ما به 
بانکداری اســالمی فراتر از این نگاه می کنیم. 
مســوولیتهای اجتماعی به این مضمون که در 
اسالم چه فعالیتهای نباید رشد کند.لذا رشد آن 
فعالیتها توسط حاکمیت اسالمی ممنوع می شود.
اینها براین مساله که شما به لحاظ شرعی نباید 
به چه فعالیت هایی تســهیالت ارائه دهید تاثیر 
می گذارد.لذا بانکداری اســالمی دقیق تر،  فراتر 
و اجرای آن ســخت تر اســت. یعنی بانکداری 
بدون ربا بخشــی از بانکداری اسالمی اســت.

در بانکداری اسالمی مســوولیتهای اجتماعی 
که حاکم اســالمی تعریف می کند باید رعایت 
شــود و مدنظر قرار گیرد واز نظر شــرعیات این 
کــه بــه کدام موضوع نبایــد پرداخت نیز مورد 
توجــه قرار می گیرد.درواقع آن چیزی که حاکم 
اســالمی برای حاکمیتش نیاز دارد در راستای 
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اعتال بخشــیدن و رشد بخشــیدن مورد تاکید 
قرار می دهد و در قالب بانکداری اسالمی لحاظ 
می شــود. در حالی که در بانکداری ربوی فقط 
به چگونگی نرخ ســود و مشــارکت در ســود و 
زیــان و یــا به انواع عقود می پردازد که در قالب 
چه عقودی تســهیالت باید پرداخت شود.اینها 

جزیی از بانکداری اسالمی است.
در بانکــداری بــدون ربا کل اختیارات در اختیار 
نظام بانکی و بانک مرکزی است و کس دیگری 
در آن دخالــت نمی کند.این قانونی اســت که 
مراحــل مختلف را طی کــرده و مورد تصویب 
مراجع وقت قرار گرفته اســت و دولت و بانک 
مرکزی موظف به اجرای آن هستند.لذا اینگونه 

نیست که زوایای دیگر درآن دخالت کند.
روند اجرای بانکداری بدون ربا در کشور   �

ما چگونه است؟
همانطور که اشاره کردم بانکداری بدون ربا در 
سال 62تصویب شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. در 
آن قانون پیش بینی شــده بود که بعد از 5ســال 
بازنگری درآن صورت بگیرد.چراکه این فرایند 
جدیدی بود که در نظامات اقتصادی کشورهای 
دنیا باب نبوده است. بنابراین برای اینکه در عمل 
متوجه شوند برای اجرایی کردن آن با چه موانع 
و مشــکالتی مواجه می شــوند پیش بینی شده 
بود بازنگری صورت بگیرد تا مشکالت برطرف 
شود.این مدت تعیین شده برای بازنگری تا االن 
طول کشیده و هنوزبازنگری انجام نشده است. 
این کوتاهــی خود نظام بانکی، دولت، مجلس 
و حتی حوزه های علمیه بوده اســت چراکه باید 
این مســاله را پیگیری می کردند. در بانکداری 
بدون ربا بحث هایی تحت عنوان وکالت مطرح 
است.اینکه سپرده گذار وجوه خودش را به بانک 
می ســپارد و بانک از آن یک وکالت می گیرد تا 
این وجوه را در جایی ســرمایه گذاری کند که 
باالترین بازده را داشــته باشــد و در قالب عقود 
اسالمی صورت بگیرد. این بانک با اخذ وکالت از 
سپرده گذار تا االن مدعی این است که بانکداری 
بدون ربا را به صورت کامل اجرا کرده اســت. 
درحالی که واقعیت این اســت که بانکها غیر از 
یکی دو دوره در این4دهه هیچ وقت نیامده اند 
در زیان پروژه ها شــریک شــوند و این زیان را 
بپذیرند. فقط نرخ تعیین کرده اند و در قالب آن 

نرخ، تســهیالت اعطا کرده اند. بنابراین آنگونه 
که می بایست به بانکداری بدون ربا جلوه اجرایی 
بدهند چنین کاری انجام نشده است واین نقص 
کار است. در صورتی که در بانکداری بدون ربا اگر 
بانک ها در سود و زیان شریک بودند قطعا بانکها 
وضعیت امروز را نداشــتند که با حجم گسترده 
مشکالت و دارایی های منجمد شده و یکسری 
از ساختمانها، کارخانه ها و پروژه های نیمه کاره 
مواجه اند.  اینها به دلیل اجرای بانکداری بدون 
ربا نبوده اســت.یعنی بانکداری بدون ربا انتظار 
نداشته که بعد از اجرا در بیش از سه دهه انباشتی 
از دارایی منجمد شده یا سمی داشته باشند و در 
حال حاضر بیش از 50درصد ســپرده های نظام 
بانکی منجمد وقفل شــده باشد. چنین انتظاری 
ازاجــرای بانکداری بدون ربا نیســت. اینطور 
نیســت که بگوییم بانکــداری بدون ربا دارای 
نقص بوده است. نقص در اجرای این قانون بوده 
که متاســفانه هنوز که هنوز است نرم افزار این 
قانون که بانکها در سود  و زیان سپرده گذاری ها 
سهیم باشند حتی نوشته نشده است.وقتی شما به 
بانکها مراجعه می کنید نرخ مشــارکتی را تعیین 
می کنند. یکسری هم نرخ مبادله ای است که از 
قبل نرخ های آن تعیین شده است. به عنوان مثال 
برخی دارایی ها چون اتومبیل یا ساختمان را قبل 
از خرید می توان دید و برای آن نرخ تعیین کرد 
اما چیزی هایی که مربوط به طرح و پروژه است 
و هنوز اجرایی نشــده و مشخص نیست که چه 
خواهد شد، قیمت واقعی و بازدهی آن در زمانی 
که به اتمام می رسد مشخص می شود.  متاسفانه 
در نظام بانکداری ما این بخش را کامال تعطیل 

کــرده ایم و نرخ ها را بصورت مبادله ای در نظر 
می گیریــم.  االن هم می بینیم نرخ حداکثری را 
تعیین می کنند و می گویند به سپرده گذاران نباید 
بیش از این مبلغ داده شود. برای تسهیالت هم 
عددی را به عنوان ســقف تعیین می کنند. اینها 
اشــکاالتی است که در اجرای قانون بانکداری 
بدون ربا وجود دارد.حتی االن وقتی درباره نرخ 
ســود صحبت می کنند اگــر در قالب بانکداری 
بدون ربا اجرا شــود حتی ممکن اســت سپرده 
گذاران سود خیلی باالتر از سود فعلی را دریافت 
کنند. یعنی مثال برای ســاخت یک ساختمان، 
به یک فردی تســهیالتی داده می شــود که با 
توافقی که با بانک می کند نرخ ســود 18درصد 
را تعییــن می کند. بعــد از اتمام پروژه و فروش 
آن ســاختمان در حالی که صد درصد سود برده 
اســت بانک فقط 18درصد سود دریافت کرده 
اســت.باقی سود را تســهیالت گیرنده دریافت 
می کند که 78سود می برد اما در بانکداری بدون 
ربا ســود صد درصد بین ســپرده گذار، بانک و 
تسهیالت گیرنده تقسیم می شود. یعنی ممکن 
اســت سود سپرده گذار 25درصد تعیین شود و 
سود بانک 30درصد شود و مابقی به تسهیالت 
گیرنده برســد. اما در شرایط فعلی درآمد دولت 
هم از این بابت کاهش پیدا می کند. درواقع وقتی 
بانک سود کمتری را دریافت کرده است مجموع 
درآمدش هم کاهش پیدا می کند. در نتیجه دولت 
هــم وقتی بخواهد مالیات دریافت کند از درآمد 
کمتری مالیات می گیرد. بنابراین دولت هم زیان 
می بینــد لذا وقتی دولت زیان ببیند برای بهبود 
شــرایط رفاهی مردم مبلغ کمتری را به جامعه 

 واقعیت این است که بانکها غیر از یکی دو دوره 
در این4دهه هیچ وقت نیامده اند در زیان پروژه ها 
شریک شــوند و این زیان را بپذیرند. فقط نرخ 
تعییــن کرده اند و در قالب آن نرخ، تســهیالت 
اعطــا کرده اند. بنابراین آنگونه که می بایســت 
بــه بانکداری بدون ربا جلوه اجرایی بدهند چنین 

کاری انجام نشده است
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تزریق می کند.ضعف قانون فعلی دراین است که 
وقتی بانک در سود و زیان شریک نمی شود لذا 
چنیــن بازدهی را فقط برای افراد خاص تدارک 
می بیند و درآمد ســپرده گذاران و بانک کاهش 
می یابد و فقط کســی که با ترفندی توانســته 
تســهیالتی دریافت کند بیش از همه بازدهی 
و ســود را دریافت کرده اســت و نفع کمتری به 

جامعه رسیده است.
پس شــما هــم معتقد بــه اصالح نظام   �

بانکداری هستید؟
صــد در صد.بنده اصالح نظام بانکداری را جزء 
اولویت هــای کاری دولــت دوازدهم می بینم و 
اعالم هم کرده ام که دولت اگر خواهان تحرک 
در اقتصاد است، باید دو کار اولیه را انجام دهد؛ 
یکــی اینکه محدودیت فضای کســب و کار را 
بردارد و دوم نظام بانکی را اصالح کند. ریشــه 
اصالح ساختار اقتصادی ما باید از اصالح نظام 
بانکی شــروع شــود. ادامه روند فعلی نه تنها به 
رشد اقتصادی کمک نمی کند بلکه خالقیت ها 
و نوآوری هــا را از جامعه می گیرد. بانک ها فقط 
یکســری از افــراد حقیقــی و حقوقــی که جز 
مشــتریان بانکها هســتند و مرتبا تســهیالت 
می گیرنــد به اینها تســهیالت می دهد و وارد 

مقوالت و پروژه های جدید نمی شوند. 
تدویــن بانکــداری براســاس رویکــرد 

اسالمی چه مزایایی دارد؟ 
مزایای آن این است ؛کسی که تسهیالت را ارائه 
می دهد که نظام بانکی اســت کامال در فرایند 
موضوع فعالیت قرار می گیرد. اگر ما دنبال رشد 
اقتصادی هســتیم بایــد پس اندازصورت گیرد 

واز محل پس اندازها ســرمایه گذاری شود. این 
سرمایه گذاری ها زمانی به بار می نشیند که هم 
برای ســپرده گذار انگیزه ایجاد شــود تا وجوه 
خــودش را در بانک ســرمایه گذاری کند وهم 
تســهیالت گیرنده این انگیزه را داشته باشد که 
می تواند با یک نرخ معقول بازدهی داشته باشد 
و ســود دریافت کند. ضمن اینکه بانک هم از 
این سرمایه گذاری نفعی عایدش شود. مجموعه 
این فرایند یک درآمدی را برای صاحبان سهام 
بانک چه دولتی و چه بخش خصوصی به دنبال 
دارد لــذا وقتی ببینند بانــک بازدهی مثبتی در 
اقتصاد دارد و موجب رشــد اقتصادی شده است 
و رشد اقتصادی همراه با سرمایه گذاری و ایجاد 
اشــتغال است عالقمند می شوند سرمایه بانک 
را مرتبــا افزایش دهنــد. وقتی چنین انتظاری 
برآورده می شــود خــود دولت و مجلس تالش 
خواهنــد کرد زمینه ای را فراهم کنند که بانک 
مرتب سرمایه هایش را افزایش دهد تا با افزایش 
سرمایه بتواند تسهیالت بیشتری به آنهایی بدهد 
که اهل خالقیت،  نوآوری وصاحب فکر و ایده 
هستند تا فکر و ایده آنها با منابع  مالی بانک پیوند 
بخــورد و خالقیت هــا و نوآوری ها به محصول 
تبدیل می شــود. حال محصول خدماتی باشــد 
یا تولیدی. در حوزه های مختلف این کار شکل 
می گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی را رقم می زند.

یکی از اشکاالتی که به نظام بانکداری ما   �
وارد است این است که بانک مرکزی نتوانسته 
جایگاه خود را به دست بیاورد. آیا اصالح نظام 
بانکداری براســاس رویکرد اسالمی قدرت 
الزم را بــه بانک مرکزی می دهد تا بتواند با 

تخلفات برخورد کند؟
مــن ایــن را قبول نــدارم که بانــک مرکزی 
دارای قدرت نیســت. بانک مرکزی اساسنامه 
ای را دارد که در آن هیات انتظامی دیده شــده 
اســت. یعنی خود بانــک مرکزی دادگاه دارد و 
زیر مجموعه های آن که بانک ها و موسســات 
اعتبــاری هســتند اگــر کوچکتریــن تخلفی 
کــرده باشــند می تواند آنهــا را دادگاهی کند و 
جرائمی برایشان در نظر بگیرد و مجوز بانکی آنها 
را لغو کند. بنابراین اگر بانک مرکزی مالحظات 
سیاسی را کنار بگذارد با همین قانون فعلی هم 
بسیار می تواند در حوزه اقتصادی اثر گذار باشد. 
بانک مرکزی مســوولیت سیاست های پولی را 
برعهده دارد. بنابراین هم رییس و هم معاونین 
بانک مرکزی باید از جسارت و سالمت فکری 
و اجرایی برخوردار باشند و بدور از نگاه سیاسی 
کار را دنبال کنند. در اینجا بنده اشــاره می کنم 
بــه بحرانی که در دوران دولت اول آقای اوباما 
پیش آمد. در آن بحران وقتی بانکهای کوچک و 
بیمه ها برشکست شدند کاری که رییس جمهور 
وقت آمریکا از بانک مرکزی خواست انجام دهد 
تزریق پول بود برای اینکه اینها نجات پیدا کنند. 
اما بانک مرکزی آمریکا پاسخ داد که نه تنها من 
کمــک نمی کنم بلکه بانک هایی که نمی توانند 
سرپای خودشان بیایستند بهتر است جمع شوند 
بنابراین به دولت اوباما گفت شما هزینه خودت 
را کاهش بده تا مشکل حل شود در نهایت هم 
اوباما همین کار را کرد. یعنی با بودجه دولت وارد 
میدان شــد و پروژه بحران مالی جمع شد بدون 
آنکه بانک مرکزی پولی تزریق کرده باشــد. اما 
در ایران اینگونه عمل نمی کنیم و اگر مشکالتی 

به وجود آید آن را تشدید می کنیم. 
به عنوان مثال بانک مرکزی ما در حالی امروز از 
موسســات غیر مجاز نام می برد که باید از نطفه 
و آغاز شــگل گیری این موسســات وارد میدان 
می شــد و اجازه ظهور و بروز به آنها نمی داد نه 
اینکه اجازه بدهد اینها وارد میدان شــوند شعبه 
بزنند بدون آنکه بانک مرکزی واکنشــی نشان 
دهد. در حالی که ما می بینیم وقتی یک سبزی 
فروش با گاری کنار خیابان دستفروشی می کند 
هــزار و یــک نفر با آن برخــورد می کنند، مگر 
می شــود موسســات اعتباری در بهترین جای 
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شــهر و خیابان های اصلــی تابلو بزنند و دولت 
و بانــک مرکــزی هیچ برخوردی با آنها نکنند؟ 
شــما مطمئن باشید اگر شرایط اقتصادی رکود 
نبود این موسســات همچنان به کار خود ادامه 
می دادند بدون آنکه بانک مرکزی اعتراضی کند. 
االن هم از آنجایی که رکود یقه بانک ها را گرفته 
است به این موسسات اعتراض می کنند وگرنه 
همان شــیوه قبل ادامه پیدا می کرد. به هر حال 
اشکال زمانی به وجود می آید که بانک مرکزی 
از وظیفه اصلی خودش غافل شــود و کم رنگ 
ظاهر شــود. من معتقــدم با همین قانون فعلی 
بانــک مرکزی قدرت نظارت دارد. ضمن اینکه 
هیات انتظامی و نماینده محترم دادستان هم در 
آن حضــور دارند لذا با تخلفات برخورد می کنند 
منتهی مرتب باید نظارت صورت گیرد و در امور 
داخلی بانک ها هم دخالت نشود. درحال حاضر 
دخالت بانک مرکزی موجب شده همه بانک ها 
رفتار یکســانی داشــته باشند بنابراین اگر همه 
بانک ها جمع شــوند و یکی شوند هیچ مشکلی 
به وجود نمی آید.چراکه رقابت بانکها بایکدیگر 
در میزان نرخ ســود تعریف شــده است درحالی 
کــه در رقابت نوع خدمت،  زمان و کیفیت ارائه 
خدمت مطرح است. درهمه دنیا به رقابت بانکها 
با ســود بانکی می خندند. چنین چیزی حتی در 
کشــورهای در حال توسعه هم دیده نمی شود. 
به همین دلیل است که نظام بانکی ما متاسفانه 
اشــکال زیادی دارد و ما با بانک های نوین دنیا 

فاصله زیادی داریم.
لطفا بفرمایید فســاد بانکی که روزبروز در حال 
افزایش است ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی 
اســت یا دالیل دیگری هم در بروز آن دخیل 

است؟
مــن علت اصلی فســاد بانکــی را عدم ایفای 
وظایف بانک مرکزی در جای خودش می دانم. 
اگر موسسات اعتباری- تعاونی یا صندوق قرض 
الحسنه ایجاد شده اند که تخلف از آنها مشاهده 
می شود بانک مرکزی نباید سکوت کند و با آنها 
کنار بیاید. باید بالفاصله اطالع رســانی کند و 
از طریق رســانه های جمعی مردم را در جریان 
قرار دهد. البته نکته دیگر این اســت که ما در 
تدوین خود قانون هم مشــکل داریم. وقتی که 
وزارت تعاون شکل می گیرد یکی از وظایف آن 

تشــکیل تعاونی های اعتباری بوده است. در آن 
قانون ننوشته اند که این تعاونی ها باید از بانک 
مرکــزی هم مجوز بگیــرد. در حالی که اگر در 
همان زمان نوشــتن قانون، بانک مرکزی ورود 
می کرد و این اشکال را بیان می کرد این مساله 
اتفاق نمی افتاد. متاســفانه گویا مجلس هم این 
قانون را جامع ندیده است.  لذا صندوقهای قرض 
الحسنه که از وزارت کشور مجوز دریافت کرده 
اند نیز همین شرایط را دارند.  این صندوقها بدون 
اخــذ مجوزاز بانک مرکزی بکار خود ادامه داده 
اند درحالی که کسی به آنها اعتراض نکرده اما 
زمانــی که اقتصاد بــه رکود خورد همه اینها به 

بن بست رسیدند. 
عدم همخوانی نرخ ســود بانکی با تورم   �

ازدیگر ایراداتی اســت که به نظام بانکی ما 
وارد است. نظر شما دراین باره چیست؟

نرخ سودی که اخیرا اعالم شده همان نرخ سود 
سال 95است که تثبیت شده و همان 15درصد 
اســت. برای نرخ تســهیالت هــم هنوز بانک 
مرکزی بخشــنامه ای نداده اســت هرچند که 
ممکن است همان 18درصد سال گذشته باشد.

درباره نرخ سود دو رویکرد وجود دارد؛ یک زمانی 
اســت که اقتصاد ما اقتصاد آزاد اســت و اقتصاد 
رقابتی است. یعنی سازوکار بازار حرف اول و آخر 
می زند. در این شرایط نرخ سود بانکی متناسب 
بــا تورم تعریف می شــود.  زمانی که اقتصاد ما 
آزاد و رقابتی باشــد و ساز وکار بازار حاکم باشد.
امــا اقتصاد ما چنین روحیــه ای ندارد. اقتصاد 
مــا این نیســت که آزاد یا رقابتی باشــد. ما در 
اقتصادمان انحصار داریم، دولت دخالت می کند 
و. ..لذا اقتصاد ما اگرچه به ســمت اقتصاد آزاد 
گرایش دارد اما رقابتی نیست. بنابراین اگر این 
ویژگی را داشته باشد، می شود عین اقتصاد غرب 
و آمریکا و یکسری از کشورهای آسیای جنوبی 
که این روحیه را دارد که ســازوکار بازار تعیین 
کننده اســت. اقتصاد ما این روحیه و این توان 
را نــدارد.  یک رویکرد دیگری که در اقتصاد ما 
هســت قانون بانکداری بدون رباست. اگر این 
قانون بدرستی اجرا شود نرخ سود سپرده ها آنجا 
مشخص می شود. در سازوکاراجرای فعالیت ها، 
پروژه ها، طرحها و بازدهی که به عمل می آورد.

در این شرایط نرخ سود ممکن است برابر با تورم 

یا زیر تورم و باالی تورم هم باشد.
اجــرای بانکداری بدون ربــا چه تاثیری بر 

اقتصاد کشور دارد؟
تاثیرش اینجاســت که بانک می تواند بر مبنای 
بازدهی سود را تعریف کند. در اقتصاد ما سالیان 
سال قدرت خرید سپرده گذار کاهش پیدا کرده 
است چراکه نرخ سودی که سپرده گذار دریافت 
می کرد همیشــه زیر تورم بود تا زمان روی کار 
آمدن دولت آقای روحانی. یعنی ســودی که به 
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ســپرده گذار می دادند همیشــه زیر تورم بوده 
اســت که در نتیجه قدرت خرید ســپرده گذار را 
کاهش می داد لذا کســی که از بانک تسهیالت 
می گرفــت برنــده بود و رانت بزرگی به دســت 
می آورد. دولت آقای روحانی جریان را برعکس 
کرد.به این صورت که نرخ سودی که به سپرده 
گذار داد باالی نرخ تورم بود. چیزی که ما در دنیا 
نمونه اش را نداریم. یعنی اگر شما نرخ سود همه 
بانک های دنیا به عالوه تورم آنها را در نظر بگیرید 

می بینید اقتصاد ما جزء نوادر اقتصادی است که 
این اتفاق برایش می افتد.لذا این اشکال به وجود 
آمد وقتی تورم یک عددی اســت و شــما سود 
باالتــر از آن را دریافت می کنید دیگر وجوه خود 
را برای سرمایه گذاری صرف نمی کنید و در بازار 
تولید، خدمات و بورس سرمایه گذاری نمی کنید. 
اتفاقی که در این چهارســال اخیر افتاد این بود. 
لــذا اقتصاد ما ضربه خورد وســرمایه گذاری در 
پایین ترین حد خود در طول 4دهه گذشته قرار 
گرفت. یعنی وجوه پس انداز شــده به ســرمایه 
گذاری که بازدهی باالیی داشــته باشــد تبدیل 
نشده است لذا50درصد سپرده ها منجمد و قفل 
شده است. این نتیجه آن رویکرد است. البته االن 
دولت به این جمع بندی رسیده که اشتباه کرده 
بنابراین کاهش نرخ ســود را مطرح کرده چراکه 
همه فعالیت های اقتصادی تعطیل شــده است. 
نقش بانکداری بدون ربا در جهت این است که 
بتواند طرح هایی را بپذیرد که ارزیابی اقتصادی 
و مالی درســتی از آنها داشــته باشد تا طرح های 
ســود ده انتخاب شــوند نه اینکه هر پروژه ای را 
براســاس رانت اجرا و پیــاده کنند. دراینصورت 
بازدهی باالیی را شــاهد خواهیم بود که بخشی 
از آن به خود سپرده گذار هم بازمی گردد بنابراین 
می تواند این توجیه را به دنبال داشــته باشــد که 
ســود باالی نرخ تورم پرداخت شود.یعنی اگر ما 
بخواهیم خیال خودمان را از بابت نرخ سود راحت 
کنیم این دو راه وجود دارد که باید یکی را انتخاب 
کنیم. یا راه غرب یعنی اقتصاد آزاد را انتخاب کنیم 
به این صورت که نرخ سود بانکی متناسب با تورم 
می شــود. اگر نرخ سود باالتر باشد فعالیت های 
اقتصادی دیگررا قفل می کند و اگر پایین تر باشد 
قدرت خرید سپرده گذار را کم می کند که هردو 
اشتباه است. بنابراین یا باید آن راه را انتخاب کنیم 
که نرخ ســود متناسب با نرخ تورم باشد که همه 
این اختیار را داشته باشند که یا سپرده گذاری در 
بانک را انتخاب کنند و یااینکه ببینند کدام طرح، 
سود بیشتری دارد اگرسود در بازار سرمایه است 
در آنجا سرمایه گذاری کند یا سرمایه گذاری در 
بازار ساختمان سازی، کشاورزی و. ..را برگزیند. 
دولــت یــا باید ایــن راه را برود و یا اینکه اجرای 
دقیق بانکداری بدون ربا را در دستور کار قرار دهد 
 و بانک را در ســود و زیان ســرمایه گذار شریک 

کند.
شــما اجرای بانکداری بدون ربا را برای   �

اقتصــاد ایران مفید می دانیــد یا بانکداری 
اسالمی؟

دراین مرحله بانکداری بدون ربا مناســب است. 
اجرای بانکداری اسالمی زوایایی فقهی دارد که 
هم زمانبراســت و هم اینکه ســازوکار دیگری 
را نیاز دارد که الزم اســت در تشــکیالت بانک 
مرکــزی و دیگر بانکها تغییراتی صورت گیرد. 
یعنی براســاس فقه اسالمی شود. االن شرایط 
برای اجرای بانکداری بدون ربا فراهم اســت.
یعنی فعالیت هایی که بانکها براســاس آن سود 
می دهند بر مبنای قرار داد باشد وبانک در سود 
وزیان تســهیالت گیرنده شریک شود نه اینکه 
یک عددی را تعیین کند و بگوید با سود و زیان 

کاری ندارد.
اجرای صحیح بانکداری بدون ربا مستلزم   �

رعایت چه اصولی است؟
اوال اینکــه نــرم افزار نظام بانکی باید اصالح و 
کامل شــود و به عبارتی تغییر کند. بصورتی که 
هر تســهیالتی که داده می شود بانک براساس 
موضــوع فعالیــت، آن را تــا انتها دنبال کند که 
نتیجه فعالیت سود است یا زیان. به عبارت دیگر 
باید شــرایط اقتصادی تعیین کننده نرخ سود و 
نرخ بازدهی شــود. درحال حاضر به دلیل رکود 
بســیاری از فعالیت ها متوقف شده و بسیاری از 
کارخانه ها محصوالتشان روی دستشان مانده 
است و تقاضا برای بسیاری از کاالها وجود ندارد. 
لذا باید در نظر داشت که کارخانه ها مقصر نیستند 
و شرایط اقتصادی آنها را به وضع رسانده است. 
این در حالی است که بانک ها می گویند ما بااین 
شــرایط اقتصادی کاری نداریم و فقط پولی که 
داده ایــم را می خواهیــم در حالــی که در قالب 
بانکــداری بدون ربا این مســائل وجود ندارد و 
بانکها متناسب با شرایط اقتصادی در سود وزیان 
ســرمایه گذار خودش را شریک می داند.ضمن 
اینکه بحث نظارت هم بسیار مهم و اصل است. 
بانک ها باید از پول هایی که برای اجرای طرح ها 
و پروژه ها پرداخت می کنند گزارش تهیه کنند و 
در پرونده های مشــتریان قرار دهند.االن چنین 
چیزی نیست و اجرای بانکداری بدون ربا دقیق 

صورت نمی گیرد.  

پرونده ویژه  بانکداری اسالمی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره20 / شهریور 101396

Bilingual Economic Monthly  

نشریه�اکونومیست�در�گزارشی�از�برتری�چین�در�فناوری�های�نوین�مالی�خبر�داده�و�اعالم�کرده�است�که�پیشرفت�در�فناوری�،�سیستم�بانکی�عقب�مانده�
و�ثروت�روزافزون�چینی�ها�دســت�به�دســت�هم�داده�اند�تا�این�کشــور�را�به�پیشتاز�یک�حوزه�جدید�به�نام�فین�تک�یا�فناوری�های�نوین�مالی�تبدیل�کنند��
کلمه�فین�تک�کوتاه�شــده�کلمه�تکنولوژی�های�مالی�اســت�و�در�اینجا�به�بانکداری�و�ســرمایه�گذاری�اینترنت�محور�گفته�می�شود�بانک�های�چینی�چندان�
از�دوران�چرتکه�فاصله�نگرفته�اند��در�دهه��1980چینی�ها�از�این�صفحات�باســتانی�برای�بیشــتر�محاســبات�تجاری�خود�اســتفاده�می�کردند��در�دهه�
�1990بســیاری�از�کارمندان�بانک�باید�یک�آزمون�پایه�چرتکه�را�می�گذراندند�حتی�امروز�هم�گه�گاهی�صدای�این�چرتکه�ها�در�روســتاهای�چین�به�
گوش�می�رســد��این�روزها�اما�چرتکه�فقط�یک�نماد�اســت،�نمادی�که�بیشــتر�از�آنکه�یک�ابزار�محاســباتی�باشــد،�یادآور�نام�شرکت�های�مالی�آنالین�
چین�اســت��دســت�کم�ســه�وام�دهنده�اینترنتی�چینی�در�انتخاب�نام�خود�از�این�کلمه�استفاده�کرده�اند�که�معانی�آنها�چنین�می�شود:�وام�های�چرتکه�ای،�
چرتکه�کوچک�و�چرتکه�مدرن��اهمیتی�که�به�تازگی�در�چین�به�این�کلمه�داده�شــده�اســت،�نشــان�می�دهد�که�بانک�های�چینی�تا�همین�چند�وقت�پیش�

تا�چه�حد�عقب�مانده�بودند�

چین چگونه در مسیر تکنولوژی های نوین مالی گام برداشت

عبور چین از چرتکه و نظام 
بانکی سنتی

ترجمه و تنظیم از شادی آذری

پرونده ویژه  بانکداری اسالمی
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ظهــور مراکــز وام دهی آنالین، اما نشــان می دهد که تغییرات چقدر 
ســریع شــکل گرفته اند.بــا هر معیار کمی کــه در نظر بگیریم، چین 
رهبر فین تک در جهان اســت. می توان گفت چین بزرگ ترین بازار 
برای پرداخت های دیجیتال اســت که نزدیک به نصف پرداخت های 
دیجیتال جهان را به خود اختصاص می دهد. چین با اختصاص ســه 
چهارم وام دهی های آنالین جهان به خود، در این عرصه پیشتاز است. 
در یک رتبه بندی از خالق ترین شرکت های فین تک جهان که سال 
گذشــته منتشــر شد، شرکت های چینی چهار رتبه از پنج رتبه نخست 

را به خود اختصاص دادند.
بزرگ ترین شرکت فین تک چین به نام »انت فایننشال« در حدود 60 
میلیارد دالر ارزش گذاری شد که با ارزش بانک یو بی اس، بزرگ ترین 
بانک ســوئیس برابری می کنــد. تکنولوژی های نوین مالی در چین 
چگونه اینچنین بزرگ شــدند؟ پاســخ کوتاه به این پرسش این است 
که این اقدامی درست در زمانی درست و در مکانی درست بود. حتی 
پــس از آنکــه بانک هــای چینی چرتکه های خود را کنار گذاشــتند، 
برای اقتصاد ســریع این کشــور، بســیار ناکارآمد و کند بودند. مردم 
ثروت اندوزی کرده بودند، اما جاهای محدودی را در اختیار داشــتند 
کــه ســرمایه های خود را به آنها بســپارند. کارآفرینــان لبریز از ایده 
بودند، اما نمی توانســتند وام های مختص اســتارت آپ ها را دریافت 
کننــد. مصرف کننــدگان هزینه می کردند، اما بــرای این کار نیازمند 

بسته های پول بودند.
فناوری هــای نوین راهی را برای خروج از این تناقض ها فراهم آورد. 
طی یک دهه اخیر، چین به کشــوری تبدیل شــد که بیشــترین کاربر 
اینترنت را در جهان داراســت؛ جمعیتی بالغ بر بیش از 700 میلیون 
نفر. یک انقالب بالقوه درحال شــکل گیری بود، اما بانک های دولتی 
ناکارآمد قادر به پاسخگویی سریع به این انقالب نبودند. راه اما برای 
شــرکت های تشــنه باز بود. برخی از کارآفرینان تجربیاتی در تجارت 
الکترونیک داشتند، برخی دیگر دستی در بازی های آنالین داشتند و 
بسیاری دیگر هم نخستین بار بود که به چنین عرصه ای وارد می شدند.

امروز چشم انداز فین تک در چین بسیار مثبت است تا جایی که درحال 
ایجاد تحولی اساسی در نظام بانکی این کشور است و کمک می کند تا 
یک نظام بانکی کارآمدتر ایجاد شود، به ویژه برای مصرف کنندگان و 
کسب وکارهای کوچک. محدودیت ها هم اما به وضوح رخ می نمایند. 
بانک ها درحال مقاومت هســتند و قانون گذاران که تاکنون بردباری 
نشــان می دادند، به موضوع واکنش نشــان داده اند. ســال ها چین به 
کشــورهای پیشــرفته نگاه می کرد تا از آنها یاد بگیرد که نظام مالی 
خــود را چگونــه  مدیریت کند، اما وقتی بحث تکنولوژی های مالی به 
میــان آید، دیگر کشــورهای جهــان تجربه چین را مورد مطالعه قرار 

خواهند داد.

سه حوزه نوآوری مالی
ظهور فین تک در چین در ســه حوزه بیشــتر مشــهود است: نخست، 

پرداخت هــای موبایلــی کــه در زندگــی روزمره ملموس اســت. 
مصرف کنندگان قشــر متوســط در چین که با ظهور اینترنت شــکل 
گرفتند، همیشه به خریدهای اینترنتی تمایل دارند. این موضوع آنها 
را به نخســتین استفاده کنندگان بزرگ پرداخت های دیجیتال تبدیل 
کــرد. عــالوه بــر این چین در یک مورد دیــر آغاز کرد و این مزیتش 
شــد. اقتصادهای پیشــرفته مدت ها پیش نقدینگی را کنار گذاشتند و 
به جایش از کارت های اعتباری و کارت های بدهی اســتفاده کردند. 

چین اما تا همین یک دهه اخیر از نقدینگی اســتفاده می کرد.
گذار به ســمت پرداخت های دیجیتال با رواج گوشــی های همراه به 
اوج خود رســید. چینی هایی که هرگز حتی یک کامپیوتر شــخصی 
نداشــتند، حاال هرکدام یک گوشــی همراه دارند. امروزه 95 درصد از 
کاربران اینترنت از طریق گوشی های همراه آنالین می شوند. رقابت 
وقتی به اوج خود رســید که اپلیکیشــن های گوشی های همراه امکان 
تراکنش های آنالین را فراهم آورد. کاربران به راحتی با اســتفاده از 
اپلیکیشن های وی چت یا علی پی، در رستوران ها و مراکز خرید، یک 

کد را اســکن می کنند و پرداخت خود را انجام می دهند.
حــاال خود گوشــی ها هــم می توانند به جــای کارت اعتباری برای 
پرداخت هــا مورد اســتفاده قــرار گیرند. نقل وانتقال پول به آســانی 
فرســتادن یک پیام کوتاه شــده اســت. بنا به اعالم وزیر صنعت و 
فنــاوری اطالعــات، در چین برای 425میلیــون نفر یا 65 درصد از 
کل کاربران گوشــی های همراه، گوشــی ها نقش کیف پول را ایفا 
می کنند. ســال گذشــته پرداخت های موبایلــی در چین به رقم 38 
تریلیون یوآن معادل 5/ 5 تریلیون دالر بالغ شــد که نســبت به ســال 
پیش از آن افزایش قابل توجهی داشــت و این در حالی اســت که پنج 
سال پیش از آن این رقم تقریبا صفر بود. این رقم همچنین 50 برابر 

اندازه بازار آمریکا است.
حوزه دومی که چین در آن به رهبری دنیا رسیده است، وام دهی آنالین 

گذار به ســمت پرداخت های دیجیتال با 
رواج گوشی های همراه به اوج خود رسید. 
چینی هایــی که هرگز حتی یک کامپیوتر 
شــخصی نداشــتند، حاال هرکدام یک 
گوشــی همراه دارند. امروزه 95 درصد 
از کاربران اینترنت از طریق گوشی های 
همــراه آنالین می شــوند. رقابت وقتی 
به اوج خود رســید که اپلیکیشــن های 
گوشــی های همراه امکان تراکنش های 

آنالین را فراهم آورد
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اســت. در اغلب کشــورهای جهان، بانک ها از وام دهندگان کوچک 
ســبقت می گیرند. این معضل در چین هم مشــهود است. بانک های 
دولتی بر نظام مالی کشور سایه افکنده اند. کارآیی آنها فقط وام دهی 
به شرکت های دولتی است. فین تک برای پر کردن این خأل به وجود 
آمد. باز هم تجارت الکترونیک سکوی پرتاب اولیه شد: پلت فرم های 
خریــد آنالین، خدمات وام دهی ارائــه کردند و حاال از تراکنش های 
مالی مشــتریان و اطالعات فردی آنها به اعتبار آنها امتیاز می دهند.

البته وام دهی در تجارت الکترونیک فی نفســه نیازمند احتیاط اســت. 
اهداف آن، مشــتریانی هســتند که از پیش با پلت فرم های خریدهای 
بزرگ آشنایی دارند. این موضوع در وام دهی های آنالین چین بسیار 
محســوس اســت چون به ناگهان وام دهی های آنالین در این کشور 
به رشــدی انفجاری رســید. وام دهی آنالین به افراد یا کسب وکارها 
و ایجــاد ارتباط آنالین بیــن وام دهندگان و وام گیرندگان، اصطالحا 

وام دهی »پی توپی« یا »نظیر به نظیر« خوانده می شــود.
در ســال 2011 تنها 214 وام دهنده پی توپی در چین وجود داشــت، 
درحالی کــه ایــن تعداد در ســال 2015 به بیــش از 3هزار وام دهنده 
رســید. این نوع وام دهی که در ابتدا فارغ از نظارت های قانونی بود، 
خیلی زود مملو شد از اختالس و الگوهای خطرناک مالی. حاال بیش 
از یک ســوم همه شــرکت های پی توپی تعطیل شده اند. با وجود این 
امــا وام دهندگان پی توپی نقــش مهمی در چین ایفا می کنند. به رغم 
زنجیره ای از فروپاشــی های این شــرکت ها که تیتر اخبار را به خود 
اختصاص داده بود، این صنعت همچنان به رشد خود ادامه داد. وام های 
پی توپی یا آنالین که در آغاز ســال 2014 ارزشــی برابر با 30 میلیارد 

یوآن داشــتند، حاال به 850 میلیارد یوآن رسیده اند.
واقعیت این است که وام دهندگان آنالین به یک مشکل اساسی پاسخ 
گفته اند و به مدد رقابت های ایجاد شده اعتبارات را با نرخ بهره پایین تر 
ارائه می کنند. در ســایر کشــورها، شرکت های پی تو پی، به مشتریان 
به صــورت آنالین وام می دهند و بودجه را از نهادهای ســرمایه گذار 
تامیــن می کننــد. موفق ترین وام دهنــدگان در چین اما این روش را 
دگرگون کرده اند. به دلیل فقدان رتبه اعتباری مصرف کنندگان، آنها 

خود راســا به سنجش وام گیرندگان اقدام می کنند.
به عنــوان مثال، لوفاکس، بزرگ ترین شــرکت پی توپی چین با 500 
فروشــگاه در 200 شــهر این کشور همکاری می کند تا به متقاضیان 
خرید وام بدهد. برای تامین بودجه هم شــرکت های پی توپی تقریبا 
فقط به ســرمایه گذاران خرده فروشــی وام می دهند. امروز بیش از 4 
میلیــون نفــر در چین از پلت فرم پی توپی اســتفاده می کنند که یک 
ســوم بیشــتر از آمار سال گذشته اســت. این وام ها هم می توانند به 
بخش های کوچک تر تقسیم شوند تا ریسک آنها بین سرمایه گذاران 
توزیع شــود. این موضوع به بخش ســوم مهارت چینی ها در فین تک 

مربوط می شود: سرمایه گذاری.
تــا همیــن اواخر، پس اندازکنندگان چینی بــا دو گزینه افراطی برای 
مدیریت پولشــان مواجه بودند: ســپردن آنها به حساب های بانکی که 

نرخ بهره آنها بسیار پایین اما امنیت شان باال بود و سرمایه گذاری در 
بازار ســهام که ریســک بسیار باالیی داشت. گزینه ای بینابین این دو 

وجود نداشــت. فین تک این زمینه بینابینی را ایجاد کرد.
بزرگ ترین پیشــرفت در این زمینه راه اندازی یک صندوق آنالین از 
سوی سایت علی بابا در سال 2013 بود. این صندوق به نام »یوبائو« 
راهی بود برای اینکه مردم بهره حساب های تجارت الکترونیک خود 
را به صــورت نقــدی دریافت کنند. طی تنهــا 18 ماه »یو بائو« 185 
میلیون مشتری جذب کرد و به آنها 600 میلیارد یوآن دارایی تخصیص 
داد. هماننــد همه روندهای دیگر در چین، تازه واردها خیلی زود صف 
کشیدند. در سال 2014، شرکت »تنسنت« یک پلت فرم آنالین تامین 
بودجه به نام لیسایتونگ که با »وی چت« در ارتباط است را راه اندازی 
کرد.طــی تنها یک ســال، 100 میلیارد یــوآن را تحت مدیریت خود 
گرفت. همزمان، لوفاکس خود را به یک »سوپرمارکت مالی« تبدیل 
کرد که وام های شخصی، اوراق قرضه، صندوق های مالی بزرگ، بیمه 
و غیره ارائه می کرد. البته در این روند فقط ســرمایه گذاران ثروتمند 
دخیل نیســتند. در غرب، معموال افراد نیازمند پول هنگفتی هســتند 
تــا بتواننــد محصوالت صندوق های بــازار پول را خریداری کنند. در 
چین اما کل این فرآیند با یک گوشــی همراه و بودجه اولیه تنها یک 
یوآن قابل اجراســت. وقتی تعداد حســاب های وی چت در چین 800 
میلیون و تعداد حســاب های »انت« 400 میلیون اســت، واضح است 

که آنها با نفری یک یوآن هم می توانند ســخاوتمندانه عمل کنند.

عبور از مرز چین
پیشگامان حوزه فین تک چین همچنین در تالش  هستند تا در خارج 
از مرزهای این کشور هم به حوزه های نو راه یابند. کیف پول موبایلی 
وی چت هم اکنون به صورت بین المللی هم قابل اســتفاده است، البته 
فعال عمدتا در آسیا کاربرد دارد. »انت« در شرکت های مالی موبایلی در 
هندوستان، کره جنوبی و تایلند سرمایه گذاری کرده است. البته تکرار 
موفقیت آنها در ســایر بازارها کار ســهل و آسانی نیست. بخش اعظم 
توان آنها صرف پاسخگویی به کمبودها در نظام مالی چین شده است.
هر موضوعی که به بانکداری در خارج مربوط شود، نیازمند مشارکت 
داخلی ها و التزام به قوانین داخلی چین است، امری که سدی بزرگ 
در برابر توســعه جهانی آنها محســوب می شــود.البته تاثیر بزرگ تر 
چین، غیرمســتقیم اســت. غول های فین تک چین نشــان داده اند 
که چه کارهایی می تواند انجام شــود. برای بازارهای توســعه یافته 
نیز چین چشــم انداز تلفیق های بزرگی را به تصویر می کشــد که در 
آینده باید شــاهدش باشــیم؛ اپلیکیشن هایی که با پرداخت، وام دهی 
و ســرمایه گذاری همراه هســتند. با نمایان شدن آثار مثبت استفاده از 
فین تک در عین برخی محدودیت های اعمال شده، بحث باقی مانده 
بحث شرکت های نوپا و متولیان رسیدگی به آنها نیست، بلکه پرسش 
این است که حاال بانک ها چگونه می توانند با نوآوری های فین تک ها 

کنار بیایند؟
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کاهش ســود بانکی از طرف بانک مرکزی و 
لزوم اجرای دســتورالعمل کاهش نرخ سود از 
روز 11 شــهریور حواشــی ای در نظام بانکی 

به همراه داشته است.
هر روز صبح در ورودی های طرح زوج و فرد 
شاهد عبور و مرور خودروهایی هستیم که هر 
یک به نوعی سعی در استتار پالک خود و عبور 
از مقابل دوربین راهنمایی و رانندگی را دارند، 

یکی برف شــادی می پاشــد و دیگری تکه مقوایی بر پالک 
می چســباند، فرقی هم نمی کند هم خودروهای ارزان قیمت 

و هــم خودروهای گران قیمت هر دو این کار را می کنند.
هفته پیش شاهد چنین صحنه ای در صنعت بانکداری بودیم.
بنابر دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها موظف شدند که از 
یازدهم شهریور به بعد نرخ سود سپرده را به دامنه 10 تا 15 
درصــد کاهش دهند و البته قراردادهای ســپرده قبل از این 
دســتورالعمل، تا انتهای دوره قرارداد، مســتثنی شده بودند. 
اولیــن واکنش بانک ها به چنین دســتورالعملی مطلع کردن 
ســپرده گذاران خود و درخواســت از آنها برای تجدید قرارداد 

با نرخ های سود باالتر بود.
در واقع بانک ها برای حفظ ســپرده گذاران خود و ممانعت از 
خروج ســپرده آنها این کار را کردند و فرقی هم نمی کند که 
کدام بانک این کار را کرده اســت؛ چرا که با شــروع چنین 
فرآینــدی همــه بانک ها ناگزیر به دنبالــه روی خواهند بود. 
صف طویل ســپرده گذاران مقابل بانک ها شــکل گرفت و 
نرخ ها حتی تا 8 درصد باالتر از نرخ دســتوری بانک مرکزی 

نیز افزایش یافت.
به عبارت ساده، دستورالعمل بانک مرکزی حداقل تا یک سال 
آتی بالاثر و تاثیر آن پیش خور شد. البته هستند سپرده گذاران 
خردی که یا در جریان این دســتورالعمل نیســتند یا ســپرده 
آنهــا آنقــدر خرد اســت و هر آن مورد نیــاز که در این هیاهو 

شــرکت نکردند. می توانیــد پیش بینی کنید 
کــه ایــن گروه از افراد چه قشــری از جامعه 
هســتند و چه کسانی بیشــترین زیان را این 

نوع سیاست گذاری می بینند.
در همــان هفته ای کــه این همهمه در مقابل 
بانک ها بود، رئیس کل بانک مرکزی در بیست 
و هشــتمین همایش بانکداری اسالمی متنی 
را قرائــت می کــرد که در آن از صالبت بانک 
مرکزی در مقابله با متخلفان نوشته شده بود و بشارت می داد 
که نرخ سود استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانک ها از 34 
درصد به 18 درصد کاهش یافته است. وی اظهار می کرد که 
در جلسه ای این اطالعات به بانک ها داده شده و با آنها اتمام 
حجت شده است.اما آنچه در بیرون سالن همایش و در شعب 
بانک ها در جریان بود، کامال مشــخص می کرد که حکایت 
چیز دیگری اســت. اگر بانک هــا می دانند که بانک مرکزی 
کســری نقدینگی آنها را با نرخ 18درصد تامین می کند، چه 
نیازی به اخذ سپرده گران قیمت و تعهد یک سال پرداخت نرخ 
23 درصد را دارند؟پس یا این ادعا کامل نیست یا شاید مورد 
اعتماد بانک ها قرار نگرفته است. در هر صورت نشانه خوبی 
نیست و مشخص می کند این سیاست نه تنهــــا کمکی به 
بانک هــا و رفع تنگنای اعتباری آنها نمی کند، بلکه نمی توان 
انتظار داشت که برای رشد صنعت و اشتغال چندان مفید فایده 
باشد. دولت و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن مشکل نظام 
بانکی صحبت پیشــین را تکرار می کنند و می خواهند اقتدار 
خویش را نشــان دهند؛ فارغ از اینکه صحنه اقتصاد، صحنه 

تعقل اســت و هیچ دولتی در آن اقتدار ندارد.
این سیاســت فرصت اصالح نظام مالی و اقتصادی کشــور را 
می سوزاند و آجر دیگری بر دیوار بی اعتمادی مردم و فعاالن 

اقتصادی به سیاســت های اقتصادی دولتمردان است.
*تحلیلگر اقتصادی

دستور العملی بالاثر و پیش خور!

داوود سوری*
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طرح ادغام بنگاه های خرد و تشکیل بنگاه های 
کالن بــا وجود تاکیدی که بر افزایش کارآیی 
بنگاه های خرد دارد اما تاکنون اقدام اساســی 
در زمینــه آن صــورت نگرفته اســت. طرح 
موضــوع ادغام بنگاه های خرد در کشــور در 
راستای رســیدن به برندسازی مطرح شد، اما 
بــه دلیــل نبود ضوابط دقیــق این امر محقق 
نشد. روند طی شده در ایران در راستای ادغام 
بنگاه های خرد در حالی اســت که این روند در 
اروپــا با توجه بــه در نظر گرفتن جمیع جهات 

به درستی اجرایی شده است.
برای ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا 
و ایران دو منظر در نظر گرفته شده است که در 
این خصوص می توان به مقررات ناظر بر ضابطه 
ماهوی کنترل ادغام و مقررات شــکلی اشاره 
کرد، مواردی که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا 
با در نظر گرفتن ضابطه های واحد به درســتی 
اجرایی شده اما در ایران این روند به درستی طی 
نشده است. گزارش »بررسی تطبیقی مقررات 
ماهــوی کنترل ادغام از منظر حقوق رقابت در 
نظام هــای حقوقی اتحادیه اروپا و ایران« که 

در فصلنامه »مجلس و راهبرد« منتشــر شده، 
 بیانگر آن است که درنظام حقوقی اتحادیه اروپا 
این نظام درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، 
»اعم از واقعی و عملی«، ضابطه ای واحد و البته 
متفاوت با سایر رویه های ضد رقابتی شناسایی 
کرده تا به این طریق موانع عمده در رقابت موثر 
برداشــته و به موجب آن شرایط برای ایجاد یا 
تقویت وضعیت مسلط محقق شود. اما در نظام 
حقوقــی ایران درخصوص ادغام های »واقعی 
و عملی« دو ضابطه شناســایی شــده اســت؛ 
به طوری کــه برای ادغام هــای واقعی »ایجاد 
تمرکز شــدید« و درخصوص ادغام های عملی 
نیز ضابطه ماهوی »اخالل در رقابت« مدنظر 
قرار گرفته است. از سوی دیگر قانو ن گذار ایران 
رعایت الزامات و مقررات عام در باره رویه های 
ضدرقابتی را درخصوص »ادغام های واقعی« 
ضروری دانســته اســت؛ حال آنکــه در نظام 
حقوقی اتحادیه اروپا مقررات خاص و ویژه ای 
بــرای کنترل ادغام هــا از منظر حقوق رقابت 
وضع شــده و به وضوح، عدم شــمول مقررات 
عــام درخصوص فعالیت هــای ضد رقابتی بر 

کنترل ادغام ها مورد توجه قرار گرفته اســت. 
در ایــن گــزارش هرچند این نکته مدنظر قرار 
گرفته است که ادغام در بسیاری موارد نه تنها 
مانعی برای رقابت محســوب نمی شود بلکه در 
برخی مواقع موجب افزایش رقابت نیز می شود، 
با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد 
که ادغام صورت گرفته می تواند موجب ایجاد 
اخــالل در رقابت نظام اقتصادی در جامعه نیز 
شود زیرا این امکان وجود دارد که ادغام صورت 
گرفته ســبب »ایجاد انحصــار و ایجاد تمرکز 
شــدید و به تبع آن ســوء استفاده« از وضعیت 
مسلط اقتصادی از سوی شرکت های بازمانده 
یا جدید التاســیس در اثر ادغام شــود. در این 
خصــوص می توان این نکته را مدنظر قرار داد 
که ممکن اســت شرکت جدید التاسیس اقدام 
به اخالل در رقابت کرده و اقدامات ممنوعه ای 
را مرتکب شــود که فعالیت های ضدرقابتی به 
مفهوم عام خواهد بود. براین اساس به ادغام ها 
در حــوزه حقوق رقابت باید به طور ویژه توجه 
شــود بــه گونه ای کــه از آن به عنوان یکی از 
عوامل اصلی گســترش حقوق رقابت یاد کرد، 

در یک گزارش پژوهشی شناسایی شد؛

ادغام بنگاه ها 
به سبک اروپایی 
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بنابراین شناسایی ادغام های مجاز و ممنوع از 
منظر حقوق رقابت برای پیشگیری یا رفع آثار 

نامطلوب آن امری ضروری است.
انواع ادغام

براساس این گزارش ادغام ها از جهت ساختار 
اقتصادی به »ادغام افقی، عمودی و مختلط« 
تقســیم می شوند. براین اســاس ادغام افقی 
زمانــی رخ می دهد که دو یا چند شــرکت که 
در یــک حوزه جغرافیایی قرار دارند و موضوع 
فعالیت آنها واحد یا مشــابه اســت با یکدیگر 
ادغام می شــوند و یکی از این شرکت ها سهام 
یا دارایی شرکت های دیگر را تصاحب می کند. 
اما در صورتی که بین شرکت های سهامی که 
در ســطوح مختلف فرآیند تولید یک محصول 
فعــال هســتند ادغامی صــورت پذیرد از این 
ادغام بــه عنوان ادغامی عمودی یاد می کنند 
که در این زمینه می توان به ادغام یک شرکت 
باالدســتی با یکی از توزیع کنندگان محصول 
)شــرکت پایین دستی( اشــاره کرد. اما ادغام 
مختلــط یکی دیگــر از ادغام های رایج زمانی 
محقق می شــود که موضوع فعالیت تجاری دو 

شرکت که با یکدیگر ادغام شده اند با یکدیگر 
غیرمرتبــط باشــند و در صورتــی که موضوع 
فعالیت آنها دارای ارتباط و پیوســتگی اســت 
در حوزه هــای جغرافیایی مســتقل از یکدیگر 
فعالیــت کنند، به گونه ای که نه رقیب یکدیگر 
باشــند و نه ارتباط تولیدکننده و مصرف کننده 

بین آنها برقرار باشد.
ادغام های واقعی مخل رقابت

از سوی دیگر در این گزارش چهار بند ادغام های 
واقعی مخل رقابت نیز ارزیابی شــده است که 
در ایــن خصوص می توان به این نکته اشــاره 
کــرد که در صورتی کــه در روند تحقق ادغام 
رویه های ضدرقابتی متعدد در نظر گرفته شود 
وقوع چنین ادغامی ممنوع خواهد بود. از سوی 
دیگــر ادغام نباید منجر به افزایش قیمت کاال 
یا خدمات غیر متعارف شــود روندی که وقوع 
آن مضــر بودن ادغــام در فضای رقابتی را به 
همراه خواهد داشت، البته این نکته را نیز باید 
مدنظــر قرار داد کــه زمانی افزایش قیمت در 
نتیجه ادغام می تواند عامل نگرانی درخصوص 
بازار رقابتی محسوب شود که شرکت ناشی از 
ادغام بتواند با داشتن قدرت بازاری یا از طریق 
ایجــاد مانع در ارائه محصول یا خدمت به بازار 
قیمت جدید را به صورت یک قیمت پایدار ثبت 
کنــد. یکی دیگر از مواردی که از آن به عنوان 
عامل مخل در ادغام های واقعی یاد می شــود، 
ادغامی است که موجب ایجاد تمرکز شدید در 
بازار شــود. معیاری که به کارگیری آن از نظر 
فنی و عملی، ســاده تر بوده و نتایج حاصل از 
آن هماهنگی بیشتری با موازین حقوق رقابت 
دارد، مبانی وضع چنین محدودیتی را می توان 
در اهدافــی چــون جلوگیری از ایجاد انحصار، 
ممانعت از ایجاد موقعیت مســلط، حفظ رقابت 

موثر و حفظ منافع مصرف کنندگان دانســت.
بنابرایــن اگرچــه ادغامــی ممکن اســت در 
حقیقــت موجب افزایــش کارآیی و آثار مثبت 
دیگر شــود اما چنانچه ایجاد تمرکز شــدید از 
پیامدهای ناگزیر آن باشــد از منافع اقتصادی 
آن چشــم پوشــی شده و به لحاظ فنی حکم به 
ممنوعیت آن داده می شــود. چهارمین عامل 
مخــل ادغام هــای واقعی به ایجــاد بنگاه یا 
شــرکت کنترل کننده در بازار مربوط می شود. 

براین اســاس هرگونه ادغامی که در نتیجه آن 
»شرکت کنترل کننده« ایجاد شود در محدوده 

ممنوعه قرار خواهد گرفت.
جمع بندی

بــا توجه به گزارش مذکور می توان گفت نظام 
حقوقــی اتحادیه اروپا ضابطه کنترل ادغام را 
»ایجــاد مانــع عمده در رقابــت موثر« اعالم 
کرده اســت و همچنیــن صریحا این ضابطه 
را بر تمام اقســام تمرکزها از جمله ادغام های 
واقعی و عملی حاکم دانســته اســت در حالی 
کــه در نظــام حقوقــی ایــران در ادغام های 
عملــی ضابطه »اخــالل در رقابت« را مقرر و 
درخصــوص ادغام های واقعی ضابطه »ایجاد 
تمرکز شدید« را اعالم کرده است، در حالی که 
هر دو دســته از ادغام ها از منظر آثاری که بر 
رقابت دارند مشــابه یکدیگر هستند، بنابراین 
به نظر می رســد بهتر است که در نظام حقوقی 
ایران نیز ضابطه یکسانی برای انواع ادغام های 

واقعی و عملی در نظر گرفته شــود.
از ســوی دیگر براساس مقررات نظام حقوقی 
ایران ضابطه ارزیابی »ادغام های عملی« یعنی 
اخالل در رقابت بسیار کلی بیان شده حال آنکه 
در خصوص ادغام های واقعی ضابطه مشخص 
و ویــژه »ایجاد تمرکز شــدید« در نظر گرفته 
شــده با این شرایط بهتر بود قانون به گونه ای 
تنظیم می شــد که شامل ادغام های عملی نیز 
می شد. یکی دیگر از مواردی که می توان در این 
خصوص مطرح کرد این است که مفهوم ضابطه 
ماهوی کنترل ادغام ها در نظام حقوقی اتحادیه 
اروپا براســاس راهنمایی هایی که کمیسیون 
اروپا منتشر کرده به خوبی تبیین شده در حالی 
که در نظام حقوقی ایران شورای رقابت تاکنون 
در ایــن زمینه اقدامی صورت نداده اســت. از 
ســوی دیگر نظام حقوقــی ایران درخصوص 
ادغام هــای واقعی بــه منظور تجویز در مرحله 
وقوع ادغام رعایت الزامات و مقررات عام راجع 
به فعالیت های ضدرقابتی را نیز ضروری دانسته 
است، در حالی که مقررات عام بر فعالیت های 
ضدرقابتــی کــه شــامل موضوع هایی نظیر 
توافق ها یــا فعالیت ها و رویه های ضدرقابتی 
 یا ســوء اســتفاده از موقعیت اســت مســلط 

می شوند.
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این�روزها�بانک�های�کشور�از�همه�طرف�مورد�هجمه�ربوی�بودن�قرار�دارند�که�در�بسیاری�از�موارد�ناشی�از�ناآگاهی�از�وضعیت�
بانک�هاست��زیرا�آنچه�در�بانک�ها�اتفاق�می�افتد�علت�نیست�بلکه�معلول�بسیاری�از�عواملی�است�که�عمدتا�بیرونی�هستند�
وقتی�صحبت�از�بانک�و�بانکداری�می�شــود�لزوما�باید�منظور�بانکداری�اســالمی�باشــد�که�طبق�قوانین�جاری�کشور�در�حال�
اجراســت��لذا�اگر�ایرادی�به�بانکداری�کشــور�وجود�دارد،�یا�به�تئوری�های�مرتبط�با�بانکداری�اســالمی�مربوط�می�شود�یا�به�

شــکل�اجرای�این�نوع�بانکداری�که�تجربه�نشــان�داده�در�هر�دو�حیطه�ابهام�وجود�دارد�

بانکداری بدون ربا
 و کارآیی عقود اسالمی

مرتضی اکبری
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اساســا بانکداری اســالمی به مدیریت پولی و مالی ای اطالق می شــود 
که عملیاتش منطبق با قوانین و شــریعت اســالمی اســت و خدمات آن 
براساس قوانین معامالت اسالمی اجرا می شود. اساس بانکداری اسالمی 
و بانکداری بدون ربا، حذف بهره و ربا ) ربا به معنای دریافت بدون قید و 
شرط مبلغ اضافه با نرخ های ثابت از قبل تعیین شده(، تسهیم سود و زیان 
)ارزش افزوده ایجاد شــده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره وری در 
اســتفاده از عوامل تولید باالخص عامل کار و ســرمایه(، مشخص بودن 
مســیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریســک به 
دلیل به کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری 
اســالمی، برخالف بانکداری ســنتی که یک رابطه مستقیم بین بانک و 
مشــتری و گیرنده تســهیالت وجود دارد، بانک به عنوان واســطه میان 
صاحبان ســپرده و گیرندگان تسهیالت، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت 
دریافــت می کنــد. در واقع رابطه  بین بانک و مشــتری، رابطه  بدهکار و 

بســتانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.
در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل 
تجهیز منابع )شــامل ســرمایه، اندوخته و منابع پس اندازهای مردمی( و 
تخصیص آن از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت 
یــک واحــد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. طبق قوانین 
بانکداری ایران بانک ها می توانند به دو طریق منابع جذب و بر اســاس 
ماهیت این منابع، آن را تخصیص دهند. روش اول منابع قرض الحســنه 
جاری و پس انداز اســت که بانک برآن مالکیت دارد و مطابق با ماهیت 
آن بایستی آن را صرفا به صورت قرض الحسنه قرض دهد و هیچ سودی 
اخــذ نکنــد و صرفا می تواند بابت انجام این کار کارمزدی برای پوشــش 
هزینه های این اقدام اخذ کند.روش دوم منابعی اســت که بانک از طرف 
ســپرده گذار نیابت داشــته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و باید 
طــی عقــود مختلف در اختیار تجار و تولید کنندگان و... قرار دهد و منافع 
حاصل را بعد از کســر مبلغی به عنوان حق الوکاله به ســپرده گذاران بدهد 
که در حال حاضر چنین نیست.آنچه در واقعیت اتفاق می افتد تعیین نرخ 
سود علی الحساب برای سپرده های بانکی و نرخ سود ثابت برای تسهیالت 
اعطایی اســت. با این توضیح که در شــکل رابطه و قرارداد منعقده همه 
چیز درســت و بر اســاس یک عقد اسالمی است که نرخ تسهیالت هم بر 
اســاس آن عقد مربوطه تعیین می شــود ولی در عمل آن نرخ ثابت بوده 
و تســهیالت گیرنده مکلف اســت آن را در هر شــرایطی پرداخت کند که 
چون ســود قرض دهنده، از قبل تعیین و تضمین شــده، این رابطه دیگر 
جزو عقود اســالمی محســوب نمی شود. بلکه بر پایه موازین شرعی سود 
باید در پایان دوره بر اســاس میزان بازدهی که آن پروژه ســرمایه گذاری 

دارد، تعیین شود.
مشــکل بدبینی به رویه بانک ها، مربوط به شــکل نیســت بلکه به خاطر 

محتواست:
ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسالمی در بخش به کار گیری 
منابع ســپرده سرمایه گذاری اســت.در بانکداری امروزی رایج در کشور، 
تزریق منابع سرمایه گذاری جذب شده از طرف بانک ها به طرح ها در قالب 

عقود مختلف، برمبنای وثیقه اخذ شــده و نه بر اســاس منافع پروژه است. 
به عبارت دیگر وقتی بانک اســاس تســهیالت را بر وثیقه گذاشته و بدون 
اینکه از توجیه پذیری طرح به یقین برســد، تســهیالت پرداخت می کند، 
بدیــن معناســت که به منافع طرح، یقین و بــاور ندارد. در نتیجه ماهیت 
عقد عملیاتی نمی شــود و نظارت بر تســهیالت اعطایی جنبه شکلی پیدا 
می کند و بنا به جنبه تکلیفی صرفا ظاهر طرح و مستند ســازی مخارج به 
وسیله بانک انجام می گیرد. به عنوان مثال قانون گذار بانک ها را مکلف به 
دریافت صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیالت می کند 
که اخذ آن از سوی بانک ها فقط به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی 
و بازرســی بوده و در عمل به محتوای صورت های مالی توجه نمی شــود. 
همچنین اخذ فاکتور و پیش فاکتور از الزامات قانونی است حال آنکه بانک 
بدون اینکه واقعا کنترل کند این خرید انجام شــده یا نه، صرفا فاکتور را 
دریافت و در پرونده تسهیالتی قرار می دهد که در بسیاری از موارد ارتباط 
واقعی بین محتوای عقد صورت گرفته و موضوع کار وجود نخواهد داشت 
و درنتیجه عقد اســالمی به صورت شــکلی و ظاهری منعقد شده است. از 
سوی دیگر برخی از متقاضیان تسهیالت نیز با آگاهی از این شکاف بین 
شکل و محتوای عقود، نحوه عملیات بانک در فرآیند بررسی های اعتباری 
را شناسایی و با فراهم کردن اطالعات اعتباری موردنظر بانک ها، اهداف 
خود از درخواســت تســهیالت را در آن قالب ارائه می کنند اما در عمل یا 
به دلیل توجیه نداشــتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شــاهد قفل 
شــدن منابع نزد شــرکت ها می شویم یا اینکه وام گیرندگان، از همان ابتدا 
تسهیالت را در جایی غیر از پروژه تعریف شده مصرف می کنند )معامالت 
سفته بازی که این موضوع هم دارای ریسک بسیار باالیی بوده و کمترین 

بحران؛ باعث قفل شــدن این منابع هم می شود.(
در چنین شــرایطی بانک ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حســابداری این 
رویداد می کنند: در حالت اول به معوقات سیستم بانکی افزوده می شود و 
در حالت دوم، بانک ها برای حفظ بازده صوری و مثبت صورت های مالی 
خود، یا اجباراً و در صورت امکان، اقدام به تمدید سررســید تســهیالت 
می کنند یا با چرخش صوری تسهیالت، خواسته یا ناخواسته منابع خود را 
در اختیار همان متقاضیان قرار می دهند. درنهایت منابع بانک ها همچنان 
درگیر چرخه ناکارآمد طرح اولیه یا معامالت سفته بازی بوده و از چرخش 
و ضریــب فزاینــده منابع پولی در بخش های مولد جلوگیری می شــود.

گنجاندن برخی از شــروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی اســت 
بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. 
به عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهای بانکی، تســهیم 
و تقســیم زیان منتفی شــده و ضرر و زیان به خود تســهیالت گیرندگان 
واگذار می شــود و بانک ها عمال فقط در ســود شراکت می کنند. از طرفی 
به علت اینکه بانک باید طبق قرارداد ســپرده گذاری به ســپرده گذار، سود 
ثابت و تضمین شــده ای پرداخت کند، چاره ای ندارد جز اینکه به گیرنده 
تســهیالت، فشــار بیاورد و از آنها به صورت تضمینی سود اخذ کند که این 
موضوع با ماهیت عقد اسالمی به معنای شراکت بانک و مشتری در سود 
و زیان فعالیت های تجاری و ســرمایه گذاری، منافات دارد. همچنین در 
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صورت عدم بازپرداخت تســهیالت از ســوی تسهیالت گیرندگان، بانک 
مکلف اســت طبق قوانین ابالغی، ســود علی الحساب را از منابع دیگر به 
سپرده گذاران پرداخت کند که این مهم نشان می دهد هیچ ارتباطی بین 
منافع ســرمایه گذاری و منابع ســپرده گذاران وجود ندارد. در نتیجه برخی 
از عقود منعقده در بانک ها مشکوک به ربوی بودن است، و چون بانک ها 
عمال در این خصوص نیابت داشــته و فرآیند این نیابت ابهام ربوی بودن 
دارد، قاعدتا سپرده گذاران مدت دار بانک ها نیز مشمول ابهام ربوی بودن 

وجوه خود خواهند بود.
اما ایراد از کجا ناشــی می شــود. اساســا تمام قوانین بعد از انقالب راجع 
به بانک ها در جهت تالش برای رفع مســاله اشــتغال بدون درنظرگرفتن 
مشــکالت ســاختاری بانک ها بوده بنابراین یک طرفه بانک ها را تحت 
فشــار های مختلف قرار می دهد. بانک ها نیز برای رعایت این قوانین و 
فشــار مســووالن و نمایندگان و اتاق های بازرگانی، قید بازده طرح ها را 
زده و با اخذ وثیقه برای پوشش توجیه ناپذیری و ناکارآیی طرح های ارائه 
شده، به طرح های مختلف تسهیالت اعطا کرده و از خود سلب مسوولیت 
می کنند. از طرف دیگر تسهیالت گیرنده نیز یا توجیه پذیری طرح را درست 
برآورد نکرده یا اساسا منافع خود را خارج از طرح پیش بینی کرده است، لذا 
منابع بانکی را مصرف و در نهایت بعد از شکســت پروژه اصلی به اســتناد 
یکسری دیگر از قوانین تکلیفی یک طرفه همچون اصالحیه ماده سی و 
چهار قانون ثبت یا قانون ورشکستگی و غیره، تمام زیان ها و ناکارآمدی 
طرح را به عهده بانک گذاشته یا با انواع البی های مختلف برای برون رفت 
از مشکالت خود، بانک را برای پرداخت تسهیالت جدید تحت فشار قرار 
می دهد. ابهام دوم که درخصوص تئوری مرتبط با بانکداری اســالمی و 
قوانین مربوطه اســت که البته بیشــتر شامل بخش اول جذب منابع یعنی 
منابع قرض الحســنه می شــود.در عقد قرض الحسنه در واقع فعل قرض 
اتفاق می افتد و بانک سودی دریافت یا پرداخت نکرده و صرفا کارمزدی 
از سوی بانک به خاطر انجام عملیات جذب و تخصیص دریافت می شود.

در این موضوع ابهام اساســی درخصوص موضوع تورم اســت. تورم باعث 
می شود منابع سپرده شده در بانک ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش 
شده و درنتیجه سپرده گذار که انتظار دریافت منافع از قرض خود نداشته 
به مرور زمان مشــمول ضرر نیز می شــود. به عبارت دیگر می توان گفت 
قرض دهنده هم قرض  الحسنه داده و هم بخشی از منابع خود را هبه کرده 
در حالی که ممکن اســت هبه کردن منظور نظر اولیه او نبوده باشــد. در 
بانکداری اسالمی این موضوع یعنی جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات 
اساســی اســت به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه باشد 
و مبلغ قرض داده شــده دچار کاهش چشــمگیر ارزش شود می توان بنا بر 
قاعده ال ضرر و الضرار، ضرر وارد شده به قرض دهنده را جبران کرد. لذا 
صرف نظر از اینکه از نظر فقهی در این خصوص بین علما اختالف وجود 
دارد و برخی از علما پول را دارای ارزش ذاتی دانســته و جبران کاهش 
ارزش را فاقــد موضوعیــت می دانند و برخی دیگر پول را فی نفســه فاقد 
ارزش ذاتی دانسته، بلکه برای آن ارزش اعتباری منظور می کنند، از نظر 
اقتصادی و عامه مردم پول به خودی خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمی و 

ارزش واقعی پول با هم برابر نیست و حفظ قدرت خرید از ضروریات هر 
معامله تلقی می شــود. بنابرایــن، مطالبه کاهش ارزش نمی تواند مفهوم 
ربا داشــته باشــد. مرتفع نکردن این موضوع باعث شده کسانی که صرفا 
نیت قرض دادن و نه هبه کردن دارند برای اینکه شــاهد کاهش ارزش 
ســرمایه خود نباشــند منابع خود را به جای سپرده قرض الحسنه به صورت 
مدت دار ســپرده می کنند و بانک ها هم این منابع ســپرده گذاری را صرف 
تســهیالت ســرمایه گذاری می کنند. همین موضوع سبب کاهش شدید 

منابع قرض الحســنه بانک ها در سال های اخیر شده است.
جمع بندی

در عیــن حــال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک ها می تواند حق 
باشد ولی نمی توان استنباط کرد که عامل این ایرادات خود بانک ها باشند. 
تا زمانی که ابهام ناشــی از مســاله تورم و کاهش ارزش پول در بانکداری 
کشور مرتفع نشده و تفاوت دیدگاه بین علما وجود داشته و در عین حال 
مردم هم در بسیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر ناشی از کاهش ارزش 
نیستند نمی توان بانک ها را به خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده گذاران 
که در واقع همان جبران کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی بودن 
قرار داد. از طرف دیگر وقتی بانک مطابق با یکســری قوانین یک طرفه 
و الزام آور مجبور به اعطای تســهیالت نه بر اســاس منافع، بلکه بر اساس 
وثیقه می شــود، سیســتم بانکی رفته رفته به وثیقه محوری روی آورده و 
منابع بانک در پروژه هایی مصرف می شود که فقط روی کاغذ بازده داشته 
و در عمل زیان آور هســتند و موجب قفل شــدن منابع می شوند. در نتیجه 
بانک نه تنها اصل سپرده سرمایه گذاری شده خود را نمی تواند وصول کند، 
بلکه طبق همان قوانین یکسویه ملزم به پرداخت سود سپرده گذاران خود 
نیز اســت. اصلح آن اســت که به جای انتقاد غیرمنصفانه، با لحاظ شرایط 
اقتصــادی و اقتضای زمان، تــالش جمعی برای اصالح و تطبیق فرآیند 

بانکداری کشــور را منطبق با موازین اســالمی و منطق اقتصادی کنیم.
*مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران

تا زمانی که ابهام ناشــی از مساله تورم 
و کاهش ارزش پول در بانکداری کشور 
مرتفع نشــده و تفاوت دیدگاه بین علما 
وجود داشــته و در عین حال مردم هم در 
بســیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر 
ناشی از کاهش ارزش نیستند نمی توان 
بانک ها را به خاطر پرداخت حداقل سود 
به سپرده گذاران که در واقع همان جبران 
کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی 

بودن قرار داد

پرونده ویژه  بانکداری اسالمی
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پرونده ویژه  بانکداری اسالمی

در مــورد تاریخچــه بانکداری اســالمی گرچه 
روایت هــای متفاوتی اســت، امــا می توان گفت 
حدود 45 ســال پیش بــرای اولین بار با همراهی 
برخی از کشــورهای اسالمی در محافل بین المللی 
این مفهوم مطرح شــد. اگرچه در آن زمان مفهوم 
بانکداری اســالمی چندان شــناخته شــده نبود، 
امــا اکنــون در بســیاری از بانک های جهان و در 
کشــورهای مختلف اعم از مسلمان و غیر مسلمان 

خدمات بانکداری اسالمی ترویج و ارائه می شود.
میــزان اســتقبال از آن به گونه ای بوده اســت کــه حتی در برخی 
جوامع غیر مســلمان همانند چین اســتفاده از محصوالت و خدمات 
بانکداری اســالمی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در سال های 
اخیر حتی دولت های غیر مسلمان همانند دولت بریتانیا، هنگ کنگ و 
لوکزامبورگ اقدام به انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی برخی از 
پروژه های خود کرده اند.محصوالت بانکداری اسالمی تنوع زیادی 
دارد و برای مصارف مختلف اعم از بانکداری خرد، تامین ســرمایه 
در گردش شــرکت ها، تامین مالی پروژه ها و طرح ها، محصوالت 
ویژه ای تعریف شــده اســت. برای مثال عقد مرابحه برای خدمات 
بانکداری خرد، عقد اجاره برای خرید مســکن و دارایی های ثابت، 
عقد فروش اقســاطی برای تامین ســرمایه در گردش بنگاه های 
اقتصادی، عقد اســتصناع برای قرارداد های ســاخت و پیمانکاری، 
عقــد مضاربــه برای فعالیت های بازرگانی، عقد ســلف برای خرید 
کاالهای اساســی و کشــاورزی و عقد مشارکت برای تامین مالی 
طرح ها قابل پیاده سازی هستند. اینها تنها نمونه هایی از انواع عقود 
قابل اســتفاده در بانکداری اسالمی است و عالوه بر اینها قرارداد ها 
و ابزارهــای اســالمی متنوع دیگری بــا کاربردهای مختلف قابل 
پیاده ســازی هستند.اســاس بانکداری اسالمی مبتنی بر مشارکت 
در ریســک ســرمایه گذاری اســت. به همین دلیل برای یک بانک 
اسالمی بسیار مهم است که در حین سرمایه گذاری بر مبنای هر کدام 
از عقود اســالمی نظارت کاملی بر نحوه مصرف سرمایه و بازگشت 
آن داشــته باشــد. به عبارت دیگر در بانکداری متعارف تنها برای 
بانک آنچه اهمیت دارد بازگشت وام همراه با سود آن است فارغ از 
آنکه نحوه مصرف آن به چه صورت باشد. اما یکی از مزایای مهم 
بانکداری اسالمی کاهش ریسک اعتباری بانک به علت نظارت بر 
نحوه فعالیت مشتری است.متاسفانه در کشور ما باوجود سابقه 35 
ســاله در بانکداری اســالمی، امروز وضعیت نظام بانکی و عملکرد 
بانک ها به گونه ای اســت که موجــب نگرانی جدی مراجع تقلید و 
همچنین کاهش اطمینان افکار عمومی نســبت به صحت عملکرد 

بانک ها از لحاظ رعایت احکام شــرعی شده است. 
فاصله بانک های ما با بانکداری اســالمی موجب 
افزایش فعالیت های ســوداگرانه و سوء استفاده از 
منابع سپرده های مردم در بانک ها و افزایش میزان 
مطالبات معوق در بانک ها شــده است. قطعا یکی 
از پیش نیازهای خروج از رکود اقتصادی کشــور، 
اصالح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح بانکداری 
اسالمی است؛ چراکه با رونق بانکداری اسالمی راه 
برای تعامل نزدیک صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
با بانک ها گشوده خواهد شد و این سرآغاز حرکت عظیم و آرمانی به 
ســوی عدالت اجتماعی خواهد بود.عالوه بر این یکی از موانع عدم 
پیاده ســازی بانکداری اسالمی سوء اســتفاده برخی از افراد از منابع 
بانک ها برای کســب رانت و منافع نامشــروع و غیر قانونی طی این 
ســال ها و عدم برخورد مناســب قضایی با آنها بوده اســت. همیشه 
برای ما از کودکی چهره دزدان نقاب زده ای که شب ها از دیوار خانه 
مردم باال می روند و به اموالشــان دســتبرد می زنند، یا راهزنانی که 
ناغافل به کاروان ها حمله می کنند، ترســناک و منفور بوده اســت. 
اگر قرار بود میزان ترس و تنفر از دزدان، براســاس میزان خســارت 
وارده از سوی آنان باشد، ترسناک ترین و منفورترین انسان ها کسانی 
هستند که با اختالس ها و دستبردهایی که به بیت المال زدند، سال ها 
نگرانی، یاس و نا امیدی را به جامعه تزریق کردند و با رقم هایی که 
برای اولین بار در فرهنگ اقتصادی کشــورمان رایج شــد )هزاران 
میلیارد تومان( در نظام مالی کشــور اخالل ایجاد کردند.  ای کاش 
داستان نویسان و فیلمسازان برای مردم تصویری متناسب از چهره 
دزدانی که کیان اقتصاد کشــور را نشــانه رفته اند، ترســیم کنند تا 
هزینــه اختالس از بیت المال چنان نزد أفکار عمومی باال رود و این 
عمل چنان تقبیح و تشــنیع شــود که هیچ کس جرات نکند دزدان 
بیت المال را استعدادهای درخشان معرفی کند.البته این مهم وظیفه 
همگانی است و باید دزدان را از خویش برانیم و دامن این سرزمین 
نجیب و ســرافراز را از لوث این ناپاکان پاک کنیم. چه زیبا اســالم 
اِرُق  عزیز دســتور به قطع دســت ناپاکان داده و فرموده است: »َوالسَّ
ُ َعِزیٌز  ِ َواللَّ ــاِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْیِدَیُهَما َجَزاًء بَِما َکَســَبا نََکااًل مَِّن اللَّ َوالسَّ
َحِکیٌم« دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند، 
به عنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است. 
بررســی ابعاد حکم فقهی این آیه شــریفه با فقهای گرامی است؛ اما 
جامعه ای می تواند اقتصاد مولد، پویا و اشتغالزا داشته باشد و رفاه و 
ســالمت را در آغوش بگیرد که در آن، دســت دزدان، بوالهوسان و 

خائنان، از بیت المال مسلمین قطع شده باشد.

موانع احیای بانکداری اسالمی
ایمان نوربخش
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عضو شورای فقهی بانک مرکزی: سپرده بانکی قرارداد وکالت است

سود علی الحساب بانک ها 
ربا نیست

نظر حجت االســالم سید عباس موسویان در 
مورد بانکداری اســالمی این است: بانکداری 
اســالمی همان اهداف بانکداری متداول دنیا 
را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می شود 
عملیات بانکداری در این بانک ها براساس فقه 
معامالت اسالمی صورت می گیرد. مهم ترین 
اصل در بانکداری اسالمی تقسیم سود و زیان 
حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان 

بهره پول است.
حجت االســالم والمســلمین ســیدعباس 
موســویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، 
در رابطه با این سخن یکی از مسئوالن کشور 
که از ســود علی الحساب و روزانه بانکها انتقاد 
کرده بود و گفته بود  سود روزانه بانکها بدیهی و 
واضح است که ربا  است چرا که هیچ کسب وکار 
و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد 
گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد 
که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره ای به اینکه 
سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه 

شــمار یا سال شمار باشد نشده است.
وی با بیان اینکه اگر قرارداد  فی مابین بانک و 
سپرد گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی 
هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است 
گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود 
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روزانه باشد  یا ساالنه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی 
ایجاد نمی کند و چه با نرخ یک درصد باشــد و چه با نرخ ده درصدی و 

باالتر ربا محقق می شــود که در این صورت همه انواع ســود ربا است.
ســپرده های ســرمایه گــذاری بانکها قــرارداد وکالت 

است
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی با اشــاره به اینکه اگر قرارداد غیر از 
قرارداد قرض بود ســود ســاالنه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد 
و حتی می توان بر روی آن ســود علی الحســاب گذاشت گفت: امروزه در 
سپرده های سرمایه گذاری بانکها از قرارداد وکالت استفاده می شود که 

در قرارداد وکالت ســود روزانه، ماهانه و ســاالنه  ربا نیست.
وی با بیان اینکه به صرف علی الحســاب بودن نمی توان گفت که ســود 
بانکهــا ربا اســت گفت: با توجه به اینکه قــرارداد بانکها قرارداد وکالت 
است و نه قرارداد قرض می توان گفت سود علی الحساب ربا نیست. اما 
نکته ای که در این زمینه وجود دارد این اســت که بانک در پایان ســال 
به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره  را انجام دهد و 

مابه التفاوت ســود قطعی و سود علی الحساب را بپردازد.
حجت االســالم موســویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می شــود که 
محال اســت ســود روزانه حالل باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا 
که در روایات متعددی در صدر اسالم آمده است که شخصی از دیگری 
پول می گرفت و همان روز معامله ای انجام می داد و بعد ســود حاصل از 

معامله را در آن روز با هم تقســیم می کردند.
 بانکها ماهیت اســتخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد 
آن می شــود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه 

وصل است
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی افزود:  بانکها ماهیت اســتخر سرمایه 
دارنــد از یــک طرف منابع وارد آن می شــود و از طــرف دیگر این منابع 
به ده ها هزار پروژه وصل اســت و وقتی ســپرده گذار پولش را در بانک 
ســپرده گذاری می کند به محض ســپرده گذاری به آن پروژه ها وصل 
می شــود و یــک ســاعت دیگر هم بخواهد پول خــود را بردارد پول آن 
به اندازه یک ســاعت کار کرده اســت و به اندازه یک ســاعت به پول او 
ســود تعلق می گیرد منتها بانکها اعالم کرده اند که کمتر از یک روز را 

نمی توانیم ســودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.
وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد 
گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شــامل مباحث اســتخر سرمایه 
یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن  قرارداد وکالت است خوب تحلیل 
شود  نه تنها سود روز شمار علی الحساب بلکه اگر بانکها توان محاسباتی 

داشــتند پرداخت ســود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی داشت.
حجت االســالم موســویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را 
در قراردادهای قرض محقق دانسته اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت 
بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول 
شما را می گیرد و با آن تجارت می کند و در همان روز کاالیی را می خرد 
و با سود می فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول 

بکشــد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شــده است که اگر فردی با 
ســرمایه شــخص دیگر کاالیی می خرید و از این دست می خرید و از آن 
دست می فروخت سودی به دست می آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم 

می کردند که این معامله به یک روز نیز نمی رســید.
وی با بیان اینکه در قراداد وکالت تنها مســئله ای که اهمیت دارد بحث 
توانایی مدیریت اموال مطرح اســت گفت: ممکن است توانایی مدیریتی 
فردی به گونه ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب 
و کار کند و از آن ســود به دســت بیاورد و از آن طرف ممکن اســت وکیل 
ناالیقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در 
اینجا ســود ماهانه آن نیز اشــکال دارد اما اشکالش نه ازجهت ربا بلکه به 
جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.

 وجه التزام را برخی از علما جایز می دانند
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی  در رابطه با اشــکاالتی که از ســوی 
علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح اســت گفت: بیشــتر 
اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه 
نیــز دیدگاه هــای مختلف فقهــی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام 
را قبــول دارنــد و برخــی دیگر قبول ندارند اما بــا توجه به اینکه فقهای 
شــورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشــکال ندارد و ربا نیست بانکها 
بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانکها 

ابالغ شده است رفتار می کنند.
وی با بیان اینکه کار بانکها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خالف 
شــرع و قانون نیســت گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه 
التــزام بانکهــا را جایز نمی دانند آن افراد باید بدهی های خود را به موقع 
پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک 
از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشــکال ندارد چون بانک مقلد 
شــورای نگهبان و قانون اســت اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی 

اســت که وجه التزام را اشــکال می داند برای او حرام خواهد بود.

اگر ماهیت بانکــداری بدون ربا که 
شامل مباحث استخر سرمایه یا همان 
سرمایه مشاع و به کار بردن  قرارداد 
وکالت است خوب تحلیل شود  نه تنها 
سود روز شــمار علی الحساب بلکه 
اگر بانکها توان محاســباتی داشتند 
پرداخت سود ســاعتی نیز به لحاظ 

فقهی مشکلی نمی داشت
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کارشــناس بانکداری اســالمی با بیان این که بانک زاییده ربا است و اگر 
ربــا را از بانــک جــدا کنیم دیگر مفهومی به نــام بانک باقی نخواهد بود 
گفت: قطعا صحیح نیســت و نمی شــود بدون طراحی یک سیستم جدید 

مالی و بانکی، سیســتم فعلی بانکها را خراب کنیم و از ریشــه بکنیم.
بانکداری اســالمی و لزوم عمل به آن مســئله ای اســت که همه بر لزوم 
اجرای آن تاکید دارند. دریافت ســودهای باالی بانکی و جریمه دیرکرد 
و قراردادهای صوری؛ از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید 
روبه رو شــده اســت و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت 
ایــن نــوع ســودهای بانکی باال و نابرابر را بر انگیخته اســت، در همین 
باره گفت وگویی با حجت االســالم صفا کارشــناس بانکداری اسالمی و 

مدرس حوزه و دانشــگاه را در ادامه میخوانید:
لطفا درباره جایگاهی که بانک می بایســت در یک کشور اسالمی   �

ایفا کند توضیح بفرمایید
بــه نظــرم این موضــوع نیاز به دید وســیع تری دارد و باید نگاه کرد که 
آیا بانک در نظام اقتصادی اســالم جایگاهی دارد یا ندارد و این مســئله 
خود جای تردید و تحقیق دارد. اندیشــمندان بزرگ اســالمی مثل یوسف 
رفیق مصری، پرفســور چپرال و یا شــهید صدر عقیده دارند که در نظام 
اســالمی تمام نهادهای اقتصاد ســرمایه داری و لیبرالی لزوما جایگاهی 
ندارند بنابر این اگر بخواهند نظام اقتصادی پایه ریزی شــود باید صفر تا 
صد آن از مبانی اســالم گرفته شــود و اگر بخواهیم شــرع را در نهادهای 
ســرمایه داری غربی بگنجانیم این به معنای اســالمی شدن صددرصد 

آن نیست.
به نظر شــما بانک در نظام اســالمی می تواند خود را از ربا رهایی   �

بدهد؟
این روند اســالمی ســازی در نهایت بانک را به سوی ماهیت اصلی اش 
که ربوی است سوق می دهد. االن سیستم بانکی جهان و حتی سیستم 
بانکــی بــدون ربــای ما در ایران نیز فعالیتش به ســه مولفه: مبلغ - نرخ 
- مدت محدود می شــود، یعنی چه مبلغ تســهیالت می خواهیم و نرخ و 
ســود این تســهیالت چقدر اســت و در چه زمان باید این تسهیالت را به 

بانک بازپرداخت کنیم.

بنابراین بانک مثال عقد شــرعی مضاربه را اگر اجرایی بکند در نهایت به 
دنبال بهره و ســود خودش اســت و آیا اینکه بانک واقعا به لوازم و اصول 
مضاربه عمل می کند و آیا اینکه بانک واقعا نسبت به ضرر تاجر و مشتری 
متعهد است جای شک جدی است. بنابر این می توان گفت هدف اصلی 

بانک همان دســت یابی به مبلغ - مدت -نرخ است.
بنابراین شــاهد هســتیم که اکثر عقود شرعی ما مثل مضاربه، مشارکت، 
مرابحه، فروش اقســاطی و... در عمل با چالش همراه اســت و در حقیقت 
صوری اجرا می شــود و علت اصلی آن هم ســاختار ربوی بانکها است که 
فقط پول و بهره برایشــان اهمیت دارد. بانک می خواهد پول بدهد و در 
برابــرش بهــره بگیرد و عالقه چندانی ندارد کــه در بازار واقعی و خرید 
و فروش وارد بشــود چون اگر بخواهد با بازار واقعی و بازار کاال ارتباط 
مســتقیم برقرار کند از ماهیت اصلی بانک خارج می شــود و در این زمان 

او اسمش تاجر می شود.
یعنی عملکرد بانک با ربا و نامشــروعیت گره خورده است؟  �

بلــه. بــه همین خاطر اگر در پازل نظام اســالمی بخواهیم ربا را از بانک 
جدا کنیم دیگر مفهومی به نام بانک باقی نمی ماند. برای مثال بعضی از 
علما و اندیشــمندان اســالمی گفته اند که بانک زاییده ربا اســت و اگر ربا 
را از بانک بگیریم دیگر مفهومی به نام بانک باقی نخواهد بود. صحبت 
من این است که نمی شود با امور شرعی ذات ربوی بانک را اسالمی کرد.

بنده تخصص دانشگاهی ام  رشته پول و بانکداری است و با تحقیقاتی که 
داشــته ام نظام اقتصادی اسالم، بانک را به معنای امروزی اش نمی تواند 
قبــول کنــد و جایگاهــی در آن ندارد و اینکه با غفلت از ریشــه اقتصاد 
ســرمایه داری غربی بخواهیم مباحث شــرعی و فقهی را در درون این 

نوع اقتصاد بگنجانیم کامال غلط و بیهوده اســت.
آیــا واقعا امکان این هســت که به یک بــاره نظام بانکی موجود   �

کشــورمان را از ریشــه جدا کنیم و سیستم اثربخش تری جایگزین 
کنیم؟

 این کار قطعا صحیح نیست و نمی شود بدون طراحی یک سیستم جدید 
مالی و بانکی، سیستم فعلی بانکها را خراب کنیم و از ریشه بکنیم. متاسفانه 
همه آلوده این نوع سیســتم بانکی شــده ایم و به همین خاطر جدا شدن و 

کارشناس بانکداری اسالمی مطرح کرد:

لزوم طراحی سیستم جایگزین بانک
 در اقتصاد اسالمی
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رهایی از آن ســخت اســت اما جا دارد که اندیشــمندان و نخبگان تالش 
کنند تا به نقطه مطلوب نظام اقتصادی دســت پیدا کنیم.

درباره روند محاســبه ســودهای علی الحساب  توضیح دهید. آیا   �
واقعا علی الحســاب است یا ثابت پرداخت می شود؟

در بانــک بــا دو حوزه تجهیــز منابع و تخصیص منابع روبرو هســتیم. 
در تجهیز منابع که به صورت حســابهای پس انداز و حســابهای جاری 
هســتند اعطای ســود به ســپرده گذاران باید به این شکل باشد که بانک 
از ســوی ســپرده گذاران وکیل بشــود تا در پایان سرمایه گذاری سپرده 
ها پس از کســر حق الوکاله و کارمزد خود ســود و زیان فیمابین بانک و 
مشــتری تقسیم بشــود.در دوره ریاست آقای نوربخش بر بانک مرکزی 
گفته شــد که اعطای ســود در پایان دوره ســال سرمایه گذاری جذابیت 
مالی برای مشــتریان ندارد. بنابراین تصمیم گرفته شــد که سود ماهانه 
از محل ســپرده ها پرداخت شــود. سپس برای شرعی کردن آن گفته شد 
که ماهانه حداقل ســودی که بانک انتظار دارد کســب کند به مشــتریان 
قرض داده شــود و ســپس در پایان ســال مالی سود واقعی محاسبه شود 

و در آخر ســود مشــتری متناســب با سود یا زیان بانک کم یا زیاد بشود.
پس به نظر شــما نرخ علی الحســاب ها در اصل ثابت است و نام   �

علی الحســاب به نوعی ظاهرسازی و عوام فریبی است؟
بله اما اگر این روند پرداخت متناســب با ســود و زیان بانک، به صورت 
واقعی دنبال شود مشکل شرعی به آن وارد نیست ولی متاسفانه شاهد آن 
هستیم که بانکها فقط در ظاهر سود علی الحساب پرداخت می کنند ولی 
در باطن این سود غالبا ثابت پرداخت می شود. شخصی که سپرده گذاری 
می کند باید نیت وکالت به ســرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی را داشــته 
باشــد و اگر این نیت را نداشــته باشــد و صرفا به قصد بهره و سود به نزد 
بانک برود و ســپرده گذاری کند خالف شــرع و ربا محسوب می شود که 
ناشــی از جهل مشــتریان اســت. از ســوی دیگر این که آیا واقعا بانکها 
ســرمایه گذاری در اقتصاد انجام می دهند و یا وکیل امین برای مشــتری 

هســتند یا نه، خود جای ســوال و تحقیق و تفحص مفصل دارد.
چرا واقعیت ســرمایه گذاری بانکها در اقتصاد و تولید جای ابهام   �

دارد؟
بانکها شفاف نیستند و واقعا به صورت دقیق واضح نیست که چه فعالیتهای 

اقتصادی در بســتر جامعه انجام می دهند. هیچ بانکی در دنیا حســابداری 
مالی اش به صورت دقیق مشخص نیست اگر به بحران اقتصادی 2008 
هم توجه کنید می بینید که یک علت عمده این بحران به عدم شــفافیت 

بانکی بازمی گردد.
شما در بحث آموزش احکام بانکداری اسالمی به کارمندان بانکی   �

تجربه درخوری داشــته اید. آیا این آموزشــها نتیجه بخش هم بوده 
است؟

در کالسهای بانکداری اسالمی که برای کارمندان بانکی برگزار می شود 
غالبا کارمندان شرکت کننده این بانکها دغدغه مند در این زمینه هستند. 
امــا مقامــات باال و مدیریت کالن بانکی که سیاســتهای غلط خود را در 
قالب بخشنامه و آئین نامه به درجات پایین دیکته می کنند معضل اصلی 

هســتند. چون باعث می شــود که کارمندان مجبور به انجام آن باشند.
برای مثال »بخشنامه امهال« بانک مرکزی به وضوح در آن مشاهده شد 
که ربوی اســت و این را به گوش مدیران رســاندیم ولی بازتابی ندیدیم. 
بنابراین فشــار از ناحیه مدیران بانکی، بانک مرکزی و یا شــورای پول و 
اعتبار به ســوی شــعبات برای اجرای دستورات وجود دارد. کارمندان هم 
اذعان می کنند که اگر مشکل شرعی را مشاهده کنند با وجود دستورات 
و بخشنامه ها قدرت عکس العمل ندارند چون اگر برخالف آن عمل کنند 

توبیخ می شوند.
چرا مدیران ارشــد بانکی توجــه الزم به احکام بانکداری بدون   �

ربا ندارند؟ آیا حد اقل ســواد شرعی برای معامالت بانکی را دارند؟
مشکل دیگر در نظام بانکی از یک سو جهل به مسائل شرعی و از سوی 
دیگر عدم وجود آموزشهای الزم فقهی و اسالمی است. شما باید ببینید 
که در بانکها حداقل دانش شــرعی مدیران عامل در چه ســطحی است، 
زیرا واقعا کم اســت. ولی از ســوی دیگر سطح آموزش برای سودآوری، 
بازاریابی و... در نظام بانکی بســیار باال اســت که البته خوب اســت ولی 
ربطی به شــریعت و اســالم ندارد. یک دوره به عنوان بازرس شــرعی به 
بعضی بانکها سرکشــی می کردیم ولی چند دوره که این عمل تکرار شــد 
و وقتــی بانکهــا دیدند رفتار ما با خیلی از منافعشــان منافات دارد جلوی 

این طرح را گرفتند.
آیا آمار و ارقامی درباره صوری و غیر واقعی بودن معامالت بانکی   �

دارید؟
مقاالت و پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده مثال یک پژوهش 
و گزارش اذعان دارد که هیچ عقود مشــارکتی در بانکها از لحاظ شــرعی 
رعایت نمی شــود و تماما صوری اســت. مرکز پژوهشهای مجلس هم در 
آماری خاطرنشــان کرده اســت که بخش اعظمی از قراردادهای بانکی 
صوری و براســاس عقود فقهی نیســت. همه مراجع به قانون بانکداری 
اشکال نمی کنند و دغدغه اصلی شان اکثرا عملکرد بانک و صوری بودن 
قراردادهــا اســت.بانکها خیلی از عقــود را در قالب مرابحه اجرا می کنند 
چون با هدف اصلی شــان یعنی مبلغ - مدت - نرخ ببشــترین نزدیکی را 
دارند. آموزشــهایی که ما با کارمندان و مدیران بانکها داریم آنها اذعان 

می کنند که عقد مرابحه کار بانکها را آســان کرده اســت.

پرونده ویژه  بانکداری اسالمی
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عبداهلل ناصری در گفت وگو با افق تازه:

اصالح طلبان بایددر مسیر 
معیشت و رفاه مردم
 گام بردارند

طاهره شهاب الدین

اگرچه از 17وزیر پیشنهادی دولت 16وزیر موفق شدند جواز ورود به پاستور را از بهارستان نشین ها اخذ 
کنند اما آرای کم وزرایی که مورد تایید اصالح طلبان بودند از یک ســو و عدم رای آوری وزیر پیشــنهادی 
نیرو که اصالح طلب ترین چهره کابینه محســوب می شــد و در هشــت سال دولت اصالحات، سکانداری 
وزارت نیرو را برعهده داشــت از ســوی دیگر موجب شد باردیگر عملکرد فراکسیون امید در پارلمان مورد 
انتقاد قرار گیرد و حتی برخی از اصالح طلبان نســبت به حمایت خود از این فراکســیون اظهار پشــیمانی 
کنند. این در حالی اســت که آرای وزرا بیش از هرچیز نه تنها گویای تأثیرگذاری باال و نقش تعیین کننده 
علی الریجانی به عنوان رئیس مجلس در تعیین ترکیب کابینه دوازدهم بود بلکه نشــان داد رئیس جمهور 
بیشترین هماهنگی را با رئیس مجلس داشته است. هماهنگی که ممکن است بنا بر آینده نگری و مصلحت 
اندیشی روسای دو قوه صورت گرفته باشد. هر چند که نتیجه این هماهنگی یا البی درحال حاضر موجبات 
نگرانی بخشــی از اصالح طلبان که حامی دکتر روحانی بوده اند را نســبت به آینده سیاســی شان فراهم 
ســاخته اســت.در همین رابطه اما عبداهلل ناصری،عضو بنیاد باران به »افق تازه« گفته اســت:»باتوجه به 
شرایط موجود و مختصاتی که شخص آقای روحانی دارد شاید انتظار بیش از این از ایشان داشتن انتظار 
فوق العاده ای باشــد.«این فعال سیاســی اصالح طلب ضمن حمایت از هماهنگی رییس جمهور با رییس 
مجلس تاکید می کند:»آقای الریجانی؛ الریجانی دهه 70و دوران جنبش دوم خرداد نیست. ایشان اگرچه 
از ســوی تندروهای جناح اصولگرا مورد شــماتت قرار می گیرد اما در بسیاری از موارد همراهی و همسویی 
خوبی با گفتمان اصالح طلبی و رییس جمهور داشــته اســت و مطالبات رییس جمهور و دولت را بخوبی 

پیگیری می کند.«
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بعد از معرفی کابینه دوازدهم زمزمه هایی   �
مبنی بر عدم رضایت اصالح طلبان از ترکیب 
کابینه شــنیده شد. شما به عنوان یک چهره 
اصالح طلب بفرماییــد این کابینه می تواند 
پاســخگوی خواســته ها و نیازهای جریان 

حامی آقای روحانی باشد؟
حتما کابینه مطلوب کامل اصالح طلبان نیست 
اما واقعیت این است که باتوجه به شرایط موجود 
و مختصاتی که شخص آقای روحانی دارد شاید 

انتظار بیش از این هم انتظار فوق العاده ای باشد. 
اگرچــه بنده معتقــدم در بعضی از حوزه ها آقای 
روحانی می توانست خیلی بهتر از این عمل کند 
و افرادی که در چهار ســال امتحان خود را پس 
داده بودند را از دولت کنار بگذارد و کابینه متفاوتی 
را شــکل دهد. بااین حال در مجموع میانگین 
کابینه دوم آقای روحانی نســبت به کابینه اول 
بهتر است. با توجه به تجارب جدیدی که در آن 
آمده است؛امید می رود بتواند در بخشی از حوزه ها 

شرایط متفاوتی را فراهم کند هرچند که باید به 
ایــن نکته توجه کرد که قــوه مجریه اختیارات 
نســبتا محدودی دارد. البته بنده خوشــبینم به 
جهت اینکه مجلس را کامال همســو و همراه با 
دولــت آقای روحانی می بینم و امیدوارم این دو 
قوه زمینه ای را فراهم کنند تا با مشارکت سایر 
بخش های حاکمیت بتوانند در راه توسعه و رفع 
مشکالت و موانع  برای پیشرفت، رشد و توسعه 

کشور گام بردارند.
چنــد درصد کابینه مــورد تایید و مقبول   �

اصالح طلبان است؟
50درصد.

فکر نمی کنید 50درصد برای جلب رضایت   �
یک جریان سیاسی کافی باشد؟

این جریان سیاســی که مورد نظر شماســت و 
اصالح طلبان هستند چون واقعیت ها را می بینند 
و بیــش از آنکــه آرمانگرایی کننــد و بخواهند 
آرمان ها را به میدان گفت وگو بیاورند بر اســاس 
واقعیت های موجود در جامعه و در متن ســاختار 
حاکمیت موضوعات را دنبال می کنند. بنابراین 
حتما خوشبین هستند که آقای روحانی بتواند با 
همین ترکیب کابینه دوم حداقل بخش های قابل 
توجه و مهمی از انتظارات و مطالبات مردم را که 
بیشتر حوزه های اجتماعی،  سیاسی و اقتصادی 
اســت را پاســخ دهد. به نظر من همین کابینه 
50درصدی می تواند شرایط مطلوبی ایجاد کند. 
البتــه دو وزارتخانه حســاس و مهم هنوز باقی 
اســت؛ وزارت علــوم و وزرات نیرو هنوز تعیین 
تکلیف نشده است. لذا ممکن است تعیین این دو 
وزیر50درصد را افزایش دهد و شــرایط متفاوت 

شود.
کــدام یک از وزارتخانه ها یا حوزه ها جزء   �

این 50درصد محسوب می شوند؟
حــوزه دیپلماســی و روابــط بین الملل که در 
دولــت اول با برجام توانســت راه را برای همه 
دستگاههای دولتی هموار کند. وزارتخانه های 
نفت، کشــاورزی، بهداشت و حوزه هایی چون 
محیط زیســت، حقوق شــهروندی، ورزش و 
جوانــان و مشــارکت زنان  تــا حد قابل توجه و 
بســیار زیادی نظر اصالح طلبان نسبت به آنها 
مثبت اســت. البتــه دو بخش عمده که اصالح 
طلبان از قبل از انتخابات بر اساس تجربه دوره 
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اول دولت آقای روحانی چه از منظر علمی و چه 
از منظر فردی با رییس جمهور ســخن و حرف 
داشــتند؛ حوزه سیاست داخلی« وزارت کشور« 
و در حوزه اقتصادی و معیشــتی »وزارت کار و 
تعــاون« بود که این دو وزارتخانه تجربه خیلی 
موفقی در دولت اول ایشان نداشتند. هرچند که 
شنیده ها حاکی از آن است که در حوزه سیاست 
داخلی آقای روحانی کمیته هایی را شــکل داده 
تا بتواند مدیریت های محلی و استانی را به طور 
جدی تغییر دهند و شــرایط نویی را ایجاد کند. 
لذا ما امیدواریم به زودی این مساله محقق شود 
و این کمیته ها شکل بگیرد.  در مجموع اصالح 
طلبان حامی آقای روحانی هســتند و بااینکه نقد 
مشــفقانه و دوستانه خواهند داشت اما امیدوارند 
که ایشــان جدی تر بتواند در دولت دوم حداقل 
از باب حفظ موقعیت و آینده سیاسی خود بتواند 

جدی تر وارد مدیریت اجرایی کشور شود.
تیــم اقتصادی دولت را چطــور ارزیابی   �

می کنید. این تیم قادر خواهد بود مشــکالت 
این حوزه را حل کند؟

ایــن حوزه مهمترین و متنوع ترین حوزه از نظر 
مدیریتی است.لذا هماهنگ کردن این تیم بسیار 
مهم اســت. اینکه چه کســانی بتوانند اینکار را 
سامان دهند. اگر آقای روحانی نتواند گام اول را 
که گام هماهنگ سازی وازرتخانه های اقتصادی 
است را ایجاد کند به نظر می رسد خیلی نتوانسته 
در حل مشکالت اقتصادی کار جدی انجام دهد.

در اینکــه رضایت اصالح طلبان از ترکیب   �
کابینــه دوازدهم به طور کامل تامین نشــد. 

فراکسیون امید چقدر مقصر بود؟
من فکر می کنم باتوجه به ظرفیت مشــخص و 
تجربه ای که فراکســیون امید در حدود دو سال 
کار پارلمانی از خودش نشان داده است انتظاری 
که در جامعه مدنی از این فراکسیون شکل گرفته 
مقداری مبالغه آمیز و اغراق آمیز اســت. ما باید 
واقعیت های موجود درخصوص ساختار مجلس 
و ساختار رفتاری نمایندگان مجلس که در زمان 
انتخابات محدودیتهایی برای آنها ایجاد می کند 
و نوع تعاملی که با حوزه جغرافیایی خودشــان 
دارنــد را در نظر بگیریــم. در واقع دغدغه رای 
آوری بــرای دور دوم اقتضــا می کند انتظارات 
اجتماعی از نمایندگان مجلس و فراکســیون ها 

خیلی باال نرود. بخصوص اینکه شرایط مجلس 
برای اصالح طلبان ویژه بوده است و در انتخابات 
94در یک شــرایط ســخت و با کمبود نیروهای 
شاخص لیست مجلس بسته شد. اینها واقعیت ها 
و ظرفیتهــای موجودی اســت که تحت عنوان 
فراکسیون امید فعالیت می کند و بنده به شخصه 
از آنها انتظاری بیش از این ندارم چراکه باتوجه 
به تنوع ســالیق و ویژگی های شخصی بعضی 
از نمایندگان خیلی انتظاری ندارم و معتقدم این 
فراکســیون در مجموع عملکرد خوبی داشــته 

است.
فکر نمی کنید عملکرد فعلی فراکســیون   �

امید در انتخابــات دور بعد برای نمایندگان 
این فراکســیون و جریان حامی آنها مشکل 

ساز باشد؟
حتما همینطور است. بنده معتقدم این فراکسیون 
در دو سال آینده باید مقداری جدی تر از گذشته 
عمــل کند تــا در انتخابات دور بعد بتوانند مورد 
حمایت جریان های سیاســی اصالح طلب قرار 
بگیرند و وارد مجلس شــوند. باالخره شــرایط 
مجلس ما با توجه به حربه نظارت اســتصوابی 
برخالف شــوراها به گونه ای است که چاره ای 
نداریم جز اینکه اصالح طلبان با واقعیت ها کنار 
بیایند.اصالح طلبان در انتخابات شوراها معموال 
راحتر تصمیم گرفته اند و لیســت بســته اند. لذا 
ترکیب شــورای شــهر فعلی را که ما می بینیم 
خیلی امید بخش تر از روند حرکت فراکســیون 

امید است.
عــدم رای اعتماد مجلس به آقای بیطرف   �

را به دلیل عملکرد ضعیف فراکســیون امید 

می دانید یــا اینکه در دولت اراده کافی برای 
رای آوری این وزیر پیشنهادی وجود نداشت؟

بنــده بیش از این که رای نیاوردن آقای بیطرف 
را به دلیل کوتاهی فراکسیون امید ببینم مسائل  
دیگری را در رای نیاوردن ایشان دخیل می دانم. 
تا جایی که اطالع دارم این مساله برای شخص 
آقای الریجانی، هیات رییسه مجلس و بسیاری 
از اصولگرایان غیر منتظره بوده است.به هرحال 
رای نیــاوردن آقای بیطــرف عوامل مختلفی 
داشــت؛ فعال شــدن تعدادی از نمایندگانی که 
مطالبــات منطقه ای از آقای بیطرف داشــتند 
درحالــی که تجربــه تاریخی مدیریت و وزارت 
ایشان نشان می داد که هیچ وعده وعید انتخاباتی 
به کســی نمی دهند و بــرای رای آوری با هیچ 
نماینده و نهادی معامله نمی کند.  لذا با توجه به 
نفــوذ ناپذیری آقای بیطرف برخی از نماینده ها 
تاثیر گذاری خودشــان را بر رای نیاوردن ایشان 
اعمال کردند البته نکته مهمی که به عقیده من 
جای گالیه دارد این اســت که آقای روحانی در 
نطــق پایانی خودش حق مطلب را به هیچ وجه 
دربــاره آقای بیطرف ادا نکرد. در این زمینه اگر 
آقــای روحانی جــدی صحبت می کرد و درباره 
حساســیت های وزارت نیــرو و توانمندی های 
بیطــرف صحبت می کــرد در رای نمایندگان 
تاثیــر گذار بود البته ایــن را هم بگویم که خود 
آقــای بیطرف هم باید نطقــی قوی تر از آنچه 
در مجلس ششــم ارائه کرد و رای هم آورد در 
ایــن مجلس قرائت می کرد. این مســاله باعث 
شــد اینطور تلقی شــود که ایشان از سر سیری 
این پیشــنهاد را قبول کرده است. البته واقعیت 

سیاسی
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ایــن بود که آقای بیطــرف هیچ اصراری برای 
رســیدن به وزارت نداشــت و با اصــرار آقای 
روحانی درروزهای پایانی این پیشــنهاد را قبول 
کرد لذا در این فرصت کم ستاد وزارتخانه ایشان 
برخالف دیگر وزرای پیشــنهادی برای تعامل 
با فراکســیون ها و نماینده های مجلس فعالیت 

زیادی نداشت.
رییــس جمهور در انتخــاب وزیرعلوم   �

رضایــت اصالح طلبان را مدنظر قرار خواهد 
داد؟

بیش از اینکه اصالح طلبان خواسته ای در این 
وزارتخانه داشــته باشند امروز جامعه دانشجوی 
مــا مطالبات خیلی جــدی دارد.بنابراین یکی از 
دغدغه های جدی این اســت که آقای روحانی 
وزیرعلوم را متناســب با جامعه دانشــجویی و 
دانشگاهی که به طور جدی پای حمایت از ایشان 
آمد و رای داد، انتخاب کند.اصالح طلبان وزیری 
را مطلوب خود می دانند که جامعه دانشگاهی و 

دانشجویان او را بپدیزند. 
فــارغ از انتقادهایی که برســر کابینه به   �

فراکســیون امید مطرح شد، برخی معتقدند 
آقای عارف به عنوان رییس این فراکســیون 
در البی با دکتر روحانی موفق عمل نکرد.شما 

بااین نظر موافقید؟
باالخــره آقای عارف یــک چهره اصالح طلب 
است که مختصات و مسوولیتهای مورد توجه و 
خاص خودش را دارد. از آن طرف هم شــخص 
آقای روحانی رییس جمهوری است که فارغ از 
گرایش سیاسی،  مختصات و ویژگی های خاص 
خودش را دارد. اما اصالح طلبان به عنوان یک 
شهروند ایرانی انتظار داشتند و دارند که با توجه 
به کار بسیار اخالقی و هوشمندانه ای که آقای 
عارف در ســال 92انجام داد و به نفع روحانی از 
انتخابات کنار کشید ؛ ایشان هم در دولت هشت 
ســاله خود فضای تعامل و گفت وگو را با آقای 
عارف بیشتر شکل بدهد. البته این مساله کامال 
دو طرفه است؛ یعنی هم باید آقای عارف فعالتر 
شــود و هــم باتوجه به دینــی که آقای روحانی 
نسبت به آقای عارف بر گردن دارد به این نکته 
توجه کند و دراین راستا گام های جدی بردارد. 

به نظر می رســد آقای روحانی بیشتر به   �
هماهنگــی و البی با آقای الریجانی گرایش 

دارد؟
آقــای الریجانــی یک اصولگــرای معتدل و 
خردمندی است که شرایط کشور را درک می کند 
و تصمیمات خوبی هم در دوران ریاســتش در 
مجلس گرفته است. کاری که ایشان برسر برجام 
انجام داد و همســویی های بســیار خوبی هم در 
مجلس دهم با دولت داشــته است. اما اینکه در 
آینده آقای روحانی چنین چرخشی خواهد داشت 

را از االن نمی توان پیش بینی کرد. 
یعنــی تا االن چرخــش آقای روحانی به   �

سمت آقای الریجانی نبوده است؟
نــه. آقای روحانی اگر بخواهد چرخش داشــته 
باشــد و برخی امور اجرایی خودش را با رییس 
مجلس هماهنگ کند، ایرادی ندارد. بنده شخصا 
چــون آقای الریجانی را مدیــر ومدبر و عاقل 
می دانم اینکار را می پســندم و تایید می کنم. اما 
نکته مهم این است که باالخره آقای الریجانی 
نماینده گفتمان اصولگرایی است و آقای روحانی 
بــه پیروی از  گفتمان اصــالح طلبی روی کار 
آمده اســت. بنابراین این تمایــز را باید بین دو 
جریان قائل شــد. همچنــان که اصالح طلبان 
در ســال 92 تصمیم گیری مدبرانه و غیر قابل 
پیش بینی داشــتند که در راســتای منافع ملی 
بــود لذا آقای عارف را کنار گذاشــتند و از آقای 
روحانی که یک فرد باسابقه اصولگرا بود، حمایت 
کردند. ممکن است در انتخابات 1400هم بنا بر 
مقتضیــات زمانی و الویت بندی های منافع ملی 
و مصالــح عمومی تصمیمات دیگری بگیرند که 

متناسب با ظرفیت خاص اجتماعی باشد.
تصمیم گیری غیر قابل پیش بینی اصالح   �

طلبان و معــادالت این جریان در انتخابات 
1400چقــدر به آقــای الریجانی نزدیک 

است؟
ببینید ؛با توجه به شــرایط بســیار خطرناک و 
مخربی که از ســال 84تا92برای کشــور پیش 
آمد و جامعه ایران از توسعه و پیشرفت عقب نگه 
داشته شد موجب گردید اصالح طلبان بر اساس 
این نیاز و برای معیشت و رفاه مردم وتوسعه کشور 
گام های اساســی بردارند.  این اولویتی است که 
در آینــده هم حتما مــد نظر اصالح طلبان قرار 
خواهد گرفت. ضمن اینکه باید به این نکته هم 
توجــه کنیم که آقای الریجانی؛ الریجانی دهه 

70و دوران جنبش دوم خرداد نیســت. ایشــان 
کامال تغییر کرده اســت. آقای الریجانی اگرچه 
از سوی تندروهای جناح اصولگرا مورد شماتت 
قرار می گیرد اما هم واقعیت های کشور را می بیند 
و هم در بســیاری از موارد همراهی و همسویی 
خوبــی با گفتمان اصالح طلبی و رییس جمهور 
داشته است و مطالبات رییس جمهور و دولت را 

بخوبی پیگیری می کند.
بااین تفاسیر آقای الریجانی این شانس   �

را دارد کــه در انتخابــات 1400با حمایت 
اصــالح طلبــان جای آقــای روحانی را در 

پاستور بگیرد؟
االن نمی شــود پیــش بینی کرد. باید شــرایط 
کلــی را دیــد و همچنــان کــه واقعــا بنده به 
عنوان کنشــگر سیاســی فکر نمی کردم به رقم 
هزینه های ســنگینی کــه اصالح طلبان بعد از 
انتخابات 88پرداخت کردند بتوانند دیگر دســت 
آوردی داشته باشند اما در انتخابات 92، 94 و96 
دیدیم که اینگونه نبود و اصالح طلبان موفقیت 
بســیاری به دست آوردند. بنابراین می توان این 
امید را داشــت که شرایط سخت دستاوردهای 
بسیار مطلوب و غیر قابل تصور را برای مردم و 
جریانات سیاسی به دنبال داشته باشد. همانطور 
کــه در ســال های88و84 مشــاهده کردیــم 
اصولگرایــان به طور گســترده طرفدار احمدی 
نــژاد بودنــد اما امروز می بینیم بخش عمده این 
جریان در کنار دولت و اصالح طلبان قرار گرفته 
اند و حتی حل مسائلی چون حصر جز مطالبات 
عمومی آنها شده است. این را باید جز افتخارات 
ملت دانست که به خاطر تحکیم و تعمیق اندیشه 
اصالح طلبانه در کشــور جا افتاده و راه خود را 
باز کرده و بسیاری از اصولگرایان را تحت تاثیر 
قــرار داده اســت که قطعا به حــال مردم مفید 
است. در انتخابات ریاست جمهوری1400 هم، 
اصالح طلبان بنا بر توانمندی ها و امکاناتشــان 
و شرایط کشور و نامزدهایی که از فیلتر شورای 
نگهبــان عبور می کنند، تصمیم خواهند گرفت. 
همانطــور که در انتخابــات 92با رد صالحیت 
آیت الل هاشــمی خیلی ها فکر می کردند اصالح 
طلبــان کارزار انتخاباتــی را تــرک می کننــد 
 درحالــی کــه اینگونه نشــد و چنیــن اتفاقی

 نیفتاد.

سیاسی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره20 / شهریور 281396

Bilingual Economic Monthly  

یاسین محمدی

شاید دور از تصور نبود اینکه روحانی و اصالح طلبان بعد از انتخابات اردیبهشت ماه از هم فاصله بگیرند 
نکته اما این است که شاید کمتر کسی تصور می کرد این میل به فاصله از سمت حسن روحانی بیشتر باشد.  
گمانه بیشــتر از تحلیل گران سیاســی این بود که اصالح طلبان به صورت طبیعی از روحانی فاصله خواهند 
گرفت تا با جدا کردن آرام آرام بدنه اجتماعی از حســن روحانی بدنه اســتقراضی را به خود بازگردانند و 

آماده ورود به انتخابات 1400 شوند. 
روحانی اما از آنها عجله بیشــتری داشــت. اگر اصالح طلبان می خواهند جای پای بیشــتری در حاکمیت 
پیدا کنند و حضور مســتقل در عرصه قدرت رســمی را به ورطه آزمون بگذارند این رییس جمهور مســتقر 
نمی خواهد به سرنوشــت روســای جمهور قبلی دچار شــود.  او یک محافظه کار است و دقیقا به همان ذات 

محافظه کاری اش باز گشته است. 

سیاسی
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آنچه رخ داده این است؛ درست در زمانه ای که 
خیلی ها گمانشان بر این بود که چپ های زاویه 
نشــین،  خود را به متن رســانده اند و طالیه دار 
دوران شده اند حاال این محافظه کاران هستند 
که فرمان سیاست ایران را در دست گرفته اند و 
یکه تاز دنیای سیاست شده اند.همه چیز خالف 
تصور شــده و شــاید هم این طور است که به 
گفته سعید حجاریان همه با هم کنار آمده اند. 
متهم اصلی این به هم ریختگی کســی نیست 

جز محمود احمدی نژاد.  هم اوست که از نیمه 
دوم دهه هشــتاد ســامان سیاست ایران را به 
هم ریخت و راســت و چپ را به هم پیوند داد 
تا برای گذار از او هم قسم شوند. اکنون که او 
نیست بنای سیاست ایران هم به شکل و سیاق 
ســابق نیست.  ائتالف های تازه شکل گرفته و 
شکاف های جدید پدید آمده است.  میانه ها در 
هر دو جناح به هم رســیده اند و رادیکال ها از 

هر دو ســو حرف های شبیه هم می زنند. 

این بار اما این رادیکال ها نیستند که صدایشان 
رســا باشــد و عالم گیر.زمانه تغییر کرده ؛ حاال 
زمان آن فرا رسیده که حمید رضا حاجی بابایی 
برای رای آوری وزیر حسن روحانی میز به میز 
البی کند و آن طرف تر محمد رضا عارف متهم 
به این شــود که برای رای آوردن وزیر اصالح 

طلب قدم از قدم برنداشــته است. 
فعــال مثل هم تصمیــم می گیرند اما مثل هم 
فکــر نمی کننــد ؛ این مهمترین ویژگی حال و 
روز اکنون شان است.  برای آنچه در ذهنشان 
می گــذرد و البد متفاوت اســت از هم، هزار و 
یک دلیل دارند اما برای تصمیماتشــان در این 
چند وقت یک دلیل بیشــتر نداشته اند:»جاده 
سیاســت ورزی برای آنها تنها یک باند و یک 

الین دارد«. 
اما آیا این وضعیت برای آنها تداوم خواهد داشت 
؛ آیا این متفاوت فکر کردن و هم شکل تصمیم 
گرفتن ادامه دار خواهد بود ؛ پاســخش سخت 
است، آنها به شدت »تودار« شده اند و کم پیش 
می آید حرف هــای اینچنینی را از خانه بیرون 
بیاورند و به گوش دیگران برســانند مگر اینکه 
کســانی مانند صادق خرازی و یا مثال منتجب 
نیا گاهی حرف هایی بزنند آنهم از ســر شــکوه 

و نه افشاگری. 
حاال که فکت های رسمی اینچنینی کم هستند 
و شاید ناپیدا پس باید به شواهدی در الیه های 
دیگر اســتناد کرد و تحلیل را بر پایه گمانه ها 

استوار کرد. 
شکاف تعیین کننده

بهتر است از وضعیت امروز شروع کنیم.  اصالح 
طلبان به خواســته شان رســیده اند؛ نه اینکه 
کسانی از میان شان به ریاست جمهوری رسیده 
باشد، نه! آنها توانسته اند در پروسه ای که برای 
عــدم رییس جمهور شــدن یک اصولگرا طی 
شــده نقش بســیار موثری داشته باشند. حاال 
کســی رییس جمهور اســت که 4 سال پیش 
منافــذی برای نفس کشــیدن آنها در عرصه 
قدرت رسمی باز کرد و حاال هم تضمینی است 
برای آنها که تا ســطحی البته معین به زیســت 

سیاسی مشغول باشند.  
این به تعبیر برخی اصالح طلبان فراهم شدن 
یک زمینه مطلوب اســت اما به تفســیر برخی 

گزارش »افق تازه« از استراتژی اصالح طلبان ؛

بازگشت روحانی 
به ذات محافظه کارانه!

سیاسی
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دیگر تنها می تواند یک رخداد حداقلی باشــد. 
این حتما مهم اســت که چه کســانی از آنها به 
کدام یک از این دو تفسیر و تعبیر اعتقاد دارند 
چــه اینکه صــف طرفداران هر کدام از این دو 
عقیده که طوالنی تر باشــد حتما در سرنوشت 

اصالح طلبان موثر خواهد بود. 
 دقیــق تــرش را بگوییــم؛ اکنــون در جایی 
ایســتاده ایم که به قول محمد قوچانی سردبیر 
ارگان مطبوعاتــی حزب کارگزاران ؛ مســاله 
انتخاب بین ایدئولوژی و استراتژی است.  این 
همه آن چیزی است که بیشتر جلسات محرمانه 
اصالح طلبان را به خود مشــغول کرده اســت.  
آغــاز این بحــث البته نه به امروز که به همان 
ســال ابتدایی تشکیل دولت حسن روحانی باز 
می گشــت.  زمانی که اصالح طلبان انتخابات 
مجلس را پیش رو داشتند و فارغ از اینکه وارد 
بحث های تایید صالحیت ها شــوند روی این 
ماجرا کار می کردند که آیا تاریخ مصرف ائتالف 

به پایان رســیده است یا خیر. 
دقیقا در همان زمان بود که چپ های قدیمی تر 
بدون توجه به بی صبری آن طیف »همیشــه 
پیش رو« همه را توصیه به ماندگاری در فضای 
ائتالف می کردند و حتی آنقدر جسارت به خرج 
می دادند که رک و صریح بگویند فکر تشکیل 
مجلس اصالح طلب را از سر بیرون کنید.  آنها 
در همان روزها نســخه تشکیل مجلسی شبیه 
پارلمان پنجم را پیچیده بودند و با بیش فعالی 
منحصر به فرد فرش قرمز برای بازگشت ناطق 
نــوری  پهــن کرده بودند. همان روزها بود که 
غالمحسین کرباسچی که به همراه دوستانش 
پروژه شــبیه ســازی مجلس دهم به مجلس 
پنجــم را دنبــال می کردند  گفت که: »حرکت 

به ســمت ناطق نوری چیز عجیبی نیست«.
او و سعید حجاریان و دیگرانی مانند آنها حتی 
وقتی ناطق نوری دســت رد به سینه این طرح 
زد یک پروژه دیگر را طراحی کردند: » ساختن 

یــک ناطق نوری از علی الریجانی « 
همین هم بود که محمد عطریانفر وقتی زمان 
انتخابات هیات رییسه مجلس فرا رسید بی پروا 
مصاحبه کرد و گفت: »نقد الریجانی را به نسیه 
عارف ترجیح می دهیم«.  آنچه در نهایت رخ داد 
اتفاقا همانی بود که این عضو ارشد کارگزاران 

گفته بود.  میل جناح به همین ســمت بود هر 
چند که افراد قابل شماری بودند که عقیده شان 
جز این بود و گفتند این ایدئولوژي اســت که 
تقدم دارد بر اســتراتژی و اگر اوضاع بر همین 
منــوال پیش رود دیگر چیزی از هویت اصالح 
طلبی باقی نمی ماند ؛ محمد رضا تاجیک گویا 
در زمزه این افراد بوده است. هنگامه انتخابات 
ریاست جمهوری هم که فرا رسید باز همان شد 
؛ همان بحث ها،  همان حرف ها. حتی شــنیده 
شــد که محمد رضا عــارف در آن زمان گفته 
است به شرطی نامزد انتخابات می شوم که در 
صحنه باقی بمانم و کناره گیری درکار نباشد. 
دوباره از میان این دوگانگی چون صف موافقان 
اتحــاد و ائتالف بلند تر بود حرف همان ها هم 
به کرسی نشست.  شعارشان حتی به خیابان ها 
کشیده شد و حرف نخست همه کمپین ها شد: 
»با روحانی تا 1400«.گفتند روحانی که بماند 
ما هم قدرت ییشــتری می گیریم و این چپ ها 
خواهند بود که از زاویه نشینی به متن سیاست 
کوچ خواهند کرد و دوران عزلت راســتگرایان 

فرا خواهد رسید. 
حاال که حســن روحانی رییس جمهور شــده 
و رای اعتمــاد کابینــه اش را هــم از مجلس 
گرفته اســت خیلی چیزها گویا عوض شــده 
اســت ؛ چپ ها به خواســته شان رسیده اند اما 
نه همه آنی که می خواســتند،  نه همه آنی که 
می گفتنــد. آنها توانســته اند در رییس جمهور 
نشدن یک اصولگرا نقش مهمی داشته باشند و 

اما نتواسته اند برای باز کردن جای پایشان در 
قدرت رسمی چندان موفق باشند.  آنها در همان 
ســطحی مانده اند که از قبل برای شــان مقدر 
شــده بود ؛ همین هم هســت که باز در محافل 
سیاســی حرف های درگوشی بیشتر از همیشه 
شــده است.  سوال اساسی این است: »آیا باید 

با روحانی تا 1400 بمانیم؟«
این روزها هیچ چیزی شبیه قبل نیست ؛ حتی 
حســن روحانی هم اصال شبیه آن روحانی که 
ما در ســفرهای انتخاباتی انگشــت به دهان 
حرف های آنچنانی اش بودیم نیست. واضح و 
مبرهن است ؛ او هم اکنون به راست چرخیده 
اســت ؛ مثــل خیلی های دیگــر. آنچنان در 
تحلیف و تنفیذ ســخن می گوید که تحســین 
راســتگرایانی چون عباس ســلیمی نمین را بر 
می انگیــزد تــا آنجا که رک و صریح می گوید: 
»ما از او متشکریم«.و این اعجاز دوران ماست 
که علی الریجانی رخ به رخ رفقای ســابقش 
شــده و در تمام روزهای گذشــته از 24 خرداد 
92 تا امروز برای دفاع از حســن روحان ســینه 
ســپر کرده ؛ آنقدر در این راه ثابت قدم مانده 
کــه اگر هم به رویش نیاورند اما دلخورند از او 
برای همه کارهایی که به خاطر رییس جمهور 
کرده اســت.  همین هم بوده که یک روز مهر 
و ســنگ به ســمتش پرتاب و روز دیگر برای 
زمین گیر کردنش فیلم اخوی اش را در صحن 

پخش کردند. 
درســت در میانه همین تغییرات است که علی 

حاال که حسن روحانی رییس جمهور شده و رای اعتماد 
کابینه اش را هم از مجلس گرفته اســت خیلی چیزها 
گویا عوض شده است ؛ چپ ها به خواسته شان رسیده 
انــد اما نه همه آنی که می خواســتند،  نه همه آنی که 
می گفتند. آنها توانســته اند در رییس جمهور نشدن 
یک اصولگرا نقش مهمی داشته باشند و اما نتواسته اند 
برای باز کردن جای پایشــان در قدرت رسمی چندان 

موفق باشند

سیاسی
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اکبــر ناطق نوری بــه تمام اصالح طلبانی که 
مهمان خانه اش شدند گفته که گریزی نیست 
جز حمایت از حســن روحانی.  دقیقا در چنین 
شــرایطی اســت که غالمحسین کرباسچی و 
محمد قوچانی صاف و صریح از آرزویشان برای 
تشکیل مجلسی شبیه پارلمان پنجم سخن به 
میان می آورند و حتی محمد عطریانفر نترسیده 
از اینکــه بدون هیچ رودربایســتی بگوید علی 
الریجانــی را ترجیح می دهــد به محمد رضا 

عارف.
همــه چیز تغییر کرده ؛ رییس دولت اصالحات 
همه تالشــش را می کند تا محافظه کاری ذاتا 
راســت گرا رییس جمهور زمانه ما باشد و همه 
کسانی که اعتراض به او می آورند از راستگرایی 
حســن روحانی را دعوت به سکوت می کند. با 
چنین فکت هایی است که میتوان گفت اکنون 
برخــالف تصور و پیــش بینی قبلی همه، این 
راســتگرایان میانه رو هســتند که اختیار دار 

سیاست ایران شده اند. 
سوال: »این چرخش،  چینش سیاست ایران را 
چگونه سامان خواهد داد ؟«پرسش مهمی است 
؛ هم برای اصولگرایانی که در بدترین روزهای 
دوران سیاســت ورزی شــان به سر می برند و 
هم برای اصالح طلبانی که مبهوت سیاســت 

ورزی رقیب ســنتی خود شده اند. 
اول:اصولگرایان )آنها که راه خود را از راســت 
میانه جدا کرده اند( به شــکل ســابق یعنی به 
همان صورتی که قبل از 29 اردیبهشت حضور 
سیاسی داشتند دیگر وجود خارجی ندارند.  آنها 
در ادامه شــکاف پس از انتخابات مجلس دهم 
اکنون به وضعیتی رســیده اند که باید به فکر 
جانشــینی ها و جاگیری هــای تازه در آرایش 
سیاســی کشــور در آینده نزدیک و دور باشند.  
همنشــینی آنها حاال سخت تر از همیشه است 

؛ بایــد فکری کرده و راهی پیدا کنند.
دوم:  اصــالح طلبان که دلخوش تر از همه 
روزهای بعد از حوادث ســال های 88 بودند 
اکنون در شــرایط منحصر به فردی به ســر 
می برند.  کار حسن روحانی گویا با آنها تمام 
شده است.  محکوم شده اند به تحمل شرایط 
این روزها. حکمشان این است:  باید از رییس 
جمهوری که برای رییس جمهور شــدنش 

تالش کرده اند حمایت کنند.  آنها محکومند 
به این ائتالف.  آنها هم به راســت چرخیده 
انــد.  به همان ســمتی که روحانی می رود.  
این را می شود از تعداد آرای رحمانی فضلی 
در مجلسی که فراکسیون امید صندلی های 
پرشماری در اختیار دارد کامال متوجه شد.  یا 
از رای آوردن عباسعلی کدخدایی هم فهمید. 
پس مختصرش این اســت: »حسن روحانی 
به راست چرخیده است ؛ چپ ها همینطور «. 
حاال و همین جا باید یک حرف مهم تر هم 
زد و ســوال تعیین کننده ای پرســید: فرجام 
این به چرخش به راســت با سیاســت ایران 
چه خواهد کرد ؟ ســوال اساســی این است 
که با این شــرایط اصالح طلبان آیا حاضرند 
کــه به ائتالف با اعتدال گرایان ادامه دهند 

؟ امیــر محبیــان در این مورد گفته اســت: 
اصــالح طلبان فعــال به طور کجدار و مریز 
بــا دولت روحانی حرکت خواهند کرد اما به 
مــرور بــا وی زاویه گرفته و هر چه به پایان 
دولت دوم روحانی نزدیک شــویم، بر شدت 
انتقادات و فشــارها خواهند افزود تا با صف 
بندی روشــنی وارد فضای رقابت انتخاباتی 

1400 شوند.
با این تفاســیر به نظر می رسد چینش سیاست 
ایران تغییرات فراوانی خواهد داشــت ؛ اصالح 
طلبان باید تصمیمات مهمی بگیرند.  می خواهند 

دنبال استراتژی باشند یا ایدئولوژی.
به نظر می رســد که طیــف عقالی این جناح 
دنبال رفتن همین راهی هســتند که از ســال 

92 به امروز آمده اند. 

سیاسی
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»اگر نمي دانیم به کجا مي رویم، از هر راهي مي توانیم برویم، زیرا مقصد 
معلوم نیست.« این جمله را محمدشریعتمداری زماني که در جلسه بررسي 
صالحیــت وزرای دولــت دوازدهم از برنامه خود دفاع مي کرد،مطرح کرد.او 
تاکید داشــت که اعالم کند در راس برنامه هایش اجرای اســتراتژي توسعه 

صنعتي بیش از همه بخش ها اهمیت دارد.
درســت 10 روز بعد از  کســب راي اعتماد از مجلس، در مراســم معارفه خود 
بازهم بر این تصمیم خود صحه گذاشت و آن را از فوریت های مهم وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در دوره جدید خواند.شریعتمداري تلویحا به مشاوره 
با گروهي از اســتاتید و دانشــجویان دانشــگاه صنعتي شریف با محوریت 
علینقی مشایخی اشاره کرد که قرار است در تدوین استراتژی جدید توسعه 

صنعتی،قرار است او را یاری دهند.
از تصمیمي که اسحاق جهانگیری براي تدوین مسیری براي توسعه صنعتي 
کشور گرفته بود، 15 سال مي گذرد.او آن زمان وزیری تازه نفس بود.وزارتخانه 

اي که تحویل گرفته بود،تازه ادغام شده بود و بهترین زمان براي اجرای طرح 
هاي جدید بود.الگویي که مد نظر داشــت،الگوي کشورهاي آسیاي جنوب 
شرقي و مشخصا مالزي بود. آن روزها کشورهایي که امروز به  اقتصادهاي 
نوظهورمعروف شــده اند، به ســرعت رشد های دورقمی را از طریق توسعه 
صنایع کوچک و متوســط به ثبت مي رســاندند. مالزي بیش از همه توجه 

رییس جمهور وقت را هم به خود جلب کرده بود.
اســحاق جهانگیري تدوین اســتراتژی براي توسعه صنعت کشور را به تیم 
مسعود نیلي از دانشگاه صنعتي شریف سپرد.نیلي و گروهي از پژوهشگران 
دانشــگاه صنعتي شــریف پس از دو سال بررسي و پژوهش، سرانجام سند 
استراتژي توسعه صنعتي را آماده کردند. رونمایي از این سند،اما با سیلي از 
انتقادها روبرو شد. سمینارها برگزارشد،کتابها و مقاله ها علیه این سند منتشر 
شد و در تریبون هاي مختلف به طراحان این سند تاختند که این سند، یک 
برنامه لیبرالي دیگر از طرفداران اقتصاد آزاد است و قصد دارد بخش کارگري 

پرونده ویژه افق تازه پیرامون  مسیر ناهموار برای رسیدن به انقالب چهارم صنعتی

استراتژی توسعه صنعتی
حلقه مفقوده اقتصاد ایران

خاطره وطن خواه
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کشور را فرآیند صنعتي شدن نادیده بگیرد و صنایع سنتي را از دور خارج کند.
انتقادها با روي کار آمدن مجلس هفتم و گروه سیاســي که به »آبادگران« 
معروف بود، تندتر شد.تا جایي که جهانگیري هرگز نتوانست این سند را در 
دســتور کار وزارتخانه قرار دهد.عمر دولت هشــتم که تمام شد،صاحبخانه 
هاي جدید وزارت صنایع و معادن این سند را به بایگاني سپردند.وعده دادند 
که ســندتازه ای خواهند نوشــت،اما این وعده تا پایان  8 سال دولت محمود 
احمدي نژاد به سرانجام نرسید.اگرچه بیشترین انتقاد را علیرضا طهماسبي 
اولین وزیر صنایع و معادن دولت نهم که عمر وزارتش هم یکسال بیشتر دوام 
نیاورد، به سند استراتژي توسعه صنعتي وارد کرد،اما او هرگز هیچ جایگزیني 
معرفي نکرد.پس از او علي اکبر محرابیان دومین وزیرصنایع و معادن دولت 
محمود احمدي نژاد هم سندی نیمه تمام از خود به یادگار گذاشت. خیلي ها 
گفتند،»نهادگراها« این ســند را نوشــته اند.سندی که حتي خود او هم آن را 

قبول نداشت و هیچ گاه در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفت.
در نهایت آنکه او عملکرد و دستاوردهاي خود را در قالب کتابي تحت عنوان 
»محراب تولید« منتشــر کرد که شــاید دیدگاههایش که به قلم عبدالرضا 
داوري نوشــته شــده بود،سندي براي توسعه صنعتي باشد. کتابي که  هیچ 
راهبردي براي توسعه  صنعت کشور نداشت.با ادغام وزارت صنایع و معادن 
با بازرگاني، مهدي غضنفري،سکان وزارت صنعت،معدن و تجارت را برعهده 
گرفت.وزارتخانه اي بزرگ که فقط ادغام شده بود و »استراتژي« نداشت.از 
همین رو،وقتي دولت تغییر کرد،مطالبه اصلي تولیدکنندگان از دولت یازدهم 

این بود که تولید به کما رفته توسط دولت جدید احیا شود.
از دولت یازدهم به  دولت دوازدهم

محمدرضانعمت زاده که از مجلس رای اعتماد گرفت تا دومین وزیر وزارتخانه 
ادغام شده صنعت،معدن و تجارت باشد،تدوین استراتژي توسعه صنعتي را 

در دســتور کار قرارداد.او هنگام راي اعتماد از مجلس گفته بود که این ســند 
را تدویــن خواهد کرد و در دســتور کار قــرار خواهد داد.با این حال،در پایان 

چهارسال این سند گرچه تدوین شد،اما تصویب آن نیمه تمام ماند.
سندی که نعمت زاده تهیه کرد، بارها از خیابان سمیه به بهارستان و بالعکس 
رفت و آمد کرد و در نهایت هم نهایي نشــد.نه مجلســي ها پســندیدند و نه 
کارشناسان. شاید نعمت زاده حق داشت که نتوانست  این سند را نهایي کند 
و به جانشین بعدي خود بسپارد.چه آنکه مصائب این وزارتخانه آشفته آنقدر 
زیاد بود  که فرصتي براي برآورده کردن نظر همه منتقدان نگذاشته بود. در 
چهارسال عمر دولت یازدهم،رکود گریبان تولید را گرفته بود و بخش زیادي 

از »وقت« وزیر صرف رتق و فتق امور جاري وزارتخانه شد.
با پایان یافتن دوره ماموریت چهارســاله محمدرضا نعمت زاده،حاال نوبت 
محمدشــریعتمداري اســت که برای سند استراتژی توسعه صنعتی که روي 
زمین مانده چاره اندیشــي کند.البته او گفته آنچه در نهایت اجرایي خواهد 
شــد،بازنگري ســندی است که در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده تهیه 

شده است.
آنچه نعمت زاده به یادگار گذاشت

سال هاست که اختالف نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی، در دولت های 
مختلف محل بحث های کارشناسي است.وزارتخانه ها به  سازمان و سازمان ها 
به وزارتخانه تبدیل مي شوند؛در هم ادغام یا از هم تفکیک مي شوند تا کشور 
صنعتی شــود یا در مســیر صنعتی شــدن قرار بگیرد.غافل از آنکه همه این 
تفکیک ها و ادغام ها خود بزرگترین مانع براي اجراي سیاست های توسعه 
صنعتي اســت. واقعیت این اســت که هیچ کدام از سیاست های به کار گرفته 
شده در سالهای گذشته، نتوانسته ظرفیت های بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل 
کند و نرخ های رشد پیش بینی شده در برنامه را محقق سازد.اکثر کشورهایي 
که رشدهاي دو رقمی مستمر را تجربه کرده اند، سیاست گذاری و مدیریت 
صنعتی متمرکز را برگزیده اند و با دولت های حداقلی با میزان حضور اندک 
در اقتصاد، فقط به سیاســت گذاری در امر صنعت و تجارت اقدام کرده اند. 
شــاید این آخرین فرصت باشــد که در آستانه انقالب چهارم صنعتي،یکبار 
براي همیشه سیاست گذاري متمرکز در صنعت و تجارت اجرایي شود.اگر 
محمدشــریعتمداری بتواند ماموریت نیمه تمام 15 ســال گذشــته را به ثمر 
بنشاند،مي توان امیدوار بود که ایران هم مثل مالزی در مسیر توسعه صنعتي 
قرار مي گیرد.آنچه اکنون به عنوان سند استراتژی توسعه صنعتي به صورت 
مکتوب در دسترس است،سندي است که در آن 11 صنعت به عنوان پیشران 
اصلی توسعه کشور انتخاب شده  است. صنایعي مانند خودرو، فوالد، نساجی و 
پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک،مس، صنایع 
سلولزی )صنعت چوب و کاغذ(، صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع دریایی  
محور توســعه صنعتي کشور قرار گرفته اند.اما محمدشریعتمداري تاکید بر 
بازنگري این ســند دارد. او معتقد اســت که باید صنایع نوین نیز به این ســند 
اضافه شــوند.آنطور که شــریعتمداري مي گوید،سند تازه باید صنعت کشور 
را  به سمت انقالب چهارم صنعت هدایت کند و صنایعي مانند فناوری های 
نانو، ربات های خودکار، شــبیه ســازی و توســعه استارت آپ ها به سند تازه 

استراتژي توسعه صنعتي اضافه شوند.
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نتایج یک گزارش مطالعاتی در حوزه بازار کار ، نشــان می دهد در ســال 
1400، جمعیت شــاغل کشــور به 27 میلیون و 300 هزار نفر می رسد.

پیش بینی فرصت های جدید اشــتغال در بخش های مختلف اقتصادی 
در یک افق پنج ســاله توســط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت 
کار منتشــر شــد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود 22 میلیون و 588 
هــزار نفــری فعلی، در ســال 1400 در تمام بخش هــای اقتصاد به 27 
میلیون و 364 هزار نفر می رســد که می توان گفت در شــرایط مطلوب و 
مناســب اقتصادی در یک افق پنج ســاله، ســاالنه 899 هزار نفر فرصت 

شغلی جدید نیاز خواهد بود.
نتایج این مطالعه نشــان می دهد، قرارگرفتن اقتصاد در شــرایط مطلوب 
هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق 
رشد اشتغال بهینه و فرصت های شغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی 

در سطح کالن اقتصادی و اصالح و بازسازی کسب 
و کارهــای اقتصادی اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
بر اســاس این مطالعــه، ظرفیت های 
ایجاد اشــتغال در بخش های مختلف 
اقتصــادی در یــک افق پنج ســاله در 

حوزه های کشــاورزی و جنگلــداری، نفت، 
معــدن، صنعــت، تامیــن برق - گاز و آب، ســاختمان، حمل و نقل - 

انبارداری و ارتباطات، مســتغالت - اجاره و فعالیت های کار و کســب و 
همچنین در ســایر خدمات )بازرگانی، هتلداری، واســطه گردی مالی و 

اجتماعی و خانگی( پیش بینی شــده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شــاغالن کشــور در ســال 1400 
در بخــش کشــاورزی و جنگلداری 4 میلیــون 906 هزار نفر، در بخش 
نفــت 186 هــزار نفــر، در بخش معدن 135 هزار نفر، در بخش صنعت 4 
میلیــون 453 هــزار نفر، در بخــش خدمات تامین برق - گاز و آب 227 
هزار نفر، در بخش ساختمان 3 میلیون 671 هزار نفر، در بخش حمل و 
نقل - انبارداری و ارتباطات 3 میلیون 215 هزار نفر، در بخش مستغالت، 
اجاره و فعالیت های کار و کســب 815 هزار نفر و در ســایر خدمات نیز 9 

میلیون و 756 هزار نفر پیش بینی شــده است.
میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است 

که ســهم بخش کشــاورزی و جنلگداری از فرصت شــغلی ساالنه 157 
هزار نفر، ســهم بخش نفت 4 هزار نفر، ســهم بخش معدن 5 هزار نفر، 
ســهم بخش صنعت 126 هزار نفر، ســهم بخش تامین برق - گاز و آب 
12 هزار نفر، ســهم بخش ســاختمان 104 هزار نفر، ســهم بخش حمل 
و نقل - انبارداری و ارتباطات 137 هزار نفر، ســهم بخش مســتغالت، 
اجاره و فعالیت های کار و کســب 28 هزار نفر و ســهم ســایر خدمات از 

اشــتغال ســاالنه نیز 326 هزار نفر پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، رشد اشتغال بهینه در کل بخش های اقتصاد تا سال 
1400 معادل 3.7 درصد برآورد شده است. در عین نتایج حاصل از برآورد 
نرخ رشــد بهینه اشــتغال و تولید حاکی از آن اســت که نرخ بهینه بخش 
تولید در کل اقتصاد کشــور ســال 1400 به میزان 7.7 درصد خواهد بود.

نتایج مطالعات دفتر سیاســتگذاری و توســعه اشــتغال وزارت کار نشان 
می دهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال 
می شــود، ایجاد تحرک اقتصادی در 
کشــور و به تبــع آن افزایش تقاضا 
برای محصوالت داخلی اســت. در 
واقع تقاضــای کل باعث افزایش 
تولید و تحرک اقتصادی می شــود. 
چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد 
و یا در مرحله خروج از رکود باشــد، مصرف داخلی با آســیب مواجه شــده 
و از ایــن طریــق نمی توان تقاضا بــرای کاال و خدمات تولیدی داخل را 

افزایش داد.
بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی 
را هــدف قــرار داد. یعنی صادرات کاال و خدمات داخلی به کشــورهای 

دیگر در اولویت قرار دارد.
این مطالعات نشــان می دهد، با توجه به وضعیت رکود کشــور با صادرات 
خدمات از جمله گردشــگری، ICT، واســطه های مالی و غیره می توان 
فرصت های جدید کســب و کار و کســب درآمد را ایجاد کرد. همچنین 
خدمات نوین نه تنها اشــتغالزا هســتند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی  
می کنند و سیاســتگذاری ها را به ســمت پراشــتغالی توسعه پایدار جهت 
می دهد. در عین حال باید نســبت به تســهیل قوانین و مقررات به ویژه 

مقررات ناظر بر بازار کار و کســب اقدام کرد.

پولسازترین بخش های اقتصاد ایران 

جمعیت شاغل در سال 1400 به چند 
نفر می رسد
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توســعه صنعتی، یک خواســته جهانی اســت 
و کشــورهایی کــه تکنولــوژی، ســرمایه و 
دانــش مدیریت منابــع در بازارهای جهانی را 
 ندارند، به این خواســته نمی رســند. ایران در 
تقسیم بندی های جهانی در این زمینه جایگاهی 
ندارد و صرفا به عنوان یک فروشنده مواد اولیه 
مثل نفت و گاز طبیعی، و واردکننده اقالم اساسی 

شـاخته می شود.
 گذشــته از اینکــه ایــن مســئله چقــدر متاثر از اســتراتژی

 شــرکت های وابســته به قدرتهای سیاســی در جهان است، 
باید گفت که ابزارهای قانونی الزم در ایران برای رســیدن به 
توســعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تحت هیچ 
کنترلی نیســت و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند و حســاب و 
کتاب شــفافی ندارد بنابراین دولت نمی تواند کشــور را با تکیه 
کامل بر درآمدهای مالیاتی اداره کند و با فاصله گرفتن از نقش 
 فروشــنده مواد اولیه، به جایگاه شایســته اش در توسعه نزدیک

شـود.
 از سویی درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه 
زیرساختها شود، به هزینه های جاری اختصاص پیدا می کند و 
این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل 
کاال و تجارت فراهم شــود.بنابراین توســعه نیافتگی، بخشی از 

این دالیل سیاســی و بخشی اقتصادی است.
مهمترین دلیل سیاســی کندی توســعه نیافتگی درایران این 
 اســت که باالخره در بیش از ســه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و

 تحریم های ظالمانه منجر به عدم توســعه یافتگی کشــور شده 
و اولویت های کشــور را تغییر داده است.شــاید اگر جنگ به ما 
تحمیل نمی شــد، امروز بســیاری از زیرساخت های عمرانی و 
اقتصادی را به اتمام رســانده بودیم. به این دو عامل باید یک 
 عامــل نــرم افزاری هــم اضافه کرد که همان عــدم پایبندی

 دولتها به اجرای قانون اســت. با وجود چشــم انداز بیست ساله، 
برنامه های پنج ساله و برنامه های یکساله تحت عنوان بودجه، 
دولتهای مختلف بنا به سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس 

نگاه کردند. درواقع برنامه برای توسعه  همواره 
وجود داشــته، اما دولتهــا به دالیل مختلف آن 

را اجرا نکردند.
از آنجــا که دولــت نقش مهمی در آماده کردن 
زیرســاختها دارد که این نقش را طی ســالهای 
گذشــــته به خوبی ایفا نکرده،بخش خصوصی 
هم نتوانسته نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران 
بازی کند.زیرا بخش خصوصی هم توانایی مالی 
شــکوفا شدن در چنین فضایی را نداشته است. با وجود این، از 
نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی 

نقش کلیدی در عقب ماندگی کشــــور داشته و دارند.
از سویی بخش عمده ای از اقتصاد ایران دولتی اسـت و طبیعی 
اســـت کــــه نقش دولت پررنگ تر است، اما بخش خصوصی 
هم در این بین برای کســب ســهم بیشتر از اقتصاد، نمی جنگد. 
دولت به طور ذاتی تمایل دارد در اقتصاد دخالت کند و با وجود 
اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، 
می بینیم که هنوز شــرکت های دولتی و شــبه دولتی، بیشتر از 

بخش خصوصی سهم دارند.
شــاید اگر قرار بود تازه شــروع به کار کنیم، تقدم و تأخر مسائل 
اقتصــادی و فرهنگــی و اولویــت بنــدی آن مطــرح بود، اما 
 فراموش نکنید که ما در میانه مسیر توسعه هستیم و بخشی از
زیرساخت های اقتصادی آن را فراهم کرده ایم. در همه حوزه 
ها، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاســی، گام هایی برای 
توســــعه یافتگی برداشــــته ایم، بنابراین نمی توان قضاوتی 

بیــن صفر و صد ارائه داد.
نکته این اســــت که ما برای رســـیدن به توسعه پایدار باید چه 
کنیم؟ راه رســــیدن به توســعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، 
رســیدن دولت به این باور که باید ســهم خودش را در اقتصاد 
کم کند، و افزایش ســهم بخش خصوصی اســت. شفافیت در 
قوانین و مقررات و پاســخگو بــودن همه ارکان اقتصاد مقابل 

قانون از دیگر پیششــرطهای رسیدن به توسعه پایدار است.
*کارشناس اقتصادی

مهمترین دلیل توسعه نیافتگی درایران

هادی حق شناس*
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یاسین محمدی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه الزهرا با اشــاره به ابعاد طرح دولت ویژه فارغ التحصیالن بیکار 
دانشگاهی گفت: این طرح بدون نقد و بررسی در گروه های نظری و کانون های کارآفرین اجرایی شده است.

 طرح اشتغال فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی تحت عنوان »طرح کارورزی« از اوایل تیرماه اجرایی شد. 
طرحــی کــه با هدف به کارگیری و جذب فارغ التحصیالن بیکار دوره های کاردانی تا دکتری در بازار کار آغاز 
به کار کرد. اگرچه این طرح از دولت نهم مطرح شده بود اما به علت ابعاد نامشخص آن پا به عرصه اجرا 
نگذاشــت تا اینکه این طرح بهمن ماه ســال گذشته در شورای عالی اشتغال تصویب شد و دولت یازدهم 
به  عنوان بخشی از مبارزه اش با معضل بیکاری در دستور کار خود قرار داد. هرچند که در برابر این تصویر 
درخشــان دولت طرح کارورزی، منتقدان طرح معتقدند که اجرای طرح کارورزی به ارزان ســازی نیروی 

کار و از بین رفتن امنیت شــغلی کارگران و کارمندان فعلی منجر خواهد شــد.
اما در همین زمینه حســین راغفر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه الزهرا معتقد اســت این طرح 
پتانســیل های بســیار محدودی برای اشتغال و پتانسیل بســیار باالیی برای ارزان سازی نیروی کار دارد 
و مانند بســیاری از طرح های داخل کشــور، بدون ارزیابی ها و کارشناســی های الزم به اجرا گذاشته شده 

اســت. در ادامه گفت وگو با وی در خصوص ابعاد مختلف این طرح را می خوانید.
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 آقای دکتر به عنوان نخســتین ســوال،   �
خاســتگاه طرح کارورزی از لحاظ اقتصاد 
سیاســی در چه سنت های نظری و سیاسی 
قرار می گیرد و از ســابقه قانونی طرح به چه 

زمانی بازمی گردد؟
طــرح کارورزی به طورکلــی در تاریخ پیش از 
انقالب صنعتی نیز وجود داشــته است. حتی در 
کشور خودمان هم بی سابقه نبوده است. اینکه 
عده ای را در قالب رابطه  »استاد،شــاگردی« و 

یا »کارآموزی« هنر یا حرفه ای را فرا می گرفتند 
تــا بــه این روش یا صنعتــی را اداره کنند یا با 
استفاده از این دوره به مهارت و نهایتًا شغل دست 
پیدا کنند اما در ســال های اخیر به خصوص در 
کشورهای صنعتی این مسئله در نظام آموزشی 
دوران متوسطه آغاز می شود و افراد در سال های 
پایانــی تحصیالت خــود ملزم به گذراندن این 

دوره در صنعت هستند.
در واقــع به این مســئله باید به عنوان یک امر 

پذیرفته شده فرهنگی در این کشورهای صنعتی 
نظر کرد. منتها مشــخص اســت در کشور ما 
علــت اصلی اجرای چنین طرحی بحث مبارزه 
با بیکاری اســت. در ارزیابی این پرســش که 
»چرا حتی دانش آموختگان دانشــگاه های ما 
نمی توانند وارد بازار کار شــوند« تصور شــده 
است که همه مسئله و نیازهای صنعت تنها  با 
آموزش نظری فراهم نمی شود و ما باید افرادی 
که در دانشگاه تحصیل می کنند عالوه بر تقویت 
بنیه های نظری، به صنعت نیز وارد کنیم تا آن ها 

در عمل مهارت های خود را افزایش دهند.
اواًل باید در نظر داشت که انتظار است این طرح 
تنها 40000 شــغل در سال تولید کند. البته که 
این تعداد شغل بسیار مفید خواهد بود ولی نیاز 
کشــور به بازار اشــتغالی به  مراتب بیشتر از این 
رقم و گســترده تر اســت. در عین حال وزارت 
کار بــرای اینکــه بتواند از تمامی ظرفیت های 
ممکن اســتفاده کند این طرح را مطرح کرد و 
به  عنوان یکی از سازوکارهای کاهش بیکاری 
دیده شده است. ضرورتًا این اصلی ترین برنامه 
برای کاهش بیکاری نیســت و محدودیت های 

خودش را دارد.
ساالنه با یک میلیون ورودی بازار کار مواجهیم 
که از این رقم 800 هزار نفر را دانش آموختگان 
دانشگاهی تشــکیل می دهند. به همین علت 
دولت می بایســت راه حل های عملی تر و کارآ 

مدتری را جست وجو کنند.
 چه شــد که دولت برای ایجاد اشتغال و   �

تغییــر نرخ بیکاری اقدام به تدوین و اجرای 
طرح کارورزی کرد؟ چه ضرورت اجتماعی و 
اقتصــادی برای اجرای چنین طرحی با این 

مختصات وجود  دارد؟
ساختار اقتصادی ایران تحت سلطه سرمایه های 
تجاری اســت. بدین معنا که صاحبان سرمایه 
تجاری در کانون های تصمیم گیری کشور یعنی 
دولت، مجلس و نظیر این ها حضور دارند و نظر 
و رأی این افراد همواره شنیده می شود. بخش 
عمده این ســرمایه گذاران نیز در حوزه خدماتی 
فعالیت دارند که قادر به تولید شــغل نیست. ما 
باید اقتصاد کشور را به سمت یک اقتصاد صنعتی 
پیش ببریم. همه دنیا چنین شده است. عده ای 
نیز در مناقشه با این استراتژی بیان می دارند که 

حسین راغفر طی گفت و گویی تفصیلی مطرح کرد: 

ساختار اقتصادی ایران 
تحت سلطه سرمایه های 
تجاری است
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در دنیــا بخش بزرگی از اقتصاد و ارزش افزوده 
را فعالیت های خدماتی تشــکیل می دهند. در 
پاســخ به این مناقشــه گران می گوییم که این 
درست است که بخش خدمات قسمت عمده ای 
از اقتصادهــای دنیا را شــکل می دهد اما این 
زیرســاخت صنعتی اســت که به وجود آورنده 

فعالیت های خدماتی است.
آنچــه در اقتصاد ایران مغفول مانده رابطه بین 
تولید و تجارت اســت و بخش خدماتی کشــور 
بی ارتباط با تولید، پیشروی داشته است. جامعه 
ما نیز پتانســیل اقتصاد صنعتی را دارد ولی این 
مســتلزم آن اســت که تغییر جهتی در اقتصاد 
کشــور رخ دهد که منبع درآمدهای کشــور نه 
درآمدهای نفتی که تالش و کار و فناوری جامعه 
شاغل باشد. بدون این تغییر قادر به تولید شغل 
نخواهیم بود و چون قادر نیســتیم، تن به نفوذ 
کانون های قدرت می دهیم تا نیروی کار ارزان 
از ما بخواهند. حال این ســؤال مطرح است که 
اگر کارفرما تن به پذیرش حتی این شرایط هم 
نباشــد پس این دانش آموخته صنعتی دانشگاه 

می بایست در کجا مشغول به کار شود.
امروز احتمال سوءاســتفاده از نیروی کار بیش 
از هر زمان دیگری است. در حوزه صنعتی این 
چالش وجود خواهد داشــت که اگرچه نیروی 
خالق باانگیزه به یک شــرکت اضافه می شود 
امــا کارفرمــا بنا به هزینه هــای زیاد ورود این 
افراد همراه نشــود. البته در بخش خدماتی این 
روند به شــکل عکس وجود خواهد داشــت که 
کارفرما با اســتفاده از این طرح میل به کاهش 
هزینه هایش و اســتفاده از نیروی ارزان قیمت 
دارد و زمینه را برای استثمار نیروی کار فراهم 
کند. به معنای دیگر بخش خدماتی بدون انتقال 
مهارت خاصی از نیروی کار استفاده کند و سپس 
بعــد از مدتی با اخــراج این نیروی کار از گروه 

جدید استفاده کند.
 اخیراً بحث هایی مطرح شــده راجع به   �

اینکــه طرح کارورزی و طرح های مشــابه 
آن درنهایت منجر به ارزان ســازی نیروی 
کار و کاهش دســتمزدها می شود. نظر شما 

چیست؟
یکــی از تبعات قابل پیش بینی این طرح همان 
اســتثمار اســت. ازآنجایی که جمعیت فراوانی 

وجــود دارد، کارفرمای بخش خدماتی ممکن 
اســت گروهی را برای مدتی اســتخدام کند و 
بعــد از مدتی نیز بــا آن ها قطع همکاری کرده 
و ایــن گروه مهارت خاصی نیز کســب نکرده 
باشند درحالی که فقط برای رفت وآمد به محل 
کار بیش از 300 هزار تومان که حقوق کارورز 
باشد، هزینه کرده باشند. البته فرد در شروع کار 
می تواند ارزیابی کند که آیا این کار برای او مفید 
خواهد بود یا نه و به این ترتیب ممکن است طرح 
را پس زده و مایل به ادامه آن نباشد. این مسائل 
قطعًا طرح را با چالشی جدی روبه رو خواهند کرد.

 پس به نظر شما آیا دولت از این امر مطلع   �
نیست؟ چرا با این  وجود، چنین طرح هایی رو 

تصویب و اجرا می کند؟
بله حتمًا هســتند. توجیهش این است که آن ها 
فکر می کنند ما در حال انجام یک کاری هستیم 
و این کار حداقل کاری خواهد بود که در وضعیت 
فعلی می توانیم انجام بدهیم. بنابراین اگر چنین 
ظرفیتــی را می توانیم فعال کنیم چرا این اقدام 
را انجــام ندهیــم. ضمن اینکه اگر این طرح در 
نظام آموزشی نهادینه شود قطعًا می تواند مفید 

واقع شود.
 در این میان نهادهای علمی و دانشگاهی   �

بر شکل گیری و اجرای چنین طرح هایی تاثیر 
دارند؟  درواقع، این گونه طرح ها از چه گفتمان 
عملی در اقتصاد و جامعه شناسی استخراج 
می شود و چه بازیگرانی در عرصه دانشگاهی 

پشت سر آن هستند؟
یکی از کارکردهای اصلی جهانی شدن اقتصاد، 

انتقال ســرمایه به ســمت حوزه هایی است که 
نیروی کار ارزان قرار دارد که به  نوعی اســتثمار 
نیــروی کار تلقی می شــود. اتفاقی که از دهه 
1980 میالدی در بســیاری از کشورهای دنیا، 
مرسوم شده و سرمایه صنعتی به کشورهایی با 
نیروی کار ارزان و منضبط می رود. این روند البته 
مخالفــان زیادی نیــز در دنیا دارد. در ایران این 
دسته را به عنوان نحله نئولیبرالیسم می شناسند 
که معتقد به آزادی اقتصادی در تمامی حوزه ها 

هستند.
بــه  عبارت دیگر تمامی قلمروهــای حیات را 
به عرصه عرضه و تقاضا بســپاریم. این گروه 
به  شــدت ظرفیت های تبلیغاتی و رســانه های 
گســترده ای در اختیار دارد تا این نگرش فکر 
را هرچه بیشتر بر تصمیم گیران تحمیل کنند. 
البته در شرایطی که تصمیم گیران، از تصمیمات 
خود منتفع هستند، بنابراین این سیستم همواره 
منافع خودش را نسبت به منافع کارگر و جامعه 
ترجیح می دهد. این نحله با استفاده از سه کانون 
مجلس، دولت و نهادهای خصوصی سرمایه ها و 
ظرفیت های دولت و جامعه را به گروگان منافع 
خود گرفته و قادر به خلق شغل نخواهد بود. رشد 
این اقتصاد نیز در گرو رانت انرژی و رانت های 
مختلف دیگری که در اقتصاد کشور وجود دارد، 
اســت. محصول چنین سیستمی نابرابری های 
فاحش و شــکاف اقتصادی است تا آنجایی که 

عده ای حتی قادر به تحصیل نیز نیستند.
 بــه نظر شــما این گونــه طرح ها چه   �

تأثیری بر سیســتم دانشگاهی به  طورکلی، 

مــروز احتمال سوءاســتفاده از نیروی کار بیش 
از هر زمان دیگری اســت. در حوزه صنعتی این 
چالش وجود خواهد داشــت کــه اگرچه نیروی 
خالق باانگیزه به یک شــرکت اضافه می شود اما 
کارفرمــا بنا به هزینه هــای زیاد ورود این افراد 

همراه نشود
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کیفیــت آموزش و وضعیت دانش آموختگان 
دانشگاهی دارد؟ آیا می تواند برای وضعیت 

شغلی آن ها راهگشا باشد؟
ظرفیت های چنین طرحی بســیار محدود است 
و انتظــار طراحان این برنامه هم حل مشــکل 
بیکاری نیست. این طرح تنها می تواند »ادعای« 
انتقال مهارت داشــته باشد. مهارتی که بعدها 
شــاید بازار، نیاز به آن ها را مطرح کند و مســئله 
ازاینجا شروع می شود که بازار درخواست نیروی 

دانش آموخته ندارد.
این طرح چه تأثیری می تواند بر اشتغال   �

کارگران و کارمندان پیش تر شــاغل در آن 
بخش بگذارد ؟

تکنولوژی، بسیاری از شغل ها را تغییر داده است 
یا از بین برده است. به این ترتیب خود تکنولوژی 
هم از خلق کنندگان نابرابری است. به  طوری که 
گروهی از افراد که امکان دسترســی و آشنایی 
با تکنولوژی های جدید را ندارند از پیشــرفت ها 
عقــب می مانند. به عنوان مثال در آمریکا کارگر 
سنتی که در فوالد کار کرده و با ورود تکنولوژی 
در 45 سالگی شغلش را از دست داده است دیگر 
امکان بازگشــت و تطبیق به بازار کار جدید را 

ندارد.
در چنیــن فضایــی مردم ناگزیر هســتند که 
خودفریبی کنند و به چنین وعده هایی که حتی 
ممکن اســت دروغ باشد، امیدوار شوند. همواره 
مــردم ترجیح می دهند تــا با چنین وعده هایی 
دلگرم باشند تا با حقایق روبه رو شوند. البته خطر 
اخــراج کارکنان دارای مزایای باال و جایگزینی 
کارورزان در شــرکت ها به صورت بالقوه در این 

طــرح وجود دارد امــا فراموش نکنید چنان که 
گفتم ظرفیت های تولید شغل چنین طرحی در 
برابر جمعیت 22 میلیونی شــاغل بسیار محدود 

است.
 بــه لحاظ ســازمانی فرآیند تصویب و   �

اجرای طرح چگونه است؟ آیا کارگروه های 
تخصصی درون این سازمان ها وجود دارد؟ 
اساتید دانشــگاهی کجای این معادله قرار 

می گیرند؟
این طرح در وزارت کار تدوین شده و فکر حاکم 
بر این طرح یک تفکر صنعتی اســت که معتقد 
اســت دانش آموخته دانشگاهی ما فاقد  مهارت 
بــرای حضور در صنعت هســتند اما چون ابعاد 
این طرح به صورت واضحی مشــخص نیست 
تمامی مشــکالتی که مطرح شد در برابر طرح 
وجود دارند. این طرح مانند بسیاری از طرح های 
کشور، بدون اینکه به جنبه های عملی و اجرایی 
طرح توجهی شده باشد اجرایی می شود، بدون 
اینکــه این طرح هــا در گروه هــای نظری و 
کانون های کارآفرین مورد نقد و بررســی قرار 
بگیرنــد. طرحی به صورت خلق الســاعه ظاهر 

می شود و اجرا می شود تا آثار آن را ببینند.
 به نظر شــما در حیطه  نهادهای دولتی،   �

چه بازیگرانی این طرح ها را مطرح می کنند؟ 
مثــاًل در وزارت علوم یا وزارت کار؛ و اینکه 
این طرح ها عماًل قرار اســت کدام مسئله یا 

مشکل آن نهادها را حل کند؟
وزارت کار عهده دار این طرح اســت. عمدتاً این 
طرح وظیفه مقابله با فشار افکار عمومی و فشار 
بخش هایی از کانون های سیاست گذاری کشور 

که نگران وضعیت اقتصادی کشــور هســتند را 
عهده دار اســت تا نشــانی باشــد از تالش های 
دولــت در راســتای رفع مشــکالت اقتصادی 
کشــور. چنان که خود دولت بیــان می دارد که 
برای 8 درصد رشد اقتصادی نیازمند ساالنه 800 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اســت. رشدی که 
دولت معتقد اســت تضمین گر تولید میلیون ها 
شــغل خواهد بود. چنین بودجه ای اساساً چگونه 
قابل تأمین است؟ چنین اظهاراتی از سوی دولت 
بدین معناســت که تولید شغل در چنین ابعادی 
غیرممکن اســت و تولید شغل را فراموش کنید. 
البته این تفکر شکســت خورده مسئول بسیاری 
از نا به ســامانی های اقتصادی کشور در شرایط 

کنونی است.
چنانچــه که تاریخ ما نشــان می دهد همواره 
درآمدهای نفتی ســهم عمده درآمدهای کشور 
را شامل می شود ولی هرگز به تولید شغل ختم 
نشــده اســت که می توان ریشــه این امر را در 
اقتصاد رفاقتی و تجارتی کشــور مشاهده کرد 
کــه منابــع را می بلعد و تولیــدی هم در اختیار 

دولت قرار نمی دهد.
 بــا توجــه به توضیحات شــما، به نظر   �

می رســد که این طرح در عرصه سیاســت 
عمومــی بازندگانی دارد که بخش بزرگی از 
گروه های هدف سیاســت را در برمی گیرد. 
به نظر شــما این بازنــدگان در نتایج چنین 
طرح هایی چه اقدامات عملی برای مقاومت 

در برابر آن می توانند انجام دهند؟
پاســخ بــه این ســؤال در زمــان اجرای طرح 
مشــخص خواهد شد تا ببینیم قربانیان و افکار 
عمومی این طرح به هنگام اجرا چه اعتراضاتی 
را در پی خواهند داشت. البته که من امیدوار به 
اســتقبال کارفرمایان از این طرح نیستم؛ شاید 
در بخش خدماتی مورد استقبال قرار گیرد ولی 
در بخش صنعتی که هرروز شاهد تعطیل شدن 
واحدی هستیم شانس چندانی نخواهد داشت.

به این علــت که این واحدها حتی قادر به حفظ 
نیروهــای دارای دانش ضمنی خود نیســتند. 
البتــه کــه اعتراض ها به این طرح در کشــور 
شروع شــده است اما در برابر تصویر درخشانی 
که اجراکنندگان طرح ارائه می دهند، همچنان 

کارا نبوده است.
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در جوامع دموکراتیک که دولتها در مقابل جامعه 
مدنی و بخش خصوصی پاسخگو هستند، طبیعی 
است که شفافیت و سهولت باهم است. در چنین 
جوامعی دسترسی آزادانه به اطالعات برای مردم 
وجود دارد و شفافیت ایجاب می کند که مناقصه 
های دولتی به صورت آنالین عرضه شــود و به 
اطالع عموم برســد. شــفافیت ایجاب می کند 
که معامالت بورس، مشــخص باشــد و پنهانی 

و براســاس رانت اطالعاتی نباشــد و در عین حال قوانین نظارتی 
بســیار شــدیدی نیز بر دستگاههایی مثل بانکها، بورس و مراکز 

مالی حاکم است.
بانگاهی به وضعیت زیرســاخت های کشورمان متوجه خواهیم 
شد که  نیازمند کار اساسی در این زمینه هستیم، چراکه کمترین 
امتیازات ما درست مربوط فناوری اطالعات و توسعه آن است.

نخست باید باید این نکته بدیهی را بپذیریم و باور کنیم کشورهایی 
که به سمت اقتصاد جهانی و بازتر شدن میدان تعامالت تجاری و 
جهانی خود حرکت کنند، عالوه بر اینکه در تجارت موفق ترند، 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی هم توفیق بیشتری دارند. شما 
وقتی در تجارت جهانی مشارکت فعال و از طرف دیگر، مرزهای 
تعرفه ای پایینی دارید یعنی در معرض تجارت خارجی قرار دارید. 
بنگاه های شما وقتی در معرض رقابت هستند یا باید نابود شوند 
یا خود را با شرایط تکنولوژی جدید وفق دهند. در عین حال اگر 
بتوانید سرمایه گذاری خارجی جذب کنید، خود این مساله باعث 

انتقال تکنولوژی خواهد شد.
واقعیــت این اســت که ما در موارد تعرفــه ای، کیفیت مقررات، 
حاکمیت قانون و بحث ثبت اختراعات، حقوق دریافتی و پرداختی 
بابت حق اختراعات، ضعیف هستیم. کشوری که قصد واردکردن 
تکنولوژی را دارد یک راهش این است که سرمایه گذاری خارجی 
را جذب کند و با خود فناوری را بیاورد. یک راه دیگرش نیز این 
اســت که این فناوری به روز را خلق کند و الزمه آن البته نظام 

ملی نوآوری است.
 راه دیگــر ایــن کار هــم خریداری این فنــاوری و ابزار آالت آن 
است. پس پرداخت هایی که بابت حق اختراعات و مجوز ساختها 
می دهیم، می تواند نشانه پیشرفت کشور تلقی شود. حال آنکه ما 
در این مولفه ها مشکل داریم؛ زیرساختها ما ضعیف است. داشتن 
کاربــران اینترنت امتیاز خوبی اســت، اما پهنای باند اینترنت در 

ایران ضعیف است و سرعت اینترنت کم است. این 
باعث می شود که یکسری از کارهای بانکی، نقل 
و انتقالت، تجارت اینترنتی، بانکداری اینترنتی، 
دولت الکترونیک، دانلودکردن مقاالت و نشریات 

و... همه و همه با مشکل مواجه شود.
دوم آنکــه ، اگر بخواهیــم این حجم از کاربران 
اینترنتی را وارد اقتصاد کنیم، به سرورهای قوی 
تــر، پهنای باند قوی  و ســرعت باالتر اینترنت 
احتیاج داریم که بتوانیم دسترسی کاربرانمان به آنچه در اینترنت به 
آن نیازمند هستند، را تسهیل کنیم.در کشور ما یک بستر مقرراتی 
و تنظیم گری الزم است. جامعه اطالعاتی اگر این تنظیم گری 
را نداشــته باشــد، شکست خواهد خورد. یعنی مثال خالف تصور 
برخی ها در ایران، نظام بانکداری در جهان به شدت تنظیم شده و 
مقررات گذاری شده است. اما لزوما هم این نظم و انضباط در یک 
مرکز دولتی متمرکز نیست. مثال در آمریکا یک موسسه مستقل 
اســت که بانکها را چک می کند و مراقب اســت که به معامالت 
مشکوک دست نزنند و آنچه برخالف اساسنامه است را سرمایه 

گذاری نکنند که در ایران چنین مکانیزمی هنوز وجود ندارد.
 بانکهای ما در مســتغالت ســرمایه گذاری کرده و حتی گاهی 
مبادرت به خرید ســکه و ارز هم می کنند و در کار وزارت دارایی 
اختالل به وجود می آورند. در آمریکا برای بورس، یک موسســه 
عظیمی وجود دارد که معامالت بورس را چک می کند تا مدیران 
بورس دست به معامالت پنهان نزنند و حقوق سهامداران دقیقا 
رعایت شــود و بورس پاکیزه باشــد درحالی که در ایران چنین 

چیزی وجود ندارد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که کارگزاری ها غالبا به نفع 
خودشــان یکسری معامالت مشکوک با هزینه استفاده کننده از 
خدمات شــان می کنند. بنابراین نه تنها شــفافیت، پاسخگویی 
و قابلیت دسترســی به اطالعات در جوامع پیشــرفته تر وجود 
دارد، بلکه به لحاظ نهادی و قانونی هم از ارکان پیشــرفته تری 
برخوردار هســتند. جامعه اطالعاتی و دانش بنیان عمیقا نیازمند 
چنین مقررات و ســازوکاری برای انجام انواع فعالیت های خود 
اســت که در غیر اینصورت نخواهد توانســت توفیق چندانی به 
دســت آورد و این همان چیزی اســت که در کشــور ما هم از این 

بابت ضعف های جدی وجود دارد.
*اقتصاددان

 الزمه حرکت به سمت اقتصاد جهانی
بهروز هادی زنوز*
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سال دارد به نیمه می رسد اما موتور اقتصاد ایران 
هنوز روشــن نشده اســت.پنج ماه اول سال به 
تعطیــالت و ماه مبارک رمضــان و انتخابات 
و تشــکیل کابینه گذشــت و وزرای اقتصادی 
قطعا شــهریور را نیــز به عزل و نصب معاونان 
و رؤســای ســازمان ها مشــغول خواهند بود.

شــاید از مهرماه به بعد موتور سیاســت گذاری 
روشن شود.این روزها مکرر با این سؤال مواجه 

می شــوم که وضعیت اقتصاد ایران با تیم جدید اقتصادی دولت 
چه خواهد شــد؟قطعا ســوال سختی است و پاسخ دادن به آن 
منوط به اعالم برخی برنامه ها و سیاســت ها از ســوی دولت 
اســت اما به دو دلیل می شــود نســبت به آینده امیدوار بود.

دلیــل اول: دولــت دوازدهم راه دولــت یازدهم را ادامه خواهد 
داد.ثبــات اقتصــادی و آرامــش، مهم ترین مشــخصه دولت 
یازدهم بود.منطقی اســت اگــر بگوییم در دولت دوازدهم نیز 
با سیاســت های شــوک آور و غافلگیر کننده مواجه نخواهیم 
بود.دلیــل دوم: همه اعضای تیم اقتصادی دولت،پیشــینه ای 
مشــخص و قابل ارزیابی دارند.ویژگی مشترک آنها،رفتارهای 
ســنجیده و غیر رادیکال و دوری از بداهه نوازی اســت.اما تیم 
اقتصادی در دولت دوازدهم تغییراتی داشــته و باید ببینیم این 
تغییرات چه اثری بر کلیت سیاست گذاری اقتصادی در دولت 
دوازدهم خواهد داشــت.محمد شریعتمداری جای محمدرضا 
نعمت زاده را گرفته اســت.آقای نعمــت زاده به هرحال تالش 
زیادی کرد و برخی زحمات ایشــان قابل تقدیر اســت.البته این 
اواخر ســنگینی تصمیم های آنی روی ســر بنگاه ها ســنگینی 
می کرد.توقــف ناگهانی ثبت ســفارش خودروهای خارجی از 
این دســت تصمیم های ناگهانی بود. شــریعتمداری اما اهل 
وارد کردن شــوک نیست.کارشناســان را طرف مشورتش قرار 
می دهد.متواضع اســت و اشتباهات احتمالی اش را زود جبران 
می کند.در دوره آقای نعمت زاده سیاست های تجاری به نوعی 
در حاشــیه سیاســت های صنعتی قرار داشت اما قطعا در دوره 
شــریعتمداری تجارت، پیشران رشــد اقتصادی خواهد شد.او 
مدیــری اســت که می تواند تکنوکرات هــای صنعتی را جذب 
کند.مــورد اعتماد حاکمیت اســت و در دولــت نیز نفوذ خوبی 
دارد.از همــه مهم تــر این که مدافع بازار و رقابت اســت و قول 
داده فضای کســب وکار را اصالح کند.مســعود کرباسیان نیز 

جای علی طیب نیا را گرفته اســت.
به رسم ادب و احترام، آقای طیب نیا را شایسته 
تقدیر و ســپاس ویژه می دانم و برایش آرزوی 
ســالمتی و توفیق دارم. آقای کرباســیان هم 
مدیری مقتدر و مدافع اصالحات اســت.چرخه 
کار را تــا اصالح نکند دســت بــر نمی دارد.به 
خوبــی از پــس اصالحات گمــرک برآمد و به 
نظر می رســد قدرت شــخم زدن نظام معیوب 
مالیاتی را نیز دارد.کرباســیان اســتاد ارتباط است و به واسطه 
قدرت اجرایی و تعامل باال قطعا می تواند یکی از وزرای موفق 
اقتصادی این دولت باشــد.به این ترتیب فکر می کنم ترکیب 
تیم اقتصادی با ورود دو چهره جدید، تقریبا در تداوم تیم قبلی 
عمل خواهد کرد.به خصوص این که چهره های مؤثر تیم قبلی 
همچنان در دولت حضور دارند.اسحاق جهانگیری معاون اول 
سرشــناس و قابل احترام که به واســطه تجربه و تســلطی که 
دارد،نقش تعیین کننده ای در سیاســت گذاری خواهد داشــت. 
او درد اقتصاد ایران راخوب مي داند و ازمطلع ترین افراد نسبت 
به مســائل حال حاضر کشــور است.محمدنهاوندیان نیز بدون 
شک نماینده بخش خصوصی در دولت دوازدهم است که پیش 
از این گرفتار حواشــی و تشــریفات دفتر رئیس جمهور بوده و 
اکنون با فراغ بال می تواند روی مســائل اقتصادی تمرکز کند.

اوهم چنین نزدیکي زیادي به رئیس جمهور روحاني دارد که در 
پیشــبرد برنامه هاي تیم اقتصادي بسیار مؤثرخواهد بود.وجود 
مســعود نیلی که اشــراف کاملی نسبت به مسائل اقتصادایران 
دارد قطعا برای دولت دوازدهم ارزشــمند خواهد بود.او اکنون 
دســتیار اقتصادی رئیس جمهور اســت و در نشست های دولت 
شــرکت می کند.نزدیکی بیشتر او به رئیس جمهور نوید بخش 
تحوالت بنیادین در اقتصاد ایران اســت.در کنار این ها باید از 
ولــی الل ســیف یاد کنم که قرابت زیــادی با تیم فکری دولت 
دارد.آقای ســیف مشــکالت مؤسسه های مالی و اعتباری را تا 
حــد زیــادی حل کرده و کار بزرگ تر او،اصالح نظام بانکی در 
ســال های پیش رو خواهــد بود.محمدباقر نوبخت نیز امین و 
مورد اعتماد رئیس جمهوری است و هماهنگ با آقای روحانی 
عمل می کند.باید امیدوار باشیم که در سایه حمایت های رئیس 
جمهوری،ســازمان برنامه و بودجه نقش مؤثرتری در اقتصاد 

کشور ایفا کند. 

موتور خاموش اقتصاد ایران
محسن جالل پور
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فعالیت رایزنان بازرگانی از دو جهت قابل بررسی است. از منظر نخست، برخی از 
کارشناسان بر این باورند که ایران در این بخش دچار ضعف عملکردی است. به 
این معنا که ایران در بسیاری از کشورها فاقد رایزن بازرگانی است. در کشورهایی 
هم که رایزنان بازرگانی در آن حضور دارند، فعالیت آنها قابل قبول نیست. به عقیده 
برخی از کارشناســان، این امر نشــان از در اولویت نبودن اقتصاد دارد. اما عملکرد 
رایزنان بازرگانی را می توان از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. از این منظر، 
چنانچه کاالهای ایرانی قدرت رقابت در بازارها را نداشته باشند، سفیران اقتصادی 
نیز نمی توانند عملکرد موفقی داشــته باشند.دیپلماســی اقتصادی از سوی وزارت 
امور خارجه به عنوان یک ابراولویت معرفی شــده اســت. به این معنی که اقتصاد 
ایران، فصل جدیدی از توســعه مناســبات و تعامالت را پیش روی خود دارد. از 
سوی دیگر، توسعه صادرات و حرکت به سمت تولید صادرات محور به عنوان یکی 
از مهم ترین اســتراتژی های تجاری و صنعتی کشــور در دستور کار متولیان است؛ 
اما یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره توســعه صادرات، بازاریابی اســت. در این 
شرایط اگر حتی محصوالتی در خور بازارهای بین المللی نیز در ایران تولید شود، 
اما در بخش بازاریابی ضعیف عمل شــود، صادرات کاال با موفقیت انجام نخواهد 
شد.بخشــی از این بازاریابی بر عهده شــرکت ها است؛ اما بخش مهم تری از آن بر 
دوش ســفیران اقتصادی هر کشــور است. رایزن های بازرگانی کشورها می توانند 
محصوالت کشــور خود را در بازار دیگر کشــورها معرفی و نسبت به بازگشایی آن 
کاالها اقدام کنند. فعالیت رایزنان بازرگانی از دو جهت قابل بررسی است. از منظر 
نخســت، برخی از کارشناســان بر این باورند که ایران در این بخش دچار ضعف 
عملکردی است. به این معنا که ایران در بسیاری از کشورها فاقد رایزن بازرگانی 
اســت. در کشــورهایی هم که رایزنان بازرگانی در آن حضور دارند، فعالیت آنها 
قابل قبول نیست. از سوی دیگر در برخی از کشورها که کاالهای ایرانی با کاالهای 
کشــورهای دیگر قابلیت رقابت دارند، تعداد رایزن ها کم اســت. به عنوان مثال در 
کشور عراق که بازاری مهم برای ایران محسوب می شود، تنها یک رایزن بازرگانی 
حضور دارد؛ در حالی که ترکیه به عنوان رقیب ایران در این بازار، 11 رایزن بازرگانی 

را به عراق اعزام کرده است و این در حالی است که رایزنان فرهنگی ایران در کل 
دنیا 85 نفر هستند اما تعداد رایزنان اقتصادی کشورمان تنها 22 نفر است و البته 
رایزن های فرهنگی همواره با امکانات و بودجه بهتری نسبت به رایزنان اقتصادی 
فعالیت می کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، این امر نشان از در اولویت نبودن 
اقتصــاد دارد. امــا عملکرد رایزنان بازرگانــی را می توان از منظر دیگری نیز مورد 
بررســی قرار داد. از این منظر، چنانچه کاالهای ایرانی قدرت رقابت در بازارها را 
نداشــته باشــند، سفیران اقتصادی نیز نمی توانند عملکرد موفقی داشته باشند. در 
واقــع تولیــد رقابت پذیر و بازاریابی الزم و ملــزوم یکدیگرند؛ بنابراین برای آنکه 
بتوانیم در بازارهای جهانی با ســایر کشــورها رقابت کنیم نیازمند تغییر برخی از 
سیاست ها هستیم. از جمله آنها، یکسان سازی نرخ ارز، الحاق به WTO، بهبود 
فضای کســب و کار داخلی، انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی و پیوستن به 
پیمان های منطقه ای است.براســاس این رویکرد، فعالیت رایزن های بازرگانی در 
درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ چراکه حتی اگر شرایط به گونه ای باشد که رایزن های 
بازرگانی به ســوی معرفی کاالها حرکت کنند، اما کاالهای ایرانی قدرت رقابت 
نداشــته باشــد، فعالیت آنها کمکی به صادرات نمی کند. بنابراین همه این موارد 
باید در یک پکیج دیده شــود. البته حتی در منظر دوم نیز اعتقاد بر این اســت که 
در دیپلماسی های خارجی آن طور که باید در زمینه اقتصادی فعال نیستیم. برخی 
از رایزنــان بازرگانــی نیز در جاهایی که امکان رقابت کاالهای ایرانی با کاالهای 
خارجــی وجــود دارد، کارنامه قابل قبولی ندارند؛ چراکه بیشــتر آنها فاقد تخصص 
در این امر هســتند. اما به نظر می رســد در شــرایط جدید اقتصادی رویکردها نیز 
متفاوت خواهد بود. به این دلیل که این روزها بحث دیپلماسی اقتصادی جدی تر 
شــده و آن گونه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه می گوید، این مبحث به 
یکی از ابراولویت های دســتگاه دیپلماســی دولت دوازدهم تبدیل شــده است که 

با تشــکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، عمال وارد فاز اجرا 
می شــود. بحث ایجاد معاونت اقتصــادی در وزارت امور خارجه نیز 
بحث جدیدی نیست. پیش از این برخی از فعاالن اقتصادی خواهان 

نگاهی به حلقه های زنجیره توسعه صادرات

رایزن های بازرگانی و تولید ایرانی
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فعال سازی این معاونت بودند. اما برخی دیگر اعتقاد داشتند که با فعال سازی این 
معاونت، بین برخی از سازمان ها تداخل وظایف به وجود می آید.

رایزن های بازرگانی چه می کنند؟
براساس آنچه در سازمان توسعه تجارت آمده، هر رایزن بازرگانی، 23 وظیفه دارد. 
این وظایف عبارتند از: »مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب 
کاالها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه فهرســت کاالهای قابل عرضه به بازار 
مزبور«، »اطالع رسانی به صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی و واردکنندگان 
بالقوه کاال و خدمات از ایران«، »ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی 
به متقاضیان مستقر در بازار هدف«، »ارائه اطالعات درخصوص ویژگی های بازار 
محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمان های 
اقتصادی ذی ربط«، »راهنمایی سرمایه گذاران خارجی که درصدد سرمایه گذاری 
در ایران هستند و بالعکس«، »ارسال مناقصه های ذی ربط برای صادرکنندگان یا 
تولیدکنندگان ایرانی در اسرع وقت«،  »کمک به معرفی و تبلیغ کاالها و خدمات 
صادراتی ایران و ارائه نظرات مشــورتی در این زمینه با صادرکنندگان ایرانی«، 
»تسهیل مسافرت هیات های اقتصادی عازم ایران یا اعزام هیات هایی از ایران به 
کشور محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان و ارائه نظر مشورتی به آنها«، »کمک 
به حل و فصل دعاوی تجاری که بین صادرکنندگان ایرانی و طرف های تجاری آنها 
در محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان به وجود می آید«، »همکاری در برپایی 
نمایشــگاه های اختصاصی یا تخصصی ایران در بازار هدف و کمک به مشــارکت 
شرکت های ایرانی در نمایشگاه های بین المللی در آن بازار«،  »کمک به برگزاری 
اجالس های مشــترک و همکاری در انعقاد قراردادهای تجاری و تفاهم  نامه های 
مورد نظر«، »بررسی فعالیت های اقتصادی رقبای تجاری ایران در قلمرو فعالیت 
نمایندگی و ارائه نتایج آن به سازمان«، »بررسی مشکالت کاالهای صادراتی ایران 
یا نقاط ضعف و قوت آنها از طریق نظرســنجی های موردی«، »برقراری ارتباط 
مســتقیم بین واردکنندگان کاال و صادرکنندگان ایرانی«، »گردآوری اطالعات 
فنی و تخصصی درباره کاالهای جدید عرضه شده به بازار هدف که امکان ساخت 
آنها در ایران موجود اســت و ارســال این اطالعات به سازمان«، »کمک به ایجاد 
شورای مشترک بازرگانان ایرانی، اتاق های مشترک یا ایجاد تشکل های دیگری 
که وجود آنها می تواند به بسط مناسبات اقتصادی ایران با بازارهای هدف کمک 
کند«، »کسب اطالعات دقیق در مورد فعالیت رایزن های بازرگانی کشورهای دیگر 
در حوزه استقرار شعبه یا نمایندگی سازمان«، »ارزیابی نمایشگاه های تخصصی یا 
بین المللی برپاشده در کشور مورد نظر با عنایت ویژه به نحوه مشارکت موسسات 
و شــرکت های ایرانی در نمایشگاه مزبور«، »تهیه گزارش های 
تحلیلی- پژوهشی درخصوص موضوعات مورد نظر 
ســازمان«، »گــردآوری نمونه هایی از 
کاالهــای رقیب در حد امکانات 

شعبه یا نمایندگی یا کاتالوگ و بروشور کاالهایی که امکان خرید و نگهداری آنها 
مقدور نیست«، »گردآوری اطالعاتی درخصوص سازمان های اقتصادی بازرگانی، 
کانال های توزیع کاال، واردکنندگان و کلیه موضوعاتی که آگاهی از آنها می تواند 
به گســترش تجارت خارجی آنها کمک کند«، »تنظیم برنامه های فعالیت های 
شــعبه یا نمایندگی ســازمان در مقاطع زمانی معین با توجه به اقداماتی که انجام 
آنها برای توسعه صادرات کاالها و خدمات ایرانی به بازار مورد نظر ضروری به نظر 
می رسد« و »انجام سایر فعالیت هایی که سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود 
به شعبه یا نمایندگی محول می کند«. در حال حاضر ایران در ترکمنستان، عراق، 
ترکیه، ارمنســتان، افغانستان، پاکستان، چین، ایتالیا، لبنان، هندوستان، آفریقای 
جنوبی، تونس، کنیا، ویتنام، شانگهای چین، عمان، بالروس، قزاقستان، جمهوری 
آذربایجان، اندونزی، اقلیم کردســتان عراق و روســیه رایزن بازرگانی دارد و قرار 
اســت تعداد آنها نیز افزوده شــود. البته مشــاوران بازرگانی افتخاری در گوانگجو 

چین و مجارستان نیز فعالیت دارند.
رایزن هایی با ماموریت ویژه

تجربیات کشــورهای مختلف جهان نشان می دهد که معموال رایزن های تجاری 
به عنــوان مامــوران ویژه کشــورها برای تحقق اهداف درازمــدت یا کوتاه مدتی 
تعیین می شــوند. در اقتصادهایی که بخش تجارت و بازرگانی آنها موفقیت های 
چشــمگیری داشــته اند، افرادی کارآمد، متخصص و زبده در راس ماموریت های 
تجاری کشورشان به دیگر کشورها فرستاده می شوند. این افراد معموال به سوابق 
تحصیلــی و تجربیــات موفــق کاری مرتبط با حــوزه بازرگانی مجهزند و مکلف 
خواهند شــد مجموعه ای از دســتورالعمل های مشخص را طی مدت خدمت خود 
بــه اجرا گذارند. مدیریت هیات هــای تجاری و ارتقای عملکرد بازارهای داخلی، 
انجام ســفر های منظم خارجی و دســتیابی به رقم تعیین شده برای ارزش تجارت 
بین دو کشــور از جمله مســوولیت های این رایزنان تجاری محســوب می شود. 
به عنوان مثال کشــور انگلســتان هدفی خاص را برای بخش بازرگانی خود تعیین 
کرده و برای تحقق آن هشــت رایزن بازرگانی را تعیین کرده اســت. نخست وزیر 
این کشــور اعالم کرده اســت که یک پروژه جدید 8 میلیون پوندی برای افزایش 
ظرفیت گروه های تجاری از جمله اتاق های بازرگانی 20 کشــور مهم جهان در 
نظر گرفته اســت. این بخشــی از هدف درازمدت انگلســتان برای رساندن ارزش 
صادرات خود به یک تریلیون پوند تا سال 2020 است. در این راستا نخست وزیر 
این کشور، هشت رایزن تجاری را معرفی کرده است که هر یک مسوولیت تجارت 
انگلســتان با یک یا چند کشــور را بر عهده می گیرد: بارونس بونهم کارتر، رایزن 
تجاری انگلستان در مکزیک؛ بارونس موریس، رایزن تجاری انگلستان در اردن، 
کویت و فلسطین؛ لرد پوتنام، رایزن تجاری انگلیس در ویتنام، الئوس و کامبوج؛ 
لرد ریزبای، رایزن تجاری انگلیس در الجزایر؛ بارونس اســکاتلند رایزن تجاری 
انگلیس در آفریقای جنوبی؛ لرد شارمن رایزن تجاری انگلیس در مراکش و چارلز 
هندری رایزن تجاری انگلیس در آذربایجان، قزاقســتان و ترکمنســتان. همه این 
8 نفر موظف هستند هدف درازمدت انگلستان در رساندن سطح صادرات به یک 

تریلیون پوند تا سال 2020 را محقق کنند.
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طبق آمارهای رســمی ترکیه، بیش از یک میلیون 
ایرانی در 6 ماه نخســت ســال از این کشــور 
دیدن کرده اند. بر این اســاس و با اســتفاده از 
آمار ســازمان های رســمی گردشگری می توان 
تخمین زد که ایرانیان در سال ۲015 رقم 146/ 
1 میلیارد دالر به گردشگری ترکیه کمک کرده اند. 
این حجم عظیم از گردشــگران و منابع ارزی که 
وارد ترکیه می شــود، در سایه نرخ غیرواقعی ارز 

در ایران محقق شده است.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش های 
خــود اعالم کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 
6 ماه نخســت ســال ۲017 از این کشور دیدن 
کرده انــد. این میزان که نوعی رکوردشــکنی در 
سال های اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی 
محســوب می شــود، کشــور ما را در فهرست 
چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه 
نخست سال ۲017 قرار داده است. به همین دلیل 
الزم است مشخص شود که این میزان گردشگر 
چقدر ارز از کشور خارج و در کشورهای پیرامونی 
صرف می کنند. اکنون پرســش هایی اساسی در 
این مورد پیش می آیــد؛ علت اقتصادی انتخاب 
ترکیه به عنوان مقصد سفر خارجی چه بوده است؟ 
چرا گردشــگران ایرانی دست به چنین سفرهای 
خارجی می زنند که منجر به خروج ارز از کشــور 
می شــود و چرا به جای آن، حجم ســفر در داخل 
کشــور بیش از این تقویت نمی شود؟ این حجم 
از گردشــگر خروجی تا چه میزان برای ارزآوری 
کشــور تبعــات اقتصادی دارنــد و آیا راهکاری 

اقتصادی برای مدیریت این مساله وجود دارد؟
جهش ارزی و کاهش 700 هزار نفری!

ضعف در زیرساخت های گردشگری فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد

سوغاِت 
ارزی ایرانی ها 
در مسیر ترکیه
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نگاهی به آمار گردشــگران ایرانی سفرکرده به ترکیه در طول سال های 
مختلف بیانگر نکات مهمی اســت. در آغــاز هزاره جدید میالدی، یعنی 
سال ۲001 بالغ بر 3۲7 هزار ایرانی در طول سال از این کشور همسایه 
دیدن کرده بودند. این رقم در سال بعد به 43۲ هزار نفر افزایش یافت 
و در ســال های بعد نیز روندی صعودی را پیمود؛ به طوری که در ســال 
۲005 این تعداد با افزایشــی خارق العاده، به 957 هزار نفر رســید! در 
سال های بعد این رشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و در سال 
۲007 به بیش از یک میلیون نفر ارتقا یافت. با این همه از سرعت رشد 
آن کاســته شد. در سال ۲009 تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از 
ترکیه به یک میلیون و 383 هزار نفر رســید. در این میان، ســال ۲010 
رشــد چشمگیری در میزان گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه رخ 
داد و تنها در طول یک ســال، تعداد آنها بیش از نیم میلیون نفر افزایش 

یافت و به یک میلیون و 885 هزار نفر رســید.

ر  د

ســال های ۲011 و ۲01۲ که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود، 
تعداد گردشــگران ایرانی ترکیه با کاهش چشــمگیری روبه رو شد و در 
پایان ســال ۲01۲ یعنی در انتهای این دوره دو ســاله، حدود 700 هزار 
نفر از گردشــگران ایرانی این کشــور کاسته شد. این تعداد تنها برای 
ســال ۲01۲ کاهشــی حدود 693 هزار نفر درپی داشــت. پس از آن، 
دوباره جریان گردشــگری ایران به ترکیه تقویت شــد و تا سال ۲015 
به یک میلیون و 700 هزار نفر رسید. در سال ۲016 در پی ناآرامی های 
ترکیه تعداد گردشــگران ایرانی وارد شــده به این کشور به یک میلیون 
و 665 هزار نفر رســید. این در حالی اســت که روند ســفر ایرانیان در 
ســال ۲017 میالدی رشد قابل توجهی از خود نشان می دهد؛ تا آنجا که 
طی 6 ماه نخســت ســال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور 

دیدن کرده اند.
ریشه های اقتصادی رفتار سفر

مروری بر آمار گردشــگری ایرانیان و حجم ســفر آنان به 
ترکیــه نشــان دهنده موج رو به فزونی ســفرها به این 
کشــور است. در واقع ایران یکی از معدود کشورهایی 
بود که در برخی فصول ســال که توریســم ترکیه با 
کاهش چشــمگیری روبه رو شد، همچنان روند رو 
به رشــد خود را در فرســتادن گردشگران ایرانی 
حفظ کرد و در مجموع ســال ۲016 هم افت آن 
نســبت به سایر کشورها چندان قابل توجه نبود. 
برای تحلیل اقتصــادی این تصمیم گیری، باید به 
ایــن موضوع توجه کرد کــه انتخاب یک محصول 
خدماتی یا کاالیی چه ســفر باشــد و چه محصول 
یک کارخانه، تحت تاثیر عوامل اثرگذار بر عرضه و 
تقاضا و انگیزه هایی اســت که برای خرید و کسب 
مطلوبیــت از آن وجود دارد. با توجه به انگیزه های 
موجــود، که یکی از مهم ترین آنها می تواند بهای 
تمام شده سفر برای گردشگران باشد، می توان 
به درســتی سیاست هایی اتخاذ کرد که کارآمدی 
مناســبی داشته باشند و از نظر اقتصادی نیز مانع از 

هدررفت ارزهای کشور شوند.
نرخ ارز؛ عامل عدم توسعه گردشگری داخلی

بــا توجه به اصول اقتصاد خرد، برای هر کاال یا خدماتی که 
بــرای آن تقاضا وجود دارد، کاالها و خدمات جایگزین یا مکمل 
وجود دارند. جایگزینی که در سال های اخیر تالش هایی برای معرفی 
آن به مردم انجام شده تا از شدت خروج گردشگر به خارج از کشور 
جلوگیری کند، گردشگری داخلی بوده است. با این حال به نظر می رسد 
این بحث در عمل نتوانســته با موفقیت چشمگیری همراه باشد. ضعف 
در زیرســاخت های گردشــگری در کنار قیمت های نه چندان مناسب و 
ســرکوب نرخ برابری ریال در برابر دالر موجب شده عمال مصرف کننده 

در انتخاب بین مقاصد ســفر گزینه خارجی را مقبول  بداند.
این موضوع از جهت دیگری بر مساله اشتغال و تولید در ایران نیز موثر 
است. از این منظر، این حجم از منابعی که در خارج صرف می شود، 
مناطــق بومــی و داخلی را از آن محروم می کند و توســعه و 
اشــتغالی را که از صنعت گردشگری برای مردم داخل 
کشور ایجاد می شــود، تحت تاثیر قرار می دهد. 
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با مرور ســال های جهش نرخ ارز در ایران و تغییرات خروج گردشــگر 
از کشــور می توان دریافت این ماجرا چه نقشــی در بازدید گردشگران 
ایرانی از ترکیه داشــته است. به باور کارشناسان، سیاست های نادرست 
در واقعی نشــدن نرخ ارز به مثابه یارانه ای است که ایران به گردشگران 
خود که به ترکیه ســفر می کنند، می پردازد و به نظر می رســد تا زمانی که 
برابــری نرخ ارز وضعیت واقعی خــود را پیدا نکند، نتوان کاال و خدماتی 

جایگزین برای ترکیه پیدا کرد.
اما نخســتین قدم برای مطرح کردن جایگزین ســفر به ترکیه هرچند 
اصالح در تعیین برابری ارز و سیاســت های نادرســت در آن حوزه است، 
اما تالش برای بهبود بخشــیدن به زیرســاخت ها نیز در همین راستا باید 
انجام گیرد. اگر این سیاســت به درستی انجام گیرد، شاید نتیجه همانند 
ســال های پیش تکرار شــود که گردشگران ایرانی ترکیه کاهشی تقریبا 
700 هــزار نفری در یکســال یافتند. با این حــال یک مطلب دیگر را نیز 
نباید از یاد برد و آن این اســت که ســفر به یک کشور خارجی یک کاالی 
همگن با ســفرهای داخلی نیســت، اما این موضوع مانع از آن نمی شود 
کــه مابه التفاوت قیمتی که در ایــن دو انتخاب برای مصرف کننده مطرح 

می شود، مهم نباشد.
تخمین مخارج سفر ایرانیان به ترکیه

از سوی دیگر، براساس اطالعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
هر گردشگر که در سال ۲013 وارد ترکیه شده، به طور میانگین مبلغی در 
حدود 741 دالر در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر 
خارجی در سال ۲015 به 674 دالر رسیده است. به این ترتیب و با فرض 
اینکه گردشــگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به 
ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین می توان فرض کرد که در سال های ۲013 
و ۲015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده اند، در سال 
۲013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دالر و در سال ۲015 مبلغی حدود 
یک میلیارد و 146 میلیون دالر به این کشــور ارز فرســتاده اند. این رقم 
هرچند قطعی نیســت و تنها یک تخمین محسوب می شود اما چندان هم 

از واقعیت دور نیســت و بسیار هنگفت است.
همچنین اصالح نرخ برابری ریال در برابر دالر می تواند تا حدودی از نشت 
این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای 
سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کالن نشان می دهد که باید 
روی سیاســت های کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال 

شود، زیرا با سیاست های کنونی که موجب شده نرخ برابری دالر و ریال 
حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه دهی 
دولت به بخش ســفر و گردشــگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد. 
ایــن عامل اگرچه تنها عامــل تعیین کننده تقاضای فراوان و روبه فزونی 
ســفر به ترکیه نیســت، اما به نظر می رسد مهم ترین عامل در آن باشد و 
تعییــن نرخ واقعی برابــری دالر و ریال بر کاهش مخارج ارزی ایران در 

ترکیه اثرگذار خواهد بود.
کاهش ارزش لیر و افزایش تقاضا

در همین حال، نگاهی به گزارش های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد 
نشان می دهد این کشور از نظر رقابت پذیری قیمتی در جایگاهی متوسط 
قرار داشته و رتبه 70 را در سال ۲017 از این نظر در اختیار داشته است. 
در سال ۲015 ترکیه از این لحاظ در رده 94 جهان قرار داشت. این امر 
نشان دهنده حقیقت دیگری در مورد ترکیه است. ارزش پول این کشور در 
پی ناآرامی های پی در پی و مشکالت پیش آمده برای آن با افت چشمگیری 
روبه رو و همین امر موجب ارزان تر شدن سفر به آن شده است. در نتیجه 
عالوه بر اینکه ارزش پول ایران و برابری آن در برابر دالر با سیاست هایی 
خاص کنترل شده، کاهش قابل توجه نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دالر 
و کاهش قیمت نسبی سفر به آن کشور نیز یکی از عوامل تشدید سفر به 
آن بوده اســت. لیر ترکیه که تا 8 ماهه ابتدایی ســال  ۲008 ارزشی بیش 
از 8/ 0 دالر داشــت، به تدریج با کاهش ارزش در برابر دالر روبه رو شــد؛ 
به طوری که در اواخر ماه ژانویه سال ۲017 ارزش آن تنها حدود ۲6/ 0 
دالر بود.  افزون بر این، ناآرامی هایی که در ترکیه رخ داد و موجب کاهش 
بیش از 30 درصدی تعداد گردشگران ساالنه این کشور شد، موجب شد 
فعاالن گردشــگری برای دســتیابی به منابع درآمدی، خدمات خود را با 
بهای پایین تری در اختیار برخی گردشگران قرار دهند و همین امر نیز با 
اثرگذاری بر قیمت تمام شده سفر در این کشور، موجب شد سفر ایرانی ها 
به آن همچنان بســیار قابل توجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از 
کشــورها با کاهش چشمگیری در میزان بازدید گردشگران خود از ترکیه 

نســبت به ناآرامی های ترکیه واکنش نشان داده بودند.
مقایسه زیرساختی

در کنار دالیلی که برشــمرده شــد، ترکیه از نظر قیمت ســوخت یکی از 
کشــورهای گران قیمت محسوب می شود و در سال ۲017 از این نظر در 
رتبه 13۲ جهان جای داشــته، از نظر هزینه های فرودگاهی و مالیات بر 
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بلیت ها نیز در ســال ۲017 در جایگاه ۲8 و از نظر شــاخص قیمت 
هتل ها در رتبه ۲7 جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در 
ســال ۲015 از نظر قیمت ســوخت در رتبه 141، از نظر هزینه های 
فرودگاهی و مالیات بر بلیت ها در رتبه ۲۲ و در شاخص قیمت هتل ها 
در رده 58 قرار داشــته است. این آمار حاکی از کاهش قیمت هتل ها 
در ســال های اخیر بوده اســت که طبعا می تواند تقاضا برای سفر به 

این کشور را بیشتر کند.
این در حالی است که از قیمت هتل های ایران در این گزارش جهانی 
اطالعاتی در دست نیست. عالوه بر این، ایران به رغم ارزان تر بودن 
ســفر مورد اســتقبال چشــمگیری قرار نگرفته است. از نظر تعداد 
ســایت های میراث فرهنگی نیز ایران وضعیتی بهتر از ترکیه دارد و 
چهار پله باالتر یعنی در جایگاه نهم جهان قرار گرفته اســت. با این 
حال نقطه آســیب ایران ضعف در کیفیت زیرساخت های گردشگری 
آن اســت؛ به طوری که مطابق با داده هــای آخرین گزارش مجمع 
جهانــی اقتصــاد، از این لحاظ با 104 پله اختالف نســبت به ترکیه 
در رتبه 1۲4 جهان جای دارد. کیفیت زیرســاخت های گردشگری 
در کنــار کاهش قیمت خدمات این صنعت در ترکیه طی ســال های 
اخیر، در انتخاب این مکان به عنوان یک مقصد خارجی برای ســفر 

نقش داشته است.
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اســتیو�بنن،�مشــاور�ارشــد�سابق�و�جنجالی�کاخ�سفید�از�سمتش�برکنار�شد��او�اما�در�آخرین�اظهارنظرات�خود�از�واقعیت�اقتصاد�آمریکا�
پرده�برداشت:�دوران�رهبری�آمریکا�در�اقتصاد�جهانی�به�پایان�رسیده�است�و�چینی�ها�در�حال�تبدیل�شدن�به�قدرت�بالمنازع�اقتصادی�

جهان�هستند�
معمار�اصلی�و�ملی�گرای�پیروزی�ترامپ�در�انتخابات�ریاســت�جمهوری�آمریکا�در�گفت�وگو�با�مجله�»امریکن�پراســپکت«�ابراز�کرد�در�
کاخ�ســفید�با�افراد�موافق�سیا�ســت�های�مالیم�تجاری�دولت�ترامپ�مجادله�های�فراوانی�داشــته�تا�تحریم�های�سنگینی�را�ضدچینی�ها�
وضع�کند��اســتیو�بنن�در�این�رابطه�گفت:�»ما�در�جنگ�اقتصادی�با�چین�هســتیم،�آنها�از�اینکه�بگویند�چه�هدفی�دارند�هیچ�ابایی�ندارند��
یکی�از�این�دو�کشور�–�آمریکا�و�چین�–�قرار�است�در��30سال�آینده�رهبر�بالمنازع�جهان�شود��در�این�زمینه�اگر�آمریکا�مسیر�درستی�را�
انتخاب�نکند،�قافیه�را�به�چین�خواهد�باخت�«�بر�این�اساس،�»گروه�اقتصاد�بین�الملل�دنیای�اقتصاد«�با�انعکاس�گزارش�های�»بلومبرگ«�

و�»فایننشــال�تایمز«�نگاهی�به�نزاع�اقتصادی�چین�و�آمریکا�و�دیدگاه�های�اســتیو�بنن�در�این�رابطه�می�اندازد�

اقتصاد 11 تریلیون دالری چین در تعقیب اقتصاد 19 تریلیون دالری آمریکا

حرکت آرام چین
 به سوی رهبری اقتصاد جهانی

منبع: بلومبرگ
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چین نزدیک می شود
نشــریه آمریکایی »بلومبرگ« در گزارشــی 
با صحه گذاشــتن بر ادعاهای اســتیو بنن از 
رهبری اقتصادی جهان از ســوی چینی ها در 
آینــده ای نزدیک خبر داد. بــه گزارش این 
نشــریه، درحال حاضر اقتصــاد 11 تریلیون 
دالری چیــن در تعقیــب اقتصاد 19 تریلیون 
دالری آمریکا اســت. امــا از آنجا که اقتصاد 
چین با ســرعتی بیش از 5/ 2 برابر نســبت به 
اقتصاد آمریکا درحال رشــد است و جمعیتی 
4 برابر بیشــتر از آمریــکا دارد این فاصله در 
حال کم شــدن اســت. خیــز اقتصادی چین 
از اواخر دهه 1970 شــروع شــد. برای ســه 
دهــه – منتهی به ســال 2010 – میانگین 
رشــد اقتصادی این کشــور 10 درصد بوده 
اســت. هم اکنون نیز اقتصاد چین براســاس 
معیــار برابــری قدرت خریــد )معیاری که با 
تعدیل کــردن قیمت ها و تفاوت های ارزی، 
امــکان مقایســه اســتانداردهای زندگی را 
در کشــورهای مختلــف فراهم می ســازد( 
بزرگ تریــن اقتصاد دنیا اســت. براســاس 
آمارهای »صنــدوق بین المللی پول«، چین 
بزرگ ترین کشــور تجــاری جهان و آمریکا 
با داشــتن حجم تجارت 600 میلیارد دالری 
بــا این کشــور بزرگ ترین شــریک تجاری 
آن اســت. از طرفــی قرار گرفتــن به عنوان 
بزرگ ترین اقتصــاد تجاری جهان، چینی ها 
را به عنــوان بزرگ تریــن مالک دارایی های 
خزانه داری آمریکا تبدیل کرده است. در این 
رابطه، در ماه ژوئن سال جاری، حدود 51/ 1 
تریلیــون دالر از دارایی ها خزانه داری آمریکا 

متعلق به چینی ها بوده است.
رهایــی موقت چین از جنگ اقتصادی

اســتیو بنن قبل از اینکه کاخ ســفید را ترک 
کنــد، اعالم کرده بود برای مقابله با توســعه 
اقتصادی چین مصمم است. او که عقیده دارد 
تنها یک کشــور در آینده ای نزدیک رهبری 
اقتصادی جهان را در دســت خواهد گرفت، 
گفت: »جنگ اقتصادی با چین همه چیز است. 
مــا باید با تمام وجــود روی آن تمرکز کنیم. 
اگر شکســت های ما در این نبرد ادامه داشته 
باشــد، نهایتا در 10 ســال آینده به نقطه ای 

خواهیم رســید که دیگر هیچ راه بازگشــتی 
برای جبران وجود نخواهد داشت.« به گزارش 
»بلومبــرگ«، درحال حاضر تنها این رهبران 
چینی هســتند که تمام تمرکز خود را بر این 
جنگ اقتصادی گذاشــته اند. این کشور تمام 
اهــداف اقتصادی خود را – همچون رشــد 
اقتصــادی، تورم، اشــتغال، جمعیت و هوش 
مصنوعــی – بادقت برنامه ریــزی می کند. 
در ایــن رابطــه، یکی از عواملــی که چنین 
برنامه ریزی هایــی را در اقتصاد چین ســاده 
کرده، وجود نظام کمونیســتی در این کشور 
اســت. چنین هدف گذاری هایی اما در اقتصاد 
آمریکا با وجود دموکراســی و بازار آزاد بسیار 
ســخت اســت. در واقع فراز و نشــیب هایی 
کــه در الیه های سیاســی آمریکا وجود دارد 
فرآیند تصویب بودجه ساالنه دولت را دشوار 
کرده اســت چه رســد بــه برنامه ریزی های 
اقتصادی بلندمــدت. تفاوت های این چنینی 
در زیرســاخت های دو کشــور نیز به وضوح 
دیده می شــود. در آمریــکا تحت تاثیر فقدان 
سرمایه گذاری های گسترده، زیرساخت های 
این کشــور رو به زوال اســت. در این میان اما 
چینی ها غول سرمایه گذاری در زیرساخت ها 

هستند.
این کشــور بودجــه ابر پروژه هــای خود را 
بیش از دوبرابر کرده اســت )رشــد 20 هزار 
کیلومتری شــبکه ریلی پرســرعت یکی از 
آنهاســت(. چینی ها هدف گذاری کرده اند تا 
ســال 2030 خطوط ریلی پرســرعت خود را 
به 45 هزار کیلومتر برســانند. در کنار حجم 
باالی ســرمایه گذاری های زیرســاختی در 
داخل کشــور، چینی ها پروژه »راه  ابریشــم 
جدید« را در دســتور کار دارند که قرار اســت 
میلیاردها دالر ســرمایه گذاری در آن صورت 
گیرد. روز یکشــنبه نشریه »فایننشال تایمز« 
نیز در گزارشی به نقل از تحلیلگران سیاست 
خارجی چین مدعی شــده بود که اخراج بنن 
از کاخ ســفید، نوعی رهایی موقت برای پکن 
است. در این رابطه، چن دینگ دینگ – استاد 
روابط بین الملل دانشــگاه جینان در گوانگژو 
چین – می نویسد: »اخراج بنن از کاخ سفید در 
کوتاه مدت اتفاقی خوب برای چین محسوب 

می شــود. امــا ایــن اتفاق تاثیــر چندانی بر 
سیاســت های آمریــکا در قبال چین نخواهد 
داشــت چراکه بنن تنها یکی از منتقدان چین 
در دولت آمریکا بود و این ترامپ اســت که 
تصمیــم نهایــی را می گیــرد.« پیش از این 
اســتیو بنن پیشــنهاد داده بود به منظور حفظ 
برتری های اقتصادی آمریکا برخی تحریم ها 
بر کشورهایی که قراردادهای تجاری را نقض 
یا از سیاســت های ناعادالنه تجاری استفاده 

می کنند، وضع شود.

پیشتازی آمریکا تا ۲0۲۲
بــه عقیده کارشناســان البته ایــن اقتصاد 
آمریکا اســت که همچنان در جایگاه نخست 
بزرگ تریــن اقتصادهای دنیا قــرار خواهد 
داشــت. در این راســتا »صندوق بین المللی 
پــول« پیش بینی کرده اقتصاد آمریکا حداقل 
تا سال 2022 به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا 
باقی بماند. در کنار رشــد اقتصادی پرشتاپ 
و صادرات همه جانبــه، جمعیت 4/ 1میلیارد 
نفری چین در برخی معیارهای رفاهی فاصله 
بســیاری نســبت به اقتصادهای پیشــرفته 
دارند. براســاس آنالیزهایی که »بلومبرگ« 
بر داده های »صندوق بین المللی پول« انجام 
داده، مشخص شد اقتصاد چین در رتبه بندی 
تولید ناخالص داخلی سرانه تا سال 2022 در 
جایگاه 64 از میان 166 کشور خواهد ایستاد. 
این درحالی است که این کشور در سال 1992 
در جایگاه 133 این رتبه بندی قرار داشــت.از 
طــرف دیگر درحال حاضر پول ملی چینی ها 
– یوآن – ســهم ناچیزی در اقتصاد جهانی 
دارد. براســاس آمارها، در ماه ژوئن امســال 
کمتــر از 2 درصد از کل مبادالت بین المللی 
براســاس رنمینبی )یوآن( چین انجام شــده 
است. در آگوســت 2015 تحت تاثیر کاهش 
ارزشــی که برای یوآن از ســوی دولت چین 
اتفاق افتاد، این ســهم تا 79/ 2درصد رسیده 
بود. این درحالی اســت کــه دالر آمریکا در 
میان ارزهای مهم جهانی بیشــترین سهم را 
در مبادالت تجاری بین المللی دارد. در ســال 
2016، ســهم دالر آمریــکا از کل مبادالت 

جهانی 1/ 42 درصد بوده اســت.
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رویکردهای متفاوت کشورها برای مهار بیکاری

سناریوی ترکیه در 
»مهارت سازی صنعت«

بحــران اقتصادی جهانی و نوآوری های ســریع فناوری که ســبب تجدید 
سیســتم های تولید در بخش صنعت شــد تاثیر عظیمی بر بازار کار داشته 
اســت؛ روندی که موجب شــد تا از منظری دقیق تر نه تنها بیکاران بلکه حتی 
شــاغالن نیز نیازمند بهبود مهارت های شغلی خود و همگامی با فناوری های 
جدید شوند. رویکرد کشورها نسبت به مقوله بیکاری در مناطق مختلف جهان 
متفاوت است که سبب اتخاذ سیاست های مختلفی برای غلبه بر این بحران 
می شود؛ در این خصوص ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که بعد از بحران 
اقتصادی ســال ۲009 با بحران جدی بیکاری مواجه شــد برای عبور از این 
بحران، بهبود و ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای را به منظور غلبه بر مشکل 

روزافزون بیکاری و تولید در دستور کار قرار داد.
صرف نظر از عملکرد اقتصادی و توســعه منابع انســانی میان کشورها آنچه 
از آن به عنوان چالشــی مشترک میان کشــورها یاد می شود ورود جوانان به 
عرصه های اقتصادی و ممانعت از بیکاری این قشر است. اگرچه اغلب دالیل 
این بیکاری مشــخص شــده اما هنوز راه حل قطعی برای این مشکل با وجود 
توجه روزافزون بخش دولتی و سازمان های خصوصی پیدا نشده است. آنچه 

مســلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست سیاست ها و 
برنامه های آموزشی است. فقدان مهارت های مناسب منطبق با نیازهای بازار 
کار و عدم هماهنگی ظرفیت های دانشــگاهی با نیاز بازار از جمله مهم ترین 

مشکالت آموزشی است که منتج به بیکاری می شود.
براساس گزارشــی که از سوی بازوی پژوهشی بخش خصوصی گردآوری 
شده است، می توان گفت رویکرد کشورها نسبت به مقوله بیکاری در مناطق 
مختلف جهان متفاوت اســت به همین دلیل سیاست های مختلفی برای غلبه 
بر این بحران اتخاذ می شــود. در این زمینه برخی از کشــورهای جهان، از 
رویکرد ایجاد فرصت های شــغلی جدید از طریق افزایش پویایی در صنایع 
خود بهره می برند؛ در حالی که سایر کشورها از سیاست حمایت از توریسم 
و سرمایه گذاری روی آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تقاضاهای بخش 
صنعت اســتفاده می کنند. با توجه به پویایی شهر استانبول، سیاست گذاران 
تــرک به این نتیجه رســیدند که بهتریــن و عینی ترین راه حل برای غلبه بر 
بیکاری در این شــهر گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است. استانبول 
به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کالن شهرهای ترکیه که ۲5 درصد از درآمد 
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ملی این کشور را تولید می کند حتی از نرخ بیکاری باالتر از متوسط کشور ترکیه 
برخوردار است. اعضای اتاق استانبول ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی ترکیه و 
44 درصد از درآمدهای مالیاتی ترکیه را ایجاد می کنند، همین موضوع سبب شد 
تا اتاق اســتانبول به منظور ایجاد اشــتغال در این شهر و غلبه بر مشکل بیکاری 
به فکر چاره جویی باشد. از جمله اقدامات اتاق بازرگانی استانبول در این زمینه 
مشــارکت و حمایت از اجرای پروژه اداره تخصیص دوره های آموزشــی شغلی 
)OZIMEK( بود که در سال ۲007 اجرای آن آغاز شد.با همکاری اداره مدیریت 
استانی استانبول، اداره استانی آموزش ملی ترکیه، اتاق بازرگانی استانبول و اداره 
اشتغال ترکیه برای استان استانبول انجام شد، یکی از این تالش های مشترک 
بخش خصوصی و دولتی برای حل مشــکل بیکاری در اســتانبول از طریق ارائه 
دوره های آموزش شغلی به طیف وسیعی از گروه های اجتماعی بود. هدف اصلی 
پروژه )OZIMEK( حفاظت، توســعه و افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری از 
طریق زمینه ســازی تحصیل در سازمان های آموزش فنی و حرفه ای برای افراد 
مختلف جویای شــغل است. پروژه OZIMEK مشتمل بر برگزاری دوره های 
آموزشی برای همه کسانی است که از حق تحصیل محروم شده و به دنبال بهبود 
مهارت های حرفه ای خود برای تغییر شغل یا کسب شغل جدید هستند. آمار اعالم 
شده از روند اجرای این شاخص بیانگر افزایش قابل مالحظه شرکت کنندگان در 
این پروژه در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز این پروژه تاثیر زیادی بر اشتغال 
و جایگاه های شــغلی در استانبول داشته است، نتایج حاصل از یک نظرسنجی 
که از ســوی اتاق بازرگانی استانبول منتشر شده بیانگر آن است که از 11.۲88 
نفر از فارغ التحصیالن این پروژه 4/ ۲4 درصد از شــرکت کنندگان بیکار موفق 
به یافتن شغل شدند، 1/ 15 درصد از کارآموزانی که شاغل بودند موفق به تغییر 
شغل خود شدند و 6/ 39 درصد از فارغ التحصیالن درآمد خود را افزایش دادند.

در نتیجه مشــارکت سازنده و پاســخگویی های به موقع، این پروژه موفق شد 
امید نسل جوان استانبول را به زندگی در کالن شهر استانبول حفظ کند. در واقع 
روشن ترین نتیجه OZIMEK را می توان ایجاد امید در کارآموزان برای یافتن 
شــغل مناسب یا درآمد بیشتر دانست. از ســوی دیگر پروژه OZİMEK در 
شناسایی عرضه و تقاضا در حوزه آموزشی بسیار موفق عمل کرده و با تجزیه و 
تحلیل پروژه İSMEK و BELTEK دوره های خود را بدون تقلید و کپی از روی 
آنها انتخاب کرد. همچنین این کشور سعی کرده تا پروژه هایی برای دوری از رقابت 
غیرضروری با بخش خصوصی در نظر گیرد تابه این طریق از ارائه دوره هایی که 
سایر موسسات آموزش فنی و حرفه ای به خوبی پوشش داده اند خودداری شود.

ترکیه و آموزش های فنی و حرفه ای
سوال اساسی سیاست گذاران و مجریان سیاستی و مخصوصا بخش خصوصی 
در ترکیه در حوزه آموزش های شغلی این موضوع است که ترکیه چگونه می تواند 
پتانسیل های پنهان نیروی کار خود را که بیش از نیمی از جمعیت نیروی کار این 
کشور را تشکیل می دهند به تحرک وادارد. به طور کلی به دلیل پیچیدگی سیستم 
آمــوزش ملــی در ترکیه وزارت آموزش ملی امور مرتبــط با این وزارتخانه را با 
همکاری برخی از نهادهای دیگر انجام می دهد. از جمله این نهادها می توان به 
کنفدراسیون تجار و صنعتگران ترکیه، اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس کاالی 
ترکیه، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی، شورای تحقیقات فناوری و علمی ترکیه 
و اداره اشتغال ملی ترکیه اشاره کرد.اداره اشتغال ملی ترکیه مسوولیت اصلی ارائه 
خدمات به افراد بیکار ثبت نام شده در 109 دفتر موجود این اداره در 81 استان را 
بر عهده دارد. برنامه های آموزشی مهم ترین برنامه این نهاد برای ایجاد تحرک در 
بازار کار است. اکثر دوره های آموزشی ارائه شده دوره های آموزش شغلی عمومی 
است که طیف وسیعی از مشاغل را پوشش می دهد. دوره ها معموال رایگان هستند 
اما هر کارآموز فقط حق شرکت در یک دوره مورد حمایت از سوی اداره اشتغال 

ملی ترکیه را در بازه زمانی 5 سال دارد. عالوه بر این دولت ترکیه به منظور توسعه 
و بهبود آموزش های شغلی در این کشور طرح ها و سندهای استراتژیک زیادی 
را نیز به تصویب رساند. از آن جمله می توان به سند استراتژیک وزارت آموزش 
ملی ترکیه، اســتراتژی ملی برای آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، اســتراتژی 
تحصیالت عالیه ترکیه، استراتژی آموزش مادام العمر ملی، طرح عملیاتی برای 
تقویت رابطه میان آموزش و اشــتغال، اســتراتژی اشتغال ملی و طرح عملیاتی 

برای برابری جنسیتی اشاره کرد.
اهمیت آموزش های شغلی در دنیا

یک چالش مشترک میان همه کشورها صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه 
منابع انسانی آن کشور، ورود جوانان به اقتصاد است. بر اساس آمار بانک جهانی، 
در سال ۲016 نرخ جهانی بیکاری جوانان 56/ 13 درصد بود. هرچند خاورمیانه 
و آفریقای شــمالی باالترین نرخ بیکاری جوانان را با 37/ 30 درصد دارند اما 
این به آن معنی نیســت که آمار اروپا رضایت بخش است. نرخ بیکاری جوانان 
در اتحادیه اروپا در همان سال 89/ ۲0 درصد و باالتر از بیکاری کل در این قاره 
بود. اگرچه اغلب دالیل این بیکاری مشخص شده اما هنوز راه حل قطعی برای 
این مشــکل با وجود توجه روزافزون بخش دولتی و ســازمان های پیشرو پیدا 
نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست 
سیاست ها و برنامه های آموزشی است. این موضوع همچنین نشان دهنده عدم 
تخصیص مناسب بودجه دولتی است که در نتیجه تعداد زیادی از فارغ التحصیالن 
در جســت وجوی کار در نهایت شــغلی به جز آنچه که برای آن آموزش دیده اند 
را برمی گزینند. توسعه مهارت ها برای رشد و پایداری همه اقتصادهای در حال 
توســعه امری حیاتی اســت. نتیجه آنکه آموزش های فنی و حرفه ای در دنیای 
امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در تحقیقات در رابطه با منافع آموزش و 
پرورش فنی و حرفه ای )VET( در سال های اخیر رشد زیادی داشته است. در 
واقع با توجه به اینکه اینگونه آموزش ها به منظور آماده سازی افراد برای شغل 
آینده یا یک پیشه تخصصی طراحی شده اند بنابراین به طور مستقیم با بهره وری 
و رقابت پذیری یک کشــور در ارتباط هستند. اما این تنها مزایای آموزش های 

فنی و حرفه ای نیست.
بر اساس یک تقسیم بندی که از سوی مرکز اروپایی برای توسعه آموزش های فنی 
و حرفه ای انجام شد مزایای این آموزش ها به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم 
می شود که هر دو این موارد هم در سه سطح خرد، کالن و میانی بررسی می شوند. 
در سطح اقتصادی و به لحاظ کالن اقدامات صورت گرفته بازده اقتصادی و اثرات 
بر بازار کار را به همراه دارد. اثراتی که در بخش میانی مشمول عملکرد شرکت ها و 
بهره وری نیروی کار می شود،  همچنین در سطح خرد نیز در این بخش شاهد منافع 
آموزش و پرورش شغلی برای افراد هستیم. اما در بعد اجتماعی نیز در سطح کالن 
می توان گفت اثرات آموزش های فنی و حرفه ای بر نسل های درون یک خانواده 
و اینکه چگونه خانواده بر توســعه مهارت ها تاثیر می گذارد، اشاره کرد. از سوی 
دیگر سطح میانی نیز در این بعد مشمول گروه های حاشیه ای و با شرایط مساعد 
از طریق آموزش های فنی و حرفه ای می شود. سومین سطح نیز که در برگیرنده 
سطح خرد می شود، اثراتی در رفاه شخصی و بهبود کیفیت زندگی دارد. با وجود 
نقش حیاتی آموزش های فنی و حرفه ای در مباحث توسعه، هنوز این موضوع با 
چالش های جدی در سراسر دنیا روبه رو است. از جمله این چالش ها می توان به 
کمبود ساختارهای آموزشی، حقوقی و تسهیالتی، نداشتن همکاری میان بخش 
خصوصی و بخش آموزشــی و در آخر مشکالت مالی اشاره کرد. مطالعات مرکز 
اروپایی برای توســعه آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های فنی و 
حرفه ای بیشتر با هدف آگاهی بخشی به تصمیم سازان و سیاست گذاران عرصه 

اقتصادی و ارائه مسیر نو برای طرح سیاست های جدید در این زمینه است.
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رهبران�بازار�به�ســه�دلیل�»ارزش�برند�متمایز�و�اعتماد�به�برند«،�»داشــتن�روابط�قوی�با�مشــتریان«�و�»دسترسی�به�داده�ها،�
داشتن�توانمندی�ها�و�سایر�مزیت�های�نهادی«�می�توانند�مهاجمان�خوبی�در�بازارهای�جدید�باشند��آنچه�درخصوص�ماندگاری�
برندها�در�بازار�بســیار�حائز�اهمیت�اســت،�خالقیت�و�نوآوری�آن�برند�اســت��خالقیت�و�نوآوری�صرفا�برای�شرکت�های�نوپا�
نیســت،�اگر�به�درســتی�از�ارزش�ویژه�برند�شــرکت�استفاده�شود،�شرکت�های�بزرگ�نیز�قادر�خواهند�بود�خالقیت�و�نوآوری�
داشــته�باشند�شــرکت�های�بزرگ�از�چه�تاکتیکی�برای�ورود�به�کســب�وکارهای�جدید�استفاده�می�کنند��در�گزارش�پیش��رو�
که�در�بولتن�تحوالت�جهانی�صنعت،�معدن�و�تجارت�منتشر�شده،�عنوان�می�شود�که�رهبران�بازار�به�سه�دلیل�»ارزش�برند�
متمایز�و�اعتماد�به�برند«،�»داشــتن�روابط�قوی�با�مشــتریان«�و�»دسترسی�به�داده�ها،�داشتن�توانمندی�ها�و�سایر�مزیت�های�
نهادی«�می�توانند�مهاجمان�خوبی�در�بازارهای�جدید�باشند��آنچه�درخصوص�ماندگاری�برندها�در�بازار�بسیار�حائز�اهمیت�
است،�خالقیت�و�نوآوری�آن�برند�است��خالقیت�و�نوآوری�صرفا�برای�شرکت�های�نوپا�نیست،�اگر�به�درستی�از�ارزش�ویژه�
برند�شرکت�استفاده�شود،�شرکت�های�بزرگ�نیز�قادر�خواهند�بود�خالقیت�و�نوآوری�داشته�باشند��از�سویی�نکته�مهم�دیگر�
این�اســت�که�شــرکت�های�موفق�که�می�توان�از�آنها�به�عنوان�مهاجمان�بازار�یاد�کرد،�مراقب�هســتند�در�ورود�به�بازارهای�
جدیــد�مزایــا�و�دارایی�هــای�خود�را�از�هم�جدا�کنند�و�با�دقت�تصمیم�بگیرند�کدام�یک�از�آنها�به�درد�بازارهای�جدید�می�خورند�

شرکت های بزرگ برای کسب بازارهای جدید چه می کنند؟

راز ماندگاری برندها در بازار

ترجمه: آذر افراز
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بــا وجود تالش های صورت گرفته از ســوی 
تصمیم ســازان اقتصادی بــرای بهبود محیط 
کسب وکار در بیش از سه دهه، همچنان عوامل 
مهــم و موثری منجر بــه ناپایداری برندها در 
ایران می شــود. یکی از موانع شــکل گیری و 
تــداوم برنــد در ایران، عــدم توجه به ظرفیت 
جذب اقتصاد و ایجاد واحدهای صنعتی مشــابه 
متعدد اســت. ایجاد واحدهای صنعتی مشــابه 
متعدد بنا به دالیلی مانع بالفعل شــدن الزامات 
شــکل گیری برندها در فعالیت های اقتصادی 
می شود. از جمله این دالیل می توان به محدود 
بــودن منابع مالی، بحران ســرمایه در گردش 
و بــاال بودن هزینه عوامــل تولید در این گونه 
واحدها اشــاره کرد. عــالوه بر تعدد بنگاه های 
مشــابه، می توان به عوامــل دیگری همچون 
مداخله هــای نامناســب دولــت، ناکارآمدی 
نهادهای پشتیبان از جمله نهاد حقوق مالکیت و 
نهاد مدیریت، خرد شدن بیش از اندازه بنگاه ها، 
عدم شــکل گیری روابط در صنعت توسعه یافته 
بین سطوح مختلف بنگاه های کشور و درون زا 
نبودن علم و فناوری در عدم شــکل گیری برند 
در ایران اشاره کرد. اما بررسی ها نشان می دهد 
دالیــل موفقیــت و عدم موفقیــت برندهای 
موجود در کشــور نیز به انجام یکپارچگی های 
عمــودی در بخش تامین مــواد اولیه و توزیع 
محصــوالت، پیگیری راهبرد رشــد متمرکز با 
هــدف بهره گیری از صرفه های مقیاس، اتخاذ 
رویکرد صادرات گرا و پیگیری راهبرد بازاریابی 
بین المللی، پیاده سازی استانداردهای مدیریت 
کیفیــت و طراحی تحقیقات بــازار به صورت 
دوره ای و منظــم و بهره گیــری از صرفه های 
تنوع از طریق متنوع سازی تولیدات کارخانه ای 

و... برمی گردد.
تحول در ذائقه مشتریان

شرکت های بزرگ با تکیه بر یک دارایی کمتر 
استفاده شده به نام برند به دنبال رشد در بازارهای 
جدید هستند. در زمانه بازارهای راکد و بی رونق، 
تکنولوژی های تحول آفرین و تغییرات ســریع 
در رفتار و ذائقه مصرف کنندگان سوال اساسی 
این است که شرکت ها و برندهای بزرگ کجا و 
چگونه باید دنبال رشد و سودآوری بگردند؟ یک 
راه حل آشــنا توسعه برند است؛ یعنی کشاندن 

برنــد به بازارهای مجــاور که در آنها این برند 
برای مصرف کنندگان دارای ارزش است. با این 
حال بعضی بازیگران قدیمی بازار و شرکت های 
بزرگ از این ایده یک گام جلوتر رفته و از برند 
خود به عنوان ســکوی جهش برای نوآوری در 
بازارهای کامال جدید استفاده می کنند. شرکت 
»ودر« صاحب شبکه تلویزیونی ودر یکی از این 
شرکت ها است. این شرکت با تخصصی که در 
حوزه هواشناســی دارد پا را فراتر از کسب وکار 
در صنعت تلویزیون گذاشــته و با موفقیت وارد 
بازارهای جدید شده است. این شرکت با عرضه 
داده ها و مدل های پیش بینی هوا به شرکت های 
دیگر کمک می کند تصمیم گیری های بهتری 
در کســب وکارهای خود داشته باشند. معرفی 
محصول آی فون از ســوی شــرکت اپل نمونه 
بســیار معروفی اســت برای اینکه چگونه یک 
شــرکت بزرگ توانســته با استفاده از برند خود 
در بازارهای جدید، از این قدرت استفاده کرده 
و تبدیــل به مهاجمی برای رقبای خود شــود. 
باوجود یدک کشــیدن مجموعــه ای عظیم، 
همانند شرکت های نوپا و جوان، به رقبای خود 
حمله کند و بازار را از دست آنها درآورد. از این 
نمونه ها کم نیست، اما چیزی که کمتر شناخته 
شده این است که خالقیت ها و نوآوری  ها نه تنها 
به خودی خود نتایج و آثار گرانبهایی دارند، بلکه 
قادرنــد از طریق ایجــاد ارتباط میان محصول 
نوآورانــه جدید بــا برند اصلی، یک اثر هاله ای 
در ذهــن مخاطبان و مصرف کنندگان به وجود 
آورند. برای مثال در ســالی که آی فون به بازار 
معرفی شد در همان سال فروش کامپیوترهای 
اپل 16 درصد افزایش یافت تقریبا معادل 8 برابر 
نرخ رشد متوسط کامپیوترهای شخصی. ظهور 
ایــن نوع خالقیت و نــوآوری، یعنی »نوآوری 
برند محور« در ســال های اخیر را می توان به 
دالیل مختلفی منتســب کرد. اگر یک شرکت 
بزرگ، با ســابقه ای طوالنی و ســهم باالیی از 
یک بازار، اشباع شده، شانس آنها برای به دست 
آوردن سهم بیشتری از بازار خیلی اندک است. 
شــاید تنها گزینــه واقع بینانه آنها برای تحقق 
اهــداف رشــد داخلی و خارجــی، ورود به یک 
بازار جدید باشــد. به عالوه در ســال های اخیر 
شــاهدیم برندها بیشتر از اینکه بر مبنای آنچه 

انتقال می دهند، تعریف شــوند، براســاس نوع 
تجربه ای که برای مشتریان به وجود می آورند، 
شــناخته می شوند. عالوه بر همه اینها نوآوری 
»برنــد محور« می تواند ابزاری برای تقویت یا 
شکل دهی به موضع و جایگاه یک برند باشد. در 
ایــن خصوص می توان به چگونگی قدرت برند 
اپل بعد از ورود به هر طبقه محصول یا بازار جدید 
اشاره کرد. ســرانجام اینکه ظهور پرینترهای 
ســه بعدی و تکنیک های شبیه سازی فوری که 
همراه با ذهنیت »آزمون و خطا« امکان بسیار 
مناسبی را در اختیار تیم های نوآوری شرکت ها 
قرار داده تا بتوانند با سهولت بیشتری ایده های 
خــود دربــاره برندها را طرح، آزمایش و به طور 
مســتمر بهبود دهند. خالصه اینکه خالقیت و 
نوآوری صرفا برای شرکت های نوپا نیست اگر 
به درســتی از ارزش ویژه برند شرکت استفاده 
شود، شــرکت های بزرگ نیز قادر خواهند بود 

خالقیت و نوآوری داشته باشند.
مهاجمان جدید

بعضــی برندهای قدرتمند ویژگی ها و تاثیرات 
بسیار متمایزی در ذهن مصرف کنندگان دارند. 
وقتی این شــرکت ها روی برندهای خود برای 
ورود به بازارهای جدید حساب می کنند )تا اینکه 
بخواهند در یک بازار خیلی مشــابه وارد شوند( 
خالقیــت و نوآوری را با خود به این حوزه های 
جدیــد به همراه می آورند. در همین راســتا در 
این گزارش، ســه مورد از چنین نمونه هایی یاد 
شــده است. نخســت: شرکت دیزنی با ریسک 
ورود بــه بازار 4 میلیــارد دالری آموزش زبان 
انگلیســی کودکان در چین بیشتر از هر چیز بر 
ماهیــت و جوهره برند خــود به عنوان نماینده 
ســبک زندگی آمریکایی و شرکتی تولیدکننده 
محتواهــای ســرگرم کننده بــرای بچه ها و 
کودکان ســرمایه گذاری و تکیه کرد. شــرکت 
دیزنی انگلیس اولین مدرســه خود را در ســال 
2008 در شهر شانگهای افتتاح کرد و در همان 
سال دیزنی پارک را در همین شهر راه انداخت. از 
آن زمان تا به حال نیز تعداد مراکز آموزش زبان 
خود را به 33 مرکز در 9 شهر افزایش داده است. 
این مراکز دوره های آموزشی زبان انگلیسی را 
به روشــی سرگرم کننده برای کودکان 2 تا 12 
ســاله ارائه می دهند. بچه ها در این مدارس از 
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طریق مانیتورهای بســیار بزرگ، داستان های 
دیزنی را تماشــا و با کاراکترهای کارتونی آن 

ارتباط پیدا می کنند.
دوم: شــرکت دیگری که سعی کرده با کنترل 
و تکیــه بــر برند خود جهشــی در خالقیت و 
نوآوری ایجاد کند ویرجین اســت؛ شرکتی که 
اخیرا توانســته با استفاده از تصویر خط شکن و 
خطرپذیــری کــه از او در بین عامه مردم وجود 
دارد، وارد صنعــت بانکداری خــرد در بریتانیا 
شــود و شانس خود را در این بازار امتحان کند. 
شاخه بانکداری این شرکت که در سال 1995 
با اســم »ویرجین دایرکت دایرکت« و با طیف 
محــدودی از محصــوالت آغاز بــه کار کرد با 
خریدن شــرکت نورثرن راک در ســال 2012 
اقدام به پیاده ســازی یک برنامه برندســازی 
مجدد کرده و شعب خود را تحت عنوان ویرجین 
مانی معرفی کرد. در این شعبه های جدید بسته 
کاملی از محصوالت و خدمات بانکی و بیمه ای 
عرضه می شــود. این استراتژی پاسخ مناسبی 
به همراه داشــت به طوری که تا ســال 2012 
ســپرده های جدید و حســاب های پس انداز در 
مقایســه با بازار، افزایش قابل توجهی داشت. 
یک ســال بعد، این شــرکت ســهام خود را با 

موفقیت در بورس عرضه کرد.
شــرکت بــی ام دبلیو را باید بــه دلیل ورود به 
کســب وکار به اشتراک گذاری خودرو در سال 
2011 در زمــره مهاجمان قرار داد. موسســه 
رایو ناو که حاصل همکاری با شــرکت کرایه 
خودروی سیکســت اســت تاکنــون امکان 
دسترســی بــه خــودرو را در اختیار ســاکنان 
شــهری قرار داده است. مشتریان می توانند در 
ازای پرداخــت هزینه ثبت نام و مبالغی به ازای 
زمان اســتفاده، از خودروهای کوچک و بی ام و 
اســتفاده کنند. راننده ها و مشتریان می توانند با 
کمک یک اپلیکیشــن، نزدیک ترین خودروی 
موجــود را پیدا کنند با کارت اعتباری خود قفل 
آن را باز و بعد از استفاده، آن را در هر پارکینگی 
که خواســتند پارک کنند. دامنه این کسب وکار 
که از آلمان شــروع شــده بود اکنون گسترده 
شــده و به شــهرهای لندن، سانفرانسیسکو و 
وین رسیده است. مثال هایی که زده شد نشان 
می دهد اگر شــرکت های بزرگ و رهبران بازار 

بتوانند عملکرد خوبی در توســعه خط 
محصــول )تولیــد خطوط محصول با 
نام هــا و برندهای متفاوت( داشــته 
باشــند، شانس باالتری برای موفقیت 
در اســتراتژی توســعه برنــد )تولید 
خطوط محصول تحت یک برند واحد( 
خواهند داشــت. برای مثال مالحظه 
کنید دیزنی چگونه توانســت از تولید 
فیلم به ســاختن برنامه های تئاتر، به 
راه انداختــن پارک های بازی و از آنجا 
به کسب وکارهای دیگر حرکت کند.

چه چیزی الزم است؟
رهبــران بازار بــه چند دلیل می توانند 
مهاجمــان خوبــی در بازارهای جدید 
باشــند. ما معتقدیم ســه دلیل اساسی 
بــرای این کار وجود دارد؛ نخســت، 
ارزش برنــد متمایــز و اعتماد به برند؛ 
ورود شــرکت ویرجیــن بــه جرگه 
بانکــداران بزرگ، زمانــی که اعتماد 
بــه این صنعت در پایین ترین حد خود 
قرار داشــت، می توانســت با شکست 

همــراه باشــد؛ امــا تکیه ایــن بانک بر 
مزیــت خود، یعنی مجموعــه ای که به تعامل 
برد- برد با مشــتریان شــهرت دارد، موفقیت 
قابل توجهــی برای آنها کســب کرد؛ حرکت 
انجمن نشــنال جئوگرافی از انتشــار مجالت 
بــه راه اندازی کانال های تلویزیونی، برگزاری 
سفرهای جهانگردی و حتی این اواخر تاسیس 
فروشگاه های خرده فروشی)که اقدام به فروش 
کتاب، پوشاک و لباس سفر می کند( تنها یکی از 
مثال ها و نمونه هایی است که وجود دارد. دوم، 
داشــتن روابط قوی با مشتریان؛ شرکت بی ام  
دبلیو از شناخت و درکی که نسبت به نیازهای 
مشــتریان برای حمل و نقل و جابه جایی پیدا 
کرده و نیز اطالع از اینکه در اذهان عمومی یک 
برند برتر است، استفاده کرد تا وارد بازار جدیدی 
با ماهیت خدمات شود؛ بازاری که این شرکت 
را قادر می کند نیازهای متنوعی از مشتریان را 
شناسایی و به آنها پاسخ بگوید. عالوه بر اینها 
این اقدام موجب خواهد شــد روابط شــرکت با 
مشــتریانی که در آینده بخواهند به ســفرهای 
خارج شــهری بروند قوی تر شده و محصوالت 

خود را به آنها بفروشد و سوم، دسترسی به داده ها، 
داشــتن توانمندی ها و سایر مزیت های نهادی؛ 
تخصــص دیزنی در به وجود آوردن تجربه های 
متمایز برای مشتریان، این شرکت را قادر کرده 
روش آموزش زبان انگلیسی در چین را بازنگری 
کرده و سیستمی را پیاده کند که تا پیش از این 
هیچ گروه دیگری نتوانسته بود آنها را پیاده کند. 
در اروپا، شرکت ایندیتکس )بزرگ ترین شرکت 
در صنعت مد جهان( و مالک شرکت زارا، دانش 
بنیادیــن خود درخصوص تمایالت و ترجیحات 
مشــتری را با شــبکه تخصصی گسترده توزیع 
و فــروش و فعالیت های میدانی ترکیب کرد تا 
فروشــگاه های زنجیره ای محصوالت داخلی 
منــزل )مانند وســایل خــواب و حمام( خود به 
نام زارا هوم را در ســال 2003 راه اندازی کند. 
توانمندی برند زارا در قابل دســترس ســاختن 
مدهای جدید برای همه، این امکان را به شرکت 
مــی داد که بتواند حرکت موفقی را به ســمت 
بخش مبلمان منزل آغاز کند؛ در ســال 2013 
به تنهایی 13 بازار جدید و تقریبا 400 فروشگاه 
در 45 کشور مختلف، نشان از این موفقیت دارد. 
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برنامه های موفق توسعه برند به جای استفاده از 
یک مزیت احتماال از هر سه مزیتی که توضیح 

داده شد استفاده کرده اند.
چطور شروع کنیم؟

این طور نیســت که هر برند شناخته شــده ای 
بتواند در ورود به بازارهای جدید موفق باشــد. 
اگــر می خواهیم بدانیم آیا برند ما این قابلیت را 
دارد یا نه، باید از خود بپرسیم آیا برند ما زاویه ها و 
گوشه هایی برای توسعه دارد؟ آیا برند ما قابلیت 
عاطفــی و هیجانی بــرای ورود به گروه های 
محصولی دیگر را دارد؟ چه گروه های محصولی 
بهترین گزینه هســتند؟ بــرای خلق چیزهای 
جدیــد و متفاوت، چگونــه می توانیم از مزایا و 
قابلیت هایی که داریم استفاده کنیم؟ قدم بعدی 
این است که بدانیم بازی خود را کجا می خواهیم 
ادامه دهیم؟ باید آرزوها و افق های مورد انتظار 
برند خود را به درستی تعریف کنیم تا اطمینان 
پیدا کنیم تالش های ما درخصوص خالقیت و 
نوآوری هدف گیری صحیحی دارد. سپس باید 
روندها و شکاف های موجود در بازارهای مماس 
و مجاور شــناخته شده، افق های رقابت تحلیل  

شــود و تمام ارتباطات با مشــتریانی 
که پیش از این برند شما ممکن است 
داشــته باشد ارزش گذاری شود. نکته 
مهــم دیگر این اســت که مهاجمان 
موفــق مراقــب هســتند در ورود به 
بازارهای جدیــد مزایا و دارایی های 
خــود را از هــم جدا کننــد و با دقت 
تصمیم بگیرند کدام یک از آنها به درد 
بازارهــای جدید می خورند. به عنوان 
یک شــرکت بــزرگ و صاحب برند، 
شــما باید با همــان دقت و جامعیت 
شــرکت های نوپا، بازارهای جدید را 
تحلیل و بررســی کنیــد. بهترین ها 
کســانی هســتند که با تحلیل دقیق 
و جزئی، مقیاس و اندازه یک فرصت 
را به درســتی تخمین می زنند. از خود 
می پرســند که آیا پتانسیل رشد بازار 
جدید به اندازه ای هســت که ارزش 
تالش داشــته باشــد؟ چنین تحلیلی 
باید نیازهای پاســخ داده نشده بازار را 
آشــکار کند؛ نتایج این تحلیل نشان  
می دهــد چــه قلمرو و حــدودی برای 
معرفــی محصــوالت و خدمــات جدید وجود 
دارد. شــرکت های بزرگ بــرای اینکه بتوانند 
نیازها و الگوهای تصمیم گیری مشتریان را به 
درســتی بشناســند، باید پا را فراتر از اطالعات 
حاصــل از داده های موجود، گروه های کانونی 
و پژوهش هــای مبتنی بر تکنیک های تحلیل 
کیفــی بگذارند. بــرای درک این نیازها باید از 
مطالعــات فرهنگی و قومیتی، مصاحبه های در 
محل، مشاهدات عینی در فروشگاه ها و بازارها، 
کنکاش در عواطف و احساســات مشــتریان، 
همراهی با مشــتریان و مشــاهده رفتار خرید 
آنهــا و انواع انطباق میان برنامه توســعه برند 
پیشنهادی با نیازهای مشتریان بازارهای هدف 
اســتفاده کرد. زمانی که شــرکت ها توانستند 
زاویه حرکت درســت برای توســعه برند خود 
را پیدا کنند؛ باید به ســرعت فاز شبیه ســازی 
را آغــاز کنند. بعضــی خالقیت ها و نوآوری ها 
موفق نخواهند شــد و همیشــه ذهنیت درس 
گرفتن از شکســت ها، باید در خود تقویت و به 
آن عمل شــود. اگر چنین تفکری ایجاد شــود، 

وقتی شــرکت در یک برنامه و طرح شکســت 
خورد، می تواند قبل از اینکه ضربه ای اساســی 
به کل برند آن شــرکت وارد شــود، به سرعت 
آن را خاتمه دهد. سرانجام اینکه باید اطمینان 
پیدا شــود که آن شــرکت کامال آماده و مهیای 
حرکت اســت. همچنین شرکت ها باید مطمئن 
شوند درباره کسب وکار جدید دانش کافی دارند 
و می دانند دقیقا در چه زمانی باید وارد این بازار 
شوند. اگر چه قضاوت درباره توفیق موج جدید 
برندهای بزرگ اما مهاجم هنوز کمی زود است، 
با این حال این موضوع می تواند خوراک فکری 
خوب برای کسب وکارهایی باشد که به دنبال 
بازارهــای بکر در بیــرون از حوزه تخصصی 

خودشان هستند.
نمونه هــای موفق چنیــن اقداماتی در ایران 
هــم وجــود دارد. یکی از شــرکت هایی که 
در حــوزه صنایع غذایی فعال اســت، پس از 
موفقیت برند خود در خط محصول شــیرینی 
و شــکالت بــه تولید و عرضــه محصوالت 
جدیــدی از قبیــل لبنیــات، روغن نباتــی، 
ماکارونــی، رب گوجه فرنگــی و ...، با همان 
برنــد اصلی و ایجاد یک برند فرعی برای هر 
محصــول اقدام کرد. نمونــه موفق دیگر در 
ایــران برندی اســت که اولین بــار با عرضه 
برنج های خود در جامعه مطرح شــد و پس از 
کسب موفقیت در این راه و معروف شدن این 
برند به عرضه سایر محصوالت از قبیل چای، 
روغن نباتی، محصوالت کنسروشده و... روی 
آورد. به دلیل محبوبیت و اشــتهار برند، این 
محصــوالت نیز بــا اقبال گســترده روبه رو 
شــدند. این امر پیام  مشــابهی برای برندهای 
شناخته شــده ایران در بازارهای خارجی دارد. 
به این معنی که آنها می توانند با اســتفاده از 
برند شناخته شــده خود در این بازارها نســبت 
به گسترش خطوط تولید و عرضه محصوالت 
جدید با اســتفاده از ایــن برند اقدام کنند. در 
صورت عدم امکان سرمایه گذاری جدید حتی 
می تــوان پــا را از این فراتر نهــاد و با تفاهم 
و هماهنگی با تولیدکنندگانی که با مشــکل 
فروش در بازار داخلی روبه رو هســتند، نسبت 
به صدور محصوالت آنها با برند شناخته شده 

بــه بازارهای مورد نظر اقدام کرد.
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لقب�پولدارترین�انسان�دنیا،�سال�هاست�که�به�بیل�گیتس�موسس�مایکروسافت�
تعلــق�دارد��بیــل�گیتس�هم�درمیان�فعاالن�تکنولوژی�رتبه�اول�را�دارد�و�هم�میان�
همه�افراد�دنیا�صدرنشــین�اســت��ارزش�خالص�دارایی�های�بیل�گیتس��90�/7
میلیارد�دالر�است�بیل�گیتس�مدت�طوالنی�با�نفر�دوم�خود�اختالف�فراوانی�داشت�

اما�حاال�این�اختالف�به�حداقل�رســیده�است�
پولدار�بودن�همیشــه�جذاب�اســت�و�پولدارترین�انســان�دنیا�بودن�قطعا�حس�
متفاوتی�دارد��همان�طور�که�همه�ما�می�دانیم�این�لقب�سال�هاست�که�به�بیل�گیتس�
موسس�مایکروسافت�تعلق�دارد��بیل�گیتس�مدت�طوالنی�با�نفر�دوم�خود�اختالف�
فراوانی�داشــت�در�حدی�که�اختالف�او�با�نفر�دوم�رقمی�بیشــتر�از�ســرمایه�نفر�
چهارم�دنیا�می�شد!�اما�حاال�این�اختالف�به�حداقل�رسیده�است�و�حتی�برای�چند�
ثانیه�او�در�جایگاه�دوم�قرار�گرفت�تا�جف�بزوس�)موســس�آمازون(�صدرنشــین�
جدول�ثروتمندترین�افراد�جهان�باشــد���در�این�مطلب�تصمیم�داریم�شــما�را�با�
ثروتمندترین�افراد�دنیا�که�از�راه�تکنولوژی�پولدار�شده�اند�آشنا�کنیم��مولفه�اصلی�
سنجش�ثروت�افراد��net�worthیا�ارزش�خالص�دارایی�است��طبیعتا�افراد�این�

لیســت�هم�براساس�همین�مولفه�به�ترتیب�قرار�گرفته�اند�

ثروتمندترین های صنعت 
تکنولوژی را بشناسید

1-بیل گیتس
ویلیام هنری گیتس ســوم ملقب به بیل گیتس یکی 
از بنیان گذاران مایکروســافت است. سال 1975 بیل 
گیتس و پل آلن کمپانی مایکروســافت را تاســیس 
کرده اند و این کمپانی به بزرگ ترین کمپانی نرم افزاری 
دنیا تبدیل شــد. بیل گیتس از همان سال مدیرعامل 
مایکروســافت بود تا ســال 2000 که از این ســمت 
کناره گیری کرد و فضا را برای سایرین آماده کرد. او تا 
سال 2014 در مایکروسافت مدیریت در سایه داشت 
و سپس اعالم بازنشستگی کرد و از مایکروسافت جدا 
شــد و به انجام کارهای خیریه پرداخت. بیل گیتس 
هــم درمیــان فعاالن تکنولوژی رتبه اول را دارد و هم 
میان همه افراد دنیا صدرنشــین است. ارزش خالص 

دارایی های بیل گیتس 7/ 90 میلیارد دالر است.
۲- جف بزوس

جف پریســتون بزوس )یا به قولی بیزوس( موســس 
و مدیرعامــل آمازون )بزرگ ترین فروشــگاه آنالین 
دنیا( اســت. آمازون فعالیــت خود را با فروش آنالین 
کتاب شروع کرد و به گفته بزوس روزهای اول خود او 
خریدهای مشتریان را برای آنها می برده تا هزینه پست 
کمتری پرداخت کند. آمازون حاال بزرگ ترین فروشگاه 
اینترنتی دنیا است و بزرگ ترین زیرساخت های کالد 
در دنیــا را دارد. جــف بزوس در بین فعاالن تکنولوژی 
رتبــه دوم و در دنیــا هم رتبه دوم را دارد. ارزش خالص 

دارایی های جف بزوس 3/ 89 میلیارد دالر است.
3- مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ برنامه نویس جوان آمریکایی و یکی 
از موسسان فیس بوک است. زاکربرگ 33 ساله از روز 
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اول تا به امروز هم مدیرعامل فیس بوک اســت. مارک زاکربرگ فیس بوک را ســال 
2004 ثبت کرد و آن زمان نام این شبکه اجتماعی thefacebook.com بود که 
بعدها به facebook.com تغییر نام داد. مارک زاکربرگ در بین فعاالن تکنولوژی 
رتبه سوم و در دنیا هم رتبه پنجم را دارد. ارزش خالص دارایی های مارک زاکربرگ 

5/ 72 میلیارد دالر است.
4- لری الیسون

الرنس جوزف الیسون مدیرعامل و یکی از موسسان اوراکل است. لری الیسون سال 
1977 کمپانی Software Development Laboratories را تاســیس 
کرد و 2 هزار دالر ســرمایه به این شــرکت تزریق شــد که البته 1200 دالر آن متعلق 
به خودش بود. او ســال 1983 ازدواج کرد و بعد از 3 ســال از همســرش جدا شد. لری 
الیسون 72 ساله در بین فعاالن تکنولوژی رتبه چهارم و در دنیا هم رتبه هفتم را دارد. 

ارزش خالص دارایی های او 2/ 52 میلیارد دالر است.
5- لری پیج

لری پیج به همراه سرگی برین گوگل را تاسیس کرده اند و پیج تا سال 2015 مدیرعامل 
گوگل بود. در ســال 2015 گوگل زیرمجموعه شــرکت مادر یعنی آلفابت شد و لری 
پیج به عنوان مدیرعامل آلفابت فعالیت خود را ادامه داد. لری پیج 44 ساله در زندگی 
خود جوایز زیادی را دریافت کرده اســت که مهم ترین آن ســال 2013 بود که جایزه 
کارآفرین سال را گرفت. لری پیج در بین فعاالن تکنولوژی رتبه پنجم و در دنیا هم 

رتبه یازدهم را دارد. ارزش خالص دارایی های لری پیج 5/ 47 میلیارد دالر است.
6- سرگی برین

سرگی برین یکی از موسسان گوگل و پرزیدنت آلفابت است. او در مسکو به دنیا آمده 
و یکی از موسسان کمپانی مانتین ویو در سال 1998 است. مانتین ویو در سال 2016 
بیش از 90 میلیارد دالر درآمد داشته است. جالب است بدانید 6 درصد پربیننده ترین 
سایت دنیا )گوگل( هم به او تعلق دارد. برین در بین فعاالن تکنولوژی رتبه ششم و 
در دنیا هم رتبه دوازدهم را دارد. ارزش خالص دارایی های او 4/ 46 میلیارد دالر است.

7- جک ما
جک ما ثروتمندترین چینی فعال در حوزه تکنولوژی و موسس علی بابا است. علی بابا 
یک سایت فروش اینترنتی است و در چین بیش از 400 میلیون نفر مشتری فعال دارد.  
جک ما در دانشگاه هنگ کنگ در رشته فناوری اطالعات تحصیل کرده است و سال 
1988 مدرک PhD خود را دریافت کرده است. او از 12 سالگی کار کرده و آن زمان 
ماهانه 15 دالر حقوق می گرفته است. او سال 1999 علی بابا را راه اندازی کرد و 60 
هزار دالر سرمایه جذب کرد.  سال 2005 هم 40 درصد سهام خود را به قیمت یک 
میلیــارد دالر بــه یاهو فروخت. جک ما در بین فعاالن تکنولوژی رتبه هفتم و در دنیا 
هم رتبه چهاردهم را دارد. ارزش خالص دارایی های جک ما 5/ 43میلیارد دالر است.

8- پونی ما
پونی ما رقیب اصلی جک ما در چین محسوب می شود. پونی ما موسس و مدیرعامل 
هلدینگ Tencent اســت. هلدینگی که بیش از 900 میلیون نفر مشــتری فعال 
دارد. پونی سال 1993 از دانشگاه شنژن چین فارغ التحصیل شد و 5 سال بعد کمپانی 
پیام رســان Tencent را راه اندازی کرد.  ســال 2001 هم نسپرز 47 درصد از سهام 
این شرکت را با مبلغ 32میلیون دالر خریداری کرد. پونی ما در بین فعاالن تکنولوژی 
رتبه هشــتم و در دنیا هم رتبه بیســت وپنجم را دارد. ارزش خالص دارایی های او 8/ 

31 میلیارد دالر است.
9- استیو بالمر

استیو آنتونی بالمر سال 1956 در میشیگان به دنیا آمد. او در سال 1974 در دانشگاه 
هاروارد با بیل گیتس آشنا شد و سال 1977 در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد. سه 

سال بعد بالمر استنفورد را رها کرد و به مایکروسافت پیوست. سال 1988 هم به مقام 
ریاست در مایکروسافت رسید. سال 2000 هم مدیرعامل مایکروسافت شد و یک سال 
بعد از آن ایکس باکس را روانه بازار کرد. بالمر سال 2010 هم 2 میلیارد دالر از سهام 
مایکروسافت را فروخت. استیو بالمر در بین فعاالن تکنولوژی رتبه نهم و در دنیا هم 

رتبه بیست وهشتم را دارد. ارزش خالص دارایی های او 2/ 30 میلیارد دالر است.
10- پل آلن

پل آلن به همراه بیل گیتس، مایکروسافت را سال 1975 تاسیس کردند، آن زمان سهم 
بیل 60 و سهم پل 40 درصد بود. پل آلن 64 ساله تا به امروز ازدواج نکرده و زندگی 
را مجردی گذرانده است.  او عالقه  زیادی به نحوه کارکرد مغز دارد و به دلیل همین 
عالقه سال 2003 موسسه آلن را تاسیس کرد تا درباره مغز تحقیقات شود و برای این 
موسسه 100 میلیون دالر سرمایه در نظر گرفت. سال 2014 هم موسسه دیگری با 
تمرکز بر هوش مصنوعی تاسیس کرد.  پل آلن در بین فعاالن تکنولوژی رتبه دهم و 
در دنیا هم رتبه سی وسوم را دارد. ارزش خالص دارایی های او 4/ 22 میلیارد دالر است.

11- مایکل دل
همان طور که حدس می زنید مایکل دل موســس و مدیرعامل کمپانی دل اســت که 
سال گذشته 62 میلیارد درآمد را رقم زده است. مایکل دل متولد 1965 است و چهار 
فرزند دارد، او در دانشگاه تگزاس و در رشته بیولوژی تحصیل کرده است. او در ابتدای 
کار، قطعات کامپیوتر را در خوابگاه دانشگاه سرهم می کرده و می فروخته است تا اینکه 
ســال 1984 کمپانی دل را ثبت و دانشــگاه را رها می کند. مایکل دل در بین فعاالن 
تکنولوژی رتبه یازدهم و در دنیا هم رتبه سی ونهم را دارد. ارزش خالص دارایی های 

او 5/ 20 میلیارد دالر است.
1۲- ویلیام دینگ

 )Neteast( دینگ لی که او را با نام ویلیام دینگ می شناســند موســس نت ایســت
است. ویلیام دینگ سومین چینی میلیاردری است که در این لیست قرار دارد.دینگ 
متولد 1971 اســت و مهندســی علوم الکترونیک از دانشگاه چنگ دو دارد. او همیشه 
از توماس ادیســون و آلبرت انیشــتین به عنوان قهرمانان خود یاد می کند. پس از 
فارغ التحصیلی به استخدام دولت درآمد و در اداره مخابرات محله خود شروع به کار 
کرد. دینگ پس از گذشــت دو ســال از آنجا اســتعفا کرد و به آمریکا رفت و در یکی 
از شــرکت های زیرمجموعه SAP شــروع به کار کرد. ویلیام دینگ نت ایست را در 
سال 1997 در چین ثبت کرد و فعالیت خود را در آنجا ادامه داد تا به امروز که در بین 
فعاالن تکنولوژی رتبه دوازدهم و در دنیا هم رتبه چهل وهفتم را دارد. ارزش خالص 

دارایی های او 4/ 18 میلیارد دالر است.
13-ایالن ماسک

بدون شک ایالن ریو ماسک یکی از نوابغ حاضر دنیاست. ماسک در آفریقای جنوبی 
به دنیا آمده است و 46 سال بیشتر سن ندارد. او تا به حال 8 کمپانی بسیار موفق را ثبت 
کرده که همه آنها به خوبی مشغول کار هستند.ایالن ماسک اولین کمپانی خود را در 
سن 10 سالگی می خرد و دو سال بعد هم اولین بازی کامپیوتری که خودش ساخته 
را می فروشد. ماسک سال 1999 یک سیستم پرداخت آنالین به نام ایکس دات کام 
طراحی می کند و یک سال بعد هم پی پل را می سازد و درنهایت این دو کمپانی را با 
هم ترکیب می کند. سال 2002 همeBay پی پل را به قیمت 5/ 1 میلیارد دالر از او 
می خرد و ماسک هم همان سال اسپیس ایکس را راه اندازی می کند. سال 2003 هم 
ماســک کمپانی تســال را استارت می زند تا به کارنامه درخشان زندگی اش ستاره ای 
دیگر اضافه کند. سال 2008 هم اسپیس ایکس اولین ماهواره خود را با موفقیت به 
فضا پرتاب می کند. ایالن ماســک در بین فعاالن تکنولوژی رتبه ســیزدهم و در دنیا 

هم رتبه پنجاه وپنجم را دارد. ارزش خالص دارایی های او 8/ 16 میلیارد دالر است.
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هفت ویژگی برتر برند های موفق
بــا توجه به حجم رقابت که کســب و کارها در اکثر صنایع 
با آن روبرو هســتند، هرگز چیزی مهمتر از ایجاد یک برند 
خاص و یک ارزش منحصر به فرد از طریق انجام مبادالت 
تجاری اســتراتژیک نبوده است.درســت است که ما  یک 
محصول یا خدمات با کیفیت ارائه می دهیم، اما نام تجاری 
مؤثر، قلب شرکت هایی است که برای رشد تالش می کنند.

»برند، اولین درک کسی است که در مورد شما، یک محصول، 
یک سرویس، یک سازمان، یک علت یا یک ایده در ذهنش 
نقش می بندد. ســاختمان برند، کاربرد عمدی و ماهرانه از 
تالش برای ایجاد ادراک مورد نظر در ذهن دیگران است. »
 شــاید شــما هم بخواهید از برندهای موفق باشــید پس
بررســی را  موفــق  برنــد  یــک  هــای  ویژگــی    

 می کنیم.

1.درک مخاطبان
بهترین برند ها، درک بســیار کاملی از از آمار جمعیت بازار 
هدف خود، منافع آنها و نحوه ارتباط با آنها را دارند. به غیر 
از مگازنجیره هایی مانند وال مارت ، اکثر شــرکت ها یک 
مخاطب هدف خاص دارند که دنبال آن هســتند. درک بازار 
هدف بســیار مهم اســت چرا که شناخت آن  جهتی را برای  
دستیابی به یک کمپین بازاریابی همراه با هویت کلی یک نام 
تجاری فراهم کرده و در عین حال به ایجاد رابطه ی بنیانی 
و انســانی بین یک کسب و کار و مخاطب آن کمک می کند.

تــالش برای جذب همه )یعنــی نادیده گرفتن مفهوم یک 
بازار هدف( می تواند نتیجه منفی داشــته و باعث شــود که 
ارزش نام تجاری شرکت کمتر شود. پیدا کردن نام تجاری 

مناسب مستلزم درک بازار هدف است. 

ترجمه: فاطمه آذر افراز
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۲.منحصر به فرد بودن
ایجاد یک  نام تجاری نیاز به چیزی خاص و متمایز دارد. 
به عنوان مثال، اپل در سراسر جهان به خاطر محصوالت 
نوآورانه و رویکرد زیبایی شناســانه ی مینیمالیســتی، 
شــناخته شده اســت.یا اگر به عنوان مثال بحث شرکت 
های خدماتی به میــان بیاید، پیتزای دومینو تضمین می 
کنــد که پیتــزای خود را ظرف 30 دقیقه حاضر می کند یا 
آن را رایگان در اختیار شما قرار می دهد. از نظر فروش، 
کفــش های تامزبه ازای هر جفت خرید یک جفت کفش 

رایگان را اهدا می کند.
ایجاد یک نام  در طول یک توازن، به چنان ایده انقالبی نیاز 
ندارد بلکه چیزی میخواهد تا آن را از رقابت جدا کند. هنگامی 
که یک شــرکت آنچه می گذرد را درک کند، می تواند بر آن 
تمرکز کند و باید با گذشت  زمان به رسمیت شناخته شود.

آیا می دانید که محصول منحصر به فرد، ســرویس یا نقطه 
فروش شــما قابلیت شماست؟ اگر نه، ساختن استراتژی 

تبلیغاتی خود را شروع کنید.
3. اشتیاق

ممکن است شما در کوتاه مدت بدون اشتیاق کافی بتوانید 
یک برند را بسازید اما حفظ آن در بلند مدت غیرممکن است. 

هنگامی که شما افراد بسیار معروف موفق مانند استیو جابز را 
بررسی می کنید، همه آنها یک اشتیاق جدی دارند که باعث 
می شــود آنها به سختی کار کنند. این شور و شوق منجر به 

اشــتیاقی واقعی خواهد شد که همه گیر است.
مصــرف کنندگان وقتی نســبت به یک محصول یا خدمات 
مشــتاق هستند، این احساس منجر به تبلیغ دهان به دهان 
می شــود. شور و اشتیاق همچنین باعث می شود تا کسب 

و کارها از طریق شکســت های اجتناب ناپذیر ادامه یابند.
4. ثبات و استمرار

هنگامی که مصرف کنندگان برای فروش  به یک کســب و 
کار بــاز مــی گردند تا آن را تکرار کنند، معموال انتظار دارند 
 کــه همــان کیفیتی را که اولین بار داشــتند دریافت کنند. 
رســتوران ها و کیفیت غذا و خدمات آنها یک مثال عالی از 

این موضوع  است.
هیــچ کــس نمی خواهد که بر یک شــرکت بی ثبات تکیه 
کنــد. با در نظر گرفتن اینکه بســیاری از صنایع که با رقبا 
اشباع شده اند، عدم انطباق و سازگاری، دلیلی کافی برای 
مصرف کنندگان اســت که بتوانند کســب و کار خود را در 

جای دیگری بیابند.
منبع: فوربس
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خودرو

واکاوی کسب باالترین رتبه خدماتی ایران خودرو در میان خودروسازان داخلی

هشتمین مقام اولی برای هشتمین دوره متوالی 
چگونه ممکن شد؟

ارایه نتایج ارزیابی دســتورالعمل شرایط و ضوابط 
خدمــات پس از فروش صنعت خودرو امســال در 
حالی اعالم شــد که بار دیگر و برای هشــتمین بار 
متوالی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 
توانست در جایگاه نخست شرکت های خودروساز 

داخلی قرار گیرد.  
نتایج امســال با توجه به ســخت گیرانه شــدن 
دســتورالعمل ارزیابی وزرات صنعت در خصوص 
خدمات، قابل بررســی با ســال های قبل مقایسه 
نیســت. این ارزیابی به گونه ای اســت که می توان 
گفت، شــبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 
داخلی به معیارهای جهانی نزدیک تر شده؛ هر چند 
هنوز مســیری طوالنی تــا حصول رضایت کامل 

مشتریان پیش رو است.
رضایت مشتریان باالتر از قبل

اما نکته ای که امســال توانســت جایگاه ایساکو را 
باالتــر از رقبــای خود در صدر جدول خدمات پس 
از فروش مســتحکم کند، رشــد قابل توجه میزان 
رضایت مشــتریان نســبت به ســال قبل است. 
میــزان رضایت مشــتریان خدمات پس از فروش 
ایران خــودرو طبق آخریــن ارزیابی، 8/71 از 100 
بوده، که البته این عدد گویای نیاز تالش حداکثری 

برای دست یافتن به ایده آل هاست.
معیارهای خدمات فراتر از الزامات

فعالیت هــای خدمات پــس از فروش ایران خودرو 
از حیــث انطباق با الزامات آیین نامه اجرایی قانون 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان خودرو در 
باالترین ســطح یعنی »انطبــاق خیلی زیاد« قرار 
گرفته که شاید بتوان مدعی شد ارایه خدمات نوین 
نقش قابل توجهی در کسب این نتیجه داشته  است. 
این امر بیانگر این است که شرکت خدمات پس از 

فروش ایران خودرو در تالش برای جلب حداکثری 
رضایت مشتریان است و روند رو به رشد این شرکت 

خود تاییدی بر این مدعاست.
مدیریت برتر

کسب چنین شاخصی به معنی وجود یک مدیریت 
همه جانبه اســت؛ چیزی که در قســمت دیگری از 
شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته و خدمات پس 
از فروش ایران خودرو را در باالترین ســطح قرار 

داده است.
در ادامــه به مهــم ترین اقدامات صورت گرفته در 
یکســال اخیر در مســییر جلب حداکثري رضایت 

مشتریان ارائه شده است.
1-  طرح های نوین خدماتی

در راســتای کســب رضایت حداکثری مشتریان و 
ارائه خدمات ویژه و متمایز به آنان، طی سال 1395 
طرح های ویژه ای در شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو برنامه ریزی شده و با توجه به نیازهای 
گروه های مختلف مشتریان، در شبکه نمایندگی ها 
اجرا شده است. این طرح ها در مقاطع زمانی مختلف 
و با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی از جمله ایام 
تعطیالت نوروز، عید ســعید فطر، اربعین حســینی 
)ع( و ارتحال حضرت امام خمینی )ره( برگزار شده 
و کلیه مســیرهای حیاتی و شــریانی کشور تحت 
پوشــش شبکه گســترده خدماتی و امدادی قرار 
گرفته اســت. همچنین به منظور ارائه خدمات به 
مشتریانی که به واسطه مشاغل خود امکان مراجعه 
به نمایندگی ها در ســاعات اداری نداشته اند، طرح 
شــیفت دوم در کلیه استانهای کشور اجرا شده که 
در این طرح نمایندگی ها پس از پایان زمان اداری 
و تا پاسی از شب نسبت به پذیرش مشتریان و ارائه 

خدمات به آنان اقدام کرده اند.

۲-      اخذ نظرات مشــتریان و حرکت در 
مسیر نظرات ایشان:

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو  به منظور 
افزایش مســتمر رضایت مشــتریان، برنامه های 

متنوعی در سال 95 در دستور کار داشته است.
1-۲( طرح پیگیري مشتریان:  �

در طرح follow up )پیگیری مشتریان( ضمن 
برقراری تماس با مشتریان، نسبت به دعوت مجدد 
مشــتریانی که به هر دلیل از خدمات نمایندگی ها 
ابراز نارضایتی داشته اند و رفع کلیه مشکالت مورد 

نظر آنان اقدام شده است.
۲-۲( ارتقاء نمایندگي ها در راستاي نظرات   �

مشتریان:
در طرح ارتقای نمایندگی ها در سال 95، نسبت 
به شناســایی قریب بــه 20درصد از  نمایندگی 
که شاخص های پایین تری در رضایت، شکایت 
و ارزیابــی جامع داشــتند، اقدام شــد و پس از 
عارضه یابی مشکالت آنان و تعیین راهکارهای 
ارتقاء براســاس برنامه هــای زمانبندی منظم، 
مشــاوره های فنی و تخصصی به منظور بهبود 
فرایندهای نمایندگی به آنان ارایه شد همچنین 
پس از سررسید مهلت ارایه شده به آنها، عملکرد 
نمایندگی ها مجددا مورد بررســی و نظارت قرار 
گرفــت تا درصورت عدم ارتقا، پرونده این گروه 
از نمایندگی ها به کمیســیون اعطا و لغو ارجاع 

داده شود.
در راســتای اهمیــت کیفیت ارایــه خدمات به 
مشــتریان گروه صنعتی ایران خودرو، در ســال 
95، در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها به 87 
نمایندگی اخطار کتبی داده شد که 43 نمایندگی 
کــه موفق به بهبود وضعیت و رفع مشــکالت 
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خودرو

نشــده اند تعلیق امتیــاز و 31 نمایندگی نیز لغو 
امتیاز شدند.

3-      نظارت مؤثر و مســتمر بر شــبکه 
نمایندگي هاي مجاز رمز موفقیت:

1-3( نظــارت و ارزیابــي نمایندگي هاي   �
مجاز:

در ســال 1395 کلیــه نمایندگی هــای مجاز 
سراسر کشور مورد ارزیابی جامع قرار گرفته اند. 
در این ارزیابی ها کلیه فرایندهای نمایندگی در 
بخش های فنی و مهندســی، بازرگانی و انبار، 
فــروش خودرو، فرایندهــای خدماتی از زمان 
پذیرش تا ترخیص خودرو، وضعیت نیروی های 
انسانی و مهارت سنجی آنان و ... به صورت دقیق 
و کامل بررسی شده و امتیازات اخذ شده توسط 
نمایندگی تاثیر مستقیم در بخش درآمدي آنان 
داشــته و این کار اثر قابل توجهی در وضعیت 
کسب و کار نمایندگی ها به جای گذاشته است. 

ارزیابی های ســال 95، شامل 6100 نفرساعت 
بوده اســت و ارزیابان مربوطه از میان پرســنل 
مجــرب و کارآزموده دفاتر منطقه ای که موفق 
به کســب شــرایط احراز و قبولی در آزمونهای 

تخصصی ستاد انتخاب شده اند.
۲-3(       نظارت های نامحســوس بر شبکه   �

نمایندگی ها
به منظور بررســی میدانــی وضعیت پذیرش و 
فرایندهای خدماتــی نمایندگی ها، همکاران 
و بازرســین شــرکت خدمات پس از فروش با 
مراجعه به نمایندگی در قالب مشتری به صورت 
نامحسوس نسبت به ارزیابی این فرایندها اقدام 
کرده اند. این نظارت ها به سطوح مدیران ارشد 
شــرکت نیز تعمیم یافته و شــخص مدیرعامل 
ایســاکو نیز با مراجعات متعدد به نمایندگی ها 
در اقصی نقاط کشــور، به صورت نامحســوس 
وضعیــت این نمایندگی ها را مشــاهده کرده و 

پــس از معرفــی خود به نمایندگی، از نزدیک و 
بدون واسطه در جریان مشکالت و پیشنهادات 
نمایندگی ها قرار گرفته اند و برای کلیه مشکالت 
مطرح شــده در این بازدیدها برنامه های بهبود 

تعریف و اجرا شده است.
4-    افزایش نفوذ سیســتم ها و فناوري 

اطالعات در فرآیندهاي کاري:
توســعه سامانه هاي ارتباط با مشتریان )سامانه 
موبایل اپلیکیشــن و وبســایت ایســاکو( که 
مشــتریان مي توانند از خدمات نوین و آنالین 
ایســاکو بهره مند شوند. از جمله سرویس هایي 
که توســط این ســامانه به مشــتریان محترم 
ارائه مي شــود، مي توان به سرویس اتوکلیک، 
نوبت دهي پذیــرش نمایندگي ها،  اطمینان از 
اصل بــودن خدمات، مشــاهده دفترچه هاي 
راهنماي محصــوالت، نمایش نمایندگي ها و 

فروشگاه ها بر روي نقشه اشاره کرد.
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built a striking mosque, Germany’s 
largest, in Cologne, spooking locals 
who disliked the visible intrusion of 
Islam into this traditionally Catholic 
city. The prayer room, flooded with 
light from huge windows designed to 
foster “transparency”, recently opened 
to worshippers; a mini-mall downstairs 
aims, as Ms Aydin puts it, to “lower 
fear and contact barriers” for non-Mus-
lims, who will be invited to patronise 
the (halal) outlets when they open later 
this year. It speaks of a newly confident 
German Islam even as it serves the 
needs of a less assured generation. 
“I can’t think of Germany as home,” 
says Recep, a middle-aged mechanic 
brought to Cologne as a child by his 
Anatolian parents, as headscarved 
teenagers cheerfully pose for selfies 
before the mosque’s soaring minarets.
DITIB’s efforts in Cologne are impres-
sive, but face stiff hurdles. Fully 60% 
of Germans believe that Islam does 
not belong in their country. A virulent 
anti-Muslim group, PEGIDA, was at 
one point in 2015 attracting thousands 
of people to rallies, though it has since 
faded. Rows between governments 

affect everyday interactions, too. Many 
Turkish-Germans say they feel that 
they must demonstrate opposition to 
Mr Erdogan to earn the trust of their 
compatriots; last year Mrs Merkel 
urged them to “develop a high degree 
of loyalty to Germany”. Non-partisan 
organisations struggle to position 
themselves between their commit-
ments to human rights and what they 
see as exploitation of the referendum 
by German politicians.But Angela 
Merkel’s government also faces a 
difficult balancing act: it must stand up 
to Turkey’s current excesses without 
alienating Germany’s considerable 
pro-Erdogan element. Mr Gabriel 
recently published an open letter assur-
ing Germany’s 3m-plus Turks that they 
belonged in the country. But for many 
of them it came too late. Mr Erdogan’s 
supporters in Germany are more inter-
ested in his successes than the endless 
Turkey-bashing they hear at home. 
“Europe wants to keep Turkey small,” 
says Ari Ihsan, a fan of the president 
encountered in Mülheim. “Why 
shouldn’t we live like Europeans?”
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German anxieties are fuelled by long-standing 
concerns over “parallel societies”. The phrase 
can feel relevant in neighbourhoods like Mül-
heim in Cologne, where televisions blare with 
Turkish news and cafés hum with gossip from 
Istanbul and Ankara. But the data tell a more 
complex story. Three-quarters of second- and 
third-generation Turkish-Germans have regular 
contact with other Germans, compared with 
less than half of the first generation (who still 
account for around 50% of Germany’s Turkish 
population). Surveys find German Turks grow-
ing less attached to conservative ideas like con-
fining women to the home. Some are forging 
identities apparently grounded in beliefs they 
associate with Turkey, even as their behaviour 
points elsewhere: they are less likely than their 
forefathers to attend mosque, but more likely to 
say they are religious.
Detlef Pollack, a sociologist who studies Ger-
many’s Turkish population, interprets support 
for Mr Erdogan not as a rejection of democracy 
but as an expression of defiance, identity and 
perhaps resentment. “The message [of the vote] 
is: please take us seriously,” he says. “We are 
democrats, but not on your terms.”
 

Yet problems are legion. Surveys by the 
Essen-based Foundation for Turkish Stud-
ies find that Turkish-Germans in North 
Rhine-Westphalia are increasingly likely to 
consider Turkey “home” (see chart 2); ever 
fewer say the same for Germany. Socioeco-
nomic indicators are especially bleak. Reiner 
Klingholz at the Berlin Institute for Population 
and Development, a research outfit, lists a few: 
among migrant groups in Germany Turks have 

the highest share of people without schooling, 
the lowest rate of university attendance and, 
at 50%, the highest rate of women staying at 
home. The gap is closing, especially for girls, 
but far too slowly.
Analysts tend to pin much of this on the back-
ground of the guest workers. Over two-thirds 
of adult Turks who arrived in the 1960s and 
1970s, many originally from poor and conserv-
ative parts of eastern Anatolia, had no quali-
fications. Their children often floundered in 
German schools, which sort by ability early and 
struggle to provide opportunities to pupils from 
poor backgrounds. Studies from the OECD put 
Germany near the bottom of the table in getting 
migrant-origin children into decent schools, 
although its apprenticeship system is good at 
finding them work. Germany’s migrant commu-
nities by and large lack the aura of helplessness 
that can afflict parts of French or Belgian cities.
DITIB of the spear
European countries fear not just support for Mr 
Erdogan among their Turkish populations, but 
the import of Turkey’s pathologies. Since the 
attempted coup in July 2016, Turkish-German 
businesses suspected of Gulenist sympathies 
have been boycotted and their owners harassed. 
Turks in Germany lower their voices when 
asked about politics, and political scientists re-
port difficulties in finding Turkish interviewees. 
“People are increasingly unable to look into 
each other’s eyes,” says Cahit Basar, a Kurdish 
activist from Cologne.
Such clefts have been aggravated, German 
officials charge, by organisations such as 
DITIB—the German branch of Diyanet, the 
religious arm of the Turkish state—which was 
established by secular Turkish governments in 
the 1980s as a counter to more conservative 
outfits. Observers accuse DITIB of replicat-
ing Diyanet’s politicisation of religion; some 
imams have been recalled from Germany by 
Diyanet after allegations that they had spied 
on their own congregations. German ministers 
have suggested that the Cologne-based DITIB 
should sever its ties with the Turkish state. 
(Ayse Aydin, a spokeswoman, says it is unfair 
to treat a handful of the 800 imams it employs 
as representative.) Other countries have had 
difficulties: in Belgium, Flemish authorities 
withdrew official recognition from one of 
the country’s biggest mosques over spying 
allegations.
DITIB is no stranger to controversy. It has 
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EUROPE’S relations with Turkey have long been coloured 
by mutual fascination, dependence and mistrust. Spellbound 
after visiting Constantinople in 1898, Kaiser Wilhelm II of 
Germany wrote to his friend Tsar Nicholas II, “If I had come 
there without any religion at all, I certainly would have 
turned Mahommetan!” But if today’s Europeans rely on this 
awkward partner to keep refugees away and share intelli-
gence on terrorists, Turkey’s slide into paranoid authoritari-
anism under President Recep Tayyip Erdogan makes it a far 
less enticing partner. Jean-Claude Juncker, president of the 
European Commission, said this week that Turkey is leaving 
Europe with “giant steps”.The relationship is complicated by 
the economic and military ties that bind Turkey and Europe, 
but above all by the large number of Turks, and their de-
scendants, living in Europe. The Turkish diaspora numbers 
over 6m, most of them in western Europe. For years Mr Er-
dogan has delivered rousing speeches to vast rallies in cities 
like Cologne, urging European Turks to make their way in 
their adopted homes but to reject attempts at assimilation—
and hinting that the triumphs he has brought Turkey are 
theirs to share. Mr Erdogan is the first Turkish leader to take 
the diaspora seriously, and it shows. In a referendum in April 
59% of diaspora Turks backed his controversial proposals 
to extend presidential powers, compared with just over half 
at home. Mr Erdogan has three aims in attending to the di-
aspora, says Sinan Ulgen, an analyst in Istanbul: to advance 
Turkish interests abroad, to seduce nationalists at home, and 
to stack up votes in his deeply polarised country.
Some European politicians have long bristled at Mr Erdo-
gan’s electioneering in their cities. But their number has 
increased as Turkey’s relations with European governments, 
especially Germany’s, have crumbled amid Mr Erdogan’s 
obsession with rooting out supporters of Fethullah Gulen, 
an exiled cleric, following last year’s failed coup. In July 
Turkish police arrested six human-rights activists, including 
a German citizen. A furious Sigmar Gabriel, Germany’s for-
eign minister, issued a travel warning and threatened to cut 
off credit guarantees to firms investing in Turkey. Mr Erdo-
gan has also sharpened his rhetoric. Before his referendum 
he accused the Dutch and German governments of “Nazi” 
tactics after they barred his ministers from campaigning. He 
has urged European Turks to have at least five children in 
order to counter the EU’s “vulgarism”. His government and 
its proxies have stepped up complaints about Islamophobia 
in Europe, and delight in highlighting instances of hypocrisy 
among Europe’s governments, such as allowing Kurdish ter-
rorist groups to demonstrate.Relations between Turkey and 
the EU democracies have degenerated further in the run-up 
to Germany’s election on September 24th. Mr Erdogan has 
called on Turkish Germans to shun both parties in the ruling 
coalition, as well as the Greens, for showing “enmity” to 
Turkey. German politicians these days seem to be competing 
to criticise Mr Erdogan’s government. Germany now wants 
the EU to consider cutting budgetary support to Turkey 
worth billions of euros, and to suspend customs talks.

The modern era of German-Turkish relations began with a 
guest-worker treaty signed in 1961, one of several agreed 
upon by West Germany after the Berlin Wall starved its 
booming economy of eastern European labour. The Turkish 
workers were meant to leave after two years, but this rota-
tion clause was removed at the request of employers who 
liked the hard-working immigrants. Yet for decades West 
German governments maintained the fiction that the workers 
would one day go home, even as they imported their fami-
lies and sent their children to local schools.
A troubled history
The debate eventually moved on; in 2000 legal changes 
made it much easier for Turks to acquire German nation-
ality. But discrimination persists. “I can understand people 
supporting Erdogan,” says Kemal Dikec, a Turkish-German 
from Cologne who distrusts the president. “They think, ‘I’m 
not on my own any more.’”Plenty of Turks in Europe take 
little interest in their motherland. In Germany turnout for the 
referendum was only 49%, and the 800,000 who are citizens 
only of Germany were not eligible to vote. Yet politicians 
remain disturbed by Mr Erdogan’s success in harvesting 
diaspora votes. “It’s a disaster that people who grew up in 
a free democratic land voted for Erdogan’s constitutional 
changes,” says Serap Güler, state secretary for integration 
in North Rhine-Westphalia, Germany’s most populous state 
and home to a third of its Turks.
 

Ms Güler, herself of Turkish extraction, considers this the 
“bill” for Germany’s years of failed integration policies, but 
for others the referendum revived old concerns about split 
loyalties. Turkey’s shoddy treatment of some dual citizens, 
such as Deniz Yücel, Die Welt’s Turkey correspondent, 
detained in Istanbul since February, has given German 
sceptics of liberal citizenship rules a fresh argument. In the 
Netherlands, which started thinking about integration many 
years before Germany, Turkey’s behaviour nonetheless 
feeds a touchy debate about the role of Muslim minorities. 
Nearly three-quarters of Dutch Turks backed Mr Erdogan’s 
referendum (see chart 1).
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had to rethink the campaign.
Treat antiglobals as customers.
Most transnational companies are 
unsure how to treat the people who 
dislike them. As NGOs have become 
adept at staging media-friendly pro-
tests, corporations have been working 
hard to get off the activists’ hit lists. 
They assign the problem to govern-
ment- or community-relations direc-
tors, who court the favor of NGOs in 
backroom dialogues. However, these 
“civil society” organizations are only 
the tip of the iceberg. Naomi Klein’s 
No Logo has been translated into 29 
languages. Adbusters magazine sells 
at Whole Foods Market’s checkout 
counters. Eric Schlosser’s Fast Food 
Nation, which put many multination-
al fast-food brands on trial, sat atop 
best-seller lists for many months.
Our study showed that one person in 
ten worldwide wouldn’t buy global 
brands if given a choice. That’s an 
extraordinary number. The antiglobals 
represent more potential sales than do 
markets the size of Germany or the 
United Kingdom, according to our 
calculations. Few businesses are in a 
position to ignore such a large group 
of potential consumers. Companies 
must earn the trust of that segment by 
focusing on them as disgruntled con-
sumers. Of course, that is unlikely to 
happen until firms are willing to make 
investments in the kinds of social 
activities that will convince even the 

skeptics.
One person in ten wouldn’t buy global 
brands if given a choice. That’s an ex-
traordinary number. Companies must 
earn the trust of that segment.
Turn social responsibility into entre-
preneurship.
While most companies have launched 
corporate social responsibility initia-
tives, the impact of such activities is 
questionable. Most efforts appear to be 
a new form of public relations. Even 
when companies are proactive, initia-
tives are often limited to those that are 
“sustainable”—a euphemism used to 
describe moneymaking activities that 
happen to benefit society. For instance, 
a company scouting for supply chain 
efficiencies may reduce its need for 
packaging materials, helping both the 
environment and the company’s bot-
tom line. Another common approach 
is to repackage philanthropic efforts us-
ing the new language of social respon-
sibility to target socially responsible 
investors. The problem is that consum-
ers, already skeptical of transnationals’ 
motives, regard those approaches as 
opportunistic. The litmus test for social 
responsibility initiatives is simple: 
Will consumers perceive the actions to 
be motivated primarily by self-inter-
est—or by an interest in the welfare of 
people and the planet?Consider an ini-
tiative that Procter & Gamble recently 
tested in Latin America’s poorest 
communities. Over a billion people in 
the world use unsafe water every day, 
leading to more than 2 million deaths 
a year from diarrhea. P&G identified 
safe drinking water as a critical social 
problem that fell within its scope of 
expertise. It leveraged its knowledge 
of household sanitation to develop a 
water purification system that would be 
effective in poor countries. P&G found 
that people would buy the product if it 
was easy to use and inexpensive and if 
they could see that the purified water 
was clean. Scaling down a technology 
used in water purification facilities, 
the company’s engineers developed 
a satchel of particulate matter that 
consumers could stir into buckets. The 
particles would attract contaminants 

and dirt, and people could filter out the 
pollutants with a cloth. P&G’s tests 
in Guatemala have demonstrated that 
the system can reduce the frequency 
of diarrhea episodes by around 25%. 
If the company markets the product 
globally, the social impact could be 
extraordinary.What’s impressive is that 
P&G deployed its vast technological 
capabilities to tackle a problem that 
governments and NGOs have struggled 
with for decades. To be credible, global 
companies’ social responsibility efforts 
must demonstrate that the firms have 
harnessed their ample resources to ben-
efit society. Studies show that people 
trust powerful individuals who are seen 
to have sacrificed their interests for 
the good of the whole. The same logic 
applies to global companies. Some 
may argue that corporations have no 
business expending resources on activ-
ities that lack a profit motive because a 
firm’s only priority is to deliver returns 
to shareholders. That’s shortsight-
ed; if consumers believe that global 
companies must shoulder greater social 
responsibility, executives really don’t 
have much of a choice, do they?• • •A 
word of caution may be in order. Our 
view of global branding should not be 
interpreted as a call to rid transnational 
brands of their national heritage, for 
two reasons. First, while globalness 
has become a stronger quality signal 
than nation of origin, consumers still 
prefer brands that hail from countries 
that are considered to have particular 
expertise: Switzerland in chocolates, 
Italy in clothing, France in cosmetics, 
Germany in cars, Japan in electron-
ics, for example. More important, 
consumers expect global brands to tell 
their myths from the particular places 
that are associated with the brand. For 
Nestlé to spin a credible myth about 
food, the myth must be set in the Swiss 
mountains, because that is where 
people imagine the brand hails from. 
Likewise, if L’Oréal is to author a 
myth about beauty, it must do so from 
a particularly French viewpoint. Trans-
national companies would therefore do 
well to manage their national identities 
as well as their globalness.
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product by the same criteria they use 
to judge local brands and don’t regard 
its global nature as meriting special 
consideration. While global agnostics 
typically number around 8% of the 
population, there’s a higher percentage 
of them in the United States and South 
Africa and a relatively low percent-
age in Japan, Indonesia, China, and 
Turkey.
New Opportunities, New Responsi-
bilities
Global brands usually compete with 
other global brands. In most countries, 
Toyota battles Ford and Volkswagen. 
Nokia faces off against Motorola and 
Samsung. Sony takes on Nintendo and 
Microsoft. To succeed, transnational 
companies must manage brands with 
both hands. They must strive for supe-
riority on basics like the brand’s price, 
performance, features, and imagery; 
at the same time, they must learn to 
manage brands’ global characteristics, 
which often separate winners from 
losers.
Think globalness.
Smart companies manage their brands 
as global symbols because that’s 
what consumers perceive them to be. 
However, people all over the world are 
either astonished or disturbed by giant 
transnational corporations. Firms must 
learn to participate in that polarized 
conversation about global brands and 
influence it. A major obstacle is the 
instability of global culture. Consumer 
understandings of global brands are 
framed by the mass media and the rhi-
zome-like discussions that spread over 
the Internet. Companies must monitor 
those perceptions constantly.
It’s important for executives to break 
their habit of thinking about global 
branding in least-common-denomina-
tor or glocal terms because that ignores 
the transnational company’s most 
distinctive characteristic: its status as a 
global symbol. Branding must cater to 
people’s perceptions of transnationals 
as behemoths with extraordinary ca-
pacities and power.For example, in the 
late 1990s, Samsung launched a global 
advertising campaign that showed the 
South Korean giant routinely pulling 

off great feats of engineering, design, 
and aesthetics. Samsung convinced 
consumers that it competed mano a 
mano with technology leaders like 
Nokia and Sony across the world. As 
a result, Samsung was able to change 
the perception that it was a down-mar-
ket brand, and it became known as 
a global provider of leading-edge 
technologies.
Manage the dark side.
Just because companies are globally 
successful doesn’t mean that consum-
ers have only positive perceptions 
about them. Transnational companies 
often have a “dark side” that they must 
manage. In the early 1990s, IBM dis-
covered that while consumers believed 
the company was quality focused, 
they also thought it was arrogant and 
bureaucratic. The firm addressed the 
problem with its “Solutions for a 
Small Planet” advertising campaign. 
The ads showed nonbusinesspeople 
in nonbusiness settings: Frenchmen 
strolling along the Seine, Italian nuns 
gossiping on their way out of church. 
All were gushing about IBM’s new 
technologies, as if those products were 
fixtures in their lives. The scenes were 
jarring (what’s IBM doing there?) and 
evocative. The campaign smoothed 
over the feeling that IBM was arrogant 
and bureaucratic even as it asserted the 
company’s ability to deliver custom-
er-driven solutions the world over. 
By the late 1990s, it had helped shape 
the perception that IBM is kinder and 
gentler, although still a very Big Blue.
Build credible myths.
Global success often allows compa-
nies to deliver value to consumers by 
authoring identity-affirming myths. 
Firms must create appropriate myths, 
though. For instance, the idea of a 
technological utopia in which personal 
empowerment would reign supreme 
took hold in the late 1990s. Major 
technology firms competed fiercely 
to own that ideal and become the 
company that people would join with 
to feel empowered. Microsoft was 
particularly effective with an advertis-
ing campaign built around the tagline 
“Where do you want to go today?” 

The American version unfolded stories 
about common people, such as a 
sushi restaurant owner and a rancher, 
using technology to unleash personal 
passions. The dialogue was philo-
sophical, not technological: “Anybody 
who says that one person can’t make a 
difference is wrong. Try to push, don’t 
give up, don’t give up, don’t give up. 
Where do you want to go today?” Mi-
crosoft wasn’t selling just technology; 
it was selling the dream of personal 
empowerment. The campaign worked 
because the world’s dominant software 
company had earned the credibility to 
author such a dream.
When companies author 
less-than-credible myths, it can hurt 
brands. For instance, when concerns 
about global warming surged in the 
1990s, consumers worried about 
whether they’d be able to continue 
with their oil-fueled lifestyles. The 
dream of a sustainable world where 
fuels wouldn’t pollute became par-
ticularly attractive. BP tried to tap into 
this dream. In the company’s “Beyond 
Petroleum” campaign, evocative sto-
ries and images invited consumers to 
share in an imagined have-your-cake-
and-eat-it-too future of clean fuel. 
The idea was appealing, but BP, as a 
major petroleum producer but minor 
alternative-energy player, was not a 
credible author. The media and activ-
ists roundly ridiculed the company for 
greenwashing itself. Eventually, BP 
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candidly said, “I hate the country, 
but I love their products.” A Filipino 
confessed: “I used to go on anti-Amer-
ican rallies when I was a student, but 
I never thought about the [American] 
brand of clothes or shoes I wore!” “We 
aren’t concerned with how America 
governs itself,” an Indian said. “What 
we look for is quality in their prod-
ucts.” Since people’s concerns with 
U.S. foreign policy have little impact 
on brand preferences, American 
companies should manage brands 
just as rivals from other countries 
do.The relative importance of the three 
dimensions was consistent across the 
12 countries we studied, indicating 
that the calculus used by consum-
ers to evaluate global brands 
varies little worldwide. Taken 
collectively, though, the 

global di-
mensions 
were more 
powerful in 
some countries 
than in others (see the 
exhibit “Why Consumers Pick Global 
Brands”). They have the smallest 
impact on U.S. consumers, for ex-
ample. Because of the dominance of 

American brands in foreign markets, 
a competitive national market, and a 
certain ethnocentrism, Americans are 
relatively uninterested in brands’ glob-
al presence. The drivers also have less 
impact on consumers in Brazil and 
India. That may be because of vestiges 
of anticolonial cultures, the strength 
of local manufacturers, and growing 
nationalism in those countries. At the 
spectrum’s other end, the dimensions 
influence consumers in Indonesia, 
Turkey, and Egypt the most. In those 

predominantly 
Muslim nations, we 

could survey only people 
who worked in the organized 

economy and belonged to the top 
50% of the population in socioeco-
nomic terms. Such people may value 
global brands particularly highly 
because they represent a way of life 
that they cherish—a way of life that 

may be under threat from religious 
fundamentalism.
Global Consumer Segments
Although we didn’t find much varia-
tion across countries, when we looked 
for differences within them, we found 
that in each country, consumers held a 
variety of views about global brands. 
When we grouped together consumers 
who evaluate global brands in the 
same way, regardless of home country, 
we found four major segments. (See 
the exhibit “Dreamers, Doubters, and 
Other Global Consumers.”)
 Global Citizens.
Fifty-five percent of respondents, on 
average, rely on the global success of 
a company as a signal of quality and 
innovation. At the same time, they are 
concerned whether companies behave 
responsibly on issues like consumer 
health, the environment, and worker 
rights. According to our study, the 
United States and the UK have rela-
tively few global citizens, and Brazil, 
China, and Indonesia have relatively 
high numbers of them.
Global Dreamers.
The second-largest segment, at 23%, 
consisted of consumers who are less 
discerning about, but more ardent 
in their admiration of, transnational 
companies. They see global brands as 
quality products and readily buy into 
the myths they author. They aren’t 
nearly as concerned with those compa-
nies’ social responsibilities as are the 
global citizens.
Antiglobals.
Thirteen percent of consumers are 
skeptical that transnational companies 
deliver higher quality goods. They 
dislike brands that preach American 
values and don’t trust global companies 
to behave responsibly. Their brand pref-
erences indicate that they try to avoid 
doing business with transnational firms. 
The antiglobals’ numbers are relatively 
high in the UK and China and relatively 
low in Egypt and South Africa.
Global Agnostics.
Such consumers don’t base purchase 
decisions on a brand’s global attrib-
utes. Instead, they evaluate a global 
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That’s a significant shift. Until recent-
ly, people’s perceptions about quality 
for value and technological prowess 
were tied to the nations from which 
products originated. “Made in the 
USA” was once important; so were 
Japanese quality and Italian design in 
some industries. Increasingly, how-
ever, a company’s global stature indi-
cates whether it excels on quality. We 
included measures for country-of-ori-
gin associations in our study as a basis 
for comparison and found that, while 
they are still important, they are only 
one-third as strong as the perceptions 
driven by a brand’s “globalness.”
Global Myth.
Consumers look to global brands as 
symbols of cultural ideals. They use 
brands to create an imagined global 
identity that they share with like-mind-
ed people. Transnational companies 
therefore compete not only to offer 
the highest value products but also 
to deliver cultural myths with global 
appeal.“Global brands make us feel 
like citizens of the world, and…they 
somehow give us an identity,” an Ar-
gentinean consumer observed. A New 
Zealander echoed: “Global brands 
make you feel part of something 
bigger and give you a sense of belong-
ing.” A Costa Rican best expressed the 
aspirations that consumers associate 
with global brands: “Local brands 
show what we are; global brands 
show what we want to be.” That isn’t 
exactly new. In the post–World War II 
era, companies like Disney, McDon-
ald’s, Levi Strauss, and Jack Daniel’s 
spun American myths for the rest of 
the world. But today’s global myths 
have less to do with the American way 
of life. Further, no longer are myths 
created only by lifestyle and luxury 
brands; myths are now spun by vir-
tually all global brands, in industries 
as diverse as information technology 
and oil.
Social Responsibility.
People recognize that global compa-
nies wield extraordinary influence, 
both positive and negative, on soci-
ety’s well-being. They expect firms 

to address social problems linked to 
what they sell and how they conduct 
business. In fact, consumers vote 
with their checkbooks if they feel that 
transnational companies aren’t acting 
as stewards of public health, worker 
rights, and the environment. As infa-
mous cases have filled the airwaves—
Nestlé’s infant-formula sales in Africa 
since the 1980s, Union Carbide’s 
Bhopal gas tragedy in 1984, the Exxon 
Valdez spill in 1989, the outcry over 
Shell’s plan to sink its Brent Spar 
oil rig and the protests at its Nigeri-
an facilities in 1995—people have 
become convinced that global brands 
have a special duty to tackle social 
issues. A German told us: “I 
still haven’t forgiven Shell 
for what they [did] with 
that oil rig.” An Australian 
argued: “McDonald’s pays 
back locally, but it is their duty. 
They are making so much money, they 
should be giving back.”
The playing field isn’t 
level; consumers don’t 
demand that local 
companies tackle global 
warming, but they expect 
multinational giants like BP 
and Shell to do so. Similarly, people 
may turn a blind eye when local 
companies take advantage 
of employees, but they won’t 
stand for transnational players 
like Nike and Polo adopting 
similar practices. Such expecta-
tions are as pronounced in developing 
countries like China and India as they 
are in developed countries in Europe.
What we didn’t find was anti-Ameri-
can sentiment that colored judgments 
about U.S.-based global brands. Since 
American companies dominate the 
international market, critics have 
charged that they run roughshod over 
indigenous cultures in other coun-
tries. Champions of free trade have 
countered that people in other nations 
want to partake of the great American 
dream, and global brands like Coke, 
McDonald’s, and Nike provide access 
to it. That debate has cast a long 

shadow over American firms, and 
they have become rather circumspect 
about revealing their origins, culture, 
and values while doing business 
overseas. Many have tried to position 
themselves as more global than (ugly) 
American.
However, we found that it simply 
didn’t matter to consumers whether 
the global brands they bought were 
American. To be sure, many 

people said they cared. A French 
panelist called American brands 
“imperialistic threats that undermine 
French culture.” A German told us that 
Americans “want to impose their way 
on everybody.” But the rhetoric belied 
the reality. When we measured the 
extent to which consumers’ purchase 
decisions were influenced by products’ 
American roots, we discovered that 
the impact was negligible.
That finding is all the more remarkable 
considering that when we conducted 
our survey, anti-American sentiment 
in many nations was rising because 
of the Iraq war. Most of the consum-
ers were like the South African who 
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most transnational corporations don’t 
realize that people view them differ-
ently than they do other firms. Because 
of their pervasiveness, global brands 
are seen as powerful institutions—
capable of doing great good and 
causing considerable harm. When we 
conducted a research project involving 
3,300 consumers in 41 countries, we 
found that most people choose one 
global brand over another because 
of differences in the brands’ global 
qualities. Rather than ignore the global 
characteristics of their brands, firms 
must learn to manage those character-
istics. That’s critical, because future 
growth for most companies will likely 
come from foreign markets. In 2002, 
developed countries in North America, 
Europe, and East Asia accounted for 
15% of the world’s population of 6.3 
billion. By 2030, according to the 
World Bank, the planet’s population 
will rise to 9 billion, with 90% of peo-
ple living in developing countries.
Symbols in the Global Culture
To grasp how consumers perceive 
global brands, companies should think 
about the issue in cultural terms. The 

forces that Levitt described didn’t 
produce a homogeneous world mar-
ket; they produced a global culture. 
Culture is created and preserved 
mainly by communication. In modern 
societies, communication takes many 
forms: newspaper and magazine arti-
cles, television and radio broadcasts, 
Internet content, books, films, music, 
art, and, of course, advertising and 
marketing communications. For dec-
ades, communication had circulated 
mostly within the borders of countries, 
helping to build strong national cul-
tures. Toward the end of the twentieth 
century, much of popular culture 
became global. As nations integrated 
into the world economy, cross-border 
tourism and labor mobility rose; TV 
channels, movies, and music became 
universally available to consumers; 
and, more recently, Internet growth 
has exploded. Those factors force 
people to see themselves in relation to 
other cultures as well as their own. For 
instance, consumers everywhere have 
to make sense of the world vis-à-vis 
Hollywood and Bollywood films, 
CNN and al-Jazeera news reports, hip-
hop and Sufi music.The rise of a glob-
al culture doesn’t mean that consumers 
share the same tastes or values. Rather, 
people in different nations, often with 
conflicting viewpoints, participate in 
a shared conversation, drawing upon 
shared symbols. One of the key sym-
bols in that conversation is the global 
brand. Like entertainment stars, sports 
celebrities, and politicians, global 
brands have become a lingua franca 
for consumers all over the world. 
People may love or hate transnation-
al companies, but they can’t ignore 
them. Many consumers are awed by 
the political power of companies that 
have sales greater than the GDPs of 
small nations and that have a powerful 
impact on people’s lives as well as 
the welfare of communities, nations, 
and the planet itself. Not surprisingly, 
consumers ascribe certain character-
istics to global brands and use those 
attributes as criteria while making 
purchase decisions.Like celebrities 

and politicians, global brands have 
become a lingua franca for consumers 
all over the world.
Dimensions of Global Brands
In 2002, we carried out a two-stage 
research project in partnership with the 
market research company Research 
International/USA to find out how 
consumers in different countries value 
global brands. First, we conducted a 
qualitative study in 41 countries to 
identify the key characteristics that 
people associate with global brands. 
Then we surveyed 1,800 people in 
12 nations to measure the relative 
importance of those dimensions when 
consumers buy products. A detailed 
analysis (see the sidebar “The Global 
Brands Study”) revealed that consum-
ers all over the world associate global 
brands with three characteristics and 
evaluate them on those dimensions 
while making purchase decisions. 
We found that one factor—Ameri-
can values—didn’t matter much to 
consumers, although many companies 
have assumed it is critical.
Quality Signal.
Consumers watch the fierce battles 
that transnational companies wage 
over quality and are impressed by 
the victors. A focus-group participant 
in Russia told us: “The more people 
who buy [a] brand…the better quality 
it is.” A Spanish consumer agreed: 
“I like [global] brands because they 
usually offer more quality and better 
guarantees than other products.” That 
perception often serves as a rationale 
for global brands to charge premiums. 
Global brands “are expensive, but the 
price is reasonable when you think 
of the quality,” pointed out a Thai 
participant. Consumers also believe 
that transnational companies compete 
by trying to develop new products and 
breakthrough technologies faster than 
rivals. Global brands “are very dynam-
ic, always upgrading themselves,” said 
an Indian. An Australian added that 
global brands “are more exciting be-
cause they come up with new products 
all the time, whereas you know what 
you’ll get with local ones.”
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It’s time to rethink global branding. 
More than two decades ago, Harvard 
Business School professor Theodore 
Levitt provocatively declared in a 
1983 HBR article, “The Globalization 
of Markets,” that a global market for 
uniform products and services had 
emerged. He argued that corporations 
should exploit the “economics of 
simplicity” and grow by selling stand-
ardized products all over the world. 
Although Levitt did not explicitly 
discuss branding, managers interpreted 
his ideas to mean that transnational 
companies should standardize prod-
ucts, packaging, and communication 
to achieve a least-common-denomina-
tor positioning that would be effective 
across cultures. From that common-
sense standpoint, global branding was 
only about saving costs and ensuring 
consistent customer communication. 
The idea proved popular in the 1980s, 
when several countries opened up to 
foreign competition and American and 

Japanese corporations tried to pene-
trate those markets with global brands 
and marketing programs.
While the world economy continued 
to integrate, experiments with global 
branding soon slowed. Consumers in 
most countries had trouble relating to 
the generic products and communi-
cations that resulted from companies’ 
least-common-denominator thinking. 
Executives therefore rushed to fashion 
hybrid strategies. They strove for glob-
al scale on backstage activities such as 
technology, production, and organiza-
tion but made sure product features, 
communications, distribution, and 
selling techniques were customized to 
local consumer tastes. Such “glocal” 
strategies have ruled marketing ever 
since.
Global branding has lost more luster 
recently because transnational compa-
nies have been under virtual siege. The 
evidence is on the streets and in stores 
all around us. Brands like Coca-Cola, 
McDonald’s, and Nike have become 

lightning rods for antiglobalization 
protests. Who can forget the images 
of angry demonstrators smashing 
the windows of a McDonald’s outlet 
in Davos, Switzerland, or stomping 
Coke cans in Seattle? Political parties 
and nongovernmental organizations 
(NGOs) have drawn bull’s-eyes on 
transnational companies because 
they’re the most visible and vulnerable 
symbols of globalization’s side effects, 
such as exploitative wages, pollu-
tion, and cultural imperialism. The 
opposition to U.S. foreign policy that 
arose after the superpower went to war 
in Afghanistan and Iraq has further 
shaken companies, because in 2002, 
according to global brand consultancy 
Interbrand, 62 of the world’s 100 most 
valuable global brands were Ameri-
can. Naturally, the instinctive reaction 
of most transnational companies has 
been to try to fly below the radar.
But global brands can’t escape no-
tice—they’ve never been more salient 
in the minds of consumers. In fact, 

How Global Brands Compete



to vet and qualify ambassadors — the 
supporters you’re entrusting to generate 
referrals — before enlisting them to 
sing your praises. There’s a science to 
choosing the right people to represent 
your brand and, if you manage it prop-
erly, you’ll reap the rewards for years to 
come. If you don’t, it could come back to 
haunt you.
The Core Traits of a Brand Ambassador
So, what does a good brand ambassador 
look like? How should they act? What 
should they know? If you’re in the pro-
cess of assembling an army of passionate 
brand advocates, here are six key charac-
teristics you should be looking for:
1. Knowledge of (and Appreciation 
for) Marketing
This isn’t to say your ambassadors and 
advocates need a marketing degree, but 
they should have a basic under-
standing of marketing’s core 
principles. Specifically, the best 
ambassadors appreciate the 
importance of authenticity in 
modern marketing, and grasp 
the role that digital marketing and 
social media play in driving high-quality 
referrals.
2. An Established Online Presence 
This ties back to the first characteristic, 
but it’s equally important. In order for 
word-of-mouth marketing to be success-
ful, you need ambassadors to reach as 
many people as possible, across a variety 
of channels and platforms. Now, this 
doesn’t mean an ambassador must have 
20,000 Twitter followers or thousands of 

email contacts to represent your brand. 
But they should have a well-established 
online presence and a highly-engaged 
network.
3. A High Level of Professionalism
While ambassadors won’t be employed 
by your company, these people will 
be representing your brand. They’ll be 
talking about your company, encourag-
ing others to check out your products 
and services, and influencing how others 
perceive your business. If someone 
embarrassed themselves or your brand, 
you’d never hire them, right? The same 
standards should be applied to your 
brand ambassadors.
4. Natural Leadership Skills
Think about the people you look to for 
recommendations. Sure, they’re knowl-
edgeable experts in a particular space, 
but you probably seek out their opinions 

because they also exude confidence 
and positivity — traits that draw 
you in and make you want to listen. 
These are the same types of people 

you want representing your brand 
in the marketplace.

5. A Passion for Building 
and Growing Relation-

ships
Ambassadors are not salespeople head-
ing out to make as many one-time sales 
as possible. They exist to foster strong, 
loyal relationships between your custom-
ers and your brand. Your ambassadors 
should not only be passionate about 
— and intimately familiar with — your 
products or services, they should also be 
skilled at making deep connections with 
others on your behalf
6. The Ability to Gather Feedback and 
Provide Innovative Insight 
No loyalty program is perfect. Neither 
is any particular product or service. In-
evitably, brand ambassadors will gather 
feedback based on their experience with 
your product or services, as well as their 
conversations with your customers and 
competitors. This information can pro-
vide critical intelligence that helps you 
improve your referral marketing program 
(and, more broadly, your business).
 Do You Have the Right People and 
Processes in Place?
As with any marketing strategy, referral 
marketing requires the right mix of 
strategy, resources, technology, and 
people — the latter playing a particularly 
critical role in driving the whole opera-
tion forward. If you manage to find the 
right ambassadors with the right blend of 
skills, personality, and credibility, your 
referral marketing program will take off.
That isn’t to say that building a powerful 
army of passionate advocates is easy (it’s 
not). But with the right referral market-
ing strategy and approach, it is possible. 
Particularly if you focus on the six core 
characteristics I listed above, and pair it 
with a well-thought-out referral market-
ing strategy.  
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6 Key
 Characteristics 
of a Successful 

Brand
 Ambassador

 Think about the last time a word-of-
mouth referral influenced one of your 
purchasing decisions.
Maybe a friend shared their love of 
a subscription service like StitchFix, 
a co-worker sent you a referral code 
for free Uber credits, or a neighbor 
recommended their favorite contractor. 
Or maybe it was as simple as a friendly 
suggestion on where to go to dinner. 
Regardless, you probably acted on the 
referral, in part, because it came from 
someone you trusted.
Now, think about the last time you 
received a referral and ignored it. What 
led you to discredit the recommendation? 
A lack of trust in the person delivering 
it? The way in which the referral was is-
sued? Generally, when referrals look and 
feel like generic spam, we tend to tune 
them out — and rightfully so. In those 
circumstances, the “referral” feels more 
like an interruptive ad than an authentic 
recommendation.
With that in mind, marketers must ask 
themselves an important question: Which 
type of referrals are your brand ambassa-
dors driving for your business?
If it’s the latter, it’s unlikely your referral 
marketing program (or any referral soft-
ware you use to support it) will move the 
needle. This is why it’s so critical for you 
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With the volume of competition 
that businesses face in most 
industries, it’s never been more 
important to stand out and de-
velop a unique identity and val-
ue proposition through strategic 
branding. While it’s obviously 
important to offer a quality 
product or service, effective 
branding is often at the heart of 
the companies that thrive.
 “brand is the perception some-
one holds in their head about 
you, a product, a service, an or-
ganization, a cause, or an idea.  
Brand building is the deliberate 
and skillful application of effort 
to create a desired perception in 
someone else’s mind.”
Let’s explore the common char-
acteristics of successful brands, 
so you can build your brand 
accordingly.
1. Audience Knowledge
The best brands have a thor-
ough understanding of the 
demographics of their target 
market, what their interests 
are, and how they communi-
cate. Unless it’s a mega chain 
like Wal-Mart, most businesses 
have a specific target audience 
they’re pursuing. Understand-
ing the target market is critical 
because it provides direction 
for the tone and reach of a 
marketing campaign, along 
with the overall identity of a 
brand, while helping to create 
an organic, human connection 

between a business and its 
audience.
Trying to appeal to everyone (ie, 
ignoring the concept of a target 
market) can be counterproduc-
tive, causing a company’s brand 
to become diluted. Finding 
the right branding approach 
requires first understanding the 
target market.  
2. Uniqueness
Establishing a brand identity 
requires something distinctive. 
For instance, Apple has become 
known worldwide for their 
innovative products and mini-
malistic, aesthetic appeal. When 
it comes to service companies, 
Domino’s Pizza used to guar-
antee that their pizza would 
arrive in 30 minutes or it’d be 
free. In terms of a selling point, 
TOMS shoes donates a free 
pair of shoes to a child in need 
for every pair of shoes that are 
bought.
Creating an identity within a 
niche doesn’t demand a revo-
lutionary idea. It simply needs 
to have one special thing that 
separates it from the competi-
tion. In reality, it’s possible to 
be “a one trick pony” as long as 
that trick is really good. Once a 
company figures out what that 
is, it can concentrate on it and 
should gain recognition in time.
Do you know what your unique 
product, service, or selling point 
is within your niche? If not, 

start there when building your 
branding strategy.
3. Passion
While it’s certainly possible to 
build a brand in the short-term 
without passion, it’s almost 
impossible to sustain it in the 
long run. When you examine 
massively successful people 
like Steve Jobs, they all have a 
serious passion that keeps pro-
pelling them to work hard and 
continually deliver greatness. 
That passion leads to enthusi-
asm and genuine joy, which is 
infectious.
Consumers often become 
just as enthusiastic about a 
product or service, leading to 
word of mouth advertising and 
referrals. Passion also helps 
businesses persevere through 
inevitable setbacks.
4. Consistency
When consumers come back to 
a business for repeat sales, they 
usually expect to receive the 
same level of quality as they did 
the first time. Restaurants and 
their food and service quality 
are a great example of this.
No one wants to deal with 
a company they can’t rely 
on for consistency. With so 
many industries being satu-
rated with competitors, in-
consistency is often enough 
of a reason for consumers 
to take their business else-
where
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your decision relatively quickly?
Bottom line; make sure you can handle the risk.

3. The rules
Franchising is not a free for all; it can’t be. Can you 
imagine going into your local McDonald’s for a Big 
Mac only to find out that the franchisee decided to 
discontinue it?
Before you commit to becoming the owner of a 
franchise business, make sure that you understand the 
rules. All franchises have them, and need them. Rules 
maintain the consistency of the products, the services, 
and the brand.

4. Your personality type
Before you become a franchise owner, do a self-check. 
Telling yourself that you’ll follow the rules in a fran-
chise business, then actually following them once you 
become a franchisee are totally different things.
Some self-reflection is definitely warranted here. For 
example, in a corporate setting, there are always rules 
to follow. How did the rule-following work out for 
you? Were you generally comfortable with them, or 
did you have a problem following them? Did you feel 
that the rules that were in place didn’t apply to you? 
Dig deep here; either you’re a rule-follower, or you’re 
not.If you don’t generally follow the rules, don’t buy a 
franchise. It could turn out ugly.

5. Your finances
If you don’t know where you stand financially, you’ll 
waste an awful lot of time learning about and getting 
excited about franchise opportunities that may not even 
fit your budget.Do a simple net worth statement before 
you start your franchise search. Add up your assets. 
Then add up your liabilities. The difference between 
the two is your net worth. You’ll need this information 
for the franchisors. (Most franchises have a minimum 
net worth requirement)

6. How to search for a franchise by not searching 
for a franchise
Searching endlessly online for that perfect franchise 
may sound like the right way to find one, but it’s not. 
Trying to figure out what’s what without customizing 
your search can be a massive waste of time.Instead, 
grab a legal pad and write down your top profession-
al skills. In addition, write down some of the traits 
that tend to define you. Are you outgoing, or are you 

introverted? Are you highly competitive? Are you good 
with details, or are you a big-picture person?

7. How to find possible matches
Now that you’re armed with your top skills and some 
of your more dominant personal traits, it’s time to start 
your search for a franchise. Go to your favorite online 
search engine and type in “franchise opportunities,” 
or “franchises for sale,” and start digging in. You’ll 
see specific franchises come up, as well as a number 
of franchise directory type websites.Here’s the trick; 
only request information from those that seem to be a 
fit for what you wrote down on your legal pad. See No. 
6. And don’t forget to make sure that your net worth 
meets the minimum requirements.

8. How to do proper research
Once you’ve found some franchises that could turn 
out to be a match, it’s time for you to do your research. 
You’ll find that some of your questions can be easily 
answered by your franchise development representa-
tive, while others can’t.
For instance, unless franchisee sales and earnings fig-
ures are clearly disclosed on the Franchise Disclosure 
Document, (which you’ll receive from the franchisor) 
your franchise representative cannot answer any earn-
ings-related questions. But don’t worry; all you have to 
do is ask the current franchisees. In most cases, that’s 
where most of your answers about the business will be 
coming from anyway.

9. You’ll need a business plan
Don’t even think of going into your local bank to apply 
for a small business loan without a formal business 
plan in your hands. The lender will want to see your 
projections and hear your story. There’s great business 
plan software available that can help you create one.

10. Your decision day will arrive
The entire franchise discovery and research process 
will probably take two to three months to complete. 
Eventually, you’ll have to make a yes or no decision.
You’ll probably be a little nervous. After all, it’s not 
like your starting a new job. If you buy a franchise, 
you’re going to have real skin in the game, and it’s a 
game that you’re expecting to win.
You can win, if you focus on choosing an opportunity 
that’s really right for you, that you’ve done terrific 
research on, and that easily fits into your budget.
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 Guest columnist and author Joel Libava tells 
readers what they need to know before they commit 
to a franchise.If you’re thinking of becoming your 
own boss, investing in a franchise business is one 
popular option that may be worth looking into.
However, as tempting as it may be to just type the 
word, “Franchise” in your favorite search engine 
to “See what’s out there,” you’re going to need to 
know several things first.

1. The franchise model
It’s been called the greatest business model ever 
invented, and has enabled hundreds of thousands 
of people that never owned a business before to 
do just that; become owners of their own business.
The premise is simple; someone comes up with an 
idea for a product or service, implements it, and 
starts a business. The business turns out to be easily 
replicated. (Think pizza.) This person doesn’t really 
want to just use all of his or her own money to grow 
the business, so the hunt for an investor or two 
begins. It turns out that getting some investors is a 
smart choice.It’s just that the investors in this case 
are not only going to buy into the business; they’re 
going to run it too. As franchisees. That’s right; the 
person who came up with the business idea is now 

going to be the franchisor, and will be using other 
people’s money, i.e., franchisees, to grow the 
business.

2. Your risk tolerance
Investing in a business (franchise or 

non-franchise) is risky. There’s no 
way to completely mitigate your 

risk, but there ways to lower 
it. Are you prepared to risk 

your own money in a business 
venture?
One thing you can do to make 
sure that you’re really ready 

to write a check to a franchise 
company is this: Look back at 
some of the major decisions 

involving money that you’ve 
made over the years. How 
were you able to handle the 
“risk” part of those decisions? 

Did you analyze things for 
weeks, maybe even months on end? 

Or, did you do someresearch, and make 

The 10 Top 
Things to Know 
Before Becoming
 a Franchise
 Owner








