کتایون سپهری  :وظیفه خلق ثروت به عهده بخش خصوصی است و وظیفه
توزیع ثروت بر عهده دولت است .یعنی بخش خصوصی که همان مردم
هستند باید کسب و کاری را راه بیندازند تا ثروتی خلق کند و از طریق مالیات
پولی به دولت میدهند که دولت آن را در بخشهای درمان ،آموزش،
توسعه ،خدمات و نظایر آن توزیع میکند

عکسpinterest :

بسترتسهیلکنندهبرایورودبهکارآفرینیوجودندارد
دکترســعیدزرنــدیعضــوهیأتعلمــیدانشــگاهعالمه
طباطبایی:سیســکوبتازگیبرآوردکردکه14هزارمیلیارددالر
ارزش فرصتهایی است که در اثر تحول اقتصاد دیجیتال در
پنجسالآیندهدردنیاایجادمیشود.اگرماسهمیکدرصدی
خودرادراینبازاردرنظربگیریمدرمییابیمکهفاصلهزیادی
با نقطه مطلــوب داریــم .مســئوالن و متولیان امــر میتوانند
بهعنوان یک موضوع کاری روی این امر تمرکز و توجه ویژهای
داشــتهباشــند.بــراســاسوضــعموجــودکــهدرگزارشهای
ســازماندیدهبانکارآفرینیآمدهاستایراندررتبه 23قرار
دارد .آخرین گزارش این دیدهبان فروردین ســال 96از ســوی
مرکزدیدهبانجهانیدردانشگاهتهرانمنتشرشدوایننشان
دهندهآناســتکهمابرایرشدهنوزجاداریمواگربخواهیم
حتــییکدرصدازبــازاردنیاراهمبگیریمبایــددرحوزههای
مختلف دســت به عمل شــویم .مخصوصاًدر حوزههایی که
در ایران نوظهور هستند .در سال 96خوشبختانه اتفاقی که در
فضایداخلیماافتــاداینبودکهتحرکاتخوبیدرحمایت
ازکسبوکارهاینوپاآغازشد.خوشبختانهدولتجهتگیری
خوبیرادراینزمینهنشانداد.دروزارتخانهارتباطاتهماین
تحوالتقابلمشــاهدهاســتویکفرآیندعمومیدردولت
شــکلگرفتهاســت.امااینراهمبگوییمکــهدراینتوجهات
بســتر تسهیلســازی برای ورود بازیگران اصلــی در این حوزه
مشاهدهنمیشودنکتهایناستکهدولتهابسترسازهستند
ودرهمهدنیااینموضوعصدقمیکندودولتدرهیچجای
دنیــابهعنوانبازیگراصلینقشآفرینینمیکنداماموظف
استساختاررافراهمکند.بهنظرمناینکاربخشخصوصی
اســتکهبهدولتاجازهورودمستقیمبهاینعرصهراندهدو
فقطخواستاربسترسازیوتسهیلکنندگیباشد.
نبایداشتباهاتبازارسنتیراتکرارکرد
در ســال اخیر روی راهاندازی بنگاهها کار کردیم اما عمالً
شــرایطیرابرای افرادیکهمیخواهندوارد اینحوزهشوند
تســهیل نکردیم .مســئوالن نباید اشــتباهاتی را که در ســر و
ســامان دادن به شــرکتهای سنتی مرتکب شــدند مجدداً

در شــرکتهای اقتصاد دیجیتال و نوپا تکرار کنند .ما در بازار
ســنتیمان از منظر اقتصادی عرضه ،تقاضا و مؤلفههایی از
این دست اشــتباهات زیادی مرتکب شدیم .این اشتباهات
آفتی اســت که میتواند گریبان این نــوع اقتصادها را بگیرد.
بــرای مثــال در حال حاضــر ما در حوزه ســنتی تولیــد داریم
امــا بازار مصرف نداریم .مــا در طراحیهای جدیدمان باید
بحث بازار مصرفکننده را در نظر بگیریم .ما در ســال آینده
میتوانیم بــا تقویت زیرســاختهای قانونی شــروع کنیم،
مثــاً در بحــث تجــارت الکترونیــک کــه امــروز همــه چیز را
تحتتأثیر قرار داده بســیاری از کشــورها همانند انگلستان
اســناد توســعه دیجیتــال را امضــا کردهانــد .بحــث بعــدی
ســرمایه انســانی اســت که در ایران نیروهای خبره بســیاری
داریــم که از دانشــگاهها فارغالتحصیل شــدهاند و باید روی
مهارتهای آنها بیشــتر کار کنیم .در ایــن باره نقش آفرینی
دانشــگاهها که نســبت به گذشــته گرایش بهتری نســبت به
حوزهشرکتهای دانشبنیان دارندحائز اهمیت است.
رتبهنامطلوبایراندرکیفیتفضایمالی
اگربخواهممباحثیکهکمتردرفضایکارآفرینیبهآن
توجه شده بررسی کنم میتوان گفت راهاندازی بنگاههای
ســرمایهگذاری موضوعی اســت مهم و قابل پرورش .این
مبحــث هنوز در ایــران جدیــد اســت و روی آن کار خاصی
انجام نشــده .ما اکنون باید در اکوسیســتم کارآفرینی باب

را بــه همــکاری دولــت در توســعه کارآفرینــی و پیشــرفت
اقتصــاد کشــور فرامیخوانــد »CrowdFunding« .یــا
تأمیــن ســرمایه جمعــی بــه ایــن صــورت که دولــت یک
ایــده کارآفرینــی را وســط میگــذارد و مــردم آن را تأمیــن
مالــی میکننــد .در ســرمایهگذاری جمعی یک شــخص،
نهــاد یــا صنــدوق ســود نمیبرنــد بلکــه عامــه مــردم
درآن شــریک هســتند .اگــر در گذشــته یــک شــرکت بــا
100هزار دالر سرمایهگذاری یک شخص پا میگرفت االن
فرد میتوانــد 100دالر ســرمایهگذاری کند و دیگر ریســک
ســرمایه گــذاریاش را به حداقل برســاند .بحــث دیگری
که در ایران به آن بها داده نشــده و در ســال  96فقط حرف
کمــی از آن بــه میان آمد بحــث ســرمایهگذاری خطرپذیر
شرکتیهاســت .در دنیا فضایی را شــاهد هستیم که خیلی
از شــرکتهای بزرگ در حــوزه ســرمایهگذاری خطر پذیر
شــرکتی در پروژههایی ســرمایهگذاری میکنند کــه تقریباً
ربطی به حوزه کاریشان ندارد .به طور مثال شرکت نفتی
اســت کــه پولــش را در حوزههای نــوآوری ســرمایهگذاری
میکند .این اتفاق جالبی اســت که بسیاری از شرکتهای
بــزرگ دنیــا دراین حوزههــای جدید پیشــقدم میشــوند
و پولشــان را در ایــن حــوزه میآورند .به طور مثال شــرکت
فیــات درحــوزه ســامت ســرمایهگذاری کــرده اســت یــا
«گــوگل ونچــر» که در حوزههــای غیر موبایــل و آی تی هم

سعیدزرندی:درسال96خوشبختانهاتفاقیکهدرفضایداخلیماافتاداینبودکه
تحرکاتخوبیدرحمایتازکسبوکارهاینوپاآغازشد.خوشبختانهدولتجهتگیری
خوبیرادراینزمینهنشانداد.دروزارتخانهارتباطاتهماینتحوالتقابلمشاهده
استویکفرآیندعمومیدردولتشکلگرفتهاست.امااینراهمبگوییمکهدراین
توجهاتبسترتسهیلسازیبرایورودبازیگراناصلیدراینحوزهمشاهدهنمیشود
حمایت از مؤلفههای تأمین مالی را مد نظر قرار دهیم .در
چندسال گذشته جزو کشورهایی بودیم که کیفیت فضای
کســب مالی نوآوریمان وضعیت مطلوبی نداشته است
و بر اســاس گــزارش جــم ( )GEMرتبــه ایــران در کیفیت
فضــای مالــی رتبــه مطلوبی نبوده اســت .ما باید در ســال
جدیــد برای فضــای مالی یک طراحی کلــی انجام دهیم.
در حال حاضــر از چند متد اصلی بعضیهایش در کشــور
شروع به کار کرده است .در موضوع تأمین مالی همچنین
موضــوع « »venture capitalدر بورس طی دو ســه ســال
اخیر رســمیت پیدا کرده اســت که میتواند توسعه یابد به
شــرطی که مــا بتوانیم بازار مصرف آن را به دســت آوریم.
بحث «آنجلها» یا همان «فرشــتگان کســب و کار» که در
ایران نتوانســتیم از این قابلیت استفاده کنیم نیز در حوزه
تأمین مالی در ســال گذشــته مغفول ماند که پرداختن به
آن میتوانســت مفید باشد .ما مردم ثروتمندی داریم که
پول دارند و حاضر هستند در حوزه اشتغال سرمایهگذاری
کننــد .ایــن ظرفیتهــا بــه جــای آنکــه در دالل بــازی دالر
بیخودی صرف شــود ،میتواند با ســازو کاری صحیح در
بخشهای مختلف ســرمایهگذاری شــود .باید قبول کنیم
که نتوانســتیم هنوز مردم را پای کار بحث ســرمایهگذاری
بیاوریــم .غیــر از ایــن مبحــث « »CrowdFundingکه اگر
شــروع شــود میتواند کمک بزرگی بــه اقتصاد ایــران کند
در اقتصــاد مقاومتــی بخشــی وجــود دارد بــا لفــظ «توان
مردم» که به نظر من «ســرمایهگذاری جمعی» میتواند
نمود واقعی آن باشــد .این روشهایی که اشاره شد مردم

سرمایهگذاری میکند مثل حوزه دارویی و انرژی.
اقتصاددیجیتالزیستبومجدیددرحوزهکارآفرینی
همچنیــنچندســالیاســتاقتصــاددیجیتــالدردنیــا
مطرحشــدهاســتوموجآندرکشــورماهمایجادشــده.در
حــوزهاقتصاددیجیتــالجهتیکهدنیــااکنونبهســمتآن
پیشمیرودنشــاندهندهآناستکهاقتصاددنیابهسمت
مباحثخدماتپیشمیرودوهرکشوریهمکهازاینفضا
عقببمانددچارمشکالتیخواهدشد.دراقتصاددیجیتال
ایــران،آنچــهکهبــرایمــامهماســتکنــارهمشــکلگیری
اکوسیســتموزیســتبوماســت.بعضــیاززیســتبومهای
موردنیازوشــکلدهندهاکوسیســتمکارآفرینیدرسال 96به
نحویشــروعبهشکلگیریکردوبرخیهنوزباشکلگرفتن
فاصلهبسیاریدارد.همانطورکهگفتمدرمباحثتسهیل
فضایورودافرادبهبازاردیجیتالبســیاریازکشورهادرحال
حاضرسنداســتراتژیکتوسعهاقتصاددیجیتالراتصویب
کردهانــد.برخــینیــزاســمایــناقتصــادرااقتصــاداینترنت
گذاشتهاند.مادرایرانایدهایداریمبهاسم«تحولدیجیتال»
کهشــایدمکملاقتصاددیجیتالاســت.اگــربخواهیمبرای
اقتصاد دیجیتال تعریفــی را ذکر کنیممیتــوانگفت :تمام
فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی کــه روی شــبکههای
مخابراتیتوســطنرمافرازهایمختلفوبااستفادهازبحث
بیتدیتاانجاممیشــودرااقتصاددیجیتــالمیگویند،یک
اقتصادجدیدمبتنیبراینترنت.درآخربایدبگویماینچرخه
درایرانبهحرکتدرآمدهاستوبهعقیدهبندهسال97سال
خوبیبرایکسبوکارهاینوپادرحوزهدیجیتالخواهدبود.
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