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کلیــه حقــوق چــاپ و تکثیــر ایــن کتــاب در افغانســتان بــه اجــازه انســتیتوت امــور اقتصــادی
( )IEAکشــور انگلســتان بــه موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان ( )AELSOتعلــق
دارد .هــر نــوع کاپــی بــرداری و تکثیــر الکترونیــک بــدون اجــازه کتبــی ناشــر ممنــوع میباشــد.
متخلــف مــورد پیگــرد قانونــی قــرار میگیــرد.
’‘First published by the Institute of Economic Affairs, London, in 2020.
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دیدگاه نارش
موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان ( )AELSOیــک
موسســه غیــر دولتــی ،غیــر انتفاعــی ،غیــر سیاســی و غیــر وابســته اســت
کــه توســط جمعــی از متخصصیــن افغانــی و دانشــمندان شــناخته شــده
بیــن المللــی علــوم حقوقــی و اقتصــادی در دســامبر ســال  ۲۰۰۹میــادی
رســماً در افغانســتان ایجــاد گردیــده اســت.
موسســه ( )AELSOاز بــدو ایجــاد خــود الــی اکنــون منحیــث یکــی از
اتاقهــای فکــری پیشــتاز در کشــور توانســته اســت بــا راه انــدازی برنامــه
هــای مختلــف علمــی ،چــاپ و نشــر کتــب ،تولیــد برنامههــای علمــی
رادیویــی و تحقیقــات پیرامــون معرفــی علمــی ارزشهــای جامعــه بــاز ،چــون
حقــوق بشــر ،آزادیهــای فــردی ،حاکمیــت قانــون ،اقتصــاد بــازار ،حکومــت
داری خــوب ،دموکراســی ،ترویــج فرهنــگ صلــح و همدیگــر پذیــری ،مبــارزه
بــا افراطیــت و ســایر مباحــث علمــی کــه میتوانــد اندیش ـههای شــهروندان
افغانســتان را بــه طــرف جهانــی شــدن و همچنــان درک خوبتــر از ارزش های
جامعــه بــاز در چــوکات دیــن مقــدس اســام داشــته باشــد فعالیتهــای
قابــل مالحظهیــی را انجــام داده اســت.
بــه سلســله ترجمــه و نشــر کتــب و مقــاالت علمــی پیرامــون معرفــی
علمــی ارزشهــای جامعــه بــاز و زیــر ســاختارهای حقوقــی و اســامی
آن در افغانســتان؛ اینــک کتــاب حاضــر را کــه تحــت عنــوان «مقدمــهای
بــر کارآفرینــی» مــی باشــد و توســط دوکتــور ایمــون باتلــر کــه یکــی از
دانشــمندان برجســته و مدافــع واقعــی ارزشهــای جامعــه بــاز در ســطح
جهــان مــی باشــند تحقیــق و تحریــر شــده اســت؛ را بــه زبــان دری ترجمــه
نمــوده و بــه بــرای ارتقــای ســطح علمــی شــهروندان افغانســتان و فارســی
زبانــان عزیــز چــاپ و نشــر مینماییــم.
ایــن کتــاب الــی اکنــون در کشــورهای مختلــف دنیــا ترجمــه و نشــر
گردیــده اســت وموضوعــات ایــن کتــاب خصوصــاً در افغانســتان بــرای مــا
کمــک میکنــد تــا بیشــتر پیرامــون موضوعــات کارآفرینــی بدانیــم و بــر
علیــه فقــر بــا شــیوه هــای منطقــی و آســان مبــارزه کنیــم.

در حقیقــت ایــن کتــاب میتوانــد در افغانســتان یــک نقــش ارزنــده و موثــری را
در آمــوزش و درک درســت از کارآفرینــی داشــته باشــد و مــن مطمیــن هســتم کــه
هــر مســتفید شــونده و خواننــده ایــن کتــاب بــه نوبــه خــود در آینــده مــی توانــد
یــک کارآفریــن خــوب و موفــق در کشــور باشــد.
مــا بــه ایــن بــاور هســتیم کــه ترجمــه و نشــر چنیــن کتــب علمــی و ســایر
ارزشهــای مــدرن جوامــع بشــری چــون حقــوق بشــر ،حاکمیــت قانــون ،حکومــت
داری خــوب ،دموکراســی ،صلــح و همدیگــر پذیــری و دیگــر ارزشهــای جامعــه بــاز
در ارتقــای دانــش اختصاصــی و عمومــی عالقمنــدان مطالعــه نقــش مهمــی را بــرای
گــذار بــه ســوی یــک جامعــه مرفــه ایفــا مینمایــد .از اینکــه قــرار اســت ایــن کتــاب
نــه تنهــا بــرای افغانســتان بلکــه بــرای تمامــی جوامــع فارســی زبــان چــاپ و نشــر
گــردد در بازنویســی و ویرایــش آن ســعی شــده اســت تــا از واژههــای ســاده زبــان
دری اســتفاده شــود و امیدواریــم بــه همــکاری خواننــدگان گرامــی در چــاپ هــای
بعــدی آن نقیصههــای کــه اگــر موجــود باشــد را رفــع نماییــم.
جــا دارد از تمامــی همکارانــم در موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی
افغانســتان و همچنــان از کمــک و همکاریهــای مســتدام انســتیتوت امــور
اقتصــادی – لنــدن و شــبکهء بــرای یــک جامعــه بــاز کــه در ترجمــه و چــاپ ایــن
کتــاب مــا را همــکاری نمودنــد ،اظهــار ســپاس و قدردانــی نماییــم.
بــا اســتعانت از ذات حــق؛ موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان
( )AELSOمصمــم اســت تــا سلســله ترجمــه ،چــاپ و نشــر کتــب و نشــرات
علمــی خــود را بــه زبانهــای ملــی افغانســتان ادامــه بدهــد و نقــش خــود را در
ارتقــای دانــش علمــی هموطنــان و فارســی زبانــان در ســطح جهــان ایفــا نمایــد.
بــه امیــد یــک افغانســتان آبــاد ،آزاد ،مترقــی و عــاری از هــر نــوع تعصــب و
خشــونت.
با حرمت
محمد خالد رامزی
رئیس اجرائیه موسسه ()AELSO
 ۳۱اکتوبر  - ۲۰۲۱انقره ،ترکیه
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درباره نویسنده
ایمــون باتلــر رییــس موسســه آدام اســمیت اســت ،موسسـهی کــه یکــی از اتاقهــای
فکــر پالیسیســاز در جهــان اســت .وی دارنــدهی لیســانس در رشــتههای اقتصــاد و
روانشناســی ،دوکتــورای فلســفه و دوکتــورای افتخــاری در ادبیــات اســت .در دهــه
 1970وی نماینــده واشــنگتن در مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده بــود و قبــل
از بازگشــت بــه انگلســتان بهخاطــر کمــک در تاســیس موسســه آدام اســمیت ،در
کالــج هیلزدیــل و میشــیگان ( )Hillsdale College & Michiganفلســفه تدریــس
میکــرد .ایمــون باتلــر ،برنــدهی مــدال آزادی ،بنیــاد آزادی در ویلــی فــورج و
همچنــان برنــدهی جایــزه ملــی تصــدی انگلســتان اســت .درکنــار اینهــا ایمــون
باتلــر منشــی اســبق انجمــن مونــت پیلریــن( )Mont Pelerin Societyنیــز بــوده
اســت.
ایمــون نویســنده کتابهــای زیــادی اســت ،از جملــه مقدمههایــی در مــورد
پیشــگامان و اندیشمنــدان اقتصــاد؛ آدام اســمیت ،میلتــون فریدمــن ،اف هایــک،
لودویــگ وون میــزس و آیــن رنــد .وی همچنــان مقالههایــی در زمینههــای
لیبرالیســم کالســیک ،انتخــاب عمومــی ،کارآفرینــی ،مگناکارتــا و مکتــب اقتصــاد
اتریشــی ،ثــروت متراکــم ملــل ،بهتریــن کتاب در مــورد بــازار و مکتب اندیشــه101 :
اندیشــمند بــزرگ لیبــرال را نوشــته اســت .بنیــاد وی کــه بــه نــام بنیــاد جامعـهی
آزاد بــود ،در ســال  2014برنــده جایــزه فیشــر شــد .او یکــی از نویســندگان کتــاب
چهــل قــرن کنتــرل دس ـتمزد و قیمــت و یــک ســری کتابهــا در مــورد ضریــب
هوشــی اســت .باتلــر بــه رســانههای چاپــی ،رادیویــی و رســانههای آنالیــن کمــک
میکنــد.
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انستیتیوت تحقیقات اقتصادی امریکایی
()American Institute for Economic Research

ایــن کتــاب محصــول مشــترک انســتیتیوت امــور اقتصــادی و انســتیتیوت تحقیقــات
اقتصــادی امریکایــی اســت .موسســه تحقیقــات اقتصــادی امریکایــی در ســال 1933
در برینگتــون و ماساچوســت( )Barrington & Massachusettsبهعنــوان نخســتین
صــدای مســتقل بــرای اقتصــاد ســالم و قــوی در ایــاالت متحــده تأســیس شــد.
امــروز ایــن مرکــز بعضــی از تحقیقــات را نشــر میکنــد ،برنامههــای آموزشــی
را میزبانــی میکنــد ،کتابهــا را منتشــر میکنــد ،کارآمــوزان و پژوهشگــران
را حمایــت میکنــد و میزبــان مرکــز باســتیات و پــروژه مالــی میباشــد .موسســه
تحقیقــات اقتصــادی امریکایــی یــک موسســه خیریــه عمومــی اســت.
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مقدمه
آنچه ،این کتاب در بارهی آن نوشته شدهاست

ایــن کتــاب مدیریــت در مــورد ایــن نیســتکــه چگونــه خــود را یــک کارآفریــن
موفــق بســازید ،بلکــه ایــن کتــابمقدمـهی اساسـی ،در مــورد اینکــه کارآفرینــی
چیســت ،چــرا بــه آن نیــاز داریــم و چگونــه میتوانیــم آن را ترغیــب و حمایــت
کنیــم ،نگاشــته شــده اســت .بنابــران ،ایــن کتــاب نکتههــای مهمــی را در
مــورد کارآفرینــی و نقــش آن در تقویــت نــوآوری ،پیشرفــت ،بهــرهوری و رشــد
اقتصــادی توضیــح میدهــد.
یکــی از برازندگیهــای ایــن کتــاب ایــن اســت ،کــه اهمیــت کارآفرینــی
کــه تــا کنــون بــه گون ـهی گســترده تبییــن و درک نشــده اســت را واضــح بیــان
میکنــد .موضــوع کار آفرینــی ،در بســیاری از کتابهــای درســی اقتصــاد مــورد
چشــم پوشــی قــرار گرفتــه اســت ،امــا درایــن کتــاب اهمیــت حیاتــی مســأله
کارآفرینــی بــرای همــهی کارگــران ،مصرفکننــدگان و شــهروندان بیــان شــده
اســت.
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این کتاب برای کیست؟
بــه یقیــن کــه مدیــران شــرکتها ارزش کارآفرینــی را در زمینههــای اقتصــادی،
ســازمانی و سیاســی بــه خوبــی درک میکننــد؛ ولــی مخاطبــان اصلــی ایــن کتــاب
مــردم عــادی و کســانی انــد کــه میخواهنــد نقــش نــوآوری و کارآفرینــی را
در پیشرفــت اقتصــادی درک کننــد؛ همچنــان دانشجویانــی کــه بــه دنبــال
کتابهــای درســی معیــاری کارآفرینــی در مــورد میکانیــزم اقتصــادی ،بیثمــری
و نبــود واقعیــت انســانی هســتند ،اســت.گر مــن از مــردم میپرســیدم کــه آنهــا
1
چــی میخواســتند ،آنهــا میگفتنــد اســبهای تیزتــر (.)Henry Ford
ایــن هــم چنــان بایــد بــرای خواننــدگان کشــورهای در حــال توســعه کــه
میخواهنــد اقتصــاد خــود را کمتــر متمرکــز و آزادتــر ،بــاز ،متنــوع ،پویــا ،مولــد
و شــکوفا بســازند ،دارای ارزش اســت .در کشــورهای پیشرفتــه ،ایــن کتــاب
بــرای کســانی کــه درگیــر سیاس ـتهای عمومــی هســتند؛ ولــی نقــش و اهمیــت
کارآفرینــی را در زندگــی اقتصــادی درک نمیکننــد ،مفیــد میباشــد.

1. Henry Ford, American carmaker
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کارآفرینی و نویسنده
مــن دیــدهام کــه کارآفرینــان رویــای فرصتهــای جدیــد را بــرای مــردم فراهــم
میکننــد و زندگــی آنهــا را تغییــر میدهنــد .در ســال  1970فریــدی الکــر
اســکایترین کارتــل 1یــک هواپیمــای قدیمــی را شکســتاند و میلیونهــا نفــر را
قــادر بــه عبــور از اقیانــوس اطلــس کــرد و نظریههــای جدیــد را همانگونــه کــه
مــا میخواســتیم مطــرح کــرد .کالیــف ســینکلیر 2ماشــین حســاب جیبــی و
ســاعت دیجیتالــی را توســعه داد .شــرکت ســونی پخشکننــده موســیقی قابــل
حمــل را بــهنــام «واک مــن» ایجــاد کــرد .بیــل گیتــس  3کمپیوتــر را در خانههــای
مــا آورد .تیــم بینــرز لــی 4همــهی مــا را از طریــق وبســایت بــه پایــگاه دانــش
جهانــی وصــل کــرد.
اســتیف جابــز 5تمامــی ایــن چیزهــا را بهشــمول چیزهــای زیــاد دیگــری
توســط تیلفــون هوشــمند (آیفــون) در جیــب مــا انداخــت (البتــه نــه خــط هوایــی؛
بلکــه تمــام تمــام تقســیم اوقــات حمــل و نقــل جهانــی را) .هرچنــد تعــداد کمــی
از کارآفرینــان دارای نــام خانوادگــی میباشــند؛ تــا حــدی هم ـهی مــا کارآفرینــان
هســتیم .مــن بــا اســتفاده از فرصــت مهاجــرت کــرده و از رکــود اقتصــادی در
کشــور خــود فــرار کــردم .مــن در زمانیکــه بــه ایدههــای جدیــد بــه شــدت
نیــاز بــود از مهاجــرت برگشــتم تــا یــک گــروپ پالیسیســاز غیرانتفاعــی را شــکل
دهــم .اکنــون ســعی میکنــم ،بــا نوشــتن مقدماتــی مثــل ایــن مــورد ،موقعیــت
دیگــری را احــراز کنــم .مــن یــک تجارتپیشــه نیســتم؛ ولــی هنــوز هــم کارآفرینــی
میکنــم .کارآفرینبــودن بهصــورت ســاده بــه معنــای کس ـی اســت کــه میخواهــد
در زندگــی ســایر مــردم تغییــر ایجــاد کنــد (ســیر ریچــارد برنســون ،بنیانگــذار
گــروپ ویرجیــن.)6

1. Friddie Lakers Skytrain.
2. Clive Sinclair.
3. Bill Gates
4. Tim Berners-Lee
5 . Steve Jobs
6. Sir Richard Branson, founder, Virgin Group
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تدریــس جریــان اصلــی اقتصــاد ،اقتصــاد را بــه عنــوان یــک میکانیــزم قابــل
پیشبینــی و قابــل کنتــرل فــرض میکنــد .تجربــه بــه مــن یــاد داد کــه ایــن تصــور
بــا واقعیــت چقــدر فاصلــه دارد .زندگــی واقعــی اقتصــادی مــردم در مــورد مــردم و
ارتبــاط بیــن آنهاســت .زندگــی انســانها بــه واســطه هدفهــا و اعمــال انســانها
متحــرک نگهداشــته میشــود .کارآفرینــی انســانها چیزیســت کــه منجــر بــه
تقویــت ســعادت و ترقــی انســانها میشــود .نقــش کارآفرینــی در فراینــد تفکــر
انســانها مــورد چشــم پوشــی قــرار گرفتــه و بعــد بــه گون ـهی ناخواســته توســط
پالیســی بــد کــه بــر همــان مبنــا اســتوار اســت خفــه شــده ،نمیگــذارد کــه رشــد
کنــد .مــا نیــاز داریــم کــه کارآفرینــی را در حــوزهی اقتصــادی و سیاســی احیــا
کنیــم .در تمــام دنیــا مضمونهایــی بــرای شــناخت و اهمیــت هنــر ،موســیقی و
فلــم وجــود دارد .مــا نیــاز داریــم کــه نقــش و ســهم کارآفرینــی را در زندگــی خــود
بــه دیــدهی قــدر بنگریــم.

ساختار کتاب

در قــدم نخســت ،ایــن کتــاب توضیــح میدهــد کــه چــرا مــا بایــد بــه کارآفرینــی
اهمیــت قایــل شــویم ،معنــای کارآفرینــی در نــوآوری و شــکوفایی چیســت و مــا
چگونــه میتوانیــم آنرا تشــویق و حمایــت کنیــم؟ ســپس کتــاب بررســی میکنــد
کــه مــا بهصــورت عمــوم در مــورد کارآفرینــی چــی فکــر میکنیــم و چگونــه
تــاش میکنیــم کــه ایــدهی اصلــی کارآفرینــی را برجســته کنیــم و چــه چیــز
بــه صــورت واقعــی کارآفرینــان را انگیــزه میدهــد .فصــل چهــارم ایــن کتــاب
نظریههــای مختلــف اقتصــادی را در مــورد نقــش کارآفرینــی توضیــح میدهــد؛ در
حالیکــه دو فصــل بعــدی ایــن کتــاب اهمیــت اقتصــادی و اجتماعــی گســترش آن
را در جهــان در صنعتهــای مختلــف شــرح میدهــد.
فصــل هفتــم ایــن کتــاب بیــان میکنــد کــه هرگونــه کارآفرینــی مولــد نیســت.
کارآفرینــی حتــا میتوانــد مضــر باشــد ،در صورتــی کــه تمرکــز بــر انحصــار قواعــد
بــه جــای خدمــت بــه مشــتریان و مصرفکننــدگان داشــته باشــد .فصــل هشــتم
ایــن کتــاب از حکومتهــا میخواهــد کــه بــرای رشــد و ترقــی ،کارآفرینــی را
تشــویق و حمایــت کننــد.
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جوابــی کــه ممکــن اســت آنهــا دریافــت کننــد ،بیشتــر وقتهــا اشــتباه اســت.
آنهــا فرامــوش میکننــد کــه کارآفرینــی فقــط در یــک اقتصــاد رقابتــی و آزاد
رشــد میکنــد .در پایــان ایــن کتــاب بــا تشــریح اینکــه اگــر مــا بــه دنبــال
مستفیدشــدن از مزیتهــای کارآفرینــی هســتیم و در صــدد از بینبــردن آن
نیســتیم بایــد راهکارهــای محیطــی را ارایــه کنیــم.

 .۲چرا در مورد کارآفرینی توجه داشته باشیم؟
عامل نامرئی تولید

کار آفرینــی مهمتــر از چیزیســت کــه مــا فکــر میکنیــم .اکثــر مــا معتقــد
هســتیم کــه بــرای تولیــد کاال و خدمــات ،زمیــن ،نیــروی کار و ســرمایه نیــاز اســت
تــا وضعیــت زندگــی را تقویــت و بهبــود بخشــیم؛ ولــی کار آفرینــی عامــل مکشــوف
نشــدهی تولیــد اســت .زمیــن ،نیــروی کار و ســرمایه منجــر بــه تولیــد نمیشــود،
تــا زمانیکــه آنهــا بــه صــورت فعاالنــه بــه کار گرفتــه نشــوند .آنهــا نیازمنــد
جهتدهــی و تمرکــز توســط فکــر انســانی  -یــک فکــر کارآفریــن اســت چگونگــی
اســتفاده آن را بدانــد کــه منجــر بــه تولیــد یــک ارزش شــود .اقتصاد کالســیک چهار
عامــل اساســی تولیــد را ایجــاد کــرد :زمیــن ،نیــروی کار ،ســرمایه و کارآفرینــی .بــه
اســتثنای چنــد مــورد ،عامــل آخــر ،در یــک اقــدام هدفمنــد ،از تیــوری اقتصــادی،
تقریبـاً در اوایــل قــرن بیســتم ،حــذف شــد (فریدریــک ســوتیت.) 1

در واقــع ،کارآفرینــی چنــان نادیــده گرفتــه شدهاســت ،کــه حتــا مفهــوم آن
نســبتاً جدیــد اســت .ریش ـههای ایــن کلمــه بــه قــرن ســیزدهم بــر میگــردد و از
واژهی فرانســوی ( )Entrepredreگرفتــه شــده ،بــه معنــای انجــام یا عهدهدارشــدن
کاری اســت .در قــرن شــانزدهم ،کارآفرینــی در تجــارت توســط مــردم قابــل اعمــال
2
بــود؛ ولــی تــا ســال  1730اقتصــاددان ایرلندی-فرانســوی بــه نــام ریچــارد کنتلــون
واژه (کارآفرینــی) را بــرای کســی بــه کار بــرد کــه در مدیریــت تجــارت ،ریســک
مالــی را متقبــل میشــد و در ســال  1803اقتصــاددان فرانســوی بــه نــام ژان
باتیســت ســای  ، 3نقــش کلیــدی کارآفرینــان را در یافتــن موردهــای مفیدتــر
منابــع توضیــح داد.
1. Frédéric Sautet
2. Rich¬ard Cantillon
3. Jean-Baptiste Say
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توســعه و پخــش بیشتــر ایــن ایــده در ســال  1848اتفــاق افتــاد ،زمانیکــه جــان
اســتوارت میــل ، 1اقتصــاددان انگلیســی کارآفرینــان را بــه عنــوان کســانی معرفــی
کــرد کــه هــم ریســک و هــم مدیریــت یــک تجــارت را متقبــل میشــدند .امــروز
اقتصــاد دانــان بــر نقــش کارآفرینــان بهعنــوان مبتکــران و نــوآوران یــا در تشــخیص
فرصتهــا یــا پذیــرش ریســک در دنیایــی کــه آینــدهی نامعلــوم دارد ،تمرکــز دارد
و تــاش بــرای توضیــح و تبییــن ایــن مفهــوم ادامــه دارد.

نوآوری و رشد اقتصادی

هیــچ کــدام از پهلوهــای کارآفرینــی در پیشرفــت جامعــه بشــری و رشــد اقتصــادی،
بــه انــدازهی نــوآوری مهــم نیســت .پیشرفــت و رشــد بــه ســادگی نتیجــه
اعمــال بیشتــر عاملهــای دیــده شــده تولیــد نیســت؛ بلکــه نتیجــهی نــوآوری
مفیدترســاختن فعالیــت اقتصــادی انسانهاســت .در اقتصــاد رقابتــی ،کارآفرینــان
در تــاش یافتــن راههــای مقــرون بــه صرفــه جهــت تولیــد کاالهــای ارزانتــر،
بهتــر ،مرتبتــر ،ظریفتــر و هوشــمندتر کــه منجــر بــه جــذب مشــتری شــود،
بــا فشــار مــداوم مواجــه میشــوند( .بــه عنــوان مثــال تنهــا در مــورد پیشرفــت
تکنالــوژی تیلفــون یــا موتــر فکــر کنیــد و انقــاب و تحولهایــی کــه آنهــا چگونــه
تولیــد میشــوند) .فشــار مــداوم متذکــره ،بــرای یافتــن فرایندهــای کارآمدتــر و
محصــوالت مؤثرتــر -بیشتریــن رشــد و پیشرفــت را در اســتاندارد زندگــی مــا
نشــان میدهــد .در واقــع در ســال  ،1950اقتصــاددان امریکایــی نوبــل بــه نــام
رابــرت ســلو ، 2محاســبه کــرد کــه  87در صــد رشــد قابــل مالحظ ـهی اقتصــادی،
محصــول نوآوریســت .اکنــون نویســندهی انگلیســی بــهنــام مــات ریدلــی ، 3معتقــد
اســت کــه ایــن رقــم امــروز باالتــر از آن رقمهــای متذکــره اســت .بــهوجــود آمــدن
مــواد جدیــد ،ماشــینهای جدیــد و شــیوههای مؤثرتــر ،بــه مــا کمــک میکنــد
کــه بــا مصــرف وقــت کــم و منابــع کــم نیازهــا و خواس ـتهای خویــش را تامیــن
کنیــم.

1. John Stuart Mill
2. Robert Solow, 1924.
3. Matt Ridley, 1958.
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پیتــر دراکــر 1آمریکایــی ،دانشمنــد عرصـهی مدیریــت معتقــد اســت کــه نــوآوری
تنهــا منجــر بــه تولیــد محصــول بهتــر نمیشــود؛ بلکــه منابــع جدیــد را فراهــم
میکنــد .کار آفرینــان چیزهــای ب ـیارزش ماننــد ســنگ را بــه چیزهــای بــا ارزش
مثــل ســلیکان چیــپ کمپیوتــر تبدیــل میکننــد و همینگونــه ایــن بــه نوبــه
خــود حتــا چیزهــای بــا ارزشتــر از آن مثــل تیلفونهــای هوشــمند ،روبــات و
موترهــای بیسرنشــین را تولیــد میکننــد.
ولــی نــوآوری تنهــا مربــوط بــه خلــق ابــزار و وســایل جدیــد نیســت؛ بلکــه
نــوآوری بــر اســاس نظریــه رایدلــی  2در ســال ( 2020یــک تســاوی بــزرگ) اســت.
امــروز مــردم در فقیرتریــن کشــورهای دنیــا تیلفــون دارنــد کــه همیــن تیلفــون در
ثروتمندتریــن کشــورها هــم کار میکنــد .نــوآوری ایــن اســت کــه چــرا تعــداد
زیــادی از مــردم تحــت فشــار فقــر شــدید قــرار دارنــد و چــرا ایــن فقــر اینگونــه
ادامــه پیــدا میکنــد .نــوآوری منجــر بــه تقویــت و رشــد زندگــی مــا میشــود.
بیــن نــوآوری و تعــداد شــغلهاییکه ایجــاد میشــوند ،رابطــهی قــوی وجــود
دارد .صنعتهــای درحــال رشــد (مثــل آی تــی ،هــوش مصنوعــی ،وی آر ،بیوتیــک،
تیلــی هیلــت ،فینــچ) اغلــب توســط جوانــان ،شــرکتهای در حــال رشــد؛ نــه
شــرکتهای کــه قبــ ً
ا تاســیس شــده بودنــد ،مــورد اســتقبال قــرار میگیرنــد.
بــه یقیــن شــرکتهای بــزرگ ،بــا ســرمایه و منبعهــای انســانی شــان همچنــان
میتواننــد ،کارآفریــن باشــند :طورمثــال شــرکت ســونی واکمــن 3را بــه خاطــر
بیاوریــد؛ امــا ایــن شــرکتهای جدیــد ،کوچکتــر و در حــال رشــد هســتند کــه
بیشتریــن نــوآوری و بیشتریــن اشــتغالزایی را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.

1. Peter Druker 1985.
2. Ridley (2020).
3. Sony Walkman.

 |8مقدمهای برکار آفرینی

چگونه کارآفرینی را رشد بدهیم؟

تعــدادی از غربیهــا نگــران انــد کــه پویایــی کارآفرینــی تجــارتشــان در حــال
کاهــش اســت .نــرخ کســب و کارهــای نوپــا کاهــش یافتــه ،شــرکتها بــا تولیــد
کمتــر مــدت زیــادی دوام میکننــد و شــرکتها بــا تولیــد و کاربــرد بیشتــر
فنــاوری ،افــراد کمتــری اســتخدام میکننــد .بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی
کارآفرینــان در افزایــش بهــرهوری از طریــق کاالهــا و فرایندهــای جدیــد و اهمیــت
اجتماعــی آنــان در بهبــود زندگــی مــا ،ایــن پرســش اساســی مطــرح میشــود :آیــا
سیاســتگزاران غربــی هنــوز شــرایط مناســب بــرای رونــق کارآفرینــی را حفــظ
میکننــد و آنهــا بــرای تشــویق و حمایــت کارآفرینــی چــی کار بایــد کننــد؟
متاســفانه بــرای ایــن پرســش ،پاسـخهای ســاده وجــود نــدارد .چنــد واقعیــت
ســخت و دشــوار بــرای ادامــه وجــود دارد؛ زیــرا تعریــف و شناســایی کارآفرینــی
دشــوار اســت .ممکــن اســت کارآفرینــی در شــرکتهای کوچــک پیــدا شــود؛ ولــی
شــمار تجارتهــای جدیــد کوچــک در یــک کشــور معیــار خوبــی بــرای اندازهگیــری
کارآفرینــی نیســت .گذشــته از همــه چیــز ،تعــدادی زیــادی از رنگآمیــزان خانــه
و راننــدگان تاکســی بــه صــورت مســتقل وجــود دارنــد؛ ولــی آنهــا بــه صــورت
عــادی کارآفرینــان تلقــی نمیشــوند .ایــن اصطــاح بــرای کســانی بــه کار م ـیرود
کــه پویــا و خــاق باشــند و بتواننــد روشهــای تولیــد را دو بــاره ســازماندهی
کننــد و چیزهــای جدیــد تولیــد کننــد .همانگونــه کــه پیتــر دراکــر بیــان  1کــرد
کــه تعــداد زیــادی رســتورانهای کوچــک در حومههــای آمریــکا وجــود دارد؛ ولــی
صاحــب مــک دونالــد ،ری کــروک ، 2محصــول را اســتاندارد ســاخته و انقالبــی را
در فراینــد تولیــد محصــول ایجــاد کــرده ،از ایــن طریــق بــازار جدیــدی را ســاخته
انــد؛ بــه همیــن دلیــل آنــان کارآفریــن نامیــده میشــوند.زن و شــوهری کــه در
حومههــای آمریــکا یــک فروشــگاه مــواد غذایــی یــا یــک رســتوران مکزیکــی
میگشــایند ،بــه یقیــن کــه یــک خطــر تجارتــی را نیــز میپذیرندــ؛ امــا
آیــا آنهــا کارآفرینــان هســتند؟
1. Peter Drucker.
2. Ray Kroc.
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تمــام کارهایــی کــه آنهــا انجــام میدهنــد ،چیزهایــی انــد کــه مــردم قبـ ً
ا انجــام
داده انــد .ولــی بــا اســتفاده از مفهومهــا و تکنیکهــای مدیریتــی (پرســش ،و
تشــخیص ارزش بــرای مشــتری) ،اســتاندارد ســازی محصــول ،فراینــد و ابــزار
طراحــی و بــا آمــوزش تجزیــه و تحلیــل کار انجــام شــده و ســپس تنظیــم مــک
دونالــد هــردو بــه طــور چشــمگیری عملکــرد منابــع را بهبــود بخشــیده و یــک
بــازار جدیــد و یــک مشــتری جدیــد ایجــاد کردنــد .بنابرایــن ،ایــن عمــل نمونـهای
از کارآفرینیســت.
سیاســتگزاران ممکــن اســت بــا اعطــای قرضــه (سابســیدیز) و ســایر
کمکهــا بــه همــه شــغلهای جدیــد ،کارآفرینــی را تقویــت کننــد .ایــن ممکــن
اســت بــه شــکوفایی چنــد کارآفریــن کمــک کنــد؛ ولــی باعــث میشــود کــه پــول
مالیهدهنــدگان در حمایــت از بســیاری از شــغلهای جدیــد دیگــر کــه در اصــل
کارآفریــن نیســتند ،بــه هــدر رود .عــاوه بــرآن ،بیشتــر شــغلها و تجارتهــای
جدیــد موفــق نمیشــوند .بــه طــور معمــول ،یــک پنجــم شــغلهای جدیــد در
طــی یــک ســال ،یــک ســوم آن در طــی دو ســال و تقریبــاً نیمــی از آنهــا در
طــی پنــج ســال ورشکســت میشــوند (دفتــر مدیریــت شــغلهای کوچــک ایــاالت
متحــده  . 1)2014فقــط تعــداد بســیار اندکــی از آنهــا موفــق میشــوند .بقی ـهی
آن بــه دلیلهــای مختلــف و گوناگونــی کــه ممکــن اســت هیــچ ارتباطــی بــا میــزان
کارآفرینــی یــا نبــودن آنهــا یــا میــزان مفیـ د بودن محصــوالت آنها نداشــته باشــد،
شکســت میخورنــد .اگــر پــول مالیهدهنــدگان بهخاطــر کمــک بــه شــغلهای
جدیــد بــه مصــرف برســد ،ممکــن اســت منجــر بــه موفقیــت شــغلهای جدیــد
شــود و از شکســت آنهــا را نجــات دهــد؛ ولــی متاســفانه ،هیــچ روش خاصــی بــرای
پیشبینــی رونــق شــغلهای جدیــد وجــود نــدارد ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه
تالشهــای دولتهــا بــری انتخــاب برنــدگان نیــز طــور معمــول نــاکام بــوده اســت.

1. (US Small Business Adminis¬tration Office of Advocacy 2014).
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آزمایش تشویقکننده

برخــی از اقتصاددانــان معتقــدانــد یــک راهبــرد بهتــر ایــن اســت کــه تــاش
شــود تــا شــرایط درســت و مناســب را فراهــم کنیــم کــه کارآفرینــان تحــت آن
شــرایط ظهــور کننــد و بــه موفقیــت نایــل شــوند .رونــد کارآفرینــی کــه توســط
آن شــرکتها و محصــوالت نــو یــا شکســت میخورنــد یــا بــه موفقیــت اقتصــادی
دســت پیــدا میکننــد ،یــک فراینــد تکاملیســت ،بــه گونــه دقیــق ماننــد فراینــد
انتخــاب طبیعــی کــه توســط آن گونههــای زنــده تکامــل مییابنــد .هرچــه
آزمایــش بیشتــر را تشــویق کنیــم ،فرصــت بیشتــری بــرای دســتیافتن بــه
موفقیــت خواهیــم یافــت .و بــه همــان دلیــل «آزمــون و خطــا» ،شکســت آســانتر
 -امــا هنــوز بهبــود مییابــد – و رونــد بارورتــر میشــود.

در واقــع بیشتــر کارآفرینــان شکســتها را تجربــه کــرده ،پشــت ســر
گذشــتاندهاند .تومــاس ادیســون 1بیــش از هــزار تــاش نامــوق بــرای تولیــد چــراغ
داشــت .اســیتف جابــز  2بــا  Appleو  Apple Lisaمیلیونهــا دالــر را از دســت
داد و حتــا از شــرکت خــودش اخــراج شــد .ســر جیمــز دایســون  3بیــش از پنــج
هــزار نمونــه اولیــه را قبــل از ســاختن جــاروب برقــی بــدون کیســه امتحــان کــرد.
پیتــر تیــل ، 4یــک هیــج فنــد ( )Hedge Fundرا مدیریــت میکــرد و  95فیصــد
دارایــی خــود را از دســت داد .وقتــی آمــازون از کتــاب بــه اســباب بــازی منشــعب
شــد ،جــف بــزوس 5دههــا میلیــون اســباب بــازی را بــرای ذخیرهســازی خریــد؛
ولــی تنهــا نیمــی از آنهــا را فروخــت .شکســت بــه کارآفرینــان میآموزانــد کــه
کــدام نــوع از فراینــد و کاالهــا کارایــی ندارنــد و از طریــق تجربههــای گذشــته آن
میآموزنــد کــه بــازار چــی چیــز میخواهــد .ســایت مزایــده آنالیــن بــزوس 6نیــز
شکســت خــورد؛ ولــی ایــن تجرب ـه وی را قــادر بــه توســعه بــازار آمــازون کــرد.
مــن شکســت نخــوردهام .مــن تــازه ده هــزار راه را پیــدا کــردم کــه جــواب و
نتیجــه نمیدهند(.تومــاس ادیســون)
1. Thomas Edison.
2. Steve Jobs
3. Sir James Dyson
4. Peter Thril
5. Jeff Bezos.
6. Bezos’s online auc¬tion
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در حالیکــه برخــی از دانشهایــی وجــود دارنــد کــه کارآفرینــی را تشــویق
میکننــد و همچنــان کارهایــی وجــود دارنــد کــه مبتنــی بــر حــدس انــد.
ســیلیکون ویلــی ، 1نــام مســتعار منطقــه جنوبــی خلیــج سانفرانسیســکو کــه
میزبــان بزرگتریــن شــرکتها بــا تکنولــوژی پیشرفتــه در جهــان و هــزاران
شــرکت نوپــا در زمین ـهی فنــاوری اســت-یک داســتان موفقیتآمیــز در زمین ـهی
ی اســت؛ ولــی تعــداد کمــی از افــراد قــادر بــه تقلیــد از آن بــودهانــد،
کارآفرینــ 
هیچکــس طــور کامــل مطمیــن نیســت کــه چگونــه ایــن امــر اتفــاق افتــاده اســت.
کارشناســان اســتدالل میکننــد کــه ایــن براســاس ســرمایه گــذاری دولتــی یــا
خصوصــی ســاخته شدهاســت .حضــور شــرکتهای قــوی بــه بســیاری از خدمــات
زیرســاختهای عمومــی و قــرار دادهــای دفاعــی ،قطعــاً کمــک کــرد .ســپس
مجــاروت دانشــگاه اســتنفورد  2کــه نهــاد خصوصــی بــود ،نیــز حیاتــی بــود .ایــن
منطقــه همچنیــن از توانایــی جــذب کارگــران ســیار ،بــا تحصیــات عالــی و ماهــر و
از یــک فضــای پــر رونــق کســب و کار محلــی از جملــه ســرمایهگذاران خطرپذیــر
کــه شــرکتهای نوپــا میتواننــد از آنهــا بودجــه و مشــاوره بگیرنــد ،بهرهمنــد و
مســتفید شــدند .ســپس کل تاثیــر «دســته بنــدی» ،شــرکتهای فنــاوری مشــابهی
کــه وارد ایــن منطقــه شــدند بــه ایجــاد لقــاح ارزشمنــد بیــن شــرکتهای مختلــف
کمــک کــرد و تخصصــی را کــه در بــازار کار وجــود داشــت ،افزایــش داد .شــاید ایــن
همــه یــک تصــادف خــوش قــدم بــود کــه مکانهــای دیگــر ،بــرای خلــق دوبــاره
آن تــاش میکردنــد..

چگونه اقتصاددانان از کارآفرینی غفلت میکنند

اقتصاددانــان اصلــی میتواننــد در مــورد چگونگــی تقویــت رونــد کارآفرینــی
راهنمایــی محــدودی بــه مــا ارایــه کننــد؛ زیــرا آنهــا تقریب ـاً بــه طــور کامــل از
آن چشــم پوشــی میکننــد .کارآفرینــی بــه عنــوان محــرک رشــد و شــکوفایی
اقتصــادی بــرای هم ـهی مــا حیاتــی اســت .کارآفرینــی ســایر عاملهــای تولیــد را
در ایجــاد ارزش ،تحریــک ،هدایــت و ســازماندهی میکنــد.
1. Silicon Valley
2. Stanford University
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بــا ایــن وجــود اقتصاددانــان برجســته بــه نــدرت از ایــن عملکــرد مهــم
تحریککننــده قدردانــی میکننــد .در کتابهــای درســی اقتصــاد ،بــه عنــوان
مثــال ،شــرکت یــک ایــدهای طورکامــل انتزاعــی اســت .توضیحهایــی در مــورد
اینکــه چــرا شــرکتها وجــود دارنــد ،چگونــه آنهــا بهوجــود آمدنــد ،شــرکتها
چقــدر مختلــف و متنــوع انــد ،آنهــا چگونــه تغییــر و ترقــی میکننــد ،هــدف
آنهــا بــرای بنیانگذارانــش چیســت ،کارگــران و مشــتریان و حتــا چرایــی
شکســت آنهــا ،وجــود نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،انســانها و ذهنهــای کارآفریــن
طورکامــل از تصویــر خــارج شــدهاند .انســانها بــه صــورت کل و کارآفرینــان بــه
صــورت خــاص ،کلیــد فهــم زندگــی اقتصــادی هســتند .آنهــا هســتند کــه عمــل و
تجــارت را بــه حرکــت میآورنــد .زمیــن ،ســرمایه و حتــا کار هیــچ چیــزی بــاارزش
را تولیــد نمیکننــد ،تــا زمانیکــه اینهــا بــه واســطهی فکــر انســانی بــه یــک
ســمت بــا هــدف جهتدهــی نشــوند .ریــگ فقــط ریــگ اســت ،تــا زمانیکــه
انســانها آنرا بــه شــکل کانکریــت یــا چیپهــای کمپیوتــری تبدیــل نکنــد.
کاالهــای ســرمایهای فقــط تجهیزهــای بیمصــرف هســتند تــا زمانیکــه
بــرای تولیــد چیزهــای بــا ارزش بـهکار نرونــد .حفــر نهــر آب کاری بیهــوده اســت؛
مگــر اینکــه بــه مــا در تخلیــه یــا آبیــاری زمینهــای کشــاورزی یــا تامیــن
پایههــای ســاختمان یــا تامیــن هدفهــای دیگــر کمــک کننــد .پیــش از اینکــه
بتوانیــم اقتصــاد را درک کنیــم ،بایــد انگیزههــا و تعاملهــای انســانی را درک
کنیــم .بــا تاســف ،درک یــک نمونــه ســاده «میکانیکــی» اقتصــاد بــرای مــردم
نســبت بــه توضیحهــای پیچیــدهی بشــری ســادهتر و آســانتر اســت .درک
مفهومهــای کتــاب درســی آســان ماننــد «بازارهــای کامــل» دنیــای خیالــی از
محصــوالت یکســان و خریــداران و فروشــندگان یکســان کــه تجــارت بــرای
آنهــا رایــگان و بــدون هزینــه اســت ،درک آن ســادهتر از تغییــر و چرخــش و تنــوع
بازارهــای واقعیســت؛ ولــی ایــن مفهومهــا عقیــم و غیــر واقعــی انــد .بــا تاســف
حتــا بیشتــر ،ایــده «بــازار بــدون نقــص» پیشنهــاد میکنــد جایــی کــه مــا بــا
بازارهــای واقعــی بــر میخوریــم کــه دارای نقــص انــد ،بایــد مداخلــه کنیــم و بــرای
رفــع نقــص آن تــاش کنیــم .ولــی بــازار نمیتوانــد بــدون نقــص باشــد.
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اگــر زندگــی اقتصــادی مــا کامــل میبــود ،هیچکــس دلیلــی بــرای نــوآوری ،عرضــه
یــا فــروش یــا خریــد کــدام محصــول نخواهــد میداشــت؛ زیــرا آنهــا نمیتوانســتند
چیــزی را پیشرفــت بدهنــد .بــه هیــچ بــازاری نیــاز نخواهــد بــود و هیــچ بــازاری
بهصــورت کل وجــود نخواهــد داشــت .در واقــع ایــن کمبــود و نقــص در زندگــی
اقتصــادی اســت کــه باعــث میشــود مــردم عملهــای موثــری را در پیــش گیرنــد
و بــه تجــارت کاالهــا بیــن هــم بپردازنــد و فــردا شــرایط دو بــاره متفــاوت خواهــد
بــود .بــازار پاس ـخده شــرایط در حــال تغییــر اســت .جریــان دایمــی تغییــر تقاضــا
و عرضــهی کاالهــا و خدمــات بیشــمار پویــا هســتند و هیــچ وقــت از حرکــت
نمیافتنــد .خــود ایــن جریــان ،مــازاد ،کمبــود و فرصتهــای دیگــر را طــور دقیــق
ماننــد گردابهــا و گردابهایــی کــه در یــک جریــان کوهســتانی بــا ســرعت زیــاد
بــاز میشــوند ،نشــان میدهــد .ایــن کارآفرینــان هســتند کــه بــا عملکردهــای
شــان گردابهــا را بــا پروســه و محصــوالت جدیــد پُــر میکننــد .بــرای انجــام
ایــن کار ،آنهــا نیازمنــد نــوآوری هســتند .آنهــا بــا نــوآوری اشــیاء ،خدمــات و
انتخابهــای جدیــد را بــرای مــردم ایجــاد میکننــد کــه حتــا قب ـ ً
ا تصــور آن را
هــم نمیکردنــد .کارآفرینــان تمــام اینهــا را انجــام میدهنــد بــدون معلومــات
جامــع کــه کتابهــای درســی آن را تصــور میکننــد.
آنهــا قبـ ً
ا در ایــن مــورد نمیدانســتند کــه کــدام رونــد عملــی ،ســودمند یــا
چــی محصوالتــی را بــا کــدام کیفیــت و قیمــت میخواهنــد .وظیفـهی همــه آنهــا
دریافــت حدسهــای اســت؛ البتــه در مــورد بســیاری از کارآفرینــان موفــق ،آنهــا از
حدسهــا الهــام گرفتــه انــد .کارآفرینــان ریســک میکننــد ،بــرای ســرمایهگذاری
تصمیــم میگیرنــد ،وقــت ،نیــرو و ســرمایه و ســایر منبعهــا را بــرای پــروژهی
شــان مصــرف میکننــد ،البتــه زمانیکــه بــا عــدم اطمینــان مواجــه میشــوند
نیــاز آینــده چــه خواهــد بــود ،انتخــاب و انتظــار مصرفکننــدگان چــی خواهــد
بــود .بهعنــوان مثــال چــی کســی خــواب دیدهاســت کــه تقریبـاً نیمــی از جمعیــت
جهــان میخواهنــد یــک گوشــی هوشمنــد داشــته باشــند ،مهــم نیســت کــه یــک
گوشــی هوشمنــد بخرنــد.
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کــدام تولیدکننــده دایرةالمعارفهــا ،اطلسهــا ،کتابهــای مرجــع ،دفتــر
خاطرههــا ،روزنامههــا ،ماشــین حســاب ،دوربینهــا ،دســتگاههای بــزرگ
پیشبینــی میکننــد کــه تجــارت برخــی از ابزارهــای جیبــی ازبیــن مـیرود؛ ولــی
بــه گفتــهی برخــی از نظریهپــردازان ،بــه خطرانداختــن چنیــن پیشزمینــهای از
عــدم اطمینــان ،تعریــف دقیــق کارآفرینــی اســت.

اهمیت رقابت

درکتابهــای درســی رقایــت یکــی از حالتهــای اصلــی شــناخته شــده اســت
کــه در آن تعــداد زیــادی از خریــداران و فروشــندگان بــزرگ وجــود دارنــد؛ ولــی
آنچــه دانشمنــد اتریشــی بــه نــام هایــک  1دریافتــه ،رقابــت یــک تفکــر بهتــر در
مــورد یــک رونــد فعــال و جــاری اســت .عــاوه بــرآن ،رقابــت رونــدی اســت کــه
در آن کارآفرینــان و کارآفرینــی نقــش حیاتــی را بــازی میکننــد .هایــک ،رقابــت را
یــک پروس ـهی کشــفی مینامــد .هــر وقتیکــه کارآفرینــان بــا تقاضاهــای متغییــر
مشــتریان ،تغییــر در قیمتهــا و تامیــن منابــع برمیخورنــد ،آنهــا معلومــات
جدیــد را کشــف میکننــد راههــای بهتــر و ارزانتــر تولیــد کاالهــا و خدمــات را پیــدا
میکننــد و نیازهــا ،خواســتها و ذوق مشــتریان را بهصــوت واضحتــر شناســایی
میکننــد.
تحــت فشــار رقابــت ،کارآفرینانــی کــه بــه ســرعت ممکــن خواســتههای
مشــتریان را بــرآورده میکننــد نیــز حــق بیمــه دارنــد .مــازاد ،کمبــود و فرصــت
همیشــه در بــازار وجــود دارنــد ،نتیجــه طبیعــی پویایــی و پیچیدگــی آنهــا و
نوســانهای روزانــه و عــدم تطابــق در عرضــه ،تقاضــا و قیمتهاســت کــه بــه
ناچــار بــا آن مواجــه میشــوند .بــه کارآفرینــان بهخاطــر جلوگیــری از مــازاد ،رفــع
کمبودهــا و اســتفاده از فرصتهــای پیشآمــده و پیشبینــی مــازاد و کمبودهــای
آینــده و اقــدام قبلــی بــرای اصــاح آنهــا ،پــاداش داده میشــود.

1. F.A.Hayek.
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تحــت رقابــت بــازار ،کارآفرینــان بایــد ســریع عمــل کننــد در غیــر آن رقیبــان
بهخاطــر کســب پــاداش از فرصتهــا بــا خوشــی و مســرت اســتفاده خواهنــد
کــرد؛ بنابرایــن ،در بــازار رقابتــی ،عــدم تطابــق بــه ســرعت اصــاح میشــود،
بســیار ســریعتر از آنچــه در صــورت ادارهی بــازار توســط برنامهریــزان دولــت
یــا تحــت ســلطه انحصارگــران اتفــاق میافتــد و هیچیــک از آنهــا عالقــهی
چندانــی بــه انجــام چنیــن کاری ندارنــد .هرچــه رقابــت بیشتــر باشــد ،کارآفرینــان
بایــد ســریعتر در شناســایی و برطرفکــردن شــکافها عمــل کننــد ،بایــد در
پیشبینــی تقاضــای آینــده دقیقتــر شــوند و در اصــاح عــدم تعادلهــا نیــز
مبتکرانــه و بــا تخیــل قــوی عمــل کننــد .آنهــا ســریعتر بــه نیازهــای واقعــی مــردم
پاســخ دهنــد و هرچــه در ایــن زمینــه بهتــر عمــل کننــد ،عملکــرد آنهــا باعــث
بهترشــدن وضعیــت کل جامعــه میشــود .هیجکــس از کارآفرینــی بهعنــوان بقــا
صحبــت نمیکنــد؛ ولــی ایــن بــه گون ـهی دقیــق همــان چیزیســت کــه هســته و
تفکــر خــاق را پــرورش میدهــد( .آنیتــا رودیــک بنیانگــذار بــادی شــاپ). 1
رقابــت میتوانــد بهعنــوان یــک رونــد تکاملــی انتخــاب دوبــاره درنظــر گرفتــه
شــود؛ ولــی بایــد گفــت ایــن تولیدکننــدگان ،تاجــران و کارآفرینــان نیســتند انتخاب
کننــد کــه آنــان چــه محصــول و تولیــد خواهنــد داشــت .ایــن مشــتریان هســتند
کــه بهصــورت مــداوم محصوالتــی را انتخــاب میکننــد کــه نیازهــای شــانرا
بــا باالتریــن ارزش و پایینتریــن قیمــت بــرآروده کنــد .اگــر شــخص دیگــری
بتوانــد کاالی بهتــر یــا ارزانتــری تولیــد کنــد کــه ارزش بهتــری بــه آنهــا بدهــد،
میتوانــد تامینکننــدگان فعلــی خــود را کنــار گذاشــته و بــه جــای آن پــول خــود
را صــرف آن محصــول جدیــد و تامینکننــدهی جدیــد کنــد .بــه قــول معــروف
یــک تل ـهی مــوش بهتــر بســازید دنیــا راهــی را ب ـه ســمت دروازهی شــما خواهــد
گشــود ،هرچنــد موفقیــت کارآفرینــی چیــزی بیــش از صــرف اختــراع اســت .از
طریــق فراینــد انتخــاب بــازار رقابــت ،منبعهــا بــه گونــهی نظاممنــد بــه تلــهی
موشهــای بهتــر و ســایر اســتفادههای بیشــمار دیگــر از کاالهــا و خدمــات
هدایــت میشــوند کــه بیشتریــن ارزش را بــرای مــردم دارنــد.
1. Anita Roddick, founder of BodyShop

 |16مقدمهای برکار آفرینی

هــر پنــی  1کــه مصرفکننــدگان در معاملههــای روزانــهی مصــرف میکننــد،
ماننــد یــک رای در صنــدوق رایگیــری عمــل میکنــد .در واقــع هرکــدام اینهــا
بــه کارآفرینــان میگویــد کــه هــرکاال و خدمــت بــه چــه انــدازهای تولیــد شــود.
ایــن امــر بــه کارآفرینــان کمــک میکنــد کــه منبعهــا و محصــوالت شــانرا بــه
ســمتی جهــت دهنــد کــه بیشتریــن ارزش را دارنــد .ایــن همچنــان بــه آنهــا
کمــک میکنــد کــه نــوآوری کننــد و بــرای تولیــد محصــوالت بــاارزش بهتریــن
راههــای جدیــد را دنبــال کننــد .نتیجــه ایــن میشــود کــه منبعهــای موجــود و
در دسـترس تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــهصــورت موثــر مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،ارزش افزایــش پیــدا میکنــد و تمــام جامعــه از آن مســتفید میشــوند.
در دموکراســی سیاســی ،آرا فقــط بــرای نامــزدان اکثریــت مطــرح اســت و یــا پــان
اکثریــت در جهتدهــی و رق ـمزدن امــور جامعــه موثــر اســت .آرایــی کــه توســط
اقلیــت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،سیاســت را بهصــورت مســتقیم تحــت
نفــوذ قــرار نمیدهنــد؛ ولــی در بــازار هیــچ نظــری بیهــوده نیســت .هــر پنــی کــه
بــه مصــرف میرســد تــوان تاثیرگــذاری را بــر رونــد تولیــد دارد.

کارآفرینی و تنوع

رویکردهــای مهــم اقتصــاد هنــوز هــم دچــار مشــکل و کمبــود اســت .در واقــع ایــن
رویکــرد ،اهمیــت تنــوع را دســت کــم گرفتــه بــه بــاد فراموشــی میســپارد .در یــک
رقابــت کامــل و جامــع ،تولیــد یکســان انــد ،ولــی در حقیقــت آنهــا بهصــورت
واضــح یکســان نیســتند .تنــوع و انتخابــی را کــه مــا در کاالهــای روزمــره داریــم
در نظــر بگیریــد ،ماننــد :نوعهــای مختلــف چــای ،نــان ،پاپــوش ،کاله ،چوکــی ،موتــر
یــا مســکن؛ و خدمــات مختلــف مثــل آرایــش مــو ،بانــکداری ،تفریــح ،آمــوزش
شــغلی ،ترانســپورت یــا خدمــات درمانــی حیوانهــا .میتــوان پذیرفــت ،مــدل
رقابــت کامــل ،فقــط یــک بحــث نظــری اســت کــه بــرای فکرکــردن طرحریــزی
شدهاســت .بــا تغییــردادن واقعیــت تنــوع و پیچیدگــی فعالیتهــای اقتصــادی ،ایــن
امــر منجــر بــه گمراهــی مــا شــده و نظرهــای اشــتباه را تشــویق میکننــد .بــه
گونـهی مثــال مــردم را بــه ایــن نتیجــه میرســاند کــه داشــتن بیــش از تولیــد یــک
جنــس ،چــون موتــر ،مــواد کیمیایــی ،چیــپ ،لبــاس یــا هرچیــز دیگــر ،بایــد بــی
فایــده باشــد.
1.penny.
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در نتیجــه براســاس صرفهجویــی مقیــاس اقتصــادی ،یــک شــرکت بــزرگ بایــد
قــادر بــه تولیــد محصــوالت بــا قیمــت ارزانتــر نســبت بــه شــرکتهای کوچــک
باشــد .در عیــن زمــان سیســتمهای توزیعــی بایــد واحــد باشــند و نیــازی بــرای
تبلیغــات رقابتــی نباشــد .بــا ایــن حــال ،جــدا از تقویــت محصــوالت یکســان
بیفایــده ،واقعیــت زندگــی رقابتــی از کارآفرینــان میخواهــد کــه محصــوالت
متفــاوت تولیــد کننــد .کارآفرینــان میخواهنــد بــا ارایــه محصــوالت متفــاوت
ازرانتــر و بهتــر ،مشــتریان رقبیــان را بــه ســوی خــود متمایــل کــرده ،جــذب
کننــد .آنهــا میخواهنــد محصوالتــی را تولیــد کننــد کــه توجــه مشــتریان را
جلــب کننــد و آنهــا را بــه نمونههــای مصرفــی عالقهمنــد کننــد .در نتیجــه
گفتــه میتوانیــم کــه مشــتریان از تنــوع زیــاد در محصــوالت لــذت میبرنــد؛
زیــرا میتواننــد از بیــن شــکلهای مختلــف در ســطحهای مختلــف بــا قیمــت
و کیفیــت متفــاوت ،یــک انتخــاب داشــته باشــند نــه اینکــه دو نمون ـه از موتــر،
کمپیوتــر یــا وســایل آرایشــی باهــم یکســان باشــند.
حتــا محصوالتــی در ظاهــر اســتندارد؛ مثــل ســوپ یــا جــوس مالتــه یــا برگــر
بهصــورت مختلــف بســتهبندی شــده ،مــورد داد و ســتد قــرار میگیرنــد درحالــی
کــه مــا حتــا نمیخواهیــم لبــاس ،پاپــوش ،ســاعت یــا آرایــش مــوی شــبیه کســی
دیگــر داشــته باشــیم .بــا ایــن وجــود مــدل رقابــت کامــل ،تنــوع را نادیــده گرفتــه،
از همیــنرو نقــش و اهمیــت کارآفرینــی را در تولیــد و در جهتدهــی نــوآوری و
پیشرفــت بشــری ،نادیــده میگیــرد.
در دنیــای واقعــی رقابــت زیــادی وجــود دارد؛ ولــی کارآفرینــان تــاش
نمیکننــد کــه محصــوالت یکســان را بــرای مشــتریان عرضــه کننــد .آنهــا در
تــاش انــد بداننــد کــه مشــتریان چــه نوعــی از محصــوالت را ترجیــح میدهنــد.
ایــن کار ،کارآفرینــان را بــه نــوآوری ناگزیــر میکنــد محصوالتــی را عرضــه کننــد
کــه مــردم متقاضــی آن هســتند .در ایــن فراینــد کارآفرینــان بــه کشــفهای
جدیــد دســت مییابنــد ،سیســتمهای جدیــد را توســعه میدهنــد ،بهــرهوری
را رشــد میدهنــد ،ارزش را افزایــش داده ،باعــث پیشرفــت و ترقــی میشــوند.
اینهــا همــه دلیلهــای مهمــی هســتند کــه بایــد متوجــه کارآفرینــی باشــیم و
بــرای فهــم و تشــویق آن تــاش کنیــم.
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ساختار ،نقشها و ویژگیها

بیشتــر مــردم کارآفرینــی را در یکــی از ایــن ســه عرصــه فکــر میکننــد :بهعنــوان
یــک تجــارت مشــخص ،بهعنــوان یــک شــغل مشــخص یــا بهعنــوان یــک نگــرش
خــاص کــه برخــی افــراد از آن بهرهمنــد انــد .ارزش دارد کــه ایــن دیدگاههــای
مشــترک را بیشتــر توســعه داده ،مــورد بررســی قــرار دهیم.نوعیــت تجــارت :اغلــب
مــردم کارآفرینــی را بــا تجــارت نوپــا مســاوی میداننــد .برخــی از اقتصاددانــان
شــرکتهای نوپــا را بهعنــوان یــک شــاخص در نظــر میگیرنــد کــه در یــک
کشــور بــه چــه میزانــی کارآفرینــی وجــود دارد .ایــن یــک اشــتباه اســت .اول،
یــک تجــارت نوپــا لزوم ـاً کارآفرینــی نیســت .تعــداد زیــادی کافههــا ،ســالونهای
خالکوبــی ،خشــکه شــوییها و روزنامهفروشــیها هرســال راهانــدازی میشــوند؛
ولــی بــه ســختی میتــوان از آنهــا بــهعنــوان کارآفرینــی نــام بــرد .دوم اینکــه
یــک کارآفریــن لزومــاً نبایــد یــک تجــارت جدیــد را شــروع کنــد .ایــن درســت
اســت بیشتــر افــراد ترجیــح میدهنــد تجــارت شــانرا از طریــق نوآرویهــا
بــدون رضایــت شــرکای شــان توســعه دهنــد و پــاداش موفقیــت شــان را بهدســت
آورنــد .شــرکتهایی کــه قبــ ً
ا تاســیس شــده انــد هــم میتواننــد ،کارآفرینــی
داشــته باشــند؛ ب ـ ه گون ـهی مثــال :فــورد در حــال توســعهدادن برنامههــای تولیــد
موتــر و پارکینــگ آن اســت .آمــازون وب ســایت خدماتــی را بــرای کشــورهای
دیگــر ایجــاد میکنــد .آی بــی ام 1هــوش مصنوعــی را نســبت بــه ســخت افــزار
و نــرم افــزار مــورد توجــه قــرار داده اســت ،گــوگل در حــال توســعه موترهــای
بــدون سرنشــین و تحقیقهــای فضایــی اســت .شــرکتهای بــزرگ در توســعه
نوآوریهــای کارآفرینــی و داشــتن منابــع بــرای حمایــت از آنهــا و افزایــش آنهــا
حتــا در ســطح جهانــی ،میتواننــد مفیــد و اثرگــذار باشــند .شــغل آزاد هــم یــک
شــاخص خــوب بــرای کارآفرینــی نیســت .2بازهــم تعــداد زیــادی از مــردم داشــتن
شــغل آزاد را کارآفرینــی تلقــی میکننــد و کارآفرینــان را کســانی میداننــد کــه
دارای شــغل آزاد هســتند .الزامـاً هیــچ کــدام از آنهــا درســت نیســت .افــرادی کــه
دارای شــغلهای آزاد هســتند؛ مثــل راننــدگان تاکســی ،طورمعمــول کارآفریــن
نامیــده نمیشــوند.
1. IBM
2. Henrekson and Sanandaji.
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هیــچ یــک از راهنمایــان سیاســت ،دلقکهــا ،طراحــان جواهــرات ،مربیــان
شــخصی ،روزنامهنــگاران ،صفــاکاران ،باغبانــان ،مســئووالن حیوانــات اهلــی و
خانگــی و معلمــان موســیقی ،دارای شــغل آزاد نیســتند .بنابرایــن ،تعــداد کســانی
کــه دارای شــغل آزاد هســتند ،معیــار خوبــی بــرای کارآفرینــی نیســت.
در واقــع ایــن میتوانــد در تضــاد بــا آن باشــد .نظــارت بــر کارآفرینــی جهانــی
نشــان میدهــد کــه فعالیــت کارآفرینــی بــا شــغل آزاد ارتبــاط نــدارد .در ایــن
زمینــه دلیلهــای زیــادی وجــود دارد؛ ب ـ ه گون ـهی مثــال :شــغلهای آزاد در یــک
کشــور ممکــن اســت نشــان دهــد کــه تعــدادی کمــی از افــراد در آنجــا انگیــزه،
منابــع یــا فرصتــی دارنــد کــه از کار بهعنــوان یــک بــازرگان تنهــا منصــرف شــوند
و در عــوض تجــارت موفــق و رو بــه رشــد خــود را ایجــاد کننــد .یــا ممکــن اســت
افــرادی کــه دارای شــغلهای آزاد انــد ،حتــا در مــورد رشــد تجارتشــان فکــر
نمیکننــد؛ زیــرا آنهــا ســرمایهی کافــی بــرای عملیکــردن آن ندارنــد .زیربنــای
ضعیــف (مثــل ارتباطــات و حمــل و نقــل) ممکــن اســت توســعه و رشــد یــک
تجــارت را در یــک محــل دشــوار ســازد و یــا ممکــن اســت قاعدههــا و مقررههــای
طاقتفرســایی در اســتخدام دیگــران وجــود داشــته باشــد کــه ارزش ایــن همــه
درد ســر را نداشــته باشــند .برخــی از فقیرتریــن کشــورها دارای بلندتریــن ســطحی
از شــغل آزاد هســتند .ایــن نشــان میدهــد کــه اینهــا فقــط ترویــج کشــاورزی
معیشــتی یــا شــغلهای خانگــی اســت .اگــر بــر ایــن واقعیــت تاکیــد داشــته باشــیم،
آمــار نشــان میدهــد کــه هرچــه تعــداد افــراد دارای شــغل آزاد در یــک کشــور زیــاد
1
باشــند ،تعــداد میلیادرهــا کــم خواهــد بــود.
ریشــهی بســیاری از سیاســتهای عمومــی بــد ،در آمیــزش کارآفرینــی
بــا شــغلهای آزاد و نوپــا اســت .ممکــن اســت شــاخص کمــی بهتــر در تعــداد
(شــرکتهای جــوان و ســریع الرشــد بــا گــردش مالــی زیــاد و رکــورد رشــد
درآمــد) 2یــا حتــا (3شــرکتهای نوپــا بــا ارزش بیــش از یــک میلیــار دالــر) باشــد.
بــا وجــود ایــن ،معیارهــای ذکرشــده فقــط بــر موفقیــت اندکــی تمرکــز دارنــد کــه
از فراینــد کارآفرینــی نشــئت میکنــد.
1. Sanandaji and Leeson, 2013.
2. Technically, revenues of 1$ million or more and revenue growth of 20 per cent or more over four
years.
3. Unicorns
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آنهــا کارآفرینــی را در مقیــاس بــزرگ روی دســت میگیرنــد؛ زیــرا آنهــا برخــی
از فعالیتهــای کارآفرینانــهای را نادیــده میگیرنــد کــه در شــرکتهای بــزرگ
اتفــاق میافتــد همچنــان تالشهــای شــخصی کارآفرینانــهای را کــه ســرانجام
بــه ناکامــی منجــر میشــود .ایــن معیارهــا نمیتواننــد بهصــورت درســتی
میــزان کارآفرینــی را بیــن کشــورهای مختلــف در زمانهــای مختلــف ،مقایســه
کننــد ،چــون کشــورها قانونهــا و مقررههــای مختلــف در زمینههــای مالیــات،
زیرســاختها و بــازار ســرمایه دارنــد .ایــن عاملهــا حتــا بــه مــرور زمــان در عیــن
کشــور تغییــر میکنــد .ممکــن اســت در هــر عصــر و هــر کشــوری کارآفرینــان
زیــادی وجــود داشــته باشــند؛ ولــی احتمــال تبدیلشــدن آنهــا بــه شــرکتهای
نوپــا بــا ارزش میلیــارد دالــری بــه مــوارد دیگــری بســتگی دارنــد.
شــغل :روش دیگــر بــرای تعریــف کارآفریــن ،مدیــر و مالکبــودن یــک شــرکت
کوچــک اســت .بنابرایــن تعــداد مدیــران مالــک میتواننــد بهعنــوان یــک معیــار در
نظــر گرفتــه شــوند کــه بــه چــه میــزان کارآفریــن وجــود دارد .ایــن تعریــف حداقــل
بــه مــا اطمینــان میدهــد کــه بعضــی مغزهــای کارآفرینــان کار میکننــد و در
صــدد ســازماندهی و مدیریــت منابــع تجارتــی هســتند ایــن درســت اســت کــه
بیشتــر کارآفرینــان مدیــر مالــک یــا شــریکان تجارتــی هســتند.
بــاز هــم ایــن تعریــف خیلــی عــام و وســیع بــه نظــر میرســد .مــا بــه طــور
معمــول مالــک یــک فروشــگاهی را کــه هرگــز بــه فکــر گســترش آن نیســت،
بهعنــوان یــک کارآفریــن توصیــف نمیکنیــم .بــه احتمــال زیــاد مــا کســی را در
ذهــن داریــم کــه صاحــب و مدیــر یــک تجــارت کوچــک اســت؛ ولــی ســعی دارد بــا
ســاده ســازی تولیــد ،توســعه بازارهــای جدیــد و مدیریــت رشــد ،آن را بزرگتــر و
بهتــر کنــد .عــاوه برایــن ،همــه کارآفرینــان مالــک نیســتند .ممکــن اســت بســیاری
از کارمنــدان شــرکتهای بــزرگ باشــند؛ برخــی ممکــن اســت افــراد خــاق باشــند
کــه مدیریــت تجــارت خــود را بــه دیگــران واگــذار میکننــد .برخــی از افــراد،
کارآفریــن بــه کســی میگوینــد کــه تولیــد محصــول و بازاریابــی بــرای محصــول
برایــش یــک وظیفــه و پیشــه باشــد .آنهــا یکــی پــس از دیگــری نــوآوری ایجــاد
میکننــد .حتــا ممکــن اســت بــرای پیگیــری هرکــدام ،شــغلهای جدیــدی را
شــروع کننــد .اینهــا همــان چیزیســت کــه مــا آنرا کارآفرینــان سلســلهای
مینامیــم.
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مثالهــای اینهــا :اســتیف جابــز (اپــل ،نکســت ،پیکســر) ،ایلــون موســک (اســپس
اکــس ،تیســا ،ســولر ســیتی) ،ســیر ریچــارد برانســون (ویــرژن موزیــک ،ویــرژن
آتلنتیــک ،ویــرژن ریــل) و ســیر جیمــز دایســون (جــاروب برقــی ،تصفیهکــن هــوا،
ماشــین لباسشــویی ،موخش ـککن ،گــروپ) . 1ولــی مثالهــای دیگــر هــم وجــود
دارنــد .حتــا میتــوان اپــرا وینفــری را نیــز در آن گنجانیــد :وی بــا نمایــش چــت
تلویزیونــی در ایــاالت متحــده مشــهور بــود ،وی شــرکت  Harpo Productionsرا
بــرای بهرهبــرداری از حقــوق تاســیس کــرد .شــبکه  Oprah Winfreyرا ،راهانــدازی
کــرد و یکــی از بنیانگــذاران ایســتگاه کیبــل اکســیژن اســت .بــرای بســیاری از
چنیــن کارآفرینــان ســریالی ،کــه در حــال حاضــر میلیــاردر هســتند ،پــاداش مالــی
دیگــر مهــم نیســت .بــه ســادگی بــه نظــر میرســد کــه آنهــا چیزهــای جدیــدی
را امتحــان میکننــد.
طــرز فکــر :آیــا کارآفرینــی ذهنــی و فکــری اســت کــه کارآفرینــان را از دیگــران
جــدا میکنــد .هنــگام صحبــت از کارآفرینــان ،اکثــر مــردم بــه خالقیــت ،ابتــکار
و جســتوجوی تازگــی ،هوشــیاری نســبت بــه فرصتهــا ،عــزم راســخ بــرای
بره ـمزدن نظــم موجــود ،درک شــخصی بــا تجــارت و محصــوالت آن ،تعهــد یــک
جانبــه بــه ســبک ،کیفیــت و مدیریــت آن فکــر میکننــد .در کنــار ایــن ویژگیهــا،
اعتمــاد بــه نفــس ،تجربــه ،توانایــی چنــد وظیفـهای و تمایــل بــه پذیــرش ریســک
2
نیــز بســیار مهــم انــد.
همــه کارآفرینــان ایــن ویژگیهــای شــخصیتی را ندارنــد و یــا هم ـهای شــان
ایــن ویژگیهــا را بـه صــورت مســاوی و یکســان ندارنــد .نــوآوران و فرصتطلبــان
بــا اســتعدادی وجــود دارنــد کــه مدیــران بــا صالبتــی هســتند و مدیرانــی هــم
هســتند کــه بــازار را بــهدرســتی درک نمیکننــد .ســیلیکان ویلــی افــراد وسواســی
زیــادی را دارنــد کــه مــردم را مدیریــت نمیتواننــد و مدیــران ردهباالیــی کــه
محصــوالت و بــازار را درک نمیتواننــد .ممکــن اســت اســتیف جابــز نمون ـهی اول
باشــد و جــان اســکالی کــه بــرای مــدت کوتاهــی او را از اپــل بیــرون کــرد ،مــورد
دوم باشــد.
1. Steve Jobs (Apple, NeXT, Pixar), Elon Musk (SpaceX, Tesla, SolarCity), Sir Richard Branson
(Virgin Music, Virgin At¬lantic, Virgin Rail) and Sir James Dyson (vacuum cleaners, air purifiers,
washing machines, hair dryers, lighting).
2. Foss and Klein, 2010.
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اســتیف جابــز میگویــد« :مــن متقاعــد شــدهام نیمــی از آنچــه کــه کارآفرینــان
موفــق را از افــراد نــا موفــق جــدا میکنــد ،پشــتکار محــض است».مشــکل دیگــر
ایــن اســت کــه اندازهگیــری ویژگیهــای طــرز تفکــر انســانها دشــوار اســت.
چگونــه میتــوان هوشــیاری ،یــا خالقیــت یــا عــزم افــراد را بهصــورت عــددی و
رقمــی مشــخص کــرد؟ بهعنــوان راهــی بــرای دانســتن میــزان کارآفرینــی مــا یــا
اینکــه سیاســتهای عمومــی ممکــن اســت باعــث تقویــت عقــب ماندگــی آن
شــود ،کمــک چندانــی نمیکنــد .عــاوه برایــن ،صــرف داشــتن ایــن ویژگــی در
مــردم شــاخصی بــرای موفقیــت آنهــا بهعنــوان کارآفریــن نیســت .آنهــا ممکــن
اســت ایدههــای برجســته ،تخیلــی و خالقانــه داشــته باشــند؛ ولــی هرگــز تــوان
توســعه کار خــود را از حالــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب نداشــته باشــند .یــا
ممکــن آنهــا شــرکتهای خــود را رشــد دهنــد تــا بــا موفقیــت خــود راضــی
باشــند ولــی بــاز هــم افــراد جســور ،خــاق و دارای قــوه تخیــل دیگــری از آنهــا
ســبقت میگیرنــد .در اقتصــاد رقابتــی کارآفرینــان نیازمنــد ســرعت بیشتــر در
عمــل هســتند تــا در صــدر قــرار گیرنــد.

اندازه شرکت و کارآفرینی

بــزرگ در مقابــل کوچــک :جــوزف شــومپیتر اقتصــاددان سیاســی اتریشــی در
ابتــدا فکــر میکــرد کــه شــرکتهای بــزرگ کارآفرینــی منجــر بــه نــوآوری در
کارآفرینــی خواهنــد شــد؛ زیــرا آنهــا از ســرمایه ،کارمنــدان آگاه و سیســتمهای
بازاریابــی و توزیــع بــرای موفقیــت در محصــوالت جدیــد برخــوردار هســتند 1.ولــی
زمانیکــه تحقیــق کــرد ،بســیاری از فناوریهــای صنعتــی فعلــی ماننــد فــوالد،
منســوجات ،بــرق و نفــت بــه مقیــاس ســرمایه گذاریهــای کــه داشــتند فقــط
ســرمایههای کالن میتوانســت نیازهــای آنهــا را تامیــن کنــد.
بعــد شــومپیتر نتیجــه گرفــت کــه شــرکتهای کوچکتــر میتواننــد
انعطافپذیرتــر و چابکتــر باشــند و از همیــن لحــاظ احتمــال اینکــه نســبت بــه
شــرکتهای بــزرگ کارآفرینتــر باشــند ،زیــاد اســت.اقتصاددان آمریکایــی ویلیــام
باومــول 2بــا ایــن اســتدالل کــه بنیادیتریــن و مخلتریــن نوآوریهــا مربــوط بــه
شــرکتهای نوپــا اســت ،موافقــت کــرد.
1. Joseph Schumpeter.
2. Willaim Baumol, 2017-1922.
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شــرکتهای بــزرگ نیــز میتواننــد کارآفریــن باشــند؛ ولــی آنهــا تمایــل بــه تولیــد
نوآوریهــای بیشتــر دارنــد .دلیلهــای زیــادی وجــود دارد کــه چــرا شــرکتهای
بــزرگ بهطــور گســترده در خطــوط تولیــد موجــود ســرمایهگذاری کننــد کــه
ممکــن اســت باعــث شــود آنهــا بــه عــوض جاگزینــی آنهــا بــا چیزهــای جدیــد،
در مــورد بهبــود محصــوالت و فرآیندهــای موجــود تمرکــز کننــد .متعه ـ د بــودن
بــه فنــاوری تولیــد موجــود ،ممکــن اســت آنهــا را بــه پذیرفتــن روشهــای جدیــد
وا دارد .اینگونــه موضوعهــا زندگــی را بــرای کارآفرینــان در شــرکتهای بــزرگ
دشــوار میکنــد .حتــا در ایــن صــورت ،بســیاری از کارآفرینــان ،کار خــود را در
شــرکتهای بزرگتــر آغــاز میکننــد ،جایــی کــه آنهــا در مــورد یــک صنعــت
خــاص اطالعــات کســب میکننــد و شــاید فرصتهــای بالقــوهای را ببیننــد کــه
میتواننــد بــا راهانــدازی مســتقل از آنهــا اســتفاده کننــد.
عوامــل پیچیــده :هرچنــد تصــور آن پیچیدهتــر از خــود آن اســت ،اکثــر
شــرکتهای نوپــا بــا شکســت مواجــه میشــوند .مطابــق بــه گفتههــای مشــاوران
بینالمللــی بیــن و کــو  1فقــط یــک شــرکت از میــان هــر  17هــزار شــرکت
آمریکایــی بــا ســرمایهی  500میلیــون دالــر میتوانــد رشــد کنــد .در مقابــل،
شــرکتهای مســتقر و ثابــت کــه از تجــارت اصلــی اســتفاده میکننــد حــدود 1
بــر  8درصــد فرصــت ایجــاد تجــارت جدیــد را در مقیــاس بــزرگ آن دارنــد .ایــن
باعــث میشــود شــانس موفقیــت در یــک شــرکت بــزرگ حــدود  2000برابــر
بیشتــر از یــک شــرکت تــازه تاســیس باشــد.زندگی یــک شــرکت نوپــا تــا حــدی
پــر از فــراز و نشــیب اســت کــه حتــا یــک راننــده کــه تمــام عمــر خــود را در یــک
2
شــرکت ســپری کردهباشــد ،تصــور نمیتوانــد.) Harvey Mackay( .
همانگونــه کــه شــومپیتر بیــان کــرد ،کارمنــدان مزدبگیــر شــرکتهای بــزرگ
هــم میتواننــد کارآفریــن باشــند؛ ولــی شــرکتهای بــزرگ نیازمنــد راهبــردی
هســتند کــه از آنهــا حمایــت کننــد .ســرمایهگذاران شــرکتهای بــزرگ از طریــق
فعالیتهــای روزمــره خــود ممکــن اســت طورکامــل از نیازهــای مشــتریان شــان
آگاه باشــند و آنهــا هنــوز هــم نیازمنــد ایــن هســتند کــه از شــرکت خــود بخواهنــد
تــا از ایدههــای آنهــا حمایــت کننــد.
1. Bain and co.
2. Harvey Mackay, US businessman and columnist.
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شــرکتهای بــزرگ بایــد فرایندهــای خــود را در تولیــد ،بازاریابــی بــه نــوآوری
وصــل کننــد .ایــن بــه معنــای همســویی تاییــد ســاختارها ،پروژههــا و کارکنــان
اســت .ایــن بهمعنــای فرهنگســازی اســت کــه از چنــد ایــده و آزمایــش اســتقبال
میکنــد.
شــرکتهای بــزرگ و کوچــک :باتوجــه بــه ایــن ،بســیاری از شــرکتهای
بــزرگ بــا فعالیتهــای کارآفرینــی کوچکتــر توســعه پیــدا میکننــد .برخــی
رقابتهــای نــوآوری را بــرای شــرکتهای نوپــا یــا دانشجویانــی کــه در
آســتانهی فراغــت هســتند ،ســازماندهی میکننــد .ایــن امــر بــه آنهــا کمــک
میکنــد کــه فناوریهــای آینــده را شناســایی نمــوده و نــوآوران را بهطــرف خــود
بکشــانند .بهعنــوان مثــال ،نوآوریهــای مثــل ابــر و دادههــای بــزرگ ،برنامههــای
امــکان پذیــر بیپایانــی دارنــد ،بنابرایــن داشــتن تعــداد زیــادی ذهــن تــازه کــه
پیرامــون چنیــن موضوعهایــی کار کننــد ،ارزشمنــد اســت ،نــه اینکــه متعهــد
بــه یــک رویکــرد واحــد شــرکتی باشــید .بــا وجــود ایــن  ،تــاش بــرای شناســایی
نــوآوران آینــده و ســرمایهگذاری بــاالی آنهــا یــک قمــار بــا ریســک کمتــر
اســت .شــرکتهای بــزرگ ممکــن در عــوض بــه دنبــال شــرکتهایی باشــند
کــه بــه عرضــه محصــوالت بــه بــازار نزدیکتــر هســتند و ممکــن تجــارت خــود
را تقویــت یــا تکمیــل کننــد .برخــی از شــرکتهای بــزرگ بــه عنــوان «تســریع
کننــده» عمــل میکننــد بــا ارایــه مشــوره و ســرمایه ،رشــد شــرکتهای کوچــک
کارآفریــن را ســرعت میبخشــند .ایــن امــر بــه آنهــا امــکان میدهــد در ازای
مشــاوره ،ســرمایهگذاری ،یــک سیســتم بازاریابــی آمــاده و اغلــب بــا درک بهتــری از
عالقــهی مشــتری نســبت بــه بســیاری از مبتکــران ،فرآیندهــا یــا پیشنهادهــای
محصــول خــود را ارتقــا دهنــد .ســایر شــرکتهای بــزرگ از «محفظــه رشــد»
پیشــتبانی میکننــد کــه ایدههــای مختلکننــده را ایجــاد میکننــد ،بــه امیــد
ایجــاد چیــز جدیــدی کــه پیشنهادهــای موجــود آنهــا را تکمیــل کنــد .بهعنــوان
مثــال PSAپژو-ســیتروئن  1آینــده خــود را در ارایــه «راه حلهــای حرکتــی» و
نــه فقــط ســاخت موتــر میدانــد و توســعه ایدههــای جدیــد را بــه ایــن منظــور
تشــویق میکننــد)International Bussiness Machines) (IBM( .
1. PSA Peugeot-Citroën,
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همچنــان آینــده خــود را بهعنــوان ارایهکننــده خدمــات بــه تجــارت میبینــد
نســبت بــه یــک ســازنده ماشــین چنیــن مشــارکتی بــه شــرکتهای بــزرگ
ایــن امــکان را میدهــد کــه پیشرفتهــای جدیــد را تصفیــه کــرده ،از طیــف
گســتردهتری از ایدههــا اســتفاده کننــد ،همــه بــا هزینــه و ریســک کمتــری
نســبت بــه آنچــه ممکــن اســت خودشــان انجــام دهنــد.

نوعهای کارآفرینان
کارآفرینــان انفــرادی و گروهــی :کارآفرینــان همیشــه مدیــر مالک نیســتند که
بــه تنهایــی کار کننــد .همانگونــه کــه دیدهایــم ،ممکــن اســت کارآفرینــان توســط
شــرکتهای بــزرگ اســتخدام شــوند؛ ولــی آنهــا ممکــن نــوآوران شــرکتهای
کوچــک و درحــال رشــد باشــند کــه بهخاطــر منافــع متقابــل بــا شــرکتهای
بــزرگ همــکاری میکنند.کارآفرینــان مســتقل هــم همیشــه بــه تنهایــی کار
نمیکننــد .بســیاری از آنهــا بهصــورت مشــترک کار میکننــد ،مثــل جــری
پیــج و ســیرجی بریــن ،اســتیف جابــز و اســتیف وونزیــاک در اپــل ،بیــل هیلویــت
و دیــف پــکارد از هیلویت-پــکارد ،بیــن کوهــن و جیــری گریــن فیلــد از بیــن و
جــری ،ویلیــم پراکتــر و جیمــز گمبــل از پراکتــر و گمبــل . 1مزیــت ایــن کار ایــن
اســت کــه شــریکان ممکــن اســت مهارتهــای مختلــف؛ ولــی مکمــل دیگــری
بــرای پوشــاندن کمبودهــای یکدیگــر ارایــه و یــک دوســت حیاتــی بــرای آزمایــش
ایدههــا داشــته باشــند.
در ســایر موردهــا گروهایــی از افــراد بــا هــم جمــع میشــوند کــه یــک شــرکت
را تاســیس کننــد و رشــد دهند.حتــا شــرکتها خودشــان میتواننــد مشــارکت
کارآفریــن را شــکل دهنــد؛ بهعنــوان مثــال همــکاری اپــل بــا ماســترکارت بهخاطــر
ایجــاد مفهــوم کارآفرینــی ،اپــل پــی. 2

1. Larry Page and Sergey Brin of Google, Steve Jobs and Steve Wozniak at Apple, Bill
Hewlett and Dave Packard from Hewlett-Packard, Ben Cohen and Jerry Greenfield of
Ben & Jerry’s, William Procter and James Gamble of Procter & Gamble.
2. Apple Pay.
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آنهــا ممکــن اســت سیســتمهای جدیــدی را بــرای افزایــش منبعهــای پولــی
بــه مقصــد تامیــن غــذا یــا کمــک بــه امدادگــران توســعه دهنــد .دانشــگاهها و
نهادهــای اکادمیــک نیــز کار افرینــان هســتند کــه زمینههــای جدیــد تحقیــق
را ایجــاد میکننــد .کارآفرینــان سیاســت کــه ایدههــا را در بحثهــای عمومــی
و مردمــی تزریــق میکننــد و بهجــای منافــع خــود ،منافــع عمومــی را تامیــن
میکننــد .همچنیــن زبــان مشــترک و عامیانــه ،کارآفرینــی را محــدود بــه
فعالیتهــای بشردوســتانه نمیکنــد .مــا حتــا میتوانیــم از افــرادی صحبــت کنیــم کــه
بــرای دســتیابی بــه مقررههــا یــا قانونهــای مالیاتــی برنامههــای هوشمندانــه
«کارآفرینانــه» را طــرح میکننــد .گرچــه ممکــن اســت آنهــا را بهخاطــر ایــن
کارشــان تحســین نکنیــم .بــا دقــت در محاورههــای روزانــه درخواهیــم یافــت کــه
کارآفرینــی در عامتریــن مفهــوم آن در اطــراف مــا وجــود دارد.
نــوآوران و مدیــران :کارآفرینــان بــرای موفقیــت بایــد قــادر بــه انجــام کارهایــی
بیــش از داشــتن ایدههــای نوآورانــه یــا آگاهبــودن در مــورد فرصتهــای بــازار
باشــند .در واقــع آنهــا بایــد رویــای شــان را بــه واقعیــت مبــدل کننــد .ایــن بــدان
معناســت کــه نــه تنهــا یــک شــرکت اقتصــادی را بــه راه میاندازیــم؛ بلکــه آن را
بــه ثمــر میرســانیم عــاوه از ایــن بــرای رســیدن بــه موفقیــت تــاش مدیریتــی
زیــادی نیــز الزم اســت .حداقــل ،ایــن امــر نیازمنــد آن اســت کــه آنهــا منبعهــای
چــون کارمنــدان و ســرمایه را تهیــه کننــد و بهخاطــر ارایــه چش ـمانداز شــان بــر
ایــن منبعهــا تمرکــز داشــته باشــند .آنهــا ممکــن اســت دیگــران را بــه خاطــر
داشــتن مهارتهــای مدیریتــی اســتخدام کننــد و از تواناییهــای آنهــا بــرای
رســیدگی بــه جزئیــات ،ماننــد ثبــت شــرکت ،اخــذ جــواز ،انطبــاق بــا مقررههــا،
تحقیــق در مــورد بازارهــا یــا مذاکــره بــا تامینکننــدگان ســرمایه ،صاحــب زمیــن
و کارمنــدان ،اســتفاده کننــد؛ ولــی آنهــا هنــوز بایــد مدیــران را راهنمایــی کننــد،
منبعهــا را توحیــد کننــد و در بــازاری کــه میخواهنــد کار کننــد ،درکــی از آن
داشــته باشــند .بــا در نظــر داشــت ایــن موردهــا ،کارآفرینــان مدیــر هــم میباشــند.
کارآفرینــان غیرتجارتــی :اقتصاددانــان تمایــل دارنــد کــه بهصــورت طبیعــی در
مــورد کارآفرینــان و کارآفرینــی در تجــارت و تنظیمــات تجارتــی فکــر کننــد .برخـی
معتقــد انــد کــه دسـتیابی بــه ســود مالــی بخــش اساســی در تعریــف کارآفرینــی
ا ست .

مقدمهای برکار آفرینی | 27

بــه زبــان ســاده و عامیانــه ،مــا از کارآفرینــی بهعنــوان چیــزی کــه در محیطهــای
غیــر تجــاری نیــز پیــدا میشــود صحبــت میکنیــم .مــا از کارآفرینــان اجتماعــی
صحبــت میکنیــم ،کســانی کــه در مــورد راه حلهــا بــرای مشــکلهای اجتماعــی،
فرهنگــی و محیطــی تحقیــق میکننــد ،نــه بــرای ب ـه دس ـتآوردن چیــزی بــرای
خــود .آنهــا ممکــن اســت بــه تشــکیل و تامیــن بانکهــای غذایــی؛ طورمثــال
ایجــاد اشــکال جدیــد مســکن کــم هزینــه یــا راههــای بهتــری را بــرای دسترســی
مــردم بــه خدمــات صحــی و آموزشــی بــه هــدف کاهــش فقــر ،ابــداع کننــد.

کارآفرینان افراد غیرمعمولی هستند
بــرای اکثــر کارآفرینــان ،کارآفرینــی یــک امــر بســیار نــادر اســت .بــا توجــه بــه
آنچــه کارآفرینــان تجارتــی بایــد بــا آن روبــهرو شــوند ،نادربــودن آن اجتنــاب
ناپذیــر اســت .آنهــا بــا انتخابهــای پیچیــدهای در تولیــد و چگونگــی تولیــد
مواجــه میشــوند .لزومـاً همـهای افــراد توانایــی موفقیــت در ایــن عرصــه را ندارنــد.
گرایــش کارآفرینــی :ایــن ایــده کارآفرینــی بــه معنــای دورشــدن از محصــوالت
موجــود و روشهــای موجــود انجــام کارهاســت .ایــن امــر نــه تنهــا بــه نــوآوری؛
بلکــه بــه جمـعآوری منبعهــا نیــز نیــاز دارد .تــا زمانیکــه کارآفرینــان بــازار را بــه
ســادگی دنبــال نکننــد ،نمیتواننــد بــه ســادگی از آنچــه دیگــران در ایــن زمینــه
انجــام میدهنــد نســخه بــرداری کننــد؛ بلکــه مجبــور انــد ســاختارهای جدیــدی
از خــود ابــداع کننــد .آنهــا ناگزیــر انــد ریســک بپذیرنــد ،در مــورد اینکــه
آیــا ســاختار آنهــا کار میکنــد یــا اینکــه محصــول آنهــا بــرای مشــتریان
آینــده جــذاب خواهــد بــود .اقتصاددانــان از ایــن ترکیــب نــوآوری ،فعالبــودن و
ریســکپذیری بــه عنــوان گرایــش کارآفرینــی یــاد میکننــد 1.کارآفرینــان بــه
تمــام ایــن ســه ویژگــی نیــاز دارنــد .شــرکتی کــه بــا اخــذ قرضهــای زیــاد ریســک
میپذیــرد؛ ولــی هیــچ چیــز جدیــد تولیــد نمیکنــد ،طورمعمــول «کارآفریــن»
تلقــی نمیشــود .همچنــان بــه شــرکتی کــه فقــط از دیگــران نســخه بــرداری
میکنــد کــه ب ـه صــورت آگاهانــه برخــی از محصــوالت یــا فناوریهــای ابتــکاری
را ایجــاد کنــد ،نمیتــوان نســبت بــه ایــن شــرکت عنــوان کارآفرینــی را بـهکار بــرد.
1. Miller, 1983.
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رونــد کارآفرینــی :بــا در نظرگرفتــن ایــن نکتههــا ،برخــی از اقتصاددانــان
کارآفرینــی را یــک فراینــد میداننــد کــه نــه تنهــا شــامل انتخابهــای پیچیــده؛
بلکــه یــک رشــتهی طوالنــی از گزینههــای پیچیــده اســت کــه بایــد در صــورت
موفقیــت کارآفریــن ،بــه درســتی انجــام شــوند .ایــن کار بــا آگاهــی و ســپس
شناســایی فرصتهــا شــروع میشــود (بهعنــوان مثــال ناشــی از تغییــرات
تکنولوژیکــی ،اجتماعــی ،نظارتــی یــا بــازار) ســپس بــا ایجــاد یــک دیــدگاه در مــورد
اینکــه آیــا ایــن فرصتهــا ارزش اســتفاده را دارنــد یــا خیــر .حــدسزدن در مــورد
جایــگاه بــازار آینــده و تقاضــای مشــتری ،ارزیابــی ریس ـکها و هزین ـهی اســتفاده
از فرصــت ممکــن اســت ارزش داشــته باشــد یــا خیــر ،آیــا (بهعنــوان مثــال ،زمــان،
تــاش فکــری و فزیکــی و پــول) بــرای انجــام ایــن کار ارزش دارد؟ .ســپس شــامل
توســعه بهتریــن محصــوالت و فرآیندهــای اســتفاده ،شناســایی ،بهدســت آوردن،
جم ـعآوری منابــع الزم؛ ایجــاد و راه انــدازی ســرمایه گــذاری جدیــد ،تمرکــز ایــن
منابــع بــر ارایــه ایــن چشــم انــداز ،طراحــی محصــول و بازاریابــی میشــود .ســپس
کارآفریــن بایــد موفقیــت اولیــه را کســب کنــد و بــر اســاس آن پیشرفــت کنــد.
شــرکت را مقیاسبنــدی کــرده ،توســعه را مدیریــت کنــد.
هــر شــرکت کارآفریــن بایــد بــه تغییــر نتایــج ،بازارهــا ،شــرایط عرضــه و تقاضا،
مالیــات ،مقررههــا و نهادهــا ،پاســخ ارایــه کنــد .در هــر مرحلــه بایــد بررســی شــود
کــه منبعهــای موجــود بــه خوبــی ســرمایهگذاری شــده و بــه خوبــی ســازمان
یافتهانــد .ایــن کار ســریع و آســان نیســت مهــارت در تســلط بــر تمــام مرحلههــای
آن یــک امــر معمــول نیســت .ممکــن اســت بــه همیــن دلیــل باشــد کــه فقــط
 2-1درصــد از نیروهــای کاری در یــک ســال کار جدیــدی را شــروع میکننــد و
چــرا بیشتــر آنهــا شکســت میخورنــد .از همیــن رو تعــداد کمــی از افــراد کــه
بهعنــوان کارآفرینــان موفــق میشــوند ،بــرای هم ـهی مــا حیاتــی و مهــم هســتند.
آنهــا باعــث رشــد رقابــت و بازدهــی تمــام اقتصــاد میشــوند .آنهــا بــا توســعه
فناوریهــای جدیــد و محصــوالت بهتــر و ارزانتــر ،بــه رشــد اقتصــادی کمــک
میکننــد .آنهــا تامینکننــدگان موجــود را بــرای شــکلگیری یــا تــرک بــازار بــه
چالــش میکشــانند.
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شــرکتهایی بــا بهــرهوری بیشتــر وارد بــازار شــده و بــا بهــرهوری کمتــر از بــازار
اخــراج میشــوند و ترکیــب کلــی شــرکتها میتوانــد موثرتــر و مناس ـبتر بــرای
واقعیتهــای بــازار باشــد .ایــن افزایــش بهــرهوری و تمرکــز باعــث افزایــش رفــاه
بــرای همــه میشــود.

ذهن کارآفرین

بنابرایــن ،چــه چیــز باعــث میشــود کــه افــراد ،وقــت ،تــاش و پــول خــود را بــرای
نتایــج مشــخص در رونــد طوالنــی و پیچیــده کارآفرینــی بــه خطــر بیندازنــد؟ پاســخ
ســاده ،فریفتــن ســود مالــی اســت .ولــی ایــن امــر همیشــه ایــن گونــه نیســت .برخی
از کارآفرینان«ســبک زندگــی» بــه ســادگی میخواهنــد رییــس خــود باشــند آزادی
و اســتقالل را کــه ایــن کارآفرینــی بــه ارمغــان مـیآرود ،دوســت دارنــد .دیگــران بــه
ســادگی هیجــان شــروع کار جدیــد را دوســت داشــته و میبیننــد کــه خالقیــت
آنهــا درســت بــودهاســت.
شــخصیت :بــه نظــر میرســد کــه ذهنهــای کارآفریــن نســبت بــه ریســک،
تمرکــز بیشتــر بــر فرصــت دارنــد .در واقــع ،کارآفرینــان و کارآفرینــان بالقــوه
ممکــن اســت بیــش از حــد خوشبیــن باشــند .ناظــر جهانــی کارآفرینــی گــزارش
میدهــد کــه  40درصــد آمریکاییهــا فکــر میکننــد شــروع یــک کار آســان
اســت و تقریب ـاً نیمــی از آنهــا ( 49درصــد) فکــر میکننــد کــه میتواننــد یــک
تجــارت را اداره کننــد 1.بــا توجــه بــه نــرخ بــاالی شکســت در شــغلها ،آنهــا
احتمــاالً در هــر دو مــورد اشــتباه میکننــد.
خالقیــت مهــم اســت؛ ولــی کارآفرینــان موفــق نیــز دارای اخــاق کاری ،اشــتیاق و
جاهطلبــی قــوی هســتند .بســیاری از افــراد دارای اعتمــاد بــه نفــس عالــی ،انــرژی
و توانایــی رهبــری هســتند .آنهــا تمایــل بــه انطباقپذیــری ،انعطافپذیــری و
توانایــی مقابلــه بــا شکســت و اســترس را دارنــد .بــه بــاور اقتصــاددان آمریکایــی دیر
درمــک کلوســکی  ،2آنهــا همچنیــن بــه مهارتهــای اجتماعــی خوبــی؛ ماننــد
توانایــی ترغیــب و جلــب اعتمــاد دیگــران ماننــد تامینکننــدگان ،ســرمایهگذاران،
همــکاران و مشــتریان نیــاز دارنــد.
1. Busma and Kelley, 2019.
2. Deirdre McCloskey, 1942.
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وراثــت :بیشتــر کارآفرینــان خــود ســاخته هســتند .حتــا در انگلســتان ،جایــی
کــه بیشتــر از مکانهــای دیگــر طبقــه اجتماعــی و وراثــت بهعنــوان منبــع اصلــی
ثــروت شــناخته میشــود .فهرســت نشــر شــدهی ثروتمنــدان توســط ســاندی
تایمــز 1نشــان میدهــد کــه حــدود  95درصــد از  1000نفــر از ثروتمندتریــن
کارآفرینــان انگلیــس در واقــع خودســاخته انــد .در سراســر جهــان ،سرشــماری
ســاالنه میلیادرهــا کــه توســط شــرکت تحقیقــات بــازار ویلــت اکــس  2تنظیــم
شــد ه اســت ،حاکــی از آن اســت کــه کمتــر از یــک هفتــم ( 17درصــد) میلیادرهــای
جهــان ثــروت خــود را بــه ارث بــرد ه انــد؛ در حالیکــه بیــش از نیمــی از آنهــا
( 56درصــد) خودســاخته هســتند .بســیاری از بقیــه افــراد یــک تجــارت کوچــک
ن را تغییــر
خانوادگــی را بــه ارث بردهانــد؛ ولــی بعــد از آن بــدون کــدام شــناخت آ 
داده و بــه موفقیتهــای بــزرگ نایــل شــده انــد .فهرســت ســاالنهی میلیادرهــای
فوربــس  ،3آمــار کلــی مشــابهی را گــزارش میدهــد.
ســود مالــی :میــل بــه ســود مالــی ممکــن اســت عاملــی باشــد کــه در نظریههــای
اقتصاددانــان ســنگینتر و مهمتــر از ذهــن کارآفرینــان باشــد .بیشتــر از
کارآفرینــان گــزارش میدهنــد کــه توجــه اصلــی آنهــا بــه پــول نیســت؛ بلکــه
آنهــا چیزهایــی را کــه انجــام میدهنــد دوســت دارنــد .از نظــر بســیاری ،ســود
ممکــن اســت چیــزی بیــش از نشــانهی موفقیــت شــخصی یــا اجتماعــی نباشــد.
بیشتــر ابــر کارآفرینــان نمیتواننــد تمــام پــول را کــه بــهدســت میآرونــد،
مصــرف کننــد؛ ولــی بــا وجــود ایــن مشــتاقانه در تولیــد محصــوالت جدید و توســعه
ابتکارهــا ،فعــال هســتند .از نظــر آنهــا ایــن بیشتــر شــبیه یــک بازیســت تــا
پیگیــری مالــی و هیجــان بــازی و رضایــت از موفقیــت بــرای آنهــا پــاداش اســت.
تحصیــات :موفقیــت کارآفرینــی مبتنــی بــر بــر دانــش ،فهــم تکنالــوژی ،بازارهــا،
نهادهــا و مــردم اســت .خالقیــت ،نــوآوری و مدیریــت همــه نیازمنــد تســهیالت
فکــری ،مبتنــی بــر حقایــق و تجربــه هســتند .بنابرایــن تحصیــات میتوانــد یــک
عامــل مثبــت در تقویــت کارآفرینــی باشــد و کارآفرینــان را بــرای موفقشــدن
کمــک کنــد.
1. Sunday Times newspaper
2. Wealth-X
3. Forbes
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آمارهــا نشــان میدهنــد کــه ابرکارآفرینــان دارای تحصیــات عالــی هســتند و
دارای درجــه باالتــر از متوســط هســتند .در ایــاالت متحــده پنــج برابــر بیشتــر از
بقیــه افــراد دارای درجــه دوکتــورا هســتند ،هرچنــد کــه ایــن میتوانــد ماهیــت
صنایــع فنــاوری مبتنــی بــر دانــش را ،کــه در دره ســیلیکون 1و ســایر مناطــق آن
کشــور بــه وجــود آمــدهانــد ،منعکــس کنــد .فقــط  33درصــد صاحبــان شــغلهای
کوچــک تحصیــات عالــی ندارنــد.
تجربــه :بــا وجــود ایــن ،تجربــه ممکــن اســت بیشتــر از تحصیــات عالــی
حســاب شــود .کمتــر از  9درصــد صاحبــان شــغلهای کوچــک آمریــکا مــدرک
تجارتــی ندارنــد .بیشتــر ابرکارآفرینــان دانشــگاه را رهــا کردنــد (مثــل مــارک
ذاکربــرگ مؤســس فیســبوک ،رالــف لــورن طــراح فیشــن ،میشــل دیــل کارآفریــن
کامپیوتــر ،بیــل گیتــس مؤســس مایکروســافت ،اســتیف جابــز و ابــر تراویــس
کالنیــک مؤسســان اپــل) .در واقــع از هــر هشــت میلیــاردر لیســت فوربــس ،یــک
نفــر آن دانشــگاه را رهــا کــرده انــد .برخــی از ایــن افــراد هرگــز بــه دانشــگاه نرفتــه
انــد (ماننــد مختــرع ســیر کالیــف ســینکلیر ،طــراح چینــل کاکــو ،ســیر ریچــارد
برانســون کارآفریــن ســریال و اینگــوار کامپگــراد بنیانگــذار . 2)IKEA
دلیلهــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارنــد .برخــی از ابــر کارآفرینــان
در دانشــگاه بــه انــدازهی کافــی یــاد میگیرنــد ایدههــای خوبــی بــه دســت بــه
میآورنــد کــه میتوانــد بــه ســود تبدیــل شــوند؛ ولــی افــرادی کــه در واقــع از
دانشــگاه فــارغ میشــوند ،بیشتــر از دیگــران ریســکپذیر هســتند .توانایــی
علمــی ماننــد داشــتن ایــده و توانایــی اداره یــک شــرکت نیســت و ممکــن اســت
بــرای آن مســاعد و مناســب نباشــد .تحصیلکــردگان طــور معمــول بــه کارآفرینــان
تبدیــل نمیشــوند ،گرچــه فقــط تعــدادی از آنهــا بــه ایــن کار کشــیده میشــوند.
در مقابــل ،بیشتــر کارآفرینــان موفــق افــرادی هســتند کــه تجربــه خوبــی از
زندگــی دارنــد.

1. Silicon Valley
2. (E.g. inventor Sir Clive Sinclair, designer Coco Chanel, serial entrepreneur Sir Richard
Branson and IKEA founder Ingvar Kampgrad).
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در ایــاالت متحــده ،بیــش از نیمــی از آنهــا کــه بیــش از  40نفــر هســتند و تعــداد
قابــل توجهــی از آنهــا مشــکلهای شــخصی؛ ماننــد شکســت در تجــارت یــا طــاق
را تجربــه کــرده انــد( .در واقــع ،حداقــل یــک ســرمایه دار ریســک پذیــر انگلیــس
معتقــد اســت کــه طــاق نــه بیــش از یکبــار ،از نظــر تجارتــی معیــار مناســبی
بــرای احتمــال موفقیــت یــک بــازرگان اســت).

عوامل جامعهشناختی

بســیاری از تحلیلگــران اســتدالل کردهانــد کــه عاملهــای جامعهشــناختی
از جملــه فرهنــگ ،دیــن و جمعیتشناســی ممکــن اســت باعــث پیشرفــت
کارآفرینــی شــود .بهعنــوان مثــال ،جامع ـهی کــه بــه خــود کمکــی ،سختکوشــی،
آرزو و شــجاعت ارزش باالیــی میدهــد ،ممکــن اســت کارآفرینــان بیشتــری
نســبت بــه دیگــران تقدیــم کنــد .بــه همیــن ترتیــب ،جامع ـهای کــه قهرمانــان را
ارج مینهــد یــا انگیــزهای بــرای موفقیــت در افــراد ایجــاد میکنــد ،ممکــن اســت
در کارآفرینــان بالقــوه میــل بــه بهتریــن کار در انجــام کاری را تحریــک کنــد و
جامع ـهای کــه از تغییــر نمیترســد و بــهجــای تهدیــد آنرا یــک فرصــت تلقــی
میکنــد ،ممکــن اســت بــاز هــم نوعــی تغییرهــای بنیــادی را ایجــاد کنــد کــه
کارآفرینــان تولیــد میکننــد.
ارزشهــا :اصــول اخالقــی مشــترک ماننــد صداقــت ،احســاس عدالــت و احتــرام
بــه حقــوق مالکیــت افــراد ممکــن اســت باعــث پیشرفــت کارآفرینــی شــود.
ارزشهــای خانوادگــی نیــز ممکــن اســت کمککننــده باشــند؛ یــک خانــواده قــوی
ممکــن اســت کارآفریــن را در مدیریــت شــغلهای پــر مخاطــره کمــک کنــد،
بــدون اینکــه بــه اعضــای خانــواده تذکــر بدهــد کــه مراقــب فروشــگاه باشــند.
ارزشهــای دینــی هــم میتواننــد مهــم باشــند .جامعهشــناس آلمانــی بنــام ماکــس
وبــر ، 1معتقــد بــود کــه کشــورهای پروتســتان شــمال اروپــا از نظــر اقتصــادی
موفقتــر انــد؛ زیــرا آنهــا بــه اقدامهــای دنیایــی ارزش مذهبــی بیشتــری قایــل
انــد .در حالــی کــه دنیــای بعــدی بــدون شــک مهــم بــود ،باورهــای دینــی آنهــا
از تــاش بــرای اســتفاده از منبعهــای ایــن جهــان کــه بــه روشهــای مفیــد بــه
دیگــران کمــک میکنــد ،پیشــتبانی و حمایــت میکــرد.
1. Max Weber.
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مهاجــرت :گروههــای اقلیــت اغلــب کارآفرینــان خوبــی میشــوند .بهعنــوان
مثــال در انگلیــس ،یــک هفتــم ( 14درصــد) کارآفرینــان تــازهکار متولــد کشــورهای
خارجــی هســتند و تقریبــاً نیمــی از آنهــا ( 49درصــد) شــغلهای جدیــد بــا
رشــد ســریع ،حداقــل یــک بنیانگــذار آن متولــد کشــور خارجــی هســتند .1بــه
همیــن ترتیــب در ایــاالت متحــده ،تعــداد زیــادی از کارآفرینــان مهاجــر هســتند.
در واقــع یــک تحقیــق در ســال  2016نشــان داده اســت کــه مهاجــران بیــش از
نیــم شــرکتهای نــو پــا را در ایــاالت متحــده تاســیس کــرده کــه ارزش آن بــه
یــک میلیــارد دالــر رســیدهاســت .2توضیحهــای مختلفــی در ایــن بــاره اریــه شــده
اســت .برخــی از ناظــران اســتدالل میکننــد گروههــای اقلیــت نیــاز بــه اثبــات
خــود دارنــد کــه ایــن امــر آنهــا را بــرای موفقیـت تحریــک میکنــد .برخــی دیگــر
اظهــار میدارنــد ایــن «مــرز فرهنگــی» اســت کــه مهاجــران بــا ایدههــای مختلــف
میآینــد و میتواننــد فرصتهایــی را کــه محلیهــا از طریــق آشــنایی طوالنیمــدت
از دســت دادهانــد ،دریابنــد.

 .۴نقش اقتصادی کارآفرینی

تاکنــون مــا از نظــر روش مشــترکی کــه مــردم عــادی در بــارهی آن فکــر میکننــد،
بــه کارآفرینــی نــگاه کردیــم .بــا ایــن حــال اقتصاددانــان ،کارآفرینــی را بــه شــکل
دیگــر میبیننــد و نظرهــای خــاص خــود را در مــورد نقــش اقتصــادی کارآفرینــی
دارنــد .حداقــل کســانی کــه در اصــل بــه ایــن موضــوع فکــر میکننــد ایــن کار را
میکننــد.

اقتصاد و عدم اطمینان

همانگونــه کــه ذکــر شــد ،کتابهــای اصلــی اقتصــاد ،در مــورد موضــوع کارآفرینــی
حــرف کمــی بــرای گفتــن دارند.

1. Durmitriu and Stewart, 2019.
2. Anderson, 2016.
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دلیــل اصلــی ایــن امــر شــاید ایــن باشــد کــه اقتصاددانــان ،بــا حســادت بــه
موفقیــت علــوم طبیعــی ،تمایــل داشــته انــد کــه موضــوع خــود را در علــوم طبیعــی؛
ماننــد فزیــک و مکانیــک الگــو قــرار دهنــد .در نتیجــه ،آنهــا فعالیــت اقتصــادی را
بهعنــوان کنــش متقابــل نیروهــای غیــر شــخصی تصــور میکننــد .آنهــا ســعی
میکننــد نتایــج را بــا اســتفاده از معیارهــای عــددی ،همبســتگیها ،نمودارهــا و
فرمولهــا توضیــح دهنــد.
درحقیقــت ،زندگــی اقتصــادی چیزی شــبیه بــه آن نیســت .حتا ســرمایهگذاران
خبــره نمیتواننــد قیمــت ســهام روزانــه یــا نــرح ارز هفتگــی را بــه طــور دقیــق
پیشبینــی کننــد .حتــا بانــک مرکــزی بــا تمــام منبعهــای در دســترس خــود،
نمیتوانــد رشــد اقتصــادی ســه مــاه بعــد را بــه طــور دقیــق پیشبینــی کنــد.
چنیــن موردهــا غیــر ممکــن اســت؛ زیــرا زندگــی اقتصــادی یــک میکانیســم غیــر
شــخصی نیســت .ایــن نتیجــه پیچیدگــی هدفهــای غیرقابــل شــناخت شــخصی و
اقدامهــای مختلــف بیشــمار افــراد متعــدد انــد کــه هریــک بــا شــرایط متفــاوت
و متغیــری روب ـهرو هســتند .همچنیــن تحــت تاثیــر حادثههــای طبیعــی و ســایر
رویدادهــا اســت کــه نمیتوانیــم بــا اطمینــان خاطــر پیشبینــی کنیــم ،بهعنــوان
مثــال ســونامی و خشکســالی ،یــا کشــفیات و خــوش شانســی.
از آنجایــی کــه بازارهــا در نوســان مــداوم هســتند و مــا طورکامــل درک
نمیکنیــم چــه عاملهایــی آنهــا را بــه حرکــت در میآورنــد ،کســانی کــه در
بــازار فعــال هســتند ،ماننــد کارآفرینــان نمیتواننــد کاری کننــد کــه بهتریــن
حــدس را بزننــد .همانطــور کــه اقتصــاددان شــیکاگو ،فرانــک نایــت  1اظهــار
داشــتند فعــاالن بــازار بایــد هــم از ریســک و هــم از عــدم اطمینــان آگاه باشــند.
ریســک جایــی اســت کــه میتوانیــم احتمــال وقایــع خــاص را انــدک تعییــن کنیــم
(بهعنــوان مثــال یــک اپراتــور کازینــو  2میتوانــد شــانس ســودآوری طوالنیمــدت
را روی یــک چــرخ رولــت و حتــا از طریــق تجربــه در جدولهــای چمــاق از نظــر
ریاضــی محاســبه کنــد) .عــدم اطمینــان جاییســت کــه مــا هیــچ اطالعاتــی در
مــورد پیشبینــی نداشــته باشــیم
1. Frank Knight.
2. Casino operator.
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(بهعنــوان مثــال ،تغییــر در رویدادهــای سیاســی یــا نگرشهــای اخالقــی کــه در
مــورد کازینــو توطئــه خواهــد کــرد و بــهصــورت کامــل از دایــره تجــارت خــارج
خواهــد کــرد) .کارآفرینــان بایــد در مــورد آینــده ،بهتریــن حدسهــا را بزننــد و
ممکــن اســت آنهــا در مــورد موفقیــت نظرهــای مختلفــی داشــته باشــند.باتوجه به
ایــن نکتــه ،برخــی از اقتصاددانــان کارآفرینــان را در درجــه اول افــرادی میداننــد
کــه منبعهــا را در مواجهــه بــا خطــر و عــدم اطمینــان هدایــت میکننــد .برخــی
دیگــر تاکیــد میکننــد کــه کارآفرینــان مســئوولیت خطرهــا و مزیتهــای پیگیــری
چشــمانداز خــاص خــود از آینــده را بــه عهــده میگیرنــد .برخــی از آنهــا بــا
معرفــی نوآوریهایــی کــه نظــم موجــود را بــه چالــش میکشــند ،بــر ماهیــت مخــل
کارآفرینــان تاکیــده کردهانــد .در مقابــل ،دیگــران کارآفرینــان را افــرادی میداننــد
کــه نســبت بــه فرصتهــا هوشــیار هســتند و جــای خالــی را پُــر میکننــد و نظــم
را در بازارهــا برقــرار میکننــد .2ارزش ایــن را دارد کــه برخــی از ایــن تفســیرهای
مختلــف را بررســی کنیــد و دوبــاره بــا رویکــرد کتــاب درســی شــروع کنیــد.
مدل کتاب درسی
ایدههــای اصلــی «رقابــت کامــل» و «تعــادل» (جایــی کــه بازارهــا بــه تعــادل
کامــل میرســند) نــوآوری و تغییــر را از بیــن میبرنــد .در ایــن مدلهــای
میکانیکــی انگیــزه انســانی ،نیــازی بــه محصــوالت یــا فرآیندهــای جدیــد ،توضیحــی
در مــورد ایجــاد یــا شکســت شــرکتهای جدیــد وجــود نــدارد و بنابرایــن هیــچ
هدفــی بــرای کارآفرینــی وجــود نــدارد .هرگونــه اختــال زودگــذر در عرضــه یــا
تقاضــا خــود را ترمیــم میکنــد و همــه چیــز بــه ســرعت و بــه طــور خــود کار بــه
تعــادل میرســد؛ ولــی همانطــور کــه اقتصــاددان اتریشــی-آمریکایی لودویــگ
فــون میــزس  2اشــاره کــرد ،هیــچ دلیلــی بــرای باورکــردن بــه ایــن موردهــا وجــود
نــدارد .انســانها اشــتباه میکننــد و براســاس پیشبینیهایــی کــه نادرســت اســت
عمــل میکننــد .در نتیجــه ،بازارهــا هرگــز کامــل و اصــاح نخواهنــد شــد ،عــاوه
برایــن ،بــرای رفــع شــکافها ،اصــاح ناســازگاریها و اصــاح عــدم تعادلهــا بــه
زمــان و اقدامــات کارآفرینــی نیــاز اســت.
1. Klein and others, 2019.
2. Ludwig Von Mises.
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حتــا قبـ ً
ا هــم ایــن اتفــاق افتــاده ،ولــی همــه چیــز دوبــاره پیــش خواهد رفــت و در
عیــن حــال شــکافها و عــدم تطابــق بیشتــر بــاز خواهــد شــد .اگــر بازارهــا کامــل
میبــود ،هیــچ نقشــی بــرای کارآفرینــان ،بــرای انجــام کاری وجــود نمیداشــت .تــا
زمانیکــه هیــچ کــس بــه کمــال نرســد ،چــرا بایــد درد ســر دیــد؟ همیــن واقعیــت
کــه بازارهــا بیعیــب و نقــص نیســتند ،همــان چیــزی اســت که مــردم را بــه فعالیت
وا مـیدارد ،آنهــا بــه امیــد بهبــود زندگــی اقــدام میکننــد .کارآفرینــان ایــن کار را
بــا شــیوههای مختلــف انجــام میدهنــد :شناســایی عــدم تطابــق عرضــه و تقاضــا،
ایجــاد فناوریهــا و محصــوالت جدیــد و بهتــر و بــه خطرانداختــن و ســازماندهی
منبعهــا .ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه بــا بهتریــن قضــاوت در بــاره آینــده
نامعلــوم ،کار و ســرمایه را بـه طــور فعــال یکجــا کننــد ،تولیــد را مدیریــت کننــد
و محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد.
عــاوه برایــن ،ورودیهایــی را کــه بایــد در کنــار هــم قــرار دهنــد ،پیچیــده
اســت .هیــچ دو قطعــه زمیــن یکســان نیســتند ،هیــچ دو کارگــر مهــارت یکســانی
ندارنــد ،هیــچ دو قطعــه تجهیــزات ســرمایهای لزومــاً قابــل تعویــض نیســتند .از
همیــن رو تنــوع و کثــرت در کتابهــای درســی نادیــده گرفتــه میشــود ،کــه
در مــورد موجــودی ،نیــروی کار و ســرمایه صحبــت میکننــد ،گویــا کــه همــه
کشــاورزان ،مطبعههــا و کمپیوترهــا یکســان هســتند .واقعیــت ایــن اســت کــه
ترکیــب منبعهــای پیچیــده ،پرمخاطــره نیســت .عــاوه برایــن ،کارآفرینــان بایــد
زمــان ،انــرژی و مهارتهــای شــان را ســرمایهگذاری کننــد و آنهــا بایــد دیگــران
را متقاعــد کننــد کــه بــر آنهــا اعتمــاد کننــد و بــا آنهــا یکجــا شــوند.
اکثــر آنهــا آینــده را بهدرســتی پیشبینــی نمیکننــد یــا بــرای مدیریــت
منبعهــا تــاش میکننــد یــا در امــر ســفارش بــه دیگــران کوتاهــی میکننــد و
تجــارت آنهــا بــا شکســت روبـهرو خواهــد شــد؛ ولــی ایــن شکسـتها هنــوز درس
مفیــدی بــرای آنهــا و دیگــران اســت ،درحالــی کــه موفقیتهــای ناچیــز آنهــا
موجــب رفــاه عمومــی بــرای مــردم میشــود .بــه ایــن دلیــل در یــک اقتصــاد بــاز
و رقابتــی ،تنهــا منبــع ســود مالــی مشــتریانی هســتند کــه بــه طــور داوطلبانــه در
ازای دریافــت چیــزی ،پــول خــود را مصــرف میکننــد .بــه هــر حــال ،هیــچ یــک
از اینهــا بــه زحمــت مبادلــه نمیافتنــد؛ مگــر اینکــه هــر دو خــود را از ایــن
طریــق بهتــر بداننــد.
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هرچــه مبادلــه آزاد و گســتردهتر باشــد ،ارزش بیشتــر ایجــاد میشــود و در سراســر
جامعــه گســترش مییابــد ،چیــزی کــه آدام اســمیت اقتصــاددان اســکاتلندی 250
ســال پیــش بــه آن اشــاره کــرد .شــما بــا پیــروی از قانونهــا ،راهرفتــن را یــاد
نمیگیریــد .شــما بــا انجــامدادن و افتــادن یــاد میگیــرد.

کارآفرین؛ اخاللگر خالق

ایــده کارآفریــن بــه عنــوان یــک مبتکــر و اخاللگــر بــه گونــه اصولــی بــر میگــردد
بــه جــوزف شــومپیتر . 60بــرای او نقــش کلیــدی کارآفریــن ،نــوآوری بــود .ایــن بــه
معنــای صــرف اختــراع یــا کشــف چیزهــای جدیــد نیســت؛ بلکــه داشــتن ایدههــای
جدیــد تجارتــی و شــکلدادن شــرکتها مبتنــی بــر رشــد نوآورانــه اســت .ایــن
فراینــد ممکــن اســت شــامل اســتفاده از ترکیبهــای جدیــد منبعهــا بــرای ایجــاد
فناوریهــا یــا کاالهــای جدیــد و بهتــر باشــد .یــا کشــف و اقــدام بــه اطالعــات
جدیــد کــه محصــوالت جدیــد را امکانپذیــر میکنــد .یــا ایجــاد بازارهــای جدیــد
یــا منبعهــای جدیــد .تامیــن هریــک بــه معنــای کنــار گذاشــتن شــیوه رایــج تفکــر
توســط کارآفریــن و خلــق چیــز جدیــد و متفــاوت اســت .ایــن بــهمعنــای داشــتن
یــک رویــا و تواناییهــای تحقــق آن اســت .باتوجــه بــه هم ـهی اینهــا ،شــومپیتر
کارآفرینــی و نــوآوری را بهعنــوان یــک نیــروی مخــل در نظــر داشــت .نــوآوری
مــداوم باعــث ایجــاد اختــال مــداوم میشــود ،ولــی بــرای پیشرفــت اقتصــادی
هنــوز حیاتــی اســت.
ایــن نــه تنهــا دامنــه و کیفیــت محصــوالت در دســترس مشــتریان را
گســترش داد؛ بلکــه از روشهــای جدیــد الهــام گرفتــه و صنعتهــای جدیــدی،
حتــا شــاخههای صنایــع را ایجــاد کــرد و ایــن روشهــا و محصــوالت جدیــد خــود
منبعهــای شــدند کــه کارآفرینــان آینــده میتواننــد از آنهــا بــرای تولیــد کاالهــای
دیگــر اســتفاده کننــد ،همانطــور کــه ریزتراشــه (چیــپ) بــرای تولیدکننــدگان
کمپیوتــر و کمپیوترهــا بــرای توســعه موترهــای بــدون راننــده مبــدل شــدند.
جــوزف شــومپیتر معتقــد اســت ،نکتــه اساســی را کــه بایــد درک کــرد ایــن
اســت کــه در برخــورد بــا ســرمایه بــا یــک رونــد تکاملــی روب ـهرو هســتیم.
60. Joseph Schumpeter
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اختــال خــاق :بــه گفتــه شــومپیتر ،همانطــور کــه پیشــگامان توســط دیگــران
نســخهبرداری میشــدند ،روشهــا و محصــوالت جدیــدی گســترش مییابــد.
صنعتهــای قدیمــی قــادر بــه رقابــت نیســتند ،شــغلهای قدیمــی ممکــن اســت
ازبیــن برونــد؛ ولــی ایــن یــک مزیــت دارد و آن اینکــه باعــث میشــود نیــروی
کار و ســایر منبعهــا در تولیــد محصــوالت و فرآیندهــای بــا ارزش باالتــر متمرکــز
شــوند .شــومپیتر ،ایــن رونــد را اختــال خــاق نامیــده اســت.
ایــن عبــارت تاس ـفآور اســت؛ زیــرا توجــه بــه تخریــب را متمرکــز میکنــد و
نشــان میدهــد کــه ســرمایهداری و کارآفرینــی تهدیــدی بــرای شــغلها اســت.
شــاید «اختــال خــاق» یــک اصطــاح شــادتر بودهباشــد؛ ولــی شــومپیتر
خواســتار تاکیــد بــر پویایــی نــوآوری در کارآفرینــی شــد و منبعهــا را بــه ســمت
اســتفادههای پربارتــر ســوق داد ،برخــاف تصــور کتــاب درســی کــه بازارهــا بــه
طــور طبیعــی پایــدار و متعــادل باقــی میماننــد.
درحالــی کــه تغییــر کارآفرینــی مخــل اســت ،بــه نــدرت مخــرب اســت؛ مگــر
در شــرایط بنیــادی کــه فناوریهــای جدیــد بهطــور ناگهانــی کل صنایــع قدیمــی
را از کار میاندازنــد ،بهعنــوان مثــال ،نقشــههای آنالیــن جاگزیــن اطلسهــای
چاپشــده ،عکاســی دیجیتــال جاگزیــن فیلــم ،یــا پردازندههــای کلمــه جاگزیــن
ماشــین تحریــر .در بیشتــر موردهــا ،ســرعت انتقــال کمتــر اســت و تولیدکننــدگان
زمــان بیشتــری بــرای تعدیــل دارنــد .بهعنــوان مثــال ،وســایل نقلیــه موتــوری
فقــط بــه آرامــی جایگزیــن وســایل نقلیــه حیوانــی میشــوند؛ زیــرا آنهــا همچنــان
گــران باقــی میماننــد ،حداقــل تــا زمانــی کــه نــوآوری دیگــری ،رونــد تولیــد انبــوه
هرنــی فــورد ، 1آنهــا را ارزانتــر کنــد .مســلماً چشــمانداز صنعتــی بســیاری از
کشــورها توســط تودههــای معدنهــا ،کارخانــه و بندرهــای متروکــه تغییــر شــکل
دادهاســت ،کــه همگــی آن گواهــی بــر «تخریــب ذاتــی» تخریــب خالقانــه شــومپیتر
اســت .بــا ایــن حــال ،منافــع خــاق آشــکار پیشرفــت اقتصــادی بایــد در مقابــل
ایــن ضررهــا تعییــن شــود .هیــچ یــک از مــا نمیخواهیــم بســیاری از نــوآوری هایــی
را کــه بــه مــا ثــروت و اوقــات فراغــت داده اســت ،رهــا کنیــم و بخــش از زندگــی
خــود را بــه خاطــر غــذا ،آب و ســوخت ،مصــرف کنیــم.
1. Henry Ford’s mass produc¬tion process
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کارآفرینان بهعنوان کاشف

دیــدگاه دیگــری ،مســلماً ناســازگار در بــاره نقــش اقتصــادی کارآفریــن از ســوی
اقتصــاددان برجســته انگلیســی -امریکایــی اســرائیل کرزنــر  62ارایــه میشــود.
از نظــر کرزنــر ،1کارآفرینــی بــه معنــای هوشــیاری نســبت بــه فرصتهــای
بهرهبــرداری نشــده و تــاش بــرای تحقــق ســود اســت .کارآفرینــان بــا هوشــیاری،
متوجــه شــکافها و مطابقتهایــی میشــوند کــه دیگــران هنــوز ندیــده انــد،
تقاضــای رضایــت بخــش ،طورمثــال قیمتهایــی کــه شــرایط بــازار را طورکامــل
منعکــس نمیکننــد و بــا اقــدام بــه ایــن یافتههــا بــه دنبــال ســود خــود میرونــد.
کارآفرینــان تغییــر را یــک امــر عــادی و ســالم میداننــد .طــور معمــول آنهــا
خــود تغییــری ایجــاد نمیکننــد ،ولــی ایــن تعریــف کارآفریــن و کارآفرینــی
اســت ،کارآفریــن همیشــه بــه دنبــال تغییــر اســت ،بــه آن پاســخ میدهــد و از آن
بهعنــوان یــک فرصــت ،بهــره بــرداری میکنــد.
بــه نظــر میرســد ایــن نــوع کارآفرینــی نســبت بــه اختــال خــاق شــومپیتر،
عــادی بــه نظــر میرســد .ایــن بــه تعــداد محــدودی از افــراد بــا نبــوع ابتــکاری
اعتمــاد نمیکنــد .در واقــع ،همــه مــا بهدنبــال فرصتهــا هســتیم ،بــرای شــکار
شــغلهای بهتــر ،یــا گذرانــدن دورههــای آموزشــی بــرای اشــتغال بیشتــر خــود،
حتــا الزم نیســت خیلــی هوشــیار باشــیم .گاهــی وقتهــا مــا فقــط یــک فــرد
مناســب در مــکان مناســب هســتیم تــا از آنچــه بــه نظــر میرســد اســتفاده کنیــم؛
فقــط بایــد فرصــت را غنیمــت بشــماریم .از دیــد کرزنــر ،کارآفریــن در درجــه اول
نــه تنهــا کــه یــک فرصــت ســنج اســت؛ بلکــه یــک تصمیمگیرنــده نیــز اســت.
کارآفرینــان و هماهنگــی :کارآفریــن بهجــای اختــال در بــازار ،نظــم را بــه
آنهــا بــاز میگردانــد .بازارهــا بــهدرســتی کار میکننــد؛ ولــی آنهــا هرگــز کامــل
نیســتند و اشــتباهها همیشــه اتفــاق میافتنــد .ممکــن در دانــش افــراد دربــارهی
پتانســیل فناوریهــای جدیــد؛ طــور مثــال ســردرگمی و خــاء در مــورد وضعیــت
درســت عرضــه و تقاضــا وجــود داشــته باشــد کــه باعــث درهــم شکســتن نظــم
کارهــا شــود.
1. Israel Kirzner.
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از نظــر کرزنــر ،کارآفریــن چنیــن شــکافها و عــدم تطابــق را نــه بــ ه عنــوان
مشــکل؛ بلکــه بهعنــوان فرصتهــای ســودآورنده میدانــد و بــهخاطــر ســود،
کارآفریــن در واقــع کمــک میکنــد کــه شــکافها را برطــرف کنــد .بهعنــوان
مثــال ،کارآفرینــان ممکــن اســت متوجــه شــوند کــه قیمتهــای بــازار بــا وضعیــت
واقعــی عرضــه و تقاضــا مطابقــت ندارنــد و ســپس شــروع بــه خریــد چیزهایــی
میکننــد کــه فکــر میکننــد قیمــت آنهــا پاییــن اســت یــا فــروش چیزهایــی
کــه فکــر میکننــد بیــش از حــد قیمــت دارنــد ،همــان کاری کــه بــورس ســهام
و مدیــران دارایــی هــر روز انجــام میدهنــد .انگیــزهی آنهــا کســب ســود مالــی
اســت؛ ولــی عملکــرد آنهــا همچنیــن منجــر بــه افزایــش قیمــت اقــام
کــمارزش و پایینآمــدن قیمــت اقــام بیــش از حــد گــران میشــود .ایــن امــر
باعــث میشــود کــه قیمتهــا بــه تعــادل برســند ،ایــن بیشتــر هنگامــی اســت
کــه دیگــران میبیننــد چــه کاری انجــام میدهنــد و از آن تقلیــد میکننــد.
بنابرایــن از دیــد کرزنــر ،کارآفریــن کســی اســت کــه هماهنگــی میــان منبعهــای
اقتصــادی را افزایــش میدهــد؛ نــه کســی کــه اختــال در امــور ایجــاد میکنــد.
وی اظهــار داشــت ،اگــر بازارهــا از بیــن برونــد ،دلیــل آن ایــن اســت کــه فعــاالن
بــازار از چیــزی بیاطــاع هســتند و فرصتــی بــرای تصحیــح اشــتباه نمییابنــد.
بــا ایــن حــال ،هوشــیاری و عملکــرد کارآفرینــان بــه گســترش آگاهــی بیشتــر
از واقعیتهــای واقعــی کمــک میکنــد .همانطــور کــه آنهــا و مقلــدان آنهــا
قیمتهــا را بــاال و پاییــن میکننــد ،منبعهــا بــه اســتفادههای باارزشتــر و دور
از موردهــای کــمارزش ترســیم میشــوند.

کارآفرینان؛ پردازندههای اطالعات

ایــن بــدان معنــا نیســت کــه خریــد بــه قیمــت کــم و فــروش بــه قیمــت بــاال
آســان اســت .کارآفرینــان نمیتواننــد همــه چیــز را در مــورد زمــان حــال بداننــد
و آینــده حتــا مبهمتــر اســت .عــاوه برایــن ،طراحــی ،ســاخت و عرضــهی آن
بــه بــازار زمانبــر اســت؛ بنابرایــن ،کارآفرینــان بایــد ســعی کننــد کــه خــای
آینــدهی عرضــه و تقاضــا را پیشبینــی کــرده و پُــر کننــد .از آنجــا کــه هیــچ کــس
نمیتوانــد بــه طــور دقیــق آینــده را پیشبینــی کنــد ،کارآفرینــان بایــد در مــورد
چگونگــی رونــد تحولهــا پیشبیــن باشــند.
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هیــچ دیــدگاه و نظــر مشــخص وجــود نــدارد؛ کارآفرینــان مختلــف براســاس میــل
و رغبتهــای شــان بــرای خطــر و ارزیابــی آنهــا از عــدم اطمینــان در آینــده،
موقعیتهــای مختلفــی را اتخــاذ میکننــد .مطمئنــاً در صــورت اطــاع از نظــر
آنهــا ،احتمــال موفقیــت آن بیشتــر اســت .بنابرایــن ،آنهــا ممکــن بــا تحقیــق
و آزمایــش ســرمایهگذاری کننــد کــه بفهمنــد چــه مشــتریهای بالقــوهای را
میتواننــد انتخــاب کننــد .بــرای اینکــه بداننــد چــه گزینههــای تولیــدی وجــود
دارد و پایــداری و مانــدگاری ایــدهی تجارتــی خــود را کشــف کننــد.
ولــی آنهــا همچنــان بایــد در بــارهی اطالعاتــی کــه غیرقطعــی ،ناقــص،
پراکنــده و اغلــب بهدســتآوردن و تفســیر آن ســخت اســت ،تصمیــم بگیرنــد.
آنچــه باعــث ســودآوری میشــود ایــن واقعیــت اســت کــه کارآفریــن قیمتهــای
آینــدهی محصــوالت را بــه طــور صحیحتــر نســبت بــه افــراد دیگــر قضــاوت میکند،
برخــی یــا هم ـهی عاملهــای تولیــد را بــا قیمتهایــی خریــداری میکنــد کــه از
منظــر وضعیــت آینــده بــازار ،خیلــی کــم بــه نظــر میرســد.
کارآفرینــان همچنیــن بایــد اســتفادههای بیشــمار دیگــری از وقــت ،انــرژی
و ســرمایهی خــود ،آنچــه اقتصاددانــان آن را هزینــه فرصــت مینامنــد ،در نظــر
بگیرنــد و ارزیابــی کننــد کــه کــدام یــک از اســتراتیژیها ممکــن اســت مفیدتریــن
باشــد .بــا وجــود ایــن  ،همانطــور کــه اقتصــاددان آلمانــی ،لودویــگ الچمــان،
خاطرنشــان کــرد ،بــا در نظــر داشــت کثــرت هدفهــای انســانی ،تعــدد کاالهــای
احتمالــی قابــل تولیــد بــرای جلــب رضایــت آنهــا و روشهــای مختلــف تولیــد
ایــن کاالهــا وجــود دارنــد .1انتخــاب بیــن آنهــا کاری ســادهای نیســت.باتوجه بــه
تعــدد گزینههــا ،کارآفرینــان بایــد نــه تنهــا کاالهــای جدیــد را؛ بلکــه فناوریهــا و
فرآیندهــای تولیــد جدیــد را آزمایــش کننــد .آنهــا ورودیهــای مختلــف را ترکیــب
میکننــد ،نتایــج را ارزیابــی میکننــد و ســپس ترکیبهــای دیگــری را امتحــان
میکننــد کــه شــبکههای خــود را در تولیــد آنچــه مشــتریان واقعــی خــود
میخواهنــد ،تولیــد و مقــرون بــه صرفــه کننــد.

1. Ludwig Lachmann.
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بازهــم امــکان دسـتکاری وجــود دارد و تعجـبآور نیســت کــه در ایــن بخــش هــم
اشــتباه صــورت گیــرد؛ ولــی هم ـهی کارآفرینــان تمــام محصــوالت و فرایندهــای
مختلــف را بهصــورت رقابتــی تجربــه میکننــد و ازطریــق آن دانــش بهدســت
میآیــد و گســترش پیــدا میکنــد .بهــرهوری طوالنیمــدت کل اقتصــاد افزایــش
مییابــد کــه بــه نفــع همه اســت .بــه عقیــدهی الچمــان ،مــا در دنیایــی از تغییرهای
غیرمنتظــره زندگــی میکنیــم .از ایــن رو ترکیبهــای ســرمایه همیشــه در حــال
تغییــر هســتند ،منحــل میشــوند و اصــاح میشــوند .در ایــن فعالیــت ،عملکــرد
واقعــی کارآفرینــان را پیــدا میکنیــم.
کارآفرینان و عدم اطمینان
ایــن یــک رونــد مــداوم اســت .کارآفرینــان هرگــز نمیتواننــد یــک محصــول عالــی
یــا یــک روش تولیــد کامــل را ایجــاد کننــد .همیشــه ممکــن اســت دیگــران از آنهــا
پیشــیگیرند و در صــدر باشــند .بیشتریــن چیــزی کــه میتوانیــم بگوییــم ایــن
اســت کــه در بازارهــای رقابتــی ،محصــوالت و فرآیندهــای بــا موفقیــت کمتــر
1
جــای خــود را بــه محصــوالت موفقتــر میدهنــد.
الزم نیســت کــه آنهــا بــرای همیشــه مناســب و عالــی باشــند ،صــرف بهتــر
اســت بــا شــرایط بــازار کــه در آن زمــان اتفــاق میافتــد ســازگار باشــند .ولــی بــه
ناچــار آن شــرایط نیــز تغییــر خواهــد کــرد .تامیــن روغــن یــا مــواد غذایــی ممکــن
اســت تحــت تاثیــر جنگهــا یــا خشکســالی قــرار گیــرد یــا ممکــن اســت تقاضــا
بــرای اســکوترهای معلولیــت  2افزایــش یابــد؛ زیــرا جمعیــت پیرتــر و ثروتمندتــر
میشــوند .چنیــن تغییراتــی فرصــت را بــرای حضــور ســایر کارآفرینــان و پرکــردن
خالهــا فراهــم میکننــد.از آنجــا کــه بازارهــا همیشــه در حــال تغییــر هســتند،
کارآفرینــان بایــد در یــک محیــط پرمخاطــره و نامطمئــن انتخابهــای خــود را
انجــام دهنــد .ولــی کرزنــر میگویــد کــه منتقــدان وی ایــن خطــر و عــدم اطمینــان
را نادیــده میگیرنــد.

1. Mises, 1950.
2. Disability scooter
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کارآفریــن وی بــرای جبــران خالهــا آمــاده اســت؛ ولــی تشــخیص خالهــا قســمت
ســادهای اســت .مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بــرای طراحــی ،تولیــد و بازاریابــی
راهحلــی کــه هماهنگســازی مجــدد امــور باشــد ،زمانبــر اســت .در آن زمــان
ممکــن تغییــرات دیگــری رخ داده باشــد و حــدس کارآفریــن قبــل از تولیــد منســوخ
شــده باشــد.

کارآفرینان و قضاوت

اقتصــاددان آمریکایــی پیتــر جــی کالیــن  ،پیشنهــاد میکنــد کــه مشــخصهی
اصلــی کارآفرینــی قضــاوت تحــت عــدم اطمینــان اســت .کارآفرینــان بــا یــک
آینــدهی نامعلــوم ســروکار دارنــد و بایــد در نظــر بگیــرد کــه تغییرهــا چگونــه اتفــاق
میافتنــد؛ البتــه هیچکــس نتیجــهی یــک کار را بــه صــورت قطعــی نمیدانــد،
از ایــن رو نیــاز بــه قضــاوت در مــورد آینــده احســاس میشــود .تحقیــق و تجربــه
بــه کارآفرینــان کمــک میکنــد همانگونــه کــه میزیــس معتقــد اســت قضــاوت
کارآفرینانــه ،مســتلزم قاعدههــا و ســاختارمن د بــودن نظرهــا اســت کــه از طریــق
تدریــس و آمــوزش فــرا گرفتــه نمیشــود . 2کارآفرینــان بایــد برنامــه داشــته
باشــند ،بــر منبعهــا تمرکــز داشــته باشــند و محصوالتــی را تولیــد کننــد کــه بــه
موفقیــت آن براســاس دیــدگاه مشــخص در مــورد اینکــه شــرایط بــازار چگونــه
تغییــر خواهــد کــرد ،امیــدوار باشــند.
1

ایــن نتیجــهی همــان تنــوع در دیدگاههــا اســت کــه کارآفرینــی را بــه
صــورت بالقــوه ســودآور میســازد .اگــر همــه فکــر میکردنــد کــه همجوشــی
هســتهای در آســتانهی آوردن انــرژی ایمــن و تقریبــاً آزاد بــه دنیــا اســت ،همــه
بــرای ســرمایهگذاری در آن دســت و پنجــه نــرم میکننــد و ســود بالقــوهی
بســیار ناچیــز بیــن آنهــا تقســیم میشــود .ســود قابــل توجهــی بــرای کارآفرینــان
حاصــل میشــود ،تنهــا زمانــی کــه آنهــا قضــاوت درســت را انجــام میدهنــد؛ در
حالیکــه دیگــران قضــاوت اشــتباه میکننــد.

1. Peter G. Klein.
2. Mises, 1949.
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همانگونــه کــه میزیــس معتقــد اســت ،یــک کارآفریــن نگاهــش در مــورد آینــده
نســبت بــه دیگــران ،متفــاوت اســت .از همیـنرو ،کارآفرینــان امــروز قــادر بــه خریــد
و جمــعآوری منبعهــای کمهزینــه بــرای تولیــد خدمــات بــا قیمــت بلندتــر در
آینــده هســتند؛ بــدون اینکــه افــراد هزینههــای خــود را پیشنهــاد دهنــد.
تومــاس واتســون ،رئیــس ســابق (  ) IBMاحتمــاالً هرگــز اظهــارات فرضشــدهی
خــود را در ســال  1943بــر زبــان نیــاورد ،مــن فکــر میکنــم یــک بــازار جهانــی
بــرای پنــچ کمپیوتــر اســت .ولــی ایــن یــک دیــدگاه غیرمتعــارف در ســالهای
 1940و  1950نبــود .ســپس ،کمپیوترهــا تمــام طبقههــا را اشــغال کردنــد و چنــان
گــران قیمــت بودنــد کــه تنهــا بزرگتریــن موسس ـهها از عهــدهی خریــداری یــک
دانــه از آنهــا بــر میآمــد .ظرفیــت آنهــا تــا حــد زیــادی محــدود بــه حــل مســایل
ریاضــی تخصصــی در نظــر گرفتــه شــدهبود .بــا پیشرفــت فنــاوری ،دیگــران مثــل
اســتیف جابــز مؤســس اپــل ،یــک رویکــرد بنیــادی را اتخــاذ کــرد ،کــه همــه بایــد
قــادر بــه اســتفاده از کمپیوتــر باشــند تــا در کارهــای مختلــف روزانــهی شــان
کمــک کنــد .او همچنــان ایــن خالقیــت و انگیــزه را داشــت کــه ایــن امــر عملــی
شــود .همانگونــه کــه  IBMتســلط بــر بــازار را از دســت داد ،جابــز بــدون در نظــر
داشــت نظــر و قضــاوت ،بــه موفقیــت نایــل آمــد .بنابرایــن ،مشــکل اســت کــه یــک
مثــال بهتــر را پیــدا کنیــم در مــورد اینکــه همــه یــک کارآفریــن را بفهمنــد و
درک کننــد.

 .۵اهمیت کارآفرینی

برخــی از مزیتهــای اقتصــادی کارآفرینــی (ماننــد افزایــش بهــرهوری و هدایــت
منبعهــا بــرای اســتفاده در موردهــای بــا ارزش باالتــر) کــه قب ـ ً
ا ذکــر شــده انــد.
ولــی مزیتهــای دیگــری هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از نظــر اجتماعــی وجــود
دارد کــه کارآفرینــی بــه همــراه دارد.
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مزیتهای اقتصادی

بهبــود تولیــد :همانطــور کــه گفتــه شــد کارآفرینــی بــا توانایــی در تولیــد
بیشتــر ،رشــد اقتصــادی را تســریع میبخشــد؛ ولــی همچنیــن بــا ایجــاد توانایــی
در تولیــد بهتــر ،توســعه اقتصــادی را تشــویق میکنــد .کارآفرینــان بهدنبــال
تکنالــوژی جدیــد و بهتــر تولیــد بــرای افزایــش بهــرهوری و تولیــد کاالهایــی
هســتند کــه نهتنهــا ارزانتــر و فــراوان؛ بلکــه مفیدتــر و باکیفیتتــر نیــز باشــند.
نتایــج بــه خوبــی ایــن را نشــان میدهنــد ،موترهــای مــا کمتــر خــراب
میشــوند .آنهــا همچنیــن بــه مــا در مــورد مشــکلهای ماشــین خبــر میدهنــد،
کــم مصــرف تــر انــد و خــودکار پــارک میشــوند .کمپیوترهــای مــا کوچکتــر،
ســریعتر و شــبکهای بهتــر هســتند .بکسهــای مــا ســبکتر و محکمتــر هســتند
و دارای چرخهــای هســتند کــه مــا را در حمــل آنهــا کمــک میکننــد .دیگــر
انگشــتان مــا لک ـهدار نمــی شــود؛ زیــرا نیــاز نیســت کــه قلمهــای مــا هــر روز از
یــک بوتــل رنــگ پــر شــوند .گرامافونهــای حجیــم جــای خــود را بــه دســتگاههای
جیبــی کوچــک دادهانــد کــه بــه مــا امــکان دسترســی فــوری بــه بهتریــن اجــرای
بهتریــن نوازنــدگان جهــان را بــا کیفیــت عالــی میدهــد .تلویزیونهــای مــا
بزرگتــر ،باریــک ،شــفاف و هوشمندتــر هســتند .برسهــای دنــدان مــا برقــی
هســتند و بــه مــا میگوینــد آیــا بــه درســتی بــرس میزنیــم یــا نــه .کتابهــای
مــا بــه هیــچ وجــه جایــی را بــرای خواننــدگان جیبــی مــا اشــغال نمیکننــد.
شــامپو دیگــر چشــمان مــارا نمیســوزاند .بــه زودی موترهــا ،خودشــان رانندگــی
میکننــد و همــهی ایــن محصــوالت دیگــر نیــز بهبــود مییابنــد.
کارآفرینــان کاالهایــی را بــه مشــتریان ارایــه میدهنــد کــه زندگــی آنهــا
را بهبــود میبخشــد ،گاهــی وقتهــا بهطــور چشــمگیری ،همانطــور کــه
(میگوینــد) یــک روبــات صنعتــی میتوانــد بــرای یــک تولیدکننــده کاری را
انجــام دهــد ،دســتهبندی حبــاب میتوانــد بــرای خردهفــروش ،ســمعک بــرای
یــک ناشــنوا یــا یــک مبایــل هوشمنــد میتوانــد فقــط در مــورد هــر کســی کاری
انجــام دهــد و ایــن پیشرفــت همینگونــه ادامــه پیــدا میکنــد.

 |46مقدمهای برکار آفرینی

اطالعــات بهتــر :فعالیتهــای کارافرینــان همچنیــن اطالعاتــی در مــورد
اینکــه یکــی از فرایندهــا بهتــر اســت و کــدام یکــی از محصــوالت دارای ارزش
بیشتــری هســتند ،منتشــر میکنــد .بــا آزمایــش روشهــای جدیــد ترکیــب و
اســتفاده از ورودیهــا بــرای کاهــش هزینههــا و بهبــود کیفیــت محصــول ،آنهــا
روشهــای بهتــر کار را بــرای دیگــران نشــان میدهنــد .بــا خریــد منبعهایــی کــه
فکــر میکننــد ارزش آنهــا کــم اســت یــا فــروش چیزهایــی کــه آنهــا را بیــش از
حــد ارزشمنــد میداننــد ،دیگــران را از ایــن فرصتهــا آگاه میکننــد .آنهــا بــا
تهی ـهی محصوالتــی کــه مشــتریان فعاالنــه ترجیــح میدهنــد ،بــه دیگــران نشــان
دهنــد کــه تقاضــا چیســت.
پخــش بهتــر و بیشتــر اطالعــات کامــل ،عملکــرد و موثریــت بازارهــا را
تقویــت میبخشــد .همانطــور کــه دیگــران تــاش میکننــد از موفقیــت
کارآفرینــان پیشــگام اســتفاده کننــد ،آنهــا منبعهایــی ماننــد ســرمایه و نیــروی
کار را از ســمت برنامههــای کــم ارزش بــه ســمت برنامههــای بــاارزش ســوق
میدهنــد و بــه تولیــد ارزش بیشتــر از منبعهــای کمتــر کمــک میکننــد.
توســعهی آبشــار :بعضــی وقتهــا تولیــد کارآفرینــان باعــث توســعهی ســایر
تولیدهــا یــا حتــا تمــام صنایــع میشــود .بهعنــوان مثــال ریزپردازندههــا و
صفحههــای لمســی تبلــت و مبایلهــای هوشمنــد را قــادر میکننــد کــه بــه
نوبـهی خــود برنامههــای مشــترک مســافربری و بلیطهــای بــدون کاغــذ را ممکــن
بســازند.
ظهــور صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در هنــد در ســال  1990نوعــی
آبشــار را بــه وجــود آورد و امــکان ایجــاد شــغلهای جدیــد؛ ماننــد مرکزهــای
تمــاس و ایجــاد تقاضــا بــرای ساختوســازهای جدیــد ،شــبکهها ،ســخت افــزار،
نرمافــزار و تعمیــر و نگهــداری را فراهــم کــرد کــه همــهی اینهــا اشــتغال را
تقویــت کردنــد .ارتبــاط بیشتــر در ســطح ملــی و بینالمللــی باعــث آگاهــی
بیشتــر مــردم از شــرایط بــازار خــارج از جامعــهی خودشــان شــد و بــه نســل
جدیــدی از کارآفرینــان ایــن امــکان را داد کــه فرصتهــا را نــه فقــط بــه صــورت
محلــی؛ بلکــه جهانــی ببییننــد و از آن بهرهبــرداری کننــد.

مقدمهای برکار آفرینی | 47

ایــن پیشرفــت صــرف اقتصــادی نبــود .فرصتهــای شــغلی جدیــد در هنــد،
مــردم را از وجــود کشــاورزی ســخت دور کــرده و بــه زندگــی راحتتــری در
شــهرها میرســاند .نهادهــای آمــوزش و پــرورش بــه منظــور تدریــس مهارتهــا
بــرای کارگــران جدیــد ،ظهــور یــا توســعه پیــدا کردنــد .صنعتهــای جدیــد کارش
را بــا ازبینبــردن نظــام طبقاتــی شــروع کــرد؛ زیــرا آنهــا بــدون درنظرگرفتــن
طبقههــا ،بــه کارکنــان بــا مهــارت و بــا فکــر نیــاز داشــتند .در همیــن حــال،
حتــا کســانی کــه در ایــن ســرزمین باقــی ماندنــد از انقــاب فنــاوری معلوماتــی
بهرهمنــد شــدند .زنــان شــغلهای جدیــدی ایجــاد کردنــد کــه مبایلهــای همــراه
را در روســتای خــود بــه دیگــران اجــاره میدادنــد و بــا تلیفونهــای متصــل بــه
انترنــت ،اکنــون کشــاورزان میتواننــد قیمــت برنــج ،گنــدم ،پنبــه ،نیشــکر ،پیــاز
یــا چــای را در بازارهــای کاالهــا کــه صدهــا کیلومتــر دورتــر اســت بررســی کننــد
و بــه جــای اینکــه قبــول کننــد کــه کارگــزاران محلــی چــه پیشنهــادی دارنــد،
بــرای قیمتهــای بهتــر مذاکــره میکننــد.

افزایش بهرهوری

توســعه درازمــدت :بــا ظهــور شــرکتهای جدیــد و بــا بهــرهوری بیشتــر،
محصــوالت ارزانتــر و بهتــری تولیــد میشــوند و آنهــا را بــه طــور موثرتــری بــه
ســمت مشــتریان میرســانند ،شــغلهای قدیمــی بــا بهــرهوری کمتــر ســهم بــازار
خــود را ازدســت میدهنــد .حتــا ممکــن اســت طورکامــل بــازار را از دســت دهنــد.
ولــی بــه نوبــهی خــود ممکــن اســت شــرکتهای جدیــد جاگزیــن شــرکتهایی
شــوند کــه حتــا محصــوالت بــه مراتــب موثرتــری تولیــد میکننــد .نتیجــهاش
بهبــود نظاممنــد و درازمــدت در بهــرهوری اقتصــادی و ایجــاد ارزش اســت.
منبعهایــی ماننــد نیــروی کار و ســرمایه در موردهایــی اســتفاده میشــوند کــه
ارزش بیشتــری دارنــد .محصــوالت بیشتــر و بهتــری بــا اســتفاده از ورودیهــای
کــم و ارزان تولیــد میشــوند.
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انترناســیونالیزم :در واقــع ایــن امــر در ســطح بینالملــل اتفــاق میافتــد .ســرمایه
مالــی بســیار متحــرک اســت .دیگــر نیــازی نیســت کــه کارآفرینــان بــرای گســترش
تجــارت خــود پسانــداز کننــد یــا بــه پــول دوســتان و خانــواده یــا ســرمایهگذاران
محلــی اعتمــاد کننــد .اگــر ایــدهی آنهــا امیــدوار کننــده باشــد و مهارتهــای
مدیریتــی خوبــی داشــته باشــند و از تجــارت قــوی برخــوردار باشــند ،میتواننــد
در هــر جــای دنیــا از بازارهــای ســرمایه اســتفاده کننــد ،وجــوه مــورد نیــاز خــود را
قــرض بگیرنــد یــا در ازای ســرمایه ســهمی از تجــارت خــود را بـه فــروش برســاند.
ایــن بــهویــژه بــرای کارآفرینــان در کشــورهای فقیرتــر مهــم اســت ،جایــی کــه بــه
ســختی میتــوان بودجـهی محلــی را بهدســت آورد .بــه صــورت بالقــوه ایــن امــکان
را بــه آنهــا میدهــد کــه بــه بودجـهی مشــابهی دسترســی پیــدا کننــد کــه حتــا
در ثروتمندتریــن کشــورها در اختیــار کارآفرینــان قــرار دارند.همیــن انترناســیونالیزم
در مــورد مدیریــت نیــز صــدق میکنــد .ماننــد ســرمایه مالــی «ســرمایه انســانی»
متحــرک اســت؛ مدیــران و مشــاوران میتواننــد مهارتهــای خــود را بــه هــر
کشــوری کــه مــورد اســتقبال قــرار میگیرنــد ،منتقــل کننــد .بازهــم ،ایــن امــر بــه
ویــژه بــرای کارآفرینــان در کشــورهای فقیرتــر کــه ممکــن اســت آمــوزش مدیریتــی
از پیشرفــت کمــی برخــوردار باشــد و یافتــن مدیــران خــوب ،ممکــن اســت دشــوار
باشــد .ماننــد دسترســی بــه ســرمایه ،دسترســی بــه مدیریــت و مشــاوره بهتــر
بــه کارآفرینــان کمــک میکنــد تــا بهــرهوری خــود را افزایــش دهنــد و بــا ایــن کار،
بهــرهوری و شــکوفایی جامعــه و کشــور خــود را افزایــش دهنــد.
تحقیــق و توســعه :مزیتهــای دیگــر اقتصــادی نیــز وجــود دارنــد .بــا تمرکــز
بــر بهبــود محصــوالت ،فرایندهــا ،کارآفرینــان طورمعمــول مرکــز تحقیــق و توســعه،
ایجــاد تفاهــم جدیــد ،ســرمایهگذاریهای جدیــد ،فناوریهــای جدیــد و
محصــوالت جدیــد و همچنیــن تحقیــق و گشــودن بازارهــای جدیــد ،هســتند .بــا
تامیــن رضایــت کامــل بــرای محصولشــان ،صنایــع تاسیسشــده ممکــن اســت
بــه ســقف درآمــد برســند .ولــی کاالهــای جدیــد تقاضــای دســت نخــورده بــازار را
بــرای چیــزی بهتــر یــا ارزانتــر بــاز میکننــد .همانطــور کــه محصــوالت بهتــر
بــه وفــور و مقــرون بــه صرفهتــر میشــوند ،عمــوم مــردم افزایــش ثــروت را تجربــه
میکننــد؛ در حالــی کــه فرایندهــای جدیــد تولیــد فرصتهــای شــغلی جدیــد و
چشــمانداز درآمــد باالتــر را ایجــاد میکننــد.
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در واقــع ،بیشتــر شــغلهای جدیــد از شــغلهای کوچــک و شــرکتهای نوپــا
حاصــل میشــود.

فایدههای انسانی

در کنــار مزیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی ،کارآفرینــی مزیــت انســانی نیــز دارد.
تمرکــز کارآفرینــان بــر ارایــه محصــوالت جدیــد و بهتــر باعــث میشــود کــه کمتــر
بــه فناوریهــای قدیمــی و پرمشــغله وابســته شــویم .پــدرکالن و مــادرکالن مــا هــر
روز ســاعتها وقــت صــرف میکردنــد کــه ســطلهای زغــال ســنگ را بــه خانــه
بیاورنــد ،آتــش را روشــن کننــد ،خاکســتر را تمییــز کننــد و بعــد آن را دفــع کننــد؛
ولــی مرکزگرمــی مــدرن بــه هیــچ وجــه زمانبــر نیســت .پــدرکالن و مــادرکالن
مــا نیــز هــر هفتــه روزهــا را بــا شســتن لباسهــا روی یــک تختــه شستوشــو،
خشــککردن آنهــا و ســپس اتوکــردن آنهــا توســط اتوهایــی کــه روی آتــش
گــرم میشــدند ،بــه مصــرف میرســاندند .امــا اکنــون مــا خشــککن اتوماتیــک
و پارچههــای غیــر آهنــی داریــم .همچنیــن ایــن پیشرفتهــا منعکسکننــدهی
برخــی از پیشرفتهــای اجتنابناپذیــر فنــاوری نیســتند؛ آنهــا فقــط بــه ایــن
دلیــل وجــود دارنــد کــه کارآفرینــان آنهــا را هدفمندانــه ایجــاد کردهبودنــد.
نتیجــهی ایــن پیشرفتهــا و بســیاری دیگــر از پیشرفتهــا ،در بخشهــای
کشــاورزی ،صحــی و خردهفروشــی تــا حمــل و نقــل و موردهــای دیگــر ،ایــن اســت
کــه مــا کهکشــانی از کاالهــای متنــوع را بــرای انتخــاب داریــم .مجبــور نیســتیم
ایــن همــه وقــت را صــرف نگرانــی در مــورد مایحتــاج اولیــه و راحتــی خــود کنیــم.
نوآوریهــای کارآفرینانــه کار مــا را بــا بهرهمنــدی بیشتــر و همچنیــن بــا کار
دســتی کمتــر و خطــر آســیبدیدگی و وقتهــای فراغــت مــا را بــه وفــور و پــاداش
بیشتــر میدهــد و وقــت بیشتــری بــرای خــود مــان میگیریــم .عــاوه بــر
ایــن ،شــرکتهای کارآفریــن جدیــد ،فرصتهــای شــغلی را ایجــاد میکننــد.
ایــن امــر بــه ویــژه بــرای مهاجــران ،اقلیتهــا ،جوانــان و زنانــی کــه ممکــن اســت
توســط کارگــران و مدیــران در صنعتهــای بزرگتــر و مســتقر مــورد تبعیــض قــرار
بگیرنــد ،بســیار مفیــد اســت .ایــن بــه کارگــران اجــازه میدهــد کــه پسانــداز و
ســرمایه الزم بــرای بهبــود زندگــی خــود و تحصیالتــی را کــه «ســرمایهی انســانی»
و اشــتغال بیشتــر میشــود ،جمــع کننــد.
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اینهــا همــه مزیتهــای شــخصی و انسانیســت؛ نــه فقــط مزیتهــای خشــک
اقتصــادی.

مزیتهای اجتماعی

کارآفرینــی مزیتهــای اجتماعــی نیــز دارد .جامعهــای کــه دارای تنــوع در
شــغلهای کارآفرینــی اســت؛ احتمــاالً بســیار پایــدار و آرامتــر از جامعهایســت
کــه تحــت ســلطهی برخــی از صنعتهــای بــزرگ ســنگین قــرار دارنــد ،بــرای مثــال
یــک معــدن بــزرگ ،کارخانههــای فــوالد یــا کارخانــه موتــر ســازی .تغییــر و بهبــود
میتوانــد بهصــورت تدریجــی اتفــاق بیفتــد .شــغلها میتواننــد بیاینــد و برونــد و
کارگــران میتواننــد طبــق انتخــاب خــود از آن بهرهمنــد شــوند .آنهــا درصــورت
ســقوط کارفرمــای مســلط در تــرس از بــیکاری گســترده ،زندگــی نمیکننــد.
همچنــان کارآفرینــان موفــق ســرمایهگذاران بزرگــی در امــور خیریــه و پروژههــای
اجتماعــی هســتند .البتــه ممکــن اســت انگیــزهای طورکامــل تجــاری در پــس آن
وجــود داشــته باشــد .شــاید آنهــا امیــدوار باشــند کــه بتواننــد حســن نیــت را
بــه ســمت تجــارت در بیــن تامینکننــدگان ،کارگــران و مشــتریان ارتقــا دهنــد.
بــا حمایــت از مکتبهــا و شــفاخانههای محلــی ،آنهــا ممکــن اســت بتواننــد
نیــروی انســانی ســالم و ماهرتــری را جــذب کننــد .بــا بهبــود محیــط محلــی ،آنهــا
ممکــن اســت روحیـهی کارگــران خــود را بهبــود ببخشــند و آنهــا را بــرای مــدت
بیشتــری حفــظ کننــد .آنهــا حتــا ممکــن اســت پروژههــای تحصیــات عالــی،
تحقیــق و توســعه را بــه امیــد کشــف فرصتهــای جدیــدی کــه تجــارت شــان مــی
توانــد بــه طــور بالقــوه بهــره ببرنــد ،ارتقــا دهنــد.
بــا وجــود ایــن بیشتــر فعالیتهــای خیریــه کارآفرینــان صــرف خیرخواهانــه
اســت .انــدرو کارنگــی ، 1بیشتــر ثــروت خــود را صــرف تاســیس و بهبــود
2
کتابخانههــای عمومــی رایــگان کــرد .از طریــق بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس
 ،کارآفریــن مایکروســافت میلیاردهــا دالــر را بــه کشــورهای فقیرتــر هدایــت
میکنــد ،طرحهــای تحقیــق و عرضــه بــا هــدف بهبــود کشــاورزی ،بهداشــت،
تغذیــه ،ایمنســازی ،کنتــرول مالریــا و موردهــای دیگــر.
1. Andrew Carnegie.
2. Bill & Melinda Gates Foundation
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بســیاری از کارآفرینــان نــه ب ـه خاطــر نفــع تجارتــی خــود؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل
کــه علــم و فنــاوری پیشرفتــهی آنهــا را بــه وجــود میآورنــد ،تحصیــات و
پژوهشهــا را در ســطح عالــی ترویــج میکننــد .ایــن ممکــن اســت توضیــح
دهــد کــه چــرا بســیاری از ابرکارآفرینــان امــروزی مجــذوب اکتشــافهای فضایــی
هســتند.
چیــزی کــه بیــش از حــد خطرنــاک اســت و نمیتــوان آن را بـ ه عنــوان یــک
پــروژهی ســادهی تجارتــی توضیــح داد .طــی دهههــا و قرنهــا ،کارآفرینــان بــه
طــور نامتناســبی مســؤول نوآوریهــای بنیــادی بــوده انــد کــه زندگــی مــردم را
بــه طــور گســترده تغییــر داد ه اســت .ایــن نوآوریهــا شــامل موردهــای؛ چــون
چاپخانــه ،موتــور بخــار ،دســتگاه هــای کارتینــگ ،ریســندگی و بافندگــی ،تلیفــون،
راه آهــن ،گرامافــون ،هواپیمــا ،شیشهشــناور و کمپیوترهــای خانگــی میباشــد .در
واقــع ایــن فهرســت بیپایــان اســت .اغلــب مخترعــان هنــگام کشــف ،خــود بــه
دنبــال چیــزی دیگــری میگشــتند ،ماننــد بخــاری مایکــرو ویــف یــا پنــی ســیلین،
حتــا کــورن فلیکــس و ســوپر گلــو .گاهــی بــ ه صــورت تصادفــی ،آنهــا باعــث
ایجــاد صنعتهــای جدیــد ،مدرنیزهشــدن کل اقتصــاد و متحولشــدن زندگــی و
فرهنــگ مــا میشــوند.

نقش اجتماعی سود

بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بیشتــر کارآفرینــان ممکــن از طریــق ســود مالــی
انگیــزه داده شــوند؛ ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا فقــط از دیگــران دزدی
کننــد .بــر عکــس ،در اقتصــاد بــاز و رقابتــی ،کارآفرینــان میتواننــد فقــط از طریــق
ارایــه ارزش بــه دیگــران ،پــول بهدســت بیاورنــد .پــاداش مالــی آنهــا از طریــق
مشــتریان بــهدســت میآینــد ،مشــتریانی کــه زندگیشــان توســط محصــوالت
کارآفرینــان بهبــود پیــدا میکنــد و فکــر میکننــد مبادلــه داوطلبانــه ایــن کاالهــا
بــا پــول ،یــک گزینـهی مناســب و منصفانــه اســت و در ایــن رونــد ،کارآفرینــان از
طریــق مــردم ارزش را پخــش میکننــد کــه همــه از آن مســتفید میشــوند.
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ســود ،تنهــا ســود مالــی نیســت .ســود مشــتریان
یــک کارآفریــن در دریافــت محصــول اســت کــه بــرای آن پــول پرداخــت میکننــد
و ارزش آن بیشتــر از پولــی اســت کــه بــرای آن پرداخــت میکنــد.
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ســود صرفــاً بــه معنــای ارزش بیشتــر از ارزشــی اســت کــه شــما در نظــر
میگیریــد ،مثــل تبدیلشــدن ریگهــای بــیارزش و بیفایــده بــه تراشــههای
ن را تقبیــح
کمپیوتــری مفیــد ،مولــد و ارزشمنــد .ســود چیــزی نیســت کــه آ 
کنیــم؛ بلکــه چیــزی اســت کــه بایــد بـه خاطــر منفعــت اقتصــادی و اجتماعــی آن
مــورد تقدیــر و اســتقبال قــرار گیــرد .اگــر مــا بتوانیــم بــا اســتفاده از منبعهــای
کمتــر ارزش بیشتــر ایجــاد کنیــم ،در نتیجــهی آن زندگــی همــهی مــا بهبــود
مییابــد.
از آنجایــی کــه کارآفرینــان ســود مالــی را دنبــال میکننــد ،درآمــد بیشتــری
نســبت بــه اینکــه پــول خــود را در یــک تولیــد مصــرف کننــد از یــک فعالیــت
اقتصــادی بهدســت میآورنــد ،ایــن انگیــزهی مالــی اثــر مثبــت اجتماعــی تقویــت
ارزشهــا را بــه دنبــال دارد ،انتخــاب را گســترده میکنــد و محصــوالت را بــرای همه
افزایــش میدهــد .در واقــع هرچــه ســود بیشتــر باشــد ،ســود عمومــی اجتماعــی
نیــز بیشتــر خواهــد بــود .ســود مالــی یــک شــاخص قــوی ارزش اضافیســت
کــه کارآفریــن آنرا ب ـ ه وجــود م ـیآورد .ایــن نشــان میدهــد کــه کارآفریــن راه
کاهــش هزینــه را پیــدا کردهاســت کــه منبعهــای پرهزینــه را بــرای اســتفادههای
مثمرتــر جهتدهــی میکنــد و ارزشــی کــه بــا عرضــهی محصــوالت ارزانتــر،
فــراوان یــا بــا کیفیــت بهتــر تولیــد میشــود را افزایــش دهــد .در واقــع هرچــه
اقتصــاد بازتــر و رقابتیتــر باشــد ،رقیبــان آســانتر میتواننــد در بــازار داخــل
شــوند و یــا از آن بیــرون شــوند و هرچــه فشــار بــاالی کارآفرینــان بیشتــر باشــد،
میتواننــد هزینههــا را کاهــش داده و ارزش محصــوالت را افزایــش دهنــد .اگــر
آنهــا در ایــن عرصــه نــاکام بماننــد ،نتیجــهاش ایــن میشــود کــه دیگــران بــه
خوشــحالی وارد میــدان شــده و پــاداش را از آن خــود میکننــد.
دوبــارهنتیجــه ایــن اســت کــه بهبــود در بهــرهوری و ایجــاد ارزش بـ ه صــورت
متــداوم خواهــد بــود .بــا ادام ـهی پیشرفــت ،موردهــای کــه روزگاری تنهــا بــرای
عــدهی کمــی تجمــل و مقــرون بــه صرفــه بودنــد ،گوشــت تــازه ،آب جــاری،
گرمایــش خانگــی ،بــرق ،ماشــین ،ماشــین لباسشــویی ،کمپیوتــر ،بهتــر و ارزانتــر
میشــوند .دسترســی بــه آنهــا از طریــق اجتمــاع تکثیــر میشــود ،مثــل امــواج
کــه در حــوض تکثیــر میشــود.
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محصــوالت ارزانتــر بدیــن معنــا کــه هرکــس پولــی زیــادی را بــرای اشــیای کــه
بــه آن بیشتــر ارزش قایــل هســتند ،مصــرف میکننــد؛ بهبــود کیفیــت بــه ایــن
معناســت کــه هرکــس بــا همــان هزینــه ارزش بیشتــری بهدســت م ـیآورد .مــا
بایــد از کارآفرینــان بــه خاطــر ایــن پیشرفــت هــا تشــکری کنیــم .آن هــا ممکــن
ســود مالــی از آن بهدســت آورنــد؛ ولــی هم ـهی مــا از آنهــا بــه نحــوی بهرهمنــد
میشــویم .آنهــا حتــا ممکــن اســت ســود مالــی خــود را بــا خوششانســی
حاصــل کننــد کــه قضــاوت زیرکانــه و ســخت کوشــی؛ ولــی منفعــت اجتماعــی آن
یکســان اســت.
در واقــع ،تشــخیص اینکــه در موفقیــت کارآفرینــان ،چقــدر شــانس و چقــدر
قضــاوت و تــاش نقــش دارد ،دشــوار اســت .اگــر قــرار اســت شــانس خــوب بــه
موفقیــت تبدیــل شــود ،بایــد بـه صــورت موثــر بـه دســت آیــد .بســیاری از مــردم به
«ســودهای ناگهانــی» کــه از طریــق خوششانســی بهدســت میآینــد ،حســادت
میکننــد و حتــا خواســتار مالیاتگرفتــن از آنهــا هســتند؛ ولــی تنهــا اثــر آن
کاهــش تعــداد کارآفرینــان در هشــدار فرصتهــای ازدســترفته اســت کــه ایــن
امــر بــه ضــرر تمــام جامعــه اســت .وضعیــت جامعــه بهتــر خواهــد بــود اگــر افــراد
بیشتــری را بــه فکــر و فعالیــت کارآفرینانــه ترغیــب کنیــم و بــه کســانی کــه ایــن
کار را میکننــد اجــازه دهیــم تــا از پــاداش ارزش آفرینــی خــود لــذت ببرنــد.

 .۶گسترش کارآفرینی
حضــور جهانــی  :انــدازه گیــری میــزان کارآفرینــی در سراســر جهــان دشــوار
اســت .همانگونــه کــه دیدیــم ،شــاخصهای واضحــی ماننــد شــغل آزاد یــا نــرخ
شــروع کار ،کاربــرد زیــادی نــدارد و حتــا در مــورد تعریفــی کــه چــه بایــد کارآفرینی
نامیــده شــود ،بحــث و مناقشــه موجــود اســت .ایــن یــک نظــر اســت کــه آیــا
کارآفرینــی یــک فعالیــت طــور کامــل تجارتــی اســت یــا «کارآفرینــی اجتماعــی» و
نوعهــای دیگــر آن هــم بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
در وســیعترین مفهــوم ،همــه تــا حــدی کارآفریــن هســتند ،همــواره از مهارتهــا،
تواناییهــا و منبعهــای در دســترس خــود اســتفاده میکننــد کــه بــا کمتریــن
هزینـهی زمانــی ،مالــی و تــاش ،بیشتریــن ارزش را بــرای خــود ایجــاد کننــد.
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بــا ایــن امتیــاز ،فعالیــت کارآفرینانــه را میتــوان در هــر قســمتی از جهــان مشــاهده
کــرد؛ ولــی همیــن امــر در مــورد کارآفرینــی تجارتــی نیــز صــادق اســت .ایــن امــر
در هــر کشــور ،ثروتمنــد ،متوســط و یــا فقیــر وجــود دارد .ایــن امــر در ایــاالت
متحــده و نــاوری ماننــد ترکیــه ،افریقــای جنوبــی و آنگــوال یــا گواتمــاال بــه وفــور
یافــت میشــود .روحیــهی کارآفرینــی حتــا در اقتصادهــای غیــر بــازاری وجــود
دارد ،اگرچــه بیشتــر ایــن هــدف دور زدن کنترولهــای رســمی از طریــق رشــوه
یــا تجــارت در بــازار ســیاه اســت .در حالیکــه رایگیــری روزانــه نشــان میدهــد
کــه بازارهــای آزاد بســیار کارآمدتــر اســت .چنیــن بازارهــای غیرقانونــی بــرای
اتصــال کمبودیهــا و هماهنگــی عرضــه و تقاضــا بــه همــان روش کار میکننــد.
تفــاوت در ایــن اســت کــه کارآفریــن آنهــا بایــد آمــاده نقــض قانــون باشــند.
وجوه اشتراک و افتراق کشورها
گرچــه کارآفرینــی در همهجــا وجــود دارد؛ ولــی برخــی ازکشــورها در ایــن
عرصــه برجســته انــد .بهعنــوان مثــال ،بعضــی از آنهــا تعــدادی زیــادی از
ابرکارآفرینهــای میلیــادر را تولیــد میکننــد کــه ممکــن اســت نشــانگر ایــن
باشــد کــه آنهــا بهطــور کلــی مکانهــای مناســبی بــرای کارآفرینــی هســتند.
هانــگ کانــگ ،اســرائیل ،ایــاالت متحده ،ســوئیس ،ســنگاپور ،نــاروی ،ایرلنــد ،تایوان،
کانــادا و آســترالیا ایــن بخــش را رهبــری میکننــد .چنیــن کشــورهایی تمایــل
داشــتن ارزشهــا و نهادهــای بــاز را دارنــد کــه موفقیــت را تشــویق میکننــد و
باعــث میشــوند مــردم بــاور کننــد کــه میتواننــد موفــق شــوند و بــه خاطــر
تالشهــای شــان پــاداش دریافــت میکننــد .بســیاری از آنهــا همچنیــن متعهــد
بــه حاکمیــت قانــون ،دولــت محــدود و حقــوق مالکیــت قــوی هســتند کــه نشــان
میدهــد ایــن عاملهــا نیــز مهــم هســتند .عــاوه برایــن ،بیشتــر آنهــا سیســتم
قانونــی دارنــد کــه بــه کارآفرینــان اجــازه میدهنــد تــا بــدون نیــاز بــه اجــازهی
برخــی از مقامهــا ،آزمایشهــای شــانرا انجــام دهنــد .ایــن دو بــاره ممکــن اســت
توضیــح دهــد کــه چــرا آنهــا بیشتــر از اکثــر کشــورهای قــاره اروپــا کارآفرینتــر
هســتند (در مــورد ایــاالت متحــده ،چندیــن برابــر کارآفرینتــر) چــون قوانیــن
خــاص تعییــن میکنــد کــه چــه فعالیتهایــی مجــاز اســت .همانطــور کــه آدام
تیــرر ، 1اقتصــاددان آمریکایــی اشــاره میکنــد.
1. Adam Thierer.
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ایــاالت متحــده بــا شــرکتهای ابتــکاری کــه در آنجــا بــزرگ شــدهاند ،فــراوان
اســت؛ مایکروســافت ،یاهــو ،یوتیــوب ،آمــازون ،گــوگل ،پیپــال ،تویتــر ،دراپ
باکــس ،فیســبوک ،اســنپ چــت ،ولــی نامبــردن بیــش از یــک یــا دو مبتکــر قابــل
مقایسـهی اروپایــی دشــوار اســت .وی ایــن تفــاوت را ناشــی از «نــوآوری غیرمجــاز»
امریــکا میدانــد ،در حالــی کــه بــرای را ه انــدازی نــوآوری بــه هیــچ مجــوز نیــاز
نیســت .برخــاف رویکــرد قــاره اروپــا کــه طورکامــل مخالــف بــا تغییــر اســت.اگر
مــا تمــام وقــت خــود را بــا تــرس دایمــی از وقــوع حالتهــای بدتــر زندگــی ســپری
کنیــم و بــا توجــه بــه چنیــن ترسهایــی سیاســت عمومــی را پیشبینــی کنیــم،
ایــن بــدان معناســت کــه بهتریــن ســناریوها هرگــز بــه وجــود نخواهنــد آمــد .دانش
و پیشرفــت از طریــق تجربــه متولــد میشــوند ،از جملــه تجربههــای کــه شــامل
خطــر میشــوند و احتمــال اشــتباهها و شکســتها درایــن مســیر وجــود دارد.
فرهنــگ نیــز مهــم اســت ،شــاید فرهنــگ کارآفرینــی کشــورهای تولیدکننــده
بــا اســتقبال بیشتــری بــه همــراه باشــد و بــا موفقیــت شــخصی کمتــر مقابلــه
صــورت میگیــرد و جاهطلبــی افــراد همیشــه مــورد تشــویق قــرار گیــرد؛ امــا
کشــورهای فقیرتــر و کمتــر لیبــرال نیــز دارای برخــی از ایــن ارزشهــا هســتند.
مــردم در خاورمیانــه و افریقــای شــمالی دریــک نظرســنجی گفتــه انــد کــه آنهــا
فکــر میکننــد کارآفرینشــدن یــک حرکــت شــغلی مناســب اســت؛ در حالــی کــه
پاســخ دهنــدگان در کارابیــن و امریکایــی التیــن کارآفرینــی را یــک موقعیــت بــاال
در ســطوح اجتماعــی میداننــد.
بــه نظــر میرســد امریکاییهــای التیــن تــرس کمــی از شکســت دارنــد و در
واقــع کارآفرینــی در مکانــی کــه باالتریــن حــد شکســت کســب و کار وجــود دارد،
در قویتریــن حالــت ممکــن قــرار داشــته و نشــان میدهــد کــه فرهنــگ قبولــی
شکســت ممکــن اســت مــردم را بــه ریسـککردن و اســتفاده از فرصتهــای بالقــوه
ترغیــب کنــد.
یافتههــای جالــب دیگــری نیــز وجــود دارنــد .بیشتــر کارآفرینــان مــرد
هســتند ،اگرچــه برابــری جنســیتی در کشــورهای پیشرفتهتــر تجارتــی در ایــن
امتیــاز بیشتــر اســت .ممکــن اســت کشــورهای خاورمیانــه و افریقــای شــمالی در
زمینـهی کارآفرینــی بینالمللــی نمــرهی زیــادی کســب کننــد ،شــاید ایــن موفقیــت
بهدلیــل موقعیــت جغرافیایــی آنهــا در کنــار مســیر تجــارت شــان باشــد.
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در چیــن ،فعالیتهــای کارآفرینانــه پــس از مــرگ مائــو رشــد کــرد؛ ولــی اکنــون
بــه نظــر میرســد کــه گســترش پیــدا کــرده اســت .در مقابــل در ایــاالت متحــده،
بعــد از بحــران مالــی ســال  ،2008کارآفرینــی کاهــش یافــت؛ ولــی بــه زودی بــه
حالــت اولــی برگشــت کــرد .ولــی انــدازه گیــری ایــن رونــد بــ ه صــورت دقیــق
دشــوار اســت.
کشورهای درحال توسعه
کشــورهای درحــال توســعه ممکــن اســت مــکان ایــده آلــی بــرای کارآفرینــی بــه
نظــر نرســند .افــراد و خانوادههــای آنهــا پسانــداز کمتــری دارنــد کــه میتوانــد
بــرای ایجــاد و گســترش شــغلهای جدیــد اســتفاده شــود .بخشهــای بانکــی و
مالــی محلــی ممکــن اســت خیلــی پیشرفتــه نباشــند و بودجــه خوبــی هم نداشــته
باشــند .تامینکننــدگان ســرمایه بینالمللــی ممکــن اســت شــرایط محلــی را درک
نکننــد و از آنچــه مییابنــد محتــاط باشــند .مهارتهــای مدیریتــی و تحصیــات
ممکــن اســت ضعیــف باشــد .زیرســاختها و شــبکههای توزیــع ممکــن خــام
باشــند .بــا ایــن حــال ،آنهــا نیــز مزیتهایــی دارنــد .بــه عنــوان مثــال ،کشــورهای
در حــال توســعه هزینههــای زندگــی کمتــری دارنــد .بنابرایــن فرصتهایــی
بــرای ارایــه خدمــات از جملــه مرکزهــای تمــاس ،حســابداری ،انترنــت و ســایر
عملکردهــای دفتــر کار بــرای شــغلها و افــراد در کشــورهای ثروتمندتــر وجــود
دارد .دســتیابی بــه فنــاوری ارزان و ســاده ممکــن اســت تقویــت بیشتــری در
بهــرهوری نســبت بــه اقتصادهایــی داشــته باشــد کــه از قبــل بــه خوبــی توســعه
یافتــه انــد.
بهعنــوان مثــال ،تلیفونهــای هوشمنــد امــکان ارتبــاط فــوری قیمتهــا
را بــا بازرگانــان محلــی فراهــم میکنــد یــا فنــاوری معلوماتــی باعــث ایجــاد
صنعتهــای جدیــد میشــود.از آنجــا کــه تعــدادی از بخشهــای یــک کشــور
در حــال توســعه ممکــن اســت بالــغ نباشــند ،تنــوع بیشتــری نیــز نســبت بــه
یــک کشــور پیشرفتــه وجــود دارد ،جایــی کــه بازارهــا و فعالیتهــای خدماتــی
بــرای آنهــا از تخصــص بیشتــری برخــوردار اســت .ایــن پتانســیل بــه کارآفرینــان
در کشــورهای در حــال توســعه امــکان میدهــد کــه بــا را ه انــدازی بنگاههــای
اقتصــادی بــا عملکردهــای متعــدد ،ماننــد اســتخراج معــادن ،ســمنت و ســاخت و
ســاز ،ریســک را گســترش دهــد.
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یکــی دیگــر از مزیتهــای بالقــوه کارآفرینــان در کشــورهای در حــال توســعه
1
ایــن اســت کــه فرصتهــا در اختیــار همــه قــرار دارنــد .همانطــور کــه کرزنــر
میگویــد ،موردهــای بیشتــری وجــود دارنــد کــه هنــوز کشــف نشــدهانــد و
کمتــر موردهایــی وجــود دارد کــه قبــ ً
ا کشــف شــدهاســت .همچنیــن احتمــاالً
فرصتهــای بیشتــری در بــازار وجــود دارنــد کــه توســط کارآفرینــان دیگــر
اشــغال نشــدهانــد ،همانطــور کــه ممکــن اســت بــه ســرعت در یــک کشــور
ثروتمنــد بــا دسترســی بــه ســرمایه ایــن امــر اتفــاق بیفتــد.
کارآفرینی و مهاجرت
کشــف دیگــری کــه از هــر نظــر ســنجی جهانــی در بــارهی کارآفرینــی بهدســت
میآیــد ایــن اســت کــه اســتقبال از اســتعدادهای خارجــی از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت 2.بررســی شــواهد توســط شــبکهی کارآفرینــان نشــان میدهــد
در حالیکــه فقــط یکــی از هفــت نفــر ( 14درصــد) از ســاکنان انگلســتان متولــد
کشــورهای خارجــی انــد ،حــدود نیمــی از آنهــا ( 49درصــد) از شــرکتهای نوپــا،
بــا رشــد ســریع یــک موســس خارجــی دارنــد کــه از  29کشــور مختلــف آمــده
انــد و ماننــد تنــوع امریــکا ،آلمــان ،روســیه ،هنــد ،آســترالیا ،مکســیکو و ویتنــام،
مهاجــران یــک و نیــم برابــر بیشتــر از افــراد متولــد انگلســتان احتمــال راه انــدازی،
3
مالکیــت و ادارهی شــغلها را دارنــد.
یکــی از دلیلهــای ایــن امــر ممکــن ایــن باشــد کــه بســیاری از مهاجــران
کارآفرینــان طبیعــی هســتند و قبــ ً
ا بــا مهاجــرت بــه کشــور دیگــر بــا خطــر و
عــدم اطمینــان روبـهرو شــده انــد و اغلــب آنهــا ،دوســتان و خانــوادهای کــه آنــان
را کمــک کنــد ،ندارنــد .تمایــل رفتــن آنهــا بــه طــرف یــک زندگــی جدیــد ،بیانگــر
شــجاعت و جاهطلبــی آنهاســت .مهاجــران نیــز بــه احتمــال زیــاد جــوان و پرانــرژی
هســتند .پــس از نقــل مــکان ،آنهــا کشــور پذیرفتهشــدهی خــود را متفــاوت از
مــردم محلــی میبیننــد و بیشتــر مایــل بــه پرســش در مــورد نحــوهی کار آن
هســتند و قــادر بــه شــناخت فرصتهایــی هســتند کــه ممکــن اســت در اثــر تغییــر
ایجــاد شــود .بهعنــوان مثــال ،آنهــا ممکــن اســت ناکارآمــدی و کمبودهــای بــازار
را تشــخیص دهنــد کــه ســاکنان بومــی آنرا یــک امــر طبیعــی میداننــد.
1. Kirzner
2. Lofstrom and Wang, 2019.
3. Dumitriu and Stewart, 2019.
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صنعتهای متناسب با کارآفرینی

بــه نظــر میرســد برخــی از صنعتهــا بیشتــر مناســب اقدامهــای کارآفرینــی
هســتند و برخــی دیگــر کمتــر .بــه طــور خــاص ،کارآفرینــان بیشتــر در
بخشهایــی پیــدا میشــوند کــه نیازمنــد ســرمایهی کمتــری باشــند ،از جملــه
انترنــت و خدمــات دادههــا (بهعنــوان مثــال برنامههــای اشــتراکگذاری ،نــرم افــزار
امنیــت ســایبری) ،مشــاورهی ســرمایهگذاری ،مشــاوره و خدمــات حســابداری.
ممکــن اســت تعجــب آور نباشــد :بدیهــی اســت ایجــاد کارآفرینــی جدیــد بــرای
یــک کارآفریــن کــه مســتلزم هزینههــای ســنگین باشــد (بهعنــوان مثــال ســاخت
موتــر ،کشتیســازی ،خطــوط هوایــی ،بهداشــت و درمــان و انــرژی) دشــوارتر اســت،
اگرچــه برخــی ایــن کار را میکننــد .اکثــر ابرکارآفرینــان امــروز و شــرکتهای
بــا رشــد ســریع بیشتــر در فنــاوری اطالعــات ،بیوتکنولــوژی ،امــور مالــی و
خردهفروشــی پیــدا میشــوند .همچنیــن بــه احتمــال زیــاد ایــن در شــغلهای
پیــدا میشــوند کــه میتواننــد از طریــق اســتفاده از آنهــا یــک شــرکت بــزرگ بــا
رشــد ســریع ماننــد صندوقهــای تامینــی و رســانههای اجتماعــی ایجــاد کننــد.
در کشــورهای فقیرتــر ،مطابــق نظــارت جهانــی کارآفرینــی ،کارآفرینــان
بیشتــر در شــغلهای فــروش ماننــد کاالهــا ،عمــده فروشــی و خردهفروشــی
دیــده میشــوند .در کشــورهای ثروتمندتــر ،آنهــا بــه خدمــات مالــی ،دارایــی
و تجارتــی دســتهبندی میشــوند .در میــان بنگاههــای اقتصــادی کارآفریــن
در ســطح جهــان ،شــغلهای عمدهفروشــی و خردهفروشــی کاهــش یافتــه؛ در
حالــی کــه خدمــات شــرکتهای فنــاوری رشــد کردهاســت .ایــن ممکــن اســت
بــه ســادگی نشــان دهــد کــه جهــان در حــال ثروتمنــد شــدن اســت و تقاضــای
فزاینــدهای بــرای خدماتــی کــه زمانــی آنهــا تجملــی بودنــد وجــود دارد .یــا
ممکــن مــردم در بســیاری از کشــورهای فقیــر ســابق اکنــون ســرمایهی کافــی
بــرای انشــعاب از بخشهــای اصلــی و کشــف بخشهــای پیشرفتهتــر ،ایجــاد
کــرده انــد کــه (ماننــد خدمــات فنــاوری اطالعــات) میتوانــد در سراســر جهــان
بــه بــازار عرضــه و بــه فــروش برســند .بهعنــوان مثــال ،کوریــای جنوبــی ،یکــی از
فقیرتریــن کشــورهای جهــان در دهــه  1950بــود ولی اکنــون یکــی از ثروتمندترین
کشــورهای جهــان ،بهویــژه در عرص ـهی کارآفرینــی اقتصــادی اســت .شــاید ایــن
بخــش ،میزبــان توســعه رو بــه رشــد فــوق العــاده کارآفرینــان آینــده جهــان باشــد.
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کارآفرینــی در داخــل کشــور ،جایــی کــه نــوآوری در زمینــهی کارآفرینــی از
شــرکتهای از قبــل تاسیسشــده ناشــی مــی شــود ،ســویس ،آلمــان و قبــرس در
ی دارنــد .ایــن ممکــن بــه خاطــر موجودیــت موسس ـهها
اروپــا نقــش ویــژه قویی ـ 
و ســاختارهایی باشــد (مثــل قانونهایــی مربــوط بــه مالیــات و حکومــتداری،
فشــارهای نظارتــی یــا تامیــن مالــی بانکــی و اوراق بهــادار در مقابــل مالکیت ســهام)
کــه شــرکتهای بــزرگ را نســبت بــه شــرکتهای نوپــا ترجیــح میدهنــد .افــرادی
کــه دارای روحیــهی کارآفرینــی هســتند ،ممکــن اســت بــا کار در شــرکتهای
بزرگتــر ،بــا ریســک بســیار کمتــری مواجــه شــوند.

آینده کارآفرینی

همانطــور کــه اشــاره شــد ،برخــی از ناظــران غربــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا گذشــت
زمــان افــت زیــادی در پویایــی کســب و کار بـه وجــود میآیــد .نظرســنجی موسســه
بروکینگــز  1در مــورد ایــن موضــوع بــه رونــد نزولــی نــرخ شــروع شــغلهای جدیــد
در امریــکا ،همــراه بــا کاهــش نــرخ خــروج شــرکتهای موجــود از بــازار اشــاره دارد.
در عیــن زمــان ،ســهم اشــتغال ایــاالت متحــده توســط شــرکتهای جــوان کاهــش
یافتــه اســت .از دهــه  1980ســهم کارگــران شــاغل در شــرکتهای نوپــا از  20بــه
 10درصــد کاهــش یافتهاســت؛ در حالــی کــه ســهم بــه کار گرفتهشــده توســط
2
شــرکتهای بزرگتــر و بالــغ از  40بــه  50درصــد رســیده اســت.
اینهــا شــاخصهای ناقصــی هســتند و اگــر در واقــع پویایــی کســب و کار
وجــود داشــته باشــد ،میتوانــد محلــی ،موقتــی یــا بــه دلیــل عاملهــای مختلفــی
باشــد ،ماننــد نــرخ بهــره پاییــن کــه بــه شــرکتهای غیــر مولــد «زامبــی» 3کمــک
میکنــد کــه زنــده بماننــد .بــا ایــن حــال بــه طــور کلــی ،شــواهد نشــان میدهــد
کــه رشــد بهرهــوری در ایــاالت متحــده ،انگلســتان ،آلمــان و ســایر اقتصادهــای
پیشرفتــه در حــال ســقوط اســت و کاهــش پویایــی کســب و کار دلیــل اصلــی آن
4
اســت.
1. Brookings Institution
2. Decker et al, 2016.
3. zombie
4. Masnik, 2017.
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پــس چــرا ایــن کاهــش؟ بــاز هــم توضیحهــای جاگزینــی وجــود دارنــد 1.برخــی از
افــراد اســتدالل میکننــد کــه رشــد کمتــر جمعیــت در کشــورهای بــا اقتصــاد
پیشرفتــه ممکــن اســت بــه معنــای وجــود تعــداد کارآفرینــان کوچــک بالقــوه
باشــد 2.اگرچــه آنهــا هنــوز در تولیدیتریــن بخشهــا فعالیــت خــود را شــروع
نمیكننــد ،ایــن مســأله اهمیــت چندانــی نــدارد .برخــی دیگــر میگوینــد کــه
افزایــش اهمیــت برنــد و سیســتمهای پرهزینــهی فنــاوری اطالعــات ،رقابــت را
بــرای شــرکتهای نوپــا دشــوارتر میکنــد( .بــه موتورهــای جس ـتوجوی جهانــی،
نــرم افزارهــای اداری یــا سیســتم عاملهــای خریــد آنالیــن فکــر کنیــد) . 3ولــی در
واقــع دسـتآوردهای حاصــل در مقیــاس زیــاد افزایــش نیافتــه اســت و در صــورت
وجــود فنــاوری اطالعــات هزینههــای بســیاری از شــغلهای کوچــک را بــه میــزان
4
قابــل توجهــی کاهــش دادهاســت.
احتمــاالً تقصیــر ،مرتبــط بــا وســعت مقررههاســت .مقررههــا مربــوط بــه
کاالهــا (بهعنــوان مثــال مقررههــای مربــوط بــه برچســب گــذاری) ،فرایندهــا
(بهعنــوان مثــال روشهــای تولیــد) یــا اشــتغال (بهعنــوان مثــال حــد اقــل
دســتمزد ،ســاعتهای کار ،مرخصــی والدیــن) بــار بیشتــری را نســبت بــه
شــغلهای بــزرگ بــه دوش شــغلهای کوچــک تحمیــل میکنــد .شــرکتهای
بــزرگ میتواننــد هزین ـهی انطبــاق را بــا تعــداد زیــادی از فــروش تقســیم کننــد،
در حالــی کــه شــرکتهای نوپــا ایــن کار را نمیتواننــد .بــه همیــن دلیــل اســت
افزایــش زیــاد مقــررات نظیــر کنترولهــای داد فرنــک  5 2010در شــرکتهای
خدمــات ملــی ،حاشــیههای ســود را در شــرکتهای بزرگتــر افزایــش میدهــد.
بــه همیــن ترتیــب ،در مییابیــم کــه اقتصادهــای بــه طورنســبی کــم ،مثــل کوریــای
جنوبــی ،تایــوان ،هانــگ کانــگ ،تایلنــد و ســنگاپور تعــداد فزاینــدهای از کارآفرینــان
و ابرکارآفرینــان دارنــد .در مقابــل ،در اقتصــاد کنتــرول شــده اروپــا ،احتمــاالً نوآوری
6
از طریــق کارآفرینــی در داخــل شــرکتهای بــزرگ حاصــل میشــود.
1. Dumitriu, 2019.
2. Hathaway and Litan, 2014.
3. De Ridder, 2019
4. Gutierrez and Philippon, 2019.
5. America’s 2010 Dodd–Frank
6. Stigler, 1971.
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مقررههــا ممکــن اســت توســط یــک صنعــت بــه طــور فعــال جســتوجو شــود،
یــا ممکــن اســت بهعنــوان یــک قاعــدهی مــورد اطمینــان قــرار گیــرد .مقررههــا
ازطریــق صنعــت بــهدســت میآینــد و بـ ه طــور اساســی بــرای منفعــت آن طراحــی
و اجــرا میشــود .شــرکتهای بــزرگ همچنــان میتواننــد البیگــران بیشتــری
را خریــداری کننــد؛ زیــرا قانونگــذاران لزومــاً بــه اطالعــات تخصصــی اعتمــاد
میکننــد ،زیــرا مســایل نظارتــی پیچیدهتــر میشــوند .ولــی ایــن البیگــران
عالقــه دارنــد کــه رقیبــان را از میــدان دور کــرده و اگــر آنهــا بتواننــد کارآفرینــان
تــاز ه کار را وادار کننــد تــا انــرژی خــود را نــه در محصــوالت جذابتــر؛ بلکــه در
ت فرســا صــرف کننــد کــه از ایــن طریــق منافــع تامیــن
برخــورد بــا مقررههــای طاقـ 
شــود .بــا وجــود ایــن  ،منافــع عمومــی بهتــر از یــک صنعــت قاعدهمنــد ،رخــوت و
بیپاســخ ،توســط یــک صنعــت بــاز ،پویــا و رقابتــی تامیــن و محافظــت میشــود.
بــه نظــر میرســد گام گذاشــتن در مســیر درســت سیاســتهای ماننــد «ســند
باکــس نظارتــی»  1ســازمان رفتــار مالــی انگلســتان اســت کــه بــه شــرکتهای
تــازه تاســیس فیــن تیــک  2اجــازه میدهــد بــدون تهدیــد بــه تحریمهــای نظارتــی
مدلهــای جدیــد تجارتــی را آزمایــش کننــد.
 .۷کارآفرینی تولیدی و غیرتولیدی
آیا کارآفرینی همیشه مولد است؟
بــه نظــر میرســد آگاهبــودن نســبت بــه فرصتهایــی کــه بــه نفــع مــا اســت و
عملکــردن مطابــق بــه آن ،از ویژگیهــای طبیعــی و جهانــی انســانها میباشــد.
در ســال  ،1776آدام اســمیت از تــاش یکنواخــت ،مــداوم و بــدون وقف ـهی هــر
انســان بــرای بهبــود شــرایط خــودش صحبــت و اســتدالل کــرد کــه گرایــش
انســانها بــه موترهــای باربــری ،مبادلــه کاال بــا کاال و یــا مبادلــه یــک چیــزی
بــا چیــز دیگــر ،از اصــول اساســی در طبیعــت انســانها اســت کــه نیــازی بــه
توضیــح نــدارد  3و از طریــق چانهزنــی در بــازار ،منفعتهــای شــخصی مــا بــه طــور
شــگفتآوری ،ســود متقابــل را بــه همــراه خواهــد داشــت ،ایــن امــر توســط دســت
نامرئــی هدایــت میشــود.
1. Regulatory sandbox.
2. Fintech.
3. Smith, 1776.
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در بــازار آزاد و رقابتــی چنیــن امــری ممکــن اســت .ولــی زندگــی بــرای انســانها
فرصتهــای بســیار زیــادی را فراهــم میکنــد کــه از آن طریــق بتواننــد ،وضعیــت
ن را بهتــر کننــد؛ البتــه نــه همیشــه بــرای منفعتهــای متقابــل .وکیــان
شــا 
باهــوش همیشــه از خالهــای قانونــی اســتفاده میکننــد و مــوکالن شــان را از
جریمــه نجــات میدهنــد؛ بــدون اینکــه کــدام ارزشــی را در جامعــه تولیــد کننــد.
دزدان ممکــن اســت بــه همــان انــدازه کــه کارآفرینــان ،از فرصتهــا بــه صــورت
صادقانــه آگاه هســتند ،آنهــا از فرصتهــای مجرمانــه آگاه هســتند .تفــاوت در ایــن
اســت کــه در نظرگرفتــن آن فرصتهــای مجرمانــه ،ارزش ایجــاد نمیکنــد ،بلکــه
ارزشهــا را از دیگــران ســلب میکنــد.
کارآفرینی مولد ،غیرمولد و مخرب
ایــن واضــح اســت کــه همــه کارآفرینیهــا ،از نظــر اجتماعــی مولــد و ســودمند
نیســتند .در واقــع ،از نظــر بومــول ،کارآفرینــی میتوانــد مولــد ،غیرمولــد یــا مخــرب
باشــد 1.در مــورد ایــن تقســیمبندی هیــچ مــرز مشــخصی وجــود نــدارد ،ولــی
میتــوان گفــت کارآفرینــی از نــوع مولــد بهصــورت کل ارزش ایجــاد میکنــد،
کارآفرینــی از نــوع غیرمولــد فقــط بــرای یــک طــرف ارزش ایجــاد میکنــد و در
واقــع کارآفرینــی از نــوع مخــرب آن ،ارزش را ازبیــن میبــرد.

1. Baumol, 1990.
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کارآفرینــی مولــد :کارآفرینهــای مولــد ،کســانی انــد کــه هــم بــرای خــود
و هــم بــرای مشــتریان شــان ،ارزش ایجــاد میکننــد .ارزش در چشــم بیننــده
اســت .مشــتریان محصــول کارآفریــن را بیــش از پــول نقــدی کــه بــرای خریــد
آن میپردازنــد ،ارزش میدهنــد .کارآفرینــان قیمتــی را کــه دریافــت میکننــد
بیــش از منابــع (بهعنــوان مثــال ،زمــان ،تــاش و مــواد) کــه بایــد بــرای تهیــه
محصــول هزینــه کننــد ،ارزش قایــل هســتند .ایــن رابط ـ ه داوطلبانــه اســت :هــر
یــک از آنهــا میتواننــد از معاملــه دور شــوند ،ولــی ایــن کار را نمیکننــد؛ زیــرا
فکــر میکننــد در نتیجــه مبادلــه وضعیــت بهتــری دارنــد .آنهــا ممکــن اســت
هــر کــدام بهخاطــر تامیــن منفعــت خــود ،تجــارت کننــد ،مشــتری چشــم بــه راه
محصــول اســت و همیــن گونــه تولیدکننــده ،منتظــر پــول اســت .ولــی ایــن رونــد
یــک مزیــت کلیتــر را ایجــاد میکنــد .در رونــد پیگیــری عــرف ،کارآفرینــان
مولــد نــوآوری میکننــد ،بهــرهوری را افزایــش میدهنــد ،پیشرفــت را رشــد
میدهنــد ،گزینههــای خــود را افزایــش میدهنــد و در نهایــت بــه نفــع کل
جامعــه اســت.
کارآفرینــی غیــر مولــد :یــک فــرد میتوانــد بــدون ایجــاد ارزش بــرای دیگــری،
کارآفریــن باشــد .مثــال عــام دیگــر کارآفرینــی مولــد میتوانــد اجتنــاب از مالیــات
باشــد کــه مالیاتدهنــدگان و مشــاورانش را آگاه میکنــد تــا در مــورد کاهــش
مالیــات از طریــق معیارهــای حســابداری ،بهصــورت خالقانــه فکــر کننــد .آنهــا
ممکــن اســت پــول را در برنامههــای بازنشســتگی بــا کمــک مالیــات قــرار دهنــد؛
نــه اینکــه آن را بـ ه عنــوان درآمــد درنظــر بگیرنــد .آنهــا ممکــن اســت بهعنــوان
کارمنــد ایــن کار را ترککــرده و شــرکتی را بــرای ارایــه خدمــات مشــابه تأســیس
کننــد و بــه آنهــا ایــن امــکان را میدهنــد کــه خواســتهای خــود بــرای بــاز
پرداخــت یــا ســوء اســتفاده از سوبســاید را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد .یــا ممکــن
اســت آنهــا بــا جــذب ســود از کشــورهای بــا مالیــات بــاال بــه کشــورهای بــا
مالیــات پاییــن ،همانطــور کــه اســتارباکس ،اپــل ،آمــازون ،نتفلیکــس و جنــرال
موتــورز متهــم شــدهاند ،بــا انتقــال مجــدد مقــر خــود بــه حــوزه قضایــی بــا مالیــات
کــم ،مســوؤلیت مالیاتــی شــرکت خــود را کاهــش دهنــد.
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مثــال دیگــر ،البیگــری اســت کــه مقررههــا و تصمیمهــای نظارتــی بــه نفــع
شــما گرفتــه شــود .ایــن ممکــن اســت متقاعدکــردن سیاس ـتمداران بــرای حفــظ
مالیــات یــا قانونهــای تجــارت مطلــوب بــرای بخــش تجــارت باشــد ،بهعنــوان
مثــال بــا دوستشــدن بــا مقامهــا بــه ایــن امیــد کــه تمایــل بیشتــری بــه
اعطــای جــواز تجــارت یــا جــواز ســاخت و ســاز دارنــد .بــا گســترش قــدرت دولــت،
البیگــری بــه یــک صنعــت عظیــم تبدیــل شدهاســت ،شــرکتهای امریکایــی
(بــه رهبــری دوا ،بیمــه ،الکترونیــک ،نفــت و تاسیســات) ســاالنه بیــش از ســه
میلیــارد دالــر بــرای آنهــا هزینــه میکننــد 1.ممکــن اســت قربانیــان قابــل شناســایی
نباشــند کــه از خــود شــگوفایی محــروم میشــوند ،ولــی البیگــران بایــد بــه وضــوح
فکــر کننــد کــه ایــن بــه طــور گســترده بــه نفــع آنهــا اســت.
کارآفرینــی مخــرب :بــا ایــن حــال ،برخــی دیگــر از فعالیتهــای کارآفرینــی
اگــر واقع ـاً بتــوان آنهــا را چنیــن نامیــد ،قطع ـاً قربانیانــی دارنــد .گــری بیکــر ،2
اقتصــاددان امریکایــی اســتدالل میکنــد کــه مجرمــان بیشتــر مثــل کارآفرینــان
صــادق عمــل میکننــد ،آنهــا پــاداش احتمالــی و احتمــال موفقیــت را در برابــر
خطــر گرفتارشــدن و مجازاتکــردن ،ارزیابــی میکننــد .آنهــا بــا آگاهــی از فرصــت
بــرای ســرقت یــا کالهبــرداری از دیگــران ،ممکــن اســت از اخــاذی اســتفاده کــرده
و یــا کالهبــرداری و ســرو صــدا ایجــاد کننــد .در صــورت عــدم پرداخــت پــول
حمایتــی ،ممکــن اســت تاجــران را بــا خشــونت تهدیــد کننــد.
اینهــا معاملههــای داوطلبانــه نیســتند .آنهــا از قربانیــان بــدون رضایــت
آنهــا پــول میگیرنــد .هرچــه ایــن بهرهبــرداری وســیعتر شــود ،خرابــی و
تخریــب هــم بیشتــر میشــود .از جملــه انتخــاب و آزادی کمتــر ،بهــرهوری
کمتــر و ازبینرفتــن ارزش جامعــه.

1. Evers-Hillstrom, 2018.
2. Gary Becker.
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تاثیر حیاتی قانونها
اینکــه یــک اقــدام کارآفرینانــه خــاص؛ مولــد ،غیرمولــد یــا مخــرب باشــد ،بســتگی
بــه قانونهایــی دارد کــه در ایــن زمینــه وجــود دارنــد .بــه عنــوان مثــال ،همــه
فعالیتهــای غیرقانونــی لزوم ـاً مخــرب نیســتند .بــه نظــر نمیرســد ارایــه دارویــی
کــه موجــب نجــات یــک بیمــار صعــب العــاج میشــود؛ ولــی مرحلههــای رســمی
اداری خــود را تکمیــل نکــرده باشــد ،مخــرب باشــد .یــا زمانــی رژیمهای اســتبدادی
رنــج میبرنــد کــه یــک فروشــنده بــهطــور مخفیانــه کتابهایــی را کــه ممنــوع
شــده بــه مشــتریان ارایــه میدهــد .اینگونــه معامــات آگاهانــه و داوطلبانــه
هســتند هیــچ کســی از آن متاثــر نمیشــود .بــه همیــن ترتیــب ،برخــی از فعالیتهــای
قانونــی ممکــن اســت مخــرب باشــند .بهعنــوان مثــال ،یــک داکتــر ممکــن اســت
بــا اســتفاده از عــدم آگاهــی در مــورد وضعیــت صحــی بیمــار ،عملیــات مفیــد ولــی
غیــر ضــروری را انجــام دهــد .بیمــار ممکــن اســت بــه عملیــات رضایــت بدهــد،
ولــی لزومـاً ایــن رضایــت آگاهانــه نیســت.
قانونهــا و مقررههــای خــاص موجــود ،میتوانــد تفــاوت زیــادی در ایــن
موضــوع ایجــاد کنــد کــه آیــا انــرژی کارآفرینــی بــه مقصدهــای تولیــدی منتقــل
میشــود یــا بــه هدفهــای غیرمولــد و مخــرب .به عنــوان مثــال ،اگــر مالیــات زیاد و
پیچیــده باشــد ،نبــوغ کارآفرینــی زیــادی بــه جــای ایجــاد ارزش بــا تهیــه محصوالت
بهتــر و ارزانتــر( ،جلوگیــری بهصــورت قانونــی) یــا فــرار از آنهــا (بهصــورت
غیرقانونــی) متمرکــز خواهــد شــد .اگــر اســتخدام بــرای کارگــران هزینـهای نداشــته
باشــد؛ ولــی محکمــه بتوانــد بازپرداختهــای زیــادی را از کارفرمایــان دریافــت
کننــد ،از کارگــران خواســته میشــود کــه ادعاهــای سرســختی را مطــرح کننــد و
انــرژی کارفرمایــان بــرای جلوگیــری از آنهــا معطــوف میشــود .اگــر مقررههــا،
ســودآوری را تهدیــد کننــد ،انــرژی بــرای دور زدن آنهــا یــا البــی بــرای تغییــر
آنهــا هدایــت میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،اگــر فعالیتهــای خاصــی سوبســایدی
دریافــت شــود ،مــردم روشهایــی را بــرای سوبســاید ،اعــم از اینکــه هــدف آن را
تامیــن میکنــد یــا نمیکنــد ،جعــل میکننــد.
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دستکاری قانونها

نتیجـهی ناراحتکننــده قانونهــا ،مقررههــای سوبســایدهای ناعادالنــه ایــن اســت
کــه کارآفرینــان تجارتــی اغلــب میتواننــد بــا اســتخدام وکیــان ،حســابداران و
البیگــران بــه جــای انجنیــران ،طراحــان ،مدیــران و ســایر کارگــران مولــد ،درآمــد
بیشتــری کســب کننــد یــا از هزینههــای هنگفــت جلوگیــری کننــد .دس ـتکاری
قانونهــا بــا البیگــری ،اقــدام در محکمــه ،تامیــن مالــی سیاس ـتمداران مطلــوب
یــا حتــا رشــوهدادن بــه مقامهــا ،میتوانــد بســیار ســودآور باشــد ،بــه همیــن
دلیــل انــرژی زیــادی صــرف آن میشــود .حتــا در روم باســتان ،نســبت بــه تجــارت،
راه دســتیابی بــه ثــروت ،قــدرت و نفــوذ همیــن بــود ،از همیــنرو کســانی کــه
دارای قــدرت و نفــوذ بودنــد ،مــورد توجــه قــرار میگرفتنــد .امپراتورهــا حتــا بــه
متحــدان و عالقهمنــدان خــود در موردهــای ضــروری چــون ســاخت و ســاز ،حمــل
و نقــل ،نمــک و اســتخراج معــدن حــق انحصــاری میدادنــد .هــزار ســال بعــد،
اصنــاف قــرون وســطایی انگلیــس بــر دوســتان خــود در دولــت غلبــه کردنــد کــه
تعــداد کارآموزانــی را کــه وارد تجــارت آنهــا میشــوند محــدود کننــد و رقیبــان
را از شــهرهای دیگــر ممنــوع کننــد .بازرگانــان ،کشــاورزان و تولیدکننــدگان بــرای
محافظــت در برابــر رقابــت ناعادالنــه از جملــه دانههــای ارزان قیمــت یــا پارچههــای
مطبــوع ،بــا پادشــاهان البــی میکردنــد .حتــا در نتیجــه دســتکاری قانونهــا یــک
قــاب جدیــد ذخیرهســازی نیــروی کار ممنــوع شــد .طورمثــال در روم ،منشــورهای
ســلطتنی بــه افــراد و شــرکتها حــق انحصــاری میدادنــد.
1

چنیــن امتیازهایــی فقــط تولیدکننــدگان خوششــانس را بــا هزینــه عمــوم
مــردم ،منتفــع میکــرد .آنهــا نــه تنهــا غیــر مولــد بودنــد؛ بلکــه مخــرب هــم
بودنــد .آنهــا فرصتهــای کارآفرینــی را بــرای دیگــران انــکار کردنــد ،نــوآوری
را ســرکوب کردنــد ،بهــرهوری را کاهــش دادنــد ،مــردم را مجبــور بــه پرداخــت
قیمتهــای باالتــر و پذیــرش کیفیــت پایینتــر کردنــد و بیشتــر اســتعداد را
بــه بهرهبــرداری از قــدرت و نــه ایجــاد ارزش ســوق دادنــد .ولــی وقتــی ســرانجام
در قــرن هفدهــم و هجدهــم حمایــت از پادشــاهی ،کمکهــای مالــی و انحصــاری
در انگلســتان کاهــش یافــت ،پــاداش کمتــری بــرای خویشــتنداری حاصــل شــد.
1. subsidies
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در نتیجــه ،توجــه کارآفرینــان از موضوعهــای غیــر مولــد بــه مولــد تبدیــل شــد
و باعــث تحریــک نــوآوری ،بهبــود کشــاورزی و یــک انقــاب صنعتــی پربــار شــد.
صدور مجوز شغلی
بــا ایــن همــه ،کارآفرینیهــای غیرمولــد و مخــرب ســاکن و بیحرکــت نیســتند.
اقتصــاددان امریکایــی میلتــون فریدمــن ،مجوزهــای افــراد حرفـهای مثــل داکتــران
و حســابداران را مــورد بررســی قــرار داد 1.اگرچــه ایــن امــر بــرای محافظــت
از مــردم بــود ،فریدمــن دریافــت کــه نتیجــهی معکــوس دارد .صــدور مجــوز بــا
محدودکــردن تعــداد افــرادی کــه مجــاز بــه تمریــن هســتند ،بــه متخصصــان
اجــازه میدهــد کــه هزینههــای باالتــری را تحویــل بگیرنــد و خدمــات پایینتــری
را ارایــه دهنــد .امــروز صــدور مجــوز شــغلی حتــا نســبت بــه زمانــی کــه فریدمــن
نوشــته بــود ،بســیار گســترده اســت .تخمیــن زده میشــود کــه نیمــی از مشــاغل
در ایــاالت متحــده نیــاز بــه مجــوز دارنــد ،از جملــه آرایشــگاهها ،مدیــران مراســم
تشــییع جنــازه ،طراحــان داخلــی ،ســوارکاران و غیــره .ایــن بــه تعــداد زیــادی از
متخصصــان اجــازه میدهــد کــه خــود را در برابــر رقابــت محافظــت کننــد( .حتــا
بیشتــر وقتــی ایــن افــراد حرفـهای تصمیــم میگیرنــد کــه قانونهــا بایــد باشــند،
بهعنــوان مثــال داکتــران و وکیــان ایــن کار را میکننــد ).ورود بــه بــازار بــرای
افــراد خارجــی دشــوارتر میشــود ،بــه ویــژه افــراد فقیــر کــه ممکــن اســت توانایــی
پرداخــت هزینههــا و ملزومــات الزم را نداشــته باشــند.
2
بهعنــوان نمونــه افتضــاح سفیدشــدن دندانهــای کارولینــای شــمالی
ســفیدکردن دندانهــا یــک فراینــد ســاده اســت .تعــداد جعبههــای پالســتیکی
برداشــته ،مقــداری مایعــات در آنهــا ریختــه و ســپس آنهــا را در برابــر دندانهــای
مشــتری قــرار دهیــد .ایــن نیازمنــد آمــوزش تخصصــی نیســت .ولــی در حالــی کــه
کلینیکهــای ســفیدکننده دنــدان در مرکزهــای خریــد و ســالونها شــروع بــه
ظهــو ر کردنــد ،داکتــران دنــدان دارای مجــوز کــه هزینههــای بیشتــری را نیــز
پرداختنــد ،اعتــراض کردنــد.
1. Milton Friedman, 2006-1912.
2. North Carolina teeth-whitening scan¬dal.
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آنهــا از هیــأت صــدور مجــوز خواســتند کــه دســتور توقــف کلینیکهــای بــدون
جــواز را صــادر کننــد و بــرای شــان بگوینــد کــه کارشــان را متوقــف کننــد .از آنجــا
کــه دندانپزشــکان مســتقر بــر هیــأت صــدور جــواز مســلط بودنــد؛ در حالــی کــه
کلینیکهــا نمایندگــی ندارنــد ،آنهــا میتواننــد از اختیارهــای رســمی هیــأت
مدیــره بــرای خفهکــردن رقابــت و انتخــاب مصرفکننــده اســتفاده کننــد.
جــواز تاکســیرانی در سراســر جهــان یــک امــر معمــول اســت .بــاز هــم،
توجیــه ایــن اســت کــه ایــن امــر بــا اطمینــان از مناس ـببودن ،راننــدگان ،امنیــت
بیشتــری را بــه مســافران میدهــد ،ولــی تاثیــر آن محدودکــردن تعــداد راننــدگان
و افزایــش قیمتهاســت .بهعنــوان مثــال در ســال  ،1937نیویــورک ،تحــت فشــار
راننــدگان تاکســی کــه در ســالهای پــس از افســردگی بــود ،جــذب مشــتری
بــرای شــان ســخت بــود« .گربــه هــای وحشــی»  93آنهــا را تحــت فشــار قــرار
میدادنــد و صــدور مجــوز را متوقــف کردنــد .امــروز فقــط  13500مجــوز شــغلی
یعنــی معــادل دو ســوم اوج دهــه  1930وجــود دارد ،حتــا تقاضــا بــرای کابینهــا
افزایــش یافتــه اســت .ولــی صاحبــان ایــن مدالهــا کــه آنهــا را ســاعتوار بــه
اجــاره میدهنــد ،اینگونــه روش را دوســت دارنــد.
فقــط اکنــون برنامههــای ابتــکاری اشــتراکگذاری بــه بازارهــای تاکســی
ســرازیر شدهاســت؛ ولــی ارایهدهنــدگان مســتقر ،کــه اغلــب در مقامهــای صــدور
جــواز نمایندگــی دارنــد ،در مقابــل آنهــا مقاومــت میکننــد ،بــه عنــوان مثــال
«کابینهــای ســیاه» در لنــدن هســتند .از ایــنرو ،برنامههــای اشــتراکگذاری
بــرای انتقــال مســافران کــه قیمتهــای پایینتــر و خدمــات فــوق العــاده برتــر را
ارایــه میدهنــد ،بــه حاشــیه بــرده میشــوند .فرانســه حتــا مدیــران اوبــر را بــه
زنــدان انداخــت ،ایــن یعنــی همــان نفــوذ البیگــری شــرکتها بــر سیاسـتمداران.
بســیاری از مقررههــا توســط شــرکتهای بــزرگ وضــع میشــوند ،کســانی کــه
ایــن امــر را بهعنــوان محافظــت از مــردم تبلیــغ میکننــد ،ولــی آنهــا (آگاهانــه یــا
نــا آگاهانــه) از اثــر تعدیلکننــده آن در رقابــت مســتفید میشــوند.

1. Wildcats.
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اجــرای مقررههایــی چــون ،شــرایط حداقــل ســرمایه ،قوانیــن حداقــل و حداکثــر
قیمــت و اســتندردهای مشــخص بــرای تولیــد یــا فرایندهایــی کــه تمــام اینهــا
تولیدهــای بــا قیمــت ارزان و نــوآوری را بــرای کارآفرینــان تــازهکار و نوپــا دشــوار
میکنــد .درواقــع ،تعییــن مقررههــا نیــز میتوانــد یــک کار پرهزینــه بــرای یــک
شــرکت کوچــک رقیــب باشــد .شــرکتهای بزرگتــر بــه راحتــی میتواننــد از
پــس چالشهــای حقوقــی برآینــد تــا شــرایط را بــرای شــرکتهای جدیــد کــه بــه
دنبــال جــذب مشــتری هســتند ،دشــوار بســازند و آنهــا میتواننــد هزینههــای
بیشتــری را صــرف البــی و توســعه روابــط دوســتانه بــا نهادهــای نظارتــی کننــد
کــه بــه آنهــا کمــک کنــد تصمیمهــای نظارتــی را بــه نفــع خــود و علیــه رقببــان
خــود تحریــف کننــد.

ظهور کارآفرینی سیاسی

ایــن درســت اســت کــه شــرکتهای فاقــد مقــرر ه و کنتــرول نشــده ،ممکــن اســت
نتیجههــای زیانبــار اجتماعــی را بــه همــراه داشــته باشــند ،مثــل پیشنهادهــای
گمراهکننــده بــرای مشــتری ،تولیــد بــا کیفیــت ضعیــف ،قراردادهــای یــک جانبــه
یــا شــرایط کاری غیرمصــون؛ ولــی دیدگاههــای منفــی مشــتریان نســبت بــه
شــرکت ،شــرکت را بــا عملکــرد و تولیــد ضعیــف بــه بــازار معرفــی میکننــد
بیشتــر کارآفرینــان میخواهنــد ،محصــوالت برتــر و نــو را بــرای مشــتریان شــان
عرضــه و تولیــد کننــد کــه مشــتریان آن را دوســت دارنــد و بــه آنهــا بهــا قایــل
انــد .خطــر بــزرگ؛ بــدون شــک مقررههــای بیــش از حــد اســت و تمایــل بــه
مقررههــای بیــش از حــد کــه تحــت فشــار تولیدکننــدگان بــزرگ رشــد میکننــد
و آنهــا خــود از آن بهرهمنــد میشــوند .،ایــن توســعهی مقررههــا ،رشــد و رونــق
کاری شــرکتهای نوپــا را دشــوار میکنــد ،ایــن شــرکتها را درگیــر اســتفاده از
فنــاوری کهنــه و قدیمــی میکنــد ،رشــد اقتصــادی را عقــب انداختــه و همچنــان
خویشــتنداری را تشــویق و ترغیــب میکننــد.
ایــن مســأله در تمــام دنیــا یکســان اســت .چیبــول کوریــای جنوبــی از مقررههــا
و سوبســایدهای دولــت بهرهمنــد شــد و اقتصــاد کوریــای جنوبــی 1را بــرای ســالها
مدیریــت کــرد تــا اینکــه رشــوه و فســاد آنهــا آشــکار شــد.
1. chaebol of South Korea
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الیگارشهــا در روســیه بــا پشــتوانه سیاســی خــود ثروتمنــد شــدند؛ ولــی
روسهــای معمولــی از فعالیتهــای خــود ارزش ناچیــزی بهدســت میآوردنــد.
یــک ســروی کارآفرینــان در پولنــد نشــان میدهــد کــه آنهــا بیشتــر از
فعالیتهــای غیرمولــد بــه فعالیتهــای مولــد توجــه داشــتند 1 .در جاهــای دیگــر
در اروپــای غربــی ،داســتان بســیار شــبیه هــم اســت .شــرکتها در ایــاالت متحــده
تنهــا میلیادهــا دالــر را صــرف البیگــری نمیکننــد ،آنهــا همچنــان مبلغــی
زیــادی را مصــرف میکننــد کــه ناظــران قبلــی و وزیــران قبلــی را کنــار خــود در
بــورد داشــته باشــند .قــدرت حکومتــی کســانی را جــذب میکنــد کــه از ایــن امــر
مســتفید میشــوند.
بــه صــورت تقریبــی میتــوان گفــت میــزان رشــد اقتصــادی بطی در کشــورهای
توســعه یافتــه چــون ایــاالت متحــده و اروپا ،معلــول ضعــف در کارآفرینی و شکســت
شــرکتهای نوپــا ،نیســت .ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه انــرژی کارآفرینــی مولــد
تبدیــل بــه انــرژی کارآفرینــی غیرمولــد شــده اســت .بــه جــای ایــن کــه محصــوالت
بهتــر و ارزانتــر را تولیــد کننــد بــه البــی گــری ،خویشــتنداری ،و دادخواهــی روی
آورده انــد .منفعتهــای فــردی هــم میتوانــد بــرای جامعــه مفیــد باشــد ،فقــط در
صورتــی کــه نهادهــا بهصــورت مثبــت مدیریــت شــوند .اگــر کارآفرینــان نباشــند،
حتــا کشــورهای ثروتمنــد بهدلیــل خویشــتنداری ،بــروز فعالیتهــای غیرمولــد،
ماننــد روم باســتان و چیــن باســتان کــه ســیر نزولــی را قرنهــا پیــش تجربــه
کردنــد دوبــاره شــاهد خواهنــد بــود.

کارآفرینی و نهادها

مــا چگونــه نهادهــا و مشــوقهایی را ایجــاد کنیــم تــا روحیــه کارآفرینــی را مولــد
نگهداریــم؟ یــک محیــط بــا ثبــات سیاســی و دسترســی خــوب بــه ســرمایه ،بــه
یقیــن کــه ایــن رونــد را کمــک میکنــد .حــق مالکیــت مصــون ،قابــل اعتمادبــودن
نظــام عدلــی و محدودیتهــای قــدرت سیاســی همچنــان مهــم بــه نظــر میرســد.
ولــی بایــد گفــت کــه فراهمکــردن ایــن شــرایط کار آســانی نیســت .نهادهــای
قدیمــی ممکــن اســت مشــوقهای ناخوشــایندی را مبتنـی بــر نظامهــای تاریخــی،
فرهنگــی و عقیدتــی بهوجــود آورنــد.
1. Dominiak and Wasilczuk, 2017.
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طورمعمــول ایــن رونــد از طــرف کســانی مــورد حمایــت قــرار میگیــرد کــه از
آنهــا بهرهمنــد میشــوند و آنهــا کســانی انــد کــه اغلــب در قــدرت هســتند و از
جملــه مقامهــا بــه حســاب میآینــد .تغییــر ســاختاری یــک امــر ســاده نیســت؛
بلکــه یــک امــر بســیار منطقــی اســت؛ همانگونــه کــه کتابهــای درســی اقتصــاد
بیــان میکننــد.
بهطــور مثــال زمانــی کــه در ســال  1989دیــوار برلیــن فــرو ریخــت ،حالــت
خاصــی بهوجــود آمــد کــه بایــد از تاثیرهــای روانــی گذشــته نجــات پیــدا کننــد.
اكثــر اقتصاددانــان غربــی از نهادهــای بــازار و اخــاق انتظــار داشــتند کــه بهســرعت
موفــق شــوند .در بعضــی از مکانهایــی کــه نهادهــای لیبــرال وجــود داشــتند قبــل
از اتحــاد جماهــر شــوروی (مثــل اســتونیا و جمهــوری چکســلواکی) ایــن مســأله
بهصــورت وســیع اتفــاق افتــاده بــود .ولــی در بیشتــر جاهــا ،ایــن گــذار پرهزینــه
بــود .بعضــی کشــورها ،مثــل اوکرایــن ،راه خویــش را نســبت بــه دیگــران تعقیــب
کردنــد .ســایر کشــورها (مثــل روســیه ،بــدون ســابقه ارزش بــازار) هرگــز واقعــاً
اصــاح نشــدند؛ بلکــه طبقــهی قــدرت جدیــدی از الیگارشــیها و مجرمــان را
ایجــاد کردنــد .فرهنــگ ،تاریــخ ،دیــن و واقعیتهــای قــدرت ،قــوی و نیرومنــد
هســتند .نفــوذ فاســدکنندهی نهادهــای فاســد ،خیلــی عمیــق اســت.
اغلــب کشــورهایی کــه بیشتریــن نیــاز بــه اصالحــات دارنــد کــه بتوانــد
کارآفرینــان را بــه هدفهــای تولیــدی ســوق دهنــد ،هرگــز اصالحاتــی را انجــام
نمیدهنــد ،زیــرا مقامهــای حاکــم از تأثیــر بــر قــدرت خــود میترســند .دیگــران
ممکــن اســت مقیــاس عظیــم اصالحــات مــورد نیــاز را درک نکننــد و بــا ایــن ایــده
کــه آنهــا میتواننــد بازارهــا را مدیریــت کننــد وهدفهــای تولیــد یــا اشــتغال را
تعییــن کننــد ،متصــل هســتند .ریشـهیابی فســاد کــه جلــو اصالحــات را میگیــرد
(حتــا در بیــن پولیــس و مقامهــای عدلــی) ممکــن اســت دشــوار باشــد.روحیه
کارآفرینانــه قــوی و گســترده اســت .ایــن نیــروی قــوی بــرای شــکوفایی و ترقــی
اســت ،ولــی مــا نیازمنــد ایجــاد نهادهای ســالم هســتیم کــه آنهــا را در مســیرهایی
کــه دارای ارزش اجتماعــی هســتند ،ســوق دهنــد .عاقالنــه نیســت کــه مقیــاس ایــن
1
کار را دســت کــم بگیریــم.
1. Henrekson and Sanandaji, 2011.
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بــا درک مزیتهــای کارآفرینــی بــرای اقتصــاد و جامعــه ،بســیاری از دولتهــا
ســعی در تدویــن سیاسـتهای مشــخصی در جهــت تشــویق و حمایــت آن داشــته
انــد .بیشتــر کشــورها در ایــن عرصــه شکســت خــورده انــد ،بــه ایــن دلیــل کــه
آنهــا در مــورد اینکــه چــه چیــزی را ایجــاد کننــد ،درســت نمــی فهمیدنــد
یــا اینکــه اســتراتیژیهای آنهــا بســیار کوتاهمــدت ،بوروکراتیــک و بیخبــر
از واقعیتهــای بــازار بودنــد یــا اینکــه بیشتــر روی نتیجههــای سیاســی آن
تمرکــز داشــتند تــا اینکــه بــر پیامدهــای اقتصــادی آن تمرکــز داشــته باشــند.
جــوش لرنــر 1اقتصــاددان هــاروارد معتقــد اســت کــه تالشهــای دولــت بــرای
ارتقــای کارآفرینــی شــبیه ،جــاده رویاهــای شکســته اســت.
جاده رویاهای شکسته
بهعنــوان مثــال ،در ســال  ،۲۰۰۲اتحادیــه اروپــا ،اســتراتیژی را اتخــاذ کــرده بــودد
کــه معــروف بــه اســتراتیژی لیســبون 2بــود .ایــن اســتراتیژي مدعــی بــود کــه رشــد
اقتصــادی و شــغلی وابســته بــه تجــارت و روحیــه خــاق کارآفرینــان و پالیســی
اصالحطلبانــه اســت کــه آن روحیــه را تشــویق میکنــد .هــدف اتحادیــه اروپــا
از خلــق ایــن اســتراتیژی بهعنــوان ،رقابتیتریــن و پویاتریــن اقتصــاد مبتنــی بــر
دانــش از طریــق نــوآوری بــرای رشــد« ،ســرمایهگذاری در تحقیقــات» و «توســعه
کارآفرینــی در فضــای تجارتــی رقابتــی» بــود .بــا ایــن حــال ،قبــل از ســال ،۲۰۱۰
مقامهــای اتحادیــه اروپــا پذیرفتــه بودنــد کــه ایــن اســتراتیژی یــک شکســت
عظیــم در پــی خواهــد داشــت.
کاســتیهای پالیســی :دلیــل اصلــی ایــن بــود کــه اســتراتیژی شــرکتهای
کوچــک را از شــرکتهای کارآفریــن تمیــز نکــرده بــود .هــدف اســتراتیژی ایجــاد
شــرکتهای کوچــک و متوســط بــود ،ولــی همانگونــه کــه مــا دیدهایــم ،ایــن
هماننــد کارآفرینــی نیســت و حتــا میتوانــد دقیقـاً در تضــاد بــا کارآفرینــی باشــد.
میــزان کارآفرینــی نــو و مبتکــر در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ماننــد یونــان،
ایتالیــا ،اســپانیا و پرتــگال ،در ســطح پاییــن قــرار دارنــد .اگــر چــه میــزان شــغل
آزاد در آنجــا بــاال اســت.
1. Josh Lerner, 2009.
2.Lisbon Strategy
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در همیــن حــال ،میــزان شــغل آزاد در ســیلیکون ویلــی ،یکــی از پویاتریــن گروههای
کارآفرینــی جهــان ،حــدود نیمــی از حــد اوســط در بقیــه کالیفرنیــا اســت 1.اعانــه،
یارانههــا و پایینبــودن مالیــات میتوانــد شــغل آزاد را جــذاب بســازد؛ ولــی
پالیسـیهایی کــه شــغل آزاد را تقویــت میکنــد ،ممکــن اســت کارآفرینــی را ارتقــا
ندهــد .اغلــب آنهــا فقــط شــرکتهای غیــر مولــد کوچــک را مانــدگار میســازند
و کارآفرینــان بالقــوه را از توســعه کارآفرینــی دلســرد میســازند .همانگونــه کــه
تینــو ســنندجی پرسشــی را مطــرح میکنــد کــه آیــا مــا میخواهیــم گــوگل و وال
مارتــس یــا لولــه کشهــا و تعــداد زیــادی از ذخیرههــای خــرده فروشــی مســتقل
2
داشــته باشــیم؟
ایــن اســتراتیژی همچنیــن خواســتار افزایــش هزینههــای تحقیــق و توســعه
عمومــی اتحادیــه اروپــا بــه ســه درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود؛ ولــی هیــچ
رابطـهی واضــح بیــن هزینـهی تحقیــق و کارآفرینــی وجــود نــدارد .تحقیــق اختــراع
نیســت و اختــراع نــوآوری در تولیــد نیســت .تحقیــق ممکــن اســت مــواد را بــرای
اختــراع فراهــم کنــد و اختــراع ممکــن اســت مــواد را بــرای محصــوالت نــو فراهــم
کنــد ،ولــی ایــن محصــوالت اگــر بخواهنــد بــه پیشرفــت و رشــد اقتصــادی کمــک
کننــد ،بایــد مقــاوم و جــذاب ســاخته شــوند و ایــن مســتلزم مهــارت کارآفرینــی
اســت.
در نتیجــه ،میتــوان گفــت کــه اســتراتیژی لیســبون تاثیــر حیاتــی پالیســی
اقتصــادی (مثــل مالیــات و مقررههــا) را بــاالی کارآفرینــی مــورد توجــه قــرار
ندادهاســت .کارآفرینــان در حــال حاضــر بــا بازدهــی نامشــخص در آینــده روب ـهرو
هســتند و مالیاتهــای بــاال ســود بالقــوهی آنهــا را میخورنــد بنابرایــن ریســک
شــرکت را افزایــش میدهنــد .مقررههــا نیــز «مالیــات بــر زمــان» را تحمیــل
میکننــد کــه بــه شــدت بــر شــرکتهای کوچکتــر و درحــال رشــد تاثیــر
میگــذارد و ممکــن اســت ایــن شــرکتها بــرای معاملــه بــا آنهــا ســازماندهی
خوبــی نداشــته باشــند .آنهــا ممکــن اســت بــا کاربــرد فنــاوری جدیــد توســط
مشــخصکردن رونــد قدیمــی اســتانداردها ،جلوگیــری کننــد.
1. Sanandaji, 2014.
2. Sanandaji and leeson, 2013.
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استراتیژیهای دیگر

زمانــی کــه لیرنــر  1ابتکارهــای متعــدد حکومــت را بــه خاطــر تقویــت روحیــه
کارآفرینانــه مــورد بررســی قــرار داد ،وی دریافــت کــه بیشتــر آنهــا کوتــاه
و نارســا بودنــد اغلــبآنهــا صــرف تکــرار اشــتباههای گذشــته دیگــران بــوده
انــد؛ بهطــور مثــال :بیشتــر کشــورها تــاش کردنــد کــه پویایــی کارآفرینانــهای
ســیلیکون ویلــی را بــاز تولیــد کننــد ،ولــی هیــچ چیــزی در آن مقیــاس بهدســت
نیامــد و چندیــن ایالــت دیگــر خاورمیانــه ســعی کردنــد موفقیــت بــزرگ دبــی را
کــه موجودیــت بنــدر طبیعــی آن را بــه یــک مرکــز تجارتــی عظیــم آزاد مبــدل
کــرده تکــرار کننــد .ایــن مســأله بــرای هم ـهی شــان پرهزینــه بــود .بــهصــورت
واضــح میتــوان گفــت کــه ایجــاد یــک مرکــز کارآفرینــی در جایــی کــه قبــ ً
ا
هیــچ وجــود نداشــته باشــد ،کاری آســان نیســت .موفقیــت آنهــا اغلــب ترکیبــی از
جغرافیــا ،شــرایط و مــردم میباشــد.
حکومــت کارآفریــن :حکومتهــا همچنــان تــاش کــردهانــد کــه خدمــات
مدنــی شــان را کارآفریــن بکننــد ،گرچنــد ایــن تالشهــا طورمعمــول بــه شکســت
مواجــه میشــوند 2 .در اوایــل ســال  ،2000تونــی بلیــر ،نخســت وزیــر انگلســتان،
خواســتار خدمــات مدنــی کارآفریــن شــد؛ ولــی همانگونــه ایــزی جیــت بهعنــوان
یــک کارآفریــن برایــش گفــت« :شــما نمیتوانیــد خدمــات مدنــی کارآفریــن
داشــته باشــید؛ زیــرا شــما هیــچ رقیبــی نداریــد کــه رقابــت کنــد ».بــدون رقابــت و
دورنمــای پــاداش بــرای یــک موفقیــت بــزرگ ،ممکــن نیســت کــه مامــوران دولتــی
بــه کارآفرینــان مبــدل شــوند .بــا گذشــت یــک دهــه هنــوز یکــی از کمیتههــای
مجلــس عــوام انگلســتان ،بــرای اینکــه خدمــات مدنــی نوتــر و کارآفرینانهتــر
3
باشــند ،تــاش میکنــد.
رقابــت مهــم اســت؛ زیــرا اگــر مشــتریان نتواننــد از یــک فروشــنده بــه
فروشــندهی دیگــر مراجعــه کننــد ،پــس هیــچ انگیــزهای بــرای یــک خدمــت
انحصــاری باقــی نمیمانــد ،خــواه ایــن خدمــت دولتــی باشــد یــا شــخصی ،بــه هــر
صــورت هیــچ انگیــزهای بــرای تحقیــق در مــورد راههــای تولیــد محصــوالت ارزانتــر
و بهتــر باقــی نمیمانــد.
1. Lerner
2. Klein, 2017.
3. UK Government, 2011.
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ایــن یــک حقیقــت اســت کــه مامــوران خدمــات مدنــی خــود بهصــورت فــردی
نمیتواننــد از یــک نــوآوری موفــق مســتفید شــوند .در بهتریــن حالــت آنهــا ممکن
اســت ،ارتقــا پیــدا کننــد؛ ولــی هرگــز نمیتواننــد انتظــار انــواع خوشــبختیهایی
را داشــته باشــند کــه کارآفرینــان تجارتــی رویــای آن را در ســر دارنــد .احتمــال
زیــاد وجــود دارد کــه آنهــا مــورد ســرزنش قــرار گیرنــد و شــانس ارتقــا را از
دســت دهنــد .درصورتــی کــه پــروژه بــه مســیر درســت آن پیــش نــرود .در نتیجــه
میتــوان گفــت انگیــزهی آنهــا بــرای نــوآوری و پذیــرش ریســک بســیار محــدود
اســت .اولویــت کلیــدی آنهــا ،دریافــت حمایــت و پشــتیبانی بــرای از بینبــردن
ریســک و خطــر از پروژههــا اســت.
بــه هــر صــورت ،قبولــی ریســک بــا پــول مــردم یــک مســألهی بحــث برانگیــز
اســت .حکومتهــای ملــی و محلــی کــه ســرمایهگذاریهای پرخطــر را انجــام
میدهنــد ،بهصــورت آشــکار مــورد تقبیــح قــرار میگیرنــد؛ ولــی طــور معمــول در
صــورت موفقیــت ســرمایهگذاری ،آنهــا بــه نــدرت مــورد تشــویق و تحســین قــرار
میگیرنــد .در واقــع خدمــات مدنــی توســط مقررههایــی محــدود میشــوند کــه
بـه صــورت هدفمندانــه طراحــی شــده تــا از قــرار گرفتــن پــول مــردم در معــرض
ریســک جلوگیــری شــود .طورمعمــول مامــوران دولتــی بهصــورت عمــوم ریســک
پذیــر نیســتند .آنهــا ممکــن وظیف ـهی شــان را بهصــورت واضــح انتخــاب کننــد؛
زیــرا آنهــا بیشتــر بــه امنیــت شــغلی ارزش قایــل انــد.

چرا سیاستمداران در امر کارآفرینی سهیم میشوند؟
ایــن کــه چــرا سیاسـتمداران عالقــه بــه برانگیختــن کارآفرینــی دارنــد دلیلهایــی
وجــود دارد کــه قب ـ ً
ا بیــان شــده انــد .مزیتهــای نــوآوری ماننــد افزایــش ارزش،
بهــرهوری ،ترقــی ،رشــد اقتصــادی ،اشــتغالزایی ،رشــد تولیــدات و مزیتهــای
اجتماعــی ،هســتند .همانگونــه کــه رشــد یــک محصــول باعــث رشــد محصــوالت
دیگــر میشــود ،همچنــان باعــث پیشرفــت و افزایــش ارزش در کل جامعــه
میشــود .بنابرایــن واضــح اســت کــه چــرا حکومــت درصــدد تشــویق کارآفرینــان و
رشــد کارآفرین ـی اســت.
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همچنیــن حکومتهــا ممکــن اســت معتقــد باشــند کــه داشــتن یــک ســکتور
کارآفریــن ،یــک موضــوع اســت کــه بــه حیثیــث ملــی ربــط دارد ،بهویــژه
کارآفرینیهایــی کــه منجــر بــه توســعهی هوش مصنوعــی و انــرژی پایدار میشــوند.
آنهــا فکــر میکننــد کــه کار ایــن صنعتهــای برجســته و مهــم میتوانــد ســرعت
پیــدا کنــد؛ در صورتــی کــه حکومــت بتوانــد بیــن کارآفرینــان و منابــع مالــی ارتباط
تنگاتنــگ ایجــاد کنــد و بــه همیــن ترتیــب ایــن باعــث ایجــاد مفــاد بــرای تمــام
جامعــه میشــود .بــا چنیــن توجیــه آنهــا ممکــن اســت ســرمایه بــرای پیشرفــت
را خودشــان ،فراهــم کننــد .حکومــت ممکــن اســت احســاس کنــد کــه کارآفرینــان
تــازهکار ،همــه چیــز را در مــورد فنــاوری میداننــد؛ ولــی آنهــا ممکــن اســت یــک
تجــارت را بهصــورت درســت مدیریــت نتواننــد یــا دیگــران را قانــع کننــد کــه از
آن حمایــت مالــی کننــد .بنابرایــن آنهــا نیازمنــد اطالعــات و مشــوره هســتند یــا
حتــا نیازمنــد کمــک در مذاکــره در مــورد قراردادهــا بــا بخشهــای خصوصــی کــه
ســرمایه را فراهــم میکننــد ،هســتند .حکومتهــا همچنــان معتقــد انــد کــه
آنهــا میتواننــد یــک ارتبــاط بیــن ســرمایهی بیــن المللــی و کارآفرینــان محلــی
ایجــاد کننــد ،نــه تنهــا بــا معرفــی آنهــا بــرای فراهمکننــدگان ســرمایه خارجــی
(کــه تعــداد کمــی از کارآفرینــان تــازه کار در مــورد آن فکــر مــی کننــد)؛ بلکــه در
برجســتهکردن تــدارکات و کاه ـشدادن روندهــای اداری کــه در تطبیــق دو مــورد
فــوق وجــود دارنــد.
حکومتهــا ممکــن اســت اینگونــه کمــک را بــرای هــردو نســل (حــال و
آینــده) بهخاطــر ایجــاد یــک اقتصــاد متنــوع و قــوی ،مفیــد بداننــد .همچنیــن
آنهــا ممکــن اســت داشــتن میــزان باالیــی از کارآفرینــی و نــوآوری را یکــی از
نشــانههای حیثیــت ملــی بداننــد و از همیــن رو تــاش برخــی از مقامهــا بــه
کســانی کــه میخواهنــد نــوآوری را تشــویق کننــد و کارآفرینــی را بهصــورت
جــدی در نظــر میگیرنــد ،کمــک خواهــد کــرد .یــا آنهــا ممکــن فکــر کننــد کــه
پیشقدمبــودن در یــک تجــارت جدیــد ،مســتلزم تــاش ،صــرف انــرژی بیشتــر
و زمــان بیشتــر بــرای تحقیــق و توســعه اســت ،نســبت بــه کســانی کــه از آنهــا
کاپــی میکننــد ،هرچنــد پیشقــدمبــودن در ایــن عرصــه ،مزیــت اجتماعــی قابــل
مالحظــهای دارد.

مقدمهای برکار آفرینی | 77

بنابرایــن ،آنهــا ممکــن اســت بخواهنــد پیشقدمــان را بهخاطــر تشــویق فکــر
نورآوران ـهی شــان کمــک کننــد کــه در نتیج ـهی آن مزیــت اجتماعــی کارآفرینــی
تقویــت شــود.

وسایل سرمایهگذاری عمومی

بــا وجــود همــهی اینهــا ،شــمار زیــادی از حکومتهــا بــرای تقویــت و ارتقــای
کارآفرینــی ،ســرمایهگذاریهای زیــادی کردهانــد .بســیاری از کشــورها دارای
«صندوقهــای حاکمیــت» یــا «صندوقهــای ثــروت اجتماعــی» هســتند-
صندوقهــای ســرمایهگذاری دولتــی کــه در داراییهــای مالــی؛ ماننــد ســهام
و اوراق قرضــه ،طــا یــا ارز خارجــی ،ســهام خصوصــی و صنــدوق داد و ســتد،
ســرمایهگذاری میکننــد .آنهــا اغلــب بــ ه عنــوان شــرکتهای مــادر بــرای
ســرمایه گذاریهــای راهبــردی ماننــد حمــل و نقــل هوایــی یــا مشــاغل تاسیســاتی
یــا ایجــاد ســرمایهی بلندمــدت بــرای نســلهای آینــده (اغلــب ماننــد نــاروی
از محــل درآمــد نفــت یــا برخــی دیگــر بــا عمــر محــدود) تاســیس میشــوند.
کشــورهای مصرفکننــدهی کاال نیــز ممکــن اســت از آنهــا بــرای کمــک بــه درآمــد
یکنواخــت در هنــگام نوســان قیمــت کاالهــا اســتفاده کننــد .گرچــه هــدف کلــی
اســتفاده از آنهــا بــرای پرداخــت هزینههــای عمومــی ناپایــدار نیســت؛ بلکــه
در واقــع بــه هــدف کاهــش درامــد بــادآورده اســتفاده میشــود.از ایــن بودجــه
میتــوان بــرای تقویــت تحقیــق ،توســعه ،آمــوزش و ســایر هزینههایــی اســتفاده
کــرد کــه کارآفرینــی را تقویــت میکنــد ،ولــی میــزان بزرگــی و قدرتمندبــودن
آنهــا میتوانــد بازارهــا را تحریــف کــرده و امــور مالــی کارآفرینــی خصوصــی را
گســترش دهــد .آنهــا همچنیــن ممکــن اســت بســیار بوروکراتیــک؛ نــه بســیار
شــفاف و دارای هدفهــای مبهــم و نامشــخص باشــند.
نــه تنهــا بــه دنبــال کســب ســود انــد؛ بلکــه بهعنــوان یــک صنــدوق خصوصــی
میتوانــد آن را مــورد هــدف قــرار دهــد ،ولــی همچنــان بــرای هدفهــای سیاســی
تعریــفنشــده و تغییرپذیــر نیــز خدمــت میکننــد .همیــن مشــکلها در مــورد
ســایر ســرمایههای عمومــی کــه ممکــن اســت بــرای ارتقــای کارآفرینــی در نظــر
گرفتــه شــوند نیــز وجــود دارد؛ ماننــد یارانههــا ،کمکهــای بالعــوض ،پروژههــای
زیرســاختی و تخفیــف مالیاتــی.
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اغلــب ،ماننــد اســتراتیژی لیســبون ،دولتهــا حتــا نمیتواننــد بــه طــور واضــح
«کارآفرینــی» کــه در تــاش ارتقــای آن اســت ،را تعریــف کنــد و نــه موفقیــت خــود
را در دســتیابی بــه آن اندازهگیــری کننــد.

موافقان و مخالفان دولت

بــا توجــه بــه همــهی اینهــا ،جــای تعجــب نیســت کــه بیشتــر تالشهــای
دولــت بــرای ارتقــای کارآفرینــی نــاکام اســت ،بــا چنــد مزیــت آشــکار در بخــش
تقویــت نــوآوری و شــرکتهای اقتصــادی ،میتــوان ایــن مســأله را نشــان داد.
بــا ایــن حــال بســیاری از طــرفداران چنیــن مداخلــهای ایــن ســوال را مطــرح
میکننــد کــه آیــا بــه ســادگی میتــوان همــه چیــز را بــه بــازار واگــذار کــرد.
حکومــت و فنــاوری :بــه گفت ـهی آنهــا بــرای مثــال ،ســیلیکون ویلــی ،صــرف
محصــول بــازار ســرمایهداری نبــوده اســت .وامهــای دولتــی و کمکهــای زیــادی
بــرای ابتکارهــای فنــاوری اطالعــات در نظــر گرفتــه شــده بــود و ســایر پروژههــای
دفاعــی حکومــت بــرای کارآفرینــان فنــاوری معلوماتــی پــول دادنــد تــا تجــارت
شــان را شــروع کننــد و رشــد دهنــد .ممکــن اســت دانشــگاه اســتنفورد خصوصــی
بــوده باشــد؛ ولــی در ده ـهی  1950بهتریــن مــکان بــرای یافتــن محققانــی بــود
کــه میتوانســتند بــه ارتــش و ســرویس اطالعاتــی بــرای مقابلــه بــه چالشهــای
جنــگ ســرد و ناســا بــرای پیــروزی در مســابقهی فضایــی کمــک کننــد.
حکومــت ایــاالت متحــده بزرگتریــن مشــتری آن بــود و از ایــن قراردادهــا،
شــرکتهایی کــه ســختافزار و نرمافزارهــای فنــاوری معلوماتــی را تولیــد
میکردنــد ،بهوجــود آمدنــد .تنهــا زمانــی کــه ســرمایهگذاران نیویــارک شــروع
1
بــه دیــدن اتفاقهــا کردنــد ،وجــوه «ســرمایه خطــر» شــروع بــه ورود کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،دولــت تــا حــد زیــادی بازارهایــی را کــه شــرکتهای پیشــرو
فنــاوری معلوماتــی ســیلیکون ویلــی در آن فعالیــت میکننــد ،شــکل داد .بــه
هرحــال ،انترنــت بهعنــوان یــک پــروژهی ارتباطــات نظامــی آغــاز شــد ،ســپس
بــه دانشــگاهها گســترش یافــت و پــس از آن بــه کمپیوترهــای خانگــی گســترش
یافــت .پــس از آن ،موقعیتیابــی جهانــی توســط ماهــواره ( )GPSتوســط دولــت
بهوجــود آمــد.
1. Medeiros, 2019.
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بودجــه الگوریتــم گــوگل بــا کمکهــای مالــی دولــت ب ـ ه وجــود آمــد .وینــدوز،
گــوگل مــپ ،کلــود و کنفرانــس ویدیویــی؛ همــه اینهــا توســط دولــت بــهصــورت
حیاتــی و بنیــادی شــروع شــد .تســا  1از وزارت انــرژی ایــاالت متحــده وام نیــم
میلیــارد دالــری دریافــت کــرد و ســایر صنایــع ایلــون ماســک 2نزدیــک بــه پنــج
میلیــارد دالــر بهخاطــر پیشــتبانی عمومــی دریافــت کردنــد.
حتــا سیســتم ثبــت اختراعاتــی کــه تحــت آن شــرکتهای ســیلیکون ویلــی
از اختراعهــای خــود محافظــت میکننــد یــک ســاختار دولتــی اســت .برخــی از
منتقــدان میگوینــد ،ایــن ایــده کــه ســیلیکون ویلــی محصولــی بــازار آزاد اســت،
اشــتباه اســت و بهانــهای اســت بــرای البیگــری در جهــت کاهــش مالیــات و
مقررههــای آســانتر.
قضیــه علیــه آن :در مقابــل همــهی اینهــا ایــن نکتــه وجــود دارد کــه ارتقــا
و تقویــت شــرکت اقتصــادی کار اصلــی دولــت نیســت و حتــا تالشــی نیســت کــه
در آن خــوب و دارای صالحیــت باشــد .کشــورهای دیگــر ماننــد فرانســه ســعی
کردهانــد ســیلیکون ویلــی را بــاز تولیــد کننــد و بخشهــای فنــاوری خــود را
ایجــاد کننــد ،ولــی ماننــد ایــن تــاش ،نتیجــهی معمولــی مصــرف پــول زیــاد
مالیاتدهنــدگان بــرای یــک ســود مبهــم و نامعلــوم اســت .ســرمایهگذاران
مخاطرهپذیــر خصوصــی هــر روز چشــمانداز شــرکتهای نوپــا را مــورد دقــت و
ارزیابــی قــرار میدهنــد ،تجربــه و دانــش الزم بــرای ایــن کار را دارنــد و انگیــزهی
حرکــت ســریع و تصمیمگیــری درســت را دارنــد .برعکــس ،مامــوران دولتــی بیــش
از اینکــه بــه ســود توجــه داشــته باشــند ،بــه مســایل سیاســی توجــه دارنــد.
آنهایــی کــه بهدنبــال دســتیابی بــه هدفهــای خــاص سیاســت عمومــی
هســتند ،تمایــل دارنــد کــه برنامههــای پشــبتانی خــود را بــا توجــه بــه ایــن نکتــه
در ذهــن شــان مهندســی کننــد ،خــواه ایــن کار منطقــی باشــد یــا نباشــد.
آنهــا همچنیــن از مهــارت و تجربــهی الزم بــرای بررســی دقیــق
ســرمایهگذاریهای بالقــوه هماننــد ســرمایهگذاران خطرپذیــر برخــوردار نیســتند.
آنهــا آگاهــی انــدک از بــزرگ یــا کوچکبــودن حمایــت شــان بــرای عرضــهی
بیشتــر کاال را در بــازار دارنــد.
1. Tesla
2. Elon Musk
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بنابرایــن ثــروت عمومــی بــه هــدر م ـیرود یــا مقــدار بســیار کمــی بــه آنهــا داده
میشــود تــا تفــاوت واقعــی ایجــاد کننــد و از همــه مهمتــر ،کارمنــدان دولــت
بســیار خوشبیــن هســتند؛ آنهــا بــه نــدرت انتظــار دارنــد ســرمایهگذاری
هایشــان بــا شکســت روبــهرو شــود ،حتــا اگــر بیشتــر شــرکتهای نوپــا ایــن
کار را انجــام دهنــد .ســاختارهای تشــویقکنندهی حکومــت و تاجــران بــا همدیگــر
همخوانــی نــدارد .کارآفرینــان روی ارزشهــای درازمــدت شــرکت و تجــارت شــان
تمرکــز دارنــد و بــر برنامههــای طوالنیمــدت و توســعهی تولیــدات و روندهایــی کار
میکننــد کــه ممکــن ســالها و یــا حتــا دهههــا وقــت را بگیــرد .سیاس ـتمداران
بــه نــدرت فراتــر و دورتــر از چرخـهی انتخاباتــی فکــر میکننــد آنهــا میخواهنــد
بــه ســرعت بــه کســب و کارهــای کارآفریــن احتمالــی پــول نقــد بدهنــد ،بــه امیــد
موفقیتهــای ســریع کــه میتواننــد هنــگام رویارویــی بعــدی بــا رایدهنــدگان بــه
آنهــا اشــاره کننــد .ولــی در ایــن شــتابزدگی ،میتــوان اندکــی تمرکــز دقیــق
بــر ســاختار ،نقــاط قــوت و ضعــف ایــن شــرکتها ،پتانشــیل بــازاری کــه در آن کار
میکننــد یــا نیازهــای واقعــی آنهــا یــا شــرایط و ضوابطــی کــه بــرای حمایــت از
هــر دولتــی بــه بهتریــن وجــه آن اعمــال میشــود ،وجــود دارد.
دولتهــا همچنــان بــا بنبســتها مواجــه میشــوند و برنامههــای
شــان بــه بــازی گرفتــه میشــود کــه ایــن خــود منجــرد بــه تصمیمهــای بــد
ســرمایهگذاری و نتایــج ضــد تولیــد میشــود .از ســال  ،۱۷۷۶هنگامــی کــه
دولــت انگلیــس یارانــه و کمکهایــی را بــه کشــتی ماهیگیــری براســاس انــدازه
شناورهایشــان اعطــا کــرد ،آدام اســمیت شــکایت کــرد کــه ایــن یــک چیــز
معمولــی اســت بــرای شــناورها کــه هدفشــان تنهــا ماهیگیــری نیســت؛ بلکــه
بــه دنبــال جایــزه نیــز هســتند .قانــون بشــکه خــوک ، 1جایــی کــه نمایندگان ســعی
میکننــد هزینههــای دولــت را بــه ســمت منطقــه خودشــان تغییــر دهنــد ،نیــز
معمــول اســت و تصمیمهــای خوبــی را تقویــت نمیکنــد .انگیــزهی اشــتغالزایی
همچنیــن هزینههــای بیشتــری را صــرف پروژههــای ازپیشســاخته میکنــد
تــا ارتقــای موثــر شــرکتها ،پاداشهــا و کمکهایــی کــه بــرای شــرکتهای
کوچــک و متوســط در نظــر گرفتــه میشــوند.
1. Pork-barrel legislation
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توســط بازیگــران بزرگتــر بــه قبضــه گرفتــه میشــوند ،کســانی کــه میتواننــد
تیــم اختصاصــی را درگیــر کننــد تــا البــی کنــد و از آنهــا درخواســت کنــد و همــه
گزارشهــا را کــه بــا چنیــن طرحهایــی همــراه اســت ،مدیریــت کنــد .صمیمیــت
و خویشــتنداری صــرف عــدم تعــادل را ایجــاد میکنــد و در موردهایــی کــه دولــت
اذعــان میکنــد بــرای تصمیمگیــری در مــورد اینکــه بــه کــدام شــرکتها بایــد
کمــک شــود ،بــه کمــک مشــاوران حرفـهای نیــاز دارد ،بخــش عمــدهای از بودجــه
اغلــب در اختیــار مشــاوران قــرار میگیــرد ،بهجــای اینکــه در اختیــار ذینفعــان
مــورد نظــر قــرار بگیــرد.
تردیدکنندههــا میپرســند کــه چــرا بــه ســرمایهی دولتــی نیــز نیــاز اســت.
دهههــای اخیــر شــاهد گســترش ســریع صنعــت ســرمایهگذاری مخاطرهآمیــز
خصوصــی بودهایــم .ســرمایهگذاران مایــل انــد در ازای بازدهــی زیــاد کــه در اغلــب
موردهــا شــامل ســهمی در تجــارت اســت ،در تامیــن ســرمایه بــه شــرکتهای
1
جــوان بالقــوه ســریع الرشــد ،بــه ســوی خطــر رفتــه و ریســک بپذیرنــد.
صنعــت ســرمایهگذاری ریســک پذیــر اکنــون جهانــی شدهاســت ،بنابرایــن
آیــا یــک دولــت ملــی میتوانــد بــه جــای اینکــه فقــط مانــع آن شــود ،تغییــری
نیــز ایجــاد کنــد؟ شــواهد نشــان میدهــد شــرکتهای جوانــی کــه توســط
صندوقهــای ســرمایهگذاری خصوصــی حمایــت میشــوند ،عملکــرد بهتــری
نســبت بــه بقیــه دارنــد .بــه طــرز حیــرت انگیــز ،حــدود دو ســوم ( 63درصــد)
شــرکتهای کارآفرینــی کــه بــه انــدازهی کافــی موفــق بــه انجــام یــک پیشنهــاد
اولیــه در ایــاالت متحــده هســتند ،از تعــداد کمــی ( 0.1درصــد) کــه از طریــق
ســرمایههای خطرپذیــر تامیــن میشــوند ،حاصــل میشــود 2 .ایــن ممکــن اســت
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ســرمایهگذاران ریســکپذیر وقــت و تــاش زیــادی
را بــرای بررســی دقیــق شــرکتهایی کــه در نهایــت در آن ســرمایهگذاری
میکننــد ،اختصــاص میدهنــد ،از نزدیــک در مدیریــت آن شــرکتها حضــور
دارنــد و نظــارت دقیــق و مســتمر بــر عملکــرد آنهــا را حفــظ میکننــد .جــای
تعجــب نیســت کارآفرینــان کــه دقــت ،مقاومــت و نظــارت ندارنــد ،عملکــرد خوبــی
هــم ندارنــد و دولــت هــم ایــن کارهــا را بهخوبــی انجــام نمیدهــد.
1. Nanda, 2016.
2. Sanandaji, 2014.
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همیشــه یــک کار مهــم بــرای انجــام دادن وجــود دارد .بایــد دروازههــای فــروش بــاز
شــوند ،یــک خــط اعتبــار خریــد ایجــاد شــود ،یــک کارمنــد مهــم جدیــد پیــدا شــود
یــا تکنیــک کســب و کار فــرا گرفتــه شــود .ســرمایهگذار ریســکپذیر همیشــه
بایــد بــرای مشــاوره ،ترغیــب ،دلســردکردن ،تشــویقکردن ،آمــاده بــوده و در کنــار
اینهــا بایــد بــرای ســاختن کمــک کنــد و زمینههــای مــورد نیــاز را فراهــم کنــد.
ســپس ســرمایههای مخاطرهآمیــز ،بــه ســرمایهی خــاق واقعــی تبدیــل شــده و
1
باعــث رشــد و موفقیــت مالــی ســازمانهای ســرمای ه گــذاری میشــوند.

ایجاد یک محیط مناسب

لیرنــر بــا بررســی تالشهــای دولــت بــرای رشــد و ارتقــای کارآفرینــی ،نتیجهگیــری
میکنــد کــه مهمتریــن چیــز بــرای پایــدار بــودن کارآفرینــی درک درســت از
محیطهــای سیاســی و اقتصــادی اســت.

محیــط مناســب :بــه نظــر میرســد کــه ســواد و تعلیــم و تربیــه در مکتــب از
مهمتریــن عاملهــای ارتقــا و رشــد کارآفرینــی اســت .آمــوزش افــراد را ایــده داده،
مهارتهــای ابتدایــی مــورد نیــاز در عرصههــای ارتبــاط بــا دیگــران ،پیشبــرد
تجــارت و مدیریــت پــول بــرای افــراد را فراهــم میکننــد .همچنیــن ممکــن اســت
در برخــی از موردهــا داشــتن پایــگاه عملــی و پژوهشــی محلــی ،تولیــد دانــش
و ایدههایــی کــه مبتکــران را بــه خــود جلــب میکنــد و مــواد اولیــهای را کــه
کارآفرینــان میتواننــد بــه کاربردهــای عملــی تبدیــل کننــد ،مفیــد باشــد .دقیــق
همــان کاری را کــه دانشــگاه اســتنفورد بــرای ســیلیکون ویلــی انجــام داد.
ف نیــز مهــم هســتند 2.اگــر مقررههــای اســتخدام و
بازارهــای کار دارای انعطــا 
اخــراج افــراد را پــر هزینــه کنــد ،کارفرمایــان بــا احتیــاط اســتخدام میکننــد و
کارمنــدان مــدت طوالنــی در همــان کار باقــی میماننــد .در مقابــل اگــر افــراد
بتواننــد و بــه راحتــی از یــک وظیفــه بــه وظیفــهی دیگــر نقــل مــکان کننــد،
احتمــاالً شــغل مناســب خــود را پیــدا میکننــد و کارآفرینــان درحــال رشــد،
جــذب اســتعداد خــاص مــورد نیــاز خــود را آســانتر میکننــد.

1. Georges Doriot, venture capitalist
2. Henrekson, 2020.
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همچنیــن یــک بــازار انعظارپذیــر امــاک ،کارگــران را قــادر میکنــد کــه بیــن
شــغلهای جابهجــا شــوند و بــه شــرکتهای جدیــد مبتکــر اجــازه میدهــد تــا در
مکانهایــی جابهجــا و دســتهبندی شــوند کــه هم ـهی آنهــا از اشــتراک ایدههــا و
اســتعدادها بهرهمنــد شــوند.کارآفرینی همچنــان از طریــق داشــتن اســتانداردهای
جهانــی بــرای حکومــت و شــرکتهای خصوصــی کــه جــذب ســرمایه را از ســایر
بخشهــای جهــان آســانتر میکنــد ،تقویــت میشــود112 .البتــه بایــد تمایــل بــه
پذیــرش ســرمایهگذاری بینالمللــی بــدون بوروکراســی اداری نیــز وجــود داشــته
باشــد ،ماننــد اینکــه در چــه صنعتهــای خارجــی میتواننــد ســرمایهگذاری
کننــد یــا اینکــه چقــدر میتواننــد ســرمایهگذاری کننــد .یــا بــدون کاغذبــازی
بیهــدف و تهاجمــی (کــه همــهی آنهــا در بســیاری از مــوارد معمــول اســت).
همچنیــن حاکمیــت قانــون بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان از طریــق یــک
فراینــد قضایــی مســتقل ،قراردادهــا را اجــرا کــرد و ایــن امــر باعــث میشــود کــه
خارجیهــا دوبــاره بــه ســرمایهگذاری در شــرکتهای آینــده امیــدوار شــوند و
بازارهــای محصــوالت بایــد بــاز باشــد تــا کارآفرینــان از امــکان بازاریابــی محصــوالت
خــود در سراســر جهــان بهرهمنــد شــوند.
محیــط نامناســب :از طــرف دیگــر ،ایجــاد یــک فضــای سیاســی و اقتصــادی
نامناســب بــرای کارآفرینــان آســان اســت .بــه ویــژه چرخههــای فــراز و نشــیب
آســیبزننده اســت .آنهــا گســترش بیــش از حــد شــغلها در ســالهای رونــق
و ســپس ضررهــای واقعــی ،رخصتیهــا و تعدیلهــای نیروهــا را هنگامــی کــه
دیگــر رونــق پایــدار نیســت ،تشــویق میکنند.چنیــن چرخههایــی طورمعمــول
توســط بانکهــای مرکــزی دولــت در گســترش پــول و ارزانســازی مصنوعــی
اعتبــار انجــام میشــود کــه اغلــب بــه منظــور تحریــک رونــق انجــام میشــود؛ امــا
چنیــن تعدیلهــای مصنوعــی بــه طــور قابــل مالحظ ـهای بــا یــک تنظیــم مجــدد
واقعــی و پرهزینــه بــه همــراه اســت .نــه ماننــد فــرد معتــاد کــه بــه دنبــال مصــرف
یــک داروی تقویتکننــده اســت .کارآفرینــان نیازمنــد ثبــات اقتصــادی درازمــدت
میباشــند.
1. Lerner, 2009.
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درصورتــی کــه آنهــا بخواهنــد بهصــورت موثــر ســرمایهگذاری کننــد و قــادر بــه
پیشبینــی شــرایط آینــده بــازار باشــند .مالیــات ،مقررههــا ،مجوزهــا و شــرایط
ثبــت و مدیریــت شــرکتها بــرای کارآفرینــان را دشــوار میکنــد تــا کارآفرینــی
جدیــدی را تاســیس کننــد و نــوآوری را تحویــل جامعــه دهنــد .بــه همیــن ترتیــب
مالیــات یــا مقررههــا کــه بعضــی شــرکتها و ســکتورها را بــهخاطــر تســلط بــر
دیگــران حمایــت میکننــد ،همچنــان بــرای کارآفرینــان یــک چالــش محســوب
میشــود .همیشــه شــرکتهای مســتقر ،بــا البیگرهــا و مدیــران خــود ،میتواننــد
بیشتریــن ســود را از چنیــن طــرفداری بگیرنــد ،نــه شــرکتهای نوپــا و جدیــد.
ســرمایهگذاری منطقــی دشــوار اســت اگــر شــما نتوانیــد پیشبینــی کنیــد کــه
دولتهــای آینــده از چــه نــوع شــغلی طــرفداری میکننــد یــا در برابــر آن ایســتاد
میشــوند.
دولتهــا همچنیــن بایــد مراقــب باشــند تــا از سیاســتهایی کــه هــر نــوع
مذاکــره علنــی را بیــن شــرکتهای مختلــف و تامینکننــدگان آنهــا ،بیــن
شــرکتها وســرمایهگذاران یــا شــرکتها و مشــتریان و بیــن کارفرمایــان و
کارمنــدان ،مختــل میکنــد جلوگیــری کننــد .بهعنــوان مثــال ،برازیــل تــاش
کــرد تــا بــا ایجــاد محدودیــت در واردات و جلوگیــری از مشــارکت در تولیــد
مشــترک بــا تولیدکننــدگان خارجــی ،تولیــد ســخت افــزار کمپیوتــری را در داخــل
کشــور تقویــت کنــد ،ولــی ایــن امــر باعــث شــد ســایر شــغلهای ایــن کشــور
دو برابــر قیمــت جهانــی تجهیــزات دفتــری و اداری را کــه از نظــر فنــی از رده
خــارج شــده بودنــد بپردازنــد و ایــن در رقابــت کلــی برازیــل را ضربــه زد  1.بــه
همیــن ترتیــب ،اســتانداردهای تولیــد و مقررههــای بازاریابــی اغلــب مبتنــی
بــر فناوریهــای قدیمــی هســتند و بــه طــور موثــر ،تکنالوژیهــای جدیــد را
غیرقانونــی میداننــد .بهعنــوان مثــال ،در حالیکــه محصــوالت نیکوتیــن بخارپــز
(ســگرتهای الکترونیکــی) و دفــع گرمــا بســیار ایمنتــر از ســگرت هســتند و
میتواننــد بــه کســانی کــه ســگرت میکشــند ،کمــک کننــد کــه ســگرت را تــرک
کننــد.
1. Brooke, 1990.
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از طریــق ناآگاهــی ،بــرای دولتهــا آســان اســت کــه کل فراینــد بــازار و کارآفرینــی
را جابهجــا کننــد .بهعنــوان مثــال ،در اقتصادهــای تخصصــی امــروزی ،مدیریــت
اســتفاده از منابــع بــه معنــای تصمیمگیــری در مــورد تعــداد بیشــاری از منبعهــا
اســت کــه بــه بهرتیــن نحــو بــرای تولیــد بــه منظــور بــه حداکــر رســاندن ارزش و بــه
حداقلرســاندن هزینــه اســتفاده میشــود ،یــک محاســبه بســیار دشــوار اســت .ایــن
فقــط در زمانهــای کــه قیمتهــا آزادانــه قابــل جابهجایــی باشــند ،قابــل حل اســت.
بــه کارآفرینــان اجــازه میدهنــد تشــخیص دهنــد چــه منابعــی بازدهــی بیشتریــن
ارزش را دارنــد و ســپس تولیــد را بــه آن ســمت هدایــت میکننــد .مداخلههــای
سیاســی کــه باعــث محدودکــردن قیمــت میشــوند و یــا تعییــن حداقــل دس ـتمزد
(در همــه جــا متــداول) تاثیــر تحریــف یــا رسکــوب اطالعــات قیمــت در بــازار را دارنــد
و کارآیــی کارآفرینــان را بــرای تشــخیص مــازاد یــا کمبودهــا و تغییــر مســیر ،تغییــر
میدهنــد .بیشتــر پالیس ـیهای ضــد تولیــدی مثــل اینهــا از توجــه خــوب ناشــی
میشــوند؛ ولــی آنهــا بــه آســانی توســط گروهــای ذینفــع و صنعتهــای گذشــته
مــورد دســتبرد قــرار میگیرنــد .متاســفانه ،مزیتهــای کوتاهمــدت کــه اینگونــه
گروههــا از آن بهرهمنــد میشــوند ،بســیار کمتــر از مزیتهــای بلندمــدت و
اقتصــاد کارآفرینانــه اســت .کارآفریــن منبعهــای اقتصــادی را از محــل پایینتــر و
بــه محــل بــا بهــرهوری باالتــر و عملکــرد بیشتــر منتقــل میکنــد.

تشویق هدفمند

برخــی از اقتصــاددان معتقــد انــد کــه دولــت هنــوز در تشــویق نــوآوری و کارآفرینــی،
نقــش قدرتمنــدی دارد .آنهــا میگوینــد دولــت بهجــای مترکــز بــر یــک تجــارت
خــاص یــا تکنالــوژی خــاص ،بایــد هدفهــای بســیار وســیع را بــرای جامعــه در نظــر
داشــته باشــد تــا نــوآوران را بــه توســعهی راههــا و شــیوههای خودشــان بهخاطــر
دسـتیابی بــه نتایــج مــورد نظــر ،تشــویق کنــد .ایــن هدفهــا ممکــن اســت شــامل
تحقیقــات فضایــی ،توســعه هــوش مصنوعــی یــا فنــاوری انــرژی ســامل ،بهبــود
مراقبتهــای صحــی یــا کیفیــت و توزیــع غــذا ،بازاندیشــی در بــارهی چگونگــی
زندگــی در شــهرها ،پاککــردن اقیانوسهــا و موردهــای دیگــر باشــد.
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حامیــان میگوینــد چنیــن مدیریتــی توســط اهــداف ،در تجــارت موثــر اســت و
تفکــر نوآورانــه را بــرای حــل مشــکلهای بــه ظاهــر دشــوار مدیریتــی یــا تولیــدی
تشــویق میکنــد1 .ایــن یــک روش بســیار متفــاوت بــرای تشــویق نــوآوری و
کارآفرینــی خواهــد بــود و ممکــن اســت بــه خوبــی از بــروز مشــکلهای معمــول،
کوتاهمــدت گرایــی ،تجویــز بیــش از حــد ،سیاس ـتهای انعطافناپذیــر از بــاال بــه
پاییــن ،خوشبینــی بیــش از حــد و تمرکــز بــر هدفهــای سیاســی و نــه تجــاری
جلوگیــری کنــد .بــا ایــن حــال مشــکلها همچنــان باقیســت.
بهعنــوان مثــال ،کــی بایــد در مــورد هدفهــای اجتماعــی تصمیــم بگیــرد؟
یــک حســن اقتصــاد بــازار ایــن اســت کــه افــراد در بــارهی هدفهــای خــود
تصمیــم میگیرنــد؛ آنهــا نیازمنــد سیاس ـتمداران و مقامهــا نیســتند کــه بــرای
آنهــا تصمیــم بگیرنــد .کارآفرینــان انتخابهــای مــردم را در نظــر دارنــد و در
یــک اقتصــاد آزاد و بــاز ،ایــن امــر بهصــورت موثــر تحقــق پیــدا میکنــد .ممکــن
اســت بســیاری از هدفهــای پیشنهــادی ،اکتشــافات فضایــی الهــام بخــش باشــد،
ولــی بــدون تجزیــه و تحلیــل دقیــق هزینــه و ســود آن ،از کجــا بدانیــم کــه آنهــا
ارزش وقــت ،پــول و تــاش را دارنــد؟ ممکــن اســت فرآوردههــای فرعــی تجــاری
وجــود داشــته باشــد ،ماننــد مســابقه ســفر بــه مهتــاب در ســال  ،1960ولــی مــا
نمیتوانیــم از ایــن اطمینــان داشــته باشــیم (و حتــا در آن صــورت ،ایــن پرســش
وجــود دارد کــه آیــا اســپین آفهــا (فــرآورده هــای فرعــی) ارزش هزینهکــردن
زیــادی را دارد).بــه خوبــی ممکــن اســت مــوردی بــرای دولتهایــی کــه ســعی
در ترویــج نــوآوری دارنــد ،وجــود داشــته باشــد و ایــن اســتراتیژی هدفمنــد
حداقــل بــا تالشهــای شکس ـت خــوردهی قدیمــی بــرای «انتخــاب برنــدگان» در
میــان فناوریهــا ،بخشهــای مختلــف یــا حتــا شــرکتهای مختلــف متفــاوت
اســت .ولــی هنــوز ایــن دولــت اســت کــه هدفهــا را تنظیــم میکنــد و تصمیــم
میگیــرد کــه کــدام تالشهــای کارآفرینانــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،نــه
اینکــه مشــتریان بهصــورت انفــرادی در مــورد آن تصمیــم بگیرنــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه هدفهــای کالن ،هدفهــای اقتصــادی نیســتند ،شــاید حتــا
هدفهــای مفیــدی هــم نباشــند؛ بلکــه فقــط فهرســتی از خواس ـتهای ب ـیارزش
انــد کــه توســط روشــنفکران و سیاســتمداران تهیــه شــدهاســت،
1. Medeiros, 2019.
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آرزوهــا و گزینههــای آنهــا ممکــن متفــاوت از افــرادی عــادی ســختگیر باشــد.
چــرا رویاهــای یــک نخبــه بایــد بــر آرزوهــای دیگــران ،غلبــه کنــد؟
و ماننــد «انتخــاب» ،هدفهــا احتمــاالً بــر اســاس «هیاهــو» پیرامــون مســایل
خــاص اجتماعــی و سیاســی انتخــاب میشــوند ،نــه بــه ایــن دلیــل کــه نیازهــا
و هدفهــای واقعــی مــردم را بــرآورده کننــد .واقعیتهــای سیاســی بــا توجــه
بــه آنچــه کــه هســتند ،پروژههــای بــزرگ ،نمایشــی و گرانقیمــت هســتند
کــه از بیــن پروژههــای کوچــک ،هدفمنــد و متوســط انتخــاب میشــوند کــه
ممکــن ارزش بیشتــری داشــته باشــند .اگــر دولتهــا میخواســتند کــه نبــوغ
کارآفرینــان را بــر ایجــاد منافــع انســانی متمرکــز کننــد ،بهتــر بــود شــرایط مناســب
بــرای کارآفرینــی را تعییــن کــرده و بــاز نشســته شــوند.

درسهایی از تجربه

جــوش لیرنــر ،نتیجــه میگیــرد کــه نقــص و نارســاییهای مکــرر ،تــاش
بیشتــر دولتهــا بــرای تقویــت کارآفرینــی را از بیــن میبرنــد .کشــورها بایــد
از کاپیکــردن کار دیگــران ،طورمثــال تطبیــق کمکهــای مالــی دیگــران و
یارانههــای مالیاتــی ،اجتنــاب کننــد ،زیــرا ایــن سیاسـتها احتمــاالً اشــتباه اســت.
حتــا کاپیکــردن آنچــه بــه نظــر میرســد در جاهــای دیگــر کارایــی داشــته
باشــد ،احتمــاالً شکســت خواهــد خــورد ونتیجــه نخواهــد داد ،زیــرا تاریــخ ،جغرافیــا،
مــردم ،فرهنــگ و بازارهــا ،بســیار متفــاوت انــد 1.تمرکــز بیــش از حــد بــر بازارهــای
محلــی یکــی دیگــر از مشــکلهای رایــج اســت .دولتهــا بایــد بداننــد کــه بــازار
ســرمایههای ریســکپذیر بینالمللــی انــد .آنهــا بایــد آن را درک کننــد و بــا آن
حرکــت کننــد ،بــه جــای اینکــه بخواهنــد بودجـهی عمومــی را بــه آنچــه مــد روز
اســت یــا بــه نفــع سیاســی خــود پیــدا میکننــد ،هدایــت کننــد.
اســتفاده از مشــاوران و واســطههای مالــی نیــز میتوانــد یــک اســتراتیژی
پرهزینــه و بیاثــر باشــد .اغلــب ،بیشتــر وجــوه دولتــی موجــود بــه جــای
کارآفرینانــی کــه قصــد کمــک بــه آنهــا را دارنــد ،بــه دســت مشــاوران میرســد.

1. Josh Lerner
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لرنــر میگویــد تخفیــف مالیاتــی و کمکهــا بــرای ســرمایهگذاران ،یکــی دیگــر از
اشــتباههای رایــج اســت .منفعــت آنهــا چنــدان طوالنــی نیســت فقــط تــا زمانــی
ادامــه دارد کــه ثــروت سیاس ـتمداران تغییــر بکنــد.
بــه محــض انقضــای مشــاورها ،ســرمایهگذاران و کارآفرینــان بــه ســادگی بــه
دنبــال مکانهــای دیگــری میرونــد کــه نویــد چیــزی مشــابه آنرا میدهــد.
بــه ویــژه مشــوقها و کمکهــای مالیاتــی دوســتانه آســیبزننده انــد .آنهــا بــه
جــای تمرکــز بــر آنچــه مشــتری واقعــاً میخواهــد ،تکنیکهــای تولیــد بیــش
از حــد و گــران قیمــت را تشــویق میکننــد .بهعنــوان مثــال ،دولــت انگلیــس در
ســال  ۱۹۷۰بــه شــرکت دلوریــن موتــور مبلــغ  ۱۲۰میلیــون دالــر را پیشنهــاد
کــرد کــه ایــن مبلــغ بیشتــر از نیمــی هزینــهی راهانــدازی ایــن شــرکت بــود،
بهخاطــر تولیــد مــودل معــروف خــود بنــام «گل وینــگ»  1در ایرلنــد شــمالی کــه
نــرخ ب ـیکاری خیلــی بــاال بــود ،ولــی تقاضــا بــرای ایــن شــرکت وجــود نداشــت
و از همیــن رو شــرکت بــه شکســت مواجــه شــد و هــردو یعنــی وظایــف و پــول
مالیاتدهنــدگان از دســت رفتنــد .یکــی دیگــر از ویژگیهــای جالــب ایــن پرونــده
کــه بــه آغــاز ایــن بخــش بــاز میگــردد ،ایــن اســت کــه دولــت انگلســتان احســاس
کــرد کــه بایــد بــا مدعــی دیگــر دلــوران  2دولــت ایرلنــد مطابقــت داشــته باشــد یــا
از آن پیشــی بگیــرد .تــاش بــرای مطابقــت یــا پیش ـیگرفتن انگیزههــای بــد کــه
توســط دولتهــای دیگــر ارایــه شــد ،روش خاصــی بــود بــرای هــدردادن پولهــای
عمومــی بــرای چیــزی کــه هیــچ نتیج ـهی خــوب در پــی نداشــت.

 .۹محیط کارآفرینانه

خــوب چــه چیــزی میتوانــد بهصــورت درســت و مثبــت آن انجــام شــود تــا
کارآفرینــی تقویــت شــود و مزیتهــای آن در جامعــه و زندگــی اجتماعــی پخــش و
توزیــع شــوند؟ ممکــن اســت آغــاز خــوب ایــن باشــد کــه نهادهــای ســایر کشــورها
مــورد توجــه قــرار گیرنــد کــه همــه موافــق بــه کارآفرینبــودن آنهــا هســتند و
دقــت کننــد کــه چــه درسهایــی از آن میتــوان آموخــت.
1. gull wing
2. DeLorean
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چرا ایاالت متحده بسیار کارآفرین است؟

در هــر مقیاســی ،ایــاالت متحــده واقعـاً یــک کشــور کارآفریــن اســت .آیــا نهادهــای
آن کــدام رهنمــا و ســرنخی در مــورد کارآفرینــی بــرای مــا میدهنــد؟
آمــوزش :آیــا نقــاط قــوت آموزشــی و تحقیقــی یــک کشــور میتوانــد در
راســتای تشــویق نــوآوری و کارآفرینــی مهــم باشــد؟ ایــاالت متحــده بیشتریــن
دانشــگاههای برتــر و نهادهــای تحقیقاتــی برتــر جهــان را در خــود دارد ،ولــی
بهصــورت جهانــی هیچگونــه رابطــه مشــخص و واضــح بیــن کارآفرینــی و هزینــه
بــاالی تحقیــق وجــود نــدارد.
انــدازه بــازار :آیــا انــدازهی بازارهــای محلــی بهعنــوان یــک عامــل همــراه بــا یــک
بــازار بــزرگ داخلــی میتوانــد کارآفرینــان را کمــک کنــد تــا مشــتریان را جــذب
و تعــداد آن را افزایــش دهنــد؟ بــه یقیــن کــه ایــاالت متحــده بــا جمعیــت بیــش از
 ۳۲۵میلیــون نفــر ،یــک کشــور بــزرگ اســت ،ولــی بــاز هــم یــک رابطـهی واضــح
بیــن انــدازه بــازار داخلــی و میــزان کارآفرینــی وجــود نــدارد .اتحادیــه اروپــا حتــا
جمعیــت بیشــتری ( ۴۴۵میلیــون نفــر) دارد و از جابهجایــی آزادی محصــوالت (و
در بیشتــر موردهــا ،مــردم) در بیــن کشــورهای عضــو از آن لــذت بــرده و مســتفید
میشــوند .بــا وجــود ایــن ،بــر اســاس بیشتــر معیارهــا ،اتحادیــه اروپــا نســبت بــه
ایــاالت متحــده کمتــر کارآفریــن اســت.
عوامــل دیگــر :اگرچنــد عامــل دیگــر ،مهمتــر بــه نظــر میرســند؛ آنهــا شــامل
دسترســی بــه ســرمایه ،آزادی نــوآوری و عمــل ،فرهنــگ ،مالیــات ،مقررههــا،
مدیریــت کیفیــت و نهادهــای قانونــی و ســایر نهادهــای کشــور میشــوند .بنابرایــن
ارزش دارد تــا ایــن عاملهــا را بــا جزئیــات بیشتــر مــورد دقــت قــرار دهیــم.
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ثــروت و ســرمایه :ایــاالت متحــده یــک کشــورد ثروتمنــد اســت کــه از نظــام
آموزشــی خــوب و نظــام رفاهــی وســیع برخــوردار اســت .تقریبـاً همــه افــراد زمینــه
الزم تحصیلــی بــرای شــروع یــک کار ،دسترســی بــه ســرمایهی الزم از پــس
انــداز ،دوســتان و خانــواده را دارنــد .دسترســی بهتــر بــه ســرمایه میتوانــد
بخــش عمــدهای از دلیــل تمایــل کشــورهای کارآفریــن بــه کارآفرینــی بیشتــر را
توضیــح دهــد (گرچــه برعکــس ،کشــورهای کارآفریــن بیشتــری بــه تولیــد ثــروت
بیشتــر روی میآرونــد).
آزادی :آزادیهــای فــردی در ایــاالت متحــده نســبت بــه ســایر کشــورها ،نیــز
بیشتــر اســت .آیــا ایــن امــر کارآفرینــان را قــادر بــه تجربــه محصــوالت جدیــد و
شــیوههای جدیــد انجــام تجــارت میکنــد؟ ایــن آمارهــا قطع ـاً حاکــی از آن اســت
کــه بــه هــر دلیلــی ،آزادی و کارآفرینــی در کنــار هــم باشــند .بــر اســاس گــزارش
موسســه جهانــی فریــزر کشــورهای کــه دارای شــاخص آزادی اقتصــادی بلنــد انــد
نیــز در راس اقدامهــای کارآفرینــی قــرار دارنــد 1.براســاس شــاخص آزادی اقتصادی
بنیــاد هریتیــج بیــن نمرههــای آزادی کشــورها و پویایــی کارآفرینــی آنهــا کــه
2
توســط موسســه لگاتــوم ،اندازهگیــری شــده ،یــک همبســتگی قــوی وجــود دارد
و همچنــان بیــن تمــام نمرههــای کشــورها در شــاخص آزادی اقتصــادی و نمــره
شــاخص نــوآوری جهانــی کــه توســط دانشــگاه کورنــل و ســازمان جهانــی مالکیــت
فکــری پخششــده ،همبســتگی شــدید وجــود دارد .جوامعــی کــه بیشتریــن
نــوآوری را انجــام میدهنــد ،در ایــن کشــورها بیشتریــن آزادی بــرای تبــادل
افــکار مــردم وجــود دارد .ایــن آزادی اقتصــادی بــود کــه برتانیــا و کالیفورنیــای
مــدرن ،بســتر و منبــع نــوآوری باشــد نــه رهبــران دولــت .ایــن دســتورالعمل دولتــی
بــود کــه مانــع شــد تــا اســتالین روســیه ،مائــو چیــن و موگابــه زیمبابــوه ،کانونهــا
3
و بســترهای مشــابهی باشــند .

1. Fraser Institutes economic freedome of the word, Kreft and Sobel, 2005.
2. Kim, 2020.
3. Matt Ridley, freemarketconservatives.org
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بــه عبــارت دیگــر ایــن فقــط ثــروت نیســت کــه مهــم اســت؛ بلکــه آزادی هــم از
اهمیــت برخــوردار اســت .بهعنــوان مثــال تقریب ـاً  ۳۵کشــور هســتند کــه نســبت
بــه اســتونیا ثروتمندتــر انــد ولــی اســتونیا بــه لحــاظ آزادی و کارآفرینــی ،از نمــره
باالیــی برخــوردار اســت.
دلیلهــای زیــادی وجــود دارنــد کــه چــرا ایــن مســأله ایــن گونــه اســت.
طبــق گفتــه مــت ریدلــی ، 1دولــت بــه نــدرت شایســته اعتبــار بــرای جرق ـهزدن
نــوآوری اســت .وی مینویســد اختراعهــا و اکتشــافها بــا موفقیــت و تبــادل
افــکار پدیــدار میشــوند کــه توســط افــرادی بهعنــوان عضوهــای شــرکتها،
بازارهــا و گاهــی وقتهــا کارمنــدان دولتــی عمــل میکننــد ،ظهــور میکننــد،
جــا افتــاده میشــوند و بــه زندگــی انســانها وارد میشــوند .نــوآوری یــک فراینــد
انقالبــی اســت کــه بــه بهتریــن وجــه کار میکنــد در صورتــی کــه مــردم بــرای
جســتوجوی شــیوههای جدیــد انجــام کارهــا ،آزاد باشــند.
عــدم محدودیــت :بــه نظــر میرســد کــه فرهنــگ نیــز عامــل مهــم دیگــری
اســت .بهعنــوان مثــال ،ایــاالت متحــده جایــی اســت کــه از کارآفرینــی اســتقبال
میشــود .دیــردری مــک کلوســکی ، 2اســتدالل میکنــد کــه داشــتن نگــرش
مثبــت نســبت بــه تجــارت ،مشــوق همیشــگی کارآفرینــی اســت .وی میگویــد
کــه همچــون ارزشهــای بــورژوا ،توســعهی تجــارت را در انگلســتان پیــش از
انقــاب صنعتــی و در جریــان انقــاب توضیــح میدهــد و عیــن ارزشهــا امــروز
در ایــاالت متحــده وجــود دارنــد 3 .بهعنــوان بخشــی از فرهنــگ ایــاالت متحــده،
خــود اصالحــی و خودشــکوفایی مثبــت بــه نظــر میرســد و مــردم آن نســبت بــه
جاهــای دیگــر ،در مــورد منفعتهــا و مزیتهــای دولتــی ،بیمیلتــر بــه نظــر
میرســند .کارآفرینــان و ابرکارآفرینــان ،بــد نــام نیســتند ،آنگونــه کــه آنهــا در
بیشتــر کشــورهای سوسیالیســتی انــد ،ولــی آنهــا مــورد تشــویق قــرار میگیرنــد
و شکســتهای افــراد دیگــر ،آنهــا را از جدیبــودن و تــاش مجــدد منصــرف
نمیکنــد.
1. Matt Ridley (2020).
2. Deirdre McClosky.
3. McCloskey, 2007.
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برخــی از نظامهــای حقوقــی نســبت بــه دیگــران خیلــی بهتــر بــه نظــر میرســند
تــا کارآفرینــی را تشــویق کننــد .بهعنــوان مثــال ،در عــرف حقوقــی بریتانیــا
کارآفرینــی دو برابــر نســبت بــه آلمــان شــایعتر اســت .حتــا ایــن مســأله در بریتانیــا
ســه برابــر بزرگتــر نســبت بــه اســکاندیناوی و پنــج برابــر بزرگتــر نســبت بــه
1
فرانســه اســت.
عرفهــای متعــارض حقوقــی :یــک توضیــح احتمالــی بــرای ایــن تفاوتهــای
شــگفتآور ایــن اســت کــه ســنت حقوقــی بریتانیــا بــر اســاس قانــون عــادی
بنــا شدهاســت کــه «از پاییــن بــه بــاال» اســت .در پاســخ بــه مســایل حقوقــی
بیشتــر تصمیمهــا توســط محکمههــا گرفتــه میشــوند نــه بــه اســاس نظــر
و پیــشداوری مقامهــا .اصلهــای بســیار وســیع در مــورد اینکــه چــی اعمالــی
منطقــی و قابــل پذیــرش انــد ،وجــود دارنــد .بــه صــورت عمــوم افــراد در انجــام
کارهایــی کــه میخواهنــد آزاد هســتند ،ایــن آزادی تــا جاییســت کــه دیگــران
را متضــرر نکنــد ،البتــه ایــن نکتــه بــرای نــوآوران یــک امــر خوبــی اســت .فقــط در
صــورت بــروز اختــاف ،طورمثــال اگــر ســاکنان محلــی از زبالــه و ازدحــام ناشــی از
ســطلهای غذایــی در جادههــا شــکایت کننــد ،از محکمــه خواســته میشــود کــه
حکمــی را صــادر کنــد.
عرفهــای دیگــر کــه از نظــام رومــی ژرمــن یــا قانــون ناپلیونــی نشــئت
گرفتــه اســت ،نظــام بــاال بــه پاییــن اســت .تصــور برایــن اســت کــه یــک عمــل در
صورتــی اجــازه داده میشــود کــه فقــط مقامهــای حکومــت بهصــورت واضــح آن
را اجــازه بدهنــد .بهعنــوان مثــال مکملهــای ویتامیــن ممکــن اســت بــه کســی
ضــرر نرســاند؛ ولــی ایــن نظامهــای حقوقــی ممکــن مســتلزم فرایندهایــی باشــد
ن را بــهصــورت واضــح بدهــد ،درصــورت نبــود قاعــده،
کــه اجــازهی عرضــهی آ 
قاعدهیــی بایــد در ایــن زمینــه ایجــاد شــود .ایــن بوروکراســی مضاعــف ،بهصــورت
آشــکارا بــرای نــوآوران بــد اســت و بــرای شــرکتهای نوپــا و تــازه دشــوارتر خواهــد
بــود کــه قانونهــای چندهــزار صفحــهای را مــرور کننــد تــا اطمینــان حاصــل
کننــد کــه فعالیتهــای شــان بــا ایــن اصلهــای گســترده مطابقــت دارد.
1. Sanandaji and sanandaji, 2014.
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افزایــش بوروکراســی :در واقــع بــه نظــر میرســد کــه ایــن نظامهــا بــه
خاطــر نظــم ،قاعدههــای بیشتــری را وضــع کننــد .تنظیمکننــدگان مقررههــا،
وظیف ـهای نخواهنــد داشــت ،کــه بــار تشــریفات اضافــی را ســاده و یــا کــم دهنــد.
در مقابــل ،بــا توســعه و تعمیــق آن ،میتواننــد خــود را در برابــر حملــه محافظــت
کننــد و تــاش و ارزش شــانرا بــه نمایــش بگذارنــد ،ولــی کتابهــای در حــال
رشــد قوانینــی کــه ایــن نظامهــای حقوقــی تولیــد میکننــد ممکــن اســت بــه ایــن
معنــا باشــد کــه نــوآوران مجبورنــد حتــا یــک لشــکر از ناظــران را بــرای راهانــدازی
یــک تجــارت بــه خدمــت بگیرنــد و درســت همانطــور کــه دولــت اســتبدادی موجب
آزار و فســاد میشــود ،چنیــن سیســتمهای حقوقــی محــدود کننــدهای نیــز منجــر
بــه تولیــد فســاد میشــوند.
دســتورالعمل رشــد :عــاوه برایــن ،بســیاری از کشــورها بــه طــور فزاینــدهای
«اصــل احتیــاط» را اتخــاذ میکننــد تــا از بــار ندامــت ایمــن باشــند .دولتهــا
اغلــب در پاســخ بــه گروههــای البیگــر کــه نگــران پیامدهــا هســتند؛ طورمثــال
تاثیــر انتشــار در آب و هــوا یــا خطرهــای احتمالــی مــواد غذایــی اصالحشــدهی
ژنتیکــی« ،محدودیتهــای قبلــی» را بــر نوآوریهــا اعمــال میکننــد و ایــن
امــر مســوؤلیت اثبــات بیخطــر بــودن نــوآوری را بــر عهــدهی کارآفرینــان قــرار
میدهنــد کــه دوبــاره نــوآوری و پذیــرش ریســک را تشــویق نمیکنــد .در مقابــل،
سیســتم بازتــر کشــورهای مشــترکالمنافع نــوآوری و ریســکپذیری را تشــویق
میکنــد و جــای تعجــب نیســت کــه ایــن کشــورها بــه طــور کلــی نــه تنهــا از آزادی
و ســهولت انجــام تجــارت؛ بلکــه از جدولهــای لیــگ کارآفرینــی نیــز برخــوردار
هســتند.یک برنام ـهی راهبــردی بــرای تشــویق چنیــن نــوآوری بــر اســاس عــرف
حقوقــی از پاییــن بــه بــاال ایجــاد میشــود و نــوآوری بــدون اجــازه را همانطــور
کــه آدام تیــرر  1اقتصــاددان معاصــر امریکایــی آن را مینامــد ،پیــش فــرض قــرار
میدهد.همچنیــن ایــن پروگــرام مانعهــا را از بیــن میبرنــد و از رقابــت اســتقبال
میکنــد .بهعنــوان مثــال ایــن برنامــه از آزادی بیــان و آزادی عمــل دفــاع میکنــد.
ایــن پروگــرام مبتنــی بــر قانونهایــی اســت کــه از قانونهــای عمومــی نشــئت
میگیرنــد تــا از قانونهــای دقیــق و مجوزهــا و هرگونــه محدودیــت در عمــل فقــط
2
براســاس هزینههــا و منافــع عینــی اعمــال میشــود.
1. Adam Thierer.
2. Thierer, 2014.
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اهمیت مالیات

پرســشبرانگیــز اســت کــه ارزشهــای فرهنگــی ،اخالقــی و حقوقــی ،بــه آســانی
بــه کشــورهای دیگــر قابــل انتقــال باشــند .رشــد ســریع تجــارت کارآفرینانــه در
بعضــی از کشــورهای پساسوسیالیســتی ممکــن اســت پیشنهــاد کننــد کــه آنهــا
ممکــن در هرجایــی توســعه یابنــد و رشــد کننــد .بــا ایــن حــال ،یــک چیــز کــه
تکــرار آن آســانتر اســت ،رژیــم مالیاتــی و نظارتــی نســبتاً مطلــوب در ایــاالت
متحــده اســت .بنابرایــن ،بــرای کارآفرینــان ،پالیســی مالیاتــی مهــم اســت .ایــن
نشــان میدهــد کــه میــزان مالیــات پاییــن میتوانــد بــه تنهایــی بیانگــر بــروز
میــزان باالیــی کارآفرینــی در ایــاالت متحــده امریــکا باشــد .از آنجــا کــه اقتصــاد
نورمــال تــا حــد زیــادی کارآفرینــی را نادیــده میگیــرد یــا آن را ســوء تعبیــر
میکنــد ،سیاســتهایی کــه ناشــی از چنیــن تفکــری اســت ،برخــورد ضعیفــی
دارد .در بهتریــن حالــت ،ویژگیهــا و نیازهــای منحصــر بــه فــرد آن را نادیــده
میگیرنــد .در بدتریــن حالــت ،آنهــا را فلــج میکننــد.
حساســیت مالیاتــی :در کتابهــای درســی شــرکتها بهعنــوان یــک امــر
ارایــهشــده و دایمــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .کتابهــای درســی چگونگــی و
چرایــی بــ ه وجــودآمــدن شــرکتها را نادیــده میگیرنــد کــه چگونــه شــرکتها
رشــد و توســعه پیــدا میکننــد ،چگونــه زمینگیــر میشــوند و نیازهــای مختلــف
آنهــا در مرحلههــای مختلــف زندگــی شــان چیســت .کتــاب درســی «شــرکت»
بیشتــر شــبیه بــه یــک شــرکت قدیمــی وســایل تاسیســات اســت .تصــور بــر
ایــن اســت کــه شــرکت بــر چیــزی ســرمایهگذاری میکنــد کــه پــاداش قابــل
پیشبینــی تولیــد کنــد .اگــر چنیــن باشــد ،پــس میــزان مالیــات نقــش کمــی
دارد .شــرکتها در کتابهــای درســی بــدون در نظرگرفتــن هرگونــه افزایــش
مالیــات بــه مشــتریان و کارگــران بــه صــورت قیمتهــای باالتــر یــا دســتمزد
پاییــن ،بــه کار خــود را ادامــه میدهد.گرچنــد شــرکتهای واقعــی چنیــن نیســتند،
بهخصــوص شــرکتهای کارآفریــن ،آنهــا در یــک دنیــای غیــر یقینــی و مبهــم
زندگــی میکننــد .آنهــا بهصــورت درســت و دقیــق نمیتواننــد پیشبینــی
کننــد کــه ســرمایهگذاری شــان منجــر بــه تامیــن منفعــت میشــود.
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رویدادهــای بیشــمار رقابــت جدیــد ،تغییــر تقاضــای مشــتری ،کمبــود عرضــه
و خطاهــای مدیریتــی میتوانــد ســود بالقــوه آینــده را بــه زیــان واقعــی و فعلــی
تبدیــل کنــد .از ایــنرو ،مالیــات تفــاوت بزرگــی در محاســبههای کارآفرینــان
ایجــاد میکنــد .مالیــات بــاالی شــرکتها ،ســرمایهی آنهــا ،مــواد و امکانــات
آنهــا ،تولیــدات آنهــا ،کارگــران شــرکت یــا مشــتریان آنهــا ،تمــام اینهــا منجــر
بــه افزایــش ریســک ضــرر و شکســت میشــود .کارآفرینــان بالقــوه بایــد بســیار
سرســخت در مــورد شــغلهای خــود عملکننــد ،زیــرا بــرای اطمینــان از انجــام
بــازده پــس از پرداخــت مالیــات ،بایــد درآمــد بیشــتری کســب کننــد .عایــدات و
بــازده یــک امر مســلم و قطعــی نیســتند .در نتیجــه ،تعــدادی کمتــری از کارآفرینان
بالقــوه ترجیــح میدهنــد کار خــود را ادامــه دهنــد و نوآوریهــای پــر ریســک
اتفــاق نمیافتــد 1 .کارآفرینــان مالیــات را بهعنــوان یکــی از مشــکلهای عمــده
در نظــر میگیرنــد کــه بــا آن مواجــه میشــوند .آنهــا نســبت بــه شــرکتهای
بزرگتــر و میــزان مالیــات بســیار حســاس هســتند .در واقــع ،بنیــاد مالیــات
تخمیــن میزنــد کــه افزایــش هــر فیصــد مالیــات در شــرکتهای ایــاالت متحــده
منجــر بــه کمشــدن  ۳.۷در صــد ثبــت تعــداد شــرکتهای جدیــد میشــوند.
درحالــی کــه کاهــش  ۱۰درصــدی نــرخ مالیــات بــر درآمــد ،افزایــش  ۱۲درصــدی
2
اســتخدامهای جدیــد را بــه همــراه دارد.
برخــی از کشــورها ســعی میکننــد ایــن حساســیت را جبــران کــرده و رشــد
شــرکتهای کوچــک را بــا مالیــات دادن ســرمایه بیشتــر از نیــروی کار تشــویق
کننــد ،بــه طــوری کــه مالیــات بیشتــر بــر شــرکتهای بــزرگ ســرمایهدار تحمیــل
میشــود3.ولی ایــن بــار مضاعــف میتوانــد نــوآوری در شــرکتهای بزرگتــر را
از بیــن ببــرد و ایــن همچنــان میتوانــد شــرکتهای کوچــک را آســیب بزنــد.
درآمدهــای شــان بــه درآمــد از کار و ســرمایه بهصــورت مرتــب تقســیم میشــوند.
درآمــد کارآفرینــان تــازه کار اغلــب ســرمایهی آنهــا نیــز میباشــد ،زیــرا آنهــا از
درآمــد خــود بــرای ســرمایهگذاری مجــدد در تجــارت اســتفاده میکننــد .از ایـنرو
مالیــات یــک بــار اســت بــاالی چیــزی کــه شــرکت میخواهــد آنرا تقویــت کنــد.
1. Block, 2016.
2. Watson and Kaeding, 2019.
3. Henrekson and Sanandaji, 2008.
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مالیــات بــادآورده :همیــن امــر در مــورد مالیاتهــای «بــادآورده» 1صــادق
اســت .نظریــهی اصلــی اقتصــاد نورمــال معتقــد اســت کــه اگــر ســود حاصــل
از خوششانســی اتفاقــی باشــد ،مالیــات بــر رفتــار شــرکتها تاثیــری نــدارد.
بهعنــوان مثــال ،هنگامــی کــه در  ۲۰۰۷قیمــت بشــکه نفــت خــام از  ۶۰دالــر بــه
 ۱۴۰دالــر در هــر بشــکه افزایــش یافــت (عمدتــا بــه دلیــل آشــفتگی سیاســی در
خاورمیانــه) ،شــرکتهای نفتــی دریــای شــمال انگلســتان در کوتــاه مــدت «ســود
ناگهانــی» کســب کردنــد .گرچــه قیمــت بــه زودی ســقوط کــرد و سیاســت کنــار
گذاشــته شــد ،مقامهــای خزانــهداری انگلســتان فکــر کردنــد ایــن مالیــات بــه
لحــاظ اثــر خنثــی بــود؛ زیــرا فقــط از شــانس مالیــات میگیــرد ،نــه از شــرکت.
ولــی مالیــات بــادآورده خنثــا و بیاثــر نیســتند .کارآفرینــان میداننــد کــه
آنهــا میتواننــد خوشبخــت یــا بدبخــت باشــند .اگــر آنهــا بــاور داشــته باشــند
کــه متحمــل ضررهــای بــد شانســی خــود میشــوند؛ امــا دســتاوردهای خــوب
شــان را از دســت میدهنــد .ایــن خطــر آنهــا را افزایــش میدهــد (و از آنجــا
کــه مالیاتهــای بــادآورده خودســرانه هســتند) آنهــا را از عــدم اقــدام اقتصــادی
منصــرف میکند.بهعنــوان مثــال ،آنهــا ممکــن اســت تمایــل بیشتــری بــه
تولیــد ســوختهای جاگزیــن داشــته باشــند ،بــه امیــد ســودآوری از هرگونــه
اختــال سیاســی در آینــده در تامیــن نفــت و مــردم از ایــن انتخــاب و امنیــت
محــروم هســتند .عــاوه برایــن ،حتــا خوششانســی نیــز آزاد نمیشــود؛ مشــکل
تامیــن در یــک مــکان بــه ایــن معناســت کــه تولیــد جدیــد بایــد از جــای دیگــر
بــه صــورت آنالیــن انجــام شــود و شــبکههای توزیــع بایــد برایــن اســاس منحــرف
شــوند .مالیــات بــادآورده ایــن هزینـهی اضافــی را نادیــده میگیــرد و کارآفرینــان را
از آمادهکــردن ایــن پاس ـخها بــه ضــرر مشــتریان منصــرف میکنــد .عــاوه بــرآن،
دلســردی کــه از مالیــات بــادآورده بــهوجــود میآیــد بــرای شــرکتهای کوچــک
نســبت بــه شــرکتهای بــزرگ خیلــی بــزرگ اســت .کارآفرینــان تــازهکار ممکــن
اســت از لحــاظ دانــش غنــی باشــند و در تشــخیص فرصتهــا هــم خــوب باشــند،
ولــی آنهــا ســرمایه و نقدینگــی کــم نســبت بــه شــرکتهای بــزرگ دارنــد.

1. Windfall Taxes
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در حالــی کــه یــک شــرکت بــزرگ میتوانــد قبضههــای مالیاتــی غیــر منتظــره را
بــا فــروش دارایــی یــا فروبــردن در ذخیرههــا جــذب کنــد ،شــرکتهای کوچکتــر
ممکــن اســت دارایــی قابــل فــروش یــا پــول نقــد اضافــی بــرای تحویــل نداشــته
باشــند .ســرمایه و وجــه نقــدی کــه دارنــد اغلــب از پسانــداز خــود کارآفرینــان
حاصــل میشــود و بالفاصلــه در تجــارت ســرمایهگذاری میشــود .عــاوه برایــن،
ســرمایهگذاریهای جدیــد یــا کوچــک توانایــی کمتــری مالــی از بانکهــا یــا
ســهامداران بــه منظــور تحقــق پولهــای پیشبینــی نشــده دارنــد .عــاوه برایــن،
بــرای آنهــا دشــوارتر اســت کــه عملیــات خــود را بــه خطــوط تجــاری تغییــر دهنــد
کــه کمتــر در معــرض مالیــات غیــر منتظــره باشــند ،زیــرا شــرکتهای بزگتــر
میتواننــد .آنهــا ممکــن اســت هیــچ خــط دیگــری بــرای گســترش نداشــته
باشــند و بــه هــر حــال نمیخواهنــد کار دیگــری انجــام دهنــد.
مالیــات ســهام :همانطــور کــه دیدیــم ،ســرمایههای خطرپذیــر نقــش مهمــی
در تبدیــل ایدههــا و شــرکتهای نوپــا بــه شــغلهای بلندمــدت دارنــد .اروپــا
در فعالیتهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر از ایــاالت متحــده عقــب اســت و شــاید
در نتیجــه در شــرکتهای نوپــا و در حــال رشــد شــغلهای کارآفرینانــه ،حتــا اگــر
بازارهــای مالــی اروپــا در غیــر ایــن صــورت قــوی هســتند .یــک دلیــل ممکــن اســت
1
برخــورد متفــاوت مالیاتــی بــا گزینههــای ســهام کارمنــدان باشــد.
خطــر شکســت در شــرکتهای جدیــد و مبتکــر بــاال اســت .بــه منظــور
مدیریــت خطــر ،فراهمکننــدگان ســرمایهی خطرپذیــر اغلــب موسســان و کارگــران
کلیــدی را نــه فقــط توســط نقدینگیهــا ،بلکــه از طریــق پــس اندازهــا و ذخیرههــا
حمایــت میکننــد؛ اگــر نرخهــای مالیاتــی پایینــی در ایــن گزینههــای ســهام
وجــود داشــته باشــد ،باعــث جــذب بیشتــر ســرمایهگذاری در شــرکتهای
کارآفریــن میشــود ،جــذب ســرمایه و اســتعداد بــه ایــن بخشهــا ســبب تقویــت
نــوآوری میشــود .در ایــاالت متحــده مالیــات پاییــن اســت؛ زیــرا درآمــد از
گزینههــای ســهام کارمنــدان بهعنــوان ســود ســرمایه در نظــر گرفتــه میشــود.
درآمــد را میتــوان بــه تعویــق انداخــت و مالیــات را بــه تعویــق انداخــت تــا زمانــی
کــه ســهام در نهایــت فروختــه شــوند.
1. Henrekson and Sanandaji, 2018.
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در نتیجــه ایــاالت متحــده امریــکا نســبت بــه اروپــا ،فعالیتهــای خطرپذیــر زیــادی
دارد .ایــن امــر بــه نوبــه خــود احتمــال دسـتیابی بــه رشــد بــاال را در شــرکتهای
مبتکــر افزایــش میدهــد و از همیــن رو ،مزیتهــای وســیعتر رشــد کارآفرینانــه
از طریــق اقتصــاد پخــش و تکثیــر میشــود .هرچنــد بخــش کارآفرینــی نســبتاً
کوچــک اســت ،امــا مزیــت بــزرگ و عمومــی آن میتوانــد بــا هزینـهی بســیار کــم
مالیاتــی کــه توســط خزان ـهداری مــورد چشمپوشــی قــرار دارد ،بــه دســت آیــد.
مشــکلهای دیگــر مالیــات :از آنجایــی کــه تیــوری اقتصــاد نورمــال
بــه انــدازهی کافــی از شــغلهای کارآفرینانــه و نیازهــای ویــژه آنهــا اســتفاده
نمیکنــد ،طراحــان سیاســتهای اقتصــادی طورمعمــول مالیاتهــای فــردی و
شــرکتی را در ســطحهایی وضــع میکننــد کــه باعــث خطرپذیــری کارآفرینــی
شــود .مالیاتهــای باالتــر (و غیــر قابــل پیشبینــی) بــه میــزان قابــل توجهــی
خطرهــای پیــشروی کارآفرینــان را افزایــش و توانایــی شــغلهای جدیــد را
بــرای تهیــه اســتعداد و ابــزار مــورد نیــاز کاهــش میدهــد .آنهــا همچنــان
دسترســی بــه ســرمایه را بــرای شــرکتهای نوپــا دشــوارتر میســازند .بــه
خاطــر روبهروشــدن بــا ایــن خطرهــا ،در دس ـترسبودن ســرمایه خطرپذیــر بــرای
ســودهای قابــل پیشبینــی ســرمایهگذاری بســیار حســاس اســت .مالیــات بــاال و
غیرقابــل پیشبینــی ،بازدهــی را کاهــش میدهــد و از ایــن رو یــک دلســردی
بــزرگ را بــرای کارآفرینــان ایجــاد میکنــد .مالیــات بلنــد ،اجتنــاب و طفرهرفتــن
را تحریــک میکنــد.
ایــن ممکــن اســت در شــرکتهای نوپــا و شــرکتهای کوچکتــر کــه در
آنهــا اســتانداردهای حســابداری و کنترولهــای مالــی ســختگیرانهتر و کمتــر
درک شــدهباشــد ،بیشتــر محســوس اســت .کارآفرینــان ،محققــان و دانشمنــدان
بــا پیوســتن بــه رونــد موســوم بــه فــرار مغزهــا میتواننــد از مالیــات بــاال جلوگیــری
کننــد و بــه کشــورهایی مهاجــرت کننــد کــه میــزان مالیــات آنهــا پاییــن اســت.
متاســفانه ،ایــن کشــورها بــه مــرور زمــان بــه کشــوری عــاری از اســتعدادها ،کمتــر
پویــا و بــا فقــدان تخیــل ،تــاش ،نــوآوری و کمــک بــه رشــد اقتصــادی درخواهنــد
آ مد .
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هزینه نظمدهنده

مشــخصکردن تاثیــر مالیــات بــاالی شــرکتها نســبت بــه مشــخصکردن
هزینــهی مقررههــا کــه آنهــا بــا آن مواجــه میشــوند ،آســانتر اســت .بــا ایــن
حــال ،چنــد اقــدام ســاده وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت برخــی از نشــانههای
خشــن ،ماننــد زمــان ،ســندها ،مدرکهــا و هزینــ ه ثبــت یــک شــرکت جدیــد را
ارایــه دهنــد .بنابرایــن هرچــه شــروع کــردن یــک کســب و کار دشــوارتر باشــد،
تعــدادی اندکــی مــردم میــل بــه انجــام چنیــن کاری خواهنــد داشــت یــا ممکــن
آنهــا شــرکت را بــهصــورت غیررســمی ایجــاد کننــد کــه در چــوکات قانــون نباشــد
کــه ممکــن درایــن صــورت قــادر نباشــند بــه گون ـهی موثــر فعالیتهــای شــانرا
انجــام دهنــد.
بهعنــوان مثــال ،صاحبــان ایــن گونــه شــرکتها ممکــن اســت ســرمایه و
تجهیــزات کمتــر داشــته باشــند؛ زیــرا میداننــد کــه هــر زمــان ممکــن اســت
مقامهــا (بعضـاً فاســد) میتواننــد شــرکت آنهــا را ببندنــد ،امــوال آنهــا را مصــادره
کننــد و یــا بــه ســرقت ببرنــد .درســال  2003بــرای راهانــدازی یــک شــرکت جهانــی
حــد اوســط  50روز نیــاز بــود کــه حــال خوشبختانــه ایــن مــدت بــه  ۲۰روز
تقلیــل پیــدا کــردهاســت؛ ولــی هنــوز هــم تفاوتــی زیــادی وجــود دارد .در ونزویــا
ایــن مــدت  ۲۳۰روز میباشــد .در جمهــوری دموکراتیــک الئــوس  ۱۷۳روز اســت و
در کمبودیــا ایــن مــدت  ۹۹روز اســت .در انتهــای دیگــر مقیــاس ،شــروع تجــارت در
ایــاالت متحــده تنهــا چهــار روز طــول میکشــد ،دو روز در اســترالیا ،کانــادا ،هانــگ
کانــگ و ســنگاپور و فقــط یــک روز در جورجیــا و نیوزیالنــد طــول میکشــد .در
اســتونیا ،یــک شــرکت میتوانــد بهصــورت آنالیــن و فــوری تاســیس شــود .بازهــم
شــیوه واضــح و روشــنی وجــود دارد کــه شــروع یــک تجــارت در کشــورهای آزاد
و کارآفریــن ســریع اســت و در کشــورهای کمتــر آزاد و کمتــر کارآفریــن ،بطــی
و کنــد اســت .همچنــان ممکــن اســت مطابقتــی وجــود نداشــته باشــد کــه شــروع
تجــارت در کشــورهای بــا درآمــد بــاال ،دو برابــر ســریعتر از جاهــای دیگــر اســت.
همانگونــه کــه دیدیــم کشــورهایی کــه از درآمــد باالتــری برخــوردار هســتند،
بهصــورت عمــوم کارآفرینتــر نیــز هســتند.
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دشــوار اســت کــه بــار مالــی و حتــا تعــداد مقررههــا را اندازهگیــری کنیــم .اکویــس
کامیونیتیــر ( 1مجموعــه قانونهــا و مقررههــای اتحادیــه اروپــا در بــاره شــرکتها،
موسســات خیریــه و اشــخاص) دارای  ۳۵فصــل اســت .بــه طــور رســمی 110هــزار
صفحــه دارد و ســاالنه  ۵۰۰صفحــه بــر آن اضافــه میشــود .هرچنــد بــه نظــر
میرســد هیــچ کســی بــا قطعیــت نمیدانــد و برخــی از تخمینهــا دو برابــر آنهــا
را نشــان میدهــد .همچــون مجموعـهی مقررههــای بــزرگ و دســت و پاگیــر بــاالی
شــرکتهای کوچــک و نوپــا ســنگینی میکننــد کــه آنهــا قــادر نیســتند بــا
ایــن مجموعــه قانونهــا و مقررههــا موافقــت کننــد یــا مطابقــت داشــته باشــند
(حتــا وقــت خوانــدن و فهمیــدن آنرا ندارنــد) نســبت بــه شــرکتهایی کــه از
بخشهــای بــا تجربــه در ایــن بخــش برخــوردار هســتند .داشــتن مقررههــای
زیــاد و دشــوار بــاالی شــرکتهای کوچــک منجــر بــه تشــویق فســاد میشــود.
بهعنــوان مثــال در نیپــال ،ســروی توســط ســامریدهی (بنیــاد خوشبختــی) در
ســال  ۲۰۱۳انجــام شــد ،نشــان میدهــد کــه دکانــداران کوچــک محلــی بایــد
در چهــار نهــاد مختلــف حکومتــی ثبــت و راجســتر میکردنــد و توســط شــش
نهــاد مختلــف نظــارت میشــدند و بایــد بــا بیــش از  ۱۵قانــون مختلــف مطابقــت
میداشــتند و بــه صــورت غیــر شــگفتانگیز هیچکــدام از  ۲۶۸دکان کــه مــورد
ســروی قــرار گرفتــه بــود ،ایــن شــرایط الزم بــرای ثبــت را نداشــتند و اکثــر ایــن
شــرکتهای کوچــک بــه صــورت ســاده هــم بــا ایــن مقررههــا مطابقــت نداشــتند.
نبــود جــواز کار ،قرضهگرفتــن بــرای توســعه تجــارت را بــرای صاحبــان
شــرکتهای کوچــک دشــوار میکنــد و از همیــن رو تجــارت توســعه پیــدا
نمیکنــد و کوچــک باقــی میمانــد .بــا ایــن حــال ،پولیــس و مقامهــای تجــارت
محلــی ،بــه صــورت عــادی صاحبــان دکان را تهدیــد میکننــد کــه دکانهایشــان
را مســدود میکننــد؛ مگــر اینکــه آنهــا رشــوه پرداخــت کننــد تــا مقامهــا از
2
قانونشــکنی دکانــداران صــرف نظــر کننــد.
.

1. acquies communuatarie
2. Samriddhi Foundation 2013.
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ایــن تنهــا فقــط مشــکل کشــورهای در حــال توســعه نیســت .بهعنــوان مثــال،
گشــودن یــک رســتورانت در ســان فرانسیســکو مســتلزم  ۱۴جــواز اســت ،بــه
شــمول برنامهریــزی ،ســاختمان ،آتشســوزی ،تســهیالت عمومــی و ســایر چیزهــا
و برخــی شــان هــم نیازمنــد زمــان ،تــاش و هزین ـهی مالــی بیشتــر انــد بهطــور
کامــل ،تکمیــل کــردن ایــن فرایندهــای مختلــف ممکــن اســت  ۹مــاه زمــان ببــرد
کــه اکثــر هــزاران دالــر هزینـهی اجــاره در محــل نیــز بــرای کارآفریــن دارد البتــه
1
تــا زمــان دریافــت آخریــن امضــای مجــوز توســط مقــام ،قابــل اســتفاده نمیباشــد.
اکثــر گفتــه میشــود کــه کاهــش مقررههــا منجــر بــه دریافــت محصــوالت
بــا کیفیــت پاییــن در جامعــه میشــود ،انحصــار کاری ایجــاد میشــود یــا تاجــران
بــه طــور بدبینانــه بــه کارمنــدان مــزد کــم پرداخــت کــرده یــا محیــط را آلــوده
میکننــد .مطالعــات نشــان میدهــد کــه تنظیــم دقیــق مقر رههــای طراحیشــده
میتوانــد باعــث بهبــود امــور در هم ـهی ایــن جبهههــا و رشــد اقتصــادی در ایــن
رونــد شــود؛ همچنــان ثابــت شــده اســت کــه اقتصادهــای بــا نظــم شــدید دارای
رشــد اقتصــادی کمتــری نســبت بــه  aبانظــم کمتــر هســتند.

مقررههــای خــوب طــرح شــده در هــر حالــت یــک اســتثنا انــد نــه یــک قاعــده.
بیشتــر مقررههــا از دســتورالعملها و بحثهــای سیاســی ناشــی میشــوند
تــا از شــواهد و عقالنیــت اقتصــادی .عــاوه بــر آن ،شــرکتهای بزرگتــر بــا
بودجههــای بــزرگ البیگــری ،نفــوذ نامتناســب بــاالی مقررههــا دارنــد کــه در
عمــل اتخــاذ میکننــد و ایــن آنهــا را قــادر میســازد تــا شرکتهایشــان را در
برابــر شــرکتهای تــازه وارد محافظــت کننــد .نتیجـهی کاهــش در رقابــت بــه ایــن
معناســت کــه مشــتریان بایــد محصــوالت کمتــر نــو را بــا کیفیــت پاییــن و قیمــت
بــاال قبــول کننــد و همچنــان آنهــا توانایــی تحریــم شــرکتهایی را ندارنــد کــه
بــه بــاور آنهــا بــهصــورت ناعادالنــه و غیــر مســؤوالنه تجــارت میکننــد. .

1. Tuder, 2017.
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بــرای مثــال ،از آنجــا کــه مقررههــای ســنگین باعــث کــم ثــروت شــدن شــهروندان
میشــود ،پــس از آن (پــس از تهیــه مــواد اولیــه غذایــی ،ســرپناه ،لبــاس ،آب و
بــرق و خدمــات بهداشــتی و درمانــی) بــرای بهبــود اســتانداردهای محیــط زیســتی،
پــول کمتــری پسانــداز میکننــد؛ ماننــد تغییــر بــرق از انــرژی زغــال ســنگ
بــه منبعهــای تجدیدپذیــر گرانتــر .ایــن فقــط کارآفرینــی رقابت ـی اســت کــه از
طریــق آن ارزش باالتــر و رشــد اقتصــادی تولیــد میشــود و ایــن امــر مــا را قــادر
میســازد تــا بــا اینگونــه مشــکلها کنــار بیاییــم.
شرایط مناسب کارآفرینی
کارآفرینــی نــه تنهــا مســتلزم شــرایط مناســب بــرای خــود کارآفرینــان اســت بلکــه
بــرای ســرمایهگذاران ،کارگــران و مشــتریان نیــز میباشــد .کارآفرینــان نیازمنــد
دسترســی خــوب بــه ســرمایه ،مهارتهــای مدیریتــی و مشــوره میباشــند.
کارآفرینــان و مشــتریان شــان همچنــان نیازمنــد یــک محیــط باثبــات سیاســی و
اقتصــادی میباشــند .از ایــن رو مــردم میتواننــد بهصــورت مطمیــن در آینــده
ســرمایهگذاری کننــد.
دارایــی و عدالــت :بیــن اســتحکام و امنیــت حقــوق مالکیــت و میــزان کارآفرینــی
همبســتگی مثبــت وجــود دارد  .1بــا توجــه بــه ابهامــی کــه هــر تجــارت بــه آن
مواجــه میشــود ،حقــوق مالکیــت امــن و حاکمیــت قانــون بــرای تصمیمگیــری
مــردم در مــورد اینکــه پــول و تــاش شــان را در معــرض ریســک قــرار دهنــد،
حیاتــی اســت .بهعنــوان مثــال کاشــت یــک محصــول بــرای کشــاورزان فایــدهای
نــدارد اگــر آنهــا انتظــار دزدی شــدن محصــول شــان را توســط دزدان مســلح
داشــته باشــند.نیاز بــرای حقــوق مالکیــت امــن و مصــون ،بــه شــمول حــق چــاپ،
حــق انحصــار ،نشــانههای تجارتــی ،و ســایر حقــوق معنــوی بــرای کارآفرینــان حتــا
مهمتــر از همــه چیــز اســت .بیشتــر معامــات خطرپذیــر شکســت میخورنــد و
بیشتــر ســرمایهگذاریهای کارآفرینانــه ســود بهدســت نمیآورنــد .اگــر مــردم
مایــل بــه قبولــی ریســکهای کارآفرینانــه نباشــند ،آنهــا بایــد مطمیــن باشــند
کــه میتواننــد از عاملهــای کــه موفــق میشــوند ،پــاداش بگیرنــد.
1. Sanandaji and Leeson, 2013.
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ایــن تنهــا حــرص و آز شــخصی نیســت کــه ملکیــت بایــد در امــان باشــد .در صورت
تــرس از اینکــه دولــت خــود میتوانــد ب ـه صــورت خودســرانه مالیــات بــر درآمــد
وضــع کنــد ،آنهــا را بــه دلیلهــای سیاســی تعطیــل کنــد و یــا بــه مقامهــا اجــازه
دهــد رشــوههای فلجکننــده بگیرنــد ،کارآفرینــان کمتــر شــغل خــود را تــرک
میکننــد و تجــارت جدیــدی را شــروع میکننــد و آن را از طریــق ســودآوری اداره
میکننــد .بایــد حاکمیــت قانــون وجــود داشــته باشــد کــه بیــن ســرقت و اســتثمار
توســط سیاســتمداران و مقامهــا تفاوتــی بــا ســرقت و اســثتمار توســط افــراد و
باندهــا وجــود نداشــته باشــد ،قــوهی قضائیــه قــوی و مســتقل وجــود داشــته باشــد
کــه از آن حمایــت کنــد .اگــر سیســتم عدلــی ضعیــف یــا فاســد باشــد ،مــردم اعتماد
کمــی نســبت بــه آن خواهنــد داشــت .در واقــع مــردم آن را یــک ریســک بــزرگ
بالقــوه میداننــد .دزدان مــال شــما را دزدی میکننــد ،ولــی آنهــا نمیتواننــد
شــما را از تجــارت منــع کننــد و یــا شــما را بــه زنــدان بیندازنــد .ایــن امــر آنهــا را
در ســرمایهگذاری کارآفرینانــه بیمیــل میســازد بنابــر همیــن دلیلهــا قــدرت
مقامهــای سیاســی بایــد محــدود شــود تــا آنهایــی کــه در قــدرت هســتند نتواننــد
دســت بــه اعمــال خودســرانه بزننــد و از دیگــران بهرهبــرداری کننــد (بهعنــوان
مثــال ،بــا مصــادرهی دارایــی گروههایــی کــه بــا آنهــا مخالفــت میکننــد) و
حقــوق فــردی و مدنــی مــردم را نادیــده بگیرنــد.
عــدم محدودیــت :عامــل مهــم دیگــر ،عــدم محدودیــت در کشــور بــرای ســرمایه
گــذاری خارجــی و مهاجــرت اســت .همانگونــه کــه بررســی کردیــم بیشتــر
کارآفرینــان ،مهاجــران هســتند .آنهــا کســانی هســتند کــه از شــجاعت ،انــرژی
و تخصــص برخــوردار انــد کــه وطــن شــانرا تــرک میکننــد و یــک زندگــی
جدیــد را در جــای دیگــر شــروع میکننــد و بــه احتمــال زیــاد فرصتهایــی را
میبیننــد کــه مــردم محلــی بــه دلیــل درگیــر بــودن بــا فرهنــگ و تخیــل ،آنرا
از دســت میدهنــد .پالیســیهایی کــه مهاجــران کارآفریــن را جــذب میکنــد،
ممکــن اســت شــامل ویــزه کاری بــرای دانشجویــان باشــد تــا آنهــا بتواننــد در
کشــور میزبــان درس بخواننــد و در یــک شــرکت در زمینــه مــورد عالقــه خــود کار
کننــد یــا حتــا کار خــود را شــروع کننــد.
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کشــورهای زیــادی هســتند کــه ویزههــای ویــژه بــرای کارآفرینــان خارجــی دارنــد
و حتــا ویزههــای ویــژهی اقامــت بــرای ســرمایهگذاران دارنــد .یــک سیاســت
مهاجــرت آزاد کــه هــر کارگــر ماهــر یــا ناخواســته را جــذب و نگ ـهداری میکنــد،
بــه طــور نامتناســبی شــانس زیــادی بــرای جــذب افــراد بــا روحیــه کارآفرینــی و بــه
طــور کلــی ،در ارتقــای رفــاه و کاهــش فقــر دارد.
فرهنــگ :نهادهــای چــون؛ عــرف حقوقــی ،ماهیــت و امنیــت حقــوق مالکیــت،
اســتقالل قــوه قضائیــه ،محدودیــت بــاالی حکومــت ،دفــاع از حقــوق افــراد یــا
نگــرش در مــورد مهاجــرت ،همــهی اینهــا بخشــی از فرهنــگ اصلهــای اخالقــی
و اعتقــادی انــد .بــاز تولیــد ایــن اصلهــای عمیــق در بعضــی فرهنگهــای دیگــر
کــه آنهــا بیگانــه هســتند ،امــری آســان نیســت.
بــا وجــود ایــن روحیــهی کارآفرینــی تقریبــاً در همهجــا قــوی اســت .حتــا
در اکثــر کشــورهایی کــه دارای مقررههــای ســختگیرانه هســتند ،افــراد بــرای
بهبــود زندگــی خــود و خانوادههــای خــود نبــوغ قابــل توجهــی در پیــروی از
قانونهــای رســمی نشــان میدهنــد .مردمــی کــه بهصــورت قــوی در کنــار آمــدن
بــا مشــکلها ،کاردان و فهیــم هســتند ،کارآفرینیشــان بهصــورت کامــل آزاد
میگــردد .بنابرایــن هرچیــزی کــه بتوانــد کارآفرینــی را آزاد بگــذارد و از غیرمولــد
بــه مولــد تبدیــل کنــد میتوانــد منفعتهــای بزرگــی را بــه جامعــه ارایــه کنــد.
ایــن بــرای دولتهــا ،بــه معنــای درک واقعیتهــای بــازار ســرمایه خطرپذیــر و
نیازهــای ویــژهی کارآفرینــان اســت .اســتفاده از آمــوزش و پژوهشهــا؛ عــدم
محدودیــت بــرای مهاجــران و ســرمایه خارجــی؛ نــگاه طوالنیمــدت بهجــای
اقــدام ســریع نــه مهندســی بیــش از حــد برنامههــای حمایتــی؛ جلوگیــری از
یارانههــا و کمکهــای اولیــه و تخفیــفهــای مالیاتــی؛ محتاطبــودن در مــورد
مشــاوران و پیشگیــری از اشــتباههای دیگــران.
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اهمیت مدیریت

چنیــن رویکــردی ممکــن اســت باعــث بهبــود و تقویــت خالقیــت ،تولیــد ایدههــا،
نــوآوری و ریســکپذیری شــود 1 .بــرای اینکــه کارآفرینــان بتواننــد ایدههــا را
بــه تجــارت ســودآور مبــدل کننــد ،نیازمنــد مهارتهــای تخنیکــی و تواناییهــای
ســازمانی میباشــند . 2شــرکتها بهدلیلهــای مختلــف میتواننــد موفــق شــوند
یــا شکســت بخورنــد ،پــل گراهــام 3هجــده دلیـل مختلف را برای شکســت مشــخص
مــی کنــد ،ولــی مدیریــت خــوب یــا بــد یکــی از مهمتریــن موردهــای آن میباشــد.
اکثــر کارآفرینــان بــا کارشــیوه اداره یــک کار ،کنتــرول هزینههــا ،سازگارشــدن بــا
رشــد ســریع یــا رســیدن بــه مشــتری دســت و پنجــه نــرم میکننــد .تبدیــل
ایدههــا بــه موفقیــت تجارتــی مســتلزم مدیریــت خــوب میباشــد.
مدیــران خــود بــه نوعــی کارآفریــن هســتند .بهعنــوان مثــال ،آنهــا ممکــن
اســت روشهــای ابتــکاری را بــرای افزایــش رضایــت مشــتری ایجــاد کننــد ،بــه
طــوری کــه مــردم معتقــد انــد کــه کارآفریــن حتــا از محصــول ارزش بهتــری
دارد آنهــا ممکــن اســت شــیوههای را در پیــش گیرنــد کــه محصــوالت کهنــه و
کــم ارزش را جــذاب و مفیدتــر بســازند و همانطــور کــه کارآفرینــان منبعهــای
تولیــدی را بــه روشهــای جدیــد بــرای ایجــاد محصــوالت بهتــر یــا ارزانتــر
ترکیــب میکننــد ،مدیــران نیــز منبعهــای انســانی را بــا هــم ترکیــب میکننــد
تــا محصــوالت بــرای مشــتریان جذابتــر باشند.شــکاف زیــاد بیــن بیشتریــن و
کمتریــن شــرکتهای تولیــدی ممکــن اســت دلیلهــای زیــادی داشــته باشــد.
نــه تنهــا نــرخ بهــرهی پاییــن کــه شــرکتهای «زامبــی» را زنــده نگــه م ـیدارد؛
بلکــه احتمــاالً مقررههــا ،رقابــت ضعیــف یــا تحصیــات ضعیــف از ایــن عوامــل بــه
شــمار میرونــد .بــا وجــود ایــن  ،بیشتــر ایــن شــکاف میتوانــد ناشــی از کیفیــت
مدیریــت در شــغلهای مختلــف باشــد.

1. Dumitriu, 2019.
2. Ward, 2005.
3. Paul Graham, 2006.
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بهتریــن شــرکتها ،تجــارت خــود را نظــارت میکننــد و بــرای بهبــود عملکــرد
و ارتق ـای محصــوالت و افــرادی کــه بهتریــن موفقیــت را دارنــد و برطــرف کــردن
خرابــی در صــورت یافتــن آن ،تــاش میکننــد .در حالــی کــه کــمتولیدتریــن
شــرکتها ،چنیــن کارهایــی را انجــام نمیدهنــد 139.باتوجــه بــه پاداشهــای
احتمالــی مدیریــت خــوب ،جــای تعجــب اســت کــه رویــهی خــوب لزومــاً
گســترش نمییابــد ،ولــی شــرکتهای کــم عملکــرد حتــا ممکــن اســت متوجــه
نشــوند کــه کارهــا را اشــتباه پیــش میبرنــد .شــاید مجریــان ضعیــف آن قــدر بــر
وظیفههــای اصلــی تولیــد تمرکــز داشــته باشــند کــه وقــت کافــی بــرای تفکــر در
بــارهی مســألهی مدیریــت گســتردهتر ندارنــد .شــاید آنهــا نتواننــد تصــور کننــد
کــه چــه جنبههایــی از عملکــرد آنهــا بــه راحتــی قابــل بهبــود اســت .آنهــا
ممکــن اســت انگیــزهی انجــام کارهــا را بــهصــورت مختلــف نداشــته باشــند یــا
ممکــن اســت از تغییــر هــراس داشــته باشــند .آنهــا ممکــن اســت تــاش کننــد
اصالحــات را انجــام دهنــد ولــی بــرای اینکــه آنهــا کارایــی داشــته باشــند تــاش
و مبــارزه میکننــد.
مدیریــت کارآفرینــی در ســرمایهگذاری جدیــد نیازمنــد چهــار چیــز اســت:
اول نیازمنــد تمرکــز بــر بــازار اســت .دوم نیازمنــد پیشبینــی مالــی و بــه ویــژه
برنامهریــزی بــرای گــردش پــول و نیازهــای ســرمایه آینــده اســت .ســوم نیــاز بــه
ایجــاد یــک تیــم مدیریتــی عالــی قبــل از اینکــه ســرمایهگذاری جدیــد واقع ـاً بــه
یــک مــورد نیــاز داشــته باشــد و مدتهــا قبــل از اینکــه بتواننــد واقعــاً هزینــه
آن را تامیــن کنــد ،نیــاز دارد .و ســرانجام ،ایــن نیــاز بــه تصمیمگیــری در مــورد
کارآفریــن موســس در رابطــه بــا نقــش ،حــوزه کاری و روابــط خــودش دارد.شــبکه
کارآفرینــان ،اتــاق فکــر انگلیــس ،خاطرنشــان میکنــد کــه در هندوســتان ،دادن
مشــورهی ســاده بهصــورت رایــگان بــه شــرکتهای کوچــک ،بهــرهوری مدیریــت را
 ۱۱درصــد افزایــش میدهــد .مســلماً موثرتریــن کاری کــه دولــت میتوانــد بــرای
افزایــش موفقیــت کارآفرینــان انجــام دهــد ،ممکــن اســت اطمینــان از دسترســی
آنهــا بــه چنیــن مشــاورهای باشــد.

1. Dumitriu, 2019.
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ایــن شــبکه همچنــان پیشنهــاد میکنــد کــه دولتهــا بایــد تــاش کننــد
تــا بــا ترویــج آزمایــش سیســتمها و روشهــای مختلــف مدیریــت ،بــه کارآفرینــان
در شناســایی بهتریــن ایدههــای مدیریتــی کمــک کننــد .آنهــا همچنیــن بایــد بــه
شــرکتها اجــازه دهنــد یــا آنهــا را تشــویق کننــد کــه بــرای ارتقــای تواناییهــای
مدیریتــی خــود ســرمایهگذاری کننــد ،شــاید از طریــق کارآمــوزی .شــبکههای
همتــا بــرای اشتراکگذاشــتن روشهــای خــوب نیــز مهــم هســتند .از طریــق ایــن
روش چیــن هشــت درصــد درآمــد شــرکتها و ســودآوری و بهــرهوری مدیــران ،را
افزایــش داده اســت.

درسها

مطمئنــاً ،بــه تمــام دلیلهایــی کــه در ابتــدای ایــن کتــاب ذکــر شــد ،بایــد بــه
تقویــت کارآفرینــی اهمیــت دهیــم و ممکــن اســت دولــت در تحقــق ایــن امــر
نقــش داشــته باشــد .شــبکه معتقــد اســت کــه ایــن بایــد یــک عشــق محکــم و
بــادوام باشــد ،نــه جریانــی از امتیازهــای مالیاتــی ،یارانههــا ،کمکهــا و ســایر
کمکهــای مالــی .اگــر کارآفرینــان اغلــب شــکایت از کمبــود بودجــه میکننــد،
همانگونــه کــه همــه بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند .بحــث مالــی بزرگتریــن
مانــع راهانــدازی شــغلها نیســت کــه طــور معمــول ســرمایه زیــادی نمیگیــرد .بــا
ایــن حــال ،بودجــه دولــت ایجــاد شــغلهای مــازاد را تشــویق میکنــد کــه اساس ـاً
غیرقابــل انــکار هســتند و باعــث میشــود کارآفرینــان بیــش از حــد خوشبیــن
باشــند .بهتریــن و بــا دوامتریــن شــغلها «ســاخته» نمیشــوند؛ بلکــه بــه دنبــال
خواســتههای مشتریانشــان ،از راهانــدازی شــرکتهای کوچــک تکامــل یافتــه و
رشــد میکننــد.
ایــدهی رایــج دیگــر ایــن اســت کــه دولتهــا بایــد آمــوزش و پــرورش ،آمــوزش
و مهارتهــا را بهبــود ببخشند.مســلماً همــهی ایــن موردهــا بــه ایجــاد و تقویــت
شــرکتهای کارآفریــن کمــک میکنــد .نیــازی نیســت کــه آنهــا از طــرف
دولــت آمــاده شــوند کــه تمایــل دارد آنهــا بــه روشــی بســیار بوروکراتیــک تحویــل
داده شــوند در حالــی کــه ممکــن بــا نیازهــای بــازار همخوانــی نداشــته باشــد.
کارآفرینــان نیــازی بــه برنامههــای آموزشــی بــا خدمــات دولتــی ندارنــد.
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افــراد بیشتــر از آنچــه در صنفهــای آموزشــی میآموزنــد ،در محــل کار فــرا
میگیرنــد و کارآفرینــان نســبت بــه مقامهــا بهتــر میدانندکــه چــه کســی را
بــا چــه شــیوهای و بــا چــه هدفــی آمــوزش دهنــد .دولــت بهجــای ارایــه آمــوزش،
ن را رشــد داده،
بایــد کارآفرینــان را اجــازه دهــد کــه ســرمایههای انســانی شــا 
ترویــج کننــد .ایــن ممکــن اســت بــه معنــای ســاختارمندکردن سیســتم مالیاتــی
بــرای حمایــت از آمــوزش و توســعهی ســرمایه انســانی باشــد.آزادی تجــارت و
فضــای بــاز و رقابــت تجارتــی نیــز بــرای گســترش و موفقیــت کارآفرینــی بســیار
مهــم اســت .بازهــم ،ایــن رونــد نیــازی بــه دولــت بــرای ایجــاد بوروکراس ـیهای
شــغلهای کوچــک نــدارد .ایــن امــر از آنهــا میخواهــد مانعهــای تجــارت
بینالملــل را از بیــن ببرنــد ،از مهاجــران اســتقبال کننــد ،بــه تبعیــض علیــه زنــان و
اقلیتهایــی کــه ممکــن اســت ایدههــای جدیــدی را در تجــارت وارد کننــد .پایــان
داده و قانونهــای کار ،مالیاتهــای ســنگین ،هزینههــای اجتماعــی و مجوزهــا و
موردهــای دیگــر ،بــه ویــژه بــرای شــرکتهای کوچکتــر کــه بیشتریــن تاثیــر
را بــر تجــارت دارنــد ،بزداینــد .ایــن بــه معنــای مقابلــه بــا انحصارهــا (بــه ویــژه
انحصــار دولتــی) و کاهــش مانعهــای ورود بــه بــازار یــا ایجــاد بازارهــای جدیــد
اســت .هنگامــی کــه اســکندر بــزرگ بــا فیلســوف عیبجــو دیــدار کــرد (کسـیکه
از آســایش دنیایــی فــرار کــرده و در یــک خرابــه زندگــی میکــرد) اســکندر از
فیلســوف بــزرگ یونانــی پرســید ،بــا تمــام ثــروت و نیــروی نظامــی خــود بــرای
شــما چــی کار انجــام داده میتوانــم؟ دیــوژن بــه او نــگاه کــرد و بــا دســت تــکان
داد و گفــت« :دور از نــور آفتــاب ایســتاد شــو» .اگــر دولتهــا واقعــاً میخواهنــد
کارآفرینــی و مزیتهــای آن رشــد کنــد ،ایســتادن در زیــر نــور آفتــاب آنهــا
توصیــهای درســت بــه نظــر میرســد.
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دربارهی موسسه امور اقتصادی

ایــن موسســه ،یــک موسســه خیریــه پژوهشــی و آموزشــی اســت کــه محــدود بــا
منابــع مالــی همــکاران خــود اســت .ماموریــت آن بهبــود درک نهادهــای اساســی
یــک جامعــه آزاد بــا تجزیــه و تحلیــل و بیــان نقــش بازارهــا در حــل مشــکلهای
اقتصــادی و اجتماع ـی اســت .ایــن نهــاد تحقیقاتــی و پژوهشــی توســط ابزارهــای
ذیــل هدفــش را بهدســت مــیآورد:
 . ۱نشر پروگرام با کیفیت باال؛
 . ۲کنفرانسها ،سمینارها ،لکچرها و سایر اتفاقها؛
 .۳کمک به دانشآموزان مکتبها و دانشجویان دانشگاهها؛
 . ۴کارگزاری معرفی رسانهها و حضور در آن.
موسســه مذکــور کــه در ســال 1955توســط آنتونــی فیشــر فقیــد تاســیس شــد،
یــک نهــاد خیریــه آموزشــی اســت؛ نــه یــک ســازمان سیاســی .ایــن نهــاد مســتقل
از هرگونــه حــزب یــا گــروه سیاس ـی اســت .ایــن موسســه فعالیتهایــی را در نظــر
نــدارد کــه هیــچ گاهــی ســبب حمایــت از حزبهــای سیاســی یــا نامزدانــی در
انتخابــات یــا همهپرســی شــود .بودجــه آن از طریــق فــروش نشــریهها ،هزینههــای
کنفرانسهــا و کمکهــای داوطلبانــه تامیــن میشــود .عــاوه بــرآن ،موسســه
مذکــور ،برخــی از نشــریهها را بــه صــورت مشــترک بــا دانشــگاه بوکینــگ هــام،
بــه نشــر میرســاند .ایــن موسســه در کار خــود توســط یــک شــورای مشــاورهی
علمــی برجســته بینالمللــی و یــک هیــأت برجســته از همــکاران افتخــاری کمــک
و حمایــت میشــود .آنهــا بــه همــراه ســایر دانشــگاهیان ،محتــوای نشــراتی
موسســه را پیــش از نشــر مــرور میکننــد و نظرهــای آنهــا بــه طــور ناشــناس بــه
نویســندگان منتقــل میشــود .بنابرایــن تمــام مقالههــای ایــن موسســه تحــت
همــان رونــد داوری مســتقل دقیــق بــوده و توســط مجلههــای معتبــر دانشــگاهی
اســتفاده میشــوند.
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انتشــارات ایــن موسســه بــا اســتفادهی گســترده در مدرس ـهها و دانشــگاهها مــورد
پذیــرش اســت .ایــن انتشــارات همچنیــن در سراســر جهــان فروختــه میشــوند و
اغلــب ترجمــه و چــاپ مجــدد میشــوند .از ســال  1974موسســه مذکــور بــه ایجــاد
شــبکهای متشــکل از صــد موسســه مشــابه در بیــش از  70کشــور جهــان کمــک
کردهاســت .آنهــا مســتقل هســتند ،ولــی ماموریــت مشــترکی بــا موسســه امــور
اقتصــادی دارنــد .دیدگاهــای بیانشــده در نشــریههای موسســه امــور اقتصــادی
مربــوط بــه نویســندگان اســت ،نــه نظــر موسســه (دیــدگاه شــرکتی یــا ســازمانی
نیســتند).
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